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المستخلص
 لما هذه، زادت اهتمامات الكتاب والمهتمين في تاريخ الشرق االوسط بكل جوانبه
 والسيما بعد اكتشاف النفط في الشرق االوسط، المنطقة من اهمية لدى الدول االستعمارية
 ومنهم،  فأولى المؤرخين والمهتمين. بصورة عامة والخليج العربي بصورة خاصة
 بكتابة التاريخ السيما الجانب االقتصادي منه اهمية كبيرة من خالل المؤلفات، لونكريك
 اسهم لونكريك بالكثير من المؤلفات التي. التي عالجت جوانب اقتصادية والسيما النفط
 وزاد، 1951  السيما بعد تقاعده من شركة نفط العراق عام، عالجت جوانب عديدة
 وجاء، )اهتمامه بتأليف الكتب فأصدر كتابه (النفط في الشرق االوسط اكتشافه وتطوره
، تجسيدا لجهوده ومعرفته في خفايا النفط والشركات العاملة وتنافسها في تلك المنطقة
 اهتم بتقديم، ولعمله الطويل في ذلك القطاع واطالعه على خفايا الصراع بين الشركات
 والسيما في الشرق، دراسة جديدة لتنظم للدراسات االخرى التي تناولت موضوع النفط
. االوسط الهميته
 الشرق االوسط والنفط و االقتصاد والعراق:الكلمات المفتاحية

Abstract
The Interest of the middle-East history increased upon all
aspects by Authors, since the region gained importance by the
colonial states especially after the discovery of oil in general
and Arab Gulf in particular. Therefore, The historians and the
ones who are interested in history including Longrigg carried
out writing especially, in the economic side and by publishing
books that dealt economical side especially the oil sector,
especially after his retirement from Iraq Oil company in 1951 ,
his interest in writing increased so he issued his book ( oil in
the Middle – East , Exploring and developing ) , the book came
to represent his efforts and knowledge upon the hidden conflict
among companies , He paid attention to produce new study to
organize other studies related to oil , especially in the Middle
East for its great importance .
Keywords: Middle East, Oil, Economy and Iraq
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المقدمة
برزت العديد من الدراسات المهمة عن الشرق االوسط  ،تلك المنطقة التي نالت
اهتمام الدول االستعمارية  ،والسيما بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي .
اسهم لونكريك في الكثير من المؤلفات

()1

 ،التي تناولت عدد من الموضوعات  .في

حين ان هذه الدراسة ستركز على عرض شامل لكتابه ( النفط في الشرق االوسط
اكتشافه وتطوره )

()2

 ،لمعرفة الخارطة النفطية في الشرق االوسط والشركات النفطية

التي دخلت في صراع محتدم للحصول على االمتيازات للتنقيب عن النفط واستخراجه
في الشرق االوسط .
تألف الكتاب الذي صدر بطبعته االولى عام  1954باللغة االنكليزية من القطع
المتوسط وبـ (  )308صفحة  ،من خمسة عشر فصالً  .تناول الفصل االول عملية
تشكيل المكنونات النفطية قبل ماليين السنيين في باطن االرض  ،مبتدءاً اهتمامه
بمنطقة غرب اسيا  ،ومن ثم يشير الى الشرق االوسط  ،ويركز على المنطقة العربية
الهميتها النفطية  .ومن ثم ينتقل الى مناطق شرق افريقيا حيث البحر االحمر وخليج
السويس  .ويتطرق الى معرفة اصل كلمة ( البترول ) وهي باالصل كلمة التينية (
بيتروليوم) وتعني ( حجر الزيت )  .اراد لونكريك الولوج الى بدايات الصناعة النفطية
العالمية التي انطلقت بارقتها االولى للحفر اآللي للنفط عام  . 1859وبحلول عام
 1900تطورت الصناعة النفطية في امريكا وبدأت حركة التجارة النفطية  ،اما روسيا
فقد ظهرت بوادرها عام  ، 1873ورومانيا عام  . 1898هذه الصناعة التي اثرت
على زيادة االنتاج النفطي من خالل تطور وسائل ومعدات االنتاج  ،واستخدام تقنية
التكرير والنقل باالنابيب وتوزيع المنتجات النفطية  ،التي كانت محصورة بيد شركات
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مختصة السيما في المملكة المتحدة  .اما الصناعة النفطية في الشرق االقصى فقد
اكتشفت في بورما(. )Burma
واكتشفت مكنونات نفطية في الهند الشرقية الهولندية َ .عرَج لونكريك الى النفط في
منطقة الشرق االوسط خالل القرن التاسع عشر ،السيما في العراق وسوريا ولبنان ،
هذه البلدان كانت تخضع لحكم الدولة العثمانية التي لم تمتلك اي شركة نفطية ،
واعتمدت على الحفر البدائي في شمال العراق واالناضول  .وتطرق الى تطور النفط
في الدولة العثمانية  ،السيما عند مجئ كالوست كولبنكيان
()Calouste Gulbenkian

