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Tab line : A study of the Political
and Economical Dimensions
1943 – 1950
Abstract
The American official circles pay a lot of serious and
considerable attention to oil condition, especially at the beginning
of 1943. This happens due to the expectations and predictions of
the very close exhaustion of American oil reserve , which
increases Americas worries and fears that lead it to start quick and
active procedures. One of these is to protect the American oil
reserve from running out quickly .
The American Government started its trials by first ,assuring
the continuity of the Arab Gulf oil reserve through its
participation in the privilages that the America Companies have
got in the region . second , American did this by constructing an
official establishment to do this job . Carrier pipelines have been
made to pass through the Saudi Arab Kingdom up to the
Mediterian harbors . That is why the idea of making the Tab line
comes to solve the American oil crisis .
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التابالين دراسة يف البعدين
االقتصادي والسياسي للمشروع
0591 - 3491

أ .م .د .عبدالرسىل شهيد عجمي
كلية اآلداب  /جامعة ذي قار

الملخص:
لقد عكس االىتماـ الحكومي األمريكي بإقامة مشروع التاباليف األىمية الحقيقية لو,
ِ
ِ
نشأتو  ,كونو كشؼ وألوؿ مرة بأنوُ أفضؿ
أتمامو مغزى ودواعي
وأظيرت الرغبة األكيدة في
الحموؿ لتفادي أزمة الطاقة المتصاعدة داخؿ أمريكا.
ِ
لكونو محركاً لمكوامف السياسية
كما أبرز أىمية النفط ليس باعتباره خامة اقتصادية بؿ

التي أفرزت حالة مف التنافس بيف الحمفاء أنفسيـ بدأ ودياً ثـ أصبح أكثر عدائية  ,ولعؿ ىذا
ما أدى إلى بروز ٍ
لوف مف ألواف الحرب الباردة بيف الحمفاء في وقت مبكر  ,وخمؼ حالة مف
حاالت الصراع األنكمو – أمريكي .

يضاؼ إلى ذلؾ ,فقد كشؼ مقدره فائقو لدى الدبموماسييف األمريكاف في أدارة األزمة
والخروج منيا بأضخـ وأىـ مشروع حيوي  ,مثؿ لطمة لالقتصاد البريطاني وبالتالي لنفوذىا
السياسي ,حتى بدأ وكأنو قضية أمريكا الرئيسة آنذاؾ ألنو أدى إلى رفع لواء االمبريالية .

إف تخطي المشروع لمبعد االقتصادي المرسوـ لوُ  ,زاد مف ارتباط الحكومة األمريكية
بمشاكؿ المنطقة السياسية وىو ما أعطاهُ بعداً سياسياً عكس جدية واىتماـ الجانب األمريكي

بالتطورات السياسية  .ولعؿ حالةَ ََ التدخؿ األمريكي في صنع االنقالبات السورية أصدؽ
ٍ
مثاؿ عمى تحقؽ ذلؾ البعد .
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التابالين دراسة يف البعدين
االقتصادي والسياسي للمشروع
0591 - 3491
المقدمة :
أولت األوساط الحكومية األمريكية اىتماما جدياً وممحوظاً بالشأف النفطي  ,السيما مع

بداية عاـ ,3991وذلؾ في أعقاب ورود تنبؤات وتوقعات بقرب حموؿ نفاد االحتياطي
النفطي األمريكي والذي قدرتوُ تمؾ األوساط في غضوف عاـ واحد  ,وىو ما زاد مف قمقيا
ومخاوفيا  ,األمر الذي أستدعى اتخاذ تدابير عاجمة وفعالة  ,وكاف مف أىميا التوجو نحو
الخارج لضماف حماية احتياطي النفط األمريكي مف النضوب السريع .

لق ػػد ب ػػدأت الحكوم ػػة األمريكي ػػة محاوالتي ػػا تم ػػؾ مس ػػتيدفة أوالً  ,ض ػػماف حص ػ ٍػة لي ػػا ف ػػي
االحتياطي النفطي في الخميج العربي مف خالؿ مساىمتيا في االمتيازات التي حصمت عمييا
الشػػركات األمريكيػػة فػػي المنطقػػة  ,وكػػذلؾ عبػػر إنشػػائيا مؤسسػػة حكوميػػة خاصػػة تقػػوـ بتمػػؾ
الميمة  ,ثـ الشروع ببناء خطوط ٍ
ناقمة لمنفط تمر عبػر المممكػة العربيػة السػعودية وصػوالً إلػى
م ػوان البحػػر المتوسػػط  ,لػػذلؾ جػػاءت فك ػرة بنػػاء مشػػروع الت ػاباليف كمس ػاىمة فاعمػػة لمعالجػػة
األزمػػة النفطيػػة األمريكيػػة  ,إال أف المشػػروع كػػاف عرضػ ٍػة لمجػػدؿ والنقػػاش السياسػػي وىػػو مػػا
جعمػػوُ يتخطػػى البعػػد االقتصػػادي لػػوُ  ,األمػػر الػػذي دفعيػػا بالتػػالي إلػػى التخمػػي عػػف المشػػروع
وذلػػؾ عػػاـ  ,5491لػػذا تبنػػت شػػركة أرامكػػو تنفيػػذ المشػػروع لوحػػدىا  ,والػػذي أتمتػػوُ فػػي نيايػػة

.5411

يأتي ىذا البحث ليتتبع سير ذلؾ المشروع منذ أف كاف فكرة حتى أصبح ماثالً لمعياف.
ِ
إنشائو  ,ثـ لماذا وضعت
وذلؾ عبر اإلجابة عمى األسئمة التالية  ,مااألسباب الداعية إلى
العقبات في طر ِ
يقو وماالفائدة المتوخاة مف القياـ بو.

مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( 9114)31

94

التابالين دراسة يف البعدين االقتصادي والسياسي للمشروع3491-3491
دواعي النشأة:
مع بداية عاـ  3991عبرت األوساط األمريكية المتخصصة في شؤوف النفط عف
مخاوفيا مف احتماؿ تعرض الواليات المتحدة ألزمة نفطية خالؿ تمؾ السنة  ,وسرعاف
ما أنتقؿ ىذا القمؽ إلى و ازرة الخارجية األمريكية نفسيا ,سيما وأف الكثير مف التقارير
()3

التي وردت ألييا في تمؾ المرحمة أكدت أف احتياطي النفط في تضاؤؿ مستمر.

واف

الطمب عميو سوؼ يستمر باالرتفاع ليس خالؿ الحرب فقط بؿ وفي مرحمة ما بعد
()2

الحرب أيضاً.

