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تقديــــم

حلقة  للتخطيط  العربي  املعهد  عقد   ،2008/2009 للعام  الثاين  التدريبي  مو�ضمه  �ضمن 

مار�ص  ربعاء املوافق 11  نقا�ضية بعنوان »ا�ضتخدام العوائد النفطية: مثال دولة الكويت«  وذلك يف يوم االأ

دارية بجامعة  �ضتاذ الدكتور حممد اإبراهيم ال�ضقا، اأ�ضتاذ االقت�ضاد يف كلية العلوم االإ 2009، قّدمها االأ

الكويت.

الكويت. ف�ضادراتها  اأهم مورد اقت�ضادي لدولة  ُت�ضكل  النفطية  العوائد  اأن  مما ال �ضك فيه 

يرادات اأو الريوع النفطية  تتكون يف معظمها من �ضادرات النفط اخلام وم�ضتقاته املكررة،  كما اأن االإ

الناجت  ن�ضف  من  اأكرث  ُي�ضكل  النفط  قطاع  فاإن  ذلك  اإىل  �ضافة  باالإ الدولة.  ملوازنة  مورد  اأهم  ُت�ضكل 

املحلي االإجمايل. وباملقابل فاإن �ضناعة النفط هي �ضناعة كثيفة راأ�ص املال وال ت�ضتوعب عمالة كبرية، 

حيث اأن ن�ضبة العاملني يف قطاع النفط ال يتعدى 3% من اإجمايل العمالة يف دولة الكويت. كما اأن قطاع 

النفط يعترب ا�ضرتاتيجيًا وهو مملوك للدولة بالكامل مما يجعل ق�ضية ا�ضتخدام عوائده يف دعم التنمية 

االقت�ضادية واالجتماعية ق�ضية حمورية. ويعتمد التقدم التنموي على مدى ح�ضن ا�ضتخدام هذا املورد 

جيال احلالية وامل�ضتقبلية.  النا�ضب واململوك لالأ

اأن  التنمية،  عملية  يف  وا�ضتخدامها  النفطية  العوائد  وبف�ضل  الكويت،  دولة  ا�ضتطاعت  وقد 

تتحول من اقت�ضاد منخف�ص الدخل كان يعتمد اأ�ضا�ضًا على التجارة والغو�ص وال�ضيد البحري وبع�ص 

الدول ذات  الكويت �ضمن  الرفاه، حيث ت�ضنف دولة  اإىل حتقيق دولة  التقليدية  ال�ضناعات احلرفية 

وىل عربيًا  االأ الب�ضرية، حيث ت�ضنف  التنمية  الكويت م�ضتوى مرموقًا من  املرتفع. كما حققت  الدخل 

مم املتحدة االإمنائي. �ضمن دليل التنمية الب�ضرية الذي ي�ضدره برنامج االأ

وذلك  التحوط،  اإن�ضاء �ضناديق  �ضباقة يف جمال  الكويت  دولة  كانت  فقد  يعلم اجلميع،  كما 

للتحكم يف تقلبات اأ�ضعار النفط، وعزل اآثارها ال�ضلبية عن االقت�ضاد من خالل  توفري احتياطيات حتت 

جيال القادمة من هذه املادة النا�ضبة. ن�ضاف االأ الطلب، لتجنب اآثار تقلبات اأ�ضعار النفط، وكذلك الإ

اإن�ضاء  وكذلك  القادمة،  جيال  االأ �ضندوق  اإن�ضاء  رائدة يف جمال  الكويت  دولة  وتعترب جتربة 

الهيئة العامة  لال�ضتثمار، ل�ضمان اإدارة جيدة للفوائ�ص النفطية من خالل اإخراجها من دائرة املوازنة 

نفاق اجلاري. وبالرغم من جودة هذه املوؤ�ض�ضات فال زالت هناك حتديات  حتى ال ت�ضتخدم يف ق�ضايا االإ

اليوم حالة  العاملية، والتي ت�ضهد  �ضواق  اأموالها امل�ضتثمرة يف االأ تواجهها من حيث حوكمتها وم�ضتقبل 
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تراجع حادة، قد يوؤثر ب�ضكل كبري على ما راكمته دولة الكويت من فوائ�ص مالية خالل ال�ضنوات املا�ضية. 

جابة  زمة املالية الدولية احلالية جمددًا ق�ضية خيارات ا�ضتثمار الفوائ�ص النفطية، وق�ضية االإ وتطرح االأ

جدى و�ضع هذه الفوائ�ص يف �ضناديق �ضيادية لغر�ص حتقيق عائد مايل  عن الت�ضاوؤل التايل: هل من االأ

ل�ضمان  وذلك  لل�ضادرات  املوجهة  واخلدمات  ال�ضناعة  قطاعات  يف  حمليًا  ا�ضتثمارها  اأم  ؟؟  فقط 

ا�ضتدامة النمو؟؟

يف اإطار هذا الت�ضاوؤل، فاإنه يالحظ اأن اأكرب املخاطر التي تواجهها الدول النفطية هي عدم 

و�ضوح الروؤيا امل�ضتقبلية ل�ضوق النفط، و�ضعوبة ا�ضتقرار تطورات هذه ال�ضوق. وبالتايل فاإن الدول التي 

جل الطويل. تبني تنميتها على هذا املورد، �ضتجد نف�ضها مبواجهة و�ضع غري مريح يف االأ

جل الطويل، تتاأثر  اأ�ضعار النفط والطلب العاملي بالتطورات البيئية الناجمة عن  ويف هذا االأ

ظاهرة االحتبا�ص احلراري، و�ضرورة التخل�ص من م�ضادر الطاقة التقليدية لتقلي�ص هذه الظاهرة. 

نتاج  كما اأن وترية  تطور التقنية يف جمال الطاقة البديلة وا�ضتخداماتها على نطاق وا�ضع يف عمليات االإ

والتوزيع واال�ضتهالك النهائي قد تغري م�ضار الطاقة العاملية. 

اأن هذا الو�ضع يتطلب ا�ضتقراء جيدًا للم�ضتقبل، واال�ضتعداد ملواجهة هذا  ومما ال �ضك فيه 

الو�ضع املجهول، من اأجل �ضمان ا�ضتدامة التنمية من خالل تنويع م�ضادر الدخل والبدء يف اإيجاد بدائل 

اإىل االقت�ضاد  الريعي  ال�ضناعة واخلدمات، واالنتقال من االقت�ضاد  تنمية  الوحيد مثل  لهذا امل�ضدر 

نتاجي. وتطرح مثل هذه التوقعات �ضوؤااًل حول اإمكانية تنويع االقت�ضاديات النفطية عمومًا  اخلدمي واالإ

مبا يف ذلك االقت�ضاد الكويتي.

              د. عي�ضى الغزايل

                   مدير عام املعهد العربي للتخطيط - الكويت
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اأواًل: مقدمة 

بدءا من عام 2003 حتى يوليو من عام 2008 كانت اأ�ضعار النفط اخلام قد ارتفعت باأكرث من 

300%، مدعومة مبعدالت منو عاملي قيا�ضي �ضادت العامل خالل هذه الفرتة، وباجتاهات مرتفعة من 

�ضعار جعلت من تلك ال�ضلعة جماال لال�ضتثمار، ف�ضال عن عر�ص مقيد اإىل حد كبري،  امل�ضاربة على االأ

النفط قد  اأ�ضعار  اأن  اإىل م�ضتوياتها الق�ضوى. غري  وبك  ع�ضاء يف االأ نتاجية للدول االأ االإ ببلوغ الطاقة 

�ضواأ اأزمة مالية مر بها منذ اأزمة 1929 يف القرن املا�ضي،  تعر�ضت النتكا�ضة حادة مع تعر�ص العامل الأ

اأ�ضعار النفط من حوايل  التي اأدت اإىل خف�ص الطلب العاملي على النفط اخلام، مما اأدى اإىل انهيار 

خرية، حيث الم�ضت  ربع االأ 150 دوالر للربميل يف يوليو 2008 اإىل اأدنى م�ضتوى لها حاليا يف ال�ضنوات االأ

�ضعار حدود الـ 33 دوالر للربميل يف �ضهر فرباير املا�ضي. االأ

يف  م�ضبوق  غري  تراكم  اخلام،  النفط  �ضعار  الأ والقيا�ضي  امل�ضتمر  االرتفاع  على  ترتب  وقد 

االحتياطات املالية لدولة الكويت. تتناول هذه الورقة ق�ضية ا�ضتغالل الفوائ�ص املالية النفطية يف دولة 

الكويت، حيث تقدم تقديرا للفوائ�ص التي حققتها ، ومناق�ضة اخليارات املختلفة ال�ضتغالل هذه الفوائ�ص 

املحدق  ناقو�ص اخلطر  لدق  الفوائ�ص، وذلك يف حماولة  ا�ضتغالل هذه  �ضارت عملية  النفطية، وكيف 

باأجيالنا القادمة، وتقدمي بع�ص املقرتحات اخلا�ضة با�ضتغالل هذه الفوائ�ص يف دولة الكويت. 

ثانيًا: الكويت هبة النفط

عندما زار الفيل�ضوف اليوناين »هريودوت« م�ضر، قال عبارته ال�ضهرية »م�ضر هبة النيل« اأي   

لوال النيل ملا وجدت م�ضر، ومن ثم فان ا�ضتمرار وبقاء م�ضر مرتبط با�ضتمرار تدفق املياه من منابع 

النيل. والواقع اأن نف�ص العبارة ميكن اأن تطلق على الكويت، فالكويت احلديثة هي »هبة النفط«. اأي اأن 

و�ضاع احلالية« مرتبط اأ�ضا�ضا مبنابع النفط. وهذا هو اأكرب حتٍد  ا�ضتمرارها وبقاءها كدولة »يف ظل االأ

يواجه الكويت اليوم، كيف توؤمن م�ضتويات الدخول والرفاهية املرتفعة ل�ضكانها بعد زوال النفط. 

ن من يعد العدة لذلك اليوم، على الرغم من اأنه قد اأ�ضبح  �ضف ال يوجد على ال�ضاحة االآ لالأ

قريبًا جدًا، فال توجد حاليا اأية خطط اإ�ضرتاتيجية يف دولة الكويت تتناول م�ضادر الدخل والناجت يف 

جيال القادمة عند قدوم هذا اليوم،  حقبة ما بعد النفط، وال توجد اأي اإ�ضارة ولو �ضعيفة عما �ضتفعله االأ

ماذا �ضيفعلون؟ اأين �ضيعملون؟ ماذا �ضينتجون؟ من اأين لهم بو�ضائل املعي�ضة والرفاهية التي ننعم بها 
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مر لهم  �ضئلة، ويبدو اأننا �ضوف نرتك االأ جابة على هذه االأ ن؟ فاجلميع يوؤجل االإ يف الوقت احلا�ضر االآ

ن ويكفيهم، من وجهة نظرنا، اإننا  يواجهون م�ضريهم باأنف�ضهم، اإن اأهم ما يعنينا هو ما نحن عليه االآ

جيال القادمة ليعي�ضون عليها.   �ضنرتك لهم وديعة لدى الغري ا�ضمها �ضندوق االأ

من وجهة نظري، اعتقد اأن م�ضروع »كويت ما بعد النفط« هو اأخطر واأهم م�ضروع اإ�ضرتاتيجي 

نظار يف كويت اليوم، كما يجب اأن تتوجه اإليه كافة الطاقات املتاحة، ل�ضمان خلق  يجب اأن تتوجه اإليه االأ

للعمل، وذلك  التق�ضيم الدويل  امل�ضاركة بفعالية يف  القادمة من  جيال  م�ضادر ميزة مكت�ضبة متكن االأ

جيال امل�ضتقبل.  ل�ضمان حد اأدنى من الرفاهية الأ

ثالثًا:الوفرة املالية

�ضهدت دولة الكويت وفرة مالية مرتني منذ ا�ضتقاللها:  

وىل  1.3 الوفرة املالية االأ

عندما حدثت حرب اأكتوبر 1973، وما تالها من حظر نفطي فر�ضته الدول العربية امل�ضدرة 

2.2 دوالر  اأ�ضعار النفط ب�ضورة كبرية من حوايل  اأمريكا واأوروبا، ارتفعت  للنفط على �ضادراتها اإىل 

للربميل يف عام 1973، اإىل ما يقارب 50 دوالر يف عام 1980 وترتب على ذلك حتقيق فوائ�ص مالية 

�ضخمة وغري م�ضبوقة للدول امل�ضدرة للنفط، ومنها الكويت، ومثل غريها من الدول العربية النفطية، 

فقد قامت الكويت با�ضتخدام هذه الفوائ�ص يف: 

اإقامة م�ضروعات �ضخمة يف جمال البنى التحتية من طرق وج�ضور وم�ضت�ضفيات ومدار�ص..  	•
الخ. 

فراد. لالأ املقدمة  املختلفة  العامة  اخلدمات  م�ضتوى  رفع  	•
فراد. االإ بني  الرثوة  تق�ضيم  قنوات  اأحد  باعتبارها  ال�ضعب  لعموم  الرفاه  م�ضتويات  رفع  	•

اأجل  من  العامة،  اخلدمات  خا�ضة  ب�ضفة  واخلدمات،  لل�ضلع  نتاج  االإ و�ضائل  بع�ص  متلك  	•
ت�ضهيل تطبيق فل�ضفة دولة الرفاه، وتوفري فر�ص عمل للمواطنني. 

فا�ضتخدام الوفورات املالية قام على فل�ضفة اقت�ضام الرثوة، اأو اإعادة توزيع الرثوة )النا�ضبة( 

فراد، وعلى الرغم من منطقية مثل هذه الفل�ضفة يف حينها، اإال النمط الذي �ضارت عليه عملية  على االأ

اقت�ضام الرثوة قد جتاهل اأهمية تنميتها، بل ومن وجهة نظري، فان �ضيا�ضات اقت�ضام الرثوة اأدت اإىل 



- � -

اإهدار الرثوة. واأ�ضبحنا نت�ضرف وفق ما اأ�ضميه “نظرية الكنز”، اأي مثل اأوؤلئك الذين عرثوا على كنز، 

نفاق على حاجاتهم، دون اأن يراعوا انه �ضوف ياأتي  واأ�ضبح دورهم يتمثل يف �ضحب جزء منه يوميا لالإ

يوم على هذا الكنز وينتهي. 

