
 تداعٌات إعالن إٌران إطالق صوارٌخ

 داعشعلى  بالٌستٌة 

 لراءة مختصرة للحدث 



 تمهٌد
 الوالٌات انسحاب بعد إٌران تعانٌها التً السٌئة االلتصادٌة األوضاع ظل فً       

 ستصل والتً االلتصادٌة، العموبات وتفعٌل النووي االتفاق من األمرٌكٌة المتحدة

 إٌران إعالن فإن المعارض، الداخلً الحران زخم تزاٌد مع متوافمة لرٌبا ذروتها

 االللٌمً لألمن مهددة استراتٌجٌة خطوة ٌعتبر داعش ضد بالٌستٌة صوارٌخ اطالق

 هذا ٌجعل مما األصعدة، جمٌع على المنطمة تشهدها التً التوترات مع ومتزامنة

 فً علٌه سنعرج ما وهذا المستمبلٌة، والمؤشرات الدالالت من كثٌر له حدثا االعالن

 .للحدث لراءتنا
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 الحدث
 عدة اطاللها عن إٌران أعلنت ♦

 أهداف ضد كرمنشاه لاعدة من صوارٌخ

 أنها وتدعً السورٌة البوكمال مدٌنة فً

 االثنٌن فجر وذلن داعش لتنظٌم ممرات

 الصوارٌخ أن وأضافت م،2018أكتوبر1

 وكالة بحسب كلم 570 مسافة لطعت

 .لألنباء مهر
 

 ردا هً العملٌة هذه أن إٌران تدعً ♦

 فً حدثت التً المسلحة العملٌة على

 راح والتً باألحواز العسكري العرض

 .إٌرانٌٌن جنود ضحٌتها
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 كلم 570



 الصوارٌخ المستخدمة
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 كلم 800 المدى
 سائل الوقود

 كلم 750 المدى
 صلب الوقود

 لٌام ذو الفمار



 أبرز الموالف المعلنة حول الحدث
 النووٌة البالٌستٌة للصوارٌخ إٌران برنامج إن الثالثاء الٌوم بارلً فلورانس الفرنسٌة الدفاع وزٌرة لالت ♦

 .والعالم للمنطمة تهدٌدا ٌمثل
 

 اإلٌرانٌة الصوارٌخ إن برس أسوشٌٌتد لوكالة ، برٌطانٌا وممره اإلنسان لحموق السوري المرصد رئٌس ♦

 .مباشرة بوكمال شمال ، اإلسالمٌة الدولة سٌطرة تحت تمع التً حاجٌن بلدة أصابت
 

 بأن الكردٌة، الموات تساعد التً األمرٌكً، للجٌش المركزٌة المٌادة ألرت «برس أسوشٌٌتد» وكالة بحسب ♦

 شون األمرٌكً، الجٌش فً الكولونٌل ولال المنطمة، فً "إنذار سابك بدون هجمات نفذت" اإلٌرانٌة الموات

 .خطر فً التحالف لوات تكن ولم ضرر أي ولع إذا ما ٌمٌّم االئتالف زال ما الولت، هذا فً" :للوكالة رٌان
 

 إٌران تضم والتً إٌران، تموده الذي "المماومة محور" بـ ٌسمى ما مع سورٌا فً مسؤول  عن وكاالت نملت ♦

 جٌب آخر" أصابت الصوارٌخ إن ، األسد لوات جانب إلى تماتل أخرى وجماعات اللبنانً هللا وحزب وسورٌا

  .سورٌا فً "داعش تحتجزه
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 تساؤالت حول الحدث

 وجود من بالرغم إٌران من تطلك بالٌستٌة صوارٌخ بواسطة أفراد استهداف ٌتم لماذا ♦
  سورٌا؟ فً موجودة الثوري الحرس من وحدات

 

  االٌرانً؟ التصعٌد وبٌن األمرٌكٌة، العموبات تطبٌك لرب بٌن عاللة هنان هل ♦
 

 التدخل على اجبارها أجل من المنطمة، دول على مباشر ضغط ممارسة إٌران تحاول هل ♦
  الراهنة؟ األزمة حل فً

 

 انها من بالرغم الخلٌج دول على مباشر هجوم فٌها جاء التً االعالمٌة الرسالة كانت هل ♦
 اهتمامها من أكثر الخلٌج لدول رسالة بتوجٌه إٌران نٌة تؤكد بالصوارٌخ المستهدفة لٌست

 االرهاب؟ على بالحرب
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 لراءة للحدث بحسب التساؤالت و المؤشرات

 .عسكري ولٌس سٌاسً الرئٌسً هدفها العملٌة هذه ♦

 .سورٌا فً داعش لصف بادعائها الغربً واالعالم األوروبً االتحاد موالف كسب إٌران تحاول ♦

 االٌرانً الداخل فً األزمة تصدٌر فإن كاملة بصورة إٌران على األمرٌكٌة العموبات تطبٌك لرب ♦

 النظام فً المرار متخذ أمام بموة المتاحة الحلول أحد هو النظام خلف الداخل حشد إعادة ومحاولة

 .االٌرانً

 محل تكون أن ٌمكن عواصمها بأن الخلٌج لدول واضحة رسالة الصوارٌخ اطالق إٌران إعالن حمل ♦

 من إٌران تنمذ تفاهمات إلى الخلٌج دول ٌدفع الحدث هذا أن ٌمكن أنه تعتمد إٌران ٌجعل مما استهداف

 .الحالً وضعها
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