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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()25
الفصل  :3نعمة هللا  -طفرة النفط
 ) 25( 3-3المملكة العربية السعودية الذين قفزوا إلى المرحلة األولى من التاريخ
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate

لمملكة العربية السعودية هي الدولة الملكية في شبه الجزيرة العربية التي تهيمن عليها عائلة سعود" .المملكة العربية السعودية" تعني "العربية
ألسرة سعود" .المملكة العربية السعودية دولة دولة جديدة نسبيا تأسست في عام  1932من قبل عبد العزيز آل سعود ،الذي كان رئيس عائلة
.سعود الذين يعيشون في الصحراء "النفود" في الجزء األوسط من شبه الجزيرة العربية
في شبه الجزيرة العربية حتى ذلك الحين ،كانت هناك مدينة المقدسة اإلسالمية والمدينة المنورة في المنطقة الغربية جنبا إلى جنب مع ساحل
البحر األحمر وفي المنطقة الشرقية كانت صغيرة
ازدهرت القرى في تجارة تنتشر على ساحل الخليج الفارسي .كانوا يحكمون من قبل اإلمبراطورية العثمانية .المناطق الصحراوية الداخلية التي
.كان يعيش فيها البدو البدو خارج نطاق اهتمام اإلمبراطورية العثمانية
الشيء الذي تحرك عندما اشتبكت اإلمبراطورية البريطانية مع اإلمبراطورية العثمانية .وكان افتتاح قناة السويس في عام  .1871من خالل
.قناة السويس ،تحسنت اإلمبراطورية البريطانية إلى حد كبير الوصول إلى المستعمرات المنتشرة في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا
،وأدت إلى المواجهة مع السلطة اإلقليمية اإلمبراطورية العثمانية .عندما خاضت اإلمبراطوريتان بعضهما البعض في الحرب العالمية األولى
جعلت المملكة المتحدة متحالفة مع البدو في شبه الجزيرة .وباإلضافة إلى ذلك ،اكتشفت المملكة العربية السعودية حقل النفط في الدمام في
عام  ،1940وقد ظهرت على الساحة األمامية للتاريخ .واكتشفت حقول النفط العمالقة مثل غوار وسفانيا قريبا في البر والبحر .وقد ضمنت
.هذه النتائج مستقبل المملكة العربية السعودية كقوة عالمية للطاقة
وقد وجدت أربع شركات نفط أمريكية تتكون من سوكال وتكساكو )التي اندمجت فيما بعد إلى شيفرون( وإيسو وموبل )التي اندمجت الحقا في
.إكسون موبيل( النفط في المملكة العربية السعودية .ولكن بسبب الحرب العالمية الثانية ،لم يبدأ التطوير الكامل واإلنتاج حتى نهاية الحرب
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وبعد مؤتمر يالطا مباشرة ،اجتمع الرئيس األمريكي روزفلت مع الملك عبد العزيز )انظر برولوغ " .1القمة في بحيرة مريرة الكبرى لقناة
.السويس"( .وقد تبين أن النفط عامل مهم للحصول على هيمنة عالم ما بعد الحرب
في ذلك الوقت ،كان عبد العزيز آل سعود ،أول ملك في المملكة العربية السعودية وابنه سعود بن عبد العزيز ،الملك الثاني غير مدركين للقيمة
الحقيقية للبترول .وكانوا راضين فقط عن رسوم االمتياز التي تدفعها شركات النفط األمريكية .وتغاضوا عن حقيقة أن الشركات جربت الثروة
النفطية عدة مرات أكبر من محافظها .وكانت رسوم االمتياز كافية إلثراء الملك وعائلته .ولم يكن من الضروري أن يوزع الملك الثروة
