
 

  
  :متهيد إشكايل

 واستغالله اكتشافه بعد النفط أحدث للنفط، وقد املنتجة العريب العامل بلدان اقتصاديات يف هامة مكانة النفطية الصناعات حتتل

 والترحال البداوة حياة من الساكنة انتقلت السكان، حيث وحياة العيش منط ويف الدميوغرايف، املستوى على عميقة سوسيوجمالية حتوالت

 الوضع حتسن الزراعية، كما التنمية مشاريع بفعل بالبوادي واالستقرار التمدن حياة إىل الضعيفة والكثافة البطيء الدميوغرايف والنمو

 .ملحوظ بشكل واملدن السكان عدد وتزايد الثروة ذه مرتبطة صناعات وظهرت واالجتماعي االقتصادي

  ؟ العريب بالعامل النفطية الصناعات تتوطن فأين 

 البلدان؟ هذه اقتصاديات يف مكانتها هي وما 

 وملكانتها؟ الصناعات هذه لتوطن املفسرة العوامل هي وما 

 اال؟ تنظيم على الصناعات هذه انعكاسات هي وما 

I  - العربية البلدان اقتصاديات يف ومكانتها النفطية الصناعات توزيع: 

  :العربية بالبلدان النفطية الصناعات مناطق توزيع -  1

 الشمالية وبإفريقيا األوىل بالدرجة األوسط الشرق مبنطقة معظمها العامل، يوجد يف وغازية نفطية ثروة أكرب على العريب العامل يتوفر

 ذه منعدمة، وارتبطت شبه الثروة هذه زالت ما حيث واملغرب العهد، حديثة واالكتشافات ضعيف االحتياطي حيث موريتانيا، باستثناء

 حتويلية، منتوجات عدة إلنتاج خام كمادة النفط على قائمة كيماوية بترو والغاز، وأخرى النفط مصفاة بواسطة تكريرية صناعات الثروة

 باألقطار وانتشرت ظهرت صناعات وغريها، وهي والبالستيك واإلسفلت والصيدلة واللدائن والصباغة الصناعية واأللياف األمسدة :مثل

 املتوسط، والبحر األمحر والبحر العريب للخليج الساحلية باملناطق خصوصا االقتصادي واإلقالع االستقالل لتحقيق كأداة النفطية العربية

 السعودية خاصة األوسط بالشرق الصناعات من النوع هذا بالعراق، ويتركز الشأن هو كما احلدودية الداخلية املناطق بعض إىل إضافة

 .وموريتانيا واملغرب تونس يف حمدودة الصناعات هذه تظل ومصر، بينما ليبيا جانب إىل اجلزائر خاصة إفريقيا وبشمال اخلليج ودول

 :العربية الدول اقتصاديات يف النفطية الصناعات مكانة -  2

 :يف العربية الدول اقتصاديات يف النفطية الصناعات وأمهية مكانة تتحدد

 والغاز، تليها النفط إنتاج يف عامليا األوىل املرتبة السعودية العربية حتتل النفط، حيث من العاملي اإلنتاج من% 30 حلوايل توفريها �

 بالنسبة 4 املرتبة( اجلزائر مث ،)للنفط بالنسبة 12املرتبة ( ، والكويت)للنفط بالنسبة 10املرتبة( اإلمارات :مثل اخلليجية، الدول

 ).للنفط بالنسبة 16املرتبة( وليبيا ، )للنفط بالنسبة 14للغاز، واملرتبة

 بطاقة مصفاة 66 حوايل م2004 سنة عددها بلغ اليت التكرير مصايف خصوصا والغاز بالنفط املرتبطة الصناعات وتوسع ظهور �

 .يوميا برميل مليون 2.047 يبلغ بإنتاج الريادة السعودية فيها العاملية، حتتل التكريرية الطاقة إمجايل من%  8.9 تناهز تكريرية

 الطلب تزايد بعد خصوصا )م2003 سنة دوالر مليار 62( السعودية العربية مقدمتها ويف ضخمة إليرادات النفطية الدول حتقيق �

