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المقدمة
اتيجي وبدالً من أن تكون
تتمتع بالد فارس بعدد من المميزات التي زادت من أىميتيا االستر ة

عوامل مساعدة لتطوير وتقدم البالد  ،نجدىا قد تحولت في أحيان كثيرة إلى أسباب جمبت الويالت

عمييا  ،فموقع بالد فارس جنوب روسيا جعميا محط أنظار القياصرة الروس الساعين إلى الوصول
لممياه الدافئة  ،وقربيا من اليند جعميا موضع اىتمام اإلمبراطورية البريطانية .

وىكذا أصبحت بالد فارس ساحة لمتنافس بين دولتين  ،إضافة إلى دخول دول أخرى

جمبت التنافس الدولي في بالد فارس طمعاً بثرواتيا الطبيعية وتخمفيا االقتصادي .
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االمتيازات األولى لمتنقيب عن النفط :

تمكن وليم نوكس دارسي

()1

( )W. noxy darsyأن يحصل عمى جزء من

االمتياز الذي منح لروتر( . )Reuterوقد استطاع أن يتوصل دارسي وبشكل رسمي مع الحكومة

الفارسية عمى اتفاق االمتياز في  28آيار  1901من مظفر الدين شاه لمتنقيب عن النفط واستثماره
لمدة ستين عاماً وبذلك يعتبر دارسي أول شخص خطى خطوة عممية في طريق العثور عمى النفط

الفارسي

()2

.

 )darsy oilبالبحث عن النفط في

نص االمتياز النفطي عمى ان تقوم شركة دارسي (

جميع مناطق جنوب غرب بالد فارس باستثناء المقاطعات الخمس الشمالية (أذربيجان  ،كيالن ،

مازندران  ،استراباد  ،خراسان)  ،وان استثناء ىذه المقاطعات لعدم إثارة روسيا التي كانت تسعى
لمحصول عمى مزيد من االمتيازات في األراضي الفارسية

()3

 .ويرجع سبب اختيار منطقة جنوب

غرب بالد فارس كموقع لمتنقيب عن النفط  ،ذلك لقربيا من الخميج العربي والذي يوفر نفقات مد
األنابيب لمسافات بعيدة  ،والسبب اآلخر ىو خصوبة ىذه الحقول من ناحية الكميات النفطية

المتوفرة في باطنيا

()4

.

وقد نص العقد الفارسي عمى أن لصاحب االمتياز الحق في التنقيب عن النفط واستغاللو

تجارياً ومد أنابيب النفط لنقمو إلى السواحل الجنوبية  ،وتكوين شركة أو أكثر تخول ليا نفس
الحقوق التي كانت لصاحب االمتياز  ،وعند انتياء المدة تؤول ممكية الشركة إلى الحكومة

الفارسية

()5

 .مقابل ذلك أن يدفع دارسي إلى شاه ايران مبمغ(عشرون) ألف باون إسترليني  ،وان

تكون حصة بالد فارس في الشركة (  )%16و قبل الشاه بيذا المبمغ الزىيد  ،وقد وصف بعض
الباحثين ىذا االمتياز بأنو أشبو ما يكون بتنازل الشاه عن عرش بالد فارس لدارسي  ،ألنو كما
يتضح من شروطو لم يكن في صالح الفرس التي لم تحصل منو إال عمى مبمغ زىيد

ال يسد عجز خزينة الدولة في تمبية ابسط متطمبات اإلدارة الفارسية .فضالً عن أن االمتياز لم
ينص عمى رفع حصة المممكة الفارسية من األرباح خالل المدة المحددة لالمتياز  ،كما أنو لم

يعطي الحكومة الفارسية أو أي شخص أخر دو اًر في إدارة الشركة أو الرقابة عمى أعماليا (.)6
باشرت شركة دارسي عمميا بالتنقيب عن النفط جنوب إيران إال أنيا ركزت عمى المناطق
الغربية في منطقة قصر شيرين  ،وقد استغرق البحث وقتاً طويالً كمف دارسي أموال كبيرة مما
ولدت لديو خيبة أمل  ،وقد دفعو ذلك بيع جزء من االمتياز لشركة بورما اإلنكميزية (

