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 يطرح المنطق وعلم استثناء، ليس العمل وسوق المنطق، علم من استعارة إلى موضوع أي مع التعامل يحتاج 

 لالستدامة؟ قابل الحالي العمل سوق وضع هل .. التالي السؤال

 

موظفي العمل سوق في المواطنين من %76 الحالي، الوضع من أفضل هناك فليس "نعم" اإلجابة كانت إذا 

 للدول مماثلة مشاركة وهي مواطنات، منهم %45 حيث الحضاري بالتقدم يوحي توازن هناك ضمنهم حكومة،

 .التقاعد أقساط معظم الحكومة تدفع كما مرتفع، وأجرها جداً  محدودة العمل وساعات تقدماً، األكثر

 

أن يعني ذلك كريم، حكومي دعم يشملهم العمل عن العاطلين أو الخاص القطاع في العاملون أي عداهم، ما 

 الرضا يشتري بما تقاعدهم وتأمين تمويلهم العامة الموازنة تتولى العاملين وغير وخارجها الحكومة في العاملين

 .العام

 

تخفيف في الوقت لعنصر أفضل استثمار من بد فال لالستدامة، قابل غير وضع أنه أي "ال" اإلجابة كانت إذا أما 

   .آمن طريق سلوك أو االتجاه، لتغيير وحثيثاً  مبكراً  يسعى من هو والحصيف، بالحائط، االصطدام سرعة

 

،من يزيد بما الوقود دواسة على الضغط تزيد الواقع وسياسات كبيرة، "ال" هي الصحيحة اإلجابة ولألسف 

 .الوقت بمرور سماكته تزداد بحائط االصطدام قوة احتماالت

 

 

 

 



 باألقربونالخاصة “ ل” -ثانياا 
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 باألقربونالخاصة “ ل” -ثانياا 

5 أقدمها عمر يتعدى ال بأمثلة االستعانة من بأس ال بالتقادم، سقط القديم في كتب ما كل أن افترضنا إذا 

 .منها قريبين مختصين من أو حكومي بتكليف إما جاءت وكلها سنوات،

 

عن العجز مرحلة لبلوغ الزمني المدى بأن األميري الديوان من بتكليف وضعه الذي تقريره في بلير توني قال 

 الديمغرافية القضية ووصف ،2017 عام بحلول أي سنوات، ثمان هو المالية الحكومة سياسات في االستمرار

 .حقيقية عمل فرص خلق عن العجز وأهمها الموقوتة، بالقنبلة

 

2013 ديسمبر 02 في مكرر تقرير وفي 2012 أكتوبر 16 في صدر له تقرير في الدولي النقد صندوق يتفق 

 باستهالك تبدأ سوف الكويت ضمنها ومن النفطية الخليج دول بأن يذكر فالتقرير ،بلير /السيد إليه ذهب ما مع

 .2017 عام بحلول احتياطياتها

 

من العاملين عدد بأن أميرية برغبة 2011 أغسطس في شكلت التي االقتصادية االستشارية اللجنة ذكرت 

 عام بحلول يرتفع سنوياً  ألف 55.9 يبلغ سوف 2026/2025 العام في العمل سوق إلى الداخلين المواطنين

 2030/2029 عام حتى العمل سوق إلى الداخلين إجمالي يزيد وسوف سنوياً، ألف 72 إلى 2030/2029

 2013/06/30 في كما الحكومة في العاملين المواطنين عدد ضعف من أكثر أو مواطن، عامل ألف 700 عن

 .عامل ألف 307,939 والبالغ

 

سوف السافرة البطالة معدل بأن ،2014 فبراير في صدر لها تقرير في لإلحصاء المركزية اإلدارة ذكرت 

 .للدولة اإلحصائي الذراع هي لإلحصاء المركزية واإلدارة ،2020 عام بحلول %8.4 إلى يرتفع
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 باألقربونالخاصة “ ل” -ثانياا 

  عملية إسقاط على مستقبل الكويت، نشر نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق محمد الصببا  مقالبة لبوز رةيبر  في

مب  مواطييهبا % 90اعتمبد  علبى دصبدير الفوسبفا  ووحفبت لكومتهبا ن  بر مب  " نارو"اسمها في المحيط الهادي 

، ودسباءز عب  نباروورمعت التياطي نرياز قادمة، ثم هبطت األسعار ونضبب التيباطي الفوسبفا  ونفلسبت رةيبر  

