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 مدتخمز البحث
خالالالالالسن ات الالالالال اات اتلتالالالالالة اتحالالالالالع لمالالالالالث نية،الالالالال  ات الالالالالة  اتلةت  الالالالال  ات ةن الالالالال    خالالالالال ت 

وةالال   الالع اانحتالالةر اتالالم ع الالةمن عحلالالمد  عالال  اتلالالةتو  وت الالة  الالة     الالمور اتحك اتاج الالة ات ا 
بةنالالالةعو نالالالاو  نالالالم ع    االالالا ة اتانالالالالةج  اتسزعالالال  تأةنالالالةعو نالالالاو    الالال ة    نالالالالةت   
عحلمد    إنه  صأح عال  اتااحالح    اانحتالةر ات ح الةرت تمحك اتاج الة ات اوةال  نال  م  

 عله انحتةر ات  مر   مم انحةج األنم   ات اوة .
ة لح حالالب  الاله االال ح األنالالم   عالال  ةالالا  لمع ةةالال  اةجمالال    يالالع ل الاليو  الالع وب الالأ  عالال

للزةز األع  اتام ع تمموت  ات ةجز  تية حالم    ا حالماخ خالةرجع    الك لتال     الةز  
ع   ا ا ات سح راد ًة أل  دوت  لفكة  ع اا حماخ  مم دوت  ل از ات سح ات او  

اتحالالع ل الالاز  نالالم   ناوةالال   وةالالةدر   مالالم انالالحل ةته تمالالم ةت  الال  نف الالية    الالة    اتموتالال 
لح حالب   الالا  ن ةنالال    مالالم ع الالحا  اتلسةالالةت اتموت الال  ل الال ح تيالالة  إةةعالال   سةالالةت دوت الال  
عحاازن  ةةج    مم اا حةام ات حأةدن عب غ ةاة عال  اتالمون  واال ا عالة ،  ال  انالح حةجه 
ع  اخحسف للةع   لض اتمون اتكأة   ةتاا،ةت ات ح م  عب ات مال  ات الاو  تكارةالة 

عالالالالال  جيالالالالال   وات مالالالالال  ات الالالالالاو  احاةانالالالالالع عالالالالال  جيالالالالال   خالالالالالة     الالالالالك للح الالالالالم  اتتالالالالال ةت  
ات فةوحةت عب  ارةة اتت ةت   اتحع لأ     ةزلية تألنالم   ات اوةال    الع  ال   للح الم 

 اتحيمام واتا  م عب ااةا  اتحع تو احأ     ةزلية تألنم   ات اوة   لم.
ة االسةمحة الكمسات السفتاحية: األسمحة الشػويةة  مدةتػيات األسةمحة  حيةاز 

 الشػوية
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Levels of Acquisition of Nuclear Weapons Its 

Motivations 

Dr. Raqeeb Mohammad Jassim 
Lecturer/ College of Law, University of Mosul 

Abstract 

In the ten years since the end of the Second World War, 

nuclear technology has spread to many parts of the world. 

Since a peaceful nuclear program can provide the means for a 

military nuclear program in multiple ways, it is clear that the 

rapid proliferation of nuclear technology will bring with it the 

proliferation of capability on the production of nuclear 

weapons. 

Because of the enormous destructive power of these 

weapons, they contribute to the strengthening of the national 

security of the occupying power against any external 

aggression. The possession of such weapons is a deterrent to 

any state contemplating aggression against a nuclear-weapon 

state capable of using it to defend itself. That the state 

possessing nuclear weapons enjoys political power at the level 

of international relations, which allows it to establish balanced 

international relations based on mutual respect with other 

countries, which can be inferred from the differences of the 

treatment of some major powers such as the United States with 

the nuclear file of North Korea on the one hand, and the 

Iranian nuclear program on the other hand, where it depends 

negotiations with North Korea showing the possession of 

nuclear weapons while based used threats and intimidation 

with Iran, which has not found to possess nuclear weapons yet. 

Keywords: Nuclear Weapons, Levels of Weapons, 

Possession of  Nuclear Weapons 
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 ادلقديت:  
،لحأالالة ويالالار ات الالسح ات الالاو  ولاالالارح  الالمفًة عتالال ةةًة  الالع اتحالالةرة  احن الالةنع  اذ 
شالالال   خاالالالةًا ،  الالال     ،لالالالةض اتأتالالالةة  ج لالالالةخ تمالالالمعةر اتتالالالةع     الالالم  الالالة  ا حتالالالةف 

ااالال انًة   اتالالم ات الالار  ات اوةالال   وبالالمخ  8391  م الال  اانتالالاةر ات الالاو   الالع  واخالالة  الالةم 
ات الالاو  اتالال   ،لالالم عالال   شالالم  نالالم   اتالالمعةر ات  الالةوات ألجالال  صالال ة   وانحالالةج ات الالسح 

 اتتةع   حكًة  ةحن ة  وب ئحه.
و الالالع  واخالالالة ات الالالة  اتلةت  الالال  ات ةن الالال  صالالال لث ات  أمالالال  ات رةالالال      الالالة انالالالحك مث 

  واالالا لالالةرة   ون ل ةبالال  8397ل الالاز  87صالال لية اتاا،الالةت ات ح الالم  األعةة  الال   الالع 
ع وا،الالال  ن الالالا ع  الالال  ا ناوةالالال  تماا،الالالةت ات ح الالالم  األعةة  الالال   الالالع صالالال ةاخ ات الالالةجاردو  الالال

األعةة  الالال    الالالك بمتالالالث  مفحيالالالة ااةحتالالالةد،  عم الالالةر  دوار  فالالالو انالالالح معحية اتاا،الالالةت 
 مالم  8397ات ح م  األعةة    حم ات ة ة   ع ات ةدس واتحةنب عال  شالية     الةم 

نة ةزا ع ات ة ةن ح    وةم ع   ا ا اانح مام  ون   م   اخحأةر و عما حع ا ةوش  ة 
ة  وات  الة   تالال   دة الن    الالك لة الث  فالالةرًا  أ الة    مالالم اتالةغو عالال  عأةشالة  حالم احن الال

(   ما م   وةم وحاللث 02 نية ل    ة أم  ناوة  بماج   ، مر    ية  تحمع ة  بالال )
االال ح ات  أمالال  نية،الال  تم الالة  اتلةت  الال  ات ةن الال . وةالالم  الالة  انالالح مام ات الالسح ات الالاو  عالال  

ةح اتأةتغ  ع نلع اتلمام ع  اتمون جةن  اتاا،ةت ات ح م  األعةة    حم ات ة ة    ف
حجالالالةاخ اتح الالالةر  ات اوةالالال  عالالال   جالالال  اتاصالالالان اتالالالم   الالالةز  األنالالالم   ات اوةالالال  ولاالالالاةة 
وانالالح ماأ  نالالم   ناوةالال     الالة  حكالالًة و شالالم لالالمع ةًا   الال  لمالالا اتحالالع لالالو انالالح ماعية  الالع 
ات الالالة  ااوتالالالم  نالالالل ًة وراخ األعالالالة  ات الالالةجو عالالال    ةزليالالالة  الالالع  الالالةتو ، الالالو ةالالالا  ناوةالالال  

اتالالالم جالالالاار اا حأالالالةرات ات  ةنالالال   واتل الالال ةة  ات ح   الالال   الالالع انالالالح مام ات الالالا   عحلالالالمد  
 وات حماخم  عب  ل ية.

 8397وبلم     ةزت اتاا،ةت ات ح م  األعةة     مم األنم   ات اوةال   الةم  
بالالالالم ت لاالالالالةح  الالالالم  عتالالالالةرةب تاحالالالالب اتاةةالالالال  ات اوةالالالال  ل الالالالث ات الالالال اة  اتموت الالالال   اا    
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اا الن  مالم اال ح ات تالةرةب ألناله  الة  ا الا    الةز  اال ح اال ةد ات ا  حع )ات ةبن( تالو ا
األنالالالم   عالالال  جيالالال  وألنالالاله  الالالة  ،لح الالالالم    اتيالالالمف عالالال  االالال ح ات تالالالةرةب االالالا انالالالالح ةار 
اتاا،الالالةت ات ح الالالم  األعةة  الالال   الالالع ات فالالالةا  مالالالم ا حكةراالالالة ات الالالاو  عالالال  جيالالال   خالالالة   

ول  الال   8393و    الة  جالالة  اال الالةد ات الالا  حع )ات الةبن( لف  الالةح ات الالاو  األون  الالةم 
عالال    الالة ا حكالالةر اتاا،الالةت ات ح الالم  تيالال ا ات الالسح  بالالم   الالع االفالالة  عالالب وجيالال  ن الالة 
اتاا،الالةت ات ح الالم   الالع حالالةور  وحالالب اتتالال غ اتكف مالال     الالة انحتالالةر األنالالم   ات اوةالال  
 مالالم  نالالةس    انالالح ةار انحتالالةر االال ح األنالالم   اتالالم دون  خالالة  نالال  ا   الالةعًس عي الالًة 

  ا ح األنم  . ع ا ةة     عفةوحةت ل حيمف ات م ع  انحتةر 
  يُهجيت انبحث:.

ا ح الالمنة  الالع درانالالالح ة االال ح  مالالم ات الالال يو اانالالح ةاجع اتالال   ، الالالام  مالالم درانالالال  
نتالالالالاص ات لةاالالالالمات واالفةة الالالالةت اتموت الالالال  ات حلم الالالال     الالالالةز  األنالالالالم   ات اوةالالالال     الالالالة 
ا ح منة  مم ات  يو اتح م مالع اتال   ، الام  مالم ل م ال  اتااةالب اتالموتع ات لةصالة اتال   

ع  اتمون اتحع ل   ث  ةتفل  ع    ةز  ات السح ات الاو   ال عة واةالب   ةز وجاد  مد 
 لم    ر  ث اان  ةم اتم علةام  ع الب انحتالةر األنالم   ات اوةال  ون  الث  ةتفلال  
ع  اجةاخ ل ةربية ات اوة  عح ةوز  ب تا اتحلةةف اتال   ةمعحاله علةاالم  ع الب اانحتالةر 

 ألنم   ات اوة .ات او  تس حةاف  ةتاحب ات ةنانع تممون ات ةجز  ت
  هيكهيت انبحث:.

  نأ الالك  الالع ات أ الالك األون ل الالام ا  م الال  اتأ الالك  مالالم ل  الال  ه اتالالم عأ  الال  
 حاة  ع  خسته اتمع ي ة ع حاةةت   ةز  األنم   ات اوة    عة ات أ ك ات ةنع    

 ا  ة.   لعنةز  األنم   ات اوة  و  ة    اتحع ل اد اتموت  اتم موا بات
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 ادلبحث األول
 ستىياث حيازة األسهحت انُىويتي

ا  األنم   ات اوة  وبةتةغو ع  خاارلية وةالية اتحمع ةة    إناله ا االزان ا الة  
جمن شمام ب   عال  اال ا  اتالم ات الان  لالمم عتالةو      ةزليالة   الأ  عالة اال  و   يالة 
عالال  ع الالةمة ج الال   وعالال  االال ا  اتالالم  نالاله ا ااجالالم  الالع ات الالةنا  اتالالموتع ةاا الالم ل  الالة 

ة  ات  الة احلفالةةع اتااحالح واتتالةةح  وة ال  وراخ  المم ل ةة يالة   ةزلية   أ  غ 
اتالالمون ات الالةجز   م يالالة ألنيالالة عالال  اتالالمون ات سجالال  اتحالالع ل مالالا االال ح اتح   الال   م الالةذا ل ةعيالالة 
 مم نف ية  وا حفث    ب انحتةر ا ح األنم   تكع لأ م   الةًا  م يالة    الك   مالث 

ر ص ة   األنم   ات اوةال  بحكالحو اتمون ات ةجز  تألنم   ات اوة   مم اا حفةا   نةا
شالالالالالمام تم الالالالالالم عالالالالالال  انح ةتيالالالالالالة اتالالالالالالم دون  خالالالالالة     الالالالالالة  ةصالالالالالالث ات    الالالالالالةت واتي ئالالالالالالةت 
ات ح تتالالالال   مالالالالم صالالالال ةغ  ات الالالال ةنةت اتحالالالالع لالالالال    مالالالالم   الالالالة انالالالالح مام اتاةةالالالال  
 ات اوةالالال   الالالع األغالالالةاض اتل الالال ةة  ع لالالالًة انحتالالالةر األنالالالم   ات اوةالالال  اتالالالم دون  خالالالة  

ةةت   ةزليالالالة تألنالالالم   ات اوةالالال   الالالع اتاحالالالب ل  الالال و اتالالالمون عالالال    الالالك ع الالالحا   الالالةة   و 
اتالالموتع اتالالةاا  اتالالم فالالسأ ع الالحاةةت نالال ح ةوتية  مالالم و الالن فالالسأ عاةتالال   نأ الالك  الالع 
ات امالال  األون ع يالالة اتالالمون ات الالةجز  تألنالالم   ات اوةالال  )   الالةخ ات الالةد  ات الالاو  (   عالالة 

  ات ام  ات ةنع    أ ك   ه اتمون ات لةوف   ةزلية تألنم   ات اوة  )خةرج ات ةد
 ات او  (  و خ ةًا نأ ك  ع ات ام  ات ةتك دون اتلحأ  ات اوة  و  ة ، لع:.
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 ادلطهب األول
 اندول احلائسة نألسهحت انُىويت )أعضاء انُادي انُىوي (

لالالزاع  بالالةوز نالالأة  اتح الالمح ات الالاو  عالالب انحيالالةخ ات الالة  اتلةت  الال  ات ةن الال  عأةشالالة   
ة ،تيم نالأةةًة ناوةالًة االةجًس بال   اتتالة   مو لكم ات ة  ل حيع  حم بم  اتلةتو ات لةص

واتتالالالة   وازداد لالالال جو االالال ا ات الالالأة  عالالالب لتالالالة م اتتالالالةات األاالالالمااتاجع ولفالالالةةو  الالالم  
وبالالةوز اتحكالالحست  (ات الالةبن)ات الالة  اتأالالةرد  بالال   اتاا،الالةت ات ح الالم  واال الالةد ات الالا  حع 

  اتل الال ةة   الالع  وربالالة   الالةت ة  اتأالالةرد  االالع اتحالالع ل الالأأث دو  غ ةاالالة  الالع ل الالةةب ول الالة 
نأة  اتح مح ات او   واع اتحالع  حالفث  م اله اتتالة    وجلمحاله ع أالاًا وحالةورةًة  الع 

  و الع حالاخ عالة ل المم  إن الة نال ح ةون اتالمون ات الةجز  تألنالم   ات اوةال  (8)عةا مه األوتم
 مالالم و الالن  الالة     نح الالةون  الالع اتفالالةت األون ع ي الالة عةا الال  ات الالةد  ات الالاو    عالالة اتفالالةت 

ألنالم   ات اوةال  و  الة ةجز  تل     ات اوةال  تمالمون ات الات ةنع     تتاله تأ الة  احنالحةا
 ، لع:

 ياهيت انُادي انُىوي: انفرع األول
ةةعالالالث اتاا،الالالةت ات ح الالالم   إت الالالةخ ة أمحيالالالة ات اوةالالال   8397 الالالع ات الالالةدس عالالال      

األوتالالالم  مالالالم ا ةوشالالال  ة  و الالالع اتحةنالالالب عالالال  اتتالالالية نف الالاله  ت الالالث ة أمحيالالالة ات ةن الالال   مالالالم 
 الالع ل ف الال   (ات الالةبن)ذتالالا ن الالح اال الالةد ات الالا  حع نة الالةزا ع  وبلالالم  ربالالب نالال اات  مالالم 

  الالالك   االالالم نالالالحةت   األواعالالالة  ةحنالالالةات  الالالع صالالال ب   اخحأالالالةرح اتح ةةأالالالع ات الالالاو  األون
ات  أم  ات اوة  ل    ًة تحااز  انالحةال  ع عالب اتاا،الةت ات ح الم    عالة  الع  وربالة   الم دار 

  وربالالة  جالالمن وانالالب بالال    صالال ة  اتالالة   ات ةجالال    الالةور    الالةز  نالالسح نالالاو  خالالةص 
و وتئالالالا ات  حفالالال    ةا ح الالالةد  مالالالم ات  الالالم  ات اوةالالال  األعةة  الالال  ت  الالالةاحيو  عالالال  ا الالالام 
نا  حع ع ح    غ ة    بةةاةن ة اتحع  ةنث ل ما ات مر   مم انحالةج ات  أمال  ات اوةال  
تو ل ح ة    ،  و ا ا ات من  عالةح   ال جةت ل ةبحيالة ات اوةال  األوتالم  الع ات ةتالك عال  

 مالالو ا حتالالة  صالال ة  عأالالم  )اانالالح سن ات الالاو ( اا  لالالم    عالالة  الالع  ةن الالة 8370   
وات س  الالةت اتحالالع را  حيالالة واتحالالع ب  الالث تمفةن الال    انالاله تالالو لكالال   8377 الالة  ات الالاة  

ف   ف    ع  عة انح مام   ة،  واش ا  ات اوةال  ت مفةجيالة  الع  مال  األمم الع  ال   
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بةنةع الًة لحلةض عتةت ية ات اع   احنحةال     تم اة   وبم ت   اع   الع عات اله 
ااح ةعالالًة  8371ع الالح ًس تمح الالمح ات الالاو  خمالالب  م الاله وصالالان د،تالالان اتالالم ات الالما   الالةم 

دخمالالالث  ةن الالالة  الالالع ات الالالةد  ات الالالاو   إجةاجيالالالة ااخحأالالالةر  8372شالالالأة   89ا أالالالة  و الالالع 
اتح ةةأالالالع األون  و الالالع اتتالالال     مالالال  عةول الالالع لانالالالغ ر  الالاله ت أالالالم  ا حكالالالةر ات الالالسح 

ح   علحأالالالةًا    االالال ا اا حكالالالةر ، الالالمم  الالالع ات الالالاو   الالالع ناالالالة  اتكحمحالالال   اتتةب الالال  وات الالالا  
ات  الالةم األون عتالالةتح ات الالال   اتل   الال   وةأ الالع  مالالم ل الالماي ة  الالع ات  ةنالال  اتموت الال   
وا    الالالةز  اتتالالال   تألنالالالم   ات اوةالالال   الالالة   الالالع ر ،الالاله ،لالالالزز عالالال  ع الالالمرلي ة ات  ةنالالال   
احنالالحةال     واتأ  الال  اتلم  الال  ات الالةورة   وبالال تا ل   الالث اتتالال   عالال  ات  الالةم بحف  ةاالالة 

 .(0)8379ات او  األون  ع     اتح ةةأع
وا الال ا لتالال   ات الالةد  ات الالاو  عالال  اتالالمون ات  الال  ات اوةالال  اتكأالالة  ات لحالالةف بيالالة 

وبةتح ماالالم االالع اتاا،الالةت ات ح الالم  األعةة  الال   وات  مكالال   ((دون ات الالسح ات الالاو  ))دوت الالًة 
م ات ح الالم   و ةن الالة  ورونالال ة اال ةد،الال   واتتالال   اتتالاللأ    واتالال ا  را الالاا ،ل مالالا   مالال

لااةة لةنةنةليو ات اوة  وزةةد  عفة  مية اتحمع ةة  اتحع وصمث اتم  م ات المر   مالم 
 .(9)ا  ةخ اتكة  األرح     ةعمية  تةات ات ةات

 الالع  وةالالم  وردت علةاالالم  ع الالب انحتالالةر األنالالم   ات اوةالال  للةةفالالًة تمالالمون ات اوةالال    
  نيالالة للمالالا    ات اوةالال (اتف الالة  ات ةت الال  عالال  ات الالةد  اتحةنالالل  ع يالالة )اتالالمون ات الالةجز  تألنالالم 

ةأالال  األون  و جيالالةز عحف الة نالالاو   خالة   الةت نالالس ًة ناوةالًة  صالال لث  واتالمون اتحالع 
وا ا اتح مام ا اأن  مم خ    دون   ط اع:  ل 8375ع   ةنا  ات ةنع ع   ةم 

 .وات  مك  ات ح م   و ةن ة  واتت  ( )اتاا،ةت ات ح م   ورون ة اال ةد،  
 ةالم  وردت وتم ع  علةام  ع الب انحتالةر األنالم   ات اوةال ات ةد  األ وةس ظ    

