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

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

طفرة النفط -: نعمة هللا 3الفصل   

 

كسالح النفط) 2( النفطية والصدمة الحرب) رمضان( الغفران يوم (28) 3-6  

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

العزيز عبد بن فيصل بالملك والتقى السعودية العربية المملكة في الرياض السادات المصري الرئيس زار ، 1973 أغسطس 23 في  

 آل سعود سرا. وطالب الملك فيصل بالمشاركة في الحرب القادمة ضد إسرائيل والتي كان من المقرر نشرها في 6 أكتوبر. وطلب

 السادات من الملك فيصل ليس فقط المشاركة في التحالف العسكري بل اقترح أيًضا استراتيجية مهمة لتغيير طابع الحرب بالكامل. كانت

 تلك استراتيجية نفطية. في ذلك الوقت ، أصبح النفط طاقة أساسية لالقتصاد العالمي بأسره. تم احتكار إمدادات النفط من قبل شركات

 كانت الدول المنتجة للنفط التي شكلت أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) على .Seven Sisters النفط الغربية بما في ذلك

اقوته إلظهار المسرح خشبة  

 

 كانت مهمة ساللة سعود ، التي أعلنت الوصي على اإلسالم ، هي إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. كما كانت لديهم مهمة استعادة

 ، القدس في إسرائيل ، ثالث مكان مقدس بعد مكة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. كانت وصية الملك عبد العزيز آل سعود

 والد الملك فيصل ومؤسس المملكة العربية السعودية. التقى الملك عبد العزيز برئيس الواليات المتحدة روزفلت على متن طراد كوينسي

 في بحيرة بيتر الكبرى بقناة السويس عام 1945. وتبادال وجهة النظر حول الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية. طلب الرئيس

 روزفلت من الملك عبدالعزيز التوسط بين اليهود والعرب. في ذلك الوقت أكد عبد العزيز بوضوح أنه ال يوجد حل سوى وقف هجرة

نفلسطي إلى اليهود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولكن نتيجة بائسة للحروب الثالث الالحقة بين إسرائيل والدول العربية ، ذهب أمل الالجئين الفلسطينيين إلى أبعد من األفق. كان الملك

 فيصل مقتنعا بأن المملكة العربية السعودية قد أتيحت لها الفرصة لتحقيق رغبته القديمة باستخدام النفط كسالح. أرسل الملك فيصل

 الدكتور أحمد زكي يماني ، وزير النفط آنذاك ، إلى الدول المجاورة المنتجة للنفط وطلب منهم إطالعهم على فكرته. ليس فقط دول

في بالمشاركة وعدوا قد قياإفري شمال في والجزائر ليبيا وحتى وإيران العراق أيًضا بل ، المتحدة العربية واإلمارات الكويت مثل الخليج  

 استراتيجيته النفطية. عندما اندلعت حرب رمضان وتم تفعيل استراتيجية النفط ، أثبت أن هذا السالح أظهر القوة تفوق التوقعات بكثير
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 في 6 أكتوبر 1973 ، بدأت حرب رمضان بهجوم مفاجئ من مصر وسوريا. عبر الجيش المصري قناة السويس وهبط في شبه

اإلسرائيلي الجيش عن الدفاع خط السوري الجيش اخترق وقد. 1967 عام الستة األيام حرب بعد إسرائيل احتلت حيث سيناء ةجزير  

 في مرتفعات الجوالن ، حيث احتلها أيضً ا إسرائيل منذ عام 1967. واجهت القوات اإلسرائيلية األعداء في وقت واحد من كال جانبي

 الدولة ، وتحديداً  في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجوالن. في المرحلة األولى من الحملة كانت الحرب لصالح السادات وحلفائه. كانت

ينهائ كسالح النووية األسلحة تستخدم قد إسرائيل بأن شائعة هناك  

 

 ال تؤكد إسرائيل وال تنكر امتالك األسلحة النووية. لكن المجتمع الدولي يشاطر نفس الرأي القائل بأن إسرائيل تخفي األسلحة النووية. وال

