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في الحلقة األولى تحدثنا عن القبضة الحديدية األولى للدول العظمى  ،وهى جهاز المخابرات  ،وذكرناا فاي هاذا الشاالن ثاار مادار
وهى المدرسة السوفيتية ( الروسية )  ،واألمريكية  ،والصينية ..
في الحلقة الثانية تحادثنا عان القبضاة الحديدياة الثانياة للادول العظماى  ،وهاى حاامات ال اائرات  ،وعرفناا ن هناا  25حاملاة مان
وزان مختلفة ( ثقيلاة  /متوسا ة  /خفيفاة ) تجاو محي اات وبحاار العاالم  ،وهاى تختلاف فاي همكاناتهاا مان حيار كونهاا تقليدياة م
نووية ..
عرف ال ائرة القاذفة تعريفا بسي ا  ،فإننا نست يع القول نها مخزن
في حلقة اليوم سنتحدر عن ال ائرات القاذفة  ..هذا ردنا ن ُن ّ
ائر للمتفجرات  ،وهى بهذا المعنى تست يع ن تدمر مواقع العدو بقوة تدميرية مركزة تزيد بكثير عن تل الناتجة من القصف
الجوى بالمقاتات  ،و القصف األرضي بالمدفعية ..
يمكن بذل ن نمر على ت ور هذا الساح العنيف في الدمار الذي يسببه  ،لنرى كي وصل هلى ن يكون هحدى العامات المميزة
للدول العظمى  ،حير يحس له ال رف اآلخر لف حسا  ،لما له من قدرة على تدمير المدن بصورة كاملة  ،وقتل ما فيها من
البشر  ،سنذكر هم القاذفات التي ظهرت في سلحة الدول العظمى :
القاذفة اإلنجليزية 1 /511
هي أول من ظهر في عصر الطائرات القاذفات  ،كان ذلك في عام  ، 9191كانت تعمل بمحركين  ،وكانت سرعتها في حدود 921
كم  /ساعة  ،ويصل مجموع ما تحمل من قنابل إلى  199كج  ..وبمقاييس ذلك الزمان فإن تلك الطائرة كانت تحقق نسبة إصابة
ممتازة  ،وقد اشتركت في الحرب العالمية األولى ضد األلمان  ،وساهمت بدور فعال في تدمير حصونهم ..
القاذفة األمريكية B-51
هي قاذفة أمريكية دخلت الخدمة في عام  ، 9191وهو ما يعنى أنها اشتركت بقوة في الحرب العالمية الثانية  ،وكانت مميزة بهيكلها
الحديدي القوى  ..كان لها  4محركات  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل إلى  2. 7طن  ،وقد منيت بخسائر كبيرة في
الحرب الثانية ..
القاذفة األلمانية Ju-88
دخلت هذه القاذفة إلى الخدمة في عام  ، 9191أي أنها اشتركت في الحرب العالمية الثانية منذ بدايتها  ،وقد حققت بمميزاتها صدمة
كبيرة لقوات الحلفاء  ،فقد كانت سرعتها تصل إلى  199كم  /ساعة  ،وهو ما يفوق سرعة أي قاذفة مماثلة عندهم  ،وكان مداها يصل
إلى  2499كم دون التزود بالوقود  ،ويصل أقصى ارتفاع لها  1كم  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل إلى  9.1طن ..

القاذفة اإلنجليزية Mosquito
دخلت إلى الخدمة في عام  ، 9149وكانت تعتبر أسرع من القاذفة األلمانية  ، Ju-88وتميزت بقدرتها القتالية الليلية  ،وبميزة أخرى
أهم وهى أن هيكلها خشبي  ،وبالتالي فإن قدرة الرادار المعادى على اكتشافها تعتبر معدومة ..
تعمل الطائرة بمحركين وطاقمها مكون من فردين  ،وهى تطير بسرعة قصوى تصل إلى  199كم  /ساعة  ،وإلى مدى يصل إلى
 9199كم  ،بارتفاع يصل إلى  8.8كم  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل إلى  9.8طن ..