 .مستقبل الكويت إن استمر  في سياسادها الحالية

 

  الصببا ، ك بر فبي مقالبة فبي  عببدالعةيةنائب رئيس وزراء ووزير ماليبة سبابق وقبلهبا محبافك بيبز مر بةي، سبالم

  ارثيبةلبوز  2014بأن الكويت على شفا ولوج ما يسمى بمرض لعية الموارد، ونشر مقالة في ييباير  2012نوفمبر 

 .سياسا  الدعم المالية بعد نن اعتذر ع  المشار ة في الحكومة الحالية

 

  الهيكلية األربعة، وربطت قيبا  نابا  ني مشبرو   باالختالال بما نسمته   ل ما دقدم لخصته خطة التيمية األخير

 .2010بيااله بردمها، والخطة نقر  بقانون ناز شبه إرما  في فبراير   إنمائي

 

  ولايبة العشبر  هبي لايبة ميب قبة 2014م  باب التأ يد فقط، ما دقدم هو مختصر لما ك رده لاية العشر  في ييباير ،

 .ع  المالس األعلى للتخطيط والتيمية الذي شكلته الحكومة ودشارك فيه بكل وزراء االختصاص فيها

 

   ال يمكبب  نن دصببين بأنهببا مبب  ببباب قالهببا األقربببون،  الكبيببر  التببي" ال"نن إليببه ممببا دقببدم، هببو،  الخلببوصمببا نرد

الميا فة السياسية ما دام مصدرها الحكومة نو م  قامت بتكليفهم نو لتى وزراء م  األسبر ، وال يمكب  نن دبأدي مب  

 .نتاج الخطأ في التحليل في غياب ني است ياء م  ني رهة نخرى



 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر  -ثالثاا 

 مما يتوقعه األقربون؟
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 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر مما يتوقعه األقربون؟ -ثالثاا 

  وال بأ  م  استعراض نهبم دلبز الحباال ، لعبل مب  ال يسبعفه خيالبه لالقتيبا  بعسبقاطا  علبى “ نعم” قاطعةواإلرابة

 .المستقبل، يقيعه الواقع م  خالز استعاد  بعض التاريخ
 

 النفط عصر أو 1946 عام حتى اإلمارة قيام بين ما :األولى الحالة

نساسيا   طريقا    ونه م  نهميته الخليج إقليم ا تسب العشري ، القرن م  األوز اليصن ومعظم عشر التاسع القرن في 

 بحمايته معييي  يكونوا فلم الداخل، نما السالل، سوى للغرب مهما   يك  ولم الغرب، إلى الشرق م  ال رو  نقل في

 في رائاا    ان الذي البحرية القرصية نشاط دقريبا   نوقفت وسفيهم الحربية، السف  م  مدفعيتهم مرمى لدود في سوى

 .العرب بحر وفي الخليج
 

في األولى العالمية الحرب ولتى الكويت، إمار  نشوء داريخ مع دةاميت التي الصياعية ال ور  عصر بداية بي  ما 

 التاسع القرن م  األوز اليصن ففي نسبي، اقتصادي رواج لقبة دعيش الكويت وضميها الميطقة  انت ،1914 عام

 سوى دحمل ال  انت لذلز صغير ، ولموال   بير  بأعداد األريبية الشراعية السف  الخليج داوب  انت عشر

 .والحرير التوابل م ل ال م  غالية بضائع
 

لام ونصبح ،%90 بيحو اليقل دكلفة وانخفضت البخار، استخدام دوسع عشر، التاسع القرن م  ال اني اليصن في 

 والتعامل المرور رسوم م  بالتأثير الميتعش بالخليج مرورا   الشرق م  البضائع ننوا   ل وديقل  بيرا   السف 

 .المرور عمليا  دؤم  التي الدوز قوا  ومع ونفرادا ، بضاعة السف ، مع التااري
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وسقطت المتحاربة، الدوز اقتصادا  ونُنهكت آمية الطرق دعد فلم األولى، العالمية الحرب بقيام األوضا  انقلبت 

 م  االنتقاز لقبة بداية و انت الخليج، آلليء على  بيرا   طلبا   دؤّم   انت -نرستقراطية- نوروبا في لا مة طبقا 

 .الر ود إلى الرواج
 

النفط قبل البحرين في الضنك حالة حول 78 ص “الثالث الجزء الكويت” الرشيد عبدالعزيز الشيخ كتاب من اقتباس 

