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 أ:ملخص
 وحظعى الجصاةس على ػساز ول دوٌ العالم،ٌشيل ألامً الؼاكىي زهاها أطاطُا مً زهاهاث ألامً الىػجي الشامل
 بدُث جمخلً الجصاةس،ئلى جدلُم أمنها في هرا اإلاجاٌ بما ًىـل اطتهالهها اإلادلي وٍظمً الخصدًس للخازج
 وحظعى هره الدزاطت ئلى،مصادز ػبُعُت هاةلت في مجاٌ ئهخاج الؼاكاث البدًلت عً مصادز الؼاكت ألاخـىزٍت
 الري جساعي ؿُه الجصاةس مظألت البِئت،"2030 ؿدص البرهامج الىػجي لالهخلاٌ الؼاكىي اإلامشل في "زؤٍت
واطخدامتها والاهـخاح على مجاالث هـُـت حظاهم في خماًت اإلادُؽ وجؼىز الاكخصاد ألاخظس وجدلُم العدالت
ٌ مً خال، وجداوٌ هره الدزاطت طبؽ الاطتراجُجُت الجصاةسٍت لخدلُم ألامً الؼاكىي اإلاظخدام.اإلاىاخُت
ّ الخدسن الجصاةسي والخخؼُؽ
الجُد والسشُد والدظُحر العلالوي وهرا خيامت الظُاطُت العمىمُت للؼاكت في
 أ.ئػاز اإلاشسوع الىػجي لالهخلاٌ الؼاكىي
؛ الاطتراجُجُت الشاملت؛ ألامً الؼاكىي؛ اإلاظخلبل2030  الاهخلاٌ الؼاكىي؛ زؤٍت الجصاةس:اليلماث املفخاحيت
.اإلايشىد
Abstract:
Energy security constitutes a fundamental bet of the comprehensive national
security bets, and Algeria, like all countries in the world, seeks to achieve its security
in this area in a way that ensures its domestic consumption and guarantees exports
abroad, so that Algeria has enormous natural resources in the field of producing
energies alternative to fossil energy sources, and it seeks these The study examines
the National Program for Energy Transition represented in "Vision 2030", in which
Algeria takes into account the issue of the environment and its sustainability and
openness to clean areas that contribute to protecting the ocean, developing the
green economy and achieving climate justice. This study attempts to adjust the
Algerian strategy to achieve sustainable energy security, through Algerian action,
good planning and rationality, and rational management, as well as the general
political governance of energy within the framework of the national project for
energy transition.
Keywords: Energy Transition; Algeria Vision 2023; the comprehensive strategy;
energy security; the desired future.
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ملذمت :أ
حعد الؼاكت مً أهم اإلاىاطُع في خلل العالكاث الدولُت لعاإلاىا اإلاعاصس ،خاصت وأن العامل
الاكخصادي كد اخخل مياهت أطاطُت لعالم ما بعد -بعد الخسب البازدة ببروش كظاًا وؿىاعل حدًدة ئلى حاهب
اللىة العظىسٍت ،ئال أن مىاطُع الؼاكت على السػم مً أنها اكخصادًت أصبدذ جداز في الظُاطت أهثر مىه في
ّ
الاكخصاد هـسا ألهمُتها البالؼت ،ومما ًصٍد في أهمُت هرا اإلاىطىع اشخداد الصساع الدولي على الؼاكت ،ؿترهص
مصادز الؼاكت حؼساؿُا في مىاػم مددودة مً العالم جبرش لىا مشيلت ألامً الؼاكىي ،ومشيلت جأمحن مصادز
ئمداداث الؼاكت أو البدث عً بداةل اطتراجُجُت أو مصادز ػاكىٍت حدًدة ،لخصبذ كظُت عاإلاُت جسبً أػلب
الدوٌ ئن لم جىً حلها طىاء اإلاىخجت أو اإلاظتهلىت على خد طىاء.
الجصاةس مً بحن أبسش الدوٌ التي جخىؿس على العدًد مً مصادز الؼاكت وٍأحي البتروٌ بالدزحت ألاولى،
هـسا على اعخمادها على الؼاكت ألاخـىزٍت همصدز مداخُل أوٌ للدولت ،ئن لم هلل شبه وخُد ،ؿخصدًس
البتروٌ الخام والؼاش مً أولُاث الجصاةس ،هما أصبذ الشؼل الشاػل للدوٌ الؼاكىٍت زطم طُاطاث كادزة على
امخصاص الصدماث ،وفي هـع الىكذ ججعلها كىة مإزسة على الصعُد اإلادلي والدولي ،بدُث ًخم بىاء العالكاث
مع الدوٌ اإلاظتهلىت على أطاض الخأزحر واطخعماٌ الؼاكت هظالح ،حعمل مً خالله الدوٌ على ؿسض مياهت وجأزحر
على اإلاظخىي الدولي ،هما حظعى الجصاةس ئلى جددًد اطتراجُجُت ػاكىٍت ًمىً مً خاللها جؼىٍس مصادز الؼاكت
البدًلت جمهُدا لالهخلاٌ ػاكىي ال ٌعخمد على الؼاكاث الىالطُىُت.
وحعد الجؼساؿُا عامال مددد لالطتراجُجُت الؼاكىٍت الجصاةسٍت ،ئذ جدخل الجصاةس مىكعا ٌعخبر هلؼت
جلاػع اطتراجُجُت مخعددة ألابعاد (البعد اإلاؼازبي ،البعد ؤلاؿسٍلي ،البعد اإلاخىطؼي) ،هره الىلؼت الاطتراجُجُت
