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 دول كباقي  اجلزائرأن  حيث التنموية وبراجمها مشاريعها ذتنفي يف ةالبرتولي اخيلاملد على تعتمد اليت الريعية الدول بني من اجلزائر تعتربامللخص: 
 خالل من الوطين ابالقتصاد للنهوض واعدة جد تنموية برامج القاط تطلب الذي األمر .العاملية البرتولية السوق بتقلبات تتأثر الريعية العامل

 املرحلة هذه يف اجلزائر أولت حيث مشاريعهم اجناز يف ومرافقتهم مساعدهتم خالل من للشباب األولويةإعطاء  أي االجتماعية ابجلبهة االهتمام
 جاء اذه كلاألجنيب ، املستثمر أمام الباب فتحت كما  للثروة واخلالقة املنتجة واملتوسطة الصغرية املؤسسات انشاء بوادر بعث يف قصوى أمهية

 2008 سنة مطلع معاملها توطنت عاملية أزمة تداعيات ظهور زمن يف يتمثل يذوال حساس جد وقت يف
 لطاقةا الدويل ، اجلزائر، االقتصادالثروة النفطية ، الطاقة األحفورية ، الكلمات املفتاحية:

Abstract :Algeria is among the rent-dependent countries that depend on oil revenues in 

the implementation of projects and development programs. Where Algeria, like the rest 

of the world rent is affected by the volatility of the global oil market. Where Algeria at 

this stage launched a very promising development programs to promote the national 

economy through the attention of the social front that is to give priority to young people 

through their assistance and accompaniment in the completion of their projects. 
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 املقدمة: 
 من وهو ، عاملي ثريأت هلا اليت ئيسةالر  املعايري أهم من فهو ، العاملي لالقتصادي   الرئيس احملرك النفط يعترب

 ثركأ من لنفطا ،كما يعد رىاألخ الطاقة مصادر مجيع بني ومن ، العاملية لكل االقتصادايت األساسية الدعامات
 هذا وازداد ، كبريا  ابتذبذ تشهد طالنف وأسعار الثانية العاملية احلرب عامليا  ، فمنذ تداوال االسرتاتيجية السلع

 أن دجن حيث ، أخرى لعةس أي من تذبذاب األكثر النفط هي ،فأسعار األخرية السنوات يف كبري  بشكل التذبذب
 هالكاالست ازداد 2000 سنة فمنذ ، العامليالطلب  و العرض هو النفط سعر حتديد يف األساسية العوامل أهم

 ، يوميا برميل مليون 87.99 إىل برميل مليون 76.78 من يوميا برميل مليون 11 من أبكثر للنفط العاملي اليومي
 اخنفاض إىل درجة ألسعارا على بقوة و كبري  بشكل تؤثر الصني وأصبحت .واهلند الصني من متزايد بطلب مدعوما
  .الصينية واألعياد العطل يف األسعار

مة ا هاما يف منظلها شريكا جعمكما تعترب اجلزائر من أهم الدول املنتجة واملصدرة للثروة النفطية ، وهذا 
من انحية  حالة اجلزائر ولنا فيهتنا األوبك وعنصرا مؤثرا يف السوق البرتولية العاملية ، ومن خالل هذا البحث والذي

ائر وإبراز لنفطي يف اجلز االقطاع  ث عنوطنية ومكانتها يف االقتصاد اجلزائري ، من خالل التحدأمهية الثروة النفطية ال
در جلزائري واملصقتصاد ار االالدور الفعال لشركة سوانطراك يف تطوير قطاع احملروقات الذي يعترب هو أساس تطو 

تميز تاع احملروقات رادات قطإي عتبار أنالوحيد لكل األموال احملركة لعجلة التنمية االقتصادية يف البالد ، واب
ذا ية انجحة ،وهلسات طاقو سيا ابلتذبذب كان البد على اجلزائر أن تفكر يف إجياد بديل قطاعي للمحروقات وإتباع

تصاد الدويل . نفطية يف االقلثروة الامهية الثروة النفطية و أ تناولنا يف هذا البحث مكوانت الثروة الطاقوية وتطرقنا إىل
 و للوصول إىل أهداف البحث ، حاولنا إاثرة اإلشكالية الرئيسية التالية .

