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األثر االقتصادي واالجتماعي إلنتاج البترول بوالية غرب كردفان
(دراسة محلية السالم)
د:عبدالغفار عبداهلل محمد بريمة أ .زهراء ادم احمد أبكر
د .خالد عيسى الطاهر

*

مستخمص:
ىدفت الدراسة إلى بيان أثر إنتاج البترول في تحسين المستوى المعيشي

لمفرد ،ومدى مساىمة عائدات البترول في تحسين الخدمات االجتماعية.

اتبعت الدراسة المنيج االستقرائي واالستداللي في عمميات التحميل حيث

قام الباحث بإجراء مسح ميداني غطي  100أسرة عمي مستوي منطقة الدراسة،
استخدمت عينة عشوائية متعددة المراحل غطت خمس وحدات إدارية مغطية

بذلك كل أراضي محمية السالم.
نتائج ىذه

الدراسة التي أجريت توضح أن أموال تعويضات البترول التي

تدفع لممواطن مقابل األرض قد أدت إلى زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين

مستواه المعيشي ،بجانب أن انتقال المزارعين والرعاة لمعمل في شركات البترول

قدساىم في تدىور النشاط الزراعي والرعوي ،كما أن الشركات العاممة في مجال
إنتاج البترول ال تراعي لسالمة المواطن والثروة الحيوانية من أضرار النشاط

البترولي ،بجانب عدم استثمار الحكومة المحمية لعائدات البترول في تطوير
البنية التحتية والخدمات االجتماعية.
و

أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتطوير النشاط الزراعي والحيواني

بالمنطقة من أجل تجنب خطر االعتماد عمى مورد واحد غير متجدد وىو
البترول الذي يتعرض لتذبذب األسعار والضغوطات السياسية من ٍ
وقت آلخر،
* أستاذ مساعد – جامعة غرب كردفان.
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وعمى الحكومة المحمية ترشيد الصرف واإلنفاق من أمول البترول لمتنمية

وتوجيييا إلى مشاريع تنموية تخدم مواطن المنطقة ،عمى الدولة والحكومة
المحمية تشديد الرقابة عمى شركات البترول من أجل المحافظة عمى سالمة

اإلنسان وصحة الحيوان وتقميل آثار التموث البيئي.
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Abstract:
This study examined the economic and social impact of the
production of oil in West Kordofan State,Acase study Peace
Locality during, the problem of this study represented knowing
the economic and social impact of the oil production in West
Kordofan state which is considered as one of the most states that
produce oil in Sudan, especially Peace Locality (the headquarters
of the state) and the problem has been formulated in a number of
questions about the level of improvement in social services
,traditional farming ,herding and trade and the average per capita
income.The study aimed to demonstrate the impact of oil
production in improving the quality of life, and the extent of the
contribution of oil revenues to the improvement of social
services, the study was conshucted on several assumptions about
the economic and social impact of oil production in the region.
It followed several curricula for scientific research involving the
statistical approach, inductive, descriptive and analytical,
deductive, historical, and regional approaches, and itused various
tools to gather information from the primary sources (research
community) including the observation, interview and
questionnaire where the form was designed to include a sample of
100 single containing closed questions and open alike.
The most important findings of the study in the petroleum
compensation paid to the citizen in exchange for land funds have
led to the increase in the average per capita income and improve
their standard of living, along with the movement of farmers and
herdsmen to work in the oil companies contributes in the
deterioration of the agricultural and pastoral activity, also
operating in the area of corporate oil production does not take
into account the safety of the citizen and livestock damage from
the petroleum activity, beside the local government failure to
invest oil revenue in infrastructure and social services
development.
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The study recommended that,interested in developing agricultural
and livestock activity in the region in order to avoid the risk of
relying on a single non-renewable resource, which is petroleum,
that is exposed to price fluctuations and political pressures from
time to time, and at the local government to rationalize exchange
and spending of Petroleum money for Development and
channeled to development projects that serve the citizen in the
region, State and local government shoud tighten control over the
oil companies in order to maintain the safety of human and
animal health and reduce the effects of environmental pollution.
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مقدمة:
منذ ثالثة قرون  ،ومع بداية الثورة الصناعية في إنجمت ار في القرن الثامن

خترعت آ ةل البخار  ،بدأ استخدام مصادر الطاقة الحفرية بديالً
عشر عندما ا ُت
لطاقة الكتمة الحية ،واستخدم الفحم الحجري في مجال الصناعة بالرغم من أنه

يعد من المصادر المموثة لمبيئة  .وفي م نتصف القرن التاسع عشر ظير مصدر

ابتداء الصراع الرأسمالي العالمي لالستحوا ذ
جديد لمطاقة وىو النفط ،و قد رافقو
ً
عمى حقوله لبسط النفوذ والييمنة،و تتركز معظم هذه الحقول في الدول العربية
واإلسالمية وبعض دول العالم الثالث

.الشك َّ
أن معرفة المجتمعات لمصادر

الطاقة الحفرية قد أحدثت نقمة ميمة في المستوى الحضاري  ،فقد أصبح البترول

عنصر ميم اً في زيادة الدخل القومي عمى المستو يين اإلقميمي والمحمي ،فيو
اً

سمعة إستراتيجية أساسية لمصناعة ،التجارة والنقل  ،ويؤثر في جميع أوج ه النشاط
االقتصادي ،ولو أثر كبير في تشكيل الخريطة االقتصادية العالمية.
تسعى ىذه الدراسة إلبراز

مساىمة إنتاج البترول في تحسين األوضاع

االقتصادية واالجتماعية بوالية غرب كردفان في محمية السالم ،والتي تعد واحدة

من أغنى محميات والية غرب كردفان الغنية بالنفط ،ومعرفة مدى مساىمة النسبة
المئوية التي ُتخصصت لتنمية منا طق اإلنتاج في زيادة دخل الفرد والمستوى
المعيشي وتحسين مستوى الخدمات االجتماعية بالمنطقة من تعميم وصحة وغير
مشكمة البحث  :تكمن مشكمة

البحث في عدم وجود آثار اقتصادية

ممموسة إلنتاج البترول بمنطقة الدراسة انعكس أثر ذلك عمى الواقع االجتماعي
لسكان المنطقة متمثالً في الخدمات األساسية كالتعميم والصحة ومياه الشرب،
وذلك بالرغم من أن أمد إنتاج البترول قد طال بالمنطقة.

المشكمة في األسئمة اآلتية:
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 –1ما هو أثر إنتاج البترول عمى األنشطة االقتصادية المختمفة بمحمية السالم؟
 -2ما ىو دور إنتاج البترول في تحسين مستوى معيشة سكان منطقة الدراسة؟
-3ما ىو أثر إنتاج البترول عمى الخدمات االجتماعية بم نطقة الدراسة ؟
 -4ىل يوجد أثر لمسياسات والنظم اإلدارية المتبعة في مناطق إنتاج البترول من
ِقبل و ازرة الطاقة ،الشركات العاممة ،الحكومة المحمية واإلدارة األىمية عمى
األوضاع االقتصادية بمحمية السالم ؟

 -5ىل الشركات العاممة في مجال البترول لم تراع سالمة المواطن والثروة
الحيوانية بمنطقة الدراسة؟

أهمية البحث :تكمن أىمية ىذا البحث في اآلتي:
-1إنتاج البترول من األنشطة االقتصادية الميمة في منطقة الدراسة

 ،لذلك

يسعى ىذا البحث إلى إبراز وتتبع اآلثار االقتصادية واالجتماعية إل نتاج البترول

بالمنطقة.

