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سباق التسلح الهندي – الباكستاني
وأبعاده اإلقليمية والدولية
الدكتور

عراك تركي حمادي الفهداوي
أستاذ الجغرافية السياسية المساعد
ملخص البحث(باللغة العربية )

يمثل التسلح المحور الرئيس لكثير من الد ارسات

 ,ال سايمت الد ارسات

السيتساي

والجيوس ا ااتراتيجي وااليت ا ااتدي وال س ا ااكري  ,وذل ا اال لت لو ا اار مو ا ااو كثي ا اار م ا اان ال ا اادول
ال عن ات تلر متلسالم الدولي .
وايت تديتتهت  ,فض ً

إن سا اامتت التسا االح الهكا ااد المتكسا ااتتكي ما اان الموضا ااوعت

المتحثين  ,مسمب آثتره الكمير  ,الن تتريخ ال اليت

توتر كمير و ل

كشمير .

التا ااي ثا ااتر ا تما ااتم

الهكدي  -المتكستتكي مر ممراحل

في حيتن إلى كوط الحرب المسلح ولثالث م ار  ,مسامب مشاكل

وان مت يميز مي سمتت التسلح الهكد المتكستتكي وتداعيتتر ,ن كلتت الدولتين

تمتلكتن موومات

جررافيا مهما تج لهات مان الادول المتودما علاى المساتويين اإليليماي

والدولي ,فتلهكد مثالً تشرل مستح كثر من ( )3مليون كم  , 2وعدد سكتكهت و ال
إلى كثر من ملياتر كسام  ,مات متكساتتن فتشارل مساتح ( )408لا
ساكتكهت الاى ( )161ملياون كسام  ,و اذه الموومات

ج لا

كام , 2وي ال

اتتين الادولتين مان الادول

المؤثر إيليميت ودوليتً ,فضالً عن إكهمت تو تن جررافيتً في ميئ مكي غير مستور .
و درك ا

مووماات
متلسااتي

الهكااد ميتهاات الجيوسااتراتيجي مكااذ االسااتوالل عااتم ,1481فااد م

ي اادر عسااكري متودما ا تو اال

لمكاات

إل ااى امااتالل ( )61رس اات كووي اتً  ,و ا اواريخ

ااي(اجكااي ومريث ااي) ,ماات متكسااتتن فااتن مركتمجهاات التسااليحي وموت ا الكااوو
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فود تأور كثي اًر عن الهكد إلاى ن تام إجا ار الت جيار الكاوو الهكاد عاتم  , 1418فواد
س سا ا

متكس ااتتن مك وما ا مح ااتث كوويا ا وتطل ا ا

متودم إلاى ن كجحا

إل ااى عالي اات

تس االيحي ما ا دول

فاي اماتالل ( )20رسات كوويات  ,و اواريخ متلساتي

اي (حتا

وغاور وشات ين ) .ومان الم ارو

ن كاتل دول متودما وفار دعماتً لسامتت التسالح

األساالح للهكااد فض االً عاان الوالياات

ممكاات مركتمجهاات

الهكااد المتكسااتتكي مثاال روساايت و(إس ارائيل) اللتااتن كتكتاات الم اادر ال ارئيس لتككولوجياات

لتس االيحي ممس ااتعد ال ااين والوالي اات

المتحااد  ,اماات متكسااتتن فوااد يتما

المتح ااد متلدرجا ا األس ااتس فضا االً ع اان كوري اات

الش اامتلي  ,وم ااذلل يمك اان الو ااول ان س اامتت التس االح الهك ااد المتكس ااتتكي ي ااد اس ااتوطب

عكت اار جدي ااد إل ااى م تدلا ا ال ا ا ار اإليليم ااي ف ااي ي ااتر آس اايت مث اال ال ااين وروس اايت
والوالياات

المتحااد و(إس ارائيل) ,كماات اكاار دى إلااى زيااتد الضاارط علااى كاال ماان كورياات

الشمتلي وايران وحتى اليتمتن كحو تطوير يدراتهت ال سكري .

ملخص البحث(باللغة االنكليزية)
The armament makes up the core of many studies; especially
geostrategic, economic political and military one , as it is
related to the power and economies of state , international
stability and peace.
Indian-Pakistani armament racing represent the most
important subject that result in huge influence, as the IndianPakistani relationship characterized by being bad and tens
since semi continent division at 1947.
The point that exaggerate the influence of Indian – Pakistani
racing is that both states had important geographic establishments
make it as a progressed states on regional and international level. as
example India occupies an area of more than(3 million)km2 ,and a
population of more than one billion individuals, while Pakistan

)occupies an area of(804000)km2 and population of (165
million
individuals
and
this
represent
a
significant establishment because it share in appearance of its
2
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regional and international influence and weight. as well as its
geographic location in security unstable environment.
Since 1947 India put in mind its geostrategic importance, for
that reason it begun for building of military ability
establishment , it own of(65)nuclear head and palistic
missile(Ajnii and Preathfii).whilst Pakistan's military ability
establishment building delayed till Indian nuclear explosion at
1974 since that time it establish nuclear research organization
and develop weapon relations with some states ,and it own
(20)nuclear heads and palistic missile( Hatef ,Shaheen and
Ghorii).
There is developed states support Indian-Pakistani armament
racing as Russian, (Israel) in addition to U.S.A that represent
the main source of technology and weapons part to India. whilst
China and U.S.A in addition to north Korea support Pakistan .
for that we can say that the Indian-Pakistan armament racing
share in entering a new states to conflict balance in Asia as;
China ,Russian ,U.S.A and (Israel) as well as it lead to increase
pressure upon Iran ,North Korea and Japan to direction of
development of its military abilities.

ال تلمي ا ا

المقدمة

ما اان ا اام الموضا ااوعت, ي ا ااد االكتشا ااتر الجر ارفا ااي لسا اامتت التسا االح

ال سايمت وان زياتد حجام الماوارد فاي الادول,واساتوالل الادول, المت ل متلساالم الادولي
كمات ان م اام الحااروب, الكتميا يااد وجار للح ااول علاى السااالل ماان الادول الوترجيا
 كتن مسارحهت األجا از ال ويار مان ال اتلم, في غضون الرم يرن المتضي

التي حدث

كااتن م اادر ت الاادول ال ااكتعي ف ااي, علااى الاارغم ماان ن األس االح المسااتودم مهاات,
.)1(الكر الشمتلي

ت د من م الوضتيت,  واكتشتر ت الجررافي في ال تلم, ومذلل فتن يضي التسلح
 ويد كتج عن اذا, ا تمتم الدارسين والمحللين السيتسيين واألكتديميين
3
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اال تمتم هور عديد من الكتب والدراست
يض ا ااي التس ا االح م ا اان موتلا ا ا

وال سااكري وااليت ااتدي ,مهااد

األكتديمي في موتلا

دول ال اتلم ,لت اتلج

األوج ا اار :الوتكوكيا ا ا و الجيوس ا ااتراتيجي والجيوموليتيكيا ا ا

رفااد الم رف ا ,واحتط ا السيتس ا الدولي ا مكاال م ات يت لاات

مهذا الموضو  ,من حيث األم تد ال ار ك والكتتئج المستوملي .
إن شامر الوااتر الهكديا  ,مان المكااتطت التااي عرفا

ماتلتوتر الشااديد,مساامب وطاار

الس ااالل التولي ااد  ,وغي اار التولي ااد المح اادت مه اات ,إذ ن ال ا ا ار الهك ااد المتكس ااتتكي

يمثل ام الماراكين الوتملا لالك جاتر ماين الحاين واآلوار علاى الساتح الدوليا ,ال سايمت
وان الدولتين دولتت في

راعت

وحروب مسلح ,يرذيهت عدد من الوضتيت التي تتس

دوائر ات ما الازمن  ,وموت ا فاي السااكوا

الحك اام ,والت ااوتر ال ااذ س ااتد ال الي اات

التاي تلا

و اول الوااوميين الهكادوس إلااى

الهكديا ا المتكس ااتتكي إل ااى ن و اال إل ااى كوطا ا

الحرب المسلح وألكثر من مر .

ويش ااكل س اامتت التس االح ال س ااكر  ,واإلك ااتت ف ااي ااذا المج ااتل ,عل ااى ال اارغم م اان

ال ارو

االيت اتدي ال ا م التاي تشاهد ت الاادولتين  ,احاد ام م اات ر و شاكتل ااذا

ال ا ا ار ,ل ااذلل اوت ااتر المتح ااث د ارسا ا "س اامتت التس االح الهك ااد –المتكس ااتتكي و م ااتده

اإليليمي والدولي " وي هر ذلل في-:

هدف البحث -:

 . 1دراس الواي الجررافي السيتسي لكل مان الهكاد ومتكساتتن ,وموتركا عكت ار الواو
لكل مكهمت واثر ذلل في ميتهمت الجيوستراتيجي .

 .2م رفا التطااور الكمااي والكااوعي فااي مكاات مووماات
ومتكستتن وم تدر التسلح وال وامل المؤثر فير.

الواادر ال سااكري لكاال ماان الهكااد

 .3ميااتن ماادى فتعلي ا التااأثير الااذ يتركاار ساامتت التساالح الهكااد المتكسااتتكي محلي اتً
وايليميت ودوليًت.

فرضية البحث :لمت كتن لموومت

الودر ال سكري وم تدر ت من اثار فتعال فاي مكات

يو الدول ووزكهت الجيوستراتيجي الدولي  ,فتكر يمكن الوول ن سمتت التسلح الهكد
8

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

المتكساتتكي ال تكح اار آثااتره علاى يااو كاال مان الاادولتين حسااب  ,إكمات يكسااحب ليااؤثر
إيليميت ودوليتً وم ور موتل .
مشكككككلة البحككككث  -:تكما اان مشا ااكل المحا ااث فيم اات يا ااأتي  :لما اات للم طيا اات

وموومت

الجررافي ا ا

الودر ال سكري وتكوعهت من حيث الكم والكو من تأثير فاي ياو الدولا فاتن

ااذا يول ااد إحستس اات مض اارور تحدي ااد ال اليا ا م ااتمين عكت اار ي ااو ال اادولتين يض اامكهت

عكت ر الودر ال سكري ومين طمي

عاليتتهمت الثكتئي واإليليمي والدولي .

مككككنهب البحككككث  -:اعتم ااد المتح ااث الم ااكهج التحليل ااي لتحلي اال الم لوم اات

والم طيت

ذا

ال ل متلود ار

ال سكري و التسليحي .

الجررافي ا ا

مفاهيم ومصطلحات  :ك اًر لوجود ارتمتط مين م هوم التسلح وم ت يم ورى لهت

عالي مر ,لذا تم توضيحهت على الكحو اآلتي -:

.1التسكلح  :وي كااي ح اول الدولا علاى احتيتجتتهاات مان السااالل والم ادا

ال سااكري

,إما اات متلت ا ااكي المحلا ااي  ,و متالسا ااتي ارد ما اان الا اادول األوا اارى ,و عا اان طريا اات عوا ااد
الم ت دا

والدفت المشترل.

 .2سياسككككة التسككككلح  :و ااي اش اامل م اان عمليا ا التس االح  ,وت ك ااي ن تتو ااذ الدولا ا
إج ار ا

ووطط مدروس ,تتكتسب فيهت عملي التسلح م الماوارد االيت اتدي المتتحا

للدول ,وحجم يوتهت ال سكري ,وحتجتهت للسالل ,ف لى سميل المثتل ,تووم م ض الدول

م ملي ا تساالح  ,دون سيتس ا تساالح محاادد ,إذ تسااتورد كمياات

ماان األساالح والااذوير ,

كثر ممت تحتتج,والى حد,ي وت يدراتهت االيت تدي  ,وال سكري ,سيمت و كهات محتجا إلاى

تكمي في شتى الميتدين األورى.

1

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

.3سككككباق التسككككلح  :و ااو مش ااكل ع ااتم ي ك ااي ,تو اايس كس اام عتليا ا م اان اإلك ااتت

الحكومي,لشا ار األسالح والم ادا
لتطااوير

تلاال الك واات

ال ساكري والاذوير ,مان دول وارى ,و تو ايس

ااكتع األساالح المحلي ا ,توليدي ا كتك ا

م ماان ساالح التاادمير

الشتمل,مري تحويت التوازن و الت وت ال سكر ,م دول و دول ورى,وتارجيح الك ا

التس االيحي للدولا ا إ از تل اال ال اادول ,مريا ا المحتف ا ا عل ااى مكه اات ال ااوطكي والو ااومي ,و

لتحويت دا

توس ي (.)2

ويجاار ساامتت التساالح مااين دولتااين و كثاار,علااى فرضااي ن ال ا ار المس االح

واستودام الوو ال سكري ,يد مح م ار وشيل الوياو .ويكاتج عاتد ً مان تشاديد الكزعا
ال سااكري فااي دول ا ماات مجااتور و غياار مجااتور  ,مماات ساايؤد متلدول ا األواارى وتح ا

تااأثير توي تتهاات ,مااتن الدول ا األولااى سااتووم م ماال ماات يااؤد إلااى تهديااد مكهاات الااوطكي

والوومي وسالمتهت واستواللهت,و ذا مت يكتج عكر ال ز والولات  ,والوياتم مأعماتل ممتثلا ,
()3

في عدد من الوضتيت مين الدول

ويحدث ذا االتجته مسمب حدوث تكتيضت

.