اجلزائرية  لثروة النفطيةاا أمهية م :تايللبحثية يف السؤال الرئيسي المتحورت إشكالية هذه الورقة ا:   إشكالية الدراسة
 اضبة ؟ الن ةاألحفوريالطاقة  استدامةيف االقتصاد الدويل ؟ و كيف ميكن للسلطات العمومية من 

على السؤال  ةلإلجابا لة منيف دراستنا هذه على فرضيتني أساسيتني ، و هذا كمحا اعتمدان:  فرضيات الدراسة
 :املثار يف إشكالية البحث

 ة.ت النفطييرادااجلزائري ذو ميزة ريعية ، يعتمد بشكل كبري على اإل االقتصاد :الفرضية األوىل
 اقوية .ولية الطالد درات النفطية اجلزائرية تلعب دورا كبريا يف املبادالتالصا : الفرضية الثانية

من خالل حبوثهم ، أمهية الثروة النفطية و الدور الفعال  االقتصادينيلقد تناول العديد من : الدراسات السابقة
، نكتفي بذكر أمهها، بعض الدراسات اعتمدانالوطنية  ، و لقد  االقتصادايتالذي تلعبه يف منو و ترقية مداخيل 

 على ، النفط أسعار لتقلبات املرغوبة غري االقتصادية اآلاثر من احلد سياساتاملعنونة بـ:  ، إبراهيم بلقلة دراسةوهي 
 على التعرف إىل هدفتاليت  ،"اجلزائر حالة إىل اإلشارة مع للنفط املصدرة العربية الدول يف العامة املوازنة

 أن إىل وتوصلت للنفط املصدرة العربية للدول العامة املوازنة وضع على النفط أسعار تقلب خلفها اليت االنعكاسات
 القطاع النفطي القطاع يعد حيث مستوايت   ، الثالث وفق النفطية العربية الدول اقتصادايت على النفط أتثري
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 وتوصلت ، القطاع هذا أداء مبستوى االقتصادي النمو ارتباط معدالت إىل يؤدي مما الدول هذه معظم يف الرائد
 تتحدد اليت النفطية اإليرادات مستوى على كبرية  بدرجة يعتمد والداخلي ، اخلارجي التمويل هيكل أن إىل الدراسة
 . االقتصاديمبستوايت النمو  بدورها

ة بتوضيح أمهي ،ملرتبطةو ا هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتقيق مجلة من األهداف األساسية :أهداف الدراسة
الل ل الفردي من خايت الدخمستو  و كذا الرفع من االقتصاديةاملداخيل النفطية يف حتقيق مستوايت مرتفعة للتنمية 

ين .كما الوط تصاداالق على خلق املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف شىت جماالت و قطاعات االستثمارتشجيع 
ل النفط الذي د حتل حمقليت اهندف أيضا من خالل هذه البحث إىل إجياد املصادر املختلفة للطاقات املتجددة و 

 يعترب من املوارد الطاقوية الناضبة . 
و  بتوضيح أمهية املرتبط النظري الذي تظهر معامله يف اجلانب الستنباطياعلى املنهج  اعتمدان :منهجية الدراسة

 . اديةاالقتصالتنمية  و  قتصادياالو ، و كيفية التسيري الفعال هلا يف إطار حتقيق أهداف النم أهداف الثروة النفطية
 مكوانت الثروة الطاقوية :- 1
 الثروة النفطية : -1-1

ن هة وللموارد مجطاقة من ي للاالقتصاد اجلزائر يعتمد بشكل كبري على الثروة النفطية فهي املصدر الرئيس 
وقات ، فقامت اع احملر لقط جهة أخرى ، هلذا عملت السلطات اجلزائرية ومنذ االستقالل إىل إعطاء عناية خاصة

طراك  ت إبعطاء شركة سوانوقام 1971ت سنة بتأسيس شركة النفط الوطنية سوان طراك ، مث أممت قطاع احملروقا
 كامل الصالحيات حىت أصبحت قائدة لعملية تطوير قطاع احملروقات اجلزائري .