في غضوف ذلؾ بادر وزير الخارجية األمريكي كػورد يػؿ ىػؿ( -Cordell Hull
)3999-3911إلػػى تشػػكيؿ لجنػػة خاصػػة فػػي الػػو ازرة تحػػت أسػػـ لجنػػة السياسػػة النفطيػػة
العالميػػة  Committee on linter national petroleum Policyوعػػيف
المستشار االقتصادي لو ازر ِ
تو الدكتور ىربرت فيس( )H.Ffisرئيساً ليػا  ,كمػا أسػتحدث
()1

منصباً جديداً في الو ازرة ىو المستشار النفطي.

كانت ميمة تمؾ المجنة ىو أعداد التقارير ورفعيا لو ازرة الخارجية  ,كي تتخذ
اإلجراءات الفعالة لحماية مركز احتياطي النفط األمريكي  ,ففي تقرير ليا تـ رفعوُ
لمو ازرة المذكورة في 22آذار مف عاـ  3991أوصت فيو بضرورة إنشاء مؤسسة
خاصة باحتياطي النفط  ,ىدفيا الحصوؿ عمى احتياطي نفطي لحساب الحكومة
() 9

األمريكية خارج الواليات المتحدة .

إلى جانب ذلؾ  ,فقد حذر األدميراؿ ولػيـ لييػي ( )w. Leahyفػي  8حزيػراف
ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ 5491ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مذكرت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وجيي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرئيس (فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنكميف دي.روزفم ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
(D.Roosevelt

 )5491-5411() Franklinعػ ػػف ع ػػدـ تػ ػػوفر

احتي ػػاطي نفط ػػي ك ػ ٍ
ػاؼ يمب ػػي المتطمب ػػات العس ػػكرية والمدني ػػة  ,ومؤك ػػد ك ػػذلؾ  ,أف م ػػف
دواعػػي األمػػف القػػومي اتخػػاذ خط ػوات عاجمػػة وفوريػػة لتػػأميف السػػيطرة عمػػى احتياطػػات

مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( 9114)31

11

التابالين دراسة يف البعدين االقتصادي والسياسي للمشروع3491-3491
نفطيػػة تمبػػي حاجػػة الواليػػات المتحػػدة )1(.ومػػف جانبػ ِػو فقػػد حػػذر وزيػػر الداخميػػة األمريكػػي
ىارولػد أيكػس( )Harold . Ickesفػي مػذكرة مماثمػة لمػرئيس روزفمػت مؤكػد لػو
أف بػ ِ
ػالده سػػتواجو نقصػاً حػػاداً فػػي احتياطيػػات الػػنفط نيايػػة عػػاـ  , 5499وموصػػيا إيػػاه
بضػرورة إنشػاء مؤسسػة احتيػاطي الػنفط Petroleum Reserve Corporation
()6

لتضطمع بميمة الحصوؿ عمى ممكية جزئية أو كمية الستثمار النفط السعودي .

وىكذا أقتنع الرئيس روزفمت بخطورة المشكمة  ,لذلؾ وجو األدميراؿ لييي لمقابمة
وزير الخارجية ىؿ ,بشأف وضع الترتيبات والخطوات الالزمة المتالؾ الحكومة
ِ
حصة ٍَ في حقوؿ
األمريكية احتياطيات نفطية كافية وذلؾ مف خالؿ الحصوؿ عمى
() 7

النفط السعودي .

إف فكرة إنشاء مؤسسة احتياطي النفط كانت مثار انزعاج وعدـ ارتياح مف بعض
المعنييف األمريكييف في شؤوف منطقة الشرؽ األوسط  ,لذا كاف خوفيـ عمى مكانة
الشركة

العربية–الكاليفورنية

لمنفط

(

California-Arabian

 )CASOC()StandardOil.Coوما حققتوُ مف مكاسب واحتراـ لدى السعودييف
حكومةً وشعبا,قد دفعيـ إلى مطالبتيا بعدـ التخمي عف امتيازىا لمحكومة وىذا ما تحقؽ
بالفعؿ  ,ال سيما وانيا كانت قد تجاوزت المراحؿ الصعبة التي مرت بيا خالؿ
()8

السنوات األولى لمحرب.

لذا لـ تسفر المفاوضات التي دارت بينيا و الحكومة

األمريكية بواسطة مؤسسة ()P.R.Cعف شيء يذكر  .فالتحرؾ الذي قادتو الشركة
أثمر عف تشكيؿ جبية معارضة لقياـ الحكومة بتمؾ الخطوة تألفت مف عدد كبيرمف
أعضاء الكونكرس األمريكي,كما ساعد انحسار المد األلماني في شماؿ أفريقيا ال سيما
بعد ىزيمة رومؿ ( (A.Romelفي معركة العمميف عاـ ( )3992عمى تخفيؼ القمؽ
الذي سيطر عمى و ازرة البحرية األمريكية وخشيتيا عمى طرؽ تمويف الطاقة لمقوات
الحميفة  ,فضالً عف الحرب بدأت توشؾ عمى النياية لصالح الحمفاء مما جعؿ الشركة

تشعر بعدـ الحاجة لحماية الحكومة األمريكية وىو ما أدى إلى تمسكيا بموقفيا
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()9

الرافض الستيالء مؤسسة ()P.R.Cعمى امتيازىا .

ومع ذلؾ لـ توصد الشركات

األمريكية أبوابيا كميةً بوجو حكومتيا سعياً منيا وعمى ما يبدو إلى تدعيـ موقعيا
ِ
وتقويتو ورفع قيمة امتيازىا في المنطقة  ,لذا تعاممت مع مشروع أيكس ومقترحوُ
القاضي ببناء ٍ
خط لألنابيب ينطمؽ مف ساحؿ الخميج العربي إلى نقطة عمى ساحؿ
البحر المتوسط بايجابية  .وقد مثؿ ىذا المشروع بديالً عف المشروع السابؽ .إذ ىدؼ

إلى تأميف ما مقدارهُ بميوف برميؿ كاحتياطي نفطي يمكف استخدامو مف قبؿ القوات
المسمحة األمريكية وكاف الرئيس روزفمت قد وافؽ عمى ذلؾ المقترح )31(.وتماشياً مع
ذلؾ المقترح  ,فقد أرسؿ بيت ديفيز( )Bette Davisرئيس شركة كاسوؾ برسالة

لو ازرة الخارجية األمريكية وذلؾ في 27كانوف األوؿ عاـ 3991أشار فييا إلى قياـ
ِ
شركتو بالتخطيط لبناء خط أنابيب ضخـ لنقؿ النفط إلى مصفاة تكرير سيتـ بناءىا
عمى ساحؿ البحر المتوسط ,نظ اًر لمزيادة الكبيرة في أنتاج النفط السعودي  ,ومستجمبا
رأييا بشأف تقديـ الدعـ والمساعدة والتفاوض مع الدوؿ التي سيمر في أراضييا ذلؾ
()33

الخط .