 بائس هو مما ن  ر وضعهم إصابة إلى يؤدي بما البخارية السف  استخدام رواز لوز 1927 عام في البحري  داار خالف

 نن الحيا  مرافق م  شيء  ل في نرمع العالم التطور فيه عم الذي الوقت في البحري  في اللؤلؤ داار ن ابر بعض شاء”

 وطوله البحر عرض بها يردادون  انوا التي الشراعية سفيهم في وباألخص دااردهم وسائل في نيضا   هم يتطوروا

 إال السف  يفيد ال والذي وشرب عليه الدهر ن ل الذي الشرا  ع  استغياء ميهم فريق فرنى الغواصي  م  اللؤلؤ البتيا 

 وهذه ولي ، وقت  ل البحر ميدان في الاري وسعها في ليكون بخارية آلة سفيهم في ير بوا نن لها مالئما   الهواء دام ما

 عليهم يصعب الذي  اللؤلؤ داار م  إخوانهم لبقية درق لم ننها غير واسعة الغوص إصال  سبيل في وخطو  رميلة فكر 

 األمير سمو إلى شكايتهم يرفعوا نن إلى نخيرا   اضطرهم ما وهذا .باهظة يرونها التي لتكاليفه العمل هذا بم ل اليهوض

 بمصالحهم يضر نن شأنه م  الفريق كلز عليه اعتةم ما بأن البحري  لا م خليفة آز عيسى ب  لمد الشيخ الاليل

 يتساوى نن ياب التي والواربا  بالحقوق إرحاف هذا وفي األصابع على يعدون ميهم نفراد بيد محتكرا   اللؤلؤ ويترك

 .القتباس انتهى “والد  بلد  في والد لكم يظلهم قوم فيها
 

 م  والُعمانيي  والقطريي  الكويتيي  م ل األرانب ميع باإلمكان ليس دام ما بأنه بالقوز اآلخر الطرف دحاج وقد 

 الميافسة شد  ع  واضح دعبير كلز وفي البحريي  ميع ياب فال البخارية، بسفيهم الغوص نمكان نفس إلى القدوم

  .العيش لقمة على
 

 ال انية، العظمى الحرب ثم الصياعي اللؤلؤ ا تشاف ثم 1929 عام في العظيم الكساد نزمة مع ن  ر األوضا  ساء 

 .اإلقليم دوز على القسو  شديد  لقبة نهاية  انت والتي

 

 

 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر مما يتوقعه األقربون؟ -ثالثاا 
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344 ص -األول الجزء- العربي والخليج الكويت في اللؤلؤ على الغوص تاريخ” الشمالن مرزوق سيف /السيد كتاب من اقتباس“ 

 سين ب  علي ب  شمالن /السيد إلى الاابر نلمد الشيخ رسالة

  نغسطس 28 يوم الموافق هاري 1351 ال اني ربيع 26 بتاريخ العاشر الحا م الاابر نلمد الشيخ م  رسالة هذه”

 ع  فيها يخبره هاري 51 ال اني ربيع 7 بتاريخ إليه نرسلها التي رسالته على روابا   شمالن إلى نرسلها ميالدي 1932

 والحالة ردا   رديء المحصوز ونن .إمادفي  يوم  م للرالة باأللساء داري  ميياء في راسية السف  ونن الغوص نخبار

 .“اللؤلؤ داار  و ساد الشديد ، المالية الضائقة نيام في الرسالة وهذه صعبة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد الفائت القرن نربعييا  م  األوز اليصن ولتى وثالثييا  عشرييا  في الشديد الضيز م  لالة الكويت عاشت 

 المالية الموارد إدار  بضعن الحكومة ادهام و ان اللؤلؤ، وداار  والتاار ، اليقل دخلها، مصادر نهم نصيب نن

 المالس بسية سمي فيما السياسي للحراك رئيسي محرك الضرائب، مصدرهـا  ـان والتـي للدولـة الشحيحـة

1938-1939. 
 

مةرية طويلة لقبة نهاية  انت 1946 عام في نفط شحية نوز دصدير. 