توجد يف اجلنوب اجلزائري تراكيب ابطنية يرجع تكوينها إىل حقبة ما قبل العصر الكمربي ،   :اكتشاف النفط -أ
 اإلمجاليةمن املساحة  85أهنا تستحوذ على أكثر من أي  2كلم  800.171.2تكونت من خالهلا  الكثري من 

يف اإلقليم الغريب لغليزان  1913بدأت أوىل حماوالت البحث والتنقيب عن البرتول اجلزائري سنة و  للجزائر .
وظلت الشركات الفرنسية تتابع مسحها على اجليولوجي أثناء احلرب األوىل بقسنطينة ، والعلمة وعني فكرون 

... وغريها من مناطق اجلزائر ، ومل تسفر هذه احملاوالت عن أية اكتشافات نفطية ، وقبل احلرب  وسيدي عيسى
العاملية الثانية أدت عمليات البحث والتنقيب إىل اكتشاف الكثري من الثروات املعدنية كالفحم واحلديد والنحاس 

وغريها من  (437،ص  2008أبو العال ،  يسري محمد)والرصاص والقصدير ، وبروز احتماالت عن وجود اليورانيوم 
عثرت الشركة األهلية للبحث عن املواد البرتولية واستغالهلا يف اجلزائر  1949ويف عام  املعادن اليت تزخر هبا اجلزائر .

كيلومرت يف اجلنوب   100على الزيت يف حقل صغري بوادي قويطوين الواقع على مسافة   S.N Répalسنريبال 
ألف طن ،  84حىت وصل إىل  1953الد وبدأ اإلنتاج يف العام املوايل مباشرة وبلغ أقصاه عام الشرقي من الب

راشدي البراوي ) 1957ألف طن يف عام 13ولكنه أخذ يتناقص بسبب ضآلة املدخرات ، حبيث اخنفض إىل 

مت اكتشاف حقل عجيلة البرتويل يف اجلنوب الشرقي للجزائر  1956، ويف شهر جانفي من سنة (229،ص 1968،
، كما مت يف شهر جوان من نفس السنة اكتشاف حقل حاسي مسعود أكرب حقول البرتول يف الصحراء اجلزائرية ، 
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ز أهدافه دائما على حتقيق أكرب وقيت هلذا يرك استعمارويف نفس السنة بدأ االستعمار ، حيث أن نظرته النفسية أبنه 
، وتوالت فيما بعد (440، 439، ص  2008يسري محمد أبو العال ، )قدر ممكن من املصاحل قبل استقالل البلد  

االكتشافات النفطية يف الصحراء اجلزائرية مما زاد من أمهيتها ويرتكز البرتول اجلزائري يف منطقتني ومها منطقة مشال 
 رق الصحراء .الصحراء ، ومنطقة ش

لفرنسي اب املستعمر ار سال لعجلزائابعد اكتشاف الثروة النفطية يف  :تطور استغالل الثروة النفطية يف اجلزائر-ب
قانون  سمابيع عرف تشر  وفكر أبنه من الضروري صياغة قانون يسهل منح الرخص واالمتيازات البرتولية "قصد

نون األحكام الفرنسية وقد تبىن هذا القا 22/11/1958ريخ صادر بتا 58/1111البرتول اجلزائري "حتت رقم 
 :(440،  2008يسري حممد أبو العال ،  ) وصاغتها يف شكل مواد قانونية على األسس التالية :

 .وضع نظام لالمتيازات يقوم على هنب ثروات البالد 
   لضرائب هم من اإعفائكوضع تسهيالت إضافية لتشجيع أصحاب رؤوس األموال على االستثمارات البرتولية

دهم على ية تساعت مالملدة معينة ، ويف حالة فشلهم يف العثور عن  البرتول متنح هلم قروض ومساعدا
 االستمرار يف البحث والتنقيب .