ِ
وفائدتو ال سيما بعد أف تقوـ الحكومة األمريكية
لقد أدرؾ أيكس أىمية المشروع
عميو وأدار ِ
ببنائو واألنفاؽ ِ
ِ
تو  ,وىذا سيكوف بمثابة االستثمار المباشر لالمتياز النفطي
السعودي  ,عمماً أف التقديرات األولية لتكمفة المشروع تراوحت ما بيف 311إلى 361

مميوف دوالر أمريكي إال أف و ازرة الخارجية األمريكية عارضت فكرة امتالؾ الحكومة
لممشروع ِ
كونو يمثؿ تعدياً عمى الحرية التجارية  ,والعمؿ الخاص المقدس وىو ما دفع

أيكس إلى االتفاؽ مع ىؿ بأف تمتمؾ الحكومة المشروع وتديرهُ الشركات حتى نياية
()32
الحرب .
كاف المقترح أف يبدأ الخط مف الظيراف في السعودية ثـ يتجو غرباً ليمر في

األراضي األردنية  ,وبعد ذلؾ يدخؿ إلى لبناف أو فمسطيف  ,وكانت األوساط األمريكية
خشي مف بريطانيا
تفضؿ أف تكوف فمسطيف النياية الطبيعية لمخط  ,غير أف أيكس
ّ
كونيا الدولة المنتدبة عمى فمسطيف والتي قد تضع العقبات أماـ تنفيذ المشروع وكاف
مجلة االقتصادي الخليجي العدد ( 9114)31
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رأيوُ صائباً في ىذا الجانب  ,وىو ما أكدتوُ األياـ الالحقة  ,لذا أصر عمى بقاء
المباحثات مع الشركات النفطية سرياً مخافة أف تشعر بريطانيا والمممكة السعودية بذلؾ
ِ
 .وىو ما يعقد المشروع ويعطيو بعداً سياسياً يتخطى البعد االقتصادي المرسوـ لوُ
()31
.
عند ذلؾ,أيدت الشركات النفطية موافقتيا مبدئياً عمى مقترحات أيكس السيما وأف

الغاية مف إقامة المشروع سيوفر عمييا تكاليؼ النقؿ التي ستنقص مف  91سنتاً إلى

 38سنتاً لمبرميؿ الواحد  ,كما أف بمقدور الحكومة األمريكية الدخوؿ في مفاوضات
مع الدوؿ التي سيمر في أراضييا ذلؾ الخط  ,والتي لف يكوف باستطاعة الشركات

القياـ بتمؾ الميمة  ,فضالً عف ذلؾ فقد أعتقد ممثمو الشركات بأف ممكية الحكومة

لمخط سوؼ يجعميا ميتمة بمسألة الربح والخسارة  ,وىو ما يحتـ عمييا منح الحماية
()39

الكافية والدعـ الكامؿ لمشركات  ,والتي تطمعت ليا منذ عاـ .3921

وفي المقابؿ كاف عمى الشركات التعيد بضماف ما مقداره  %21مف حقوليا
النفطية واستثمارىا الستخداميا كاحتياطي لصالح األسطوؿ الحربي األمريكي  ,وتوفير
النفط بأسعار مخفضة لو  ,إال إف ذلؾ لـ يرؽ ليا كما يبدو وىو ما حدا بيا الى
رفض المقترح والقبوؿ بمبدأ انشاء خط االنابيب عمى اف يبقى تحت سيطرتيا دوف
() 31

تدخؿ الحكومة.
ومف

الجدير

االمريكية(Oil.Co.

بالذكر

اف

اتفاقاً

حصؿ

()Arabian–Ameriacan

بيف

شركة

الزيت

)ARAMCO

العربية
والحكومة

االمريكية بداية عاـ  3999تقوـ بموجبو االخيرة باقراض الشركة التماـ مد خط
()36

االنابيب عمى اف تتعيد في مقابؿ ذلؾ بتسديدة الييا خالؿ خمسة وعشريف عاماً .

وفي تمؾ األثناء أسيمت تطورات سياسية في منح المشروع دفعة أقوى  .السيما
وأف لجنة خاصة كانت قد شكمت مف قبؿ الكونكرس  ,لدراسة سموؾ الشركات
األمريكية خالؿ الحرب  ,والتي كشفت عف كثير مف التصرفات الممتوية التي ارتكبتيا
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الشركة إذ وجيت ألييا تيمة التالعب باألسعار واستغالؿ ظروؼ الحرب  ,كونيا
باعت لألسطوؿ األمريكي نفطاً بأسعار فاقت أسعار مبيعاتيا االعتيادية لجيات أخرى,
إذ أوضح التقرير أف األسطوؿ كاف قد أشترى النفط مف شركة أرامكو بقيمة 3221

دوالر لمبرميؿ بينما كانت تبيعوُ لفرنسا بػ 91سنتاً ولألغوراي بدوالر واحد فقط  ,وىذا
ال كثي اًر حوؿ الضوابط التي تفرضيا الحكومة عمى الشركات  ,والحاجة
ما أثار جد ً
الفعمية إلى إيجاد مصادر خاصة ومستقمة لمنفط  ,وخمص ذلؾ الجدؿ إلى تعزيز اقتراح
حضي بدعـ
الحكومة بإنشاء خط األنابيب الذي سبؽ وأف ُعرض عمى أرامكو والذي
ّ
()37
قوي مف قبؿ قادة الحرب وكبار السياسييف في اإلدارة األمريكية .
لقد أشتد االىتماـ بذلؾ الخط  ,حتى بدأ وكأنوُ قضية أمريكا الرئيسة آنذاؾ وكاف
ِ
واضحاً أىمية ومغزى قرار إنشائو إذ وصفوُ أحد أعضاء مجمس الشيوخ األمريكي بأنوُ
()38

(( مشروع يؤدي إلى رفع لواء اإلمبريالية )).

وعمى أية حاؿ فقد سارت الخطة وكما يبدو باتجاه النجاح ليا عندما وافقت
الحكومة األمريكية أف تتولى الشركة إقامة الخط باالستناد إلى دعـ الحكومة نفسيا مع
ضماف تزويد األسطوؿ البحري بالنفط الذي يحتاجوُ .في وقت كانت الشركة قد أسست
ليا شركة فرعية إلدارة خط األنابيب تحت أسـ شركة األنابيب عبر البالد العربية
 Trans Arabic Pipe Line Coوالتي عرفت اختصا ار بالتاباليف .

