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 ملخص:

سياسة إيخان الشفصية يتشاول ىحا البحث مػقف الػاليات الستحجة األمخيكية مغ  
، وىػ العام الحي شيج حخب أكتػبخ، وما تالىا مغ حطخ الشفط ٖٜٚٔبجاية مغ عام 

العخبي عغ الػاليات الستحجة وبعس الجول الغخبية األخخى التي كانت تشحاز 
إلسخائيل، وقج استغمت إيخان الحخب واتبعت سياسة رفع أسعار الشفط مغ خالل 

تتخح الػاليات الستحجة أثشاء فتخة حكع الخئيذ "ريتذارد  اجتساعات مشطسة أوبظ، ولع
نيكدػن" مػقًفا ججًيا تجاه تمظ الدياسة مغ أجل تعديد مكانة االقتراد األمخيكي 

في ذلظ الػقت، ولكغ ىحا  واليابان العالسي في وجو اقتراديات الجول األوروبية
حيث  ؛ع الػاليات الستحجةالسػقف لع يدتسخ كثيًخا مع تػلي الخئيذ "جيخالج فػرد" حك

كان أكثخ حدًما في مػاجية سياسة رفع أسعار الشفط مغ قبل إيخان، وضيخ ذلظ جمًيا 
قام "فػرد" قبل ىحا  حيث ؛بالجوحة ٜٙٚٔوبظ في ديدسبخ أثشاء اجتساع مشطسة أ

االجتساع بتعديد عالقاتو مع السسمكة العخبية الدعػدية باعتبارىا أىع أعزاء مشطسة 
أجل الزغط عمى إيخان لتغييخ سياستيا في رفع أسعار الشفط، وىػ ما حجث  أوبظ مغ

 بالفعل بعج ىحا االجتساع مباشخة.
 

 

 

 

 
، ريتذارد نيكدػن  ،وبظاألمشطسة  ،إيخان ،الػاليات الستحجة األمخيكية ،طالشف ة:يالكلمات المفتاح

 جيخالج فػرد
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Abstract: 

 The current study investigates the attitude of the United States 

of America towards Iran's oil policy since 1973, the year that marked 

the 6th October War and the subsequent Arab oil embargo against the 

United States as well as some other western countries that supported 

Israel. Iran took advantage of the war and followed a policy of raising 

oil prices through OPEC meetings. During the rule of President 

Richard Nixon, the United States did not take a serious stance towards 

this policy in order to strengthen the position of the global American 

economy in the face of the economies of European countries and 

Japan at that time. Nevertheless, this position did not last much with 

the assumption of presidency of the United States by "Gerald Ford", 

as he was more assertive in the face of the policy of raising oil prices 

pursued by Iran. This was evident during the OPEC meeting in 

December 1976 in Doha, where “Ford” strengthened his relations with 

the Kingdom of Saudi Arabia, given the fact that it is the most 

prominent member of OPEC, in order to exert pressure on Iran to 

change its policy of raising oil prices, and this is what actually 

happened after this meeting directly. 
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 مقدمة:

فسػقعيا الجغخافي ومداحتيا  ؛اىتسام القػى الكبخى كانت إيخان وال تدال محػر  
والثخوات التي تستمكيا خاصة الثخوات الشفصية اليائمة، شكل ىجًفا استخاتيجًيا لمقػى 

ركيدة أساسية  تسثلالكبخى خاصة الػاليات الستحجة األمخيكية، التي رأت أن إيخان 
تفػقيا التكشػلػجي وتصػرىا لدياستيا عمى السدتػييغ اإلقميسي والجولي مغ أجل تحقيق 

الرشاعي، في الػقت الحي رأت ؼيو إيخان أن الػاليات الستحجة بسثابة سػق ميع 
 لترجيخ نفصيا.

؛ ألنو ىػ العام الحي استغمت نقصة بجاية لو ٖٜٚٔ عام البحث مغ اتخح ىحا 
 الستحجة الػاليات عمى العخبي الشفط حطخ مغ تالىا وما -ؼيو إيخان حخب أكتػبخ 

لتفخض ؼيو سياسة نفصية ججيجة، أال  – سخائيلإل تشحاز التي األخخى  الجول وبعس
وىي العسل عمى رفع أسعار الشفط بذكل حاد مغ خالل اجتساعات مشطسة أوبظ، أما 

، وىػ العام الحي نجحت ؼيو الػاليات ٜٙٚٔفتسثمت في عام  البحثعغ نقصة نياية 
الستحجة في الزغط عمى إيخان مغ أجل تغييخ سياستيا الشفصية الستذجدة نحػ رفع 

 أسعار الشفط.

الػثائق األمخيكية عمى مجسػعة مغ  ، فقج اعتسجالبحثأما عغ مرادر  
مخيكية التي طصت ممفاتيا ويأتي في مقجمتيا وثائق العالقات الخارجية األ الستشػعة،

وثائق وكالة السخابخات السخكدية تقاريخ  تتشاول، كسا ودقيقبذكل مفرل  البحثفتخة 
 األمخيكية بتفاصيل الخارجية وزارة وثائق، وجاءت البحثميسة لمغاية عغ مػضػع 

نذخة وزارة الخارجية  عمى البحث اعتسج باإلضافة إلى ذلظ، الذأن ىحا في دؾيقة
 والخصب العامة األوراقكسا قجمت  ،السيسة التي تشاولت مديًجا مغ األحجاثاألمخيكية 

 .السيسة والبيانات القخارات بعس األمخيكية الستحجة الػاليات بخؤساء الخاصة
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عمى مديج التي احتػت  ػثائق وزارة الصاقة األمخيكيةأيًزا ب البحث استعان 
، في مجال الصاقةاألمخيكية  الػاليات الستحجة تخز سياسة التي مغ السعمػمات

التي كذفت عغ كثيخ مغ االجتساعات  البيت األبيسوثائق عمى أيًزا  البحث واعتسج
ثائق مجمذ و وضحت  عالوة عمى ذلظ، ،السيسة التي عقجىا رؤساء الػاليات الستحجة

بعس القزايا السيسة مغ أجل  تجاهسياسة الػاليات الستحجة  األمغ القػمي األمخيكي
وزارة الخدانة األمخيكية بجورىا في تغصية بعس  وثائقوأسيست  ،حساية أمشيا القػمي

وثائق وزارة  ولع ييسل الباحثالبيانات االقترادية السيسة السيسا في مجال الشفط، 
 التي ألقت الزػء عمى بعس البيانات والجراسات األمخيكية.الجفاع األمخيكية 

ومغ المغة الفارسية، التي ُنذخت بمغ بعس الػثائق أيًزا  البحث اداستف 
، ٜٜٚٔفي عام  "، التي ُضبصتشيخان" مجيشة فيوثائق الدفارة األمخيكية  أىسيا

جاسػس  ألنوُنذخت بعشػان "وثائق وكخ التجدذ األمخيكي" )بالمغة الفارسية: اسشاد و 
أيًزا مغ  البحث استفاد كسا يػمشا ىحا، بعزيا قيج الدخية حتى، التي ما زال (أمخيكا

سمت عمى معمػمات ميسة تخز تشاالتي الفارسية بعس الكتب والجوريات بالمغة 
 .البحثسياسة إيخان الشفصية ومػقف الػاليات الستحجة مشيا خالل فتخة 

دور إيخان في الدياسة الشفصية العالسية، ثع  أىسية يتشاول البحث تسييًجا عغ 
 تبعيا وما ،ٖٜٚٔ أكتػبخ حخب أحجاثتصػر سياسية إيخان الشفصية بعج البحث يعالج 

بعج ذلظ يتشاول البحث مػقف الػاليات الستحجة مغ سياسة  ،العخبي الشفط حطخ مغ
، ثع يػضح البحث مػقف "ريتذارد نيكدػن "حكع الخئيذ فتخة إيخان الشفصية أثشاء 

، ثع خاتسة "حكع الخئيذ "جيخالج فػردفتخة الػاليات الستحجة مغ تمظ الدياسة أثشاء 
  البحث والسرادر والسخاجع.

ولحلظ تحخص الجول  ؛يحتل الشفط دوًرا حيػًيا في ازدىار االقتراد العالسي 
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الكبخى السيسا الػاليات الستحجة عمى الحرػل عميو مغ أجل الديصخة عمى ميدان 
الحي تعتبخ ؼيو إيخان إحجى الجول ، في الػقت (ٔ)القػى في الشطام االقترادي العالسي

التي ليا تأثيخ كبيخ في الدياسة الشفصية العالسية مغ خالل عزػيتيا في مشطسة 
، ودورىا في تدويج الػاليات الستحجة وحمفائيا بالشفط، ورطع التفاىع (ٕ) OPEC""األوبظ

ن "دمحم رضا ، فإن شاه إيخاالستحجة الػالياتو  الستبادل عمى الدياسة الشفصية بيغ إيخان
إلى تزييق مجاالت نذاط  ٖٜٚٔ( لجأ بجاية مغ عام ٜٜٚٔ -ٜٔٗٔ) (ٖ)بيمػي"

االحتكارات الشفصية األمخيكية في إيخان، وكحلظ رفع أسعار الشفط ضسغ مشطسة 
 .(٘)، فكان يصسح في الييسشة عمى الدياسة الشفصية في مشصقة الخميج العخبي(ٗ)أوبظ

، نتيجة رفس ٖٜٚٔ كتػبخأ ٙ في العخبية وإسخائيلقامت الحخب بيغ القػات  
، وعجم ٜٚٙٔاألخيخة االندحاب مغ األراضي العخبية التي استػلت عمييا مشح عام 
، الحي (ٙ)ٕٕٗاستجابتيا لمقخارات الجولية الرادرة عغ األمع الستحجة، ومشيا القخار رقع 

نز عمى اندحاب القػات السدمحة اإلسخائيمية مغ األراضي التي احتمتيا في الشداع 
األخيخ، وإنياء جسيع ادعاءات أو حاالت الحخب، واحتخام وإقخار سيادة ووحجة أراضي 

 .(ٚ) الدياسيكل دولة في السشصقة واستقالليا 

باره سالًحا سياسًيا وما يعشيشا مغ حخب أكتػبخ ىػ استخجام الشفط العخبي باعت 
دعسيا إلسخائيل أثشاء  ضج الػاليات الستحجة؛ حيث تع حطخه عشيا نتيجة فعااًل 

أكتػبخ  ٚٔفي  أوبظ مشطسةفقج وافق وزراء نفط الجول العخبية في اجتساع  ،(ٛ)الحخب
% كحج أدنى مغ اآلن فراعًجا ٘عمى تخؽيس اإلنتاج العخبي الكمي بشدبة  ٖٜٚٔ

عمى  وبشدبة مساثمة كل شيخ بعج ذلظ ٖٜٚٔاإلنتاج في سبتسبخ عمى أساس مدتػى 
أساس مدتػى اإلنتاج السشخفس في الذيخ الدابق إلى أن تشدحب القػات اإلسخائيمية 

، وعميو قخرت تمظ الجول رفع (ٜ)ٜٚٙٔمغ جسيع األراضي السحتمة أثشاء حخب يػنيػ 
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، (ٓٔ)دوالر لمبخميل ٕٔ,٘دوالر إلى  ٔ,ٖ%، فارتفع الدعخ مغ ٓٚسعخ نفصيا بشدبة 
مسا أدى إلى حرػل الػاليات الستحجة عمى نفط الجول السشتجة في الذخق األوسط 

 .(ٔٔ)بكسيات أقل كثيًخا مسا كان عميو قبل حطخ الشفط العخبي

الػاليات األمخيكي أن القػمي عمى ىحا الشحػ وضحت وثائق مجمذ األمغ و  
ذاتي في مجال اكتفاء تحقيق مغ أجل  خصصتبعج حطخ الشفط العخبي الستحجة 
نفػذىا االقترادي والدياسي في  مغ محاولة االستفادةفي بجأت أيًزا و  الصاقة،

ان مغ أجل وضع تختيبات شػيمة األجل بيغ السشتجيغ الدعػدية وإيخ السسمكة العخبية 
، ليذ ىحا (ٕٔ)والسدتيمكيغ لمحرػل عمى اإلمجادات السشاسبة مغ الشفط بدعخ معقػل
 االىتسامأيًزا فقط بل وضحت وثائق وزارة الجفاع األمخيكية أن الػاليات الستحجة بجأت 

 ،الحالي الحطخ انتياء بعج بجراسة العػاقب السحتسمة لحجوث حطخ نفط عخبي آخخ
 .(ٖٔ)تأثيخه تخؽيف خياراتمغ ثع دراسة و 

الجول  عمى ٖٜٚٔرفزت إيخان السذاركة في فخض حطخ الشفط خالل عام  
، وحتى عمى إسخائيل نفديا حيث استسخ الذاه يدودىع (ٗٔ)الغخبية والػاليات الستحجة

عمى ضخورة الحفاظ مغ وجية نطخه  فكان يخى  ،(ٙٔ)، وإن كان بتكمفة أعمى(٘ٔ)بالشفط
، (ٚٔ)ضج الخاديكالية العخبيةكحميف  عمييع االعتساد مغ أجل معيع الجبمػماسية عالقاتو

ية بحتة، أن الدياسة الشفصية ما ىي إال مدألة اقترادؼيو أيًزا رأى  في الػقت الحي
وىحا ما وضحو بالفعل في أحج  (ٛٔ)اعتبارات سياسية وال يشبغي أن تتأثخ بأي

