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«طريق الحرير» ممر تاريخي
ممتد عبر العالم..
هل يمر عبر الكويت؟
ميناء (مبارك الكبير)..
خطوة مهمة في
إحياء طريق الحرير

حملة تعزيز القيم األخالقية في المجتمع الكويتي

رحالت الكويتيين عبر البحار..
تجارة رائدة تطوف الهند وأفريقيا

“

“

إن الكويت تحظى بموقع جغرافي
اس��تراتيجي يرب��ط آس��يا بمنطق��ة
الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا محاذية
لتجمعات بشرية كبرى ،وقد كانت
فيما مضى جزءا من ما يعرف بطريق
الحري��ر .وعل��ى المس��توى الثنائ��ي
بدأن��ا ف��ي الحدي��ث م��ع أصدقائن��ا
في الصين عن مشاريع مستقبلية
عمالقة تجسد الشراكة الحقيقية،
كما وباشرنا باتخاذ خطوات عملية
ف��ي ه��ذا الش��أن كمش��روع مدينة
الحرير والجزر الكويتية.

النطق ال�سامي حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
يف افتتاح �أعمال الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري
ملنتدى التعاون العربي – ال�صيني يف بكني
يف العا�شر من يوليو 2018
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ثقافة الت�س��وق ،كغريها م��ن الأمور ،جتري
مع الزمن لت�أخذ �ش��ك ًال ومظه��ر ًا خمتلف ًا .ومع
تطور العامل احلدي��ث اختلفت الأدوات والأفكار
والذوق العام ،وو�صلت �إىل قمتها وتوهجها ،فمن
حمل �ص��غري متخ�ص���ص يف بيع ب�ض��اعة معينة
�إىل جممعات جتارية �ضخمة ت�ضم حتت �سقفها
كل م��ا يحت��اج �إليه امل�س��تهلكون من �أ�سا�س��يات
وكمالي��ات ،ومن ثم �إىل �س��وق عاملي مفتوح عن
طريق املتاجر الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت.
وبع��د �أن كان التوا�ص��ل م��ع الزبائ��ن حول
العامل عملية �شبه م�ستحيلة� ،أ�صبح ممكنا حاليا
ب�ضغطة زر (�ش��راء) فقط ،فتنتقل الب�ضائع من
العامل االفرتا�ض��ي �إىل الع��امل الواقعي دون �أي
حاجز �أو تذكرة ،بل �أ�ص��بحنا بحاجة – فقط-
حلا�س��وب مت�ص��ل بالإنرتن��ت� ،أو هات��ف ذك��ي
يح��وي برام��ج خم�ص�ص��ة للعر���ض وال�ش��راء،
ومنها تتم العملية بي�س��ر مع وجود تنوع كبري يف
خيارات ال�شراء.
ع��ا ٌمل ُمبهر فيه ي�ص��نع الإن�س��ان م��ا يريد
ويعيد ت�شكيل الثقافات مبا يالئم الفكر احلديث
واملتج��دد ،ال يبق��ى �ش��يء على حاله .وم��ا �أروع
االزده��ار العم��راين واملادي ،لكن��ه ال يخلو من
الوقوع يف حتدياته حيث يبقى ال�ص��راع النف�سي
ما ب�ين مواكبته واالجنراف ال�س��ريع نحوه ،وما
بني االعتدال والوقوف و�سط �سياقٍ معني ي�ضمن
ونه��ج حكيم ،ي�ؤمن
لنا �إ�ش��باع رغباتنا يف �إطا ٍر ٍ
لنا م�ستقب ًال �أف�ضل.

هاجس الموضة

ويف الربع الأخري من القرن املا�ضي �أ�صبحت
املو�ض��ة هاج�س�� ًا ل��دى معظ��م ال�ش��باب العرب
�س��عي ًا منهم للح�ص��ول على مظهر �أنيق ومقبول
اجتماعيا ،لكن هذا الهاج�س �ص��احبته �س��لبيات
عدة �أخذ يعاين منها عدد كبري من الأ�ش��خا�ص؛
فال�س��عي وراء �صيحات املو�ض��ة والكماليات �أمر
متع��ب للقل��ب واجليب ،و�ص��ل عن��د البع�ض �إىل
ح��د مر�ض الت�س��وق وحمى ال�ش��راء ب�لا توقف،
م��ع نزعة �إىل �ش��راء امل��اركات العاملي��ة من دون
مراعاة لتبعات ال�شراء على �إمكاناته املالية ،ومل
يعد الت�س��وق حاجة �أ�سا�س��ية بل �إ�ش��باع لرغبات
دفينة ،ومنهم من يعتربه تنفي�س ًا ومتعة ،و�آخرون
يتابعون كل ما ت�ضخه دور املو�ضة.
وال نن�س��ى �ألع��اب الفيديو التي ا�س��تحوذت
على جزء كبري ،ال نق�صد من العقل والوقت ،بل
املال �أي�ض��ا ،الذي يدخل يف ع��امل خفي �أال وهو
الت�س��وق ل�شخ�ص��يات افرتا�ض��ية غ�ير حقيقية
من �أجل امتالك �أ�س��لحة ومالب�س حربية جتعل
م��ن التق��دم يف اللعبة والفوز فيه��ا متوقفا على
ال�صرف �أكرث ف�أكرث! واقع خميف فعال ،يتطلب
من��ا الوقوف بجدية �أمام تداعياته على ميزانية
الفرد والأ�سرة.
تنوع المطاعم