Anglo

 . )Burmah oilوبذلك تألفت بينيما في آيار  1905شركة االمتياز المحدودة  ،غير أن الشركة
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لم تعثر عمى النفط  ،إذ أوشكت موارد الشركة الجديدة عمى النفاذ  ،وبدأ الحديث يتردد بشأن بيع

االمتياز لشركة أجنبية  ،مما دفع الحكومة البريطانية التي كانت تراقب جيود الشركة بالتدخل ،
وبذلك يعتبر ىذا أول تدخل بريطاني رسمي في شؤون النفط الفارسي

()7

.

بعد جيود مضنية وخسارة كبيرة وحاالت القمق واليأس تخيم عمى أعضاء الشركة  ،وكانت

اآلمال والعيون متجية إلى عمميات الحفر غرب بالد فارس واذا باألنباء تحمل خبر تدفق النفط من

جنوبيا في 26آيار  ، 1908وكان ىذا بعد سبع سنوات من تاريخ منح االمتياز في منطقة مسجد

سميمان  ،وأتضح انو اكبر حقل اكتشف حتى ذلك الوقت  ،وبذلك أصبحت بالد فارس محط أنظار

الطامعين  ،وقد جمب تدفق النفط إلى بالد فارس مشاكل جديدة لم يكن

الحكم القاجاري قادر عمى مواجيتيا  ،كذلك تطمب التنقيب إمكانيات اكبر من إمكانيات شركة

دارسي

()8

 ،عمماً أن أول شحنة تصدير تجارية من النفط الفارسي كانت عام  1912عبر موانىء

منطقة عبادان عمى الخميج العربي وقدرت الشحنة بـ(خمسة وعشرون) ألف برميل

()9

.

تأسيس شركة النفط االنكمو -فارسية Anglo Pensianoil

إن اكتشاف النفط في بالد فارس وبكميات كبيرة  ،مقابل ذلك كان عمى الشركة أن توفر

مستمزمات اإلنتاج والتسويق من أنابيب نقل وميناء خاص لنقل النفط والبواخر  .إن توفير ىذه

كانت اكبر من إمكانيات شركة دارسي لذلك كان أصحابيا عمى استعداد لمتخمي عنيا إلى أية
شركة أجنبية

()10

.

عندما بدأت تشيع األخبار بتخمي أصحاب الشركة عن التنقيب  ،تنبو احد الضباط

البريطانيين وكتب الى برسي كوكس

Koukse

 Prseyالوكيل البريطاني في

اليند  ،بان أصحاب شركة دارسي عمى استعداد لمتخمي عن االمتياز دون الرجوع

إلى و ازرة الخارجية وبدون تبميغ أي مسؤول بريطاني  ،لذا يجب عمى الحكومة
البريطانية عدم إضاعة ىذه الثروة العظيمة

( )11

فعمل كوكس عمى حث لندن بالتدخل  ،وبالفعل

أجرت الحكومة البريطانية اتصاالت مع الشركة اإلنكميزية العاممة في حقل النفط  ،وقد أسفرت ىذه

االتصاالت عن تأسيس شركة النفط االنكمو – فارسية  company Anglo oil Pensianفي
 14نيسان  1909ثم تحولت بعد عام

 1935إلى شركة النفط االنكمو

– إيرانية

 Anglo – oil company Pensianسبب تغيير اسم البالد من فارس إلى إيران وذلك في
عيد الشاه رضا بيموي

()12

.
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وىي شركة مساىمة كان رأسماليا مميونا باون إسترلينياً  ،وقد حصل دارسي عمى تعويض

قدره ( )203ألف باون  ،وما يعادل (تسعمئة) ألف باون عبارة عن أسيم في الشركة الجديدة
وقد امتمكت الحكومة البريطانية (  )%51من أسيم الشركة عام

()13

.