 -2يعتبر إنتاج البترول من األنشطة االقتصادية التي تعتمد عمييا العديد من
دول العالم في زيادة دخميا القومي وجمب العمالت الصعبة ،والسودان ىو أحد

ىذه الدول ،والتي أصبح إنتاج البترول فييا يشكل مورداً ميماً في قائمة

صادراتيا ،ولو أثر عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية عمى المستويين

اإلقميمي والمحمي.

-3يمكن أن تفيد ىذه الدراسة في

سد الفراغ الواسع في مجال الدراسات التي

توضح األثر االقتصادي واالجتماعي إلنتاج البترول بمنطقة الدراسة.

أهداف البحث:
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اليدف العام ليذه الدراسة ىو محاولة توفير أطر نظرية وعممية حول مشكمة

األثر االقتصادي لمبترول في محمية السالم ومن ىذا اليدف العام يمكن النظر

في اآلتي:

-1معرفة أثر السياسات والنظم اإلدارية الم ؤسسية عمى األوضاع االقتصادية
واالجتماعية بمنطقة الدراسة.

 -2التعرف عمى دور إنتاج البترول في زيادة متوسط دخل الفرد وتحسُّن مستواه
المعيشي بمنطقة الدراسة.

-3معرفة أثر إ نتاج البترول ومدى انعكاسو عمى

الزراعة والرعي التقميديين

وحركة النشاط التجاري بمنطقة الدراسة.

 -4دراسة أثر إنتاج البترول في تطوير البنية التحتية والتعميم ،الصحة والخدمات
االجتماعية األخرى بمنطقة الدراسة.

فروض البحث :تسعي الدراسة لمتحقق من صحة الفروض التالية-:
-1أدى إ نتاج البترول بمنطقة الدراسة إلى انحسار مساحة األراضي الزراعية
والرعوية وتحويل السكان من ممارسة أنشطة تقميدية كحرفتي الرعي والزراعة إلى

الحرف الوظيفية والفنية في شركات البترول.

-2ساىم إ نتاج البترول بمنطقة الدراسة في توفير فرص العمل وتحسين المستوى
المعيشي لمسكان بسبب أموال التعويضات التي تُتدفع لمالكي األراضي مقابل
تحويل ممكيتيا لمشركات ،بجانب ارتفاع أجور العمال وحركة العمل التجاري
والنقل وزيادة عدد السكان باليجرة الوافدة.

-3لم يسيم إ نتاج البترول في تحسين مستوى خدمات التعميم والصحة والخدمات
االجتماعية األخرى بمنطقة الدراسة.
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َّ -4
إن السياسات والنظم اإلدارية في مجال ممكية األرض سوى عمى مستوى
اإلدارات األىمية والحكومة المحمية وشركات النفط ،لم تسيم بالقدر الكافي في

تطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية بمنطقة الدراسة.

َّ -5
اع لسالمة المواطن والثروة
إن الشركات العاممة في مجال البترول لم تر ِ
الحيوانية بمنطقة الدراسة.

حدود البحث :تمثمت حدود ىذه الدراسة في اآلتي:

 حدود موضوعية:األثر االقتصادي إلنتاج البترول في محمية السالم. -حدود مكانية  :مدينة الفولة و

التي تقع بين

دائرتي عرض ( -°9،،َ20

 )°14،،َ50شماالَ ،و خطي طول(َ )°32 -°30،27،شرقاً  ،تحدىا شرقاً محميتي

لقاوة والسنوط ،شماال محمية األضية ،غرباً محميتي بابنوسة والمجمد وابيي جنوباً.
تتبع األثر االقتصادي إلنتاج البترول في
 حدود زمانية :شممت ىذه الدراسة ُتمحمية الفولة في الفترة من (2000م2016 -م).

منهجية البحث:

أتبع معدو الورقة المنيج االستقرائي واالستداللي .وىى من المناىج
المفيدة جداً في كل أنواع الدراسات والبحوث الجغرافية ،وفي ىذه الدراسة تم

استقراء لممعمومات التي جمعت من العمل الميداني ومن ثم وضعت في شكل

جداول ورسومات بيانية ليسيل عممية فيميا وشرحيا .والمنيج االستدالل ي عن
طريق ما توصل إليو البحث من أدبيات ذات العالقة بموضوع البحث .ىذا إلى

جانب استخدام البحث بعض المداخل(:المدخل الوصفي،المدخل التاريخي).

مصادر وطرق جمع البيانات و المعمومات:جمعت بيانات ىذه الدراسة من

مصدريين:
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مصادر أولية :ومتثلت في الدراسات الميدانية التي تعتمد عمى المالحظة المباشرة
والمقابالت الشخصية في جمع البيانات والمعمومات العامة والمسائل اإلدارية
التي ال يمكن الحصول عمييا االستبانة ،وقام الباحث في ىذه الدراسة بعقد

لقاءات مع كبار رجال اإلدارة األىمية بالمنطقة ،و مع الشخصيات العاممة بحقول
النفط وبعض المسئولين عن مناطق إنتاج البترول.كما استخدمت الدراسة استبانو
وىي من الوسائل الميمة في جمع المعمومات ،حيث يتم بواسطتيا تسجيل

البيانات وجمعيا من الظواىر موضوع الدراسة ،وفي ىذه الدراسة قام الباحث
بتصميم استبانو أجاب عمييا عينة مجتمع الدراسة بشرائحو وطوائفو وقبائمو

المختمفة وكانت األسئمة تحوي عدد من المحاور،كل محور يحتوي عمي أسئمة

فرعية ذات إجابات مفتوحة و أُتخري مغمقة .تم اختيار عينة عشوائية حجميا

( )100أسرة ،بدرجة دقة (  )%96ودرجة حرية  )Arkin ( 4±تمثل غالبية
مجتمع عينة البحث موزعة عمى خمس وحدات إدارية(الفولة ،كجيرة ،مومو،

بميمة ،الحجيرات).أعتمد البحث فى عممية سحب العينة عمى أسموب العينة
العشوائية البسيطة حيث قسم الباحث مجتمع

محمية السالم إلي خمس وحدات

إدارية (الفولة ،كجيرة ،مومو ،بميمة والحجيرات) بافتراض تجانس مجتمع الدراسة

من حيث األوضاع االقتصادية ،نوع األنشطة ومستوى دخل الفرد.

مصادر ثانوية :تمثمت في المعمومات المكتبية التي تم التوصل إلييا من
الييئات والمؤسسات المختمفة في شكل دراسات سابقة باإلضافة إلى المراجع
والكتب والبحوث المنشورة وغير المنشورة والدوريات وورش العمل واألوراق

العممية المقدمة حول الموضوع في فترات سابقة ،وما ىو موجود في السجالت.