هن��اك �أم��ر �آخ��ر �أ�ص��بحنا نواجه��ه يومي ًا
وهو تنوع املطاعم وكرثته��ا والتناف�س يف �إعداد
�أ�ش��هى الأطب��اق وتقدميها ب�أ�ش��كال خيالية مع
االهتمام ب���أدق التفا�ص��يل .ومل يقت�ص��ر الأمر
على ذلك بل �أ�ص��بحت تلك الأطباق على موائد
�إلكرتوني��ة جاه��زة يف �أي حلظة لإر�س��ال طلب
ب�إح�ض��ارها حتى ت�ص��بح �أمام مائدتنا .واقع
جميل لكنه حتول عند البع�ض �إىل طلب دائم
م�ستمر ورغبات ال ت�شبع يف جتربة كل ما هو
جديد ،وال �ش��ك �أنه �إذا جتاوز احلد �أ�صبح
ا�ستنزافا للأموال من دون �أن ن�شعر.

في الربع األخير من
القرن الماضي أصبحت
الموضة هاجسًا لدى
معظم الشباب العرب
سعيًا منهم للحصول
على مظهر أنيق
ومقبول اجتماعيا

السعي وراء صيحات
الموضة والكماليات
أمر متعب للقلب
والجيب وصل عند
البعض إلى حد
مرض التسوق وحمى
الشراء بال توقف
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أصبحت األطباق
المتنوعة متاحة على
موائد إلكترونية وجاهزة
في أي لحظة إلرسال
طلب بإحضارها حتى
تصبح أمام موائدنا

و�إذا ما �س��لطنا ال�ضوء على واقعنا ،يبدو �أن
هذا ال�ص��راع مت ّكن ب�شكل وا�ضح من فئة لي�ست
قليل��ة م��ن امل�س��تهلكني الكويتيني ،فق��د ذكرت
�إحدى الدرا�سات �أن عدد املقرت�ضني يف الكويت
يبل��غ نح��و � ٧٣٩أل��ف مقرت�ض منه��م � ٤٢٩ألف
مواطن ميثلون ما ن�سبته  %٩٠من القوى العاملة
ممن �أعمارهم دون  ٥٠عاما».
وه��ذه الأرق��ام متث��ل ت�أكي��دا قاطع��ا على
انت�شار ثقافة ا�ستهالكية مدمرة ،لها �آثار نف�سية
واجتماعية �س��لبية عل��ى الأ�س��رة واملجتمع من
�إره��اق للميزاني��ة وع��دم الق��درة على ت�س��ديد
القرو���ض ،ومن ث��م التعر�ض للعقوب��ات ،وعدم
القدرة على ت�أمني م�ستقبل قد يحمل �إع�صارا ال
نعلم متى يجتاحنا� ،إذ ال بد من ا�س��تبدال ثقافة
اال�ستهالك بثقافة االدخار واال�ستثمار.
ثقافة االدخار

عدم القدرة على
تأمين مستقبل قد
يحمل إعصارا ال نعلم
متى يجتاحنا إذ ال بد
من استبدال ثقافة
االستهالك بثقافة
االدخار واالستثمار
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وال �ش��ك �أن اجلميع يع��رف �أهمية وقيمة هذه
الثقاف��ة لك��ن القليل ج��دا من ميلك الق��درة على
تطبيقه��ا ،ونح��ن هن��ا ب�ص��دد الت�أكي��د عل��ى �أنه
عندما يكون العقل هو �س��يد املوقف ت�س�ير الأمور
يف ن�ص��ابها ال�ص��حيح � ،إذ ال ميك��ن التخل��ي عنه
يف ع�ص��رنا املمتلىء باملظاه��ر اخلالبة اجلاذبة،
كم��ا �أننا نعل��م �أنه ال ميكن جتاهل رغبة الإن�س��ان
يف الرق��ي واجلمال والكم��ال والرغبة يف امتالك
الأف�ضل ،وهي عملية لي�ست �سهلة لكنها ممكنة من
خالل و�ضع بع�ض ال�ض��وابط الفردية واجلماعية،
ومن ثم االلتزام والتقيد بها ب�شكل تدريجي.

يمكن أن نظهر بإطاللة
مميزة ورائعة بميزانية
بسيطة وذلك عن طريق
مزج القطع الغالية
والرخيصة معا وهذا ما
تفعله اآلن العديد من
أيقونات األناقة

�أوال  ،قب��ل كل �ش��يء نح��ن بحاج��ة لر�ؤي��ة
م�س��تقبلية نعمل من خاللها� ،إذ ال ميكن مبجرد
معرفة الأدوات �أن نبلغ الهدف ،فقبل ذلك علينا
�أن منتلك العزم والإرادة واحلافز القوي املتمثل
مبعرف��ة اله��دف (م��ن وراء االدخار) (وح�س��ن
�إدارة امل��ال) ،وح�ين ت�ص��بح لدين��ا القناع��ة
والدافع ،ي�ص��بح ا�س��تعمال الأدوات �أمر ًا �س��ه ًال
جد ًا.
أسئلة منطقية