 ، 1914وقد صرح مسؤول

بريطاني كبير عند افتتاح الشركة ((لقد ضمنا لإلمبراطورية البريطانية مورداً نشعر أن األيام ستثبت
مدى أىميتو الفائقة لمشعب البريطاني  ،وفي نفس الوقت استطعنا أن نحول دون وقوع ىذا المنبع

الطبيعي اليائل في أيدي أجنبية غير بريطانية))  .وبذلك رمت بريطانيا بثقميا في الشركة الجديدة
وبدأت تعمل لتييئة مستمزمات نجاحيا  ،في حين أن الحكومة الفارسية كانت من الضعف غير

قادرة عمى تأمين الحماية لمنشأة الشركة في ىذه المنطقة

()14

.

اتجيت الحكومة البريطانية عمى توفير الحماية النفطية بالتفاىم مع القوى المحمية  ،فجرى

تفاىم مع زعماء القبائل البختيارية في منطقة التنقيب لقيام رجاليم بحماية حقول وأنابيب النفط لقاء

مبمغ قدره (خمسة عشر) ألف دوالر لزعماء القبائل

()15

 .إضافة إلى ذلك تفاوض كوكس مع الشيخ

خزعل شيخ االحواز إلنشاء مصفاة لمنفط في جزيرة عبادان لقاء مساعدات مالية  ،وقد جرى ذلك

دون عمم الحكومة الفارسية وان األموال التي دفعت لرؤساء القبائل من حصة الحكومة الفارسية ،
والغريب أن تدور مثل ىذه المفاوضات الخطيرة من وراء ظير الحكومة الفارسية  ،وقد يقول

البعض أن ىذه صفقة تجارية وىذا كالم ظاىري يخفي أم اًر خطي اًر  ،الن امتالك الحكومة

البريطانية ليذا القدر الكبير من األسيم في الشركة التي شمل امتيازىا مساحات واسعة من البالد

التي ىي محط أطماع استعمارية  ،معناه إن ىذا االمتياز االحتكاري أصبح بريطانياً – فارسياً وأي
خالف أو اختالف بين الشركة والحكومة يكون نزاعاً بين الحكومة الفارسية والبريطانيين الذين

تدخموا بطريقة سافرة واستخدموا كافة وسائميم الدبموماسية لمضغط عمى الدولة الفارسية ،وكانت

بريطانيا حصمت فعالً عمى السيطرة االقتصادية عمى منطقة االمتياز وىذه خطوة قوية بعد اتفاق

سنة  1907والذي كان مقدمة لتجزئة بالد فارس( ،)16الذي شمل فارس والتبت وافغانستان ،وفي ىذا
االتفاق حدد البريطانيون والروس مناطق نفوذىم في بالد فارس  ،حيث خضع شمال البالد لمنفوذ

الروسي  ،وجنوبيا لمنفوذ البريطاني تاركاً بينيما منطقة محايدة  ،وقد اكتفى الروس بذلك دون أن
يبدو أي اىتمام بالثروات المعدنية  ،بينما تابع البريطانيون التنقيب الذي بدأوه

()17

.

لقد أمنعت الشركة عمى أنشاء عدد من الشركات التابعة ليا والتي تتميز بغمبة المصالح

المالية البريطانية ،فييا الن عقودىا تنص عمى ذلك صراحة  ،وانشاءت في السنة نفسيا شركة

بختياري لمزيت سنة  1909وىي تابعة لشركة النفط االنكمو – فارسية  ،الواقعة في الحقول البعيدة
في وسط مناطق جنوب غرب فارس  ،وقد خصصت ىذه الشركة نسبة لزعيم البختيارية مقدارىا
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() %3من األسيم  ،لتضمن والءىم وحسن جيرتيم  ،أما بقية األسيم فيي لشركة النفط االنكمو –
فارسية

()18

.