القاذفة األمريكية B-29
هي طائرة إستراتيجية دخلت الخدمة في مايو  ( 9144أي قبل عام بالتمام من انتهاء الحرب العالمية الثانية )  ،وتمتلك محركين نفاثين
 ،وهى المسئولة عن إسقاط قنبلتين نوويتين فوق اليابان ( هيروشيما  ،ناجازاكى ) في أغسطس .. 9141
يتكون طاقم تلك القاذفة من عشرة أفراد  ..تطير بسرعة تصل إلى  189كم  /ساعة  ،وإلى مدى يصل إلى  1.1ألف كم دون التزود
بالوقود  ،بارتفاع يصل إلى  8.1كم  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى  1طن ..
أنتجت الواليات المتحدة من هذه الطائرة أربعة آالف طائرة  ،وكان تكلفة الواحدة بـ  119ألف دوالر (  8مليون دوالر بتكاليف اليوم
)  ،وقد خرجت من الخدمة في عام  ، 9119أي أنها ظلت في الخدمة لمدة  21عاما ..
القاذفة األمريكية B-47
هي طائرة إستراتيجية دخلت الخدمة الفعلية في عام  ، 9119وتمتلك  1محركات نفاثة  ،وكانت مصممة في األساس إلسقاط قنابل
نووية فوق االتحاد السوفي تي إذا دعت الضرورة  ،ويتكون طاقمها من ثالثة أفراد  ،وقد استخدم األمريكيون األشكال الهندسية للقاذفات
األلمانية التي أسرها في تصميم تلك الطائرة ..
تطير القاذفة بسرعة تصل إلى  889كم  /ساعة  ،وإلى مدى يصل إلى  1.1آالف كم دون التزود بالوقود  ،بارتفاع يصل إلى 99.1
كم  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى  1طن ..
أنتجت الواليات المتحدة من هذه الطائرة ألفى طائرة  ،وكان تكلفة الواحدة  2مليون دوالر (  29مليون دوالر بتكاليف اليوم )  ،وقد
خرجت من الخدمة في عام  ، 9111أي أنها ظلت في العمل لمدة  21عاما ..
القاذفة السوفيتية Tu-16
هى طائرة إستراتيجية دخلت الخدمة الفعلية في عام  ، 9114يتكون طاقم الطائرة من  1أفراد  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من
قنابل وصواريخ إلى طن  ،وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  92.8كم  ،وإلى مدى يصل إلى  1.2ألف كم دون الحاجة إلى
التزود بالوقود  ،وبسرعة تصل إلى  9919كم  /ساعة ..
ومن المعروف أن سالح الجو المصري قد اقتنى هذه الطائرة في منتصف ستينات القرن الماضي  ،وقد ظلت تعمل في صفوف
الطيران المصري حتى خرجت من الخدمة في عام .. 2999
القاذفة السوفيتية Tu-95
دخلت هذه القاذفة اإلستراتيجية إلى الخدمة العملية في عام  ، 9111ومنذ ظهر هذه القاذفة في العام المذكور في معرض موسكو
العسكري فإن الخبراء قالوا أنها سببت تهديدا كبيرا لقوات حلف األطلنطي على مدى ثالثة عقود ..
يتكون طاقم الطائرة من  1أفراد  ،ولديها  4محركات توربينية  ،ويمكن لها حمل  4قنابل نووية  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من
قنابل وصواريخ إلى  91طن  ،وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  99.1كم  ،وإلى مدى يصل إلى  91ألف كم دون الحاجة إلى
التزود بالوقود  ،وبسرعة تصل إلى  129كم  /ساعة ..
بهذه المواصفات فإن تلك القاذفة تعتبر عابرة للقارات وإستراتيجي ة في مهامها  ،فبإمكانها الوصول إلى أى مكان داخل الواليات
المتحدة  ،وقد أطلق الغرب على هذه الطائرة اسم الدب ..