عتام    ا ة )ات سح ات او ( و)   جيةز عحف الة نالاو   خالة(  دو  ا االةخ    
للةةالالف ااحالالح ات  تالالاد بي الالة  وةالالم ،لالالاد ذتالالا احغفالالةن اتالالم صالاللاب  ا، الالةد للةةالالف 

   و اتم واٍف تاأ ل  األنم   ات اوة  ، ا  شةعًس وعحف ًة  م ه ع  ةأ  ج  ب اتمون
 مم اع ةن   وحب  م  ةص   ب   اتحف  ةات ات اوة  تألغةاض ات م    واتحف  الةات 

ل مام عفالةا و عتالحة   بال    مالةاف ات لةاالم   ات اوة  تألغةاض اتل  ةة   وع   ج 
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  م  خ   ةتحف  ة ات ةج  ا  ات سح ات او  اا )ات  أم  ات اوة ( و)اتةؤوس ات اوة (  
ةج  ا،تالالةن ات  أمالال  واتالالةؤوس ات اوةالال   وونالالةج  اتحالال  ست ع الال  وا ،تالال    الالًس عالال  ونالال

ات ف  واتتااصةت اتحع ل  ة  ةتاةة  ات اوة   وبةتحةتع ا ا اأالن  مالم اال ح األخ الة  
   ةم علةاالم  ع الب انحتالةر األنالم   ات اوةال    عالة لةداالم عتالامح )   جيالةز عحف الة 

 ااجم     ة  ب   ل   ةت ناو   خة(  ع ات لةام   ان ة ، حيمف  ه اتح   م   نه ا
 .اتحف  ة ات او  ات  ح مم تألغةاض ات م     و ات  ح مم  ع األغةاض اتل  ةة 

وا الال ا  صالالأح ات الالةد  ات الالاو  ، الالو خ  الال     الالةخ االالو األ  الالةخ اتالالماج ا   الالع 
      االالمف ات لةاالالم  االالا ع الالب اانحتالالةر األ  الالع تألنالالم    .(9)ع مالال  األعالال  اتالالموتع

ةر ات او  اتم انحتةر   الاد  وةل الع زةالةد  األنالم   ات اوةال  ات اوة   اذ ،  و اانحت
  ًة ونا ًة  الع  الاز  اتالمون ات ةتكال  تاله  وانحتالةر    الع وةل الع زةالةد   المد اتالمون اتحالع 

. وةالالالم  الالالةون  لالالالض اتكحالالالة  (7)تيالالالة ات ةبم الالال  اتح   الالال  وات ةت الالال  ت  الالالةز  األنالالالم   ات اوةالالال 
ل ات  الةم ات الةنانع اتال   ، الح م للةةف ن ةم   ة انحتةر األنالم   ات اوةال   مالم  ناله 

اتالالم اتلماالالم عالال  االفةة الالةت اتموت الال  عحلالالمد  األمالالةاف اتحالالع ليالالمف اتالالم ات فالالةا  مالالم 
اتاحب ات او  ات ةجو وح ة   مم   ةز  األنم   ات اوة  عال  ةأال   مالةاف جماالم  ل  
و شالالالةر  لالالالض ات ح تتالالال    الالالع ات  الالالةن ات الالالاو   ع الالالةن األنالالالحةذ )   أالالال ( واألنالالالحةذ 

ا ة اتم    ل ات  ةم ات لةصالة ت  الة انحتالةر األنالم   ات اوةال  ل   اله )عاا ة( وغ ة 
. ب   الة (7)   ةم ات لةامات اتموت   واالفةة ةت عحلالمد  األمالةاف وات  ةنال  اتام  ال  ل

اؤ م اتكحة  ات ا   ث  مم    ات فيام ات لةصة انحتةر األنم   ات اوة  نة ب ع  
ةد الالالال  تح الالالالةةو ال الالالالةت داجالالالالة  اتأمالالالالما  ات الالالالةجز  ل ع  ا الالالال  ات اا الالالالم ات ةنان الالالال  اتموت الالالال  اتي

. واالالال ا ،ل الالالع    (5)تألنالالالم   ات اوةالالال  اتحالالالع ، الالال   ل    يالالالة رةة الالال  دوت الالال  عسج الالال  ل 
ات تالالةدر ات ةنان الالال  ات    الال  ت  الالالب اانحتالالةر ات الالالاو  ا ل  تالالة  الالالع    الالةم علةاالالالم  

   بالالال  لحلالالالمااة اتالالالم عالالالة ةأميالالالة وعالالالة  لالالالماة عالالال  الفةة الالالةت  خالالالة  ف ةج الالال  وعحلالالالمد 8371
 األمةاف ب  و حم ات اان   اتام    ات حلم    ةتحتماة ات او . 
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 انُىويت نهدول احلائسة نألسهحت انُىويت االسرتاتيجيت: انفرع انثاَي
  اتأاا الالالك اتحالالالع د الالالث اتالالالمون ات اوةالالال  اتكأالالالة  تاحالالالب علةاالالالم  ع الالالب انحتالالالةر ا

اتحفك الة   اع نف  اتأاا ك اتحع د ث لمالا اتالمون اتالم 8371األنم   ات اوة  تلةم 
تحلزةالالز عالالة ليالالمف ات الاله  –خالالةرج امالالةر ات لةاالالم   – الالع وحالالب  الالمد عالال  ات الال ةنةت 

ات لةاالالالم  عالالال  ع الالالب اانحتالالالةر ات الالالاو  ات الالالؤد   و اتالالال   ،  الالال     االالالؤد  اتالالالم   الالالةز  
  وت الة  ةنالث  لالض اتالمون ل حمالا اال ح األنالم   عال  ةأال  دون  خالة   األنم   ات اوة 

ف اتالالم نالالزت ات الالسح ات الالاو    و  حالالم وةالالث انل الالةد ات لةاالالم   وتالالو لكالال  ات لةاالالم  ليالالم
ل م    مد لما اتمون    م   مث اتالمون ات الةجز  تألنالم   ات اوةال   مالم ا حكالةر عالة 
اأ الالالع  مالالالم ل   زاالالالة   الالال     الالال  اتالالالمون وذتالالالا بحتالالال    عالالالة ،  الالال  ل الالال  حه   )ات الالالةد  

عالالالة اةونالالاله  - تالالال    الالالةد   و ج الالة ع  -ات الالاو  (  فالالالو ت ل الال     الالالةخ االالال ا ات الالةد  
  ةصالالة جماالالالم   ويالالارةنالالةت ،  الال     ل الال    الالمم ات  الالةا    الالع ع ةنالالأًة عالال  ن 

لحا ة   ية شةو  اتل اة   ع ات ةد  ات   ار  وبةتحةتع لان ب داجة  اتمون ات الةجز  
تألنالالم   ات اوةالالال     الالة ليالالالمف اتالالم اح  الالالةخ  مالالالم اتيالالا  اتاانالالالل  بالال   اتالالالمون ات حم  الالال  

ات ح معال  (  اتالمون تالمر  تيالة ) تمحك اتاج ة ات اوة  ) اتمون ات ةع ال  ( وبال   اتالمون ات 
 لمم صل م اتل   اتفةد  ،    ة احشةر  اتالم ات الةنا  األعةة الع ات  ال م   )ةالةنا  

( اتالالالال   لتالالالال ة عسع الالالاله األنةنالالالال   اتالالالالم وحالالالالب  8351ع الالالالب اانحتالالالالةر ات الالالالاو  تلالالالالةم 
تمةةظ  أبةةخز ومةةغاشالالحةامةت  ماالالم  ت  ةنالال  اتاا،الالةت ات ح الالم   تالال   اتحتالالماة ات الالاو  

 .(1) االشتخاشات:
ااشحةا   ع  ةت  اتمون غ ة ات الةجز  تألنالم   ات اوةال   مالم    لتال   حال ةنةت  .8

اتا ةتالال  اتموت الال  تماةةالال  ات رةالال  ج  الالب ات الالااد وات لالالمات ات اوةالال   تالالض ات  الالة   الالة اذا 
  ةنث ا ح ات ااد وات لمات عارد  ع  جةن  اتاا،ةت ات ح م . 

  نالال حاة  ل ةعالالًة اذا عالالة اتالال    مالالم    للالالةو  اتاا،الالةت ات ح الالم     ح الالم االفالالة .0
  ة اتاةف ات حم ع جيةزًا ناوةًة  و اذا انحيا عةد،ًة ح ةنةت اتا ةت  اتموت    و  ،ال  

 ح ةن  ةمعية    ح م االفة .  
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اشالالالحةا  نالالالةةة  حالالال ةنةت اتا ةتالالال  اتموت الالال  تفحالالالة  غ الالالة ع الالالمد   مالالالم ج  الالالب ات الالالااد  .9
 متحلالةو  نالةر  ات فلالان  وات لمات ات ارد  ع  اتاا،ةت ات ح م   نالااخ وال  الفالة  ا

 .  ا
عم ناة   ن اتاا،الةت ات ح الم   الع ات اا  ال   مالم ا الةد  ات لةت ال     الك ،تال    .9

ج  ب ات ااد ات اوة  ات ةص  اتحع احو انحةجيالة  ال  مةةالن انالح مام علالمات اتاا،الةت 
 ات ح م .

وة الان األنالحةذ نالالةرج نال ة   تالالاص للةحاله ت  ال ت  األنالالم   ات اوةال  واتحالالع 
ات الةنا  اتالموتع )) ةة   ال   لكالا  عح ال    حال    الةت خالةص بيالة  نال ةح اة    نية 

     ات  ةش ات   دار   تاص عاحات األنم   ات اوةال  خالسن ((تألنم   ات اوة 
  الالالم األربل  الالالةت عالالال  ات الالالة  ات ةحالالالع  ال الالالو  ةت  أاةالالال    الالالك والالال   أالالال   األونالالالة  

 مود  ع  ات أالةاخ ات ح تت  واتمرانةت احنحةال     وع حة ع اتمبماعةن   وفم  ع
  واتااةالب ا  اتال   انالح ة  م اله  ات ا  وصفيو  ةت  ةحم   ات  ةوج   تألنالم   ات اوةال

اتكحالالالة  ات يح الالالا  بححأالالالب ة الالالة،ة اتح الالالمح اتحالالالع ةةداالالالة ات ل الالال ةا  ا حأالالالةرًا عالالال  نية،الالال  
ات ة  اتلةت    ات ةن   ةم شيمت عةا   ال و   يالة اتاحالب  الةتحالة واان الماد تمرجال  

 . (3) ة اتلةتو ةة  ةان    و  دنم ع   ةت  اتفمحة  ات او  بما علية عت
م عالال  ت ات حفةجمالال    الالإ  اتلالالةتو تالالو ، الالحفتالال تا و مالالم اتل الال  عالال  ج  الالب اتحاةلالالة 

ات الالة  اتلةت  الال  ات ةن الال  بالال  ا  اتالالمون ل الالحلم عالالة   خالالة  ت الالاض  الالة  جماالالم  بالالمت 
ة   الع لةرة يالة   نية نحكا     ة دعالةرًا و حكالًة عال   ة ال  ات الةو  اتحالع  ة حيالة اتأتالة 

اتااة   ت م  ة  ات   الب ، عال     ل الاد اتلالةتو ات لةصالة عة مال  عال  اتيالموخ واألعال  
و الالة  ات   الالب احاةلالالا     عالالة  الالمأ عالال  دعالالةر  تالالة  وعالالةد   ف الالةخ ات الالة  اتلةت  الال  
 ة  ًة تم ب اتلةتو   نةح ن ا اتح م  نيةج ًة ع     ةال  نسح  مم وجه األرض  

ا خسف ا ح اتحاةلةت ل ةعًة   مو اح  الن األعال   الع خمالن ب م    ات    مأ  لًس ا
 الةتو    الالة االالموخًا و   الالة  ع الالًة و   الالة نالسعًة بالال  ازدادت اتحالالالةات  الالع اتلالالةتو ولفةة الالث 
 م  اتتةا ةت ات  ةن   واألامااتاج ال  واتل ال ةة  وانت ال  اتلالةتو  الع نالأة  اتح المح 
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م الالالال  األنالالالالم   اتح م م،الالالالال   ات الالالالاو  ولالالالالو ل الالالالةوز ج  الالالالب األرةالالالالةم ات  ةنالالالال    ةت  الالالالأ  تفة 
وانالالالح مأ اتلالالالةتو األنالالالم   ات   الالالال  وات أةع الالال  وبالالالةزت  ج الالالالةن جماالالالم  عالالال  ات ةذ الالالالةت 

 . (82)واتاةجةات وات ف  واتتااصةت وات  ةب  واتتاارة  
ت الالم ا حأالالة  الالمد عالال  اتكحالالة        الالم  حالالة  عالالة بيالالة نالالأة  اتح الالمح  اعحالالمت عالالة  

 م عة ،  ال  ا حأالةرح ن اال      ك ،       ن    8332اتم ن    8397ب   ن   
 ةنو ات  ح ب  98/8/8332ل ان  وذتا    ةنأ  لتةةح رج   ع م  األع  اام 

اتموتع اتةاعع اتم ا حأةر  ةتال  انحتالةر األنالم   ات اوةال   ةتال  عيالمدح تألعال  وات السم 
  ع اتلةتو. 

ا  اتفحة  اتحع نأ ث   م اتح ل  ةت رغو  نية ال  ث    ماأ    الة   اا  نيالة 
نث  حة  ،    ات ان   ية  نية  حة  ل ال  ن ات  الة   مالم انحتالةر األنالم   ات اوةال   ة

واتل    مم ا حأةر    دوت    ةت  و جةبث  و  نح ث  و اةح ث نس ًة ناوةًة  لم 
دوتالالال  خةرجالالال   الالال  ات الالالةنا    اجالالال     الالالةم الفةة الالال  ع الالالب انحتالالالةر  8/8/8375لالالالةرة  

كا  االفةة   ات   ار  ةم انالحاة ث   وع         ل8371األنم   ات اوة  تلةم 
   لح    اشةر  اتم دون خملالث  م يالة   الاة  ات الةد  ات الاو  عال  دو     لكالا  
عاةل   مم ب اد ا ح ات لةام  واألعة ا ة ، ال   ال  عال  اتتال   و ةن الة اتمحال   عالة 

الفةة الال  ات الال  ار  اا  الالع بما،الال    الالم اتح الالل  ةت عالال  ات الالة  ات ةحالالع   ة ةنحالالة ت مح  الالة 
  اتحف  ة ات   جةخ  ه األنحةذ نةرج نار  ان لأةةة ل خة اةل   اتموتح    ع وتل

واتالال   عالالؤداح     الالًس عالال   ةن الالة واتتالال    ة حأةرا الالة  8371الفةة الال   اتالالماان الال ةم 
دوتح   عحاناح    مم ع حا    ةز  ات ا  ات اوة  ات ةرب    إني الة   المعة تالو لاةلالة 

عالب نف ال ي ة   الا   ال  ع ي الة  الة   الع  ازلاله   مم االفةة    ان الة  ةنحالة ع  ال  ح  
بةنالالةعو نالالاو   ا  االالا  الالمأ ووةالالب االفةة الال  االالمخ   الالع ل الالةةض صالالةرخ ذ  صالالأت  

( عال  الفةة ال     الة تل الم ات لةاالمات 81 خسة   وةةنان   ع  ارًا ات اله   اجال  ات الةد  )
 .() 8373تلةم 
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حةذ نالار وعة دع ة  تالمد ات الماك  ال     الةخ ات الةد  ات الاو  اتال   اةةالم األنال
   ،  ب اتلةتو     ف   ةةنانًة دوت ًة ، ال  األنالم   ات اوةال  ،  الو وةالازت ات  الةمأ   
    ةعالالاله اتالالالم دون  الالالةجز  تم الالالسح ات الالالاو  و خالالالة  غ الالالة  الالالةجز    الالالإ  اتالالال   ،  الالال     
،تالالح اتحلم الالن  م الاله االالا    اجحيالالةد األنالالحةذ نالالار ات أ الالع  مالالم ا حالالةام نالال  ات الالةد  

ت لةاالمات  اجحيالةد  الع غ الة عاحالله بالمت       ةن الة ا  ةنا  ( ع  الفةة      ة ت81)
 لالالالم لاة ليالالالة  مالالالم الفةة الالال  ع الالالب انحتالالالةر األنالالالم   ات اوةالالال   الالالع  يالالالم اتالالالةج    ةن الالالاا 
عحالالالةا    الالالةودت اتح مالالال  عالالال  اتحزاعةليالالالة  الالالار وصالالالان اتالالالةج   جالالالة  شالالال ةا  اتالالالم نالالالم  

بالالم ا      ةن الالة تالالو لكالال   لالالم ةالالم انالالحتةةث  الال  عالالة  الالع جلأحيالالة  8337ات  الالو  الالةم 
اص بةنةع يالالة ات الالاو   واذا  ةنالالث   م الال  ل الالم  دوتالال   الالةجز  تألنالالم   ات اوةالال    تالال

تم ةنا   تو ل ة  ف    اتمون اتتةب      ةد  اتاا،ةت ات ح الم   تال    الةف   الإ  اال ح 
ات ف  الال  ةالالم انالالحفزت اتالالمون اتتةب الال  و أالال ت     الال  عالالة لكالالا  اتحلأئالال    الالمعة للمالالن 

تال ةت      ةنالأ  بةنةع يالة ات الاو     الة األعة  ةنحل ةن نف  ات ن عال  ةأال   ارةالة ات
   االال ح ات ف  الال   ف الالةت عالال  ةأالال  اتتالالة  ت  الالةد    ات  اعالال  احاةان الال  تا الالث  مالالم 

اذا واص  اال الةد األوربالع واتاا،الةت  8371نأ   ات  ةور  ات  ةن     تةدر  الفةة   
ات ح م  حالتاي ة عال   جال  ل ةةالة ات مال  ات الاو  احاةانالع تمف ال  عال  ةأال  ع مال  

 . (88)ع األ
وةالالالم مل الالالث  الالالمد عالالال  اتالالالمون اتحالالالع ل مالالالا ات الالالسح ات الالالاو   الالالع ات ل الالالةر اتالالال   

بحف  الالةات  8375، تالالة  الالن   الالةز  ات الالسح ات الالاو   ةتالالمون اتحالالع ةةعالالث ةأالال  نالال   
ناوة  وب  ح م ذتا  صأ ث ل ما ات ن ات  ح    ع اتح مح ات او    وا   ةنث 

مالالم وحالالب  الالم تمح الالةبن  مالالم علةاالالم   الالمم انحتالالةر األنالالم   ات اوةالال  لمزعيالالة  ةتل الال   
اةح الالةخ و  الالةز  ات الالسح ات الالاو   و ةنالالث اتي الالم  الالع مم لالال  اتالالمون اتحالالع  دانالالث  تالالة 
  اة  ات ةد  ات او   ع اتالمون ات اوةال  ات  ال  اتكأالة    وا حأةلاله لالمب ةًا   تالةةًة 
واةتةج ًة تأ    اتمون األ  ةخ  ع األعو ات ح م  اتحع ل  ة ات لةاالم   م يالة   الةز  

ت الالاو  ولأ  الاله تم  الال  اتكأالالةر   وةالالةن ع الالمو  اتي الالم  الالع األعالالو ات ح الالم     ات الالسح ا
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حلاالالع لكةة الالًة شالالة  ًة تي   الال  االال ح اتالالمون  مالالم ات تالال ة اتلالالةت ع   تات لةاالالم  جالالةخت 
وجةخ اتةد  مم عاة  ات  مو  اتي م  ات    ة  ا ان  ةنو ع  ا   ع  اتالمون   

تالالال   ا الالالة     نالالالزوت  الالالع  عالالال  ات الالالف ة األعةة الالالع )لاعالالالةس  ةااالالالةم( اتالالال   ةالالالةن لانالالاله
ات لةام  اتم لكةة  اتل تةة  ول اة  اتكأةر  ،  شة       و اا الةراو  ال   لف ال   
 و اعح ةز وان ة  ةحث ا ا اانح ةخ وةوف لةرة    جلمث ع  اتمون ات    اتمون 
ات اوةالالال  األوتالالالم   الالالمعة  ةنالالالث ات لةاالالالم  للالالالةض ت اا  الالال  األعالالالو ات ح الالالم   م يالالالة نالالال   

