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الملخص
يتناول موضوع بحثناا هااا الدااتاا الرااتوخيإل اايتانياإل كي واياث احااا تاا امات اياتا
لداااتاا راااتوخيإل مت ااوت خلا ا فااا التااوال الي اااتر فااا حتبعااا ماام اليااتااق فااامت اليااتاا
لدااتاا رااتوخيإل مت ااوت احااا خلا ا فااا تاوال الداو لرااالا الياتااي وبالنتيااإل اثاات فاا اايت
تملياا الميات فاا الحاتا التاا ااتا باي اياتا والياتاا خا ل فتات الثمانينيااا تلا نتاباعاا
لرالا اليتااق فاانا الرواتيخ اليتاقيإل تضتا المحافظاا االيتانيإل الخمس خول تا ي ايا ي
باختتا ي اتا تا ي ااتبياا الغتبيإلكق وقاا احااثا تلا الضاتباا خ اابت مااياإل وبخاتيإل ضاخمإل
ااا اثتا حت تل االقتراا االيتاناق ن ت يم الدول ا اليما اال تتاتياا االيتانا اربا معااا
م قبل الدو الراتوخيإل اليتاقيإلق ال هاه االموت افيا ايتا ال التفايت فا بناء وت ويت قاتاتعا
الراااتوخيإل لاونعااا تاماال ح اا معاا فااا ااال الميااات ق وحاولااا ايااتا اال ااتفاا ماا خبااتاا
وتانولوايا الاول المت و ت ت ااتيا والتاا تحمال خباتاا وا ايإل فاا مااال الداو الرااتوخيإلكق
وفا مدامإل الاول التا ا تفااا منعا ايتا ها تو ياي اا تيا المرات اال اس لخبتاا وتانولوايا
الرااواتيخ الا ايااتا ي وتاااتا الرااي فااا المتتبااإل الثانيااإل فااا ماااال ترااايت الخبااتاا وتانولوايااا
الرواتيخ ال ايتا واال اوتيا الخماليإل التا تتب عا بايتا ت قاا و يا ال يما فا المااالا
الي اااتيإلق وقااا ا ااتفااا ايااتا ماا خبااتاا وتانولوايااا هاااه الاااولي ال اايما فااا ماااال الدااو
الراتوخيإل كق
وفيما يخص الت وت النوتا الاار حرال فاا مااال الدااتاا الرااتوخيإل كي فاا لاا اياتا
ل االإل ااملا إل ما الرااواتيخ قراايت المااا التااا يراال مااااها الا 051ك اا ي واااال الرااواتيخ
المتو إل الما التا يبلغ مااها 511-011ك ا ي فتمتل ايتا ل الإل ااملاإل ما الراواتيخ منعاا
اااا -ا ك التو اا الاار يرال مااااه
رااتو خاعاا 0-ك وهاو ن اخإل مت اوت ما رااتو
ااااا -ااا ك ويراال مااااها ال ا
011ا ا ك و ااتال خااعاا  2-ك وهااو ن ااخإل م ا الراااتو
 551ك ا ي وهنا انواع اخت م الرواتيخ التا تنتج محليا تحا ا للالالي وهاا مخاتدإل ما
ك ويتتاوح مااها بي  011ال 011ك اا ق فضا
تابلإل م الرواتيخ الرينيإل الميتوفإل با
تل امت ايتا لراتو خعاا 0ك الاار يرال ماااه الا ااثات ما 0011ك اا والاار اخال
الخامااإل الفيليااإل تااا 0111كق وتيماال ايااتا تل ا انتااا( راااتو خااعاا4-ك الااار يراال مااااه
0611كا ويفتتض ا ياخل الخاماإل الفيلياإل تاا 2112كق وهناا تدااتيت تخايت الا قياا اياتا
5111ك اا ق
بت ويت راتو بالي تا تابت للداتاا اا ياات خاعاا5-كق الاار يرال ماااه الا
ويفتااتض ا ياااخل الخامااإل الفيليااإل فااا تااا 2115ك وهااو ن ااخإل م ااوت ما الراااتو الاااوتر
الخمالا تايبو اونغ0-كي فض تل ال فا ايتا لايعا انواع اخت م الرواتيخ مثل الفاات
2ي فاتاي او الفداتي الثاقاك وها ااا ماياا مختلفإل قريت ي ومتو إلي وبييا كق وفا ما يخص
الت وت الاما فا لا ايتا اتااا ابيت ما الراواتيخي فضا تلا تاامااا الراواتيخ وااال
منراااا ا ا ا ااااهل للدتااالي ون اات يم الدااول ا هنااا ت ااوتاا نوتياا ا وامياا ا فااا ماااال الداااتاا
الراتوخيإل االيتانياإلي هااا الت اوت ارابا محال تعاياا الا اميام اول من داإل الخاتا االو ا ي بال
وحت انوا أوتوبا اربحا معاا م قبل الرواتيخ االيتانيإلي اا ي ت يم مث راتو خعاا-
0ك ا يرل ال ا تابيلي تتاياي ومرتق اما راتو خعاا4-ك يرل ال انوا اوتوباق
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نظااتا لعاااا التعايااا الااار تحملااا الداااتاا الراااتوخيإل االيتانيااإل تل ا اول الاااوات الاغتافااا
وال يما من دإل الخليج اليتباي فض تل من دإل الخاتا االو ا بااملعااي فداا اا هااا االمات الا
تبناااا هااااه الااااول مواقاااث تافضاااإل مااا ت اااويت اياااتا لدااااتاتعا الت اااليحيإلي وال ااايما الدااااتاا
الراتوخيإلكق اا اربا اليما اال تتاتياا لعاه الاول معاااا م قبال الداات الرااتوخيإل االيتانياإلق
وتل بيل المثالي فا ا تابيل تنظت ال الخا االيتانا الي ااتر باا العااث مناا هاو تااميتهاق
واال اااا امعوتيإل مرت اليتبيإل تل ل ا تبي عا ح انا مباات ال يماا لمرات ا تضال
رامتإل تتفت( تل امت بيض الدو ال لحإل الاماتالخاملقققققق ق وااا ا تمت الحال اال فا باا
ا نفات ايث نوااا هاه المخا ت التا تحاا بناكق وفيماا يخاص الموقاث الااولا ما ت اويت اياتا
لداتاتعا الراتوخيإلي وقا ا لدنا تليعا
المتغيااتاا الاوليااإل واثتهااا فااا قاااتاا ايااتا الراااتوخيإلي فدااا تمثلااا بموقااث الوالياااا المتحااا
االمتيايإل منعاي اا أقاما الوالياا المتحا االمتيايإل نوتا ا ما الضاغ ال يا اا واالقترااار تلا
ايااتا ي االماات الااار ياياال ايااتا فااا حالااإل تللااإل تاا محي عااا االقليمااا والاااولاق امااا الموقااث
االوتوباي فداا تمثال بااتتتاث الااناا االوتوباا باايتا ااولاإل منتااإل لل اقاإل بتاتول – غاال كي
واا هناا اتتاتاث اوتوباا بحاا اياتا فاا امات التدنيااا الي ااتيإل المتداماإل بماا فيعاا اااتاء
االبحاا واتباع وا تخاا ال اقإل النوويإل ل غتاض ال لميإلي وات التن يا بي اياتا وتو ايا فاا
هاا الماالق

المقدمة
نظتا" للاوت الار أحاثتا الداتاا الراتوخيإل فا الحتوا ااقليمياإل والاولياإل والتاا أثبتاا
ف ياليإل ابيت واوت حا فا إنعاء الميات لرالا ال تث الار يمتل قاتاا رااتوخيإل مت اوت ق
واااا المثااال الباااتل تل ا اوت الداااتاا الراااتوخيإل فااا ح ا الميتاااإل هااو الحااتا اايتانيااإل –
 0100 -0101ك وايااث ا اات اتا الرااواتيخ اليتاقيااإل م ا تاااميت البنيااإل التحتيااإل
اليتاقيااإل
اايتان يإل ق أما المثال األخت الار أثبا فياليإل الداتاا الراتوخيإل ي حتا الخلايج الثانياإل  0110ك
ي وايث ا ت اتا الداتاا الراتوخيإل األمتيايإل م تاميت البنيإل الي اتيإل اليتاقيإل باافإل أخااالعا
ي فض ا ت تااميت البنياإل التحتياإل اليتاقياإل وح ا الميتااإل خا ل فتات وايال هااه التاااتا أثبتاا
فياليإل الداتاا الراتوخيإل فا الميات ي واوتها الحا ا فاا إنعابعاا وااال هناا أ اباا تبي ايإل
لااا ما أهميااإل الداااتاا الراااتوخيإل منعااا ي حاا الت ااوت العاباال للداااتاا الراااتوخيإل يوال اايما
ت ااوت ماااياتعا التااا وراالا إلا أالث الايلااو متااتاا ي أضااث إلا الا قاااتتعا تلا حماال ت وس
حتبيإل تدليايإل وغيت تدلياياإل ت وس نووياإل ك ق وهاااا أرابحا تخاال خ اوت ابيات تلا األما
وال ا ااقليمااا والاااولا ق ااال هاااه األ ااباا افيتنااا إل ا اختيااات موضااوع الداااتاا الراااتوخيإل
اايتانيإل اموضوع لبحثنا هاا ي فض ا ت تتايل الاانا اايتانا فا موضوع الت لا تل ت ويت
قاتاتا الراتوخيإل ق إ ا ت وتا الداتاا الراتوخيإل اايتانيإل بخال ابيات والفاا للنظات ق وأرابا
مح أنظات الخبتاء ال يا يي والي اتيي وقا ت تد ي البحا إل :
أوال"  -:التفكٌر اإلٌرانً فً بناء القدرات الصاروخٌة
ثانٌا"  -:التقنٌة العسكرٌة المقدمة إلى إٌران
ثالثا"  -:التطور النوعً والكمً للقدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة
رابعا"  -:المتغٌرات اإلقلٌمٌة وأثرها فً القدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة
خامسا" -:المتغٌرات الدولٌة وأثرها فً القدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة
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أوال"  -:التفكٌر اإلٌرانً فً بناء القدرات الصاروخٌة
لدا أت الموقم الاغتافا ايتا وتأتيخعا الي اتر ميل ممات إل يا اإل إقليمياإل ااا ت لام
قياار هاه الميل ايلاا إياتا تعات بالم اإل الي ااتيإل باتتباتهاا الحلداإل التبي ايإل فاا المخاتوع
ال يا ا اايتانا وقا لاا ما قيمتعاا تااميت الياتاا تاا  0110وما ثا احت لاا تاا  2110إا
أا هاا األمت إل اخت ل فا التوال الي اتر فا الختا األو ا ق 0ك ونظاتا" ألهمياإل الدااتاا
الراتوخيإل فا اا تتاتايإل الي اتيإل فدا اا هنا باا ت لا وخاراإل فاا مااال الراواتيخ فاا
الختا األو منا ال تيناا وقا ت اتع هاا ال باا فا تدا ال بييناا ي والثمانينااا ي والت اييناا
بل ورل اتوتا فا ال نواا الث ا األخيت والاليل تل ال ن حظ حا االتتتاضاا األمتيايإل
واا تابيليإل المختتاإل تل رفداا األ لحإل التو يإل ايتا ومحاولإل ورث هاه الرفداا واأنعاا
إخ ل بتوال الدو فا المن دإلق 2ك
أضاث إلا الا إ احتياااااا إياتا األمنياإل و موحعاا لليااا اوت إقليماا مميال فااا التفاياات
اال تتاتياا الباتل فا أغلا متاحل نظا الحا فا إيتا أر منا تعا الخاه بل وحت فا تعا
الامعوتيااإل اا ا ميإل وهنااا مخااا ت وااعتعااا إيااتا ايلتعااا تتااال تل ا موضااوع قاااتاتعا
الي اتيا وخارإل الراتوخيإل منعاق 0ك
0ق اماات اليااتاا أل االحإل ااا قاااتاا ت اااتيإل مت ااوت وخارااإل الداااتاا الراااتوخيإل
والتا أثبتا فياليتعا فا فتت الحتا اايتانيإل – اليتاقيإل
2ق التوااا الي اتر األمتياا فا من دإل الخليج اليتبا وهو أمت يثيت مخاوفعا أيضا"
0ق الداااتاا الي اااتيإل اا ااتابيليإل المت ااوت ي والتااا تمتل ا ااال أرااناث أ االحإل الااامات
الخاااملي ونظااا ا أل ااالحإل الداااات تلااا ضاااتا ميظاا األهاااااث اايتانياااإل ااا الديماااإل
اال تتاتيايإل
الدتيبإل م إيتا
4ق التوااا األمتياا فا أفغان تا وفا بيض امعوتياا أ يا الو
5ق التااتا النوويإل التا أاتتعا باا تا فا تاها تل التاااتا النووياإل العناياإل واخاول
انوبا آ يا متحلإل م ال باا فا ماال الت لاق
وبحلول منترث ال بييناا حرلا إيتا تل رواتيخ بال تيإل ق لتات تت انتعا الي اتيإل فدا
اانااا هنااا مراااات أانبيااإل تاغبااإل فااا اياال منتااتعااا وميتفتعااا التانولوايااإل فااا متناااول الاولااإل
الم ااتيا لااافم الااثم باليملااإل الراايبإل لحيااال تل ا األ االحإل ق وهاااا يينااا أ أر اولااإل فااا الخااتا
األو لايعا التغبإل فا الحرول تل الراواتيخ لااا تاات تت اانتعا الي ااتيإل ت ات يم ب اعولإل
تحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا االعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث ق 4ك
اما إ قضيإل الت لا وخارإل ت اويت الدااتاا الرااتوخيإل اايتانياإل قاا بااأا فيا " خا ل الحاتا
اايتانياااإل تلااا تخرااايص ميلانياااإل ابيااات بياااا انتعااااء الحاااتا مااام الياااتاا لت اااويت قااااتاتعا
الراتوخيإلق 5ك
وقا تبي لا إيتا أ تدنيإل الرواتيخ ها األن ا فا أر ميتاإل ت اتيإل خارإل بيا أ تأوا
خ ل الحتا مم اليتاا ي ايث ي ت اليتاا تل الااو بامتياال تنااما ااناا الراواتيخ اليتاقياإل
تضتا المحافظاا اايتانيإل الخمس خول تا ي إي ي باختتا ي اتا تا ي أاتبياا الغتبيإلك
والما والدت التا تدم ضم ماياا الرواتيخ اليتاقيإل ق محاثإل بال خ ابت ا يمإل فا األتواح
والممتلااا ق ونلوح بختر ابيت ألاثت م مليونا إيتانا م اانا محافظاا التماس مم الحااوا
اليتاقيإل ااخل اليما الاغتافا ق وهاا األمت
أا إل خلا حالإل ما الخاوث لاا ااياتانيي حياا ا ا ا لعاا مفياول باالغ األثات فاا أااواء
الحتا وظتوث يتها ق 6ك
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والوا قم أ اعوا إيتا فا ت ويت الرواتيخ البال تيإل مثلا الءا" محوتياا" ما تملياإل أتااا
بناء الداو الي ااتيإل اايتانياإل خا ل فتات ماا بياا الحاتا اايتانياإل – اليتاقياإل وقاا تحتااا إياتا
باعااوا وا اايإل ألنعااا ا ااتفااا م ا الحااتا ماام اليااتاا ي أضااث إل ا ال ا التعايااااا األمتيايااإل –
اا ااتا بيليإل ايااتا ق فخ ا ل الحااتا ماام اليااتاا تيااتض اليمااا اال ااتتاتياا اايتانااا لضااتباا
راتوخيإل تتاقيإل تنيفإل فا إ ات ما ي م ﺒ حتا الماا ك آنااا ق وااناا لعااه الضاتباا آثاات
ابياات تل ا إيااتا فدااا تاباااا خ ااابت ماايااإل وبخااتيإل ضااخمإل ااااا" ق أثااتا حت ا فااا االقتراااا
اايتانا ق 7ك
وقا اهتما إيتا بموضوع حيال رواتيخ بال تيإل وال لت ويت قاتاتعا فا تعايا اول الخليج
اليتبااا ومرااالا الوالياااا المتحااا األمتيايااإل فااا هاااه المن دااإلق وقااا ا ااتخاما إيااتا رااواتيخ
اايلاووت ك الرااينيإل ضااا المنخاانا وال ااف الاويتيااإل خاا ل الحااتا اايتانيااإل – اليتاقيااإل امااا
ا تخاما رواتيخ اوا ا ك الاوتيإل الخماليإل ضا المتاال ال اانيإل اليتاقيإل ق 0ك