حعلذ مً الجصاةس العب مهم في الظىق الؼاكىي العالمي ،ئذ جخىؿس الجصاةس على امياهُاث ػبُعُت هاةلت في هرا
اإلاجاٌ.
وٍمشل الاهخلاٌ الؼاكىي  Energy Transitionحؼُحرا حرزٍا في عملُت ئهخاج الؼاكت واطتهالهها ،خُث
ٌُعخبر أخد ميىهاث الخدىٌ البُئي ،وال ًىجم الاهخلاٌ الؼاكىي عً الخؼىزاث الخلىُت وألاطعاز وجىؿس مصادزها
ؿدظب ،بل مً ؤلازادة الظُاطُت للخيىماث والشعىب والشسواث أًظا ئلى آخسه ،...ممً ًسػبىن في الخد مً
آلازاز الظلبُت لهرا اللؼاع على البِئت ،وكد وطعذ عدة مإطظاث خيىمُت ومىـماث ػحر خيىمُت حعسٍـاث
وجصىزاث عً الاهخلاٌ الؼاكىي ،وػالبا جدوز هره الظِىازٍىهاث اإلاؼسوخت خىٌ الخدىٌ مً هـام الؼاكت
الخالي اللاةم على اطخخدام مصادز الؼاكت ػحر اإلاخجددة ،ئلى مصٍج مً أهـمت الؼاكت اإلاعخمدة بشيل أطاس ي
على اإلاصادز اإلاخجددة ،وَشمل ذلً بداةل للىكىد ألاخـىزي واإلاىازد اإلاددودة وػحر اإلاخجددة (باإلالُاض البشسي
الصمجي) ،ويهدؾ الاهخلاٌ الؼاكىي ئلى جللُل همُت الؼاكت اإلاظتهلىت عً ػسٍم جدظحن هـاءة اطخخدام الؼاكت
في اإلاباوي والخىىىلىحُاث ،وعً ػسٍم حؼُحر أهماغ الخُاة؛ لرلً ؿهي حعخبر أًظا جدىٌ طلىوي واحخماعي جلجي،
مما ٌعجي أهه ًىؼىي على حؼُحر حرزي في طُاطت الؼاكت.
إشياليت الذساست:
هيف حسخطيع الجضائش وطع استراجيجيت وطىيت لخحليم ألامً الطاكوي املسخذام؟ وهل حعخبر
سؤيت الاهخلاٌ الطاكوي في الجضائش سىت 2030وافيت للوصوٌأ رلً؟
فشطيت الذساست:
املجلت الجضائشيت للمً والخىميت
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ًخوكف جحليم الجضائش ألمنها الطاكوي على إلاسادة السياسيت والحيامت الششيذة في حعضيض الاهخلاٌ
الطاكويأ
أهذاف الذساست :تهدؾ الدزاطت ئلى ئبساش الخاحت الجصاةسٍت لخجدًد مىـىمتها الؼاكىٍت وجىُُـها مع
اإلاخؼلباث العصسٍت ،بدٌ الخمظً باإلاصادز الىالطُىُت للؼاكت ،مً خالٌ الاهـخاح على مصادز حدًدة
للؼاكاث البدًلت وئعماٌ ول ألاطالُب وألادواث الجدًدة لخلم هـسة بسػماجُت ؿاعلت حظخؼُع جدلُم اإلاصلخت
الىػىُت لجصاةس ما بعد الخسان ،هما حظعى هره الدزاطت ئلى جلدًم جصىز مظخلبلي لألمً الؼاكىي الجصاةسي
مً خالٌ اكتراح العدًد مً البداةل التي وظخؼُع الاعخماد عليها في طُاطدىا الؼاكىٍت.
املىهجيت املخبعت :حظخدعي الدزاطت املىهج الخاسيخي مً خالٌ مظاءلت اإلاخؼحراث اإلاشيلت للظُاطت
الؼاكىٍت الجصاةسٍت ومدي اللؼُعت والخىاصل الصمىُت ؿُما بُنها ،وبحن ألاخدار الدولُت اإلاعخللت باالبخيازاث
اإلاىخجت للؼاكت ،وجىؿف الدزاطت أًظا املىهج امللاسن الخفسيريأ مً خالٌ الظعي لإلحابت على العىاصس
َ
اإلاظإولت على الاخخالؾ بحن اإلامازطاث الجصاةسٍت في مجاٌ جدلُم أمً الؼاكت وملازهتها حُى-عاإلاُا ،هما حظدىد
الدزاطت على الاكتراب اليسلي لـ "داؿُد اطخىن"  David Estonمً خالٌ شسح العالكت بحن البِئت الداخلُت
والبِئت الخازحُت وجلُُم عملُت الخؼرًت العىظُت في الظُاطت ألامىُت للؼاكت اإلاعخمدة مً كبل الجصاةس ،وأخحر
حعخمد الدزاطت على جلىيت السيىاسيو املحسوم للخدلُل على مظخلبل الجصاةس ومظخلبل أمنها الؼاكىي في عالم
شدًد الخؼحر .أ
اوال :محذداث ألامً الطاكوي
ًسجبؽ "أمً الطاكت" بجملت مً اإلاددداث والخددًاث التي جإزس في اطتراجُجُاث الؼاكت الىػىُت
والعاإلاُت ،والتي جدمل الدوٌ على جبجي طُاطاث واطخخدام أدواث مخخلـت في أوكاث مخخلـت على الصعُدًً
الداخلي والخازجي ،وجخمشل هره اإلاددداث اإلاإزسة في أمً الؼاكت ؿُما ًلي :أ
 املحذداث الشسميت :اخخالٌ محزان العسض والؼلب في طىق الؼاكت العالمي مً اإلاىـىز
الاكخصادي ،خُث ازجـاع الؼلب على الؼاكت بىجحرة متزاًدة وجىىع مصادزها ػىاٌ العلىد اإلااطُت ،وٍـظسه
جصاًد معدالث الىمى في العالم الىامي والدوٌ الصاعدة ،في ملابل أن ؤلاهخاج العالمي مً الؼاكت خاصت الىـؽ
والؼاش الؼبُعي ال ًصاٌ ػحر واؾ إلاىاشهت محزان العسض والؼلب العالمي على الؼاكت ومصادزها .أ
ئن اللُىد اإلاـسوطت على ئمداداث الؼاكت ،ؿـي دزاطخه عً "إعادة حعشيف ألامً" ّمحز "زٍدشازد
أوإلاان"  Richard Olmanبحن هىعحن مً جلً اللُىد؛ ألاوٌأ عىدما ًصبذ مصدز ما ػحر مخجدد مً خالٌ
الىظىب الؼبُعي ،والثاوي عىدما جـسض كُىد على ؤلامداداث هلُىد خيىمُت للخد مً العسض مً خالٌ ؿسض
خظس أو ملاػعت أو اجـاق بحن اإلاىخجحن على وكف ؤلامداداث مً الؼاكت وخظسها( .عؼُت  ،2019ص)19.