ومم اات يج اادر ذكا اره  ,ن تش ااديد س اامتت التس االح م ااين دولت ااين ,و م ااين ع اادد م اان

الدول,يؤد إلى وض كثير من ال راييل والم ويت  ,متم ال تليت
ت كااى محاال المشااكال

متكتفئ .

وال اراعت

.4السككباق النككووي :ااو تكثي ا

الدملومتساي ,التاي

عاان طرياات الت ااتوض,وماان موايا متكتفئا و شاامر

الجهااود ,لتحوياات كااو ماان الت ااوت ال سااكر  ,وتاارجيح

ك السالل الكوو لدول مت إ از موي الدول التي تكت مهت ال دا  ,و مسمب االواتال

اإليديولوجي ,ممت يشكل وط اًر علاى مكهات الواومي,و اذا الكاو مان سامتت التسالح يمثال
م كوا سمتت التسلح و وطر ت موترك ً متألسلح التوليدي .

ه .امن األسلحة النووية  :و م هوم اتس ليشمل امن كل ال كت ر التي تدول في
تكوين تلل االسالح ,مان ماواد وتككولوجيات ,وكاذلل امان الم ارفات الكوويا مان موتما ار
وم ااتعال

ومواي ا ك تياات  ,ووسااتئل كواال ,فض ا ً
ال عاان ال كت اار المش اري ك سااهت,س اوا ً
6
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الوااتد والح ارس ا م ماان ال لماات وال كيااين,كماات إن م هااوم

كااتن ماان عكت اار األماان

المواد الكووي ,اتس ليشمل كل المواد المش

التي يمكن ن تستودم فاي إكتاتج سالح

إش تعي إضتفي إلى ال ك ر األ لي,و و السالل الكوو (.)8

 .6الككرد  :وي كااي سيتس ا الدول ا فااي مك ا الاادول األو ارى ن تمااترس كشااتطًت,متالتجااته
الم تكس لم لحتهت الوومي ,دون اللجو إلى ال ك

()1

 ,واستودام الوو ال سكري .

وي ااد الاارد احااد اام الوسااتئل التااي تولاات حتل ا ً ماان الت اوازن االسااتراتيجي مااين

الادول ,إذ اكار يمثال الوسايل التاي يمكان ماان واللهات الح اول علاى كتاتئج ايجتميا فااي
الحوار الدائر مين الدول ,والمتضمن تأثير احد األط ار

كمت يتمثل جو ر الرد  ,متن يولت احد األط ار

في إراد األط ار

()6

األورى

يويكتً يتط تً عكاد الطار اآلوار,مأكار

ساايت رض فااي حتل ا ييتماار مض ارم ولااى ,لض ارم ثتكي ا اكتوتمي ا ش اديد وماادمر  ,واكاار

مهمات كتكا

يااو الضارم األولاى,وشااموليتهت,فاتن كتلال وسااتئل اكتوتميا  ,ساتكجو مكهاات

وتوجر كحوه مضرم تدمر كل مرافت الدول والمجتما ,وماذلل فاتن اماتالل الوادر علاى
ف تلي ا الض ارم الثتكي ا  ,ماار ال يمكاان تجت لاار ,و ااو ماات يج اال ف تلي ا الاارد ,تكتس ااب

موادا اًر كميا اًر ماان الم ادايي
ال سكري والدوول في

موومت

.

()1

ويارى المتحااث ماتن الاارد  :او فان تجكااب اساتودام الوااو

ار مسلح لتحويت الم اتلح الووميا  ,علاى الارغم مان تاوفر

الودر ال سكري  ,و و مذلل يولل من فر

كشوب الحرب واستودام السالل

.6الصكككككواريا البالسكككككتية  :ي ا اار ال ا ااترو المتلس ا ااتي عل ا ااى اك ا اار  ,عم ا ااتر ع ا اان

مركما ا (وس اايل كو اال) غي اار مأ ولا ا وله اات ي ااو دفا ا و ااالل الط ااور األول م اان طيراكه اات,
وتتوي ا

يااو الاادف فااي لح ا مالئم ا ودييو ا جاادًا مواسااط يط ا الويااود عاان المحاارل

واالستمرار متلطيران مدون يو دف المحرل ,واالكوضتض حتاى الو اول إلاى الهاد ,

ويتمي ااز ال ااترو المتلس ااتي مس اارعتر ال تليا ا  ,إذ ي ااتمكن م اان يطا ا مس ااتف ت اال إل ااى
1
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()1000كم في مد ال تتجتوز ومس ديتئت فوط ,ويمكن ألغلمهت كوال حمولا توليديا ,
و ميولوجي  ,و كووي  ,و كيمتوي  ,ولذلل ي يتدر على تحويت ورت دفتعت

ال دو

وممتغتتر حتى في ضو وجود وستئل موتومتهت ,التاي شاهد ت ال واد األويار مان الوارن
()4

.

ال شرين

 .7الصككككرا الككككدولي :و ااو التك ااتز الك ااتتج ع اان االو ااتال

ف ااي دوافا ا ال اادول ,وفا ااي

ت ااوراتهت ,و اادافهت ,وتطل تته اات ,وف ااي موارد اات وامكتكتته اات ,مم اات ي ااؤد ف ااي التحلي اال
األوير,إلى اتوتذ يا ار ار

و اكتهاتج سيتسات

وترجيا ,توتلا

كثار ممات تت ات ,ولكان

ماارغم كاال ذلاال  ,وال ا ار مكاال توت ارتاار وتكااو م اات ره و شااكتلر وضااروطر ي اال دون
كوطا ا ا الح ا اارب المس ا االح  , ,فه ا ااو ي ا ااد يك ا ااون
ي ااديولوجيت ,و توكيا اًت ,و دعتئيا اًت,كم اات وان دوا

ا ا اراعتً سيتس ا اايتً  ,و ايت ا ااتديتً  ,و

ال ا ا ار يمك اان ن تت اادرج م اان كثر اات

فتعلي ا إل ااى كثر اات س االمي  ,وم اان كمتذجهاات عل ااى س ااميل المث ااتل  :الض اارط ,والح اار
واالحتوا والتهديد وال وتب والت توض والتستوم واإلغ ار والتكتزل .

وال ا ار الادولي اعام واعواد مم هومار مان م هاوم الحارب ,الن الحارب متاى مات

وي

ال ويتر متم طرافهت ساوى االساتمرار ,و االستساالم و الموتوما  ,و اإلذعاتن

الدولي

()4

و الهزيم ,ومن كت  ,فتن الحرب المسلح تمثل كوط الكهتي في تطور ال راعت
.

.8األمن القومي  :إن الم هوم التوليد لألمن الواومي ,ي كاي الواو ال ساكري ,وي اود ذلال

إلى حويو  ,ن ال ار والتكاتفس كتكتات السامتتن المميزتاتن لل اليات

الوو األستس في ذين المجتلين .وما زياتد تكاتلي

الدوليا  ,ولهاذا كتكا

مكات الواو ال ساكري  ,ماد

الكتتمات

في األمن الوومي  ,تشدد على ميا اثار الجتكاب االيت اتد  ,و امح واضاحتً ن الدولا

الموتدر ايت تديًت ,ي التي تكون يتدر على حمتي ك سهت عسكريًت ,ومن األمثل علاى ذلال

 ,سيتست

الرد والتوازن االستراتيجي

()10

.
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ومااذلل ي اار األماان الوااومي ,علااى اكاار ياادر الدول ا علااى حمتي ا ييمهاات الذاتي ا ماان
 ,ومرض الك ر عن م تدر تلال التهديادا

 ,وكاذلل ي ار علاى اكار مجموعا

الممتدئ التي تحدد الحرك في الت تعل اإليليمي المرتمط مضمتن حمتيا الكيتن الذاتي

()11

.

ماات الم هااوم الحااديث لألماان الوااومي,فهااو يضااي دفتعي ا شااتمل ,ومت اادد األم ااتد,

عسااكريًت ,وايت ااتديًت,و يااديولوجيت واجتمتعيا اًت ,ودملومتس اايًت .ومماات س ااتعد علااى ااذه الرؤيا ا ,
الت تعل م التطور الشتمل والواس الذ مر مر م هوم اإلستراتيجي (.)12

وتأسيست على مات توادم  ,يمكان افتاراض وجاود ركاتن ستساي ت تماد عليهات يادر األما

على الحرك متتجته حمتي ذاتهت و والً إلى الهد

الشتمل لهت ,و و تحويت مكهت الوومي ,

ومااذلل فااتن اإلسااتراتيجي ال سااكري والواادر التسااليحي ت ااد اام الركااتئز إلرساات سااس األماان

الوومي .

 .9قككككككو الدولككككككة  :ي طا ا ااي علما ا اات و سا ا ااتتذ الجررافي ا ا ا السيتسا ا ااي ,وال اليا ا اات

واإلستراتيجي  ,لم هوم الوو عد م تن ,كذكر مكهت على سميل المثتل الت ري
المجمو ال تم لوتمليت

الدول التي تؤثر مهت على سلول الدول األورى(.)13

الدولي ا ا ا

الوتئل  :مأكهت

كماات ت اار يااو الدول ا مأكهاات " ياادر الدول ا علااى ممترس ا الت اار اإلدار الحاار ,

واتوتذ الو ار ار

المت لو مشؤوكهت الداولي والوترجي  ,ممحض إرادتهت ,واوتيتر ت مل والتأثير

في ي ار ار الادول األوارى  ,وان اذه الوادر مساتمد مان عاد عكت ار ,تتاوافر فاي الدولا  ,وتكاون

فاي مجموعهت مت يسمى مإمكتكيا الوو (.)18

وياارى المتحااث  ,مااتن ي ااو الدول ا  :ااي إمكتكي ا الدولا ا علااى التحاارل السيتسااي طموا اتً

لم لحتهت م الودر على التأثير في سلول الدول األورى وت رفهت السيتسي  ,م تمد ً في
ذلل على موومتتهت الجررافي والسيتسي والميئي والسكتكي والتككولوجي وال سكري 0

المبحث األول

الخصائص الجغرافية وأثرها في األهمية الجيوستراتيجية
للهند وباكستان
.1الخصائص الجغرافية للهند :
4
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أ.الموقع والمساحة :

تو الهكد في شمر يتر جكوب شرت آسيت و ي مذلل تحتال موي اًت اساتراتيجيًت مهماًت ,

ال وم ا ا ا ا ااين وط ا ا ا ا ااي
إذ كه ا ا ا ا اات توا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ااين دائرت ا ا ا ا ااي ع ا ا ا ا اارض ( 4,08و ْ( 31,06ش ا ا ا ا اامت ً
طااول( 64,01و )ْ 41,21ش اريتً  ,ويحااد ت ماان الشاامتل الررمااي متكسااتتن  ,وماان الشاامتل

ال ين وكيمتل وموتتن ,ومن الشمتل الشريي مورمت وماكرالد  ,ومان الشارت ولايج المكراتل ,
وم اان الجك ااوب س اار الكك اات وم اان الر اارب المح اار ال رم ااي })11(.يك اار وترطا ا ري اام (.{)1

وتشرل الهكد مستح ()3,241,142كم مرم  ,وتشكل مذلل ستم اكمر دول في ال تلم من

حيااث المسااتح  ,)16 (.و ااي مااذلل ت ااد ماان الاادول الضااوم علااى وفاات التوساايم الجر ارفااي
السيتسي للدول محسب المستح والتي يوضحهت الجدول ريم (. )1الجدول رقم ()1
يوضح توسيم الدول محسب المستح حسب موترل متوكدز

التصنيف
دول عمالقة
دول ضخمة
دول كبيرة جدا
دول كبيرة
دول متوسطة
دول صغيرة
دول صغيرة جدا
دول قزمية

المساحة(كم)2
أكثر من 0666666
2066666ـــ 0666666
 0206666ـــ 2066666
006666ـــ 0206666
206666ـــ 006666
 020666ـــ 206666
 20666ـــ 020666
اقل من 20666

المص درNorman J.G. Pounds ,political geography, Mc- :
Graw Hill Book Company, New Yourk,1963 , p.27
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وتمتااتز ساواحل الهكااد مأكهاات طويلا ,لككهاات يليلا الت ااتريج  ,لااذلل كجااد ن الم اواك
الكمير التي تستطي ن تودم التجتر يليل  ,,ال تتكتسب في إعداد ت م ساواحل الهكاد

الطويل ا ,إذ ن السااتحل الررمااي

ااور  ,ماات السااتحل الشااريي فهااو اياال

ااوري ً ,

لكاان المحاار ضااحل علااى طااول السااتحل  ,ومااذلل فتكاار ال يسااتعد السا ن علااى االيتاراب

من الشتط

()11

.