ثانٌا"  -:التقنٌة العسكرٌة المقدمة إلى إٌران
نظتا" إل حا التعاياااا الفيلياإل والمحتملاإل ما ااناا الواليااا المتحاا األمتياياإل وإ اتابيل
ضااا إيااتا ق وتل ا ال اتغ م ا اخاات ث التعايااااا مااا بااي ااال م ا الوالياااا المتحااا األمتيايااإل-
وإ تابيل ي فدا وااا إيتا إ ت ويت قاتاتعا التدليايإل الراتوخيإل وفاوا التدلياياإل يماا أ ياوفت
لعا ضماناا ضا أر تعايااا فا الم تدبل م اانا هااه الااول أضاث إلا الا أ هااه الدااتاا
يما أ ت اتاها تل تيليل الماانإل ااقليميإل والاوليإل لعا ق وم ااناا آخات فاإ ت اويت الدااتاا
الراتوخيإل اايتانيإل ييا و يلإل إيرال معمإل اضفاء قاتاا أابت م المرااقيإل تل التااع الناوور
اايتانا فا حالإل نااح إيتا فا أنتا( ال ح النوور 1ك ق
وقا باأا الاعوا اايتانيإل المت قاتاا راتوخيإل مت وت وما ثت خا ل الحاتا اايتانياإل
– اليتاقيإل إا اثفا إيتا تياونعا فا تل الفتت مم الري واوتيا الخماليإل ي وحرلا منعا تل
رواتيخ ااوا ا ك و فاتو(  7ك اماا تياوناا ميعماا فاا وضام أ اس بتناامج إيتاناا م اتدل
لت ااويت وإنتااا( الرااواتيخ البال ااتيإل ق وقااا أتتمااا البتنااامج اايتانااا لت ااويت وإنتااا( الرااواتيخ
البال تيإل تل مباأ تات( فا بناء الداتاا الراتوخيإل تبت تنفياا خ اواا متتالياإل المات منظوماإل
متااملإل م الرواتيخ البال تيإل الدريت والمتو إل والبييا الما ق 01ك
وقااا اتتماااا إيااتا فااا ت ااويت قاااتاتعا الراااتوخيإل ي تل ا اعاااا خاتايااإل أهمعااا تو اايا ي
واتا عاا أيضااا" نحااو اوتيااا الخااماليإل لتغبتعااا فاا تنااوع مراااات الت االيا ي فيداااا راافدإل ت االيحيإل
ميعما تضمنا تلوياها برواتيخ بييا الماا ما اتال ناوا وناغ –  0ك الاار يرال ماااه إلا
0111ك اااا ي إا يداااو الخباااتاء الي ااااتيو الاوتياااو بتعيأتاااا ليااااو اااااهلا" لحمااال الااات وس
الايمياويإل والن وويإل مدابل أ تدو إيتا بتوتيا النف إل اوتيا الخماليإل بيا أ ق يتا تنعا تو يا
واانااا لعاااه الراافدإل أهميااإل ابياات إا تااللا مرااااقيإل الااتاع اايتانااا لااا الخرااو ااقليميااي
والاوليي م حيا الو ابل المورلإل لأل لحإل التدليايإل وغيت التدليايإل ق 00ك
وفا باايإل الت يينياا اا لا إيتا نحو خم إل آالث خخص يتلد و اوتاا ت اتيإل ف ا
تو يا ي اوتيا الخماليإل ي الري ي يوغ فيا ي العنا ي والبتاليل ك اما أنعاا اتاعاا للتيامال مام
خااتااا تالميااإل فااا الخااتا مثاال تو ااياي الرااي ي العنااا ك اخااتاإل الرااناتإل الرااينيإل الخااماليإل
نوت يناوك وها ختاإل باتل فاا تراايت الدااابث والراواتيخ للخاتا األو ا وقاا
الميتوفإل با
حراالا إيااتا ت ا تيدعااا تل ا فااوالا م ا نوتيااإل تاليااإل الاااوا وخل اااا ميانيااإل خارااإل يت ا
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ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتخاامعا احاويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لمحتوياا راتوخيإل وللاتوع الميانيإل التا توضم حولا أنظمإل الدياا وااتخاا ق
ا إيتا تاا تورال الماتمام الااولا إلا إباتا مياهاا اولياإل أو نظاا
وقا ا تدل
قانونا محاا انتا( وا تخاا الرواتيخ 02كق
وم ا خ ا ل البااتامج الت االيحيإل اايتانيااإل واليدااوا التااا أبتمتعااا ماام الاااول التااا تااتتب ميعااا
باتفاقياا وأهمعا تو يا والري واوتيا الخماليإل ك ي حظ أنعا تالا تل ث ثإل اوانا 00ك-:
0ق ت ويت قاتاا البحتيإل اايتانيإل العاوميإل إا حرالا تلا ثا ا غوارااا تو ايإل الرانم
م تال ايلو ك
2ق ت ااويت قاتااا الرااناتاا الي اااتيإل المحليااإل وتماينعااا م ا أ تااوفت الحااا األقر ا المما ا
للت ليا فا وقا ال ل والحتا ق
0ق ت ويت الداتاا الراتوخيإل اايتانيإل م خ ل التياو الي ااتر مام تو ايا ي الراي ي
اوتيا الخماليإل ك يتضا مما تدا ااته أ إيتا تحاول ااهاا ت اويت قااتاتعا الرااتوخيإل
نظتا" ألهميتعا فا اال تتاتيايإل الي اتيإل الحايثإل ق إا تليا اوتاا ابيتاا فا ح الحاتوا
وفااا تعايااااا الخر ا وقااا اتتماااا إيااتا فااا ت ااويت قاااتتعا الراااتوخيإل تلا اول تيااا
متدامإل فا هاا الماال تو يا يالري ياوتيا الخماليإلك والتا وث نتناول ال منعاا تلا
انفتاا لبيا الاوت الار أ عما فيا لت ويت الداتاا الراتوخيإل االيتنيإل
أ -روسٌا
لدا باأا م ما ت وت الي قاا اايتانيإل – التو يإل بخاال واضاا تحايااا" فاا تاا  0101ي إا
وقيا إيتا اتفاقيإل مم تو يا لختاء أ لحإل حايثإل تتضم رواتيخ وأنظمإل تااات اويإل فض ا ت
ميااا ت اتيإل أخت اانا ضم االتفاقيإل وميظ تل الميااا اانا تعاث إل تيويض الخ ابت
التا منيا بعا إيتا فا الحتا مم اليتاا أضث إل ال تحايا قواتعا الي اتيإل 04كق
وخعاا فتت الت يينياا ت وتاا ابيتاا فا الي قاا اايتانيإل – التو يإل فا اافإل الماااالا وااا
للبيا الي اتر حيلا" ابيتا" فا هاه الي قاا ق فدا اا هنا م تو تاال ما التن ايا الي ااتر
وال يا ا اايتانا – التو ا بيا أحااا بتمبت وقا أ فت هاا الت وت ت توقيم الااولتي مياهاا
تا اتتااء لماا تخات انواا اماا أا إلا إباتا رافدإل ت ااتيإل بينعماا بديماإل ملياات اوالت لماا
خمااس اانواا ق وأه ا مااافا هاااه االتفاقيااإل والااار ييااا تهااا إيااتا األ ا ااا هااو الحرااول تل ا
راااواتيخ أتض  -ااااو اااتال آس  011ك الم اااوت مااا راااواتيخ بااااتتيواك وأخااات مضااااا
للرواتيخ م تال مو اينا كق 05ك
وي حظ إ حتاإل الترنيم الي اتر اايتانا وخرورا" فاا مااال الراواتيخ ك تيتماا تلا
تانولوايا تو يإل وهاا األمت هو واضاا وباا ء تلا تتايبتعاا التدنياإل الفنياإل تلا الاتغ ما أنعاا
رنيا بأيار إيتانيإل م تن خإل فميظ الرواتيخ اايتانيإل خاعاا  0وخاعاا  4وخاعاا  5ك هاا
آس-آس 4ك إا تيا تو يا مراتاا أ ا ايا ا للت اليا
تل األغلا تحويت لرواتيخ تو يإل الرنم
اايتانا ق 06ك
ويخال راتو اوا با E17ك التو اا الرانم اليماوا الفداتر ل ا ح الراواتيخ اايتانياإل
ويبلغ مااها مابي  011 _ 211ك ال ويما تاعيله بت وس خارإل بأ لحإل الامات الخامل أضث
إل ال فدا اتتبتا واالإل المخاابتاا المتالياإل األمتياياإل ي أ الناااح اايتاناا فاا ت اويت نظاا
خعاا 0ك قا حرل ب با الم اتا الفنيإل التو يإل ايتا ق 07ك
ولدا ا تفااا إيتا نتياإل اختتاا ماالعا الاور خ ل الحاتا اايتانياإل – اليتاقياإل فيدااا رافدإل
مم تو يا تا  0110 -0110ك لختاء رواتيخ اتض – او ويلإل الما م تال آس آيإل
ي 5ك ي ااا كي وآس آيااإل ي6ك وأنظمااإل افاااع اااور متحتاااإل ااتال آس آيااإل ي 00ك و آس آيااإل
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00كو ا ب تيااا راواتيخ ما اتال آس آياإلي  01ك وااا العااث ما وتاء هااه الرافدإل هاو
التغلا تل ند إل الضيث التا اانا تيانا منعا إيتا خ ل حتبعا مم اليتاا ق 00ك
وييااا خااعاا  0ك التاياال األ ا اايإل للداااتاا الراااتوخيإل اايتانيااإل ي وقااا أتتمااا بتنااامج
ترنيم هاا الراتو تل تانولوايا تو يإل ي ورينيإل ي وألمانيإل ي واوتيا الخماليإل ك إا حرلا
إيتا م تو يا تل خبت الترمي األ ا ا لترنيم تنارت الراتو خعاا  0ك ترال ن ابإل
الخ أ المحتمل لعاا الراتو إل حاوالا 4ك ايلاومتتاا تناا أ قاا لم اافإل 0011ك ايلاومتت
وهو ماا يايلاا غيات منا اا لضاتا أهاااث محااا باالت وس التدلياياإل ماا لا ياا هااث الدراث
الراتوخا ماتا باا التتاا والااتت فاا الاولاإل الم اتعافإل ولااا يرابا هااا الرااتو م بماا"
لاتاإل اابت فا حالإل تحميلا بت وس غيت تدليايإل ق وتخيت بيض التدااتيت الغتبياإل إلا أ رااتو
خعاا  0ك ال يمثل أقر ال موحاا اايتانيإل فا ماال الت ويت وإنتا( الرواتيخ البال تيإل ي بل
خعاا 4ك ياو ااهلا" لليمال فاا تاا
إ إيتا ت ي إل إنتا( تال اايا م رواتيخ با
ح تاع ا تتاتياا خايا الخ وت ي إا يما أ يليا مااه تلا
2111ك وهاا الراتو ياو
2411ك ال تنا تلوياه بت وس حتبيإل تدليايإل ثديلإل بينما يما أ يليا الماا تلا الا اثياتا"
فا حالإل تحميلا بت وس تدليايإل أو غيت تدليايإل أخث ولنا" ق 01ك
و وث ياو راتو خعاا 4ك بمثابإل ت اويت الرااتو التو اا اال اتتاتياا اا اا
 4ك الار اا أول تال م الرواتيخ البال تيإل اليابت للداتاا التا تاخل فاا الداواا ال اوفيتيإل ي
وتا م ختاا تال تل أ إيتا حرلا بالفيل تل اليايا م ماوناا هاا الراتو م تو يا
بالتغ م النفا التو ا لال ق 21ك
وفا ماتس  2110قا التبيس اايتانا ال ابا محما خاتما بليات إل تو يا وقا وقم خ ل هاه
الليات مياها مم تو يا ت فيعا تحايا أ س الي قاا ومباائ التياو كك مم تو ايا وقاا اتس
الاانباااا احتماااال تلوياااا إياااتا بمنظوماااإل رااااتوخيإل مااا ناااوع س  011كك و تاااوتكك و
أا اككق 20ك
ون اات يم الدااول إ إيااتا أراابحا حليفااا" ا ااتتاتيايا" لتو اايا االتحاايااإل فااا المااااالا
ال يا يإل والي اتيإل واالقتراايإل ق وأربا بالم ت اع ميتفإل حاوا هاا الاوت التو ا فا انتخات
األ لحإل والتدانإل م خ ل خواها اثيت ففا حايا تبيس العيبإل االتحاايإل الفاتاليإل التو يإل للتياو
الي اتر التدنا ميخابيل ايميتتيثك فا موضوع الت لا ال وتر واايتانا اات ايميتتيث ك يو
 01خبا  2116مايأتا -:
ينفا بتنامج التياو الي اتر التدنا مم وتيا ي وياا أ ال ياو هنا أان خ فا تنفياه ي
اما أ تو يا ملتلمإل بتلويا إيتا بأنظمإل الرواتيخ الافاتيإل المضاا لألهاااث الاوياإل واماا هاو
ميتوث فدا ت توقيم تل هاه الرفدإل وليس هنا أر با وايا لمنينا م تنفياه وت الي إياتا ي
و وتيا أنظمإل الراواتيخ الافاتياإل المضااا لألهاااث الاوياإل ما اتال ناوت أ  01ك ايت فاا
الوقا المحاا22 1ك
ب -:الصٌن
إ تواا إيتا نحو اتتماا األ لحإل الرينيإل قا أثات ااال" وتفضا" وا ايا" ااخال مالاس الخاوت
اايتانا وخارإل م قبل الفتيا الار يتفض ت ليا إياتا باالتتمااا تلا األ الحإل الراينيإل إال أ
النتياإل ا تدتا لرالا الم ياي لا أل باا تا أهمعا 20ك-:
ا تيااا الري ت ميا" لتلبيإل مختلث االحتياااا للدو الي اتيإل اايتانيإل ق
أ-
ا -الخ ت األمتياا – األوتبا المفتوض تل ترايت ال ح إل إيتا ق
أ الراي تاوتا أ الحتعا بأ الوا المدايضاإل األمات الاار يتوافاا مام الحالاإل االقتراااايإل
(-
ايتا
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ولدا قاما إيتا بت ويت قواتعا الراتوخيإل البييا الما بااياإل حتبعاا مام الياتاا ي إا ناحاا فاا
إنتا( ن خا خارإل بعا م رواتيخ المافييإل الرينيإل اتال 00ك الم ام أوغاااك فاا مرانم
أقامتا بم اتا الري وبا تخاا ق م وميااا تانولوايإل رينيإل يوااال ا اتيانا إياتا بالراي
فااا أنتااا( ماموتااإل م ا الرااواتيخ أ لااا تليعااا ناليااا ك ومنعااا ااتال إيااتا –  001ك هااو
أ ولعما ما ق وقا اختتا إيتا اميإل م رواتيخ ا أس أس  0 -ك واال تاامإل راواتيخ
فا تا  – 0101وأاتا مفاوضاا لختاء راتوخا أ –  1ك و أ –  00ك ق 24ك
ويما أ نيا الري مموالا تبي ا ا للرواتيخ والتانلوايا الخارإل بعا إل إيتا وقاا قاماا الراي
فا نعايإل الثمانينياا بتاعيل إيتا برواتيخ اوا الحتيت ك التاا يات ت اليمعا تا تياا اوتياا
الخماليإل ي اما أت ا إيتا الحا إنتا( الرواتيخ أتض – أتض ق 25ك
وخ ا ل حتبعااا ماام اليااتاا حراالا إيااتا تل ا رااواتيخ اايل وت ك رااينيإل الراانم
ونربتعا تل واحل الم لإل تل مضيا هتمل وفا اليتتا قخ وآبا مو كق 26ك
وقا تداا إيتا اتفاقيإل مم الراي تاا  0111تضامنا تلوياا إياتا بتاامااا راواتيخ
متدامااإل الفوهاااا ااتال تايااا  00- 60-ك رااواتيخ أتض – اااو ااتال هااو – ايااوت ك امااا
تضمنا االتفاقيإل قيا الري بتلويا إيتا بميلوماا تدنيإل انتا( رواتيخ أتض – ااو تدااا –
اوايسكق  27ك
وتا –
فاا هنا تياو بي إيتا والري انتا( منظوماا راتوخيإل ي وتتال تملياا التياو
هاه تل ت ويت وإنتا( تالاا م الرواتيخ يتتاوح مااها بي 0111 – 011ك ا ق وتمانا
إيااتا م ا خ ا ل هاااا البتنااامج م ا إنتااا( تااا ااتالاا م ا الرااواتيخ أبتله اا اااوا – اك
و تدااك وياخ ل هاا التياو فا ماال ت ويت الرواتيخ البال تيإل اايتانيإل ق 20ك
وتي ا مل إيااتا تل ا إنتااا( رااواتيخ اوال اإل م ا ااتال ااا آس 012ك بتااتخيص م ا
الري ق 21ك
وال فا ل نتباه أ الري وافدا فاا  4تخاتي األول أاتاوبت  0114تلا االلتالا باالديوا التاا
فتضتعا نظا متاقبإل تانولوايا الرواتيخ كك وت تاا ندال مثال هااه الراواتيخ أو التانلواياا
إل أر اولإل أخت ق 01ك
وقااا تملاااا الراااي تلااا تحويااال إياااتا باليخااتاا وتبماااا المبااااا مااا أنظماااإل تواياااا
الرواتيخ والميااا التا تيمل بالامبيوتت وال فا نإل  0115 – 0114ق 00ك
وقا تداا إيتا رفدإل مم الري لختاء امياا ابيت ما األ الحإل واليتااا فاا الفتات ما
 0116وحت  0110وقا بلغا قيمإل الرفدإل أتبيإل ملياتاا اوالت ك وقا نظماا الرافدإل التيااو
فا ماال تانولوايا الت لا ق 02ك
وظعتا ميلوماا تفيا أ إيتا تيمل تل ت ويت راتو يبلغ مااه مابي  0711إل  011ك
 611ك اغا ويدتاتا باال فاا موارافاتا ما الرااتو الراينا -5
ا ميا حمولإل ترل إلا
ا
ك ق أضااث إل ا ال ا بااأ لااا إيااتا مخااتوتا تيماال فيااا تل ا ت ااويت
 CSSأو CSS- N3
راتو اتول ك بم اتا رينيإل ق 00ك
راتو اوال بييا الما
 -:كورٌا الشمالٌة -:
لدا ا تمتا اوتيا الخماليإل فا فتات الت ايينياا بتوتياا المياااا ااا الي قااا بالراواتيخ إلا
إيااتا وتااا اول فااا الخااتا األو ا وخاامالا أفتيديااا ألنعااا تحراال ما وتاء هاااه الميااااا تلا
امياا ابيت م اليم ا الريبإل ق 04ك
وتالا إياتا فاا رافداتعا مام اوتياا الخاماليإل تلا راواتيخ أتض – أتض ك وإنخااء قواتاا
راااتوخيإل بحتيااإل فضا ا تا رااواتيخ اااوا مت ااوت مااااها 611ك اا بديمااإل ملياااتي ونرااث
المليات اوالت ق 05ك
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وقا اتاا اوتيا الخماليإل تملياا ت ويت وإنتا( الرواتيخ اايتانيإل األخات مثال خااهي –
0ك و خاهي 2-ك وتيا تملياا التياو بي إيتا واوتيا الخماليإل أقل حاماا" وأضايا ن اقاا" مام
تملياا التياو بي إيتا وال م تو يا والري ي أ تناااا إل أ اافإل المنظوماا الت ليحيإل التا
أنتاتعا اوتيا الخماليإل تيا فا اوهتها تبات ت ن خ أوليإل م المنظوماا الت اليحيإل وهااا الخاا
ل يتااوا مم االحتياااا اايتانيإل ي وقا حترا إيتا تل موارلإل التياو مم اوتياا الخاماليإل
فا ماال الرواتيخ وال لتوفيت بايل ميي لتغ يإل بيض االحتياااا الت ليحيإل اايتانيإل ق 06ك
لدا حرلا إيتا تل بيض األ لحإل المتدامإل  .وخملا هاه األ لحإل رواتيخ بيياا الماا ما