مً حاهبه أطاؾ "بىٌ هىزطىل" Paul Horsnellمصٍدا مً ّ
الخمحز بحن اللُىد على ئمداداث الؼاكت،
ؿمحز بحن الخللباث في ألاطعاز التي جيشأ مً الاهلؼاع أو ّ
الخؼحراث الىاشئت هدُجت طُاطت اإلاىخجحن ،هـ "الاهلطاع
السياس ي" ،مشلما خدر مع خـس الىـؽ العسبي في العام  ،1973و"الاهلطاع ألاساس ي" عىدما ال ًيىن اإلاعسوض
كادزا على الىؿاء بالؼلب اإلاتزاًد ،وخدد زالزت أهىاع مً ؤلاعاكاث اإلاـاحئت لإلمداداث ،جخمشل في آلاحي:
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 إعاكت ألسباب كهشيت :جيشأ هدُجت عدم كدزة اإلاىخج على جصدًس ئهخاحه لـسوؾ داخلُت أو خازحُت
مشل الخسب؛
 إعاكت مً خالٌ كيود على الصادساث :جيشأ عىدما جلسز دولت مىخجت أو مجمىعت مً الدوٌ اإلاىخجت
ؿسض كُىد على صادزاتها ألطباب طُاطُت أو اطتراجُجُت؛
 اعاكت الحظش :جددر عىدما جمىع دولت مظتهلىت الاطخحراد مً دولت مصدزة معُىت.
 املحذداث غير الشسميت :ئطاؿت الى ذلً هىان العدًد مً اإلاددداث ألاخسي ألمً الؼاكت العالمي :أ
أ .جضاًذ الاستهالن العاملي للطاكت:
ٌعد الؼلب والعسض على الؼاكت مً الىاخُت الاكخصادًت أخد العىامل السةِظُت التي جإزس في
الخصىزاث الخاصت بأمً الؼاكت للدوٌ ،وجسحع هىاحع الدوٌ ،ألامىُت والاكخصادًت الخالُت ئلى خد بعُد ئلى
أن الؼلب على الؼاكت على اخخالؾ مصادزها وأهىاعها ًسجـع بىجحرة متزاًدة ،لىً ازجـاع ؤلاهخاج العالمي مً
الؼاكت ال ًصاٌ ػحر واؾ إلاىاحهت الؼلب اإلاتزاًد ،وال طُما في ؿل ازجـاع معدالث الىمى في دوٌ صاعدة
اكخصادًا ،خصىصا الصحن والهىد( .عؼُت  ،2018ص.)24.
وفي هرا الشأن ٌشحر جلسٍس مىـمت الدوٌ اإلاصدزة للىـؽ " "OPECاإلاعىىن "آفاق الىفط في
العالم  ،"2030ئلى أن الاطتهالن العالمي للؼاكت شهد همىا مدظازعا خالؿا للخىكعاث اإلادشاةمت حساء السوىد
الاكخصادي العالمي الري طسب الاكخصاد ألامسٍيي ومً وزاةه الاكخصاد العالمي في عام ( 2008جلسٍس،)2014 ،
وٍرهب جلسٍس آؿاق الؼاكت الدولُت لعام  2010الصادز عً ئدازة معلىماث الؼاكت ألامسٍىُت ،ئلى أن الاطتهالن
العالمي مً اإلاشخلاث الىـؼُت طحزًد مً  86.1ملُىن بسمُل ًىمُا في عام  2007ئلى  92.1ملُىن بسمُل في عام
 ، 2020و 103.9ملُىن بسمُل في عام  ،2030و 110.9ملُىن بسمُل في عام (2035جلسٍس  ،2014ص .)6.أ
ب .التهذًذ إلاسهابي ملصادس إهخاج أوهلل الطاكت في العالم :أ
أ
سجلذ الهجماث الازهابُت على البيُت ألاطاطُت إلمداداث الؼاكت بما ؿيها الهجماث على أهابِب الىـؽ
والؼاش ازجـاعا خادا خىٌ العالم ،وهرا الىىع مً الهجماث حد خؼس إلاا جخلـه مً أطساز حظُمت زبما جدوم
آزازها لـتراث شمىُت ػىٍلت ،وحعد مهاحمت اإلاظاةم اإلاهمت جىخُيا كد ٌظخخدمه ؤلازهابُىن للخأزحر في ئمداداث
الؼاكت العاإلاُت (عؼُت  ،2018ص ص.)26-25.
ث .عذم الاسخلشاس السياس ي وألامني في عذًذ مىاطم اهخاج الطاكت في العالم:
أ
ٌعد عامل الاطخلساز الظُاس ي أخد أبسش اإلاإزساث في ألامً الؼاكىي العالمي ،خُث أن ػُاب
الاطخلساز الظُاس ي ًإدي الى تهدًد مباشس إلاصادز الؼاكت وهرلً شبياث هللها في مخخلف أزحاء العالم
(عؼُت ، 2018ص.)26.
ثاهيا :إلادساواث الجضائشيت للمً الطاكوي :مصادس مخىوعت وبذائل مخاحت:
حعد الجصاةس مً أهبر مىخجي الىـؽ في ئؿسٍلُا بعد ول مً هُجحرًا ولُبُا والظىدان ( Barrât 2011,
 ،)p.37خُث ًصىف سمير أمين ،في هخابه "الاكخصاد العشبي املعاصش" ،الجصاةس في خاهت الدوٌ البترولُت
اإلاخىطؼت ،التي جيىن ؿيها الثروة البترولُت أهمُت هبحرة في جىمُت اإلاجخمع) ، (Amin1980, p.121ئذ حظاهم مىازد
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الؼاكت في جمىٍل اإلاشازَع الاطدشمازٍت الجدًدة وصُاهت البيُت ألاطاطُت وجسمُمها ،وجىحه عادة إلاىاحهت خاحُاث
ؤلاهـاق العام (ألاطعد ،1992ص .)26.أ
وجمخاش الجصاةس بثروة هاةلت مً الؼاكاث اإلاخجددة ئطاؿت ئلى مىازدها الىـؼُت والؼاشٍت ؿهي
جمخاش بظؼىع شمس ي هبحر على الجصاةس وبظسعاث زبدُت معخدلت ئلى مسجـعت ولدي هشحر مً اإلاىاػم في التراب
الىػجي كدزة هبحرة على اطخؼالٌ الؼاكت اإلااةُت ئطاؿت ئلى همُاث ال ٌظتهان بها مً ػاكت الىخلت الخُىٍت
ؿجمُع مىاػم الجصاةس مإهلت الطخؼالٌ هاجه اإلاىازد الؼاكىٍت (عؼُت  ،2019ص.)43.
ؿاالكخصاد الجصاةسي ٌعخمد ولُا على ئهخاج الؼاكت ألاولُت اهؼالكا مً الىكىد ألاخـىزي