ب ك التضاريس :تتكون تضتريس الهكد من ثالث يتليم ,و ي كآالتي :

11
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اوالا -:جبال الهيمااليا ( : )Himalayasو ي على جمتل في ال اتلم  ,وتمتاد

من عود متمير  ,اذ تتجار

اوب الجكاوب الشاريي م اور عتما  ,مكوكا يوساتً كميا اًر

يزيد امتداده على ( )2000كم  ,وي ر مسلسل الهيمتاليت  ,التي يكاون ارت ات
يم فيهت حوالي ( )4,434كم  ,والمتمثلا موما افرسا

()14

علاى

ان س السا ال الجم اتل اذه ,

ال ماان حيااث الو ي ا الدفتعيا للهكااد  ,إذ ن المكااتطت الجمليا  ,والتااي
تل اب دو ًار فااتع ً
تزيااد فيهاات تضااتريس السا اطح علااى (  )41,1مت ا اًر عااتد ً ماات تكااون عتئو اتً مااتم الحرك ا
واالت ااتل  ,و ااي تت اايح ال ر ا ا للدولا ا م ااد جم اات األع اادا م تعليا ا اكم اار م اان
المك ااتطت الس ااهلي
وموت ا الو اوا

()14

كم اات إن الجما ااتل تس ااتعد م ااور عتم ا ا عل ااى حرك اات

ال اارير ماان المشاات و ااكو

و ي ال تستعد على الحركت

الا اادفت

اإلسااكتد المحمول ا علااى الحيواكاات

الت رضي  ,وعلى استودام الووا

,

الكميار  .كمات يت اذر

الوضاات علااى ال اادو مم رك ا حتس اام الن مثاال ااذه األ ارضااي  ,تسااهل االكس ااحتب ,
وتسهل إيجتد مواض دفتعي مت تيم لوتتل الت ويت ولوتتل الماؤو ار  .عاالوً علاى مات

تودم فإذا كتك

الجمتل في دول المداف  ,فتكر يمكن ن يست يد مكهت كثي اًر ألكار ي ار

طمي تهت جيدًا  ,كمت إن السكتن المحليين يودمون لر مستعدا
شن حرب ال

تمت

لموتوم الجي

المهتجم(.)20

كسمي  ,وماذلل يساتطي

ثانيك ا .:األراضككي السككهلية :وتتمثاال متلسااهول ال يضااي التااي يمتااد م مهاات ,فااي

الكطتت األوسط من الدولا  ,مان كهار الكاكج والم ار ماتموت ار فاي الوساط والشارت  ,فاي

حين يمتاد فاي الرارب الساطح التحاتتي ل اح ار ثاتر  ,ويجار فاي اذا الكطاتت م اض
روافد كهر السكد  ,سايمت فاي إيلايم المكجاتب فاي الشامتل الررماي  ,حتاى تكحادر الروافاد

في اتجته عتم

وب الجكوب الررماي لتت ال مكهار الساكد داوال األ ارضاي المتكساتتكي

 ,الذ ي ب في محر ال رب  ,الى جتكب كهر الككج الذ يتجر مان الشامتل الررماي
ااوب الجكااوب الشااريي  ,ليت اال فااي مكطو ا الاادلتت مكهاار الم ار مااتموت ار  ,الااذ يمتااد

12
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م مار فاي واليا آسااتم فاي الشامتل الشااريي  ,يمال ات اتلر مااتلككج  ,فاي مكطوا الاادلتت
ممكرالد

.

وتكون األراضي السهلي  -التي تمتد لمستف تزيد علاى ( )183كام ماين الرارب

والشرت  ,ويتراول عرضهت مين( 43,2ا ا  )128,3كم  -الولب الحضاتر  ,والمحاور
االيت ااتد الا ارئيس للهك ااد,إذ يترك ااز فيه اات اام كطتي اات
()21

االستيطتن المشر  ,و كمر ت على اإلطالت

الكش ااتط االيت ااتد وم اركا از

.

ثالثك ا.:هضككبة الككدكن -:و ااي ضاام مثلث ا الشااكل  ,تمتااد الااى الجكااوب ماان

األ ارضاي السااهلي ,ليحاد ت ولاايج المكراتل ماان الشاارت ومحار ال اارب مان الراارب  ,فااي
حااين يش ااكل م اادار الساارطتن ()ْ 23,1ش اامتالً ح ااد ت الشاامتلي توريما اتً ,ويتع ااد مثل ااث
الهضم التي تتأل

مان مجموعا مان السالسال الجمليا الممتاد فاي االتجاته ال اتم مان

الراارب الااى الشاارت  ,والااذ يااأتي فااي مواادمتي سلساالتي سااتتمو ار وميكااتال  ,ومرت اات

شوتت كتجور .

الررميا  ,التاي ي ال مكساوب

وت ر الحتف الررمي لهضم الدكن ,متسم الرات

م ض جهتتهت الى ( )2641مت ًار فوت مستوى سطح المحر  ,وتكحادر سا وحهت الررميا

م ور حتد
الرت

وب محر ال رب  ,اذ يتسام الكطاتت الساهلي الاذ ي

ال ميكهمات }ماين

الررميا وواط ساتحل محار ال ارب { مضايور الشاديد  ,فاي حاين تكحادر سا وحهت

الش ااريي م ااور تدريجيا ا

الكط ا اتت الشمتل ا اي م اان

ا اوب س ا اطح الهضم ا ا  ,وي اار

الساتحل الررماي للهضم ا متس ام س اتحل كاون كاتن }  , { Kon Kanفاي حاين ي ار

الكط ااتت الجكا ااومي مسا ااتحل متالما ااتر}  , { Malabarويطل اات علا ااى الحتف ا ا الشا ااريي
للهضام اساام الراات

الشاريي  ,التااي تتااأل

مان سالساال غياار مت ال ماان الااتالل  ,ال
()22

يتجتوز ارت تعهت ( )1480مت اًر فوت مستوى سطح المحر

.

ج .السكككان  :ياادر عاادد سااكتن الهكااد مح اوالي( )1,121مليااتر كساام  ,محسااب

تواادي ار عااتم  ,2001ومااذلل ت ااد الهكااد ثااتكي اكماار دول ا فااي ال ااتلم ماان حيااث عاادد
السااكتن م ااد ال ااين الش ا مي ( ,)23ويااأتي سااكتن الهكااد ماان
13

ااول كدي ا  -آري ا  ,فوااد
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ال كت ا اار الهكديا ا ا ما ااكهم ( )%30و ا اؤال يترك ا اازون فا ااي الجها اات

والوسا ااطى ما اان الهكا ااد  ,كما اات ن كا ااتل مجموعا اات

الش ا اامتلي

ما اان الميالكيا اادين (التا ااتيملين) فا ااي

الجكااوب ,والموكاادا فااي الشاامتل الشااريي  ,والمكرااوليين فااي الهيمتالياات وآسااتم .والمل ا

للك اار ن كااتل تمااتين فااي كسااب الم توااد الااديكي لسااكتن الهكااد  ,إذ تمااين ن ()%43
من الساكتن ياديكون متلهكدوساي  ,و()%11ياديكون متإلساالم ,و( )%2,6متلمسايحي ,
()28

و( )%1,4من السيخ  ,و( )%11من الموذيين

.

د.الجانب االقتصادي -:ت د الهكد من الدول المتودم

الدول ذا

ثااروا

اكتعيتً  ,كمات إكهات مان

االيت تد متكاو األكشاط اإلكتتجيا والودميا  ,و اي غكيا ممات تمتلكار مان

طمي ي ا ( مكهاات الااك ط),وحيكماات اسااتول

الهكااد عااتم  1481ورث ا

موتياات اطااتر

ااكتعي ,و م ااد ي اركين ماان االساات متر المريطااتكي لاام ي ماال متل ااكتع سااوى (%2

)من مجمو ال تملين ولم يسهم ذا الوطت إال مكسم ( )%2من الدول الواومي  ,مات
اآلن} مطل ا الواارن ال ش ارين {
والوا اادمت

اامح

مساات م الوطاات ال ااكتعي كحااو(, )%11

( ,)%21ما اات الز ارع ا ا ف لا ااى الا اارغم ما اان اكو تضا ااهت فا ااي الكا ااتتج المحلا ااي

اإلجمااتلي إلااى ( )%22عااتم  , 2001في ماال مهاات كحااو ثلثااي السااكتن و كحااو (610

)مليااون كساام  ,وماذلل فااتن زراعتهاات متودما  ,و ااي اليااوم فااي اكت اات ذاتااي  ,ماال كهاات
وااذ

مكااذ سااكوا

الهكد الرذائي

مت اادير كثياار ماان مكتجتتهاات الرذائي ا إلااى األيطااتر ال رمي ا  ,وساال
()21

و إيليم المكجتب

.

 - 2الخصائص الجغرافية لباكستان:
أ.الموقع والمساحة-:

تو ا متكسااتتن فااي جكااوب غاارب آساايت  ,يحااد ت ماان الراارب إي اران  ,وماان الشاامتل

الررمااي فرتكس ااتتن  ,وم اان الش اامتل  ,ال ااين  ,وم اان الش اارت والجك ااوب الش ااريي الهك ااد
وماان الجكااوب المحاار ال رمااي ,وتو ا مااين دائرتااي ع ارض ()ْ 31,28شاامتالً ,ووطااي

ط ااول ( 60,11و)ْ 11,30ش ااريًت } ت ارجا ا وترطا ا ري اام (  , { )1وتمل ااس مس ااتح
18
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()26

كيلو مت ار مرم ت

و ي مذلل ت د من الدول الكمير علاى

وفت التوسيم الجررافي السيتسي للدول محسب المستح (()21يراج الجدول ريم())1
ب:التضاريس  :تتكون تضتريس متكستتن  ,من األيتليام اآلتي -:

أوال-إقليم نهر السند وروافده  :فود كاون اذا الكهار ساهالً متسا تً ,يحيطار مان

الشاامتل والراارب المرت اات

التااي تحيطاار

ااح ار ثااتر ماان الشاارت  ,وا اام روافااد كهاار

السكد ي؛-كهر ميتمي  ,وكهر جلوم ,وكهر شيكتب  ,وكهر رافي ,وكهر سوتلج.

ثانيكككا -المنكككاطق الجبليكككة  -:و ااي سالس اال جمليا ا تش اارلهت الودي ااتن والس ااهول

المرلو  ,والمكو ضت
الرئيس للهكد.

واالحواض  ,ويوجد فيهت ممر ويمر الشهير  ,الذ ي اد المواما

ثالث ك ا -هضككبة بلوجسككتان  -:و ااي ضاام

ااحراوي تح ا

مهاات سالساال جمااتل

سليمتن ,وجمتل كرثتر وجمتل مكران  ,ويوجد في ذه المكطو ممر ماوالن الاذ ي ال

مين الهضم واألراضي األفرتكي

()24

.

رابع ا -إقليم البنجاب  -:تشتمل المكجتب المتكستتكي على رم

كهر ميتمي يلتوي مكهر سوتلج وترج حدود متكستتن  ,ويمكن و

اكهتر فوط ,الن

الوسام المتكساتتكي

ماان المكجااتب  ,مأكاار يتكااون ماان مجموع ا السااهول الواي ا مااين األكهااتر األرم ا المشااتر
اليه اات  ,ويتا اراول م اادل عرض اار م ااين (  62,11ا ا ا ا )41ك اام  ,م اات طول اار فيمل ااس حا اوالي
()24

كم
(ً )163

.

ج  -السككان  :ملاس عادد الساكتن فاي متكساتتن  ,محساب توادي ار عااتم , 2001

محوالي ( )161مليون كسم

()30

 ,ويتركز م م السكتن فاي إيلايم المكجاتب  ,ال سايمت

في المكتطت الممتد مين ميشتور و روالمكد وال ور فاي دلتات الساكد  ,وغتلميا الساكتن

يرويون  ,إذ ي ل مجمو سكتن الورى حوالي ( )%60من مجمو الساكتن  ,كمات إن
11
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اإلس ااالم ااو دي اان الدولا ا  ,إذ يش ااكل المس االمون كس اام حا اوالي ( )%44ما ان مجم ااو
()31

السكتن

ويمكن الوول ان تكوين السكتن في متكستتن يتسم م

التجاتكس إلاى حاد

كمي اار ,و ااذا م اادوره ي ااؤثر ايجتميا اًت ف ااي ي ااو الدولا ا ,علا اى الكو اايض م اان التركي ااب غي اار
المتجااتكس للسااكتن فااي الهكااد  ,والااذ ي ااد ول االً مكيوي اتً فااي تشااكيل الوااو المش اري فااي
الهكد.

من ك

د-الجانب االقتصادي  :تمثل الز ارعا

ام الحار فاي متكساتتن  ,إذ ن كثار

سكتن متكستتن ي ملون في الزراع  ,وا م المكتجت

ااي الوم ااح  ,وال اارز ,وال ااذر ,وي ااب الس ااكر  ,والحمض اايت

الزراعي في متكساتتن

 ,والتم ااور ,فضا االً ع اان

التماو  .وي ااد الوطاان مان اام المحت اايل الزراعيا فااي متكسااتتن  ,و او ياازر فااي جااز
الحوض االدكى لحوض كهر السكد في الجكوب ,وفي سهول المكجتب في الشمتل.