تعريف البترول:
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البترول أو النفط ( )petroleumكممة أصميا التيني تتكون من مقطعين()petro
تعني زيت الصخر و(  )leumتعني الزيت وبالعربية تعني زيت الصخر ويسمى

بالذىب األسود وأحياناً يسمى(النافتا) بالمغة الفارسية(عبدالرضا 2010 ،م).

يتميز البترول الخام بالمون البني الغامق أو األسود ذات البريق األصفر الذىبي

وتختمف الكثافة النوعية لمبترول من خزان آلخر وتكون في سم مكعب أما القيمة

الح اررية لمزيت الخام في المتوسط مابين(

)%82-%87من عنصر الكربون

()%11ىيدروجين( )%1أوكسجين ونيتروجين والكبريت (السيد2008 ،م).

يرجع تكوين البترول إلى تحمل المواد العضوية النباتية والحيوانية التي طمرت

تحت رواسب عظيمة السمك عبر ماليين السنين تحت ضغط وح اررة شديد مما
ساىم في تكوين زيت البترول وىو بسيطة من حيث التكوين حيث أنو يتكون

كيميائيا من عنصرين ىما الييدروجين والكربون (مشدن2005 ،م)
نشأة وتطور البترول:

البترول ىو من النعم التي وىبيا اهلل في الكون حتى يستفيد منو اإلنسان وتوجد

كثير من األدلة القرآنية التي توضح الترابط بين مكونات النظام البيئي في الكون

وىذا ما ظير في اإلعجاز القرآني حيث توجد كثير من اآليات التي تبين ذلك

في قولو تعالى:

الف ِ
ق السَّمو ِ
األرض واختالف ِ
ِ
في َ،خم ِ
التي تَِ ،
الن ِ
في
ات و
جري ِ
مك ِ
إن ِ
يار و ُت
الميل و َ،
( َ،
َ،َ ،
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
حر بِ َ،ما َ،ينفَ،عُت َّ
الب ِ
عد
َ،رض َ،ب َ،
اس ومآ أ َ،
فأحيا بِو األ َ،
الس َ،مآء من ماء َ،
َ،
َ،نز َ،ل اهللُت م َ،ن َ،
الن َ،
َّحاب المس َّخ ِر بين الس ِ
صر ِ
موتِيا وَ،ب َّ
يف ِ
ث ِفييَ،ا ِمن ُتك ِل َ،د َّآبةٍّ َ،وتَِ ،
َّماء
الر ِ
ياح والس ِ ُت َ،َ ،َ ،
َ،َ ،َ ،
آليات ٍ ِ
ٍ
واأل ِ
ون) (سورة البقرة ،اآلية .)164
َ،رض
لقوم َ،يعقمُت َ،
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اختمفت اآلراء والنظريات في تفسير نشأة البترول إذ تقول بعض النظريات إن
عمر البترول يتجاوز ثالث مميارات سنة في الوقت الذي ال

يتجاوز فيو عمر

اإلنسان في الكرة األرضية أكثر من ثالثة ماليين سنة.

َ،عرف اإلنسان البترول من قديم الزمان في الحضارات القديمة ،فقد ُتعرف عند
الفراعنة المصريين وكان يستخدم في التحنيط وطالء السفن ومساحيق التجميل

وعرف عند العراقيين في بالد الرافدين استخدموا الغار المستخرج في أإلنارة
ُت
وتبميط بيوتيم وشوارعيم ،وأستخدمو السومريين والبابميين في بناء المعابد
والشوارع ،أما في مجال الحفر والبحث عن البترول (النفط) فقد فاز بيا

الصينيون في القرن الرابع الميالدي ،ثم أتى الميندس الروسي (سيمونوف) عام
 ،%90أما كمنتج تجاري بدأ عندما

 1848م قام بحفر بئر في باكو تنتج

حفر(صموئيل كير) بئر في بنسمفانيا األمريكية وتم بيعة لعالج الكوليرا ،النزلة

الصدرية وأمراض الكبد(عبدالرضا2010 ،م) أيضا جاء في التاريخ القديم إن
فمك نبي اهلل نوح كان مغطاة بالقطران من الداخل والخارج (مشدن2005 ،م).
اتسم

استخراج البترول بالطريقة البدائية ولكن مع

اتساع كشوفات

البترول أصبحت ىنالك أساليب حديثة يستخدم في إنتاج واستخراج البترول

بكميات كبيرة في كل الدول المنتجة لمبترول ،أما بالنسبة لمدول العربية لم يكن

االىتمام بصناعة النفط من الناحية االقتصادية في المرحمة األولى وفي خالل

العشرات من السنين التي مضت عمى اكتشاف حقول البترول لجأت الدول

العربية إلى تصنيع وتكرير النفط العربي الذي أصبح مورد اقتصادي يتم التنافس
بو عالمية(عبدالرضا2010 ،م).

مطمع الستينات بالتحول من تصدير
بدأت األقطار العربية المنتجة لمبترول منذ
َ،
البترول العربي في حالتو األولية (الخام) دون تكرير إلى االىتمام المتزايد
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باقتصاديات تكرير البترول وتصنيعو محميا لمتنافس بمشتقات البترول في

األسواق العالمية وزيادة القيمة المضافة لمدول المنتجة بغرض التحرر من سياسة
االحتكار التي فرضتيا الدول الصناعية الكبرى بفرضيا ضرائب عالية عمى

المشتقات التي يتم تكريرىا في الدول الصناعية بعد استيراد البترول الخام من

الدول المنتجة بتكاليف نقل مرتفع وأسعار متدنية وىذا قمل من عائدات البترول

لدي الدول المنتجة (العقيل2010 ،م).

 طبيعة وجود البترول:يوجد البترول النفط الخام عادة أما في الفراغات بين حبيبات أو بمورات
الصخور الرسوبية أو في الشقوق وأنظمة الكسور التي تكونت تبعا لعمميات
الترسيب ،ويكون النفط في الحالة السائمة أو النصف صمبة ،ويحتوي البترول
الخام في تجمعات المصائد عمى غازات ىيدوركربونية ذائبة أو مصاحبة أو
االثنين معا وىو يطفو دائما فوق المياه المصاحبة لو في المصيدة النفطية بحكم
كثافتو المنخفضة نسبيا (السيد2008 ،م).

أنواع البترول:
أ -البترول البرافيني  :ىذا النوع يحتوي عمى شمع البرافين يعطي قد اًر جيداً من
الشمع والزيوت الممتازة
ب – البترول اإلسفمتي :يحتوي عمى قدر قميل من شمع البرافين ونسبة عالية
من اإلسفمت.

