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  فهرس احملتويات
رقم   تسلسل   الصفحةرقم

  الفقرة
  املـوضـــوع

  إىل  من
  ط  هـ  املقدمة    .١

  و  هـ   عـام  .١  
  ح  ز   من البحث الغرض  .٢  
  ح  ح   البحث جمنه  .٣  
  ط  ح   البحث تنظيم  .٤  
  ط  ط   البحث صعوبات  .٥  
  ١٤  ١  الفصل األول    .٢

      مفهوم الذخائر الذكية وتطور استخدامها    
  ١  ١  عـام  .١  
  ١  ١  الذخائر الذكية  .٢  
  ٢  ٢  تعريف الذخائر الذكية  .٣  
  ٤  ٢  العوامل العامة اليت أدت إىل تطور الذخائر الذكية  .٤  
  ٧  ٤  احل التقنية لتطوير الذخائر الذكيةاملر  .٥  
  ٧  ٧  التحديث يف الدول النامية  .٦  
  ١٤  ٨  بعض أصناف الذخائر الذكية وتطوير استخدامها  .٧  
  ٢٩  ١٥  الفصل الثاين    .٣

      تأثري الذخائر الذكية يف احلروب احلديثة    
  ١٥  ١٥  عـام  .١  
  ١٨  ١٥  املفاهيم اإلستراتيجية إلدارة احلروب احلديثة  .٢  
  ٢١  ١٨  سباق التسلح وتأثري الذخائر الذكية يف حرب أفغانستان  .٣  
  ٢٤  ٢١  حرب العراق تعيد صياغة املفاهيم اإلستراتيجية العسكرية يف العامل  .٤  
  ٢٤  ٢٤  تأثري حرب العراق وأفغانستان يف اإلصالح العسكري حللف الناتو  .٥  
  ٢٩  ٢٤  نظرية اجليش الذكي الصغري  .٦  
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  فهرس احملتوياتتابع 

  

تسل  رقم الصفحة
  سل

رقم 
  الفقرة

  املـوضـــوع
  إىل  من

  ٤٠  ٣٠  الفصل الثالث    .٤

      وسائل مقاومة الذخائر الذكية    
  ٣٠  ٣٠  عـام  .١  
  ٣١  ٣٠  إجراءات الوقاية اإلجيابية  .٢  
  ٤٠  ٣١  إجراءات الوقاية السلبية  .٣  

  ٥٦  ٤١  الفصل الرابع    .٥

      ر الذخائر الذكية يف احلروب احلديثةرؤية مستقبلية لدو    
  ٤١  ٤١  عـام  .١  
  ٤٢  ٤١  أمهية التفوق املعلومايت  .٢  
  ٥٤  ٤٢  أسلحة حروب املستقبل  .٣  
  ٥٦  ٥٤  العامل العريب وأسلحة حروب املستقبل  .٤  
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  تابع فهرس احملتويات
  

رقم   تسلسل  رقم الصفحة
  الفقرة

  املـوضـــوع
  إىل  من

  ١٩  ١  قـحاملال    .٧
  ٥  ١     )أ ( امللحق   .١  
  ٩  ٦     )ب(امللحق   .٢  
  ١٦  ١٠     )ج(امللحق   .٣  
  ١٩  ١٧     )د(امللحق   .٤  

  و  أ  قائمة املراجع    .٨
  أ  أ  .  واملصادر العربيةقائمة املراجع  .١  
  د  أ  . الدورياتقائمة  .٢  
  و  هـ  ).اإلنترنت( مواقع شبكة املعلومات قائمة  .٣  

  ز  ز  تدراكاإلس    .٩
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  فهرس األشكال
  