()91

الواقع أف جيود الحكومة في أقناع الشركة عمى مقترحيا القاضي بإقامة ذلؾ
الخط واف كاف قد تـ أوؿ األمر بمنتيى السرية  ,إال أف افتضاح أمرهُ السيما في
الصحافة األمريكية ( )02كاف قد جمب لو المعارضة الشديدة وبخاصةً مف قبؿ
()23

الشركات النفطية المستقمة الخاصة وأعضاء في الكونكرس
()22

الحرية التجارية والنظاـ االقتصادي الخاص

باعتباره انتياكا عمى

واذا كانت تمؾ المعارضة قد مثمت

الرأي العاـ األمريكي داخؿ الواليات المتحدة نفسيا فأف معارضة خارجية أخرى كانت
تنتظر المشروع السيما مف قبؿ بريطانيا والذي وصفتوُ بمثابة زحزحة لنفوذىا في
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ِ
ِ
بمونو
أتمامو
منطقة الشرؽ األوسط وىكذا فقد واجو المشروع عقبة جديدة حالت دوف
الحكومي المخطط لوُ .
الممانعة البريطانية للمشروع:
لقد أبدت الحكومة البريطانية معارضتيا لممشروع  ,وذلؾ مف خالؿ تصريح لوزير

خارجيتيا (أنتوني أيدف)3991-3991( )A . Eeedn ,والذي جاء كرٍد عمى سؤاؿ

ألحد الصحفييف قاؿ فيو  ,أنو كاف مف واجب الحكومة األمريكية أف تستشير بريطانيا
حوؿ المشروع  ,فجاء جواب الوزير باإليجاب ,نعـ ,لكف الحكومة األمريكية لـ تقـ
بذلؾ ولـ تعر الجانب البريطاني اىتماما يذكر وىو ما دفع األخير إلى االستغراب مف
()21

تصرفات حميفتيا.

وكاف أف أشتد الصراع األنكمو – أمريكي عمى النفط أواخر

سني الحرب العالمية الثانية,وكاف قمؽ رئيس الوزراء البريطاني ونستوف

تشرشؿ

( )3991-3991()Winston Churchillأشد القمؽ مف األنباء التي تحدثت بأف
الحكومة األمريكية تنوي توظيؼ أمواؿ كبيرة في مشروع خط األنابيب وتوسيع حقوؿ
()29

شركة أرامكو واألشراؼ عمييا .

لذا وجو رئيس الوزراء البريطاني تشرشؿ برقية في  21شباط  3999إلى الرئيس
روزفمت أشار فييا إلى خشية األوساط البريطانية حياؿ األعماؿ األمريكية التي تريد
()21

إزاحة بريطانيا عف التوسعات النفطية في الشرؽ األوسط .

فيما رد الرئيس روزفمت عمى تمؾ البرقية قائالً (( أف الواليات المتحدة األمريكية
()26

تخشى مف أف تقوـ بريطانيا بإزاحتيا مف السعودية ))

وباالتجاه ِ
ذاتو  ,فقد كاف رد الصحافة البريطانية عنيفاً تجاه المشروع وذلؾ

عندما كتبت أحدى صحفيا  ,مقاالً جاء فيو ((:أف مشروع خط األنابيب ىذا عبارة عف

تدخؿ أمريكي في منطقة تعد منذ زمف طويؿ منطقة نفوذ بريطانية واف عمؿ أمريكا
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ليذا المشروع واالقتراح بو دوف استشارة بريطانيا أنما ىو خروج عف أصوؿ العالقات
()27

المتبادلة والمتعارؼ عمييا بيف الدولتيف .

فضالً عف ذلؾ  ,فقد أبرز مراسؿ جريدة نيويورؾ تايمز في لندف حالة االمتعاض
ِ
بقولو  :أف البريطانييف كانوا حساسيف لمغاية ,ألف أمريكا
البريطاني حياؿ المشروع
افترضت المشروع دوف أخذ رأييـ المسبؽ ,وبخاصة أف ما يتضمنو المشروع مف
إستراتيجية خاصة كبناء القواعد البحرية في منطقة البحر المتوسط  ,قد أدى إلى
انزعاج بريطانيا وخمؽ مخاطر سياسية ليا وتسأؿ مراسؿ الصحيفة :ػ أف ما يدعوا إلى
الغضب كيؼ أف الواليات المتحدة رفضت أف تستجيب لطمب بريطاني بتقديـ مساعدة
مالية ليا إلنشاء خط أنابيب يربط نفط الموصؿ بميناء البصرة في العراؽ  ,فيما يقترح
()28

األمريكيوف بناء خط أنابيب يمثؿ ضعؼ الخط الذي تنوي بريطانيا عمموُ .

لقد كشفت برقية تشرشؿ ورد روزفمت عمييا إلى جانب ما كتبتوُ الصحافة
البريطانية مف مقاالت حوؿ المشروع عبرت فييا عف مشاعر البريطانييف عمؽ
الخالؼ الناشب بيف الحميفتيف  ,السيما في موضوع النفط وخشية الطرفيف مف
ِ
منابعو وىو ما أستدعى أف يدخؿ الجانبييف في
بعضيما البعض إزاء السيطرة عمى
مصارحة حقيقية تضمف ليما سيطرة مستديمة عمى النفط وتوفر ليما فرص متكافئة

ومتساوية في ذلؾ المجاؿ عمالً بما أقرهُ ميثاؽ األطمسي(.)01

وىكذا يبدو أف الحكومة األمريكية أدركت رد الفعؿ الناجـ عف المشروع ورأت
ضرورة التفاىـ مع بريطانيا بصفة خاصة  ,لذا صرح نائب وزير الخارجية األمريكي
ستيتنيوس()Stettiniusعف عزـ حكومتو عمى الدخوؿ بمباحثات أولية بشأف مسألة
النفط .والتي ابتدأت بالفعؿ في  38نيساف عاـ 3999أستمرت حتى  1أيار مف العاـ
نفسو,تمخض عنيا صدور بياف مشترؾ في عاصمتي البمديف جاء ِ
فيو((أف المجموعتيف
الباحثتيف قد درستا نطاؽ مصالح بمدييما في النفط بروح مف حسف التفاىـ والمودة كما

استعرضا مشروع مد أنبوب عبر المممكة العربية السعوديػة )) (.)02
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ثـ دارت مفاوض ات رسمية أخرى بيف البمديف وذلؾ في  26تموز مف عاـ
 , 3999رأسيا عف الجانب البريطاني المورد(بيفر بروؾ )Beaver Brook ,إلى
جانب عشرة أعضاء آخريف في حيف رأس الجانب األمريكي كورد يؿ ىؿ ويعاونو
أيكس كنائب عف الرئيس إلى جانب أحد عشر عضواً آخريف والتي انتيت بتوقيع أتفاؽ
8آب مف العاـ ِ
نفسو ومف بيف ما تضمنوُ ىو اعتراؼ الدولتيف بتساوي الفرص أماـ كؿ
()13
منيما مف حيث الحصوؿ عمى حقوؽ الكشؼ عف النفط.
وكما عارض الرأي العاـ األمريكي مشروع التاباليف مف قبؿ فأنوُ رفض االتفاقية
أيضاً وتجسد ذلؾ الرفض مف خالؿ موقؼ منتجي النفط المستقميف أمثاؿ (جورج ىؿ