  ائرية ية اجلز املالوضع حد أدىن لإلنتاج ينفق وحيقق أكرب قدر ممكن من سلب الثروات البرتولية و 
 عادة 20وايل تقل حأساس األسعار الفعلية وهي ما تصرح به الشركات و  حساب الضريبة واألرابح على %

 عن األسعار املعلنة مما أدى إىل اخنفاض العائدات النفطية .
  ون وهو د املخز ق، جتديمن إنتاج البرتول حتت بند احتياطي إعادة جتديد احلقول أو الصندو  %27.5خصم

 ال يدخل يف حساب الضرائب أو األرابح.
مية االقتصاد را ابرزا يف تنفطية دو وة النلعبت الثر  :الثروة النفطية يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائردور -ج

عد وأنه وب ا هذا.اية يومنغإىل اجلزائري حيث اعتربت القاطرة اليت جتر عملية النمو االقتصادي منذ االستقالل و 
رتكزة دية على املدى البعيد ماقتصا اسرتاتيجيةوضعت اجلزائر  1967استقرار احلكم السياسي يف اجلزائر بعد عام 

طت لشركة ية ، فأعوطن على وجه اخلصوص على تقومي قطاع احملروقات وإعادة تنظيم النشاط على شكل مؤسسات
ية لمؤسسات الوطنلدولة وليد لوقات ، وأصبح التدخل املتزاسوانطراك كامل الصالحيات يف تسيري شؤون قطاع احملر 

 1971فرباير  24ها يف ميمللنفط والغاز "سوانطراك" مصدر إزعاج للمؤسسات األجنبية واليت حصل يف األخري أت
ئرية جلزانفقت الدولة اتطور ،فأ الوهبذا متكنت اجلزائر من أن تضمن لنفسها املوارد اليت بفضلها حتقق مشروعاهتا يف

ستحوذ قطاع احملروقات مليار دينار جزائري ،ا30أي خالل املخطط الرابعي األول  1973-1970خالل الفرتة 
ف زايدة ت ، هبدحملروقامليار دينار جزائري وكان هذا هبدف إنشاء صناعات قاعدية وتنمية قطاع ا15لوحده 

والذي مت فيه   1973ام أسعار النفط ع بعد ارتفاع 1977-1974إيراداته ، مث جاء املخطط الرابعي الثاين 
دينار جزائري وهذا ما  مليار 60مليار دينار جزائري ، استحوذ  قطاع احملروقات على أكثر من  100توظيف 

 .(26، ص 25، ص 24ص  1991أمحد هين ) لصاحل قطاع احملروقاتجعل االقتصاد اجلزائري يفقد توازنه 
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نفاق إت السابقة مت املخططا مل منإلمتام املشاريع العاطلة أو اليت مل تكت وخالل املرحلة االنتقالية اليت خصصت 
، مث  ( 34، ص  2005-2004) عبد هللا بن وانس ،  (1979-1978مليار جزائري خالل سنة)  106

ؤسسات كانت متر هبا امل  واليت جاءت استجابة ملتطلبات الوضعية اليت 1980جاءت مرحلة إعادة اهليكلة عام 
يريها ن ضعف تسمشكو تالوطنية من جهة ووضعية االقتصاد الوطين ككل من جهة أخرى ، فقد كانت املؤسسات 

متيزت مرحلة  تفعة وقدف مر كفىء وذي تكالي  الداخلي ، كما أن االقتصاد الوطين كان يتميز جبهاز إنتاجي غري
لكل خمطط  الزمنية ملدةإعادة اهليكلة بتطبيق خمططني مخاسيني هامني من حيث حجم االستثمارات ومن حيث ا

قاسم حممد بل)ابقةواليت هي مخس سنوات مقابل ثالث سنوات أو أربع سنوات لكل خمطط من املخططات الس
-1980األول ) دول التايل يبني حجم استثمارات املخطط اخلماسياجل، و  (05،ص  1999حسن هبلول ،

1984 ): 
 (جزائري  )مليار دينار الوحدة الوطين االقتصاد: لرتاخيص املالية حسب قطاعات  01اجلدول رقم      

ديوان –سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر ، اجلزء الثاين –: حممد بلقاسم حسن هبلول  املصدر
 . 97ص 1999املطبوعات اجلامعية اجلزائر 

 الرتخيص املايل تكاليف الربانمج القطاعات
 20.00 23.90 الفالحة
 03.20 04.00 الغاابت
 0.90 01.50 البحري الصيد
 23.00 30.00 الري