رقم   الشكل  تسلسل
  الفصل

رقم 
  الصفحة

  أ / ٩  ١  )   ١( شكل رقم   .١
  أ / ١٠  ١  )   ٢( شكل رقم   .٢
  ب /١٠  ١  )   ٣(شكل رقم   .٣
  أ/ ١١  ١  )   ٤( شكل رقم   .٤
  ب / ١١  ١  )   ٥( شكل رقم   .٥
  أ/ ١٣  ١  )  ٦( شكل رقم   .٦
  أ/ ١٦  ٢  )   ٧( شكل رقم   .٧
  أ/ ١٧  ٢  )   ٨( شكل رقم   .٨
  أ/ ٢٢  ٢ )    ٩( شكل رقم   .٩
  أ/ ٢٤  ٢  )   ١٠( شكل رقم   .١٠
  ب/ ٢٤  ٢  )   ١١( شكل رقم   .١١
  أ /٣١  ٣  )   ١٢( شكل رقم   .١٢
  ب /٣١  ٣  )   ١٣(شكل رقم   .١٣
  ج/ ٣١  ٣  )   ١٤( شكل رقم   .١٤
  د /٣١  ٣  )   ١٥( شكل رقم   .١٥
  أ/ ٣٢  ٣  )  ١٦ ( شكل رقم  .١٦
  أ/ ٣٨  ٣  )   ١٧( شكل رقم   .١٧
  أ/ ٣٩  ٣  )   ١٨( شكل رقم   .١٨
  أ/ ٤٥  ٤ )    ١٩( شكل رقم   .١٩
  ب/ ٤٥  ٤  )   ٢٠( شكل رقم   .٢٠
  أ/ ٤٦  ٤  )   ٢١( شكل رقم   .٢١
  ب/ ٤٦  ٤  )  ٢٢( شكل رقم   .٢٢
  أ/ ٤٧  ٤  )   ٢٣( شكل رقم   .٢٣
  أ / ٥٠  ٤  )   ٢٤( شكل رقم   .٢٤
  أ/ ٥٢  ٤ )    ٢٥( شكل رقم   .٢٥
  أ/ ٥٤  ٤  )   ٢٦( شكل رقم   .٢٦

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ١٢ -

 

 



         

         

         



         

            

          



          



         

 

  

         



       



          

     





Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ١٣ -











          



         

        

          

        







       

       



٢٠٠٣

١    ٩

         

 ٪         

       

       

                                         
ات المتحدة          () ١٣٤٨٣ (، العددجریدة الریاض )مكتب الریاض  ( - واشنطن   )١( سكریة للوالی ة الع ض المیزانی ب بخف مركز أبحاث أمریكي یطال

  - )م٢٠٠٥ مایو ٢٤ -ھـ ١٤٢٦ ربیع اآلخر ١٦الثالثاء ( )إنفاقھا وتحسین سبل
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GPS 



         

 

    



           



          

         

        

      

                                         
) ترنتنعبر اإل(، ) م ١/١١/٢٠٠٦( في )٢٩٥ (العدد، مجلة الحرس الوطني ) خطئ الھدفلكنھا ت...ذخائر ذكیة (مجدي عیسى   ) ١(

www.haras.naseej.com.  
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    High Intensity warfare  

           

  



    



         

       

        

  

          

 

 

   Armed Intervention   



                                         
عبر  ( )م١/١١/٢٠٠٣( تاریخ )١٣٢( العدد ،ع مجلة الدفا)األسلحة الذكیة ومفاھیم تطورھانظم  (الحمید محمد حبیب عبد) م(عمید مھندس ) ٢(

   .www.al.difaa.com،   )اإلنترنت
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    Counter Insurgency 
Operation 

          

  

 

 Counter Terror Operations 

       

      

        





         

       

 

  

         

          



          

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ٢٢ -

         



 

  Reliability     



        



          



           



 



          

         

          

  

        





                                         
 . المرجع السابق )٤(
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  Super Gun      



           

 





          

Target 
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Specific Impulse 

          

 Modeling  

 

         



          

                                         
 . المرجع السابق )٦(
 .رجع السابق الم )٧(
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  Ceramics    

      Metal Matrix 
Systems

 Radar Absorbing Material - RAM  



           Smart 
Materials 
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)   م١/١/٢٠٠٥( في تاریخ )٢٧٢(العدد ، مجلة الحرس الوطني)  المتقادمة في إطار خطط التسلیحتحدیث األسلحة (اللواء فكري محمد علي  )١(

www.haras.naseej.com.  
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       Bussard  

         

      Strix 
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 )(   BAE

)(

  Merlin       

           