ستذارك  إيخان ما إذا كانت حػل سؤااًل السؤتسخات حيشسا وجو إليو أحج الرحفييغ 
 لتػريج عقًجا وقعت قج إيخان إن" :وقال بالشفي، فأجاب ،الشفط حطخ في العخبية الجول
 بالده مرمحة مغ ليذ نوأ رأيو فكان ،"األمخيكية Ashland آشالنج شخكة مع الشفط

، وىحا ما أشار إليو أيًزا وزيخ (ٜٔ)نفصي حطخ عغ اإلعالنتيجيج الػاليات الستحجة ب
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تذارك غ ، حيشسا قال: "إن إيخان لٖٜٚٔأكتػبخ ٚٔفي  (ٕٓ)ماليتو "جسذيج آمػزكار"
وسػف تدتسخ في تدويج الغخب بالشفط الخام اإليخاني  ،بقخار العخب في السقاشعة

 .(ٕٔ)مميػن بخميل يػمًيا" ٕبسعجل 

ويبجو مغ ذلظ أن الذاه أراد أن يدتغل ضخوف حطخ الشفط العخبي ضج  
 تخؽيس وما تبعو مغ - ليا تشحازوالجول الغخبية التي وإسخائيل  الػاليات الستحجة

لرالحو، حيث استسخ الذاه في تدويجىع بالشفط، مسا سػف يجمب  - العخبي اإلنتاج
لو مديًجا مغ العائجات التي يسكغ استغالليا في تحقيق نسػ اقترادي سخيع إليخان، 

 جعل دولتو ذات تأثيخ عمى السدتػييغ اإلقميسي والجولي.بالتالي و 

أثشاء فتخة حكع الخئيذ جاء حطخ الشفط العخبي ضج الػاليات الستحجة لقج  
(، في الػقت الحي كانت ٜٗٚٔ -ٜٜٙٔ) (ٕٕ)"Richard Nixon"ريتذارد نيكدػن 

، مسا أثخ بالدمب عمى السدتػرد الشفط عمى كبيخ بذكل الستحجة الػالياتتعتسج ؼيو 
، (ٖٕ)الشفط عمى وكل ما يعتسج ،التجفئة وأنطسة والديارات والصائخات السرانع حخكة

ألًفا مغ مػضفي الفشادق والسصاعع  ٘ٔألف عامل بيشيع  ٕٓ٘إلى تدخيح  وأدى أيًزا
، وعمى إثخ ذلظ خصب الخئيذ (ٕٗ)ومحصات الػقػد، وبالتالي ارتفعت معجالت البصالة

حتى يذيخ إلى الشقز الحاصل  ٖٜٚٔنػفسبخ  ٚ"نيكدػن" إلى الذعب األميخكي في 
ال: "حتى قبل انجالع الحخب في الشفط، فق األولىلجى بالده في الصاقة، وبالجرجة 

الذخق األوسط كان ىحا الشقز السحتسل في الصاقة مػضػًعا لمسشاقذات السكثفة 
، نتيجة خخى األ والؿيادات البمجيات ورؤساء الكػنجخس وقادة الجائخة بيغ أعزاء إدارتي

التحجي .. .ىحه السشاقذات جاء اتفاق ميع بأن عميشا كأمة أن نبجأ اآلن في مدار ججيج
اليػم ىػ استعادة القػة التي كانت لجيشا في وقت سابق مغ ىحا القخن، أال وىي قػة 

 إجخاءات بعس عغ أعمغ ثع ومغأي قجرتشا عمى تمبية احتياجاتشا"،  االكتفاء الحاتي،



 2222 سبتمبر –السبعون التاسع و العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 354 

تخشيج و  ،الدخيعة الصخق  عمى الدخعة حجود خفس في استخجام الشفط، مشيا: التقذف
 .(ٕ٘)لمذخكات ومجاداتإ تقميلئة بالسشازل، وكحلظ استيالك الشفط في التجف

وعمى ىحا الشحػ تأكجت الػاليات الستحجة بعج حطخ الشفط العخبي عشيا أن  
، (ٕٙ)العخب يديصخون عمى كثيخ مغ شاقتيع السدتقبمية مسا سبب ليا تخػًفا كبيًخا

السشتجة األمخ الحي دفعيا إلى مخاجعة عالقتيا التجارية واالقترادية مع الجول 
، السيسا إيخان فيي دولة ليدت عخبية تدتصيع أن ُتديج مغ إنتاجيا الشفصي (ٕٚ)لمشفط

لتمبية احتياجات الػاليات الستحجة، وتخك الشفط العخبي لمجول  (ٕٛ)في مثل ىحه األزمات
، ومغ ثع أكجت ثبات السػقف األمخيكي واستسخاره تجاه إيخان، (ٜٕ)األوروبية واليابان

في  (ٖٓ)"Henry Kissingerكيدشجخىشخي خه بالفعل وزيخ خارجيتيا "وىحا ما ذك
بذاه إيخان، وبعس مطاىخ  محكخاتو، ونػه أيًزا إلى عالقة الرجاقة التي ربصتو

 .(ٖٔ)التي كان أبخزىا بيعو الشفط لألمخيكييغ أثشاء حطخ الشفط العخبي التعاون 

 بعس عمى عقػبات وفخض ،الشفط العخبي حطخ قخارعمى أية حال، أدى  
؛ حيث استغل الذاه حالة (ٕٖ)كبيخ بذكلأسعاره  ارتفاع إلى إلسخائيل السػالية الجول

الفػضى في سػق الشفط العالسية، وشمب مغ دول مشطسة أوبظ في مؤتسخ "شيخان" 
، زيادة أسعار الشفط، وبالفعل تقخر في ىحا السؤتسخ زيادة ٖٜٚٔديدسبخ  ٖٕفي 

فػصمت أسعاره في األسػاق  (ٖٖ)دوالًرا ٙ,ٔٔإلى  ٕٔ,٘ أسعار بخميل الشفط مغ
وبالتالي ارتفعت  (ٖٗ)ٖٜٚٔالغخبية أربعة أضعاف ما كانت عميو قبل شيخ سبتسبخ 

مميار دوالر  ٗ,ٜٔإلى  ٖٜٚٔمميار دوالر في عام  ٗ,٘عائجات الشفط اإليخاني مغ 
بالشرخ الحي حققػه، بل ، مسا جعل الذاه ومعطع اإليخانييغ سعجاء (ٖ٘)ٜٗٚٔفي عام 

 .(ٖٙ)اعتبخوه بسثابة انتراٍر عمى الغخب وبجاية لشيزة بالدىع

، تعخض لمشقج ٖٜٚٔوإزاء سياسة الذاه نحػ رفع أسعار الشفط في ديدسبخ  
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بقػة مغ قبل شخكات الشفط واالحتكارات الرشاعية العالسية، بل اتيسػه بأنو يحاول ىجم 
، مسا دعاه إلى عقج مؤتسخ (ٖٚ)القتراد في العالع كمواالقتراد الغخبي وبالتالي ىجم ا

ن عمى الجول الرشاعية في أ، ذكخ ؼيو: "ٖٜٚٔديدسبخ  ٖٕصحفي في قرخه يػم 
الغخب أن تجرك أن فتخة الشسػ االقترادي الدخيع القائع عمى أسعار الشفط الخخيز 

يجب عمى الغخب أن نو أوذكخ أيًزا: " (ٖٛ)الحي استفادوا مشو كثيًخا قج انتيى اآلن"
يتعمع كيف يعير داخل حجود السػارد الستاحة لو، ويبحث عغ مرادر أخخى بجيمة 

.. لغ ندسح بأن تكػن أسعار الشفط العالسي أرخز مغ ماء .(ٜٖ)لمصاقة طيخ الشفط
 .(ٓٗ)إيؽيان السعجنية"

أسعار مغ االرتفاع السفاجئ في استفاد وتججر اإلشارة ىشا إلى أن الذاه  
التي كانت في تقميل الجيػن الكبيخة  ساىع ، حيثٖٜٚٔالحي جاء في ديدسبخ  الشفط

بعج أن وجيت عائجات الشفط  (ٕٗ)وتحقيق نسػ اقترادي سخيع ،(ٔٗ)إيخانتثقل كاىل 
 وصػل ، وساىع أيًزا فياليائمة نحػ االستثسار بذكل كبيخ في أنذصتيا التشسػية

، وكحلظ وجيت (ٖٗ)ىشاك األمية مغ جلحوا ،الخيؽية السشاشق إلى الرحية الخعاية
تحػيل مغ أجل  (ٗٗ)األسمحة مغ جًجا كبيخة مذتخيات دفععائجات الشفط نحػ بعس 

فقج  ذلظ إلى إضافة (٘ٗ)إيخان إلى قػة عدكخية مؤثخة إقميسًيا ودولًيا تحؿيًقا لصسػحاتو
بالبشية التحتية والرشاعات الثقيمة مثل الحجيج والرمب والشحاس  اىتست إيخان

سكغ يُ كبخى مغ إيخان دولة صشاعية أن يجعل في يأمل  الذاه فكان ،(ٙٗ)واأللػمشيػم
باالستعانة بخبخات ومعجات الػاليات  (ٚٗ)فخندا بحمػل نياية القخن جولة مقارنتيا ب

  .(ٛٗ) الستحجة

، ٖٜٚٔوفي الحؿيقة، لع يكغ ىجف الذاه مغ رفع أسعار الشفط في ديدسبخ  
محاولة مشو لتحقيق الثخاء واليخوب مغ الفقخ وتقػية إيخان عدكخًيا فقط، بل كان يخى 
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االحتكارية في  االقتراديةأن ىحا اإلجخاء نػع مغ أنػاع الشزال ضج القػى الدياسية و 
الل استخجام نفصو أن يكػن إليخان تأثيخ عمى العالع، حيث رأى أن لجيو فخصة مغ خ

بالفعل عشجما عقجت إيخان  سعى إليومشصقة الذخق األوسط والعالع الخارجي، وىحا ما 
بعًزا مغ االتفاؾيات االقترادية السيسة مع دول مختمفة مثل اليشج وباكدتان ومرخ 

واألردن  والسغخب ودول أخخى، وكحلظ قجمت السداعجات العدكخية لكٍل مغ عسان
 .(ٜٗ)واليسغ

، اتخحت الػاليات الستحجة مػقًفا األمخيكية الخارجية وزارة وثائقوحدب  
؛ حيث قامت في ٖٜٚٔفي رفع أسعار الشفط في ديدسبخ  إيخانمذجًعا تجاه سياسة 

بتذجيع الجول السشتجة عمى رفع أسعار الشفط مغ أجل تعديد مكانة  ٖٜٚٔعام 
االقتراد األمخيكي العالسي في وجو اقتراديات حمفاء "واششصغ" مغ الجول األوروبية 

ع في نفذ الػقت وجاء ىحا التذجي (ٓ٘) حؿيقييغالحيغ تحػلػا إلى مشافديغ  واليابان
الحي كانت ؼيو شخكات الشفط األمخيكية ما زالت ُمديصخة وُمتحكسة في سػق الشفط، 

 .(ٔ٘) بالشفطُمدتخجمة الجوالر في التعامالت الجولية الخاصة 

وفي تمظ الفتخة، أصبحت إيخان في صجارة أعزاء مشطسة أوبظ، ولع يكغ  
فقط،  ٖٜٚٔالشفط التي جاءت في ديدسبخ الذاه حيشيا مجافًعا عشيًجا عغ رفع أسعار 

، مسا أدى إلى تبايغ اآلراء بيغ أعزاء (ٕ٘)األسعار بل كان ُمصالًبا بسديج مغ رفع
ضيخت معالسيا بذكل واضح بيغ إيخان  حيث ٜٗٚٔ عام مغ بجايةالسشطسة 
ففي الػقت الحي كانت ؼيو إيخان أكثخ  - (ٖ٘)أوبظ داخل ةالخئيد القػى  -والدعػدية 

األعزاء تسدًكا بسبجأ زيادة أسعار الشفط، سمكت الدعػدية مػقًفا مغايًخا تساًما لمسدار 
 ترخح وكانت (ٗ٘)الحي انتيجتو إيخان، وتبشت سياسة دعت إلى االعتجال في األسعار

شفط بعج الديادة األخيخة مختفعة لمغاية متيسة إيخان بأنيا وراء ىحا ال راسعأ بأندائًسا 
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االرتفاع الحاد في األسعار، وبالصبع كانت الدعػدية تحاول استخضاء الجول 
 .(٘٘)السدتيمكة لمشفط

واستسخاًرا لدياسة إيخان في رفع أسعار الشفط، شالب الذاه في مؤتسخ أوبظ  
يشايخ  ٜإلى  ٚلسشعقج في "جشيف" في الفتخة مغ ا -االستثشائي الدابع والثالثيغ 

بديادة أسعار الشفط الُسعمشة تساشًيا مع ارتفاع أسعار الدمع الرشاعية، ولكغ  - ٜٗٚٔ
نتيجة تبايغ أعزاء أوبظ واختالف آرائيع، دفع السشطسة إلى اتخاذ أسمػب تثبيت 

ػق، وانتطار الشتائج شيػر، ُيعاد الشطخ فييا بعج استقخار الد ٖاألسعار آنحاك لسجة 
 .(ٙ٘)ٖٜٚٔالشاجسة عغ الػضع الدياسي والتصػرات التي أفخزتيا حخب أكتػبخ 

