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

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 الفصل 3: نعمة هللا - طفرة النفط

 

 ظهرت المملكة العربية السعودية على خشبة المسرح (25) 3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية هي الدولة الملكية في شبه الجزيرة العربية التي تهيمن عليها عائلة سعود. "المملكة العربية السعودية" تعني

 أسرة آل سعود". تأسست المملكة العربية السعودية في عام 1932 من قبل عبد العزيز آل سعود ، الذي كان رئيًسا لعائلة آل سعود"

ةالعربي الجزيرة شبه من األوسط الجزء في" النفود سحر" الصحراء يف تعيش التي  

 

األحمر البحر ساحل بجانب المنورة والمدينة المكرمة مكة المقدسة اإلسالمية المدينة كانت ، العربية الجزيرة شبه من الغربي الجزء في  

 وفي الجزء الشرقي من شبه الجزيرة ، كانت القرى الصغيرة منتشرة على ساحل الخليج الفارسي. كانت كل من السواحل الغربية

 والشرقية تحكمها اإلمبراطورية العثمانية. لكن المنطقة الداخلية كانت صحراوية ويسكنها البدو البدو فقط. لم يكن لإلمبراطورية العثمانية

ةالمعزول الداخلية المنطقة هذه في مصلحة  

 

 تسبب افتتاح قناة السويس في عام 1871 في الصدام بين المملكة المتحدة واإلمبراطورية العثمانية. جعلت قناة السويس اإلمبراطورية

 البريطانية من الممكن الوصول إلى مستعمراتها في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا أسهل من ذي قبل. واجهت المملكة المتحدة مع

 .القوة اإلقليمية العثمانية. اشتبكت امبراطوريتان في الحرب العالمية األولى. تحالفت المملكة المتحدة مع البدو في شبه الجزيرة العربية

 في عام 1940 تم اكتشاف أول زيت في المقاطعة الشرقية. في وقت الحق ، تم اكتشاف حقول النفط العمالقة ، الغوار وسفانيا ، في

 شبه الجزيرة الساحلية والبحرية على التوالي. هذه النتائج فتحت الباب للمملكة العربية السعودية باعتبارها المورد العالمي للطاقة. ظهرت

طاألوس الشرق مرحلة في السعودية العربية المملكة  

 

 وجدت أربع شركات نفط أمريكية النفط في المملكة العربية السعودية. هم ستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا (سوكال) ، ستاندرد

 أويل كومباني أوف نيو جيرسي (إيسو) ، ستاندرد أويل كومباني أوف نيويورك (موبيل) وتكساكو. ولكن تم تأجيل اإلنتاج التجاري بعد

مباشرة بعد مؤتمر  الحرب العالمية الثانية. تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس األمريكي روزفلت التقى العاهل السعودي الملك عبد العزيز

كان النفط أحد أهم العوامل التخاذ  .("القمة في البحيرة المريرة العظمى لقناة السويس" .Prolog 1 انظر) .يالطا في عام 1945
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بالحر بعد ما عالم مبادرة  

 

على يكونوا لم ، الثاني الملك ، العزيز عبد بن سعود األمير العهد ولي وابنه ، السعودية العربية للمملكة ملك أول ، سعود آل العزيز عبد  

 دراية بالقيمة الحقيقية للنفط. كانوا راضين عن المبلغ الصغير الذي دفعته شركات النفط األمريكية كرسوم امتياز. لقد أغفلوا حقيقة أن

 الشركات تغلبت على ثرواتها النفطية. رسوم االمتياز ، ومع ذلك ، كانت كافية إلثراء الملك وأسرته. لم يكن من الضروري أن يوزع

 الملك الثروة النفطية على المواطنين العاديين في ذلك الوقت. الملك الثاني سعود يضيع الكثير من المال لحياته باهظة. واجهت الدولة

ةاألزم في المالية  

 

ً  وتحدث عن تحديث  في عام 1964 ، تم التنازل عن الملك سعود. ساهم أخوه األصغر فيصل إلى الملك الثالث. كان الملك فيصل حكيما

