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 2591-2591 الشركات النفطيةمع  يةلبنانالعالقة إشكالية ال
 سامي صالح محمد الدوريأ.م.د. عطية مساهر حمد                          م.  

 قسم التاريخ –كلية اآلداب  –جامعة تكريت 
 تقديم

أّن حدود لبنان الحالية هي نتاج االنتداب الفرنسيييييل والةسيييياحة التي ينيييية تا يان  حت  تسييييويا  
واليية بيرو  التي يان  تميييييييييييييي   األول  لثالث وحيدا  إداريية إل تنتةي  األول الحرب العيالةيية 

الجنوب لتنيييةد ةدن ناب س و يا وحيفال و ي  إل ةدينة بيرو  وطراب س وصييييدا وصيييورل وتةتد 
ل والثانية والية سييييورية ويان  تميييي  الببا  وبع ب  وريا ل االسيييييندرونة إل د يان  تصييييد النييييةا

 والثالثة يان  ةتصر ية جبد لبنان.
ل ةعاصرة  ي التاريخ الالحالية يياد يخ و ةن أه  الةوارد االقتصادي اإلداريةّن لبنان بحدوده إ     
   ةادة النفط التي تدخد  ي ةجاال  وهو النفطل والسييييييييييي اد الةطرول يين يحصيييييييييييد لبنان   إالّ 

 أراضد  ي تعة أجنبيةا  ةع نييييييييييييييريا  نفطية يالحيياة ييا ية تبريبياجل نجيد أن ل بنيان ارتبياط واتفياق
ةن  نتاجتاإل والسييةا العرا  والةة ية العربية السيعودية وت   النيريا  يان  تصيدر الدود العربية

 ةتوسيييييييييييييط البحر ال تا    انئو ة إل ال بنانية  األرامييييييييييييييالتي تةر  بر  األنابيبالنفط  ن طري  
و     امييييتاأر  بر النفط أنابيب ر     ةرو ةن الةبالغ العال ل ويان ل بنان نسييبة  إل لتصييديرها 

 استعةاد ةننأته وةوانئه .
فوض وجه الة إذ تد االنتداب الفرنسيييييييييييييييل تعود العالقيا  ال بنيانية ةع الدود النفطية إل  

ةع نييييييييييييييرية نفط  ية بد اتفاقإل  الحيوةة ال بنانية  ponsotسييييييييييييييو  ) بونالسيييييييييييييياةي الفرنسييييييييييييييي 
الح  بةييد خطوط النييييييييييييييرييية  ل التي ةنحيي  بةوجبتييا 1321أيييار  32 يو   ي  1) (IPC)العرا 

الحيوةة      بد1391ب آ 11يو  ل و ي  3)أنابيبتا  بر األرامي ال بنانية حت  ةدينة طراب س
لةييد   T.A.P.Line((2(رييية خط األنييابيييب  بر البالد العربييية تييابالين ال بنييانييية اتفيياقييية ةع نيييييييييييييي

     ميييييييييييوق ت   االتفاقا ل و  9)خطوطتا ةن الةة ية العربية السيييييييييييعودية إل  النييييييييييياط  ال بناني
ية     ةعاة تتا بالةسييياواة ةع نييير  التي أصييير األةرييية  ا النيييري ةعالحيوةة ال بنانية  تعاقد 

 .  5)بالةثد نفط العرا      و   قا دة ةعاة ة الدولة الح يفة
 النريا  النفطية ةن جةيع الرسو  التي تترتب   يتا نتيجة إ فاق األول جاق  ي االتفاقية 

حصد   يه ت اة ال تتناسب ةع حج  ةق ي ول  تين تد ع سوى ةبالغ لبنان وةوانئه أرض استعةاد 
ار بنظر اال تب األخذل نفطل ويان  الرسييييييييييييييو  التي يحصييييييييييييييد   يتا لبنان ةع  إنتياجتا إربيالةن 

اج غةب  لإالَّ     ةع ذل  ال يحصييد لبنان أرمييهوالةصييب  ي  اإلدارةلتي ي ديتا لوجود االخدةا  
تصييييييييييدر  ن طري  األرامييييييييييي    طن1111 ن يد ) إسييييييييييترليني  جنيه 13ةحدوداج قدر بنحو )
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   اةاج قاب ة 01وةدة العبد حدد  بيييييييي )   ليرة  ي العا 11131يبدر بيييييييييييييييي ) أدن ل ةع حد ال بنانية
ل يذل  تميييييييةن االتفا  إ فاق النيييييييريا  ةن رسيييييييو  البسييييييي  الةةتد  ي أراميييييييي الدود   1)ل تجديد

الةنتجة ل نفط وتعتد النييييييييريا  بد ع نفبا  الحراسيييييييية والرسييييييييو  الب دية وةحطا  المييييييييخ وتو ير 
داخييد األرامييييييييييييييي يتط ييب العةيييد تواجييده   ي ت يي  الةحطييا  الةبييياةيية  نةييا  ل عةيياد الييذيالخييد

 .  0)ال بنانية
ن  بد الةنتجة ل نفط إبا العرا  والةة ية العربية السيييييعودية ال والسييييييةنيييييتد  الدود العربية

  زيادة  ي العائدا  الةاليةل واالرتفا  الةفاج أدى إل الخةسينيا  زيادة  ي اإلنتاج النفطي الذي 
تا     درجة يبيرة ةن الثراق نيييييجعتا ذل      زيادة إنفاقتا  ي ةجاد نفسييييي ي ةداخي تا  وجد  

االسيييتتال ل وبسيييبب  د  يفاية البنية االقتصيييادية الوطنية لت   الدود التي ل  تسيييتطيع اسيييتيعاب 
ل  مييالج  ن ارتفا   اةد التو ير بالتالز  ةع زيادة سييوى جزق بسيييط ةن ةجةو   ائداتتا النفطية

حو النفطية ن ةوادقسييي  يبير ةن ت   األ ةعدد الدخدل وميييعن الخبرا ل يد ذل  أدى إل  توجه
التي اسييييييتثةر  ت   األةواد  ي  دد ةن البطا ا  الخدةيةل والسيييييييةا  العاصييييييةة ال بنانية بيرو 

 .  8)تعاةال  االستثةارية والتجاريةالبطا  الةصر ي الذي نتد نب ة نو ية  ي ال
وقطر يان  لت   القا   لوالبحرين لاليوي أةراق إّن ة و  الةة يية العربيية السييييييييييييييعوديية و 

سيييييييييييييياببة ةع الةصيييييييييييييير يين ال بنانيين ولد  لديت  ثبة يبيرة بخبرة الةاليين ال بنانيين البادرين     
التعاةد ةع تعبيدا  االقتصياد الحديثل وهنا ييةن أحد أسيباب ازدهار وتوسييع الننياط الةصر ي 

البرن  ا  األجنبية  ي خةسينيا لعدد ةن النريالتأةيةا  ةن ال بنانيل ناهي   ن اسيتفادة لبنان 
ا ةن ةصييييير وسيييييوري نييييية   يالج التي وقو   دد ةن االنبالبا  العسييييييرية  تاالتي أ ببالةاميييييي و 

 .   3)والعرا 
هروب ر وس األةواد العربيييية والتجيييائتيييا ةع  االنبالبيييا  والظرون التي را بتتييياأد  ت ييي  