        

        

        

       



         



        



 

      

)Strix



        

                                         
  )م١/٧/٢٠٠٢) (١٢٧(  العدد ،مجلة الدفاع) منافسةتطویر الذخائر ھو الحل األمثل لل (الحمید من ھاشم حبیب  عبد-)م(عمید مھندس  )١(
 . www.moqatel.com) عبر اإلنترنت(موسوعة مقاتل من الصحراء،  )١١(
 . المرجع السابق )١٢(
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   Antelope      

           

         

        

          

           



  

                                         
  .www.al.difaa.com،  )عبر االنترنت (، ) م١/٧/٢٠٠٣ في تاریخ )١٣١( العدد ،مجلة الدفاع )  في عالم األسلحة الجدید ( )٢(
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  .، مرجع سابق جملة اتمع الكويتية)أسلحة و حروب املستقبل( علي حسني بابكري ) ٣(
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- ٩٩ -





 

       

      

    

           









 EMP   

       

         

 solenoid    





       

        

        

   

                                         
مجلة ) األمریكي  خصائصھا ومخاطرھا محاطة بسریة حتى اآلن» حصان طروادة«.. األسلحة الكھرومغناطیسیة( احمد خضر المھندس )٦٠(

  ).ھـ ١٤٢٤/ربیع االول )  (٣٣٥( العدد  ،الجزیرة
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  )عبر االنترنت (  السعودیة   قناة المجد الوثائقیة)السالح الخفي الفلم الوثائقي(  نص )٦١(

http://www.majddoc.com/main.aspx?function=Printable&id=١٠٢٩٤&lang=.(  
  . املرجع السابق) ٣(
ذو ) ٣(كتیب مجلة الدفاع ، العدد) اسلحة الطاقة الموجھھ وتطبیقاتھا الدفاع جویة( محمد بن سعود السمیر الخطیب / العقید المھندس الركن )٦٣(

  ).٤٤و ٤٣( ص)ھـ١٤٢٦(الحجة 
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) عبر االنترنت(مرجع سابق   قناة المجد الوثائقیة  )خفيالسالح ال الفلم الوثائقي(  انظر نص )٦٤(

http://www.majddoc.com/main.aspx?function=Printable&id=١٠٢٩٤&lang=.(  
  )٩، ٨( ص، مرجع سابق  اسلحة الطاقة الموجھھ وتطبیقاتھا الدفاع جویة، محمد بن سعود السمیر الخطیب/العقید المھندس الركن، انظر )٦٥(
  االربعـاء) (٩٠٨٧(العدد ، )مریكا تختبر العام المقبل سالحھا اللیزري  المحول جوا لتدمیر الصواریخ البالیستیة (ا،  الشرق االوسط  جریدة )٦٦(

  . ) م٢٠٠٣ اكتوبر ١٥ ھـ ١٤٢٤ شعبـان ١٩
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Technical High 

Energy Laser      

        



   THEL     

                                         
  ).م١/٢/٢٠٠٣ ) ( ١٢٩ ( العدد، عبدالحمید محمد ھاشم حبیب مجلة الدفاع  اللیزر واستخداماتھ العسكریة -)م(عمید مھندس  )٦٧(
  )عبر االنترنت (، )٢٣٠( العدد ،)أسلحة لیزریة جدیدة لحمایة المطارات والقواعد العسكریة(الجیش اللبناني   موقع مجلة  )٦٨(

٠٨٥٣=id&ar=ln?asp.article/lb.gov.lebarmy.www://http  
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- ١٠٤ -





           

    

 

      



      Acoustic Weapons 





           

         



         



 

         

        

       

         

                                         
  ).٢٨(  ص، مرجع سابقاسلحة الطاقة الموجھھ وتطبیقاتھا الدفاع جویة،  محمد بن سعود السمیر الخطیب / العقید المھندس الركن )٦٩(
  .)٦٨(یة اآلسورة الزمر  )٧٠(
   . ، مرجع سابق  مجلة المجتمع الكویتیة)أسلحة و حروب المستقبل( علي حسین بابكیر )٧١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ١٠٥ -

        