 

 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر مما يتوقعه األقربون؟ -ثالثاا 
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 1986 النفط حقبة :الثانية الحالة

دوالر 3 نحو م  اليفط نسعار اردفعت ،1973 ن توبر لرب نثياء الغرب إلى العربي اليفط دصدير وقن بعد 

 بصدمة يسمى ما لدث 1979 عام في إيران ثور  بعد ثم للبرميل، نمريكي دوالر 12 نحو إلى للبرميل نمريكي

 ال ريوسياسية نلداث ودلز للبرميل، نمريكي دوالر 40 الـ قاربت لتى ماددا   نسعاره واردفعت ال انية اليفط

 .عاد  ددوم
 (1)رقم رسم بياني 

 

 

 

 

 2012-1861أسعار النفط 

دوالر أمريكي 

2012عام   

 باألسعار الجارية

 

 دوالر أمريكي للرميل

 

 .2014مارس  –، والشال (BP)شركة بي بي : المصدر

 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر مما يتوقعه األقربون؟ -ثالثاا 



 

 

خفض هي، واضحة، نهدافا   ولدد  “ يسيار هيري” برئاسة للطاقة الدولية الو الة دأسست 1974 عام في 

 .نوبز ليفط عام بشكل الحارة وخفض اإلرمالي، اليادج م  ولد   ل إنتاج في اليفط إلى الحارة

 

ورغم األسعار، فاقد لتعويض اإلنتاج لصص على نعضائها صرا  بسبب نوبز انهار  1985 ديسمبر نهاية مع 

 30 نحو م  نوبز نفط على الطلب هبط واإليراني، العراقي اليفط إنتاج ودعطيل اإليرانية العراقية الحرب استمرار

   .برميل مليون 16 نحو إلى يوميا   برميل مليون

 

 

 

 

 

 

 

إلى 1986 عام في اليفط نسعار هبطت نوبز، بانفراط 

 مستويا  هبوط ومع للبرميل، نمريكي دوالر 10 الـ لدود

 لالة نصبحت األم ، مصروفا  واردفا  اإلنتاج

 نائب الميطقة إلى وراء مهدد ، الميطقة في االستقرار

 رملته وقاز األب “بوش رورج” يومها األمريكي الرئيس

 نردناه ولكييا الهبوط، اليفط ألسعار نردنا لقد” المشهور 

  بيرا   رهدا   بذز ثم ،“لرا   سقوطا   وليس بمظلة هبوطا  

 قليال   واردفعت اليفط، نسعار لدعم االلتئام إلى نوبز إلعاد 

 .االستقرار فقدان مخاطر معها وانخفضت اليفط نسعار

 

  

 

“I think it’s essential that we talk about stability 

and that we not just have a continued free fall like 

a parachutist jumping out without a parachute”  
                                                        George H. Bush 

 

Source: New York Times, 09/04/1986. 
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 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر مما يتوقعه األقربون؟ -ثالثاا 

 1998 النفط حقبة :الثالثة الحالة

لرب دمويل بسبب القادمة األرياز التياطي لام م  %64 نحو الكويت فقد  الفائت، القرن دسعييا  عقد في 

 .دحريرها بداية في اليفطية إيرادادها دوقن مع البياء إعاد  ونفقا  دحريرها

 

العامة اليفقا  م  المعتمد لخفض واإلدارا  الوزارا   ل إلى دعميما   1995 يياير في الكويتي المالية وزير نصدر 

 بمعيى ،2000 عام بحلوز الموازنة بموازنة االلتةام ضرور  مع ،%25 بـ -سية نصن- المالية السية م  دبقى لما

 .لرج المالي الدولة وضع  ان آخر،

 

وهبطت اليفط، على الطلب في الحقيقي اليمو مكان آسيا نمور بأزمة يسمى ما لدث ،1998 عام م  ن توبر في 

 .ال انية للمر  للبرميل نمريكي دوالر 10 الـ لافة إلى اليفط نسعار

 

 وبشكل مهددا   فيها االستقرار ونصبح الشهرية، الاارية التةامادها موارهة ع  يومها الميطقة دوز بعض عاة 

 لضبط والمكسيز واليرويج روسيا مع نفوكها واستخدمت ال انية للمر  األمريكية المتحد  الواليا  وددخلت  بير،

 الخروج وبفضل األمريكي التدخل بفضل اليفط سوق إلى االستقرار بعض اللقا   وعاد اليفط، ألسعار دعما   إنتارهم

 .نزمتها م  آلسيا السريع
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 هل تعرضت الكويت لحالة أو أكثر مما يتوقعه األقربون؟ -ثالثاا 

 2008 النفط حقبة :الرابعة الحالة

اليفط برميل سعر معدز وبلغ نمريكي، دوالر 127.35 نحو 2008 يوليو في الكويتي اليفط برميل سعر معدز بلغ 

  نحو شهور خمس في البرميل سعر فقد ني للبرميل، نمريكي دوالر 36.68 نحو 2008 ديسمبر في الكويتي

71.2%. 

