مركز نورس للدراسات
NORS FOR STUDIES

مركز نورس للدراسات يقدم دراسة عن القوات الخاصة الروسية المعروفة اختصارا ً
سبيتسناز
تدريبات قوات السبيتسناز
'' النصر هو عندما تنجز المهمة بهدوء وتعود حٌا'' .
ٌبدأ الجندي الذي ٌنضم إلى الموات الخاصة من الٌوم األول فً إدخال (بالكلمات والٌدٌن
والمدمٌن) المبدأ الرئٌسً فً عمله :أنت أفضل رجل .هذا المبدأ نمطة هامة فً التحضٌر
النفسً .وسوف ٌصدق ذلن .إذا لم ٌكن كذلن ،سٌتم إرساله للعمل فً المشاة .فً التدرٌب
سٌطلك النار وٌركض مثل الحصان وٌتعرض للضرب طوال الولت .انهم ال ٌضربون
ً "احضر لً -
بمصد التشوٌش والفوضى كالذي ٌجري فً الجٌش .ال وجود لكلمت ّ
اطعمنً" .فمط ٌتحرن فً جمٌع أنحاء الثكنات كأنه فً أراضً العدو .إما أن ٌكون الفخ
معلما ،أو ٌكون السرٌر مفخخا لد ٌضعوا له حزام مطاطً أو حبل على عنمه .لدى
السبٌتسناز مثل هذا النوع من التدرٌبات ،هذا امر طبٌعً مما ٌجعله ٌفكر ،وٌستمع،
وٌرالب ،وٌكون فً حالة تأهب دائما .عادة لمس األشٌاء التً ال ٌعرفها أو اللمعة او
المثٌرة للهتمام سٌملع عنها سرٌعا( :توجد هنا سلسلة مفاتٌح  ،وفً األسفل منها جهاز
تفجٌر محلً الصنع ،امسن المفتاح ولد تخسر ٌدن) .بعد ستة أشهر من الخدمة سٌرى
المماتل ما خلفه ،سٌكون حساسا إلى درجة شعوره بمن ٌنظر إلٌن بنظرة واحدة خلل
نومه .سٌبمى مستٌمظا.

لوات سبٌتسناز

قدرة التحمل:
صدٌك الجندي المظلً هو سالٌه .ألنه وفما لإلحصائٌات منذ لحظة رصد مجموعته
االستخباراتٌة سٌتم السٌطرة علٌها وتدمٌرها بعد  7ساعات .إذا كان الجندي متعبا فإنه
ٌبمى مع كمٌة من الذخٌرة والعتاد للتغطٌة على رفاله الجنود ،ولكن فً السبٌتسناز لٌس
من المهم فمط أن ٌكون المماتل متمن للفنون المتالٌة وإنما ٌجب أن ٌكون المماتل لادرا على
الجري بسرعة كبٌرة ولمسافة طوٌلة.
فً الشهر األول من تدرٌب الموات الخاصة ٌنام الجندي  5ساعات "الحد األدنى الممكن
وفما لوثٌمة االنتساب" .وٌعمل الجندي فً بمٌة العشرٌن ساعة .االستٌماظ فً  7صباحا.
ٌُسمح لهم بالنهوض واالستحمام والمٌام بتمارٌن شد العضلت .ثم ٌحملوا حمائبهم
وٌركضوا حتى لو ببطء وكسل ،ولكن ال ٌُسمح لهم بالمشً الرٌاضً السرٌع .الكسل فً