أصيييييحابتا إل  بيرو  التي نيييييتد  تد باج  ي ر وس األةواد واليفاقا  البنيييييريةل وتميييييا ن  يتا 
ةن ةجةو   %35ننيياط الخدةا  واأل ةار واإلسييييانل وقد نيييي   ر وس األةواد الالجئة نسيييبة 

األةواد التي تداولتتا الةصيييييييارن  ةن ر وسوأةا الباقي  لر وس األةواد التي اسيييييييتبر   ي لبنان
 .  11) ائض األةواد الوا دة ةن الدود الةنتجة ل نفط ال بنانية  يان  تةثد
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 2591-2591في لبنان ) نفط العراق، التابالين(  مشكلة الشركات النفطية
 ةبالةطالال بنانية الجةاهير  أصييوا  ارتفع إذ  ل 1353ةع بداية  ا  أثير  قمييية النفط 

تجاه النييريا  النفطية والنيييريا  االسيييتثةارية يا ةل والنيييريا  ذا  بإ ادة السييياسييية االقتصيييادية 
 االةتيازا ل وا  ادة تنظي  العبود والتعتدا   ي مييييييييييوق الةتغيرا  والتطورا  التي تنييييييييييتدها البالد

ية  ا  ر العربيةل والسييةا بعد التطورا  التي حصي    ي يد ةن سورية والعرا  وقيا  الثورة الةص
ان  بان ت   النييييريا  ي أبنائتال وتناةي الو ي الوطني  ي ت   الدود بمييييرورة أن يدر  1353

 . تتحي  بةبدرا  البالد العربية االقتصادية ةنتا بنيد خاص
 النيييييعبية  ي لبنان ةطالبةأةا  اإلجحان الحاصيييييد ةن قبد النيييييريا  خرج  التظاهرا  و 

زيادة  تتالئ  والةسيييتجدا      السييياحة ةن ا اتفاقي  بدو ا  البديةةل يبالتغيير  ي نيييروط االتفاق
وارتفا  األسييييييعار ل ةنتوجا  النفطية الذي ترا   ةعتا زيادة  ي أسييييييعار الخدةا   لنسييييييب اإلنتاج

 . 11)وةتط با  الحياة الجديدة
  ة وتيالين الةحا ظة   ّن قيةية ةا تد عه النييييييييييييييريا  ال يوازي قيةة اإل فاقا  اليةرييإ
 ي األراميييييي ال بنانيةل وق ة أ داد العاة ين ةن العةاد ال بنانيين  ي النيييييريا ل و يرها  الةننيييي  

أّن تع ن  ن ر مييتا ألية اةتيازا  ونيية   إل  ةن األسييباب د ع  الصييحا ة والحةال  النييعبية 
ما هي النييييييييعب   قبد ت   الةطالب جةيع النييييييييريا  ذا  االةتيازل ويان السيييييييي اد الةطرول ةن 

ذا لم نتحرر من هؤالء اللصتتوا الذين يستترقون  روة البالد ويمتصتتون إالفائدة من االستتتقال  
 .  13) دماء الشعب بفض  االمتيازات وحقوق فرضها المست مر

ي إل  ةناقنييييية الةوميييييو   ال بناني ت   األصيييييوا  الةطالبة بحبوقتا د ع  ةج س النواب 
 الةنا ع  يي توا بي   يتيا ااراق     أن التوازن   الت1353  ييانون الثياني 15-11ج سييييييييييييييتي )

يد  أنّ لتعدي تال و  سيييييييييو اج ل ةذا  االةتياز الةتبادلة  ي العبود بعيدة األجد بين الدولة والنيييييييييريا 
ة  ذا تغير  الظرون التي تإ  تحتوي     نييرط مييةني يجيز تعديد أحياةتا العبود التي وقعّ 

بتال وانتت  الةج س إل  قرار جةا ي بتي ين الحيوةة أن تنييييييير   وراج  ي ةفاوميييييييا  ةع جةيع 
روط تعديد نييييي والتي يان هد تا األسييييياس العةد    النيييييريا  ذا  االةتيازا  العاة ة  ي لبنان 

تالئ  ةع ةصيييييييي حة الدولة بةا يالةةنوحة ل نييييييييريا  العاة ة  ي األرامييييييييي ال بنانية   12)االةتيازا 
 نيابيلاال بنانية وةصيي حة النييعب ال بناني     أن تتبد  الحيوةة بنتيجة ةفاوميياتتا إل  الةج س 

 .  19)ل وأن تفرض     أ ةاد النريا  رقابة  عالةةن العا  نفسه ال بناني خالد دورة آذار
ن ةع تيياتفاق ع ووقنييير   الحيوةة بالةفاوميييا  ةع نيييريا  النفط لتعديد االتفاقيا ل  

 ل وأتمح أن نروطييتييا ليييسيي  أ يييميد 1353  أيار 10و 15نريتي نفط العرا  والتابالين  ي )
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    ل وأبرز النباط التي سج   الفرنسي ةييين النيييروط البيييدييييةييية التيييي تيييرجييييييع إلييي   تيييد االنيييتيييداب
 -  15)االتفاقيتين

نةا ببيتين الزيادة الةميا ة تتناسب ةع الفوائد والةنا ع التي تجن ل -1 ي  أقد ةن تا النريتانل وا 
 الفوائد التي تجنيتا . 

ن ي  إلن طن ةن النفط التي تعتييد  يييد ةن النييييييييييييييريت311الحيوةيية ال بنييانييية  ن ) تنييازليي -3
   دوالرا   ن يد طن .2تبديةتا سابباج إل  لبنان لباق تعويض قدره )ب

ا  سييتربح ن نييرية نفط العر إالجديد يسييةح ل نييريا  بزيادة أسييعار ةنتجاتتال وبالتالي   االتفا -2
  % .35بر ع اإلنتاج إل  )  ي تعتدتنتاج الةصفاة الإةن زيادة 

حج   تناسييييييب ةعتأّن الةبارنة بين النسييييييب البديةة ةع الزيادة التي حصييييييد   يتا لبنان ال 
 ي العال ل ويان  النسييييييييب بأّن تد ع نييييييييرية نفط العرا  حسييييييييب  الزيادة  ي ارتفا  أسييييييييعار النفط

  ليرة 000,111)  تد ع   ليرة لبنانيةل بينةا يان   ي السيييييييييييييياب 1,511,111االتفيا  الجيدييد )
  قد تيون ميعن ةا يان  تد ع سابباجل أةا نرية التابالين  جاق  032,111لبنانية أي بزيادة )

  ليرة لبنانيةل 1,113,111ليرة لبنانيةل بينةا السييييييياب  )  1,211,111الزيادةل وأصيييييييبح الةب غ )
ار وارتفا  أسيييييييعتناسيييييييب ةع ةا حدث ةن تطور تت   الزيادة ال و   ليرة لبنانيةل 219,111بفر  )
 . 11) ي جةيع أنحاق العال ل و ي لبنان     وجه التحديدالنفط 

ةنييرو  ة ال بنانيوالصييحا ة  لواالقتصييادية لر ميي  الجةاهير النييعبية واألوسيياط السييياسييية
ةج س النواب بر مييييييييه وا  ادته إل  الحيوةة     أن ترا ي النباط  طالب تعديد اتفاقيا  النفط و 

 -  10)ااتية
النريا   ي تحصد   يهذالحيوةة ال بنانية أن تطالب بتباس  األربال  ن  ر  التو ير ال    -1

 و ر  األنابيب  بر األرامييي ال بنانية يةن جراق  ر  السييعر  ي قيةة النبدل  النبد  ن طري
الط بل  ع    هذا ةاليحيو ي حياد اسييييييييييييييت لبيالبواخر دوالرا   ن ييد طن بيدالج ةن النبيد  5)

ةن  %95الحيوةة إخما  النريتين إل  الرسو  الةالية والب دية الساري  ي البالد التي تب غ 
 األربال.