 )George Hill,رئيس ىيئة النفط األىمية  ,وىا وارد أيكس) Harold Ickes ,

رئيس شركة ( )SUN OIL CO.وكاف مبعث رفضيـ لالتفاقية عائداً إلى تخوفيـ مف
أف تتولى اإلدارة األمريكية بيع النفط نيابة عف األمريكييف فضالً عف أنيـ لـ ُيستشاروا

عندما تـ عقد االتفاقية  ,كما أف بنودىا غامضة في أوجو كثيرة واألكثر مف ذلؾ كمو ,
فقد رفضت االتفاقية مف قبؿ مجمس الشيوخ األمريكي في  2كانوف األوؿ عاـ 3999

()12

لقد استغرقت عممية الموافقة عمى االتفاقية المذكورة قرابة العاـ عندما تـ أجراء

تعديالت عمييا بيف الجانبيف األمريكي والبريطاني واإلعالف عنيا في  29أيموؿ مف
عاـ  , 3991وكاف الرئيس ىاري تروماف ( )H . S . Truman

()11

(– 3991

 ) 3911قد بعث باالتفاقية المشار إلييا إلى لجنة العالقات الخارجية في مجمس
الشيوخ لمناقشتيا في مطمع تشريف الثاني مف عاـ  3991إال إف ذلؾ لـ يحصؿ حتى
()19

 2حزيراف مف عاـ .3997

الواقع أف عممية التباطؤ والتردد الواضح في مناقشة االتفاقية يكشؼ لنا قوة
المعارضة الشديدة ليا مف قبؿ الرأي العاـ األمريكي كونيا أحدثت صراعاً داخمياً بيف

المنتجيف المحمييف والشركات المنتجة لمنفط في الخارج ولخوؼ ىوالء مف أنياؾ
الصناعة النفطية المحمية السيما وأف الحصوؿ عمى النفط بيذه الوفرة لربما يغرؽ

األسواؽ األمريكية وىو ما يرفضو المنتجوف المحميوف .
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ومع ذلؾ  ,فأف قرار االتفاقية كاف قد تـ بعد تردد شديد في مطمع تموز مف عاـ
 3997مف قبؿ لجنة العالقات الخارجية في مجمس الشيوخ األمريكي  ,إال أف المجمس
لـ يوقع عمييا أبداً بسبب معارضة الرأي العاـ األمريكي ليا وىكذا فقد فشمت آخر

محاولة أمريكية إليجاد سياسة نفطية مشتركة مع الجانب البريطاني ال سيما في منطقة

الشرؽ األوسط

()11

ونتيجة لذلؾ وتفادياً لمجدؿ السياسي المحتدـ داخؿ واشنطف  ,رأت الحكومة

األمريكية عدـ الفائدة مف االستمرار في موضوع مشاركتيا لمشركة في بناء خط
األنابيب واقتنعت بضرورة أف تقوـ شركة أرامكو ببناء وتمويؿ المشروع مف رأسماليا
ِ
بمونو الحكومي كاف وراء موت ىيئة
الخاص( ,)16وبعد أف فشؿ مشروع التاباليف
()17

احتياطي النفط أيضاً وذلؾ في آذار مف عاـ . 3991

ِ
أىميتو عمى
يمغ
الحقيقة أف فشؿ الحكومة األمريكية في ميمة تنفيذ المشروع لـ ِ

الصعيديف االقتصادي والسياسي والتي كانت وراء ليفة وتحمس المسؤوليف األمريكييف
ِ
إنشائو  ,غير أف الظروؼ السياسية واالقتصادية المعقدة وضغط الرأي العاـ كانت
في
بقي متواصالً وذلؾ
كميا وراء االنسحاب عنوُ  ,ولكف السعي الحكومي وعمى ما يبدو ّ
مف خالؿ دعميا لمشركة في مواقؼ كثيرة وىذا يعكس بالفعؿ قيمة وأىمية المشروع
إتمامو وا ِ
ِ
نشائو حتى إف كاف بموف آخر .
والفائدة المتوخاة مف
البعد االقتصادي للمشروع:
قررت شركة أرامكو في أوائؿ كانوف الثاني مف عاـ , 3991أف تقوـ ببناء ذلؾ
الخط بنفسيا وعمى حسابيا الخاص  ,السيما بعد أف أظيرت الدراسات والمسوحات
التي قامت بيا  ,فائدة وامكانية القياـ ِ
بو  ,لذا أرادت الحكومة األمريكية وكما ىو
ِ
إنشائو  .اف
واضح لتعويض شركة أرامكو مع أنيا فشمت في الدخوؿ معيا كشريؾ في
تدعميا سياسياً واقتصاديا  ,وقد تجمى الدعـ السياسي الحكومي مف خالؿ مفاتحة
الرئيس روزفمت لمممؾ عبد العزيز بف سعود ( ) 3911 – 3912عندما ألتقاهُ بعد
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ِ
عودتو مف مؤتمر يالطا في  31شباط مف عاـ  ,3991عمى ظير الباخرة كوينس في
ِ
بالده بناء خط لألنابيب يربط اإلحساء بأحد مراف
البحيرات المرة بمصر  ,في رغبة

ِ
أىدافو وأنوُ سيفعؿ
شرقي البحر المتوسط  ,فأجابوُ الممؾ((:أف ىذا المشروع ينسجـ مع
()18
ِ
بوسعو لتسييؿ تحقيقو ))
ما

وعند انتياء الحرب العالمية الثانية في أيموؿ مف عاـ ,3991كاف عمى شركة
أرامكو أف تتصدى لمرحمة ما بعد الحرب السيما وأف الواليات المتحدة ومنذ عاـ
 , 3996بدأت تعاني مف أزمة نفطية حتـ عمييا أف تسمؾ طريؽ الترشيد والتقنيف ,
غير أنيا وجدت في النفط السعودي حالً ألزمتيا  ,وحدث أف توجيت ناقالت النفط

لتحمؿ بالنفط السعودي وتتحوؿ الواليات المتحدة مف
األمريكية وألوؿ مرة في التاريخ
ّ
()19
ٍ
بمد مصدر إلى بمد مستورد.
ىذا التطور غير المسبوؽ  ,كاف وراء محاباة الحكومة األمريكية لمشركة والتقرب
ليا في أنجاز مشروعيا وتذليؿ الصعوبات التي واجيتيا وبخاصة في مجاؿ توفير
الصمب الشحيح أصالً في األسواؽ األمريكية جراء استيالكو طواؿ الحرب  ,والذي
يبمغ قطر كؿ