تزايد اإلنتاج الفعمي لمنفط بكميات كبيرة عام  1912مما أدى إلى تصدير الشحنات النفطية
من مصفى عبادان التي قدرة بحوالي (خمسة وعشرون) ألف طن  ،وأبرمت الحكومة البريطانية

عقداً مع شركة النفط االنكمو – فارسية  ،وبذلك امتمكت( )%51من أسيم الشركة عام .)19(1914
وذلك لتزايد حاجة األسطول الحربي البريطاني إلى النفط  ،ولم تكتف الحكومة البريطانية وشركة

النفط االنكمو – فارسية فيما حصمت عميو من ثروات جنوب بالد فارس  ،بل سعت إلى توسيع

رقعتو لتشمل بقية األراضي الفارسية  ،وبخاصة تمك التي تقع عمى مقربة من الحدود الروسية وذلك

قبيل انتياء الحرب العالمية األولى

()20

.

وفي سنة  1915تأسست شركة مالحية بريطانية تقوم بنقل النفط في سفنيا إلى أوربا  ،وقد

نشطت أعماليا حتى بمغت حمولة سفنيا (مئتي) ألف طن في نياية عام 1917

()21

التأثيرات السياسية واالقتصادية لمشركة عمى بالد فارس
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اآلثار السياسية  :إن أىمية إيران ترجع إلى موقعيا الجغرافي  ،فيي تقع عمى طرق المواصالت
العالمية البرية المتجية بين الشرق والغرب وبين الخميج العربي جنوباً وروسيا شماالً  ،كما أنيا في

ذات الوقت احد طريقي االقتراب الرئيسية ب اًر لروسيا تجاه البحار

()22

المفتوحة  ،والتي يمكن من خالليا الوصول إلى أىم منطقة حيوية وىي منطقة الشرق األوسط

.

أما أىمية إيران بالنسبة لبريطانيا  ،يجعميا دولة عازلة بين روسيا وبين المستعمرات

البريطانية في اليند ومن ثم سالمة مواصالتيا البرية والبحرية إلييا  ،لذلك قاومت بريطانيا دائماً

ظيور أي قوة دولية يمكنيا مزاحمتيا في ىذه المنطقة  ،حتى تضمن لسياستيا االستمرار والبقاء ،

فكان ىم بريطانيا من التدخل بشؤون بالد فارس ىو إبعاد الخطر الروسي عن مناطق نفوذىا

وتأمين قواعد الخميج العربي التي تحمي طريق اليند البحري  ،وبالتالي تأمين المدخل الشمالي

الغربي لميند الذي ينتيي إليو خط الغزو البري ليا عبر بالد فارس وأفغانستان

ألمانيا بتوجيو أنظارىا منذ أن اتبع ممكيا وليم الثاني

wlam

()23

 .بالمقابل بدأت

 twoلنظام السياسة العالمية

االستعماري  ،فحول االتجاه نحو بالد فارس من خالل زيادة تغمغل نفوذىا السياسي واالقتصادي

في ىذا البمد  .وكان ىذا احد األسباب المنافسة مع بريطانيا التخاذ بالد فارس قاعدة لموصول إلى
اليند لزعزعة النفوذ البريطاني ىناك  ،إزاء ىذا الخطر الجديد دفع بريطانيا وروسيا لتسوية

نزاعاتيما من خالل عقد اتفاق بريطاني روسي عام  1907الذي قسم بالد فارس إلى ثالث مناطق
نفوذ من اجل سد األبواب أمام السياسة األلمانية في فارس وبالتالي منعيا من تحقيق

موضع قدم ليا

()24

.

حصمت روسيا عمى امتياز لمتنقيب عن النفط في مناطق شمال بالد فارس في

 9آذار

 1916ومدتو سبعون عاماً  ،لكن سقوط روسيا القيصرية عام  1917وقيام الحكومة البمشفية التي
لم تعترف بذلك االمتياز  ،جعل شركة النفط االنكمو – فارسية تحصل عميو بمبمغ(مئة) ألف باون

وذلك عام 1920

()25

مثمت شركة االنكمو

.