 إقامة "كيدشجخ" اقتخح، الشفط أسعار رفع في السدتسخة الذاه محاوالتونتيجة  
 لسشع مذتخكة قخارات اتخاذ خاللو مغ يدتصيعػن  بيغ الجول الرشاعية الغخبية نطام

 خالل مغ الصاقة أمغ وضسان حجوثيا،بجاية  مشح األزماتمثل ىحه  حجوثتكخار 
، بجعػة وزراء ٜٗٚٔيشايخ  ٜوبالفعل قام الخئيذ "نيكدػن" في  ،(ٚ٘)السذتخك العسل

خارجية الجول الرشاعية الغخبية مغ أجل عقج مؤتسخ لسشاقذة قزايا الصاقة، ولقج 
عقجه تحجيج الخصػات التي سيتع بيا مػاجية األزمة الشفصية الحالية،  هرطب مغ وراء

 مع لتعاملمغ أجل ا السدتيمكة الجول مغ مكػنة عسل فخقة وبالفعل قخروا تأسيذ
 اإلمجادات لزسان السدتيمظ مػقف لتصػيخكحلظ و  الصاقة، عمى الستدايج الصمب
 . (ٛ٘)ومعقػلة عادلة بأسعار الكاؼية

"نيكدػن" حيشيا بعقج ىحا السؤتسخ فقط، بل قام أيًزا في اليػم ولع يكتف  
ومغ  – لمشفط السشتجة الحكػمات رؤساء إلى بتػجيو رسالة ٜٗٚٔيشايخ  ٓٔالتالي 

تخبخىع بزخورة الدعي لمػصػل إلى تػافق في اآلراء، والتصمع نحػ  -ضسشيع إيخان 
اتفاق بيغ السدتيمكيغ والسشتجيغ مغ أجل الػصػل إلى تختيبات ججيجة مفيجة لمصخفيغ 
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 .(ٜ٘) الرمةذات  في الصاقة الجولية والسدائل االقترادية

وفي ضل ارتفاع أسعار الشفط قامت الحكػمة اإليخانية بديادة إنتاجو فبمغ  
، ولع تكتف (ٓٙ)ايػميً مغ الشفط الخام  بخميل مالييغ ٙ بشحػ ٜٗٚٔ عام في ذروتو

، إذ ٜٗٚٔبيحا فقط، بل وقعت أيًزا عجًدا مغ االتفاؾيات مع بعس الجول في يشايخ 
ألف  ٓٓ٘في إيخان تدع لتكخيخ حػالي اتفقت مع اليابان عمى إنذاء مرفاة لمشفط 

بخميل مغ الشفط يػمًيا، عمى أن يبجأ العسل في ىحه السرفاة بجاية مغ شيخ مارس 
يشايخ مغ العام نفدو عمى  ٕ٘، كسا اتفقت الحكػمة اإليخانية مع بخيصانيا في ٜٗٚٔ

تفاؾية مميػن جشيو استخليشي، وبسػجب ىحه اال ٓٔٔاتفاؾية مقايزة بيشيسا تبمغ ؾيستيا 
مالييغ بخميل مغ الشفط اإليخاني إلى بخيصانيا، في حيغ تدتػرد  ٘يتع ترجيخ 

 .(ٔٙ)الحكػمة اإليخانية ما تحتاجو مغ البزائع البخيصانية

 في عقج الحي ن ػ والثالث الثامغ أوبظ مؤتسخ، اْفُتِتَح ٜٗٚٔمارس  ٙٔوفي  
تخأس جمداتو وزيخ مالية إيخان "جسذيج آمػزكار"، الحي نادي بديادة أسعار  (ٕٙ)"فييشا"

، ولقج دعست طالبية أعزاء أوبظ ىحه (ٖٙ): "األسعار لغ تشخفس"الشفط السعمشة قائاًل 
إذا  الديادة باستثشاء الدعػدية، التي ىجدت بتحجيج سعخ معمغ مشخفس مغ جانبيا

أسعار الشفط، ولتبجيج السخاوف مغ انذقاق  تحقيق زيادةباستسخت إيخان بسصالبتيا 
، تثبيت ٜٗٚٔمارس  ٚٔالسشطسة وتفككيا، قخر السؤتسخ في جمدتو الختامية يػم 

لتبقى األسعار عمى  ٜٗٚٔشيػر أخخى، تبجأ مغ أبخيل حتى يػليػ  ٖاألسعار لسجة 
 .(ٗٙ)ٖٜٚٔما ىي عميو مشح ديدسبخ 

قج ىحا السؤتسخ في ؾيام وزيخ ولقج تسثل مػقف الػاليات الستحجة أثشاء ع 
خارجيتيا "كيدشجخ" بالزغط عمى الدعػدية مغ أجل ثبيت األسعار، بل وتخؽيزيا 
بسا يالئع أسػاق الشفط العالسية، ولكغ في الحؿيقة لع يكغ ىحا السػقف ججًيا مغ جانب 
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اإلدارة األمخيكية إذ كانت بعس الجيات تجعػ إلى تحقيق زيادة نػعية في أسعار 
ط، وكان "كيدشجخ" مغ تمظ األوساط، وما مصالبتو لمدعػدية إال لديادة الزغط الشف

ن يتستع بعالقات شيبة مع عمييا والسشاورة مغ خالليا لكدب ود الذاه، الحي كا
الجولة الػحيجة في الذخق األوسط بسثابة كان يخى دائًسا أن إيخان الحي ، (٘ٙ)"كيدشجخ"

بقاء  سأؤيج: "أقػالوأبخز فسغ  الػاليات الستحجة،سياسة التي ليا سياسة متػافقة مع 
 .(ٙٙ)حتى لػ لع يكغ لجييا نفط" إيخان قػية

تػ ػ ولقج تججدت سياسة الذاه الخاصة بخفع أسعار الشفط في مؤتسخ "كي 
Kyoto ليشاقر قزية التزخع وارتفاع أسعار ٜٗٚٔيػنيػ  ٘ٔ" الحي انعقج في ،

يخ الشفط الدعػدي "أحسج بسحادثات عؿيسة مع وز اإليخاني  ، وؼيو دخل الػفج(ٚٙ)الشفط
دوالر لمبخميل الػاحج،  ٕالحي كان يخيج تخؽيس أسعار الشفط بشدبة  (ٛٙ)زكي يساني"

في الػقت الحي شالب ؼيو "آمػزكار" بخفع األسعار تساشًيا والػضع االقترادي 
في حال  ألسعارسة خاصة باالعالسي الججيج، إال أن "يساني" ىجد باالنفخاد باتخاذ سيا

 ،زيادات كبيخة في األسعار السعمشةتشفيح مقتخحات الحكػمة اإليخانية الجاعية إلى تحقيق 
وعشجما فذمت الحكػمة اإليخانية في رفع أسعار الشفط قامت بخفع رسع االمتياز إلى 

 ٘,ٗٔ% في عائجات حكػمات الجول السعشية، التي تحقق في حال تصبيقيا ندبة ٕ
، ُمحققة ٜٔٚٔ% كسا تحجدت في اتفاؾية سابقة بصيخان في عام ٘,ٕٔمغ  % بجاًل 

سشًتا لمبخميل الػاحج، وىػ األمخ الحي أوججتو إيخان باعتباره تعػيًزا  ٔٔزيادة قجرىا 
 .(ٜٙ)عغ رفع أسعار الشفط

أنو رطع إصخار إيخان عمى رفع العالقات الخارجية األمخيكية وثائق وتػضح  
ت الستحجة لع تكغ تخطب بعج في الزغط عمى الذاه، وضيخ فإن الػاليا الشفطأسعار 

 Williamذلظ بػضػح في اجتساع بيغ وزيخ الخدانة األمخيكية "وليام سايسػن 
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Simon"(ٚٓ)  وؼيو شالب "سايسػن" مغ ، ٜٗٚٔيػليػ  ٜوالخئيذ "نيكدػن" في
أسعار الخئيذ "نيكدػن" الحرػل عمى قخار لمزغط عمى الذاه بعجم تحقيق زيادة في 

بسعشى ال يسكغ أن نزغط  أعد أصجقائشا"، الذاهالشفط، فكان رد "نيكدػن" عميو: "
، في الػقت الحي كان "سايسػن" يخى ؼيو أن الذاه ما ىػ إال زعيع عرابة عميو

، وبجونيسا سػف تكػن أسعار الشفط فشدوياليصالب بديادة أسعار الشفط مع 
 . (ٔٚ)مشخفزة

جتساع الدابق مع لع يكتف "سايسػن" باال ،وثائق البيت األبيسوحدب  
، وذكخ ٜٗٚٔيػليػ  ٖٓبل ججد اجتساعو معو مخة أخخى في  الخئيذ "نيكدػن"

 -ٜٗٙٔ"سايسػن" في ىحا االجتساع أن ممظ الدعػدية "ؼيرل بغ عبجالعديد" )
( يخطب في مداعجة الػاليات الستحجة في مػاجية شاه إيخان مغ أجل تخؽيس ٜ٘ٚٔ

 صعبة مباراة  يمعب لكشو العديد صجيقشا إنو: "فخد "نيكدػن" عميو قائاًل  أسعار الشفط،
الدعػدية تستمظ  عمى "نيكدػن" وضح لو أن" سايسػن "الشفط"، ولكي يزغط  تخز
عاًما فقط مغ  ٘ٔعاًما مغ االحتياشي الشفصي، بيشسا إيخان لجييا تقخيًبا  ٓ٘ٔحػالي 

 أن يسكغ ما نخى  أن عميشا: "قائاًل  ذلظ االحتياشي، ورطع ذلظ رد "نيكدػن" عميو
"ستتصمب ، فكان رد "سايسػن" عميو: تحجث معو"نو الحًقا  بالذاه جتسعن سػف ،نفعمو

 .(ٕٚ)"ىحه القزية في نياية السصاف إجخاءات قػية مغ قبل الػاليات الستحجة

وضحت أن  األمخيكية الخارجية العالقات وثائقوتججر اإلشارة ىشا إلى أن  
 أجل مغ"سايسػن" لع يكتف بسثل ىحه االجتساعات لمزغط عمى الخئيذ "نيكدػن" 

 أحج فيالشفط، بل شالب أيًزا  أسعار رفع نحػ الستذجدة الذاهسياسة  ضج الػقػف
بتيجيج إيخان بقصع  ،ٜٗٚٔ أطدصذ ٖ في األمخيكييغ ػليغالسدئ كبار اجتساعات

اإلمجادات العدكخية عشيا إذا لع تخفس أسعار الشفط، ولكغ حيشيا قام "كيدشجخ" 
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مغ  لمتعاون  حًقا مدتعجون  الدعػديػن  ىل: "بالجفاع عغ سياسة إيخان الشفصية، متدائاًل 
أي ححر مغ الثقة بالدعػدييغ، فكان يخى  ،؟"مجى أي وإلى ،الشفط أسعار أجل خفس

 يتسكشػا حتى لمشفط لمػاليات الستحجة الػحيج السػرد يكػنػا أنيخطبػن في  أن الدعػدييغ
، وبشاًء عميو لع ُتْؤِت جيػد "سايسػن" ثسارىا في (ٖٚ)يخيجون  عشجما عمييع الزغط مغ

الذاه الشفصية  الزغط عمى الخئيذ "نيكدػن"، الحي لع يغيخ مػقفو بخرػص سياسة
 حتى نياية فتخة حكسو.

نيكدػن" لع "الخئيذ  حكع فتخة أثشاء األمخيكية اإلدارة أن سبق، مسا يتزح 
بل قامت بتذجيع الذاه  ،الشفطسياسة إيخان في رفع أسعار  تتخح مػقًفا ُمتذجًدا ضج

عمى رفع األسعار مغ أجل تعديد مكانة االقتراد األمخيكي في وجو اقتراديات 
مغ  نيكدػن"" حكع فتخة أثشاءالجول األوروبية واليابان، وما قامت بو اإلدارة األمخيكية 

إجخاءات بخرػص مػاجية سياسة إيخان في رفع أسعار الشفط مغ اجتساعات أو 
ما ىي  األسعارأو تخؽيس  تتثبي أجل مغ الدعػديةضغط عمى بعس الجول مثل 

 إال محاوالت لكدب ود شاه إيخان.