         





 

          



          



        



 

 

 

       

 

        

         





                                         
  ).ھـ١٤٢٧رجب ٢١وتاریخ ) ( ١٨٥( مجلة الجزیرة العدد )لیزر وأقمار صناعیة وفضاء .ب المستقبلحرو(،احمد عبد الطیف  )٧٢(
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 العدد كلیة الملك خالد العسكریة مجلة ، )المفاھیم االستراتیجیة إلدارة الحروب الحدیثة المشتركة (، صالح الدین كامل مشرف/اللواء الركن )٧٣(
  ).ترنت عبر االن( ، )م١/٩/٢٠٠٦وتاریخ ) ( ٨٦(
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Robot         

         

     

                                         
  . المرجع السابق)٧٤(
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Robota

     

            



     





          

         

      



         

       

         

        

                                         
ارا       )  ٧٥( ز األم ع مرك ال والواق ین الخی ستقبل ب روب الم لحة ح المة،  أس ین س فات أم دد   تص تراتیجیة الع وث اإلس ات والبح ، )١١٢( للدراس

  ).٢٠(ص
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     globalsecurity.org

        





           

          

          

          



         

          



        

         



      

                                         
فات أمین ،   )   ٧٦( ع     (ص ال والواق ین الخی ستقبل ب لحة حروب الم المة أس ارا  ) س ز األم ات والبحوث اإلسترا  تمرك ابق،   للدراس ع س تیجیة، مرج

  ).٢٥(ص
 فربايـر   ٦ هـ   ١٤٢٥ ذو احلجـة    ٢٧ (االحـد) ٩٥٦٧(لعددا )جنود امريكية وروبوتات قناصة كورية ملهمات القتال يف العراق        -روبوتات( جريدة الشرق االوسط    ) ٧٧(

   ).م٢٠٠٥
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- ١١٠ -

        

         

         

       

  

          

       

 



  

          

        





          

         

       



     



                                         
احترس ايها العراقي فالروبوتات الصغرية املسلحة قد تقتحم عليك ، هذا الصيف روبوتات أمريكية مسلحة تدخل ساحة احلرب يف العراق " السيوف  (امللف برسوكالة   )٧٨(

 )/ /http://almalafpress.net(عرب االنترنت ) البيت وتسدد اليك نرياا
 )م٨/٨/٢٠٠٧ ( مجلة الحوار المتمدن ) ألسلحتھ الجدیدة - ساحة إختبارات-الى متى یحول البنتاغون العراق وأھلھ( ،  كاظم المقدادي) ٧٩(
  -/ http://www.ahewar.org) عبر االنترنت (
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 . مرجع سابق )جنود امريكية وروبوتات قناصة كورية ملهمات القتال يف العراق-روبوتات( جريدة الشرق االوسط ،) ٨٠(
فات أمین   ) ٨١( ع     (،  ص ال والواق ین الخی ستقبل ب لحة حروب الم المة أس ارا  )س ز األم ات والبحوث اإلستر  ت مرك ابق ،   ،اتیجیة للدراس ع س مرج

  ).٢٥(ص
  ).٢٧(املرجع السابق، ص ) ٣(
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 Nano Technology 





          

        

  

  

       

       



      



        

          

        

           

                                         
  ). ٣١( المرجع سابق، ص )٨٣(
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    Remotly      

   

    

 

 

   Active Denial Technology
ADT      AFRL 

          





         

     Active Denial 
Technology ADT      

  

                                         
  ). ھـ١٤٢٥صفر ٧( في )٦٢( العدد،مجلة العالم الرقمي،  )الوجھ المرعب لتكنولوجیا النانو(اهللا   العبدمنیرة ) ٨٤(
 ن نتاسالم أون الی )تكنولوجیا اإلبعاد بین التأیید واإلنكار  ( نھى سالمة )٨٥(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=١١٧٥٠٠٨٨٩٢١٥٠&pagename=Zone-
Arabic-HealthScience٪٢FHSALayout  
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- ١١٤ -



ADT



        



         

ADT

          

         



         

          

        

          

          



           

 

      

      



                                         
  . املرجع السابق) ١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.c
http://www.novapdf.com