اوتيا الخماليإل وتيا أاثت الرواتيخ قات وت وتاا فا إيتا ها األغلا م توتا ي مثل الراتو
اوا با ك وها ن خإل ميالإل مرنوتإل فا اوتيا الخماليإل ق وقا ناحا إيتا فا الحرول تلا
ااوا
منظومإل رواتيخ أحاا وأ ول ما مرنوتإل فا اوتيا الخماليإل يخات إليعاا تااا " بأ ا
ا ك ت تيا رفدإل أ لحإل أبتمتعا إيتا مم اوتيا الخماليإل فا  21تختي الثانا  0111ي وقا
قاما اوتيا الخماليإل ق بترايت الراتو ت تيا ختاإل ليونااا اا ك ل اتيتاا وقاا أاملاا
اوتيا الخماليإل ت ويت هاا الراتو تا  0107ك بيا حرولعا تلا الاات الفناا ما امعوتياإل
اوا
اوا با ك يباو مختلفا" فا تفاريلا بخال أ ا ا ت راتو
الري الخيبيإل والراتو
با ك األرلا وفيتا الرنم ويظعت أنا مدتبس م رااتو ار أث –  60الراينا ك أاثات ما
اونااا ن ااخإل مباخاات مااأخوا تا تيااا التانولوايااا ال ااوفيتيإل وتمتلا إيااتا 01 - 5ك منراااا
إ ا لعاا الراتو ال منعا ملوا بيا رواتيخق 07ك
وامت إي تا لعاا الرااتو يحااا تغياتا" معماا " فاا قاات إياتا تلا إ ا ا أ الحإل الاامات
الخامل فاوتيا الخماليإل تاا " تنخت الرااتو باتأس حتباا ايمااور وتبماا قاماا باختياات ت وس
حتبيإل بايلوايإل أيضا" ق وهنا تياو بي إيتا واوتيا الخماليإل ت ي م خ لا إياتا الحراول
تل راتو ار ما أ ول ي م نوا ونج 0ك م رنم اوتيا الخماليإل واال انتااإل أيضا" ق
ويبلااغ مااا هاااا الراااتو 0111ك ا ا ويبلااغ ولااا حااوالا  05ك ويباااو إ إيااتا تخ ا
للحرول تل  051ك راتوخا" م نوع نوا ونج 0ك وقا وافدا اوتيا الخماليإل فا تا 0110
تل تلويا إيتا بعاا الراتو ق 00ك
وتعت إيتا براتو بال تا متو الما قيا الت ويت فا اوتيا الخماليإل ي لا تليا ا تايبو
او نج  0ك أو تايبو او نج  2ك وهاا ماتخفتا واالإل اال تخباتاا األمتيايإل فا أوابل تا  0114ق
ويدات الما األقر لعاا الراتو  0211 -0111ك ميل 2111ك ا وهو ييمل بالوقوا
ال ابل وهو او متحلتي ي وبياس راتو نوا ونج ك وياا أ يندل الراتو إل الموقم تل
متاحل ي ث يت تامييا فا موقم ثابا ق 01ك
ويخيت تدتيت الميلا الي اتر  2110 -2111ك إل إنتا( إيتا ن خ ميالإل ومح نإل م
رواتيخ بال تيإل أتض – أتضك بالتياو مم اوتيا الخماليإل والري وتو يا ق 41ك
ثالثا"  ( -:التطور النوعً والكمً للقدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة )
تحاول إيتا وبخ اواا حثيثاإل ت اويت راناتتعا الي ااتيإل المحلياإل والا للوراول إلا متحلاإل
االاتفاء الااتا ولا هافعا هاا تيتتضا ريوباا تاه أهمعا 40ك -:
0قريوباا اقتراايإل ب با اليال ت ت ايا مت لباا اانفاا الي اتر نتياإل لأللمإل
الماليإل التا تمت بعا إيتا وتناقص ميااا اانتا( واتتفاع مياالا الب الإل ق
اا ال يا يإل
 2قريوباا ااخليإل ي ويدرا بعا أ هنا رتاتاا ااخليإل بي الم
الحاامإل واال بي الدومياا اايتانيإل ق إا أ إيتا بلا متياا الدومياا ولال قوميإل
تواا ميي
0قريوباا اوليإل ي فالت لا اايتانا وال يما تل رييا الداتاا الراتوخيإل آثات قلدا"
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اوليا" فا إقلي لا أهميإل ابيت بالن بإل للدو الابت ق
وقا تملا إيتا تل امت قاتاا راتوخيإل قريت الما يرل ماااها إلا حاوالا 0111ك
ال مم ت وت اافإل التانولواياا الراتوخيإل ال لمإل لعااا الغاتض ق بماا فاا الا تانولواياا الاافم
الراتوخا والوقوا الرلا والت وس الحتبيإل واالاعله الم حيإل ث االهتما أخياتا" ببنااء قااتاا
راتوخيإل بييا الما يليا مااها تل 2111ك ال ق ال تدترت فد تل تغ يإل الم تو ااقليما
وإنما تمتا إل أ اات اولاا أو ام وراوال" إلا و ا أوتباا ااتعاا ق وتحتال اعاوا ت اويت الدااتاا
الراتوخيإل البال تيإل حيلا" محوتيا" فاا اعاوا وإتااا البنااء الي ااتر اايتاناا مناا فتات مباات
واااا التفاياات اايتانااا واضااحا" فااا أواخاات الثمانيني ااا واااا هاااا واضااحا" م ا خ ا ل الخ اااا
ال يا ا اايتانا
إا أتل هاخما تاف ناانا ك تا  0100بوضاوح تنااما ااا تبي اا" للبتلماا اايتاناا أ
األولويإل الدوميإل ايتا تتمثل فاا إنتاا( وامات قااتاا رااتوخيإل بال اتيإل ال تتفاوا تليعاا او
قاتاا الوالياا المتحا واالتحاا ال وفيتا ابدا" كق 42ك
وبيا انتعاء الحتا اايتانيإل – اليتاقياإل تتضاا إياتا رااتوخا" آخات ويال الماا أ لداا
تليااا خاااهي –  2ك ويبلااغ ق ااته 055ك ملا ي و ولااا 07ي 0ك ي وياال 501ك ايلااو غااتا
ويما تل وياه بث ا أنواع م الت وس الحتبيإل ق أحاها تأس حتبيإل خايا االنفاات لنإل  001ك
ايلااو غااتا ق والثانيااإل تأس حتبيااإل ت ااتخا اخااابت فتتيااإل خااايا االنفااااتي والثالثااإل ت ااتخا أ االحإل
ايماويإل ق 40ك
ت الاتا ااا الي ااتيإل الحايثاإل باأ إياتا تداو حالياا"
وتخي
بإنتا( أاثت م  % 01م أ لحتعا الثديلإل اما أنعا 44ك -:
باأا فا إنتا( رااتو فااتا  001ك ما اتال أتض – أتض بماا يبلاغ  251ك اا
0ق
وأاتيا لا تاتبإل نااحإل فا تا  2112ق
أتلنا إيتا تل ل ا تبيس م إل الراناتاا الاوياإل اايتانياإل اليمياا أحماا وحياارك
2ق
ت تاخينعا لمرنم اايا انتا( راتو اتول ك البحتر وراتو فات ك اما ت اات ت
أنتا( رواتيخ مضاا للاتوع ورواتيخ تيمل بالوقوا الااث ق
ولا إيتا بتنامج ترنيم راتو خعاا –  0ك واا متوقيا" إ إيتا تداو بتاتباإل هااا
البتنامج تا  0100ي وتخايت بياض التدااتيت الغتبياإل إلا أ الرااتو خاعاا –  0ك ال يمثال
أقرا ال موحااا اايتانياإل فاا مااال ت اويت وإنتاا( الراواتيخ البال اتيإل بال تحااول إياتا إنتااا(
تال اايا م الراواتيخ با ا خاعاا –  4ك وهاو ن اخإل ميالاإل ما الرااتو التو اا الدااي
أس أس –  4اناال ك وياو ااهلا" لليمل فا باايإل تاا 2111ك و اوث
المتو الما
ح تاع إ تتاتياا خايا الخ وت يإا يما أ يليا مااه تل  2411ك ال تناا تلويااه
ياو
بات وس تدليايااإل أو غياات تدليايااإل أخااث ولنااا" ق وثمااإل م خااتاا تايااا تااال تلا أ إيااتا حراالا
بالفيل تل اليايا م ماوناا هاا الراتو م تو يا بالتغ م النفا التو ا لال ق  45ك
وتدو إياتا بت اويت رااتو يماا إ قاا ما المتاااا البحتياإل ي وفاا تدياي أمتيااا أاتتاا
واالإل المخابتاا المتاليإل تا  0111ي حول إنخااء أ الحإل الاامات الخاامل فاا الخاتا األو ا تا
ا تنتا( بأ البتامج اايتانيإل لت ويت الرواتيخ قا تتورل خ ل  05نإل ك إلا اختباات رااتو
ICBMك ق 46ك
تابت للداتاا
ويتضا مما تدا إ الرواتيخ اايتانيإل تخاال محاوت االتتااال فاا ت اوت الراناتاا الي ااتيإل
اايتانيإل ي وفا الفات الي اتر اايتانا فدا اخل الراتو خاعاا –  0ك الخاماإل فاا بااياإل تاا
 0111وتل ماات تا  0111قاما إيتا باختبات محت الراتو خاعاا – 4ك والاار أتلناا
أنا لندل الدمت الرناتا اايتانا المنتظت إ قا فا الفضاء والار يحمل ا اللهتاء0 -ك واال
قاما بإاتاء تاتبإل إ ا تل الراتو رياا0 -ك اتض_او وهو راتو إيتانا الرنم ي
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وقا ت تاتبتا تمليا" فا المناوتاا التا اتا فا انوا عتا تاا  0111وفاا ابتمبت ما
الياا نف اا قاماا بياتض الرااتو للاالال أتض -أتضك الاار رانيا معنا او ال ا ح الحااتس
الثوتر اايتاناا تلا مااات ال انواا الخماس ال اابدإل والا خا ل تاتض ت ااتر أقاماا الحاتس
الثوتر ق 47ك
وهنا اتتداا با إيتا قا تورلا لت ويت تأس بيولواا لراتو ويل الماا حاوالا تاا
 2111ك ويباو أ الاتأس يحتاور تلا تاا قااابث لمنام ت اتيا الماواا ي ااا يماا إ قعاا فاا
متحلإل ريوا الراتو وهنا ميلوماا ت تحضيت ت وس خارإل لرواتيخ الاوالإل cruise
 missileك ولنظ األ لحإل األخت ق 40ك
يواا لا إيتا ل لإل ااملإل م الرواتيخ والداابث الراتوخيإل قريت الما حت
 051ك اا والمتو ا إل المااا التاا يبلاغ مااااها  511- 011ك اا وتضا خااعاا –  0ك
ااا – با ك التو اا ويرال ماااه إلا 011ك اا ولل اتال
وهو ن خإل مت وت م الراتو
ااا – ا ك ويرل مااه إل  551ك اا وهناا أناواع
خعاا –  2ك هو ن خإل م الراتو
لللال ك وهاا مخاتدا ما تابلاإل ما الراواتيخ
أخت م الرواتيخ التا تنتج محليا" تحا ا
ك ويتااتاوح مااا تملعااا بااي  011ي 011ك ا ا وهاااه ه اا م خااتاا
الرااينيإل الميتوفااإل با ا
ت وتاا تا  2111ك ق 41ك
واال أنتاا إيتا راتو خعاا  0-ك الار يرل مااه إل أاثت م  011ي0ك ا الار
اخل الخامإل بالفيل تا 0111ك ق وتيمل إيتا تل إنتا( الرااتو خاعاا –  4ك الاار يرال
مااه إل 0ي611ك ا ويفتتض أ يااخل الخاماإل الفيلياإل تاا  2112ك وهناا تدااتيت تخايت إلا
قيا إيتا بت ويت راتو بالي تا تابت للداتاا آخت يات خعاا –  5ك الاار يرال ماااه إلا
5111ك ا ويدات لا أ ياخل الخامإل الفيليإل فا تا 2115ك وهو ن خإل م وت ما الرااتو
الاوتر الخمالا تايبو اونغ – 0ك ق 51ك
وقااا أتلنااا إيااتا فااا تااا  2110أاااتاء تاتبااإل تل ا راااتو اايااا أتض – أتض ي اام
فااااتا –  001ك موااااا تااا بياااا وييمااال باااالوقوا الرااالا وااااال أتلناااا تااا تاتباااإل أ ااا ا
راتو راااتدإل –  0ك المضاااا للاااتوع م اااا قاتتااا تل ا تاااميت أحاااا أاعاال الاااتوع فااا
اليال كق 50ك
ومنا تا  2110تحاول الواالإل الاولياإل لل اقاإل الاتياإل فاا التورال إلا تأخايتاا وتوضايحاا
بخأنعا يبياما تتاا إ واالإل اال اتخباتاا المتالياإل األمتياياإل تحاا يااها اعاال امبياوتت محماول
م توا م إيتا يحتور تل هاه التوضيحاا ق 52ك
وأتلنا إيتا فا تا  2115إاتاء تااتا تل راتو يتااول مااه 2111ك اا وييمال
بالوقوا الرلا ولايس باالوقوا ال اابل وأااا وليات الاافاع األمياتال تلاا خامخا ناا ك إ التاتباإل
حددا نااحا" اام "  % 011ك وي تخا ب عولإل أابت فا تملياا اا ا التتمااه تل الوقوا
الرلا وماتا مماثل لراتو خعاا –  0ك الار أاتيا تليا تااتا بيا تيايلا فا نإل 2114
واانا التااتا نااحإل اما أ ما الراتو الاايا مماثل لما راتو خعاا –  2كق 50ك
وفا تا  2116قاما إيتا بإاتاء مناوتاا نفاتعا الدواا البتيإل والاويإل والبحتيإل فاا خاعت
آاات  2116ك ق وت خ لعا إ ا تاااتا رااتوخيإل ليال ما أاثتهاا أهمياإل أ ا ا راواتيخ
تحا ا الماء أرابا أهااافعا باقاإل تالياإل وفداا" لتراتيا الخباتاء ااياتانيي ي أضاث إلا الا
قامااا إيااتا بااإ ا رااواتيخ أتض – أتض الفااات  2ك التااا قياال إنعااا رااواتيخ تاليااإل الاقااإل
ومميل ب تتتعا ق 54ك
وخ ا ل المناااوتاا نف ااعا أاااا قابااا الحااتس الثااوتر اايتانااا يحياا تحااي راافور ك ق أ
المناوتاا تعاث إل ا تيتاض قو وتليمإل الب ا فا الافاع ت النفس م المخا ت ق و ت اتخا
فيعا رواتيخ فاتا واو الفداات ك التاا يبلاغ ماااها 051ك الا ي أماا الراواتيخ التاا تا إ قعاا
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ا إل تندواياإل وااال
اليو م ناوع خاعاا –  2ك ي وقااات تلا حمال 0411ك قنبل
خااعاا –  0ك ق وهااا قاااات تلا ضااتا إ ااتابيل وقواتااا ت اااتيإل أمتيايااإل فااا الخلاايج اليتبااا
55 1ك
الثاقا ك ولاناا لا يحااا
وخ ل تا  2116اختبتا إيتا راتوخا" ويل الما أ لا ا
ما الراتو ق واا تف يت المحللي لعااه المنااوتاا بأنعاا تعاياا غيات مباخات ي وقاا تداو إياتا
بتي يل ممتاا الم حإل الحيويإل لندل النف إاا تلاياا الضغو الاوليإل تليعاا فاا النالاع الناوور ق
ويما تتايا الرااتو وإ قاإل ما قبال البحتياإل اايتانياإل ي تلماا" أناا رااتو ويال الماا
وفابا ال تتإل ي وقوتا مامت ي ويمل الدات تل متاوغإل أاعل التااات ق 56ك
ويما الدول إ الت وت الار حرل للداتاا الراتوخيإل اايتانياإل وال ايما راواتيخ خاعاا0 -ك
و خعاا  4-ك والتا تيا رواتيخ ااا ماياا بييا وم خ لعا تدم إ اتابيل وتتاياا ومرات فاا
متم الراتو األول أما انوا أوتبا فتدم فا متم الراتو الثاناق 57ك
وفيما يخص الت وت الاما للداتاا الراتوخيإل اايتانيإل فإ إيتا اخاتتا تاااا" يداات ا -211
011ك راتوخا" م نوع اوا با ك م اوتيا الخماليإل بي األتوا  0110 -0107ك ي وقاا
اا أس أس  0-ك و 25
اختتا إيتا بيا انتعاء حتبعا مم اليتاا  211 – 051ك راتو
051ك
–  01ك تاامإل رواتيخ م امعوتيإل الري الخيبيإل تا  0101وتحاول إيتا امات
راتوخا" م نوع نوا نج  0-ك ق 50ك
وهنااا مراااات تخاايت إل ا إ الرااي أقامااا مراانيا ا يداام تل ا بيااا 075ك ايلااومتتا" خااتا
عتا بالدتا م رمنا ك ق وا هاا المرانم بااأ فاا إنتاا( الراواتيخ مناا تاا 0107ق وما
المفتتض انا قاات تل انتا( 0111-611ك رااتوخا" أو غااا ك فاا ال انإل إاا تماناا إياتا
م ا تيتاا الماوناا األ ا يإل ال لمإل انتا( محتااا الوقوا الرلا مثل بتالوتاا االمونيو ك
ويفتتض أ المرنم قااتاا تل إنتا( راتو إيتا 001 -كق 51ك
وهنا مراات تخيت إل إ إيتا فاا تاا  0112تخ ا لليااا تااا راواتيخ أتض – ااو ك
اااوا ااا ك
011 -11ك قااااث تبي ااا واااال هنااا لباااا لخااتاء 071ك راااتو
ما
ا والا 211ك راااتو بالي ااتا قراايت
و اااوا بااا ك واااال حراالا إيااتا تلا ح
تال ا أس أس  0-ك م الري ق 61ك
الما
ويدات خباتاء إ اتابيليو أناا أرابا لاا إياتا تاا  0114ي تلا أقال تداايت 011-251ك
اوا ك وما ال يدل ت 05 -0ك منرإل إ ا ااهل للدتال ق 60ك
راتو
رابعا"  -:المتغٌرات اإلقلٌمٌة وأثرها فً القدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة
تناااما ناااات المتغيااتاا ااقليميااإل فإننااا ااوث نتااال بخااال أ ا ااا تل ا اوت اول الاااوات
الاغتافا ايتا والاول الدتيبإل منعا وتيا إيتا م الدو التا لعا تأثيت فا من دإل الخليج اليتبا
ي وها تحاول ا ال ياو لعا موقم اللتامإل فا هاه المن دإل خارإل الختا األو تامإل ق وها ما
تلال تت لم إل العيمنإل تل من دإل الخليج اليتبا ت ي إل تو يم نفواها فا من دإل آ يا الو
وها تييا ت ليا نف عا أال بم اتا تو يإل ورينيإل واوتيإل الخماليإل ق 62ك
ويما الدول إ الي قاا ااقليميإل  -الخليايإل يفا إ ات التفات ا النظا ااقليما الخلياا ي وم
أه واخ ت الخياتاا اال تتاتيايإل لاول مالس التياو الخلياا إا ن حظ إ اول مالس التيااو
تيااانا م ا ألمااإل بنيويااإل احنااإل وخ ياات نتياااإل للتحاااياا المتتاامااإل والم ااتحاثإل ق فااا الي قاااا
ااقليميإل بي الدو الخليايإل الث ا إيتا ي اليتاا ي مالاس التيااو الخليااا ك تياانا ما خلال
هيالااا فااا بنيااإل الدااو وال اابا فااا الا إرااتات اول مالااس التياااو تلا أ تبدا منفااتا بااااتعا
وتالفإل ت تاتل لموالنإل الدوتيي األختيي ق 60ك
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ون حظ إ ت قإل التفاتل بي الدو الخليايإل الث ا لي ا إال ماتا افتتاض نظتر بينما ها
فا الحديدإل ت قاا بي ثمانا اول تيانا م اخت ل خايا فا ماوالي الداو بينعاا ق الداور ي اي
