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أٔال :انزذكيى ػشٔسح الزظبديخ :
كهًب رى اعزذؼبس انزفغيش انًٕعغ نًظـهخ انزجبسح انذٔنيخ انزي اػزًذرّ نجُخ األيى
انًزذذح نهمبٌَٕ انزجبسي انذٔني ٔانزي رجُزّ أيؼب ارفبليبد أخشي راد انظهخ
ثبنزذكيى انزجبسي انذٔنئ ،ثؼغ انزششيؼبد انٕؿُيخ ،أدسكُب ٔجٕد ػمٕد رجبسيخ
دٔنيخ جذيذح ػهي انًؼبيالد االلزظبديخ انذٔنيخ ٔػهي انفكش انمبََٕئ ،يشجغ رنك ئني
انزـٕس انذبطم في ييبديٍ انزكُٕنٕجيب ٔاالرظبالدٔ ،عٕٓنخ اَزمبل انشعبييم ػجش
انذٔل ٔانمبسادْٔ ..زا انٕػغ انجذيذ أطجذذ يؼّ لٕاَيٍ انذٔنخ ػبجضح ػٍ يغبيشرّ
أٔال نزجبٔصِ َـبق انذٔنخ انٕادذح ٔٔجٕد ػُظش أجُجي يًب يضيش يشبكم رُبصع
انمٕاَيٍ ،صبَيب نكٌٕ انفبػهيٍ ػهي انغبدخ انذٔنيخ في ييذاٌ انزجبسح انذٔنيخ ششكبد
ػظًئ ،رُزًي ئني دٔل طُبػيخ كجشي رٕفش نٓب انذًبيخ ،خبطخ ئرا كبَذ داخهخ في
ػاللبد الزظبديخ يغ انذٔل انُبييخ .فبنشغجخ في فشع انزذكيى نفغ يُبصػبد انزجبسح
انذٔنيخ ،يشدِ سغجخ األؿشاف انمٕيخ ٔانًغيـشح ػهي دشكخ انزجبسح انذٔنيخ في رجبٔص
انمٕاَيٍ انٕؿُيخ انزي يؼزجشَٔٓب غيش يإْهخ نزمذيى انذهٕل انًالئًخ نـجيؼخ انًُبصػبد
انزي رضيشْب ْزِ انؼمٕدٔ ،يب يٕػخ اعزجبثخ انفكش انمبََٕي ،عٕاء ػهي يغزٕي
انزششيؼبد انٕؿُيخ أٔ االرفبليخ أٔ انفمّ ،نٓزا انًغهك ْٕ ئثشاو انؼذيذ يٍ االرفبليبد
انذٔنيخ ٔرؼًيُٓب دهٕال نجؼغ يشكالد انؼمٕد انزجبسيخ انذٔنيخ ٔيخزهف انًؼبيالد
االلزظبديخ انذٔنيخ يُٓب 'ارفبليخ فييُب نغُخ  1980ثشأٌ انجيغ انذٔني نهجؼبئغ'
ٔرمشس يخزهف انًؼبْذاد انذٔنيخ أٔنٕيخ انمٕاػذ انذٔنيخ االرفبليخ أٔ انؼشفيخ في
رغٕيخ انًُبصػبد انزي رضيشْب ػمٕد انزجبسح انذٔنيخ .كًب أٌ يؼظى انزششيؼبد انٕؿُيخ
رإكذ رغٓيم خؼٕع يؼبيالد انزجبسح انذٔنيخ نٓزِ انمٕاػذ االرفبليخ ،كًب أٌ انفمّ يب
فزئ يذني ثذنِٕ ثًُبلشخ ٔالزشاح انذهٕل نًؼؼالد كم يب يزظم ثبنزجبسح انذٔنيخ
ٔثبنزذكيى انخبص ثٓب.
ئٌ ٔالغ انزجبسح انذٔنيخ انزي يزغى ثبخزشاق انذذٔد فيًب يغًي ثبنؼٕنًخ فشع أيؼب
لبََّٕ انخبص ثّ ٔلؼبءِ انخبص أيؼب ْٕٔ انزذكيى.