 

 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ١١٥ -



         



          



          



 



        

         

       

         

           

    







    

        

 

                                         
  . ، مرجع سابق  جملة اتمع الكويتية)أسلحة و حروب املستقبل( علي حسني بابكري) ٢(
  .، مرجع سابق اسالم أون الین نت )اإلبعاد بین التأیید واإلنكارتكنولوجیا   ( نھى سالمة  )٨٨(
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مناورات الحروب االفتراضیة تتوزع بین الشاشات ... التكنولوجیا الرقمیة تختزل المسافة بین الواقع والوھم ( ، احمد الشعالن  جریدة الحیاة )٨٩(

  ).١٠/١/٢٠٠٨(،)والمیدان
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- ١١٧ -





          

         

 

 

 





 

      

 

        

 





 

 
 

 

                                         
ین  )  ٩٠( فات أم روب الم(، ص لحة ح المة أس عس ال والواق ین الخی ارا)ستقبل ب ز األم تراتیجیةت مرك وث اإلس ات والبح ابق،  ، للدراس ع س مرج

  ).٥٧(ص
اض  )أسلحة حروب المستقبل بین الخیال والواقع( ،   علي القحیص  )٩١( دد  ، جریدة الری دة   ٢الخمیس  (، )١٤٠٣١( الع ن ذي القع ـ  ١٤٢٧م  -ھ

  ).-م ٢٠٠٦نوفمبر ٢٣
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  )١٩(الشكل  رقم 

   التطبيقات العسكرية واملستقبلية للحيز الكهرومغناطيسي
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/intro.html :املصدر

-٤٥ / 
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- ١١٩ -

  
  )٢٠(الشكل  رقم 

    أسلحة النبض الكهرومغناطيسيةاألشعة حتت احلمراء وعملها يف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/intro.html :املصدر

-٤٥ 
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- ١٢٠ -

  
  

  )٢١(الشكل  رقم 
   جمال األنظمة الليزرية التطبيقات العسكرية يف

  
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/intro.html :املصدر
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  )٢٢(الشكل  رقم 
  مكونات نظام الليزر احملمول جوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/intro.html :املصدر
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  )٢٣(الشكل  رقم 
  )Long Range Acoustic Device" (هاز صويت بعيد املدىاجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  news/Arabic/net.islamonline.www://http/٢٠٠٤-٠٣/٠٤/١٧article.shtmll :املصدر  

  سالح صويت ملواجهة املقاومة العراقية

-٤٧ / 
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  )٢٤(الشكل  رقم 
  )سيناريو املهمة التدمريية الستخدام الطائرة بدون طيار (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/intro.html :املصدر
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مناورات احلروب االفتراضية 
تتوزع بني الشاشات 

  )وامليدان

=======  ١٠/١/٢٠٠٨  ١٥٢٩٥  
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 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ١٥٢ -

  
  تابع قائمة الدوريات

  

  املوضوع  الكاتب  اسم الدورية  م
املؤسسة اليت 
  السنة  رقم العدد  تصدر عنها

  جوزيف جوف  ======  ١٩
قواعد احلرب يف القرن أول 

جتنب غري املتكافئة ) ٢١(
  منها

  م٢٣/١/٢٠٠٨  ١٥٣٠٧  ========

مؤسسة   احلرب ضد العراق   حسني فتح اهللا   جريدة االهرام   ٢٠
  األهرام

ه١٧/١/١٤٢٤  ٤٢٤٧٢
  ـ

  علي حسني بابكري  الشرق األوسط  ٢١
مريكا ختترب العام املقبل 

سالحها الليزري  احملول جوا 
  اريخ الباليستيةلتدمري الصو

اموعه 
السعودية 
  لالحباث

 ١٩االربعـاء    ٩٠٨٧
   هـ٨/١٤٢٤/

  بدون  ====  ٢٢
جنود امريكية -روبوتات

وروبوتات قناصة كورية 
  ملهمات القتال يف العراق

========
==  

٩٥٦٧  
االحد 

ه٢٧/١٢/١٤٢٥
  ـ

أسلحة حروب املستقبل بني   علي القحيص  جريدة الرياض  ٢٣
  اخليال والواقع

اليمامة سسة مو
  الصحفية

ه٢/١١/١٤٢٧  ١٤٠٣
  ـ
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 )الكتاب يتم عن طريق مراسلة الباحث لطلب نسخة من ( اليسمح بنسخ أي مادة من الكتاب دون موافقة الكاتب والباحث