ومن شهر الموارد الم دكي فاي متكساتتن ,او إكتاتج الراتز الطمي اي ,فضاال عان

إكتتجهاات المتميااز ماان الطتي ا الكهرمتئي ا  .وفيماات يوااس الكشااتط التجااتر  ,كجااد إن اام
()32

السل التي ت در ت ي الرز والوطن

.

المبحث الثاني
أنماط التسلح في الهند وباكستان وتطورها
.1التسلح الهندي :

أ.البرنامب النووي  :مادا

عكدمت اعد

والوالياات

الهكاد مركتمجهات الكاوو مكاذ اساتواللهت عاتم ,1481

المكي االستسي الكووي  ,متلت تون م كل مان االتحاتد الساوفيتي(الساتمت)

المتحااد ومريطتكياات وفركساات ,االماار الااذ مككهاات ماان اج ا ار اول تجرم ا كووي ا

لهاات فااي عااتم  ,1418ثاام م ااد ذلاال اجاار ومس ا ت جي ا ار كووي ا متكوع ا فااي مااتيو
 ,1444مكهت ثالث اكشطتري يو كل مكهت ايل من كيلو طن واحد  ,وواحد اكدمتجيا
()33

" تيدروجيكي " ,يوتهت ( )81كيلو طكتً ,وواحد اكشطتري يوتهت ( )11كيلو طكتً
16
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ب.برنامب الصواريا  :من اجل كول السالل الكوو او الرس الكوو  ,كتن ال مد

ن يواز جهاد إكتاتج الوكملا الكوويا جهاداً آوا اًر فاي إكتاتج ال اواريخ الواتدر علاى كوال
ااذا السااالل ,وكتك ا

الهكااد يااد مااد

مركتمجهاات ال ااترووي مكااذ عااتم  ,1461مإكشاات

مركتمج محتث ال ضت واأليمتر ال كتعي  ,إذ ثمر ذا المركتمج عن تجرم ال اترو
"رو كا ااي:"160و ا ااو

ا ااترو ذو ما اارحلتين ,وي ما اال ما ااتلويود ال ا االب ,وي ا االح الا ااى

ارت اات ()338كاام  ,و ااو يااتدر علااى حمول ا ت اال إلااى ()100كراام ,ثاام تكللا

مااإطالت
مك وم اات

الجهااود

ااترو ث ااتن لحماال األيم ااتر ال ااكتعي عااتم , 1414وذل اال لتط ااوير واكت ااتج

موتل ا ا م اان ال ا اواريخ مت اادد األغا اراض والم اادى ,وتمتل اال الهك ااد ترس ااتك

محلي ال ك ألكوا مت دد  ,تتراول من ي ير إلى م يد المدى ,وم ضهت يتدر على

حمل الرؤوس الكووي  ,ويرطي مدا ت ال اين ومتكساتتن ,كمات إكهات طاور

يمكن إطاليهت من المحر.
يمثا اال

كواعات مكهات

ا ااترو "اجكا ااي"المتوسا ااط الما اادى الا ااذ يرطا ااي ما ااداه جمي ا ا األ ارضا ااي

المتكستتكي ()1100كم  ,ويستطي حمل شحك وزكهات طان واحاد  ,ام ال اواريخ فاي

الترستك الهكدي  ,إذ اكر من المتوي اكتتج عداد كمير مكر ل تلح الووا
اإلشااتر إلاى ن الهكااد مكشاارل متطااوير
الااذ يس ااتطي ملااو

الهكدي  ,ما

ااترو " مريث ااي(*) "ي ااير الماادى()400كاام,

مك ااتن ف ااي آساايت ,مم اات فااي ذل اال ال ااين و ج ا از م اان الش اارت

األوسااط ,كماات جاار الهكااد فااي عااتم  1444تجرم ا إلطااالت ال ااترو "سااتكتريكت" ماان
الروا ت

()38

ويستطي حمل رس كوو وي ل مداه إلى()300كم

 .2التسلح الباكستاني :

أ.البرنككككامب النككككووي :كتل ا ا

.

متكسا ااتتن اسا ااتواللهت عا ااتم  , 1484ال ن مداي ا ا

مركتمجهاات الكااوو تااأور كثي ا اًر عاان الهكااد  ,ولاام تااول الويااتدا

المتكسااتتكي التااي ت تيم ا

على السلط م د االستوالل ا تمتمت كمي اًر في تطويار المركاتم اج الكاوو  ,وآثار ( واالل

عود الومسيكت ) االكضمتم الى حل ي مرداد(حل
11
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الم ل ا الكووي ا األمريكي ا  ,ووااالل مااد تساالم ذو ال وااتر علااي

موتو السالط كهتيا عواد الساتيكت

مسمب وضول دا

 ,كاتل المركاتمج الكاوو المتكساتتكي ا تمتماتً كميا ارً ,

المركتمج الكوو الهكد وميلر كحو التسلح الكوو .

ووالل تلل المد فلح

المتحد واالتحتد

كل من الدولتين ال ميين( الواليت

اامح تهديااد كاال

السااوفيتي) فااي تطااوير ال اواريخ المتلسااتي ال ااتمر للواات ار ,محيااث

مكهماات لآلواار ممتش ا ار وماان ارضااير ,ولاام ت ااد كااتل حتج ا و ييم ا عملي ا  ,لتطوياات
االتحتد السوفيتي الستمت  ,مدول متحتل م الواليات
األحااال

ال سااكري األمريكي ا ( عاادا حل ا

المتحاد  ,وماذلل اكتهاى ع ار

شاامتل األطلسااي"الكااتتو") ,و اامح التهديااد

الكوو الهكد الممتشر لمتكستتن محتمالً م د اكرالت الم ل الكووي األمريكي
وماذلل تااأور متكساتتن عاان المركاتمج الكااوو الهكاد  ,إذ مثلا

الكوويا ا الهكديا ا ع ااتم ,1418
ااد

تجرما الوكملا

اادم عكي ا ا لو ااتد متكس ااتتن  ,ال ااذين فتحا اوا المج ااتل

لل لمت مسرع التحارل لساد الثرار التاي حادثتهت التجرما الهكديا
الواليا اات

()31

.

()36

ف اي عاتم 1462

المتح ااد لمتكسا ااتتن م تعا اال مح ااوث ما اان كا ااو (ح ااوض سا اامتح ما اات

و ي ) ,مودر ( 1ميكت واط حرار )ليس مذ ييم لألغراض ال سكري  ,ولكن في عاتم
 , 1412ت تياد

متكساتتن ما ككادا الكشاات م تعال كااتكوب يارب كراتشااي (مات ثوياال/

يوراكيااوم طمي ااي) ماان كااو كتكاادو الكتااتج الكهرماات مواادر  40ميكاات واط كهرمااتئي(

محدود  210ميكت واط حرار )  ,ودول الودم ف الً عتم  1418كمت ك ذ
ذاتياتً مشاارو م تعاال ووشااتب  ,الااذ موشاار متشاريلر مااؤو اًر

طمي ي  /مت ثويل وسو

متكساتتن

و ااو ماان كااو يوراكيااوم
()31

يستودم للمحوث واكتتج الملوتوكيوم 234

وفااي عااتم , 1416اسااكد إلااى ال ااتلم (عمااد الواادير وااتن) إكشاات

.

يئ ا األمحااتث

الكووي ا الم روف ا متساام" م هااد األمحااتث الهكدسااي " فااي كت وتاات فااي متكسااتتن  ,وكااتن

الهد

من إكشت

ذا الم هد و تو يب متد اليوراكيوم  ,ووالل مد الس

اسااتطت الو ااول إلااى دافاار .وفااي عااتم  , 1414يتما

مسلسل من اإلج ار ا

الوالياات

ساكوا

المتحااد األمريكيا

االيت تدي ضد متكستتن  ,و ادر توريار مطارل وياتر الهجاوم
14
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الكوويا المتكساتتكي وتادمير ت  .وفاي عاتم  1442اتام المتكساتتكيون مكات

م ك تجريمي  ,لتو يب ويود الملوتوكيوم .

وفي عتم  1446علن عمد الودير وتن" رئيس المركتمج الكوو المتكستتكي" إن

متكسااتتن لااديهت الواادر الذاتي ا علااى مكاات م ااتعال

كووي ا متودما  .كماات وي ا

وال ااين " فااي ال ااتم ك ساار"  ,ات تيي ا ت ااتون لالسااتودامت
تتضامن ت اميم ومكات وتشاريل الم اتعال

 1444ممكت م تعل امحتث

متكسااتتن

الساالمي للطتي ا الكووي ا ,

الكوويا  ,فاي حاين يتما

متكساتتن فاي عاتم

رير يدرتار ( 21كيلاو واط) ,وفاي عاتم  , 1443مادا

المؤسسا ا الكوويا ا الوطكيا ا المتكس ااتتكي ممك اات م تع اال إلكت ااتج الكهرم اات م اان ك ااو الم اات

المضاروط فدرتاار( )300ميكاات واط ,وياد اعلاان رئاايس وز ار متكساتتن عااتم  1448عاان

امتالل متكستتن للوكمل الكووي

()34

وفاي  ,1444/1/24ك ااذ

.

متكسااتتن سلسال ماان ومااس تجاترب كوويا  ,كتكا

ح اايل إح اادا ت مااين ( )31-30كيل ااو طك اتً  ,م اات التجااترب األرما ا األواارى  ,فكتكا ا
واطئ ا ا ا الح ا ا اايل ( مت ج ا ا ا ار تكتيكي ا ا ا ) ,ثا ا اام جري ا ا ا

 1444/1/30ف ااي مكطوا ا ملوجس ااتتن ,وكتكا ا
اسااوً متلتجااترب الهكدي ا  ,ومااذلل ت تدل ا

جميا ا

ااذه التج ااترب تحا ا

األرض ,

متكسااتتن م ا الهكااد م اادد تجترمهاات الكووي ا ,
()34

عكدمت تؤوذ التجرم الهكدي عتم  1418متلحسمتن
ب.برنامب الصواريا :

اكشت

تجرم ا ا ا كووي ا ا ا ستدس ا ا ا فا ا ااي

.

متكستتن في عتم  1461يئ محتث ال ضات المتكساتتكي (سامتركو) ,مان

اجل امتالل الود ار

الالزم في مجتل ال وارياخ ,وفاي السم يك ات

الماذكور امااتالل التوكياات

اس اتطتع

الهيئا

الالزما لت ااكي جا از ماان ال اواريخ محلياتً ,وماان ضاامكهت

إكتااتج الوي اود ال االب  ,وتكللا

جهااود الهيئ ا إكت اتج ال ااترو (حتا )**( ) 1-الااذ

ي ل مداه إلى( )40كيلو مت ًار ,ويستطي حمل شحك يادر ت( )100كيلاو غ ارماًت ,وتما
ذلاال إكتااتج

ااترو (حت ا ) 2-الااذ ي اال مااداه ()300كيلااو مت ا اًر .)80(.كماات تاااله

الط اراز(حت ا )3-مااك س الحمول ا والااذ ي اال مااداه كحااو( )600كيلااو مت ا ًار ,وي ااك
14
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ذان الط ارزان ك واريخ ي ير المدى  ,والرس المدمر للط ار از الثالث توليد يتمل
لالستمدال مرس كوو  ,ويواذ

اطاليهت جمي تً متحرك .

وي ااد الطا اراز(حتا ا )2-كس ااو م اان ال ااترو ال اايكي ال ااك (طا اراز,)M-11

ويسمح لمتكستتن متهديد األراضي الهكدي المتتوم لحدود ت ,ميكمت الطراز(حتا ,)3-

ممتثاال للط اراز ال اايكي ( ,)M-9علما اًت مااتن متكسااتتن ساالح

متل ااترووين()M-11

و( ",)M-9طمواتً لماات اوردتاار الم ااتدر الهكدي ا "فااي اطااتر ساامتيهت للتساالح ما الهكااد.ثاام
طااور متكسااتتن ماادى الطاراز(حتا  ,)3-وليكااون متوساط الماادى ,فملااس ماادى الط اراز
الجديااد ()400كاام  ,و طلاات علياار المتكسااتتكيون اس ام(حت ا  ,)8-واعتمااروه مداي ا عتئل ا
جديااد ماان ال اواريخ المتلسااتي متوسااط الماادى حمل ا

اساام (شاات ين) ,وحماال الااريم

االول فااي ال تئل ا اساام(شاات ين ,)1-وي ماال ااذا ال ااترو مااتلويود ال الب  ,ويطلاات

ايضًت من فوت يتذ
ويا ااد ح ا اال

()81

متحرل

.

متكسا ااتتن ما اان كوريا اات الشا اامتلي  ,طمو ا اتً لم ا ااتدر مريكي ا ا علا ااى

تككولوجياات إكتااتج ال اواريخ الكوري ا ال ااك ط اراز( )No Dongوتمكك ا

ماان اكتااتج

ا ااترووهت(حت ا ا  ,)1-الا ااذ حما اال االسا اام(غا ااور  ,)*** ()1-والا ااذ ي ا اال ما ااداه

إلى()1100كم  ,ويزن رسر المدمر كحو()110كرم ,تم ر الطراز(حت )6-الم اك

تحا

اساام( غااور  , )2-والااذ ماان الممكاان ان ي اال مااداه الااى()2000كاام  ,ورساار

المدمر يازن( )1000كرام  ,ثام جات الطاراز(شات ين )2-وماداه كحاو()2100كام ,تااله
الطا اراز األح اادث(غ ااور  ,)3-الم ااتلس م ااداه()2100-2100ك اام,وت ااد ااذه الطا ا ار از

متوسط المدى ,وتطلت من يواذ

متحرك

وتسالح مارس مادمر كاوو  ,و كيمياتئي

 ,و توليا ااد .ويض ا ا ال ا ااترو (غا ااور  )3-كتف ا ا األ ارضا ااي الهكدي ا ا تح ا ا
()82

المتكستتكي

.