 

ان ،2008 سبتمبر في لدث لما مماثلة نزمة لتداعيا  المعلومة القيا  لالة نن هو الشديد، االنخفاض هذا سبب  

 لتى مدمر  عظمى ولرب سية 17 نحو إلى العالم التاج لييها العظيم، الكساد نو ،1929 ن توبر في لدث ما

 .نزمته دااوز

 

في نخطاء م  لدث ما  ل قراء  استعاد لذلز مردي ، رحر م  يلدغ ال الواعي العالم نن هو األمر، في الطيب 

 الرابعة، وللمر  الدنيا، لدودها إلى 2008 نزمة دكالين لخفض مبتكر  للوال   وصمموا الفائت، القرن ثالثييا 

  الكويتي اليفط برميل سعر معدز فبلغ اليفط، سوق إلى االستقرار نعاد  نو نزمتيا، ارتياز إلى الغير رهود ند 

  2011 لعام نمريكي دوالر 105.7و ،2010 لعام نمريكي دوالر 76.5و ،2009 عام في نمريكي دوالر 60.8

 .2013 لعام نمريكي دوالر 104.8و ،2012 لعام نمريكي دوالر 108.6و
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 كيف أقرأ الوضع؟ -رابعاا 
الفرضيات في هو واالختالف متشابهة، التحليل وطرق واحد، المعلومة فمصدر جديد، هو ما أقدم أن تتوقعوا ال 

 النادي في أطرح سوف ما خالصة ذكرت أنني والواقع والتوقيت، الظروف باختالف أيضاً  تختلف والتي

 لشركة مغلق لنشاط محاضرة في وذكرته ،2013 أبريل في الكويت جامعة في اإلدارية العلوم لكلية االقتصادي

 .2014/03/31 في الشال
 

كما العمل إلى الحاجة ليست االستدامة في فاألصل العامة، المالية وضع في طردية دالة العمل سوق وضع 

 .بخطاياه تمويله في االستمرار على القدرة وإنما االقتصادي، المنطق في يفترض
 

للتصدير اإلنتاج ذلك من المتاح ثم وإنتاجه، النفط أسعار في االرتفاع مع طردياً  تتناسب العامة المالية وقدرة 

 .المحلي االستهالك بزيادة عكسياً  يتأثر والذي
 

العالمي االقتصاد نمو مثل فيها، التأثير على المحلية السياسة قدرة خارج بعوامل مرتبطة النفط سوق ومتغيرات 

 في ناضبة ثروة ألنها الديمومة، صفة له ليس كثروة، والنفط التكنولوجي، التطور أو الجيوسياسية األحداث أو

 .ما وقت
 

 الفائت القرن ثمانينات فمنذ الجديدة، األلفية بدايات في عليه كانت عما اختلفت النفط سوق في التطورات وقراءة 

 على الطلب في النمو فاقد تعويض على األخرى الناشئة واالقتصادات الصين عملت الفائت، العقد أواخر وحتى

 من أكثر الطلب عامل فيه يؤثر سوق إلى الفائت العقد بدايات في النفط سوق وتحول المتقدمة، الدول من النفط

 لخام أمريكي دوالر 23.23 نحو من 2008 عام إلى 2003 عام بين ما أسعاره رفع بما العرض، عامل تأثير

 برميل مليون 77.568 من اإلنتاج زيادة رغم ،2008 يوليو بحلول أمريكي دوالر 143.95 نحو إلى برنت

 .الفترة نفس خالل يومياً  برميل 82.932 إلى يومياً 
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برميل مليون 1.765 من النفط من استهالكها زادت وحدها الصين أن نجد أرقام، إلى السابقة الفقرة ترجمنا لو 

 مليون 3.7 إلى برميل مليون 0.643 من والهند ،2013 عام في برميل مليون 10.700 إلى 1980 عام في

 الدول كل زادت بينما يومياً، برميل مليون 12 بنحو النفط على الطلب بزيادة ساهمتا أي الفترة، لنفس برميل