وعلين��ا �أن نوج��ه العدي��د م��ن الأ�س��ئلة
لأنف�س��نا :ما هي �أولوياتنا يف احلياة ،هل فعال
ما نوفره لأنف�سنا من مقتنيات كمالية هو �سبب
�س��عادتنا ،وه��ل ه��ي �س��عادة حقيقي��ة �أم �أنها
تنته��ي مبجرد مرور الوق��ت وعند ظهور ما هو
�أف�ض��ل منه تنطفئ تلك ال�سعادة ويبد أ� ال�شعور

برغبة ملحة القتناء �ش��يء �آخر �أف�ضل و�أجمل.
لن�س���أل �أنف�س��نا� :أين نح��ن الآن ،وم��اذا نريد
�أن نك��ون؟ هل لدينا خطط م�س��تقبلية وهدف
عظيم يحتاج للتوفري واالدخار؟ هل و�صلنا �إىل
مرحلة اخلطر يف ال�ص��رف ،هل نحن �ض��حية
حلرب الإعالنات التناف�س��ية؟ لندر�س و�ضعنا
احلايل ،ون�ضع خططا م�ستقبلية وهدفا وا�ضحا
وحمددا لهذه ال�سنة وننطلق منها ،ونتعامل مع
دخلنا ال�ش��هري ب�ض��وابط مالية دقيقة ،ون�ضع
خطة �ش��رائية باحتياجاتنا الأ�سا�س��ية حمددة
مبيزانية وا�ض��حة ،وال نتعامل مع الت�س��وق على
�أنه متعة� ،إذ يجب �أن ندرك �أن هذه املتعة يجب
�أن تخ�ض��ع لأولويات له��ا احلاكمية عليها حتى
ال تتح��ول �إىل فو�ض��ى مالية ال ميكن معاجلتها
الحقا.

وفيما يخ�ص ال�سعي خلف املو�ضة الع�صرية
وال�ص��رف الدائ��م ملواكب��ة كل م��ا ه��و جديد،
فم��ن املمك��ن �أن نظهر ب�إطاللة ممي��زة ورائعة
مبيزانية ب�س��يطة وذلك ع��ن طريق مزج القطع
الغالي��ة والرخي�ص��ة مع��ا وه��ذا ما تفعل��ه الآن
العديد من �أيقونات الأناقة ،فامل�س�ألة هنا م�س�ألة
ذوق ولي�ست بكمية ال�صرف .ولنعتمد على خطة
الت�س��وق الذكية من خالل معرفة وقت الت�س��وق
الأمثل ،ون�س��تغل موعد التنزي�لات يف نهاية كل
مو�س��م ويف العطالت والعرو���ض ،ونكبح جماح
�أنف�سنا �أمام كل املغريات ال�شرائية وليكن نهجنا
يف احلي��اة :حياة �ص��حية خالية م��ن الأمرا�ض
البدنية والنف�سية.
ولنعل��م جميعا �أن كل ما ه��و خمالف للنف�س
والهوى هو ال�ص��حيح ،واخلري وال�سعادة والربكة
يدخ�لان من هذا الب��اب فقط ،وعلين��ا االدخار
من الغنى للفقر  ،و�إن كان لدينا خري وفري،
لتجري هذه الأموال وت�ستثمر يف �إ�سعاد
الآخري��ن� .ص��حيح �أن امل��ال يوفر لنا
ال�س��عادة واحلي��اة الهانئ��ة لكن��ه لن
مينع عنا الق��در ويبقى يف نهاية الأمر
م��ا هو �س��لوكنا مع املال ؟ هل ه��و غاية �أم
و�سيلة؟ وعلينا �أن نتذكر �أن قيمتنا هي يف عقولنا
و�إنتاجنا وعطائن��ا ،ولي�س بقدر ما منتلك
من مال ونقتني من مظاهر اجلمال.

علينا أن نتذكر أن
قيمتنا هي في عقولنا
وإنتاجنا وعطائنا
وليس بقدر ما نمتلك
من مال ونقتني من
مظاهر الجمال
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طاق طاق طق طرباق..

قرص عقيلي
�إعداد  :عائ�شة العبيدان

نوع م��ن �أنواع احللويات ال�ش��عبية ،كالقر�ص وعقيلي ن�سبة لقبيلة عقيالت
عب��ارة ع��ن كي��ك .و مكوناته ب�س��يطة بال�س��عودية وحتدي��د ًا يف الق�ص��يم..
ومتوفرة بكل بيت .
وكان��ت �أكلته��م املعتمدة يف �س��فرهم
�س��مي قر�ص�� ًا لأن �ش��كله دائ��ري الطويل للكويت والعراق وال�شام.