بيظبت % 49مً الؼاش الؼبُعي ،وبيظبت  %50هرلً مً اإلاىخجاث الظاةلت ،أما مظاهمت الؼاكاث اإلاخجددة
ؿال جمشل ختى  %1مً مجمىع الؼاكاث ألاولُت؛
 .1الطاكاث غير املخجذدة في الجضائش :أ
أ :إهخاج البتروٌ الخام :للد جؼىز ئهخاج ئحمالي الىـؽ الخام وؿم همى طىىي مخىطؽ بـ %4.23
خالٌ العلدًً اإلااطُحن خُث ٌعد خلل خاس ي مظعىد أهم مظاهم في ؤلاهخاج الىلي بيظبت  37.5باإلائت ئلى
هىعُت هـؼه التي حعؼي عىد جىسٍسه مىخجاث ذاث حىدة عالُت (شػبي ،2011 ،ص ،)83.وحظاهم اإلادسوكاث بأهثر
مً  %95مً اًساداث الصادزاث الجصاةسٍت ،ؿمداخُل البتروٌ حشيل  %36.4مً الىاجج اإلادلي الاحمالي و%65
ّ
مً مداخُل الدولت وحشؼل خىالي  %3مً اللىة العاملت ،واطدشماز الىـؽ الىػجي ًدلم ؿىاةد حمت منها:
(بىدزاطت  ،2008ص ص)230-259.
ب :إهخاج املىثفاثً :خم ئهخاج اإلاىشـاث أطاطا على معالجت الؼاش الخام لخلل خاس ي السمل والخلىٌ
ألاخسي للؼاش الؼبُعي هما ًمىً الخصىٌ عليها أًظا بدزحت أكل مً معالجت البتروٌ الخام وحعد الجصاةس أوٌ
مصدز في العالم للمىشـاث بؼاكت مظخلسة بحن  12و 15ملُىن ػً معادٌ بتروٌ طىىٍا(.شػبي  ،2011ص)234.
ج :إهخاج الغاص الطبيعي :بدأ ئهخاج الؼاش الؼبُعي في الجصاةس طىت  1976باطخؼالٌ خلل خاس ي السمل،
وجم بعده اهدشاؾ خلىٌ هشحرة ًخؼلب اطخؼاللها ئكامت كاعدة صىاعُت هامت (بشىُؽ  ،2011ص،)47.
والجصاةس حظعى ئلى جؼىٍس ئهخاحها الؼاشي خاصت بعد اهؼالق عملُت ؤلاهخاج في خلل خاس ي بسهحن مً ػسؾ
ششهت أهاداسهو " "Anadarkoألامسٍىُت وهرا ئحساءاث جؼىٍس خلل عحن صالح وخلىٌ ػاشٍت أخسي بمىؼلت عحن
أمىاض ،وحعخبر الجصاةس الُىم مً أهم البلدان مً خُث ئهخاج الؼاش الؼبُعي والؼاش الؼبُعي اإلامُع ،خاصت وأنها
جملً أهبر وخدة للخمُُع على اإلاظخىي العالمي.
ئذ ًىحه الؼاش الؼبُعي بعد ئهخاحه ئما إلاعامل جمُُعه أو بالىلل عبر ألاهابِب بؼسض الاطتهالن
الداخلي لجمُع اللؼاعاث الاكخصادًت أو لؼسض الخصدًس وَظخخسج مً الخلىٌ الؼاشٍت والبترولُت وال ًإخر
بعحن الاعخباز الؼاش اإلاعاد خلىه ،وهرا للخـاؾ على طؼؽ اإلاىمً أو لخدظحن ئهخاحُخه)Mem 2019,p.73( .
د :صىاعت الخىشيش وجمييع الغاص الطبيعيً :مشل اللؼاع الصىاعي للمدسوكاث في الجصاةس ما ٌعسؾ
بيشاغ اإلاصب في جؼىٍس واطخؼالٌ جمُُع الؼاش الؼبُعي ،ؿصل ػاش البتروٌ اإلامُع ،الخىسٍس ،البتروهُمُاء وجىمُت
الؼاشاث الصىاعُت ،وجملً الجصاةس أزبع مسهباث للؼاش الؼبُعي اإلامُع وخمع مصافي بيل مً العاصمت،
طىُىدة ،أزشٍى خاس ي مظعىد ،وأدزاز (عؼُت  ،2018ص .)29.أ
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وكد بلؼذ الؼاكت الخىسٍسٍت ؤلاحمالُت لهره اإلاصافي  28ملُىن ػً في طىت  ،2018وجباشس شسهت
هـؼاٌ -NAFTALؿسع جابع لـ "سوهاطشان"-ول وشاػاث الخىسٍس (عؼُت  ،2019ص ،)82.وٍمشل جصدًس اإلاىخجاث
.
اإلاىسزة خىالي زلثي ؤلاهخاج خُث جىخـع هره اليظبت للىمُاث اإلاصدزة مع ازجـاع خاحُاث الظىق الىػجي
ٌ :الطاكت الىوويت :جدخل الؼاكت الىىوٍت في الجصاةس مياهت مهمت في طىق الؼاكت الجصاةسٍت ،وذلً
المخالهها أهم مىاحم الُىزاهُىم في طلظلت حباٌ الهىكاز وطلظلت حباٌ أػالب ،وكد جيىن في مىؼلت واطعت في
طلظلت جاهبلي وعمىما اخخماالث وحىد الُىزاهُىم في الجصاةس جتراوح بحن معخدلت وعالُت( .جلسٍس  ،1990ص )5.أ
وحظخخدم الجصاةس الُىزاهُىم في مجاالث الصخت والصزاعت ،وجلىم خالُا بخؼىٍس بسهامج مع الىوالت
الدولُت للؼاكت الرزٍت لخىلُد الىهسباء مً الؼاكت الىىوٍت ،وجخىؿس البالد خالُا على مـاعلحن هىٍحن "هوس"
و"سالم" في ول مً دزازٍت وعحن وطازة مخصصحن لالطخخدام العالمي بمساكبت الىوالت الدولُت للؼاكت الرزٍت،
(عؼُت  ،2019ص ،)98.هما جسطم الجصاةس الطخؼالٌ  30ألف ػً مً الُىزاهُىم ،وكد زصدث الجصاةس لهره
العملُت خىالي  150ملُىن دوالز ،هما أن البالد حعتزم الاعخماد على مادة الُىزاهُىم الخُىٍت في مظاعـت ئهخاج
وجىلُد الؼاكت الىهسباةُت ،مع ؿخذ اإلاجاٌ أمام اإلاظدشمسًٍ ألاحاهب مً خالٌ الشساهت مع اإلاإطظاث الجصاةسٍت
الطُما في مىؼلت جمجراطذ وجىدوؾ ،هما كسزث الجصاةس بىاء  10مـاعالث هىوٍت حدًدة مىحهت إلهخاج الؼاكت
الىهسباةُت ،وذلً في اطخعدادها للبدث عً مصدز ئطاؿُت لدعم اطخؼالٌ هرا الىىع مً الؼاكت (وشازة الؼاكت
 ،2017ص.)31.
.2

