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قناص المهام الخاصة ()SNIPER

من الممكن في يومنا هذا خلق تأثير كبير على الخصم باستخدام فرق القناصة المؤلفة
من شخصين اثنين كعنصر من عناصر الحرب غير المتماثلة .ويؤكد نجاح استخدام
مجموعات قناصة المهام الخاصة ( )sniperالعمليات المكثفة التي تجريها القوات
المسلحة التركية ضد المنظمات اإلرهابية.
ينقسم العناصر الذين يحققون إصابات محققة وف ّعالة إلى  3فئات:
 .aالقناص :هو الشخص الذي لديه القدرة على تحقيق اإلصابة بدقة عالية في أي بيئة كان
دون استخدام أية أجهزة إضافية من خالل الجمع بين الميزات الهيكلية للبندقية وتقنيات
الرمي ومبادئه وقدراته الشخصية.
 .bالقناص الحاد ) :(Sharp-Shooterهو الشخص الذي لديه القدرة واإلمكانية على
تحقيق اإلصابات بشكل دقيق لمسافات قريبة من  600متر باستخدام بندقية مصنعة
خصيصا َ للقنص الحاد ومزودة باألجهزة البصرية مثل (منظار البندقية  -مقياس الرياح
وما شابه).
 .cقناص المهام الخاصة ) :(Sniperهو الشخص الذي يمتلك القدرة والموهبة على
تحقيق إصابة األهداف بنسبة عالية تصل حتى ( )%99وذلك بالتصويب نحو األهداف
التي تبعد أكثر  600متر ضمن كافة الظروف المناخية مستخدما بندقية مصنعة
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خصيصا َ للقيام بذلك ومزودة بأجهزة بصرية ذات ميزات عالية (كحاسوب الرمي
ومنظار بندقية) ،ويقوم بهذه العملية ضمن خطوط العدو باستخدام كافة فنون التمويه
عند الحاجة لذلك .يتم تعزيزه بمساعد قناص ،يش ّكالن معا فريقا مكونا من شخصين
يقومان على تأدية مهامهما على هذا النحو.

عنصر خبي ٌر بالرمي يمتلك روح نفسية متينة وتح ّمل جسدي عالي،
قناص المهام الخاصة :هو
ٌ
قادر على
شخص
شهد تدريبات مكثّفة ،ويمتلك الخبرات الفنية .قناص المهام الخاصة :هو
ٌ
ٌ
الرمي بنجاح على األهداف التي لم يؤثر عليها القناص والقناص الحاد مراعيا؛ المسافة ،الحجم،
الموقع والظروف البيئية المؤقتة.
إن الجهة التي تمتلك في بنيتها قناص المهام الخاصة تكون بطبيعة الحال مالكة (لعامل القوة
الضاربة) المؤثر على مجريات المعركة وتحقق التفوق على الجانب الخصم.
يجب على قناص المهام الخاصة أن يمتلك كافة مهارات إدامة الحياة عند القيام بنشاطه في
ساحة المعركة وخلف خطوط العدو وذلك من أجل البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ،ويجب
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عليه تطبيق كافة فنون اإلخفاء والتغطية (التمويه) في أية بيئة كان .يتم تدريب مساعد القناص
أيضا على نفس المبادئ.
يجب على قناص المهام الخاصة تكرار التدريبات بشكل مكثف من أجل تعزيز هذه المهارات
وجعلها فطرة حتى يصل لمستوى االحتراف فيها ،ويجب عليه أن يديم قدراته البدنية والعقلية
بنحو مستمر وعلى مستوى عال.

تدريب قناص المهام الخاصة
يتم قبول المرشحين بتدريب قناص المهام الخاصة من بين الذين تم اختيارهم من القناصين
والقناصين الحادين في حال نجاحهم في االختبارات والتقييمات.
الكفاءات المطلوبة لالنضمام في الدورة:
 .aمعرفة القواعد والفنون العسكرية األساسية.
 .bقطع مسافة  7200متر موزدا بحقيبة ظهرية وزنها  20كغ في أقل من 52
دقيقة.
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 .cتحقيق نسبة إصابة  %80عند الرمي بالمسدس وبندقية المشاة.
(القدرة على الرمي بمستوى القناص الحاد)

مواضيع تدريب قناص المهام الخاصة:
يتم إجراء تدريب قناص المهام الخاصة من قبل مدربين مختصين ،حيث يخصص لكل
متدرب معدات خاصة وأدوات التحصين ،وبعد تزويدهم بالمعلومات األساسية في بيئة
ميدانية ،وبالتمارين المطبقة ضمن إطار البرنامج التدريبي يصلون لمستوى تكون القنص
عندهم موهبة.
مواضيع التدريب:
 .aالتربية البدنية القتالية واللياقة البدنية.
 .bتقنيات الرمي األساسية.
 .cتقنيات الرمي المتقدمة.
 .dاالستطالع الخاص واالستخبارات.
 .eاإلشارة.
 .fالتمويه واإلخفاء.
 .gإدامة الحياة.
 .hالفرار والنجاة.
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القدرات المكتسبة نتيجة التدريب:
يتم استخدام األسلحة المختلفة والطائرات العامودية والزوارق المطاطية وعدة المحاكاة
اإللكترونية وعدة محاكاة اإلسعافات األولية باإلضافة لمعدات وأدوات أخرى في التدريبات.
فيما يتعلق بقناص المهام الخاصة؛ يتم تعزيز القدرات واإلمكانيات التالية في دورة قناص
المهام الخاصة:
.a
.b
.c
.d
.e

المعرفة التامة بأسلحتهم الشخصية والقدرة على الرمي بمستوى عالي،
معرفة أسلحة القنص المستخدمة في جيوش العالم،
معرفة وتطبيق مواضيع اإلسعافات األولية،
البقاء على قيد الحياة في الظروف الصعبة أثناء القيام بالمهام وبعدها ،وذلك ضمن
مناطق العدو،
القدرة على إصابة األهداف إصابة محققة من مسافات بعيدة بعد اختيار الهدف وذلك
(باستخدام أسلحة مناسبة ومعدات مساعدة أخرى لمسافات تصل إلى 1800متر).
بعد التقييمات واالختبار بنهاية الدورة يمنح المتفوقين من المتدربين شهادة قناص
المهام الخاصة ( )sniperتثبت مشاركتهم بالدورة ونجاحهم فيها.
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مدة التدريب
تتكون دورة تدريب قناصة المهام الخاصة ( )sniperمن برنامج مدته  12أسبوعا ،تتضمن
تدريبات نظرية وعملية وتدريبات محاكاة ومهام رمي.
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