ج– البترول الخميط  :يحتوي عمى كميات كبيرة من شمع البرافين واإلسفمت الذي
يستخدم في رصف الطرق (أبو السعود2009 ،م).
جودة البترول:
تتوقف درجة جودة البترول عمى طريقة تكوينو ،ويوجد عادة في طبقات
الصخور الرسوبية ويتم قياس درجة الجودة حسب اآلتي:
أ – مستوى الضغط ودرجة الح اررة التي تعرضت ليا المواد العضوية.
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ب – كمية المياه الجوفية التي تسربت إلى تمك الطبقات.
ج – طبيعة المواد العضوية النباتية والحيوانية التي تحممت (بابكر 2009 ،م).
 إنتاج البترول في محمية السالم بوالية غرب كردفان:تقع محمية السالم في والية غرب كردفان وتمثل مدينة الفولة حاضرة
المحمية ،وىي محمية تتكون من خمس وحدات إدارية ،أربع منيا منتجة لمبترول
وىي إدارية (الفولة ،بميمة ،الحجيرات ،كجيرة) نظام الشراكة بين الحكومة
وشركات البترول ىي عقود االمتيازات التي تمنح أي شركة امتياز العمل في
تأتي في مصمحة
حقل معين حسب االتفاق في العقد وىذا النوع من العقد ال
الدولة ألن الشركات ال تسمح لمحكومة بالتدخل في جميع مراحل اإلنتاج حتى
التصدير وىذا قمل من السيطرة الكاممة لمحكومة عمى كل مراحل اإلنتاج ،وتوجد
العديد من الشركات العاممة في مجال إنتاج البترول تتمثل في اآلتي
 شركة زد بي آي بي السودان (- .)Zpebcr p Sudanشركة ألبيدي لمطرقوالجسور (نيم).
بترونيدز العالمية لمخدمات(()IntemationalPetroneeds Service) -IPS
 شركة روبل-.شركة ساندوف (السودان) -.شركة زانتو )  –.)Zantoشركةكابوكو()Cpeco
 الشركة الصينية بتروانرجي لمحفر(  -.)Petro Energyشركة نابل إستارلمخدمات -.شركة بيكاسو.
شركة زو بيب الستكشاف البترول ( -.)Zpebشركة ميج لمطرق والجسور(البرصاية).
 شركة ديكيل اليندسية النفطية الدولية(  - .)Dqelشركة سور الصين العظيملمحفر.
شركة إستار أويل (  )StarOilىي مكونة من شركة سودابت السوانية وشركةإنسان اليمنية.
53

مجلة جامعة السالم  -العدد الرابع  -يونيو 2017م
شركة صن أويل(  )Sun oilلممسوحات الجيوفيزيائية Zico l- .شركة زيجنيقلمخدمات المحدود (رممي)2010،
تتمخص ميمة الشركات في استكشاف وحفر اآلبار وتجميع الزيت الخام ،وىنالك

شركات تعمل في مجال الخدمات يتم تجميع الخام من اآلبار بواسطة األنابيب
إلى محطة التجميع في بميمة ثم ترحل إلى المصافي أو إلى ميناء التصدير

بشائر،أكثر من نصف البترول السوداني يأتي من محمية السالم ويوجد عدد من

الحقول يتمثل في اآلتي:

حقل بميمة  -حقل البرصاية مربع ( 6يضم 11بئر) -البرصاية مربع ( -)17حقل نيم  -الفردوس -الحجيرات  -حقل مطيرة  -حقل موقا التي توضح إنتاج
البترول في والية غرب كردفان.

األثـر االقتصادي إلنتاج البتـرول بمحمية الســالم:
تضمن ىذا الجزء دراسة تطبيقية عمى سكان محمية السالم وفقاً لعينة البحث
ومن خالل استجاباتيم عمى أسئمة اإلستبانة  ،اشتمل عمى مبحثين تناول المبحث
األول  :اثر إنتاج البترول عمى المستوى المعيشي واألنشطة االقتصادية ،بينما
تناول المبحث الثاني :أثر إنتاج البترول عمى التعميم ،الصحة والخدمات االجتماعية
األخرى بمناطق اإلنتاج  ،بجانب أثر النظم اإلدارية والسياسات المتبعة في مناطق
إنتاج البترول عمى األوضاع االقتصادية.

المبحث األول
أثر إنتاج البترول عمى المستوى المعيشي بمنطقة الدراسة
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إن إنتاج البترول قد أثر بصورة كبيرة عمى الدخل االقتصادي لألسر

ورفع المستوى المعيشي لسكان منطقة الدراسة ويتضح ذلك جمياً أن ( )%71من
عينة البحث يرون أن إنتاج البترول قد زاد من حجم استيالك األسر لمسمع

بالمنطقة ،بينما (  )%29من مجتمع الدراسة يرجحون أن إنتاج البترول لم ُتيسيم

في زيادة حجم استيالك األسر جدول ()1

جدول( :)1حجم استهالك األسر لمسمع بمحمية السالم وفقاً لعينة البحث:
المتغير

زاد حجم

النسبة %انخفاض حجم

االستهالك
العدد

71

النسبة المجموع النسبة

االستهالك
%71

29

%29

100

%100

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
أثر تعويضات البترول في تقسيم مجتمع منطقة الدراسة إلى أغنياء وفقراء:اتضح من خالل العمل الميداني أن أموال التعويضات التي دفعت

لممتضررين جراء نزع أراضييم أسيمت بشكل كبير في زيادة دخل الفرد واثراء

أقر بذلك حولي ( )%86من عينة البحث ،وىذا يدل عمى
مالك األراضي ،وقد ّ
أن التعويضات تعتبر لحد كبير مجزية بالنسبة لممتضررين ،بينما يرى ( )%14
من عينة البحث أن التعويضات لم تكن مجزية بدليل أنيا لم تسيم في إثراء

مالك األراضي و في تحسين أوضاعيم االقتصادية ىذا ما جعل غالبية مجتمع

الدراسة يرون أن إنتاج البترول أثر سمباً في تقسيم المجتمع إلى أغنياء وىم قمة

وفقراء ،ويظير ذلك من الشكل()1

الشكل( :)1أثر تعويضات البترول في تقسيم مجتمع الدراسة حسب إلي أغنياء
وفقراء:
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100
80
60
40
20
0
فقراء

أغنياء

المصدر(:العمل الميداني2015 ،م).
 -مدى مساهمة تعويضات البترول في تحسين األوضاع المعيشية لألسر:

أبانت نتائج العمل الميداني أن تعويضات أراضي البترول التي تَ،حصل
عمييا المواطن مقابل األراضي التي تُتستخدم ألنشطة البترول لم تسيم في تحسين

أقر بذلك نحو(  )%63من عينة البحث ،وىذا
األوضاع المعيشية لألسر وقد ّ
يرجع إلى سوء استغالل أموال التعويضات التي في الغالب تستخدم في شراء
الثروة الحيوانية والعقارات في المدن الكبيرة وليس في تحسين المستوى المعيشي

لألسر ،بينما يرى(  )%37من عينة البحث أن أموال التعويضات قد ساىمت في
تحسين األوضاع المعيشية لألسر ،ويظير ذلك من خالل الجدول (.)3
جدول ()3

مساهمة تعويضات البترول في تحسين األوضاع المعيشية لألسر:
المتغير
العدد

نعم

النسبة

ال

النسبة

المجموع

النسبة

63

63

37

37

100

%100

المصدر(:العمل الميداني2015 ،م).