التهديا ااد

ومماات يجاادر ذك اره إن الهكااد ومتكسااتتن تمتلكااتن يااد ار عسااكري وتسااليحي متميااز

ومتمتيك ا ا علا ااى مسا ااتوى سا ااالل الجا ااو ,وحا ااتمال
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المدرع  ,وال واريخ والرؤوس الكووي }يك ر الجدول ريم (,{)2ممات لار آثاتر

واضح على وزكهمت الجيوستراتيجي اإليليمي والدولي .

الجدول ريم ( )2موترك م ض جواكب الود ار ال سكري للهكد ومتكستتن
باكســـــــــتان
الهنــــــــــــــــــــــــد
القدرة العسكرية
 4,151مليون جندي منهم 246
 5,3مليون جندي(4,1
منتسبو القوات المسلحة
الف جندي عامل
مليون جندي عامل)
 543طائرة -مقاتالت هجوم ارضي
 4531طائرة
سالح الجو
ومقاتالت

حامالت الطائرات
الغواصات
الدبابات والعربات المدرعة

( 6مقاتلة وهليكوبتر)
42
3111

الصواريخ البالستية
الرؤوس النووية

اجني  ,بريثفي
 23راسا ً نوويا من خالل

اإلنفاق العسكري

---------41
5511منها 2100دبابة و0600
ناقلة جند مدرعة
حتف  ,وغوري  ,وشاهين

()0تجارب نووية أجرتها الهند

 61راسا ً نوويا من ()1تجارب
اجرتها باكستان

 411مليار دوالر

 46مليار دوالر

الم در :الجدول من عمل المتحث متالعتمتد على :
.1احما ااد عل ا ااو  ,االوروموليتي ا اال ف ا ااي ودما ا ا الجيوس ا ااتراتيجيت  -زما ا ا كش ا اامير م ا ااين الهك ا ااد
ومتكستتن  ,مجل الجي

 ,ال دد, 218ميرو , 2004,س 1.

. 2عليا حساين علااي  ,كشامير ال اادا المساتمر ماين الهكااد ومتكساتتن " د ارسا فاي الجررافيا

السيتسااي " ,مجل ا المحااوث الجررافي ا  ,كلي ا الترمي ا
الكج

للمكاات  ,جتم ا الكوف ا  ,ال اادد(, ) 2

االشر  , 2002 ,س.321

 .3موي الجزير ,االزما الهكديا  -المتكساتتكي  ,ميازان الواو ال ساكري ماين الهكاد ومتكساتتن ,

ترطيت

 ,2002المكشور على الموي االلكتروكي www.aljazeera.net

ومن الجدول ريم ( )2يتمين ن الهكد تمتلل ( )3,1مليون جكديًت في

المسلح  ,ميكهم ( )1,8مليون جكديتً عتمالً ,ومذلل تمتلل الهكد ثتكي اكمر جي
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من حيث ال دد م د ال ين,ميكمت تمتلل متكستتن ( )1,131مليون جكديت مكهم ( )612ال

جكديت عتمال  ,مت على مستوى سالل الجو فتت وت الهكد على متكستتن متمتالكهت ()1310
طتئر  ,ومذلل فهي تمتلل ارما اكمار ساالل جاو فاي ال اتلم  ,فاي حاين ي ال عادد الطاتئ ار
ف ااي متكسا ااتتن ال ااى ()314طا ااتئر .كم اات تت ا ااوت الهك ااد علا ااى متكس ااتتن فا ااي ع اادد الروا ا اات

وال اادمتمت

,اذ تحا اات

الهكا ااد ما ا ا ( )1000دمتم ا ا وعرم ا ا مدرع ا ا و( )16غوا ا ا  ,اما اات

متكستتن فلهت ( )10غوا ت

و( )3310دمتم وعرم مدرع .

وفيماات يو ااس االك ااتت ال س ااكر فم اان الم اارو

إن التس االح يحت ااتج إل ااى رؤوس ما اوال

الر ,فاي
ضوم جداً  ,ف ي عتم  2001ملس اإلك تت ال سكر للهكاد حاوالي ()100ملياتر دو اً
حين ك و

متكستتن حوالي ( )12مليتر دوال ًار ,و ذا مدوره يؤد إلى توويض وطط التكمي

االيت ااتدي لاادى الاادول ل ااتلح ساامتت التساالح ,األماار الااذ ماان الممكاان ن ياار ن األماان

اإليليما ااي والا اادولي لالسا ااتراتيجيت

ال سا ااكري ما اادالً ما اان اسا ااتراتيجيت

المتمتدل  ,و اذا مادوره ياؤد الاى تحويال الماوارد عان الوادمت

الت ا ااتون االيت ا ااتد

االجتمتعيا لحساتب اإلك اتت

ال س ااكر وتط ااوير الو ااد ار التس االيحي  ,مم اات ج اال الهك ااد ومتكس ااتتن ت تكي ااتن م اان وض اات
م  ,اذ يكتشر ال ور واألمي مين السكتن ,كمت إن المكي األستسي من ودمت

ايت تدي

ااحي وت ليمي ا  ,وش اامكت

الضوم فيهت

الميااته والكهرم اات والطاارت ال ازلا ا

تحتااتج ال ااى ضااخ األما اوال

مات علااى مساتوى الاارؤوس الكوويا  ,فلاادى الهكااد ( )61رسات كووياتً و جار سا

كوويا  ,و ااي ماذلل تحتاال المرتما الساتم

تجااترب

مااين دول ال اتلم التااي تمتلاال الارؤوس الكوويا  ,فااي

حين ان متكستتن تمتلل ( )20راست كوويت من واالل سام

تجاترب كوويا ,و اي ماذلل تحتال

المرتما الثتمكا واالوياار مااين الاادول التااي تمتلاال الاارؤوس الكووي ا  ,علماتً مااتن تلاال الاارؤوس

موزع جررافيتً في ثمتن دول في ال تلم }يك ر الجدول ريم(. {)3
ت
4
6
5
1

الجدول ريم( )3يوضح التوزي الجررافي للرؤوس الكووي في ال تلم
عدد الرؤوس النووية عدد التجارب النووية
الدولة
631
66311
روسيا االتحادية
4156
46111
الواليات المتحدة
631
311
فرنسا
13
131
الصين
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بريطانيا
(إسرائيل)
الهند
باكستان

13
بعض التجارب
2
1

531
611 - 411
23
61

الم اادر :الجاادول ماان عماال المتحااث متالعتمااتد علااى :س ا ود ماان ول ا

الااديحتن  ,ال ا ار الكااوو

الهكد المتكستتكي,مجل كلي الملل وتلد ال سكري ,ال دد,11الس ودي  ,الريتض,2003,س.8

المبحث الثالث
مصادر تسلح الهند وباكستان

.1مصادر تسلح الهند-:
اعتمد

الهكد في تسليحهت على عد م اتدر مكهات محليا ,و وارى متالساتي ارد

ماان الاادول األواارى  ,و مطريو ا عوااد م ت اادا
تا

الاادفت المشااترل  .فااتلجهود الوطكي ا

عكاادمت اكشااأ(د .ااومي ذاذا)  -عااتلم ال يزياات  ,الااذ تواارج فااي جتم ا كااتممرج-

م ه ااد و ااتس متألمح ااتث األستس ااي ع ااتم  ,1481وت ااولى الوي ااتد ال لميا ا له ااذا الم ه ااد
وج ل من الم هد االكطالي والمد لتشكيل مركتمج كوو للهكد وترس( ذاذا) المركاتمج

الكوو مدعم من (كهرو) رئيس وز ار الهكاد آكاذال لوضا الهكاد علاى رضاي

موط طموح ومد ش

()43

وي ا ا ااد اعتما ا ا ااد

.

الهكا ا ا ااد متلدرجا ا ا ا األس ا ا ا اتس فا ا ا ااي تس ا ا االيحهت علا ا ا ااى االتحا ا ا ااتد

السا ااوفيتي(السا ااتمت) ,موت ا ا وان  %10ما اان الم ا اادا
االتحتد السوفيتي( الستمت) ,وال زال

ف ااي تسا االيحهت ,فوا ااد مثل ا ا

م ت ا اادا

ال اليا ا الموي ا ا ما ااين الهكا ااد وجمهوري ا ا روسا اايت

التااي تاازود الهكااد مااتلومر ال كي ا الالزم ا للم ااتعال

ال سكر التساليحي ياد شارل

مااين الاادولتين ,فروساايت و ااي الدولا
الكووي ا  .كماات إن عالياات

حيا ًاز مهماًت فاي ال اليات

ا وت

ال سا ااكري الهكدي ا ا م ا اادر ت

الهكد ت تمد اعتماتداً كميا اًر علاى روسايت االتحتديا

االتحتديا عااتم  1448محطا مهما فااي ال الياات

يوت اار علااى مجاارد إم ارام

الم

األساالح والم اادا
23
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الت ازام روساايت م اايتك األساالح السااوفيتي ال ااك التااي تمتلكهاات الهكااد ,وتزويااد ت موط ا
الريتر الالزم لإل الل.
كماات شااهد

الهكدي ا  -الروسااي مااؤو ًار كول ا كوعي ا كمياار عكاادمت وي ا

ال الياات

الجتكماتن فااي كااتكون الثااتكي عاتم  2001ماات عار متساام"

ا و الواارن" ,والتااي عطا

روسيت مموجمهت الهكد ليس فوط حت إكتتج ( )180موتتل متطور من كو سايوو  ,مال
يضت حت كول تككولوجيت ذا الطراز من الموتتال
وكتكا

الهكااد يااد ح اال

 ,)M.K.I. 30كماات عوااد

()44

.

ماان روساايت علااى( )140طااتئر ماان طاراز (سااووو -

روساايت م ا الهكااد

ا و تزويااد الهكااد ( )40مروحي ا ماان

ط ا اراز (ما اايج  , )I.F 11لتكا ااون ا ااذه ال ا ا و ما ااتكور ال ا ا وت
ال سااكر  ,وفااي عااتم  2001علك ا

( )Arjunواستمدالهت مدمتمت

المت لو ا ا ما ااتلطيران

الهكااد اكهاات م ادد تريياار دمتمتتهاات محلي ا ال ااك

ورى  ,فود التزما

روسايت متزوياد الهكاد ب(الا ) دمتما

من طراز( )T905 BHISHMAيمل حلول عتم  , 2020على ان يمدا ت كي
ال اادمتمت

محليا اتً مت ا اريح م اان ال ااكتعت

 , 2004وياد كشا

اذه

الروس ااي ف ااي الم ااد م اات م ااين ع ااتم -2001

الحكوما الهكديا فيماات م ااد ان تحاديث الاادمتمت

( )Arjunساايتم

مادالً مان التريياار مم وكا روساي  ,وضاامن وطا روساي  -كديا مشاترك ,لتمتلال الهكااد
()Arjunو( , )T 905 BHISHMAوسايتم

فاي عاتم  )80 ( 2020كتيما دمتمات

تحااديث دمتماات ( )Arjunماان يياال روساايت  ,وذلاال متجهيز اات مك ااتم الااتحكم فااي اطااالت
الكيران ومكتمي ار ح ارري (. )81

وفاي عاتم  ,1411وي ا

الهكااد ما فركسات ات تييا ت ااتون كاوو  ,ك ا

الويااتم متاادريب ال لماات الهكااود وتمااتدل الزياات ار ( ,)46كماات وي ا

عا ااتم  2003علا ااى
للطتئر  .كمت ح ل

ا ا وت

علااى

الهكااد م ا فركساات فااي

طا ااتئ ار مي ا اراج()126طا ااتئر مويم ا ا ( )30مليا ااون دوال ار

على( )6غوا ت

من كو (سكترميتن))47(.

كماات ح اال (ذاذا) ماان ككاادا علااى م تعاال محااتث ماان الكااو الااذ يسااتودم فياار

المت الثويل  ,الاذ يحارت اليوراكياوم الطمي اي ,ويكاتج عكار الملوتوكياوم الاذ اساتودمر
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الهكااود فااي ت جياار م الكااوو  ,كماات ح اال

الهكااد علااى م ااك للميااته الثويل ا ومجم ا

إلكتتج الويود في راجستتن.