 63.00 78.00 احملروقات
 32.00 56.50 األساسية الصناعات
 32.00 56.54 التحويلية الصناعات

 17.00 22.17 والطاقة املناجم
 20.00 25.00 العمومية واألشغال البناء مؤسسة

 03.40 04.60 النقل
 13.00 15.80 والالسلكية السلكية املواصالت

 06.00 08.00 والتوزيع التخزين
 13.00 17.80 النقل شبكة

 17.50 28.20 الصناعية املناطق
 1.40 2.10 السكن
 60.00 92.50 والتكوين الرتبية

 42.20 65.70 االستثمارات
 21.54 28.19 القطاعات األخرى

 400.60 560.50 جمموع االستثمارات
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الل املخطط خيتضح لنا حجم تكاليف االستثمارات كبري واليت قدرت  01من خالل اجلدول رقم 
ية عام ج يف هناهذا الربانم ئري ،وكان من املقدر أن تبلغ حجم إجنازمليار دينار جزا560.50اخلماسي األول بـ

امالن قديره عتحكم يف تيلذي مليار دينار جزائري وهو املعرب عنه ابلرتخيص املايل وا400.60مقدرا بـ 1984
 . لإلجنازالفنية  االستثماراتقدرات و  :  اإلمكانيات املالية املتاحة،ومها

سب القطاعات ( ح1989-1985أما اجلدول أسفله يبني حجم استثمارات املخطط اخلماسي الثاين )
 الوطين . لالقتصاداملشكلة 

 ينار جزائري (الوحدة ) مليار د     املخطط اخلماسي الثاين استثمارات:  02اجلدول رقم                        
 االستثمار الفعلي الرتخيص املايل تكاليف الربانمج القطاعات

 13.564 30.00 44.00 الفالحة
 - 7.00 9.60 الغاابت

 - 1.00 1.10 الصيد البحري
 28.737 41.00 60.72 الري

 28.822 39.80 41.50 احملروقات
 31.791 44.60 91.30 الصناعات األساسية
 - 58.50 79.60 الصناعات التحويلية

 24.899 31.30 39.20 املناجم والطاقة
 15.255 19.00 33.20 العموميةالبناء واألشغال  \مؤسسة
 01.663 1.80 5.50 السياحة

 06.849 15 21.52 النقل
 07.011 08.00 14.00 السلكية والالسلكية املواصالت

 08.939 15.85 25.01 التخزين والتوزيع
 34.355 43.60 60.46 شبكة النقل

 0.562 1.90 02.50 املناطق الصناعية
 52.312 86.45 124.92 السكن

 31.722 45.00 64.80 الرتبية والتكوين
 84.019 60.20 109.45 االستثمارات األخرى
 370.50 550.00 828.38 جمموع االستثمارات

وان دي–جلزء الثاين ائر ، ا اجلز سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف–حممد بلقاسم حسن هبلول  املصدر :
 223ص 1999املطبوعات اجلامعية اجلزائر 

خمطط طموح يف براجمه  1989-1985يتبني لنا أبن املخطط اخلماسي  02من خالل اجلدول رقم 
مليار دينار جزائري وهذا املخطط صادق عليه  828.38مجايل االستثمارية حيث قدرات تكاليف الربانمج اإل
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، إن اهنيار أسعار النفط تسبب يف اخنفاض 1984اجمللس الشعيب الوطين يف األسبوع األخري من شهر ديسمرب 
مليار دينار جزائري أي بنسبة  7.26مليار دوالر إىل أقل من 12.27إيرادات اجلزائر املالية من احملروقات من 

 .أنداك% وهذا ما أدخل اجلزائر يف أزمة اقتصادية 43ض اخنفا
 

 :أمهية الثروة النفطية  -2
 : أمهية الثروة النفطية يف االقتصاد الدويل 2-1

الراهن ،  عامل يف الوقتحد يف الم واالرق االسرتاتيجيةللثروة النفطية مزااي كثرية ال تعد وال حتصى فهو السلعة 
ديث قتصاد احلالاحيث أن علم  ي ،فهي املصدر األول للطاقة واليت تعترب العجلة اليت حترك دواليب االقتصاد العامل