 ).للربميل دوالر 120 من أكثر( الدولية السوق يف كبري بشكل أسعاره وارتفاع النفط على العاملي

 م، الشيء2004 سنة العربية التحويلية الصناعية املضافة القيمة جمموع من% 33 ل وكيماوية والبتر النفطية املنتجات حتقيق �

 واالجتماعية الطبيعية مشاكلها تغطية وعلى التجاري، امليزان يف وفائض الفاحشة الثروة حتقيق على الدول هذه بعض ساعد الذي

 .احلايل الوقت يف

II - العريب العامل يف النفطية الصناعات ومكانة لتوطني املفسرة العوامل:  

  :اهلائلة النفطية االحتياطات -  1

 ا����� ������� ا����ل ��	� ��� وا�������� ا���
	� ا������



 السعودية( األوسط الشرق مبنطقة يتواجد معظمها العاملية النفطية االحتياطات من% 50 من أكثر على العربية املنطقة تستحوذ

 جعلت والغازية، حيث النفطية املدخرات ، ونظرا ألمهية%) 3.3 ليبيا ،%8.2 اإلمارات ،%8.3 الكويت ،%9.7 العراق ،22.1%

 :النفط، فعلى جمال يف خاصة عامليا األوىل املراتب حتتل العربية البلدان

 اخلامسة الرتبة اإلمارات ،عامليا الرابعة الرتبة الكويت ،عامليا الثالثة الرتبة العراق ،عامليااألوىل  الرتبة السعودية: النفط مستوى على �

 ... عامليا التاسعة الرتبة ليبيا ،عامليا

 الرتبة اجلزائر، عامليا اخلامسة الرتبة اإلمارات ،عامليا الرابعة الرتبة السعودية ،عامليا الثالثة الرتبة قطر: الطبيعي الغاز مستوى على �

 ... عاملياالتاسعة  الرتبة ليبيا ،عامليا الثامنة

 :مثل ،النعدامها وإما ،والبحرين واليمن تونس :مثل ،مدخراا لضعف إما متأخرة عاملية مراتب يف توجد أخرى عربية دول وهناك

 .املغرب

  :املهمة التحتية البنية -  2

 :مثل ،والغاز النفط لتصدير املوانئ من العديد يف تتجلى مهمة حتتية بنية العربية الدول أنشأت والغازية النفطية الثروة الستغالل

 ،واإلسكندرية ،ليبيابالنسبة ل وطربق ،والربيقة ،النوف ورأس ،والسدرة ،والزاوية العاصمة بالنسبة للجزائر، اجلزائرو ،وسكيكدة ،ارزيو

 من كثيفة شبكة إىل إضافة ،عراقبالنسبة لل والفاو ،لسعوديةبالسنبة ل وجبيل ،والدمام ،التنورة ورأس ،وينبع ،صربالنسبة مل والسويس

 عرب اسبانيا وحنو تونس عرب ايطاليا حنو املتوسط تعرب أنابيب هناك أن كما ،التصدير موانئ إىل اإلنتاج حقول من والنفط الغاز لنقل األنابيب

 .املغرب

III  - ال تنظيم على النفطية الصناعات انعكاساتالعريب بالعامل ا: 

  :النفطية للصناعات االية االنعكاسات – 1

  :باملدن –أ 

 :التايل الشكل على حتديدها ميكن حتوالت عدة البترول استغالل بفعل احلضري اال عرف

وتوفر  الفردي، الدخل وارتفاع واالستقرار، التمدن حياة إىل والترحال البداوة من االنتقال أبرزها من: اجتماعية حتوالت �

 .واخلدمات التجهيزات

 .واخلدمات والتجارة الصناعة أمهية تزايد طليعتها ويف: اقتصادية حتوالت �

 .ا العمران حركة وازدهار املدن تطور بينها من: عمرانية حتوالت �

 :بالبوادي -ب 

 :اآليت الشكل على حتديدها ميكن حتوالت بدوره الريفي اال شهد

 االجتماعية كالصحة املرافق إىل باإلضافة البترول، أنابيب وشبكة للمواصالت حديثة شبكة إقامة: األساسية التجهيزات ميدان يف �

 .والتعليم

 النهر وإجناز مشروع العريب، اخلليج بلدان يف البحر مياه حتلية مشاريع وتطوير العصري، السقوي اال توسيع: الفالحي امليدان يف �

  .ليبيا يف الصناعي

  :النفطية للصناعات واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات -  2

 لدى الثروة ومصدر أساس اعتربت اليت املاشية وتربية والترحال الرعي حياة النقود عوضت حيث جذرية اقتصادية تغريات حدوث �

 .العربية الصحراوية اتمعات

 .الغربية التقنيات احدث من واستفادا والسياحية واالجتماعية اإلدارية اخلدمات مستوى تطور �

 .احمللية العمالة يف احلاصل النقص نتيجة اخلارج من الالزمة العمل قوة جلب يف املايل الغىن دور �



سيارات، طائرات، ثالجات، ( الترف حياة إىل متيل جمتمعاا أصبحت اليت النفطية العربية األقطار لدى االستهالكية الرتعة تزايد �

 دوهلا مديونية حجم من ويزيد األموال من مدخراا نقص يف ويسبب للخارج تبعيتها من يزيد الذي الشيء ،...)معلوماتية وسائل

 على أثرت واليت التحديث موجة ختلفها اليت السلبية السلوكية املكتسبات جانب إىل منتجة، هذا غري استهالكية جمتمعات لكوا

  .العربيني واتمع األسرة

  :العريب بالعامل النفطية الصناعات ومستقبل البيئية االنعكاسات -  3

 له ما ومنها واملتزايد، املفرط باالستغالل مرتبط هو ما منها العريب، بالعامل بيئية مشاكل ا املرتبطة والصناعات النفطية بالثروة حتيط

 :جند واالنعكاسات املشاكل هذه بني البيئي، ومن بالوضع عالقة

 من النوع هذا يفرزه ملا االيكولوجي احمليط على سلبا يؤثر النفطية العربية باألقطار وكيماوية والبتر التكريرية الصناعات ازدهارإن  �

 تعترب اليت الغازات من وغريها وامليثان الكلورفلوركاربون وغازات الكربون أكسيد ثاين كغاز سامة احتباسية غازات من الصناعات

 تساهم والذي احلراري االحتباس بظاهرة يعرف ما أو األرض حرارة وارتفاع األزون ثقب إشباع وتزايد اهلواء، تلوث عن مسؤولة

  .وبعدها 1991 اخلليج حرب خالل بالعراق احلال هو كما النفطية اآلبار بعض هلا تعرضت اليت احلرائق فيه

 .األمريكية املتحدة الواليات بعد الكربون أكسيد ثاين ارتفاع عن مسؤول طرف ثاين العريب العامل يعد �

 البلدان ببعض بلغ نوإ ،حمدود جد االفتراضي عمرها نأل وغازية نفطية وبأزمة بنضوا يهدد الثروة هلذه املفرط االستهالك إن �

 للسعودية بالنسبة الشأن هو كما بقليل عنها ويقل، والعراق واإلمارات بالكويت احلال هو كما سنة 100 من أزيد للنفط بالنسبة

، واإلمارات والسعودية للكويت بالنسبة سنة 100 وحوايل وقطر العراق من كل يف سنة 300 فيتجاوز للغاز بالنسبة أما ،وليبيا

 بالنسبة سنة 42 هو العاملي الصعيد على االفتراضي العمر أن إىل اإلشارة مع، األخرى املنتجة الدول باقي يف سنة 100 من واقل

 .للغاز بالنسبة سنة 50و للنفط

  :خامتة

 االقتصادية: منها جوانب عدة على ذلك انعكس وقد اخلليج، دول وخاصة العربية البلدان بعض تقدم أساس البترول يعترب

  .واالية واالجتماعية