 . (80)احع ة  ل ةا  ا ا اتااةب ل وتو ،    ع 8371
و مالالم اتالالةغو عالال        الالةخ ات الالةد  ات الالاو  عالال  ات ة  الال  اتةنالال    ،لالالمو  االالو  

 نف الاليو األ  الالةخ اتالالماج     ت  مالال  األعالال  اا    اتل الال  األ أالالة ات حلمالالن  ةت الالةاة  
ات اوة   مم ع حا  شأ   اتلسةةت ات اوةال  وال  ع حكالةًا اتالم  عالم غ الة  ل الم ل ةشال ًة 

 .ب شؤو  اتلةتو  ع ناة  ات اأ   ات  ةج   عة ب   عان ا وواش ا عب لازة
ونالالالالااًخ شالالالاليم اتلالالالالةتو  حالالالالةات لالالالالالة  و  حالالالالةات انفالالالالةاج    الالالالإ  ات ةبالالالالث االالالالالا     

عتام ةت جمام  ويةت ت  ز اتاجالاد    ةنالأ  دخالان ات السح ات الاو  ات معال  عال  
 ةأ   : 

ةدت ات الاو  ا  ع االن اتال سياسةة الةخدا الشةػوو أو سياسةة التةػازو الشةػوو 
، الالام  مالالم  نالالةس  كالالة  ع ارةالال  عفةداالالة     الال  عالالة ،  الال   لمالاله  ةت الالسح ات الالاو  االالا 
ع الالةد اتحيماالالم  ةنالالح ماعه   الالك    اتحيماالالم  ةنالالح مام االال ا ات الالسح االالا    الالة  لةت الال  
ن ةنالال ًة ودبماعةنالال ًة عالال  انالالح ماعه انالالح ماعًة  ةب الالًة  لم الالًة   تالال تا و  الالة ، الالان ع االالن 

  االالالا  الالالع األنالالالةس نالالالسح نالالال  اتاجع ون ةنالالالع ورادت اتالالالةدت    الالالإ  ات الالالسح ات الالالاو 
  وتكالال  عالالة االالا اتالالةدت  الالع عفياعالاله (89)لك الال   ا  حالاله  الالع وجالالادح وتالال    الالع انالالح ماعه

احصالالالس ع   للة الالاله ات انالالالالا ةت اتلم  الالال    نالالاله ل ع  ا الالالال  عالالال  اتحالالالماب ة للالالالالماة  و 
لح الال اة دوتالال  وا الالم   و    الالة ل الالاض صالالةا ًة ن ةنالال ًة عالال   جالال  خالالسف ب  يالالة    ت الال  

لت  ب األ  ةن اتلماج   اتحع ،       لت ية دوتال   و ع  ا ال  دون علةد،ال     مم 
وذتالالا  الال  مةةالالن بالالك اتالال  ة  الالع اتاالالةف اعخالالة بيالالمف ف  الاله  الال  احةالالمام  مالالم    
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  وا ا اتحلةةف ا اأن  مالم ج  الب  نالاات اتح المح   الة   يالة نالسح  (89)     ماجع  ل
ات الالالالاو  عاحالالالالات  الالالالما  ة   ات الالالالةو  ات حلالالالالةرف  م يالالالالة  و اتح م م،الالالال  و الالالال تا ات الالالالسح 

وبالال تا  الالةتةدت تالالو ، حتالالفه اتفكالالة اانالالحةال  ع  الالع  يالالم ا حتالالةف ات الالسح ات الالاو  بالال  
 ة  علةو ًة ع  ةأ    تك ه  صأح  ع اتليم ات الاو  عاأ الًة ون الة تاله ول الث ل ةبحاله 

 م م  ات ة  اتأةرد   ةت ات . 
ال الالةذ  وةلالالةف انمرةالاله بالالا ة اتالالةدت   نالاله ل ايالالمف اتالالم ع الالب دوتالال  علةد،الال  عالال  

ات ةار  ةنح مام  نم حية  و  تالار    الو ع ليالة عال  اتل ال   و اتالةد ازاخ عاةال  علال   
 .(87)   ةل ةذ ع  ا   ع  اتحماب ة واحجةاخات اتحع لت   ليمامًا  ة  ًة ل

( ل ، ح الالع تالال   ع الالةد ات الالمر  V.koitharaواتالالةدت   الالة ، الالان ف .  اة الالةرا )
 .(87)ر  ل ف ةاة  م هل مم اححةار  ةت تو  ب     ل مأ ا ح ات م

وا الال ا  الالإ  عفيالالام لاتل الالة ل  عالالة جالالااة   ةت  الالأ  تمالالةدت   واالال ا االالا لاتالالةدت  
 ةتل ة ل ات   ابم    امر  ات تو   ه  نه ناف احلالةض تل الة  شالمام ازةالم  مالم 

 عة اا ع حلم تح  مه  ت   ل   ن ام ه .
ل (  الال  اتالالةدت   الالةن Michael Qurlanوةالم ل الالمأ ات الال ة ع  ةج الال   الالةا  )

ا  ات فيالام األنةنالالع تمالالةدت عفيالام   الال ط    يالالا ،ل الالع    ل  الب   الالمًا  ةاعح الالةت  الال  
ال ةذ لمب ة غ ة عةغا    ه ولأةا  ته  مم    ال ةذح ذتا اتحمب ة ن   ة  م ه رد 

 .(85) ل  لتم    ه ات  ةوئ وات  ةر  مم ع ة له وعتةت ه ل
  األنةنالالالالع وة الالالالان  عالالالال   ااةالالالالم  ل   ات الالالالا  االالالالع جالالالالااة اتالالالالةدت واالالالالع اتلةعالالالال

تسنالالح ةار ألنيالالة ل حمالالا ات الالمر   مالالم اتالالةدت   واالالمف اتالالةدت االالا ع الالب ةالالا  علةد،الال  عالال  
ال ةذ ةةار  ةنح مام  نم حية وع لية ع  احةمام  مم  ل     و رد  لال  ازاخ عاةال  
علالالالالال      الالالالالةتةدت اذ    الالالالال  غ الالالالالة عأةشالالالالالة ل الالالالالام  الالالالاله اتموتالالالالال  تحفالالالالالةد  اعح الالالالالة  ات الالالالالا  

 .(81)اتكأ ةل

  ارلأةمالالًة وف  الالًة  الالةتحااز  ات الالاو  واانالالحةال  ع ات الالةجو بالال   وةالالةلأط اتالالةدت ات الالاو 
اتاا،ةت ات ح م  واال ةد ات ا  حع ات ةبن   وةلحأالة اتحالااز  ات الاو    الة االا ات الةن 
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 ةت  الالأ  تمالالةدت ات الالاو        الال  جماالالم  عالال  ات  الالةجن احنالالحةال     ات لةصالالة  ولاالالارًا 
سح ات او      م لاصالمث اتاا،الةت  ةتغ األا     ع اتلسةةت اتموت    ع  تة ات 

ات ح الالالالم  واال الالالالةد ات الالالالا  حع ات الالالالةبن اتالالالالم ل   الالالالن نالالالالات عالالالال  اتحالالالالااز  ات الالالالاو  اتك الالالالع 
وات ا ع    ك تو ،لم اح حب    ع ية     لفا  ناو   ةنو  مم اعخالة    الةتحااز  
ات الالاو  بالال   اتاا،الالةت ات ح الالم  واال الالةد ات الالا  حع ات الالةبن االالا لالالااز  شالالةع   الالع    الال  

م   ات اوة  واحنحةال       و ع  دةحية وةمرلية اتحمع ةة      ة    اتحااز  ب   األن
اةل   اتموتح   ةم بمغ ع حا  اتحمع ة ات  الة     ول االم  ةتالم درجالةت اتحتالأب 

 . (83) ات او  واا عة ،لةف  ع ات ةعاس اانحةال  ع بحااز  ))اتة   ات او ((
  ات الالةد  ات الالاو  ا ،لحأالالة ع   الال  ،    الالة    ن الالان ا  امالال و الالع خحالالةم االال ا ات

رنال      ان الالة االا  أالالةر   الال  ع حالم  خالالةص احكالا  عالال  اتالالمون اتماج ال  اتل الالاة   الالع 
  الالةز  واتحالع  تالالمث  مالم عاا  الال  ات  ح الب اتالالموتع  ة حكةراالة ت اتالالموتع ع مال  األعال 

ألنم   ات اوة      ة         اتمون اتحع ا ل  ا  ل ث ،ة ا  اال ا ات الةد  ل  الب ا
ا م ات ةنا  اتموتع ع  لااةة  و   ةز  األنالم   ات اوةال  وذتالا عال  خالسن   اج  ةا 

ن ةن  اازدواج   ات حأل   ع ا ا اال ةح     ك اح ح  ت   جمع     احو  تم 
ات  ح ب اتالموتع  الع امالةر وحالب حالاا ط ةةنان ال  لكالةس  الن ااعح الةز ول الح م عأالم  

دو  غ ةاالالالة عالالال  اتالالالمون   الالالك  ا حكالالالةر اتاا،الالالةت ات ح الالالم  و مفةؤاالالالة تألنالالالم   ات اوةالالال 
أالالالب  نالالالةت   حن الالالماة للاالالالع تيالالال ح ات  الالال ت    لالالالةدًا جماالالالم  لح االالالم احراد  اتاا  الالال  ول

ات لح م  حم دون  خة  لحامالب اتالم اعالحس  اتحك اتاج الة ات اوةال  خالةرج امالةر  اح ةاح 
 اتمون األ  ةخ  ع ات ةد  ات او  . 
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 ادلطهب انثاَي
 نُىويت )خارج انُادي انُىوي(اندول ادلعروف حيازتها نألسهحت ا

ا  ات    ج لث  م ه اتمرانةت ات يح    تؤو  انحتةر األنم   ات اوة    االا 
ا حأةر    ع  اتي م واتأة  حة  و )انةاج  ( دوًا  ةجز  تألنم   ات اوة    واذا  ةنالث 

  و الالال تا ات الالالةن  ةت  الالالأ   8359ع الالال ت  لف  الالالة اتي الالالم ألون ة أمالالال  ناوةالالال  فةبحالالال  نالالال   
  الالال   األعالالالة ع حمالالال   ةت  الالالأ  )حنالالالةاج  ( ذتالالالا  نيالالالة ا ح الالالمت 8331  الالالحة  نالالال   تمأة

ل    الالالالة ، الالالال    ةزليالالالالة االالالال ح األنالالالالم    ات الالالالاو   ن ةنالالالال  لاتت الالالالاض عة الالالالةت ،لالالالالةف بالالالالالالال
واال ا عالة نال حاة  ات اله  الع اتفالةوت  و ةصث  مم ا ةم  انحةال   ةلية ات اوة   ةتتا

 ات سأ اعل   و  ة ، لع:
 يٍ حيازة األسهحت انُىويت يىقف اذلُد: انفرع األول

اتالالالم   الالالةز  األنالالالالم    8391نالالاللث اتي الالالم ع الالال     نةتالالالالث انالالالح ستية  الالالع  الالالالةم  
ات اوة   وبلم    ش مث  ون   اع  وم    بةجةن  جاااة ان نيةو    الة  عال  بال   
ع  زالية  ع  ةعيالة األون لتال    ت  ال  اتاةةال  ات رةال  بةجةنال  اتلالةتو اتف زةالةجع االاعع 

نتالالةخ عة الالز ذر  تمأ الالك واتحالالمرة   الالع لةوعأالالع )ةالالة  بالالاعأع(  الالة  بيةبيالالة  وعالال  فالالو ا
عالالال  بالالال   عيةعالالاله لالالالمرة   م الالالةخ اتي الالالم  الالالع اتح   الالالةت ات اوةالالال  ولاالالالاةة ج  الالالب ات اانالالال  
اتلم  الالال  ذات اتتالالالم   الالالالةتأ اأ ات اوةالالال    وبلالالالم و الالالالة  بيةبيالالالة  الالالع  الالالالةدأ مالالالةجة   الالالالةم 

 . (02)  ممن  مم ات ة ز انو ))ات ة ز ات او  اتي م (( 8370
 الالال   م الالالةخ اتي الالالم خأالالالة  وانالالالل   الالالع ات  الالالةن ات الالالاو  واتح   الالالةت ات الالالةجم  عالالال  ا ح

 ةت فة الال   نالالأةرا فالالو  ابحالالماخً خالالسن ل ف الال   الالمد عالال  عتالالةرةب عفالالة ست اتأ الالاأ ات اوةالال  
و 82نالالالةاةوس وزةةت  الالالة وبارن  الالالة   و خ الالالةًا وةو الالالة   واتحالالالع لةاو الالالث ةالالالمرالية عالالالة بالالال   

ية ات ال الالالال  ات  االالالال  ات اوةالالالال   الالالالع ع تالالالة وا   الالالالةار  و الالالال تا  نتالالالال ت اتي الالالالم   الالالالمرل 822
 Fast Breeder Test)   (FBTR ةتأ الةم وات فة ال  اتح ةةأالع ات الةةب تمحات الم )

Reactor   الالالًس  الالالال  ع تالالالالرت ناوةالالالال   خالالالة    وةلالالالالم عفة الالالال  وةو الالالالة ات  تالالالال   )
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ع تة وا   ةار  ع    أة ات فالة ست عال  نا اله  الع اتلالةتو اتال    822تمأ اأ   مر  
جًة و ة  ًة وعأةدًا   ًس     مز ات اران ام اتاأ لع وةالادًا   ، ح مم ات ةخ ات     عيم

  مالالا غالالةام( )   عالالة ، فالالع  07وة  الال  ل الالماة انحةجالاله ات الال ا  عالال  اتأمالان الالام ب  الالا )
ألربلالالال   نالالالم   ناوةالالال (     الالالة    نا  الالال  اتأمالان الالالام اتالالال   ا ح الالاله االالال ا ات فة الالال  للالالالم 

  واالالا ات   الالة اتالال    092  الالة ع ةنالالأ  تألنالالم   ات اوةالال    الالأ  خمااالالة ل ةةأالالًة عالال  ات 
لةلفالالالب ن الالالأحه  الالالع اتأمالان الالالام اتالالال   ا الالالحو  الالالةد   الالالع عفالالالة ست ات الالالةخ ات ف الالال  ألنحالالالةج 
اتاةةالال  اتكيةبةج الال  وةف الال  ل  الال  انالالح ماعه تألنالالم       الالة  نح الالث اتي الالم ذال الال  ن الالا 

م  ع  ات ةخ ات     ات   ، حةج ات ه عفة   وةو ة  ع بما،  لتالت مه     الًس  822
    م الةت  ال% ع  ا ح اتك    ن اةًة تحلاةض ات  الةر  ات ةج ال  82ن ا     لا  ة

اتحتالالالالت   واتتالالالال ةن  اا ح ةد،الالالال    وتالالالالم  اتي الالالالم فسفالالالال  عااةالالالالب ح الالالالةد  علةعمالالالال  اتاةالالالالاد 
اتأمالان الام  الع  انحالةجات  حة  )لةرابار ولةوعأع و ةتأ ةم(   ول مر اع ةن   اتي م  ع 

ةام نالالال اةًة   وعالالال  ات لالالالةوف      مالالالا غالالال 922-822عتالالال ب لةوعأالالالع و الالالمح عالالالة بالالال   
  نتئانحو  ع عفة   عةاةوس ات    8359  ةم اتأمالان ام ات   انح مم  ع لف  ة
 . (08)ا م،ًة عتحة ًة  – ع بما،  ات ح  ةت عتةو ًة   م،ًة 

 جالالةت اتي الالم انحلةاحالالةت ل ةربيالالة ات اوةالال  ات  الال    الالةة  لةعالال  و خالال ت لالالماب ة 
 ()ح    األة الةر اتتال ة    األعةة  ال  األربلال  صةرع   ع اتتش واتح اةه    الك تالو لال

ع  رصم ا ح اانحلةاحةت  ع ات اةب  و ل    ات  ةت اتي م،  ةأ  ل ف   اتح ةر  
عحالة  022  و ةنث    ة  ات حف الةات ات اوةال  ن الا 88/7/8331ات سأ األوتم  ع 

 الالع    ولالالو لف  الالة اتح الالةر  اتالال سأ األوتالالم ( )ل الالث األرض وب  الالة     مالالاعحة وا الالم
فالالة  و  ةالال  ( وتالالو امالالاأ  2.28لم ةج الالًة وبفااصالال  زع  الال  ةتالال ة  )  الالمود  88/7/8331

ات الالا ات الالةرجع ب  الالةجة عتالالل  لماة الالًة ع  انالالًة فالالو   الالةت اتي الالم ل الالةبح   نالالاوةح    الالع 
 وب تا    مث نم م  ل ةربية ات  اا  .  89/7/8331اام األربلةخ  ع 
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 حت انُىويتيىقف باكستاٌ يٍ حيازة األسه: انفرع انثاَي
اا    بما،الال  بةنةع يالالة ات الالاو  لالال خة  8391أة  الالحة  انالالح ستية  الالع  الالةم نةتالالث ات

   ةًا    ن  الةح اتي الم    وخالسن  حالة  ل المو ذو اتف الةر  مالع بالالا ات الما  نية،ال    الم 
ات ح  ةت نةن اتأةنةعو ات او  اتأة  حةنع ااح ةعًة  أ ةًا   أ  وحاح  اماف اتأةنةعو 

 مالاله ن الالا اتح الالمح ات الالاو   و الال تا ات الالة  اتحالالع دارت بالال   اتاالالة    ات الالاو  اتي الالم  وع
واتحالالع انحيالالث  ةنحتالالةر اتي الالم وانفتالالةن  ة  الالحة  اتتالالةة    الال   ة  الالحة   8358 الالةم 

 .(00)وا س  دوت  ب تسدش
 االالمت اتاا،الالةت ات ح الالم  األعةة  الال  تأة  الالحة   الالع بما،الال  ات الالح   ةت عفة الال    الالاأ 

ع تالالالة وا   ةارةالالال  تالالال   بالالال   ة  الالال   7عالالال  نالالالات  الالالاض نالالالأة   / عالالالةخ خف الالال    الالالمر  
تألغالالالةاض اتل الالال ةة    غ الالالة    اتلسةالالالةت بالالال   اتاا،الالالةت ات ح الالالم  وبة  الالالحة  نالالالةخت 
  الالالأ  اصالالالةار األخ الالالة   مالالالم اانالالالحفةد  عالالال  بةنةع يالالالة ات الالالاو  ات الالالم ع  الالالع ات  الالالةن 
اتل  ة  ل    ًة تمحالااز  عالب اتي الم   عالة  الما بااشال ا  اتالم  الةض   ابالةت اةحتالةد،  

فالالو   اجالال  للالالالما   8357نالالة،  تحا  اتتالالةدر نالالال    –ةالالةنا  غمالالال    م يالالة   اجالال  
واتالالال    راد اتكالالالانتةس عالالال  وراخح اجأالالالةر  ة  الالالحة   مالالالم  8317بةنالالالمة اتتالالالةدر  الالالةم 

وتكالالالالال  ب ية،الالالال    الالالالالم   .(09)وةالالالال  جياداالالالالة ات الالالالالة    تم تالالالالان  مالالالالالم ات الالالالسح ات الالالالاو  
 ال  / ات ح  ةت للةةمت  ة  حة  عب   الما حنتالةخ عفة ال   الةنا  ةالة   ةاجالع )عالةخ ف 

ع تالالة وا   يةبةج الالًة )    32ااران الالام مأ لالالع ( عالال  نالالات  ةنالالمو حنحالالةج اتكيةبالالةخ   الالمر  
    الة نفال ت  ة  الحة   8359ع تة وا   ةار ( ودخ  ات مع   لًس  الةم 052  مود 

ذال الالًة عتالالةوت عفة الال  خاشالالة  واالالا عالال  نالالات ااران الالام مأ لالالع / عالالةخ ف  الال  وة الالح مم 
 .093تمأ اأ وحنحةج اتأمالان ام 

وع  ات لةوف  ع األونة  اتلم        ة  الحة   تالمث  مالم ل   ال  اتح تال   
( Almeto الالةتاةد ات ة الالز  عالال  خالالسن   الالم  م ةجيالالة اتالال     الال   الالع عتالال ب  ت  حالالا )