 Geraldانتيت فتخة حكع "نيكدػن"، لتأتي فتخة حكع الخئيذ "جيخالج فػرد  

Ford"(ٚٗ) (ٜٔٚٗ- ٜٔٚٚ) وفي أول اجتساع لو حػل سياسة إيخان الشفصية في ،
حاول "كيدشجخ" اإلبقاء عمى مشدلة الذاه الدابقة أثشاء فتخة حكع  ٜٗٚٔأطدصذ  ٚٔ

 ٓٗسكانيا  تعجاد: "إنو أمخ ال يصاق أن تتسكغ دولة يبمغ الخئيذ "نيكدػن" قائاًل 
مميػن شخز في العالع الرشاعي،  ٓٓٛمغ ابتداز  –يقرج إيخان  –مميػن ندسة 

يخيج سايسػن مػاجية الذاه مغ أجل تخؽيس األسعار باالعتساد عمى الدعػدية التي 
فال يسكغ االعتساد عمييع، أما الذاه  يا، فالدعػديػن ال يستمكػن شجاعة،ال أثق في

أن يترجى رجل قػي وذكي، وىػ صجيقشا الحؿيقي، فيػ الذخز الػحيج الحي يسكغ 
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لالتحاد الدػفيتي مغ أجل تحقيق التػازن مع اليشج، فال يسكغ عخقمتو دون كدخه، نعع 
 يسكغ أن نقصع عشو اإلمجادات العدكخية، ولكغ سيكػن الفخنديػن سعجاء بتقجيسيا بجالً 

وبعج أن أنيي "كيدشجخ" حجيثو، سألو الخئيذ "فػرد" عغ سياسة الذاه الشفصية  (٘ٚ)مشا"
: "نعع؛ ألن لجيو إمجادات ل يخيج أسعاًرا أعمى؟"، فخد "كيدشجخ" عميو قائاًل : "ىقائاًل 

محجودة، وىػ يعمع أن الخبح أعمى في مجال البتخوكيساويات، عمى العكذ مغ 
 .(ٙٚ)الدعػدييغ الحيغ يحرمػن عمى السديج مغ الذخكات في كل شيء"

ط عمى الخئيذ ويتبيغ لشا مغ ذلظ، أن "كيدشجخ" كان لو دور كبيخ في الزغ 
"نيكدػن" حتى ال يتخح أي مػقف ُمتذجد ضج سياسة الذاه في رفع أسعار الشفط، وىحا 

 فػرد" بخرػص سياسة إيخان الشفصيةما حاول تصبيقو مع أول اجتساع لو مع الخئيذ "
حيث حاول أن ُيغيخ مغ اتجاه "فػرد" في االعتساد عمى الدعػدية بخرػص الشفط، 
فيي دولة ال ُيثق فييا مغ وجية نطخه، في الػقت الحي ُيبيغ لو بأنو ال يجب معاداة 

 الذاه بدبب سياستو الشفصية؛ ألنو يسكغ االعتساد عميو في مػاجية االتحاد الدػفيتي. 

الخئيذ الدابق "نيكدػن"، فمع يقتشع كثيًخا بجفاع لع يكغ الخئيذ "فػرد" مثل  
، كتب "فػرد" رسالة ٜٗٚٔأطدصذ  ٜٕ"كيدشجخ" عغ سياسة إيخان الشفصية، ففي يػم 

شخرية إلى السمظ "ؼيرل بغ عبجالعديد" ذاكًخا فييا: "آمل أن تتبشى الجول السشتجة 
ا مع قجرات االقتراد لمشفط مػقًفا سياسًيا حكيًسا يؤدي إلى بشية تدعيخ أكثخ تػافقً 

العالسي"، ولع يكتف "فػرد" بسثل ىحه الخسالة؛ بل عسل أيًزا عمى تأسيذ لجان وىيئات 
لمتشسية االقترادية عمى مدتػى الػزراء مع إيخان والدعػدية ىجفيا إضعاف التزامغ 

 .(ٚٚ)بيغ دول أوبظ، وتذجيع استخجام الفػائس الجوالرية في السذاريع التشسػية

أسعار  لسػقف الخئيذ "فػرد" السعارض لدياسة الذاه نحػ رفع اًل واستكسا 
 سبتسبخ ٛٔ في الستحجة األمع أمامقام بإلقاء خصاب بخرػص أزمة الشفط  الشفط،
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: "يتعخض اقتراد العالع حالًيا لزغط طيخ مدبػق، فشحغ بحاجة إلى ، قائاًل ٜٗٚٔ
 التي تػاجيشا سػاء كانت دوالً  مشاىج ججيجة لمتعاون الجولي لالستجابة بفاعمية لمسذاكل

نامية أو متقجمة، فالجسيع في نطام اقترادي واحج متخابط، وسػف ُتطيخ أزمتا الغحاء 
والشفط مجى تخابصشا، فكالىسا لتػفيخ حياة كخيسة لمجسيع، ويسكغ حل ىحه األزمات 

فط، عمى أساس التعاون، حتى ال نػاجو تزخًسا كبيًخا بدبب زيادة أسعار الغحاء والش
فحلظ إشارة تححيخ لشا جسيًعا، دعػنا ال نخجع أنفدشا، قج يؤدي عجم التعاون بذأن 
الغحاء والشفط إلى كارثة لكل الجول، يجب عمى األمع الستحجة أال تدسح بحجوث ذلظ، 

 .(ٛٚ)إلى استخاتيجية عالسية لمغحاء والصاقةبذكل عاجل ولحلظ فيشاك حاجة ماسة 

ولع يكغ خصاب الخئيذ "فػرد" أمام األمع الستحجة مجخد خصاب عابخ، حيث  
سبتسبخ أمام  ٖٕكخر وأكج كالمو بعج أقل مغ أسبػع واحج فقط مغ ىحا الخصاب في 

" Michiganان ميتذجبػالية " –" Detroitالسؤتسخ التاسع لمصاقة في "ديتخويت 
ن خصابو أكثخ وضػًحا فقال: "يسكغ وفي ىحه السخة كا -بالػاليات الستحجة األمخيكية 

لمجسيع اآلن أن يخى التأثيخ الُسجمخ الرتفاع أسعار الشفط عمى جػانب االقتراد 
مغ أزمات الغحاء والتزخع واألزمات الشقجية، وطيخىا مغ األزمات  كافةالعالسي 

.. يجب أن تدعى .(ٜٚ)الكبخى السختبصة ارتباًشا مباشًخا بارتفاع أسعار الشفط
االستخاتيجية العالسية إلى تحقيق أسعار الشفط التي تػفخ حافًدا قػًيا لمسشتجيغ، وفي 
نفذ الػقت ال تعصل اقتراديات السدتيمكيغ، فشحغ نجرك رغبات السشتجيغ في سعخ 

 يسكغ ال الباىطة األسعار لكغعادل لشفصيع كػسيمة لمسداعجة في تصػيخ اقتراداتيع، 
 .(ٓٛ)"العالسي الكداد لخصخ شاعخضوت العالسي، االقتراد تذػيو إلى تؤدي أن إال

وزيخ  حثسياسة إيخان الشفصية،  تجاهونتيجة مػقف الخئيذ "فػرد" الستذجد  
في "كامب  األمخيكييغ السدئػليغ كبار اجتساعات أحجفي  خارجيتو "كيدشجخ"
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السذتخك بيغ رة العسل عمى ضخو  ٜٗٚٔسبتسبخ  ٕٛ بتاريخ Camp David"ديفيج
مغ أجل مػاجية رفع أسعار الشفط مغ قبل الجول السشتجة لو، تمظ األسعار  الجول كافة

 بعس بل نتيجة ،الدػق في نيا لع تكغ نتيجة متغيخات أالسختفعة التي كان يخى 
 .(ٔٛ) إيخاناتخحتيا بعس الجول السيسا التي دياسية القخارات ال

السعارض لدياسة إيخان الشفصية، فإن الذاه  الػاليات الستحجةورطع مػقف  
استسخ في رفع أسعار الشفط، وكان رده عمى دعػة الخئيذ "فػرد" لتخؽيس أسعار 

ال أحج يدتصيع التمػيح بإصبع االتيام ، أن ُيسمي عميشا أحج يدتصيعالشفط قػلو: "ال 
ت الستحجة، فحيشيا إليشا ألنشا سشمػح بإصبعشا لو"، وكان ىحا الخد طيخ مقبػل في الػاليا

 .(ٕٛ)قال أحج مدئػلي السخابخات األمخيكية: "لقج كان شفمشا، ولكشو كبخ اآلن!"

ومغ أجل تيجئة مػقف الػاليات الستحجة ضج سياسة إيخان الشفصية، قامت  
"كيدشجخ" لديارة إيخان في الفتخة مغ  الخارجية األمخيكيالحكػمة اإليخانية بجعػة وزيخ 

وجاءت ىحه الديارة تعبيًخا عغ العالقات الػثيقة والػدية شػيمة  ٜٗٚٔنػفسبخ  ٖإلى  ٔ
األمج بيغ الجولتيغ، ومرمحتيسا في تعديد العالقات بيشيسا، وكان في استؿبال 

، الحي استغل الديارة لُيعمغ عغ رطبتو في جعل سياسة اإلنتاج (ٖٛ)"كيدشجخ" شاه إيخان
لتدمح التي كانت تتخحىا اإلدارة األمخيكية أحياًنا كػرقة عغ سياسة ا السذتخك بجياًل 

"لػكييج  شخكةلعقج اتفاق مع  استعجاد عمى، فحكخ أن إيخان (ٗٛ)ضغط عمى إيخان
Lockheed "لتصػيخ قجرات شائخات  األمخيكيةC-5 وإنتاج خط مذتخك مغ ،

في إيخان ، تمظ الذخكة التي قجمت عخًضا لمعسل ٚٓٚالصائخات الشفاثة نػع بػيشغ 
وفي السقابل ىجفت الػاليات الستحجة مغ سياسة اإلنتاج  ،(٘ٛ)مميػن دوالر ٘ٙٔبسبمغ 

السذتخك مع إيخان الحرػل عمى مديج مغ الشفػذ عمى السجى الصػيل حتى تدتخجمو 
 .(ٙٛ)إذا شخع الذاه في اتباع سياسات تتعارض مع مرالح الػاليات الستحجة
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ورطع محاوالت الذاه تيجئة مػقف الػاليات الستحجة تجاه سياستيا الشفصية  
 الفتخة فيفإن السػقف اإليخاني لع يتغيخ؛ ففي مؤتسخ فييشا الحي عقجتو مشطسة أوبظ 

شالبت إيخان بخفع أسعار الشفط، تساشًيا مع ارتفاع  ،ٜٗٚٔ ديدسبخ ٖٔ إلى ٕٔ مغ
 سيكػن " :الرحفي لبيانيا وفًقا ،ججيج تدعيخ نطام أوبظ تبشت وبالفعل ،ندبة التزخع

 لبخميل دوالًرا ٓٔ,ٕٔ العاممة الشفط شخكات مغ الحكػمة عميو تحرل ما متػسط
 .(ٚٛ) الشفط أسعار زيادة إلى أدى مسا "،الخام الشفط

 بعج التباشؤ في إيخان تتجو نحػ الشفصية الصفخة بجأت، ٜ٘ٚٔوبحمػل عام  
، ثسًشا أقلأخخى  شاقة مرادر لرالح مشو وارداتيا لمشفط السذتخية الجول خفزت أن

وما تختب عمى ذلظ مغ حجوث ىجخة جساعية مغ الخيف إلى السجن األكثخ تصػًرا، 
التزخع،  معجلسكانيا مسا أدى إلى تدايج  تعجادوخاصة العاصسة "شيخان"، فداد 

واالختشاقات وحجوث بعس السذكالت األخخى مثل التمػث، ونقز السداكغ، 
التي تسخ بيا  الديئة لحلظ حاولت الػاليات الستحجة أن تدتغل الطخوف، و (ٛٛ)السخورية

 يخان مغ أجل تعديد عالقاتيا معيا، بل واقشاعيا بأن لجييا رغبة في الحػارإ
 .(ٜٛ)واالستجابة الحتياجاتيع في مجال الشفط دون تعخض مرالحيا لمخصخ

زيادة إيخادات خديشتيا العامة عغ  إلى إيخان سعتوفي ضػء تمظ الطخوف،  
شخيق زيادة صادراتيا الشفصية إلى الػاليات الستحجة مقابل أن تقػم األخيخة بترجيخ 
السػاد األولية وقصع الػيار العدكخية، وبالتالي سػف يعسل ذلظ عمى زيادة أرباح إيخان 

الدراعية والعدكخية مغ بالجوالر، التي يسكغ استخجاميا في شخاء الدمع الرشاعية و 
نيتيا عغ  ٜ٘ٚٔ مارس ٗ في، وبالفعل أعمشت الحكػمة اإليخانية (ٜٓ)الػاليات الستحجة

ت الستحجة عغ شخيق عقج مذخوع اتفاق ثشائي يخز تػريج الشفط اإليخاني إلى الػاليا
إلى الػاليات الستحجة  أوبظ سعخ مغ أقلألف بخميل يػمًيا  ٓ٘ٚ –ٓٓ٘ترجيخ 
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، مقابل أن تقػم الحكػمة األمخيكية بترجيخ السػاد (ٜٔ)سشػات ٘مجتو بسػجب عقج 
األولية إلى إيخان بدعخ التكمفة فقط، وتذكل بالفعل عجد مغ المجان مغ الجولتيغ 

 .(ٕٜ)لمشطخ في القزايا التي تخز ىحا االتفاق

 يتحقق لعأن ىحا االتفاق  إلى األمخيكية الخارجية العالقات وثائق وأشارت 
نتيجة بعس السعػقات التي وضحيا عزػ ىيئة األركان العامة في مجمذ األمغ 

" إلى وزيخ الخارجية "كيدشجخ"، والتي  Robert Hormatsالقػمي "روبخت ىػرماتذ
تسثمت في زيادة معجل التزخع في سػق الشفط العالسي ألنيا فػق الحرة السقخر 

ما زالػا يتفاءلػن بانخفاض أسعار  إنتاجيا عالسًيا، وتسثمت أيًزا في اعتخاض الحيغ
الشفط، فدػف يعتخضػن عمى شخاء الػاليات الستحجة الشفط بأسعار قج تفػق سعخ 
الشفط بعج االنخفاض، إضافة إلى احتسالية مػاجية معارضة مغ قبل األعزاء 

 .(ٖٜ)السشتجيغ في مشطسة أوبظ مثل الدعػدية ونيجيخيا وفشدويال

 والتصػرات الدياسية األحجاث ؼيو شيجت حيال الػقت فيعمى أية حال،  
، ُعقج مؤتسخ الشفط أسعار رفع في الذاه مػقف ترمب نتيجة حادة أزمات االقترادية