طن ةن النفط الخا  و   االتفا ل وهي    ألن911البالغة )تنازد الحيوةة  ن حصيييييتتا   د -3
 يةية ةستحبة     النريتين وا  ادة تيريرها     نفبة الحيوةة ال بنانية.

الحيوةة ال بنانية أو النيييييييييييييريا  الوطنية بتوزيع ةنتجاتتا بصيييييييييييييورة ةسيييييييييييييتب ةل والةطالبة  تبو -2
 باسترجا  ةصفاة طراب س ةن هيةنة النريا  الفرنسية. 

ال بنانية ةع الحيوةة السيييييورية     طبيعة الةفاوميييييا  ةع النيييييريتينل وأن  تتف  الحيوةة أنّ -9
 عةالن  ي يال الب دين .تل الن ذا  النريتين ةيون ةوحدت
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ةنرو  تعديد االتفاقيةل وردة إل  إل  ر ض نجح  الةعارمية  ي أن ر ض ةج س النواب       
ةالية النيابية نر   حيوةة  بد هللا  ل و ةالج بتوصية ال جنة ال1352الحيوةة  ي تنرين الثاني 

 10أد  إل   بد اتفا  ثنائي يو   سييييورية  بةفاومييييا  ةع 1359أليا ي التي تنييييي    ي آذار 
  و ية ت  االتفا      توحيد الةفاومييييييييا  و د  إقدا  أي ةن الب دين     اتخاذ أية 1359أيار 

   13)د  التزا  سورية باالتفا   يةا بعدل لعل لين جتوده ل  ييتب لتا النجال 18)خطوة بصورة ةنفردة
 

 المشكلة مع شركة نفط العراق
 11ةفاومييا  ةع العرا  يو   1359أجر  حيوةة سيياةي الصيي ح التي نييي    ي أي ود 

ل وذل  بخصييوص نبد ةننيي   ةصييفاة نفط العرا  ةن ةيناق حيفا إل  ةيناق ةن العا  نفسييهأي ود 
ننيي   التي أقنع  العرا  بنبد ت   الة ةسييوري تدخدأن ت   الةفاومييا   نيي   بسييبب  الَّ إصيييدال 

إل  ةيناق بانياس بحجة التو يرل   ةاج أن العالقا  بين دةنيي  وبغداد يان  سيييئة لينتا تحسيين  
 15يو   يةيد نييةعونال بناني نتيجة ةبتميييا  الةصيي حةل ت   التدخال  السييورية د   الرئيس 

 . 31)فا إل  الزهراني بدالج ةن بانياسنبد ةصفاة حيببالتدخد إلقنا  العرا     1359أي ود 
 بد  لةن خط النبدأةا  ي ةا يخص ةفاومييييا  نسييييبة الةبالغ الةسييييتحبة ل جانب ال بناني  

  وةن دون الرجو  إل  ةج س النواب اتفبييي  الحيوةيييية 1355ييييانون الثييياني  1 بيييد لبييياق يو  
  ليرة 111,351,2ةبطو اج ةن الةاد قدر بنحو ) ة سييييييييييينويا ةب غاج ال بنانية     أن تد ع النيييييييييييري

  . 31)لبنانية
 سيييييياةي الصيييييي ح تح  مييييييغطرئيس الوزراق  بد أمييييييطر  لت   االتفاقية ل  تسييييييتةر طويالج 

  1355الحةال  السيييياسييييية والصييييحا ة إل  التراجع  ن ةنييييرو  التعديد الجديدل و ي تةوز  ا  
ي وزير االقتصييييياد الوطنحةيد  رنجية و وزير الخارجية ةن مييييية  يالج جديدة نيييييي   لجنة وزارية 

 دد ةن  وأجر ل   33)بيار أده لةعاودة الةفاومييا  ةع نييريا  النفطووزير الةالية رنيييد يراةيل 
االتصييييياال ل لين ت   ال جنة واجت  ةنيييييي ة ةع الجانب السيييييوري الذي تفرد بعد اتفا  جديد ةع 

ةسييييييييييب  بين الحيوةة      الر   ةن وجود اتفا  1355نيييييييييرية نفط العرا   ي تنيييييييييرين الثاني 
تخ   لذل   لالسييورية والحيوةة ال بنانية      د  التفرد باتخاذ أية اتفاقيا  ةع النييريا  النفطية

ليي و الةسييا ة ا  ن ةبدأ اقتسييا  األربال ةناصييفةل وجعد  الحيوةة السييورية بةوجب االتفا  الجديد 
ل و    ة  ة يون ليرة سيييييييوري15ةترية أسييييييياس العائدا ل وقد حصيييييييد بةوجب االتفا      ةب غ )

 ا   خرآ  ة يون ليرة ةب غاج ةبطو اج بصفة تسوية  اةة  ن  ائدا  األ وا  التي تنتتي  ي 85)
1355 (32  . 
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الةفاوما  ةع نرية نفط العرا ل ويان   1355لحيوةة ال بنانية  ي يانون األود ا  اود      
ل ويان الةفاوض ال بناني 1355أي ود  13التي تنيييييي    ي  رئيس الوزراق رنييييييد يراةيبرئاسييييية 

سبة  بر أراميه  ن طري  األنابيبل وتحديد نالنفط يطالب بالةناصفة باألربال الناتجة  ن نبد 
أّن تيون ر بتتا أيد      لبنان بغض النظر  ن طود أو قصييييييييييييير الةسيييييييييييييا ةل لين النييييييييييييييرية 

الةفاوميا      أسياس الةسيا ة اليي و ةترية أسوةج باالتفاقية التي جر  ةع الجانب السوريل وقد 
 لةسيييا ة اليي و ةترية سييييحصيييد    أخفب  الةفاوميييا  ألّن الجانب ال بناني  ي حاد احتسييياب ا

  ةاليين ليرة  ي حين يان  حسييييييييييياباته  ي حاد احتسييييييييييياب النسيييييييييييبة     ةناصيييييييييييفة األربال 1)
ط ل وبالتالي توقف  الةفاومييييا  ةع نيييييرية نفليرةل والفار  يبير بين الرقةين   ة يون38سييييتيون)

 .  39)العرا  إل  إنعار أخر
الةفاوض ال بناني  ي ت   البمييييييية وسيييييياندته  ي ةوقفة إل  جانب الصييييييحا ة ال بنانية  يان      

 هب ةوارد لبنان االقتصيييادية وتنييييد دولة ميييةنذ  البانونيل وطالب  برحيد نيييريا  النفط التي ت  
األحزاب الوطنية أن الةعرية الدائرة ليسييي  بين الحيوةة ال بنانية ونيييريا  النفطل بد  ةّ و د لدولة

ض وحبوقهل ورأ  وجوب  ر  ه ن ةصالح د ا اج  ا  النفطميد نيري ةعرية باسي  النيعب ال بناني
التي حصييييييييي     يتا و    ميييييييييريبة     النيييييييييريا  وحرةانتا ةن جةيع اإل فاقا  االسيييييييييتثنائية