لقد ترتب على هذا النمط اإفرازات عديدة اإيجابية و�ضلبية، ميكن تلخي�ضها يف ما يلي:  

منها  اخل�ضو�ص  وجه  وعلى  العامة،  واخلدمات  املعي�ضة،  م�ضتويات  يف  كبري  حت�ضن  حدوث  	•
ال�ضحة والتعليم، وارتفاع م�ضتويات الرفاهية ب�ضكل عام، وهو اأهم اجلوانب االيجابية. 

نتاجية ب�ضكل وا�ضح، وقلت فيه قيمة العمل وازداد  خلق جمتمع ا�ضتهالكي، انخف�ضت فيه االإ 	•
فيه اعتماد املواطن على الدولة يف كل �ضيء تقريبا. 

حدتها  تفـاقمت  التي  الهيكليـة  االخـتالالت  مـن  للكثري  انت�ضار  حدث  الكلي،  امل�ضتوى  على  	•
مبرور الوقت، والتي باتت يف الوقت الراهن، ت�ضكل قيدا على عملية التنمية ذاتها.

وبالتايل  االإجمايل،  املحلي  الناجت  النفطي يف  القطاع  م�ضاهمة  ارتفاع  فرازات  االإ واأهم هذه 

يرادات العامة للدولة، وارتفاع ن�ضيب القطاع العام من الناجت  يرادات النفطية على هيكل االإ هيمنة االإ

العمالة  ن�ضبة  وانخفا�ص  ال�ضكان،  اإجمايل  اإىل  الكويتيني  ال�ضكان  ن�ضبة  وانخفا�ص  جمايل،  االإ املحلي 

الوطنية اإىل  اإجمايل العمالة يف �ضوق العمل، ف�ضال عن تركزها يف القطاعني احلكومي والعام. هذا 

 
)1(

وىل. باخت�ضار �ضديد ما اأفرزته الوفرة املالية االأ

)Petrodollars( 2.3 الوفرة املالية الثانية: عودة الوفورات النفطية مرة اأخرى

ب�ضورة  االرتفاع  يف  النفط  اأ�ضعار  اأخذت   ،2003 عام  يف  العراق  على  احلرب  بداأت  منذ 

وا�ضحة، وبلغت م�ضتويات قيا�ضية يف العام املا�ضي 2008، حيث جتاوز �ضعر الربميل من النفط اخلام 

147 دوالر. يو�ضح اجلدول رقم )1( اإجمايل الفوائ�ص املالية النفطية التي حققتها دولة الكويت خالل 

اإيرادات الدولة اإجمايل نفقاتها،  1999-2009. ويق�ضد بالفائ�ص هنا الفرق بني اإجمايل  الفرتة من 

جيال القادمة، الذي يعد اأحد بنود امل�ضروفات، غري اأنه يعترب جانبًا  قبل احت�ضاب خم�ض�ص �ضندوق االأ

من الفوائ�ص. 

اإىل   2000/1999 املالية  ال�ضنة  من  الفرتة  خالل  الكويت  حققت   )1( رقم  للجدول  وفقا 

2010/2009، فوائ�ص بلغت حوايل 40.3 مليار دينار، اأي ما يعادل 140 مليار دوالر اأمريكي، وقد حتقق 

خرية.  كرب من هذه الفوائ�ص ب�ضورة اأ�ضا�ضية خالل ال�ضنوات املالية االأ اجلانب االأ
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جدول رقم )1( الفوائ�ص النفطية الكويتية*
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10000.00 2008/2009**

40345.54 االإجمايل

يرادات( جيال القادمة )10% من اإجمايل االإ * فائ�ص امليزانية قبل احت�ضاب خم�ض�ص احتياطي �ضندوق االأ
** تقديرات الباحث

دارة املالية، وزارة املالية. اأعداد خمتلفة    امل�ضدر: تقرير املتابعة ال�ضنوي حل�ضابات االإ
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موال  رقام اأن الكويت نواجه حاليا ما ميكن اأن يطلق عليه “الوفرة الثانية”	لالأ تعني هذه االأ

ترتيب  عادة  خرية، الإ االأ تكون  اأخرى، ورمبا  “فر�ضة ذهبية  اأن متثل،  املمكن  والتي كان من  النفطية، 

و�ضاع ل�ضمان ا�ضتمرار الكويت كدولة لها كيان م�ضتقل قادر على البقاء على املدى الطويل، وتتمتع يف  االأ

الوقت ذاته مب�ضتويات للرفاهية ال تقل عن امل�ضتويات احلالية. 

�ضف ال�ضديد، بدال من التفكري يف اأف�ضل ال�ضبل ال�ضتغالل هذا الفائ�ص للدفع يف  غري اأنه، ولالأ

هذا اجلانب، فقد �ضجعت م�ضتويات الفائ�ص احلايل املحقق يف امليزانية العامة للدولة على فتح �ضهية 

الفئات  الكثري من  لفئات متعددة، وحت�ضني كوادر  اإعفاءات  املرتبات، ومنح  برفع م�ضتويات  املطالبني 

العاملة بالدولة، اأي بنف�ص الفل�ضفة »فل�ضفة الكنز«، واأ�ضبح من الوا�ضح اأن اال�ضتجابة لتلك الطلبات ال 

يلقى عبئا كبريا على امليزانية العامة للدولة فح�ضب ، بل يعني اأي�ضا ا�ضتدامة هذا العبء يف امل�ضتقبل، 

ال  ظاهرة  وهي  جموده،  ب�ضبب  اجلاري  نفاق  االإ م�ضتويات  تخفي�ص  عمليات  �ضعوبة  ظل  يف  خ�ضو�ضا 

تقت�ضر فقط على دولة الكويت، واإمنا متتد اأي�ضًا لكل دول العامل تقريبا. ومما ال �ضك فيه اأنه من غري 

املنطقي، ف�ضال عن اأنه من ال�ضعب الت�ضليم، باإمكانية اإلقاء اأعباء دائمة على امليزانية العامة للدولة 

يرادات  و�ضاع احلالية لهيكل االإ اعتمادا على فوائ�ص، هي يف اأف�ضل اأحوالها موؤقتة، خ�ضو�ضا يف ظل االأ

يرادات النفطية.  العامة للدولة الذي يعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على االإ

�ضعار النفط تثبت اأنه من املمكن حدوث  وغني عن البيان التنويه اإىل اأن التجربة املا�ضية الأ

اأ�ضعار النفط، حيث يت�ضم �ضوق النفط اخلام بالتقلب ال�ضديد،  انعكا�ص، وب�ضكل �ضريع، يف م�ضتويات 

نتاج من معظم امل�ضادر اقت�ضاديا، كما اأنها �ضوف  �ضعار النفط جتعل االإ خا�ضة واأن امل�ضتويات املرتفعة الأ

تعمل بال �ضك على ت�ضارع خطوات االبتكار يف جماالت الطاقة البديلة للنفط، وهو اأخ�ضى ما اأخ�ضاه يف 

امل�ضتقبل. وعلى ذلك فاإذا ما مت الت�ضليم باأن الو�ضع احلايل للمالية العامة للدولة يبدو مريحًا، اإال اأنه 

و�ضاع يف امل�ضتقبل. وتظل الفوائ�ص احلالية فر�ضة نادرة للتعامل  لي�ص هناك ما يوؤكد ا�ضتمرار تلك االأ

ب�ضورة اأكرث جدية مع التحديات احليوية امل�ضتقبلية .

رابعًا:  اخليارات املتاحة لال�ستفادة من الفوائ�ض

قل ثالثة خيارات متاحة لال�ضتفادة من الفوائ�ص النفطية  من الناحية النظرية يوجد على االأ

احلالية.
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ول: تعميق �سيا�سات الرفاه احلالية 1.4 اخليار االأ

اأي تعظيم م�ضتويات الرفاهية للجيل احلايل )اإلغاء قرو�ص، اإلغاء فواتري، اإلغاء فوائد قرو�ص 

مريية، زيادة املعا�ضات، اإقرار الكوادر، التوزيعات املالية ... الخ(.  املتقاعدين، زيادة الرواتب، املنح االأ

�ضا�ضية وراء هذا اخليار اإىل اأن �ضوء اإدارة موارد الدولة والهدر الكبري احلادث بها  وت�ضتند احلجة االأ

العدالة  فاإن  ثم  ومن  فئات حمددة،  اإىل  يذهب  �ضوف  الفوائ�ص  اأن جانبا كبريا من هذه  يعني  �ضوف 

تقت�ضي اأن توزع هذه الفوائ�ص على عموم ال�ضعب، �ضمانا لو�ضولها لرجل ال�ضارع، ولي�ص لفئة املنتفعني 

تي: من املال العام وحدهم. وملثل هذا اخليار مزايا �ضخمة للجيل احلايل، اإال اأنه يالحظ االآ

عن  البحث  من  فبداًل  االقت�ضادية،  الناحية  من  مدمرة  املقرتح  لهذا  �ضا�ضية  االأ احلجة  اأن  	•
موطن الداء، اأي الف�ضاد واملح�ضوبية وهدر املال العام، وحتليل م�ضبباته واجتثاث جذوره، يتم 

ال�ضري يف االجتاه ذاته بهدر املال العام، ولكن على نطاق وا�ضع، اأي على امل�ضتوى الكلي. 

وتعميق  احلالية  و�ضاع  االأ اإفرازات  ا�ضتمرار  يعني  �ضوف  ال�ضيا�ضات  هذه  مثل  انتهاج  اإن  	•
اختالالتها، و�ضوف يوؤدي اإىل نتائج �ضيئة للغاية، اأ�ضواأها هو ا�ضتمرار ارتفاع معدالت البطالة 

اإىل م�ضتويات خميفة يف امل�ضتقبل  القريب، خ�ضو�ضا يف ظل ارتفاع اأعداد الداخلني اجلدد من 

املواطنني اإىل �ضوق العمل، و�ضيق فر�ص اإيجاد وظائف لهم.  

حوال  االأ كافة  يف  احلكومة  باأن  ال�ضعبي  احل�ص  ينمي  �ضوف  ال�ضيا�ضات  هذه  مثل  انتهاج  اإن  	•
يجب اأن تدفع عن النا�ص قرو�ضهم وفواتريهم، وكافة اأعبائهم، بغ�ص النظر عن املجاالت التي 

�ضخا�ص،  اأنفقت فيها هذه القرو�ص، والكيفية التي ا�ضتخدمت فيها ال�ضلع العامة من قبل االأ

ثار  بحيث ي�ضبح ذلك حق �ضبه مكت�ضب، وغني عن البيان اأن مثل هذه ال�ضيا�ضات تعمق من االآ

مناط اال�ضتهالكية للجيل احلايل. ال�ضلبية لالأ

اإن اإ�ضقاط الفواتري يعني من الناحية العملية اأن احلكومة احلالية، على عك�ص كافة حكومات  	•
العامل، تكافئ الذي يخالف القانون بالتخفيف عن التزاماته، وتعاقب امللتزم بالقانون.

بحق  ترتكب  جرمية  هي  الخ،  الفوائد....  واإلغاء  الفواتري،  واإلغاء  الديون،  اإلغاء  عملية  اإن   •
اأن  بينها هو  الفرق  العامة،  موال  االأ �ضارق  اإليها مثله مثل  الذي يدعو  واأن  القادمة،  جيال  االأ

موال العامة يرتكب جرمية يعاقب عليها القانون، اأما املطالب باإلغاء القرو�ص فيمار�ص  �ضارق االأ

جرمية ولكن مبقت�ضى قانون. 

يف  حمورية  ق�ضية  وهي  جيال،  االأ بني  العدالة  بق�ضية  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  ي�ضر  اخليار  هذا  اإن  	•
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عملية التنمية االقت�ضادية واالجتماعية. اإذ يفرت�ص يف ال�ضيا�ضات االقت�ضادية املتوازنة اأنها 

ال تهدف اإىل تعظيم منافع جيل على ح�ضاب جيل اآخر.  

نفاق العام يف دولة الكويت 1.1.4 اجتاهات االإ

نفاق اخلم�ضة،  نفاق العام يف دولة الكويت على اأبواب االإ يو�ضح اجلدول رقم )2( اجتاهات االإ

ول( ، وامل�ضتلزمات ال�ضلعية واخلدمات )الباب الثاين(، وو�ضائل النقل واملعدات  وهي املرتبات )الباب االأ

ن�ضائية وال�ضيانة واال�ضتمالكات )الباب الرابع( امل�ضروفات  والتجهيزات )الباب الثالث( وامل�ضاريع االإ

تي: املختلفة واملدفوعات التحويلية )الباب اخلام�ص(. وبتتبع هذه االجتاهات فاإنه يالحظ االآ

الراأ�ضمايل  نفاق  االإ ف�ضل  من  ميكننا  ال  للميزانية  احلايل  التبويب  اأن  عام  ب�ضكل  يالحظ   •
نفاق على الباب الرابع على  نفاق اجلاري ب�ضهولة. لذلك فاإنه ميكن جمازا اعتبار االإ عن االإ

نفاق اال�ضتثماري احلكومي.  اأنه ميثل االإ

نفاق على هذا الباب  نفاق اال�ضتثماري يف الكويت متوا�ضعة، حيث بلغت ن�ضبة االإ اأن ن�ضب االإ  •
نفاق العام، وهي ن�ضبة متوا�ضعة جدا، �ضواء مبقايي�ص  يف املتو�ضط حوايل 10% من اإجمايل االإ

الدول الغنية اأو الدول الفقرية. ومما يوؤ�ضف له اأنه عند الرجوع اإىل تقارير احل�ضاب اخلتامي 

بواب املختلفة،  االأ الفعلي على  نفاق  االإ التي تظهر حجم  القليلة املا�ضية،  ال�ضنوات  للدولة يف 

اأن احلكومة تر�ضد  اأي  بالكامل،  ينفذ  الرابع ال  للباب  اعتمادات  يتم ر�ضده من  اأن ما  وجد 

�ضا�ضية لكافة الدول النامية  اأمواال مل�ضروعات ا�ضتثمارية، وال يتم تنفيذها. تكمن امل�ضكلة االأ

يف كيفية اإيجاد م�ضادر التمويل الالزمة مل�ضروعاتها التنموية املختلفة، لذا فاإنها حتر�ص على 

اإيجاد من يوفر لها م�ضادر التمويل اإما من خالل قرو�ص خارجية، اأو اللجوء اإىل املوؤ�ض�ضات 

الدولية، اأو من خالل تدفقات لال�ضتثمار املبا�ضر، اأو يف �ضورة م�ضاعدات .. الخ. اأما الكويت 

722 مليون دينارا  املثال مت تخ�ضي�ص  موال، ومع ذلك ال نوظفها. على �ضبيل  االأ لديها  فاإن 

نفاق على بنود الباب الرابع يف عام 2004/2003، مت اإنفاق 569 مليون دينارا فقط منها،  لالإ

مليون   825 تخ�ضي�ص  مت   2005/2004 عام  ويف  املخ�ض�ص،  املبلغ  من   %79 ن�ضبته  ما  اأي 

دينارا كاعتمادات يف الباب الرابع، انفق منها فقط 678 مليون دينارا، اأي ما ن�ضبته %82. 