 أحد يشك في أن إسرائيل قد تستخدم األسلحة النووية من أجل بقائها في األزمة النهائية. قد تكون إسرائيل على استعداد للقيام بأي وسيلة

 لتحقيق نهايتها. يمكن إلسرائيل أن تتوقع دعما قويا من الواليات المتحدة. قد تقول إسرائيل أنه حتى الواليات المتحدة استخدمت السالح

 النووي خالل الحرب العالمية الثانية أو يمكنها إيقاف الحرب في مرحلة مبكرة باستخدام األسلحة النووية. بشكل عام ، لم تثير الحملة

 الالإنسانية للدول المنتصرة خالل الحرب النزاع بعد الحرب. كانت إسرائيل تعرف التاريخ جيدً ا

 

 لحسن الحظ ، لم يتم استخدام السالح النهائي في الحرب. وسرعان ما أحيى الجيش اإلسرائيلي جيش التحالف العربي وهجم عليه. أدت

 المعركة إلى طريق مسدود في 8 أكتوبر ، في اليوم الثالث من الحرب. الوضع الخطير الذي كان يخافه السادات ظهر في وقت أبكر مما

 توقعه. كان السادات يهدف إلى وقف إطالق النار من خالل وساطة دول ثالثة ، بينما كان التحالف العربي لصالح ساحة المعركة. لكن

لالفش إلى أدى توقعه  

 

 .اتخذ الدكتور أحمد زكي يماني ، وزير النفط السعودي ، تحركا سريعا تحت رعاية الملك فيصل الذي راقب عن كثب تقدم لعبة الحرب

 أعلنت منظمة أوبك في الثامن من تشرين األول (أكتوبر) عن تعديل اتفاق طهران لشركة النفط الغربية. أعلنت ست دول مجلس التعاون

 الخليجي إلغاء اتفاق طهران في السادس عشر. رفعوا سعر النفط من جانب واحد بنسبة 70٪ (إعالن الكويت). لقد كانت اللحظة التي

 حرمت فيها الدول المنتجة للنفط حق تقرير األسعار من شركات النفط الغربية. منذ هذا التاريخ فصاعًدا ، أصبحت أوبك تسيطر على

 مراقبة األسعار. أصبحت أوبك القائد الحقيقي لقضايا الطاقة العالمية

 

 كما واصلت الدول المنتجة للنفط معركتها ضد الدول المستهلكة للنفط. في 17 أكتوبر 1973 ، أبلغت منظمة الدول العربية المصدرة

تنخفض أن يجب وإسرائيل ةالمتحد الواليات دعمت التي الدول إلى النفط إمدادات أن العالم أنحاء جميع في العمالء) أوابك( للبترول  

ً  بنسبة 5٪ كل شهر. كانت حملة قطع العرض. ولم تتوقع الدول المستهلكة للنفط حول العالم مثل هذه الحملة من قبل الدول  تدريجيا

 العربية المنتجة للنفط. كانت اليابان واحدة من الدول األكثر تضررا ألنه لم يكن لديها موارد نفطية محلية واعتمدت معظم النفط على

ةالعربي الدول  

 

ً  لصالح إسرائيل. أصبح قلق السادات حقيقة واقعة. توقع الوسيط. توسطت األمم المتحدة من كال  لكن الحرب الحقيقية تحولت تدريجيا

األمم قوات بدأت عندما رسميًا) لغفرانا يوم حرب( رمضان حرب وانتهت. 1973 أكتوبر 22 في النار إطالق وقف ووقع الجانبين  

رأكتوب من والعشرين الخامس في النار إطالق وقف مراقبة المتحدة  

 

 استمرت حملة قطع اإلمدادات من قبل الدول المنتجة للنفط لبعض الوقت. كان يطلق عليه "صدمة النفط". في اليابان كان هناك اضطراب

ةالكبير المتاجر رفوف من خرجت المرحاض أوراق أن  

 

)تتمة(   
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