 ع اات ما  ع ع حت  ات أل  ةت فو  ةد اتم  ة  حة  و نيو  إنتةخ خط تح تال   
اتيات م،    وباشة  –األت ةن    – ات اران ام  ع  ةاالة ا ح ةدًا  مم اتح     اتأةةاةن  
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بحتالالت   عتالالال ب اتح تالالال   اتأة  الالحةنع  الالالع بما،الالال  ات  ةن   الالةت حنحالالالةج ااران الالالام  الالالةتع 
 . ()اتح ت   

ةةعالالث  ة  الالحة   الالإجةاخ خ الال  ل الالةر  ناوةالال   الالع نفالالن  01/7/8331و الالع االالام  
ل الالالث نم الالالم  جأالالالةن ر س  الالالاح  الالالةت ة  عالالال  شالالالةجة   الالالع ع ا الالال   ةتاج الالالحة  و ةنالالالالث 

مئال    ما م ًة   عة اتح ةر  األربب األخالة   كةنالث وا 97- 92ا ة ب    ت م  ا ما 
    لالم  8331/  7/ 92  فو  جةت ل ةب  نةدن   ع ات ت م  )عحف ةات لكح    (

 .(09)ااع     ط ع  اتح ةر  ااوتم
و ةنالالالالث ج  الالالالب االالالال ح اتح الالالالةر  ل الالالالث األرض  نالالالالا   ةتح الالالالةر  اتي م،الالالال    وبالالالال تا 

د ل ةربي الالالة ات اوةالالال    الالالمعة لؤخالالال   ةا حأالالالةر اتح ةبالالال  للةدتالالالث  ة  الالالحة  عالالالب اتي الالالم  لالالالم
  و ةنث اتحف  ةات اتأة  حةن   رد  ل  مأ لالع انالحلةد  لاازنيالة  8359اتي م،   ةم 

اانالالحةال  ع عالالالب اتي الالم   اذ عالالالةن االال ا اتحالالالااز   الالع غ الالالة عتالالم حية نح  الالال  تمحف  الالالةات 
 نالم حية ات اوةال  اتي م،    ًس     زم   اع  اتي م  مالم ات  الع ةالمعًة  الع لاالاةة 

 وونةج  ة  ية .
ةالالالالم  8359وة    الالالالة ات الالالالان   نالالالاله اذا  ةنالالالالث اتح الالالالةر  ات اوةالالالال  اتي م،الالالال   الالالالع نالالالال   

صالال فث   نيالالة ل الالةر  لالالمخ   الالع ناالالة  انالالح مام اتاةةالال  ات اوةالال  تألغالالةاض ات الالم      
نالالااخ  الالع اتي الالم  و اتأة  الالحة    ا ،  الال      8331 الالة  عالالة  تالال   الالع شالالية  ،الالةر 

تح ةر  ات اوة  اتةاع   اتم اتمخان ل الث ع مال  اتالةدت ات الاو  ،    اا  مم  نةس ا
 ع ناة  نأة  اتح مح  تأه ات ةر  اتي م،    واذا  ة  ع  ع ةصم اتي الم اارل الةخ اتالم 
عتةف ات ا  اتل  م  ع اتلةتو ل ةش ًة عالب اتك ة ال  اتم، تةا  ال  واتل الن اانالحةال  ع 

ومالالث عتالالة ة اتلالالماو  االالع نالال م   تمأمالالم و  الالًس  مالالم اتحتالالم  تمل الالس  اتتالال  ع اتالال  
ات اةالال  بالال   اتأمالالما     إنالاله  مالالم ات  الال ض عالال  ذتالالا   ولالال فةًا  الالةتيزاجو اتل الال ةة  بالال   
انالالسم   الالةد ون الالادتيع ن الالةًا ت الالل  احع ةن الالةت اتل الال ةة  اتح م م،الال  تالالم  اتأة  الالحة    
و  الالًس  مالالم اح  الالةخ عالال  جةنالال  اتأة  الالحة   مالالم  الالن ات اةتأالال     ا الال   تالال  ة    الالة  

اتأة  حة  وع   ات ت  األون ع    م ات أل  ةت  ةشةوا   لة حيو اتةاع   اتم    ةم
   .(07)اتحلزةز  ةت ا  ات اوة  ات ةرب 
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 يىقف إسرائيم يٍ حيازة األسهحت انُىويت: انفرع انثانث
و   الالة احلمالالن    الالةز  )انالالةاج   ( تألنالالم   ات اوةالال        الالة ات الالان انالاله  لالالم فسفالال    

وتالال   )انالالةاج  (  صالأ ث عؤن الال  اتاةةالال  ات رةال      الال  واةلالال     شالية   الالط عالال  ة الةم د
 الالالةت اتأ الالالك  –بالالالم  نتالالالةمية ل الالالث اشالالالةاف وزار  اتالالالم ةت احنالالالةاج م    8391 فالالالع    

بالم ت  8393واتح ا ط انحكتةف عتةدر ات اران ام  ع ص ةاخ ات      و ع  ةم 
واخالالالالة  نتالالالالا  اتأ الالالالك واتحاالالالالاةة  الالالالع عليالالالالم واازعالالالالة    الالالالك ل   الالالالث )انالالالالةاج  (  الالالالع  

ات   الالال  ةت عالالال  ابحكالالالةر مةة الالال  انالالالح ةاج ات اران الالالام عالالال  خةعالالالةت اتفانالالالفةت     الالالة 
 ةةعالالالث و الالالالم  ل ةةأ الالالال  حنحالالالةج ات الالالالةخ ات   الالالال  اتالالالالسزم تحتالالالت   ات فالالالالة ست اتحالالالالع لل الالالال  
 الالةت اران ام اتاأ لالالع غ الالة ات  تالال    وع مالالك اةلالالة  ات االالالة  نالالاا  عؤن الال  اتاةةالال  

. (07)        مم مةةن ب الةخ ةالمر  ناوةال  انالةاج م   ات اوة  احنةاج م   ون ا  اتأما،  ات
جةخت  او خاالا   الع اتالمر  اتالم ات المر  ات اوةال    المعة بالم ت  ةن الة  8379و ع  ةم 

بح م،و ات أةات ات اوة  وات  ة مات ات  حمف  اتم ) انالةاج   ( ولاجالث ات يالاد  إةةعال  
 . (05)عفة    د، انة 

تاةةال  ات اوةال  احنالةاج م       الك   ل ث ا ةد  ل   و عؤن ال  ا 8377و ع  ةم 
 ت  ث بةجةن  اتازراخ ات اوة  احنةاج م     ولالاتم رجال   اتالازراخ رجةنالحية   وزاد  المد 
   الالةجية اتالالم نالالأل   تالالة   الالاًا ، حالالةراو رجالال   اتالالازراخ عالال  بالال    نالالةل   ات ةعلالالةت 

نالم ة   وات لةام اتلم    اتلةت     ول مدت عم  ات مع    ية  لةع     وة  ة اتم حار
رش م نالم ة  اناله ،  ال     لكالا  )انالةاج  ( ةالم ةةعالث  ال ون لف  الة نالاو   الع صال ةاخ 

  وةلالالةرض اتالالألض اتةوا،الال  اتحالالع  ورداالالة اتالالم حار نالالم ة   ةت  الالةس  8377ات  الال   الالةم 
اتم اتح ةذ ةت اتحع شيملية اتلسةةت اتموت ال  ةأال  ابالةام علةاالم  ع الب انحتالةر األنالم   

ناله تالا صالح لالةرة  لف  الة ) انالةاج   ( ت  أمحيالة ات اوةال    وا شالا ا8371ات اوة  تلالةم 
أل حأالالة احنالالةاج م ا    اجالال     الالةم علةاالالم   8377ااوتالالم  الالع صالال ةاخ ات  الال   الالةم 

ع الب انحتالةر األنالم   ات اوةالال      الاًا حال   ات الالةد  ات الاو   مالم غالالةار عالة   ال   الاله 
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امالالالالالب وحالالالالالب اتتالالالالال   و ةن الالالالالة رغالالالالالو اني الالالالالة تالالالالالو امح  الالالالالة  ةت لةاالالالالالم  ات الالالالال  ار  اا  الالالالالع ع
 .    (01)اتح ل   ةت ع  ات ة  ات ةحع

   اتالالال   ، مالالال  بح الالالماةنة عالالال   ةحالالال      لكالالالا  ) انالالالةاج   ( ةالالالم ةةعالالالث بحف  ةاالالالة  
االالالا انلالالالمام ات تالالالم    الالالع ل الالال  ب  ةصالالال  اتل الالالاة   8375ات الالالاو  األون ةأالالال  نالالال   

 ةت ةد  ات الاو  اتحالع ل لال  ع يالة دوتال   الةجز  تألنالم   ات اوةال   تال   شالة ع وةالةنانع 
 ات   نتث  م ه علةام  ع ب اانحتةر ات او  . ةتت   

   نتالالئث ت  الال    الال ةة  انحتالالةرة  تمأ الالك واتحاالالاةة  8371و الالع  زةالالةا   الالةم  
لة ل  تازار  اتم ةت  ول مدت عي حية تحكا  ادار  تمأ اأ ات اجيال  تمتالؤو  اتل ال ةة  

ان  ال     وتية  ةتاأ ل  دور  الع ل ةةالة ن ةنال  )انالةاج   ( ات اوةال    وبال تا ،  ال  ات ال
ات ؤن الال  اتل الالال ةة  االالع اتحالالالع بالالالم ت اتأةنالالةعو ات الالالاو  احنالالالةاج مع   واالالع اتحالالالع لالالالماةح 

اتالالالالالمور األنةنالالالالالع  س  الالالالال  الالالالال ولالالالالالا ة تالالالالاله ات الالالالالمعةت اتسزعالالالالال  ت  حمالالالالال  األغالالالالالةاض   
تمل الال ةة    الالع ات ؤن الالةت ات  ةنالال   احنالالةاج م   اتحالالع لح الال  ات الالةار ات حلمالالن  ةت  ةنالال  

 .  وة ات ا 
ت الالاض ات لح الالم  اتحالالع لحأليالالة )انالالةاج  ( اتحالالع ل لالال  و مالالم اتالالةغو عالال  ن ةنالال  ات 

ع  ات  ح    ات زم    و لةنةنحية ات اوة   إ    و األدت  و راخ ات أةاخ وعال  ب  يالة 
عالالة خمالالال  ات الالاله  ةةالالالن عالالال  األعالالالو ات ح الالم  ةالالالةم  ةتأ الالالك  الالال  ات الالالمرات ات رةالالال  ات  ح مالالال  

حالة  ةتال ة  جالمًا     نه  إع ةنية ص ب ة ةب  ناوة  خسن   8318)حنةاج  (  ع  ةم 
  الالة ارلكالالزت اتح الالماةات اتلم  الال  ت الالمرات انالالةاج   ات اوةالال   مالالم ل م الال  اتتالاليةدات اتحالالع 

اتم من ال     الع لتالةة    Sunday Timesاتالم صال  ف   () دتم بية عةدخة   ل انا 
  انالح ةدًا اتالم ات لا الةت اتحالع  Sunday Times  و شةرت صال  ف   8317األون /

  (03)ة أم  ناوةالالال  022 انا   اتم    )انةاج  ( ل حما  تمث  م ية ع  عةدخة   ل
وةلح م  لض ات  ممال     الع و ةتال  اانالح أةرات ات ة زةال  األعةة  ال     )انالةاج  ( ةالم 

 8373  و نيالة ةةعالث ع ال   الةم  8371ل   ث ع  لت  ب  م  ة ةب  ناوة  ع    الةم 
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ح الةد    انالةاج     مالا مال    وة الاد ا  83بحت  ب خ    و نث ة ةب  ناوة  ةاليالة 
ةالالالالم  تالالالالالمث  مالالالالالم ات لا الالالالالةت ات اوةالالالالال  عالالالال   وتالالالالالم اتح الالالالالةر  ات اوةالالالالال  اتفةن الالالالال    الالالالالةم 

8372(92) . 
ويخى البعس أو الػضع الشػوو اإلسخائيمي يتدع بسالمة  ذات شةابع صةا     
  (98)أىسيا:

ا  انةاج   ت  ث ع ةد دوت   ةجز  تألنم   ات اوة  ب   نية ت  الث ل ةالا  ناوةال   -  
ر س  022     يالالع ل حمالالا لةنالالةن  ناوةالال   أ الالة  ل الالو عالالة ا ، الال   الال  صالالت ة  ل اةم   الال

 ةب الالالال  ناوةالالالال    الالالالة االالالال  ة ب حالالالالة عةن الالالالف مم   وونالالالالةج   ة  الالالال  ح،تالالالالةن االالالال ح اتالالالالةؤوس 
 ةتح الالماةات ات الالةجم  ت  الالو عالالة  نح حالاله )انالالةاج  ( عالال  عالالااد ناوةالال  )بمالان الالام عفتالالان( 

ات الالااد ات اوةالال     الالو ل ةةأالالًة   عالالب عس  الال       الالو 722-922لتالال ة اتالالم عالالة بالال   
  الالالالو بمالان الالالالام عفتالالالالان   و  الالالالو ات الالالالااد  722-922ات  ما الالالال  تمي الالالالم لحالالالالةاوح بالالالال   
  تو ااران ام  ةتع اتح ت   . 022ات اوة  اتأة  حةن   ا اح ةوز 

ناوة  عل الم  ع ال    ةزليالة تألنالم   ات اوةال     انحةال    ا  انةاج   ةم ا ح مت  -  
   ، الح م  مالم نالأل    ةصالة )رنال   ( االع ل ام  مم عأم  ل اتت اض ات او  ل   ات

: انكالالالالةر   الالالالةز  األنالالالالم   ات اوةالالالال    و الالالالمم اجالالالالةاخ اخحأالالالالةرات ناوةالالالال    و الالالالمم اصالالالالمار 
ليماالمات  ةنالح مام لمالا األنالالم     عالب  المم وجالاد ل    الالم    ال ةة  ل واحال   ل  الالو 
انح ماعية   و المم نتالة األنالم   ات اوةال    عالب  المم اجالةاخ ع ةةتالةت  ةعال   تال نية   

 ل    ع تأةاعو لااةة األنم   ات اوة  . و زن 

وع  ات لا ةت ات ةد،   مم   ةز  )انةاج  ( تم سح ات الاو  ات  الو اتال    صالمرح 
ا  انالةاج    صالأ ث ))  اتاله  8373اتةج   األعةة ع ))رةحتةر ن   الا ((  الع  الةم 

ة ا دوت  ناوة    وا ااجم شالع ل الحا ب اتاا،الةت ات ح الم     لفلماله ت  ليالة     الة  نيال
   ، ةف اتم ذتا ر ض )انةاج  ( ات حااص   ((لةةم  ع    األ اان    لفل  ش ئةً 
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  تمحفح ش  مم ع ترلية ات اوة    ع  ةأ  اتي ئالةت اتموت ال    و ال تا انالح ةار ر  الية 
 . (90)8371اتحاة ب  مم علةام  ع ب انحتةر األنم   ات اوة  تلةم 

ليةا أرععةة أبعةاد  انالةاج  ( ات اوةال    ن ةنال  ) ،    الة ات الانو ع حاخ عالة نالأن  
  السح تمالةدت   وتال     ا  )انالةاج  ( نالاف ل الح مم  نالم حية ات اوةال أوليةا: رئيدية

   )انالالةاج  ( نالالاف ل الالح معية  وثانييسةةا الال دا  تحاج الاله ات الالةب  األوتالالم ات  الالح أم     
تال  ب   ا  )انةاج  ( ل كة رن  ًة ة ةعية بحوثالثيا تسنح ةم عحم ر ت ذتا حةورةًة   

 نم   ناوة    تك ية  ت  ث اتم وجاداة    مةةن ات  الاات اتةنال    وغ الة اتةنال     
     )انةاج  ( نحل    مالم ع الب اتأمالما  اتلةب ال  عال    الةز  األنالم   ات اوةال   ورابعيا

   حالالالم تالالالا لامالالال  ذتالالالا    ل الالالام  ل م الالال    الالال ةة   موان الالال    الالالة  الالالمأ  الالال   دعالالالةت 
    ك تو للم لكحفع   ة  ات مود  8318ا  / زةة  80ات فة   ات او  اتلةاةع  ع 

 ود اتموت الال  اخحةاةالالًة ر نالال ًة رغالالواتموت الال  تمالالمون ات  الالةور     الال  بالال   خالال ت ل حالالة  ات الالم
ات  الالة ةت اتتةنالالالل  وات الالالاان   اتموت الال  واألخاالالالة عالالال  ذتالالا رد  لالالال  ات الالالال   اتل   الالال   

 .(99)ات    ة   ةة  اتم ات أةر   واتحت  ب ع ه اتم اا ح ةج واتل ة 
ات ةد       وردلهللةةف اتمون ات اوة  اتأو  وة    ة ات ان  ع خحةم ا ا ات ام 

اتحةنل  ع  علةام  ع ب انحتالةر األنالم   ات اوةال  اااجاله ل الم،ًة واةل الةً  وةةنان الًة ،  ال  
 الالع ة الالةم اتي الالم وبة  الالحة   الالإجةاخ ل ةربي الالة ات اوةالال  ل الالث األرض  الالع شالالية  ،الالةر عالال  

ا عالال  ل الالم خا الالة ت يالالاد ات  ح الالب اتالالموتع تم  الالةخ   وبالالةغو عالالة ،  مالاله ذتالال8331 الالةم 
 مم  نم   اتحمع ة اتتةع   وعة ،  ال     ، مفاله عال  افالرر  مالم انالح ةار ن الةم ع الب 
اانحتالالةر ات الالالاو   مالالم ات الالالم  اتااةالالال   و الال تا  مالالالم ات الالمو واألعالالال  اتالالالموت     اا    

تحة   ني الة األعة ،     ع م ةله نحةجو  خة  ع  ات ة    ات ةنان      ك   م ث اتمو 
ل حمكة   نم   ناوة  ع    ك اتااةب  واا  عة ا حةحالث  م اله اتالمون األمالةاف  الع 
علةاالالم  ع الالب اانحتالالةر ات الالاو   ةةجمالالً   نالاله رغالالو ل ةربيالالة ات اوةالال    الالإ  اتي الالم وبة  الالحة  
ت  الالث تيالالة وحالالل   اتالالمون ات الالةجز  تألنالالم   ات اوةالال   و  الالث االال ح اتالالمون  الالًس عالال  اتي الالم 
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ةم ت لةاالالالالم  ع الالالالب اانحتالالالالةر ات الالالالاو  باصالالالالفي ة دوتحالالالال   غ الالالالة وبة  الالالالحة   مالالالالم اان الالالال 
نالاوةح   و   ل  اللة  ال  عةا  ي الة ات اوةالال  تم ال ةنةت اتتالةعم  تما ةتال  اتموت ال  تماةةالال  

 . (99)ات رة 

 -اتي الالالم وبة  الالالحة  -ولك الالال  خاالالالار  األعالالالة ات ح  الالال   الالالع ةأالالالان ع الالال  االالال ح اتالالالمون 
نم   ات اوة     ة ةم االؤد    مةاف  ع علةام  ع ب اانحتةر ات او   مون  ةجز  تأل

 -اتحع ل حما  ةتفل   نم   ناوة  غ الة علمال    يالة  -ات ه ذتا ع  ا س  لانةاج  ل 
اعحس ية  نم   ناوة   و  ةتحةتع ممال  ان ال ةعية  مالم اال ا األنالةس  واالا عالة ،ل الع 
 مم خ ات ع ترلية ات اوة  تمحفح ش ع  جةن  اتا ةت  اتموت   تماةة  ات رة      عالة 

  مه ذتا ع  خاة  مم األع  ات اعع اتلةبع. ، 
وعالال  ات ة  الال  ات ةنان الال   إن الالة نلح الالم    ة الالةم ات الالةد  اتحةنالالل  عالال  ات لةاالالم  بحلةةالالف 
اتالالمون ات اوةالال  ، الالحيمف انالالح ةار ات ةا الالز ات ةنان الال  تمالالمون ات اوةالال  وغ الالة ات اوةالال   و نالاله 