الطاكاث البذًلت في الجضائش :املخجذدة والذائمت :وجخىشع هاجه الؼاكاث على :أ

أ :الطاكت الشمسيت :جخىؿس الجصاةس حساء مىكعها الجؼسافي على أػجى الخلىٌ الشمظُت في العالم
وؿُما ًلي الجدوٌ الخالي ًىضح الؼاكت الشمظُت في الجصاةس :أ
الشيل سكم-01 :الطاكت الشمسيت اليامىت في الجضائش (هيلو واط ساعي ليل متر مشبع في السىت) أ
املىاطم
اإلاظاخت باليظبت اإلائىٍت
كدزة الدشمِع في اإلاخىطؽ (الظاعت – الظىت)

الؼاكت اإلاخىؿسة في اإلاخىطؽ (هُلى واغ م– 3في
الظىت)

العليا

الصحشاء

املىطلت
الساحليت
04
2650

الهظاب
والسهوب
10
3000

68
3000

1700

1900

2800

املصذس :سوهلغاص ،جطوس الطاكاث املخجذدة في الجضائش ،مجموع اوساق فىيت الجضائش  ،2012ص .2أ
ئن الؼاكت الشمظُت التي جمخلىها الجصاةس جدُذ لها ختى ؿسصت جصدًس هرا الىىع مً الؼاكت للدوٌ
ألاخسي وذلً الحظاع مظاخاث الجصاةس واطخمساز حعسطها لىمُاث عالُت مً مىحاث ؤلاشعاع الظىتي
والىهسومؼىاػِس ي الصادز عً الشمع.
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وجملً الجضائش مجموعت مً امللوماث مً بينها:
 وؿسة ألازاض ي الصخساوٍت اإلاشمظت أػلب أًام الظىت هما أن الشمع جمخد بأهثر مً  3500طاعت في
الظىت خُث حعد صخساء الجصاةس مً أهبر الصخازي في العالم وجمخاش بالخسازة الشدًدة خاصت في ؿصل الصُف
خُث جـىق دزحت الخسازة  60دزحت (جيىاشذ  ،2011ص.)55 .
 اهخـاض الؼُىم في هشحر مً اإلاىاػم الصخساوٍت اإلاإهلت أهثر لهرا الىىع مً الاطخؼالٌ الؼاكىي.
ب :طاكت الشياح :ئن جددًد ئمياهُاث الؼاكت السٍدُت في الجصاةس أمس ًدخل ملام الصدازة وٍدع
باألولىٍت وَشيل شسػا طسوزٍا ليل دزاطت ،وهىان عدة دزاطاث مً أحل ئوشاء مصازع هىاةُت إلهخاج الىهسباء في
الجصاةس ،ئذ جدخل الؼاكت الشمظُت اإلاياهت ألاولى في مصادز الؼاكت اإلاخجددة بالجصاةس ئذ جلدز بـ  %97ملازهت
بالؼاكت السٍدُت طىي %3مع العلم ئن الاكخىاء بثروة السٍاح ًمىذ مصاًا أهُدة مً أحل اطدشماز علالوي باالزجياش
لللىة اللاػسة للسٍذ ،ؿُيبغي الاهخمام بهاجه الؼاكت إلاا لها مً عىاةد اكخصادًت ،وئطهام اطدشمازاتها في بعث
أوشؼت صىاعُت وجىؿحر مىصب عمل (جيىاشذ  ،2011ص .)55.أ
ج :الطاكت الجيوحشاسيت :أن الخسازة الجىؿُت لألزض مصدز ػاكىي مخجدد واطخؼالٌ هاجه الؼاكت
أصبذ ًأخر خؼت مً الاهخمام مً خالٌ جؼىٍس جلىُاث البدث والخىلُب والاطخؼالٌ ،وئن اإلاعلىماث
الجُىلىحُت والجُىهُمُاةُت طمدذ بسطم خسٍؼت حُىمترًت أولُت ججمع أهثر مً  200مىبع طاخً في اإلاىؼلت
الشمالُت للجصاةس والتي ًمىً اطخعمالها في الخدؿئت والخجـُف الصزاعي وصىاعت الاػرًت الصزاعُت
(جيىاشذ ،2011ص ص .)56-55.أ
د :الطاكت الىهشبائيت :ئن مدؼاث الؼاكت الىىوٍت ذاث اكخصادًاث جىلُد الىهسباء هىوٍا ًتزامً مع
جؼىٍس شامل وجدظحن هلي ألمان اإلاـاعالث ،ػحر أن دخىٌ الجصاةس في هرا اإلاجاٌ طىؾ ًددر ػـسة خلُلُت،
وذلً في مجاٌ شٍادة الؼاكت الالشمت لخىلُد الىهسباء وجؼمذ الجصاةس ئلى ئهخاج  %30مً ػاكتها الىهسباةُت اهؼالكا
مً الىىوي ،ومع أن العدًد ًساهً على أن اطخخدام الجصاةس لخىىىلىحُا الؼاكت الىىوٍت في ئهخاج الؼاكت
الىهسباةُت ػحر ممىً على اإلادي اللصحر ،خاصت مع جربرب أطعاز البتروٌ وكد ًخأخس ئلى  2030هرلً عدم
الخىؿس على الخبراث واليىادز اإلاإهلت في خحن أعسبذ ئًسان عً وطع خبرتها في مجاٌ الىىوي جدذ جصسؾ الجصاةس
باعخلادها ئن ججلُاث الىهسباء الىىوي حد هاةلت وجخىؿس الجصاةس على اخخُاػي هاةل مً الُىزاهُىم طِخم جىحيهه
للؼاكت الىهسباةُت (بً مداد  ،2009ص )201.أ
ٌ :الطاكت املائيت :ئن همُاث ألامؼاز التي حظلؽ على ؤلاكلُم الجصاةسي ي همُاث مهمت وجلدز
بدىالي  65ملُاز متر مىعب لىً ال حظخؼل منها ئال وظبت كلُلت جلدز بـ %05على عىع بعع البلدان ألاوزوبُت،
وئن همُت الدظاكؽ جىخـع مً مىؼلت ئلى أخسي ومً طىت ئلى أخسي ؿهي جترهص في مىاػم مددودة باإلطاؿت
ئلى جبخس هره اإلاُاه بـعل الخسازة هاهًُ عً جدؿلها هاخُت البدس وٍمىً جلخُص اهم مساهص جىلُد الؼاكت
الىهس وماةُت في الجصاةس): (MEM2019,p.52
الشيل سكم - :02حذوٌ ًمثل مشاهض جوليذ الطاكت الىهشبائيت في الجضائش أ
اإلاسهص

كدزة الخىلُد باإلاُؼاواث

اإلاسهص

كدزة الخىلُد باإلاُؼاواث

دزكُىت

71.5

ػسٍب

7.000
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اػُل مدي

24

كىزٍذ

6.425

مىصىزٍت
ازكان
طىق الجمعت
للصز شباٌ

100
16
8.085
2.712

بىخىُـت
واد الـظت
بجي باهد
جِظالت

5.700
15.600
3.500
4.228

املصذس :مً اهجاص الباحث أ
ئن الجصاةس بالىـس ئلى مظاختها الىبحرة جخمحز بىدزة اإلاُاه الظؼدُت التي جىدصس أطاطا في حصء مً
اإلاىددز الشمالي للظلظلت الجبلُت ألاػلظُت ،وجلدز ؤلامياهاث اإلااةُت للجصاةس بأكل مً  20ملُاز م %75 ،3ؿلؽ
كابلت للخجدًد ،وحشمل اإلاىازد اإلااةُت ػحر اإلاخجددة الؼبلاث اإلااةُت في شماٌ الصخساء جلدز هاجه اإلاجازي اإلااةُت
الظؼدُت في الجصاةس بىدى  30مجسي معـمها في ئكلُم الخل و ي جصب في البدس اإلاخىطؽ (شػبي ،2011
ص.)113.
ثالثا :سؤيت الاهخلاٌ الطاكوي  2030في الاستراجيجيت الوطىيت الجضائشيت :أ
ئن إلاصادز الؼاكت الىالطُىُت همىزد اطتراجُجي جأزحر خاص على الظُاطت الخازحُت ألي دولت ،هرا
الخأزحر ًسحع ليىن مصادز الؼاكت حشيل مدىزا مهما في الخجازة والظُاطت الخازحُت ليل مً الدوٌ ،اإلاصدزة
واإلاظخىزدة لها.
.1

عوامل ومحذداث الاستراجيجيت الطاكويت الجضائشيت:

لخدلُم أمً الؼاكت هىان مجمىعت مً اإلادـصاث والعىامل التي ًمىً جصيُـها ئلى عىامل ئًجابُت ًمىنها أن
جيىن عىامل مظاعدة لخأمحن مصادز الؼاكت وعىامل طلبُت ًمىنها ان جيىن مإزسة تهدد ألامً الؼاكىي وهرهس
منها ما ًلي:
 العوامل الاًجابيت لالستراجيجيت الطاكويت الجضائشيت:
أ /املوكع الجغشافي :ئن كسب الجصاةس مً ألاطىاق ألاوزوبُت ٌعؼيها أؿظلُت هبحرة خُث جلسب مىاهئها الخصدًسٍت
مً مىاوئ الاطخلباٌ ألاوزوبُت ،وهرلً ألامسٍىُت ملازهت بالدوٌ اإلاصدزة مً الشسق ألاوطؽ وآطُا ،ألامس الري
ال ًؼسح ئشيالُت آلاحاٌ ،شٍادة على ذلً ؿان الجصاةس لها ألاؿظلُت في هلل مىخجاتها الىـؼُت عبر شبىت ألاهابِب
ئلى اللازة ألاوزوبُت ،الطُما ئلى ئطباهُا ،البرحؼاٌ ،اًؼالُا ،ؿسوظا ،بلجُيا اهؼالكا مً مىاوئ أزشٍى وبجاًت
وطىُىدة ،الجصاةس ،عىابت وهسان (عؼُت  ،2018ص.)73.
ب /هوعيت الىفط الجضائشي :ئن الىـؽ الجصاةسي ًمخاش بىىعُت حُدة ملازهت بالىشحر مً أهىاع الىـؽ اإلاصدزة
مً كبل دوٌ ألاوبً ،ؿالبتروٌ اإلاظخخسج مً خلىٌ الصخساء الجصاةسٍت ٌعخبر مً أهىاع الىـؽ الخـُف ،وهى
ألاهثر ػلبا في الظىق وأػلى طعسا ،وذلً إلمياهُت الخصىٌ مىه على همُاث هبحرة مً اإلاشخلاث البترولُت
الطُما الؼاشولحن ،هما أن اإلاىشـاث اإلاصاخبت الطخخساج الؼاش الؼبُعي حعد مً أهم اإلاظخخسحاث البترولُت ومً
أحىد أهىاعها ،وحعخبر الجصاةس مً أهم الدوٌ اإلاىخجت لها ) .(SONATRACH2014, p.24أ
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ج /الخىوع في مصادس الطاكت :هخاج للمىكع الجؼسافي اإلامخاش الجامع بحن زالر أكالُم حعل الجصاةس مصدز مخىىع
وػجي للعدًد مً اإلاصادز الؼاكىٍت ،ؿهي جدخىي على الؼاكت ألاخـىزٍت والؼاش الؼبُعي والبتروٌ ،وهرلً
الؼاكاث اإلاخجددة والؼاكت الشمظُت والجُىخسازٍت وػاكت السٍاح والؼاكت اإلااةُت.
 العوامل السلبيت لالستراجيجيت الطاكويت الجضائشيت :أ
أ /الوطع ألامني وإلاكليمي :حعخبر الجصاةس مً بحن الدوٌ التي عاٌشذ ؿتراث أمىُت مدسحت خاصت ؿُما ٌعسؾ
بالعشسٍت الظىداء ،ئال أهه لم جىً هىان طسباث مباشسة إلاساهص ومىاػم الاطخخساج الؼاكىٍت ،أو طُؼسة مً
ػسؾ الجماعاث الازهابُت على مىابع الؼاكت على ػساز خادزت حؼىخىزًٍ طىت  2013إلاجمع اهخاج الؼاش التي أخرث
أبعاد مدلُت ودولُت هبري ،خاصت وئن هرا الىىع مً العملُاث ػحر مظبىق في وشاغ هاجه الجماعاث ،وبالخالي
اطتهداؾ ميشاة هـؼُت بحجم مجمع اهخاج الؼاش بِخلىخىزًٍ الري جم حشؼُله طىت  ،2006والري ٌعالج الؼاش
الؼبُعي والؼاش اإلاىشف بؼاكت اهخاحُت جلدز بـ  09ملُاز م 3طىىٍا ٌعخبر تهدًد مباشس لألمً الؼاكىي
(عؼُت ،2019ص.)451.
ب /اهخفاض أسعاس الىفط وجزبزبها :على اعخباز أن الجصاةس مً الدوٌ ألاكل جىىعا مً خُث الصادزاث ،ئذ
ًمىً جصيُـها على أنها مً الدوٌ التي حعخمد على مىخىج واخد او طلعت واخدة أطاطُت ،و ي اإلادسوكاث
وبيظبت جـىق  %95في اإلاخىطؽ (عؼُت ،2016 ،ص ص ،)163-157.هما حشيل الجباًت البترولُت  % 60مً
الاًساداث اإلاحزاهُت العامت للدولت ،وهى وطع ًجعل الاكخصاد الجصاةسي شدًد الخظاطُت والخأزس بالخؼحراث
الخاصلت في طىق الىـؽ ،في ؿل صعىبت الخيبإ بظعس الىـؽ اإلاعسوؾ جازٍخُا بأهه ألاهثر جللبا مً بحن الظلع
السةِظُت العاإلاُت.
ج /الاستهالن املحلي :ازجبؼذ طُاطت الؼاكت الجصاةسٍت مىر الاطخلالٌ بلؼاع اإلادسوكاث هـسا لخىؿس مىازد
ملازهت ببلُت مصادز الؼاكت آلاخسي ،وواهذ مً بحن الاهداؾ العامت لظُاطت الؼاكت الجصاةسٍت جأمحن اخخُاػاث
الظىق اإلادلُت مً الؼاكت طمً أؿظل الشسوغ اإلامىىت مً خُث الخيلـت والظمان ،هما ػحرث الاخخُاػاث
الؼاشٍت الىبحرة اإلاعؼُاث الؼاكىٍت في الجصاةس ،ئلى أن أصبذ أمس ئخالٌ الؼاش الؼبُعي ميان الىـؽ اطتهالوا
وجصدًسا مإهدا في محزان الؼاكت للجصاةس ،وَظد الىـؽ والؼاش الؼبُعي معا معـم مخؼلباث الؼاكت ألاولُت في
الجصاةس ،والتي بلؼذ خىالي  895.6ألف بسمُل مً ئحمالي اطتهالن الؼاكت ألاولُت ،ئذ ًلبي الىـؽ الخام خىالي
 335الف بسمُل زم الؼاش الؼبُعي  520ألف بسمُل وجبلى باقي اإلاصادز جمشل وظبت طئُلت بدىالي %1.56
(.)SONATRACH 2014, p.27
.2

