
 عبود و توكسك بوب بأنتضار تمرير قانون النفط 
 لعاب جورج بوش يسيل للنفط العراقي

 
 

 بقلم الصحفي نيك موترن مدير منظمة مستهلكين من اجل السلام
 

روبرت   يتهيأبينما يتدفق الدم العراقي مجانا في شوارع العراق,
 جورج بوش على الخروج بكفالة من  )لبناني الاصل  قد ساعدعبود
نيرجي فياسكو( يتهيأ لرمي سنارته للحصول على اكته هاركن شر
 الى اهم حقل ايفانو انيرجيعقد يمكن من خلاله دخول شركته المسماة 

 من حقول النفط في شمال العراق الاوسط. 
 

لكها, و شغل منصب رئيس تعبود و الذي يدير شركت استثمارية يم
 1984 و ايضا شغل شركة اوكسدنتال بتروليوم من عام 1980 الى عام
شيكاغو من عام 1975  منصب رئيس مجلس المصرف الوطني الاول في

لمصرف المدينة الاول الى عام 1980, و ايضا الرئيس التنفيذي 
 1991ن في تكساس منذ عام 1988 الى عام  بانكوربوريش

ايفانو وفي الوقت الحالي يشغل منصب رئيس مجلس ثان لشركة 
الشخص الدبلوماسي الاول  يشغل منصب  و من الواضح انهانيرجي

 في الجري وراء النفط العراقي. 
 

فقد عمل و بأتفاق مع ادارة بوش لدى عبود التجربة في العراق 
الاكبر على تعزيز التجارة مع العراق ايام الرئيس المخلوع صدام 

 -مجلس السوق الامريكيحسين, و ايضا عمل في الثمانينات كرئيس 
لاستشارية و  اشركة كسنغر في هذا الدور عمل مع  .العراقي للبزنس
 كسنكر.  لشركة التي كانت تابعةمع الشركات الامريكية الرائدة

 للمجلس التشريعي الامريكي )الكونكرس( تحفة( قدموفقا لبيان )
 و الذي قال ان  عضو الكونكرس كونزالسيهنرفي عام 1991 من قبل 

 الخبرة في التعامل جيدكان "عبود و بسبب خبرته التنفيذية 
 السري مع مجتمعات البزنس في الولايات المتحده الامريكية."

 
تعزيز التجارة في العراق قال عضو عملية مع كل الاحترام ل

 كونزالسالكونكرس 
اتجاه العراق مبنية على التبادل التجاري و "ان السياسة الخارجية 

بالاضافة الى الفائدة من تزويد العراق بأغذية ذات كفاءة عالية 



تقنيات الولايات المتحدة الامريكية لتحسين قابليتها العسكرية 
 هزم ايران"من اجل 

 
"و من اجل تفعيل سياسة التبادل الخارجي كان على الولايات 

المتحده الامريكية ان تتغاضى عن بعض العادات السيئة و التي من 
لتعذيب قتل و السجن و اضمنها الامتهانات الجسيمة لحقوق الانسان 
شبه كامل للديمقراطية و استخدام النعدام لاالسجناء السياسيين و ا
و الارهاب المكفول  الايرانيينالغازات السامة ضد اكراد العراق و ضد 

من الدولة و تهجير ما يزيد عن 100 الف من الاكراد و اعدام الصحفي 
قروض الاجنبي و استمرار مشاكل الديون و الاختلاسات الكبيرة في 

و تحول تقنيات الولايات  الولايات المتحدة لبرنامج شراء الاغذية 
المتحدة الامريكية لتطوير قابلية العراق للاسلحة النووية و 

 الكيمياوية و الجرثومية."
 

(www.globalsecurity.org/military/library/congress/1991.cr/h910425g.htm) 
وفي حديث مع المستثمرين و الاعلاميين المتخصصين في 

البزنس في مؤتمر دعت له شركة ايفانو في شهر نيسان من عام 
 له تجارب في مواقف العنف للحاضرين ان عبود  اكد السيد2007

ه بنجاح شركة اوكسدنتال في . وقد اشار لما اسماالعراقالموقف في ك
ت و تجارة حرب العصابا صراع لدخول الى كولمبيا في وقت كانا

 خطرة. و استخف بأن يضيف الا ان شركة المخدرات قد خلقت ضروف
اوكسدينتال, و حسب موقع الحرب العالمية الرابعة الاكتروني, 

كسبت تأييد الولايات المتحدة الامريكية حول " توسيع دور 
 في كولمبيا و السماح لامدادات الجيش بأن تستخدم في الشركة
طوط الانابيب. خلال سنة 2002 امتثلت ادارة جورج  بوش خحماية 