.النفطية على المواطنين العاديين .خصوصا الملك سعود أهدر الكثير من المال لحياته الباهظة ووضع تمويل الدولة في أزمة
في عام  ،1964تم التخلي عن سعود بالقوة وشقيقه الحكيم فيصل حكم الملك الثالث .وتناول الملك فيصل تحديث البنية التحتية مثل الطرق
والموانئ والتخطيط الحضري والتعليم والعالج الطبي من أجل تغيير المملكة إلى دولة حديثة .وفي هذا الوقت ،بدأ االقتصاد العالمي يتابع مسار
.عصر إعادة اإلعمار بعد الحرب .وازداد استهالك النفط بسرعة كمورد أساسي للطاقة .وزادت قوة البلدان المنتجة للنفط
أدرك الملك فيصل ضرورة زيادة اإليرادات النفطية قدر اإلمكان والتي كانت الموارد المالية الوحيدة .كما قام وزير النفط أحمد زكي يماني
بالتفاوض مع شركات النفط .وكانت المفاوضات مع سبعة أخوات مستحيلة من قبل المملكة العربية السعودية وحدها .وتفاوض اليماني الذي
حصل على شهادة في القانون من جامعة هارفارد مع شركات النفط باعتبارها محور أوبك .في البداية لم يلق سبعة أخوات أي اهتمام لمطالب
الدول المنتجة للنفط .وكان من الصعب للغاية إجراء مفاوضات بشأن تنقيح شروط العقد .ولكن من خالل المفاوضات الصعبة ،يمكن لمنظمة
أوبك تغيير رسوم االمتياز إلى التكلفة في االجتماع العام في جاكرتا في عام  .1964وبعد ذلك في االجتماع العام في الكويت في عام
.حددت منظمة األوبك القاعدة الضريبية باعتبارها السعر المعلن .وقد حصلت منظمة أوبك على الثمار 1966،
وعززت المملكة العربية السعودية استراتيجية أخرى باإلضافة إلى المفاوضات المباشرة مع سبع أخوات .وكان منح امتياز حقول الحقول غير
المطورة لشركة نفط أخرى غير سيفين سيسترس .قد تكون شركة النفط من البلدان المستهلكة التي تحتاج إلى كمية كبيرة من النفط .وقد احتلت
جميع هذه الحقول تقريبا سبع أخوات مقرها الواليات المتحدة .ولم يبق سوى حقل واحد غير متطور .وكان ينتشر في المنطقة المحايدة بين
الكويت والمملكة العربية السعودية .وكان حقل برقان للنفط في الكويت .ويف اململكة العربية السعودية ،كان هناك اأيسا عامل عامل اأكرب
حقل نفطي للغوار البري وحقل نفط سفانية البحري على التوايل .ساندويتش بينهما ،كانت إمكانية العثور على النفط في المنطقة المحايدة مرتفعة
.للغاية
وكانت اليابان هي التي تقدمت في تطوير الحقل البحري .طلب الريادة روحية تارو ياماشيتا لرجال األعمال البارزين تايزو إيشيزاكا و أتارو
كوباياشي كما المؤسسين .في عام  1958حصل على امتياز تطوير النفط .تأسست الشركة العربية للنفط .قامت الشركة ببناء مرافق إنتاج
.في الخفجي على ساحل الخليج الفارسي ،وبعد عامين ضربت النفط بنجاح
،من أجل تشغيل مرافق اإلنتاج ،كان من الضروري ليس فقط عمال البناء ،ولكن أيضا عدد كبير من الموظفين المحليين مثل الكتبة والمهندسين
وما إلى ذلك الشركة على نطاق واسع تجنيد العرب .وكان أمين شاتيال ،الذي كان االبن األكبر لألسرة الفلسطينية هاجر من األردن إلى
الكويت ،أحد الموظفين المعينين حديثا من قبل الشركة .وقد تخرج من الكلية وكان شابا يبلغ من العمر  24عاما .ليس فقط عائلة شاتيال ،معظم
الفلسطينيين الذين جرفوا من وطنهم انتقلوا إلى دول الخليج المزدهرة للنفط مثل الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية .وكان الفلسطينيون