 ةنان ال  ان ال ةم    مةت ة    ا ا ات   ةةجو وتالو ،لالمن   إناله ا ، الاز عال  ات ة  ال  ات
دوت   لم اعحس ية  نم   ناوة  اتم ات لةاالم   ة حأةراالة دوتال  ناوةال   مالم  نالةس  نيالة 
ا لفالالالع   حامأالالالةت وشالالالةو  اتح حالالالب  ةتاحالالالب ات الالالةنانع تمالالالمون ات اوةالالال  ات ح  مالالال   تالالالف  

. وا ، فم     8375 ةنا  ات ةنع ع   ةم  8 نةن    ع   ةز   نم   ناوة  ةأ  
ة  اتم ل  ال   وا حالةاف ات  ح الب اتالموتع  ةنفةاداالة دو  غ ةاالة    الةز  نلث اتمون اتكأ

ات السح ات الالاو   األعالالة اتالال   ،لحأالة لكةة الالًة عالال  االال ح ات لةاالم  تالال تا اتاحالالب اتح الالةاز  
ات   ،فة  ب   اتمون    ة احلمن  ةت  ا  واتااجأةت  وذتا     رلأث تممون اتكأة  

ت الالسح اتةا الال  وات الالمعة  الالع اتاةالالث اتالال     اةالالًة  تالال   اتحفالالا  ات الالا ع واتحفالالةد بالال تا ا
 .(97) ةحث   ه   ةًا  مم  ةةع اتمون  ع    ل حما ذتا ات سح 
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 ادلطهب انثانث
 دول انعتبت انُىويت

 022اذا  ة   مد    ةخ اتمون اتحة ل  تي ئ  األعو ات ح م  ا ا       ةًا  ال  
ات  ةن الال   تالةًا   واألعالالة  دوتال     الالإ   المد اتالالمون ات الةجز  تم الالسح ات الاو  ا ازةالالم  ال 

، الال  اتالالمون ات   الال  ات لحالالةف تيالالة  تالالف  ات الالةجز  تم الالسح ات الالاو    الالةز  عتالالةو     
   الإ  خالةرج    الةم علةاالم  ع الب انحتالةر األنالم   ات اوةال  وحاللثواتمون ات سف  اتحالع 

 الالمد اتالالمون اتحالالع ،  الال     لاصالال    نيالالة ل حمالالا ةالالمرات ناوةالال   عالالة ا  الالة اتك  الالة عالال  
لل الالالن   م الالال  وصالالال  االالال ح اتموتالالال   و لمالالالا   انيالالالة عالالال  دون اتلحأالالال  اتتالالاللابةت اتحالالالع 

ات اوةالال     عالال  اتالالمون ات ةشالال   تمالالمخان  الالع   الالاة  ات الالةد  ات الالاو   و الالع حالالاخ عالالة 
ل مم  إن ة ن ح ةون دون اتلحأ  ات اوة   مم و ن  ة    نأ ك  ع األون ع ي ة عفيام 

دون اتلحأالال  ات اوةالال  و  الالة  دون اتلحأالال  ات اوةالال    عالالة اتفالالةت ات الالةنع   الال حاة  خستالاله اتالالم
 ، لع:

 يفهىو دول انعتبت انُىويت: انفرع األول
ا  ات اب          ةز  دوت  عة تم سح ات او     عالة ل ال ط  اله صاللة  ج ال  

 Threshold countries لاتلحأ  ات اوةال  ن او   ج  ب اتمون اتحع نةرت  خةص 
ات اوةالال    واالالا عالالة  ل  الالو  الال  اح الالس   و اتكتالال  صالالةا    الال  عالالم  ونالالات ةالالمرالية
إلةةا االمتسةةاد ممةةا االالم ب اتأالالة        الالع ع الالةن اتحلالالةف  مالالم   لالالةد لمالالا ات    الال    

 (97)-:مجسػمة مغ األدوات البحثية واالستشتاجية ومشيا 
ل م الالال  ات لماعالالالةت ات حالالالا ة   الالال  ات الالالمرات ات اوةالالال  أل  دوتالالال   ةنالالالح مام ع الالالةاو  .1

     ات ةص   ةت  ةن ات او  .اتأ ك األ ةد، ع    ع حاخ ات  ةةةت اتلم    واتح 

انالالح ةاخ اتح الالةر  وات أالالةات ات الالة    تمالالمون ات اوةالال    واتحالالع انالالحاة ث لاالالاةة  .2
 ةمرالية ات اوة   ةل ةح اتح مح ات او  .
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لحأالالب مأ لالال  وع الالةر ااخحأالالةرات اتل م الال   الالع ع الالةن اتحف  الالةات ات اوةالال    اتحالالع  .3
 ل ام بية األجيز  ات ل     ع اتمون ات  حمف  .

  و جيالالالالالالالز  اات الالالالالالالم   الالالالالالال  اا حةا الالالالالالالةت واتحتالالالالالالالةة ةت اتتالالالالالالالةدر   الالالالالالال  ل تالالالالالالالع   .4
اانالالح أةرات اتلةت  الال    ودرانالالةلية  الالع حالالاخ  راخ  االال  ات أالالة  عالال  ات ح تتالال     

 وعة لح ةوته اتمرانةت اتتةدر     عةا ز اتأ اأ  ع ات  ةن ات او  . 

ع الال  نالال     نالاله اا    ات    الال  اتحالالع  تالالفث   يالالة ل الالةرةة األعالالو ات ح الالم  ذ الالةت
دوتالالال  عؤامالالال  حنحالالالةج االالال ا ات الالالات عالالال   نالالالم    (44) الال   ف الالال  عالالالة ا ، الالال   الالال   8337

 اتمعةر اتتةع .
لمالالا اتالالالمون اتحالالع ل حمالالالا ةالالالمرات    نيالالالة دون اتلحأالال  ات اوةالالال   وة    الالة    نلالالالةف

و  تا ات ااد ات اوة  وات  تالرت ات اوةال  وات الا  اتأتالةة  ات ح تتال      ل ةن   ناوة 
 .(95)لت  ب األنم   ات اوة    ة ،   ية ع   ذات اتحمرة  اتلةتع ات ةور  

وة    ة ا ة    نت ة تمحمت    مم اتمون اتحالع ل حمالا ةالمرات ناوةال  اتالم نال   
( عالالال  ات الالالةد  اتةا لالالال  عالالال  علةاالالالم  ات  الالالة اتتالالالةع  تمح الالالةر  ات اوةالالال  تلالالالةم 8اتف الالالة  )
 ااعالًة عال  لالةرة  ااالمات 812اأم  نفةذ  ا ح ات لةام   لم ))  ك ل  ع      8337

عالالالال  االالالال ح  0ع ات ة الالالالن صالالالال ا  اتحتالالالالمان عالالالال  جةنالالالال  اتالالالالمون ج  ليالالالالة ات مرجالالالال   الالالال
  وانالحةات ة    وع  ا ح اتمون و مم نأ   ات  ةن ن  ة ) األرج ح  (91)..((.ات لةام 

  وااالالالةا   وا،اةت الالالة  وبم   الالالة  وبمتةرةالالالة  وات زاجالالالة  وروعةن الالالة  وناة الالالةا   وانمون  الالال ة
 .(93)وش مع   وعتة .... ( 

  )دوع   ا تارنحز(     اتمون األوتم اتحع وصمث ات ية ص ة   ل  ة األنحةذ
األنم   ات اوة  تو لك  ل حألم    لحفتم ول حتة عب عةور اتاةث  نةت   ومةاجالن 
انحالالالالةج ات الالالالسح ات الالالالاو  بالالالالمت   عالالالالة  حأالالالاله رجالالالال   اتالالالالازراخ اتأةةاالالالالةنع األنالالالالأن )ون الالالالح  

    ح    وذتا   اته ل اناله لتةش ( اتم وزةة خةرج حه ع  رًا ا،ةح ع ة ا ح م انه نح 
   مور و    لكاناا  مم ،    ل ةعًة  ال    ،ال  ةالا  ل حمالا نالة ات  أمال  ات اوةال  ااعالًة عالة 

 . (92)نح لم حنحةجية ل 
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وةالالال  ة اتالالالم حار نالالالم ة  رشالالال م نالالالم ة   الالال      الالالة عالالال  خ  الالال   تالالالة دوتالالال  ع الالال  
ات اوةال  ات أل  ةت عال  ات الة  ات ةحالع  ةنالث عةشال   ارل الةد عالة ،لالةف بالمون اتلحأال  
 انحالالالةجوتكالالال  ات الالالؤان اتالالال   ،االالالةح نف الالاله االالالا   الالال  وصالالال   الالالمد اتالالالمون ات الالالةدر   مالالالم 

ات الالسح ات الالاو  اتالالم رةالالو األربلالال  و ربلالال   دوتالال    رغالالو نالالةةة  علةاالالم    الالة انحتالالةر 
 األنم   ات اوة  ووجاد  ت ةت اتةةة   ات  ةم   ةتا ةت  اتموت   تماةة  ات رة  ؟.

تموت   و لما  ع ةةج   األربل  واألربل   اشا    اتك ف   اتحع وحلث ا ح ا
دوتالال  ل حمالال   الالةخحسف اتزعالالة  وات  الالة  وات الالةوف    مالالم    اتتالالعخ ات ؤ الالم االالا    
ل ة  ات لماعةت ات ةص   إنحةج ات سح ات الاو  تالو ، ال   تال    و  الرخة عال    الك 
ات تالالالالةدر    الالالال    الالالال  دون ات الالالالةد  ات الالالالاو     ألالالالالم    بالالالال تث دون ات الالالالةد  ات الالالالاو  

  تالالالم ابالالالةام علةاالالالم    الالالة انحتالالالةر األنالالالم   ات اوةالالال   ت الالال   ع الالال   يالالالادًا ات   الالال  ج
ا حكةر ا ا ات تة  ب م  ة   مد ع    ع  اتمون    ةنه ع  اتل  ال     نس الظ    
االالال ح اتالالالمون نف الالالية االالالع اتحالالالع لكالالالا  ةالالالم نالالالةبث ألنالالالأة  ع حمفالالال  ول الالالث ذراجالالالب شالالالحم 

ما،الال  ات الالح  ةت بالالمت ات ةنالال  ات لة الالع تحك اتاج الالة صالال ة   األنالالم   ات اوةالال     فالالع ب
 ةن ة    ة ل ةدًا  مالم اراد  اتي   ال  األعةة  ال  اتحالع  ةوتالث انالحألةداة عال  ات لةدتال  
اتموت الال  ات ة  الال    و رادت  ةن الالة    ل حأالالة ل ةداالالة  الالع  رض ات  ةعالالةت األعةة  الال  
و  ماة اا انحتةر األنم   ات اوة     م م  ةنث  ةن ة لؤع      للمد اتمون ات اوة  

ع أن تمحااز  ات او  ول    اتح ةد  ع صار  علةدت  اتحلةو  ات الاو  ب  يالة اا شة  
وب    مةاف اةم       واا عة ،ف ة اعح ةت  ةن الة  ال  اتحاة الب ي  الع    اله ي  مالم 
علةاالالم  ات الالم عالال  انحتالالةر األنالالم   ات اوةالال      الالك بالالمت ل  الال  خأةاليالالة ات اوةالال  اتالالم 

 –  الة تلال  اتحلالةو  ات الاو  اتفةن الع    األرج حال   لض اتالمون اتسل   ال  وعال  ب  يالة 
 . (98)احنةاج مع دورًا عي ًة و ةن ًة  ع ع سد ات  أم  ات اوة  احنةاج م   

واتااةالالالب    ات الالالال ط اتفةصالالالال  بالالالال   اتتالالالال ة ةت ات اوةالالالال  ات  تتالالالال  تألغالالالالةاض 
اتل  ةة  ولما ات  تت  تألغالةاض ات الم    االا خال ط ر  الب اتالم   لالم ات المود ع الة 
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 ع عةاةأ    ف ةت ل اة  ات لةرف اتلم    ع  ةاةت عمنع اتالم  ،ل ة اتح  و   م ةً 
 ةاةت    ة  . 

ا  اتالالال    تالالالفث   الالاله اتمرانالالالةت اتحالالالع    الالالث  ةنحتالالالةر األنالالالم   ات اوةالالال  االالالا 
دخان عة ،  م   نما  ات سف   وات     اجأه ، ت  بمم عالة  مالم ل   الةت ات السح 

م ات  الالان  ةألنالالةس وات الالارد ات الالاو   ةتاانالالا  دو     ، يالالة رنالال  ًة  الالع اتتالالار  اتأمالال
ت  الالال  االالال ح اتحك اتاج الالالة عالالال  ذتالالالا عالالال ًس    ، الالال ب اتلالالالةتو  الالال  للالالالةو  نالالالاو   رج ح  الالالع 
ااةانع    ع        اتالموتح   رنال  ًة ا للحأالةا  عال  اتالمون ات ال ذو  تي الة  ةتل الاة  

  الالمًا     الال   8315 الالع ات الالةد  ات الالاو  ات تمالالن     الالم وةلالالث ات  اعالال  احاةان الال   الالةم 
  دوار عالالب األرج حالال     ووا  الالث األخ الالة    اجأالاله  مالالم عالالم األوتالالم باةالالاد عم الالا  7 7

% وغ الالالة اتتالالالةتح تسنالالالحل ةن ات ةبالالالع   0ات اران الالالام ات ماالالالم ات  تالالال  اتالالالم ن الالالأ  
وذتا ع   ج  عفة ال  ميالةا  ات الةص  ةأل  الةأ     الة  تالمث ااالةا   مالم    الةت 

 . (90)8313-8311 و  ة  ع  ات اران ام ات ة ز   ع  ج ا    ةة  ة خسن األ اام
  الالة ا الالظ ات  حتالالةر  ألع الالع جالالة   لالالةتع   الالم ل الالم،و ل ةةالالةح ات حلمالالن  ةنحتالالةر  

  تالالاص دور اتا ةتالالال   8337األنالالم   ات اوةالال  تألعالال   اتلالالةم تألعالالو ات ح الالم   الالةم 
اتموت الال  تماةةالال  ات رةالال       االال ح اتي ئالال  وب  الال  ر ،الاله للازاالالة ات تالالماة   واتفلةت الال    

ات رةالالال  ا ل الالالام     الالالةن اتةةة الالال  ات   الالالاب  ات يالالالة اا بحل الالال     ةتا ةتالالال  اتموت الالال  تماةةالالال 
خأةاخ ،لاد تمموت  ات  ح أم   ن اخح الةر ج  ال حيو     الة    اتال   ، الل  عال  دور 
اتا ةتالال   الالع    الالةن اتحفحالال ش االالا  نيالالة ا لفالالةجئ اتالالمون اتحالالع ل الالام بزةةرليالالة ألغالالةاض 

االال ا ات فة الال   و ذا  اتحفحالال ش   ح  الالة تحمالالا اتالالمون ر الالب  الال  شالالأي  تيالالة صالالم  بح اةالال  
عالال  غةحالاله األنةنالالع ات الالم م  نالاله غالالةض عالالمنع اتالالم غالالةض   الال ة     حالال لع  الالع 
 غمالال  األ الالاان شالاليةدات خأالالةاخ االال ح ات ؤن الال  اتموت الال  نة  الال  أل  لي الال  لحلالالةض تيالالة 
االال ح اتموتالال   و لمالالا    ةنالالأ  زةالالةر   لالالض ات ااةالالب اتحالالع لاجالالم بيالالة  لالالض ات فالالة ست 

 . (99) وات لمات ذات اتتم   ةت تة  ات او  
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 دول انعتبت انُىويت: انفرع انثاَي
عالالة  م مالال ،    الالة    ن الالحلةض دون اتلحأالال  ات اوةالال  عالال  خالالسن ات الالةخ ات الالاخ   

اي  الالة ع يالالة  ربالالب واالالع    و الالة  ،لالالةف    يارةالالةت اال الالةد ات الالا  حع ات   الال   تالالة
   ع   و ةان ة   واتكةزاخ حة    وب سرون ة     ًس    عة ،لةف  فمرات ال  رونال ة 

ع يالالالة  ات ي الالال  و حالالالع  احالالالث اال الالالةد ات الالالا  حع ات الالالةبن  الالالع ج مالالال  عالالال  ات  الالالةج ات
اتل الالالاة  اتماج الالال   الالالع ع مالالال  األعالالال    و الالال تا ات الالال اة   مالالالم ات  الالالمرات اتل الالال ةة  

 ات اوة  . 
ا  اتالال   االالم ا اتالالم ات مالالن عالال  ع الال  لفكالالا اال الالةد ات الالا  حع ات الالةبن   االالا     

ن الال  نالالم  ة بح الال    األنالالحةذ نالالةرج  ات الالةنا  اتالالموتع ات الالةص  ةألنالالم   ات اوةالال  اذا عالالة
ن ة    و ات ةنا  اتموتع ت زت ات سح وات م ع  اتح مح اذا عة ن   عم ة اتم ل ال    
األنالالحةذ جالالالا  عالالالةر  ا  الالالةن    الالال    سا الالالة ا احاالالالة  ت  الالال  االالال ح اتفةحالالال     األعالالالة 
اتالال   ،  الالالز ت الالالة ات الالالان  الالال    الالال  عالالال   و ةان الالالة واتكةزاخ الالالحة  وب سرونالالال ة   تالالالا شالالالةخوا 

ح  الالا  تالالة    وةةنان الال  صالالفحيو  الالمون  الالةجز  تألنالالم   ات اوةالال  تحلالال ر  مالالم اتت الالة ات
( نالالسح نالالاو  عالال  7222ع ةر الال  ع الال  االال ح ات  الال    غ الالة     و ةان الالة اتحالالع ورفالالث )

ولالالو ن ميالالة اتالالم رونالال ة   و الال تا  8337اال الالةد ات الالا  حع ات الالةبن ل مالالث   يالالة  الالةم 
ناوةًة ع  اال ةد ات ا  حع ات الةبن ( ر نًة 18ات ةن  ةت  أ  تأ سرون ة اتحع ورفث )

  واألعة ا ، حم   ةت  أ  تكةزاخ حة  اتحع ورفالث 8337ولو ن مية اتم رون ة  ةم 
 . (99)ولو ن مية اتم رون ة 8337( ر نًة ناوةًة ول مث   ية  ةم 8922)

و ةنالالالث نالالالةة     و شالالالةاخ    و ل الالالة  جالالالزخ عالالال  االالال ح اتحة الالال  ات الالالمعة   ة  الالالًة    
اارأ ات اوةالالال  اتحالالالع عالالال  شالالال نية لالالالمع ة ع الالالةاة ات  الالالة   مالالالم وجالالاله تح   الالالن   أالالالة اتكالالال

 األرض . 
ول الالالمر احشالالالةر  اتالالالم    لفك الالالا ون الالال  االالال ح األنالالالم   لالالالو  الالالع امالالالةر عالالالة ،لالالالةف 

    م وتم ا ا ات تةوت  ع    الة  اني الةر اال الةد ات الا  حع ()بأةنةعو )نة  تاجةر( 
  عال     الةخ ع مال  ات ةبن     ك ةةم    ع  نة  وتاجةر  ل الم اجح الةت ت   ا ال
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اتتالال اخ األعةة الالع   انحلةحالالاا   الاله درانالال    الالماة شالال   االالم م ) الالةرلة(  الالة  ، الالاد 
 ةة ًة     ًة  ع اةر ةرد   و ة  ةم انحيم ع  اجةاخ دران  تمحةنةن  ات اوة  ات ا  ح   
ول أ ت ا ح اتمران      لفكا اال ةد ات ا  حع ،فةض   أة األخاةر تسنحتةر  الع 

و  ر ع  األخاةر ات  ح م  عال  اتحةنالةن  ات اوةال  ات الا  ح    لالم    اتلتة ات او  
لفك ث اتموت  اتحع  ةنث ل ال اة  م يالة   و مالم افالة اال ح اتمرانال  د الة  ال  عال  نالة  
وتاجالالالةر    الالالةخ ع مالالال  اتتالالال اخ اتالالالم ل ا الالالم اتحتالالالةةب اتالالال   ، الالال ح تمأ حالالالةجا  بح الالالم،و 