 .البنية التحتية. قام بتحسين الطرق والمرافئ والتخطيط الحضري والتعليم والعالج الطبي مما جعل المملكة العربية السعودية دولة حديثة

 كان االقتصاد العالمي في طريق عصر إعادة اإلعمار بعد الحرب. زاد استهالك البترول بسرعة كمصدر أساسي للطاقة. حصلت الدول

ةسن دبع سنة السلطة على للنفط المنتجة  

 

 بذل الملك فيصل جهدًا لزيادة عائدات النفط قدر اإلمكان والتي كانت المورد الوحيد إليرادات الدولة. وأمر أحمد زكي يماني ، وزير

 النفط آنذاك ، بالتفاوض مع شركات النفط. تفاوض الدكتور يماني الذي حصل على شهادة في القانون من جامعة هارفارد مع شركات

 Seven النفط باعتبارها محور أوبك. المفاوضات مع األخوات السبع كانت مستحيلة من قبل المملكة العربية السعودية وحدها. لم تهتم

Sisters بمطالب المملكة العربية السعودية ودول أوبك األخرى في البداية. كان من الصعب للغاية مراجعة مدة العقد. لكن المفاوضات 

1966 عام في الكويت في العام االجتماع في ثم. 1964 عام في جاكرتا اجتماع في الرسوم فعد عملية نتائج إلى أوبك جلبت الصعبة  ، 

 تم تغيير الحساب الضريبي. أصبح السعر المنشور سعًرا مرجعيًا ضريبيًا وليس سعًرا حقيقيًا في السوق. حصلت أوبك على الثمار بثبات

 

 تقريبا جميع حقول النفط في .Seven Sisters اعتمدت المملكة العربية السعودية استراتيجية أخرى باإلضافة إلى المفاوضات مع

 المملكة العربية السعودية قد تم بالفعل تعيين لسبع األخوات. ومع ذلك ، بقي حقل واحد غير مطور. كان في المنطقة المحايدة بين الكويت

 والمملكة العربية السعودية. في الكويت ، كان حقل برقان النفطي قيد اإلنتاج بالفعل. في المملكة العربية السعودية ، تم إنتاج حقل الغوار

 أكبر الحقول البرية ، والسفانية ، وهو أكبر حقل بحري. كان لدى المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية إمكانات كبيرة للعثور على ،

 النفط حاولت الحكومة السعودية التنازل عن امتياز الحقول غير المطورة لشركة نفط أجنبية بخالف األخوات السبع. كان المرشح هو

طالنف من كبيرة كمية إلى تحتاج التي للنفط المستهلكة للبلدان الخاصة الشركة  

 

 كانت اليابان هي التي تقدمت في تطوير الحقل البحري في المنطقة المحايدة. حصل رجل األعمال الياباني تارو ياماشيتا على االمتياز في

 عام 1958. تم تأسيس شركة الزيت العربية في اليابان بمساعدة اثنين من رجال األعمال البارزين تايزو إيشيزاكا وأتارو كوباياشي. تم

 افتتاح معسكر قاعدة االستكشاف في الخفجي على ساحل الخليج الفارسي. اكتشف النفط بعد عامين

 

 بالنسبة لعمليات النفط ، تم طلب عدد كبير من الموظفين المحليين. قامت الشركة بتجنيد العرب على نطاق واسع. كان أمين شاتيال أحد

 الموظفين المعينين حديثًا في الشركة. كان االبن البكر للعائلة الفلسطينية التي هاجرت من األردن إلى الكويت. في الخمسينيات ، هاجر

 الكثير من الفلسطينيين الذين فقدوا وطنهم إلى دول الخليج المزدهرة بالنفط مثل الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية. كان

 .الفلسطينيون واثقين جًدا من أن التعليم هو الميراث الوحيد ألطفالهم. كانوا متحمسين للتعليم. تخرج أمين شاتيال من الكلية في الكويت

تالكوي في تهأسر تاركًا وحده الخفجي إلى وانتقل. 1961 عام في العربية الزيت شركة إلى أمين انضم  

 

 

(----)يتبع    
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By Areha Kazuya 
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