صبَيب :انزذكيى ٔاالعزضًبس
رزغبثك انذٔلٔ ،خبطخ انُبييخ ،ػهي رمذيى ،دٕافض يخزهفخ نجهت سؤٔط األيٕال
األجُجيخ ئني أساػيٓب ثمظذ االعزضًبسْٔ ،زِ انذٕافض يُٓب يب يزؼهك ثبإلػفبءاد
انؼشيجيخٔ ،يُٓب يب يزؼهك ثزٕعيغ يجبالد االعزضًبس أٔ عٍ لٕاَيٍ رذظش رأييى أٔ
يظبدسح انًشبسيغ االعزضًبسيخ ،ئني غيش رنك يٍ انذٕافض انزي رؼزجش ػًبَبد رخهك
نذي انًغزضًش َٕػب يٍ األيبٌ ٔاالؿًئُبٌ ػهي أيٕانّ ٔرفزخ نّ آفبق انشثخْٕٔ ،
دشيض ػهي ٔجٕدْب في انذٔنخ انًؼيفخْٔ .زا انزٓبفذ ػهي جهت االعزضًبساد نّ يب
يجشسِ في انٕالغ ،ثذيش أٌ كم ثهذ يغؼي ئني انزًُيخ ٔئني رـٕيش انًغزٕي االلزظبدي
ٔاالجزًبػي نهذٔنخ ٔنهشؼت ،ال ثذ ٔأٌ يغهك ْزا انـشيكَ ،ظشا نؼجض ْزِ انجهذاٌ
انجيٍ نزذميك انزًُيخ ،ثبنشغى يٍ رٕفش اإليكبَيبد انًبديخ انٓبئهخ نذي ثؼؼٓب 'انذٔل
انًُزجخ نهُفؾ يضال' فبالعزضًبس ال يُمم فمؾ انشعبييم انًبديخ ئني انذٔل انًغزمجهخ ثم
دزي انخجشاد انفُيخ.
نكٍ في دبنخ دذٔس َضاػبد ثيٍ انًغزضًش ٔانجهذ انًؼيف فأي لبٌَٕ يـجك ٔأي
لؼبء يفظم في انُضاع؟

ئٌ انًغزضًشيٍ يفشػٌٕ ػهي انذٔل انًؼيفخ ئخؼبع ْزِ انًُبصػبد نمؼبء انزذكيى،
ْٔزا انششؽ رشػخ نّ انذٔل انًؼيفخ يشغًخ ،ثم ٔلذ رشجًذ رنك انؼذيذ يٍ انذٔل
ثبَؼًبيٓب ئني االرفبليبد انذٔنيخ انخبطخ ثذًبيخ االعزضًبس خبطخ 'ارفبليخ ٔاشُـٍ
نؼبو  ،'1965ثبنُغجخ نالرفبليبد انؼشثيخ انجيُيخ أركش االرفبليخ انًٕدذح العزضًبس
سؤٔط األيٕال انؼشثيخ في انذٔل انؼشثيخ انًجشيخ ػبو ٔ ،1980ارفبليخ رغٕيخ
يُبصػبد االعزضًبس ثيٍ انذٔل انؼشثيخ انًؼيفخ نالعزضًبساد انؼشثيخ ٔثيٍ يٕاؿُي
انذٔل انؼشثيخ األخشي 'ٔٔ ..'1974ؿُيب لبيذ انؼذيذ يٍ انذٔل ثالشاس انهجٕء ئني
انزذكيى في رششيؼبرٓب انٕؿُيخ انًزؼهمخ ثبالعزضًبس ٔيٍ ْزا يب َظذ ػهيّ انًبدح 7
يٍ لبٌَٕ االعزضًبس انًظشي نؼبو  1997انًزؼهمخ ثـشق رغٕيخ انًُبصػبد انُبشئخ
ػٍ االعزضًبس انزي يٍ انًًكٍ أٌ رضٕس ثيٍ انذكٕيخ انًظشيخ ٔانًغزضًش األجُجي
ْٔي ػهي انُذٕ انزبني :
انـشيمخ انًزفك ػهيٓب ثيٍ انًغزضًش ٔانذكٕيخ انًظشيخ. انـشيمخ انًشبس ئنيٓب في ارفبليخ رشجيغ ٔدًبيخ االعزضًبس ثيٍ دٔنخ انًغزضًشٔانذكٕيخ انًظشيخ ئٌ ٔجذد.
 دم انًُبصػبد االعزضًبسيخ ػٍ ؿشيك انًشكض انذٔني نزغٕيخ انًُبصػبد انُبشئخػٍ االعزضًبس في ٔاشُـٍ.