 ىػاري ، وؼيو أعخب الخئيذ الجدائخي "ٜ٘ٚٔمارس  ٗلألوبظ في الجدائخ بتاريخ 
( عغ أممو في استقخار أسعار الشفط لعقج قادم، ما لع ٜٛٚٔ -ٜ٘ٙٔ" )غبػمجي

تديصخ دول الغخب عمى أسعار الدمع السرشعة ووضع حج لمتزخع، وقج أيجه الذاه 
 .(ٜٗ) تاًمافي ذلظ تأييًجا 

بعج اختتام مؤتسخ الجدائخ، سادت حالة مغ عجم االستقخار بيغ أشخاف الجول  
 نأ مفادىا ترخيحات مغ الستحجة الػاليات مشجوبي عغ ُنذخ ما السشتجة لمشفط بدبب

 ،(ٜ٘)القخيب السدتقبل في األوبظ كارتل زوال في التعجيل ىػ األمخيكية اإلدارة ىجف
في البيت ع الخئيذ "فػرد" بػزيخ خارجيتو أن اجتسوجاءت تمظ الترخيحات بعج 
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االقترادية والعدكخية مشاقذة بعس األمػر مغ أجل  ٜ٘ٚٔمارس  ٗاألبيس في 
 السؤتسخنحػ أوبظ وجيت أنطار دول  الدابقة الترخيحاتورطع ، (ٜٙ)التي تخز إيخان

"آمػزكار" عغ رغبة  وؼيو عبخ ،ٜ٘ٚٔ أبخيل ٚٔ بتاريخ باريذ في عقجه الُسدمع
الذاه في التػصل إلى حمػل تخضي جسيع األشخاف، وتزسغ مرالح الجول السشتجة 

 .(ٜٚ)مدتػيات الخفاـية لذعػبيافي تحقيق أعمى 

، لتججد معيا ٜ٘ٚٔمايػ  ٘ٔوجاءت زيارة الذاه إلى الػاليات الستحجة في  
مدألة مشاقذة أسعار الشفط وآمال الػاليات الستحجة حػل تخؽيس أسعاره، تمقي الذاه 

؛ (ٜٛ)في ىحه الديارة تخحيًبا كبيًخا مغ قبل الخئيذ "فػرد" ووزيخ خارجيتو "كيدشجخ"
المحان أبجيا إعجابيسا وثقتيسا بذخز الذاه وسياستو الجاخمية والخارجية، وتشامي قػتو 

اجتساعيغ مع الخئيذ "فػرد" ووزيخ خارجيتو لسشاقذة  ، عقج الذاه حيشيا(ٜٜ) العدكخية
 في األخخى  كحلظ تػاجو الجولو  متبادل، بذكل تػاجو بالدىع التي السذكالتبعس 
 .(ٓٓٔ) العالع أنحاء جسيع

كل مغ اجتسع الخئيذ "فػرد" ب مايػ، ٘ٔ يػم األول االجتساع انعقاد وقبل 
 Brent سكػكخوفت بخنتومدتذار األمغ القػمي ""كيدشجخ"  الخارجيةوزيخ 

Scowcroft " في البيت األبيس مغ أجل مشاقذة العالقات التجارية األمخيكية
رجل قػي أنو ": "فػرد" بقػلوالذاه لجى الخئيذ  "وحيشيا وصف "كيدشجخاإليخانية، 

، بل وحث الخئيذ أيًزا عمى مخاعاة (ٔٓٔ)وطيخ عاشفي ولجيو رؤية جيػسياسية"
مذاعخ الذاه مغ خالل عجم شخح مػضػع أسعار الشفط، ألن الذاه كان مدتاًء مغ 
الشقج العام لمكػنجخس والخأي العام األمخيكي بخرػص سياسات تدعيخ الشفط اإليخاني، 

 .(ٕٓٔ)كانت أسعار الشفط اإليخاني خارج الحجيثمغ الديارة األول االجتساع  وبالفعل في

 تصخق مايػ، و  ٙٔأما عغ االجتساع الثاني في ىحه الديارة فقج كان في  
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و إلى مدألة أسعار الشفط، لكغ الذاه لع يعط أي وعػد بخرػص ؼي" فػرد" الخئيذ
مغ مشاقذة ىحه السدألة الحداسة لالقتراد العالسي، أخح "كيدشجخ"  ذلظ األمخ، وبجاًل 

يػضح لمخئيذ األمخيكي مجى الزائقة السالية التي يعانييا الذاه في بالده، إذ بيغ لو 
أن إيخان تعاني مغ حالة ركػد اقترادي بدبب ارتفاع أسعار الشفط األخيخة، وتقمز 

ورطع آمال  -م التالي مغ ىحا االجتساع ، وفي اليػ (ٖٓٔ)الصمب عمى الشفط اإليخاني
أعمغ  -الػاليات الستحجة التي وضعت عمى الديارة مغ أجل تخؽيس أسعار الشفط 

الذاه أنو سيدعى إلى الحرػل عمى زيادة أخخى في أسعار الشفط قج ترل إلى 
 .(٘ٓٔ)ُفشذخ حيشيا مانذيت بعشػان "أمخيكا تشحشي أمام زيارة الذاه"! (ٗٓٔ)%!ٖ٘

والالفت لالنتباه ىشا، أن "كيدشجخ" ضل يقػم بجور السجافع عغ صجيقو الذاه  
أمام الخئيذ "فػرد" مثمسا كان يفعل مع الخئيذ "نيكدػن" في الدابق، ففي الػقت الحي 
تعاني ؼيو الػاليات الستحجة ومعطع دول العالع السيسا الجول الشامية جخاء سياسة الذاه 

تساعات مشطسة أوبظ، شالب "كيدشجخ" مغ الخئيذ في رفع أسعار الشفط ضسغ اج
 أسعار مػضػع شخح عجم خالل مغ الذاه مذاعخ "فػرد" في الديارة األخيخة أن يخاعي

!؛ فأي مذاعخ ىحه أمام تعخض اقتراد بمجه لمتجىػر، بل كان يبخر دائًسا سياسة الشفط
، ي تسخ بيا بالدهالتالذاه في رفع أسعار الشفط نتيجة لألوضاع االقترادية الديئة 

فكان كل ىحا الجفاع والتبخيخ مغ قبل "كيدشجخ" عغ سياسة الذاه الشفصية ألنو كان 
 إيخان في االستخاتيجية األمخيكية. يؤمغ بأىسية 

رطع ترمب سياسة الذاه السصالبة بديادة أسعار الشفط، فقج قخر عمى أية حال،  
في بالجابػن  Libreville" في "ليبخفيلالسؤتسخ الػزاري الخابع واألربعػن لسشطسة أوبظ 

 ٔ، تجشب حجوث أي زيادة في أسعار الشفط قبل ٜ٘ٚٔ يػنيػ ٔٔإلى  ٜلفتخة مغ ا
، ولكغ تقخر في ىحا السؤتسخ أيًزا تبشي سياسة استخجام حقػق الدحب ٜ٘ٚٔأكتػبخ 

 .(ٙٓٔ)ٜ٘ٚٔأكتػبخ  ٔجوالر ابتجاًء مغ مغ ال الخاصة الحتداب أسعار الشفط بجاًل 
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وإزاء األحجاث الجارية بذأن الشفط، كذف الخئيذ "فػرد" عغ مػقف الػاليات  
، ذكخ ؼيو أن أي زيادة ٜ٘ٚٔيػنيػ  ٕ٘الستحجة مشيا مغ خالل مؤتسخ صحفي ُعقج في 

أخخى في أسعار الشفط ستكػن طيخ مقبػلة عمى اإلشالق؛ ألنيا ستكػن ذات تأثيخ سمبي 
ل عمى جسيع أنحاء العالع، وأشار "فػرد" إلى ليذ فقط عمى اقتراد الجول الشامية ب

، وحيشيا سخخ الذاه مغ (ٚٓٔ)إمكانية بحث الػاليات الستحجة عغ مرادر بجيمة لمصاقة
: "ولكغ ىحا بالزبط ما قمشاه "فػرد" بخرػص حجيثو عغ البحث عغ مرادر بجيمة، قائاًل 

 .(ٛٓٔ)يع الخاص".. إنيع يصخحػن سياسة اآلخخيغ كسا لػ كانت اختخاع.ليع مشح زمغ

رفع  نحػولع يكتف الذاه بسثل ىحه الدخخية، بل مزى في سياستو الستذجدة  
أن أسعار الشفط يجب أن تتساشى مع أسعار  ٜ٘ٚٔفي أطدصذ حكخ فأسعار الشفط، 

البجائل األخخى لمصاقة، بل إنيا في الحؿيقة يجب أن تحفد السدتيمكيغ عمى اكتذاف 
أجل تخؽيس االستشفاد الدخيع لسرادر الشفط الصبيعية، وتصػيخ مثل ىحه البجائل مغ 

، (ٜٓٔ)ٜٗٚٔ% خالل عام ٕ٘فإن الجول الرشاعية زادت مغ أسعار صادراتيا بشدبة 
 جيسذ" الػاليات الستحجة في الدعػدية سفيخ بعج لقاء ولقج جاء حجيث الذاه ىحا

حيشيا  أعمغ الحي (ٓٔٔ)"يساني زكي" الدعػدي الشفط وزيخ مع " James Akinsأكيشد
سػف تعارض أي زيادة ججيجة في أسعار الشفط خالل اجتساع أوبظ القادم أن حكػمتو 

 .(ٔٔٔ)ٜ٘ٚٔفي "فييشا" في شيخ سبتسبخ 

نتيجة تعشت سياسة الذاه في رفع أسعار الشفط، لع تتػقف الػاليات الستحجة في  
التي ُعقجت في بجاية سبتسبخ حسمتيا ضجه، ففي الجورة االستثشائية الدابعة لألمع الستحجة 

مغ خالل  ،(ٕٔٔ)، وجو وزيخ الخارجية "كيدشجخ" رسالة إلى الجول السشتجة لمشفطٜ٘ٚٔ
 Daniel مػيشييان "دانيال الستحجة األمع لجى سفيخ الػاليات الستحجة خصاب قخأه 

Moynihan"وذكخ ؼيو قػلو:  – (ٖٔٔ)األوسط الذخق  إلىمدافًخا  "، حيث كان "كيدشجخ
"لقج زادت حجة التزخع والجسػد االقترادي في العالع، نتيجة الديادة اليائمة في أسعار 
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الشفط مغ قبل مشطسة أوبظ، إن التحجيات االقترادية يجب أن تػحجنا وال تفخقشا، فشحغ 
 .(ٗٔٔ)في حاجة إلى البحث عغ حمػل تعاونية لسذاكمشا االقترادية السذتخكة

يكتف أن الخئيذ "فػرد" لع  األمخيكية الخارجية العالقات قوثائوتكذف  
 ٜ٘ٚٔسبتسبخ  ٜالدابق، بل كتب أيًزا رسالة مؤرخة في  بخصاب وزيخ خارجيتو

إلى الذاه ُيعخب فييا عغ مخاوفو بذأن آثار ارتفاع أسعار الشفط عمى االقتراد 
، ومغ ضسغ ما ورد في خصابو: "قج يكػن لديادة أخخى في أسعار الشفط (٘ٔٔ)الجولي

الستقجمة والشامية عمى حج  –مغ قبل أوبظ تأثيخ سمبي كبيخ عمى اقتراد جسيع الجول 
فسثل ىحه الديادة في األسعار مغ شأنيا أن تفخض بعس الرجمات عمى  –سػاء 

أشمب مشكع  االقتراد العالسي .. وألنشي أدرك حخصكع عمى تخابط.االقتراد األمخيكي
 ويحجوني غ أن تشتج عغ زيادة األسعار لجيظأن تدن باىتسام اآلثار الدمبية التي يسك

في  الشفذ ضبط عمى لمحث السشتجة الجول بيغ الكبيخ نفػذكع تدتخجم أن في األمل
 .(ٙٔٔ)"...الشفط أسعار تحجيج

العالقات الخارجية وثائق وضحت وإزاء مػقف الػاليات الستحجة ىحا،  
، ٜ٘ٚٔ سبتسبخ ٓٔ في رد الذاه عمى الخئيذ "فػرد" بخسالة رسسية األمخيكية أيًزا

ما ورد ومغ ضسغ  ،الشفطأسعار تجاه  يتبعياالتي سػف  سياستومالمح  امػضًحا فيي
 قخأت والتي سبتسبخ، ٜ فيالسؤرخة  عرسالتك عمى عأشكخك: الخئيذ الديج : "عديدي فييا

الشفط  أسعار ي وافقت أوبظ عمى تثبيتاتاقتخاح عمىبشاء شجيجة،  بعشاية محتػياتيا
دنا، ومع رجر إلى بالالسُ  السدتسخ، رطع تعخضشا لمتزخع ٜ٘ٚٔحتى نياية سبتسبخ 

% ٖ٘شحغ نعاني نقًرا قجره بخر لشا لسػاصمة تثبيت األسعار فنو ال يػجج مُ ذلظ أرى أ
 أي لجيشا ليذ أنو إلى اإلشارة تججرو ، الحػار ىحا مثل إجخاءمغ قجرتشا الذخائية قبل 

نذتخييا  التي الدمع مغ عجد كبيخ فيشاك األسعار السفخوضة عميشا لمدمع، عمى نفػذ
 ٛٔ% عغ سعخىا مشح ٓٓٗ -ٖٓٓمغ الػاليات الستحجة األمخيكية ىحه الدشة بديادة 
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 . (ٚٔٔ)"...السصمػب الثسغ دفع سػى  خيار لجيشا وليذ شيًخا مزت

ويبجو مسا سبق، أن الذاه كان يعامل الخئيذ "فػرد" بسبجأ الشج لمشج، ففي  
الػقت الحي ناشج ؼيو "فػرد" الذاه مغ أجل عجم رفع أسعار الشفط مغ خالل 

، األمخيكي االقتراد عمى الرجمات بعس تخػًفا مغ حجوث اجتساعات أوبظ القادمة
يس أسعار الشفط ما دام ىشاك زيادة كان رد الذاه قػًيا بأنو ال يػجج أية مبخرات لتخؽ

دائسة في أسعار الدمع، فيخى الذاه أن سياستو الشفصية الستجية نحػ رفع أسعار الشفط 
 ما ىي إال رد فعل فقط.