«مثل �شربة املاي» نقولها لل�شي ال�سهل ..ب�س
زمان �أول !! ما كانت �ش��ربة املاي بديرتنا �سهلة
�..ص��عب نح�ص��ل ملة فيها ماي نظيف ..ال نهر
فيها يجري و ال مطر يكفي .
كان��وا الكويتي�ين يعتمدون على ( م�ش��ما�ش
و ثماي��ل و كوت ) واهي �آب��ار يحفرونها عل�شان
يل طق املطر تنرت�س و ي�ش��ربون منها  ،مرات
تكون هالآبار ُملك لفرد �أو ُملك جلماعة يبيعون
منها املاي .
ب���س ح�سافة ما كان ميديهم يتهنون مباي
الآبار لأنه ين�شف بال�صيف احلار وي�صري مروق،
يعني يختلط املاي بالطني و ي�صري خابط ويتغري
طعمه.
و�ص��ور ال�شاعر فهد بور�سلي �شح املاي وقال
هالبيت :
ليت هالنفط الغزير  ..ينقلب ماي غدير
ومثل ما كان��وا يعانون من قحط املاي ترى
حت��ى نقلته مو هينه  ،كون امل��اي اييبونه على
ظه��ر ( احلمري والإب��ل و العرباين) من �ش��ط
العرب هذا غري �شيلة الكندري اللي كان ي�شيل
اتنك��ة املاي على كتوفه من ال�س��فن يل الربك
اللي �سوتها احلكومة ووزعتها بذيج الأيام
وتو�صيل املاي من الربك للبيوت ق�صتها ق�صه
و�س��الفتها �سالفة  ،واذا و�ص��ل املاي ينادي بايعه
ب�أعلى �ص��وته ويقول“ :عد..عد” اذا كان املاي من

الآبار  ،و اذا و�ص��ل املاي من اكوات ال�شامية ينادي
و يقول“ :ماي ال�ش��امية” واللي يو�ص��ل من �شط
العرب ينادي�“ :شط�..ش��ط” و امل��اي اللي ينزل
من اخلباري ينادي“ :ماي الغدير”.
بعد م��ا ينادي بياع امل��اي  ..يطلعون النا�س
يت�س��ابقون � ،شايلني اتبوبه�م و اط�شوتهم
واملالل و القواط�ي ع�شان يعبونهم ..ومن
اهني و�ص��ف ال�شاعر فهد بور�سلي و�ضع النا�س
بهاالبيات اللي تغنوا فيها تايل :
طاق طاق بطرباق على املاي ...
وين نويل ياموالي
�شايبنا مي�شي ويطيح ...
ي�صوت نوبه ي�صيح
نوبه ّ
�شزيد من هذا الت�صريح ...
ّ�صوت وال له حماي
وعجيزنا مثل البطه ...
ت�شيل القوطي و حتطه
بذمه من دبر ها اخلطة ...
خلي العامل رايح جاي
�شيل القوطي يبغي حيل ...
وين احلرمة ووين ال�شيل
جم مره يدعمها التيل ...
وت�شنقل مثل ال�سباي
ي�س��تنجد ال�ش��اعر بال�ش��طر االول بال��وايل
(�أم�ير الكويت ب��ذاك الوقت ) من ح��ال النا�س
وهم ي�س��عون ورا املاي  ،فق��ال يف بداية االبيات
(طاق طاق ط��ق طرباق ) والطربقة هي �ص��وت
الرك�ض ب�سرعة ولها �صوت عايل ومزعج  .واهو
و�ض��ع النا�س واهى ترك�ض للماء  .واعطى �أمثلة
ل�صعوبة الو�ضع ملا و�صف حال الرجل امل�سن اللي
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�شرح الكلمات
ح�سب ورودها يف الن�ص
َم ّلة  :طا�سه  ،وعاء مقعر يو�ضع فيه
املاء  ،جمعها مالل
لكي
َعلَ�شانْ  :لأجل ّ ،
يل � :إذا
ت ْن رِت ْ�س  :متتلأ
َح�سا َفة  :للأ�سف
مو َه ْي َنه  :لي�ست �سهلة
ُكونْ  :ب�سبب
اييبون  :يجلبون (جلب)
َت َر ْه  :للعلم
ال َع َرباين  :جمع لكلمة عربه
�شيلَة و يِ�شيل  :حمل و يرفع
ا ْت ِن َكة :وعاء من ال�صفيح
كتوفه � :أكتافه
ِذيج اال َيام :بتلك االيام
ب ْ
با ْيعه  :بائع
ا َ
خل َباري :مكان منخف�ض من الأر�ض
تتجمع فيه مياه الأمطار ل�شهور
عديدة .مفردها خربه
�شايلني :حاملني
التب  :الدلو او ال�سطل
ا ْتبو َب ْتهُم مفرد ْ
و�أ�صلها اجنليزي من .tube
ْ
اط�شو ْتهُم مفرد الط�شت  :وعاء
ي�ستخدم لغ�سل املالب�س
املالل  :جمع ملة � .أي طا�سة
ال ُقواطِ ي  :مفرد قوطي  ،علبة معدنية
ع�شان :من �أجل
يعبو ْنهُم  :يتم تعبئتهم
م��ا يقدر يجاري النا�س بالرك�ض  ،فيم�ش��ي مرة
وي�س��قط مرة وهو ينادي بايع املاي ب�أعلى �صوته
كونه مو قادر يو�صل له  .و�أي�ضا �شبه م�شية املر�أة
العجوز مب�شية البطة البطيئة ،وهي ترفع وتنزل
العلبة �أكرث من مرة للح�ص��ول على املاي .وينقد
ترتيبات احل�صول على املاي وير�أف بحال املر�أة
الن عملية نقل املاء فيها م�ش��قة عليها .وي�س��خر
بنف�س الوقت من احل��وادث التي حتدث خاللها
ملا ت�صطدم املر�أة بالتيل (وهو عامود التليفون)،
وتت�ش��قلب كما ال�س��باي (.وال�س��باي قربة خل�ض
اللنب من ث�لاث ارجل تربط ر�ؤو�س��ها مع بع�ض
بخيط لتنتفرج الأطراف ب�شكل هرمي).
العدد السابع عشر  -سبتمبر 2018
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وخالل تلك الفرتة كانت املئات من �سفن
الغو�ص ت�س��تعد لتلك الرحلة الطويلة وجتهز
لها م��ا يلزمها من رجال و�أدوات وجتهيزات،
ثم تنطلق من النقع اخلا�صة بها على �سواحل
الكوي��ت باجت��اه عب��اب البحر نح��و مناطق
الهريات ،وهي مغا�ص��ات الل�ؤل���ؤ املتناثرة يف
مناطق ع��دة جنوبي الكويت وقرب �س��واحل
ال�س��عودية والبحرين وقطر ،و�صوال يف بع�ض
الأحي��ان �إىل البح��ار الإقليمي��ة والدولي��ة
ك�سواحل عمان و�سيالن.