مت (إسارائيل) فواد تازامن المركاتمج الكاوو الهكاد ما وطاوا

تطاوير مركتمجهات

الكااوو فااي عااتم  ,1484لااذلل لاام يكاان غريم اتً ن يمااد الت ااتون مااين الطاارفين فااي ااذا
مرجم ا ااتن) رئ ا اايس لجكا ا ا الطتيا ا ا

المج ا ااتل ف ا ااي ع ا ااتم  ,1462عك ا اادمت ي ا ااتم(د.اركسا ا ا

الكووي ا (اإلس ارائيلي ) مزيااتر للهكااد وي اات واللهاات ات تي اتً للت ااتون  ,يااؤمن تمااتدل الوم ا ار

والم رف وزيتر ال لمت  ,وكتك

(إسرائيل) والل اذه الماد  ,ياد ماد

الكوويا فااي ديموكاات مطتيا ( )26ميكااتواط ممسااتعد فركساات .ويااد شاامل
مهت-:

الكوو مين(إسرائيل) والهكد ثالث مجتال

إيتما محطتهات

ميااتدين الت ااتون

أ.مجككال تصككغير األسككلحة النوويكككة -:وي اار متككولوجياات الت اارير ,وي كااي
واريخ ويذائ

إكتتج يكتمل ورؤوس

كووي ذا

عير

ارير مان (ك ا

كيلاو طان

ال ا ااى ""1كيل ا ااو ط ا اان) ,حت ا ااى يمك ا اان إطاليه ا اات م ا اان ال ا ا اواريخ المتلس ا ااتي  ,وراجم ا اات

ال واريخ ,ومواسير المداف .

ب.تطككوير القنبلتككين االندماجيككة والنيتروجينيككة  -:الن (إس ارائيل) ال تسااتطي

ان تجاار تجرم ا ميداكي ا مهااذا الحجاام فااي
الوي ا

ااح ار الكوااب دون ان يككش ا

مر اات فااي

الااذ تاازعم فياار كهاات ال تمتلاال ساالح كووي ا  ,وت اارض ت تيم اًت علااى مركتمجهاات

الك ااوو تطميوا اتً إلس ااتراتيجي (ال اارد متلش اال) ,حت ااى ال ت ط ااي المم اارر لل اادول ال رميا ا

المااتالل مثاال ااذه األساالح  ,فوااد ماارز م لوماات

ت يااد مااتن التج ارمتين م ان الومااس

تجا ااترب التا ااي جرتها اات الهكا ااد فا ااي ما ااتيو  ,1444كتكتا اات ل ا ااتلح (إس ا ارائيل) ومحضا ااور
()48

مسئوليهت الكوويين

.

ج .تطوير الصواريا البالستية حاملة الكرووس النوويكة :اسات تد

التودم الذ

السااتيكت

حرزتر( إسرائيل) فاي مركتمجهات الكتاتج

الهكاد مان

اواريخ ) ريحات ( الاذ مد تار فاي

علااى سااتس تككولوجياات ال اواريخ ال ركسااي ( (MD 620و ))MD 660

والذ مككهات مان تطاوير ال اواريخ ( ريحات  1و 2و ,) 3والتاي و ال ي اى مادا ت
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الااذ و اال مااداه إلااى ( )8100كاام واسااتودمتر(

إلااى ()2100كاام وال ااترو ش اتفي

إس ارائيل) فااي إطااالت يمتر اات التجسسااي ماان كااو وفياال إلااى ال ضاات متإلضااتف إلااى

مشاارو ساار تجرياار (إس ارائيل) لتطااوير
ذ

رما فو ا ات  .لااذلل حر ا

مركتمجهات إلكتااتج
سااكوا

ااترو كااروز ي اال مااداه الااى ()3000كاام

الهكا اد علااى اكتسا اتب الوما ار ( اإلس ارائيلي ) لتطااوير

اواريخ متلسااتي متوسااط الماادىI,والااذ دولتاار الهكااد متااأور عشاار

عاان( إس ارائيل) ويااد ثماار فااي التس ا يكت

إكتااتج ال ااترو )مريث ااي(وال ااترو

) جكاي  ( 1وال اترو ) جكاي ,( 2-ويطلات مان الروا ات

وشامل

ماين الطاارفين تككولوجياات تحميال ال اواريخ المتلسااتي فااي الروا ات

مياتدين الت اتون

األماار الااذ يمااكح

(إسا ارائيل) عموا اتً جيوس ااتراتيجيتً حيويا اتً ف ااي المي ااته الدوليا ا ول اام يك اان غريما اتً ن تج اار

إس ارائيل تجرم ا إلطااالت ال ااترو ) ريحاات )3-ماان غوا ااتهت األلمتكي ا ال ااك دول اان

في شهر يتر-ماتيو  2000فاي مكطوا المحايط الهكاد الوريما مان الساواحل الهكديا ,

و ااتم

اادفتً علااى مسااتف ( )1148كاام ,و ااو ماات ي كااي امتالكهاات الواادر علااى توجياار

الضارم الثتكي ا ماان المحاار فااي حااتل ت اارض المكشا اآ
()84

من يمل الو وم
كمت وي

.

الهكد م (إسرائيل)م ت د ت تون عسكر ثكتئي مممتركا مان الواليات

المتحد األمريكي  ,ح ل

متطور للرتي

()10

الكوويا ا المريا للضرما ا األولااى

مان واللهات الهكاد علاى جهاز تك ا

و جهاز إكاذار ممكار

 ,كمات ن (إلسارائيل) وطا لميا الهكاد ثاالث طاتئ ار
()11

كو (فتلكون) مويم مليتر دوال اًر
 ,2002/1/14جاات

روسيت .ومن الم رو

اساتطال مان

كمت ان زياتر وزيار الوترجيا (اإلسارائيلي) للهكاد فاي

الن تكااون( إس ارائيل) ااي الم اادر الثااتكي ألساالح الهكااد م ااد
ن (إسرائيل) كتك

احد مماولي األسالح والاذوير للهكاد واالل

فتر الحرب الهكدي  -المتكستتكي عتم  , 1444كمات تولا ( إسارائيل) ميا الهكاد ك ما

األساالح ذا

التوكي ا ال تلي ا مثاال ال ارادار ,و ك م ا الااتحكم اآللي ا  ,كماات كهاات سااتعد

الهكا ااد علا ااى تحا ااديث( )600دمتم ا ا روسا ااي ما اان ط ا اراز( )T-72واما ااداد الهكا ااد مأس ا اوار
()12

لوواعد ت ال سكري في كشمير

.
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المتحاد  ,فواد يتما

متزويااد الهكاد مم اتعلين للمياته الو ي ا لمحطا

الطتي ا الذري ا فااي (تااترامور) ,وياادر ااذين الم ااتعلين ت اال الااى( )200ميكااتواط ماان

الكهرمت  ,م توفير إمادادا

مساتمر لوياود اليوراكياوم ماكو ض اإلشا ت  ,كمات وفار

ماكح تدريميا الكثار مان ( )1300عتلماتً وفكياتً كاديتً ,وتشاير التواترير الاى ان الواليات
المتح ااد األمريكيا ا مك ااذ ع ااتم  1441ي ااد م ااد

و ك م األمتن الكوو  ,وتوكيت

الهك ااود م ااأجهز الكوممي ااوتر المت ويا ا

الريمو للم ت د الكووي الهكدي  ,اذ يتم إكتتج المواد

الكووي االكشطتري  .,وفي المد مت ماين( )1446-1448تام تادريب اكثار مان()418

عتلم اًت كااديًت ف ااي ثالث ا م اان الموتم ا ار
()13

لي رمور ,وستكديت

الوطكيا ا األمريكي ا (ل ااوس المااوس  ,والروك ااس

امتمريطتكيت فود كتن حضهت محدوداً ايت ار علاى توييا

سالل لش ار ( )66طتئر تدريب حرمي

()54

.

ا وت

وممت تودم يتمين إن الهكد ت تمد في تسليحهت التوليد والكوو متلدرج األساتس

على عاليتتهات التساليحي ما الادول األوارى واساتيراد الساالل والتككولوجيات المت لوا مار

من الوترج  ,و ذا مدوره يؤد الى ويو الهكد تح
ا وت

للسااالل  ,ألكاار غتلم اًت ماات تتوااذ

الضروط السيتسي للدول المكتج

السااالل كوساايل للمسااتومت

السيتسااي  ,مماات

ياؤد إلاى ن تضاطر الادول المساتورد إلااى ن توضا لام ض الشاروط ,كاتن تتكااتزل
سيتسايًت او ايت اتديًت ل اتلح الادول الم اادر  ,األمار الاذ يج ال اساتواللهت السيتسااي
()11

واتوتذ يرار ت الوترجي في ييود

وكذكر مت ح ل للهكاد عكادمت واجها

ثالثا عواود

ماان الحرمااتن التككول ااوجي ال ااتلمي م ااد تجرمتهاات الكووي ا ع ااتم  ,1418اذ توي ا

ك اال

المستعدا الوترجي لهت ممتشارً ,و اذا مات ادى الاى عريلا تطاوير مركتمجهات الكاوو ,
مساامب محدوديا الكمياات المتاوافر ماان ويااود اليوراكيااوم  ,ومكااذ ذلاال الويا  ,ي ااي
الهكد عن متتم

()16

مركتمج كوو مستول

.

.2مصادر تسلح باكستان-:
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متكس ا ااتتن كثيا ا ا اًر ف ا ااي تس ا االيحهت عل ا ااى تحتل ه ا اات ما ا ا الوالي ا اات
يواعااد ت و ارضاايهت لتسااهيل التحركاات

األمريكي ا ,وفتح ا

الوالياات

السااوفيتي(السااتمت) ,والتزم ا

ف ي عتم  1462وافو

من كو المت الو ي
كماات اك تح ا

ط ااور متكس ااتتن

األمريكي ا المضااتد لالتحااتد

المتحااد محمتيتهاات ماان غضااب وسااطو االتحااتد

السوفيتي ,من والل م ت د دفت مشترل مرم
الواليت

المتح ا ااد

مين الدولتين في وائل الساتيكت

المتحاد علاى تزوياد متكساتتن مم تعال محاتث

يدر ()1ميكت واط  ,والذ مدا تشريلر عتم .1461

()11

ارير

متكسااتتن علااى ال ااين  ,التااي ت ااد و اام الهكااد فااي المكطو ا  ,فوااد
ااترووهت(حتا ا  )2-و ااو شمي ا ار متل ااترو ال يك ا اي طا اراز(M-

,)11ميكماات طااور ال ااترو (حت ا  )3-الممتثاال لل اواريخ ال اايكي ط اراز(,)M-9
متكستتن وال ين ات تيي ت اتون لالساتودامت

وفي عتم  1446وي

الكووي  ,تتضمن مكت وتشريل وت ميم الم تعال
امت كوريت الشمتلي ,فود زود

 , )Dongوالتي من واللهت تمكك

الكووي .

السالمي للطتيا

متكساتتن تككولوجيات إكتاتج ال اواريخ الكوريا ( No
متكساتتن مان تطاوير

اترووهت(حتا  ,)1-الاذ

حم ا ا اال االس ا ا اام (غ ا ا ااور  ,)1-ال ا ا ااذ ي ا ا اال م ا ا ااداه ال ا ا ااى()1100ك ا ا اام وي ا ا اازن رس ا ا اار
المدمر()110كرم.
وياد يتما

ككاادا متزويااد متكساتتن مم تعاال ماان كااو المات الثوياال ما مكشاات إلكتااتج

المات الثوياال  .كماات وي ا

.1418

فركساات ما متكسااتتن م ت ااد لتكضاايب ويااود الملوتوكي اوم عااتم

وممت تودم في جرد م تدر التسلح للدولتين ,تمين ن الواليت

يا ااد زود

المتحاد األمريكيا

كا اال ما اان الهك ا ااد ومتكسا ااتتن متلسا ااالل وتككولوجي ا اات األسا االح  ,و ا ااذا مس ا اامب

إسااتراتيجي الوالياات

المتحااد فااي المكطو ا  ,فهااي تحااتول ان تكسااب الاادولتين لتحوياات

م ااتلحهت اإلسااتراتيجي  ,إذ كهاات ترغااب فااي تسااليح الهكااد ك تماال ت اوازن م ا ال ااين,
وكوكها اات سا ااوت كميا اار لمكتجا اات

األسا االح األمريكي ا ا ,اما اات رغمتها اات متسا االيح متكسا ااتتن ,

فمتإلضااتف إل اى كوكهاات ااي األواارى ماان األس اوات الكمياار لت اري
24
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األمريكيا  ,فااتن ميتهاات تكماان لماات تتمت ا ماار ماان موي ا جر ارفااي متميااز ج لهاات م تااتل
الدوول إلى فرتكستتن ويرمهت من االتحتد السوفيتي(الستمت) .

المبحث الرابع
دوافع تسلح الهند وباكستان
.1دوافع تسلح الهند:
الجي

أ.الرغبة في التوازن مع الصكين :ت اد ال اين الدولا الوحياد التاي تكا

كمريات

الهكد  ,فرزو ت لألراضي الهكدي عتم  ,1462كتن وال يزال جرحًت عميوًت فاي

ك ااوس الويااتد ال سااكري الهكدي ا  ,ورغاام اكسااحتب الو اوا
تزال تحتل مستحت

الهكد كهت راض تتم

واس

من األ ارضاي الهكديا  ,تملاس حاوالي()34000كام , 2ت تواد

للدول الهكدي  .ولام يتويا

الورائط ال يكي مكذ ذلل الوي

من األراضي ال يكي

()58

ال سااكري ال اايكي  ,فإكهاات ال

.