دم انُضاػبد ٔفمب نمبٌَٕ انزذكيى انًظشي سلى  27عُخ .1994دم انُضاػبد ٔفمب نزذكيى انًشكض اإللهيًي نهزذكيى انزجبسي انذٔني ثبنمبْشح.ٔثغٍ ْزِ اآلنيبد يكٌٕ انًششع انًظشي لذ أػـي إلسادح األؿشاف دشيخ كجيشح في
االرفبق ػهي انـشيمخ انزي رُبعجٓى نفغ انًُبصػبد انُبجًخ ػٍ االعزضًبس ،يإكذا
ػهي كٌٕ انزذكيى انزجبسي ْٕ عًخ انؼظش.
ٔكزانك انشأٌ ثبنُغجخ نهًششع انزَٕغي انزي َض في انًبدح  67يٍ لبٌَٕ رشجيغ
االعزضًبساد ػهي يجذأ انهجٕء ئني انزذكيى نفغ انًُبصػبد ،انزي رـشأ ثيٍ انًغزضًش
ٔانذٔنخ انزَٕغيخ ،عٕاء ػٍ ؿشيك االرفبق ػهي انهجٕء ئني انزذكيى 'ششؽ انزذكيى'
أٔ رـجيمب نالرفبليبد انذٔنيخ أٔ اإللهيًيخ أٔ انضُبئيخ انزي رجشيٓب أٔ رُظى ئنيٓب
انجًٕٓسيخ انزَٕغيخَٔ .فظ انًجذأ يمشسِ انًششع انهجُبَئ ،كزنك انًششع انجضائشي
ٔأيؼب انغٕسي.
ٔفيًب يزؼهك ثبنًغشةٔ ،ئدساكب يٍ يغإٔنيّ ثؼاللخ انزذكيى ثبالعزضًبس ،فمذ ٔفش ْزِ
انؼًبَخ انمبََٕيخ في ػذح يجبالد ،ػهًب ثأٌ انمبٌَٕ انًغشثي ،ئني دذٔد طذٔس
انمبََٕي سلى  ،08-05كبٌ ال يغًخ نهذٔنخ ٔثبلي األشخبص انؼبيخ انزبثؼخ نٓب
ثبنهجٕء ئني انزذكيى .نكٍ ٔأيبو ػشٔسح انزًُيخ االلزظبديخ انزي فشػذ ػهي انًغشة
االَفزبح ػهي انشعبييم األجُجيخ أٔ سد ئعزضُبءاد ػهي ْزا انذظش ٔيجشص ْزا في :
أ -انزمُيٍ انجزشٔني نغُخ  ،1958فبنًبدح  39يُّ رُض ػهي جٕاص انهجٕء ئني
انزذكيى في االرفبليبد انًجشيخ ثيٍ انذٔنخ انًغشثيخٔ ،األشخبص انًؼُٕيخ انخبطخ.
ة -لبٌَٕ انًبنيخ نغُخ  ،1982انزي َض في انًبدح  144ػهي ئيكبَيخ انهجٕء ئني
انزذكيى ثالشاسِ ئدساط ششؽ انزذكيى في انؼمٕد انزي رجشيٓب انذٔنخ يغ انًظبسف
األجُجيخ.
ط -انفظم  39يٍ ظٓيش  17يُبيش  ،1983انًزؼهك ثبالعزضًبساد انظُبػيخ ،ألش
أيؼب جٕاص نجٕء انذٔنخ أٔ ئدذي يإعغبرٓب انؼبيخ ،ئني انزذكيى.
د -انًبدح  17يٍ لبٌَٕ االعزضًبس سلى  ،18-95انزي يُض ػهي ئيكبَيخ رؼًيٍ
انؼمٕد ششؽ انزذكيى.
ٔرجذس اإلشبسح ئني أٌ انذٔنخ انًغشثيخ كبَذ دائًب عجبلخ ئني انًظبدلخ ػهي

االرفبليبد انًزؼهمخ ثبنزذكيى انزجبسي انذٔني ' كًب عُشي الدمب' ٔال رزشد في لجٕل ثُذ
انزذكيى في انؼمٕد انزي رجشيٓب يغ انششكبد األجُجيخ.