– فارسية سياسة بريطانيا تجاه بالد فارس وسيطرتيا لدرجة أصبح

تاريخ الشركة النفطية جزءاً ال يتج أز من تاريخ فارس السياسي واالقتصادي والدبموماسي ،وسيطر
نفوذىا عمى كبار رجال السياسة الفارسية  ،حتى وصفت فيما بعد بأنيا دولة داخل

دولة  ،اعتبرت الحركة الوطنية وطبقة المثقفين ىذه الشركة كابوساً جاثماً فوق صدورىم  ،ونسبوا

إلييا شرور البالد ونكباتو  ،حتى بالغت بعض المصادر بأن مسؤولي الشركة تقيل وتعين الوزراء

في الحكومة الفارسية  ،وليا النفوذ الكبير عمى رؤساء القبائل في جنوب غرب بالد فارس ال سيما
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البختيارية والقشقانية وشيخ كعب  ،عمماً أن ىؤالء الزعماء يحصمون عمى نسبة (  )%3من أسيم
الشركة مقابل حمايتيم ليا وألنابيبيا الممتدة عبر الصحراء

()26

.

أما الصراع الدولي عمى بالد فارس دفعت بريطانيا بأن ترمي بثقميا في ىذه الشركة ومن

خالليا فرضت سيطرتيا عمى مقدرات بالد فارس السياسية واالقتصادية  ،وقد امتد نفوذ بريطانيا
من خالل ىذه الشركة إلى األراضي العراقية وقسماً من األراضي الفارسية الجنوبية الغربية ضمن

امتياز دارسي مثل منطقة نفط خانة التي دخمت في األراضي العراقية بعد تسويات الحدود بموجب
بروتوكول القسطنطينية الذي وقع في اسطنبول بين الحكومة الفارسية والدولة العثمانية في

17تشرين الثاني 1913

()27

 .بموجب ىذا البروتوكول أصبحت قسم من األراضي التي كانت

مشمولة بامتياز دارسي جزء من العراق  ،إال أن الدولة العثمانية اعترفت بحق شركة االنكمو

–

فارسية في االستمرار باستغالل النفط في ىذه المنطقة  ،كذلك تعيدت الدولة العثمانية بعدم منح
امتياز نفطي في ىذه المنطقة إلى أي شركة أجنبية  ،واعترفت بمد أنابيب النفط إلى الخميج

العربي

()28

.

اآلثار االقتصادية  :إن اىتمام بريطانيا بنفط بالد فارس لم يظير بشكل واضح وممموس

إال حينما حولت بريطاني ا أسطوليا من استخدام الفحم إلى استخدام النفط كقوة محركة لو قبل
الحرب العالمية األولى  ،ورأت أنيا في حاجة إلى مصدر ثابت من النفط يكون تحت إشرافيا
وقريب من مستعمراتيا وخطوط مواصالتيا  ،حتى تستطيع تموين أسطوليا

()29

 .لذلك وجدت في

نفط بالد فارس ماتبغيو وبالتالي قررت الحكومة البريطانية المساىمة في شركة النفط االنكمو

–

فارسية بمقدار ( ) %56من رأس المال حتى تضمن إشرافيا وضمان تنفيذ سياستيا  ،وعندما ثارت
معارضة مجمس العموم البريطاني  ،قال تشرشل  (( Tshrshalبأنو اليمكن ألية مؤسسة أن تكون
تجارية وسياسية في وقت واحد  ،وان ىذه الصفقة عقدت لغرض سياسي بالغ

األىمية  ،وأنيا تساوي في أىميتيا شراء حصص قناة السويس ))

()30

 .وطمب تشرشل بأجراء

مسح لحقول النفط ليذه الشركة  ،واعتماداً عمى تقرير مشجع أعمن في مجمس العموم البريطاني في

شير تموز  1913بان سياسة الحكومة (( ستكون مالكة أو واحدة من المشرفين  ،في أية حال
عمى ىذا المصدر وبنسبة من النفط الذي تحتاج إليو البحرية عمى األقل ))

()31

.