أنتج اإلتحاد السوفيتي من هذه القاذفة  199طائرة  ،وقد خرجت الطرازات األولى من هذه المقاتلة من الخدمة  ،ومن المفترض أن
تستمر هذا القاذفة في الخدمة حتى عام  ، 2949أى أن عمر خدمتها سيصل إلى  11عاما ..
القاذفة األمريكية B-52
دخلت هذه القاذفة اإلستراتيجية إلى الخدمة في عام  ، 9111وهى تعتبر إلى اآلن أضخم وأهم قاذفة في العالم  ،وقد صممت لتكون
رادعا نوويا يصل إلى عمق أراضى األراضي السوفيتية ..
يتكون طاقم الطائرة من  1أفراد  ،وهى تعمل بعدد  8محركات  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى  92طن ،
وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  91كم  ،وإلى مدى يصل إلى  91.2ألف كم دون الحاجة إلى التزود بالوفود  ،وبسرعة تصل
إلى  9941كم  /ساعة ..
أنتجت أمريكا من هذه القاذفة  144طائرة  ،وقد خرجت الطرازات األولى منها من الخدمة  ،ولم يتبق في الخدمة منها سوى  14قاذفة
من الطرازات الحديثة  ،ويصل سعر الواحدة اآلن إلى  11مليون دوالر  ،علما أن تكلفة ساعة الطيران الواحدة لهذه القاذفة تبلغ 21
ألف دوالر  ،وهى غير مسموح بتصديرها  ،ومن المفترض أن تستمر هذا القاذفة في الخدمة حتى عام  ، 2949أي أن عمر خدمتها
سيماثل نظيرتها السوفيتية ويصل إلى  11عاما ..
ساهمت تلك القاذفة بقوة في كل الحروب األمريكية التي خاضتها أمريكا بعد الحرب الكورية التي انتهت في عام  ، 9119ويعنى هذا
أن هذه القاذفة اشتركت في الحرب الفيتنامية وهى مسئولة بصورة مباشرة عن الدمار الذي لحق بالشعب الفيتنامي  ،فقد أوقعت مئات
اآلالف من القتلى في صفوف المدنيين  ،وما فعلته تلك القاذفة في فيتنام أعادت فعله في العراق وأفغانستان وكوسوفو ..
القاذفة السوفيتية Tu- 22
دخلت هذه القاذفة إلى الخدمة في عام  ، 9112وكان الغرض منها هو الوصول بقنابلها النووية إلى أكبر عمق داخل األراضي
األمريكية ..
يتكون طاقم الطائرة من  9أفراد  ،وهى تعمل بمحركين توربينيْن  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى  1طن ،
وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  99كم  ،وإلى مدى يصل إلى  1أالف كم دون الحاجة إلى التزود بالوفود  ،وبسرعة تصل إلى
 9199كم  /ساعة  ..أنتج اإلتحاد السوفيتي من هذه القاذفة  999طائرة  ،وقد خرجت القاذفة من الخدمة في أواسط تسعينات القرن
الماضي ..
القاذفة األمريكية B-1
دخلت هذا القاذفة اإلستراتيجية إلى الخدمة في عام  ، 9181وقد كانت الحاجة تدعو لوجودها بسبب افتقار القوات األمريكية إلى قاذفة
أسرع من الصوت ( سرعة الصوت تساوى  9291كم  /ساعة ) ..
يتكون طاقم القاذفة من  4أفراد  ،وهى تعمل بـ  4محركات  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى  21طن ،
وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  98كم  ،وإلى مدى  92ألف كم دون التزود بالوقود  ،وبسرعة تصل إلى  9919كم  /ساعة ..