لبحث زيادة أسعار  ٜ٘ٚٔسبتسبخ  ٕٗوقبل عقج مؤتسخ أوبظ في "فييشا" في  
األسعار طيخ ُمبخرة رطع  الشفط أشارت وزارة الخارجية األمخيكية إلى أن أي زيادة في

بأن زيادة أسعار  -وكانت إيخان عمى رأس ىحه الجول  –استذياد بعس دول أوبظ 
الشفط مقابل زيادة أسعار الدمع، فكان رأي وزارة الخارجية األمخيكية أن الديادة الحادة 

قج تجاوزت الديادات في أسعار السرشػعات بذكل  ٖٜٚٔفي أسعار الشفط مشح عام 
اسب، كسا أن الديادة في أسعار الشفط قج تؤدي إلى تقميل الصمب عمى نفط طيخ متش

 . (ٛٔٔ)أوبظ، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة معجل التزخع

 ٕٗعقجت مشطسة أوبظ مؤتسخىا الخامذ واألربعيغ في "فييشا" في الفتخة مغ  
وشالبت ، وؼيو مًثمت إيخان التداميا حػل قزية األسعار، (ٜٔٔ)ٜ٘ٚٔسبتسبخ  ٕٚ إلى

% عغ الؿيسة الدابقة لألسعار، في حيغ رطبت الدعػدية في ٘ٔبديادة ال تقل عغ 
لتفادي ، ولحلظ لعبت الجدائخ دور الػسيط ٜٙٚٔتثبيت األسعار حتى نياية عام 

، حيث اتفق وزراؤىا عمى زيادة األسعار بشدبة (ٕٓٔ) أوبظاالنذقاق بيغ أعزاء مشطسة 
ونتيجة ليحا القخار ارتفع سعخ بخميل الشفط الخام إلى % لألشيخ التدعة السقبمة، ٓٔ

 .(ٕٔٔ)ٜٙٚٔيػليػ  ٔدوالًرا حتى  ٔ٘,ٔٔ

، جاء األمخيكية الستحجة الػاليات بخؤساء الخاصة الخصبوكسا ورد في  
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بياًنا، سبتسبخ ألقى  ٕٚا مباشخة، ففي يػم ىحه الديادة بعجى الخئيذ "فػرد" مغمػقف 
زيادة  -وعمى رأسيا إيخان -الذجيج نتيجة إعالن دول أوبظ عبخ ؼيو عغ مجى أسفو 

رطع أن ىحه الديادة لع تكغ كبيخة كسا كان يتػقع " :أسعار الشفط، وعمى حج قػلو
معجل التزخع في  زيادةالبعس فإنو سيكػن ليا تأثيخ سمبي كبيخ؛ حيث ستؤدي إلى 

حا البيان الكػنجخس في ى ناشج، ولحلظ "، خاصة الجول الشاميةكافة أنحاء العالع
 ،األمخيكي بزخورة وجػد بخنامج لمصاقة يدسح لمػاليات الستحجة بالتحكع في إمجاداتيا

 .(ٕٕٔ) وتحجيج األسعار الخاصة بيا

 ،تزخرت السجن اإليخانية بذجة مغ نقز الغحاء ٜٙٚٔبحمػل عام و  
ميخة مغ طيخ إيخانييغ شباب خبائي، وازدحام السخور، وتػافج وانقصاع التيار الكي

البصالة خاصة بيغ  تمعجالفدادت ، (ٖٕٔ)عسلشق الخيؽية إلى السجن بحًثا عغ السشا
 عامفي % ٖٕإلى  الدشػي  التزخع معجل زاد، إضافة إلى ىحا (ٕٗٔ)األمييغ
وكان كل ذلظ نتيجة الديادة الحادة في أسعار الشفط بجاية مغ ديدسبخ ، (ٕ٘ٔ)ٜٙٚٔ
أطخقت إيخان في األمػال دون  السال رأس مغ كبيخة ، حيث جاءت تجفقاتٖٜٚٔ

استغالليا االستغالل الرحيح بعج أن اتجيت معطسيا نحػ شخاء األسمحة مغ الػاليات 
، اإليخاني إلى وجػد ضغػط إضاؼية عمى االقترادفي الشياية مسا أدى ، (ٕٙٔ)الستحجة

 .(ٕٚٔ)معاناة الذعب وما تبعيا مغ

، إضافة إلى انخفاض تسخ بيا إيخان وفي ضػء تمظ الطخوف الديئة التي 
في الػقت الحي كانت  مدتػى الصمب عمى الشفط الخام اإليخاني نتيجة ركػد الدػق 

 والعدكخيةالحرػل عمى مديج مغ اإليخادات لتمبية احتياجاتيا التشسػية في  وؼي تخطب

نرت عمى  ،ٜٙٚٔعقج اتفاؾية مع الػاليات الستحجة في يشايخ ، اضصخت إلى (ٕٛٔ)
 ٓ٘ يرل إلى بخرع سشػات ٘ لسجة الخام الشفط مغ ايػميً  بخميل ٓٓ٘شخاء األخيخة 

ولكغ ليذ بسا يديج عغ  ،شيػر ٙ، وستعجل أسعار البيع كل أوبظ سعخأقل مغ  سشًتا
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 .(ٜٕٔ) العالسيسعخ الشفط 

سػًءا خاصة بعج ازداد الػضع الجاخمي ن فإورطع عقج إيخان مثل ىحه االتفاؾية  
ضيػر السعارضة عمى حكع الذاه، وبالتالي رأى ضخورة رفع أسعار الشفط عمى نحػ متدايج 

، ومغ ثع شخع في إجخاء محادثات ججيجة مع شخكات (ٖٓٔ)الديئة تمظ األوضاعلتعػيس 
مغ أجل أن تزغط إدارة  ٜٙٚٔ فبخايخ فصمب مداعجة "كيدشجخ" في (ٖٔٔ)الشفط الغخبية

"فػرد" عمى شخكات الشفط األمخيكية لديادة مذتخياتيا مغ الشفط الخام الثقيل الخئيذ 
في أقخب  اإليخاني، وىجد الذاه بسخاجعة سياستو الخارجية إذا لع يحرل عمى السداعجة

 .(ٕٖٔ)، ورطع ذلظ لع يكغ شمب الذاه محل مػافقة مغ قبل "فػرد"وقت

س إزاء مصالب الذاه، قام ونتيجة مػقف الػاليات الستحجة الحي جاء بالخف 
 ٜٙٚٔفبخايخ  ٜأثشاء مقابمة صحؽية في  (ٖٖٔ)رئيذ وزراء إيخان "أميخ عباس ىػيجا"

بتيجيج شخكات الشفط الغخبية بأن إيخان سػف تشيي عالقاتيا الػدية الصػيمة القائسة 
معيا، والسيسا ؼيسا يتعمق بسبيعاتيا مغ الشفط في حالة عجم رفع إنتاج الشفط 

اإليخاني قال: "إن شخكة الشفط الػششية اإليخانية قادرة عمى بيع الشفط و السدتخخج، 
 .(ٖٗٔ)بالكامل، في حالة عجم استجابة الذخكات لسصالب الحكػمة اإليخانية"

 ٘ٔواستسخ الذاه في تيجيج الػاليات الستحجة باستخجام سالح الشفط؛ ففي يػم  
: "إن إيخان تدتصيع أن تزخ ، صخح الذاه لػكاالت األنباء قائاًل ٜٙٚٔمارس 

تصيع األمخيكيػن اإلضخار بشا، إن لع يكغ أكثخ الػاليات الستحجة األمخيكية بقجر ما يد
مغ ذلظ، وإن إضخار إيخان بأمخيكا لغ يتسثل فقط في قزايا الشفط، بل في قجرتشا 

، بل مزى (ٖ٘ٔ)أيًزا عمى خمق متاعب لمػاليات الستحجة في مشصقة الخميج بأكسميا"
شمباتو مغ الذاه في ترمبو تجاه الػاليات الستحجة مقابل ترمبيا معو في تمبية 

األسمحة، ذاكًخا: "أنو إذا كان الدالح سمعة تسمكيا الػاليات الستحجة، فإن الشفط سمعة 
تسمكيا إيخان، وستبيعيا لسغ يعصييا الدالح"، وكان ىحا بسثابة تيجيج صخيح لمػاليات 



 2222 سبتمبر –السبعون التاسع و العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 374 

، (ٖٙٔ)لذخاء الدالح مشو مقابل الشفط اإليخاني جة بالتحػل نحػ االتحاد الدػفيتيالستح
بذكل  -أعزاء الكػنجخس األمخيكي بعج تقجيع بعس  جاءت تمظ التيجيجات ولقج

تقيج تػقف مؤقًتا أو مذاريع قػانيغ مغ شأنيا أن  - ٜ٘ٚٔ مشح العام الساضيمتكخر 
مبيعات  دول الخميج العخبي األخخى بعج أن انتقجوابعس إيخان و مبيعات األسمحة إلى 

 .(ٖٚٔ)الجولتمظ األسمحة عمى نصاق واسع إليخان و 

وثائق وزارة الخدانة األمخيكية  بيشتالذاه لمػاليات الستحجة  اتوإزاء تيجيج 
تيا االقترادية مع دول مشصقة الذخق اتػثيق عالقحخص الػاليات الستحجة عمى 

، وحيشيا زار ٜٙٚٔفي مارس  إلييااألوسط، واتزح ذلظ مغ خالل زيارة "سايسػن" 
 (، وعجدٕٜٛٔ -ٜ٘ٚٔ)" العديد عبج بغ خالج الدعػدية، والتقى ىشاك مع السمظ "

بسغ فييع وزيخ الشفط "زكي يساني" الحي أكج حيشيا معارضتو ألي  مغ الػزراء السيسيغ
 .(ٖٛٔ) القادمزيادة في أسعار الشفط في اجتساع أوبظ 

 ٕٚ مغ مجيشة "بالي" اإلنجونيدية في الفتخة وجاء اجتساع وزراء نفط أوبظ في 
، لتسارس إيخان سياستيا السعيػدة في رفع أسعار الشفط، فعخضت ٜٙٚٔمايػ  ٕٛإلى 

مقتخًحا بديادة أسعار الشفط، ولكغ اعتخض بذجة "زكي يساني" عمى حجوث أي زيادة 
 فإن أوبظفي أسعار الشفط ورطع تسدظ إيخان بإجخاء زيادة  (ٜٖٔ) األسعارأخخى في 

أشيخ  ٙلسجة تدتسخ س (ٓٗٔ) أشيخ ٜسياسة تثبيت األسعار التي بجأت مشح  أعمشت
 .(ٔٗٔ)ٜٙٚٔأخخى حتى االجتساع الُسقبل في الجوحة في ديدسبخ 

 حاولت بعج اجتساع بالي أنوإلى وأشارت وثائق وزارة الصاقة األمخيكية  
 زرب فخانظ" الفيجرالية الصاقة رئيذ، فالتقى إيخان مع تيااعالق ديتعد الػاليات الستحجة 

Frank Zarb "مغ  ٜٙٚٔيػنيػ  ٛفي  "أنراري  ىػششج" اإليخانيالسالية  وزيخ مع
 مػالياتل الخام الشفط مغ بخميل مميػن  ٖٓٓ ببيع إيخان ؾيام إمكانية مشاقذةأجل 

دبقة ال تقل عغ مميار سشػات مقابل دفعة مُ  ٙ مجتوعمى أساس عقج ثابت  الستحجة
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 .(ٕٗٔ) الشفط أسعار رفع مغ حسايتيادوالر، وكان ذلظ مغ أجل 

أيًزا بل سعت  ،لع تكتف الػاليات الستحجة بتعديد عالقاتيا مع إيخان فقطو  
اتخحت رد فعل قػي ضج الذاه بخرػص السيسا بعج أن  -نحػ تعديدىا مع الدعػدية 

تعتسج عمييا في فقج أرادت الػاليات الستحجة أن  -مدألة رفع أسعار الشفط في "بالي" 
يػليػ  ٜتخؽيس أسعار الشفط في اجتساعات أوبظ السقخر عقجىا ؼيسا بعج، وبالفعل في 

شجخ" وفًجا رؼيع السدتػى مغ كل مغ الخئيذ "فػرد" ووزيخ خارجيتو "كيد استقبل ٜٙٚٔ
نتيجة مػقفيع القػي  ليغ الدعػدييغ، وحيشيا أعخب "فػرد" عغ شكخه لمدعػدييغئػ السد

 .(ٖٗٔ)الحي اتخحتو حكػمتيع بذأن أسعار الشفط في اجتساع أوبظ في "بالي"

