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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()23
الفصل  :3نعمة هللا  -طفرة النفط
 ) 23( 1-3فجر صناعة النفط في الشرق األوسط
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
وكثيرا ما يقول الناس في البلدان العربية المنتجة للنفط "النفط هو نعمة هللا" .إنه تقدير نقي هلل الذي أعطاهم ثروة نفطية غنية .في الوقت نفسه
يعني التفوق على المجموعات العرقية األخرى التي ال تملك النفط مثل اليابانية .والواقع أن العديد من البلدان المنتجة للنفط في العالم هي بلدان
إسالمية .وغني عن البيان ،العراق ،المملكة العربية السعودية .والجزائر وليبيا ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى المنتجة للنفط هي
،مجموعات عرقية عربية واإلسالم دين الدولة .حتى في نيجيريا خارج الصحراء الكبرى األغلبية مسلمون .وعالوة على ذلك ،تعد اندونيسيا
وهى دولة منتجة للنفط فى جنوب شرق اسيا ،دولة اسالم .وتمثل الدول اإلسالمية ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام في العالم ،وتصبح النسبة
.أعلى على أساس االحتياطيات .ال يبالغ في القول إن النفط هو نعمة هللا
العالقة بين النفط واإلسالم ليست مجرد صدفة .كان قبل بضع مئات من ماليين السنين أن البترول ولد في األرض .وبالمقارنة مع ذلك ،بدأ
اإلسالم في القرن السابع .لذلك من المستحيل تماما ربط النفط باإلسالم .وبطبيعة الحال ،فإن جميع المسلمين يعتقدون أن كل شيء في هذا
العالم هو عمل هللا .ولذلك جعل هللا النفط للمسلمين تحت ترابهم في العصور القديمة .هل صحيح؟ الجدل بين اإللحاد العلمي والدين هو نقاش ال
.نهاية له
في نهاية القرن التاسع عشر ،تم اختراع محركات البنزين والديزل التي تستخدم البترول كوقود بدال من محرك البخار الذي يعمل بالفحم .وقد
أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في قطاع النقل وانتشرت بسرعة كخزانات وسفن حربية في المركبات العسكرية .ونتيجة لذلك ،زاد الطلب على
النفط بشكل حاد ،كما أن تنمية حقول النفط تزدهر في جميع أنحاء العالم .اكتشف النفط في بالد فارس )إيران( في عام  ،1908ثم اكتشف في
الشرق األوسط واحدا تلو اآلخر؛ العراق في عام  ،1928الكويت في  1938والمملكة العربية السعودية في عام  .1940حقول النفط التي
".تنتشر من إيران إلى العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وأبو ظبي تسمى "أحزمة النفط
وكانت شركات النفط األوروبية واألمريكية التي عملت على تطوير األحزمة النفطية .من بينها 7 ،شركات تسمى "سبعة األخوات" أظهرت
تأثير كبير .وقد تم تشكيلها من قبل خمس شركات أمريكية ،وهي شركة بريطانية ،وشركة واحدة في المملكة المتحدة الهولندية ،أي شركة
ستاندرد أويل في نيو جيرسي ،وشركة ستاندرد أويل في نيويورك ،وشركة ستاندرد أويل في كاليفورنيا )سوكال( ،وزيت الخليج  ،وشركة
تكساكو ،وشركة النفط األنجلو اإليرانية ،وشركة رويال داتش شل بلك )شل( التابعة لالتحاد البريطاني  /الهولندي .ولدت الشركات الثالث
األولى التي تحمل اسم "ستاندرد" بعد انقسام شركة ستاندرد أويل التي أسسها جون د .روكفلر ،سر مقسوما على قانون مكافحة االحتكار ،ثم
.دمج إيسو و موبيل الحقا في إكسون موبيل .سوكال ،زيت الخليج وتكساكو أيضا دمج واآلن شيفرون
وكان النفط األنجلو اإليراني )بب الحالي( الذي سبقت تطوير النفط في الشرق األوسط .تأسست بب كشركة تديرها الدولة .في الحرب العالمية
