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في الحلقة األولى من هذه الدراسة تحدثنا عن القبضة الحديدية األولى للدول العظمى ، وهىى هاىاز المبىابرات ، وذارنىا فىي 

تحىدثنا عىن فىي الحلقىة الثانيىة مىدار  وهىى المدرسىة السىوفيتية ) الروسىية ( ، واألمريايىة ، والصىينية     هذا الشأن ثالث
 /حاملىة مىن أوزان مبتل ىة ) ثقيلىة  50القبضة الحديدية الثانية للدول العظمى ، وهى حامالت الطائرات  ، وعرفنا أن هنىا  

تبتلف في إمااناتاا من حيث اوناا تقليدية أو نوويىة    فىي الحلقىة تهوب محيطات وبحار العالم ، وهى ب ي ة (  /متوسطة 
ن األمريايىة  الثالثة تحدثنا عن القاذفات التي في حوزة القوة العظمىى ، وعرفنىا أناىا متواهىدة بصىورة أساسىية فىي الترسىانتيك

 والروسية   
 

إلى  عىدة واىواب ابقىا لل ىحنة الةو ىوعة تنقسى   نتحدث عن الصواريخ الباليستية ، وهى في الحلقة الرابعة واألخيرة اليوم س

 ،إذا تحىدننا عىن الةىدى  ومىافهنىا  وىواريخ تقليديىة ووخىرى اوويىة ،  ، الىذ  تقععىح ىتى  تصىى إلى  هىدفها لةدىابها وكذلك 

 : يليفهنا  عدة واواب تنقس  إل  ما 

، كد   088قد  مد  أومداها   S.R.B.M.(Short Range Ballistic Missile ) الصىواريخ الباليسىتية القصىيرة -1

 ..ك  في هلث نية  3وسرعته في هلمتوسط اي 

بددي   يتددرهو اها  مددو M.R.B.M(Medium Range Ballistic Missile ) الصىىواريخ الباليسىىتية الةتوسىىعة -2

 ..ك  في هلث نية  5، وسرعته في هلمتوسط ك   3888 /0888

( ومداها   Intermediate Range Ballistic Missile) I.R.B.M الصواريخ الباليستسة ذات الةدى الةتوسط -3

 ك  في هلث نية .. 0، وسرعته في هلمتوسط اي ك   0888 / 0588بي   يترهو 

( ومداها  يييدا عد   InterContinental Ballistic Missile)  I.C.B.Mالصىواريخ الباليسىتية عىابرة للقىارات  -4

 ..يا في هلث نية ك  أو يي 7، وسرعته في هلمتوسط اي ك   0888

 
ن هو أول من ابترع الصاروخ الباليستى ، اىان ذلى  فىي بدايىة الحىرب العالميىة الثانيىة وااان العالم األلماني الشاير هون بر

 على األراضي اإلنهليزية    - الواقعة تحت االحتالل النازي -من بولندا  0441وأطلقه في عام  V2عندما صنع الصاروخ 
 

اجتمع مع فريقهه  ،وتقاسموها  5491السوفييت واألمريكيون العاصمة برلين في مايو دخل كراته أنه عندما اون في مذبريقول 
ن مع مجموعهة كبيهرم مهن رفاقهه أن يناها وا بعد نقاش طويل قرر براو ،يذهبون سمن العلماء األلمان ليقرروا إلى أي معسكر 

ي تترأسههه الوايههات المتاههدم ، فههذهبوا إلههى أقههرك نقطههة للقههوات وههه  المعسههكر ال ربههي الههذ ،إلههى مههن هههو أقههرك إلههى أفكههاره  
 األمريكية وسلموا أنفسه  ..

