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(42) العالمية الثانية في الشرق األوسطعاما من الحرب  70بعد  -السالم المستحيل   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

طفرة النفط -: نعمة هللا 3الفصل   

 

( تشكيل أوبك24) 3-2  

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 في عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية ، كان سعر النفط 2.8 دوالر للبرميل. البرميل هو وحدة قياس خاصة بالنفط. في األيام

ونقله حافلة على خشبي برميل في الزيت تحميل تم ، صهريجية شاحنة أو أنابيب خط مثل متخصص نقل مرفق فيها يكن لم التي الخوالي  

 .إلى المستهلكين. برميل واحد هو 42 غالون الموافق 160 لترا. لذلك ، كان سعر النفط الخام في ذلك الوقت 2 سنت لكل لتر

 سيكون ما يعادل 25 دوالًرا بالقيمة الحالية مع مراعاة نسبة التضخم. لم يكن هذا السعر مختلفًا عن السعر في عام 2015

 

 ومع ذلك ، فإن الدول المنتجة للنفط نفسها لم تستطع الحصول على عائد مناسب. لقد حصلوا على إتاوات ومبالغ صغيرة من األرباح التي

 تفاوضت الدول المنتجة للنفط مع شركات النفط بحثا عن دخل أفضل. لكن .Seven Sisters تدفعها شركات النفط الغربية مثل

 جهودهم كانت بال معنى. شركات النفط الغربية تحتكر كل مجاالت العمل من إنتاج الخام والتكرير والتوزيع والتسويق. الدول المنتجة

 للنفط ال يمكن أن تتطابق مع شركات النفط الغربية على اإلطالق. تذكروا الحادثة التي وقعت في عام 1951 عندما حاول رئيس

 الوزراء مصدق اإليراني تأميم صناعة النفط. وقد هُِزم من الهجمات المرتدة الشديدة لسبع أخوات

 

 زاد الطلب على النفط بسرعة خالل فترة إعادة اإلعمار بعد الحرب. يمكن لشركات النفط تحقيق أرباح كافية فقط من خالل زيادة اإلنتاج

 مع ترك األسعار دون تغيير. كان النفط الرخيص أخباراً  جيدة للدول واألفراد المستهلكة للنفط. كانت اليابان واحدة من أفضل الدول التي

 استمتعت بالفواكه. عن طريق النفط الرخيص ، تغلبت اليابان على الوقت الصعب في حقبة ما بعد الحرب. حققت اليابان نموا اقتصاديا

ايعال  

 

 في عام 1959 انخفض سعر النفط بشكل حاد بسبب الركود. خفضت األخوات السبع التكلفة الرئيسية للبلدان المنتجة للنفط حسب

 تقديرها. لقد عانت الدول المنتجة للنفط من انخفاض اإليرادات بشكل كبير ليس فقط بسبب ارتفاع التضخم ولكن أيًضا بسبب انخفاض

رالسع  

 

 لقد كان صبرا على البلدان المنتجة للنفط. لقد وقفوا ضد شركات النفط الكبرى. لقد تعلمت الدول المنتجة للنفط من القضية اإليرانية أنها

 ال تستطيع التنافس مع شركات النفط الكبرى عن طريق التفاوض الثنائي. كان عليهم أن يتحدوا معًا. في سبتمبر 1960 تم افتتاح أوبك

 .(منظمة الدول المصدرة للنفط). وكان األعضاء المؤسسون لها هم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويال

ةالتالي العشر السنوات خالل األخرى تلو واحدة أوبك إلى ونيجيريا والجزائر المتحدة العربية واإلمارات وإندونيسيا ليبيا انضمت  
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 ناضلت الدول األعضاء في أوبك ضد شركات النفط الكبرى بهدف زيادة حصتها. ولكن كان من الصعب التغلب على العقبة. كان هناك

ً . استولى معمر القذافي من ليبيا على السلطة في  وسيلة واحدة فقط اليسار. كان تأميم صناعة النفط هو ما لم تستطع إيران تحقيقه سابقا

 انقالب عام 1969. كانت ليبيا راديكالية وغير راضية عن األعضاء المعتدلين مثل المملكة العربية السعودية. قامت ليبيا بتأميم صناعة

 النفط في عام 1970 كرائد متقدم. كان القذافي يشتهر بقراراته السياسية البربرية. كان تأميم صناعة النفط أول نتيجة وحشية له

 

 منذ ذلك الحين أصبح تأميم صناعة البترول التيار الرئيسي في العالم. تشجعت أوبك بقرارين لألمم المتحدة بشأن الموارد الطبيعية. األول

 كان قرار الجمعية العامة 1803 (د -17) في عام 1962 بشأن "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية". وقد تعزز هذا األمر بقرار

 ، الجمعية العامة 2158 في عام 1966. وفي هذا القرار ، تم اقتراح ثالثة مبادئ. هذه هي: (1) الموارد تعزى في األصل إلى بلدهم

تنمية في يشترك الذي األجنبي المال رأس) 3( ، المورد فيه يوجد الذي البلد قبل من ذاتيًا توجيههما يتم الموارد وبيع تطوير (2)  

 الموارد هو الذي يجب التحكم فيه حسب البلد المضيف. لقد تم االعتراف بتأميم الموارد الطبيعية بأغلبية ساحقة

 

 أوبك مستوحاة من قرارات األمم المتحدة. لقد بدأوا مسيرة قوية في السبعينيات. حدثت صدمة النفط عندما وقعت حرب يوم الغفران أو

ةغاضب للنفط المستهلكة الدول كانت. 1973 أكتوبر في رمضان حرب  

 

(----)يتبع    
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