  بنحو أي الفترة، لنفس برميل مليون 45.820 إلى برميل مليون 42.030 من استهالكها (OECD) المتقدمة

 .فقط يومياً  برميل مليون 3.6
 

   (2)رقم رسم بياني 
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المالية للسنة كويتي دينار مليار 4.3 نحو من العامة الموازنة اعتمادات ارتفعت الفائت، العقد خالل 

 باب بلغ وضمنها ،2015/2014 الحالية الموازنة في كويتي دينار مليار 21.9 نحو إلى 2000/1999

 10.5 نحو االجتماعية التأمينات إلى والمحول والعسكرية والمدنية المباشرة وغير المباشرة واألجور الرواتب

 المالية للسنة الموازنة مصروفات كل لحجم الضعف ونصف ضعفين نحو أو كويتي، دينار مليار

2000/1999. 

 

كويتي دينار مليار 32 نحو 2014/2013 المالية للسنة الختامي الحساب في العامة اإليرادات مستوى يبلغ قد 

  المالية للسنة بمعدله مقارنة للبرميل أمريكي دوالر 3 بنحو المالية للسنة النفط برميل سعر معدل انخفاض رغم

 واالقتصادية المالية الخطايا كل ترتكب اإليرادات، من والمؤقت المرتفع المستوى هذا وعند ،2013/2012

 .المميتة
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الحقبة خالل الخليجي التعاون مجلس دول بنتها التي الشحوم لطبقة يعرضان التاليان البيانيان والرسمان 

 اقتصادية ألسباب ،-2013 إلى 2003- الطلب عامل فيه يتحكم سوق إلى النفط سوق فيها تحول التي القصيرة

 كما الحالية، مستوياته عند إنفاق إلى وترجمتها لحجمها، يعرض (3) رقم البياني والرسم ،جيوسياسية وأخرى

 حجم صحة افترضنا ولو .االئتماني للتصنيف موديز وكالة لتقديرات وفقاً  وذلك ،(4) رقم البياني الرسم في

 المالية السنة إنفاق مستوى واعتمدنا أمريكي، دوالر مليار 410 مستوى عند الكويتي السيادي الصندوق

 الرسم في اإلنفاق سنوات تنخفض أمريكي، دوالر مليار 77.7 نحو أو دينار 21.9 نحو والبالغ 2015/2014

 .سنة 5.3 إلى (4) رقم البياني

 
 (4) رقم بياني رسم        (3) رقم بياني رسم                                         
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 األدنى إلى الضغط إلى تؤدي أي الطلب، عامل على العرض أثر غلبة إلى النفط بسوق تعود قد عوامل أربع 

 .واإلنتاج األسعار من كل على

 

كل على الجيوسياسية األحداث تأثير خفوت احتمال وهو الكويت، على تأثيراً  وأكثر األمد، قصير وهو األول 

  تنتج- إنتاجها حصة في المتجاوزين أكبر والكويت األسعار، على المخاطر وعالوة للنفط التعويضي اإلنتاج

 مجال إلفساح تدريجياً  تضطر وقد -برميل مليون 2.2 أوبك في الرسمية حصتها بينما برميل مليون 3.2

 .األسعار بانخفاض تقامر أو الليبي، وربما اإليراني اإلنتاج لزيادة

 

وفقاً  الصين تخسر سوف المالية، العالم أزمة تداعيات أو الثاني العامل تداعيات وبسبب المتوسط، المدى على 

 للفترة التاريخي نموها معدل من %3 نحو 2018-2014 للفترة الدولي النقد لصندوق النمو لتوقعـات

 يعني وذلك التاريخي، نموها معدل عن %0.3 سوى الهند تكسب ولن ،%10 نحو البالغ 2010 -1980

 .التاريخية مصادره أهم من النفط على الطلب نمو في ضعف

 

ارتفاع فمع الفائت، القرن وثمانينات سبعينات تجربة تكرار إلى األرقام تشير الطويل، إلى المتوسط المدى على 

 تقليدية، غير أو صعبة طاقة مصادر أصبحت فوق، وما للبرميل أمريكي دوالر 70 حاجز إلى النفط أسعار

 النفط من إنتاجها أن نالحظ يتناقص، إنتاجها كان والتي مثاالً  األمريكية المتحدة الواليات أخذنا ولو اقتصادية،