 .   35)االةتيازا  الساببة
 جد حة تا     الةوا بة لةدألبدأ العرا  أسيييي وب المييييغط السييييياسييييي     الحيوةة ال بنانية      

ل وقد أثار  السيفارة العراقية  ي بيرو  حة ة صحفية بنأن ذل  الةومو  األنابيب  بر أرامييتا
نا ت  بأن قإتخ  تا قيا  السييفير العراقي بإجراق اتصيياال  ةع  دد ةن الوزراق والةسيي ولين  حاود 
ل وأرسيييييييد  31)الةبانيييييييرة بةد األنابيب ال  القة له بح  لبنان ةن العوائد التي تبررها الةفاوميييييييا 

 إل  بيرو ندي  الباجه جي  ل و داج برئاسييييية وزير االقتصييييياد 1351يانون الثاني  21العرا  يو  
جراق ةحادثا  ةع رئيس الوزراق وأريان الحيوةة ال بنانيةل وذل  إليمال األمرار التي ي حبتا إل

الوزير  ب ةن    هذا األنبوبل   حصد الو د     ةوا بة رئيس الوزراق رنيد يراةي بعد أن ط 
العراقي أن يحتفظ بياةد حبوقه ةن العوائدل  يةا أخذ  ةوا بة رئيس الجةتورية يةيد نيييييييييييييةعون 

 .   30)أيماج     ةد األنبوب بعد ةباب ة الو د العراقي له
 وج  الو ييد العراقي  ي صييييييييييييييبييال اليو  الثيياني أثنيياق ةبيياب تييه الثييانييية لرئيس الوزراق بر ض 

 بةل بعد أن تذر  رئيس الوزراق بأّن هنا  لجنة نفط برلةانية البد ةن االةو الحيوةية ال بنيانيية لبرار 
 .  38)ةناورتتال وأن الةوا بة ت   ستمعن ةن ةوقن الحيوةة أةا  الرأي العا  ال بناني

العربية تنظ  ة تةراج لوزراق االقتصييييييييييياد الدود جاةعة تزاةناج ةع ت   الةفاوميييييييييييا  يان  و  
يه ةناقنييييييية البميييييييية العراقية ال بنانية ويان  نتيجتتا أن أرسيييييييد رئيس تة   و العرب  ي الباهرةل 
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ةن هنييا  إل  حيوةتييه يط ييب ةنتييا الةوا بية     الط ييب  نزييية البزي الو يد االقتصييييييييييييييادي ال بنيياني
يع ن الظروف تغيرت اآلن وأنه ال يستطإ:" رد   ية رئيس الوزراق رنيد يراةي ببولةوقد العراقيل 

 .  33) أك رالموافقة والتوضيح 
أةا  ةوقن الحيوةة ال بنانية هذال ط ب السيييييفير العراقي  ي بيرو  ةن الحيوةة العراقية أن      

أن حكومة رشتتتيد كرامي قد تبو  بتنسييييي  جتودها ةع الرئيس يةيد نييييةعون إلسييييباطتال إذ قاد   
   21)  سقاطهاها على الرغم من إتاحة الفرصة ألك ر من مناسبة إلزاحتها، واآلن يجب إؤ طا  بقا
 ي اليو   ليا ياونيييييييييي   حيوةة  بد هللا  1351آذار  13 ي أقي   حيوةة رنييييييييييد يراةي      
التي ل  تخت ن  ن سيييييييياببتتا  ي ةوقفتا ةن ةفاومييييييييا  النفطل لذا  إن التنسييييييييي  العراقي  نفسييييييييه

نفط  ي الليا ي يان رئيس لجنة االسييييييييييةا أّن  بد هللا  ائدةل  إلسيييييييييباط الحيوةة السييييييييياببة ل  يجن
 . 21)الوزارة الساببة

 يياتحيي  الوزارة الجييديييدة الحيوةيية العراقييية ود تتييا إل  ةحيياوليية االتصييييييييييييييياد ب جنيية النفط التي      
نييي تتا الحيوةة الجديدة برئاسيية صييائب سييال  و مييوية جورج حيي  وزير االقتصييادل وجورج ير  

أجرى السييفير العراقي ةباب ة ةع رئيس ال جنةل وأثةر  ةباب ته  ن قيا  رئيس و عالج وزير الةاليةل 
ال جنة صائب سال  بإقنا  رئيس الوزراق بتبدي  ط ب إل  الحيوةة العراقية يع ن  يه ةوا بة لبنانل 
بال تيا بيأّن الحيوةية ال بنانية ال تةانع ةن ةد      نييييييييييييييرط أن يبو  العرا  بةفياتحية النييييييييييييييريية وا 

بغض النظر  ن ةفاومييييياتتا ةع النيييييريةل وبذل  تةين  الحيوةة ال بنانية التخ ص ةن  األنابيب
ةيود يد تنيا ةه لةعر ته السيياببة بأ أن السيفير العراقي الّ إةسيألة التنازد  ن ةوقفتا أةا  النيريةل 

 .  23)رئيس الوزراق  بدهللا اليا ي
الفرصيية ل نييريا  يي    طأ  1351حزيران  33 يو  اج أصييدر ةج س النواب ال بناني قانون
رية ل و ي اثر ذل  اسييت نف  الةفاومييا  ال بنانية ةع نييةتعبد اتفاقيا  ثنائية ةع الحيوةة ال بناني

  وتحدث رئيس لجنة النفط البرلةانية صيييييييائب سيييييييال  قائالج    1351حزيران  21 يو نفط العرا  
هدار كرامته في عالقته إمن عام الماضية البلد يرزح تحت نير الظلم وبلدنا يئن  19في التتتتتتتتتتتت 

 .   22) بالشركات النفطية التي تسعى للحفاظ على هذا الحا  في المستقب 
أصبح على جميع الشركات ةباالج تح   نوان    1351تةوز  31يتب  جريدة النتار يو  

األجنبية نفطية وغير نفطية أن تدفع جميع الضتتتتتترائب والرستتتتتتوم بدون استتتتتتت ناء ك ي شتتتتتتركة 
 الحكومة ترفض الرضوخ ه تح   نوان   نفس ل و ي العدد وطنية

 .  29) لشروط شركة نفط العراق فتنشر قانون فرض الضرائب
 اد  ن السيييبب الذي ةن ةراسيييد جريدة النتار و ي سييي اد وجه إل  الوزير صيييائب سيييال  

وكان من  ليس هناك من ستتبب ستتو  أن القانون شتترر لينشتترالحيوةة إل  ذل  العةد أجاب   
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نما أخذوا علينا التستتتترر فانزوينا ودرستتتتنا مليا  ونشتتتترنا القانون إلطبيعي أن ينشتتتتر قب  اليوم، ا
    و   ت ي  الفبرة البيانونية يح  ل حيوةة أن تعبد ةع الةي فين   25) فجتاء فعت  تروو ودراستتتتتتتتتة

الذين تسيري   يت  أحيا  البانون اتفاقيا  خاصية ذا  ةفعود رجعي تستو ي بةوجبتا حصة ةن 
أربال أوالئ  الةي فين تبو  ةبا  المييييرائب والرسييييو  الةتوجبه     أن تبترن االتفاقيا  بةصييييادقة 