أنتجت أمريكا من هذه الطائرة  994قاذفة  ،وجميع طرازاتها الثالثة (  ) B1-R / B1-B / B1-Aمازالت في الخدمة وعددها 12
قاذفة  ،ويصل سعر القاذفة الواحدة منها إلى  285مليون دوالر ( أسعار عام  ، ) 9118علما أن تكلفة ساعة الطيران الواحدة لهذه
الطائرة تبلغ  91آلف دوالر  ،وغير مسموح بتصديرها  ،ومن المفترض أن تبقى بالخدمة حتى عام .. 2999
القاذفة السوفيتية Tu- 160
دخلت هذه القاذفة إلى الخدمة في عام 9181وهى قادرة – كما يقول الخبراء – على تحدى القاذفات األمريكية  ،وكما هي العادة مع

هذه القاذفات  ،فقد صممت لتصل إلى عمق أراضى العدو ..
يتكون طاقم القاذفة من  4أفراد  ،وهى تعمل بـ  4محركات توربينية  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى 49
طن  ،وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  91كم  ،وإلى مدى  91ألف كم دون التزود بالوقود  ،وبسرعة تصل إلى  2219كم /
ساعة  ..أنتج اإلتحاد السوفيتي من هذه الطائرة  91قاذفة  ،يوجد منها في الخدمة الفعلية  91قاذفة  ،ويطلق عليها الغرب اسم البجعة
البيضاء ..
القاذفة األمريكية B-2
دخلت هذه القاذفة اإلستراتيجية إلى الخدمة في عام  ، 9111وهى أكثر القاذفات تقدما وأغالها سعرا في العالم  ،وهى – مثل القاذفتين
األمريكيتين السابقتين – صُممت لتكون رادعا نوويا يصل إلى عمق أراضى العدو ..
يتكون طاقم القاذفة من فردين  ،وهى تعمل بـ  4محركات  ،ويصل مجموع أوزان ما تحمله من قنابل وصواريخ إلى  92طن ،
وتستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه  91كم  ،وإلى مدى  99ألف كم دون التزود بالوقود  ،وبسرعة تصل إلى  9999كم  /ساعة
..
أنتجت أمريكا من هذه الطائرة  29قاذفة  ،وجميعها مازال في الخدمة  ،يبلغ سعر الطائرة الواحدة من هذه القاذفة  2.2مليار دوالر ،
وهى مقارنة بسعر القاذفتين األمريكيتين السابقتين تعتبر باهظة الثمن  ،حيث تساوى  49ضعفا من القاذفة  ، B-52وتساوى 1
أضعاف القاذفة  ، B-1علما أن تكلفة ساعة الطيران الواحدة لهذه القاذفة تبلغ  11ألف دوالر ..
تتميز هذه القاذفة بعدة مزايا تختلف عن مثياتها من القاذفات  ،ونضع تل المزايا فيما يلي :
 -9لديها القدرة على التخفي من الرادار المعادى  ،بسبب طالء خاص سرى من مادة البالزما يغطى جسدها ويمنع تعقبها ..
 -2تصميم هيكل القاذفة على شكل زاوية قائمة ( تقريبا )  ،وهو تصميم فريد من نوعه ..
 -9توجد جميع األسلحة التي تحملها القاذفة ( صواريخ – قنابل ) داخل جسد الطائرة ..
 -4تعتبر القاذفة الوحيدة التي ال تتمركز خارج الواليات المتحدة  ،وربما يعود ذلك للحفاظ على األسرار العسكرية بها ..
 -1توجد محركات الطائرة فوق الجناحين وليس تحتهما كما هو الحال في الطائرات األخرى ..
 -1تعتبر الطائرة الوحيدة التي البد من بناء ملجأ خاص بها يشبه الثالجة للمحافظة على صالحية مادة البالزما التي تتأثر بالرطوبة أو
الحرارة  ،والجدير بالذكر أن هذا الملجأ ( أو الثالجة ) يتطلب نقله من مكان إلى آخر إلى وجود  21طائرة نقل عسكرية ضخمة من
طراز .. C-130
في الحلقة القادمة – إن شاء هللا – سنفتح ملفا أخر من ملفات القوة لدى الدول العظمى  ،فإلى لقاء ..
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