 يومياً  برميل مليون  8 الـ فوق ما إلى ،1995 عام في كما مكافئ نفط برميل مليون 6.560 نحو من ارتفع

 دول تتبعها أن احتمال وهناك اآلن، من عامين خالل مكافئ برميل مليون 10 يتجاوز وقد ،2014 عام في

 .أخرى
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 النفوط احتياطيات في مستمر ارتفاع إلى التقنيات وتطوير النفط أسعار ارتفاع يؤدي الطويل، المدى وعلى 

 من المؤكدة النفط احتياطيات ارتفاع هو مؤشراته أحد ،األحفوري الوقود وبدائل التقليدية وغير الصعبة

  بريتش لنشرة وفقاً  2012 عام في برميل تريليون 1.669 إلى 2003 عام في برميل تريليون 1.334

 .سنوات 9 في برميل مليار 280 لنحو العالم استهالك رغم بتروليوم

 

القصير، المدى على الجيوسياسية المبررات انحسار بسبب اإلنتاج فائض على الحفاظ على القدرة وانحسار 

 من وتحديداً  الطويل إلى المتوسط المديين على الطاقة من المعروض ارتفاع مع الطلب نمو معدالت وانحسار

 1986و الفائت القرن بداية أزمات تكرار يريد ال لمن إنذار كجرس يعمالن والهند، الصين وأثر بحجم دول

 .يتعظ من وجد إن ،2008و 1998و

 

،الطويل، إلى المتوسط المدى على والخطرة الخاطئة الداخلية السياسات تعمل يسمع، أن يريد ال لمن ولكن 

 سالب إلى تحولها ربما أو النمو معدالت خفض التقليدية االقتصادات في كما وليس البقاء إمكانات تهديد على

 .الوقت لبعض

 

وكلها والسكان، المواطنة والعمالة العامة المالية حول المستقبل على إسقاطات لثالث يلي فيما أعرض وسوف 

 حول اختالفاً  هناك أن أظن ال ولكن فرضياتها، حول نختلف قد ،استداماتها الحتماالت كبيرة "ال" تؤكد

 .وحياته عمالته في شديد بسوء العادي الكويتي اإلنسان تصيب وجميعها حتميتها،
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 دحوز ميذ عليه هي ما على األوضا  استمر  إن -الفاوا - الهيكلية االختالال  مسار لوز هي اإلسقاطا 

 الخلل ع  وبعيدا   ،2010 فبراير في التيمية خطة إقرار ورغم طلب، سوق إلى 2003 عام في اليفط سوق

 ،-والخدمي السلعي اإلنتاج رديء اإلنتارية ضعين التكلفة عالي العام للقطا  ثل يه- االقتصاد في الهيكلي

 .السكان وفاو  المواطية العمالة وفاو  العامة المالية فاو  هياك
 

 لقبة إلى العامة اليفقا  في اليمو مرالل يقسم والذي ،(5) رقم البياني الرسم لها يعرض العامة المالية فاو ن-

 .المستقبل ثم الطفر ، سيوا  في الميفلت اليمو ثم اليفط، نسعار طفر  قبل ما ني الماضي،
 

 (5)رقم رسم بياني 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المستقبل -رابعاا 

 (1)رقم جدول 

 2030و  2020للسنوات للموازنة العامة حساب سعر التعادل فرضيات 

 السنة المالية
 سعر التعادل  برميل النفطإنتاج تكلفة  الدوالر األمريكيصرف سعر  حجم التصدير حجم االستهالك المصروفات

 أمريكيدوالر  دوالر أمريكي فلس كويتي برميلمليون  مليون برميل ك.مليون د

2020 33,936  0.456 2.364  0.285 8.04 146.300  

2030 65,623  0.617 2.183  0.285 10.00 299.480  
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 الرسم- قادمة سية 16 خالز العمل سوق إلى المواطيي  م  القادمي  ليمو دوقعا  وفيها المواطية، العمالة فاو  -ب

 سية 68 في وحائن م  العام القطا  خلقه ما ضعن م  ن  ر نحو عددهم يصل قد والذي  ،-(6) رقم البياني

 .اليفط عمر م 
 (6) رقم بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقبل -رابعاا 