األمار عكاد اذا الحاد  ,إذ

 ,و ي تضم إيليم(اوركتشاتل مارادي ) الهكاد

هار

كجاز

ب.طمككوا الهنككد كقككو إقليميككة ودوليككة :مكااذ اسااتوالل الهكااد عااتم  ,1481مااد

الوي ا ااتد الهكديا ا ا تشا ا ا ر م ا ااتن الهك ا ااد ل ا اام تح ا اال عل ا ااى االعتا ا ا ار

السيتس ا ااي وال ا اادور

الجيوسااتراتيجي ال ااتلمي الااذ تسااتحور كوااو آساايوي ع مااى  ,اذ كتك ا

تح

الهكااد مهمل ا

الل االتحتد الساوفيتي الساتمت ,وغيار ياتدر علاى تحاد ال اين  ,علاى الارغم

ماان المووماات

المشاري الكمياار  ,إذ كهاات تمثاال ثااتكي اكماار دول ا فااي ال ااتلم م ااد ال ااين

من حيث عدد السكتن  ,كمت اكر مان المتويا ن ت امح الهكاد فاي عاتم  2010الدولا

األولى في ال تلم من حيث السكتن .ولتكريس ذلل الطمول ورغمتهت في الح ول على
االحت ارام والتااأثير فااي ال الياات

الدولي ا  ,د م ا

الهكااد إلااى تاازعم مجموع ا دول عاادم

االكحيتز المتمثل ميوغسالفيت  ,وم ر  ,واكدوكيسيت  ,وكتن ذلل عتم .1411
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المحريا ا دو اًر مهما اتً ف ااي اإلس ااتراتيجي الهكديا ا  ,محك اام مويا ا الهك ااد ,

والرغم ا فااي ل ااب دور إيليمااي ودولااي كثاار فتعلي ا احااد موومتت ار مسااط الساايطر علااى

المح اايط الهك ااد  ,ول اال ااذا يت ااأتى م اان اس ااتي تب الهك ااد ل اادروس المك اار ال س ااكر

األمريكاي( ال اارد مت ااتن) والتااي طرحا

فااي كتتمار "تااأثير الوااو المحريا فااي التااتريخ" إذ

ذكاار في اار المم ااد الوتئاال " إن اس ااتودام الو ااو لحمتيا ا األسااتطيل التجتريا ا ك ااتن ال تم اال

الحتسم في تتريخ ال تلم "

ن من شروط الووى ال تلمي

و سيطرتهت على المحتر,

وفي ال ار مين الووى ال تلمي  ,فاتن السايتد ساتكون للواو التاي لهات الياد الطاولى فاي

الساايتد علااى المحااتر(,)14لااذلل س ا

الهكااد إلااى مكاات يااو محري ا تضاام ؛ اسااطولين ,

ولهمت األسطول الشريي  ,والذ يتركز في وليج المكرتل  ,وثتكيهمت األسطول الررماي

الااذ يتركااز فااي محاار ال اارب ,اذ تمتلاال الهكااد ح اوالي( )16غوا ا  ,و( )21يط ا

سااطح رئيس ا و( )6ماادم ار ,و( )14فريتط ا ,و( )20يط ا كتسااح لرااتم  ,و()10

يط مرمتئي  ,و( )84يط
واإلسكتد المحر

()60

.

دوري وستحلي  ,فضالً عان ( )24يط ا موتل ا للادعم

ج.القيكككاد الهندوسكككية الحاليكككة وتكككججيب المشكككاعر القوميكككة :لو ااد عم ااد ح اازب

(مهترتي اات جتكتت اات ) الح ااتكم ف ااي الهك ااد لت ااأجيج المش ااتعر الووميا ا الهكدوس ااي  ,وحش ااد ت
متتجااته يسااتميل عواط ا

ومشااتعر الهكاادوس الااذين يشااكلون كساام ( )%43ماان سااكتن

الهكد,فود كجح الحزب المذكور للو ول إلى يم الهرم السيتسي في الهكاد عمار جسار

من اآلمتل واألمتكي الوطكي المراي ,ال سيمت وان الهكاد تمتلال موومات

 ,اذ م اان الممك اان ان تج له اات يليلا ا االعتم ااتد عل ااى المس ااتعدا

ايت اتدي جياد

الوترجيا ا ,وموت ا ا

األمريكي ا  .وان اإلياادام علااى ااذ 1الو ارار علااى الاارغم ماان الواادر الكمياار ماان الموااتطر

التااي ترافواار ,يكااون الحاازب يااد رف ا ماان ش ا ميتر وضاامن لك ساار المواات فااي الحكاام حتااى
اكتهاات المااد المحاادد للحكوم ا  ,م ااد ان كااتن مسااتوملر السيتسااي فااي مهااب ال اريح ,
وكتك ا ا

ردود ف ا اال سا ااكتن الهكا ااد متوافو ا ا م ا ا توي ا اات

االس اات تت ا

األول ااى  ,م ااد الت جي اار ال ااذ
30
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حوالي( )%40من سكتن الهكد يؤيدون ذلل .كمت حتول

الهكد مكذ عهد اكادي ار غتكاد

عك اادمت جا اار الت جيا اار الكا ااوو الس االمي األول عا ااتم  ,1418ن ت ا ارمط الوا ااو الكووي ا ا

متلوومي الهكدوسي

()61

.

د.الكككرد اوارهكككار القكككو  :إن التطااور الكااوعي فااي الوااد ار

يااؤد إلااى كاامح جمااتل عملياات

ال سااكري الدفتعي ا ,

الراازو  ,كماات اكاار يسااهم فااي الح اات علااى األوضاات

ال عان إن التسالح او ويار وسايل للح ات
اإليليمي ضمن إطتر الك اتم الادولي  ,فضا ً
علااى ت اوازن الوااوى()62وتمتااتز الهكااد مموي ا ج اوار جر ارفااي لاادول ذا

متمتدل وتوتر دائم ,فتل ين على سميل المثتل ,سمت ان تجما

 ,واحتل ا

ج ا از ماان ارضاايهت ماات ازل ا

زيم كمير .

مت متكستتن التي لهت عاليت

إذ كهت وتضا

تحاات

مجااز مكهاات و لحو ا

عالياات

ا ار

الهكاد مشاكل م اتج
مااتلجي

الهكااد

متوتر جدًا م الهكد ,مسامب المشاكل الكشاميري ,

ما الهكاد ثالثا حاروب الحارب األولاى عاتم  , 1481والحارب الثتكيا

عتم  , 1461والحرب الثتلث عتم  ,1411والتي د

إلى اك

تل الجز الشريي من

متكساتتن(مااكرالد )  .ولااذلل ت ااد المشااكل الكشااميري الساامب فااي احتاادام ال ا ار مااين
الدولتين ,والتي كتن امرز شوا د ت توتر ال اليت

الهكدي المتكستتكي فاي عاتم 1444

 ,وكتد

ن ت ل إلى كوط الحرب .

تهديادا

مكيا محتملا ماان عاد جواكااب  ,ك ا اًر لويوعهاات ماين يااوى كوويا

هكك.الموقككع الجغرافككي -:توا الهكااد فااي ميئا مكي ا غياار مسااتور  ,إذ كهاات تواجاار
ااي ال ااين

وروسيت ومتكستتن  ,ال سيمت ال ين التي ال تستطي الهكد تجت ل يدراتهت الكووي (كمت
ذكار سااتموتً) ,ف ااالوً علاى المشااكل الكشااميري  ,فهكاتل المشااتكل المرتمطا مأفرتكسااتتن

التااي تو ا شاامتل الهكااد متركيم ا جيوموليتيكي ا جديااد متمثل ا فااي دول آساايت الوسااطى ,

التااي ت ااد ماان كثاار الاادول فااي عاادم االسااتورار وماات إلااى ذلاال ماان تااأثير ساالمي محتماال

علااى الهك ااد  ,وموت ا ا فيم اات يت ل اات ممش ااتكل اإلر ااتب والتط اار ال ااديكي والمو ااد ار ,
ال عن تجتر السالل  ,األمر الذ لم ت د م ر مكطو جكوب شرت آسيت مك زلا ,
فض ً
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األوياار فااي فرتكسااتتن ومكطوتااي آساايت الوسااطى والولاايج

ال رمي المجتورتين التي توشى م هت الهكد من تزايد الك وذ األجكمي  ,لمت يشاكل وطا اًر

عليهت.

 .2دوافككع تسككلح باكسككتان :يااد تشااترل متكسااتتن شااكليًت م ا الهكااد فااي م ااض الاادواف

ومكهت-:

أ.محاولة مجارا الهند والتكوازن معهكا :إن يياتم الهكاد متلتسالح علاى المساتويين

التوليااد والكااوو واج ارئهاات تجااترب كوويا والتااي ماان واللهاات علكا

ت ويهاات ال سااكر ,

الجوار الجررافي لمتكستتن  ,كمت إن الهكاد تارتمط ممتكساتتن م اليات

متاوتر فاي اغلاب

دى إل ااى إح ااداث اكوالما اتً فكريا اتً ل اادى الو ااتد المتكس ااتتكيون  ,ذل اال الن الهك ااد م اان دول

األحيتن  ,وساممهت الارئيس او مشاكل كشامير ,و التاي د

إلاى كشاوب ثالثا حاروب

مين الهكد ومتكستتن .و ذا مت ح ز متكستتن للتوازن ما الهكاد فاي مجاتل التسالح مشاوير
الكوو والتوليد .

ب.طموا باكستان كقو إقليميكة فكي المحكيط اإلسكممي -:تمحاث متكساتتن عان

دور ريااتد فااي المحاايط اإلسااالمي ,لماات تمتلكاار ماان عكت اار يااو  ,ساايمت المووماات

الطمي ي ا  ,وموت ا موي هاات الجر ارفااي ,والمووماات
عكت ر الودر ال سكري .
ج.الرد  :س

الو وم  ,وموت

متكستتن إلى امتالل ال واريخ واألسلح غير التوليدي  ,إلفهتم

الهكد على إن متكستتن ليس

دفتعهت عن ك سهت ضد ال دوان او دفات المساتمي

و شرس الضرمت

ال عاان
المش اري وااليت ااتدي  ,فض ا ً

فريس ساهل وال لوما ساتئر  ,وان
 ,الاذ سايوجر إلاى عادوه اعكا

التي ستحيل الحرب من موتطر محسوم ال وايب إلاى كترثا عتما

م روفا ا الكت ااتئج  ,وف ااي حتلا ا الس ااالل الك ااوو عل ااى وج اار الو ااوس ,ف ااتن اس ااتورار
الوض في شمر الوتر الهكدي المدجج متلسالل الكوو لن يكون مطلماتً إيليميات حساب
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 ,مل و ضرور دولي لت تد مول ت

توازن كوو يلت يتمال لالك جاتر فاي

لح ا

.

المبحث الخامس
األبعاد اإلقليمية والدولية لسباق التسلح الهندي الباكستاني

إن األم ااتد المترتما ا علااى س اامتت التساالح الهك ااد المتكسااتتكي  ,ال تكح اار آث ااتره

علاى الهكاد ومتكساتتن حسااب  ,الن اتتين الادولتين جاز ماان الك اتم الادولي وت تعالتاار

ال عاان
فوااد كااتن للتساالح آثاات ًار ملحو ا علااى وضاات كاال ماان الهكااد ومتكسااتتن  ,فض ا ً

تأثيراتر اإليليمي والدولي  ,اكطالياتً مان حويوا ن توادم مساتوى التككولوجيات ال ساكري ,
ياادم مؤشا ا ار ال م ااد ماان وضا ا هت ف ااي الحس اامتن ,إذ يلل ا

م اان األ ميا ا الجيومولتيكيا ا

للمكااتطت ال تزلا  ,وغياار ماان م هااوم الحاادود اآلمكا  ,إلااي ت تمااد ال ماات االسااتراتيجي
()63

ستست لهت

.

إن ام ااتالل الهك ااد ومتكسا ااتتن لألس االح التوليديا ا وغيا اار التوليديا ا م اان الممكا اان ن

ي ضي إلى مروز كتتئج م يك  ,متحتمتال

موتل  ,مكهت:

 -1إن توافر السالل الكوو في كال مان الهكاد ومتكساتتن ,والتاي ت اد مان دول

ال تلم الثتلث  ,سيج ل السالل موجاودًا علاى طا ار

الادول الكوويا الكمارى  ,و او مات

يشكل التهديد األكمر لألمان ال اتلمي ,إذ ن الادوول فاي كا از كاوو فاي مكاتن مات مان
ال ااتلم الثتلااث ,يااد

اامح كثاار احتمااتال فااي الواارن الحااتد وال ش ارين م ا اتساات دائاار

االكتش ااتر الك ااوو  ,وذل اال الن دول ال ااتلم الثتل ااث  ,ت تو اار إل ااى ضا اوامط الدملومتس ااي
والتوكي التي تحكم استودام السالل الكوو التي تتمت مهت الدول ال مى.
ومت ي زز اذا الار  ,او ت اتعد الموايا

المتشادد لكال مان الهكاد ومتكساتتن

على ول ي امتالل كل مكهمت السالل الكوو  ,فم إن امتالل ذا الساالل ي مار عان
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ت ا اوازن الرعا ااب ما ااين الا اادولتين  ,اال ان عا اادم امتالكهما اات يا ااد ار كووي ا ا كميا اار وعا اادم
استطتع

مكهمت ال مود متم ضرما كوويا ولى  ,يد يرر ذلل يتً مكهمت,

فتمتدر إلى الرد ضد األورى في إطتر ضرم اجهتضي  ,و ذا مت يج ل المكطوا كلهات
في حتل فز دائم من كشوب ذه المحري الكووي .