 -أثر إنتاج البترول عمى األنشطة االقتصادية:
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يمارس سكان منطقة الدراسة العديد من األنشطة االقتصادية منيا الزراعة،

الرعي ،التجارة ،التعدين والعمل بالمحاجر ،وتمارس ىذه األنشطة في نفس

األراضي التي يتم استغالليا لمنشاط البترولي ،ويتضح ذلك من خالل نتائج

العمل الميداني في اآلتي:

 دور إنتاج البترول بالمنطقة في فقدان المزارعين ألراضيهم:أتضح من خالل الدراسة الميدانية أن (  )%90من عينة البحث يرون أن إنتاج
البترول قد ساىم في فقدان المزارعين ألراضييم ،وذلك ألن األراضي التي تم

انتزاعيا من المواطنين نظير تعويض مالي ،قد تحولت ممكيتيا إلى شركات إنتاج

البترول واستغمت لعمميات األنشطة البترولية وفقاً لالئحة التعويضات.

بينما يرى ( )%10فقط من عينة الدراسة أن إنتاج البترول لم ُتيساىم في فقدان
المزارعين ألراضييم ،كما أبان العمل الميداني أن (  )%28من السكان في

منطقة الدراسة يعممون بمينة الزراعة ويتضح ذلك من الشكل(.)2

الشكل(: )2أثر إنتاج البترول بالمنطقة في فقدان المزارعين ألراضيهم:
100
50
0
عدم فقدان اراضي
زراعية

فقدان اراضي
زراعية

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).

 مدى االستفادة من عائدات البترول في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية:أبانت نتائج العمل الميداني أن عائدات البترول لم تسيم في زيادة إنتاج

المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسة وفقاً لعينة البحث ،ومن خالل الدراسة
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يرى( )%33من مجتمع الدراسة أن عائدات البترول قد ساىمت في زيادة إنتاج
المحاصيل الزراعية ،بينما()%67منيم يرون غير ذلك لألسباب اآلتية:

فقد المزارعين أراضييم بسبب أنشطة البترول وتحول وا من منتجين إلى
،َ -1
مستيمكين يعتمدون عمى أموال التعويضات ال تي ال تكفي سد ح اجة األسرة
وتحسين مستواه ا المعيشي.

 -2توجيو المواطنين أمو ال تعويضات البترول إلى شراء األسمحة ،العربات،
الثروة الحيوانية والعقارات في المدن الكبيرة دون االىتمام باالستثمار في مجال

اإلنتاج الزراعي.

-3تحول المواطنين إلى العمل في شركات البترول واليجرة إلى المدن الكبيرة
أدتا إلى قمة األيدي العاممة في الزراعة.

 -4األنشطة البترولية والمسح الزلزالي أدى إلى تموث وتدىور اإلنتاج الحيوي

لمتربة.

-5أدت النزاعات القبمية التي تنشب من ٍ
وقت آلخر بسبب ممكية األراضي إلى
عدم استقرار المزارعين مما أدي إلي قمة اإلنتاج.

-6اىتمام الدولة والحكومة المحمية بالنشاط البترولي وصرف عائدات البترول
في المصالحات القبمية واألمن وانشاء الطرق والكباري دون
اإلنتاج الزراعي.

االىتمام بتطوير

 -7غياب اإلرشاد والتوجيو لممزارعين التقميدي ين من ِ
قبل و ازرة الزراعة (العمل
الميداني2015 ،م).

رغم أن منطقة الدراسة صالحة إلنتاج عدد من المحاصيل وساعد عمى ذلك

مالئمة المناخ ،خصوبة التربة ووفرة المياه ويتضح أيضاً من خالل الجدول (.)4
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جدول (  :)4مدى االستفادة من عائدات البترول في زيادة إنتاج المحاصيل
الزراعية وفقا لعينة البحث:
المتغير

نعم

النسبة

ال

النسبة

المجموع

النسبة

العدد

33

%33

67

%67

100

%100

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
مدى االستفادة من عائدات البترول في تنمية قطاع الثروة الحيوانية:اتضح من خالل العمل الميداني أن (

 )%16من السكان يرون أن عائدات

البترول قد ساىم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية ،بينما (  )%84يرون غير ذلك
أن العائدات لم تسيم في تنمية الثروة الحيوانية بالمنطقة وذلك لألسباب اآلتية:

-1انحسار األراضي الرعوية في مناطق األنشطة البترولية.

-2التموث البيئي (تموث اليواء ،مياه الصرف البترولي،تموث التربة ،نفايات
البترول) أدت إلى ظيور أمراض مجيولة ونفوق عدد كبير من الثروة الحيوانية

في المنطقة.

 -3فقدان الرعاة في مناطق اإلنتاج

أعدد كبيرة من الثروة الحيوانية بسبب

النزاعات التي تنشب من وقت آلخر بين أفراد المجتمع.

 -4عدم اىتمام الحكومة المحمية والشركات بتشييد مستشفيات بيطرية
الرعاة بإقامة دورات تدريبية ومخيمات رعوية في مناطق اإلنتاج.

وتثقيف

-5قرب المراعي من مناطق األنشطة البترولية ورعي الحيوانات أسفل الشعمة
مباشرةً.

-6تدىور األعالف والحشائش وظيور أنوع غير جيدة ليس ليا فائدة لمحيوان.
-7النشاط البترولي أدى إلى فَ،قر المواطنين الذين يقطنون في مناطق اإلنتاج
عن طريق فقدانيم للثروة الحيوانية واألراضي الرعوية عمى السواء ،الشكل (.)3
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الشكل(:)3مدى االستفادة من عائدات البترول في تنمية قطاع الثروة الحيوانية
بمنطقة الدراسة:
0%16%
84%

ساهمت

لم تساهم

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
 مدى مساهمة الدخل المالي من التعويضات والعمل في شركات البترول فيزيادة النشاط التجاري بالمنطقة:
يعتبر النشاط التجاري من الحرف الميمة التي يمارسيا عدد كبير من سكان

منطقة الدراسة  ،ومن خالل نتائج العمل الميداني اتضح أن أموال البترول لم

تسيم في زيادة حركة النشاط التجاري وذلك وفقا لغالبية السكان بالمنطقة ،وعمى

ضوء ذلك يرى ()%22من سكان محمية السالم حسب عينة البحث أن أموال

التعويضات والعمل في الشركات ساىم في زيادة النشاط التجاري ،بينما ( )%78

من مجتمع الدراسة ال يرون بأن ىنالك زيادة في النشاط التجاري وذلك لألسباب

اآلتية وفقاً لعينة البحث:

عمال وافدة من
ة
 -1الغالبية العظمى من عمال وموظفي شركات البترول ىم
خارج منطقة الدراسة ،ولذلك يتم تحويل مستحقاتيم خارج منطقة الدراسة ،لذلك لم
تسيم في زيادة حركة االقتصاد المحمي.

 -2وعورة الطرق وارتفاع تكاليف ترحيل السمع.

60

مجلة جامعة السالم  -العدد الرابع  -يونيو 2017م
 -3الظروف االجتماعية والمشاكل التي تحدث بين مكونات المجتمع المحمي
من وقت آلخر لم تشجع المستثمرين عمى العمل في النشاط التجاري بالمنطقة.

-4األسواق غير مستقرة ومتنقمة تتوزع في جميع القرى وليا أيام محددة.