جوحهاث السياست العامت الطاكويت في الجضائش :أ

حعد الجصاةس مً بحن الدوٌ اإلاىخجت واإلاصدزة للؼاكت ألاخـىزٍت اإلاخمشلت في البتروٌ والؼاش الؼبُعي،
ولىنها في هـع الىكذ دولت مظتهلىت بىشاؿت متزاًدة للؼاكت ،وهـسا للدوز الخُىي الري ًلىم به كؼاع
اإلادسوكاث في مخخلف مساخل الخىمُت الاكخصادًت في الجصاةس ،وذلً مً خالٌ جلبُت الاخخُاحاث اإلادلُت مً
صىز الؼاكت اإلاخخلـت (مىخجاث بترولُت وػاش ػبُعي وػاكت ههسباةُت) ،والتي جددد مظازاث الخىمُت الشاملت،
ؿلد مىىا الدوز والىؿُـت اإلاىهالن لللؼاع مً وطع أطع وجىحهاث لظُاطت ػاكىٍت وػىُت ،مخمشلت في
العىاصس السةِظُت الشالزت الخالُت :
املجلت الجضائشيت للمً والخىميت
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 زؿع الاخخُاػاث الىػىُت للمدسوكاث بؼُت جدعُم اإلاشازَع الخىمىٍت؛
 جدعُم ؤلاػاز اللاهىوي والدشسَعي وجسشُد اطتهالن الؼاكت؛
 ئدماج الؼاكاث اإلاخجددة والخـاؾ على البِئت.
وفي هرا ؤلاػاز ،عملذ الجصاةس على ئدزاج وحشجُع اللؼاع الخاص مً أحل مظاهمت ؿعالُت
ومخعددة في كؼاع الؼاكت ،وهرا لخؼىٍس مصادز الخمىٍل واهدظاب الخىىىلىحُاث واإلاهازاث والخىػل أهثر في
الظىق الدولُت (جلسٍس مإجمس الؼاكت والخعاون العسبي العاشس  ،2014ص.)19.
وجأحي هره ألاهداؾ لخإهد خاحاث البالد الاكخصادًت والاحخماعُت للؼاع الؼاكت ودوزه
الاطتراجُجي في(:)Mem 2019, p.11
 طمان عىاةد واؿُت ومىخـمت للبالد مً أحل جدلُم الخىمُت؛
 طمان ألامً الؼاكىي للبالد على اإلادي الؼىٍل؛
 حعصٍص اللدزاث ؤلاهخاحُت واطخؼالٌ الؼاش الؼبُعي طمً جصىز ػىٍل اإلادي؛
 جؼىٍس اللدزاث الىػىُت في مجاٌ الخدماث البترولُت وشبه البترولُت والؼاكاث اإلاخجددة.
 .3الاستراجيجيت املسخلبليت للجضائش في سؤيت الاهخلاٌ الطاكوي  :2030وحعخمد على الىلاغ الخالُت:
أ /جىثيف حهود البحث والاسخىشاف :مً أحل بلىغ أهداؿها ،أعدث الجصاةس اطتراجُجُت مخعددة الجىاهب
جسجىص على مبادب جأخر بعحن الاعخباز اإلاإهالث واللدزاث التي جخمخع بها البالد ،ئطاؿت ئلى اإلالازباث العلالهُت
والعملُت اإلاخبعت عاإلاُا .أ
لرلً هجد الشسواث التي جلىم باالطخخساج ػالبا ما حعُد البدىر والدزاطاث خىٌ اخخُاػي وػاكت
هره ألاخىاض على طىء معؼُاث حدًدة وبخىىىلىحُا زؿُعت ومبخىسة.
وبالىـس ئلى أهمُت الظىق الجصاةسٍت وخصىصُتها جدظابم بلدان أوزبُت عدًدة لىُل ؿسص شساهت مع
الجصاةس في مجاٌ جؼىٍس واطدشماز الؼاكاث اإلاخجددة خُث أبسمذ الجصاةس العدًد مً علىد الشساهت مع الجاهب
ألاوزبي ،مً بُنها مرهسة جـاهم مع الجاهب ألاإلااوي خىٌ الؼاكت اإلاخجددة وخماًت البِئت في  ،2009باإلطاؿت ئلى
مشسوع بىاء مدؼت الؼاكت الهجُىت مع شسهت " أبيىير الاسباهيت" ،ئطاؿت الى علد الشساهت الجصاةسي ألاإلااوي
ألاخحر اللاض ي باوشاء وخدة اهخاحُت بسوٍبت إلهخاج الصـاةذ الشمظُت وهرا مرهسة الخـاهم ألاخحرة اإلامظُت بحن
طىهلؼاش ومـىطُت الاجداد ألاوزبي التي تهدؾ ئلى حعصٍص مبادالث الخبراث الخلىُت ودزاطت طبل وطاةل اكخدام
ألاطىاق الخازحُت والتركُت اإلاشترهت لخؼىٍس الؼاكاث اإلاخجددة في الجصاةس وفي الخازج.
ب /جوسيع السوق الغاصيت :بداًت بالخىطع على اإلاظخىي الدولي ئذ جدٌ معـم اإلاإشساث أهه مً اإلاىخـس أن
ًمىً اإلاظخلبل الؼاكىي للجصاةس في الؼاش الؼبُعي ،طىاء على مظخىي حؼؼُت الاخخُاحاث اإلادلُت (الداخلُت) أو
الخصدًس للخازج وخاصت على مظخىي الصىاعاث الؼاشٍت-الىُماوٍت في مصب هره اإلاادة ألاولُت الاطتراجُجُت.
إن صيادة الطلب الذاخلي واطتهالن الجصاةس للؼاش الؼبُعي ًخظاعف ما بحن  2010و ،2019خظب
دزاطت كامذ بها لجىت طبؽ الىهسباء والؼاش الخابعت لىشازة الؼاكت واإلاىاحم ،بدُث ًسجلب ان ًيخلل الؼلب مً
املجلت الجضائشيت للمً والخىميت
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 22.54ملُاز م 3هخىكعاث ئلى  36.28ملُاز متر مىعب ،أي بيظبت شٍادة طىىٍت حعادٌ ( %4.7بلعُد ،2014
ص ،)206.وجماشُا مع جىحهاث الظُاطت الؼاكىٍت الىػىُت ولخدلُم الؼلب الداخلي اإلاسجلب لـ  2020طِخم
اهجاش  16أهبىب ػاشي ئطافي ًسبؽ بحن مخخلف اإلاىاػم الاطتراجُجُت عبر الىػً اهؼالكا مً خاس ي السمل وعحن
صالح في الصخساء باججاه اإلاىاػم الجىىبُت والشمالُت للبالد ،وٍبلؽ ػىٌ مجمىع ألاهابِب  4875ولم ًخم
ئهجاشها بحن طىت  2010و  ،2014وطُصل ػىلها  9100ولمالى ػاًت طىت ً( .2020صل ػىٌ شبىت الاهابِب
لىلل وجىشَع الؼاش الؼبُعي على اإلاظخىي الىػجي  52404ولم طىت  2010وبلؽ عدد اإلاشترهحن  3.1ملُىن
مشترن)CREG 2018, p.31( ،).
ج /جذعيم إلاطاس الدششيعي واللاهووي لترشيذ استهالن الطاكت :سجل كؼاع الؼاكت واإلاىاحم خالٌ العشسٍت
ألاخحرة هخاةج معخبرة مً خُث حعدًل واطخددار كىاهحن ومإطظاث مً أحل جسكُت اللؼاع وجؼىٍسه ،ؿان جؼىز
الىطع الظُاس ي والاكخصادي للبالد ،وهرا الخدىالث الجازٍت على الصعُد الدولي حساء عىإلات الخبادالثً ،دؿع
بالجصاةس ئلى ؤلاطساع في طً اللىاهحن وؤلاحساء وؤلاصالخاث الهُيلُت الظسوزٍت لخىُُف اللؼاع مع شسوغ حظُحر