()3

الذي اهتم بمسألة النفط  ،وحصل كولبنكيان على

اول امتياز للتنقيب لشركة السكك الحديدية العثمانية المملوكة اللمانيا  .اذ كانت
االحتماالت تشير الى وجود النفط في واليتي الموصل وبغداد  ،فزار خبراء ألمان تلك
االراضي وجاء تقريرهم على وجود النفط فيها  .وانتقل الى دراسة منطقة الجزيرة
العربية التي لم تجر فيها اي تنقيبات للنفط  .واما بالد فارس فأن عدم االستقرار
التجاري واالدارات المتقلبة حالت دون تشجيع التنقيب عن النفط  ،ودخلت بريطانيا في
بالد فارس من خالل حصول رعاياها على امتيازات من حكام فارس  .ففي عام
 1884حصلت شركة هوتز وشركائه في بوشهر (، )Hotz and co. of Bushire
على امتياز التنقيب في بالد فارس  .وحصلت على امتياز آخر من قبل دي رويتر
( )de Reuterوبموجب هذا االمتياز افتتح البنك االمبراطوري الفارسي الذي استمر
بالعمل حتى عام  . 1952اما في مصر فكانت االوضاع مناسبة للتنقيب عن النفط ،
وارسلت العديد من البعثات البلجيكية والروسية واالمريكية للتنقيب في ساحل السويس
وسيناء (.)4
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ركز لونكريك في الفصل الثاني على تطور صناعة النفط قبل الحرب العالمية
االولى وبداية القرن العشرين  ،مشي اًر الى زيادة االنتاج في الشرق االوسط  ،بعد ان
اصبح النفط عنص اًر رئيسياً لتشغيل االساطيل التجارية والحربية  .ومن ثم َعرَج على
المدة ما بين عامي (  1900ـ  ) 1914وبين تطور الصناعة النفطية في مصر

وبالد فارس والعراق والجزيرة العربية  ،وظهور عدة شركات عالمية بريطانية وامريكية
وهولندية  .ومن ثم ركز على بالد فارس وحصول دارسي على االمتياز عام 1901
من قبل الشاه مظفر الدين قاجار