 
)وضىىمناا بىىالطبع نسىىتطيع أن نقىىول بعىىد هىىذه المقدمىىة السىىريعة أن هىىون بىىراون هىىو م سىى  صىىناعة الصىىواريخ األمريايىىة 

علىىم الصىىواريخ عنىىد  وافييت هىىم مىىن أسسىى، وال شىى  أن بقيىىة رفاقىىه األلمىىان الىىذين انحىىازوا إلىىى السىىواألقمىىار الصىىناعية ( 



 السوفييت ، ولان ال يستطيع الباحثون أن ي ادوا ذل  نظرا للستار الحديدي الذي اان مضروبا على اإلتحاد السوفيتى   
 

التابعة لاىل مىن اإلتحىاد السىوفيتي ) روسىيا العابرة للقارات أرض  /سنذار في هذه الحلقة بعض النماذج من صواريخ أرض 
حيث أناما يسىتحوذان علىى األبلبيىة العظمىى مىن الصىواريخ العىابرة ، لواليات المتحدة ، وسنات ي بااتين الدولتين فقط ( وا

    أرض  /أرض لتشابااا مع الصواريخ أرض  /اما أننا لن نذار الصواريخ بحر  ،للقارات 
 

 5ميغىا طىن ) أي  5يىة فىي هىذه الصىواريخ تبلى  أن القىوة التدميريىة ألبلىب الىر و  الحرب –تهنبىا للتاىرار  –نود أن نذار 
ميغىا طىن (  R-36  =52ميغىا طىن ، بينمىا الصىاروخ  R-16  =2مليون طن مت هىرات ( ، بىل إن بعضىاا أابىر مىن ذلى  ) 

وهى قوة مذهلة ، باصة إذا عرفنا أن القوة التدميرية للرأ  الحربي للقنبلة النوويىة األمريايىة التىى ألقيىت علىى هيروشىيما 
ضىع ا (   011يبلى   R-36ضع ا بينما  51يبل   R-16ألف طن مت هرات ) أى أن  51اانت تبل  فقط  0442أبسط   في

ألىف يابىاني قتلىوا فىى ناهىازااى بعىد يىومين مىن هىرا  قنبلىة  01ألىف يابىاني )  041وربم ذل  فقد قتلت تل  القنبلة حيناىا 
ميزانية اإلتحاد السوفيتي القومية اانت مبصصة منىذ السىتينات % من  11لي  مستغربا إذن أن نعرف إن    أصغر حهما (

 وحتى سقوطه فقط لصناعة هذه الصواريخ   
 

 ( R-7 Semyorka) الصاروخ السوفيتي 
، أجريت عليه تعديالت في نفس العها  ليكهون قهادرا 5411ظهر هذا الصاروخ للعلن في عا  هو أول صاروخ عابر للقارات ، 

 5491( ..عرف العال  إمكانيات هذا الصهاروخ الخهخمة فهي خريهف عها   سبتونيكناعي في العال  )  على إطالق أول قمر ص
أن اإلتاههاد  U-2عنهدما طفهت األ مهة الكوبيههة علهى السهط  ، وقههد أخهذت فهي التفههاق  عنهدما تتكهد لطههاكرات التجسهس األمريكيهة 

ك  فقط عن األراخهي األمريكيهة ..  591وبا التي تبعد السوفيتي قد نشر منظومة هذا الصاروخ في العا  المذكور في ج يرم ك
 والمعلومات المتوافرم عن هذا الصاروخ هي كما يلي :

 متر 49طول الصاروخ : 
 متر 4قطر الصاروخ : 

 آاف ك   4مدى إطالق الصاروخ : 
 طن  182و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن  4و ن الرأس المتفجر : 
 ةمرال 1عدد مراال الصاروخ : 

 
 RU-16   (SS-7 )الصاروخ السوفيتي 

وقهد أنهت   ،5491ظهر بقوم في أ مة الصواريخ الكوبية فهي عها  ، و 5495بدأ أنتجه في فبراير  ،ت اهو صاروخ عابر للقار
والمعلومات المتوافرم عن ههذا الصهاروخ ههي كمها  ، 5419صاروخ ، وخرج من الخدمة في عا   121اإلتااد السوفيتي منه 

 يلي :
 متر 42.9ول الصاروخ : ط

 متر 4قطر الصاروخ : 
  آاف ك  54مدى إطالق الصاروخ : 

 طن  592و ن الصاروخ عند اإلطالق : 
 مليون طن من المتفجرات ( 1مي ا طن ، أي  1طن ( قوم تدميرية تبلغ  4و ن الرأس المتفجر : 

 مرالة 1عدد مراال الصاروخ : 
 