-5األفراد الذين يمتمكون أموال التعويضات ىم فئة غير متعممة ويتم صرف
العائد المادي في مجاالت أخرى غير التجارة ،الجدول(.)5
جدول()5

مدى مساهمة أموال التعويضات والعمل في شركات البترول
في زيادة النشاط التجاري
المتغير

ساهمت %

لم تساهم %

المجموع %

32

78

100

العدد

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
 مدى تأثُر الزراعة والرعي بانتقال الرعاة والمزارعين إلى العمل في شركاتالبترول:

نجد (  )%84من سكان منطقة الدراسة وفقاً لنتائج العمل الميداني يرون أن

حرفتي الزراعة والرعي تأثرتا بانتقال السكان إلى العمل في شركات البترول،

بينما ترى مجموعة ال تزيد نسبتيا عن(  )%26أن العمل في الشركات ليس لو
أثر في ىذا الشأن ،الشكل (.)4

الشكل (:)4اثر انتقال المزارعين والرعاة لمعمل في شركات البترول عمى حرفتي
الزراعة والرعي بالمنطقة:
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المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
 أثر عمميات إنتاج البترول عمى انحسار مساحة األراضي الزراعية والرعويةفي مناطق اإلنتاج:

بينت نتائج العمل الميداني أن(  )%99من سكان محمية السالم يرون أن النشاط
البترولي قد ساىم في انحسار مساحة األراضي الزراعية والرعوية بالمنطقة

ويشمل ىذا النشاط المسح الزلزالي وحفر اآلبار والمحاجر ،بينما (  )%1فقط من
عينة الدراسة يرون غير ذلك ،وعميو ومن خالل نتائج العمل الميداني نجد أن

الغالبية من السكان يرون أن األثر االقتصادي إلنتاج البترول بالمنطقة دون

الطموح ،بدليل انحسار مساحة األراضي بمناطق اإلنتاج الشكل(.(5

الشكل()5

أثر النشاط البترولي في انحسار األراضي الزراعية والرعوية بمناطق اإلنتاج
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نعم
99%

ال% 1

المصدر(:العمل الميداني2015 ،م).

المبحث الثاني
أثر إنتاج البترول عمى الخدمات االجتماعية بمنطقة الدراسة
 - 1أثر إنتاج البترول في تحسين الخدمات الصحية والمستشفيات:
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أوضحت الدراسة أن (  )%25من سكان منطقة الدراسة وفقا لعينة البحث أقروا
بتحسن الخدمات الصحية والمستشفيات بعد إنتاج البترول ،بينما ىنالك ( )%75

منيم ال يرون وجود أي تحسن في ىذا المجال وذلك لألسباب اآلتية وفقاً لعينة

البحث:

 -1شركات البترول لم تمتزم بالحفاظ عمى سالمة البيئة بمناطق اإلنتاج.
-2عدم اىتمام الشركات والجيات المس ئولة بالمسئولية االجتماعية و عدم
تثقيف المواطنين بسمبيات وخطورة السكن بالقرب من مناطق

األنشطة

البترولية.

-3فقر منطقة الدراسة من المستشفيات والمعامل والكوادر الصحية مع العمم
أن معظم األشخاص الذين يعممون في معامل الفحص ىم من خريجي كمية
العموم الصحية (الفولة) التي يتم فييا قبول الطالب من المساق األدبي
والعممي بنسب قميمة ال تنافس نسب الكميات العممية والتطبيقية.

 -4بعض المستشفيات التي تم تشييدىا في مناطق اإلنتاج تحولت إلى
مراكز خاصة.

-5ساىم إنتاج البترول في ظيور أمراض مجيولة مثل السرطان ،الجياز
التنفسي ،االجياضات المتكررة وسط الحوامل،
لألطفال.

والخمل في النمو الطبيعي

 -6االضطرابات األمنية من وقت آلخر في منطقة الدراسة وعدم وجود حماية

كافية لألطباء أدى إلى تسرب وىجرة الكوادر الصحية المتخصصة إلى

خارج

المنطقة وتفضيميا العمل في مدن شمال الوالية وخاصةً (النيود) وشمال كردفان

(مدينة األبيض).
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 -7تخمص الشركات من النفايات ومخمفات البترول في مناطق االستيطان
البشري.

 -8عدم التوزيع العادل لمراكز الخدمات الصحية في مناطق إنتاج البترول.
اتضح من خالل تناول الخدمات االجتماعية بالمنطقة أن الخدمات الصحية

بالمنطقة متدىورة بدليل عدم وجود كوادر صحية متخصصة ومستشفيات،
وقد أبانت ذلك نتائج العمل الميداني جدول (.)6

جدول ( :)6أثر إنتاج البترول في تحسين الخدمات الصحية والمستشفيات
بمنطقة الدراسة:
المتغير
العدد

نعم%

ال%

المجموع %

25

75

100

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
 -2مدى استثمار الحكومة المحمية لعائدات البترول في تحسين مستوى
التعميم والبيئة المدرسية بمناطق اإلنتاج:
اتضح من خالل نتائج العمل الميداني وفقاً لعينة البحث أن ( )%19من السكان

أقروا بأن الحكومة المحمية تستثمر عائدات البترول في تحسين مستوى التعميم والبيئة
المدرسية بمناطق اإلنتاج ،بينما يرى (  )%81من سكان منطقة الدراسة بعدم وجود
تحسين في قطاع التعميم وذلك لألسباب التالية وفقاً لعينة البحث:

 -1تدىور البيئة المدرسية وعدم توفر الكتاب المدرسي والتجميس
بمناطق اإلنتاج.

لمتالميذ

 -2عدم اىتمام الشركات والحكومة المحمية بتطوير قطاع التعميم وتحسين
البيئة المدرسية لممعممين (السكن ،زيادة المرتبات).
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 -3ارتفاع الرسوم الدراسية  ،تصفية الداخميات ،ندرة المعممين األكفاء وتدىور البيئة
المدرسية مما أدى إلى تسرب التالميذ والتحاقيم بمدارس المدن الكبيرة.

 -4المجتمع المحمي غير ميتم بالتعميم وىذا حسب طبيعة إنسان المنطقة الرعوية
وانشغالو بالعائد المالي من تعويضات البترول وصرفيا في شراء الثروة

الحيوانية

والعقارات والكماليات.

أيضا من خالل تتبع الخدمات االجتماعية بمحمية السالم اتضح أن قطاع التعميم

بالمحمية لم تشيد إي تطور وىذا يدل عمى أن الموا ل البترول المخصصة لمتنمية لم

تستغل في تطوير قطاع التعميم بالمنطقة الشكل(.)6
الشكل ()6

مدى استثمار الحكومة المحمية لعائدات البترول
في تحسين التعميم والبيئة المدرسية.
إستثمرت

4th Qtr

لم تستثمر

لم تستثمر

إستثمرت

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).

 -3أثر إنتاج البترول في تحسين خدمات المياه :يرى( )%67من سكان منطقة
الدراسة أن إنتاج البترول قد ساىم في تحسن خدمات المياه ،بينما ترى مجموعة

ال تزيد نسبتيا عن(  )%33أن إنتاج البترول لم يسيم في تحسين خدمات المياه،
ومن خالل الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة اتضح أن المنطقة تجرى فييا
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العديد من األودية الموسمية مثل وادي الغمة الذي يغطي معظم أراضي منطقة

الدراسة ،وتعتبر المياه الجوفية من العوامل الميمة التي تحدد درجة جودة

البترول ،وقد اتضح ذلك من خالل أدبيات الدراسة بان المواد الييدروكربونية

(الموائع) تتحرك في باطن األرض وىي سائمة مختمطة مع المياه الجوفية من
المناطق المرتفعة صوب المناطق المنخفضة في باطن األرض التي تعرف

بالمصيدة مكونة بركاً نفطية ،حقول ومقاطعات.