احتجت الحكومة الروسية عمى عممية شراء و ازرة البحرية البريطانية ىذه األسيم ألنيا

أعطت الحكومة البريطانية أمكانية استخراج النفط ليس في منطقة النفوذ البريطاني والمنطقة
المحايدة بل حتى في منطقة النفوذ الروسي  ،باإلضافة إلى أن ذلك يوجو ضربة قوية لصادرات

النفط الروسية إلى بالد فارس  .وقد كتبت صحيفة ريك الروسية مقال بعنوان روسيا وانكمت ار في

304

العدد اثالثوندددددددددددددددد

دددددددددددددددددددددددددددددددد دد مجلددديالد/د2008

بالد فارس  ،أكدت خطورة شراء بريطانيا ألسيم الشركة بقوليا (( أن تحول أسيم شركة النفط

االنكمو -فارسية إلى ممتمكات حكومية إنكميزية ربما يكون شبيو بمسألة شراء إنكمت ار ألسيم شركة
قناة السويس عام  1875التي بواسطتيا احتمت إنكمت ار مصر عام ))1882

()32

.

اكتسبت حقول نفط بالد فارس اىتماماً خاصا باعتبارىا مصد اًر رئيسياً لتزويد اإلمبراطورية

البريطانية بالنفط  ،حيث بمغ إنتاجيا عام  )1857000( 1913برميل  ،ووصل عام  1914إلى(

 )270آلف طن

()33

 ،إذ زودت ىذه الحقول أسطول البحرية البريطانية مابين أيمول  1913حتى

نياية حزيران  1914كمية بمغت  30آلف طن من النفط الخام  ،وبذلك استطاعت الحكومة

البريطانية أن توفر إمدادات وقوى مضمونة ألسطوليا في المحيط اليندي والخميج العربي طيمة

سنوات الحرب العالمية األولى  ،األمر الذي قوى من أطماعيا ليس في بالد فارس فحسب بل في
األراضي العراقية كذلك

()34

.

وبذلك يمكن القول أن شركة النفط االنكمو

– فارسية كانت المفتاح البريطاني الذي وضع

بالد فارس تحت سيطرة بريطانيا  ،وأنيا وضعت مقدرات البالد االقتصادية والسياسية تحت
سيطرتيا أيضاً .

الخاتمة
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يعد امتياز النفط الذي حصل عميو البريطانيي

ن في فارس عام  1901أول امتياز نفطي ليم

في الشرق األوسط  ،كذلك شركة االنكمو – فارسية كانت أول شركة بريطانية تحصل عمى مثل ىذا
االمتياز في ىذه المنطقة والتي وضعت االقتصاد الفارسي تحت السيطرة البريطانية مما جعل

األخيرة تتحكم بنظام البالد السياسي أيضاً وتفرض سيطرتيا عميو  .لذلك تعتبر سيطرة ىذه الشركة
عمى نفط بالد فارس واتفاقيا مع الحكومة الفارسية من أبشع أنواع السيطرة التي شيدتيا البمدان

المنتجة لمنفط  ،وأقبح أنواع االستغالل والتالعب بثروات ذلك البمد  ،ففي الوقت الذي شبو امتياز
دارسي عمى انو أشبو بتنازل الشاه عن عرش بالد فارس لدارسي  ،فان استحواذ شركة النفط

االنكمو – فارسية عمى النفط  ،يعد استم ار اًر لذلك التنازل ولتمك السيطرة واالستغالل والتالعب ،

ويزداد األمر وضوحاً عندما مدت ىذه الشركة سمطانيا لتسيطر أو تشترك في السيطرة عمى موارد

النفط في مناطق أخرى من الشرق األوسط وخصوصاً في العراق .

المصادر والهوامش
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