 جديدا من شكل عامالتبحت وبرأي علماء االقتصاد احملدثني أمثال "ألدمان و فرانكل " اعترب أبن الطاقة أص
ا عمل كذلك أيض ملال دونارأس  والتنظيم ، فكما ال فائدة منج إىل جانب األرض والعمل ورأس املال عوامل اإلنتا 

طاقة ك دولة من الاد استهالما ز ال فائدة منه دون طاقة فارتبط بذلك" منو استهالك الطاقة ابلنمو االقتصادي فكل
 (14، ص  2007،2008عيسى مقليد  ) دل ذلك على منوها االقتصادي واالجتماعي "

طاقة تلفة ،وجند الاقة املخالط وهبذا فاالقتصاد احلديث ارتبط يف تقدمه وتطوره أشد االرتباط بتوفري مصادر
لف القطاعات ل يف خمتستعمالنفطية حىت اآلن ويف املستقبل القريب أوفر وأفضل وألسهل أنواع الطاقة اليت ت

 اخلدمايت ... اري وحىتالتجو والقطاع الزراعي والسياحي  االقتصادية كالقطاع الصناعي وقطاع النقل واملوصالت
ط هو الرمز صبح النفأذا وغريها من القطاعات االقتصادية اليت تشكل القلب النابض لالقتصاد العاملي ، وهب

 .(74، ص 2000حافظ برحاس، )األساسي للتقدم االقتصادي يف أي بلد من بلدان العامل  
ت البرتول يف مت مشتقاستخدر احلياة البشرية بشكل مل يسبق له مثيل حيث القد غريت الثروة النفطية مسا

تنظيم تنقل  املواصالت و ية وتسيريزراعإنتاج الطاقة الالزمة لتشغيل املصانع و حتلية مياه البحار وحتريك املاكنات ال
ن أن صادية فال ميكات االقتقطاعاألفراد والسلع ومنه تنمية القطاع السياحي والتجاري و اخلدمايت، وغريها من ال

ن املنتجات لى عدد مله عيكون هناك اقتصاد من دون نفط ، هذا النفط والذي بعد تكريره يتم احلصول من خال
 املهمة لتسيري التقنية يف حياتنا اليومية ومن بني هاته املنتجات أمهها جند :

  الغاز ولني : وهو أهم مشتقات البرتول ويستخدم كوقود للسيارات. 
 . الكري وزين : ويستخدم كوقود للطائرات 
 وغريها احناتالديزال : ويستخدم كوقود حملركات القطارات والسفن ومولدات الكهرابء والش . 
 . زيوت التشحيم : وتستخدم يف ترتيب احملركات وآالت املصانع 
 . اإلسفلت : ويستخدم يف رصف الشوارع وعزل األسطح 
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 القطاع الصناعي :أمهية الثروة النفطية يف -2-2
صناعة وبشكل تتوقف السونه يعترب النفط الوقود األساسي لتشغيل الصناعة وحتريك اآلالت يف املصانع وبد

 .(74، ص 2000،  حافظ برحاس ) شبه اتم ، مما يؤدي إىل خلق أزمات خطرية تزعزع االقتصاد الدويل "
تخدم كمادة النفط يسط، فرار بشكل منتظم دون نفهلذا ميكن القول أبن العملية الصناعية ال تستطيع االستم

 آلالت وابلتايلارار عمل ستملتغذية صناعة املعادن ، كما يعطي الصناعة مادة التشحيم أو التزييت الضرورية ال
 اك والذي يؤديد االحتكيوج مواصلة عملية اإلنتاج ."إن الصناعة احلديثة ماهي إال حركة ، وحيث توجد احلركة

 حافظ برحاس)"  ة حمركهاصيانلىل إتالف اآلالت وتعطيلها ، لذا جيب طالئها بطبقة رقيقة من الزيوت ابلنهاية إ
 .(75، ص2000،

 أمهية الثروة النفطية يف قطاع النقل :-23-
ر و أساس استمراالنقل ه قطاعفيعترب قطاع النقل هو العمود الفقري لالقتصاد العاملي بكل قطاعاته وفروعه 