واثقين جدا من أن التعليم هو الميراث الوحيد ألطفالهم .كانوا متحمسين للتعليم .قدم أمين طلبا للعمل في شركة الزيت العربية وانضم إليه في
.عام  .1961انتقل إلى الخفجي كبكالوريوس بعيدا عن عائلته في الكويت

(يتبع )----
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)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
المملكة العربية السعودية هي الدولة الملكية في شبه الجزيرة العربية التي تهيمن عليها عائلة سعود .وتعني "المملكة العربية السعودية" أصال
العربية ألسرة سعود" ،وهي دولة جديدة نسبيا تأسست في عام  1932من قبل عبد العزيز ،رئيس عائلة سعود التي تعيش في شبه الجزيرة"
 .الوسطى من شبه الجزيرة على الرغم من شبه الجزيرة العربية
في شبه الجزيرة العربية حتى ذلك الحين ،فقط المدينة المقدسة اإلسالمية مكة المكرمة ،ساحل البحر األحمر مع المدينة المنورة أو الخليج
العربي )العربية( التي تغطيها التجارة هي تحت سيطرة تركيا العثمانية والمناطق الصحراوية الداخلية والبدو البدو الذين يعيشون هناك كان
.خارج نطاق اهتمام تركيا العثمانية
الشيء الذي تم نقله هو تصادم بريطانيا )اإلمبراطورية البريطانية( وتركيا العثمانية ،التي بدأت مع افتتاح قناة السويس في عام  .1871وقد
حسنت اإلمبراطورية البريطانية إلى حد كبير الوصول إلى المستعمرات المنتشرة من شبه القارة الهندية إلى جنوب شرق آسيا من قبل قناة
،السويس ،ولكن جنبا إلى جنب مع المواجهة مع بطل المنطقة العثمانية تركيا ظهرت .وعندما يخوض البلدان حربا في الحرب العالمية األولى
وجهت المملكة المتحدة البدو في شبه الجزيرة الداخلية إلى صديق .ومع اكتشاف حقل دانمان النفطي في عام  ،1940ظهرت المملكة العربية
السعودية في مقدمة مراحل التاريخ .وفي وقت الحق ،تم اكتشاف أكبر حقل نفط بحري في العالم غوار ،وهو أكبر حقل نفط في المحيطات في
.العالم سافانيا ،وما إلى ذلك ،واحدا تلو اآلخر ،وسوف تتطور البالد لتصبح قوة حيوية للطاقة في العالم
ووجدت أربع شركات نفطية أمريكية ،منها شيفرون ،نفط المملكة العربية السعودية ،ولكن في ذلك الوقت كانت في خضم الحرب العالمية
.الثانية ،وسيأتي التطوير واإلنتاج على قدم وساق بعد الحرب .مباشرة بعد اجتماع يالطا زار الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز )مقدمة 1
.قناة السويس محادثات بحيرة مريرة كبيرة"( ،وكان النفط عامال مهما في معركة الهيمنة العالمية بعد الحرب كما هو مبين في الشكل"
في ذلك الوقت كان الملك عبد العزيز األول وابنه سعود )الملك الثاني( غير مدركين للقيمة الحقيقية للبترول .كانوا راضين فقط عن رسوم
الفائدة التي دفعتها شركات النفط األمريكية وتجاهل حقيقة أن الشركة جيبت عدة مرات أرباحها .الرسوم الصحيحة تكفي لتجديد الملك
وعائلته ،وليس لتوزيع الثروة النفطية على عامة الناس .خاصة حياة الملك سعود سعود الثاني لم تعجب بشدة االضطراب ووضعت الدولة في
.أزمة مالية
في عام  ،1964حكم سعود متنازل و كاسوغاوا فيصل ملك الجيل الثالث الملك .وتناول فيصل تحديث البنية التحتية مثل الطرق والموانئ