 ال تدالالستحجة أن الػاليات  األمخيكية الخارجية العالقات وثائق قج وضحتول       
وضيخ ذلظ  -رطع سياستو الُستعشتة نحػ رفع أسعار الشفط  -تخدخ شاه إيخان  التػد أ

أطدصذ  ٖفي  "كيدشجخ" خارجيتو ووزيخ" فػرد" الخئيذ بيغ جسع لقاء ثشاءأ بػضػح
، فؽيو أعخب األخيخ عغ قمقو إزاء العالقات األمخيكية اإليخانية، وذكخ: "أن ٜٙٚٔ
وال  ،يتجػل ويقػل إن الذاه خصيخ ،سايسػن  الخدانة والسالية يصاردان الذاه وزارتي

يشبغي أن يكػن لجيو أسمحة متصػرة"، وكان رد "فػرد" عميو: "الذاه صجيق جيج، لع 
، ولغ نخدخه بدبب الرحف"، فسا زال "فػرد" ٖٜٚٔيػافق عمى حطخ الشفط في عام 

 . (ٗٗٔ)ستخاتيجية األمخيكيةيجرك أىسية إيخان في اإل

ليمقى  ٜٙٚٔأطدصذ  ٙوفي ضػء ىحا، سافخ "كيدشجخ" إلى إيخان في  
إلخبار الذاه  إيخان إلى "فػرد" وزيخ خارجيتو الخئيذ أرسل قج، و (٘ٗٔ)تخحيًبا كبيًخا ىشاك

بالجعع القػي السدتسخ لو مغ قبل اإلدارة األمخيكية، وعدمو عمى بحل كل جيج مغ 
، ولحلظ وافقت (ٙٗٔ) أجل الحفاظ عمى عالقة الػاليات الستحجة بإيخان بل وتعديدىا

ة خالل ىحه الديارة عمى صفقة ججيجة مغ األسمحة إلى إيخان، تسثمت الػاليات الستحج
كسا كان يحكخ  – وحيشيا أعمغ الذاه مغ الػاليات الستحجة، F-16 في شخائيا شائخات
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إنو يخيج جعل سالحو الجػي مدوًدا بالكامل مغ السعجات األمخيكية  -دائًسا في الدابق 
 .(ٚٗٔ)دون االعتساد عمى أي دولة أخخى 

وفي نفذ الػقت الحي كانت الػاليات الستحجة تعدز عالقتيا مع إيخان، كانت  
تزع نرب أعيشيا اىتساًما كبيًخا الجتساع أوبظ السقخر عقجه في "الجوحة" في مشترف 

ألنيا تجرك جيًجا أن الذاه في ىحا االجتساع سيكػن في مقجمة  ،ٜٙٚٔديدسبخ 
أى كل مغ مشتجي الشفط ومدتيمكػه أن ىحا ، ولقج ر (ٛٗٔ)الجاعيغ إلى رفع أسعار الشفط

االجتساع سيكػن بسثابة مػاجية بيغ صقػر األسعار بؿيادة إيخان والحسائع الدعػدييغ، 
، فيي (ٜٗٔ)وبالتالي قخر الخئيذ "فػرد" أن يعتسج عمى الدعػدية في ىحا االجتساع

 ًزايخؽت تفخض أن كبيخ ذكلإنتاجيا الشفصي ب زيادة خالل مغالجولة التي تدتصيع 
، وكانت الدعػدية تشػي في ىحا االجتساع أن تكػن الديادة حػالي (ٓ٘ٔ)الشفط أسعار في
% فقط، ولكغ الػاليات الستحجة تجرك جيًجا أن القخار الشيائي سيعتسج عمى شاه ٘

فإذا أصخ عمى السصالبة بديادة كبيخة، فسغ السخجح أن يػافق الدعػديػن عمى ، إيخان
 . (ٔ٘ٔ)ادة% ندبة الديٓٔ

مجى اىتسام الخئيذ وثائق العالقات الخارجية األمخيكية وبالفعل وضحت  
 "فػرد" باجتساع أوبظ القادم في "الجوحة"، حيث أشارت إلى لقائو باألميخ "سعػد

: "إن أي ، وأبمغو قائاًل ٜٙٚٔ سبتسبخ ٚٔ في -وزيخ الخارجية الدعػدية  – "الؽيرل
ستكػن ضارة لمغاية، ليذ فقط لمػاليات  ٜٚٚٔعام زيادة في ديدسبخ القادم أو في 

.. نخصط .الستحجة، بل أيًزا لمجول الرشاعية األخخى التي تعاني مغ اقتراد ضعيف
لسشاقذة ىحا األمخ ليذ معظ فقط، ولكغ أيًزا مع إيخان وفشدويال، فدػف تقع كارثة 

"فػرد" ذكخ و ، (ٕ٘ٔ)ستجفع االقتراد العالسي إلى الخكػد كسا حجث في العام الساضي"
االقترادي الحي نسخ بو حالًيا في  نتعاشاالرطع أنو : "في ىحا االجتساع أيًزا

: "جاللة السمظ رد "سعػد" عميو قائاًل  ،(ٖ٘ٔ)ىًذا" نااقترادو ال يدال نفإالػاليات الستحجة 
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ر، ولكغ ىحا سيكػن صعًبا، عازم مثل الريف الساضي عمى عجم زيادة األسعا
 السمظ جاللة قال، وفشدويال إيخان مع فعمو يسكشظ ما عمىبذكل كبيخ  وسيتػقف
 .(ٗ٘ٔ)%"٘ تجاوزت زيادة أي قاشع بذكلسيخفس 

أن الػاليات الستحجة لع إلى  أيًزاوثائق العالقات الخارجية األمخيكية وأشارت  
تكتف بسثل ىحا االجتساع فقط مغ أجل الػقػف ضج سياسة الذاه الستجية نحػ رفع 

كتب الخئيذ "فػرد" رسالة إلى  ٜٙٚٔأكتػبخ  ٜٕأسعار الشفط في ديدسبخ القادم؛ ففي 
: "إن تجشب زيادة أسعار الشفط أمخ بالغ األىسية لمحفاظ عمى الذاه ححره فييا قائاًل 

البشاءة مغ أجل  علحلظ أشمب استسخار ؾيادتك، ش االقترادي العالسي الجاري اآلناالنتعا
وتػاجو  ،ةاقترادي.. تعاني دول صشاعية ميسة مغ صعػبات .مشع مثل ىحه الديادة

في عجم االستقخار الدياسي، ومديًجا مغ السذكالت االقترادية الحادة إذا  خصًخا ماثاًل 
"فػرد" رسالتو بتيجيج ُمبصغ لمذاه  واجيت زيادة في أسعار الشفط العام القادم"، ومدتكساًل 

مغ السعجات العدكخية ُميجدة نتيجة محاوالت ، وطيخىا F-16: "إن صفقة شائخات قائاًل 
 .(٘٘ٔ)الكػنجخس مشع بيعيا إذا أصخت إيخان عمى السصالبة بخفع أسعار الشفط

يتزح مغ رسالة الخئيذ "فػرد" مػقف الػاليات الستحجة السعارض بذجة ألي  
، ورطع ذلظ ضل ٜٙٚٔزيادة في أسعار الشفط في اجتساع أوبظ القادم في ديدسبخ 

يديخ عمى سياستو الشفصية السصالبة بخفع أسعار الشفط، واتزح ذلظ مغ خالل الذاه 
نذتخي سمًعا مغ السسمكة  : "نحغقائاًل  ٜٙٚٔنػفسبخ  ٔرده عمى رسالة "فػرد" في 

فخندا وإيصاليا، ونجج أن التزخع عشجىع يديخ بدخعة إلى أعمى، وأحياًنا قج و  الستحجة
ميدان مجفػعاتيع سيطل حخًجا، ولكغ ىحا %، وإنشي أدرك أن حال ٕٓيرل إلى 

بالتأكيج ال ُيبخر لشا االنتحار حتى نجفع ثسغ فذميع أو عجم قجرتيع عمى وضع بالدىع 
 تساًما، تجركػن  أنكع شظ ال.. .عمى شخيق التقجم مغ خالل بعس التجابيخ السحمية

 ومع، ابمجيش بيغ وثيق تعاون  عمى الحفاظ بزخورة العسيق اىتسامي الخئيذ، سيجي
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إذا كانت ىشاك معارضة في الكػنجخس وبعس الجوائخ األخخى لخؤية إيخان  ذلظ
مددىخة وقػية عدكخًيا، فيشاك العجيج مغ الجول األخخى التي يسكغ أن تدودنا بو 

 .(ٙ٘ٔ)فحياتشا ليدت في أيجييع"

إلى  ويتبيغ لشا مغ ذلظ أن العالقة الخاصة بيغ "واششصغ" و"شيخان" وصمت 
الياوية، فمع تحقق سياسة "كيدشجخ" في تجليل الذاه أي فائجة لكل مغ الخئيذ حافة 

اآلخخ كخرع، لحلظ ففي آواخخ نػفسبخ  بل أصبح كل مشيسا يػاجو "فػرد" أو الذاه
 –رئيذ مجمذ االحتياشي الفيجرالي  –"  Arthur Burnsبيرنز خآرث“أخبخ ، ٜٙٚٔ

" أنو "قمق لمغاية" بذأن إمكانية Nelson Rockefeller"فػرد" ونائبو "نيمدػن روكفمخ 
أي يادة أسعار الشفط بخقع مغ خانتيغ، بالجوحة عمى ز  ديدسبخ قسة مػافقة أوبظ في

وتداءل عسا إذا كان عمى الخئيذ "فػرد" أن يتخأس وفًجا إلى الذخق ، % أو أكثخٓٔ
مغ  ولكغ ىحا السقتخح لع يمق قبػاًل  ،تثبيت األسعار مغ أجلقزيتو  لمجفاع عغاألوسط 

 .(ٚ٘ٔ)"كيدشجخ"، بل شعخ بالفدع مغ سحاجة الفكخة، وبعج نقاش بيشيسا ُرفس السقتخح

ونتيجة التخػف األمخيكي مغ زيادة أسعار الشفط في قسة ديدسبخ القادمة،  
لمقاء  ٜٙٚٔنػفسبخ  ُٜٕدعي سفيخ الدعػدية لجى الػاليات الستحجة "عمي رضا" يػم 

: "لقج شمبت مشكع الحزػر مغ أجل التعبيخ عغ قمقي قالالخئيذ "فػرد"، وحيشيا 
ضخار الجديسة التي قج تشتج الذخري العسيق بخرػص مػضػع أسعار الشفط، واأل

فكسا تعمع ىحه ليدت قزية حدبية  األسعار في ديدسبخ القادم تمظ عغ أي زيادة في
أو سياسية تخز الػاليات الستحجة فقط، بل تخز جسيع دول العالع، فالجول الشامية 

الجول الغخبية كحلظ أسعار الشفط، و ارتفاع  سػف تمقى عػاقب سياسية خصيخة في حال
ىحا مغ ضغط كبيخ جخاء أيًزا مثل بخيصانيا وإيصاليا وإسبانيا والبختغال سػف تعاني 

: "إن األميخ سعػد أخبخه في الدابق بأنشا سشفعل ، ورد الدفيخ عميو قائاًل (ٛ٘ٔ)"االرتفاع
فالصمب اآلن عمى الشفط زاد عغ  ، ولكغ شيًئا واحًجا فقط قج تغيخ،كل ما في وسعشا
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مسارسة الزغط  ع.. سشفعل كل ما في وسعشا دون كدخ أوبظ، ولكغ يسكشك.ضالعخ 
الحسيجة يسكشكع  ععمى األعزاء اآلخخيغ سيكػن ذلظ مفيًجا، إذ مغ خالل مداعيك

 .(ٜ٘ٔ)إقشاع السشتجيغ اآلخخيغ"

الخئيذ "فػرد" بأن  ٜٙٚٔديدسبخ  ٖوفي تمظ األثشاء، أخبخ "كيدشجخ" في  
: "أعتقج أن الذاه فيع الخسالة، إنو يتحجث اآلن عغ إيخان قائاًل لجيو أخباًرا جيجة مغ 

%"، وذكخ لمخئيذ "فػرد" بأنو ٛإلى  ٚ مغ %، لحا أعتقج أنيا ستكػن ٓٔزيادة بشدبة 
: "فقط حتى نحافع يؤيج مقتخحو بخرػص زيارة الدفيخ اإليخاني لمبيت األبيس قائاًل 

ع الدفيخ اإليخاني ع الخئيذ "فػرد" موبالفعل اجتس (ٓٙٔ)عمى وضع األمػر في نرابيا"
ىحا االجتساع أوضح "فػرد" أن أي وفي  ٜٙٚٔديدسبخ  ٚفي  (ٔٙٔ)""أردشيخ زاىجي

زيادة في أسعار الشفط في قسة ديدسبخ بالجوحة سيكػن ليا تأثيخ خصيخ عمى الييكل 
في  الستحجةقجرة الػاليات  عمى ستؤثخ بذكل كبيخ لديادةالسالي العالسي، كسا بًيغ أن ا

، وكان رد "زاىجي" عميو بأنو سيكػن ىشاك زيادة ال مفخ مشيا، الشامية الجول مداعجة
عار ولكشو يقتخح أن تكػن معتجلة، وبعج نقاش بيشيسا وإصخار "زاىجي" عمى زيادة أس