تحةنالالالالالةن  اال الالالالالةد  ((ات  ةبالالالالال  ات الالالالةجأ ))ع الالالالة مات بح اةالالالالال   عةة الالالالالع حنيالالالالةخ عتالالالالال م  
ات الالا  حع ات الالةبن   وخالالسن ات  ةةتالال  اتحالالع    أالالث ذتالالا  ع الال  ات تالالان  مالالم ل ا الالم 

   8338/ لتالةة  ات الةنع01   ةخ ع م  اتت اخ ات ا    ةوا ااجح الةت   و الع 
( 17ل الالث ات اا  الال   مالالم ادراج نالالة  وتاجالالةر  الالع ع زان الال  اتالالم ةت ات الال اة  بحتالالاةث )

ت علةرح    ولو اتحتمان  مم ات تةوت  ع ع مال  (  صاا1صالًة عؤةمًا ع ةب  )
 .  (97)ات اا   لم ذتا  فحة  ةت ة 

( عم الةر 9 0  عأمالغ ) 8331و ة  عتةوت نة  وتاجالةر ةالم ةالمم  حالم ع حتال  
دوار عالالال  ا ح الالالةدات وزار  اتالالالم ةت األعةة  الالال  تمأالالالةاعو اتةاع الالال  اتالالالم ات الالالم عالالال   نالالالم   

  حع ات الالالةبن   و الالالة  اتأةنالالالةعو ةالالالم اتالالالمعةر اتتالالالةع  تمالالالمون اتحالالالع خمفالالالث اال الالالةد ات الالالا 
عتةو ًة ا من ًة  أ ةًا وعل مًا ت  ة،   و لفك ا  و ل اة   92ص و وعان    ة ع  

( نالالسح نالالاو    وبالال تا 9122اتحة الال  ات الالمعة  تم الالة  اتأالالةرد    ولالالو ازاتالال     الالة عالال  )
 ع الالالال  ل  الالالال  عالالالالة  الالالالة  ن تالالالالأح   أالالالالة انف الالالالةر انحتالالالالةر األنالالالالم   ات اوةالالالال    و الالالالة  

 ع  و ةان ة و ةزاخ حة     و عاةلية ات ةنو  الع  وربالة و نال ة    عالةًا  فال ًس اانحتةر 
بحالالالمع ة اانالالالح ةار  الالالالع ع ا ح ي الالالة   و ةنالالالالث ب سرونالالال ة  ون دوتالالال  لتالالالالةت  الالالع ل ف الالالال  
بةنةعو نة  وتاجةر ولةل   مم ذتا    لو ا لةد األنم   ات اوة  ع   راح ية  مم 

ات ةجأ  وات م ع ه  ع اتلتة األون  لم  وجه ات ة   وا  ا لو ا حااخ خاة ات  ةب 
 . (97)ات ة  اتأةرد 

وةالالالة  اتالالالم حار األخ الالالة   نالالاله  الالالة   الالالةت  ح ب وةالالالالًة تالالالمابة لكالالالةار ع الالال  االالال ح 
اتاحالالل ةت    ،لالالةود اتالال   ل  الالأًة تفةحالال      لاجالالم دون    الالة شةانالال  عالال  اتالالمون 
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ان  مالم ات   ار  نة  ًة  و  ةمر ع  ات ة  ال  ااةحتالةد،   حا الب  مالم   الة  ات تال
 لالالالض ات  الالالة مات ات حف الالال  بيالالالة عالالال     الالالةخ ات الالالةد  ات الالالاو  ول حالالالةر اتأ الالالةخ  الالالع 
  اة  نةد  اتمون ات ةجز  تألنم   ات اوة      الة    ات الةاخ  اتحالع نال ح بيالة لفكالا 
اال ةد ات ا  حع ةم ةةدت اتم ل ن   ةمن عال  نالات خالةص وةحلمالن  الةتل ان اتلةعمال  

ةض حغةاخات ع  مةف دون و  ةنةت  خة   ع ات  ان ات اوة  اتحع ،       لحل
   حةحالال  تالال تا ولأ الالب اتحك اتاج الالة ات اوةالال  عالالةدام ات الالةنا  اتالالموتع ا احالالاةم وا اح الال  
عالالال  اتحالالالماب ة تم  الالالةم  ل م الالال  ات تالالالة واتح الالالال  ن اتةاعالالالع اتالالالم ع الالالب انحتالالالةر األنالالالالم   

 . (95)ات اوة 
  الالمد عالال  اتالم الع امالالةر انحلةاحالال ة تالمون اتلحأالال  ات اوةالال   ،    الالة    نتالال ة   الة 

ات يالالالاد ات أ وتالالال  عالالال  ةأالالال   لالالالض اتأمالالالما  اتلةب الالال   الالالع نالالالأ   ات تالالالان  مالالالم  لالالالض 
ات فالة ست ات اوةالال  ذات ات المرات ات حأةا الال  و ال تا    الالةت عال  ات اران الالام اتاأ لالالع  و 
ات  تالالالط  واجالالالةاخ للالالالةو  عالالالب دون ناوةالالال   ل الالالية غةب الالال   فةن الالالة وبل الالالية انالالالسع   

 . ات ا  حع ات ةبن واتي م  ةتأة  حة    وعب دون  خة   ةال ةد
و الالالع ع معالالال  اتالالالمون اتلةب الالال  اتحالالالع ل مالالالا  نتالالالا  ناوةالالال  لالالال لع ج يارةالالال  عتالالالة  

اتلةب الال      الالم بالالم  ات تالالة  ات الالاو  ات تالالة   الالع  واخالالة ات   الال   ةت  ةلفةة الال  تمحلالالةو  
ات الالاو  عالالب اال الالةد ات الالا  حع ات الالةبن  بيالالمف انالالح مام اتاةةالال  ات رةالال   الالع األغالالةاض 

ةالالالث نف الالاله اتالالال   بالالالم ت   الالاله  الالال  عالالال  اتي الالالم ) وانالالالةاج   ( نتالالالةمية ات الالالم      واالالالا اتا 
تحكالاة  ات ة الم  ات اوةال   8377 الةم  ((ت  ال  اتاةةال  ات رةال ))ات او    وةالم لالو انتالةخ 

 . (91) ع عتة واتحع  خ ت  ع اتحاار  حم ن  ث  ةت ًة ))ا ئ  اتاةة  ات رة ((
ات فة ال  ات الاو   وا، الةف 8375لو ا، ةف اتأةنةعو ات او  ت تالة  ف الةخ علة ال  

تح الح ن  عتالة نتالةمية ات الاو    وةالم  8358 ع  نتالةص   وةالم    الم لتالت مه  الةم 
 00   الة م     ال  عال  األرج حال   وب المر   9/8/8331دش    يالة عفة ال  نالاو   الع  

ع تالةوات   واالا عفة ال  ل الةر  حنحالةج ات  الةجة ات تالل  وب الاأ واخحأالةرات ات الالااد   
مع   ع اتت ة ةت ااتكحةون   األنةن     وةلحأة   ة ا حو رةةجن ات م  ا  ات  ح 
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عمرنال  عح معال  تح ا ال  اتكالاادر اتف  ال   الع ع الةن لتالت   وصال ةن  ات فالة ست ات اوةالال  
(93) . 

 عالالة اتموتالال  اتلةب الال  ات ةن الال  اتحالالع لاجيالالث ات يالالة األن الالةر  الالع  الالة  ات تالالة  ات الالاو  
مالالم نالال ف ة  ون يوات الالماك ا الالة  الال  ات زاجالالةي    االال ا اتأتمرجالال     اتالالألض ةالالم والال  

ة أم  ناوةال  انالسع    حالم ةأال  اتأة  الحة     الة  ات زاجالة وتلااعال     الة  عال  حال  ية 
    الالم  ةوتالالث اةح الالةم ات  الالةن ات الالاو  ع الال  زةالالةر   حالالااخ  الالةم   رحالالية  مالالم ات اران الالاما

وزةالة اتتالال ة   واتاةةالال  األنالالأن  نالال م  أالالم ات الالسم بمل الالم ت  يارةالال   ت ةن الالة اال ةد،الال  
  الالالك لاصالالالمث ات زاجالالالة اتالالالم ابالالالةام الفالالالة  للالالالةو  عالالالب   اعالالال   8359 ،الالالةر  05االالالام 

ات  حتةر ا م انالم  شال  ث لالاخم   اله اتاة الة  انحكتالةف ات اران الام ولاالاةة اتأ الك 
اتلم ع  ع ات  ةن ات او     مم    ذتالا تالو ، ال  ت تال  االم ات زاجالة  الع اتأ الك  ال  

تأة  الالالحة   مالالةاف دوت الال   خالالالة  عالال  ةأ الال   ةن الالالة واتتالال   عالالةورًا    ةنالالالًة  الال  مةةالالن ا
( عفة الال  نالالاو    الالمر  حالالل ف  0وبات ف الالة واتحتالال مع واتاا،الالةت ات ح الالم  ل مالالا ات زاجالالة )

( ع تالةوات   وات الةنع  الع ع ا ال   ال   نالةر   مالم  لالم 7 8 ع ع ا   دارةال  وةمرلاله )
 . (72)( ع تةوات 92 و ج ا  اتلةص     مر ) 052

ةر  نحاحالب   م الث اتتال   وات زاجالة    ع تال    ال   نال 8338و ع  واج   ،الةر 
 . (78)ل ث رةة   اتا ةت  اتموت   تماةة  ات رة  

وة    ة ات ان  ع خحةم ا ا اتفةت     ةةج   األربل  واألربل   دوتال  اتحالع  شالةر 
ات ية ل ةةة ات  م جة   لةتع ،لم رة ًة عةش ًة تمحت  ة ن ا اارلفةت  ةت ةور    ذتا 

ةالال   و لليالالم اتالالمون   ةد،الالًة  ةانكفالالةخ  ن الالة نلح الالم    ابالالةام علةاالالم    الالة اتح الالةر  ات او 
 الال    الالةز  األنالالم   ات اوةالال  ا لكفالالع  الالماج  تاةالال  والالةاة  انحتالالةر األنالالم   ات اوةالال  
بالالمت   عالالة ةةعالالث  الاله  ةن الالة  لالالم وصالالان ات الال م جالالة  شالال ةا  اتالالم ات  الالو   الالك ةالالةرت 

 .8371انحك ةن بةنةع ية ات او   ةتةغو ع   نية وةلث علةام  ع ب اانحتةر تلةم 
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 بحث انثاَيدلا
 دوافع حيازة األسهحت انُىويت

للحأالالة ات الالا  ات اوةالال  اتحالالع ل حمكيالالة    دوتالال   الالع ع معالال  ةالالا  اتموتالال  ات الالؤفة   الالع 
ةالية اتتةعم   وع  فو  ع ع ةنحية احةم     واتموت     وةم لو اتحاص  اتالم ا    الةز  

ن الالة ،ل الالع خمالالًس دون عالالة ت الالا  ناوةالال    عالال  دو    الالةز  اتالالمون ات ااجيالال  تيالالة تيالال ح ات الالا  ا
وب  الالالو اتحكمفالالال  اتلةت الالال  ن ةنالالال ًة وعةت الالالًة      الالالع اتحالالالااز  اانالالالحةال  ع اتل الالال ة  ب  ي الالالة

اتالالمون اتحالالع ل الالةر ذتالالا    ت  ةوتالال  ات الال ة  الالع اتاةةالالن ات الالاو     الالة  عالال  ات حتالالار 
تالالماية دوا الالب ةاةالال  ل فزاالالة  مالالم   الالةز  ات الالسح ات الالاو    وتكالال  ا لاجالالم  سةالال  عأةشالالة  

و  الالةز  ات الالسح    مالالو ، الال  عالال  ات ح  الالة تلالالمد عالال  دون اتلالالةتو اتحالالع  بالال   وجالالاد اتالالما ب
 ةنالالالث تالالالماية دوا الالالب  ة  الالال  وةاةالالال  ت  الالالةز  ات الالالسح ات الالالاو  ا  ل تالالال   مالالالم عحامأالالالةت 
انحةجالاله    و    لالالح    عالال  انالالحك ةن ع الالةر بةاع يالالة   اذ  ةنالالث ا الالة  داج الالًة   ةت  الالأ  

ت    واحةم     واتماخم    ، الة   اتم اتمون  ة    ش ةن ع حمف  ع  ات  اد اتموت   اتلة
اتحالالع لحفالالةوت  الالع  وزانيالالة و الالملية عالال  عة مالال  اتالالم  خالالة       الالك ع لالالث  الالع  الالةات 
عل       و  ةةمث  ع  ةات  خالة   لالض اتالمون عال  ات تالان  مالم ات المر  ات اوةال  
 و  مم ات ا  ات اوة    واناسةًة ع ة ل مم  إن ة ن ح ةون دوا الب   الةز  األنالم   ات اوةال  
 مم و ن عامأ     نأ ك  ع ات ام  األون ع ي ة األع   الما ب اتالم   الةز  ات السح 

واحةم   الالال   الالالما ب اتالالالم   لةت  الالال ات الالالاو     عالالالة ات امالالال  ات الالالةنع   الالال أ ك   الالاله ات  ةنالالال  ات
 ات او  . ح  ةز  ات س
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 ادلطهب األول
 األيٍ كدافع إىل حيازة األسهحت انُىويت

 ع ةزت   ت  ةز  األنم   ات اوة   ةت  أ  اتم    س،لحأة األع  اا اتما ب اتةج  
عل و اتمون    ةألع  ،لحأة   م اتموا ب ات اة  اتحع لح  و  ع لتة ةت ات  ح لالةت 
اتأتةة    و م ه ل ام األعالو ولح ةنالا ولةل الع     الة احاةال  جةنال   أ الة عال  ا حالةاف 

ة ات تالام ةت ات  ح ب اتموتع باجاد اتموت  ذالية   وةلحأة عتامح األع  ع     ال
 احجالالالةاخاتغ احالالالًة   واالالالا ، الالالح مم  الالالع    الالالة عالالال  ات  الالالةات وات ااةالالال  بالالالمخًا عالالال  

ات ةصالال  بحالال ع   ات الالاام    داخالال  اتموتالال  حالالم األخاالالةر ات  ح مالال  اتحالالع ل الال   نف الاليو 
و عااتيو   ووحب ات اان   واتحتةةلةت  اتحع لكف  ا ح ات  ة،  وعة اح   ه ذتا ع  

  ()ف الال  ات الالةنا    واالال ا االالا األعالال    فياعالاله ات الال ن وجالالاد ات الالماةت ات ةج الال   مالالم ل 
 حالالالم ل حالالالم االالال ح احجالالالةاخات تحتالالال   ي  الالالسو   مالالالم عالالالة نالالالأن ي احجالالالةاخات ات حلم الالال  
بح ع   اتموت   الع عااجيال  غ ةاالة عال  اتالمون   واال ا االا األعال    فياعاله اتاانالب اتال   

ةج الالال  ، الالالحا    الالالع ناةةالالاله علالالالة  عحلالالالمد  لحالالالمرج عالالال  ع الالالةد ة الالالةم اتموتالالال   الالالإجةاخات وة
ت  ة،الالال  نف الالالية عالالال  األخاالالالةر ات ةرج الالال    باحالالالب ات اا الالالم ات  ةنالالالأ  ت ةانالالال   الالالموداة 
وناا مية و جااجية وات  ة     مم  نةاراة ولت    ات اات ات  م   و    األ السف 

 . (70)اتل  ةة    اتم  م ة ةم اتموت   إجةاخات ا، ةب   تح   ن  ع ية 
   الال  عالالة ،  الالن اانالالح سن ات  ةنالالع  لأالالةر  األعالال    فياعيالالة اتاانالالب ل حالالم تحتالال  

تمموت  ونسع   راح ية   أل   ع  اتموت  اا نالسع   راحال ية وانالح ستية ات  ةنالع   
وت ا ،  ه    اجةاخ  و لمب ة ع  ش نه    اؤفة  اةةن عأةشة  و غ ة عأةشالة  مالم 
  ة  اتموت  وا ا ،ل ع    عفيام األع  ا ،       ا  تة عل ةح  ع ع ةد اتح ةر 
ع  اتحيمام اتل  ة  ات ةرجع   ة ا ،    ل مام   ةناله   السع  اتالام  و راحال ه  و 
  الالال ةدله   الالالط   وان الالالة ، حالالالم االالال ا ات فيالالالام اتالالالم   الالالة   ونالالالب تحتالالال   علالالالةنع اانالالالح ةار 
ات  ةنالالع وااةحتالالةد  وااجح الالة ع   الالك    األعالال  عحلمالالن  ةانالالح ةار اتالالماخمع   الالمر 

 .(79)عة اا عةلأط  ةتلموا  ات ةرجع 
ا  األع  اا اتما ب اتةج  ع وبس ع ةزت ت  ةز  األنم   ات اوةال     ي ةتالا دون  

   الالالة  ل الالاللم ت  الالالةز  ات الالالسح ات الالالاو  تم تالالالان  مالالالم األعالالال    ذتالالالا    االالال ا ات الالالسح 
، حل    ةادت ،    علةنع اتحال ف ة وااةح الةت اتالم  مالةاف  خالة  عحفاةال  ناوةالًة   عال  
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 حا ب    ل از  نم   ناوة  خةصال  و      ا ح اتموت  ل ما  و ناف ل ما    و ل
  بال  ل ةوزاالة اتالم علالةنع  مم علةنع اتحيماالم واتحالمع ة    ال اتةدت   تو ،لم ةةصةًا 

   و رنةت  عؤفة   ع اتت ة  وة    أمو   ةز  ات سح ات او       م اتم ةت   وا ة ل
اتاةف  و اتح ة  ل حية  و ع  خستية وافةر     عاةت   و عاةعح اةم       و    
 .(79)األمةاف األخة    تسةح ةت  ةتلااة  اتاخ    أل،  عااجي  ناوة  ع ح م 

وا الالة  عالال  ، الالب اتالالموا ب احنالالةاج م   تم تالالان  مالالم ات الالسح ات الالاو   الالع االال ا  
ات       ال  اتةغأال   الع ات تالان  مالم اتحفالا  وات  ة،ال  ات ام حال    الع وال  اتتاللار 

  عالالالالالالب اتح الالالالالالماة   ح  الالالالالال   واانالالالالالحةال       مود،الالالالال  ات لا الالالالالالةت ات الالالالالال ةن   وات تةا  الالالالالال  
 . (77)ات ااجي  عب اتأمما  اتلةب  

غ ة    لما اتموا ب احنةاج م   ا ص   تية ذتا    )انةاج  ( عحفاةال    ال ةةًة 
 مم اتمون اتلةب    ةت  ا   لتيم  سةةت ةا  ناوةال  ل ال ة  الع ال الةح وا الم    ي الة  

 سح ات الاو   الع عااجيال  دون ا ل الاز    دوت  وا م  اع )انةاج  ( ل فةد    ةز  ات
 .  (77)ع ية ا ح األنم      ةت  ا   لتيم  ةت  ا حكةر ناو  

و مم اتل   ع ة ل مم     نلع اتأمما  اتلةب   تم تان  مالم ات السح ات الاو  
ت لةدت  ات السح ات الاو  احنالةاج مع نال  ا  دا لالًة واةل الًة ت ال ة   ع يالة اتل ال ة   عالةم 

    الك ل  ال  (75)ر س نالاو   022اتالم 822ًة ا فةد    الةز  عالة بال   مةف عحفا  ناوة
لمالالا األنالالم   عتالالمرًا تحيماالالم  عالال  دون ع ا الال  اتتالالة  األونالالط ب اةةيالالة اتاانالالب اتالال   
، الالالالو شالالالال ةن   ةة  الالالالة   ذتالالالالا    لالالالال ف ة اانف ةرةالالالالةت ات اوةالالالال  تالالالال  ، الالالال    الالالالم ات الالالالمود 

حم دوتال   و  خالة  عال   ات  ةن   تممون  ع  ةت  انح مام )انةاج  (  نم حية ات اوة 
دون ات  ا الال  خةصالال   الالع والال    الالةز  )انالالةاج  ( نا  الالةت عحلالالمد  ذات عالالم،ةت ع حمفالال  
عالالال  ونالالالةج  لاصالالال   اتالالالةؤوس ات اوةالالال    وبةتحالالالةتع  الالال    الالال  دوتالالال  االالالع االالالمف ع ح الالال  
ألنم   انةاج   ات اوة    وا  ا نة      األع  اا ات ةنو ات تحة  بال   اتالمون  ة ال  