يف  العامة  واال�ضتمالكات  ن�ضائية  االإ للم�ضاريع  دينار  مليون   930 مقداره  ما  اعتماد  مت  كما 

نفاق الفعلي منها على 750 مليون دينارا، اأي بن�ضبة %80،  ميزانية 2006/2005، اقت�ضر االإ

اأما يف عام 2007/2006، فقد مت تخ�ضي�ص 1261 مليون دينار، مت اإنفاق 989 مليون دينارا 
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نفاق  االإ كن�ضبة من  اال�ضتثماري  نفاق  االإ اعتمادات  فاإن  وهكذا   .%78 بن�ضبة  اأي  منها،  فقط 

اأبواب  اأن  اأي  الوقت،  مبرور  تقل  منه  تنفيذها  يتم  التي  والن�ضبة  الرتاجع،  نحو  تتجه  العام 

نفاق اجلاري للحكومة متيل نحو التزايد ب�ضكل �ضريع مبرور الوقت بينما يقل اإنفاق احلكومة  االإ

الراأ�ضمايل.

املرتبات،  يف  حتدث  زيادة  وكل  للنظر،  والفت  وا�ضح  ب�ضكل  يزداد  الرواتب  على  نفاق  االإ اأن  	•
ل�ضداد  وىل  االأ اخلام�ص  الباب  يف  اأخريني  زيادتني  ي�ضاحبها  للميزانية  ول  االأ الباب  يف  اأي 

م�ضاهمة الدولة يف التاأمينات االجتماعية، والثانية ل�ضداد العجز االكتواري الناجم عن رفع 

م�ضتويات املرتبات. 

يتقلب  بينما  عام،  ب�ضكل  التزايد  اإىل  مييل  اجلاري  نفاق  االإ اأن  يالحظ  اأخرى،  ناحية  من  	•
يرادات النفطية.  نفاق اال�ضتثماري ب�ضورة وا�ضحة، خ�ضو�ضا مع اأي انخفا�ص يف االإ االإ

نفاق العام يف دولة الكويت جدول رقم )2( اجتاهات االإ

اإجمايل

نفاق االإ

%

نفاق من االإ

الباب

اخلام�ص

%

نفاق من االإ

الباب

الرابع

%

نفاق من االإ

الباب

الثالث

%

نفاق من االإ

الباب

الثاين

%

نفاق من االإ

الباب

ول
أ
اال

ال�ضنة

املالية

4010.2 49.7 1995.0 7.9 315.0 0.6 23.4 8.4 337.8 33.4 1339.0 /1999
2000

3187.3 47.8 1523.0 6.7 214.0 0.7 23.9 11.5 366.4 33.3 1060.0 /2000
2001

4746.6 48.4 2299.0 8.6 406.0 0.5 24.1 11.5 545.5 31.0 1472.0 /2001
2002

4926.7 47.1 2319.0 9.4 461.0 0.5 23.7 11.8 582.0 31.3 1541.0 /2002
2003

5522.8 47.2 2607.0 10.3 570.0 0.7 40.6 12.1 668.2 29.6 1637.0 /2003
2004

6314.8 47.0 2968.0 10.7 678.0 0.7 44.5 13.8 870.3 27.8 1754.0 /2004
2005

6860.6 44.7 3064.0 10.9 750.0 0.9 58.7 15.4 1057.9 28.1 1930.0 /2005
2006

10305.6 54.7 5641.0 9.6 989.0 0.7 77.1 13.3 1372.5 21.6 2226.0 /2006
*2007

9696.8 42.9 4157.0 12.4 1206.0 0.9 89.8 18.2 1768.0 25.5 2476.0 /2007
2008

18965.0
)13465(

57.1
)39.6(

10835.0 8.8
)12.4(

1664.0 0.9
)1.3(

179.0 16.2
)22.9(

3077.0 16.9
)23.8(

3210.0 /2008
**2009

12054.0 39.3 4740.0 10.1 1220.0 2.5 305.0 19.3 2330.0 28.7 3459.0 /2009
2010

12054.0 47.1 9.8 0.9 14.5 27.6 املتو�ضط

* مت تخ�ضي�ص 2500 مليون دينار ل�ضداد العجز االكتواري.
** مت تخ�ضي�ص 5500 مليون دينار ل�ضداد العجز االكتواري.

امل�ضدر: تقارير املتابعة، وزارة املالية.
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2.1.4 م�سروع ميزانية 2010/2009

االختالالت  طبيعة  لنا  يو�ضح  املقبل  العام  يف  للدولة  العامة  امليزانية  م�ضروع  ا�ضتعرا�ص  اإن 

يرادات احلكومية، التي  الهيكلية التي تعاين منها املالية العامة للدولة، واأهمية احلاجة لتنويع م�ضادر االإ

يرادات النفطية.  تعتمد كما هو معروف حاليا على م�ضدر اأ�ضا�ضي هو االإ

يرادات،  اجتهت امليزانية العامة للدولة ب�ضكل عام نحو االنخفا�ص، �ضواء بالن�ضبة جلانب االإ

التي انخف�ضت من 12678.3 مليون دينار يف م�ضروع ميزانية 2009/2008 اإىل 7735 مليون دينار يف 

نفاق العام من 18966 مليون دينارا اإىل 12054 مليون دينارا  م�ضروع امليزانية احلالية، وانخف�ص االإ

على التوايل، وقد قدر العجز املتوقع يف م�ضروع امليزانية بحوايل 4819 ماليني دينار. 

يرادات النفطية  1.2.1.4 االإ

ب�ضعر  اخلا�ضة  الفرو�ص  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  امليزانية  يف  املتوقعة  النفطية  يرادات  االإ تعتمد 

ول مرة يف الكويت على افرتا�ص �ضعر للنفط قريب جدا من �ضعر ال�ضوق،  النفط، وقد قامت امليزانية والأ

على عك�ص ما درجت عليه العادة يف وزارة املالية عند اإعداد م�ضروع امليزانية اأن يتم اخذ درجة كبرية 

يرادات  يرادات النفطية، وقد مت تقدير االإ من التحوط يف ما يتعلق بال�ضعر الذي حتت�ضب على اأ�ضا�ضه االإ

النفطية على اأ�ضا�ص �ضعر 35 دوالر للربميل. ويعد هذا ال�ضعر مرتفعًا جدًا حاليًا، حيث يالم�ص �ضعر 

ال�ضوق احلايل للنفط الكويتي. واأخذ يف االعتبار اأن عام 2009، وفقا لكافة التوقعات، رمبا يكون اأ�ضواأ 

املرتفع  ال�ضعر االفرتا�ضي  اأن يتحقق هذا  العاملية، فلي�ص هناك من �ضمان  زمة االقت�ضادية  االأ اأعوام 

يرادات الفعلية قد ال تتما�ضى مع  لربميل النفط الكويتي خالل ال�ضنة املالية القادمة، مما يعني اأن االإ

التنبوؤات اخلا�ضة به، وان العجز املح�ضوب يف امليزانية العامة للدولة مر�ضح للتفاقم مع اأي تدهور يف 

اأ�ضعار النفط. 

يرادات غري النفطية 2.2.1.4 االإ

بلغت  وقد  للدولة،  العامة  يرادات  االإ من  �ضئيلة  ن�ضبة  متثل  النفطية  غري  يرادات  االإ مازالت 

اإجمايل  من   %8 ن�ضبته  ما  اأي  دينار،  مليون   1026.1 املا�ضي  العام  ميزانية  م�ضروع  يف  تقديراتها 

يرادات العامة. اأما يف م�ضروع ميزانية العام اجلاري فيقدر و�ضولها اإىل 1150 مليون دينارا، ومن  االإ
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يرادات غري  يرادات العامة اإىل حوايل 14.6%، وهي اأعلى ن�ضبة ت�ضل اإليها االإ ثم ارتفاع ن�ضبتها اإىل االإ

يرادات غري النفطية  النفطية يف م�ضاريع امليزانية العامة للدولة. وينبغي مالحظة اأن ارتفاع اأهمية االإ

يرادات النفطية يف امليزانية، ولذلك فاإنه يف�ضل الرتكيز على  اأ�ضا�ضا اإىل انخفا�ص تقديرات االإ يعود 

يرادات العامة  يرادات غري النفطية يف هيكل االإ يرادات، التي ت�ضري اإىل توا�ضع االإ القيم املطلقة لهذه االإ

�ضالح املايل  يرادات غري النفطية ي�ضري اإىل �ضرورة تفعيل برامج االإ لدولة الكويت. هذا التوا�ضع يف االإ

لتخفيف اآثار تراجع اأ�ضعار النفط على امليزانية العامة للدولة.

نفاق العام  3.2.1.4 االإ

مثلت  فقد  للدولة،  العامة  امليزانية  و�ضع  املرتبات على  باب  امليزانية خطورة  يو�ضح م�ضروع 

بن�ضبة  اأي  دينار،  مليون   249 بلغت  العام، حيث  لهذا  امليزانية  م�ضروع  زيادة يف  اأكرب  املرتبات  زيادة 

نفاق الفعلي على املرتبات يف ال�ضنة املالية 2008/2007، والذي  7.8%. من ناحية اأخرى فانه مقارنة باالإ

نفاق على املرتبات قد تزايد بحوايل مليار دينار خالل ال�ضنتني  بلغ 2477 مليون دينار تقريبًا، فان االإ

�ضعار املرتفعة للنفط، حيث  املا�ضيتني، اأي بن�ضبة 40% تقريبا. لقد متت هذه الزيادة اأ�ضا�ضا يف فرتة االأ

�ضا�ضية هي  �ضعار املرتفعة للنفط ال ميكن اأن تنعك�ص. غري اأن امل�ضكلة االأ كان اجلميع يت�ضرف على اأن االأ

مر الذي يعقد  خرى، االأ بواب االأ اأن الزيادة يف بند املرتبات غري قابلة للتخفي�ص مثلما هو احلال يف االأ

�ضعار املنخف�ضة للنفط اخلام. وعلى الرغم من اجتاه  اأو�ضاع امليزانية العامة لدولة الكويت يف فرتات االأ

نفاق على هذا الباب نحو التزايد.  نفاق العام نحو االنخفا�ص ب�ضكل عام، فقد ا�ضتمر االإ اأبواب االإ

بلغ  متو�ضطًا  للدولة منوًا  العامة  امليزانية  ول يف  االأ الباب  ي�ضهد   2005 عام  منذ  اأنه  والواقع 

ن، فانه من املتوقع و�ضول  و�ضاع على ما هي عليه االآ حوايل 16% خالل تلك الفرتة. واإذا ما ا�ضتمرت االأ

اعتمادات الرواتب يف امليزانية العامة للدولة اإىل �ضبعة مليارات دينار يف عام 2020، وهي زيادة هائلة 

نفاق العام اإىل م�ضتويات كبرية. وال يعتقد اأن املالية العامة لدولة الكويت �ضوف تكون قادرة  تدفع باالإ

على حتملها مبا حتمله اأي�ضا من اأعباء اإ�ضافية يف جانب التاأمينات االجتماعية والعجز االكتواري. 

وىل هي زيادة م�ضاهمة الدولة  اإن كل زيادة حتدث يف الرواتب ال بد واإن ت�ضاحبها زيادتان ، االأ

يف التاأمينات االجتماعية، والثانية هي يف العجز االكتواري الناجم عن ارتفاع م�ضتويات املعا�ضات مع 

ارتفاع  نتيجة  مت�ضع  اكتواري  عجز  اإىل  الرواتب  باب  يف  املتتالية  الزيادات  اأدت  فقد  املرتبات.  زيادة 

التاأمينات  م�ضاهمات  مقابل  يف  املرتفعة  الرواتب  اأ�ضا�ص  على  حت�ضب  التي  التقاعد  معا�ضات  تكاليف 
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االجتماعية التي جمعت طوال حياة املوظف املهنية على اأ�ضا�ص رواتب منخف�ضة، مما يخلق فجوة بني 

موارد موؤ�ض�ضة التاأمينات ونفقاتها، وقد قدر العجز االكتواري بحوايل 11 مليار دينار، ر�ضدت احلكومة 

له 5.5 مليارات دينار يف م�ضروع ميزانية العام ال�ضابق، اأي ن�ضف العجز االكتواري املقدر. ومن املتوقع 

مع هذه الزيادات الهائلة يف الرواتب اجتاه العجز االكتواري نحو التزايد يف امل�ضتقبل، بدرجة قد تهدد 

الدولة  تدخل  ي�ضتدعي،  �ضوف  الذي  مر  االأ املتقاعدين،  معا�ضات  �ضداد  على  التاأمينات  موؤ�ض�ضة  قدرة 

ب�ضكل متتابع ل�ضداد هذا العجز. 

ن�ضائية وال�ضيانة(  نفاق اال�ضتثماري يف الباب الرابع للميزانية )امل�ضاريع االإ لقد جاءت بيانات االإ

نفاق اال�ضتثماري يف هذا الباب من 1664.5 اإىل  مال يف هذا الوقت بالذات، حيث انخف�ص االإ خميبة لالآ

1220 مليون دينار، اأي بن�ضبة 26.7%، وهو )با�ضتثناء تاأجيل دفع الق�ضط الثاين من العجز االكتواري( 

نفاق العام، ويعني ذلك اأن ميزانية الدولة يف العام املقبل هي  ميثل اأكرب ن�ضبة للخف�ص يف جوانب االإ

ميزانية انكما�ضية. بهذه امليزانية االنكما�ضية ت�ضري الكويت عك�ص التيار يف العامل اأجمع، حيث متيل دول 

نفاق العام كتحفيز مايل لالقت�ضاد للتخفيف من  غرا�ص االإ موال الأ العامل حاليا اإىل ر�ضد املزيد من االأ

اأخبارا �ضارة   2010/2009 اأن حتمل ميزانية  العاملية. لقد كان من املفرت�ص  زمة االقت�ضادية  اآثار االأ

نفاق اال�ضتثماري على قائمة م�ضروعات الكويت ال�ضخمة  للقطاع اخلا�ص باعتماد ميزانية �ضخمة لالإ

دراج حتى وقتنا هذا، وذلك با�ضتخدام جانب من فوائ�ص الكويت التي حتققت  التي ما زالت حبي�ضة االأ

خالل فرتة ارتفاع اأ�ضعار النفط.