()5

الذي استمر لمدة ( 60عاماً) اي الى عام 1951

 ،والذي شمل غالبية بالد فارس مع حق مد انابيب لنقل النفط الخام واعفاء شامل من
الرسوم والضرائب .
وفي تلك االثناء تأسست عام  1909شركة النفط االنكلوـ فارسية (– Anglo
 ، )Persian Oil Companyاذ دخلت تلك الشركة بقوة في بالد فارس واهتمت
بالصناعات النفطية من خالل انشاء مصفى في عبادان  ،وانضمت بالد فارس للدول
العالمية المنتجة للنفط بفضل تلك الشركة  .اما عن تطور النفط في مصر في القرن
العشرين فقد شرع بالتنقيب عن النفط عام  ، 1904من قبل نقابة القاهرة ( Cairo
 )syndicateفي شبه جزيرة سيناء  ،ومن ثم تم تسجيل شركة مصر للبترول
( )Egyptian petroleum companyعام  ، 1905وبعد ذلك دخل النفط
المصري في صراع الشركات الدولية  ،بعد تزايد االنتاج النفطي في الحقول المكتشفة
 .ركز لونكريك على تطور النفط في الدولة العثمانية والجزيرة العربية  ،من خالل منح
تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط في االراضي التابعة للدولة العثمانية  ،فقد حصلت
شركة نفط ستاندرد اويل نيويورك ) (Standard oil company of New yorkعام
 1911على امتياز للتنقيب عن النفط في شمال االناضول وفلسطين .اما في شبه
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الجزيرة العربية فقد حازت شركة النفط التركية (  )Turkish petroleum co.عام
 1913على امتياز في الحجاز  ،ولكن اندالع الحرب العالمية االولى حال دون ذلك
العمل (.)6
أفرد لونكريك الفصل الثالث للحرب العالمية االولى وما بعدها من تطورات وحوادث
وتغييرات افرزتها تلك الحرب  ،من بروز قوى جديدة في العالم  ،السيما في بعض
دول الشرق االوسط ،الذي هيمنت عليه قوى جديدة بحجة نظام االنتداب  .وانتقل الى
تطوراالنتاج النفطي في بالد فارس وعمل الشركة االنجلوـ فارسية بزيادة التصدير من
عبادان  ،فبعد نهاية الحرب اصبحت مشيخات الخليج وبالد فارس تحت السيطرة
البريطانية  .اما مصر فتطور االنتاج لصالح شركة مصر للبترول  .اما تطور النفط
في العراق مابين عامي  1914ـ  ، 1923فقد حصلت شركة النفط التركية على اول
امتياز في حزيران عام  1914ولم يفعل بسبب احداث الحرب  ،وفيما بعد تم اكتشاف
النفط في منطقة ( نفطخانة) عام  ، 1919تم تصديره تجارياً عام 1923
تطرق لونكريك في الفصل الرابع الى النفط في عهد رضا شاه بهلوي

()7

.

()8

في بالد

فارس  ،وتطور انتاج حقول النفط في السنوات العشر التي أعقبت الحرب العالمية
االولى  ،والدخول في مشكلة تعديل االمتياز ما بين عامي ( 1931ـ ) 1933

()9

،

بعد حقبة االزمة االقتصادية ما بين عامي( 1929ـ  ، )1931وزيادة مطالب طهران
لتعديل بنود االمتياز وتقليصها  .من جهتها قامت شركة النفط االنكلو ـ فارسية ببناء
الكثير من المنشأت ومضاعفة اسطولها البحري ومد خطوط جديدة النابيب النقل .
ركز لونكريك في كتابه على االتفاق الجديد مابين بالد فارس والشركة عام 1933
حد من منطقة االمتياز ودفع مبالغ جديدة للشاه  ،مما طور من العالقات
الذي َ
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الثنائية السيما بعد تغيير الشركة اسمها الى ( الشركة االنجلو ـ ايرانية )عام 1935
(.)10
تناول الفصل الخامس تطور صناعة النفط في العراق واألمل في التنقيب عن
مناطق جديدة للنفط في (بابا كركر)

()11

بكركوك  ،او تطوير مناطق اخرى تم

اكتشاف النفط فيها السيما نفطخانة  .تطرق لونكريك الى اتفاقية الخط االحمر التي
وقعت عام  ، 1928وتركيزه على االمتياز عام  1931لصالح شركة نفط العراق ،
ومد خط انابيب الى مينائي طرابلس وحيفا على البحر المتوسط  .وتناول عمل الشركة
في مناطق شرق دجلة وتحديداً في الموصل  ،من خالل تأسيس شركة نفط الموصل
عام  ، )Mosul Petroleum Company( 1936التي اصبحت ضمن نطاق عمل
شركة نفط العراق  .وعملت ايضاً على ضم عمليات التنقيب في البصرة من خالل
تأسيس شركة نفط البصرة ( )Basra Petroleum Companyعام 1938

