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  8العدد  – 1996و  يوني –افتتاحية مجلة الزمن                                                                     

.. . نصف قرن على الحقبة النفطية   وماذا عما تبقى من عمر النفط   .

ى  عاما على تصدير أول شحنة من النفط الكويت الشهر تحتفل البالد بمرور خمسين   نهاية هذا  ىف 

ببدء الحقبــة النفطيــة ، ولعله يفترض أن تكون هذه المناسبة التاريخية فرصة    التي كانت إيذانا  

حقيقية للتوقف والتأمل فيما كان يتطلع إليه أجدادنا وآباؤنا من خير مأمول وازدهار يتحقق لهم  

، عندما أدار المغفور له الشيخ أحمد الجابر    فادهم من بعدهمهم ولبالدهم وألبنائهم وأحعولمجتم

 ، لتصدير شحنة النفط األولى .  1946تاح أنبوب النفط في العام  فالصباح أمير الكويت األسبق م

 وعندما نتتبع ما نشر في ملف العــدد من سجل للمفاوضات الكويتية مع شركات النفط األجنبية  

ي تحلى به المفاوض الكويتي ممثال بشخص المغفور له الشيخ  نلمس مدى الحرص الوطني الذ

 .والظروف  أحمد الجابر الصباح للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الحقوق الكويتية في تلك األوقات  

المتأنية من  ، حيث كان لإليرادات    ، التي أنعمها علينا  ا بنعمتهنفاء عليأولئن كان هللا عز وجل قــد 

ية لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس البنية  ثرها اإلأبيع النفط   يجابي البالغ في توفير الموارد الضرور

، فإنه مما يؤسف له أنه في   التحتية وتوفير فرص التعليم والتطبيب والسكن الالئق للمواطنين

، بحيث فقدت الكويت    قتصاد والمجتمع الكويتيفقد تكرس وضع غير طبيعي لالأوقات الحقــة  

من  ل اقتصادنا  ها كميناء مزدهر ومركز تجاري وخدمي ناشط في المنطقة ، كما تحو  دورها ومكانت

يعيا  اقتصاد منتج يعتمد العمل والتنافسية فأصبح اقتصادا    حيث    يعتمد على مورد ووحيد  ر  ،

  والعام  ت العالقة بين القطاعين الخاص واختل    نفاق الحكومي أساس النشاط األقتصادي ،يشكل اال

القيم االستهالكية بين المواطنين  ة االالقدر  توضعف وشاعت  النفطيـــة ،  نتاجيــة للقطاعات غير 

يجوب البحار بحثا   الذي كان  مجرد مستهلك للسلع   الىعن الرزق    وتحول المواطن الكويتي ، 

العمل    المستوردة والخدمات المدعومة أو المجانية التي تقدمها الدولة ، وبرز الموقف السلبي من

 ...ولم يعد الدخل مرتبط بالعمل واالنتاج .

االستفادة    تم، لم ت  نوات النصف قرن المنقضي من عمر النفطــالل معظم ســف فإنه ، خـوبكل اس

في سنوات فورة اسعار النفط    مية حقيقية وجادة ، وكان ذلك واضحا  نمن الثروة النفطية لصالح ت

 خالل السبعينات .
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تزايد العجز في الميزانية    قتصاد الريعي ، في ظلط من  االفذا النهيــة أزمة  ه بداجوها نحن اليوم ، نوا

ير على ذات  ـاالستمرار في السالعام للدولة ، حيث لم يعد ممكنا  بحال من األحوال  وتآكل االحتياطي  

 النهج السابق بأساليب انفاقه غير المبررة وبقيمه االجتماعية السالبة .

كــدت "الزمن " ف  ي العديد من افتتاحياتها أن المخرج الواقعي من هذه األزمــة ، والطريق  ولقد أ

ية ذات يوم إلى نضوب ، هو تبني  لالستثمار ما تبقى من عمر النفط ، تلك  الثروة اآلالمفترض  

كله  ــع الذي كانت تشــة للنفط وينقلها إلى الوضــحولها من مجرد دولة منتج ية الكويت  ــمشروع لنهض

يخيا  الكويت تا بإعتب  ود النفط أو بدونهــون عليه بوجــويفترض بها أن تك  ر ة  ــارها ميناء المنطق ــ، 

 اري والمالي والخدمي .ــومركزها التج

، بل هو واقع    ب الخيالرووال هو ضرب من ض  حلما    سذا الذي نطرحه ليهك تنمويا   إن مشروعا  

، وتتوافر اليوم امكانيات له ، بشرط أن تتحدد الوجهه التي يراد    النفط  لكانت تعيشه الكويت قب

كز تجاري رلبالدنا ومجتمعنا السير فيها ، وعندما تستعيد الكويت مكانتها كميناء للمنطقة وكم

ومالي وخدمي فإنها ال بـد أن تعتمد اقتصاديات السوق والتنافسية ، وايضا فإنــه البــد أن تتاح الفرصة  

الفئات للمساهمة في العملية االلجميع أفرا نتاجية بحيث تكون لهم ذات  د المجتمع من كافــة 

يت الحقوق وعليهم مسؤولية أداء ذات الواجبات مما  اإليجابية  ط،  ترسيخ وتعميق القيم  لب 

يــة للمواطنة المسؤولة و   وعية المواطن بها .توالمفاهيم العصر

ي كان  ــ ة الت ــ م العالي م بــة واله ا ث  ار والروح الو ــل الكب ــا ام تلك اآلم ى استله ــ ، إل   ون اليوم ــ وج ما نك ــ إننا أح 

ط هو أساس  نف وليس ال   ن ا ــ نس ة ، فاال ــ اء كويت النهض ــ ، لبن   تيون مفعمين بها قبل نصف قرن ي الكو 

 الحياة. 

 