األولى ،وضع السير ونستون تشرشل ،وزير البحرية ثم رئيس الوزراء في وقت الحق ،األولوية لتطوير النفط لتأمين وقود السفن .وحصلت
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.شركة بريتيش بتروليوم على حقوق التنمية في إيران ،كما حصلت على حقول نفط كركوك في العراق وحقول النفط في برقان في الكويت

وقد اقتربت الشركات األمريكية المتأخرة من المملكة العربية السعودية للحصول على حقوق التنمية ،واكتشفت أكبر حقل للغوار البري في
العالم في الجزء الشرقي من البالد ،واكتشفت كذلك حقل نفط سفانيا البحري .وأنشأت أربع شركات أمريكية من إيسو وموبل وسوكال وتكساكو
شركة النفط العربية األمريكية )ما يسمى أرامكو( ،واحتكرت إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية .وقد أنشأت سبعة أخوات الوجود الساحق
.في الحزام النفطي في الشرق األوسط .وهيمنت على صناعة النفط العالمية
كان هناك شخص يواجه سبع أخوات .كان موصادغ من القومية اإليرانية .وقد أصبح رئيسا للوزراء في عام  1951وقم بتأميم شركة النفط
،المملوكة لشركة أنجلو إيرانيان أويل .وكتدبير مضاد ،أطلقت سبعة أخوات النفط الخام اإليراني من السوق الدولية ،وحكومة الواليات المتحدة
التي لم تعجب الموساد القومي ،دعمت سبع أخوات سرا .وقد سقط رئيس الوزراء موصادغ .بدال من ذلك ،رضا شاه بهلوي استولى مرة أخرى
.على السلطة .بعد أن بدأت إيران والواليات المتحدة عالقة شهر العسل
استغرقت تسع سنوات الدول المنتجة للنفط تحدى ضد سبع أخوات عندما تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( في عام  .1960وبعد
.عاما ،قطعت إيران والواليات المتحدة العالقات الدبلوماسية عندما تولى الخميني الثورة اإليرانية في عام 28 1979

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
الناس في البلدان العربية المنتجة للنفط غالبا ما يقولون "النفط هو نعمة إلهنا هللا" .إنه تقدير نقي هلل الذي أعطانا ثروة ثروة غنية وفي نفس
الوقت تفوقا طفيفا على المجموعات العرقية األخرى التي ال تملك النفط )مثل اليابان مثال( .والواقع أن العديد من البلدان المنتجة للنفط في
العالم هي بلدان إسالمية .وغني عن القول إيران والعراق والمملكة العربية السعودية .والجزائر وليبيا وغيرها من البلدان المنتجة للنفط في
شمال أفريقيا هي أيضا مجموعات عرقية عربية واإلسالم دين الدولة .العديد من المسلمين أيضا تحتل نيجيريا خارج الصحراء الكبرى .وعالوة
على ذلك ،تعد اندونيسيا ،وهى دولة منتجة للنفط فى جنوب شرق اسيا ،دولة اسالم .وتشكل البلدان اإلسالمية ما يقرب من نصف إنتاج النفط
".الخام في العالم ،وتصبح النسبة أعلى إذا استندت إلى االحتياطيات .يبدو أنهم ليسوا بالضبط "النفط هو نعمة هللا
فقط العالقة بين النفط واإلسالم ليست مجرد صدفة .قبل بضع مئات من ماليين السنين كان النفط يولد في األرض ،ومقارنة به ،ولد البشر في
اآلونة األخيرة .لذلك فمن المستحيل تماما الجمع بين النفط واإلسالم .وبطبيعة الحال ،من كل الشعب اإلسالمي )المسلمين( من المعتقدات الدينية
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كل هذا العالم سيقال أن يكون عمل هللا ،لذلك جعل هللا النفط للمسلمين العصور القديمة في الطابق السفلي هل سيقال إنها أعطيت؟ الجدل بين
.اإللحاد العلمي )جي( واإليمان )العقل( هو دائما العلف
