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مضى القرن العشرون 

التي , بتفاعالته المعروفة 
سخرت النفط لتحقيق حاجات 
 الحضارة المادية 
 
 
 
أحدثت ثورات 
تكنولوجية وتقنية غيرت 
العالم ودفعته إلى التسارع 

حتى وصل إلى , المتزايد 
ه في العقد األخير من ذروت

 القرن العشرين
 
 
 
 
أدركت أن السالمة 
الحضارية تتطلب السيطرة 
الشاملة على منابع النفط ، 
وهذا ما أفاد به المفكرون 
الستراتيجيون ودونوه في 
 كتبهم 
 
 
 
 
كانت الحرب العراقية 
اإليرانية المدخل الرئيسي 
للهيمنة الكاملة على منابع 

أساليب النفط ، وتم إستخدام 
معقدة ومتطورة تنطلي على 
الجميع للوصول إلى تلك 

   !!طــوك النفـسل: اـثاني

كان معروفا منذ أقدم العصور في منطقتنا، حيث ُأستخدم القار الذي هو أحد  مارغم أن النفط رب
المدنية   مشتقاته قبل آالف السنين، لكن اإلكتشاف الحقيقي له كطاقة فعالة في صناعة الحضارة وبناء 

ار الحكومات إلى هذا المصدر المهم ، ومنذ ذلك التأريخ توجهت أنظ1859تحقق في أمريكا عام 
للطاقة ، وأخذت تتجمع معلومات لدى الدول الصناعية عن مكامنه ومخازنه الكبيرة، ويبدو أن الدولة 

العثمانية قد أغفلت هذا اإلكتشاف ولم تمتلك المهارات التقنية الالزمة لمعرفة مكامنه ، والتحقق من 
  .وجوده وهي التي كانت تملك معظمه

عندما وضعت الحرب العالمية األولى أوزارها أسرعت الدول المنتصرة بتطبيق معاهدة ولهذا 
التي قسمت التركة وفقا لحساباتها النفطية خصوصا، وأوجدت أنظمة وسياسات تخدم , بيكو  - سايكس 

  . مصالحها وتوفر لشركاتها الناهضة حرية التنقيب واإلستثمار النفطي

لحرية الكافية للشركات، عندما ساهمت باإلفقار وعدم اإلهتمام وسعت تلك األنظمة إلى توفير ا
, باإلقتصاد والتقدم العلمي والتفاعل المتوازن مع العالم ، وخضعت للجهل والمرض والشعور بالدونية 
وعدم القدرة على اإلبتكار والتفاعل الصناعي المؤدي للرقاء والرفاه ، وتجاهلت أهمية النفط ودوره 

  .فبقيت دول المنطقة متخلفة صناعيا، ومستهلكة دائما، وال يمكنها أن تنتج ما تحتاجه,  في الحياة 

التي سخرت النفط لتحقيق حاجات الحضارة المادية , ومضى القرن العشرون بتفاعالته المعروفة 
فتسارعت خطواتها في النصف الثاني منه ، وأحدثت ثورات تكنولوجية وتقنية غيرت العالم ودفعته , 
  .حتى وصل إلى ذروته في العقد األخير من القرن العشرين, ى التسارع المتزايد إل

عندما قررت ,  1973وكان أهمها إنتكاسة أكتوبر , وحصلت إنتكاسات نفطية في القرن الماضي 
دول األوبك إيقاف ضخ النفط بسبب الحرب ، في وقت تعاظم الطلب فيه عليه ، فأحدث هزة عالمية ، 

جهزة الدول القوية وقررت أن ال تسمح بمثلها أن تتكرر، وأدركت أن السالمة الحضارية تحفزت لها أ
,  تتطلب السيطرة الشاملة على منابع النفط ، وهذا ما أفاد به المفكرون الستراتيجيون ودونوه في كتبهم 

واجهة والتصدي وتشير بعض الكتابات أن لتأميم النفط أيضا أثر كبير في إستنفار الطاقات الالزمة للم
  . واإلمتالك المطلق 

ومنذ ذلك الحين رسمت السياسات، وكانت الحرب العراقية اإليرانية المدخل الرئيسي للهيمنة 
الكاملة على منابع النفط ، وتم إستخدام أساليب معقدة ومتطورة تنطلي على الجميع للوصول إلى تلك 