إل ا ال ااي ت والعيمنااإل والر ا غيت يبحااا ت ا الحمايااإل أينمااا يااااها ي فباااافم األم ا اض ا تا اول
خليايإل ل حتماء بإحا الاول الابات الاث ا فاا ااقلاي ي وبااافم األما أيضاا" ااا اللااوء لداو
أانبيإل ابت للحمايإل ق 64ك
فض ا ت ال فإ اول مالس التياو الخلياا تتبن موقفا" ي م بمباأ واوا قيا أتفااا إقليماا
يخمل من دإل الخليج اليتبا وتبما من دإل الختا األو تامإل ويخمل إ تابيل بخاال خااص هافاا
تت يخ األ اس الدانونياإل اتا المن داإل من داإل خالياإل ما أ الحإل الاامات الخاامل كك وا تلتال
اميم اول من دإل ت بياا هااا المبااأ ون حاظ أ البياا الاار راات بياا ااتماتااا الااوت  12ك
لولتاء خاتايإل مالس التياو الخلياا الاار تداا فاا ااا فاا  00ابتمبت  2114ي إا الاا
ا دإل الخاتا األو ا خالياإل
أتضاء مالس الماتمم الاولا لليمل تلا ايال من
م اافإل أ لحإل الامات الخاملكك ق 65ك
ويما م حظإل ما تعايا الداتاا الراتوخيإل اايتانيإل للااول اليتبياإل ما خا ل تراتيا
ات لا إياتا
قابا الحاتس الثاوتر اايتاناا البا ااتا ك الاناتال يحيا تحاي رافور ك :
رواتيخ متو إل الما إاا ما تيتضا للعاو الي اتر وتمتل رواتيخنا الافاتيإل فياليإل تالياإل
وييتث اليال إ إيتا تمتل رواتيخ بال تيإل يرل مااها إل ألفا ايلومتت ولا لي ا لاينا النيإل
لغلو أر اولإل أل يا إل إيتا افاتياإلكك واوضاا إلا إ رااتو خاعاا – 0ك الاار يماا لاا
التيامل مم أهااث أمتيايإل فا من دإل الخلايج اليتباا والياتاا ي وأاااا إياتا فاا منا اباا اثيات
قات رناتتعا الحتبيإل تل إنتا( أنواع مت وت م األ لحإل الراتوخيإل بخبتاا محليإل 66 1ك
وأربا التعايا اايتانا لمن دإل الخليج اليتبا أابت مما نتراوت ما خا ل محاولاإل إياتا المات
ال ح النوور ي إ ا تربا اول المن دإل بي خ تي الخ ت النوور اا اتابيلا والخ ات الناوور
اايتانا ك ويما الدول لمااا اختاتا إيتا إقامإل مفات ا نوويإل تل ضافإل الخلايج اليتباا بااال"
م بحت قلوي مث " وهل أ الا اااء إتضااء" لتو ايا ااا تبتياا هااه المفاات ا تا أتاضايعا
حوالا 2111ك ايلومتت وهنا ي تح ت ا الا اثيت ال ماال لااتها فا بحثنا هاا ق 67ك
وقا اا لمرت موقث يا ا إلاء ت وت الدااتاا الت اليحيإل اياتا فاا ماا يخاص الدااتاا
الراااتوخيإل والنوويااإل ك وال هاااا الت ااوت اايليا ما ضاايث الماانااإل ال يا اايإل لمراات فااا اليااال
اا ما اما أنا يضم الدياا ال يا يإل لمرت فا موقث حت( أما التأر اليا الااخلا الار أربا
يت فا إيتا فديت م الخيوا اليتبيإل الدو الوحيا الداات تل الوقوث أماا العيمناإل األمتياياإل
واا ااتابيليإل فااا المن دااإل وفااا نفااس الوقااا ت ااي الابلوما اايإل المرااتيإل إل ا ا ااتثمات الضااغو
المفتوضإل تل إيتا م أال ت بياا فاات ايال من داإل الخاتا األو ا خالياإل ما أ الحإل الاامات
الخامل ق 60ك
وقا أاا التبيس المرتر ح نا مبات ك فا مدابلا رحفيإل أنا اليما لمرات أ تظال
رامتا تتفت( تل امت بيض الدو ااقليميإل أل الحإل الاامات الخاامل وال ا ح الناوور واليماا
لليتا أيضا" أ يدبلوا الييش تحا تعايا المحتل كك وأضاث إاا أ تمت الحال اال ف با أ نفات
ايث نوااا هاه المخا ت التا تحاا بنا ك
وهاا األمت ي ار بالمن داإل إلا اباا الت اليا فاا المن داإل وقاال الاتبيس المراتر ح انا
مباااات ق اتاااوا مناااا ااانواا ويلاااإل إلااا إخااا ء المن داااإل مااا أ ااالحإل الاااامات الخاااامل وفاااا
مدامتعاال ح النوور واء أاا ال فا يا إ تابيل أ إيتا أل الا يفاتا البااا ب اباا الت الا
فا المن دإل ك ق ل تاتفا فيا مرت بموقث المتاقا ول تدث ماتوفإل األيار ق 61ك
وفيما يخص إ تابيل فإنعا حاولا ومناا الحاتا اليتاقياإل – اايتانياإل فاا الثمانينيااا إلا أ
يخ اات ال تفااا الحااتا واااا ال اايناتيو هااو تاااميت اليااتاا وإيااتا بيضااعما الاابيض فااا حااتا
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ا تنلاث ويلإل وممتا تل اتتباتهما أقو اول المن دإل ويت لم وال يما إيتا إل احت ل موقام
اللتامإل فا ااقلي ق 71ك
وقااا باااا واضااحا" أ اوافاام اماات إيااتا أل االحإل مت ااوت ااواء أاااا ت ااويت قاااتاتعا
الراتوخيإل أ امت ال ح هو لتغبتعما فا تحديا التوال مم إ تابيل ق 70ك
ويما الدول أ إ تابيل تنظت إل الخأ اايتاناا الي ااتر باأ العااث مناا هاو تااميت إ اتابيل ق
واليماا ن اايا الخاايات الااار تفيتااا ثااوت الخمينااا فااا أيامعااا األولا والااار ناااا بتاااميت الاولااإل
اليبتيإل ونتياإل للضغ اا تابيلا تل الوالياا المتحا األمتيايإل فداا ا اتااا الاتبيس األمتيااا
ا وت( ابليو بوش للنااء الار واعتا إ اتابيل با اتيااا مرا لا آخات أال وهاو محاوت الخات كك
ويدرا با إيتا ي اوتيا الخماليإل ي اليتاا كك ق 72ك
وتاتا إ تابيل إ إيتا تدو بتعتيا األ لحإل إل الفل ينيي اا آختها ال فينإل اااتي
م األ لحإل ضب تعا إ تابيل فا البحت األحمات ي أضاث إلا
آيإل ك ي والتا تل مثلعا 51ك
ال ات إيتا إل تنظيماا الفل ا ينيإل الم الحإل وال ايما الاعااا اا ا ما وحتااإل حمااس فضا ا
ت إل حالا البناانا الاار أماتاا ما ختا" ح اا الداول حاوالا 0111ك رااتو ااتيوخاا ي
األمت الار ايل اا م تو ناا خمالا إ تابيل يييخو تحا تحماإل هااه الراواتيخ ق ويضااث
إلا الا مااا تاتيااا إ ااتابيل ما إيااتا ااوث تمتلا خا ل 0ك أتااوا أ االحإل نوويااإل ت اات يم أ
تورلعا قافا" إل إ اتابيل ما خا ل الراواتيخ خاعاا  0ي 2ي4ي 0ك التاا تتاتاوح مااياتعا باي
 0511ال  0011ك ا وهاا األمت يعاا األم اا تابيلا ق 70ك
ويما الدول أ إيتا تخخ بأ ي ار ت ويت ونخت رواتيخ متو إل الماا الدااات تلا
ضتا إ تابيل إل ا تفلال إ تابيل مما يافيعا إل الديا بعاو وقابا ضا إياتا واااتا بياض
التداتيت إل إ إيتا قاما فا بيض الفتتاا ت ميناا غيت مباخت إل الوالياا المتحا بأنعا ل
ت ي إل حرول تل رواتيخ بال تيإل يليا مااها ت 0111ك ايلومتت حت ال يا ار الا إلا
ا تفلال إ تابيل ق 74ك
تتانا إيتا حاليا" إل احتمااالا تياتض مواقام إ ا ا راواتيخ أتض – أتض للضاتا
فااا أر هاااو أمتياااا – إ ااتابيلا تليعااا ق وقااا قامااا إيااتا منااا تااا  0114إل ا لياااا مواقاام
الرواتيخ أتض – أتض إل أتبيإل مواقم باال" م موقم واحا تتمتال واحا فا ال احل الانوبا
الغتباا اايتانااا ي وت ااتخا فااا تخاالي الرااواتيخ ي امااا أقامااا إيااتا أنفاقااا" ااتيإل تلا اااحل
الخلاايج لنرااا رااواتيخعا البال ااتيإل بييااا المااا وال اايما رااواتيخ اااوا ك م ا ااتال بااا ك
و اك اما يما إ تضم فيعا رواتيخ نوا ونجك و خعاا0ي 2ي 0ك ق 75ك
وتنظت إياتا إلا الدااتاا الت اليحيإل ا اتابيل بدلاا خاايا ي إا تياا إياتا أ تلا الدااتاا
الراتوخيإل الت ليحيإل المتلايا والمت وت يوما" بياا ياو هاا مواعاإل باأل ااس ضااها ال ايما فاا
ظل غياا أر احتمال للموااعإل الي ااتيإل المباخات باي إ اتابيل وباي أر اولاإل تتبياإل وقاا أاااا
أتيحااا  2-كك التااا أاتتعااا إ ااتابيل منترااث تااا
بيااض المراااات أ تاتبااإل إ ا ا راااتو
 2110وراتو أتو  2-ك المضاا للرواتيخ فا بتمبت  0110قا أقلدا الااناا اايتاناا أل
الراتو ياو ماعلا" بت وس نوويإل ق 76ك
أضث إل ال فإ إيتا تت أ إ تابيل قابمإل بتمتعا تلا اااوت ت ااتيإل تو اييإل وهاا
تتياو بخال تفور مم الوالياا المتحا لتيويض ون اث األيالواياإل ال يا ايإل للنظاا اايتاناا إا
يما الدول إ إيتا تت فا إ تابيل خ تا" ااهما" تل أمنع الدوما م حيا تتيامل إيتا مم
التعايااا اا تابيليإل با تعااث مفاتل بوخاعت تلا غاتات تاتباإل قراث وتااميت المفاتال الناوور
اليتاقا تمول أو تمول 2ك فا  7يونيو  0100باايإل تامإل ق 77ك
وبيا خ اا التبيس اايتاناا ال اابا محماا خااتما أماا الاميياإل الياماإل لألما المتحاا تاا
 2111والار أتتا فيا ت قلا إياتا ما تحاول إ اتابيل إلا متاال لأل الحإل النووياإل وأل الحإل
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الااامات الخااامل وا إيااتا مينيااإل بااال بخااال مباخاات ق وااااءا تا الفياال اا ااتابيليإل تل ا ال ا
الترتيا بانفياليإل خايا إا رتحا بأنعا ل تدث ماتوفاإل األياار إلاء أر قااتاا ت اليحيإل إيتانياإل
تتاهااا تخااال تعاياااا" لعااا ق امااا أتلنااا أنعااا ااتتا و ااياو تاهااا ااتييا" إا اليما ا أ تتااهاال
ماتخاللا إيتا م خ ت تليعا ي وال يما أنعا تامم ملياا" م األتااء ا تابيل والدات فا نفاس
الوقا تل إياابعا ق 70ك
وقا أثاتا الرفدإل الي اتيإل التا وقيتعا تو ايا وإياتا والتاا بموابعاا تحرال إياتا تلا
 21منظومااإل مضاااا للرااواتيخ م ا ااتال نااوت أ  0-ك بديمااإل  711ك مليااو اوالت ق وتخاامل
األنظمإل م تال ناوت – أ  0-ك تلا راواتيخ اتض – ااو تاتياياإل متداماإل مراممإل ا ادا
ااابتاا وراااواتيخ مواعاااإل تلاا أتتفاتااااا منخفضاااإل ق وقااال المتحااااا با ااا ولات الخاتاياااإل
اا تابيل يإل متآ تنييث ك أ بيم أ لحإل ايتا ييلل الدو الي اتيإل لعا ق 71ك
وقا تاا إ تابيل تل هاه الرفدإل التا تداتعا إيتا وتو يا تناما أاتا بنااح تاتبإل لراتو
مضاا للرواتيخ م نوع حيتسك بح ا ما ااتتا ااااتإل اا اتابيليإل الياماإل ق وهااه هاا تاتباإل
اا
التابيااإل تخاات التاا اامحا باااتتتاض راااتو مماثاال لراااتو خااعاا – 0كالااار تملا
إيتا ق 01ك
وقا أوتاا رحيفإل رناار تايمل ك البتي انيإل فاا تاااها الرااات األحاا  7يناايت 2117
م إ إ تابيل أتاا خ ا " تيإل لضتا وتاميت المنخنا الي اتيإل اايتانيإل وال با اتخاا
أ لحإل ت اتيإل تاتيايإل ق 00ك
ويما الدول أ إ تابيل متتاا وها باألحت حات بخأ توايا ضتبإل ت اتيإل ايتا –
وال ليا أ باا أهمعا – خوفعا م التا اايتانا فعا تات اياا" بأنعا تاو هافا" اع " ما
مباا بل اآلالث ما راواتيخ خاعاا ك بأنواتعاا وال ابا الثاانا إ إياتا لعاا تماا ا اتتاتياا
فعا لايعا تختاا المفات ا مخفيا بي الابال بياس إ تابيل ق 02ك
أمااا تتايااا التااا هااا م ا اول الاااوات الاغتافااا ايااتا ي فأنعااا تداام تحااا تااأثيت الداااتاا
الراتوخيإل اايتانيإل ويما الدول إنعا تدم ضم ما راتو خعاا  0-ك ق 00ك
وفا التدتيت الار نخته الميعا الاولا للاتا اا اال تتاتيايإل فا إخاات إلا إ إياتا تنخات
نحااو 72ك راااتوخا" قراايت المااا و 02راااتوخا" متو ا المااا تراال إل ا إ ااتابيل وميظ ا
أتااء تتايا وانوا تو يا ق 04ك
ويت اانا م المحللاي إ إياتا تنااما تحااول ت اويت قااتاتعا الي ااتيإل التدلياار وغيات
التدليايإل أ لحإل الامات الخامل ك وال يح رتاع خفا وتناف ا بينعا وباي تتاياا ق ال اتد اا
اول آ اايا الو ا النا دااإل بالتتايااإل بيااا ا ااتد لعا ي إا ت ااي إيااتا ابياااا النفااوا التتاااا تنعااا
واال تفاا م ثتواتعا واوتها الم تدبلا ي وموقيعا اال اتتاتياا الاار يا اا إياتا تماا وبيااا"
اوليا" وقو إقليميإل اما إ هنا رتاتا" خفيا" بي إيتا وتتايا ونفواهما إل اليتااق 05ك
والم حظ تل نعج تتايا ال يا ا يت إنعا تنتعج منعاا" و ا" مواتياإل أنعاا مام الاميام
وفا نفس الوقا ضا الاميم ي فعا لي ا مم الوالياا المتحا األمتيايإل بخال اامل ولي ا ضاها
أما بالن بإل اياتا فعاا تداث محاياا إلاء ت اويت قااتاتعا الي ااتيإل وفاا نفاس الوقاا تحااول هاا
ت ويت قاتاتعا الي اتيإل وتحاول قات االماا بلوغ ال العاث ق 06ك
واما هاو مياتوث إ لتتاياا حااوا مام إياتا وقاا أرابا واضاحا" إ إياتا قاماا بت اويت
قاتاتعا الراتوخيإل وبخال ابيت ي وقا أربا ما الضاتوتر تلا تتاياا الحراول تلا ناوع ما
الحمايإل ي وهاا ما أتلنتا تتايا يو  20اانو الثانا –  2116ك بالدول  :باأا تتايا فا اليمل
انخاء اتع راتوخا مت وت ي ا ت يم م حداإل األهاااث الميااياإل حتا تلا االتتفاتااا اليالياإل ق
وياتر التخ ي اقامإل نظا افاع اور ي م لعا ميلوماا إناات مبات ضا أر هاماا راتوخيإل
ي وي ت يم تاميت العاماا الراتوخيإل المحتملإل ي م رواتيخ أتض – اوك وتااتس تتاياا مناا
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فتت ويلإل نظامي راتوخيي هما :نظا أس  011التو يإل ك والار يبلغ مااه  051ك ايلومتت
ق ورااواتيخ أتو األمتيايااإل  -اا ااتابيليإل 011ك وقاااما تو اايا لتتايااا اقتتاحااا" للديااا بإنتااا(
مختت لرواتيخ أس 0111ك أو أس  411 -ك المت وت ق 07ك
ويتضا مما تدا إ تتايا خيتا بالخ ت المتناها م الداتاا الراتوخيإل اايتانيإل ي وهاا
األمت الار ايلعا تفات فا ت وت قاتاتعا الرااتوخيإل ك إا قاماا بإنخااء اتع رااتوخا مت اوت
ي اات يم موااعاإل العاماااا الراااتوخيإل المياايااإل ي وأخيااتا" ن اات يم الدااول إ اول المن دااإل اخلااا
باا الت لا واضا الميا ل .
أمااا باا ااتا والتااا تداام فااا الخااتا م ا إيااتا ي فأنعااا تل ا خ ا مااوال لخ ا تحاات إيااتا
وغتيمتعا العنا فا ماال ت وت أنواع األ لحإل الراتوخيإل ففا  21ني اا  2116أ لداا باا اتا
راتوخا" قااتا" تل حمل ت وس نوويإل فا إ ات تااتبعا الراتوخيإل التا تاتبعا بخال م تمت
منا قيامعا بتااتبعا النوويإل فا أياات 0110ك ويحمال ا ا حتاث  6ك و خااهي –  2ك أتض –
أتض إا يبلغ ماا رااتو خااهي –  2ك 2111ك ايلاومتت ق ويياا رااتو حتاث  6ك ما
نااوع الرااواتيخ البال ااتيإل إا يراال مااااها إلا 2511ك ايلااومتت ويماا ت وس نوويااإل أو تدليايااإل
ويتميل باقإل أرابتا للعاث ق 00ك
وهنا تدتيت أوتبا فيا تأايا تل أ الوالياا المتحا األمتيايإل ق باأا فا اآلوناإل األخيات
تل أتاا تديي تحالفعا مم باا تا ك أل باا اثيت فيما بينعا ي الضغ تل باا تا با اتخاامعا
فا مختوع موااعإل ت وت قاتاتعا الت ليحيإل النوويإل ي والراتوخيإل ك وفا مياالإل وضام باا اتا
فا موااعإل إيتا ق وهنا ميلوماا تخيت بأ ماموتاإل االلماإل التاا أنخاأها مالاس األما الداوما
األمتياا لاتا إل يناتيوهاا موااعإل إيتا ق وهنا اخات فا التدتيات إلا أ باا اتا يماا أ
تيا نف عا بيا إ تابيل الاولإل األاثت تتضإل للتعايا م إياتا ي نظاتا" لحالاإل الياااء ألتاأتيخا باي
البلاااي ق وال اايما فاااا ظاال تلاياااا هااوااس الدياااا الباا اااتانيإل وا تاااا نف اااعا م وقااإل بااااولتي
مااوتتي تخا خ ت تليعا ها العنا ي إيتا كق 01ك
ون اات يم الدااول إ ال يا ااإل الخاتايااإل الباا ااتانيإل تدااو فااا األ اااس تل ا ا ااتتاتيايإل لياااا الدااو
ااقليميإل ي وها ال تتيا أ تت إيتا قويإل أل هاا األمت ال يت ب مم يا تعا ومرالحعا الدومياإل
هو أمت فا غيت رالحعا ق أضث إل ال فأ الي قاا ال تيإل بي باا تا – وإ تابيل ي ال يما