3.1.4 هجمة �سر�سة على املال العام 

منذ اأن بداأت اأ�ضعار النفط يف التزايد، وما تالها من زيادة يف الفوائ�ص املالية، حتى انربى 

البع�ص مطالبًا بتوزيع هذه الزيادة على النا�ص. فقلما �ضهدت ال�ضاحة الكويتية هذا القدر الكبري واملتنوع 

من املطالب النيابية با�ضتخدام املال العام باأ�ضكال خمتلفة مل�ضلحة املواطن، بني مطالب باإلغاء القرو�ص 

ال�ضخ�ضية للمواطنني، واآخر يطالب باإلغاء فوائد القرو�ص، وغريه يدعو اإىل حتويل القرو�ص ال�ضخ�ضية 

اإىل قرو�ص ح�ضنة، واآخر ينادي بتوزيع ح�ضة مت�ضاوية من املال على كل املواطنني �ضمانا للعدالة التي 

حوال واحدة وهي حرق جزء من الرثوة  ين�ص عليها الد�ضتور بني املواطنني.... الخ، والنتيجة يف كافة االأ

العامة للدولة. من يطالع البيانات ال�ضحفية اأو املقابالت التليفزيونية للمطالبني بهدر املال العام، ال 

توزيع  للده�ضة، هو اقرتاح  املثرية  املقرتحات  اآخر هذه  الكويت.  اأن ذلك يحدث يف  اأن ي�ضدق  ميكنه 
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10000 دينار على كل مواطن لتحقيق العدالة بني النا�ص. اأي اأنه وب�ضهولة �ضيتم تاأمني حوايل 50 األف 

دينار لكل اأ�ضرة من الرثوة الوطنية بدون مقابل.

لو اأن �ضخ�ضا مل يزر هذه البالد اجلميلة قراأ اأو �ضاهد ال�ضورة الكئيبة التي ير�ضمها البع�ص عن   

املاأ�ضاة التي يعي�ضها النا�ص، فانه ال ميلك اإال االعتقاد باأن الكويت واحدة من اأفقر دول العامل، حتى يعي�ص 

فيها النا�ص بهذه ال�ضورة القامتة واملخالفة للحقيقة التي ير�ضمها البع�ص، ملاذا هذه املبالغة يف ر�ضم 

عباء التي يحملها على كاهله؟ وكاأننا نعي�ص يف بنجالدي�ص  �ضورة مزرية للمواطن ومعي�ضته وهمومه واالأ

اأو يف جماهل اإفريقيا اأو اأمريكا الالتينية. املواطن يف الكويت واحلمد هلل بخري ونعمة ورفاهية ومتو�ضط 

الفرد من  الدولية عن متو�ضط ن�ضيب  التقارير  اأجمع. ومبطالعة  العامل  النا�ص يف  دخل يح�ضده عليه 

فراد يف العامل ميكن  الدخل القومي يف العامل واملقارنات الدولية مل�ضتويات الرفاهية التي يعي�ص فيها االإ

معرفة كم هو حمظوظ هذا املواطن بني كل �ضكان هذا العامل غنيه وفقريه.
 

اأو�ضاع امليزانية  وهكذا يت�ضح اأن مثل هذا اخليار الذي تتبعه دولة الكويت حاليا، يعقد من 

عباء التي تفوق قدرة املالية العامة للدولة على حتملها على  العامة للدولة، ويرتتب عليه الكثري من االأ

جل الطويل، ف�ضال عن اأنه يوؤدي اإىل هدر املوارد احلالية للدولة.  االأ

جيال القادمة 2.1 اخليار الثاين: �سداد التزامات احلكومة وتنمية �سندوق االأ

املختلفة، ب�ضفة  ديونها  �ضداد  املحققة يف  للفوائ�ص  ا�ضتخدام احلكومة  يتم ذلك من خالل   

 Second مثل من الدرجة الثانية جيال القادمة. قد يكون هذا احلل ا�ضميه احلل االأ خا�ضة ل�ضندوق االأ

ول، على اأ�ضا�ص اأنه اإذا  قل �ضررًا من اخليار االأ Best، وميكن اعتباره خيارًا مرحليًا، اأي اأنه اخليار االأ

مل يكن اجليل احلايل قادرًا على ا�ضتثمار موارد الدولة املالية ب�ضكل جيد، وي�ضئ ا�ضتغالل املال العام، 

فليحتفظ باملال العام جليل قادم قد يكون اأكرث كفاءة من اجليل احلايل يف تعظيم اال�ضتفادة من هذه 

مثل ل�ضمان  جيال القادمة هو احلل االأ الفوائ�ص. ولكن هذا اخليار يطرح �ضوؤاال مهما هو، هل �ضندوق االأ

جابة على هذا ال�ضوؤال املثري للجدل. جيال القادمة؟ يف ما يلي حماولة لالإ ا�ضتمرار رفاهية االأ

الراحل  البالد  اأمري  ال�ضمو  �ضاحب  ح�ضرة  من  مببادرة  القادمة  جيال  االأ �ضندوق  اأن�ضئ 

يرادات ال�ضنوية لدولة الكويت، تو�ضع يف هذا  من االإ ال�ضيخ جابر، رحمه اهلل، وذلك بتخ�ضي�ص %10 

جيال القادمة بعد ن�ضوب النفط، وكذلك لتنويع م�ضادر الدخل  ال�ضندوق بهدف توفري ثروة كافية لالأ
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جيال القادمة. وقد  �ضول اخلارجية ت�ضهم يف توفري عوائد ت�ضتثمر ل�ضالح االأ من خالل بناء هياكل لالأ

جيال القادمة جذابة للكثري من النا�ص، بل ويدافعون عنها ا�ضتنادا اإىل ما حدث  تبدو فكرة �ضندوق االأ

جيال القادمة خيار الكويت  للكويت اأثناء فرتة العدوان العراقي وحترير الكويت ، حيث كان �ضندوق االأ

امل�ضاركة يف  للدول  التحرير  تكاليف  بع�ص  زمة، فقد دفعت منه  االأ التعامل مع  ول يف  االأ اال�ضرتاتيجي 

العمليات الع�ضكرية �ضد جي�ص االحتالل، كذلك ا�ضتخدم لتمويل عمليات اإعادة البناء والتعمري وتوفري 

عا�ضة خالل فرتة احلرب وما بعدها.  �ضبل االإ

زمة. ولكن هل كانت  لي�ص هناك من اختالف يف اأن وجود ال�ضندوق قد �ضاعد الكويت اأثناء االأ

جابة هي ال، ولكن على العك�ص، لقد  النتائج �ضتختلف ب�ضكل كبري لو مل يكن ال�ضندوق موجودًا. اإن االإ

نفاق وتكري�ص �ضلوكيات ا�ضتهالكية �ضارة اأدت اإىل ن�ضر دعوات  �ضراف يف االإ اأدى وجود ال�ضندوق اإىل االإ

لغاء القرو�ص بعد التحرير ، وكذلك اإلغاء  مدمرة اقت�ضاديا، على �ضبيل املثال مل يكن هناك اأي داع الإ

فواتري املياه والكهرباء كهدية للنا�ص. فقد كان من املمكن تاأجيل عمليات �ضداد القرو�ص حتى تتح�ضن 

تكرار  اأن  امل�ضتغرب  من  لي�ص  فانه  لذلك  الدفع.  ا�ضتئناف  على  قدرة  اأكرث  وي�ضبحوا  املدينني  اأحوال 

الكهرباء )2000 دينار لكل  اإلغاء جانب من فواتري  اأخرى، وقد جنح بع�ضها يف  الدعوات ذاتها مرة 

قل للمتقاعدين.  م�ضتهلك(، وما زال البع�ص يطالب باإ�ضقاط القرو�ص، وقد مت اإلغاء فوائدها على االأ

لقد اأدى وجود ال�ضندوق باحلكومة يف ذلك الوقت اإىل ا�ضتخدام حوايل 45 مليار دينار من 

�ضول ال�ضندوق يف ذلك الوقت.  اأ�ضول ال�ضندوق ال�ضيادي للكويت وهو ما مثل خ�ضارة كبرية الأ

التي  للدول  تقدم  هدية  هو  ال�ضيادي  اال�ضتثمار  �ضندوق  فاإن  االقت�ضادية،  النظر  وجهة  من 

الفائدة  فاإن  الدنيا منها، ف�ضاًل عن ذلك  الكويت على احلدود  ا�ضتفادة  تقت�ضر  بينما  فيها،  ي�ضتثمر 

تتجه اإىل التناق�ص مبرور الزمن، وعند عقد مقارنة بني العوائد والتكاليف من هذا ال�ضندوق يت�ضح 

البديلة  الفر�ضة  تكلفة  االعتبار  اأخذت يف  ما  اإذا  �ضالبا  يكون  يكون منخف�ضًا، ورمبا  املنافع  اأن �ضايف 

لهذا ال�ضندوق، فما هي فوائد الدول امل�ضتقبلة ال�ضتثماراتنا من خالل ال�ضندوق، اإنها بب�ضاطة تتمثل 

تي: يف االآ

زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  لديها،  اال�ضتثمار  م�ضتويات  رفع  يف  ت�ضهم  اإ�ضافية  مدخرات  توفري  	•
نفاق  نفاق لتلك الدول، يعتمد ذلك على قيمة م�ضاعف االإ م�ضاعفة يف م�ضتويات الدخل واالإ

اال�ضتثماري بها. 

وغري  فيها،  ا�ضتثماره  يتم  دينار  كل  مع  الدول  تلك  ملواطني  مبا�ضرة  وظيفية  فر�ص  خلق  	•
مبا�ضرة نتيجة للحركة االنت�ضارية التي حتدثها تلك اال�ضتثمارات يف االقت�ضاد الوطني لها. 
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نتاج بها، ومن ثم  عمال بتلك الدول ت�ضهم يف رفع عوائد عنا�ضر االإ حتقيق اأرباح اإ�ضافية لالأ  •
زيادة م�ضتويات الدخل القومي االإجمايل بها. 

موازين  موقف  حت�ضني  ثم  ومن  وارداتها،  م�ضتويات  من  والتقليل  �ضادراتها  م�ضتويات  رفع   •
مدفوعات تلك الدول. 

حوال يف: جيال القادمة لدولة الكويت، تتمثل على اأف�ضل االأ اإن مزايا �ضندوق االأ

تنويع م�ضادر الدخل من خالل تكوين حمافظ ا�ضتثمارية خارجية.  •
اإعادة  اأو يف  العام  نفاق  االإ ا�ضتخدامها يف متويل  حتقيق عوائد على تلك اال�ضتثمارات ميكن   •

�ضول.  اال�ضتثمار مرة اأخرى لت�ضاف اإىل ر�ضيد تلك االأ

تكوين احتياطي ا�ضرتاتيجي ميكن ا�ضتخدامه يف اأي وقت ملواجهة ظروف طارئة حادة )مثلما   •
حدث اأوقات العدوان العراقي على الكويت(. 

تي: غري اأن تكاليف مثل هذا ال�ضندوق متعددة وتتمثل يف االآ

الفر�ضة ال�ضائعة يف �ضورة الناجت املحلي ال�ضائع، ب�ضفة خا�ضة الناجت غري النفطي، الذي   •
موال داخل الكويت.  كان من املمكن احل�ضول عليه لو مت ا�ضتثمار تلك االأ

موال  فر�ص التوظف التي كان من املمكن خلقها لل�ضباب من املواطنني، لو مت ا�ضتثمار هذه االأ  •
هنا، حيث ال ي�ضتفيد �ضبابنا من فر�ص التوظف املنتج التي تخلقها تلك اال�ضتثمارات، اأي اأنها 

ت�ضاهم يف حل م�ضكلة البطالة يف اخلارج، بينما تتعمق امل�ضكلة يف الداخل. 

انخفا�ص معدالت النمو االقت�ضادي وفر�ص الرقي التي كان من املمكن بلوغها لو مت ا�ضتثمار   •
موال هنا.  تلك االأ

تدين العوائد التي يتم احل�ضول عليها من تلك اال�ضتثمارات حيث اأن الن�ضبة املئوية من الربح   •
التي يتم احل�ضول عليها ال تتنا�ضب مع تكلفة الفر�ضة البديلة لتلك اال�ضتثمارات، بالنظر اإىل 

موال بكفاءة يف  الفوائد ال�ضخمة التي ميكن اأن تعود على الكويت اإذا ما مت ا�ضتثمار هذه االأ

دولة الكويت. 

اأ�ضول  موال يف اخلارج والناجمة عن تعر�ص  االأ ا�ضتثمار تلك  التي ت�ضاحب  ارتفاع املخاطر   •
تلك ال�ضناديق ال�ضيادية لال�ضتثمار لالنهيار مع انهيار اأ�ضول املوؤ�ض�ضات التي يتم اال�ضتثمار 

زمة احلالية.  زمات االقت�ضادية، مثل االأ فيها، خ�ضو�ضا يف اأوقات االأ

املخاطر امل�ضاحبة للت�ضخم يف الدول امل�ضيفة، حيث متيل القوة ال�ضرائية لتلك اال�ضتثمارات   •
ثم  ومن  املعي�ضة  تكاليف  فيها  ترتفع  التي  الدول  يف  خ�ضو�ضا  الزمن،  مبرور  التناق�ص  نحو 

�ضعار.  امل�ضتويات العامة لالأ
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جنبي،  اخل�ضائر الناجمة عن تقلبات اأ�ضعار العمالت، وهو ما يطلق عليه خماطر ال�ضرف االأ  •
واملتمثل يف ميل عمالت الدول امل�ضتقبلة لهذه اال�ضتثمارات نحو االنخفا�ص، ومن ثم تدهور 

�ضول بعد حتويلها للعملة املحلية.  القوة ال�ضرائية لتلك االأ

�ضول يف الدول امل�ضيفة،  خالقية، حيث لي�ص هناك من �ضمان حل�ضن اإدارة تلك االأ املخاطر االأ  •
حوال، وعدم التمثيل يف جمال�ص اإدارات  خ�ضو�ضا مع عدم امتالك قوة ت�ضويتية يف اأغلب االأ

�ضول، وهو ما يعر�ص تلك اال�ضتثمارات اإىل اخلطر. تلك االأ

املخاطر ال�ضيا�ضية، واملتمثلة يف تغري ال�ضيا�ضات اخلارجية للدول امل�ضيفة لتلك اال�ضتثمارات،   •
حداث التي رمبا تدفع الدول امل�ضيفة يف  خ�ضو�ضا يف ظل العي�ص يف منطقة �ضاخنة مليئة باالأ

�ضواأ على االإطالق.  حوال اإىل جتميد تلك اال�ضتثمارات وهو ال�ضيناريو االأ اأ�ضواأ االأ

مني  قد  يكون  رمبا  ال�ضيادي  ظبي  اأبو  �ضندوق  فان  املا�ضي،  يناير   15 يف  لبلومربج  ووفقا 

 ومن املعلوم اأن تقديرات معهد ال�ضناديق 
)2(

بخ�ضائر بلغت حتى ذلك التاريخ حوايل 125 مليار دوالر.