واء كانت سأشكاهلا و اعها القطاعات االقتصادية فهو يساعد يف إيصال السلع واخلدمات مبختلف أنو وتواجد كل 
الستهالك ا مناطق ج إىلسلع صناعية أو زراعية أو حىت مواد أولية أو غريها من مناطق اإلنتاج واالستخرا 

طور ا يؤدي إىل تممالعامل  تلفخم واالستعمال النهائي ، ويساهم قطاع النقل أيضا يف تنقل األشخاص واألفراد بني
ادية وبدون ت االقتصطاعاإذا فكل الق. القطاع السياحي و اخلدمايت وغريها من القطاعات االقتصادية األخرى

بط بني خمتلف ارجية تر ة وخاستثناء ال ميكنها االستمرار بدون توفر وسائل النقل وتوفر شبكة مواصالت داخلي
واصالت لنقل واملا ذلك أن قطاع ية ،طاع النقل ارتباطا وثيقا بكافة القطاعات االقتصادمناطق العامل ، هلذا ارتبط ق

 خدمة النقل يف مماثال  وسعايعترب اجلزء املكمل لكل عمليات اإلنتاج السلعي ، فأي توسع يف اإلنتاج يتطلب ت
حرية ل الربية والبائل النقع وسواملواصالت ، وإن النفط يعترب املصدر األساسي للوقود والذي تتحرك بواسطته مجي
فط حملركة من الناطاقتها  ستمدتواجلوية ، كالسيارات والشاحنات والقطارات والبواخر والطائرات والصواريخ كلها 

 (.83ص 2000 ،حافظ برحاس ) ومشتقاته ، وهبذا أصبح النفط مبثابة الدم ابلنسبة للنقل احلديث

 الزراعي :أمهية الثروة النفطية يف القطاع -24-
ظلت الزراعة ولعقود طويلة من الزمن تعتمد على اجلهد العضلي  لإلنسان واحليوان وتتم بطرق بدائية ، ويف 
خمتلف مراحلها اإلنتاجية ، ولكن وبعد قيام الثورة الصناعية توالت االخرتاعات يف جمال املاكينات الزراعية وما عزز 

يف حدة تطورها هو اكتشاف النفط وهذا ابعتباره "مصدر توليد الطاقة  هذه االخرتاعات وأعطاها أمهية ابلغة وزاد
احملركة لآلالت الزراعية احلديثة من جهة ومصدر للمنتجات البرت وكيميائية واليت سامهت وإىل حد بعيد يف حتقيق 

يد يف توفري إن املاكينة الزراعية هي اليت سامهت وإىل حد بع (.78، ص2000حافظ برحاس ،  ) التقدم الزراعي"
الوقت واجلهد ورفعت اإلنتاج إىل حدوده القصوى، ولكن كل هاته املاكينات الزراعية تتحرك ابلطاقة واليت مصدرها 
الثروة النفطية فماذا لو انقطعت إمدادات النفط وألي سبب مهما كان، فاألكيد هو أن الزراعة ستعود بقرون إىل 
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طاع الزراعي على توفري الغذاء للبشر والتقديرات اليت تشري إىل أن عدد الوراء وتنخفض بذلك اإلنتاجية ويعجز الق
 مليار نسمة. 8.50إىل حـــوايل  2030السكان يف العامل سريتفع يف غضون سنة 

 األمهية السياسية للثروة النفطية :-2-5
ألخرى ، وأكد االطاقة  صادرمتيز النفط مبزااي جعلت منه مادة حيوية ، ووضعته موضع الصدارة ابلنسبة مل

در الطاقة بني مصا ل منعلى هذا خرباء الطاقة واالقتصاد ، حيث أمجعوا على أن النفط سيظل البديل األفض
سيطرة ربى من أجل اللدول الكني اباملتجددة من النواحي االقتصادية والفنية والبيئية ، وهذا ما جعل الصراع عليه 

 يجيات الدول ، اسرتاتسي يفى هذا ما أدى بذلك للنفط وأصبح الركن األساعليه هذا الصراع يزداد سنة بعد أخر 
راره ويبسط قن ميتلك أراد أإذ أهنا أصبحت تدرك أن النفط مادة ذات أتثري فعال ومفتاح لكل تقدم وتطور فمن 