   يان رد  عد نرية نفط العرا  حسب ةا ورد  و به وينفذ  ور ننرةل  الس طة التنريعيةل ويعةد
وبعد يقا  إن شتتتتركة نفط العراق تريد أن ترح    سيييييان توني رئيس تحرير جريدة النتار  لسيييييان 

من لبنان، ألنها ال تتفاوض في ظ  م   هذا القانون، فإلى الشتتتركة نقو  إنها حرة، ولكنها إذا 
وأما الحكومة التي نشتتترت القانون... نقو  لها إننا نرتقب التنفيذ، رحلت، تكون هي الخاستتترة، 

   21) وال نشك في أنها جادة به
ثارتتا وق  إع تسييييتط أصييييبح  ت   البمييييية وسييييي ة تتخذها اليتد السييييياسييييية  ي لبنان أداةج 

ألنتا البمييية األه  و ن طريبتا يةين الةطالبة باسييتحباقا  أخرى تخص النييعب  إتاحة الفرصيية
لتبارب وجتا   يل و ي خطوة ةن الجانب العراق 20) اةة أو ةصييالح ت   اليتد السييياسييية خاصيية

استتتعداد العراق تجهيز لبنان بما يحتاجه  ننوري ستتعيد رئيس الوزراء العراقي عالنظر صييرل   
 .  28) عار رخيصةمن النفط الخام وب س

والسيييييةا  لأصييييبح  ةسييييألة أنبوب النفط تحتد أهةية يبرى  ي السييييياسيييية الخارجية العراقية
 جاق التتديد ةن قبد  دد ةن السيييياسيييية السييييوريين بنسيييين  1351أزةة قناة السييييويس  حين حدث 

ولتذا أتجه العرا  إل  د   الرئيس يةيد نةعون ةادياج وةعنوياج  أنابيب النفط الةارة  بر أراميتال
 ي لبنانل ألن نجال ذل  التيار يعني وقو  أه   ةجد ةناهمييية التيار البوةي الةرتبط ةع سيييوريأل

 .  23)ةنا ذ تصدير النفط العراقي تح  هيةنته
الحيوةة  ي ةحاولة ل مييغط      1351تنييرين األود  21أ  ن  نييرية نفط العرا  يو  

  اتخذة ث  سيييييييييوري  يال بنانيةل وقن  ة ياتتا  ي لبنانل وتحويد خطتا ةن طراب س إل  بانياس 
    تتال األةر الذي أجبر الحيوةة ال بنانية   اةالج ةن ةنن 183خطوة ما طة أخرى  سرح  
يتال وت  ع ةتا ةوا بتتا     ةد األنابيب  بر أرامت  ي اليو  نفسهر ع ةذيرة إل  السفارة العراقية 

ل إال أّن  ة ية الد ع جر      أسييييييياس التسيييييييوية التي يةاالتفا      أسييييييياس الةسيييييييا ة اليي وةتر 
بعد  هأنّ  جاق  ةجحفة بح  لبنانل وأمييييييييا   ةبالغ يبيرة يان  ةن ح  النييييييييعب ال بنانيل   ةاج 

ةن  ة ت ل ول  توا   النييييييييييرية     ط ب الحيوةة العةاد الذين سييييييييييرحوا ت   الةوا با  ل  يعاد 
 .  91)ال بنانية بنبد أية يةية ةن النفط     بواخرها
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 المشكلة مع التابالين
أةا الةفاوميييييييييا  ةع نيييييييييرية التابالينل  بد قدر  اليةيا  التي نب تتا النيييييييييرية إل  ةيناق 

  5) يد طن ةب غ ةنديرا  تو ر النرية ة يون طنل وحسب التب  13) بييييييييييييييي  1355صيدا  ا  
وت     ة يون دوالرل 35 ييان  النتيجة بأن تيون اإلربال ) ي البواخرل  هدوالرا  بيالنسييييييييييييييبية لنب ي

يجب أن يد ع نصيييفتا     األقدل ل ب دان العربية صييياحبة العالقةل باسيييتثناق الةة ية  ياناألربال 
ل وذل  اج   دوالر 90,511,111اجل أي ييون الةب غ )العربية السعودية التي تأخذ نسبتتا     اإلنت

 لسييييورياو نل وهي األرد لالةب غ يوز  بالتسيييياوي     ب دان  ربية ثالثة تةر األنابيب  ي أراميييييتا
أو ةيييا يعيييادد  اج   دوالر 15,051,111) لبنيييانولبنيييانل و    هيييذا األسييييييييييييييييياس ييون نصييييييييييييييييييب 

 .  91)  ليرة لبنانية111,811,90)
التابالين     اقتسيييييييا  األربال ةناصيييييييفة ةع الب دان العربية التي تةر األنابيب حين وا ب  

 بر أرامييتال وةن بينتا الةة ية العربية السعوديةل أراد  النرية األةيريية ةن ذل  أحداث ثغرة 
وةة ةن ح  الحيليس ة العربيةل وجاق  تصيييييييييييييريحا  الةسييييييييييييي ولين ال بنانيينل أن ذل  ت ي الجب

ل اجةن النيييييرية  ند االنت ةناصيييييفةج  األربالنسيييييبتتا ةن  وتأخذدولة ةنتجة ل نفط  األنت السيييييعودية
ل والحبيبة أن نييييييييييرية  93)ةن ةدلود وطني ألةن ناحية ةاليةذل  الةسيييييييييي ولين ال بنانيين  ردويان 

عائدا  ح  اإل ادة ةن ال ةع الدود الةسييتفيدة ةنالتابالين أدخ   الةة ية العربية السييعودية طر اج 
ل   92)التي  بد   ي السيييييييييييييياب  ا يةع أن ذلي   ير وارد  ي االتفياق ل ن إةرار األنيابييبتبية الةتر 

ةن    دوالر11‚013‚111) ةب غ حصد     الةة ية العربية السعودية حسب ةبترل التابالين ست
ذا ط ب  الةة ية العربية السعودية إالعربيةل هذا  دودالذي يةثد حصة ال دوالرة يون   11)اليييييييييييييييي 
ةن ةجةو  نصيييييب  %01ةيالجل أي بنسييييبة  581يجري التوزيع     أسيييياس الةسييييا ة البالغة أن 

ل اج   دوالر 592‚103ةيالج  ال يناد سييوى ) 30ت   الدودل أةا لبنان الذي يب غ ةسييا ة األنابيب  يه 
 .  99)ولين الجانب ال بناني أ  ن ر مه التخاذ ةبدأ الةسا ة اليي و ةترية أساساج ل ةباحثا 

آب  8ننيييييييييييير  جريدة النتار يو  ةرة أخرى يان هنا  دور  ا د ل صييييييييييييحا ة ال بنانية  بد 
الحكومة تصتتتتادر ممتلكات التابالين واألي بي ستتتتي"  نواناج يبيراج  ي صيييييفحتتا األول     1351

 ل و ي الصيييييفحة الثانية نص قرار ةج س الوزراق بةصيييييادرة ةننيييييا  تنفيذا  ألحكام ضتتتريبة الدخ 
  ن التبيد ببانون المرائبل وذل  تنفيذاج لألحيا  العادية الةنصوص تنعية التي تةالنيريا  النفط

النتار  ريدة  جننيييييير التالي اليو  و ي  ل  يتا  ي البوانين الةالية الةطببة     األ راد والنييييييريا 
تا التي تميييييييييةن   د  قبولةتتا الحيوةة ةن نيييييييييرية التابالين النص العربي ل رسيييييييييالة التي تسييييييييي 

نبي ةوقفتا بأنتا تنييجع بباق رأس الةاد األجال بنانية بين  الحيوةة  نفسييه ي اليو  ل و  95)نبالبانو 
 .  91)لين بالنروط ااتية
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 أّن تبتنع الرساةيد األجنبية أننا دولة ولنا قوانيننا التي يجب أن تحتر . -1
أّن تبتنع النييييييييريا  األجنبية بأننا ال نريد  تا  ةوائدهال بد نريد ةنيييييييياريتتا  ي أرباحتا  -3

 التي هي ةن ح  النعب ال بناني. 
د و أّن يسيييييييت  رأس الةاد األجنبي  ي إنةاق االقتصييييييياد ال بناني  تسيييييييتثةر الحبود التي تع -2

رده تثةار ةوااسيييييييي    تسييييييييا د لةاد ال بنانيل ال رأسبالنفع     الةواطنل وتنييييييييتر  ةع 
 الطبيعية .