- ١٥٣ -
  

  )اإلنترنت(قائمة مواقع شبكة املعلومات . ج
  

 التاريخ عنوان املوقع عنوان املادة اسم الكاتب أو الناشر م

 م٢٠٠١ )www.bbc.co.uk  تقرير القنابل الذكية قناة يب يب سي .١

٢.  
حممد وليد اجلالد، هيثم 

  ربية املوسوعة العكيالين
  .www.arab-ency.com  اإلستراتيجية

٣.  

لواء متقاعد  حسام 
سويلم مركز األهرام 

 السياسية تللدراسا
  واإلستراتيجية

احلرب اجلديدة واحملصلة 
  acpss.ahram.org.eg  األمريكية اجلديدة للحرب

  
 )م٢٠٠٤(

٤  
الدكتور اكرم ابوسحلي  

  تمركز األهرام للدراسا
  

اإلصالح العسكرى 
ىب ألجل شراكة األورو

  عاملية
  )م٢٠٠٤( =========================

  قناة العربية  .٥

: برنامج السلطة الرابعة
املهمة املستحيلة للقوات 

الربيطانية يف العراق 
  وأفغانستان

www.alarabiya.net  هـ١٤٢٧ 

  قناة اد الوثائقية  ٦
الفلم الوثائقي السالح 

  م٢٠٠٧  www.majddoc.com  اخلفي

٧  
=========== 

  عدنان علي
صناعات إسرائيل 

  طفرة مذهلة: العسكرية
  هـ١٤٢٥ ======================

٨  
موسوعة مقاتل من 

   /http://www.moqatel.com  اجليش الذكي  الصحراء

  علي بابكري  ٩
  جملة اتمع

أسلحة األوزون والذبذبات 
تدير وحروب .. الالسلكية

  املستقبل
www.almujtamaa-mag.com م٢٠٠٧   

  جملة  ١٠
  اجليش اللبناين

أسلحة ليزرية جديدة 
حلماية املطارات والقواعد 

  العسكرية
www.lebarmy.gov.lb    
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- ١٥٤ -

  
  )اإلنترنت(قائمة مواقع شبكة املعلومات تابع 

  

 التاريخ عنوان املوقع عنوان املادة اسم الكاتب أو الناشر م

  وكالة  امللف برس  ١١

روبوتات " السيوف
ة تدخل أمريكية مسلح

ساحة احلرب يف العراق 
  هذا الصيف

almalafpress.net م٢٠٠٧  

١٢  
 جملة كاظم املقدادي

  احلوار املتمدن

اىل مىت حيول البنتاغون 
 ساحة -العراق وأهله

 ألسلحته -إختبارات
  اجلديدة

www.ahewar.org 
  

  م٢٠٠٧

١٣  
ى سالمة اسالم أون 

  الين نت
تكنولوجيا اإلبعاد بني 

  م٢٠٠٧ www.islamonline.net  كارالتأييد واإلن

   www.darpa.mil  من هي وكالة داربا  وكالة داربا  ١٤

  جملة تقرير واشنطن  ١٥
ض مشاريع داربا منذ بع

  م٢٠٠٧ www.taqrir.org  تأسيسها

منتديات انظمة التسليح   ١٦
  العريب

نظام أنتلوب 
)Antelope ( للدفاع

  اجلوي
www.arab-military.org/up   

   www.periscope.ucg.coms  الطوربيدات  االمريكياجليش   ١٧
   -www.bellum.nu/armoury/GBU  GBU٢٨  القنابل اخلرسانية  ١٨

١٩  
منتديات العز املكتبة 

  الثقافية
 اإلسرائيلية األسلحة

 باالعداد والصور
www.al٣ez.net/vb/showthread  

  م٢٠٠٧  
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