 RU-36   (SS-18 )الصاروخ السوفيتي 
وتوجد ستة نماذج منه وأخطره  ههو النمهوذج الخهامس والهذي ،  5491عا   وقد دخل الخدمة في ،هو صاروخ عابر للقارات 
 ة الصهاروخنسهبة الخطهت فهي إصهابصاروخ مهن ههذا النمهاذج السهتة ،  119وقد ت  إنتاج  ، 1224استمر في الخدمة اتى عا  

 النموذج الخامس لهذا الصهاروخوهذا هي المعلومات المتوفرم عن ة ، ويتكون من ثالثة رؤوس اربيك  ،  1.1 / ك  2,1هي 



: 
 متر 42.1طول الصاروخ : 
 متر 4قطر الصاروخ : 

  آاف ك  59مدى إطالق الصاروخ : 
 طن  152و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 مليون طن من المتفجرات ( 11مي ا طن ، أي  11طن ) قوم تدميرية تبلغ  1و ن الرأس المتفجر : 
 مرالة 1عدد مراال الصاروخ : 

 
 UR- 100الصاروخ السوفيتي  

 ، وهذا هي المعلومات المتوافرم عن هذا الصاروخ: 5491هو صاروخ عابر للقارات ، وقد ظهر إلى العلن في عا  
 متر 51طول الصاروخ : 
 متر 1قطر الصاروخ : 

 آاف ك    52.9مدى إطالق الصاروخ : 
 طن  95و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن  4و ن الرأس المتفجر : 
 مرالة 1عدد مراال الصاروخ : 

 
   (RS-20):                  السوفيتيالصاروخ 

 ادي، واد    0800عد م  فديودخد  هلممد  ،  0803م عد  فدي، باأت مرهح  هلتصدمي  لذد ه هلصد روخ  او ص روخ ع بر للق رهت

 هلمملوم ت هلمتوهفرة عنه :

 متر 3..3طول هلص روخ : 

 متر  3قطر هلص روخ : 

 ألف ك  عنا تخفيف وزن هلرأس هلمتفجر (  05ألف ك  ) يمك  زي دة هلماى إلى  00ماى إطالق هلص روخ :

 ط  000وزن هلص روخ عنا هإلطالق : 

 ( .. م  هلمتفجرهت ميغ  ط  8.5: للص روخ قوة هلشحنة هلتاميرية )      ط  0.0: هلمتفجر  هلرأسوزن 

 مرحلة 0عاد مرهح  هلص روخ : 

 

                                                                                                                                                                           "-TOPOL- M RT2"  الروسيالصاروخ 

 .088ع م  فيجري أول هختب ر له أو  هلم ضيباأ هلمم  على تصميمه في أوهخر ثم نين ت هلقرن  او ص روخ ع بر للق رهت ،

 ،  ت هلمتحركةهلمرب أوفي هلمنص ت هلث بتة   ويمك  هستخاهمه سوهء ك ن،  0887ودخ  هلخامة في هلجيش هلروسي في ع م . 

+   ص روخ  منصوب  في هلمنص ت هلث بتة  50  حوهلي 0888وبلغ عاد هلصوهريخ م  ا ه هلنوع في هلجيش هلروسي في ع م 

متر  088هلس عة ، ونسبة هلخطأ في هلتصويب اي  /ألف ك   00وسرعته اي ص روخ  منصوب  في هلمنص ت هلمتحركة ،  05

 :اي م  يلي ص روخ هلمملوم ت هلمتوهفرة ع  ا ه هل، و

 متر 00.7طول هلص روخ : 

 متر  0.00قطر هلص روخ : 

 ألف ك  00ماى إطالق هلص روخ : 

 ط   7.. 0وزن هلص روخ عنا هإلطالق : 

 ط   0.0: وزن هلرأس هلمتفجر

 مرهح   3عاد مرهح  هلص روخ : 

 

 ( RT-23 MOLODETSالصاروخ الروسي )  
وهذا وللصاروخ الوااد القدرم على امل عشرم رؤوس ، عربات للسكة الاديد ،  ويطلق من ،وهو صاروخ عابر للقارات 



 هي المعلومات المتوفرم عن هذا الصاروخ :
 متر 14طول الصاروخ : 
 متر 1.9قطر الصاروخ : 

  آاف ك  51مدى إطالق الصاروخ : 
 طن  529و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن  4.9و ن الرأس المتفجر :  
 مرالة 4الصاروخ :  عدد مراال