 يا ةع النييير  يان  ت   النيييروط تحةد طابعاج ي ةح إل  ةواصييي ة الةفاوميييا ل وأّن التفاه       
الصيييعبل واسيييتةر العةد     و   النيييروط البديةة بإ طاق نسيييبة  ن يد طن يةر باألةر ليس 

  . 90)  ةبابد استعةاد الةصب%11 بر األرامي ال بنانيةلواحتسب ل بنان)
 مييييييييالج  ن  ة ية النبد  بر األرض ال بنانية يان  تجري  ة يا  تصيييييييينيع النفط وتيريره و      

ين  ي طراب س وصيييييييييييدال ويان  الطاقة اإلنتاجية لةصيييييييييينع طراب س ي ن طري  ةصيييييييييينعين أجنب
الطاقة اإلنتاجية لةصييييينع صييييييدا يان   يةا  ل  ألن طن  ي العا  تة يه نيييييرية نفط العرا 511)
 ي العا  تة يه نييييييييييييييرية التابالين األةيريية ويعالل ةادة النفط الخا  العابرة ةن   ألن طن 011)

تي يةثد إحصييييييييائية لعة ية تصيييييييينيع ةنتجا  النفط ةبدرة الةة ية العربية السييييييييعوديةل والجدود اا
  98)1358-1355باالن ةن األطنان خالد األ وا  

 2591 2591 2591 2599 السنة
 022 1152 321 832 يةية النفط الخا 
 111 103 305 392 يةية البنزين
 03 118 318 118 يةية الگاز
 111 392 955 920 يةية الةازو 

أّن  ة ية التصييييينيع يان  تت  داخد األراميييييي ال بنانية وبالنسيييييب أ اله نسيييييتنتل ةن الجدود      
أّن  حظ ن التصييييييييييييينيعيةت   العة يا  أةواد بنسيييييييييييييب ق ي ة ةن  الةذيورةل ول  يين لبنان يحظ  إالّ 

 ل وذل  بسبب نزود البوا  األةيريية  ي لبنان ذل  العا .1358 ة ية التصنيع تناقص   ا  
ل  تيتن النيييييييييييييريا  بعة يا  التصييييييييييييينيعل بد أخذ       اتبتا  ة يا  التسيييييييييييييوي   يان      

ة يةن العة يا  التسيييويبيةل وت   النسيييبة قسييية      نييير  %31النيييريا  األجنبية تسييييطر     
 يةا النسبة الباقية التي تةثد  %5 وأسيسوا %11وتوتاد  %31ولييو  %25وةوبيد  %35نيد 
 .     93) ز الدين والخالص وةسباويو  يان  ةبسةة     أربع نريا  لبنانيةل هي نةاسل  9%

ل وةجيق الرئيس   اد نيييييتاب إل  رئاسييييية 1358بعد نتاية  تد الرئيس يةيد نييييةعون  ا       
تسييييييوية النزا      أسيييييياس التسييييييويةل والتنازد  ن ةبدأ اقتسييييييا  األربالل و    ذل   الجةتورية ت 
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 إل السييييييييياببة التي تعود  األ وا   ة يون ليرة لبنانية  ن 51,5ترتب أن تد ع نيييييييييرية نفط العرا )
ل أةا 1353حزيران  35ل وقد صيييييييييياد  ةج س النواب ال بناني     ذل   ي ج سيييييييييية 1353 ا  

  ة يون ليرة 15ل إذ تعتد  النرية بد ع )1313بالين  استةر الخالن ةعتا حت   ا  انرية الت
   ا إل السيييييييياببة التي تعود بدورها  األ وا  ن  ةتأخرا   ة يون ليرة 20لبنانية سيييييييينوياجل وةب غ )

1353(51 . 
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 خاتمةال
 يا فاقاالتجحيا اج قد وقع   يتةا نتيجة إوجيد النييييييييييييييعيب ال بنياني والحيوةية ال بنيانيية بيان  -1

 ا .ةع النريا  النفطيةل وقد حان الوق  لتعديد ت   االتفاقي األولية
أن حج  التنيازال  التي يبيدةتيا لبنيان ةن إ فاقا  مييييييييييييييريبية ويةريية وحةاية ةحطا   -3

التصينيع والتسوي  ال تتناسب وحج  الةردودا  الةالية التي يحصد   يتال وال ةع حج  
 .الفائدة التي تجنيتا النريا  

االختالن الةسيييييييييتةر بين الةفاوميييييييييين السيييييييييوري وال بناني التي يان  تربطت  ةصيييييييييالح  -2
ةنيترية تجاه النريتين النفطيتين العراقية والتابالين امعن ةوقفتةال وبالتالي انفراد أي 

 ألةراحت  وصيييييد  األخرالب د  إل  نسييييحبتةنتةا  ي الةفاومييييا ل وتبدي  أية تنازال  
    دد ةن التنازال ل والسيةا ةع نرية نفط العرا .التنا س بينتةا لتبدي إل 

أو الفائدة الةادية     ةارا  ثتغير يبير  ي حج  االسيييت 1358-1353ل  تنيييتد الةدة  -9
المعن التي ببي  قاصرة أةا  حج  الزيادة والةتط با   إل حج  الفائدة  ةالر   ةن زياد

 الجديدة     الحياة االجتةا ية واالقتصادية والسياسية  ي لبنان.
يان  السيييييطرة ةط بة تبريباج ل نيييييريا       ة يا  التصيييينيع والتسيييييوي  واالسيييييتثةارا   -5

 .ل تحةيد والتفريغ و    الةوان  التجارية وساحا 
االقتصيييادي والسيييياسيييي إلةيانياتتا اليبيرة  ي التأثير اسيييتعةاد النيييريا   اةد الميييغط  -1

 ي البرارا  الخيارجيية واليداخ يية لتنيييييييييييييياب  الةصييييييييييييييالحل وبالتالي أجبار الجانب ال بناني 
إل  قبود النييييييييييروط الجديدة التي ال تخت ن  ن سييييييييييياببتتا ةن حيث النييييييييييييد  الةفاوض

 والةمةون .
 ي ةط بتةييا وةفيياومييييييييييييييتتةييا و    تغيير ال بنيياني حيوةيية تطيياب  ةوقن النييييييييييييييعييب وال -0