مخططين وجهل المنفذين المستهدفين، والذين تم الغاية ، فكان الذي كان وحصل الذي حصل ببراعة ال
إستخدامهم لكي يكونوا قوة فعالة وكبيرة لتحقيق الهدف المنشود، والذي أصبح واقعا معاشا بعد أن كان 

  .في آفاق الخيال
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 الغاية
 
 
 
 
كان الذي كان وحصل 
الذي حصل ببراعة المخططين 
 وجهل المنفذين المستهدفين

 
 
 
 
هزمت حسابات العراق 
المبنية على حروب المنطقة 

السابقة ، والذي كان يرى،  
بأن الحرب بين دولتين 

ها نفطيتين لن تستمر طويال ألن
 تؤثر على سوق النفط 
 
 
 
 
أن النفط صار عصب 
الوجود الحضاري المعاصر، 
وال يمكن ألية دولة قوية أن 
تستغني عنه، ألن ذلك يعني 
 كارثة مرعبة وإنهيار أكيد

 
 
 
 
أن المنطقة صارت قلب 

الذي , الحضارة المعاصرة 
يضخها بطاقة الحياة ولو لبضعة 
قادمات عقود 

 
 
 
 

بع النفط أن البقاء في منا
أمر ال رجوع عنه أبدا، وأن 
األحوال تتغير وتجري وفقا لما 
يخدم هذا الغرض المصيري 
 في األرض

 

ت وما تالها لتؤازر مشروع السيطرة على  منابع النفط ومصادره ومضت حرب الثمانية سنوا
ألن أكبر دولة نفطية قد تمكنت من مضاعفة إنتاجها اليومي  , األساسية، وخاللها لم تتأثر أسعار النفط 

  . لكي تسد الحاجة العالمية ، وهذا أحد أهم األسباب التي أدت إلى إطالة الحرب 

ة على حروب المنطقة السابقة ، والذي كان يرى،  بأن الحرب بين وهزمت حسابات العراق المبني
دولتين نفطيتين لن تستمر طويال ألنها تؤثر على سوق النفط ، وأي حرب في منطقة الشرق األوسط 

  . ال يمكن للعالم أن يتحملها أكثر من بضعة أيام

ئر مروعة وتداعيات التي كلفته خسا, ولهذا فقد العراق رهانه وسقط في فخ الحرب الطويلة 
  . مدمرة ومتواصلة ، فدخل في دائرة الخراب المفرغة

وكانت صادرات البلدين المتحاربين معدومة أو قليلة ، ألن الحرب قد أتت على ضرب كل شيئ 
  . فيهما، فتعثرت قدراتهما التصديرية، وسياساتهما اإلقتصادية

ا وإرتمى في جحيم الصراعات الغير متكافئة لكن إيران قد تعافت نسبيا من النتائج، والعراق فاقمه
  . وخسرانٍ دائب, والتي أحالته إلى خراب مرعب ورماد متهايل , 

وأصبح معظم المخزون العالمي للنفط مرهونا، وبعض الدول ربما صارت ال تملك قدرا كبيرا من 
  .الحرية في نفطها

للنفط خصوصا الدول الناهضة  وفي بداية القرن الجديد تغيرت أحوال الدنيا وإزدادت حاجتها
الذي دخل بتفاصيل حياة اإلنسان في معظم , إقتصاديا ، ألن النمو اإلقتصادي يحتاج إلى طاقة النفط  

الدول ، وأصبح يعني الرفاهية والتفاعل المعقد الذي تعيشه وتتنعم بمفرداته ، وما يجلبه من رخاء 
   .ومتعة وسهولة تفاعل وتعبير عن السعادة والحرية

أي أن النفط صار عصب الوجود الحضاري المعاصر، وال يمكن ألية دولة قوية أن تستغني عنه، 
  . ألن ذلك يعني كارثة مرعبة وإنهيار أكيد

  . وأهم طاقة تحافظ على قوتها وسالمتها هو النفط, فالقدرات الدولية تحتاج إلى طاقات 

ذلك يعني تهديدا لألمن اإلقتصادي  وال يمكن بأي حال من األحول التهاون في مسألته ، ألن
ووفقا لحسابات الزمن , خصوصا في الزمن الحاضر , وزعزعة للقدرات وإضعاف للهيبة والقوة 