اأخرى  اأن هناك تقديرات  875 مليار دوالر، غري  تبلغ  بو ظبي  الأ ال�ضيادي  ال�ضندوق  �ضول  ال�ضيادية الأ

ت�ضع اإجمايل اأ�ضول ال�ضندوق بحدود 450 مليار دوالر. اإن اخل�ضائر الفعلية لل�ضندوق رمبا تكون اأكرب 

زمة  من ذلك بكثري، حيث تقدر ن�ضبة اخل�ضائر التي حلقت بال�ضناديق ال�ضيادية يف العامل من جراء االأ

املالية احلالية بحوايل 40%. كذلك ن�ضرت جريدة الوطن بتاريخ 2009/2/11 ت�ضريحا للنائب وليد 

الطبطبائي عن مدير الهيئة العامة لال�ضتثمار اأن خ�ضائر ال�ضندوق ال�ضيادي لال�ضتثمار يف دولة الكويت 

بلغت 9 مليار دينار )31 مليار دوالر اأمريكي( من اال�ضتثمارات املقدرة بحوايل 230 مليار دوالر، وقد 

جاءت هذه الت�ضريحات بناءا على ما مت مناق�ضته داخل اجلل�ضة املغلقة للحالة املالية للدولة. ويعتقد اأن 

اخل�ضارة الفعلية رمبا تكون ثالثة اأ�ضعاف الرقم املعلن. 

ف�ضل لل�ضعودية القيام با�ضتثمار الفوائ�ص املالية  اأنه من االأ كما خل�ضت درا�ضة �ضعودية اإىل 

التي متلكها داخل اململكة ال خارجها، �ضاربة اأمثلة على عظم عوائد عمليات اال�ضتثمار يف الداخل بحالة 

�ضابك وحالة �ضركات االت�ضاالت، وما وفرته من وظائف ودخول واأ�ضول وثروة قومية للمملكة عندما مت 

موال فيها.   ا�ضتثمار تلك االأ

�ضول وا�ضتثمارها هنا، ل�ضناعة  بالن�ضبة يل اأرى اأن الوقت قد اأ�ضبح منا�ضبا لت�ضييل تلك االأ  

اإنتاجية حقيقية، ولي�ص جمرد تركها لهم وديعة  جيال القادمة، ي�ضتند اإىل اأ�ضول  م�ضتقبل حقيقي لالأ

رقام املتاحة توؤكد  مالية لدى الغري، ول�ضوء احلظ اأنها لن تكفي لتوفري حاجاتهم يف امل�ضتقبل. بل اأن االأ

اأن �ضندوق اال�ضتثمار ال�ضيادي على الرغم من ارتفاع قيمة اأ�ضوله، فاإنه لن ميثل �ضيئًا ذو قيمة بالن�ضبة 
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املتاحة، فان  البيانات  اأف�ضل  املثال، ح�ضب  القادمة. على �ضبيل  جيال  الفعلية لالأ امل�ضتقبلية  للحاجات 

ال�ضندوق ال�ضيادي لدولة الكويت ميلك حاليا حوايل 200 مليار دوالر، اأي حوايل 58 مليار دينار كويتي. 

نفاق العام يف دولة الكويت،  رقام املتاحة لالإ خر االأ مت تكوينها عرب مدى زمني يتجاوز 30 عاما، ووفقا الآ

جيال القادمة �ضوى فرتة ال تتجاوز  جيال القادمة لن يكفي االأ حوايل 12 مليار دينار، فان �ضندوق االأ

اخلم�ص �ضنوات فقط )باأرقام اليوم(، وباأرقام امل�ضتقبل رمبا لن يكفيها �ضنتني اأو ثالث. 

�ضول اإىل م�ضانع و�ضركات وموانئ واأ�ضاطيل وبنى حتتية متنوعة  اأما اإذا ما مت حتويل تلك االأ

ومدن جديدة وموؤ�ض�ضات اأبحاث وتطوير، فاإنها �ضتحقق دخال دائما وتوفر وظائف كافية ، وبذلك ميكن 

جيال القادمة ميكن �ضناعته  هنا داخل  جيال القادمة ب�ضكل فعلي. اإن م�ضتقبل االأ �ضمان م�ضتقبل االأ

�ضول وا�ضتثمارها يف الداخل.  وان لت�ضييل تلك االأ الدولة ، ولي�ص يف حدود دول اأخرى. فهل اآن االأ

ما هي اإذن خماطر هذا اخليار؟ 

عليه،  هي  ما  على  احلالية  االختالالت  ا�ضتمرار  اخليار  هذا  على  يرتتب  �ضوف  اأخرى  مرة  	•
�ضارة.  واخطر ما فيها هو ت�ضاعد م�ضكلة البطالة على امل�ضتوى املحلي، كما �ضبقت االإ

بني  العدالة  وحتقيق  القادمة،  جيال  االأ منافع  تعظيم  هو  اخليار  هذا  من  الهدف  كان  اإذا  	•
جيال على نحو عادل، وهو  جيال، فان علينا اأن نطبق يف هذه احلالة مبادئ املحا�ضبة بني االأ االأ

جيال  يرادات العامة هي ن�ضبة عادلة ل�ضمان حق االأ ما يثري الت�ضاوؤل هل ن�ضبة 10% فقط من االإ

جيال  االأ بني  املطلوبة  العدالة  نحقق  نحن  فعال  هل  اآخر  مبعنى  احلالية،  الرثوة  يف  القادمة 

Intergenerational  بهذا ال�ضكل، فهل من احلق اقتطاع 90% من هذه الرثوة لال�ضتخدام 

جيال القادمة.  احلايل، خ�ضو�ضا واأنه يف معظمه ا�ضتخدام ا�ضتهالكي، وترك الباقي لالأ

ب�ضكل عام اأنا �ضد فكرة �ضندوق اال�ضتثمار ال�ضيادي. مثل هذا ال�ضندوق ينبغي اأن ي�ضتثمر،   

لي�ص يف اخلارج، ولكن يف بناء قاعدة �ضناعية وخدمية ت�ضمن تنويع م�ضادر الناجت، وت�ضمنا�ضتمرارية 

�ضمان  ثم  ومن  عالية،  عند معدالت  الرفاهية  م�ضتويات  بقاء  الإ مرتفعة  الدخل مبعدالت  توليد  عملية 

يوم �ضمكة، ولكن علمني كيف ا�ضطاد  ال�ضيني، »ال تعطني كل  املثل  القادمة. يقول  جيال  االأ م�ضتقبل 

جيال القادمة لي�ص  جيال القادمة. اإذن، من وجهة نظري، �ضندوق االأ ال�ضمك«، وهذا ما ينبغي عمله لالأ

جيال القادمة على املدى الطويل. وهناك معار�ضة لهذا االعتقاد  حال امثال ل�ضمان م�ضتقبل زاهر لالأ

لدى الكثريين، على اأ�ضا�ص اأنه لو مل يكن هذا ال�ضندوق موجودا لذهبت اأمواله اإىل جيوب �ضراق املال 

و�ضاع املثلي التي ت�ضنح  �ضا�ضي يقوم على افرتا�ص توافر االأ العام ح�ضب ما يدعي هوؤالء. ولكن التحليل االأ

معها الفر�ص لنمو م�ضتمر على املدى الطويل يف ظل درجة عالية من ال�ضفافية واملحا�ضبة. 
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3.4 اخليار الثالث: تنويع هيكل االقت�ساد لبناء 
وخلق م�سادر جديدة للتناف�سية على امل�ستوى الدويل 

ف�ضل والوحيد ل�ضمان ا�ضتمرار الكويت ككيان م�ضتقل يف امل�ضتقبل،  يعترب هذا اخليار هو االأ

 وينبع م�ضدر 
)3(

ومن الناحية الواقعية، فاإنه ال يوجد خيار اآخر اأمثل لتوظيف الفوائ�ص النفطية املحققة.

التناف�ضية الوحيد لالقت�ضاد الكويتي من امليزة الن�ضبية Advantage	Comparative، التي تقوم على 

�ضعار ال�ضائدة يف ال�ضوق  امتالك م�ضدر طبيعي هو النفط اخلام، ينتج بتكاليف منخف�ضة، ويباع باالأ

العاملي للنفط. وال متلك الكويت اأي مزايا تناف�ضية اأخرى ت�ضاهم بها يف التق�ضيم الدويل احلايل للعمل. 

ومن املعلوم اأن امليزة الن�ضبية كم�ضدر للتناف�ضية على امل�ضتوى الدويل قد انخف�ضت اأهميتها ب�ضكل كبري 

حاليا، اإذ اأ�ضبح االعتماد اأ�ضا�ضا على املزايا التناف�ضية املكت�ضبة Competitive Advantages، التي 

والطاقة  املجتمع،  املختلفة يف  املنظمات  قبل  املزايا من  لتنمية هذه  املختلفة  اأ�ضا�ضا من اجلهود  تنبع 

االقت�ضادي  املنتدى  ي�ضدرها  التي  للتناف�ضية  الدولية  التقارير  وت�ضري  املحلي.  لالقت�ضاد  االبتكارية 

العاملي يف دافو�ص، اإىل اأن املركز التناف�ضي لدولة الكويت بالن�ضبة لباقي دول العامل �ضعيف ب�ضكل عام، 

نفاق على  واالإ املعرفة  والتكنولوجيا وجوانب  عمال  االأ ببيئة  املرتبطة  الكثري من اجلوانب  خ�ضو�ضا يف 

البحوث والتطوير. 

ن؟ اإن هناك فر�ضة ذهبية قد ال تتكرر يف امل�ضتقبل، ويجب ا�ضتغاللها،  ما الذي ميكن عمله االآ

وتتمثل بب�ضاطة يف ا�ضتغالل هذه الفوائ�ص لتنمية م�ضتويات التناف�ضية لالقت�ضاد الكويتي على امل�ضتوى 

م�ضادر  توليد  على  الوطني  االقت�ضاد  قدرات  من  ترفع  مكت�ضبة  اإ�ضافية  مزايا  بخلق  وذلك  الدويل، 

نتاج، وتنوع هيكل ال�ضادرات وزيادة القدرة على جمع عمالت  جديدة للدخل من عمليات خمتلفة لالإ

تت�ضمن  اإ�ضرتاتيجية  تبني خطة  يتطلب  الذي  مر  االأ ا�ضتقرارًا،  واأكرث  تنوعا  اأكرث  اأجنبية من م�ضادر 

اأو  اإنتاج ال�ضلع  �ضرتاتيجية، �ضواء يف جمال  ن�ضاء جمموعة من ال�ضناعات االإ على برامج ا�ضتثمارية الإ

جيال املقبلة.  اخلدمات، ذات اجلدوى االقت�ضادية العالية، والتي توؤمن م�ضتقبال لالأ

والواقع اأن الكويت كانت قد اأعلنت عن بدء عهد »امل�ضروعات العمالقة Mega projects”، اإال 

اأن املق�ضود هنا لي�ص هو هذه امل�ضروعات، اأي مد ج�ضر اأو اإن�ضاء مدينة، اأو ميناء.. الخ، على الرغم من 

اأهمية مثل هذه امل�ضروعات، فهي بالتاأكيد ت�ضاعد يف تفعيل قدرات للدولة ، ولكن املق�ضود بامل�ضروعات 

وىل. حتتاج الكويت اإىل قدر عاٍل  نتاجي بالدرجة االأ �ضرتاتيجية هي تلك امل�ضروعات ذات الطابع االإ االإ

اأجل حتديد مواطن القوة التي متتلكها، ومواطن  SWOT، وذلك من  من التحليل با�ضتخدام مناذج 

ال�ضعف التي تعاين منها الدولة، وحتديد طبيعة الفر�ص املتاحة واأف�ضل ال�ضبل لتعظيم العوائد منها، 
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وامل�ضكالت املختلفة التي ميكن مواجهتها ، كل ذلك بهدف حتديد امليزة التناف�ضية التي ميكن ا�ضتثمار 

اجلهود والطاقات فيها،  وطبيعة القطاعات التي يجب تنميتها ، وال�ضناعات التي يجب اال�ضتثمار فيها ، 

�ضواق املطلوب ا�ضتهدافها .. الخ. وال ميكن التذرع بعدم امتالك املوارد اأو �ضغر حجم الدولة .. الخ،  واالأ

فهونغ كونغ جزيرة �ضغرية وكذلك تايوان و�ضنغافورة ، ومع ذلك ا�ضتطاعت هذه الدول حتقيق معجزة 

اقت�ضادية على الرغم من �ضعف مواردها، ويف غ�ضون فرتة زمنية ق�ضرية. بل على العك�ص، فاإن الكويت 

قل من حيث امتالك  يف و�ضع اأف�ضل من الو�ضع الذي بداأت فيه تلك الدول خططها التنموية، على االأ

املوارد الراأ�ضمالية الكافية، كما اأننا اأ�ضبحنا ب�ضبب موجة العوملة، نعي�ص يف عامل لي�ص فيه للتكنولوجيا اأو 

االبتكار موطن حمدد، وعليه فان من ي�ضتحوذ على ابتكار معني على امل�ضتوى العاملي، هو الذي ي�ضتطيع 

�ضلي.  اإنتاجه بتكاليف اأقل، بغ�ص النظر عن موطن هذا االبتكار االأ

Clusters )1.3.4 اإن�ساء جمموعة من ال�سناعات املتكاملة )العناقيد

التجمعات  من  جمموعة  اإن�ضاء  هو  التحليل  من  النوع  هذا  مثل  من  �ضا�ضي  االأ الهدف  اإن 

ال�ضناعية يف جمموعة من القطاعات  التي تت�ضم بتكامل اأن�ضطتها، اأو ما يطلق عليه العناقيد ال�ضناعية 

Clusters	Industrial، والعناقيد ال�ضناعية هي جمموعة من ال�ضركات املتكاملة التي تعمل يف منطقة 

�ضناعية حمددة، حتقق وفورات )راأ�ضية اأو اأفقية( من تواجدها يف نف�ص املوقع، على مثال ذلك جممع 