؟"، فكان رد "زاىجي": "اآلن شبو الشفط، قال "فػرد": "ىل مسكغ تأجيل رفع أسعار الشفط
ل أو عجم زيادة التأجي.. .إذا كان في وقت مبكخ كان مغ السسكغ إجخاء ذلظ يلمدتح

% وقج ترل إلى ٓٔويشبغي تػقع زيادة في األسعار ال تقل عغ  األسعار طيخ وارد
 .(ٕٙٔ)% لكششا لغ ندسح بأن تديج عغ ذلظ"!٘ٔ

وفي ضػء تمظ الطخوف، جاء الدفيخ الدعػدي "عمي رضا" إلى البيت  
قبل قسة  –، ليحسل بذخى سارة إلى الخئيذ "فػرد" ٜٙٚٔديدسبخ  ٗٔاألبيس في 

فقج أخبخه بأن الدعػدييغ لغ يدسحػا بديادة أسعار  –ديدسبخ بالجوحة بداعات قميمة 
%، ولكغ بدبب مػقف شخكات ٚأو ٙ%، بل ويأممػن بشدبة ٓٔالشفط بشدبة أكثخ مغ 

 .(ٖٙٔ) العسيق% فأعخب "فػرد" عغ امتشانو ٘الشفط ستكػن ىشاك زيادة حتسية بشدبة 



 2222 سبتمبر –السبعون التاسع و العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022 381 

إلى  ٘ٔعمى أية حال، جاء مؤتسخ وزراء الشفط في "الجوحة" في الفتخة مغ  
ليبخز الخالف واالنقدام بيغ إيخان والدعػدية حػل تحجيج أسعار  ٜٙٚٔديدسبخ  ٚٔ

في ىحا السؤتسخ، فقج يتع التػصل إلى اتفاق حػل أسعاره  لع؛ حيث (ٗٙٔ)نفط أوبظ
قخرت إيخان وجسيع دول أوبظ األخخى ما عجا الدعػدية واإلمارات زيادة أسعار الشفط 

% مغ أول يػليػ ٘، ٜٚٚٔ% اعتباًرا مغ أول يشايخ ٓٔ :% عمى مخحمتيغ٘ٔبشدبة 
زيادة  ، بل وقخرتا(ٙٙٔ)ىحا القخاررفزت الدعػدية واإلمارات ، (٘ٙٔ)مغ نفذ العام

% فقط، وىػ ما أدى إلى حجوث ازدواجية في األسعار داخل ٘بشدبة  أسعار الشفط
بأنيا  -عمى لدان "يساني"  –، وأعمشت الدعػدية أيًزا في ىحا السؤتسخ (ٚٙٔ)أوبظ

 ٙ,ٛسػف تخفس سعخ الشفط الحي يعخضو مشافدػىا عغ شخيق زيادة إنتاجيا مغ 
مميػن بخميل يػمًيا، وبعج كل ىحه اإلجخاءات مغ قبل الدعػدية، صخح  ٙ,ٔٔإلى 

"يساني" لمرحفييغ قبل مغادرتو "الجوحة": "نتػقع أن يقجر الغخب وخاصة الػاليات 
 .(ٛٙٔ)اه"!الستحجة ما فعمش

أشاد الخئيذ "فػرد" بجور الدعػدية واإلمارات في قسة "الجوحة"، مغ خالل  
، أىع ما ورد ؼيو: "إنشا نأسف بذجة لقخار أوبظ بخفع ٜٙٚٔديدسبخ  ٚٔبيان لو في 

ولكغ نقجر بذجة جيػد األعزاء في مشطسة أوبظ، وخاصة ، أسعار الشفط مخة أخخى 
 ػليةبالسدئ إحداسيع دفعيع الحيغالسسمكة العخبية الدعػدية واإلمارات العخبية الستحجة، 

 إلى العالسي االقتراد عمى الشفط أسعار لديادة الدمبي بالتأثيخ واالىتسام ،الجولية
 .(ٜٙٔ)"الشفذ ضبط إلى الجعػة

تبشي إيخان سياسة رفع أسعار الشفط في مؤتسخ الجوحة في وعمى الخطع مغ  
فإنو نتيجة لزغط الػاليات الستحجة عمى الدعػدية، فقج واصمت ، ٜٙٚٔديدسبخ 

حيث ىجدت بديادة اإلنتاج في محاولة  ؛األخيخة بعج السؤتسخ ضغصيا عمى إيخان
مق أزمة إلطخاق سػق الشفط، مسا أدى ىحا التيجيج إلى انخفاض أسعار الشفط فخ
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: قائاًل  - أحج أقخب مدتذاري الذاه -"  عمع سجهللاأ اقترادية لمذاه، ولقج ذكخ حيشيا "
 ...واحجة مغ السسمكة العخبية الدعػدية حخكة"لقج أىجرنا كل سشت كدبشاه مغ خالل 

 إذا أحدمتشا نذجد أن ويجب ،السالي نااستقخار نتعخض لسخاشخ تؤثخ عمى  اآلن نحغ
 في لدعػديةالتي قامت بيا ا الجخيئة الخصػة أكجت وىكحا"، الحياة قيج عمى البقاء أردنا

 . (ٓٚٔ)الستحجة لمػاليات إقميسي حميف كأقػى  إيخان استبجال في رطبتيا "الجوحةمؤتسخ "

وفي الحؿيقة، لع يكغ ىحا فقط مغ نتائج مؤتسخ الجوحة، بل كان ىشاك أيًزا  
 -التي كانت تصالب دائًسا بخفع أسعار الشفط  -تغييخ سخيع في سياسة الذاه الشفصية 

نتيجة تخػفو مغ سياسة اإلدارة األمخيكية بعج أن اتزح لمداسة اإليخانييغ انحيازىا 
ودعسيا الػاضح لمحكػمة الدعػدية عمى حداب عالقتيا الػثيقة مع الذاه، وكحلظ أدرك 

أسعار الشفط قج يؤدي الذاه بعج ىحا السؤتسخ أن اتخاذ أي مػقف ُمترمب آخخ تجاه رفع 
إلى إضعاف نفػذىع داخل أوبظ مقارنة بالجور الحي تسارسو الدعػدية، والحي تخاه اإلدارة 

 .(ٔٚٔ)األمخيكية أنو بسثابة مالذىا األكيج لحساية الجوالر وإنعاش االقتراد األمخيكي

أثشاء فتخة حكع الخئيذ "جيخالج  -يتزح مسا سبق أن مػقف اإلدارة األمخيكية  
كان أكثخ شجة عسا اتخحتو اإلدارة األمخيكية أثشاء  -سياسة إيخان الشفصية  مغػرد" ف

نيكدػن"، ولكغ لع تأت ىحه الذجة مشح بجاية تػليو الحكع، ريتذارد فتخة حكع الخئيذ "
ففي البجاية كان اعتساده عمى الخصب والسخاسالت والديارات الخسسية، وعشجما لع 
تدتجب إيخان لسثل ىحه اإلجخاءات، قامت اإلدارة األمخيكية بتعديد عالقاتيا مع أبخز 

ل الزغط بذجة عمى إيخان أعزاء أوبظ أال وىي السسمكة العخبية الدعػدية مغ أج
قسة أوبظ بالجوحة في  أثشاءلتغييخ سياستيا في رفع أسعار الشفط، وبخز ذلظ بػضػح 

 .الشفصية الذاه سياسة في سخيع تغييخ، وما نتج عشيا مغ ٜٙٚٔديدسبخ 
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 خاتمة:
، وما ٖٜٚٔنخمز مسا سبق إلى أن إيخان استغمت أحجاث حخب أكتػبخ  

العخبي، لتعسل عمى زيادة أسعار الشفط مغ خالل اجتساعات تبعيا مغ حطخ الشفط 
، بخفع أسعار ٖٜٚٔديدسبخ  ٖٕمشطسة أوبظ، حيث قامت في مؤتسخ "شيخان" في 

، وكان مػقف ٖٜٚٔالشفط إلى أربعة أضعاف ما كانت عميو قبل شيخ سبتسبخ 
حه الػاليات الستحجة حيشيا في عيج الخئيذ "ريتذارد نيكدػن" أنيا شجعت مثل ى

الجول  وجو في العالسي األمخيكي االقتراد مكانة تعديد الديادة؛ ألنيا كانت تخطب في
 لمػاليات الستحجة في ذلظ الػقت. حؿيقييغ مشافديغ كانػا الحيغ واليابان األوروبية
ونتيجة استسخار سياسة إيخان في رفع أسعار الشفط، وما تختب عمييا مغ  

يكي اتخحت اإلدارة األمخيكية أثشاء الفتخة الستبؿية مغ نتائج سمبية عمى االقتراد األمخ 
حكع الخئيذ "نيكدػن" بعس اإلجخاءات لمػقػف ضج ىحه الدياسة، تسثمت في 
الخصب والديارات الخسسية، ولكغ لع تشفح مثل ىحه اإلجخاءات بذكل حاسع، حيث كان 

ػ إال صجيق الخئيذ "نيكدػن" ووزيخ خارجيتو "كيدشجخ" يخيان أن شاه إيخان ما ى
 لالتحاد الترجي االعتساد عميو في عديد ال يسكغ الزغط عميو بذجة، حيث يسكغ

 .اليشج مع التػازن  تحقيق أجل مغ الدػفيتي
ومع تػلي "جيخالج فػرد" رئاسة الػاليات الستحجة تغيخ السػقف األمخيكي كثيًخا  

تجاه سياسة إيخان في رفع أسعار الشفط، فكان أكثخ حدًما مغ الخئيذ "نيكدػن"، ولكشو 
رطع ذلظ حاول في بجاية حكسو اتباع بعس اإلجخاءات طيخ الستذجدة ضج سياسة 

لخصب والخسائل والديارات الخسسية، ولكغ عشجما مغ خالل االشفط  أسعار رفع فيإيخان 
لع تأت مثل ىحه اإلجخاءات ججواىا بجأ يتخح أسمػب التححيخ والتيجيج ضج سياسة 

 عالقات الػاليات الستحجة تعديدقػي عغ شخيق  بذكلإيخان، حتى تسكغ مغ تغييخىا 
 قسة أثشاء بػضػح ذلظ وبخز الدعػدية، العخبية السسمكة وىي أال أوبظ أعزاء أبخز مع

، ؼبعج ىحا السؤتسخ أدركت إيخان أن اتخاذ أي مػقف ٜٙٚٔ ديدسبخ في بالجوحة أوبظ
داخل أوبظ مقارنة  اُمترمب آخخ تجاه رفع أسعار الشفط قج يؤدي إلى إضعاف نفػذى

بالجور الحي تسارسو الدعػدية، والحي تخاه اإلدارة األمخيكية مالذىا األكيج لحساية 
 مخيكي.االقتراد األ
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 الههامش
انخژي در مشصقو خميج فارس؛ بازششاسي  وامشيتنطخي ولقسان قشبخي: تشگو ىخمد  أشخفعمي  (ٔ)

, ٖٜٖٔمخيكا )فرمشامة مصالعات فخىشگي وسياسي خميج فارس، پاييد أىجاف ژئػاستخاتژيظ أ 
 .ٕٔٔ(، ص ٔ, شساره ٔدوره 

السسمكة إيخان و  ، مغٜٓٙٔ األوبظ اخترار مشطسة الجول السرجرة لمشفط، تأسدت في سبتسبخ (ٕ)
العخبية الدعػدية والعخاق والكػيت وفشدويال، وجاءت نذأتيا مغ أجل تشديق سياسة الشفط 

، بل انزست العالسية بيغ الجول السشتجة، ولع تقف عزػية السشطسة عمى الجول الدابقة فقط
دمحم باقخ  انطخ:. ٖٜٚٔ عزًػا قبل أزمة الشفط في عام ٖٔإلييا دول أخخى حتى وصمت إلى 

، پاييد ٓٙحذست زاده، پشجاه سال اوپک وسياست )فرمشامو راىبخد، سال بيدتع، شساره 
 ، وانطخ أيًزا:ٖٔٔ(، ص ٜٖٓٔ

U.S. Department of State (DS), Overview, Organization of Petroleum Exporting 

Countries (OPEC): Aspirations and Tactics, May 19, 1975, p. 1.  

، قام والجه "رضا بيمػي" بتخبيتو تخبية ٜٜٔٔولج "دمحم رضا بيمػي" في "شيخان" في عام  (ٖ)
، ٜٔٗٔحكع إيخان في عام عدكخية حتى يكػن القائج العام لمقػات السدمحة، اعتمى "دمحم رضا" 

، وضل ٜٔٗٔإيخان في عام  يعلحكع بعج احتاللوالجه عمى التشازل عغ ا الحمفاء جبخبعج أن أ
تػفي بعج الثػرة اإلسالمية  عاًما، ٓٗأي ما يقخب مغ  ،ٜٜٚٔدمحم رضا" في الحكع حتى عام "

ُمتأثًخا بسخض الدخشان الحي أخفاه حتى عغ أسختو  ٜٓٛٔفي عام  في إيخان بعام واحج فقط
 حتى ال يعخض نطام حكسو لمخصخ. انطخ: 

John H. Lorentz: Historical Dictionary of Iran Historical Dictionaries of Asia, 

Oceania and the Middle East (The Scarecrow Press, Lanham, 2007), p.217؛ 
Ervand Abrahamian: A History of Modern Iran (First Published, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2008), p. xxii. 

م( )رسالة ماجدتيخ، ٜٔٛٔ – ٜ٘ٗٔنبيمة محسػد ذيب مميحة: الدياسة األمخيكية تجاه إيخان ) (ٗ)
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