السبٌتسناز "ال ٌعنً الهدوء"ٌ .عطً المائد باستمرار واجبات تمهٌدٌة .ثم لدٌه الكمائن ،ثم
اطلق النار ،لذلن الركض دائما بإٌماع لاسً :مع الشملبات ،والزحف ،والمشً بخطوة
اإل ّ
وزة .بعد الركض ٌبدأ التدرٌب البدنً ،والدروس التكتٌكٌة الخاصة ،وفنون المتال
الٌدوٌة .وهكذا كل ٌوم.
ٌتم التحمك من التحمل واالستمرار فً نفسٌة المماتل الذي تطوع للعمل فً الموات الخاصة
التابعة للستخبارات العسكرٌة "فً سبالات" .هذه السبالات تكون على الشكل التالًٌ :تم
نمل مجموعة من الجنود إلى الغابة لمدة سبعة أو ثمانٌة أٌام دون أن ٌكون لدٌهم إمدادات
ومؤن .المادة الذٌن ٌتم تغٌٌرهم كل  23ساعة ٌطاردون الجنود خلل الغابة وٌمنعونهم من
النوم على اإلطلق .مما ٌتسبب لهم بفمدان الوعً والمًء وأمور أخرى .الذٌن ال
ٌستطٌعون المماومة ٌُرسلون إلى الموات المتالٌةٌ .تم طرد كثٌر من الجنود ،ألن هذا
التمرٌن هو امتحان العتما لبول العنصر أو رفضه.
عزم:
خلل الخروج إلى الغابةٌ ،تم إطلق النار على مجموعة من المجندٌن من الشجٌرات
بذخائر ُخلبٌَِّة ،مما ٌذعر المماتلٌنٌ .تعافى المجندون من الذعر .أفضل دواء للذعر هو
ممارسة فنون المتال الٌدويٌ .تهٌأ الجنود للدفاع عن أنفسهم ،وٌُوضعون ممابل مجموعة
من الجنود المتدرجٌن فً زٌادة الخبرة والموة ،وٌبدأ الضرب .لذلن ٌتم تشكٌل شخصٌة
المماتل وعزمه على عدم التخلً واالستمرار حتى النهاٌة .الجندي الذي ال ٌماتل ٌتم
طرده .خصوصٌة الموات الخاصة من ناحٌة فنون المتال الٌدوٌة هو أن أي لتال له هدف
واحد فمط "تدمٌر العدو" .لٌس لدى السبٌتسناز عملٌات العتمال المجرمٌن الخطرٌن ،ألن
اختصاصهم أرض المعركة فمط .ومن هنا كان شعار الكوماندوز" :األغبٌاء فمط ٌماتلون
درسه الجندي لإلستخدام كأدوات :بندلٌة ،سكٌن ،العصً،
بٌدهم العارٌة" .أول شًء ٌ ُ
الحجارة ،شظاٌا من المنانً الزجاجٌة ،لطعة من الزجاج ،صحٌفة مطوٌة بإحكام.
وبعد كل هذا ،عندما ٌتم تعلٌم جمٌع الضرورٌات األساسٌة فمطٌ ،بدأ التدرٌب على
مجموعات متعددة من حركات الفنون المتالٌة الٌدوٌة.
باإلضافة إلى المتال الٌدوي هنان عدد من "تمارٌن الجرأة" فً الموات الخاصة .على
سبٌل المثال استخدام التدرٌبات مع الجرذانٌُ .ترن جرذ كبٌر فً المغسلة وٌُحبس جندي
مجرد من أي سلح .المهمة فً هذا الموعد هو خنك الجرذ .عندما ال ٌكون للجرذ منفذ
للهروب فإنه ٌبدأ فً الهجوم .وهذا أمر خطٌر حما .ولرٌبا إذا كان بإمكان الجندي أن ٌمتله
بٌدٌه العارٌتٌن فإنه لن ٌخاف من شًء بعد.