 الحيوةا  إذا ةا استوجب األةر .
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 لمصادراقائمة 

باس  نرية النفط الترييةل يان تنيي تا  1313نيرية النفط العراقية  أسيسي  النرية  ي  ا    1) 
دولة تابعة ل  واليةجد التنبيب  ن النفط داخد العرا ل وأخذ  ذل  االسييييي  ألن العرا  يان أل

 ل1330النفط ألود ةرة  ي حبد بابا يرير  ي  ا  باة  النييييييييييييرية باسييييييييييييتخراج  العثةانيةل 
  ر ميييييييييييييي  الحيوةة ال بنانية 1303حين أةة  الحيوةة العراقية نييييييييييييييرية نفط العرا   ا  و 

السةال بانتباد ةةت يا  النرية  ي لبنان إل  الحيوةة العراقية بحجة أن لبنان ال يتةين ةن 
جعييد ذليي  الةر   الحيوي ة ييياج لييدوليية أجنبيييةل وهيييذا أمييييييييييييييح  العرا   ي  رن الحيوةيية 

ة. ل تفاصييييييد ينظرل نيبوالي هو تانسييييييانل النمييييياد التحرري الوطني  ي دولة أجنبي ال بنانية
 ؛32ل ص1309ل تعرييب  بسييييييييييييييا  اندوبانل دار الفارابيل بيرو ل 1358 – 1323لبنيان 

     3112آذار  12نبية الةع وةا  الدولية )االنترني  ل تاريخ الدخود 

                              http://www.openoil.net/wiki/ar/index           

 .0-1 ل ص1321حزيران  5 ي  3513  الجريدة الرسةية ال بنانيةل ة ح  خاصاج بالعدد 3) 
أةرييية ةسيييياهةة ةع نييييرية اراةيو التي حصيييي       االةتياز  ي    نييييرية التابالين  نييييرية   2)

      بطود  1398ابيب  ي  ا   ة       إننييييييييييياق خط أنو  1322السيييييييييييعودية  ا  الةة ية العربية 
 Chevronو)نيييييييفرون   Esso )آسييييييو  ا ل وقد ت  إننيييييياقه بنييييييراية ةا بين نييييييري  ي 1111)

  ألن طن ةن 251واسيييييتعةد إلننييييياق الخط الناقد )  Mobilو)ةوبيد   Texaco و)تيسيييييايو 
  ة يون دوالر. ت  151  قطعيية ةن االيييا  وةعييدا  البنيياقل بتي فيية قييدرهييا )2111األنييابيييب و)

ل وبعد نيييييييترين ةن ذل  بدأ ميييييييخ النفط إل  ةيناق صييييييييدا. 1351االنتتاق ةن إننييييييياقه  ي  ا  
  ل9/1/3113نترني  ل تاريخ الدخود  ل ةزيد ةن التفاصيد ينظر  نبية الةع وةا  الدولية )اال

www.ar.wikipedia.org wiki. 

الجريدة ؛ 51-55ل ص1311ليفانونل لبنانل ترجةة  فيفة البسييييتانيل دار أةيدل ةوسيييييول   9) 
 .   1 ل ص1351يانون الثاني  2   ي 1الرسةية ال بنانيةل العدد )

  ةحةد ينييي يل األزةة ال بنانية والوجود الف سيييطينيل دليد الةناميييد ودراسيييا   ربيةل بيرو ل 5) 
 .13-18ل ص1305

  صييالل العبادل البترود أثره  ي السييياسيية والةجتةع العربيل ةعتد البحوث والدراسييا  العربيةل 1) 
 .13ل ص1302الةطبعة الفنية الحديثةل لبنانل 

 .13  الةصدر نفسهل ص0) 
 .13-18الةصدر الساب ل صل ةحةد ين ي  8) 

                                                 

http://www.openoil.net/wiki/ar/index
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  الفميييييييد   ي نييييييي  ل لبنان وتحديا  الةسيييييييتببد ةباال   ي السيييييييياسييييييية والتنةيةل دار اليتاب 3) 
 .30ل ص3111العربيل بيرو ل 

صيييييدر الة  ل تفاصييييييد  ن حج  الةبالغ الواردة إل  الةصيييييارن ال بنانية ينظر  ةحةد ينييييي يل 11)
 .13ل صالساب 

 .2 ل ص1353يانون الثاني  2ل  ي 289  ةج ة الصياد ال بنانيةل العدد 11)
  .2الةصدر نفسهل ص  13)
  يذير حةيد  رنجية  ن ةطالب ال بنانيين  ي تغير االتفاقيا  البديةة بأّن النييييييييريا  النفطية 12)

ةور ألظ     ذل  الةيسب ةع تحسين ااتد ع أجور لعدد يبير ةن العاة ين وأنه يبتمي الحف
 ناحية إلىعندما بح ت قضتتتتية الشتتتتركات في الماضتتتتي لفت نظر الحكومة األخرىل  باد   

ونصتتتتف مليون ليرة في العام  21قضتتتتية موظفي شتتتتركات النفط، وقلت أن  الشتتتتركة تدفع 
أجور عما  وموظفين، وهي من حين إلى حين، تتذرر ب ن  الحكومتين العراقية والستتتتتتتورية 

 ل لذل  يان رأيه  ي الةفاوما  هو الحفاظ     والعراق ةلى ستوريتطالبانها بنق  إدارتها إ
ذل  الةسيييييييييتوى الذي وصييييييييي   إليه ةن األجور التي تد ع  ي لبنان. ل تفاصييييييييييد ينظر  نبيد 
 رنجية ونزيه  رنجيةل حةيد  رنجيةل لبنان األخرل نحو الحريةل تعريب  جورج أبي صيييييييييييالحل 

 .51صل 3لج1332ة ن العال  العربيل لبنانل 
 .3ل ص1353آذار  33 ي  512جريدة الةنار ال بنانيةل العدد   19)
 .3 ل ص1353أيار  11ل  ي 1851  جريدة الحياة ال بنانيةل العدد15)
؛ ةج يية الصييييييييييييييييياد 213 ل ص1352أيييار  3   ي 5231  جريييدة النتييار ال بنييانيييةل العييدد )11)

 . 29-3 ل ص1352أي ود  39ل  ي 905ال بنانيةل العدد 
 . 88 ل ص1352  يانون الثاني 31  ةحامر ةج س النواب ال بنانيل ج سة )10)
 ل وقائع بب و را يا وثائ ل ةريز التوثي  والبحوث 1385 _1392  العالقا  ال بنانية السورية 18)

 . 115ل ص1  ج1381ال بنانيةل دار الةستببدل بيرو ل 
 .01ص ل صالل العبادل الةصدر الساب ل110  الةصدر نفسهل ص13)
 . 110ل ص1لج1358-1392  العالقا  ال بنانية السوريةل 31)

يياني  تطالب بتعديد اتفاقيا  النفط يان  تختفي بسيييييييييييييير ة لبنيانيية يالحظ أن ييد حيوةية         
ويد وزير يان ي ح  ي الةطالبة بالحبو  يان ينتتي دورة بسييييييييييييير ةل وجاق  ي ةباد لةج ة 

 نحن نعتقد أن القصتتتر الالصيييييادل ةن   يحي  لبنان البصيييير أ  الوزارة أ  نييييريا  النفط   
نما الذي يحكم من وراء ظهره وظهر الوزارة و  شتتتتتتتتركات الظهر الشتتتتتتتتعب طاغوت يحكم وا 
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أي ود  31 ي  529ةج ة الصييييييياد ال بنانيةل العدد  ل  الكبر  وعلى رأستتتتها شتتتتركات النفط
 .  2 ل ص1359