 
 ( Atlas الصاروخ األمرياي )  

 412أنتجت أمريكا من كل أنواع ، وقد  ( A/B/C/Dنماذج منه )   9هو أول صاروخ أمريكي عابر للقارات ، توجد 
لكنه ظل مستخدما كقاذف للصواريخ الفخاكية لمدم عشرين عاما تالية ،  ، 5491صاروخ ، وقد خرج من الخدمة في عا  

 معلومات المتوافرم عته كما يلي :وال
 متر 11. 4طول الصاروخ :  
 متر 4قطر الصاروخ : 

   ألف ك  59مدى إطالق الصاروخ : 
 طن   512و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن  3.8(: Dو ن الرأس المتفجر للصاروخ ) النموذج األخير 
 

 ( Titanالصاروخ األمرياي )  
كي نتادث  Titan 2 جثالث ( ، وسوف نختار النموذ –ثاني  –ثة نماذج مختلفة ) أول تتكون عاكلة هذا الصاروخ من ثال

من الخدمة ، والمعلومات المتوافرم عن  ث  خرج 5481، وظل يعمل اتى  5499عنه ، فقد بدأ ظهور هذا النموذج في عا  
 هذا الصاروخ هي كما يلي : 

 متر 33.2طول الصاروخ : 
 متر 4قطر الصاروخ : 

   ألف ك  51إطالق الصاروخ : مدى 
 طن  519و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن  3.6و ن الرأس المتفجر : 
 مرالة 1عدد مراال الصاروخ : 

 
 ( 30F Minuteman III-LGMالصاروخ األمرياي )  

مليون دوار ، والمعلومات المتوافرم  1، وكانت تكلفة الصاروخ الوااد تبلغ  5415دخل هذا الصاروخ إلى الخدمة في عا  
 عن هذا الصاروخ هي كما يلي :

 متر 18.2طول الصاروخ : 
 متر 1.7قطر الصاروخ : 

    آلف ك 54مدى إطالق الصاروخ : 
 طن  35.3و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن ) يامل ثالثة رؤوس نووية ( 4و ن الرأس المتفجر : 
 مرالة 4عدد مراال الصاروخ : 

 
 (  118A Peacekeeper-LGMالصاروخ األمرياي )

مليهون دوار ، والمعلومهات  12، وتبلهغ تكلفهة إطهالق الصهاروخ الوااهد منهه  5489دخل هذا الصاروخ إلى الخدمة فهي عها  
 المتوافرم عنه هي كما يلي :

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=LGM-30_Minuteman&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=LGM-118A_Peacekeeper&action=edit&redlink=1


 متر 21.8طول الصاروخ : 
 متر 2.3قطر الصاروخ : 

  ك  ألف 9.6مدى إطالق الصاروخ : 
 طن  41و ن الصاروخ عند اإلطالق : 

 طن  4و ن الرأس المتفجر : 
 مرالة 4عدد مراال الصاروخ : 

 
ذارنا ملبصا للصواريخ العابرة للقارات لال من اإلتحاد السوفيتي ) روسيا االتحادية اليوم ( والواليات المتحدة ، ولم نذار 

إبراق المشاهد في ت اصيل تتعرض مه الغرض من هذه الحلقة ، اما أننا اافة الصواريخ التابعة لاما من تل  النوعية لعدم 
 لم نذار الصواريخ العابرة للقارات التابعة لدول عظمى أبرى ) وباصة الصين (    –لن   الغرض  –
 

المصرية  01العسارية بص ة عامة ، ننوه إلى مقال بعنوان " اإلف  تااوة الصاروبية اإلسرائيلية ، وق) للتعرف على القو
تتعطل إذا طارت شرقا ، إصحى يا هيش " ، وإلى دراسة من حلقتين بعنوان " معراة لطم البدود ، ضرب مصر بأسلحة 

 الهيل الساد  اإلسرائيلية " ، وذل  لااتب هذا المقال على مدونته (   
 

 راكف مامد الويشى
 أمريكا  –مي ورى  –سانت لويس 

elwisheer@yahoo.com 

: يليتابع مقاات سابقة  لكاتك المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما   
www.thowarmisr.com 
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