()12

تناول الفصل السادس تطور النفط في تركيا  ،وتدخل حكامها الكماليين

.
()13

لتنمية موارد بالدهم  ،ومطالبتهم " بالحقوق المسلوبة والمتمثلة الموصل ونفطها" .
والجل الدعوة لالستثمار االجنبي  ،تم استبدال االنظمة والقوانين التي استندت عليها
االمتيازات النفطية  ،وحددت االلتزامات ومناطق االمتياز  ،السيما مع شركة النفط
التركية ( ، )T.P.Cالتي غيرت اسمها الى شركة نفط العراق ( . )I.P.Cواستطرد
مؤكداً على تطور النفط في بالد الشام التي منح االمتياز عام  1938لشركة البترول
السورية اللبنانية ( )P.C.of Syria and Lebanonلمدة ( )75عام  ،عملت
الشركة على التنقيب في كال البلدين  ،لكنها فشلت بسوريا بسبب عدم اكتشاف النفط ،
وفي لبنان حالت الحرب العالمية الثانية دون الشروع بالتنقيب  .وتحدث لونكريك عن
وبي َن تراجع انتاج النفط في
تطور النفط في مصر مابين عامي(  1926ـ َ ، )1939
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بعض االعوام السباب فنية  ،مشي اًر الى حفر ابار جديدة في منطقة رأس غريب
والسويس عام  . 1937وركز على التنافس بين الشركات السيما شركة النفط االنجلوـ
ايرانية وشركة شل

()14

 ،للحصول على االمتياز عام  ، 1938وبالفعل حصلت

عليه تلك الشركتان بعد اشتراكهما باالمتياز الذي شمل شبه جزيرة سيناء والصحراء
الغربية وساحل البحر االحمر

()15

.

ركزلونكريك في الفصل السابع على تطور النفط في شبه الجزيرة العربية واليمن ،
والذي بدأ من عام  1923حتى عام  . 1929وفي عام  1930بدأت شركة ستاندرد
كالفورنيا ( )C.A.S.O.Cبالحفر بمنطقة العوالي من خالل تأسيس شركة بترول
البحرين) ، (Bapcoوعملت على التنقيب في شبه الجزيرة العربية  .واما قطر فعملت
شركة نفط العراق ( )I. P. Cعلى الحصول على االمتياز عام  1935لمدة ( (75
عام ،واكتشف اول بئر في منطقة ( دخان) عام . 1938اما المملكة العربية السعودية
فاكتشف اول بئر في منطقة الظهران عام  1935من قبل ( California-Arabian
، )Standard Oil Companyفعملت على انشاء المباني ومد خطوط نقل النفط
الى الساحل ومن ثم الى البحرين  .اما الكويت فحصلت شركة النفط االنجلوـ ايرانية
والممثلة عنها ( )I.P.Cعلى االمتياز للتنقيب عن النفط لمدة ( )75عام  .1934اما
اليمن فبدأت التنقيبات في عدن  ،والحديدة  ،وحضرموت ما بين عامي ( 1937ـ
 . )1938اما الساحل المتصالح وعمان فحصلت ( )I.P.Cعلى االمتيازات عام
 1936في عمان  ،وفي عام  1937حصل اتفاق جديد على التنقيب في الشارقة ،
وفي عام  1938في رأس الخيمة،وفي عام 1939فكان في أبوظبي وعجمان

()16

.

تطرق لونكريك في الفصل الثامن الى الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على النفط
في العراق وبالد فارس  ،فقد اثرت الحرب على كمية النفط المنتج في العراق بسبب
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توقف العمل بخط انابيب البحر المتوسط  ،ومن ثم ازدياد االنتاج النفطي بعد تطوير
مصفى الوند عام  ، 1942ووصول نفط ايران الى المنطقة عبر الحدود  .وشيدت
مصافي نفطية في الموصل وكركوك وبدأ االنتاج النفطي العراقي بالصعود مابين
عامي (1943ـ  . )1945اما بالد فارس فقد ارتفع االنتاج النفطي مابين عامي
 1939ـ  ، 1945بسبب دخول اليابان الحرب  ،وظهور آبار جديدة زادت من كمية
االنتاج النفطي

()17

.