البحر يمثل الكنز
الكبير للكويتيين
الذي يمدهم بالخيرات
واألفق الرحب الذي
يصلهم بالقاطنين
على الجوانب األخرى
من السواحل

رحالت الشتاء

�أم��ا يف ف�ص��ل ال�ش��تاء ف��كان الكويتيون
يتوجه��ون ب�س��فنهم ال�ش��راعية الكب�يرة �إىل
التج��ارة اخلارجي��ة ،فتمخ��ر عب��اب البحار
واملحيط��ات متوجه��ة �إىل موان��ىء اخللي��ج
العربي والهند وباك�س��تان و�ص��وال �إىل بع�ض
املوان��ىء يف افريقيا كزجنبار ودار ال�س�لام
ومقدي�شو.

رحالت الكويتيين عبر البحار

تجارة رائدة تطوف الهند وأفريقيا
�إعداد  :عبداهلل بدران
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بني الكويتيني والبحر ع�ش��ق �أزيل وحب خالد وتاريخ عريق؛ �إذ كان البحر ميثل
الرئة التي يتنف�س��ون به��ا ،والكنز الكبري الذي ميدهم باخل�يرات والهبات ،والأفق
الرحب الذي ي�ص��لهم بالقاطنني على اجلوانب الأخرى من ال�س��واحل يف �أر�ض اهلل
الوا�سعة.

وكان الكويتي��ون بارع�ين يف مهنة النقل
التجاري ،وعلى دراية وا�سعة باملوانئ القريبة
والبعي��دة وب�أي�س��ر الط��رق للو�ص��ول �إليه��ا،
و�أي�ض��ا ب�أماكن ر�س��و ال�س��فن ،كم��ا نبغوا يف
�ص��ناعة ال�س��فن وتب��و�أوا مكان��ة عالي��ة بني
�أبن��اء منطقة اخلليج العربي بف�ض��ل اخلربة
ويف بداية �أ�ش��هر ال�ص��يف كل عام كانت واملهارة التي اكت�سبوها يف هذا املجال.
�ش��واطئ الكويت تع��ج بحركة ن�ش��اط كبرية
نعمة االستقرار السياسي
ودائب��ة ،متهيدا حلدث كب�ير ينتظر اجلميع
وتق��ول املراج��ع التاريخي��ة �إن حك��م
عام��ا بع��د �آخ��ر ،ويتمث��ل يف رحل��ة الغو�ص
«�آل �ص��باح» كان مبثاب��ة اللبن��ة الأوىل يف
ال�س��نوية ،تلك الرحلة التجارية االقت�صادية
دع��م م�س�يرة احلرك��ة البحري��ة التجارية
التي كانت ت�س��تهدف جم��ع �أكرب عدد ممكن الكويتي��ة� ،إذ �أدى قي��ام ه��ذا احلك��م �إىل
من حب��ات الل�ؤل ؤ� الثمينة ،والت��ي كانت متتد �إ�ش��اعة اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي والأمن��ي يف
نح��و �أربعة �أ�ش��هر وينتظرها اجلمي��ع بفارغ الب�لاد ،وهما من املقوم��ات املهمة يف دعم
ال�ص�بر ،باعتباره��ا فر�ص��ة �س��نوية لتوفري م�س�يرة التقدم االقت�ص��ادي ،وبخا�ص��ة �أن
حياة كرمية للبح��ارة و�أهلهم ،ولتحقيق ربح املناط��ق املجاورة وال �س��يما جنوب العراق،
وافر للنواخذة و�أ�صحاب ال�سفن والتجار.
مرك��ز التج��ارة العاملي��ة وقت��ذاك  ،كان

رحالت الغوص كانت
فرصة سنوية لتوفير
حياة كريمة للبحارة
وأهلهم ولتحقيق
ربح وافر للنواخذة
وأصحاب السفن
والتجار

العدد السابع عشر  -سبتمبر 2018
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في الشتاء كان