ةةالالن ات الالاو       الالةز  اتموتالال  تم الالسح ات الالاو  ،لا يالالة ات الالمر  اتحالالع ل الالةر ات الال ة  الالع اتا
 مم ردت اتمون األخة  ع  اتحفك ة  ع ش      موا   م ية    ةت سح ات او  ،لم 

ألعال  اتموتال  اتحالع  ةً ون م   لةت  تةدت    ا ام ع  مةف    دوت  علةد،    ولم   
 ل ازح.
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 ادلطهب انثاَي
 كدافع إىل حيازة انسالح انُىويأو اإلقهيًيت  عادليتادلكاَت ان

( دوت الالال   و اةم   الالال  فالالالةنع  االالالو Prestige،لحأالالالة ات الالاللع تم تالالالان  مالالالم ع ةنالالال  )
اتموا ب ات ةص     ةز  األنم   ات اوة       ةز  األنم   ات اوة  لةجب  ع    ة عال  
األ  الالالة  اتالالالم رغأالالال  اتموتالالال   ةا حفالالالةا    ةنالالال  دوت الالال   و اةم   الالال  ل   يالالالة عالالال  ل   الالالن 

 . (71)ات  ةن   وااةحتةد،   اما ية
ت الالم  صالالأ ث   الالةز  األنالالم   ات اوةالال    وع الال   ون لف  الالة نالالاو   جةلالاله اتاا،الالةت  

  جالزخًا ا  8397/ل الاز 87ات ح م   ع صال ةاخ األن الاردو باا،ال  ن الا ع  ال  ا  الع 
اح الالالز  عالالال  ات  ةنالالال  اتموت الالال  تماا،الالالةت  الالالع والالال  ات  الالالةم اتلالالالةت ع اتالالال   نالالالةد  الالالع    الالالة  

ات ةن ال    وتكالال    الةز  اتاا،الالةت ات ح الم  تم الالسح ات الاو    فةداالالة  خالال   ات الة  اتلةت  الال 
 ةتحكالة ؤ ات الالا ع ب  يالة وبالال   اال الالةد ات الا  حع ات الالةبن وانل الال   تال    و  الالرخة  مالالم 
ات  ةن  اتموت   تسل ةد ات ا  حع و مم اتمور ات ؤفة ات   ا أتع    املأه  ع ع    

 الالالالع  8339ات الالالالاو  ات الالالالا  حع  الالالالع  امالالالالان اتلسةالالالالةت اتموت الالالال    وا الالالال ا جالالالالةخ اتحف  الالالالة 
صالال ةاخ نالال أةةة   ت ل الالالم تسل الالةد ات الالالا  حع ات الالةبن لاازنالاله اانالالالحةال  ع عالالب اتاا،الالالةت 
ات ح الالم  وت أ  الاله  الالع داجالالة  اتحالال ف ة ات  ةنالالع  مالالم ع  الال  اتاحالالب اتالالموتع واحةم  الالع   

 . (73) 8370و     ذتا اتحف  ة ات او  اتأةةاةنع  ع ا م  ات زر اانحةات    ةم 
وا ال ا ل اتالث   الالةز  ات السح ات الاو  اتالالم  دا  ن ةنال   لأالةا   مالالم ع ةنال  اتموتالال  
ات ةجز   ع ع  اع  اتلسةالةت اتموت ال    وبةلالث    الم عفالةل ح ادار  اتحةل أالةت اتحلةةم،ال  
  وبلالالالم ذتالالالا ت  الالالث  ةن الالالة االالالع األخالالالة   ةت الالالةد  ات الالالاو  تحؤ الالالم ع ةنحيالالالة و  الالالاراة 

جةت لف  ةاة ات او  األون  ع ص ةاخ ات زاجة  ع ات  ةنع  ع ات لةدت  اتموت     و 
  وت الة  ةنالث اتحةل أالةت اتحلةةم،ال  ةالم انالحألمت اتتال   عال  ات  الةم  8372شأة   الةم 

اتلالالةت ع  تالال   ات الالة  اتلةت  الال  ات ةن الال    و رادت اتتالال      ل الالحأ ع والالسن   الالاراة 
االالا  8379لتالالةة  األون  الالةم  1وع ةنحيالالة  مالالم ات  الالةح اتالالموتع    كالالة  خ ةراالالة  الالع 

وا حةحالث اتتال      ة أمحيالة ات اوةال  االع  اتحأالثات  ةم   ون لف  ة ناو   ع صال ةاخ 
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رادت وةالالةجع حالالم     الالموا   مالالم  راحالال ية   و الالع اتاةالالث نف الاله  يالالع   الالم ع الالح  ةت 
 . (72)ات ا  اتحع نح ةوم بية  ع  ت  جمام ع   تان احنتةخ اتموتع 

مالال  لةرة  الال   نالالم   (  نالاله  ةنالالث تكالال  عة Robert J Artوةالالة  روبالالةت  رت )
ات  ةنالال  وات فالالاذ ات ةصالال  بيالالة    ةت ةذ الالةت واتاالالةجةات ةأالال  ات الالة  اتلةت  الال  األوتالالم   
واتتالالالاارة   الالالالع عة مالالال  عالالالالة  لالالالم ات الالالالة  اتلةت  الالال  ات ةن الالالال    ول  الالال  األنالالالالم   ات اوةالالالال  
ات  ية األ  ة  ا    ووحا ًة تم  ةن   ع اتلتالة ات الةتع   اذ  نيالة ل  الن وو فحال   

 (78) -  : نةن ح   عي ح 
 انية ل ل  ات  اعةت األخة   ة  رغأ   ع اتاةاف حماة  و علةرححية . -  

 انية ل ل  اتموت  ات اوة     ة ةمر   مم اتاصان اتم عة لةةم ات تان  م ه . -  

وب ل م  خة     األنم   ات اوة     ل تة ةا  انحةال  ع ذ  ل ف ةات خةص  
   ة   وانل   ع عااجي  األمةاف اتحع   لم و ات ا  ات اع   تممون   ولح ح تية  ةة

 ا ل حمكية  و ل ازاة . 
 (70) -وا ة لاجم عس  ةت  م   ت   مأ ل  ا ا اتما ب :   

ا  ات لع تم تان  مم ات سح ات او  بيالمف ات تالان  مالم ات  ةنال  واتي أال   -  
ختالالو  ل  الاله    ازاخوات الال ل  اتموت الال  واحةم   الال  ا االالحو  تالالةض ل   الالن االالمف عأةشالالة 

ة االالالحو  تالالالةض ا االالالةخ  و ارنالالالةخ صالالالار   ل  يالالالة  الالال  اتموتالالال       الالالك لالالالم ب اتالالالمون وان الالال
 األخة  اتم اتحلةع  علية  تار  ع حمف  . 

ا  ا الالالة  انالالالح ماعًة ع الالالمدًا ن الالالأ ًة تم الالالسح ات الالالاو   الالالع امالالالةر دا الالالب ات  ةنالالال  االالالا  -  
  تكالال  اتالالمون لكالالا   الال ر  عالال  اتملالال   ةت الال   ات الالاو     الال  االال ا  ((انالالحلةاض ات الالا ))

 (( اما ية ات ةج  )) يع ل ح معه  ةد   تاةخ تحم  و ةمرلية  مم ل   ن  اتاحاح  
 ع  دو  اشةرات ا ةاا   .

ا    ةز  ات سح ات او  بيمف ات تان  مم ع ةن  دوت ال   و اةم   ال  ا ،  الن  - ج
نحالالالالةجو ذات  ا  الالالال       الالالال  اا  الالالالع عااجيالالالال  اتالالالالمون اتحالالالالع ل الالالالاز ع الالالال  االالالال ا ات الالالالسح   

ت  الةز  ات السح ات الاو  بيالمف ات فالةا  مالم ع ةنحيالة  الع  وبالةتل    ةب الة ل اللم اتالمون
 عااجي  ةا  اةم      صأ ث  ةجز  تم سح ات او  . 
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 الالالع    الالالة عالالال  األ الالالاان  الالالما ب ةالالالةجو  و  ((ات  ةنالالال ))و الالالع االالال ا ات الالال ة  مة الالالث 
ع ح الال  ت الاللع  لالالض دون اتتالالة  األونالالط ت  الالةز  ات الالسح ات الالاو    ختاصالالًة ذتالالا 

 مالم       ن ا ع ةرن  دور ةا  اةم      أة  ل  اةات  ط ع  ات  ةن  ات   اةلأط 
   ع امةر لتار  نية ع ةمن نفالاذ  و ع الةن   الا  تيالة اتمون ات  ةور  ات   ا  بية

    م  ةصث )انةاج  ( وع   نت لية اتم ات لع ن ا   ةز  ات سح ات او  ع  جي  
  ع امالالالالن   واتح   الالالالم  مالالالالم عأالالالالم  اا حكالالالالةر ات الالالالاو  احةم  الالالالع عالالالال  جيالالالال   خالالالالة      الالالال

انحةال     )انةاج  ( ات اوة     إ    ةز  األنم   ات اوة  غ ة  ةف   م ذالاله عالة تالو 
  واتالالما ب اتةج  الع تيال ح احنالالحةال     ةر تيال ح األنالالم    الع اتتالة  األونالطاةا  اله ا حكال

اا اتةغأ   ع ا ةاز اتةةةد   ع ات  ا ال  و الةض األعالة اتااةالب ت  ةنالحية  مالم اتأمالما  
 .  (79)ةد  ع ةن  وف   اتموت  احنةاج م    مم اتتل ما  احةم  ع واتموتع اتلةب     وزة

 
واناسةًة عال  اال ا احدرا  اانالحةال  ع     الم  حال ث )انالةاج   ( اتموتال  ااوتالم 
 ع انح مام ونةج  غ ة دبماعةن    الع عااجيال  اانحتالةر ات الاو     حالم انيالة   م الث 

  م ه رج    ر ة  ات  ش احنالةاج مع األنالأن ))عأم  ب   (( ات   الال رن  ًة عة  ةف ب
  اتالاله ))ا  انالالةاج   تالال  لح  الال  وجالالاد  نالالم    8318 زةالالةا  /  3رو ةج الال  ااحالالة   الالع 

ناوة   ع  ام  اتلة      ة انية ت  ل  ح أل  دوت   ةب      لا ح  الع ات تالان 
 (79).(( مم ات سح ات او  

   الن فسفال   االماف االع : وةم ناللث ) انالةاج   (  أالة ن ةنالحية احةم   ال  اتالم ل
لالالالالم  و األعالالالال  احنالالالالةاج مع   وات تالالالالان  مالالالالم اتتالالالالة    احةم   الالالال  ولالالالالم   ية   وبمالالالالا  
اتي     احةم       ت تا  يع لحفةوض عب األمالةاف اتلةب ال  ات أةشالة  )نالارةة   تأ الة  
  ع   الال  اتح ةةالالة اتفم الالا       األرد  (  الالًس  مالالم انفالالةاد   و الالع اتاةالالث ذالالاله  إنيالالة 

ت الالال ةد   مالالالم األرض اتحالالالع االالالع عاحالالالب ات  الالالةوع  ول مالالالا  الالال    ةصالالالة ات الالالا  ل مالالالا ا
 إناله  مالم اتالةغو عال  ))ات ا      الة   يالة اا حكالةر ات الاو    و  الة ، الان     الة  الاا   

انالاله تالالو االالةد ذ الالة تألنالالم   ات اوةالال   الالع   م الال  ات الالسم  الالع اتتالالة  األونالالط    الالإ  االال ح 
ع صالالال ةغ  اتحتالالالار اتلةبالالالع األنالالالم   لم الالالع   ستيالالالة  مالالالم ات  ا الالال    وةالالالم نالالالةا ث  الالال
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حنةاج    مم انية ات ةر اتماجو ات   ا ،    انحئتةته ع  اتتة  األونط   ات ةر 
ات   ا أتع اتحلةع  عله ع  خسن   م الفةة الةت ات السم علاله واا حالةاف  اله   وتكال  

 (77). ((ت      مةةن ات ةو 
وانالاللًة خالالسن  ات الاللع اعالالحس  ةالالمرات ناوةالال  جالالماً   الالع  الالة  فالالةرت  االالماف ااالالةا  

 ة مالال  ))األ الالاام األخ الالة    عالالب اةحالالةا  وصالالان خاالالط اتأةنالالةعو ات الالاو  احاةانالالع اتالالم 
 .  ((اتح ف  

ا  ناا،الالة ااالالةا  ات اوةالال  لح الالو ب الالات عالال  اتت الالاض    حألالالًة ت الالة ،تالال ة ات الاله ات  الالةان 
  ))ا الالة   نالالئم     الالة    الال  ات الالة اتالال   االالم ب ات  اعالال  احاةان الال  اتالالم ()انالالمرو دنكالال 
ان مةجم   ع  عة   ع حمف  ع  اتلةتو تحااةة بةنةع ية ات او  ات   ل الان صةف  عا 

انالاله ، الالحيمف اتحة  الالز  مالالم انالالح ةاج اتاةةالال    الالع اتاةالالث اتالال   ،لالالةف   الاله اتلالالةتو    
ااالالةا  عالال  بالال     أالالة اتالالمون ات تالالمر  تمالال فط   تالالح ةله ات  حمفالال    وتيالال ا  الالإ  ات الالماك 

ع  الالب   ختاصالالًة    األوحالالةت  احاةانالالع  الال   ةجالال  اتالالم ع االالةت مةةالال  ناوةالال  غ الالة
ااةحتةد،  اتتلأ  اتحع ل ة بية ااةا  ل حاج  صةف األعاان  ع ع ةات ع حمف  

 . (77)و شم ات ة ًة((
و الع اتااةالالب   ا  عل الالو اتح مالال ست اتحالالع لح الالةون دوا الالب ااالالةا  ات اوةالال  لة الالز  مالالم 

 الالالا  األوتالالالم  نيالالالة اعحالالالماد تا ا الالالةت شالالالةح ااالالالةا  ات اوةالالال  ات م، الالال   الالالع    لكالالالا  ااالالالةا  ات
ات  الالال اة   الالالع ات  ا الالال     و    ل الالالةرس دورًا انالالالحةال   ًة   أالالالة  الالالع شالالالؤونية   وةالالالةلأط 
ذتا عأةشة    ة ا ةر  ان ع ان اتي     احاةان    ع ات م و اتلةبع    ةتموا ب نف الية 
اتحالالالع  دت اتالالالم ة ةعيالالالة  إدخالالالةن اتتااصالالالةت ألون عالالالة   الالالع ات مالالال و االالالع اتالالالموا ب اتحالالالع 

 ل ةح اعحس  ةمرات ناوة     ةة  . ل لمية لح ة   ع ا
وتك  رب ة ل حة  دوا ب ااةا  ع  زاوة   خة  عب دوا ب  ارةة اتت ةت   ات حتم  
بحاالالاةة ةالالمر    الال ةة  ناوةالال     يالالع لتالاللة   نيالالة ع ةصالالة   و ع الالحيم   عالال  اتاا،الالةت 
ات ح الالالم  واتالالالمون ات  الالالةور  تيالالالة   ورب الالالة لةغالالال   الالالع لالالال ع     ةنيالالالة ات الالالاعع   ون ةعيالالالة 

  ةنالالع حالالم  ،الال  ع الالةوات جالالةد  تم  الالةس بيالالة    و    ل حمالالا   تالالة ةالالا  ل الالةوع ًة ات
احال ح تيالة لةل الال   وحالة ية عالب دون ات  ا الال  واتاا،الةت ات ح الم   الالع اتاةالث اتال   لالالة  
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  الالاله ذتالالالا   تكالالال  ات يالالالو    لاجيالالالةت ااالالالةا  ات اوةالالال  لح الالالة   الالالع امالالالةر ع  ا الالال  عالالال  
ت  ةن  ات ةلأا     ةرنال  دور اةم  الع اتموا ب غ ة ات  مد  ل ةعًة    مم ر نية دا ب ا

 . (75)  فو دا ب ن ةنع اةلأط  ةعحس    تة ةا  ذ  ل ف ة ل ةوعع 
وا  ا   ن ة نة     ا ة   سة  وف    عة ب   اتةغأ   ع ات تان  مم ات  ةن  
احةم   الالالالال  واتموت الالالالال  و عالالالالالة بالالالالال     الالالالالةز  ات الالالالالسح ات الالالالالاو       الالالالالك ،  الالالالال  لتالالالالالار    

دا لالالالالًة ع الالالالح ًس تم الالالاللع اتالالالالم   الالالالةز  ات الالالالسح ات الالالالاو          ات  ةنالالالال (( ةالالالالم لكالالالالا  ))
ا حأالالالالةرات ات  ةنالالالال  ،  الالالال     ل الالالالةرس لالالالال ف ةًا ذا ف الالالال   أ الالالالة  الالالالع اتالالالالم ب  ةل الالالالةح انحتالالالالةر 

 األنم   ات اوة  . 
وة    ة ات ان  الع خحالةم اال ا ات امال       ات  المدات ات يةج ال  انحتالةر األنالم   

      ةت  اد اتح ةرة  واتف      ا ،       ل  ب اا نحةجًة تإلراد  ات  ةن ثات اوة  ت  
دوتالال  تالالماية ات الالمرات ات امابالال  واحراد  ات  ةنالال   عالال  ل ف الال  ةةاراالالة تماصالالان اتالالم انحالالةج 
و  ةز  ات سح ات او    واا ات ةار ات   لح  ح ل ث حالتا  ودوا الب ن ةنال   و ع  ال  

ور  دا الالب وا الالم اتالالم   الالةز  نالاله ا ااجالالم  ةت الالة  اةم   الال  و ةت  الال   ةتمرجالال  األوتالالم     الالة 
اتالال   االالا  ((األعال ))األنالم   ات اوةالال    وان الة ا الالة  دوا الب  الالم   ا يالالة  مالم احمالالس  

احةم   الال   و  ((ات  ةنالال ))ات ةنالالو ات تالالحة  بالال   اتالالمون  ة الال    لم الاله بمرجالال  عالالة ا حأالالةرات 
اتلةت      تك  ،فحةض    لكا  لما اتموا ب ع  اتتالم     الك ل لال  اتموتال  عتال    

   الال  للأ الالة ذو اتف الالةر  مالالع  -  الالةز  األنالالم   ات اوةالال     حالالم تالالا احالالاةت  مالالم 
 اتم ))    ات تةجش(( . -بالا
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 خلامتتا
 لالالم    انحي  الالة عالال   حة الال      الالة ات انالالام بالالال ))ع الالحاةةت   الالةز  األنالالم   ات اوةالال  

ات الا  ات اوةال  اتحالع ل حمكيالة    دوتال  ،    ة ات ان  ع خحالةم اال ا اتأ الك     ودوا لية((
 الع ع معال  ةالا  اتموتال  ات الؤفة   الع ةاليالة اتتالةعم   وعال  فالو  الع ع ةنحيالة احةم   الال   للالم

 واتموت الال   وةالالم لالالو اتحاصالال  اتالالم ا    الالةز  دون عالالة ت الالا  ناوةالال   عالال  دو    الالةز  اتالالمون
ات الا  ان الة ،ل الع خمالًس  الع اتحالااز  اانالحةال  ع   ف  ات الات عال ات ااجي  تيالة تال األخة  

فالال  اتلةت الال  ن ةنالال ًة وعةت الالًة  ت  ةوتالال  ات الال ة  الالع اتاةةالالن وب  الالو اتحكم  اتل الال ة  ب  ي الالة
اتالالمون اتحالالع ل الالةر ذتالالا تالالماية دوا الالب ةاةالال  ل فزاالالة  مالالم      عالال  ات حتالالار إات الالاو    الال

  ةز  ات سح ات او   وتك  ا لاجم  سة  عأةشة  ب   وجالاد اتالما ب و  الةز  ات السح  
ة دوا الب  ة  ال  وةاةال  ت  الةز   مو ،   ع  ات ح  ة تلمد ع  دون اتلةتو اتحع  ةنث تالماي

ات سح ات الاو  ا  ل تال   مالم عحامأالةت انحةجاله   و    لالح    عال  انالحك ةن ع الةر 
بةاع يالالة  اذ  ةنالالث ا الالة  داج الالًة   ةت  الالأ  اتالالم اتالالمون  ة الال   شالال ةن ع حمفالال  عالال  ات  الالاد 