  98 مليون دولار امريكي لحماية الانبوب. للموافقة على منح
 

مكتب الولايات المتحدة الامريكية للمسؤولية وقد اوضح تقرير  
للجيش الكولمبي عطت المال على ان شركة اوكسدنتال قد االعامة 

"للسكن و الغذاء و النقل الجوي و البري و اجهزة الاتصالات و الوقود 
و الاجهزة الطبية" و كذلك لبناء ثكنات للجنود في احدى قواعد 

لقوة الجوية بمساندتها  ل اتهمت شركة اوكسدنتال الجيش. 
ي نقودية مما اسفرت عن قتل 17 مدنالكولمبية في هجوم قنابل ع

قرب منطقة كانو لامون و من ضمن القتلى سبعة اطفال وفي الدعوى 
 بتوكيل من احدهم  توفي امه و اخته و ابن عمه القضائية الفدرالية و



عن القضية قبل م بالاضافة الى اخرين. صرف النضرفي الهجو
سنتين بعد الاخذ بنظر الاعتبار الذريعة التي تقدمت بها وزارة 

الى ان القضية تتعارض مع العلاقات الخارجية الامريكية 
  مرحلة استأناف في في الان هيالقضية الامريكية.-الكولمبية

  .لاستأناف لمحكمة سيركوت
توضح منظمة مراقبة حقوق الانسان ان في عام 1996 ان شركة 

 و التي كانت مساعدات تطوعيةل  تنسيقاتاوكسدنتال قد "شكلت
تزويد الجيش بمليوني مرتبطة مسبقا مع الجيش الكولمبي" ل

دولار امريكي لتبرعات عينية و مدفوعات نقدية و لمدة سنة, مع كمية 
هجمات (. قال التقرير ان الوشاة)  المخبيرينمن النقد يعطى لشبكة

العصابات( قد "سيرت شركات النفط لايادي الجيش المسلحين )
ال الكولمبي, واحدة من القلائل في نصف الكرة الارضية التي ما تز

   قذر لانتهاكات حقوق الانسان."مرتبطة بنموذج 
 

(www.hrw.org/advocacy/corporations/colombia.Oilpat.htm) 
يذكر السيد عبود انه و بعد توليه منصب رئيس شركة ولم 

 الذين  وواقبيلة ا الشركة المعارضين من اهالي قابلتاوكسدنتال 
2002 متوعدين بهجمات انتحارية -حاربوا الشركة خلال الفترة 1992
 اندسمن خلال القفز من على جرف صخري علوه 1400 قدم في منطقة 
 قتل ثلاث اطفال من ان لم تخرج الشركة من منطقتهم. في عام 2002

تال الى الجيش الكولمبي عندما ارسلت شركة اوكسدن اواعشيرة 
 افراد القبيلة. قد كانت مغلقة من قبل  استنقابلفتح منطقة

ذلك موقع الحرب العالمية الرابعة و الذي قال ان الشركة في اوضح 
 النهاية غادرت المنطقة "مستشهدين بأسباب اقتصادية وفنية"

 نافين اي تأثير للاحتجاجات على خروج الشركة من المنطقة.
 

و الصراع مع فاقات شركة اوكسدنتال مع الجيش الكولمبي حدثت ات
لس الثاني الحالي قبيلة اوا في الفترة التي كان بها رئيس المج

 كان رئيسا لشركة اوكسدنتال ديفد ار مارتننيرجي لشركة ايفانو ا
 و وفقا  لشركة اوكسدنتال عام 1962مارتنلغاز. انظم السيد للنفط وا
د اصبح رئيس وحدة الغاز و النفط  فقللبيان الصحفي للشركة
الدولي للشركة في عام 1983. و في عام 1986 عين بمنصب نائب 

و المدير رئيس الشركة الأم. و في عام 1993 اصبح رئيس 
التنفيذي لوحدة النفط و الغاز و ادخل في لجنة شركة اوكسدنتال 

    في عام 1996 و في السنة ذاتها تقاعد مارتن من موقعه. 