أنبوبتيف  13- 11أنجاً لذا منحت و ازرة التجارة األمريكية شركة

التاباليف إذناً الستيراد 210111طناً مف الصمب وذلؾ في  26أيموؿ ـ عاـ 3997

والذي كانت الو ازرة المذكورة تعدهُ خدم ًة لممصالح اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية
()02
األمريكية .
وقد بدأت عممية شحف األنابيب في تشريف الثاني مف عاـ  , 3997إال أف
العممية جوبيت بمعارضة شديدة مف قبؿ منتجي النفط المستقميف الذيف طالبوا لجنة
العالقات الخارجية في مجمس الشيوخ بالتحقيؽ في أمر تصدير الصمب الممنوح مف
و ازرة التجارة لمشركة,وبعد التحقيؽ الذي أستمر ما بيف  27تشريف الثاني مف عاـ
 3997وحتى 31تموز عاـ  3998توقفت عممية الشحف وىو ما أدى إلى توقؼ بناء
()09

خط األنابيب بشكؿ تاـ .
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في نياية عاـ  3998طالب ممثمو الشركة بإعادة فتح المفاوضات مع و ازرة
التجارة األمريكية والمؤسسة العسكرية الوطنية التي كانت ىيئة تابعة لو ازرة الدفاع
ومشتركة مع و ازرة التجارة في منح التراخيص لشحف الصمب إلى خارج الواليات
المتحدة  ,وقد أشترط ممثمو الحكومة أف تشارؾ المؤسسة العسكرية شركة التاباليف في
األرباح  ,وبعد مفاوضات دامت ثالثة أشير  ,أعمف وزير التجارة األمريكي (تشارلس
سوير )عف نبأ التوصؿ إلى اتفاقية مع الشركة وذلؾ في  29شباط مف عاـ
()92

3999

وكاف مف أىـ بنود تمؾ االتفاقية أف تقوـ شركة التاباليف بنقؿ النفط الخاـ
لممؤسسة العسكرية مف ساحؿ الخميج العربي إلى ساحؿ البحر المتوسط ولمدة عشر
سنوات بعد إتماـ بناء الخط,وكذلؾ شراء ما مقداره  %1مف طاقة األنابيب بأسعار
رخيصة عف سعر السوؽ العالمي آنذاؾ.وىو ما يعني توفير  2مميوف دوالر سنوياً

لمحكومة األمريكية.

()91

ٍ
ويسر
مح لممشروع أف يعود ثانية ليرى النور ويتـ انجازه بسيولة ُ
وىكذا فقد ُس َ
ِ
إنشائو عمى شركتي بكتؿ وليا فربردر العالميتيف والمتيف
السيما بعد أف رست عقود
استطاعتا أف تنجحا بمد ٍ
خط بمغ نحو  3169ميؿ ويتـ إنجازه في  21أيموؿ مف عاـ
 3911والذي كانت نيايتوُ عند ميناء صيدا عمى الساحؿ المبناني.

()99

لقد تجمت األىمية االقتصادية لممشروع مف خالؿ تقميصو لممسافة التي كانت
تقطعيا السفف المحممة بالنفط والتي تبمغ 9711كـ في وقت كانت شركة أرامكو ال
تممؾ وسائؿ النقؿ الضرورية ,في حيف أنزلت بريطانيا ناقالت نفط جديدة  ,تـ صنعيا
في زمف الحرب عندما انشغمت الواليات المتحدة بصنع بوارج حربية  ,لذا فأف قسماً

كبي اًر مف نفط أرامكو كاف نقموُ يتـ بواسطة الناقالت البريطانية )91(.عالوة عمى ذلؾ .
فأف بريطانيا كانت تفرض رسوماً تتراوح ما بيف  21 – 31سنتاً أمريكياً عمى كؿ

برميؿ يعبر قناة السويس وبخاصة عندما أصبحت ناقالت النفط تشكؿ  %18مف
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المالحة المارة

عبر القناة عاـ  3998مقابؿ  %37عاـ ,3918فيما واصمت

بريطانيا فرض إرادتيا في تسعير النفط العربي عبر رفعيا أو تخفيضيا أسعار النقؿ
إذا ما عممنا أف جميع اإلنتاج النفطي العربي يمر عبر قناة السويس والتي كانت
()96

بريطانيا تشرؼ عمييا وتتحكـ بواسطتيا بأسعار الكمفة

لقد سعى األمريكيوف إلى التحرر مف السيطرة البريطانية وذلؾ مف خالؿ وسيمتيف
 ,األولى  :تقضي ببناء عشريف ناقمة نفط كبرى كافية الستيعاب  111ألؼ طف فتحؿ
بذلؾ مشكمة أجور النقؿ  ,ولكنيا لف تحؿ مشكمة رسوـ القناة المسيطر عمييا مف قبؿ
بريطانيا  ,والثانية  :تقضي بمد خط األنابيب عبر البالد العربية والذي يختصر
ويتيح ما مقداره  93مميوف لتر مف النفط يومياً عمى ساحؿ البحر
المسافة إلى الثمثيف ُ
()97
المتوسط.
وفي ضوء ذلؾ فقد مثؿ مشروع التاباليف ضربة أليمة لبريطانيا وبالتحديد
القتصادىا ,ويعمف عف تحوؿ الصراع الخفي بيف نفط اإلسترليني ونفط الدوالر إلى
صراع مكشوؼ كاف طرفاه خطوط األنابيب وناقالت النفط  ,وىكذا نرى أف المشروع
أخذ بعداً سياسياً تخطى البعد االقتصادي  ,السيما بعد أف أصطدـ بعقبة اجتياز

ومرور مناطؽ كانت تابعة لمنفوذ البريطاني  ,وبدت لندف عازمة عمى أف تحوؿ دوف
بموغ المشروع النياية السعيدة لو.
البعد السياسي للمشروع:
كاف تحوؿ الواليات المتحدة الى مستورد لمنفط في أعقاب الحرب العالمية الثانية
وبالتحديد في عاـ  3997قد دفعيا إلى تغطية احتياجاتيا المتزايدة عف طريؽ االستيراد
ٍ
خامة سياسية
بقصد حماية احتياطيا النفطي مف النفاذ و في وقت تحوؿ النفط إلى
إستراتيجية بعد أف كاف خامة اقتصادية تجارية.
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ولعؿ ىذا األمر كاف وراء سعي الواليات المتحدة لمبحث عف وسائؿ تضمف مف
ِ
منابعو  ,واف كاف ذلؾ قد قوبؿ برفض دافعي الضرائب ولكف
خالليا السيطرة عمى
ِ
ىذه المعارضة الداخمية ال ترقى إلى المعارضة الخارجية التي أبدتيا حميفتيا بريطانيا