 (2)رقم جدول 

 نمو السكان الكويتيين والعمالةفرضيات 

 2030 - 2013نسبة النمو للسنوات   

 %2.6 الكويتيونالسكان 

 %4.1 العمالة الكويتية
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 السكان، مامو  في الكويتيي  مساهمة نسبة هبوط نهمية ونقلها ،-(7) رقم البياني الرسم- السكان فاو  -ج

 العامة الخدما  على ضغط م  العشوائية الةياد  دحدثه وما هامشية، عمالة السالقة غالبيتها  ون ونخطرها

 .المحلي االستهالك لصالح للصادرا  اليفط م  المتا  انخفاض ونخيرا   العامة الموازنة في الدعم ولام

 
 (7)رقم رسم بياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقبل -رابعاا 

 (3)رقم جدول 

 وغير الكويتييننمو السكان الكويتيين فرضيات 

 2030 - 2013نسبة النمو للسنوات   

 %2.6 الكويتيونالسكان 

 %3.5 غير الكويتيين السكان

 %3.2 إجمالي السكان
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التاسع القرن نواخر وفي العالم، في األ بر االقتصاد هو الصييي االقتصاد  ان عشر، ال ام  القرن نواخر في 

 لماية نرل م  -األفيون لروب- األفيون استيراد عليها وفرض ومهانة وميهوبة فقير  الصي   انت عشر

 ال قافية ال ور  انتهاء بعد وفريقه بيغ هيساو قام -1978- العشري  القرن نواخر وفي .البريطانيون التاار نربا 

 ما االشترا ي المعسكر معظم وسقط سوق، اقتصاد إلى الصييي االقتصاد بتحويل األربعة، عصابة وإقصاء

 .عاما   20 خالز األ بر وسيصبح اقتصاد، ن بر ثاني الصييي االقتصاد نصبح 2010 يونيو وبحلوز عداها،

 

انت نن بعد نضعاف ثالث م  ن  ر اقتصادها لام وضاعفت در يا استدار  2013و 2003 عام بي  ما  

 بآخر والتيمية العدالة لةب فاز فقط السبب ولهذا والتضخم، البطالة معدال  باردفا  مهموما   مريضا   اقتصادا  

 .لتحقيقها إراد  دملز وإدار  برؤية وإنما الصدف، محاس  بسبب يحدث لم كلز بلدية، انتخابا 

 

داارب  لها الخ،.. واليرويج وفيليدا وإيرليدا وماليةيا  ونغ وهونغ الايوبية و وريا سيغافور  هياك  ان قبلهما 

 .لتحقيقها إراد  وملكت برؤية آميت إدارية نخبة قاددها رائد  ديموية

 

 زراعي ني دقليدي اقتصاد والصي  دفوقت، ثم وهو  دفوقت الصي  نن هو استخالصه الوارب األوز الدر 

 ودقتسمها ثرو  دةورها التي الموارد معدومة للدوز دتوفر ال الفرصة دلز االدسا ، بالغ وسوق خدمي صياعي

 .مواردها وديويع ديمومة دأمي  في است مارها م  بدال  

 

وإنما لتبييها، اإلراد  وامتلز رؤية بصياغة قرارا   ادخذ شعبها  ل ألن دولة ديهض لم األخرى، التاارب  ل في 

 .متفوق وط  وصياعة مشرو  صياغة آثر  نخبة قادها
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م  المائل الحاز دوام بأن داةم التي والتقارير الدراسا  أل وام معيى وال ك ر ، ما لكل معيى ال الكويت، في 

 .العامة اإلدار  وميهج دشكيل روهريا   يتغير لم ما اليماء، وليس البقاء يتهدد وننه المحاز،

 

المبدن  ان إكا نما الدائم، الدولة وموقع  يان دعةية هدفها مؤقتة، العامة اإلدار  نن بمبدن نؤم  نن هو فاألصل 

 إلدامة وعقلها -مواردها ني- عضلها دهدر ألنها مؤقتة، الدولة نن هو ال م  نن فالمؤ د اإلدار ، دوام هو

 .اإلدار 

 

، اليمو معدال  وبانحسار الطاقة، م  الذادي اال تفاء مرللة إلى األمريكية المتحد  الواليا  بادااه ونخيرا 

 إكا إنقاكنا على قصد دون يعمل نو يتداعى م  ناد ال قد والهيد، الصي  م ل الياشئة االقتصادا  في االقتصادي

 .“الخامسة للمر  الاحر نفس م  لدغيا”

                            

 

 

 

 

 خاتمة -خامساا 