تناول الفصل التاسع تأثير الحرب العالمية الثانية على شبه الجزيرة العربية والشرق
 ،من خالل شرح موجز عن المكتسبات النفطية التي حققتها الشركات النفطية خالل
سنوات الحرب  ،السيما في المملكة العربية السعودية  .وتعزيز االنتاج النفطي في
البحرين بعد انخفاضه بسبب الحرب  ،من خالل التنقيبات النفطية الجديدة في جزر
البحرين  .والتطورات التي تخص النفط في كل من الكويت  ،وقطر  ،وعمان  ،خالل
سنوات الحرب  .اما تركيا فقد اكتشفت عدة آبار نفطية في (رامان داغ ) وسهل
()18

اضنه

وساحل البحر االسود  ،وكانت معظمها بكميات قليلة  .اما فلسطين

وقبرص واالردن فقد توقفت عمليات التنقيب خالل سنوات الحرب العالمية الثانية ،
وكذا الحال ينطبق على لبنان وسوريا  .ووصل االنتاج في مصر خالل سنوات
الحرب الى كميات اكبر من خالل زيادة عدد االبار المكتشفة

()19

.

في الفصل العاشر ركز لونكريك على تطور النفط في ايران بعد الحرب العالمية
الثانية  ،وتوسع انتاج النفط من خالل شركة النفط االنجلوـ ايرانية  ،وتنافسها مع
()20

شركة النفط الوطنيةااليرانية

 ،اذ حصلت على امتياز لمدة ( )50عام .وفي عام

 1947دخلت الشركات العاملة في ايران صراع بعد زيادة اكتشاف آبار النفط في
مناطق ( نفطي شاه  ،ومسجد سلطان  ،واللي  ،وبندر ماشهر) .ونتيجة هذا التوسع
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باالنتاج دخلت شركة النفط االنجلوـ ايرانية بمفاوضات مع حكومة الشاه عام ، 1949
وجاءت هذه المفاوضات بشروط جديدة ألزمت الشركة بتنفيذها  .لكن الظروف السائدة
حالت دون تنفيذ هذه الشروط  ،بسبب قيام حكومة وطنية برئاسة
الدكتورمحمدمصدق

()21

عام  ، 1950الذي رفض شروط الشركة الجديدة بشأن النفط

 ،فقرر الذهاب الى تأميم النفط عام . 1951لكن الظروف جاءت بغير ما تشتهي
حكومة مصدق فتم اقالته عام  ، 1953وجاءت عقبها حكومة جديدة برئاسة الجنرال
فضل اهلل زاهدي ( ،)22اعطت لشركة االنجلوـ ايرانية تعويضات عن الفترة الماضية ،
دخلت بمفاوضات بشروط جديدة  .ركز الفصل الحادي عشر على حقبة نصف قرن
من تاريخ النفط في العراق  .وتفاوت االنتاج بين زيادة وانخفاض مابين عامي
( 1945ـ  ، )1955بسبب توقف ضخ النفط بقرار عراقي الى ميناء حيفا عام 1948
بسبب الحرب العربية االسرائيلية  .وبعد عام ُ 1950شرعَ بمد خط انابيب جديد لنقل

نفط كركوك الي بانياس في سوريا  .اما البصرة فزاد انتاج حقل الزبير عام . 1955

وكذلك زيادة انتاج الخام في نفطخانه وتصفيته في مصفى الوند  .ودخلت شركة نفط
العراق بمفاوضات جديدة عام  ، 1951تمخضت عن توقيع امتياز جديد لمناصفة
االرباح عام 1952

()23

.

وفي الفصل الثاني عشر ركز لونكريك في كتابه على عمل الشركات االمريكية
في المملكة العربية السعودية  ،والكويت  ،والساحل المتصالح  ،وقطر  ،وعمان مابين
عامي ( 1946ـ  . )1953ففي المملكة العربية السعودية وقعت شركة ارامكو مع
شركتي نيوجرسي وسوكوني -فاكوم

()24

اتفاقية تقاسم الحصص عام . 1947

وعملت ارامكو على زيادة االنتاج في حقول (عين دار والعثمانية ).اما الكويت
فتنافست شركات امريكية وبريطانية  ،وحصلت احدى الشركات االمريكية على
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االمتياز وقامت بحفر آبار للنفط في في منطقة (الفواس والوفرة ) .وفي البحرين قامت
شركة نفط البحرين بزيادة االنتاج النفطي الجل زيادة العوائد التي بلغت اكثر من
مليون جنيه استرليني عام 1952

()25

.