والتي وقفت بوجو ما أسمتوُ المنافسة األمريكية ليا إذ أظير البريطانيوف منافسة كبيرة
لنشاط الساسة ورجاؿ األعماؿ األمريكييف وبالذات في المممكة العربية
السعودية()99كانت السياسة األمريكية غاية في البساطة  ,فأف احتياطي النفط في

الغرب قد أستنفذ في حربيف عالميتيف ,لذا فالوسيمة المثمى لذلؾ النفاد يتـ بإغراؽ أوربا
بفيض مف النفط السعودي رخيص الثمف  ,في مقابؿ ذلؾ كاف البريطانيوف يقاوموف
تمؾ التوجيات األمريكية مع إدراكيـ بعدـ صمودىـ حتى النياية في وجو المنافسة
األمريكية ليـ  ,ولعؿ ما دفعيـ إلى ذلؾ ىو إرىاؽ الشركات األمريكية حتى توافؽ
عمى عقد اتفاقيات جديدة معيـ  ,وكذلؾ سعييـ إلى أقامة شراكة بريطانية أمريكية في
مجاؿ استثمار النفط في الشرؽ األوسط

()02

وميما يكف مف أمر  ,فأف الجانب

األمريكي الذي حاوؿ أف يتوارى عف الظيور والدخوؿ في مفاوضات مباشرة مع
الجانب البريطاني السيما في عممية السماح لخط األنابيب مف المرور في أراضي
الدوؿ التابعة لمنفوذ البريطاني  ,قد أسيـ في أف تكوف ميمة الشركة أيسر نوعاً ما,

وىكذا دخؿ مندوب الشركة( ولياـ لينياف  ) W.Lenahanفي مفاوضات مع ممثميف
عف الحكومة األردنية التي كانت قد استقمت حديثاً  ,توصؿ خالليا الجانباف إلى أتفاؽ

أبرـ في عماف في  38آب عاـ  3996منح األردف مف خالؿ التاباليف حؽ المرور

وانشاء الخط مقابؿ رسوـ سنوية مقدارىا  2110111دوالر أمريكي ( )09كما تـ االتفاؽ

مع لبناف والذي حصؿ عمى استقالؿ مف فرنسا عاـ  3996بالسماح لمرور الخط
ونيايتو في أر ِ
ِ
اضيو  .مقابؿ رسوـ سنوية بمغت  3810111دوالر (.)12
في حيف بدت ميمة الشركة في أقناع السورييف شاقة وطويمة ولعؿ مرد ذلؾ
يعود إلى األزمات

()11

التي كانت تعانييا سوريا السيما عمى الصعد السياسية

واالقتصادية وحتى اإلدارية وىو ما دفعيا إلى مطالبة الشركة بتغير مسار الخط خارج
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حدودىا واتخاذ فمسطيف طريقاً لذلؾ  ,وادراكا مف الشركة بخطورة الوضع في فمسطيف

وما قد يسببوُ مف ألحاؽ أذى في المشروع  ,دخؿ الدبموماسيوف األمريكيوف في
محادثات مع الجانب السوري استمرت نحو أسبوعيف واستطاعوا مف خالليا بتسييؿ
ميمة الشركة في عقد اتفاقية بينيا وبيف الحكومة السورية والتي وقعيا عف الجانب
السوري رئيس وزرائيا جميؿ مردـ في  3تشريف الثاني مف عاـ 3997وعف الشركة
مندوبيا لبنياف

()19

الواقع أف تدخؿ الدبموماسييف األمريكييف لنجدة الشركة في مفاوضاتيا التي
تعثرت مع سوريا تعكس بشكؿ ال يقبؿ الشؾ مقدار الدعـ السياسي الذي توليو الحكومة
األمريكية لمشركة ولذلؾ المشروع .
ومع ذلؾ فأف البرلماف السوري لـ يصادؽ عمى االتفاقية نظ اًر لقياـ الحرب

العربية – اإلسرائيمية في مايس مف عاـ  3998والتي كانت سوريا أحد أطرافيا لذا

تصاعدت المعارضة ضد السياسة األمريكية فييا األمر الذي أجؿ التصديؽ عمى
االتفاقية عشريف شي اًر تقريباً

()11

ونتيج ًة إلبراـ اليدنة في فمسطيف عاـ  , 3999فأف ممثمي الشركة والحكومة

السورية قد وقعوا االتفاقية في دمشؽ  ,كانت قد تضمنت السماح بامتالؾ شركة
التاباليف حؽ االمتياز لممشروع لمدة سبعيف عاماً  ,فيما تعود جميع المنشآت

والممتمكات التي ال يمكف نقميا إلى الحكومة السورية بعد ذلؾ,كما تحصؿ أيضاً عمى

مبمغ  210111جنيو إسترليني سنوياً وتتعيد الشركة أيضاً بتمويف سوريا ما مقداره
2110111طف سنوياً مف النفط الخاـ وحسب سعره في السوؽ العالمية,وكذلؾ تدفع

الشركة مبمغاً مف الماؿ مقدارهُ  910111جنيو إسترليني سنوياً لمحكومة السورية مقابؿ
الحفاظ عمى ممتمكاتيا ومنشأتيا(.)16
لقد كاف استمرار العمؿ في مد خط التاباليف خالؿ الحرب الفمسطينية –
اإلسرائيمية قد عكس بالفعؿ الميارة الدبموماسية التي يتمتع بيا المسؤولوف األمريكيوف
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في األوقات الحاسمة ولعؿ ظيور شخصية سورية عمى المسرح السياسي السوري لـ
يتوقع ظيورىا كشخصية حسني الزعيـ(11اذار 39-3999اب )3999والذي وقع
االتفاقية في  36أيار عاـ  3999قد قمب كؿ المخططات البريطانية اذ اليمكف نكراف
الدور الكبير لرجاؿ المخابرات المركزية االمريكية و الذيف ابدوا نشاطاً كبي اًر وىاماً ال

سيما في االعداد و المساعدة في االنقالب الذي قاده حسني الزعيـ و التي كانت

مسؤولو عنو ولعؿ السبب في ذلؾ يكمف في امتناع الحكومة السورية عمى تصديؽ

اتفاقية التاباليف وعقد اليدنة مع اسرائيؿ (. )17

وتأكيداً عمى ذلؾ  ,الحظت و ازرة الخارجية األمريكية أف شركة التاباليف كانت

متعاطفة جداً مع حسني الزعيـ كونوُ أوؿ مسؤوؿ سوري رفيع المستوى يحافظ عمى
وعدهُ بإقرار االتفاقية (.)18
وىكذا وما أف حؿ  31تشريف الثاني مف عاـ  3911حتى أدار أبف سعود جياز
التحويؿ إيذانا بتدفؽ النفط مف حقؿ ابقيؽ في السعودية عبر ذلؾ الخط في طر ِ
يقو إلى
الحدود االردنية وبعدىا الى الحدود السورية ثـ الى صيدا في لبناف عند ساحؿ البحر