 . 9 ل ص1355يانون الثاني  31 ي 599  ةج ة الصياد ال بنانيةل العدد 31)
 . 121-121ل ص1ل الةصدر الساب ل ج1385-1392  العالقا  ال بنانية السورية 33)
 ..122ص 1  الةصدر نفسهل ج32)
 . 9-3 ل ص1351يانون الثاني  38 ي  2111  جريدة العةدل العدد 39)
 – 1353  صالح جعيود جويعد السرايل العرا  ولبنان دراسا   ي تاريخ العالقا  السياسية 35)

ل 39ل ص1331ل رسييييييالة ةاجسييييييتير ) ير ةننييييييورة ل ي ية التربيةل جاةعة البصييييييرةل 1358
ل يتاب السيييفارة العراقية  ي بيرو  إل  3183/211 فا  البالط الة ييل ة فه رق  د. .ول ة

 . 118ل ص18 ل وثيبة 1351يانون الثاني  38 ي  12/3/91وزارة الخارجية الةرق  س/
 .1ل ص1351يانون الثاني  38 ي  325  جريدة األنباق ال بنانيةل العدد 31)
 .35جويعد السرايل الةصدر الساب ل ص   صالح جعيود30)
ل يتاب السفارة العراقية  ي بيرو  إل  3183/211  د. .ول ة فا  البالط الة ييل ة فه رق  38)

 . 115ل ص53 ل وثيبة 1351يانون الثاني  21 ي  12/3/95وزارة الخارجيةل الةرق  س/
يانون  21 ي 12/3/95س/ ل الةرق 3183/211  د. .ول ة فيا  البالط الة ييل ة فيه رق  33)

 . 111ل ص53ل وثيبة 1351الثاني 
 111  الةصدر نفسهل ص21)
ل يتاب السييييييييييييييفارة العراقية  ي بيرو ل 3183/211  د. .ول ة فا  البالط الة ييل ة فه رق  21)

ل 12 ل وثيبة 1351أيار  10 ي  12/3/0111)سييييييييييري ل غاية  إل  وزارة الخارجيةل الةرق  
 .1ل ص1351نباط  18 ي  229ال بنانيةل العدد ؛ جريدة األنباق 30ص

 – 1392البيانا  الوزارية والوزراق سيييييييييييييينة  11حيوةة  ي  15جان ة حةل حيوةا  لبنان   23)
 .155-193ل ص3112ل ةيتبة لبنانل لبنانل 3112

تاريخ لبنان الحديث ةن خالد ؛ صييييالل  بو ل 51ل صالةصييييدر السيييياب   ليفانونل لبنانل 22)
 .111-158ل ص1383حيةوال دار الع   ل ةاليينل بيرو ل ر ساق  11

 .1ل ص1351تةوز  31 ي  1235  جريدة النتار ال بنانيةل العدد 29)
تخضتتتتتع اعتبارا  من أو  كانون ال اني     1353الةادة التي ت  االتفا    يتا  ا    نصييييييي  25)

والبلدية جميع م فصتتتتاعدا  إلى ضتتتتريبة الدخ  وستتتتائر الضتتتترائب والرستتتتوم والمالية 2591
الشتتركات التي كانت تتمتع بإعفاءات من هذه الضتترائب والرستتوم بموجب اتفاقيات مصتتدقة 

 نفسه.نبالج  ن جريدة النتارل العدد     بقوانين خاصة
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 . 1ل ص1351تةوز  31 ي  1235  جريدة النتار ال بنانيةل العدد 21)
ل يتاب السيييييييفارة العراقية  ي بيرو  إل  313/211ة فا  البالط الة ييل ة فه رق     د. .ول20)

-110ل ص58 ل وثيبة 1351تنيييييييييرين األود  15 ي  1/3/51وزارة الخارجيةل الةرق  س/
118  . 

ل يتاب السييييييييييييفارة العراقية  ي بيرو  إل  3131/211  د. .ول ة فا  البالط الة ييل ة فهل 28)
ل       58 ل وثيبييييييية 1351تنييييييييييييييرين األود  15 يي  1/3/51رقي  س/وزارة اليخيييييييارجييييييييية اليةي

؛ ولدةار   ةنل  را  نوري السييييييييعيدل ة سييييييييسيييييييية اإلنتاج الطبا يل بيرو ل 118-110ص
 .183ل ص1315

ل يتاب السييييييييييييفارة العراقية  ي بيرو  إل  3131/211  د. .ول ة فا  البالط الة ييل ة فهل 23)
 .113ل ص53ل وثيبة 1351تنرين األود  21ي   11019/31/92الديوان الة يي الةرق  

 . 1ل ص1351تنرين الثاني  1 ي  1913  جريدة النتار ال بنانيةل العدد 91)
 . 111  يوسن خطار الح ول  ي االقتصاد ال بنانيل دار الفارابيل بيرو ل د.  ص91)
 .03ل صالساب   صالل العبادل الةصدر 93)
أيار  33ودة بين الحيوةة السييييييييعودية ونييييييييرية اراةيو يو    تنييييييييير االتفاقيا  األصيييييييي ية الةعب92)

أن تمنح الحكومة الستعودية للشتركة بمقتضتى هذه االتفاقية ووفقا  للشرط  ل       1322
اآلتي... الحق المطلق لمدة عامين، يبتدئ من تاريخ ستتتتتتتتريان مفعولها، للتحري والتنقيب 

 ل إال أنه توجب أنييييارة بأنة صتتتديروالحفر واستتتتخرام ومعالجة وضتتتع ونق  ومعاملة وأخذ وت
 ل نص     ح  الةة ييييية العربييييية 1322      اتفيييياقييييية  ييييا  1351اجري تعييييديييييد  ييييا  

بأخذ  ائدا   ي حاد ةد أنابيب جديدة ل ةزيد ةن التفاصييييييييييد  ن الةفاوميييييييييا  السيييييييييعودية 
 . 115-112ينظر  يوسن خطار الح ول الةصدر الساب ل ص

 .03العبادل الةصدر الساب ل ص؛ صالل 118  الةصدر نفسهل ص99)
 . 3-1ل ص1351آب  8 ي  1221  جريدة النتار ال بنانيةل العدد 95)
 1  الةصدر نفسهل ص91)
 .02ل صالةصدر الساب   صالل العبادل 90)
 1ل ص1351آب  8 ي  1220  جريدة النتار ال بنانيةل العدد 98)
     النبطة الرابعة األةرييية  ي لبنان  إيةيان  رحيا ل األبعياد السيييييييييييييييياسيييييييييييييييية والعسيييييييييييييييريية ليدور 93)

    ل 3110ل جاةعة بيرو  لل رسييييييالة ةاجسييييييتير ) ير ةننييييييورة ل ي ية ااداب1319 –1351
 .151-193ص
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ل 1358 – 1392  زهير إبراهي ل االتجاها  االقتصيييييادية واالجتةا ية والسيييييياسيييييية  ي لبنان 51)
ل 1332اإلنسيييييييانيةل الجاةعة ال بنانيةل  أطروحة ديتوراه ) ير ةننيييييييورة ل ي ية ااداب والع و 

 .133ص