-2إن التسلح الهكد والمتكساتتكي يمثال مدايا مرحلا جدياد مان سامتت التسالح

ف ااي ش اامر الو ااتر الهكديا ا  ,فم ااد ان ك ااتن ااذا الس اامتت يتئم اات عل ااى الش اال المتم ااتدل م ااين

الدولتين ,

الهكد  ,إذ كهت

من عاليت

مح اآلن يويكات كاذلل  ,لام ي اد الميازان االساتراتيجي فاي المكطوا ل اتلح
مح

محتط مووتين كوويتين مت ال ين ومتكستتن  ,م مات ميكهمات

ت ت م وتكسيت فيمت يوس األوضت في آسيت .

ال واارى للاادوول فياار  ,إذ ياازداد الضاارط علااى
 -3يااد ياادف الساامتت الكااوو دو ً

ك اال م اان اليتم ااتن وكوري اات الش اامتلي  ,وي ااد ت اال ت ااداعيت
ال رمي وجوار ت  ,األمر الذ

الس اامتت الك ااوو إل ااى ال اادول

دى إلى ت ازياد ا تماتم إياران متطاوير يادراتهت الكوويا ,ما

م ااروز والفتته اات ما ا متكس ااتتن ف ااي كثي اار م اان الوض ااتيت  ,وموت ا ا يض ااتيت فرتكس ااتتن.

ومااذلل تس ا ى إي اران لتط ااوير ياادراتهت الكووي ا متلشااكل ال ااذ يااؤد إلااى حمتي ا دور اات
اإليليمااي  ,وتوسااي

ااذا الاادور ليكااون لهاات حضااو ًار ال يواال مي ا عاان الهتل ا الكووي ا

الم طاات للهكااد و(إسارائيل) ومتكسااتتن  ,واذا ماات كجااز إياران تطااوير ياادراتهت الكوويا ,
فتن دول المشرت ال رمي ستردو مح ور ماين ياوتين كاوويتين مات إياران و(إسارائيل),

ال عان ت ازياد الضاروط علاى الادول
ويزداد وض دول الوليج ال رمي دي ً وحرجًت  ,فضا ً
ال رمي الموتدر لكي تلحت مركب الدول الكووي في المكطو .

 -8ان سامتت التسالح الهكاد المتكساتتكي اساتوطب عكت ار جدياد فاي م تدلا

ال ا ا ار ضا اامن يا ااتر آسا اايت :مثا اال ال ا ااين و(إس ا ارائيل) والواليا اات

المتحا ااد وروسا اايت

فتل ااين ت ااد حلي اات يوياات لمتكسااتتن مااتم التهديااد الهكااد للطاارفين  ,والت ااتون ال اايكي
المتكسااتتكي فااي ااذا المجااتل والتكساايت يااتئم ماان وااالل االت تيياات
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م غيتب ضارط دولاي فتعال علاى الهكاد  ,يضات

إلاى ذلال إن ( إسارائيل)

ترى في الوكمل المتكستتكي يكملا إساالمي  ,ال ماد مان إمطاتل م ولهات ,و اذا لان ياتم إال

متلتكسيت ما الهكاد  ,ولاذا كاتن الت اتون ال ساكر الهكاد ( -اإلسارائيلي ) فاي ت اتعد

مستمر.

 .1تمتلاال الهكااد مووماات

االستنتاجات

جررافي ا (طمي ي ا وايت ااتدي ومش اري ) ج ل ا

الهكااد فااي

م ضااهت تحتاال مكتكا متودم ا علااى المسااتوى الاادولي  ,وموت ا مسااتح الدول ا

وال وامل المشري .

 .2تمتلال متكسااتتن مووماات
الموومت

جررافيا متميااز  ,لككهاات اياال مكثياار اذا ماات يوركا

الجررافي للهكد .

 .3تمتلال الهكاد ياد ار عساكري كوويا و اترووي  ,إذ جار الهكاد سا
كووي  ,كمات إكهات طاور

ما

تجااترب

اواريخ (اجكاي و مريث اي ) كسام إلاى سامت م اض

من يتدتهت  .امت متكستتن فود تأور مركتمجهت الكاوو كثيا ًار عان الهكاد  ,إال كهات
جار كاذلل سا

تجاترب كوويا لتلتحاات مركاب الهكاد كجااز مان سامتت التساالح

مين الدولتين ,فضال عن ييتمهات متطاوير يادراتهت ال اترووي ممساتعد كال مان
ال ين وكوريت الشمتلي  ,وا م ال واريخ ي (حت

 .8اعتمااد

وشت ين وغور ).

الهكااد فااي تطااوير ياادراتهت ال سااكري علااى إمكتكيتتهاات الذاتي ا  ,وعلااى

عاليتتهت التساليحي ما الادول  ,والتاي كاتن مرز ات االتحاتد الساوفيتي (الساتمت)

ال عاان عالياات
وفركساات  ,فض ا ً
فوااد اعتمااد

الت ااتون المشااترل م ا ( إسارائيل)  .ماات متكسااتتن

متلدرج ا األسااتس فااي مرامجهاات التسااليحي علااى الوالياات

وال ين  ,وكوريت الشمتلي .

المتحااد

 .1لم تكحسر اآلثتر المترتم على سمتت التسلح مين الهكد ومتكستتن على الدولتين
حس ااب  ,إكم اات ش اامل الا ادول اإليليميا ا ك ااإيران و(إسا ارائيل) فض ااال ع اان ال اادول
ال مى مثل ال ين وروسيت والواليت
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التوصيات

.1يجااب علااى الهكااد ومتكسااتتن  ,تكشاايط وتطااوير ال ماال الدملومتسااي المشااترل  ,وعوااد
والم ت اادا

متالتج ااته ال ااذ ي ااؤد إل ااى ح اال جميا ا المش ااتكل ال تلوا ا م ااين

االت تيي اات

.2علااى الهكااد تو ي ا

ودور اات اإليليمااي  ,والتحاارل لتطااوير

الدولتين  ,والتي كتن مرز ت مشكل كشمير.

موومتتهاات الجيومولتيكي ا

ال اليت

م ال ين  ,وحل جمي المشكال

م الي اات

ايجتميا ا ما ا متكس ااتتن  ,إذ ن تو يا ا

ال تلو ميكهمت  ,كون ال اين مان الادول

دائما ال ضااوي فااي مجلااس األماان  ,وماان دول الكااتد الكااوو  ,عااالو علااى تمت هاات

ي ضي الى تطمي ال اليت

م متكستتن .

الت ااوتر الهك ااد -ال اايكي يمكا اان ان

 .3يوا ا عل ااى ع ااتتت المجتما ا ال اادولي  ,ت ي اال م ت اادا
الكااوو  ,وفاارض عووماات

الح اار الش ااتمل لالكتش ااتر

ااترم وجدي ا علااى الاادول التااي تس ا ى المااتالل السااالل

الكااوو لألغ اراض غياار الساالمي  ,األماار الااذ
ال تلميين .

ماان الممكاان ن يواادم األماان والساالم

.8ال م اال م اان و ااالل الجم يا ا ال تما ا لألم اام المتح ااد مإيتما ا محكما ا دوليا ا لتض اامين
األسلح الكووي في يتئم الجرائم ضد اإلكستكي .

 .1ن ت مد الهكد ومتكساتتن ومشاكل ات اتت ثكاتئي إلاى توليال كساب اإلك اتت ال ساكر ,
وتحويل اار إل ااى يط اات الو اادمت

مث اال ال ااح والت ل اايم  ,وتط ااوير الحي اات االيت ااتدي

للساكتن  ,كااون سااكتن ااتتين الاادولتين ي يشاون فااي اال اارو
م مسمب سمتت التسلح .
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الهوامش والمصادر حسب ورودها في البحث

.1يس ا اار الج ا ااو ر  ,الجررافيا ا ا السيتس ا ااي والمش ا ااكال
الجتم ,مطم

االكت تر ,اإلسككدري ,1443,س141.

ال تلميا ا ا  ,مؤسسا ا ا ش ا اامتب

.2عتدل احمد الطتئي ,الك تم الواتكوكي لالساتودام ال ساكر للمحاتر ,الطم ا األولاى,
طم الدار ال رمي ,مرداد ,1442س س11.-16

.3ضاارغتم عماادا ه الاادمت ,يضااتيت األماان الوااومي والو ارار السيتسااي ,الطم ا األولااى,
مطم

االكت تر ,مرداد ,1446 ,س س61.-60

.8محمااد عم ااد الس ااالم ,مش ااكال

ام اان األس االح الكوويا ا المتكس ااتتكي  ,مجلا ا السيتسا ا

الدولي  ,ال دد ,111الوت ر  ,كتكون الثتكي,2004,س2.

.1وليل إم ار يم احمد ,وستئل تحرير الورار السيتسي الوترجي ,مجل األمن الوومي ,
ال دد  ,2مرداد ,1441 ,س131.-138

 .6الم در ك سر ,س131.

 .1الم در ك سر ,س.134
8.Brayan Bender,Latest patriot missile technology, Janes Defence
Journal,Vol32 ,No.20 ,November 1999.p.111

.9إس ا ا اامتعيل

ا ا اامر مول ا ا ااد,ال الي ا ا اات

والك ريت ),مطموعت

جتم

السيتس ا ا ااي الدوليا ا ا ا (د ارسا ا ا ا ف ا ا ااي األ ا ا ااول

الكوي  ,الكوي  ,1411,س111.

.10ك ا اايم ال ا اات ر ,الجررافي ا ا السيتسا ااي الحديث ا ا فا ااي ا اال ك ا ااتم دولا ااي جديا ااد ,دار
اليتزور ال لمي

 ,2001س41.

للطمتع والكشر والتوزي  ,الطم

ال رمي  ,عمتن -األردن,

.11عمااد الس ااتتر عم ااد الو ااتب الو ااتب ,ال ارات والمح اايط الهك ااد د ارسا ا ف ااي ت ااأثير

الموي ا الجر ارفااي ماان وجه ا الك اار المحري ا  ,مجل ا األماان الوااومي  ,ال اادد ,2مرااداد

 ,1441,س س .16-11

.12ك يم ال ت ر ,الم در الستمت ,س . 41
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.13عم ااد الا اارزات عما ااتس حسا ااين  ,الجررافي ا ا السيتسا ااي م ا ا التركيا ااز علا ااى الم ا اات يم
الجيومولتيكي  ,مطم

اس د  ,مرداد  ,1416 ,س231.

 .18مااين محمااود عمااد اه  ,فااي

ااول الجررافي ا السيتسااي  ,ط , 2مكتم ا الكهض ا

الم ري  ,الوت ر  , 1448 ,س113.

 .11تشا ا اام وضا ا ااير الجكا ا ااتمي  ,جررافي ا ا ا او ارسا ا اايت( د ارس ا ا ا فا ا ااي الجررافي ا ا ا ال تم ا ا ا
وااليليمي ),جتم

, 1441س .63

المو ل ,دار الكتب للطمتع والكشر  ,المو ل ,

 .16متم تشم االلوسي  ,السيخ في الهكد
الدار الدولي لالستثمت ار

ار الجررافي وال ويد ,الطم

الثوتفي ,الوت ر  , 2001 ,س.14

األولى,

 .11تشم وضير الجكتمي  ,جررافي اوراسيت  ,م در ستمت  ,س 62.
 .14الم در ك سر  ,س 68.- 63

 .14عمااد المااك م عمااد الو ااتب  ,جررافي ا ال الياات

السيتسااي د ارس ا وتحلياال تطميوااي

ل لاام الجيومااوليتكس والجررافي ا السيتسااي  ,مؤسس ا الوحااد للكشاار والتوزي ا  ,الكوي ا ,

 ,1411س.110

 .20محمد شتكر حمز  ,الجررافي ال سكري  ,مديريا المطاتم ال ساكري  ,مراداد( ,
مال تتريخ ) ,س 40.

 .21تشم وضير الجكتمي ,جررافي اوراسيت  ,م در ستمت  ,س 61.- 68
.22الم در ك سر  ,س61.

 .23احمااد علااو  ,االوروموليتياال فااي ودم ا الجيوسااتراتيجيت  ,زم ا كشاامير مااين الهكااد
ومتكستتن  ,مجل الجي

 ,ال دد, 218ميرو  , 2004,س8.

 .28تشم وضير الجكتمي  ,الم در الستمت  ,س 10.

 .21محمد عمد الركي س ود  ,آسايت فاي شو اي الواتر وشو اي االياتليم  ,مكتما
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