عدوان:
الشًء الرئٌسً فً الجندي هو العدوان .رجل الموات الخاصة ٌخاف من الرلٌب أكثر من
العدو .وٌركض إلى العدو برغبة عارمة فً افتراسه .خلل دروس الفنون المتالٌة الٌدوٌة
تسٌل الدماءٌ .تعمد الرلباء جرح المماتلٌن .المماتل ٌجب أن ٌعتاد على الدم ،لكً ٌصبح
متوحشا .فً حالة من هذه الضغوط الشدٌدة تتفالم المشاعر بحٌث ٌستثمر كل ما تدربه فً
 7أشهر لمدى الحٌاة.
انها لٌست  26عاما من التدرٌب الخفٌف ،ومن ثم ٌصبح المماتل بطل العالم .هً فً
الحمٌمة غمس المماتل فً حالة حرب مع إعطائه الشعور بالتهدٌد الحمٌمً .وهنا نجٌب
على السؤال التالً ،ما الذي ٌجعل تهدئة ثلثة المظلٌٌن فً حالة سكر ٌتطلب سرٌة من
شرطة مكافحة الشغب .السر هو فً االستعداد النفسً لمتل األشخاص.
هنا بالطبع مشكلة اجتماعٌة هامة .موضوعٌا ٌُدخل الجندي إلى مركز إعادة التأهٌل بعد
الجٌش .نموم بمهمتنا ،ونُعدّ الجندي ،وٌموم بالخدمة ،ولكن بعد عودته إلى بٌته ،فإنه ال
ٌتكٌف مع حٌاة سلمٌة.

من هم السبيتسناز:
االسم الكامل" :فرق الموات الخاصة (باللغة الروسٌة  -سبٌتسناز) التابعة لمدٌرٌة
االستخبارات العامة (باللغة الروسٌة تعرف اختصارا ب غرو  )GRUالتابعة لألركان
العامة للموات المسلحة للتحاد الروسً الفٌدرالً".
المهمات :االستطلع العمٌك واألنشطة التخرٌبٌةٌ .تم إرسال سبٌتسناز فً عمك العدو
وٌمر عبر الغابات ،وٌجمع المعلومات عن أسلحة العدو ،مع تدمٌر نماط العدو المحصنة
واتصاالته.

شعار السبيتسناز

القوات السرية:
بما أنه لم تكن هنان لوات خاصة رسمٌة ففً أفغانستان على سبٌل المثال كانت تسمى
كتائب البندلٌة آلٌة مستملة .لم ٌتم ذكر أسماء مجمعات غرو  GRUحتى اآلن .اآلن ال
أحد ٌنكر وجود هذه الموات ،ولكن ال تزال مكونات الوحدات سرٌة .وال ٌُعرف عدد
الموات الخاصة التابعة لغرو  ،GRUإال أنه ٌُمدر عددهم فً الولت الحاضر ما بٌن 21
و  31ألفا جندي.
أهم انجازات القوات الخاصة التابعة لغرو :GRU
ومن أشهر العملٌات التً لامت بها الموات الخاصة االستٌلء على لصر حافظ هللا أمٌن
فً كابول فً عام  .2191وبسبب االضطراب العسكري فً أفغانستان ا ُستخدمت الموات
الخاصة التابعة لغرو  GRUعلى نطاق واسع ضد المجاهدٌن .ولد تم إرفاق مجامٌع
االستطلع إلى جمٌع التشكٌلت العسكرٌة ،لذلن كل الناس الذٌن خدموا فً أفغانستان

ٌعرفون عن وجود االستطلعٌٌن .وفً أواخر الثمانٌنٌات وصل عدد هذه الموات إلى
ألصى حد ممكن.
تسليح القوات الخاصة لغرو:
األسلحة الخفٌفة للموات الخاصة لغرو متنوعة جدا ولها عدد من الخصائص الفرٌدة.
فمثل:
 بندلٌة المنص دراغونوف واختصارها  ،SVDدخلت الخدمة منذ عام  ،2174ولكنبسبب خصائصها التمنٌة العالٌة ،فإنها تطلك نٌرانا دلٌمة على أهداف على مسافة تصل
إلى  011متر وال زالت فً الخدمة.
 تم تطوٌر  6.56( 95-AKملم) فً عام  ،2191ودخلت فً الخدمة فً الموات الخاصةعام  .2195ولكن حتى بعد أربعٌن عاما فإنه ال ٌزال سلحا حمٌمٌا ٌُستخدم بكثرة من لبل
الموات الخاصة .خلل هذه الفترة ،تم التراح عدة تحسٌنات ،على سبٌل المثال خرطوشة
صغٌرة النبض  ، small pulse cartridgeمع مسار ممذوف ألل انحناء ،مما زاد من
مدى النٌران .وانتشار استخدام البلستٌن فً إنتاج  95-AKمما خفض وزنه.