أ يخلا نموااا" للثدإل تااه إيتا ي أر بيبات أخت إ إيتا توااا نموا( تا الثدإل فا ت قتعاا
ااقليميإلق 11ك
و خ رإل الدول إ باا تا خيتا بخ وت ت وت الداتاا الراتوخيإل اايتانيإل مماا ايلعاا
تتحت وبخال اار لت ويت قاتاتعا الراتوخيإل العاوميإل والافاتيإل وال لخلا حالاإل ما التاوال
بينعا وبي إيتا ي تلما" إ الرواتيخ المتو إل والبيياا الماا قااات تلا حمال ت وس تدلياياإل
وت وس نوويإل ي مما يايلا تخال حا ا فياالا قااتاا تل ح أر ميتاإل ق
وفا إ ات باا الت لا فا خبا الدات العنايإل ي فداا أتلناا العناا ياو  20ااانو الثاانا  2116ك
ماياتا  -:إاتاء تاتبتي نااحتي تل رواتيخ ي أااش أتض – او ك فا من دإل تااتا تلا
ال احل الخاتقا ما قاتاا تخاانايبوت أو اا ك تلا بياا  211ك ايلاومتت خامال خاتا مايناإل
بعو يانخوات ك فا واليإل أوتب ا الخماليإل الختقيإل ي وقا ان لدا هااه الراواتيخ المت اوت محلياا"
ما منراااا رااواتيخ ي وأرااابا أهاااافا" ااابت بنااااح ق وت اات يم الرااواتيخ أااااش ك وتينااا
ال ماء العنايإل التيامل مم مابإل هاث فا وقا واحا ق والتحت ب تتإل 611ك ايلاومتت فاا 51
ثانيإل ك وهاا الراتو هو واحا م خم اإل راواتيخ تداو ت ويتهاا هيباإل أبحااا وت اويت الاافاع
العنار الحاوميإل ق 10ك
ون ت يم الدول إ ت ويت إيتا لدااتتعا الت ليحيإل وال يما الراتوخيإل ق باا يخال تعايااا"
فيليا" لاول الاوات الاغتافا ايتا واال الاول الدتيبإل منعاا وهااا ي افام اول الااوات الاغتافاا
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ايتا الاخول فا باا الت لا م أال ت اويت قااتاتعا الرااتوخيإل التاا أرابحا تخاال ا حا"
إ تتاتيايا" فياال" لح الميات ق وال لخلا حالإل م التوال فا قااتاتعا الت اليحيإل فيماا بينعاا ق
وهاا األمت ي ار إل لياا اانفاا الي ااتر لعااه الااول و اياا مبااأ تاا الثداإل فاا ت قااا اول
المن دااإل فيمااا بينعااا وبالنتياااإل ف اإ التاااخل الاااولا الخاااتاا ااوث ياااو الفاتاال الم ا ثت بااي اول
المن دإل ق وفا النعايإل فأ التوتت ياو ال مإل الباتل فا ت قاا هاه الاول فيما بينعا ق
خامسا"  -:المتغٌرات الدولٌة وأثرها فً القدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة ق
تناما ناات المتغياتاا الاولياإل فإنناا اوث نتاال بخاال أ ا اا تلا اوت الواليااا المتحاا
األمتيايإل ي تل اتتباتها الد ا الاولا األوحا ي وها الفاتل الاولا الم ثت فا ال يا إل الاولياإل ي
واال نتال تل اوت االتحاا األوتبا ق
لداااا خاااعاا الي قااااا األمتياياااإل  -اايتانياااإل حالاااإل تاااااء تاااأتيخا ي وبااااالحت تاااااء"
إ تتاتيايا" تميدا" ي فيناما قاما الثاوت اايتانياإل تاا  0171ي أ احاا باال المراالا األمتياياإل
فااا المن دااإل ق واااال قضااا تل ا نظااا الخاااه الااار اااا أحااا المتتااالاا األ ا اايإل ل ااتتاتيايإل
األمتيايااإل فيعااا أو لنظامعااا الااافاتا ضااا االتحاااا ال ااوفيتا ي وأت ااا نظامااا" اينيااا" خااايا اليااااء
للوالياا المتحا األمتيايإل ي وال يما وأ الثوت اايتانيإل قا ااءا فا وقا اا االتحاا ال وفيتا
ييمل فياا تلا التو ام واالنتخاات مات أخات ي إا خاعا هااا التوقياا اخاول الداواا ال اوفيتيإل إلا
أفغان تا ي مما أا إل خيوت الوالياا المتحا األمتيايإل بالعليمإل ي وبأنعاا تلا وخا أ تخ ات
الحتا الباتا ق 12ك
وفا نفس الوقا فإ اات احتاال التهاب األمتيايي يمثل أهانإل تميداإل بالن ابإل للواليااا
المتحا األمتيايإل ي وقا ت احتااله لماه  444ك يوماا" اتهااب ي وفخالا أمتيااا فاا إنداااه ي
اما ل تن أمتيايا ل لإل ااهاناا التا اانا تتلداها م النظاا اايتاناا ي وااناا إياتا اابماا"
تتفض م اتا الوالياا المتحا األمتيايإل للتداتا والحاوات ميعاا ق وقاا اتتباتا الواليااا المتحاا
إيتا ك ق با" م أق اا ما أ لداا تلياا محاوت الخاتك ي وااال اتعمتعاا بحياال
األمتيايإل
أ لحإل الامات الخاامل والتعاياا بعاا بماا يخال بااألم وال ال الااوليي وييتضاا للخ ات وهاا التعماإل
المنا بإل ق  10ويما الدول إ التحول المفااا فاا يا اإل الواليااا المتحاا األمتياياإل تاااه إياتا
وإ قعا مدولإل محوت الخت ك ي يياوا إلا تااملي  -:التاأثيت المتنااما والابيات ا اتابيل واللاوبا
الراعيونا فااا الوالياااا المتحاا ي أمااا الياماال الثاانا فاايما بانترااات هيمناإل الراادوت تلا اااات
األمتيايإل ي وتل تاس ه الء وليت الافاع األمتيااا اوناا لاا تام افيلاك ي ويات الملتفاو حاول
هاااا التيااات أ إيااتا اللالااا تخااال تدبااإل أمااا المرااالا األمتيايااإل فااا من دتااا أتا اايا والخلي ا ج
اليتبا ق 14ك
وت ي الوالياا المتحا األمتيايإل إل وضم حاوا لمحاوالا إياتا فاا ب ا هيمنتعاا تلا
من دإل الخليج اليتبا ي وها تحاول ااها إل ابا اعواها التامياإل إلا ت اويت قااتاتعا الت اليحيإل
وخارإل الراتوخيإل ق 15ك
وفااا الت اايينياا اااا الخاايا األمتياااا يضاام إيااتا فااا المتتبااإل األولا اااأابت خ اات تلا
الوالياا المتحا األمتيايإل ق 16ك
واال تحتاا الوالياا المتحا األمتيايإل لتاتي تواااها الي اتر فاا الخلايج اليتباا ما
خ ل أ ولعا الخامس والار يضا ت ام قواتاا اوياإل وقاتااتي بحاتيتي وقواتاا بتياإل وقاتااتي
اويتي فا الاويا تلا ال اال واحماا الااابت ك وقاتاا اوياإل فاا ال ايليإل كق وااا هااا التااتي
األمتياا لواواها فا انوا وغتا إيتا يعاث اامال الااوتا الاغتافاا المحاا حولعاا ي اماا
وظفا واخن أحااا الحاار تخت ما ابتمبت لتخاايا قبضاتعا حاول إياتا ما ناحياإل الخاتا إا
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تالا تل ال م أفغان تا وباا تا وخلدا فترا" للتوااا المباخت واال اتتاتياا فاا الخامال
ق 17ك
حيا آ يا الو
اما تاخلا الوالياا المتحا األمتيايإل بخال ابيت فا هنا إل الي قاا ال يا يإل واالقترااايإل
بي الاثيت م الاول وإيتا ي فضغ ا تل تو يا لاا ال تامل مختوع مح اإل بوخاعتك لتولياا
ال اقإل الاتيإل وضغ ا تل اليابا ليا ت ويت تياونعا االقتراار فا ماال حدول النف اايتانياإل
وتل األتانتي لمنيعا م تلويا إياتا بتانلواياا ترانيم الوقاوا الااتر وتلا أواتانياا والتخاي
أيضا" ي اما قاما بتغايإل خ فاا اثيت لبيض الاول الماااوت أبتلهاا اتا أاتبيااا فاا خ فعاا
مم إيتا حول بحت قلوي ق 10ك
أضث إل ال فإ إيتا تحاها اليايا م الاول المعالول يا ايا" واقترااايا" الياتاا ي
تتايا ي أتمينيا ي أاتبياا ي تتامان تا ي باا تا ي أفغان اتا ك والعاا اول لا تياتث اال اتدتات
ال يا ا بروت يما اال مبنا لعا ي اما إنعا اول ااخلإل فا ت قاا ا تخباتاتيا وت قاإل تحاالث
مم الوالياا المتحا األمتيايإل ي وبالتالا يربا األم الدوما اايتاناا فاا حالاإل تعاياا م اتمت وال
ينداه و قو ت اتيإل تتنا ا مم حا التعايااا المحاقإل ق 11ك
ونتياإل" للت وتاا المت حدإل التا خعاها بتنامج ت ويت الراواتيخ البال اتيإل اايتانياإل ي فداا
قاما الوالياا المتحا األمتيايإل ي بتاثيث ضغو عا تل تو يا والري واوتيا الخماليإل م اال
وقث تياونعا مام إياتا ي لي اا فاا المااال الرااتوخا فدا بال وفاا اافاإل الماااالا الي ااتيإل ق
وتل التغ م إ الضغو األمتيايإل تل الاول الث ا ل تحداا نااحاا" ااام " يوإنعاا ااهما
لاتاإل ما فا تي يل بتامج التحايا والت ويت الي اتر اايتانا ي اما يبد م غيت الم اتبيا أ
تدو الوالياا المتحا تل توايا ضتبإل ت اتيإل ضا إيتا فا حالإل ورول قااتاتعا الرااتوخيإل
النوويإل إل م توياا خ يت ي فا حاي يظعات الااناا اايتاناا ما ناحياإل إراتاتا" خااياا" تلا
موارلإل تنفيا بتاماا الت ليحيإل تموما" والنوويإل والراتوخيإل خرورا" ي واتتباتها أاا تبي يإل
لتحديا األم والتاع والماانإل فا موااا الوالياا المتحا وإ تابيل ق 011ك
ولا ليس م الواقييإل أ تدبل إيتا وقث بتاماعا الراتوخيإل أو الاب ء فاا تحاايا قواتعاا
التدليايإل فا ظل غيااا بيباإل ما التيااو ااقليماا ق فم اتدبل التواااا األمتيااا فاا الياال اليتباا
تموما" ومن دإل الخليج خرورا" اي ثت أيضاا" تلا االاتااااا اايتانياإل ق و بالتاالا يا ار إلا
تا خضوع إيتا للم الا األمتيايإل بخال ميل ق 010ك
وفا مايو  0110أتلنا إاات التبيس ألمتياا بيل الينتو ك يا إل االحتاواء المالاو( ك
تااه ال م اليتاا – وإيتا ق تل التغ م إ منظت هاه اال تتاتيايإل ماتت أناي ك م ااتا
ولياات الخاتايااإل لخاا و الخااتا األاناا اااا قااا أات االخاات ث بااي ااال ماا إيااتا واليااتاا
قفالوالياااا المتحااا األمتيايااإل ااناااا فداا غياات تاضاايإل تااا ال االو اايتانيااإل ي وبمواااا هااااه
اال تتاتيايإل تمانا إاات التبيس األمتياا الينتو ك م تخفيض االتتمااااا المالياإل المداماإل ما
قبل الماتمم الاولا إل إيتا ق
وقااا ا ااتخاما الوالياااا المتحااا األمتيايااإل األاواا االقتراااايإل ما أااال التدلياال ما حتيااإل
الحاومإل اايتانيإل أو تغيت لواعا الخاتاا مم أبداء الباا مفتوحا" للحوات مم إيتا ق 012ك
وقا اقت مالس النواا األمتياا مختوع قانو يدضا بفتض تدوباا راتمإل تل تو اياق
التا اتعما بات يا إل الت لا اايتانياإل ق وا يبلاغ الاتبيس األمتيااا الااوناتس اال اتإل اخاعت
بأر م الااول أو الخاتااا األانبياإل أو األفاتاا الااي ي ااتاو إياتا فاا حياال أ الحإل نووياإل أو
بيولوايإل أو ايماويإل أو الرواتيخ التا تندل ها األ لحإل ق 010ك
وخ ل ليات وليت الافاع األمتياا ولي اوهي ك لاولإل اامااتاا اليتبياإل المتحاا ي أتلا
فا م تمت رحفا تدا فاا 0111/01/21ك فاا اباا ق إ الواليااا المتحاا ت اتمت فاا التم ا
بث ثإل ختو لتح ي ت قاتعا مم ايتا ي وتتمثل هاه الختو الث ثإل فا م البإل الحاومإل اايتانيإل
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التخلااا تا ات ا ااتهااااك و االمتناااع ت ا تتقلااإل تمليااإل ال ا ك و وقااث م اااتيعا
ا
انتااا( أ االحإل الااامات الخ اامل كي ويما ا الدااول أ هااا الخااتو الث ثااإل تحعااا اغلااا الم ا ولي
األمتيايي فا حالإل تح ي ت قتعا مم إيتا ق 014ك
وتحا الوالياا المتحا األمتيايإل اول مالس التياو الخلياا تل ا تيااا ااتتعا اياتا ق
وال لممات إل نوع ما الضاغ ال يا اا واالقترااار تلا اياتا ق األمات الاار يايلعاا فاا حالاإل
تللإل ت محي عا ااقليما ق 015ك
وقاما الوالياا المتحا األمتيايإل بإثات ضاإل ابت حول ت ويت ايتا لدااتاتعا الي ااتيإل
بإنتااا( راااتو خااعاا –  0كق ويما ا الدااول إ الوالياااا المتحااا األمتيايااإل ا ااتمتا با ااتخاا
يا إل التعايا مم إيتا وهاا ما خعاه تا  2111ق 016ك
وأتلنا الوالياا المتحا األمتيايإل ت قلدعا إلاء الميلوماا التاا أخااتا تا بيام تو ايا اياتا
منظومإل مضاا للراواتيخ ما اتال تاوت أ –  0كك ق إا تبات نيااوالس بيتنالك ناباا وليات
الخاتايإل األمتيايإل ت ا تياء وتا تضا با اه لمثال هااه الرافدإل الي ااتيإل ق وأتعا نيااوالس
بيتنلك ايتا بات إتهابيي فا الختا األو ق 017ك
ون حااظ أ الوالياااا المتحااا األمتيايااإل تناااما فخاالا فااا إقامااإل اتع راااتوخا تااالما ك
واحا وموحا ي تواعا ال يا إل األمتيايإل الي اتيإل إل أقامإل اتوع رااتوخيإل ك فاا اال من داإل
اغتافيإل ي أو فا ال بلا حليث يخال تانا" م أتاا ال يا إل اال تتاتيايإل األمتياياإل فاا الياال ي
مثل اليابا ي انوا ختا أ يا ي إ تابيل ي تتايا ق 010ك
ون اات يم الدااول إ الوالياااا المتحااا األمتيايااإل تناااما أقامااا اتوع راااتوخيإل ك فااا ااال
من دإل اغتافيإل ي فأنعا تدرا م وتاء ال اليمل الافاع ت مرالحعا فا اال من داإل اغتافياإل ما
أر تعايا ت اتر ي وال يما م الضتباا الراتوخيإلق
ويما الدول إ الرواتيخ اايتانيإل تتضإل لإلرابإل باال لحإل الافاتيإل الثابتإل مثل رواتيخ
باااتتيوا ك الم ااوت ق وإاا خاانا ايااتا هاماااا وا اايإل الن اااا فدااا تترااا لعااا الدااواا الاويااإل
األمتيايإل ي بتواياا ضاتباا هاومياإل ضاا متافاا إ ا ا هااه الراواتيخ ي وقاا تضا ت الواليااا
المتحا األمتيايإل إل تاع هاماا الرواتيخ اايتانيإل بترييا هاماتعا تل أهااث إيتانيإل أخت
بديمتعا الياليإل ق 011ك
تتميل
وخ رإل الدول إ تنارت اليااء األمتياا – اايتانا تام فا أتبم ندا أ ا يإل
وها 001 :ك
0ق تو م الدو الي اتيإل التدليايإل ايتا ق
فا الختا األو ق
2ق مياتضإل ايتا ليمليإل ال
0ق يا ايتا الحثيا إل امت ال ح النوور ق
4ق بييإل النظا اايتانا الداب تل تخايم ااتهاا ق
وتل التغ م اال الا ي فاإ الحاايا تا تاااء أمتيااا – إيتاناا ياتنفاا الاثيات ما الغماوض
وااللتباس
لأل باا التاليإل 000 :ك
0ق أ هاا اليااء ل يتخا خال الموااعإل المباخت بي الاولتي ق
2ق غياا بواات موضوتيإل لحاوا مثل هاه الموااعإل ق
0ق غياا أ باا اوهتيإل م خأنعا أ تندل اليااء م م تو الدول إل م تو الفيل ق
أمااا الموقااث األوتبااا ماا ت ااوت الداااتاا الي اااتيإل اايتانيااإل وال اايما الراااتوخيإل فدااا تمثاال ي
باااتتتاث الاانااا األوتبااا بااإيتا ااولااإل منتاااإل لل اقااإل بتااتول – غااال ك ق واااال قامااا الاولااإل
األوتبياإل بتفام اافاإل اليواباا أمااا التاعيالاا األ ا ايإل المتيلداإل بنداال التدنياإل وتاأمي انظماا ايااتا
لمنظمإل التاات اليالميإل ق 002ك
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وقا قاما الاول األوتبيإل مدتتحاتعا فا  5ك أغ س  2115ك ق وااءا المدتتحااا األوتبياإل
فاا راوت وثيداإل م لفاإل ما  24رافحإل كتمثاال فاا ماملعاا تنارات التفااا أوتباا – إيتاناااك
متاامل وبيياا الماا ي وتتمثال أباتل الينارات فاا هااه الوثيداإل تلا موافداإل االتحااا األوتباا تلا
وا تدتات الاولتي ق أضاث إلا الا اتا
ت ويت ت قاا ثدإل وتياو مم ايتا للحفاظ تل ال
م األ لحإل النووياإل ق وتتيااو الااول األوتبياإل مام
الاول األوتبيإل اخ ء من دإل الختا األو
ايتا حول األم ااقليما وماافحإل ااتهاا وتعتيا المخاتاا ق 000ك
واا هنا اتتتاث أوتبا بحا إيتا فا أاتاء األبحاا وإنتا( وا تخاا ال اقاإل النووياإل
لألغتاض ال لميإل ي وا التن يا بي إيتا وتو يا فا هاا الماال ق 004ك
وقا أخاتا تداتيت إت ميإل بأ الاول األوتبيإل لبا م الوالياا المتحا األمتياياإل تدااي
ضماناا بيا تعايا ايتا ق 005ك
وفا الاانا اآلخت أظعتا فتن ا تغبإل أوتبا فا االتتمااا تلا اتع رااتوخا ك يضام حماياإل
أوتبا ق خوفا" م تعايااا رواتيخ بيونج يانجك ‘ أو رواتيخ خاعااي فااتي وبدياإل أفاتاا هااه
الياب اك ي أو حت رواتيخ الد ا ك إا تخاال أ الحإل هااه الااول الخ ات الحديداا والماامت الاار
الاوليي ق 006ك
يعاا األم وال