 
يستلم مرتبا ضمام السيد عبود الى شركة ايفانو انيرجي بان

سنويا و قدره 250 الف دولار امريكي و لديه ما يقارب المليون و اربع 
مائه الف دولار امريكي في حسابه الخاص و يعمل مع فرايدلاند و 

. و  اكبر حامل اسهم لشركة ايفانو و هويدعى ايضا ب )توكسك بوب(
مصدر ان فرايدلاند يملك مليار و مليوني قد قالت منظمة رقيب ال

دولار و يقول الموقع ان "مهنة مفعمة بالحياة ذات تحد والتي تضمنت 
مضاربات تجارية وحشية المتمثلة في التعدين و فضائح تلوث 

القمعية ماينمار)بورما سابقا( حكومة   هائلة" و رغبة في العمل مع 
   منجم مربح  جدا للنحاس.  في مغامرة مشتركة لتطويرالرديئة السمعة

 
عرف بتوكسك بوب بعد انسكاب المادة ياصبح السيد فرايدلاند 
 كولورادو في ولاية ساميتفايل في منجم الذهب في مدينة الزرقاء
الامريكية عام 1993 و اشيع عن الحادث انذاك بأنه ابشع كارثة في 
ن ا الجديدالدولي  مجلةقد روت تاريخ الولايات المتحدة الامريكية. و
 القانونية بتوقيت اقالته" توكسك بوب قد "تلافى المسائلة

 كان يدلاندفرالسيد  توضح ان منظمة رقيب المنشأبالاضافة الى ان 
 عام 1995 عندما انهارت غويانافي  مناجم اوماي للذهبمدير تنفيذ 

مجلة الدولي بركة نفايات لتقتل الحياة في نهرين. مقتبسة 
ة رقيب المصدر "لم تحدث اي اصلاحات في الجديد تقول منظم

عن اي ضرر انكاره  حول الكارثة المنطقة. و قد اوضح تقرير مستقل
بالرغم من صور الاخبار و الشهود قد روت ان اسماك ميتة و تماسيح و 
البنك حيوانات اخرى. وقد كان المنجم عبارة عن مغامرة مشتركة بين 
. و  فريدلاند الامريكية الجنوبيةمناجم ذهبو  حكومة غواينا و العالمي

  مرة اخرى انقذته من المسائلة القانونية استقالة موقوتة مع الحدث.
 

تواجه شركة ايفانو و هي شركة نفط انمائية صغيرة نسبيا و لديها  
براءة اختراع عملية تخفيف النفط الكثيف و ذلك لضمان سهولة 

زين للوصول الى ثروة انسيابة خلال خطوط الانابيب, تواجه الان حاج
 العراق النفطية. 

 
الحاجز الاول هو انه يجب على البرلمان العراقي ان يمرر قانون النفط 

الجديد. و بهذا سيفتح العراق حقوله النفطية للشركات الخاصة 
 بي بي و شركة شيل و شركة ايكسن موبايل و شركة ايفانوكشركة 

ه الشركات بأنسب  وستفتح حقول النفط امام هذشيفرونو شركة 



 " القانون الجديدعن كثب تطورات ايفانوستراقب شركة "الشروط. 
 في مؤتمر عبر الهاتف. وتضغط الولايات عبودهذا ما قاله السيد 

المتحدة الامريكية لتمرير القانون فورا. و ان تمريره سيعتبر احد 
 التي ستحدد فيما اذا ستبقي الولايات المتحدة الامريكيةالعلامات 

القوات جيوشها في العراق ام لا. و يذكر ان عمال نقابة النفط و 
 كثيرين غيرهم هم من المعارضين لقانون النفط. 

 
اما الحاجز الثاني فيتمثل, و بعد ان يمر القانون هو اختيار شركة 
وقد    من المجال.  من قبل المسؤويلين العراقيين للتطويرايفانو

 انه و في زيارة حديثة له  في مؤتمر صحفيعبودقال السيد 
حول مغامرة للخليج العربي انه قد تحدث للمسؤوليين العراقيين 

النفط و انه يعتقد ان العلاقة التي تطورها شركة ايفانو مع 
 المسؤولين العراقيين ستكون مثمرة. 

 
و خلال المؤتمر لم يكشف رؤساء شركة ايفانو عن الموقع الدقيق 

ليون  الشركة ايفانو قال المتحدث بأسم  وقدلحقل النفط او حجمه. 
  ان الحقل فيه "كميات هائلة" من النفط و انه على علم ان حجمدانييل
الى ان ليون معظم حقول النفط في العراق هيه مليار برميل. و اشار 

    المغامرة هي "جو من التحدي و لكن الجائزة ستكون كبيرة".  
 

 الامني قال )ان حقل النفط و جوابا على احد الاسئلة حول الوضع
و ليس قريبا عن المناطق المضطربة" و اضاف ان بعيدا عن بغداد 
اعتنا ان  "بأستط ايضاهناك "قوات امنية كفوءة" في المنطقة. وقال

 نجعل موقع العمل امنا".
 
 

 