AK-74

 سكٌن حربة لصٌرة ،لمطع األسلن الشائكة ،وٌسمح للمماتل بالتغلب على العوائكبنجاح.
 تطوٌر بندلٌة رشاش  9.73 PKفً عام  ،2172فضل عن تطوٌر النموذج المعدل PKMفً عام  2171ذات الوزن المنخفض ،والٌوم هو فً الخدمة.
 ومن األسلحة الحدٌثة للموات خاصة لغرو هً بندلٌة المنص ''  VSSفٌنتورٌز ''الصامتة تمرٌبا ذات 1ملم  ،التً تم تطوٌرها فً ولت مبكر من الثمانٌنات .ولد ُ
طورت
أصل لوحدات المهام الخاصة .أول استخدام عسكري للبندلٌة كان فً الحرب الشٌشانٌة،
وحتى ذلن الحٌن أثبتت نفسها بأنها السلح المثالً الحدٌث الموثوق للموات الخاصة.

بندقية VSS

 أٌضا تطوٌر البندلٌة اآللٌة الصامتة  " AS Val '' -تم التراح ذخائر  1ملم دون سرعةالصوت والتً مع ذلن لادرة على اختراق سترة مضادة للرصاص من الصنف 3
وصفائح الصلب بسماكة  21ملم ٌ،مكنن عند تثبٌت ناظور نهاري /لٌلً على البندلٌة
إصابة العدو على مسافة تصل إلى  411متر.

بندقية AS Val

 لاذف اللهب "شمٌل" ٌهدف إلى المضاء على العدو وعلى مدرعاته الخفٌفة ،وهً لاذفةتستخدم لمرة واحدة .،المدى الفعال ٌمتصر على  711متر.

قاذف اللهب شميل

 تم تصمٌم مسدس اآللً الصامت  APBكسلح سبٌتسناز الرئٌسً ،وكان هذا السلح فًالخدمة منذ عام  .2193بسبب اطلق النار برشمات ووزنه المنخفض ووجود كاتم
للصوت وودلته العالٌة فمد تم استخدام هذا النموذج من المسدس بنجاح من لبل المخابرات
العسكرٌة وغٌرها من الموات السوفٌاتٌة.