كذلك نجد أن لمياه األمطار دور في تكوين البترول فيي تساىم في تَُ ،تسرب
المواد العضوية الحيوانية والنباتية من سطح األرض إلى مصائد تجمعات
النفط في باطن األرض ،وقد اتضح من خالل العمل الميداني في

الجدول()7

جدول ()7
أثر إنتاج البترول في تحسين خدمات المياه:

المتغير

نعم%

ال%

المجموع %

العدد

67

33

100

المصدر(:العمل الميداني 2015 ،م).
 -4أثر النظم اإلدارية والسياسات المتبعة في مناطق إنتاج البترول عمى
األوضاع االقتصادية واالجتماعية:
 أثر مشاركة اإلدارة األهمية في لجان تعويضات البترول ومدى ضمانهالحقوق المواطنين في مناطق اإلنتاج :اتضح من خالل العمل الميداني أن
 %41من سكان منطقة الدراسة وفقاً لعينة البحث يرون أن مشاركة اإلدارة
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األىمية في لجان التعويضات أسيم في ضمان حقوق المواطنين ،بينما يرى

 %59منيم غير ذلك ،الشكل (.)7

الشكل( :)7أثر مشاركة اإلدارة األىمية في لجان تعويضات البترول ومدى ضمانيا
لحقوق المواطنين في مناطق اإلنتاج:
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المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
 مدى مراعاة شركات البترول لسالمة المواطن في مناطق إنتاج البترول:أوضحت الدراسة الميدانية أن  %15من سكان منطقة الدراسة وفقا لعينة
البحث أقروا أن شركات البترول تراعي سالمة المواطن في مناطق إنتاج

البترول ،بينما ىنالك  %85منيم يرون عدم مراعاة الشركات لسالمة المواطن

وذلك لألسباب التالية وفقاً لعينة البحث:

/1عدم تحكم الشركات في تقنيات اإلشعاع التي تستخدميا في البحث عن
البترول مما تسبب في ظيور عدد من األمراض وسط المواطنين.

/2ال يوجد اىتمام من الحكومة المحمية وشركات البترول بتوعية المواطن
بأضرار استخدم مخمفات البترول والسكن الدائم قرب مناطق اإلنتاج.

 /3ارتفاع الشعمة ومداىا عن سطح األرض قصير
العالمية.
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/4اىتمام الجيات المسئولة في الدولة والحكومة المحمية بتأمين مناطق األنشطة
البترولية دون متابعة الشركات في حماية المواطن من أضرار البترول.

/5عدم اىتمام شركات إنتاج البترول بإتباع طرق سميمة في التخمص من نفايات

البترول ،دفنيا بالقرب من السطح ،ترك المخمفات لمموطنين الستخداميا في
حياتيم اليومية مثل الحاويات والخزانات البالستيكية التي تستخدم في تخزين

مياه الشرب.

/6ال توجد ضوابط صارمة تمنع بعض المس ئولين العاممين في شركات البترول
من بيع حاويات ومخمفات البترول لممواطنين.

/7تساىل الجيات المسئولة مع اإلدارات األىمية والمواطنين أدى إلى عدم إخالء
المواطنين لمناطق األنشطة البترولية.

 /8الشركات العاممة والحكومة المحمية لم تيتم بالتنمية البشرية وتثقيف المواطن
بأضرار السكن قرب آبار البترول واستخدام مخمفات البترول.

 /9لم توفر شركات البترول الخدمات الضرورية في القرى النموذجية حتى
تستقبل المواطنين لذلك فضل بعض المواطنين عدم إخالء مناطقيم

األصمية حتى تكتمل الخدمات ويتضح ذلك من خالل الجدول (.)8
جدول( :)8مدى مراعاة شركات البترول لسالمة المواطن في مناطق
اإلنتاج:
المتغير

نعم%

ال%

المجموع%

العدد

15

85

100

المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
 -مدى مراعاة شركات البترول لسالمة الثروة الحيوانية بمناطق اإلنتاج:
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أبانت نتائج العمل الميداني وفقاً لعينة البحث أن  %7فقط من سكان منطقة

الدراسة أقروا بأن شركات البترول تراعي سالمة الثروة الحيوانية بمناطق

اإلنتاج ،بينما ىنالك  %93من السكان يرون عدم مراعاة الشركات العاممة

في مناطق اإلنتاج لسالمة الثروة الحيوانية وذلك لألسباب اآلتية وفقاً لعينة
البحث :

 /1ال توجد كوادر بيطرية تيتم بسالمة الحيوان في مناطق اإلنتاج.
 /2عدم اىتمام الشركات والحكومة المحمية بتثقيف الرعاة واقامة محاجر بيطرية
ومخيمات في مناطق األنشطة البترولية.

/3عدم تخمص الشركات من المياه السامة ( المياه الراجعة) وىي مختمطة مع
البترول توجد في

أحواض مموثة بمخمفات البترول يتم تصريفيا في

المجاري المائية واألودية التي تعتمد عمييا الحيوانات في الشرب.
 /4المحاجر التي تم حفرىا من ِقبل شركات البترول وأسوار حماية الحقول

والمنشئات النفطية التي تمتمئ بالمياه أثناء موسم الخريف تؤدي إلى غرق
وموت الحيوانات الضالة.

 /5تدىور بيئة المراعي وظيور أنواع جديدة من الحشائش غير مستساغة بسبب
المسح الزلزالي والتموث.
/6عدم اىتمام الشركات بوضع حمول عاجمة لممشاكل البيئية والحد من ظاىرة
نفوق الحيوانات ألنيا تمتمك أموال طائمة تقوم بتعويض الرعاة عن الحيوانات

التي تم نفوقيا بسبب أنشطة البترول

/7انقراض الثروة الحيوانية في مناطق األنشطة البترولية أدى إلى فقر

بعض

الرعاة واجبارىم لترك مناطق اإلنتاج ونزوحيم إلى المدن الكبرى وىذا ساعد

الشركات على التوسع في النشاط البترولي.
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 /8نفوق الحيوانات وتدني أعداد الثروة الحيوانية بسبب ظيور أمراض مجيولة
تصيب ذكور الحيوانات بصفة خاصة مما أدى إلى خمل في الزيادة الطبيعية

لمحيوانات.

/9عدم اىتمام الشركات وو ازرة الثروة الحيوانية بإقامة مخيمات رعوية مع ارتفاع
أسعار األدوية لمرعاة وعدم توفرىا في بعض المناطق ولم يتم إجراء حصر

لألمرض المجيولة من فترة آلخر في مناطق األنشطة البترولية
ا
الميداني2015 ،م).