الخاتمة
لدا تانا إيتا م ندص ابيت فا قاتاتعا الراتوخيإل أثت فيعا بخال ابيت فا حتبعا مم الياتاا ق
وأا إل اخت ل ميلا الدو لغيت رالحعا ق لاال ايا إياتا وبخ اواا حثيثاإل لت اويت قااتاتعا
الراتوخيإل ي فيداا رفداا ت ليحيإل مم اول لعا خبت ابيت فا هااا الااناا وال ايما تو ايا ي
الري ي اوتيا الخماليإل ك إا أ هاه الاول تمتل قاتاا راتوخيإل مت وت ي وقا قاما هاه الاول
بتلويا إيتا بتانلوايا ترنيم الرواتيخ وبأنواتعا اافإل مثل نواونغ -يلاووت – تايبو اوناغ ك
ق وأربا لا إيتا ل لإل مت وت م رواتيخ خعاا ي او الفداتي الفاتا الخ ققققق ك وبمااياا
مختلفااإل قراايت ي متو ا إل ي بييااا ك ي ت اات يم أ تراال إل ا انااوا أوتبااا ق وقااا ااتأ ت ااوت
ابيتتل رناتإل الرواتيخ اايتانيإل أهمعا ت ويتها لراتو خعاا –  5ك الار يرل مااه إل
 5111ك ا وهو ييا راتو تابت للداتاا ق وتمتل إيتا امياا ابيت م الرواتيخ وبأايال
مختلفإل ومت وت ااا" ي ألفتا أنظات اميم الاول ق وال يما اول الاوات الاغتافا اياتا ق اول
من دااإل الخلاايج اليتبااا ك ي واااال إ ااتابيل ي تتايااا ي باا ااتا ك ي وقااا أراابا موضااوع ت ااوت
الداااتاا الراااتوخيإل ايااتا يعاااا األما الدااوما لعاااه الاااول ق فدامااا هاااه الاااول بت ااويت قاااتاتعا
الراتوخيإل ت تيا تدا رافداا ت اليحيإل مام الااول الابات المراات لأل الحإل والا المات
أايال مت وت م الرواتيخ الافاتيإل والعاومياإل او ايلإل لاتاع الااناا اايتاناا ي وقاماا أيضاا"
بيدا اتفاقياا وتحالفاا إقليميإل لموااعاإل التعاياا اايتاناا ي ااا األباتل تلا وااا اليماو التحاالث
راياا الواليااا المتحاا األمتياياإل ما لعااإل
التتاا – اا تابيلا ق أما تل الرييا الاولا فداا
د
التعايا تااه إيتا ق أل ت ويت الداتاا الت ليحيإل ايتا أربا يخال خ وت ابيت تلا مراالا
الوالياا المتحا األمتيايإل فا المن دإل ق وال يما مرالحعا فا من دإل الخلايج اليتباا ي وال ن اتبيا
حاوا موااعإل ت اتيإل بي الاانبي فا الم تدبل الدتيا ق واليفوتناا ااات اوت االتحااا األوتباا ي
إا ن ت يم الدول إ الموقث األوتبا يتميل بالمتونإل ك فاا مناقخاإل موضاوع ت الا إياتا ي وهااا
األماات ييااوا لاملااإل أ ااباا أهمعااا  -:حا ا الي قاااا االقتراااايإل الابياات بااي الاانااا اايتانااا –
األوتباااا ق وامااات إياااتا لثااات و نف ياااإل وغالياااإل ابيااات ق وااااال الموقااام اال اااتتاتياا اياااتا
و ااي تتعا تل ا تيااا الم حااإل اال ااتتاتياا مضاايا هتماالك الااار تماات فيااا أاثاات م ا نرااث
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الرااتاا النف يإل إل الااول الابات ي وال ايما أوتباا والياباا ي وبعااا يرابا ما الضاتوتر أ
تني هاه المن دإل باألم واال تدتات ألنعا الختيا التبيس ل قتراا اليالما ق