والتخطيط العمراني وما إلى ذلك ،التعليم والعالج الطبي ،من أجل تغيير المملكة العربية السعودية إلى دولة حديثة .في هذا الوقت ،بدأ
االقتصاد العالمي في اتباع مسار إعادة اإلعمار بعد الحرب ،واستهالك النفط كما أصبحت الطاقة األساسية لها إيالت ،وازداد وجود الدول
.المنتجة للنفط
أدرك الملك فيصل ضرورة زيادة عائدات النفط التي هي المصدر الوحيد للموارد المالية ،وجعل وزير النفط اليماني واثقا للتفاوض مع شركة
نفط غربية .المفاوضات مع شركة النفط الدولية الضخمة السبع األخوات مستحيلة في المملكة العربية السعودية وحدها .أحمد زكي يماني الذي
حصل على شهادة في القانون من جامعة هارفارد بالتفاوض مع شركة النفط األوروبية واألمريكية باعتبارها محور أوبك .في البداية لم يذهب
،سبعة أخوات إلى األسنان ،مثل مطالب البلدان المنتجة للنفط ،ولكن المفاوضات بشأن مراجعة حالة صعبة للغاية ،ولكن نتيجة للمفاوضات عنيد
والجمعية العامة جاكرتا أوبك في عام  1964أدى إلى حساب رسوم الرسوم ،ومؤتمر الكويت  1966على سبيل المثال ،وضعنا قاعدة
.الضرائب والسعر العام ،حققنا بثبات نتائج مطردة
وعززت المملكة العربية السعودية استراتيجية أخرى باإلضافة إلى المفاوضات المباشرة مع سبع أخوات .وكان إلعطاء شركات النفط السبع
األخوة الهوت مباشرة مصالح مناطق التعدين غير المستغلة للبلدان المستهلكة التي تحتاج كميات كبيرة من النفط .وكانت جميع مناطق التعدين
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.المحلية تقريبا محتفظ بها بالفعل من قبل الواليات المتحدة األمريكية السبع األخوات ،ولكن ال تزال منطقة التعدين واحدة فقط غير المطورة
،وهي " منطقة محايدة" تنتشر في وسط الكويت والمملكة العربية السعودية .وفي شمال الكويت يوجد حقل برقان ضخم للنفط في مجال اإلنتاج
كما تعمل المملكة العربية السعودية في الجانب الجنوبي على حقل غوار البري ،وعلى حقل نفط سفانيا البحري ،وإمكانية العثور على النفط في
.المنطقة المحايدة الواقعة بينهما اعتبرت مرتفعة للغاية
وقال إن اليابان تحذر تطور المنطقة البحرية .ريادة األعمال روحية تارو ياماشيتا حملت وزن عالم األعمال في ذلك الوقت ،مثل إيشيزاكا
ياسوزو ،كوباياشي وهلم جرا ،وفي عام  1958حصل على مصالح تطوير النفط .وهكذا أنشئت "الزيت العربي" .وستقوم الشركة ببناء
.قاعدة شحن اإلنتاج في كاهوجي ،الخليج الفارسي ،وحفر النفط بشكل جيد بنجاح بعد عامين
.ومن أجل تشغيل القاعدة البترولية ،ليس من الضروري فقط عمال البناء ،ولكن أيضا عدد كبير من الموظفين المحليين مثل الكتبة والمهندسين
وطلبت الشركة على نطاق واسع للعرب .االبن االكبر لعائلة شاتيال الفلسطينية الذين انتقلوا من االردن الى الكويت تخرجوا من الكلية وكان
شابا من  24في ذلك الوقت .ليس فقط عائلة شا تيرا ولكن الفلسطينيين الذين اتبعوا مسقط رأسهم وانتقلوا في جميع أنحاء المنطقة يعتقدون أن
التعليم وحده يمكن أن يترك لألطفال ،وكالهما متحمسون للتعليم .قدم أمين طلبا للتجنيد من أجل توظيف النفط العربي ،وفي عام  1961انتقل
.إلى الخفجي كبكالوريوس واحدة باستثناء عائلته
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