الشيخ صباح األول

الكويتيون يتوجهون

( )1776ساهم في

بسفنهم الشراعية

تنشيط الحركة التجارية

الكبيرة إلى التجارة

البحرية وتشجيعها

الخارجية وصوال إلى

وتأمينها ودعمها ببناء

موانىء الخليج العربي

سفن كبيرة تصل إلى

والهند وباكستان

مناطق بعيدة

وأفريقيا

ي�س��ودها اال�ض��طراب م��ن ح�ين �إىل �آخر.
وم��ن هنا كانت تربز �أهمي��ة الكويت كبديل
�أف�ض��ل ملوانئ جنوب الع��راق لتتحمل عبء
حرك��ة التج��ارة العاملية ،ف�ض�لا ع��ن هذا
م��ا �أب��داه ح��كام �آل ال�ص��باح ومن��ذ عه��د
�ص��باح الأول (1776م) م��ن جه��د وا�ض��ح
يف تن�ش��يط احلرك��ة التجاري��ة وت�ش��جيعها
وت�أمينها ودعمها ببناء ال�سفن الكبرية التي
ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل املناطق البعيدة .فقد
و�ص��لـت رحالت ال�سفن الكويتية �إىل �ساحل
املليب��ار بالهن��د و�س��واحل �ش��رق �أفريقي��ا.
كما �سعى �آل ال�صباح �إىل عقد االتفاقيات
الدولية لتن�شيط احلركة التجارية يف ميناء
الكوي��ت  ،ومنه��ا االتفاقي��ة الت��ي عقده��ا
ال�شيخ مبارك مع �ش��ركة الهند الربيطانية
والت��ي �أعط��ت لل�ش��ركة احلق يف �أن تر�س��و
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بع�ض �سفنها يف ميناء الكويت بعد �أن كانت
تر�س��و كله��ا يف ميناءي الب�ص��رة واملحمرة
مركزي الثقل التجاري يف ذلك الوقت .كما
كان ي�ش��جع ال�شيخ مبارك �أهل الكويت على
ارتي��اد كل من �إيران والهند وموانئ اخلليج
الأخرى بق�ص��د التجارة� .إ�ضافة �إىل ذلك
�أ�س���س وكال��ة يف الهن��د (بومب��اي) لتقدمي
امل�س��اعدات للتج��ار الكويتي�ين
الذي��ن يرتددون على تلك اجلهات
م��ن ناحي��ة ،ولدع��م التب��ادل
التج��اري بني الهن��د والكويت من
ناحي��ة �أخرى ،وبخا�ص��ة �أن الهند
كان لها حينذاك ن�صيب الأ�سد يف
حجم التج��ارة الدولية التي تتخذ
م��ن اخلليج العربي معربا لها نحو
الغرب.

النشاط التجاري البحري

ويقول الدكتور يعقوب الغنيم �إن الن�شاط
البح��ري كان قوي��ا يف الكوي��ت من��ذ ح��ل
به��ا الرج��ال الأوائل ،واكت�ش��فوا �أن م�ص��در
رزقهم �س��يكون عن طريق هذا البحر املمتد
�أمامه��م .وكان��ت الكوي��ت يف �س��نة 1839م
متتلك �أ�سطوال بحريا كبريا وجمهزا جتهيزا
جيدا ،وكان يتوىل نقل الب�ضائع �إىل عدد من
املوان��ئ منها مين��اء احلدي��دة اليمني الذي
ا�ستقبل يف �ش��هر نوفمرب من ال�سنة املذكورة
�س��فينة كويتي��ة حمل��ت منه ب�ض��اعة اجتهت

به��ا �إىل القطيف .وم��ن واقع ه��ذه احلادثة
يتبني لنا �أن ال�س��فن ال�شراعية الكويتية رمبا
كانت تق��وم مبهماتها قبل هذا التاريخ بفرتة
طويل��ة� ،إذ ال ميك��ن �أن ت�ص��ل �إىل امل�س��توى
ال��ذي ذك��ر يف املعلوم��ات ال�س��ابقة دون �أن
يكون الأ�سطول الكويتي قد تدرج �إىل م�ستواه
ه��ذا من��ذ بداي��ة �أق��دم م��ن �س��نة 1839م.
وقد بد أ� احلديث عن ميناء الكويت و�أهميته
يف وقت مبكر ،وقد و�ص��فه عدد من الرحالة
وممثل��ي ال��دول وال�س��يما الربيطانيون .وقد
اتفق��ت كل الآراء عل��ى �أهمي��ة ه��ذا املرف��ق
بالن�سبة للكويت ثم للمنطقة ب�صفة عامة.

الطـــــواش
هناك جتارة خا�صة مرتبطة بالغو�ص
ارتباط��ا وثيق��ا ،وتعتمد على م��ا جتود به
رحل��ة الغو�ص من لآلئ .والقائم على هذه
التج��ارة يدع��ى (الطوا���ش) .وكل طوا�ش
يك��ون مرتبطا عادة بعدد من الغوا�ص�ين،
وه��و الذي يدفع لهم النق��ود ليذهبوا �إىل
الغو�ص ،ثم يذهب الطوا�ش �إىل مغا�صات
الل�ؤل���ؤ بعد �س��فر الغوا�ص�ين بنحو �ش��هر،
ل�شراء الل�ؤل ؤ� الذي جمعوه.
وعن��د انته��اء مو�س��م الغو���ص ف���إن
الطوا�ش�ين كان��وا يع��ودون مع الغوا�ص�ين