قائمة الهوامش
 0ق مني اليمات ونلات إ اماتيل الحياالاي اباا الت الا التدلياار فاا الخاتا األو ا بياا أ المياات  /ل الا آفااا
 –02اات الخ و الثدافيإل اليامإل آفاا تتبيإل ك لل باتإل والنخت بغااا ي  0115ي ص01
2ق وتيا وإيتا فا باا الرواتيخ
http://www.cham prss.com. p1of 5
 0قاللواء التا المتداتا ي نلات تبا الداات ي مالإل الافاع الو نا ي قياا الايش اللبنانا ي مايتيإل التوايا ي بيتوا ي
 2116ق
http://www.Leb army.gor.Lb/article .asp?In=araid=1626 02006 .p24of47
4ق ولي لويس ي التوال الي اتر متغيت أ ثابا ي فا فيبا و ولي لويس ي امت اء النمات تحاار الخاتا األو ا بياا
الحتا الباتا ي تتامإل تبا اميإل الحا( ي  0ي متال ااماتاا للاتا اا والبحوا اال تتاتيايإل ي اامااتاا
اليتبيإل المتحا ي  0116يص10
5ق ب ا الي لا ي الت ل الراتوخا والاتع المضاا ي تدتيت مالإل اليإل المل خالا الي اتر ي الياا  06ي التياضي
 2116/1/0ق
http://www.kkmag@hotmaiL.com.p4of11
6قمحما تبا محما ي اواتا الت لا وإت منظوماإل راواتيخ خاعاا ي أمتيااا وقاا إياتا و عاتا متخوفاإل
م تعايااا إ تابيلكك
http://www.mafhoum.com /press.2003 .p 5
7ق احما إبتاهي محموا ي اال تتاتيايإل للتاتبإل خعاا –  0والاالالا اال تتاتيايإل للتاتبإل الراتوخيإل اايتانياإل ي
ملفاا األهتا ي ل نإل  020ي والياا 41010ك ي 0110
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1 file260 htm.p1OF4
 0قق انيا ااتلما ي التعايااا الي اتيإل وال يا يإل اايتانياإل ي فاا اماال انا ال اويار ي إياتا والخلايج والبحاا
ت اال تدتات ي  0ي متال ااماتاا للاتا اا والبحوا اال تتاتيايإل ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي 0116ي
ص 200ق
1قاحما إبتاهي محمواي مرات با ااتهي  p2of 4ق
01قاحما إبتاهي محمواي مرات با ااتهي p2of 4ق
00قمني اليمات ي نلات إ ماتيل الحيالا ي مرات با ااته ي ص 22-20ق
ق02ق محما تبا محما ي مرات با ااته ي ص 2ق
00ق اقح أباو الاا ي أما الخلايج  2111-2110ي فاا التدتيات اال اتتاتياا الخليااا  2111-2110ي  0ي
اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي الخاتقإل 2110ي صق021
 04قفيبا مات ي الخليج اليتبا بيا اليارفإل ي فا فيبا ماات وولاي لاويسي امت ااء النمات تحاار الخاتا األو ا بياا
الحااتا الباااتا ي تتامااإل تبااا اميااإل الحااا( ي ي متااال ااماااتاا للاتا اااا والبحااوا اال ااتتاتيايإل ي
ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  0116ي ص 041ق
05قاق نيفاااي تباااا الماااني م ااايا ي إياااتا  2112/2110ي التدتيااات اال اااتتاتياا  2112/ 2110ي اات الخلااايج
للرحافإل وال باتإل والنختي  2112ي ص ص061 – 060ق
06قمحما تبا محما ي مرات با ااته ص 2واال اتا إل تحليليإل لميلا الدو الي اتيإل فا الختا األو
نخااتها متااال الاتا اااا اال ااتتاتيايإل والاوليااإل فااا واخاان ال اايوايإل تمل ا أحاااا الايااوش اليتبيااإل وإيااتا
تاخل الناار النوور ق
htpp://www0csis0org0p6of11
07قاللواء التا المتداتا نلات تبا الداات ي مرات با ااته ي p29of47ق
00قاينيااا ااتلمااا ي مرااات اابا ااااته ي ص 201ق وانتااونا اااوتا لمااا ي قاااتاا إيااتا الي اااتيإل هاال هااا
مرااات تعايااا ي فااا امااال اانا ال ااويار ي إيااتا والخلاايج البحااا ت ا اال ااتدتات ي  0ي متااال ااماااتاا
للاتا اا والبحوا اال تتاتيايإل ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  0116ي ص 005ق
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01قأحما إبتاهي محموا ي مرات با ااته ي  p3 of 4ق
21قالمرات نف ا ي  p3 of 4ق
20قميتل مإل ي التفات ا الخليايإل  2112- 2110ي فاا التدتيات اال اتتاتياا الخليااا  2112-2110ي  0ي
اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي 2112يص 50ق
22قب ا الي لا ي مرات با ااته ي ص ص 7-6ق
20قمني اليمات ونلات إ ماتيل الحيالا ي مراات ابا اااته ي ص 22وللملياا ما تفارايل حاول هااا الموضاوع
ينظت وليا تبا الحاا -الي قاا اليتبيإل – الرينيإل ي مالاإل الم اتدبل اليتباا يمتاال اتا ااا الوحاا اليتبياإل
ص ص 50 – 54ق
الياا 022ك /ال نإل الثامنإل واليختو ي بيتواي  2115ي
24ق أنتونا اوتولما ي مرات با ااته ي ص ص011 -005ق
25ق رامويل هنتناتو ي راا الحضاتاا إ تااه رنم النظاا الياالما /تتاماإل  :لياا الخااياي تدااي اق را ح
قنرو ي متال يمو وخ تت وتو افلتي نيوبوتا – 0110ي ص ص014 – 010
 26ق اقنيفااي تبااا المااني م اايا ي راانم الدااتات فااا إيااتا والي قاااا اليتبيااإل – اايتانيااإل – 0ي متااال اتا اااا
الوحا اليتبيإل بيتوا ي  2110ي ص01ق
27ق مني اليمات ونلات إ ماتيل الحيالاي مرات با ااته يص ص 20-22ق
20ق احما إبتاهي محمواي مرات با ااتهي P3 of 4ق
 21ق اتا إل تحليليإل لميلا الدو الي اتيإل فا الختا األو ا ي نخاتها متاال الاتا ااا اال اتتاتيايإل الاولياإل فاا
واخن – ال يوايإل تمل أحاا الايوش اليتبيإل وإيتا تاخل الناار النوور ي مرات با ااته ي P7 of
 11ق
01ق أنتونا اتوالما ي مرات با ااته ي ص 000ق
00ق رامويل هنتاتو ي مرات با ااته ي ص ص  014 -010ق
02ق محما تبا محما ي مرات با ااته ي صق0
00ق اللواء التا المتداتاي نلات تبا الدااتي مرات با ااته ي P 29 –P30ق
04المرات نف اق P27 OF 47 /ق
05ق محما تبا محماي مرات با ااته ي صق0
06ق احما إبتاهي محموا ي مرات با ااته ي P3 OF 4ق
07ق أنتاونا ااوتا لماا ي مرااات ابا اااته ي ص 006ي ص 006ي ص/ 000ولااي لاويسي التاوال الي اااتر
متغيت أ ثابا ي فا فيبا مات ي ولي لويس ي امت اء النمت تحار الخاتا األو ا بياا الحاتا البااتا  /تتاماإل
تباهلل الحا( ي  4ي متال األماتاا للاتا اا والبحوا اال اتتاتيايإل ي األمااتاا اليتبياإل المتحاا ي  0116ي
ص ص  10 -16ي ورامويل هنتناتو ي مرات با ااته ي صق014
00ق أنتونا اوتا لما ي مرات با ااته ي ص 010ق
01ق اقح أبو الا ي مرات با ااته ي ص 022
41قمني اليمات ونلات إ ماتيل الحيالا ي مرات با ااتهي ص0
40قاحما إبتاهي محموا ي مرات با ااته ي p 2 OF 4
42قأنتونا اوتا لما ي مرات با ااته ي ص006
40قمحما تبا محما ي مرات با ااته ي ص2
44قاحما إبتاهي محموا ي مرات ابا اااته ي  p3 OF 4ق ولملياا ما التفارايل ينظات اتا اإل تحليلياإل لميالا
الدو الي اتر فا الختا األو ا ي نخاتها متاال الاتا ااا اال اتتاتيايإل والاولياإل واخان ي مراات ابا
ااته ي p8 OF 11
45قاللواء التا المتداتا نلات تبا الداات ي مرات با ااته ي p30 OF 47
46قاق ماحا احما حماا ي إيتا  2111 – 0111فا التدتيت اال تتاتياا الخليااا  2111 – 0111اات الخلايج
للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا  2111ي ص072
47قاللواء التا المتداتا نلات تبا الداات ي مرات با ااته ي p 28 OF 47
40قاق ح أبو الا ي مرات با ااتهي ص 022ق
41قالمرات نف ا ي ص  022ق
51قميتل مإل ي مرات با ااته ي ص  50ق
 50قتلا الملياا ي الملث النوور اايتانا ي ظعتا فا متم اليدوباا ي مالإل لاليإل المل خالاا الي ااتيإل ي اليااا
04ك التياض تاتيخ الياا  2116/0/0ي ص5
http://www0kkmaq0qov0sa/DetaiL0asp?Innews Item ID=185239
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52قب ا الي لا ي مرات با ااته ي  p4 OF 11ق
50قالمرات نف اي p5 OF 11ق
54ققإيتا تباأ مناوتاتعا بإ ا رواتيخ ماعل بخحنإل انخ اتيإل
http://www0alJazzera0net0com p1-2 OF 4
وللمليا م التفاريل حول هاا الموضوع ينظت -:
إيتا ت لا المليا م الرواتيخ
http://news0bbc0com0uk/hi/arabic/middle-east-news/newsid6111000/6111566-stm0 p1-2
55قإيتا تختبت راتوخا" ويل الما ق
http://news0bbc0com0uk/hi/arabic/middle-east-news/newsid5291000/52911960stm0 p1-2 OF 2
56ق اقنيفيي تبا المني م يا ي رنم الدتات فا إيتا والي قاا اليتبيإل – اايتانيإل ي مرات با ااته ي ص01
وللمليا م التفاريل حول هاا الموضوع ينظت  -:محما تبا محما ي مرات با ااته ي P1 OF 7ق
 57ق انتونا اوتا لما ي قاتاا إيتا الي اتيإل هل ها مرات تعاياي مرات با ااته ي ص  007ي ص 011
50ق المرات نف ا ي ص 011ق
51ق المرات نف ا ي ص ق005
61ق المرات نف ا ي ص ق007
60ق فيبا مات ي ا تتاتياياا لحدبإل محا إل بالخاو بتنامج تمل ال يا إل األمتيايإل ي فا فيبا مات وولاي لاويس ي
امت اء النمت تحار الختا األو بيا الحتا الباتا ي تتامإل تبا اميإل  0ي متال ااماتاا للاتا اا
والبحوا اال تتاتيايإل  :األماتاا اليتبيإل المتحا  0116ي ص260
62ق اق محما ال ييا إاتيس ي مالاس التيااو الخليااا  2111 -2110فاا التدتيات اال اتتاتياا الخليااا وال انإل
اال ااتثنابيإل  0وحااا الاتا اااا – اات الخلاايج للرااحافإل وال باتااإل والنخاات – ااماااتاا اليتبيااإل المتحااا –
 2110ي ص207ق
60ق المرات نف ا ي ص  207ق
64ق تلااا الملياااا تلااا ي الملااث النااوور اايتانااا ي مالااإل اليااإل المل ا خالااا الي اااتيإل ي الياااا  07ك التياااض ق
 2116/02/0ي ص0
Http://www0kkmag0gov0sa/DetaiL0asp?In news Item ID =20913
65ق ب ا الي لا ي مرات ااتهي p 5 OF
66ق اق تبا الخالا ي م حدنا الم البإل بضماناا ياات الو ي 25اانو األول اي مبت ك 2116
?http://www0al- watan0com/data/2006/09/12/index0 asp
 coutent=outstate/gmt13:12:01/2006P3 OF 10وللمليا م التفاريل حول هاا الموضوع ينظت :
http://www0alriyadh0com/2006/12/25/article20119880htmL021/20070gmt12:10:2
40P4 OF 10
67ق تلا الملياا ي مرات با ااته ي ص7ق
60قمبات يحا اليتا تل ال ح النوور لموااعإل األخ ات فا المن دإل
http://www0aliwaa0com/default 0asdpx?news/d=34549 12/1/2007
/gmt018:35:450p1/2 of 3
 61ق أفا خلي ي الحاب الحايار يمحما تباا الماني ي تتاماإل نارات تفيفااي م اإل تول اليو اث الدااهت ي 211ي
ص ص407 -406ق
 71ق تلاااا المليااااا تلااااي الملاااث الناااوور اايتاناااا يمالاااإل الملااا خالاااا الي ااااتيإل يتقااا اليااااا 06ك التيااااضي
 /2116/1/0ص0
http://www0kk mag0gov0sa/DeFaiL0asp?In NewsItem ID=203250
70ق يو ااث الاعمااانا ي نااوتا بااوتا أول ا حااتوا الداات الم ا امت األمتيايااإل – الرااعيونيإل الاباات ي اات الاتاااا
اليتبااا ي الداااهت ي  2112ي ص 040ق وللمليااا م ا التفاراايل حااول هاااا الموضااوع ينظاات  :لبيااث خاايث ي
اند ا ا تتاتياا ي مالإل فل ي ي خ و إ تابيليإل ق  0اانو األول ي  2116ق
http://www0falsten0com/spip0php?rubrique103 0p1 OF 3
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72ق المرات نف ا يص 041- 040ي وللملياا ما التفارايل حاول هااا الموضاوع ينظات  -:بنياامي نتنيااهو يمااا
تحااا الخاامس ي تتامااإل محمااا تااوا الاااويتر ي  0ي اات الالياال للنخاات والاتا اااا واألبحاااا الفل ا ينيإل –
تما ي  0115ي ص ص001 – 011ق
70ق احما إبتاهي محموا ي مرات با ااته ي P4 OF 4ق
74ق المرات نف ا ي P4 OF 4ق
75ق محما تبا محما ي مرات با ااتهي ص 5ق
76ق المرات نف ا ي ص6ق
77ق المرات نف ا ي صق6
70ق رفدإل الرواتيخ التو يإل ايتا ي قلا ومخاو
http://www0news0gov0kw/fils/documents/weekly:reports/5 0doc0p1
71ق المرات نف اي p3ق
01ق إيتا تتوتا بالتا تل ال هاو تل بتناماعا النوور ق
http://www0bbc0co0uk/hi/arabic/middle east-news/new sid-stm0p1 OF3
وللمليا م التفاريل حول هاا الموضوع ينظت -:
إ تابيل تتفض التيليا تل تدتيت قرث النوور اايتاناق
http://www0arab670net/details0asp?Id=1175&cat=1/7/20070Gmt23:37:290P12OF 2
http://www0aljazzera0net0com0p1,2 OF 3
.81
02ق نيفي تبا المني م يا ي رنم الدتات فا إيتا ي مرات با ااته ي ص 01ق
00ق تدتيت  :إيتا تنخت رواتيخ قريت الما ومتو إل الما ترل إل إ تابيل وتتايا وتو يا
http://www0voLtairenet0org/not108 0htmL?Long=ar2005 p1 OF 2
04ق تلا الملياا تلا ي الياا  07كي مرات با ااته ي ص 2ق
05ق المرات نف ا ي ص0ق
06ق ب ا الي لا ي مرات با ااته ي p9 OF 11ق
07قالمرات نف ا ي  p2 OF 11ق
00ق تلا الملياا تلا ي المرات با ااته ي ص4ق
01ق المرات نف ا ي ص4ق
11ق ب ا الي لا ي مرات با ااته ي p2 OF 11ق
10قتلا الملياا تلا ي الياا  06ك ي مرات با ااته ي p2 OF 6ق
12ق المرات نف ا ي p2-3 OF 6ق
10ق يو ث الاعمانا ي مرات با ااته ي ص041ق
14ق فيبا مات ي مرات با ااته ي صق277
15ق رامويل هنتناتو ي مرات با ااته ي صق062
16ق محما تبا محما ي مرات با ااته ي ص 5ق وللمليا م التفاريل حول هاا الموضاوع ينظات  -:اختياات
انتال بحتر لدياا الدواا األمتيايإل فا المن دإل ي إيتا بي م تقإل خ إ تابيل  2117/0/02ق
http://www0nbn0com0IP/news/default0aspx?d=1&nid=17861&cid=8
0Gmt19:41:09 0 12/1/2007 P3 OF 4 0
17قمحما تبا محمايمرات ابا ي ص5ق
10ق المرات نف ا ي صق5
11ق احما إبتاهي محموا ي مرات با ااته ي  p4 OF 4ي واال ينظت  -:قتاءاا ا اتتاتيايإل ي مالاا التا ام
1ك ي م إل األهتا ي الداهت
http://www0ahram0org0eg/acpss/p2 OF 3
 011ق إبتاهي غالا ي فع ايتا  :التغلا تل الت وتاا االاتاايإل واأل ا يت ال ابدإل ي قتاءاا ا تتاتيايإل ي المالا
التا م ي  1ك ي م إل األهتا ي الداهت ق
http://www0ahram0org0eg/acpss0p4 OF 5
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010ق اقتلااا احمااا ألغفلااا ي الي قاااا الخليايااإل – األمتيايااإل  2111 – 0111فااا التدتياات اال ااتتاتياا الخلياااا
ي 2111 – 0111ي اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحاا ي  2111ي ص– 210
211ق
012ق ميتل مإل ي التفات ا ال يا يإل – الخليايإل  2111 – 0111ي فاا التدتيات اال اتتاتياا الخليااا 0111
–  2111وحا الاتا اا للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2111ي ص70ق
010ق اقتلااا احمااا الغفلااا ي مرااات اابا ااااته ي ص 211ي واااال ينظاات  -:آتا ا ا  :ايااتا بااي المفاوضاااا
واليدوباا ق
http://www0news0bbc0co0uk/hi/arabic/talking-point/newsid-4623000/4623680
0stm09/1/2007 0Gmt20:59:17 0p17 OF 30
014ق اق تلااا أحمااا الغفلااا ي الم ااتدبل اال اتتاتياا للخلاايج اليتبااا ي فااا التدتياات اال ااتتاتياا الخلياااا -2110
 2112ي اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2112ي ص 241ق
015ق اق نيفيي تبا المني م يا ي اياتا  2111 -2110ي فاا التدتيات اال اتتاتياا الخليااا ي  2111 -2110ي
اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2110ي ص 270ق
016ق رفدإل الرواتيخ التو يإل ايتا ي قلا ومخاوث ي مرات با ااته ي ص 2ق
017ق ب ا الي لا ي مرات با ااته ي p8 OF 11ق
010ق انتونا اوتا لما ي مرات با ااته ي ص010ق
011ق خفيم بومنيال ي خلفياا المواقث اايتانيإل تااه اليتاا المحتل ومحاولإل لفع الاوافم ي مالإل الم تدبل اليتبا
ي متال اتا اا الوحا اليتبيإل ي ال نإل الثامنإل واليختو ي اليااا  006ك ق ي بياتوا ي 2115ي ص 601ق
واال ينظت  -:الخيخ تاتا تبا الواحاا ال خاتقيإل وال غتبياإل ك فاا فاات الخميناا ي فاا حمياا حلماا لاا ي
ثوت الفديا واولتا ي قتاءاا فا تالميإل مات إل الخمينا ي  0ي الامييإل التياونيإل لل باتإل ي امخا ي - 2112
 2110ي ص  – 205ق206
001ق خفيم بو منيال ي مرات ابا ي ص60ق
 000تلا الملياا تلا ي الملث النوور اايتاناا ظاتوث تراييا و ايناتيوهاا الم اتدبل ي مالاإل الياإل الملا خالاا
الي اتيإل ي الياا  00ك ي التياض ي  2115/02/0ي ص7
http://www0kkmag0gov0sa/detaiL0asp?In news Item Id=179013 0
وللمليا م التفاريل ينظت  -:ايتا واالتحاا األوتبا آفاا اايا لي قاا م تدبليإل كك
http://www0islam-onLine-net/io1-arabic/dowaLia/2007 0p1-2 0
002قتلا الملياا تلاي مرات ابا يص ق5
000ق المرات نف ا ي ص 5ق
004ق أولمتا  :إيتا قا تحرل تل الدنبلإل النوويإل خ ل أخعت كك
http://www0bbc0co0uk/hi/arabic/middle- east-news/new sid-p2 OF 3
وللمليااا ما التفاراايل حااول هاااا الموضااوع ينظاات  -:ألمااإل البتنااامج النااوور اايتانااا ي التدتياات اال ااتتاتياا
اليتبا  2116 -2115ي متال الاتا اا ال يا يإل واال تتاتيايإل ق
http://www0ahram0org0eg/acpss/2006-2005 0p3 OF 5
005ق ب ا الي لا ي مرات با ااته ي p7 OF 11