(العمل

أيضا أتضح من الشكل (  )8أن ( )%3من السكان يمارسون حرفة الرعي،

وبينت الدراسة أن أموال التعويضات التي تدفعيا الشركات لممواطنين مقابل

انتزاع األراضي توظف في شراء الثروة الحيوانية التي بدورىا تتعرض لمنفوق

بسبب التموث البترولي.كما بينت تقارير و ازرة الثروة الحيوانية لمحمية السالم
أن الثروة الحيوانية تعرضت لمنفوق بسبب التموث البيئي وانتشار أمراض

الطفيميات والتسمم الدموي في مناطق إنتاج البترول.

الشكل ()8
مدى مراعاة شركات إنتاج البترول لسالمة الثروة الحيوانية بمنطقة الدراسة
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المصدر( :العمل الميداني2015 ،م).
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أوضح مسئول اإلدارة األىمية عن شركات البترول بمحمية السالم

أن المواطن

الذي يسكن مناطق األنشطة البترولية ينتمي إلى النمط الرعوي المتنقل وقميل

منيم يعممون في مجال الزراعة ،وىم يحتاجون إلى تنمية بشرية ورفع الوعي

الثقافي في مجال استثمار عائدات األنشطة البترولية حتى تظير أثرىا عمى
االقتصاد المحمي ،وفي مجال التعويضات التي تدفعيا الشركات لممواطنين مقابل
الحيازات التي تقع فييا األنشطة أوضح بان المواطنين لم يستفيدوا من تمك

األموال بل تم استغاللو ا في شراء الثروة الحيوانية التي بدورىا تعرضت لمنفوق
وشراء األسمحة وىذا أدى إلى زيادة حدة الصراع حول األرضي لذلك لم يكن

ىنالك دور كبير ألموال تعويضات البترول عمى االقتصاد المحمي ،كما بين أن

تدىور في اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وانحسار في األراضي
ىنالك
اً
الزراعية والرعوية بسبب النشاط البترولي (البرجو 2015 ،م).

وفي مقابمة أخرى أوضح (تاج الدين2015 ،م) أن الشركات العاممة في مناطق
إنتاج البترول تعاني من بعض المشاكل التي تحدث من المواطنين بسبب

التعويضات وممكية األرض لكن يتم حميا بواسطة الحكومة المحمية واإلدارة

األىمية ومندوب و ازرة الطاقة ،وأورد

أيضا أن بعض الشركات تتعامل مع

المواطنين مباشرةً في بعض المسائل وىذا جعل المواطن ال ييتم ببعض الموائح
كذلك عن تأثُتر
حدث
والقوانين التي تُتطبق في مناطق النشاط البترولي ،وتَ،َ ،
المواطنين الذين يقطنون قرب آبار البترول بسبب (عممية التنفيس) أوضح أن
اآلبار في كل فترة يتم فتحيا لخروج اليواء وذلك بسبب ضخ اليواء في اآلبار

يصدر
من خالليا
ُت

تحتاج إلى ثالثة أسابيع
أثناء عممية التنقيب وىذه العممية
ُت
البئر ضوضاء مما يجبر العمال على االبتعاد لمسافات بعيدة ،لكن المواطنين لم
يتحركوا من تمك المناطق مما يعرض حياتيم ألثر الغازات الضارة.
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 النتائج:من خالل تحميل بيانات ومعمومات الدراسة الميدانية بالمنطقة واإلطالع عمى
األدبيات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

أن إنتاج البترول بمنطقة الدراسة قد أدى إلى زيادة استيالك األسر من السمعوالخدمات ،وأن أ موال تعويضات البترول التي تدفع لممواطن مقابل األرض لم

تساىم في تحسين المستوى المعيشي لمسكان ،بل قسمت المجتمع إلى طبقة غنية

وىم أصحاب األراضي وطبقة فقيرة

ال أرض ليم ،وىذا يثبت خطأ الفرضية

األولى ليذا البحث والتي نصت عمى أن ىنالك آثار اقتصادية إلنتاج البترول

بالمنطقة تنعكس في زيادة متوسط دخل الفرد ومستواه المعيشي.
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يسيم في زيادة إنتاج
أن العائد المالي من البترول لألفراد والحكومة لم ُتالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ،كما أن التوسع في عمميات النشاط البترول
يقمل من مساحة األراضي الزراعية والرعوية.

 -أن انتقال المزارعين والرعاة لمعمل في شركات البترول

قد أدى إلى تدىور

النشاط الزراعي والرعوي  ،وأن الدخل المالي لعمال البترول والتعويضات التي
لم تسيم في زيادة النشاط التجاري

تدفع المواطنين مقابل انتزاع األراضي،

بالمنطقة ،وىذا يثبت خطأ الفرضية الثانية لمبحث والتي تقول أن ىنالك أثر
اقتصادي كبير إلنتاج البترول عمى األنشطة االقتصادية بمنطقة الدراسة.

-عدم استثمار الحكومة المحمية لكل أموال عائدات البترول المخصصة لمتنمية

في تطوير البنية التحتية والخدمات االجتماعية بالمنطقة ،وىذا يثبت صحة

الفرضية الثالثة ليذا البحث والتي تقول ليس ىنالك أثر اقتصادي ممموس إلنتاج

البترول عمى التعميم ،الصحة والخدمات االجتماعية األخرى بمنطقة الدراسة- .
الشركات العاممة في مجال

إنتاج البترول ال تراعي لسالمة المواطن والثروة

الحيوانية من أضرار النشاط البترولي  - ،النظم والسياسات اإلدارية المتبعة ليس

ليا آثار ايجابية كبيرة عمى األوضاع االقتصادية بالمنطقة ،وىذا يثبت خطأ
الفرضية الرابعة والتي نصت عمى وجود آثار ايجابية كبير لمسياسات والنظم

اإلدارية المتبعة بمنطقة الدراسة عمى األوضاع االقتصادية.
التوصيات:
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يلي:
 ضرورة االىتمام بتطوير النشاط الزراعي والحيواني والصناعي من أجل تجنبخطر االعتماد عمى مورد واحد غير متجدد وىو البترول الذي يتعرض لتذبذب
األسعار والضغوطات السياسية من ٍ
وقت آلخ ر -.تشديد الرقابة عمى شركات

البترول من أجل الحفاظ عمى سالمة إنسان المنطقة والثرة الحيوانية وصحة البيئة
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وتقميل آثار التموث -.ضرورة توجيو عائدات البترول وصرفيا في تطوير البنية

التحتية من تعميم وصحة وطرق وغيرىا من خدمات - .أن تيتم الشركات العاممة

في مجال إنتاج البترول بتطوير وتنمية وتوعية سكان المنطقة وغيرىا من مناطق
اإلنتاج وتبصيرىم أبضرار ا ستخدام مخمفات البترول و بخطورة السكن الدائم قرب
مواقع النشاط البترولي عمى صح ة المواطنين في المستقبل- .عمى السمطات
المحمية متابعة سير مشاريع التنمية وضبط نصيب المحمية من عائدات البترول

واستثماره ا في مشاريع تنموية

تخدم جميع السكان بمنطقة الدراسة -.عمى

الحكومة المحمية ترشيد الصرف واإلنفاق من أمول البترول لمتنمية وتوجيييا إلى

مشاريع تنموية تخدم مواطن المنطقة.
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