اآلتي، ألن اإلنتاج قد وصل إلى ذروته في معظم الدول المنتجة للنفط ، وبذلك إنحدر وتدهور وصار 
  . ها اإلنتاجي لتلبية الطلب المتزايد على النفطمكلفا، إال في منطقتنا التي الزالت قادرة على رفع سقف

الذي يضخها بطاقة الحياة ولو لبضعة عقود , أي أن المنطقة صارت قلب الحضارة المعاصرة 
قادمات، ومعنى هذا أن البقاء في منابع النفط أمر ال رجوع عنه أبدا، وأن األحوال تتغير وتجري وفقا 

  .رضلما يخدم هذا الغرض المصيري في األ

وأن ال يتحقق التقدم في , وبناء على ذلك فأن أهل النفط عليهم أن ال يتمتعوا بحضارة النفط 
فال يسمح لدول النفط أن تستهلك أكثر من نسبة , ألن ذلك يعني إستهالكا أكبر للنفط , مجتمعاتهم 

عها إلى مما تطلب دف, وبعض الدول تجاوزت ذلك , %) 20-15(معينة من إنتاجها النفطي وهي 
  .منزلقات مكلفة وذات مردودات سلبية على الواقع اإلجتماعي والعمراني والحضاري المعاصر

ويقرر آليات التفاعل ما بين الدول المنتجة , وبهذا فأن النفط يتحكم بالسلوك على جميع المستويات 
, وما عدا ذلك  ,وما يحصل داخلها من تطورات وأحداث محكومة بإرادة السيطرة على النفط , للنفط 
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أن إهمال دور النفط في 
تقرير السلوك وتداعيات 
األحوال خطيئة كبرى بحق 

التي , المجتمعات النفطية 
يراد قراءتها وفقا لرؤى 
وتصورات الطامعين بثرواتها 

  !!النفطية

إلبعاد األنظار عن جوهر الغايات واألهداف , مسرحيات تفاعلية إلهائية إستغفالية إستنزافية توريطية 
  .والمشاريع والبرامج التي تتحقق بإتقان, والطموحات 

إذ يبدو أن السلوك العام والخاص في المجتمعات النفطية مرهون بإرادات القوى المتصارعة على 
وفقا لمبدأ الغاية تبرر ألف , وحرمان أهله من منافعه وثرواته , ا المطلقة على منابعه بسط سيطرته

  !!وسيلة ووسيلة إلمتالك النفط

ولهذا فأن إهمال دور النفط في تقرير السلوك وتداعيات األحوال خطيئة كبرى بحق المجتمعات 
  !!تها النفطيةالتي يراد قراءتها وفقا لرؤى وتصورات الطامعين بثروا, النفطية 

 
 

***   *** 

  " ومـــا سوهــــــــــــــا"  سلسلــة

    أفكــــار نفسيــــة لحيــــاة …
  ةــــــاة طيبـــــه حيــــفلنحيين

  صادق السامرائي
 

  "ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة  " بوستــــــر" 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf 
  
جامعات، مستشفيات، ( في اماكن تواجدهم و عملهم " البوستــــــر " يشرفني دعوة الجميع المساهمة في توزيع هذا  

 مقدرين ذلك اعترافا لما قدمته الشبكة من خدمات لتطور العلوم والصحة النفسانية العربية ) جمعيات، دوات، مؤتمرات 

  

 م الواسعة حتى ال نبقى نصفق بيد واحدة فال يصل صوتنا الى من يستحق ان يصل اليهاالمل كبير في مشاركتك

  

  بكم نرقى ومعكم نسير الدرب رفعة بالعلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطاننا
*** *** *** 

  المتجر االلكتروني على " ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

 

 

*** *** ***  

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  " ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة اصدارات 
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

 

*** *** ***  

  على الفايس بوك" ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة اصدارات 
https://www.facebook.com/%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-Wa-Ma-Sawahaa-

568068330023328/ 

 
  

  )االصدارات السابقة (  " ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة  دليـــل 
   كامل األعداد فهارس و مقدمات 

 )2016(االخير  /  رابعال  العـــدد  الـى)  2015(  االول العــدد  من

   الدليـــلكتاب   تحميــلرابط 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3  
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