المصادر العربٌة

-0الكتب العربٌة والمترجمة
 0الخيخ تاتا تباالواحا ي ال ختقيإل وال غتبيإل ك فا فات الخمينا ي فا حميا حلما لاا ي ثوت الفديا واولتا ي
قتاءاا تالميإل مات إل الخمينا ي  0ي الامييإل التياونيإل لل باتإل ي امخا ي2110 - 2112
 2آفا خلي ي الحاب الحايار ي تداي محما تبا المني ي تتامإل نارت تفيفا ي م إل تولاليو ث ي الداهت ي 211
 0انتونا اوتا لما ي قاتاا إيتا الي اتيإل هل ها مرات تعايا ي فا امال نا ال ويار يإيتا والخليج
والبحا ت اال تدتات ي  0ي متال ااماتاا للاتا اا والبحوا اا تتاتيايإل ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي 0116
 4بنيامي نتنياهو ي ماا تحا الخمس ي تتامإل محما توا الاويتر ي  0اات الاليل للنخت واألبحاا الفل
تما ي 0115ق
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 5رامويل هنتناتو ي راا الحضاتاا إتاا رنم النظا اليالما ي تتامإل ليا الخايا ي تداي اقر ح قنرو ي
متال يمو وخ تت وتوافلت ي نيويوت ي0110ق
 6اينيا ااتلما ي التعايااا الي اتيإل وال يا يإل اايتانيإل ي فا امال نا ال ويار ي إيتا والخليج والبحا ت
اال تدتات ي  0ي متال ااماتاا للاتا اا واألبحاا اا تتاتيايإل ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  0116ق
 7فيبا مات ي الخليج اليتبا بيا اليارفإل ي فا فيبا مات وولي لويس ي امت اء النمت تحار الختا األو بيا الحتا
الباتا ي تتامإل تبا اميإل الحا( ي 0ي متال ااماتاا للاتا اا والبحوا اا تتاتيايإل ي ااماتاا اليتبيإل
المتحا ي 0116ق
 0فيبا مات ي ا تتاتياياا حدبإل محا إل بالخاو ببتنامج تمل ال يا إل األمتيايإل ي فا فيبا مات وولي لويس ي امت اء
النمت تحار الختا األو بيا الحتا الباتا ي تتامإل تبا اميإل الحا( ي  0ي متال ااماتاا للاتا اا
والبحوا اا تتاتيايإل ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  0116ق
بيا ا الميات ي ل إل آفاا 02ك ي

1
01
00
02

مني اليمات ونلات إ ماتيل الحيالا ي باا الت لا التدليار فا الختا األو
اات الخ و الثدافيإل اليامإل أفاا تتبيإل لل باتإل والنخت ك ي بغااا ي  0115ق
اق نيفي تباالمني م يا ي رنم الدتات فا إيتا والي قاا اليتبيإل  -اايتانيإل ي  0ي متال اتا اا الوحا
اليتبيإل ي بيتوا ي 2110ق
ولي لويس ي التوال الي اتر متغيت أ ثابا فا فيبا مات وولي لويس ي امت اء النمت تحار الختا األو بيا
الحتا الباتا ي تتامإل تبا اميإل الحا( ي  0ي متال الاتا اا والبحوا اا تتاتيايإل ي ااماتاا اليتبيإل
المتحا ي 0116ق
يو ث الاعمانا ي توتابوتا أول حتوا الدت والم امت األمتيايإل الرعيونيإل الابت ي اات الاتاا اليتبا ي
الداهت ي  2112ق

 – 2المجالت والدورٌات
 0خفيم بومنيال ي خلفياا المواقث اايتانيإل تااه اليتاا المحتل محاولإل لفع الاوافم ي مالإل الم تدبل اليتبا ي متال
اتا اا الوحا اليتبيإل ي لل نإل الثامنإل واليختو ي الياا  006ك ي بيتوا ي  2115ق
 2وليا تباالحا ي الي قاا اليتبيإل – الرينيإل ي مالإل الم تدبل اليتبا ي متال اتا اا الوحا اليتبيإل ي ال نإل الثامنإل
واليختي ي الياا 022ك ي بيتوا ي 2115

 -0التقارٌر
0

اق ح ابو الا ي ام الخليج  2110 -2111ي فا التدتيت اال تتاتياا ي  2111ي  2110ي اات الخليج
للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2110ق
اق تلا احما الغفلا ي الي قاا الخليايإل – األمتيايإل  2111 – 0111ي فا التدتيت اال تتاتياا الخلياا ي
 2111 -0111ي اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2111ق
اق تلا احما الغفلا يالم تدبل اال تتاتياا للخليج اليتباي فا التدتيت اال تتاتياا الخليااي2112 –2110ي
اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2112ق

4

اق ماحا احما حماا ي إيتا  2111 – 0111ي فا التدتيت اال تتاتياا الخلياا ي  2111 – 0111ي اات
الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2111ق
اق محما ال ييا إاتيس ي مالس التياو الخلياا  2110 – 2111ي فا التدتيت اال تتاتياا الخلياا وال نإل
اال تثنابيإل ي اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2110ق
ميتل مإل ي التفات ا ال يا يإل الخليايإل  2111 – 0111ي فا التدتيت اال تتاتياا الخلياا 2111 -0111ي
اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2111ق
ميتل مإل ي التفات ا ال يا يإل الخليايإل  2112 – 2110ي فا التدتيت اال تتاتياا الخلياا 2112 -2110ي
اات الخليج للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2112ق
اق نيفي تباالمني م يا ي إيتا  2110 -2111ي فا التدتيت اال تتاتياا الخلياا  2110 -2111اات الخليج
للرحافإل وال باتإل والنخت ي ااماتاا اليتبيإل المتحا ي  2110ق
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 -4مصادر شبكة المعلومات االنترنٌت
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إبتاهي غالا ي فعا إيتا  :التغلا تل التروتاا اااتاايإل واأل ا يت ال ابدإل ي قتاتاا إ تتاتيايإل يالمالا التا م 1ك ي
م إل األهتا ي الداهت ق
http://www.ahram.org.eg/a cpss.p11 OF5
احما ابتاهي محموا ي اا تتاتيايإل للتاتبإل خعاا –  0ك والاالالا اا تتاتيايإل للتاتبإل الراتوخيإل اايتانيإل ي
ملفاا األهتا ي ل نإل  020ي الياا  41010ك ي  0110ق
http://www.ahram.org.eg/a cpss/ahram / 2001/1/1fiLe26.htm.p1OF4
اختيات انتال بحتر لدياا الدواا األمتيايإل فا المن دإل ق إيتا بي م تقإل خ إ تابيل 2117/0/02ق
htt://www.nbn.com.Ib/news/default.aspx?d=1&nid=17861&cid=8Gmt.19:41:09:
12/1/2007.p3OF4
آتا ا  :إيتا بي المفاوضاا واليدوباا ق
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/talking.point/newsid=4623000/4623680.stm.9/1/2007
Gmt20:59:17.p17OF3
التدتيت اال تتاتياا اليتبا ق  2116 -2115ي متال الاتا اا ال يا يإل واا تتاتيايإل ق
htt://www.ahram.org.eg/ acpss/2006-2005p3OF5
اولمتا  :إيتا قا تحرل تل الدنبلإل النوويإل خ ل اخعت ق
htt://www. news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-east:news/newsid-p2OF3
اللواء التا المتداتا ي نلات تباالداات ي مالإل الافاع الو نا ي قياا الايش ألبناناي مايتيإل التوايا ي بيتوا ي2116
htt://www.Lebarmy.gov.Ib/article.asp?In=araid=1626 02006p2OF47
إيتا تباأ مناوتاتعا بإ ا رواتيخ ماعل بخحنإل انخ اتيإل ق
htt://www.aIJazzera.net.com.p1-2OF4
إيتا ت لا المليا م الرواتيخ ق
htt:// news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-east-news/newsid-6111000/6111566stm.p1-2 0F2
إيتا تختبت راتوخا ويل الما
htt:// news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-east-news/newsid-5291000/5291146stm.p1-2 0F2
إيتا تتوتا بالتا تل ال هاو تل بتناماعا النوور ق
htt:// news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-east-news/newsid-stm.p1 0F3
إ تابيل تتفض التيليا تل تدتيت قرث النوور اايتانا ق
htt://www.arab67.net/details.asp?Id=1175&.cat=1/72007.Gmt:37:29.p1-2OF2.
إيتا واالتحاا األوتبا آفاا اايا لي قاا م تدبليإل ق
htt://www.islam.onLine-net/io1-arabic/dowaLia/2007.p1-2
تدتيت إيتا تنخت رواتيخ قريت الما ومتو إل الما يرل إل إ تابيل وتتايا وتو يا
Htt://www.roLfaire.net.og/-mot108.htm?Long=ar/2005.p1OF2
ب ا الي لايالت لا الراتوخا والاتع المضااي تدتيت مالإل اليإل المل خالا الي اتريالياا 06كيالتياضي2111/1/0
htt://www.kkmag@hotmaiL.com.p4 OF11
اتا إل تحليليإل ميلا الدو الي اتر فا الختا األو ي نختها متال الاتا اا اا تتاتيايإل والاوليإل فا واخن
ال يوايإل تمل أحاا الايوش اليتبيإل وإيتا تاخل الناار النوور ق
htt://www.csis.org.p6 OF11
وتيا وإيتا و باا الرواتيخ ق
htt://www.cham press.com.p1 OF5
رفدإل الرواتيخ ايتا ي قلا ومخاوث ق
htt://www.news.qov.kw/fiLs/document/weekly:reports/5.doc.p1

 19لبيث خيث ي اند ا ا تتاتياا ي مالإل فل

ي ق خ و إ تابيليإل ك 01اانو األول  2116ق
htt://www.falsten.eo/spip.php?rubrique103.p1
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 تلا الملياا تلا يالملث النوور اايتاناي عتا فا متم اليدوباا ي مالإل اليإل المل خالا الي اتر21
كي04 يالياا
 ق2116/0/0 التياض ي
htt://www.kkmag.gov.sa/DetaiL-asp?Innewa.Item.ID=185239.
 ق2116/02/0كي التياض ي07  تلا الملياا تلا يالملث النوور االيتاناي مالإل اليإل المل خالا الي اتريالياا21
htt://www.kkmag.gov.sa/detaiL-asp?Innewa.Item.ID=209139.
 ق2116 اانو األول ي واي مبت25  اقتباالخالا ي م حدنا الم البإل بضماناا ي اات الو ي22
htt://www.al.watan.com./dat/2006 op12/index.asp?content=out
state/Gmt0713:12:07.2006
 ق2116/1/0كي التياض ي06  تلا الملياا تلا يالملث النوور اايتاناي مالإل اليإل المل خالا الي اتريالياا23
htt://www.kkmag.gov.sa/detaiL-asp?In newa.Item.ID=203250.
 تلا الملياا تلا يالملث النوور اايتاناي ضتوث الترييا و يناتيوهاا الم تدبل ي مالإل اليإل المل خالا24
 ق2115/02/0كي التياض ي00 الي اتر ي الياا
htt://www.kkmag.gov.sa/DetaiL-asp?In newa.Item.ID=119013.
إل األهتا الداهت ق
htt://www.ahram.org.eg/ acpss/P2 OF3.

ك م1  قتاءاا إ تتاتيايإل ي المالا التا م25

 مبات يحا اليتا تل ال ح النوور لموااعإل األخ ات فا المن دإل ق26
htt://www.aLiwaa.com/Defult-aspx? New ID=34549 2/1/2007.Gmt18:35:45 . p1-2
OF3
ك أمتياا وقا إيتا و عتا متخوفإل م0  محما تبا محما ي اواتا الت لا وإت منظومإل رواتيخ خعاا27
تعايااا إ تابيل ق
htt://www.mafhoum.com/press.2003 .p5
htt://www.aLjazzera.net.Com.p1/2 OF3

28

htt://www.alriyadh.com/2006/12/25.article2.11988.htmL.12/2007/Gmt.12:10:24p4
OF1.
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Iran's missiles abilities
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Abstract
This research ( Iran's missiles ability) deals with the ability of Iran to own
missiles. The last Iranian-Iraqi war at 1980s and the Iraqi missiles ability to
strike some targets inside the Iranian provinces as ( Khozstan, Elam,
Bakhtran, Kurdstan, western Atherbaijan), and the huge human and
economic loss that Iran got by Iraq made Iran think to own the missiles
ability. Iran tried to get benefit from the experiences of the countries that
have military development. Iran got benefit from Russia which can be
considered as the basic source for Iranian military technology. The second
27
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country is China which exports missiles technology to Iran. Also there is
relationship between Iran and Northern Korea which help Iran with the
military field.
Iran is trying to develop the missiles that have different ranges. Some of
them are of the short range (150 km), some of them are of the medial range
(300-500 km) some of the medial missiles are of 300-800 km which are
Chinese ones, and some of them are of long range (1300 km). Iran tried to
develop some missiles which have more than 3600 km in 2002. In 2005 Iran
developed a copy from the Korean missile ' Tibo Dong 1 ' which has a range
of 5000 km. So, Iran has missiles of different range and tries to own a high
quantity for these missiles.
Since Iran is trying to own such kinds of missiles it is making a big threat
for the neighboring countries like The Arabic Gulf Countries and all the
Middle East Countries. This threat led the above countries to adopt a
refusing attitude against owning Iran the missiles ability. For example, Israel
looks to the Iranian missiles ability as a threat because Israel thinks that Iran
is trying to destroy it. USA, on the other hand, tried to use some kinds of the
political and economical pressure on Iran which made Iran alone in its
logistic and global surrounding. The European situation is represented by
admitting that Iran becomes one of the countries that have petrol-gas power
and there was another confession about the Iranian military technology
which is represented by using the nuclear power for the peaceful things and
the Russian support for Iran.
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