اأو جممع ل�ضناعات املالب�ص... الخ، حيث  اأو جممع ل�ضناعة الكيماويات،  ل�ضناعة ال�ضحن البحري، 

اأثبت مثل هذا النمط من ال�ضناعات جدارته يف الكثري من الدول النا�ضئة ملا يقدمه من مزايا ووفورات 

اأفقية وراأ�ضية. ومما ال �ضك فيه اأن ذلك التحول لن يتم اإال من خالل جهد قومي ي�ضمل كافة منظمات 

املجتمع املدين واحلكومة، الإحداث تغري يف املفاهيم ، ولتحويل االهتمام اإىل هذه الق�ضية امل�ضريية، 

�ضرتاتيجية باال�ضتعانة بالكوادر الوطنية والعاملية، وذلك يف مناخ �ضيا�ضي منا�ضب.  ولر�ضم اأبعاد هذه االإ

مبعنى اأن نقطة االنطالق لنجاح اأي م�ضروع قومي على هذا امل�ضتوى ال بد من اأن  ت�ضتند اإىل اإ�ضالح 

�ضيا�ضي اأوال، يعالج مواطن الف�ضاد وي�ضمح باأكرب قدر من ال�ضفافية واملحا�ضبة يف ذات الوقت، يف ظل 

وىل، وميثل قدوة  منط حكومي �ضالح Governance	Good، ي�ضتهدف م�ضلحة اجلمهور بالدرجة االأ

ومثااًل يحتذي به، وي�ضهل من خالله ت�ضويق مثل هذا امل�ضروع الوطني لدى اجلمهور ا�ضتنادا اإىل ثقة 

)4(

املواطن باحلكومة. 
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2.3.4 حتويل الكويت اإىل مركز مايل

�ضرتاتيجية الهادفة اإىل تنويع  يعد م�ضروع حتويل الكويت اإىل مركز مايل اأحد امل�ضروعات االإ

هيكل الناجت والدخل يف دولة الكويت. فقد اأ�ضارت وثيقة »م�ضودة م�ضروع خطة التنمية اخلم�ضية لدولة 

الكويت« )2007/2006-2011/2010(، اإىل حتويل الكويت كمركز مايل وجتاري اإقليمي كاأحد �ضيا�ضات 

جمموعة  اخلطة  تناولت  وقد  اخلطة.  �ضنوات  خالل  الكويت  لدولة  االقت�ضادي  الهيكل  وتنويع  تطوير 

ال�ضيا�ضات الالزمة لتحويل الكويت  اإىل مركز مايل مبا يوؤدي اإىل »خلق بيئة منا�ضبة لعمل املركز املايل 

جراءات الالزمة لتهيئة القطاع امل�ضريف ملواجهة التحديات امل�ضتقبلية  قليمي مع االلتزام باتخاذ االإ االإ

 
)5(

.)5 املرتتبة على تنفيذ اتفاقية حترير جتارة اخلدمات يف اإطار منظمة التجارة العاملية« )�ضفحة 

ول »زيادة كفاءة  طار فقد مت تخ�ضي�ص برناجمني لدعم م�ضروع الكويت كمركز مايل: االأ ويف هذا االإ

دارة ال�ضليمة  ليات لتنفيذ الربنامج، ت�ضمل تعزيز مبادئ االإ اجلهاز امل�ضريف« مت�ضمنا جمموعة من االآ

يف العمل امل�ضريف، ودعم مناخ املناف�ضة احلرة للخدمات امل�ضرفية، وتطوير نظم الرقابة على البنوك 

وراق املالية« الذي يت�ضمن  �ضراف امل�ضريف، والثاين »تطوير �ضوق الكويت لالأ التجارية، ودعم نظم االإ

وراق املالية، وتنويع  نظمة احلالية يف �ضوق الكويت لالأ ليات التي تن�ضرف اإىل تطوير االأ جمموعة من االآ

دوات اال�ضتثمارية واملوؤ�ض�ضات العاملة يف ال�ضوق، وتو�ضيع القاعدة اال�ضتثمارية لل�ضوق، وحت�ضني درجة  االأ

ال�ضفافية وتوفري املعلومات ون�ضرها، واأخريًا تفعيل الدور الرقابي لل�ضوق. وقد كان من املفرت�ص اأن تبداأ 

دولة الكويت يف اتخاذ اخلطوات التنفيذية لتحويل امل�ضروع اإىل واقع عملي. 

املالية  اخلدمات  لتقدمي  كمركز  وعامليا،  اإقليميا  الكويت  دور  تن�ضيط  اإىل  امل�ضروع  يهدف 

الدول  الدولية وحكومات  لل�ضركات  وعلى وجه اخل�ضو�ص  املقيمني،  للمقيمني وغري  اأ�ضكالها  مبختلف 

موال من غري املقيمني، اأفرادا اأو موؤ�ض�ضات اأو حكومات، واإعادة  خرى، ويتم ذلك من خالل قبول االأ االأ

اإقرا�ضها ب�ضفة اأ�ضا�ضية لغري املقيمني، اأو ا�ضتثمارها داخل وخارج دولة الكويت، ويتطلب ذلك اإن�ضاء 

خرى، لتعمل يف مناخ حر  عدد كبري من املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية وغريها من موؤ�ض�ضات الو�ضاطة املالية االأ

موال من واإىل دولة الكويت، مع مراعاة القواعد والنظم  ونظم رقابية ت�ضاعد على �ضهولة ان�ضياب االأ

موال.  الدولية التي ت�ضمن اال�ضتخدام ال�ضحيح لتلك االأ

ال�ضروط، كي يقف  توفر جمموعة من  يتطلب  الدور  اإن�ضاء مركز مايل ميار�ص هذا  اأن  غري 

امل�ضروع على قدميه، ويواجه املناف�ضة، التي اأ�ضبحت بف�ضل تطور و�ضائل االت�ضال ال�ضلكية والال�ضلكية 

�ضارة اأن اإن�ضاء مركز مايل ال ي�ضمن  اإىل مناف�ضة عاملية Global. من ناحية اأخرى، فاإنه من اجلدير باالإ
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الغربية،  الدول  املالية يف  املراكز  Kindleberger عن  لـ)1974(   درا�ضة  ففي  املركز،  ا�ضتمرار عمل 

تو�ضل اإىل اأن التجربة التاريخية ت�ضري اإىل اأنه مثلما تنتع�ص املراكز املالية، فاإنها تزول اأي�ضا، وان هذا 

النظم  واأمناط  ال�ضيا�ضي،  الديناميكية، مثل اال�ضتقرار  العوامل  التحول يف  اإمنا يعك�ص طبيعة  التحول 

ال�ضائدة، والبنى التحتية املرتبطة بالنقل واالت�ضاالت..الخ.

زمة املالية احلالية اأظهرت مدى خطورة اعتماد دولة ما على اأن تكون  وغني عن البيان اأن االأ

مركزا ماليا تولد دخلها ب�ضكل اأ�ضا�ضي منه، على الرغم من ارتفاع العوائد املتولدة من مثل هذه املراكز. 

على على امل�ضتوى العاملي ب�ضبب اعتمادها  على �ضبيل املثال، كان م�ضتوى دخل الفرد يف اأي�ضلندا هو االأ

فال�ص.  زمة املالية العاملية و�ضعت هذا البلد على حافة االإ على القطاع املايل، غري اأن االأ

�ضالحات لتهيئة بيئة  اأن حتويل الكويت اإىل مركز مايل يتطلب جمموعة من االإ خال�ضة التحليل 

تي: عمال على امل�ضتوى القومي ميكن تلخي�ضها يف االأ االأ

االقت�ضادية. احلياة  يف  للدولة  التدخلي  الدور  تر�ضيد  	•
ال�ضحيح. االجتاه  يف  املوارد  لتوجيه  �ضعار  االأ وجهاز  ال�ضوق  قوى  اإطالق  	•

اخلا�ص. القطاع  وتطوير  ودعم  اخلا�ص  لال�ضتثمار  املنا�ضبة  البيئة  اإيجاد  	•
بالكفاءة. وتتمتع  جيدًا  منظمة  مالية  �ضوق  اإيجاد  	•

واملعرفة. املعلومات  جمتمع  بناء  	•
االقت�ضادي. داء  االأ تطوير  	•

خر  3.3.4 امل�ساريع الكربى تتهاوى الواحد تلو االآ

لقد اأثار اإلغاء م�ضروع امل�ضفاة الرابعة، ومنذ فرتة طويلة وهناك جداًل كبريًا بني موؤيد ومعار�ص 

�ضرتاتيجية التي عقدتها دولة الكويت مع �ضركة داو  ل�ضفقة الداو كيميكال، التي تعد اأحد امل�ضاريع االإ

حوله  دار  ما  عن  النظر  بغ�ص  ذاته،  حد  يف  وامل�ضروع  النفطية.  ال�ضناعة  جمال  يف  العاملية  كيميكال 

من مالحظات، فقد كان خطوة هامة يف �ضبيل تطوير ال�ضناعة النفطية يف دولة الكويت، لو مت عقد 

ال�ضفقة ب�ضورة تعظم عوائد الكويت وتخف�ص من اأعبائها وذلك يف حالة درا�ضته من قبل فريق فني 

اأدى  الذي  مر  االأ امل�ضروع بني موؤيد ومعار�ص،  ثار حول  الكثري من اجلدل قد  اأن  وطني متمر�ص. غري 

اإىل اإلغائه ب�ضرعة وبدون متحي�ص ، وذلك حتت �ضغط نيابي كبري ودفاع م�ضتميت من الوزير املعني، 

�ضهل ، وهكذا يتهاوى ما �ضبق اأن اأعلنت عنه احلكومة من م�ضروعات  وقد اختارت احلكومة الطريق االأ
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لغاء اأو التاأجيل. ولكن اإذا كان م�ضروعا ما مثل امل�ضفاة الرابعة اأو الداو  خر بني االإ كربى واحدا بعد االآ

به عيوبا قانونية، اأو يحمل غبنا على الكويت، اأو به عيوب فنية فادحة اأو �ضبهة تنفيع.. الخ، فهل احلل 

يكون باإلغاء ال�ضفقة؟.

جابة هي بالطبع ال، فلن يخلو اأي م�ضروع من امل�ضروعات ال�ضخمة من عيوب، وال يوجد يف العامل             االإ

كان  ما  واإذا  العيوب.  من  يخلو  ال�ضناعية،الذي  الدول  اأعتى  املتكامل، حتى يف  الكامل  امل�ضروع  ذلك 

ن اأي م�ضروع  مور يتم بهذه ال�ضورة، فلن يتم اإقرار اأي م�ضروع تنموي يف دولة الكويت، الأ التعامل مع االأ

لن يخلو من عيوب ي�ضتند اإليها اأي طرف للمطالبة باإلغاء امل�ضروع، بل و�ضتتاأثر �ضمعة الكويت الدولية يف 

جنبي املبا�ضر، حيث �ضتحجم ال�ضركات الدولية عن الدخول يف اتفاقيات مع الكويت  جمال اال�ضتثمار االأ

لعقد مثل تلك امل�ضروعات امل�ضرتكة، طاملا اأنه لي�ص هناك من �ضمانة يف اأن يتم اإقرار تلك امل�ضروعات، 

اأو ي�ضهل اإلغاءها ، بل و�ضيحر�ص كل من يتفاو�ص مع الدولة اأن ي�ضع �ضرطا جزائيا كبريا لي�ضمن بذلك 

اأن جهوده يف التفاو�ص لن تذهب �ضدى.

القيام به هو جتميع كافة املالحظات على  الذي كان يجب على احلكومة            فاالإجراء الطبيعي 

امل�ضروع، وت�ضكيل فريق فني لدرا�ضة تلك املالحظات يف �ضوء العقد املربم مع ال�ضركة ويف ظل التزامات 

الكويت يف العقد، واإعداد الرد الفني املنا�ضب عليها، فاإذا ما ثبتت �ضحة تلك املالحظات تتم اإعادة 

التفاو�ص مع ال�ضركة املعنية يف �ضوء التقرير الفني، واإذا ما ثبت عدم �ضحة تلك املالحظات يتم ال�ضري 

اأما  التقارير الفنية،  طراف ب�ضفافية تامة على نتيجة  اإطالع كافة االإ اإجراءات تنفيذ امل�ضروع، مع  يف 

اأن يلغى امل�ضروع بهذه ال�ضرعة فانه بال �ضك هدر للجهود التي بذلت يف �ضبيل درا�ضته والتفاو�ص عليه، 

واإ�ضاعة فر�ضة هامة لتنفيذ احد امل�ضروعات العمالقة، ف�ضال عن اإ�ضاءته ال�ضديدة ل�ضمعة الكويت يف 

جنبي املبا�ضر. جمال اال�ضتثمار االأ

ما هو احلل اإذن؟ من املوؤكد اأن احلل ال يكون باإلغاء امل�ضروعات اأو ال�ضفقات الكربى، واإمنا 

بتطوير فريق وطني متمر�ص يت�ضم باأعلى درجات املهنية يف التفاو�ص لديه القدرة على عقد ال�ضفقات 

دارية واالقت�ضادية والت�ضويقية والبيئية، وبحيث ميكن  ودرا�ضتها من كافة جوانبها الفنية والقانونية واالإ

حتقيق اأعلى املكا�ضب لدولة الكويت من اأي م�ضروع متوله اأو ت�ضاهم فيه، وتتدنى تكاليف واأعباء تلك 

امل�ضروعات على الدولة اإىل اأدنى حد، وو�ضع بدائل للتعامل مع اأوجه العيب اأو النق�ص يف تلك امل�ضروعات. 

كما يجب منح امل�ضت�ضارين واخلرباء الفنيني الثقة الالزمة ملمار�ضة اأعمالهم على نحو مو�ضوعي.

لغاء ب�ضبب عيوبه،  اإذا ما ا�ضتمر الو�ضع بهذا ال�ضكل واأ�ضبح كل م�ضروع ا�ضرتاتيجي عر�ضة لالإ

نه ال يوجد م�ضروع بدون عيوب، ويجب التعامل بدرجة عالية من  فلن تقيم الدولة م�ضروعا واحدا، الأ
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الر�ضد االقت�ضادي يف احلكم على امل�ضروعات، ويجب تقبل قدر ما من التكلفة من اأجل اأن تدور العجلة. 

اأما اأن تلغى امل�ضروعات بهذا ال�ضكل فان التنمية ال حمالة يف �ضبيلها اإىل ال�ضلل. 