في نهاية القرن التاسع عشر ،تم اختراع محركات االحتراق الداخلي للبنزين والديزل التي تستخدم البترول كوقود للمحرك البخاري الذي يعمل
بالفحم .وقد أحدث هذا ثورة في قطاع النقل وانتشر بسرعة كهيئة ترويج للدبابات والسفن الحربية من الناحية العسكرية .ونتيجة لذلك ،ازداد
.الطلب على النفط زيادة حادة ،وازدهرت تنمية النفط في جميع أنحاء العالم
واكتشفت حقول النفط في الشرق األوسط في بالد فارس )إيران( في عام  ،1908وتم اكتشاف حقول النفط واحدا تلو اآلخر بينما كان الجنوب
على الخريطة مع العراق ) (1928والكويت ) (1938والمملكة العربية السعودية ) .(1940وتسمى احتياطيات النفط التي تستمر من إيران
".إلى العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وأبو ظبي "أحزمة النفط
وكانت شركات النفط األوروبية واألمريكية التي عملت على تطوير هذا النفط والحزام .من بينها ،الواليات المتحدة والمملكة المتحدة و 7
شركات تسمى "سبع أخوات ) 7شقيقات(" أظهرت وجودا كبيرا .قامت خمس شركات أمريكية من شركة ستاندرد أويل نيوجيرسي )إيسو(
وشركة ستاندرد أويل نيويورك )موبيل( وشركة ستاندرد أويل كاليفورنيا )سوكال( وشركة نفط الخليج وشركة تكساكو والمملكة المتحدة بأنجلو
بيرسيان واإلنجليزية لينغوال شل أويل  7انها شركة .الشركات الثالث التي تحمل اسم المعيار هي الشركات التي ولدت بعد ستاندرد أويل التي
أسسها روكفلر تم تقسيمها من قبل قانون مكافحة االحتكار ،إيسو وموبل دمجها الحقا في إكسون موبيل ،ومع النفط الخليجي كما اندمجت
.شركتا تكساكو وأصبحتا اآلن شيفرون
وكان النفط األنجلو-الفارسي )بب الحالي( الذي سبقت تطوير النفط في الشرق األوسط .قامت شركة بي بي ،التي تأسست كشركة سياسة وطنية
بريطانية ،في ظل الحرب العالمية األولى ،دفع وزير البحرية تشرشل )رئيس الوزراء آنذاك( بشكل إيجابي تطوير النفط لتأمين وقود السفن
.وإيران كما حصلنا على حقوق التنمية مثل حقول نفط كركوك في العراق وحقول النفط في بورغان في الكويت
واكتسبت الواليات المتحدة الراحل المملكة العربية السعودية للحصول على حقوق التنمية ،واكتشفت أكبر حقل نفط في حقل غوال في العالم
على اليابسة في الجزء الشرقي من البالد ،واكتشفت كذلك حقل نفط سفانيا في البحر .وقامت الشركات األمريكية األربع في إيسو وموبل
وسوكال وتكساكو بإنشاء شركة النفط العربية األمريكية )أرامكو( الحتكار تنمية النفط في المملكة العربية السعودية .أنشأت سبع أخوات حجر
.األساس في الحزام النفطي في الشرق األوسط وتهيمن على النفط العالمي
كان هناك شخص تحول التمرد ضد هذه األخوات السبع .هو موزاديج من إيران .الحزب الشيوعي موزاديج ،الذي تولى تدفق حزب توديل
وأصبح رئيسا للوزراء في عام  ،1951تأميم المصالح النفطية التي يملكها النفط األنجلو الفارسي .من ناحية أخرى ،أغلقت سبعة أخوات النفط
الخام اإليراني من السوق الدولية ،وحكومة الواليات المتحدة فكر سرا من سبع أخوات أن النظام االشتراكي المرير ظهرت .استعاد موزاديج
.شاه )اإلمبراطور باجالبي( بعد أن بدأت عالقة شهر العسل اإليرانية واألمريكية
،تتحدى الدول المنتجة للنفط سبع أخوات في الحرب بعد أن تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( في عام  1960بعد تسع سنوات
.وبعد ذلك ب  29عاما ،قامت إيران بتقسيم عصابة من الواليات المتحدة إنه من الثورة اإليرانية من قبل الخميني
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