مسدس APB

من يخدم في غرو؟
نظرا الرتفاع مستوى المتطلبات والحاجة إلى تدرٌب طوٌل ،فإن معظم الموات الخاصة
من الجنود المتعالدٌن .ومنذ عام  3113ال ٌجري تجنٌد هذه الموات إال على أساس
التعالد.
ٌُمبل للخدمة الشباب األصحاء الرٌاضٌٌن أصحاب المعرفة بلغة أجنبٌة .المهمة الرئٌسٌة
لموات الغرو  GRUهً االستطلع ،والعضلت الرئٌسٌة للستطلعٌٌن هً العمل ،ثم
هو موضع ترحٌب إذا ما كان متخرجا من مدرسة أو كلٌة أو معهد.
وفً الولت نفسه نرى أن هؤالء الناس عادٌٌن تماما من المحافظة والخدمة بالنسبة لهم
هً وظٌفة جٌدة ،إال أنها لد تكون صعبة وخطرة ،ولكنها لٌست معركة من أجل أفكار
مجردة.
وال شن أن هذه هً نخبة الموات المسلحة الروسٌة .ومعظمهم من الشباب األكثر تحمل
جسدٌا وعملٌا ،وهم عسكرٌون مدربون تدرٌبا جٌدا ،ولٌس مثل الجنود العادٌٌن.
هل القوات الخاصة لغرو "ال تقهر" فعلً؟
هل من الجائز اعتبار كل جندي من الموات الخاصة الروسٌة مساوٌا للمماتلٌن المحترفٌن
(ولكن المعدودٌن) من وحدات مثل "الدلتا" و "السٌل" األمرٌكٌة ،ماتكال اإلسرائٌلٌة،
ساس  SASالبرٌطانٌة؟
لٌس على االطلق .هذه ببساطة فئات عسكرٌة متباٌنة .ال ٌمكنن ببساطة الممارنة :بٌن
عشرٌن ألف ذكً وشباب مدربٌن بطرٌمة ما ،وكوادر من المحترفٌن المختارٌن بعناٌة.
ولكن بالطبع هنان الكثٌر فً داخل الموات الخاصة لغرو من الرجال المصممٌن
والمحترفٌن الذٌن ٌمكن أن ٌكونوا بمثابة المخربٌن.
وبطبٌعة الحال ٌوجد فً الموات الخاصة لغرو أفراد بإمكانهم أن ٌصنعوا شٌئا (على
خلفٌة هذا الجٌش الضخم المدعو سبٌتسناز) ولكن هم للٌلون.
فً الحٌاة الحمٌمٌة كل األشٌاء لٌست كما فً األفلم.
توحً لنا األفلم والمصص على التلفاز أن مماتلً الموات الخاصة عبارة عن "أناس ال
تمهر" ،وأنهم فً المهمات المتالٌة ال ٌنامون لمدة ثلثة أٌام ،وٌصٌبون أهدافهم من دون

خطأٌ ،مكن نشر مجموعة من  23منهم لوحدهم من دون سلح وبالطبع فإنهم ال ٌتخلون
عن عناصرهم.
ولكن وفما لراوٌة جنود مأسورٌن فإن مجموعة كبٌرة نسبٌا من الموات الخاصة ولعوا فً
كمٌن غٌر متولع ،وأطلموا النار بشكل متهور ،وتراجعوا فً عجلة من امرهم ،وتركوا
اثنٌن من الجرحى ولتٌل فً ساحة المعركة.
نعم هم مدربون تدرٌبا جٌداٌ ،مكنهم الركض لفترة طوٌلة واطلق النار بدلة تامة ،ولكنهم
أناس عادٌٌن ٌخافون من الرصاص وال ٌعرفون دائما أٌن ٌنتظرهم العدو.
فً الحروب الشٌشانٌة ،عندما كان العدٌد من لوات السبٌتسناز والموات المظلٌّة غٌر
لادرٌن على المٌام بمهامها العملٌاتٌة من تلماء أنفسهم ،فإنها ٌطلبون الدعم المكثف من
كتائب اآللٌات المدرعة الثمٌلة وتشكٌلت الدبابات (والطٌران حٌث روسٌا لها التفوق التام
فً هذا السلح) .وكانت حربا مع عدو ضعٌف (فً األسلحة) حٌث كان من المفترض أن
ٌترأسها "الخاصة".
غٌر ذلن فإن أي هجوم روسً ناجح ضد المناطك المحصنة فً الشٌشان لم ٌكن بواسطة
تسلل مجموعات السبٌستناز ،بل من خلل النٌران الكثٌفة لمدافع "فوزدٌكل" و "الغراد".
ونتٌجة لذلنٌ ،نبغً اإللرار بما ٌلً:
 - 2الموات الخاصة التابعة لغرو التابعة للموات المسلحة الروسٌة لٌست آالت لتل عظمى
على اإلطلق ،ولكن فً الممام األول ،مجموعة فمط من الشباب المسالمٌن لدٌهم المدرات
البدنٌة والعملٌة أكثر بملٌل من المتوسط الوطنً.
 .3هذه المجموعات التخرٌبٌة الحمٌمٌة التً تمع تحت مسمى السبٌتسناز للٌلة جدا ،وفً
الوالع ال ٌمكنها أن تؤثر تأثٌرا خطٌرا على مسار تلن الحروب التً شنتها روسٌا فً
العمود األخٌرة.