�أثناء القفال ،وي�ص��طحب الطوا�ش��ون معهم
�أوالده��م حت��ى يتدرب��وا عل��ى العم��ل من��ذ
ال�ص��غر ،ويخرج بع��د ذلك �أبنا�ؤه��م مثلهم
ملمني بالعمل.
وكانت بومباي والبحرين من �أهم �أ�سواق
الل�ؤل���ؤ الت��ي يذه��ب �إليه��ا كبار الطوا�ش�ين
الكويتي�ين لبي��ع اللآلئ التي لديهم ب�أ�س��عار
عالي��ة؛ ب�س��بب ازدهار جت��ارة الل�ؤل�ؤ يف تلك
الأ�سواق ،كما كان بع�ض جتار الل�ؤل�ؤ الكويتيني
يتوجهون �إىل �أ�س��واق الل�ؤل�ؤ يف �أوروبا حينما
تك�سد الأ�سواق يف ال�شرق.
العدد السابع عشر  -سبتمبر 2018
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هناك تجارة خاصة

الشيخ مبارك الصباح

مرتبطة بالغوص

أسس وكالة في

ارتباطا وثيقا وتعتمد

بومباي لتقديم

على ما تجود به

المساعدات للتجار

رحلة الغوص من

الكويتيين هناك

آللئ والقائم على

ولدعم التبادل التجاري

هذه التجارة يدعى

بين الهند والكويت

(الطواش)

يعرفون كيف ينه�ضون بالعمل التجاري الذي
بلد تجاري ناجح
وق��د �س��اعدت الظ��روف عل��ى �أن جتعل و�ض��ع لهم ولوطنهم مكانة مرموقة بني جتار
من الكوي��ت بلد ًا جتاري ًا ناجح�� ًا ،فمن موقع املنطقة ،كما يقول الغنيم.
جغ��رايف مالئم يقع بني ع��دد من الدول اىل
و�أ�شاد امل�ؤرخ الربيطاين ج .ب .بروك�س
�س��احل �ص��الح للمالحة ومرف�أ �ص��الح لر�سو بعد زيارت��ه للكويت يف �س��نة  1859مبكانة
ال�س��فن وانطالقه��ا� ،إىل �أ�س��طول جت��اري الكوي��ت التجاري��ة ،وذك��ر متيزه��ا مبوقع
بحري يديره رجال قادرون على �إدارته َوتجُ َّ ا ٌر جغ��رايف جعله��ا تتاجر م��ع �أبن��اء البادية
النقع وازدهار التجارة

النقع أدت دورا
مهما في التجارة
في الكويت قديما
وأسهمت في
تعزيز انتشار السفن
الشراعية وسفن
الغوص وحمايتها
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�أدت النق��ع دورا مهم��ا يف التج��ارة يف العم��ل اجلديد ،حي��ث يتم تنظيفه��ا وجتهيزها
الكوي��ت قدميا ،و�أ�س��همت يف تعزيز انت�ش��ار ا�ستعدادا للعمل.
ال�سفن ال�شراعية و�س��فن الغو�ص وحمايتها .
وال تخل��و النق��ع يف معظ��م الأحي��ان م��ن
والنقعة عبارة عن حو�ض على �س��احل البحر ال�س��فن املتوقفة نظ��ر ًا الختالف موا�س��م العمل
حماط ب�س��ور م��ن �ص��خور البحر ي�س��تخدم لل�س��فن الرئي�س��ية التي ت�س��تخدمها ،وهي �سفن
لر�سو ال�سفن ال�شراعية ،حلمايتها من الرياح ال�س��فر التج��اري و�س��فن الغو�ص .وت�أوي �س��فن
والأمواج وكذلك ل�ص��يانتها مما قد ي�صيبها ال�س��فر التجاري �إىل النقع بعد عودتها من رحلة
م��ن تلف يف �أثناء فرتة العمل .وتقف ال�س��فن ال�سفر يف �ش��هر يونيو لتبقى هناك �إىل منت�صف
يف النقع��ة يف �ص��فوف على امتداد ال�س��احل �ش��هر �أغ�سط�س ،يف حني تبقى �س��فن الغو�ص يف
بعد انق�ض��اء فرتة العمل ،وتغطى بالعر�ش��ان النقع بعد انتهاء مو�س��م عملها يف �ش��هر �سبتمرب
والب��واري حلفظه��ا م��ن ح��رارة ال�ش��م�س �إىل منت�ص��ف �ش��هر ماي��و تقريب ًا .كما ت�س��تقبل
والعوامل اجلوية الأخرى انتظار ًا لبدء مو�سم النقع على مدار العام �س��فن ال�ص��يد التي جتلب

وو�س��ط اجلزيرة العربية ،حيث متد ه�ؤالء
بالقم��ح وال�بن ومنتج��ات الهن��د .وذك��ر
بروك�س �أن جتار الكويت لديهم �سفن كبرية
ي�س��توردون به��ا كث�يرا م��ن الب�ض��ائع مثل
الأقم�ش��ة والأرز وال�س��كر والتواب��ل والقمح
والقط��ن ،كم��ا ت�س��تورد ال�بن م��ن اليمن،
والتب��غ والفواك��ه من بالد فار���س ،والقمح

والتم��ور من الب�ص��رة .ويف مقابل هذا ف�إن
الكويت كانت ت�ص��در ال�س��من واخليل التي
حت�ص��ل عليه��ا من رج��ال البادية� ،ض��من
عملية املقاي�ض��ة التي تتم عن طريق �إمداد
ه���ؤالء مبا يريدون من �أنواع الب�ض��ائع على
�أن يقوم��وا بت�س��ليم م��ا يقاب��ل ثمنه��ا من
اخليل.