المتوسط (.)19
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ولي ػػدافعوا ع ػػف خ ػػط األنابي ػػب لم ػػاذا ل ألن ػػوُ ف ػػي تم ػػؾ الحال ػػة س ػػتدعي الحكوم ػػة أن ػػو م ػػف
الواجػب الػوطني عمػى كػؿ مػواطف أف يػدافع عػف شػرؼ وممتػػمكات ػ الحكومػة األمريكيػة
))نقالً عف النيرب المصدر السابؽ ص.228
()22

Hull,op.cit,vol,2,p.1521-22

()21

Helmut , M.Op.cit , p366.

( )29درايفسػػكي  ,سياسػػتاف إزاء العػػالـ العربػػي  ,ترجمػػة خيػػري الضػػامف  ,دار التقػػدـ,
موسكو ,5411,ص.212
()21المصػدر نفسػو ,ص211
101
()21

Miller op.cit,,p
Ibid

( )21ورد ىػػذا الػػنص فػػي صػػحيفة االقتصػػادي البريطانيػػة نق ػالً عػػف النيػػرب  ,المصػػدر
السابؽ.212 ,

( )28نقالً عف النيرب ,المصدر نفسو ص211
( )24ميثػػاؽ أو إعػػالف األطمسػػي ,بيػػاف مشػػترؾ صػػدر فػػي 59آب عػػاـ  5495عػػف
ك ػػؿ م ػػف ال ػ ػرئيس روزفم ػػت ورئ ػػيس الػ ػػوزراء البريط ػػاني تشرش ػػؿ تضػ ػػمف بع ػػض القواعػ ػػد
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األساسية لسياسة بمدييما .لمزيػد مػف التفاصػيؿ ,ينظػر شػنايدر ,لػويس ,العػالـ فػي القػرف
العشريف  ,ترجمة سعيد السامرائي ,بيروت ,د.ت ,ص212
()11البراوي ,راشد ,حرب البتروؿ في الشرؽ األوسط ,القاىرة , 5411ص211
()15المصدر نفسو.
()12توتشػػؿ ,كػػارؿ ,المممكػػة العربيػػة السػػعودية وتطػػورات مصػػادرىا الطبيعيػػة ,ترجمػػة
شكيب األموي ,ط,5القاىرة,5411,ص588
( )11بعد وفػاة الػرئيس روزفمػت فػي نيسػاف مػف عػاـ  5491خمفػو نائبػو ىػاري ترومػاف
ليك ػػوف رئيسػ ػاً لموالي ػػات المتح ػػدة وال ػػذي أس ػػتمر م ػػف ع ػػاـ ,5411ينظ ػػر بون ػػد ار يفس ػػكي

,المصدر السابؽ.ص 14 – 218

( )19ب ػ ػ ػػروكس ميكائي ػ ػ ػػؿ ,ال ػ ػ ػػنفط والسياس ػ ػ ػػة الخارجي ػ ػ ػػة ,ترجم ػ ػ ػػة غض ػ ػ ػػباف الس ػ ػ ػػعد ,
بغداد,5415,ص518
( )11النيرب  ,المصدر السابؽ ,ص.291,
( )11أوكونػػور ىػػارفي ,األزمػػة العالميػػة فػػي البتػػروؿ ,ترجمػػة عمػػر مكػػاوي  ,القػػاىرة ,
,5411ص212
( )11جػػدير بػػذكر اف المشػػروع بمونػػو الحكػػومي كػػاف وراء مػػوت ىيئػػة احتيػػاطي الػػنفط
وذلؾ في اذار عاـ ,5491المصدرنفسو
( )18بنوميشاف ,المصدر السابؽ ,ص.211
( )14حافظ حمدي  ,أنابيب وناقالت البتروؿ في الشرؽ األوسط ,د,ت,ص92
( )91النيرب ,المصدر السابؽ ص212
( )95المصدر نفسو.
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( )92المصدر نفسو.
( )91المصدر نفسو.
( )99حافظ,المصدر السابؽ ,ص.558
( )91بنوميشاف ,المصدر السابؽ ص.281 – 214
( )91المصدر نفسو ص.281
( )91المصدر نفسو.
()98

Hull,op.cit,vol ,2.p.1523

()94
( )11بنو ميشاف ,المصدر السابؽ ,ص.282
( )15النيرب ,المصدر السابؽ ,ص.294
( )12المصدر نفسو  ,ص.211

Ibid

( )11تعرضت سوريا الى ضغوط دوليػة مػف قبػؿ فرنسػا و بريطانيػا و الواليػات المتحػدة
نظ اًر لحصوليا عمى االستقالؿ بوقت مبكر وىذا ما خمؽ ليػا ازمػات سياسػية واقتصػادية
وحتػػى اداريػػة وجعػػؿ حكوماتيػػا المتعاقبػػو عرضػػة لمضػػغط الشػػعبي و الرسػػمي ولعػػؿ عػػاـ

 5494خيػػر شػػاىد عمػػى ذلػػؾ  .لمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر  ,باتريػػؾ سػػيؿ  ,الص ػراع
عمى سػوريا ,د ارسػو لمسياسػة العربيػة بعػد الحػرب  ,5418-5491ترجمػة سػمير عبػده
و محمود فالحو  ,ط , 5بيروت .5418 ,
( )19النيرب ,المصدر نفسو ,ص.211,
( )11لونزوفسػ ػػكي  ,البت ػ ػػروؿ والدول ػ ػػة فػ ػػي الش ػ ػػرؽ األوس ػ ػػط ,ترجمػ ػػة جعف ػ ػػر الخي ػ ػػاط,
بيروت,5412,ص.251
( )11النيرب ,المصدر السابؽ ,ص.211
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( )11البيضػػاني ,إب ػراىيـ سػػعيد ,السياسػػة األمريكيػػة تجػػاه سػػوريا , 5494 -5411
بغداد 2111,ص .511 -511
( )18راثمػػؿ  ,أنػػدرو ,الص ػراع عمػػى سػػوريا  – 5415 – 5494الحػػرب الس ػرية فػػي
الشرؽ األوسط  ,ترجمة محمد نجار  ,ط ,5لبناف  ,5441,ص.11
( )14بنوميشاف  ,المصدر السابؽ,ص.288
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