اتماخم    اتحع لحفةوت  ع  وزانية و ملية ع  عة مال   حم اتموت   اتلةت    واحةم     و 
تالالم  خالالة      الالك ع لالالث  الالع  الالةات عل  الال    و  ةةمالالث  الالع  الالةات  خالالة   لالالالض ا

  ات  المدات  الإ  . وبال تااتمون ع  ات تان  مم ات المر  ات اوةال   و  مالم ات الا  ات اوةال
اا نحةجالًة تالإلراد  ات  ةنال     الةت  اد اتح ةرةالال   ثات يةج ال  انحتالةر األنالم   ات اوةال  ت  ال

ة ات الالمرات ات امابالال  واحراد  ات  ةنالال   عالال  ل ف الال    ا ،  الال     ل  الالب دوتالال  تالالماي واتف  الال
ةةاراالالالة تماصالالالان اتالالالم انحالالالةج و  الالالةز  ات الالالسح ات الالالاو   واالالالا ات الالالةار اتالالال   لح الالال ح ل الالالث 

نالاله ا ااجالالم  اةم   الال  و ةت  الال   ةتمرجالال  األوتالالم    الالة   حالالتا  ودوا الالب ن ةنالال   و ع  الال 
 الم   ا يالة  مالم  ةت ةور  دا ب وا م اتالم   الةز  األنالم   ات اوةال   وان الة ا الة  دوا الب 

اتالالال   االالالا ات ةنالالالو ات تالالالحة  بالالال   اتالالالمون  ة الالال   لم الالاله بمرجالالال  عالالالة  ((األعالالال ))احمالالالس  
 .احةم      و اتلةت    ((ات  ةن )) حأةرات ا 
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 اليػامر والسرادر
                                                 

مبةةج الخةةالد مبةةج ال العةةالع السعاصةةخ والرةةخامات الجوليةةةل السجمةةذ الةةػششي لمثقا ةةة ( د. 8)
 . 99ل  9989والفشػو واآلدابل الكػيتل 

مخكةد  ا لقةػى العطسةال الصبعةة األولةلعدول سياسة القػة: مدتقبل الشطام الةجولي واا( غداو 2)
 .92ل  2222والبحػث والتػثيدل بيخوتل لبشاول  االستخاتيجيةالجراسات 

( إسساميل إسةساميل بةجوو  نطةام مذةتخح لسحاسةبة السةػاد الشػويةة والتحقةد الستبةاد   بحةث 9)
مشذةةػر ضةةسغ كتةةاب: الخيةةار الشةةػوو  ةةي الذةةخق األوسةةل  مخكةةد دراسةةات الػحةةجة العخعيةةة  

 .998   2229يخوت  لبشاو  ب
( احسج صجقي الججاني  تأمالت  ي الخدا الشػوو  ي مالسشةا السعاصةخ  بحةث مشذةػر ضةسغ 4)

كتةةاب: ىةةل  ذةةشل انتذةةار األسةةمحة الشػويةةة مامةةل ردا  مصبعةةة السعةةار  الججيةةجة  الخعةةا   
 .89   9999السغخب  

متةاح ممةا الةخابل  نتذةار الشةػوو فيػم الخأسةي لال ( يشطخ: اشخ  مبج العديد مبج القادر  الس5)
 .g/index.phphttp://www.kamelwazne.orاألتي: 

( د. صال  ميجو العبيجو  معاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػويةة دراسةة قانػنيةة  ةي تصبيةد 6)
(  2-9لقانػنيةةة  السجمةةج التاسةةع  العةةجد )  مجمةةة العمةةػم اةالسةةػاد األولةةا والثانيةةة والدادسةة

 .96   9992  كمية القانػو  جامعة بغجاد  بغجاد  العخاق  9992لدشة 
 .96( السرجر نفدو   7)
  مجمةة -دراسةة  ةي القةانػو الةجولي العةام-( د.ماد  أحسج الصائي  نقل التكشػلػجيةا الشػويةة 8)

القةةانػو السقةةارو العخاقيةةة  بغةةجاد    جسعيةةة 9986(  لدةةشة 98القةةانػو السقةةارو  العةةجد )
 .954   998العخاق  

( د. نرةخ الةةجيغ األصزةةخو  مدةةألة الةةج اا الذةةخمي الخاصةةة بالةةجو  السالكةةة ألسةةمحة الةةجمار 9)
الذةامل  ةي ضةػل القةانػو الةجولي الجشةةائي  الصبعةة األولةا  دار الشيزةة العخعيةة  القةةاىخة  

2229   294. 
 . 94-99مرجر سابد   ( د. مبج الخالد مبج ا  92)
(( تشز السادة )مغ اتفاقية  يشا لقانػو السعاىجات ممةا أو  تمتةدم الجولةة باالمتشةاا مةغ 98 )

 -األمسا  التي تدتيج  إ داد الغخض مغ السعاىجة وذلظ :

http://www.kamelwazne.org/index.php
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إذا وقعةةةت ممةةةا السعاىةةةجة أو تبادلةةةت الػثةةةائد الخاصةةةة بيةةةا شةةةخ  الترةةةجيد أو القبةةةػ  أو  - أ
 نيتيا  ي أو ال ترب  شخ ًا  ي السعاىجة.السػا قة إلا أو تبجو 

أو إذا مبةةخت مةةغ ارتزةةائيا االلتةةدام بالسعاىةةجة انتطةةارًا لةةجصػليا دور الشفةةاذ وعذةةخ  أو ال  - ب
 يتأصخ ىحا التشفيح بجوو مبخر. 

 .296( د. نرخ الجيغ األصزخو  مرجر سابد   99)
قصبةيغ  ةي الحةخب البةاردة  ( مبج اليادو بخشاب  الةخدا الشةػوو الستبةاد  حرةخ الرةخاا بةيغ ال92)

بحث مشذػر ضسغ كتاب: ىل  ذشل انتذار األسمحة الشػويةة مامةل ردا  مصبعةة السعةار  
 .52   9999الججيجة  الخعا   السغخب  

 .929( د. مبج الخالد مبج ا  مرجر سابد   99)
 .54( مبج اليادو بخشاب  مرجر سابد   94)
ػويةةة بعةةج الحةةخب البةةاردة  دار زىةةخاو لمشذةةخ والتػزيةةع  ( د. سةةعج حقةةي تػ يةةد  اإلسةةتخاتيجية الش95)

 .89  2228مساو  األردو  
 .82( احسج صجقي الججاني  مرجر سابد   96)
 .54( مبج اليادو بخشاب  مرجر سابد   97)
( د. محسػد صيخو بشػنة  أثخ الصاقة الشػوية مما العالقات الجولية وإستخاتيجية الكتمتيغ  بجوو 98)

 .522   9967ىخة  جية نذخ  القا
 .926( د. مبج الخالد مبج ا  مرجر سابد   99)
( جعفخ ضيال الجعفخ  الرخاا الشػوو  ي شبو القارة اليشج ة  الػاقع واآل اق  مجمةة السدةتقبل 22)

  2225  مخكد دراسات الػحجة العخعيةة  بيةخوت  لبشةاو 2225(  لدشة 996العجد ) العخعي 
 89. 

 .99رجر سابد    ( جعفخ ضيال جعفخ  م29)
( )  ثقةةت السفتةةاح( 92 -يةجور القسةةخاو األمخيشةاو( )key hole -12 حةةػ  األرض بارتفةةاا )

لظ القسةةةةخاو األمخيشيةةةةاو ( متةةةةخ  وكةةةةح52كةةةةع ويبمةةةةل شةةةةػ  األلةةةةػاح الذسدةةةةية ) 262نحةةةةػ 
(  وقج جيدت ىحه األقسار األرععة بإمشانيةة الترةػيخ الةخادارو ويسشةغ التقةا  صةػر ))الكخوس(

قع مما األرض بػجػد غيػم  ػقو و حتا مػاصف رممية ومشةج حةجوث األزمةات  سشةغ أو لسػا
سةامة  أمةا الفتةخة  24تػجو ىحه األقسار إلا ترػيخ مػقع معيغ ترةػيخًا متػاصةاًل ألكثةخ مةغ 
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الالزمة لسعالجة الرػر وإرساليا إلا التحميةل  يةي ال تتجةاوز سةامة واحةجة بعةج مةخور القسةخ 
  ػق السػقع . 

()  كيمةةةػمتخ مةةةغ الحةةةجود  92أجخيةةةت التجةةةارب اليشج ةةةة  ةةةي مشصقةةةة بةةةػصخاو التةةةي تبعةةةج نحةةةػ
 الباكدتانية . 

( سيج أبػ ضيف أحسج  التجارب الشػوية  ي أسيا والشطام العالسي الججيج  بحث مشذةػر ضةسغ 22)
كتةةاب  الخيةةار الشةةػوو  ةةي الذةةخق األوسةةل  مخكةةد دراسةةات الػحةةجة العخعيةةة  بيةةخوت  لبشةةاو  

2229   529. 
( غدةةاو العةةدو  سياسةةة القةةػة: مدةةتقبل الشطةةام الةةجولي والقةةػى العطسةةال الصبعةةة األو ل مخكةةد 29)

 .927    2222الجراسات اإلستخاتيجية والبحػث والتػثيدل بيخوتل لبشاول 
( تذيخ بعس الجراسات إلا احتسا  أو تكػو باكدةتاو قةج اسةتفادت مةغ شةخاكتيا اإلسةتخاتيجية )

صةةػيخ أسةةمحتيا الشػويةةة مقابةةل نقةةل تقشيةةة الصةةخد السخكةةدو إلةةا الرةةيغ  كسةةا مةةع الرةةيغ  ةةي ت
تذيخ ىحه الجراسات إلا احتسالية أو تكػو باكدتاو قج تسششت مغ تشفيةح تجخعةة نػويةة تحةت 

 األرض قبل مجة سشػات  ي مشصقة التجارب الشػوية الريشية  ي لػب نػر . 
كة قةخو مزةا وحسػلةة قةخو أتةا  الصبعةة االولةا  ( د . دمحم مػض اليدا سة  قزا ا دولية  تخ 24)

 .999  2227دار الحامج لمشذخ والتػزيع  مساو ل األردو  
 .242( د . نرخ الجيغ األصزخو  مرجر سابد   25)
 996( زكخيا حديغ  الخيار الشػوو والخيارات العدشخية البجيمة  مجمة السدتقبل العخعي العجد )26)

 . 75   2225ػحجة العخعية  بيخوت  لبشاو   مخكد دراسات ال2225(  لدشة
اإلسخائيمي  مجمة العمةػم القانػنيةة  –( د . كاضع ىاشع نعسة  األسمحة الشػوية والرخاا العخعي 27)

   كميةة القةةانػو  جامعةةة بغةةجاد  بغةةجاد 9979(  لدةةشة 2والدياسةية  السجمةةج الثةةاني  العةةجد )
 .79   9979العخاق  

 .242  مرجر سابد   ( د . نرخ الجيغ األصزخو 28)
( عشػنةةةػ ىةةةػ تقشةةةي نةةةػوو مسةةةل  ةةةي مخكةةةد األبحةةةاث الشػويةةةة الدةةةخو  ةةةي د سػنةةةا بةةةيغ سةةةشة  )

  وقةةج صصفةةو مسةةالل االسةةتخبارات اإلسةةخائيمية قبيةةل نذةةخ شةةياداتو  ةةي 9985وسةةشة 9977
 الرحيفة السحكػرة أماله . 
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يةل المبشةاني  بيةخوت  لبشةاو  ( د. صميل حديغ  قزا ا دولية معاصخة  الصبعةة األولةا  دار السش29)
2227   425. 

( ليػنارد سبشتػر  انتذار األسةمحة الشػويةة  ةي الذةخق األوسةل  مجمةة الجراسةات الفمدةصيشية  92)
 .92   9992  مؤسدة الجراسات الفمدصيشية  بيخوت  لبشاو  9992(  لدشة 92العجد )

ة مةغ الدةالح الشةػوو  ةي الذةخق ( د. دمحم مبج الدةالم  الستاىةة  مذةشالت إقامةة مشصقةة صالية99)
 .265   2226األوسل  مخكد الجراسات الدياسية واإلستخاتيجية باألىخام  القاىخة  مرخ  

(  لدةشة 99( إبخاىيع نرةار  اإلسةتخاتيجية الشػويةة اإلسةخائيمية  مجمةة معمػمةات دوليةة  العةجد )92)
 .92   9995  مخكد السعمػمات القػمي  دمذد  سػريا  9995

 .45. مسجوح مصية  د. مبج الفتاح بجوو  مرجر سابد  ( د99)
( د. محسػد حجازو محسػد  حيازة واستخجام األسمحة الشػوية  ي ضػل أحشام القانػو الةجولي  94)

 .996   2225دار الشيزة العخعية  القاىخة  
 . 797( يشطخ: د. مسخو رضا بيػمي  مرجر سابد   95)
الةةجمار الذةةامل العخاقيةةة  دراسةةة  ةةي اآلثةةار القانػنيةةة ( د. مسةةخو رضةةا بيةةػمي  نةةدا أسةةمحة 96)

  2222والدياسةةةية واإلسةةةتخاتيجية لحةةةخب الخمةةةيا الثانيةةةة  دار الشيزةةةة العخعيةةةة  القةةةاىخة  
 629  . 

 . 999( إسساميل إسساميل بجوو  مرجر سابد   97)
 الصبعةةة 9996( د. قاسةةع دمحم مبةةج الةةجليسي  معاىةةجة الحطةةخ الذةةامل لمتجةةارب الشػويةةة لعةةام 98)

 . 299   2229األولا  بيت الحشسة  بغجاد  العخاق  
 ( مغ معاىجة الحطخ الذامل لمتجارب الشػوية . 2(  يشطخ نز السخ د )99)

(40) Doninique Lorentz , affaires atomiques edition les arenes , 2001, 

p.31. 

مشذةةػر ضةةسغ كتةةاب الخيةةار  ( ر عةةت لقػشةةة  السدةةألة الشػويةةة و اإلسةةقاشات الدياسةةية  بحةةث49)
    2229الشةةػوو  ةةي الذةةخق األوسةةل  مخكةةةد دراسةةات الػحةةجة العخعيةةة  بيةةخوت  لبشةةةاو  

999. 
 .  22(  ليػنارد سبشتػر  مرجر سابد   42)
 .  249(  د. نرخ الجيغ األصزخو  مرجر سابد    49)



 
 

 

 (93)  نعددا   دراساث إقهيًيت                                   يركس اندراساث اإلقهيًيت         
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 .425( د. صميل حديغ  مرجر سابد    44)
(ممة ) ا ىةحا السذةخوا ندةبة إلةا الدةيشاتػر الةج سقخاشي سةام نةاو ( أشمقت تدسية ) نةاو لػجةار

 والديشاتػر الجسيػرو ريتذارد لػجار األمزال  ي مجمذ الذيػخ األمخيشي .
( اشةةتػو ب . كةةارتخ  ويميةةام ج . بيةةخو  الةةج اا الػقةةائي : إسةةتخاتيجية أمخيشيةةة ججيةةجة ل مةةغ  45)

  2229تخجسةة والشذةخ  القةاىخة  مرةخ  تخجسة : أسعج حميع  الصبعة األولا  مخكةد األىةخام لم
  72-79. 

 .78-77( السرجر الدابد نفدو   46)
 .252( د. نرخ الجيغ األصزخو  مرجر سابد  47)
( د. مسةةجوح حامةةج مصيةةة  إصةةالل مشصقةةة الذةةخق األوسةةل مةةغ أسةةمحة الةةجمار الذةةامل  مرةةجر 48)

 . 952سابد    
ػيات األمةغ القةػمي  ةي ضةػل إمشانةات بشةال قةػة (  د. دمحم نبيل  ؤاد شو  األسمحة الشػوية وأول49)

(  مخكد دراسات الػحجة العخعية  بيخوت   279نػوية مخعية  مجمة السدتقبل العخعي  العجد ) 
 .  929   2229لبشاو 

 .  55( د. مسجوح حامج مصية  أسمحة الجمار الذامل  ي الذخق األوسل  مرجر سابد    52)
 .  28  ( ليػنارد سبشتػر  مرجر سابد 59)
( يتسيد السفيػم الزيد ل مغ مادة بالرفة الج امية   كل دولة تدةعا لمحفةاع ممةا مقجسةاتيا )

التةةي تتػارثيةةا مبةةخ األجيةةا   وتعسةةل مةةغ صةةال  أجيةةدة أمشيةةا الةةجاصمي ممةةا مشةةع وقةةػا الجةةخائع 
 . وتشذئ األجيدة القزائية التي تتػلا معاقبة الخارجيغ مغ القػانيغ التي تدشيا الجولة 

(  د. دمحم شةةػقي مرةةصفا كامةةل  األمةةغ القةةػمي واألمةةغ الجسةةامي الةةجولي  الصبعةةة األولةةا  دار 52)
 . 99   9985الشيزة العخعية  القاىخة  

 . 94( السرجر الدابد نفدو   59)
( د. رشةيج مجيةج الخعيعةي  التصةػر الشةػوو  ةي أمخيشةا الجشػعيةة )األرجشتةيغ( الةجوا ع واالتجاىةات  54)

  كميةةة العمةةػم الدياسةةية  جامعةةة بغةةجاد  9992(  لدةةشة 8م الدياسةةية  العةةجد )مجمةةة العمةةػ 
 .  4   9992بغجاد  العخاق  

(55) L.Beaton,Must the bomb spread , pelican, 1966 , p.18.  
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        دمحم جاسن د. رقيب          ستوياث حيازة األسلحت النوويت                            ه

                                                                                    

( دمحم مبةةج الدةةالم  ورقةةة مسةةل مقجمةةة إلةةا نةةجوة مدةةتقبل االحتكةةار الشةةػوو اإلسةةخائيمي  مجمةةة 56)
  مخكد دراسات الػحجة العخعية  بيخوت  لبشةاو  9996(  لدشة 228العجد ) السدتقبل العخعي 

9996   69  . 
(  د. سةةمساو رشةةيج سةةمساو  الدةةالح الشةةػوو والرةةخاا العخعةةي اإلسةةخائيمي  الصبعةةة األولةةا  دار 57)

 .  65   9978ابغ صمجوو  بيخوت  لبشاو  
 .  64( السرجر الدابد نفدو   58)
 .  996سابد   ( ر عت لقػشة  مرجر 59)
 .  997( السرجر الدابد نفدو   62)
 . 67( دمحم مبج الدالم  ورقة مسل  مرجر سابد   69)
 .  67( السرجر الدابد نفدو   62)
 .  929( دمحم نبيل  ؤاد شو  مرجر سابد   69)
  الذةةخق األوسةةل الججيةةج   ئز تخسةةانة إسةةخائيل الشػويةةة وعشةةال( مرةةام  ةةاىع العةةامخو  صرةةا64)

الػضيفةة اإلقميسيةة والجوليةة إلسةخائيل صةال  األمةػام القادمةة  الصبعةة االولةا  مخكةد  دراسة  ةي
 69  9999اإلمارات لمجراسات والبحػث اإلستخاتيجية  أبػ ضبي  اإلمارات العخعية الستحجة 

(  أ شخ كػىيغ  نحػ شخق أوسةل ججيةج ....إمةادة الشطةخ  ةي السدةألة الشػويةة  مخكةد اإلمةارات 65)
اإلمةةارات العخعيةةة الستحةةجة  بةةجوو تةةاري  نذةةخ   أبةةػ ضبةةي  والبحةةػث اإلسةةتخاتيجية لمجراسةةات 

 99. 
( . انجرو دنكغ صبيخ مدشخو  ي السخكد الجولي لمجراسات اإلستخاتيجية  ي لشجو ) 
 . 69( دمحم مبج الدالم  ورقة مسل  مرجر سابد   66)
ق األوسةل  ةي أوائةل القةخو الحةادو ( يشطخ: احسج مبج الحميع  صخيصة القػى الشػوية  ةي الذةخ67)

والعذخيغ: حقائقيا واحتساالت تصػرىا  بحث مشذػر ضسغ كتاب : الخيار الشػوو  ي الذةخق 
 . 979-469   2229األوسل  مخكد دراسات الػحجة العخعية  بيخوت  لبشاو  