 يتم إجياد ىتحن يتحقق لهذا سيطرته على العامل اليوم البد أن حيصل على االستقالل التام من حيث الطاقة ، و 
لنفط أشبه ومي ، فاالق مصدر دائم للنفط، وعلى هذا األساس سعت الدول الكربى لضمان تدفقه وربطه أبمنها

 نفط والسياسة عالقة جد، وهذا ما جعل العالقة بني ال( 75، ص  2007حممد طافة ،)ابلدم الذي يدم احلياة
 (.88، ص 2000س ،حافظ برحا )وطيدة أصبح بذلك حمورا يف السياسة الدولية 

 : األمهية العسكرية للثروة النفطية -2-6
لك النفط سيملك العامل ،ألنه "من مي1958يقول " أكتور" يف كتابه "إمرباطورية النفط" الصادر يف موسكو عام   

ت سيسيطر السيارا نزينبفضل املازوت سيسيطر على البحر وبفضل بنزين الطائرات سيسيطر على اجلو وبفضل ب
ة  طاعات اقتصادييتحكم بقفط سكن مجعها من النعلى الرب ، بل أكثر من ذلك إنه بفضل الثروات اخليالية اليت مي
لسلم اأو املوت يف   احلياةيعين ، فالنفط االسرتاتيجيةكاملة ."إن هذا القول يعطي داللة واضحة على أمهية النفط 

هما كان آلية حربية م نتاج أيةكن إأو احلرب ، وإن النفط يعترب هو حمرك آالت املصانع احلربية واليت بدوهنا ال مي
 ت العسكرية يفالتجهيزاو بية نوعها ، انهيك على أنه يعترب الوقود الضروري الذي تشتغل بواسطته اآلليات احلر 

وأخذت  طيل احلربية ،ة واألسالطائر املختلفة ، فعند هناية احلرب العاملية األوىل وبعد اخرتاع الداببة وااملعارك 
حافظ )صادر إنتاجية رة على ملسيطاملؤسسات العسكرية  تويل اهتماما ابلغا لتأمني النفط وهذا ابحلصول عليه أو اب

 (.99، ص   98، ص 2000برحاس ،
وة النفطية يطرة على الثر إىل الس عاملة األوىل سعت القوى الصناعية والعسكرية العظمى يف الوبعد هناية احلرب العاملي

لية مهية قصوى لعميطانيا أا وبر واالقتصادي وهلذا أعطت كل من فرنس اجليوسياسيةلتتفوق على منافسها يف امليدان 
 .(27، ص 2006ارسيل ، قالريي م)التحكم يف املوارد النفطية يف اخلليج العريب ومشال إفريقيا 
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 : اخلامتة 
ية  وحيقق التنمجة األوىللدر اببفضل الثروة النفطية تزدهر وتتطور الدول، ألن االقتصاد يعتمد على الطاقة 

حتريك  عة وبفضله يتمسي للصناألساااالقتصادية لتلك الدولة وللثروة النفطية أمهية ابلغة ألن النفط يعترب الوقود 
ة لقطاع بديل جيةاتيكاسرت ، ولكن جيب أن نتخذ بعض اإلجراءات املستقبلية ونستخدمها  اآلالت يف املصانع
ح أو أو طاقة الراي الشمسية لطاقةاالبديلة نذكر الطاقات املتجددة واملتمثلة يف  االسرتاتيجيةاحملروقات ومن بني 

ل الطاقات حلديثة يف جمالوجيات التكنو الذا على السلطات العمومية مواكبة التطورات املرتبطة ابمتالك  الطاقة املائية.
دف إىل الطاقوي اهلا التحول ةتيجياسرتااملتجددة واملرتبطة بنقل وإنتاج وختزين هذه الطاقات، حىت تتمكن من إجناح 

زمات يف أوقات األ ستغالهلااقصد  األحفوريةزون الطاقات الطاقة التقليدية، وكذا احملافظة على خم استهالك استدامة
 أو يف أوقات الندرة.
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