اكخصاد الظىق ومخؼلباث العصس ،عبر حىدة حشسَعُت هاضجت وبسػماجُت وحالبت للمصلخت الىػىُت ،هرا
باطترحاع الدولت لدوزها الشالسي اإلاخمشل في وىنها مالىت العلاز اإلاىجمي ،مدسهت الاطدشمازاث وخامُت للمصلخت
العامت وهرا جىحُه اإلاإطظاث العاملت جدذ وصاًتها في اللؼاع الاكخصادي واإلاهً وؿم الدشسَعاث
الجدًدة(.)Fisher2019, p.47
د /طشوسة جششيذ استهالن الطاكت؛ وًلصد بها اطخخدام الؼاكت اطخخداما علالهُا مدزوطا وجللُل الهدز في
اطتهالن الؼاكت بأصىاؿها اإلاخخلـت ،ؿان جسشُد اطتهالن الؼاكت عملُا هى حملت ؤلاحساءاث الىاحب اجباعها
للخد مً الهدز في مىـىماث الؼاكت في مخخلف مساخلها بدءا مً مدؼاث جدىٍل الؼاكت واهتهاء باألحهصة
اإلاظتهلىت للؼاكت ،ئذ ٌعخبر الخدىم في الؼاكت وجسشُدها عىصسا أطاطُا للخؼىز الاكخصادي
والاحخماعي )Fisher2019, pp.48-50(،وهرا اإلاداؿـت على البِئت وخماًتها ،وفي هرا الظُاق جدبجى الجصاةس خالُا
اطتراجُجُت مً شانها جؼىز الىجاعت الؼاكىٍت ،على عدة مىاهج منها العصٌ الخسازي للمظاهً ومسخىاث اإلااء
العاملت بالؼاكت الشمظُت ،وحعمُم ؤلاهازة باطخعماٌ ألادواث اإلاللت مً اطتهالن الىهسباء ،وخـع اطتهالن
الؼاكت مً اللؼاع الصىاعي باإلطاؿت ئلى جؼىز وطاةل الىلل العمىمُت والخاصت التي حعخمد على الؼاش وكىدا .أ
ٌ/إدماج الطاكاث املخجذدة :للد بدأث جـهس في الظىىاث ألاخحرة اطتراجُجُاث مخعددة لخىؿحر الؼاكت ػحر
ميلـت وظبُا وجساوح بحن اإلاصٍد في الخدىم وجسشُد اطخخدام الىكىد الاخـىزي ،وجؼىز مصادز ػحر أخـىزٍه
مدظىت ًمىً أن جيىن بداةل وٍمىً اطخعمالها على هؼاق واطع ،وهرا ما ًجسها للخددًث عً الؼاكاث
الجدًدة واإلاخجددة همصادز ػاكىٍت مظخللت مً شأنها أن جيىن بدًال للؼاكت ألاخـىزٍت ،والتي حظعى العدًد
مً الدوٌ وخاصت الدوٌ الصىاعُت اطدبدالها بهره اإلاصادز الجدًدة ،ؿالداؿع السةِس ي ألاوٌ لالهخمام بالؼاكت
اإلاخجددة هى الدؿاع البُئي للخد مً الؼاشاث اإلاىبعشت وخاصت ػاش زىاتي أهظُد الىسبىن.
و /حماًت البيئت والعمل على جحليم أهذاف الخىميت املسخذامت :حعخبر مشيلت الخلىر البُئي مً أهم اإلاىاطُع
التي حشؼل العالم في عصسها الخدًث خُث بدا ًخصاعد الاهخمام بمظاةل الخلىر والاؿساشاث ؤلاشعاعُت مىر
الشماهُيُاث ،وجىامي الىعي باإلاظاةل البُئُت بالىـس ئلى حجم اليىازر الؼبُعُت والخىادر اإلاسجلت طىىٍا ،ومً
زمت بدأ البعد البُئي ًأخر مياهه في الظُاطاث الىػىُت والدولُت للؼاع الؼاكت( .)Fisher2019, pp.50,51أ
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خاجمت :أ
للد شيل بسوش ألامً الؼاكىي هأخد مددداث ألامً الاكخصادي مظألت خظاطت جصىف طمً
أولىٍاث الدوٌ ،ولىىه همـهىم معلد ًصعب جددًده بدكت ،هدُجت جباًً مدلىٌ اإلاـهىم بحن الدوٌ اإلاظخىزدة
والدوٌ اإلاصدزة للؼاكت ،ئطاؿت ئلى جباًً ذلً اإلاـهىم بحن دولت وأخسي داخل ول مجمىعت ،ؿالخعامل مع كظُت
ّ
الؼاكت مً مىـىز اكخصادي بعُدا عً الاعخبازاث ألامىُت بما ًظمً جىؿس اإلاصادز الالشمت للدوٌ اإلاظخىزدة ،
وطمان طُؼسة الدوٌ على مصادزها الىػىُت للؼاكت ،بما ًمىنها مً جدلُم مياهت دولُت و ئكلُمُت أؿظل بما
ًخىاشن مع ما حظتهلىه مً مصادز للؼاكت ،وبالترهحز على مصادز الؼاكت هجد أن امخالن واؿخلاز الدوٌ إلاصادز
الؼاكت مً شأهه الخأزحر على الظُاطت الخازحُت للدوٌ اإلاخخلـت ،طىاء واهذ مصدزة أو مظخىزدة ،ػحر أن هرا
الخأزحر لِع مؼللا ،بل مددود بدظب كدزة وجصىز ول دولت.
مً خالٌ ما جلدم في هره الدزاطت جبحن أن مإهالث الجصاةس الؼاكىٍت ّ
جمىنها مً جبىء مياهت هامت في
الاطتراجُجُت العاإلاُت الجُى-ػاكىٍت ،وهرا ًسحع ئلى العدًد مً العىامل طىاء الظُاطُت أو اإلاىكع الجؼسافي
الري جدخله ،دون أن هيس ى الاطتراجُجُت الجصاةسٍت اإلاىخهجت في مجاٌ الؼاكت ،واإلاعخمدة على الخىىع في اإلاىازد
الؼاكىٍت ،وهرا بخىشُف الاطدشمازاث في اللؼاع والخىىَع في الخصدًس إلاخخلف ألاطىاق العاإلاُت.
أما اسخيخاحاث الذساست :أ
ٌ -1عد ألامً الؼاكىي أولىٍت عاإلاُت ال جلل شأها عً ألامً ؤلاوظاوي إلاا له مً جأزحر في العالكاث الدولُت،
ؿاألمً الؼاكىي ًإزس في ألامً ؤلاوظاوي مً ول حىاهبه الظُاطُت والاكخصادًت والاحخماعُت؛ وٍمىً
اعخباز مـهىم أمً الؼاكت مـهىما في ػىز الخبلىز ،ئذ ال ًصاٌ في خاحت الحتهاداث أهثر ،لُيىن
مـهىما مخماطيا ًمخلً هىٍخه اإلاخمحزة
 -2جخىؿس الجصاةس على مىازد ػاكىٍت هاةلت جمىنها مً جبىء مياهت بحن هباز مىخجي ومصدزي الؼاكت في
العالم خاصت الؼاش الؼبُعي والؼاكت الشمظُت ،ئذ ًمشل اإلاىكع الاطتراجُجي للجصاةس عامل مدـص
للمىاؿظت على أطىاق الؼاكت العاإلاُت هـسا للسبها مً أهبر ألاطىاق اإلاظتهلىت و ي اللازة ألاوزوبُت؛
 -3العالكاث الجُدة للجصاةس مع ول مً اإلاىخجحن واإلاظتهلىحن للؼاكت في العالم ٌعصش مً اإلاىكف
الجصاةسي في الاطتراجُجُت الؼاكىٍت العاإلاُت ،ؿمظخلبل الؼاكاث اإلاخجددة في الجصاةس ٌشيل خاؿصا
مهما لالطتراجُجُت الؼاكىٍت الجدًدة ،هـسا لصٍادة الؼلب العالمي على هره الؼاكاث الىـُـت.
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