اأما عن باقي امل�ضروعات الكربى، فلم نعد ن�ضمع عنها، وال توجد لها اأية اعتمادات يف امليزانية 

احلالية، كما ال يوجد اإ�ضارات عن وقت اإدراج هذه امل�ضروعات يف امل�ضتقبل. كما اأن اأ�ضلوب التعامل مع 

�ضف ال يب�ضر بخري، فاإذا ما كان التوجه هو التعامل معها بنف�ص اأ�ضلوب تعاملنا  امل�ضروعات الكربى لالآ

لغاء.  مع امل�ضفاة الرابعة وم�ضروع الداو، فال �ضك باأن م�ضري تلك امل�ضروعات �ضوف يكون االإ

ن�سب لتنفيذ م�سروعات الكويت العمالقة 4.3.4 الوقت احلايل هو االأ

 ، املايل املطروح حاليا  اال�ضتقرار  قانون  اإعداد  الذي بذل يف  الكبري  الرغم من اجلهد  على 

حوال، فاإنه  كرب يف مناق�ضته، واملدة املاراثونية التي �ضتنق�ضي يف �ضبيل اإقراره، يف اأف�ضل االأ واجلهد االأ

�ضوف يقدم حلواًل موؤقتة ل�ضيولة املوؤ�ض�ضات املالية، وعلى وجه اخل�ضو�ص منها البنوك، وي�ضفي بع�ضًا 

من الثقة على عمليات االئتمان التي تقوم بها املوؤ�ض�ضات املالية، ولكن ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هو، هل 

جابة بب�ضاطة هي ال، كما اأ�ضرنا �ضابقا، حيث اأن القانون ح�ضب  زمة؟ اإن االإ هذا هو العالج ال�ضايف لالأ

اأف�ضل التوقعات �ضوف يعمل على وقف التدهور يف اأداء �ضوق املال لفرتة زمنية حمدودة، ثم يعاود �ضوق 

زمة املر�ضحة للتدهور حمليا وعامليا. فقانون اال�ضتقرار  املال بالرتاجع مرة اأخرى مع ا�ضتمرار اأو�ضاع االأ

زمة ولي�ص اأ�ضبابها احلقيقية.  املايل اإذن يعالج اأعرا�ص االأ

اإذن ال ميكن حل م�ضكلة القطاع املايل بالتوجه نحو القطاع املايل ذاته، واإمنا يكمن يف التوجه 

نتاجي. فالقطاع املايل هو جمرد قطاع ميار�ص  نحو القطاع احلقيقي من االقت�ضاد املحلي، اأي القطاع االإ

عمليات الو�ضاطة املالية، ومن ثم فاإن دوره ينح�ضر يف عملية تعبئة املدخرات من م�ضادرها املختلفة، 

فراد اأو املوؤ�ض�ضات اأو احلكومة، وعليه فان اأداء القطاع املايل  واإعادة �ضخها يف �ضور خمتلفة، �ضواء لالأ

يعتمد اأواًل واأخريًا على اأداء القطاع احلقيقي الذي يخدمه ب�ضفته و�ضيطًا ماليًا، ب�ضفة خا�ضة للقطاع 

نتاجي، واإذا ما كان القطاع املايل هو جمرد و�ضيط مايل، فلماذا يتدهور اأداوؤه ب�ضكل م�ضتمر على النحو  االإ

نتاجي( من االقت�ضاد هو  داء ال�ضيئ للقطاع احلقيقي )االإ جابة هي بب�ضاطة اأن االأ الذي نراه حاليا؟ االإ

داء يف القطاع احلقيقي  زمة ومن ثم تعمق اآثارها، وعلى ذلك فان رفع م�ضتويات االأ اأ�ضا�ص ا�ضتمرار االأ

ما  فاإذا  املايل.  القطاع  اأزمة  ملعاجلة  والطويل  الق�ضري  جلني  االأ يف  الوحيد  ال�ضبيل  هو  االقت�ضاد  من 

�ضا�ضي يف  داء يف االقت�ضاد احلقيقي تتعزز قدرة القطاع املايل على القيام بدوره االأ ارتفعت م�ضتويات االأ
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قرا�ص بفعل ارتفاع م�ضتويات الثقة يف قدرة االقت�ضاد على  عمليات الو�ضاطة املالية، وتزداد عمليات االإ

زمة العاملية. زمة، وينخف�ص تبعا لذلك درجة تاأثر االقت�ضاد املحلي بتطورات االأ التعايف من االأ

ال�ضادرات  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تعتمد  وهي  الكويت  دولة  به  تقوم  اأن  ميكن  الذي  ما  ولكن 

تن�ضط  اأن  اإذن  لها  كيف  زمة.  االأ نتيجة  العاملي  الطلب  م�ضتويات  تراجع  بفعل  تراجعت  التي  النفطية 

القطاع احلقيقي يف االقت�ضاد املحلي. يتوجب على الكويت اإعادة النظر مرة اأخرى، وعلى وجه ال�ضرعة 

لعدة  امل�ضروعات  تلك  لتنفيذ  وقات  االأ ان�ضب  الوقت احلايل هو  اأن  الكربى، حيث  قائمة م�ضاريعها  يف 

اأ�ضباب اأهمها:

•	اأن الكويت متتلك حاليا قدرا ال باأ�ص به من االحتياطيات املالية، التي تراكمت خالل �ضنوات 
اأ�ضا�ضيتني،  مل�ضكلتني  يعر�ضها  االحتياطيات  بهذه  الكويت  واحتفاظ  ال�ضابقة،  القليلة  الوفرة 

وىل هي اأن هذه االحتياطيات املالية يتم ا�ضتثمارها عامليا يف اإطار �ضندوق اال�ضتثمار  امل�ضكلة االأ

املخاطرة  من  عالية  لدرجة  حاليًا  معر�ضة  ا�ضتثمارات  وهي  الكويت،  متلكه  الذي  ال�ضيادي 

فال�ص  �ضول عامليا، وارتفاع معدالت االإ امل�ضاحبة ال�ضتثمارها يف اخلارج بفعل تراجع اأ�ضعار االأ

احلالية  �ضورتها  يف  بها  االحتفاظ  فان  وعليه  �ضواء.  حد  على  العاملية  وال�ضركات  البنوك  بني 

اأما عملية ا�ضتخدام  زمة.  اأو�ضاع االأ �ضوف يعر�ضها ملخاطر عديدة خ�ضو�ضا يف ظل ا�ضتمرار 

تلك االحتياطيات من  ال�ضخمة ف�ضوف يحمي  الكويت  هذه االحتياطيات يف متويل م�ضروعات 

اخل�ضارة. اأما امل�ضكلة الثانية، فهي اأن احتفاظ الكويت بهذه االحتياطيات بدون ا�ضتغاللها يف 

االقت�ضاد الوطني يفتح �ضهية  املطالبني بحرق هذه االحتياطيات من خالل توزيعها على النا�ص. 

وان  الوطني  االقت�ضاد  الوطنية يف  �ضول  االأ تدوير هذه  يتم  باأنه  املطالبون  هوؤالء  راأى  ما  واإذا 

هناك مردود حقيقي م�ضاحب لذلك يف �ضورة م�ضروعات واأ�ضول تبنيها الدولة، فان مثل هذه 

املطالب لن جتد لها مربرا. 

•	اأن تنفيذ تلك امل�ضروعات يف الوقت احلايل هو اأف�ضل عالج لالزمة املالية، حيث اأن م�ضكلة 
كبري  ب�ضكل  يرتدد  ولكنه  تدويرها،  يرغب يف  ودائع  لديه  اأن  حاليًا يف  تتمثل  امل�ضريف  القطاع 

قرا�ص نتيجة  اإتباع معظم امل�ضارف ل�ضيا�ضات ائتمانية ت�ضددية، ب�ضبب ظروف  يف عمليات االإ

على  كبري  ب�ضكل  يزداد  �ضوف  الطلب  فاإن  ال�ضخمة،  امل�ضروعات  هذه  تنفيذ  ظل  يف  زمة.  االأ

تدوير  عملية  فان  االئتمان،  ذلك  من  جلانب  احلكومي  ال�ضمان  �ضوء  ويف  امل�ضريف،  االئتمان 

الودائع �ضت�ضتد، مما ي�ضهم يف �ضخ كميات كبرية من ال�ضيولة يف االقت�ضاد الوطني، اأي اأن تنفيذ 

تلك امل�ضروعات يف الوقت احلايل �ضوف ي�ضجع املوؤ�ض�ضات املالية على حتريك عمليات االئتمان 
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وممار�ضة دورها التقليدي يف الو�ضاطة املالية على نحو اأف�ضل، وهو ما ي�ضاعد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على 

زمة.  التخفيف من اآثار االأ

تلك   من  اأقل  بتكاليف  تنفيذها  ي�ضمن  �ضوف  احلايل  الوقت  يف  امل�ضروعات  تلك  تنفيذ  •اأن 
�ضعار العاملية حاليًا نحو االنخفا�ص ب�ضكل وا�ضح، وهو ما  التكاليف املتوقعة لها، حيث متيل االأ

وقات  االأ يف  امل�ضروعات  تلك  لتنفيذ  تخ�ض�ص  اأن  ميكن  التي  امليزانيات  يف  االقت�ضاد  ي�ضمن 

العادية.

•	اأن تنفيذ تلك امل�ضروعات يف الوقت احلايل، �ضوف ي�ضمن تهافت اأف�ضل ال�ضركات العاملية، 
�ضيمكن  ما  وهو  امل�ضروعات،  تلك  تنفيذ  مزادات  على  الك�ضاد،  �ضغوط  من  حاليا  تعاين  التي 

اأف�ضل العرو�ص من حيث اجلودة والتكلفة، وبال�ضروط التي متليها  الكويت من احل�ضول على 

الكويت.

•	اأن تنفيذ تلك امل�ضروعات يف الوقت احلايل، �ضوف يرفع من م�ضتويات الن�ضاط االقت�ضادي 
يف الكويت، ويعزز من م�ضتويات الطلب الكلي حمليا، وهو ما ي�ضهم يف عك�ص التوقعات الت�ضاوؤمية 

الن�ضاط  م�ضتويات  حت�ضني  على  ي�ضاعد  مما  املحلي،  االقت�ضاد  م�ضتقبل  حول  حاليا  ال�ضائدة 

االقت�ضادي.

اأن ي�ضاعد، ولو ب�ضكل جزئي، يف ت�ضجيع  •	اأن تنفيذ تلك امل�ضروعات يف الوقت احلايل ميكن 
توظيف العمالة الوطنية، خ�ضو�ضا اإذا ما األزمت الدولة القائمني على تلك امل�ضروعات، �ضمن 

عقودها، بن�ضبة ت�ضغيل دنيا للعمالة الوطنية. اأو اأعلنت عن ن�ضب دنيا لتوظيف العمالة الوطنية 

يف املوؤ�ض�ضات املحلية التي ميكن اأن تتقدم اأو ت�ضارك يف تنفيذ تلك امل�ضروعات.

اعتماد  ويقلل من  الدخل،  تنويع م�ضادر  ي�ضاعد على  ب�ضكل عام  امل�ضروعات  تلك  تنفيذ  •	اأن 
مر الذي يقلل من  الكويت على م�ضدر �ضبه وحيد للدخل، وهو �ضادراتها من النفط اخلام، االأ

عجلة  حتريك  اأمام  املجال  ويف�ضح  حمليا،  االقت�ضادي  داء  االأ على  اخلارجية  ال�ضدمات  وقع 

التنمية امل�ضلولة حاليا.

خام�سًا: خال�سة وا�ستنتاجات 

نفاق العام للدولة يفوق  لقد مرت فرتة الوفرة �ضريعًا، وكان اأ�ضواأ نتائجها م�ضتويات �ضخمة لالإ

قدرة الكويت على متويله على املدى الطويل. 
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يف   2008/10/21 املوافق  الثالثاء  يوم  البالد حفظه اهلل  اأمري  األقاه �ضمو  الذي  يف احلديث 

مة، اأ�ضار �ضموه »ولعلها  افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين من الف�ضل الت�ضريعي الثاين ع�ضر ملجل�ص االأ

منا�ضبة طيبة لنذكر مبا �ضبق اأن حذرنا منه باأن متح�ضالت الفوائ�ص املالية التي ينعم بها اقت�ضادنا، 

مة واأجيالها مرهون بح�ضن ا�ضتغالل هذه الفوائ�ص يف موا�ضعها  قد تكون موؤقتة وخادعة، واأن م�ضتقبل االأ

الرا�ضخ«،  القوي  االقت�ضاد  مقومات  تاأمني  تكفل  التي  ال�ضحيحة  الوجهة  وتوجيهها  اإنفاقها،  وتر�ضيد 

ولقد اأ�ضاب �ضموه كبد احلقيقة عندما ذكر باأن الفوائ�ص املالية التي تتمتع بها الكويت حاليا قد تكون 

موؤقتة وخادعة.

يرادات النفطية  واحلقيقة هي اأن هذه الفوائ�ص املالية التي تتمتع بها الكويت حاليا، بل وجل االإ

نها مرتبطة  التي يتم احل�ضول عليها ، �ضواء حتقق منها فائ�ص اأم مل يتحقق، فهي موؤقتة بطبيعتها، الأ

اأقل  اأو  عاما،   50 بعد  رمبا  ما،  يوما  املورد  ينتهي هذا  �ضوف  اخلام،  النفط  هو  نا�ضب  اأ�ضا�ضا مبورد 

من ذلك اأو اأكرث يعتمد ذلك على كمية االحتياطيات احلقيقية التي متلكها الكويت من النفط ومعدل 

ين�ضب يف  النفط رمبا  اأن  اإىل  ت�ضري  املتاحة  التقارير  اأف�ضل  ولكن  تلك االحتياطيات،  اال�ضتخراج من 

كرث. معنى ذلك اأن الفوائ�ص النفطية هي بطبيعتها موؤقتة، �ضئنا ذلك اأم  غ�ضون خم�ضني عاما على االأ

اأبينا.