تمحور الفصل الثالث عشر على عمل الشركات االجنبية في منطقة الخليج العربي
مابين عامي(  1946ـ  ، )1953السيما الكويت فقد عملت شركة نفط الكويت على
رفع االنتاج ومد خطوط انابيب لنقل النفط وحفر آبار جديدة في منطقة االحمدي.
وشاركت الكثير من الشركات االجنبية في استثمار نفط الكويت منها شركة ارامكو،
وشركة النفط االنجلوـ ايرانية  ،ونيوجرسي  .اما قطر فاصبحت شركة نفط العراق
المسؤولة عن التنقيب عن النفط وزيادة االنتاج مابين عامي ( 1950ـ  .) 1953وفي
مشيخات الساحل المتصالح وعدن وعمان فقد جرى فيها تنقيبات نفطية في مناطق
مختلفة حتى عام 1953

()26

.

تناول الفصل الرابع عشر انتاج النفط في دول الشرق االوسط بعد عام ، 1945
مرك اًزعلى تركيا التي زاد االنتاج فيها بالكثير من الحقول السيما حقل (رامان داغ )،
وعملت احدى الشركات االمريكية وحدات للتخزين ومعمل لتكرير النفط في منطقة
باتمان ( .)27واستطرد الكاتب في الحديث عن النفط في سوريا ولبنان من خالل توقيع
اتفاقية جديدة بين سوريا ولبنان حول نقل النفط السوري الى ميناء طرابلس اللبناني ،
وقيام شركة نفط العراق بمد خطوط انابيب تمر باراضي كال البلدين لموانئ البحر
المتوسط  .اما االردن فكانت تتلقى عوائد مالية من خالل مرور انابيب النفط عبر
ارضيها السيما انبوب التابالين المشترك مابينها وبين سوريا ولبنان  ،ولم تكتف بذلك
بل منحت شركة نفط العراق امتيا اًز عام  1947للتنقيب عن النفط في البالد  .اما
"اسرائيل" فلم تحصل على اي نفط عربي بعد قطع النفط عن االنبوب العراقي ،
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فعملت "اسرائيل" على اصدار تشريعات جديدة الستقطاب الشركات االمريكية واالوربية
 ،ووصلت اول شحنة نفط اليها من فنزويال عام  ، 1947كما وقعت اتفاقيات مع
المانيا الغربية وشركة شل لتزويدها بالنفط الخام ما بين عامي( .) 1952 – 1950
وفيما يخص مصر شرعت الحكومة فيها بأصدار قانون شركات جديد  ،وقانون
للمناجم والمقالع  ،ودخول الشركات النفطية لألستثمار فيها  ،السيما شركة سوكوني
فاكوم وشركة الحقول النفطية االنجلوـ مصرية  ،التي اكتشفت آبا اًر جديدة في منطقة
الساحل الغربي لسيناء

()28

.