ئٌ اَخشاؽ انذٔنخ انًغشثيخ في عٕق انزذكيى انزجبسي انذٔني ،ثبإلػبفخ ئني ثبلي
انذٕافض انزي ٔفشرٓب ،رشكم يُبخب عهيًب عيفزخ أفبلب ٔاعؼخ نجهت االعزضًبساد
األجُجيخ ،خبطخ يغ طذٔس لبٌَٕ  08-05انزي ػذل لبٌَٕ انًغـشح انًذَيخ 'انجبة
انًزؼهك ثبنزذكيى' ٔانزي سفغ انذظش ػٍ انذٔنخ ٔانًإعغبد انؼًٕييخ ٔانجًبػبد
انًذهيخٔ ،لشس جٕاص نجٕئٓب ئني انزذكيى.
ئٌ انزذكيى انزجبسي انذٔني كًب عهف ٔركشد ْٕ لؼبء انزجبسح انذٔنيخ ،فال يكبد يخهٕ
أي ػمذ يٍ انؼمٕد انذٔنيخ راد انظهخ يٍ ششؽ انزذكيى ،كٕعيهخ نفغ انًُبصػبد
انزي لذ رُشت ثًُبعجخ رُفيزْب أٔ رفغيشْبٔ ، ..انًغزضًش ئًَب ثزفؼيهخ انزذكيى يشغت
في انذظٕل ػهي ػذانخ يخزهفخ ػٍ رهك انزي لذ يٕفشْب نّ لؼبء انذٔنخ.
 يضال :انًبدح  9يٍ ارفبليخ فييُب نغُخ  1980ثشأٌ انجيغ انذٔني نهجؼبئغ رمشس ئٌػبداد ٔأػشاف انزجبسح انذٔنيخ يجت رفؼيهٓب ٔئػـبؤْب األٔنٕيخ في انزـجيك ػهي
انمٕاػذ األخشي ،عٕاء أكبَذ رهك انمٕاػذ رى رمشيشْب يٍ خالل ارفبليخ دٔنيخ أٔ ػٍ
ؿشيك انهجٕء ئني ئدذي لٕاػذ انزُبصع.
 عأٔسد أيضهخ يٍ ثؼغ لٕاَيٍ االعزضًبس ثبنذٔل انؼشثيخ. لبٌَٕ ػًبَبد ٔدٕافض االعزضًبس في يظش سلى .1997/8 نهزٕعغ في ْزا انًٕػٕع ساجغ :أ -ػجذ اهلل ػجذ انكشيى ػجذ اهلل ،انٕكبنخ انذٔنيخ نؼًبٌ االعزضًبس األجُجيخ دساعخ
لبََٕيخ في ارفبليخ ئَشبء انٕكبنخ نؼًبٌ االعزضًبس يجهخ انذمٕق كهيخ انذمٕق ثجبيؼخ
ثيشٔد انؼشثيخ ،انؼذد انضبَي  ،2004يُشٕساد انذهجي ،ثيشٔد.
 أَظش في شأٌ ْزِ االرفبليبد في انًجذش انضبَي يٍ ْزا انفظم. لبٌَٕ رشجيغ االعزضًبساد سلى  120نؼبو .1993 انًبدح  18يٍ انمبٌَٕ سلى  360انًزؼهك ثزشجيغ االعزضًبس في نجُبٌ. انًبدح  17يٍ انمبٌَٕ سلى  301نؼبو .2001 انًبدح  26يٍ لبٌَٕ رشجيغ االعزضًبس سلى  10نؼبو ٔ 1991انًؼذل ٔفك أدكبوانًشعٕو انزششيؼي سلى  7نؼبو .2000
 ظٓيش  21يٕنيٕص  1958ثًضبثخ لبٌَٕ رُظيى انجذش ػٍ يُبجى انًذشٔلبدانغبئهخ ٔاعزغالنٓب ،انًُشٕس ثبنجشيذح انشعًيخ ػذد  2389في 1958-08-08
 يضال :انؼمذ انًجشو ثيٍ يكزت األثذبس ٔانًغبًْبد انًؼذَيخ ٔانششكخ انششيفخنهجزشٔل 'انًغشة' ٔششكخ انف  ELFانفشَغيخ ثزبسيخ  6غشذ ٔ 1979انؼمذ انًجشو
ثيٍ انذٔنخ انًغشثيخ ٔششكخ شبل'SHELL'.
 انذغٍ انكبعى ،االرفبليخ انًٕدذح العزضًبس سؤٔط األيٕال انؼشثيخٔ ،االرفبليخانؼشثيخ نهزذكيى انزجبسي' دفبرش انًجهظ األػهي ػذد  2عُخ  .2000ص .178
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