ما هي خطورة هذا الو�ضع اإذن؟ ينبع مكمن اخلطورة من اأن الكويت تعي�ص حاليًا على اإيراد 

نا�ضب بطبيعته، و�ضوف ينفذ هذا املورد يوما ما. ومرة اأخرى، وكما اأ�ضري اإليه �ضابقًا ، فاإنه عند احلديث 

اأن جانبًا من اجليل احلايل يف  مم فان فرتة خم�ضني عامًا تعد فرتة ق�ضرية جدا. حيث  عن عمر االأ

الكويت  اأطفال  اإنهم  النفط متاما،  الذي �ضوف ين�ضب فيه  اليوم  اأي  اليوم،  ي�ضهد هذا  الكويت �ضوف 

احلاليون ، الذين قد ياأتي عليهم ذلك اليوم الذي يعلن فيه عن اإغالق اآخر اآبار النفط، وانتهاء احلقبة 

فيه  ت�ضل  التي  اللحظة  اأي  التقاعد.  �ضن  بلوغهم  قبل  اليوم  هذا  ي�ضهدون  وقد  الكويت،  يف  النفطية 

طفال يف هذا اليوم. من املوؤكد اأن اآثار  �ضادرات النفط اخلام اإىل ال�ضفر. ما الذي �ضيحدث لهوؤالء االأ

الكارثة �ضوف تكون قد بداأت قبل ذلك اليوم بوقت طويل. فما الذي مت اإعداده قبل جميء ذلك اليوم .

ن ، لديها  مة باأنها غنية الأ نها توحي ، بل وتوهم االأ اإن الفوائ�ص النفطية هي اأي�ضا خادعة، الأ

مر اأن الفوائ�ص ال  مر كذلك فاإنه يتعني اأن ينعم النا�ص بهذه الفوائ�ص. وحقيقة االأ فوائ�ص، واإذا ما كان االأ

مة اأمة غنية كما قد يت�ضور البع�ص، اإذا ما كانت فقرية يف مواردها. فبدون النفط �ضتواجه  جتعل من االأ

ر�ص الطيبة، اأو رمبا تهدد ا�ضتقاللها كدولة. ورمبا يرد البع�ص  الكويت كارثة تهدد بقاءها على هذه االأ

بالقول باأن الكويت عا�ضت عمرها بدون نفط، فليذهب النفط، ونحن باقون. نعم هذا �ضحيح، ولكن على 
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اأي �ضورة، وباأي حال؟ من املوؤكد اأن الكويت �ضتبقى ، ولكن يف حال خمتلفة متاما عما تعي�ضه اليوم.

يف  جدل  مثار  اخلام  النفط  من  الكويتية  لالحتياطيات  احلقيقي  احلجم  مو�ضوع  كان  لقد 

انخفا�ص  اإىل  ي�ضري  تقريرا   Petroleum	Intelligence	Weekly ن�ضرت جملة  2006، عندما  عام 

رقام الر�ضمية ت�ضري اإىل اأن احتياطيات دولة  االحتياطيات النفطية الكويتية اإىل الن�ضف. حيث كانت االأ

العاملي  10% من االحتياطي  اأي حوايل  99 مليار برميل،  اإىل حوايل  النفط اخلام ت�ضل  الكويت من 

للنفط اخلام. بينما ت�ضري الـ Weekly	Intelligence	Petroleum اإىل اأن هناك تقارير ت�ضري اإىل اأن 

احلجم احلقيقي لهذه االحتياطيات من النفط اخلام رمبا يكون اقل من ن�ضف الرقم املعلن، حيث ت�ضع 

تلك امل�ضادر احتياطيات النفط اخلام لدولة الكويت بحوايل 48 مليار برميل من النفط، وفقا لرويرتز 

.Petroleum	Intelligence	Weekly ونقال عن الـ

كما اأ�ضارت تلك امل�ضادر اإىل اأن البيانات الر�ضمية ال تفرق بني االحتياطيات املوؤكدة، واملحتملة 

واملمكنة للنفط، واأنه من بني الـ 48 مليار برميل املوؤكدة والغري موؤكدة، هناك حوايل 24 مليار برميل 

فقط متثل احتياطيات موؤكدة. من ناحية اأخرى �ضرح الدكتور نادر العو�ضي مدير عام معهد الكويت 

نتاج بالطرق  بحاث العلمية بالوكالة باأن اأكرث من ن�ضف احتياطيات الكويت من النفط غري قابلة لالإ لالأ

الرخي�ضة  التقليدية  �ضاليب  باالأ نتاج  لالإ قابلة  غري  برميل  مليار   50 حوايل  هناك  اأن  اأي  التقليدية، 

التكلفة.

فاإذا ما   . املو�ضوع يف غاية احل�ضا�ضية واخلطورة  اأن  اإىل  ت�ضري  والت�ضريحات  التقارير  هذه 

24 مليار برميل فقط من تلك  واأن هناك  التقارير عن احلجم احلقيقي لالحتياطيات،  �ضدقت تلك 

االحتياطيات قابلة لال�ضتخراج، فاإنه مبعدالت اال�ضتخراج احلالية، التي تقرتب من حوايل مليار برميل 

نتاج احلايل 2.6 مليون برميل يوميا(، فاإن احتياطي الكويت من النفط  �ضنويا )بافرتا�ص اأن م�ضتوى االإ

رقام الر�ضمية التي ت�ضل  القابل لال�ضتخراج �ضوف يكفي الكويت ملدة 25 عاما تقريبا فقط، مقارنة باالأ

رقام حول احتياطيات دولة الكويت  بهذا املدى اإىل حوايل ت�ضع وت�ضعني عامًا. يف ظل هذا الت�ضارب يف االأ

من النفط تاأتي الدعوة اإىل تقنيني عملية ا�ضتخراج النفط اخلام من اآبار الكويت.

خال�ضة القول هي اأن الوفرة احلالية التي متر بها الكويت متثل فر�ضة ذهبية نادرة، رمبا ال 

تتكرر اأبدا يف تاريخ الكويت، فاإما اأن تكون على م�ضتوى امل�ضئولية واحلدث ونتعامل مع تلك الفوائ�ص مبا 

اأو ال�ضمعة  �ضوات االنتخابية  ينبغي، بداًل من اال�ضتجابة اإىل دعوات الهدم والهدر التي ت�ضعى وراء االأ

الكويت  م�ضتقبل  جتاه  جدًا،  فادحًا  �ضيكون  الثمن  فان  واإال  ذاتي،  مك�ضب  اأو  نفع  حتقيق  اأو  وال�ضهرة، 

جيال القادمة لن ترحم اجليل احلايل  وم�ضتقبل اأجيالها، ورمبا وجودها كدولة م�ضتقلة. اإن التاريخ واالأ
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اإذا مل يح�ضن ا�ضتخدام هذه الفر�ضة واإن مل يكن على القدر املنا�ضب من امل�ضئولية جتاه م�ضتقبل هذا 

البلد وم�ضتقبل اأجياله القادمة. 

»اأن  يقول:  حيث  اهلل  حفظه  البالد  اأمري  ال�ضمو  �ضاحب  حل�ضرة  مبقولة  الورقة  هذه  تختتم   

مة واأجيالها مرهون بح�ضن ا�ضتغالل هذه الفوائ�ص يف موا�ضعها وتر�ضيد اإنفاقها”)6( م�ضتقبل االأ

�ساد�سًا: ملخ�ض املناق�سات 

ا�ضتهلت النقا�ص اإحدى امل�ضاركات يف احللقة النقا�ضية، حيث اأرجعت �ضوء ا�ضتخدام العوائد  	•
النفطية يف التنمية االقت�ضادية اإىل غياب اإ�ضرتاتيجية وطنية لتفعيل تناف�ضية االقت�ضاد، يتم 

من خاللها بناء روؤية وطنية تنموية كما هو حا�ضل يف دول اجلوار. اأجاب املحا�ضر اأنه ب�ضفته 

الكويت  تناف�ضية دولة  اإعداد ثالثة تقارير عن  للتناف�ضية، فقد مت  الوطنية  اللجنة  ع�ضوًا يف 

القدرة  بتطوير  ت�ضمح  �ضوف  فاإنها  طبقت  ما  اإذا  التي  التو�ضيات  من  العديد  تناولت  التي 

ال�ضحن  مثل  حمورية  لل�ضناعات  »عناقيد«  بتطوير  املتعلقة  تلك  خا�ضة  للكويت،  التناف�ضية 

دراج  �ضف ال�ضديد اأن م�ضري هذه التقارير كان دائمًا االإ البحري والتاأمني وامل�ضارف. لكن لالأ

مر اإىل وجود بريوقراطية م�ضطنعة تقودها جمموعات  ون�ضيانها بعد ن�ضرها. وقد يعود هذا االأ

اأن  كما  مكا�ضبها.  على  لكي حتافظ  التنموية  االقت�ضادية  �ضالحات  االإ اإف�ضال  �ضغط حتاول 

خذ بعني  �ضالحات يجعل من ال�ضعب تطوير تناف�ضية الكويت يف املنطقة عند االأ بطء عملية االإ

االعتبار اجلهود التي بذلتها دول اجلوار.

و�ضاأل ُم�ضارك اآخر عن م�ضري �ضناعة املاء يف الكويت بعد ن�ضوب النفط والذي يعتمد اإنتاجه   •
على مدى توفر هذا امل�ضدر الرخي�ص من الطاقة وخا�ضة يف ظل ذكر املخاطر التي تقول باأن 

حوال. اأكد املحا�ضر اأن ما ُيواجه دولة  هذه املادة �ضوف تن�ضب بعد ن�ضف قرن يف اأف�ضل االأ

الطاقة مب�ضادر  ا�ضتبدال هذه  يكمن اخلطر يف  واإمنا  النفط  ن�ضوب  لي�ص فقط  الكويت هو 

اأخرى بديلة مثلما حدث متامًا للفحم، الذي تراجع ا�ضتخدامه بالرغم من توفره بكرثة، مع 

مالحظة اأن بع�ص الدول ال زالت تعتمد عليه يف اإنتاج الطاقة الكهربائية.

الت�ضاوؤم  نربة  بالرغم من  املو�ضوعي  وت�ضخي�ضها  وواقعيتها  الدرا�ضة  بجراأة  م�ضارك  واأ�ضاد   •
حول امل�ضتقبل االقت�ضادي لدولة الكويت. واأجاب املحا�ضر باأن الدرا�ضة ال حتمل ت�ضاوؤمًا واإمنا 

العوائد  اأن ت�ضد االهتمام نحو معاجلة جدية لكيفية ا�ضتخدام  تدق ناقو�ص اخلطر، وحتاول 

النفطية يف التنمية االقت�ضادية واالجتماعية، ولي�ص يف توزيعها يف �ضكل ريوع نفطية لتدعيم 

جيال القادمة. اال�ضتهالك على ح�ضاب م�ضتقبل االأ
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م�ضددًا حول  بالكويت  للتخطيط  العربي  املعهد  العام يف  املدير  الغزايل  عي�ضى  الدكتور  تدخل   •
اأهمية احللقات النقا�ضية التي ينظمها املعهد وخا�ضة على دورها يف تنوير �ضناع القرار واجلمهور 

العري�ص بالتحديات التي تواجه دولة الكويت. وي�ضاهم املعهد بهذا الدور من خالل طبع وتوزيع 

نرتنت. وحول �ضوؤال اآخر  اأجاب الدكتور  املحا�ضرات العامة واحللقات النقا�ضية وو�ضعها على االإ

�ضا�ضية ال تكمن يف اإعادة توجيه الفوائ�ص النفطية نحو اال�ضتثمار  عي�ضى الغزايل اأن امل�ضكلة االأ

نفاق احلكومي املتعلق باال�ضتثمار ال  بدل اال�ضتهالك حيث اأن خم�ض�ضات الباب الرابع من االإ

يتم اإنفاقه نتيجة انخفا�ص القدرة االمت�ضا�ضية لالقت�ضاد ولتعقد العمليات احلكومية وبطئها 

ال�ضديد وارتفاع تكاليفها. وبناء عليه فاإن ا�ضتخدام الفوائ�ص النفطية يف تدعيم م�ضرية التنمية 

دارة اجليدة.  يتطلب اإ�ضالح القطاع احلكومي وجعله اأكرث فعالية ومتا�ضيًا مع احلكم الر�ضيد واالإ

ال�ضناديق  يف  امل�ضتثمرة  الفوائ�ص  بتحويل  املطالبة  اأن  الغزايل  عي�ضى  الدكتور  اأ�ضاف  كما 

موال يف اال�ضتهالك  االأ الدولية �ضوف يزيد من عملية تبديد هذه  املالية  �ضواق  االأ ال�ضيادية يف 

اجلاري وت�ضخيم النفقات احلكومية اجلارية.

داري لعمليات  وت�ضاءل م�ضارك اآخر حول دور اال�ضت�ضراف واالبتعاد عن التخطيط مبفهومه االإ  •
من  الفائدة  بتعظيم  كفيل  للحكومة  اال�ضت�ضرايف  التوجه  تعزيز  اأن  اإىل  اأ�ضار  حيث  احلكومة، 

داري  االإ التخطيط  ظل  ففي  الكويتي.  االقت�ضاد  على  الفائدة  تدر  وجعلها  النفطية  الفوائ�ص 

القائم اأ�ضار امل�ضارك اإىل عدم اال�ضتفادة من التقانة وعدم نقلها نقاًل �ضليمًا بالرغم من ارتفاع 

عدد العالمات امل�ضجلة لدى الدولة. كما اأن انخفا�ص نوعية التعليم واملهارات الناجمة عنه ال 

تتجه  ال  ملاذا  املثال  �ضبيل  فعلى  االقت�ضاد.  تنمية  النفطية يف  الفوائ�ص  باال�ضتفادة من  ت�ضمح 

الدولة نحو اال�ضتثمار يف الطاقات البديلة، وما هو دور املوؤ�ض�ضات املناطة بها عملية اإدارة الطاقة 

الطاقة  ا�ضتخدامات  على  تاأثريها  ومدى  امل�ضتقبل  الطاقة يف  مناف�ضة هذه  احتماالت  وما هي 

حفورية؟ االأ

اأما اأحد املتدربني فقد طرح �ضوؤااًل حول عوائق الت�ضنيع بدولة الكويت، وملاذا ال يتم ا�ضتخدام   •
هذه الفوائ�ص يف بناء نظام �ضناعي حديث ي�ضمن النمو  امل�ضتدام. وقد اأرجع املحا�ضر هذه 

موؤ�ض�ضي  خلل  واإىل  التنمية  �ضمان  يف  الت�ضنيع  بدور  �ضرتاتيجية  االإ الروؤية  �ضعف  اإىل  العملية 

كبري يثبط اال�ضتثمار وي�ضجع على ا�ضتخدام الفوائ�ص النفطية يف اال�ضتهالك. ووجه مدرب اآخر 

ا�ضتف�ضارًا حول عوائق تطبيق برامج التنمية يف دولة الكويت منوها بدور التعليم يف غر�ص ثقافة 

احرتام املال العام و�ضونه وحتبيذ العمل واجلهد والكد وذلك ا�ضتعدادًا لع�ضر ما بعد النفط.
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