تطرق الفصل الخامس عشر الى مستقبل االنتاج النفطي في منطقة الشرق االوسط
 ،التي اثبتت امتالكها اكبر مخزون نفطي قدر عام  1952بـ( ) 8800مليون طن ،
اي مايعادل ( )%55من المخزون العالمي  .فقد امتلكت البحرين وحدها () 80
مليون طن  ،والعراق ( )1650مليون طن  .وركز لونكريك على تطور الصناعة
النفطية في معظم دول الشرق االوسط  ،السيما ما يخص بناء المصافي النفطية
وسعتها االنتاجية  ،مرك اًز على ايران  ،والعراق  ،والعربية السعودية  ،ومصر ،وتركيا
 .وتناول موضوع كميات النفط المصدرة من الدول العربية وايران عبر قناة السويس .
كما أشار الى مجموعة الشركات النفطية االمريكية والبريطانية العاملة في منطقة
الشرق االوسط  .وفي نهاية الكتاب وضع مالحق عن دول الشرق االوسط سكانها
وحكوماتها  ،وفقرات تخص انتاج النفط والحقول المنتجة والمصافي والشركات العاملة
في دول الشرق االوسط منها شركة نفط العراق  .ووضح بملحق خاص بالخرائط ،
توزيع الحقول النفطية واالنابيب في العراق  ،وسوريا  ،والخليج  ،ومصر  ،وفلسطين ،
واالردن  ،وشبه الجزيرة العربية
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شكل كتاب النفط في الشرق االوسط اكتشافه وتطوره  ،اهمية كبيرة لفهم الخارطة
النفطية والشركات العاملة في المنطقة  .واوضح لونكريك وبالتفصيل كل المتعلقات
الخاصة بالنفط  ،من بداية استكشافه وانتاجه ونقله وايراداته في كل دول الشرق
االوسط  .وهو بهذا العمل قدم دراسة وافية وشاملة للنفط  ،الذي اصبح سالحاً مهماً
في السياسة الدولية  .وبوجوده بهذا المخزون الكبير ،شكلت منطقة الشرق االوسط
اهمية كبيرة للدول العظمى  ،من خالل رسم سياسة جديدة تنسجم والواقع الذي تعيشه
دول تلك المنطقة  ،للحفاظ على مصالحها  ،وايجاد موقع متميز لها في ميزان القوى
العظمى  .فارسلت تلك الدول شركاتها اليجاد موطئ قدم لها في تلك المنطقة ،
وانغماسها في صراعات في اغلب الدول  ،للحصول على االمتيازات  .والدخول في
المعترك االقتصادي الذي يحدد موقع الدولة في ميزان القوة السيما في القرن العشرين
 ،الذي جسده العنصر المهم اال وهو (النفط )  .تلك الرؤية التي جسدها لونكريك في
كتابه استثمار النفط في الشرق االوسط.
اثارت كتابات لونكريك عدد من المهتمين الذين عقبوا على كتاباته  ،من خالل
مقالة بعنوان (النفط في الشرق االوسط  ،ستيفن همسلي لونكريك ) .اوضح الكاتب
اسالم صديقي في مقاله باللغة االنكليزية  ،بأن منطقة شاسعة  ،تمتد من مصر إلى
إيران بما في ذلك قبرص وتركيا  ،استمرت التنقيبات فيها عن النفط  ،وان ممثلي
الشركات هم أكثر أهمية بالنسبة للحكومة من شعوبها في تلك المناطق  .هناك حقيقة
أخرى تزيد من االرتباك وتنتقص من قيمة الكتاب  ،هي هدف المؤلف الواضح لتبرير
طرق

تعامل شركات النفط الكبرى في الشرق األوسط  ،وابراز كثافة

السكان

تماما
المحليين والحكومات المحلية وعدم منطقيتهم  .هذا النهج يتطلب
ً
عالجا مختلفًا ً
عن عالج كتاب مرجعي  .وان البعثات التي ارسلتها الشركات االجنبية للتنقيب عن
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النفط  ،استخدمت طرقاً عديدة  ،لتبرير عملها والحصول على االمتياز  ،وفيما بعد
اتجهت الى تشكيل شركات اخذت على عاتقها الهيمنة على الصناعة النفطية في
الشرق االوسط  .وبين لونكريك الصراع المرير بين الشركات للحصول على
االمتيازات السيما البريطانية واالمريكية  ،في شبه الجزيرة العربية والساحل المتصالح
والعراق وايران  .وظهرت العديد من الشركات السيما شركة ( االنجلوفارسية) وشركة
نفط العراق  ،وشركة نفط البحرين  .الخ

()30

الخاتمة
نستنتج من ذلك ان لونكريك اعطى وصفاً شافياً للشركات النفطية العاملة في الشرق
االوسط  .وجسد بذلك رؤيته واهتمامه بحكم عمله في هذا المجال  ،وابداعه في
طروحاته لعمل تلك الشركات والعقبات التي واجهتها  .جعل من كتابه ذو اهمية لدى
المهتمين بدراسة هذا المجال السيما في الشرق االوسط  ،الذي شكل قبلة توجهت اليها
غالبية الدول العظمى مابين الحربين العالميتين االولى والثانية .واحتدام الصراع بين
الشركات العالمية البريطانية واالمريكية للحصول على االمتيازات في تلك المنطقة ،
وتزايد االهتمام بها مع توسيع االكتشافات وزيادة االنتاج وارتفاع االسعار  ،الذي حقق
افضليه لتلك المنطقة بالقياس مع اكتشاف النفط في مناطق اخرى .
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