�ص��يدها اىل هناك ليتم نقله �إىل �سوق ال�سمك،
يف حني تتوجه �س��فن نقل املياه من �ش��ط العرب
�إىل عدد من النقع لي�س��تقبلها العمال لنقل املاء
اىل عمالئهم ،كذلك ت�أتي اىل النقع �س��فن نقل
ال�صخور من منطقة ع�شريج التي تنزل حمولتها
يف عدد م��ن النقع الكبرية ليتم نقلها من هناك
على ظهور احلمري اىل مواقع البناء.

ي�صل �إىل نحو مرتين عند �سطحه .وي�ساعد
ذل��ك على تقوية ال�س��ور وبقائ��ه �أطول فرتة
ممكن��ة ملقاومة الأمواج العاتية التي تتك�س��ر
على جدرانه ،وبذلك يحمي ال�سفن الرا�سية
داخل النقعة.

وكان �س��احل مدينة الكويت ي�ض��م ما يزيد
عل��ى  40نقعة ما بني �ص��غرية وكب�يرة .ويرتاوح
ارتف��اع �س��ور النقعة ما ب�ين مرت ون�ص��ف املرت
بالق��رب م��ن ال�س��احل اىل اربعة امت��ار او اكرث
داخل البحر ،ح�س��ب عمق النقعة وبعد �س��ورها
الداخلي عن ال�س��احل ،ويبلغ عر�ض ال�س��ور عند
قاعدته نحو �أربعة �أمتار ي�ض��يق تدريجيا �إىل �أن

وتت�سع بع�ض النقــــع لعدد كبري من
ال�سفن ويتقا�سم عادة م�ستخدمو
النقعة الرئي�ســيون تكاليــــف
�صيانتها و�إعادة بناء �أ�سوارها
يف حالة تهدمها �أو
�إ�صابتهـــا بالتلــــف
نتيجة للأمواج والرياح
املو�سمية القوية.
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التجارة الدولية

الكويت كانت تصدر
تحصل عليها من
رجال البادية ضمن
عملية تجارية كانت
تسمى المقايضة

إمكانات الكويت التجارية

وي�ض��يف الدكت��ور الغني��م �أن الن�ش��اط
التج��اري يف الكوي��ت ا�س��تمر ب��را وبح��را،
وامت��د تدف��ق التج��ارة ع�بر الكوي��ت ع��ن
طري��ق البحر �إىل �ش��رق �أفريقيا عرب عدن
�إ�ض��افة �إىل القارة الهندي��ة ،وامتد برا �إىل
�شمال �سوريا ،ففي مدينة حلب كانت قوافل
اجلم��ال الكويتي��ة تتوق��ف لتنقل الب�ض��ائع
والربي��د ث��م تع��ود م��ن هن��اك بب�ض��ائع
�أخ��رى لها �س��وق يف الكويت وم��ا جاورها.
التجارة الدولية
وكان��ت الإمكان��ات الكويتي��ة دافع��ا قويا
�إىل قي��ام ن�ش��اط جت��اري وا�س��ع املج��ال،
كانت تشكل العمود
الفقري لالقتصاد الكويتي وكان��ت ه��ذه الإمكان��ات تتمث��ل يف موق��ع
ممتاز ،ومر�س��ى مالئ��م ،و�أ�س��طول بحري
بسبب قلة عدد السكان ق��وي وكبري ومق��درة عل��ى القي��ادة ،وفهم
في الكويت مما جعل
للأ�س��اليب التجاري��ة الت��ي دفع��ت �إىل
ا�ستغالل الو�ضع اجلغرايف ا�ستغالال مفيدا.
حجم السوق المحلي
وكان��ت الكويت فيما �س��بق �س��وقا وا�س��عا
صغيرا
للمنطق��ة ي�أت��ي �إلي��ه جتارها لكي ي�ش�تروا
ما يحتاج��ون �إليه دون متاع��ب ،فالكميات
16
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تستورد األقمشة

كان��ت التج��ارة الدولية ت�ش��كل العمود
الفقري لالقت�صاد الكويتي ب�سبب قلة عدد
ال�سكان يف الكويت ،مما جعل حجم ال�سوق
املحلي �ص��غريا جدا و �ض��عيفا يف �إمكاناته
التجاري��ة ،له��ذا ف���إن التاج��ر الكويت��ي
ا�س��تعا�ض ع��ن ال�س��وق املحل��ي بال�س��وق
اخلارج��ي حيث يت��م بيع الب�ض��اعة �أحيانا
قب��ل �أن تنزل �إىل ال�بر ،ويف بع�ض الأحيان
ال تنزل الب�ض��اعة بل تغ��ادر على الفور �إىل
اجلهة التي يطلب منها امل�ش�تري �أن تتوجه
�إليها.

السمن والخيل التي

م��ن جميع �أنواع الب�ض��ائع متواف��رة ،وحتى
الب�ضائع اخلا�صة التي يحتاج �إليها �أحدهم
موجودة و�إن كان �أبناء الكويت ال حاجة بهم
�إليها .وقد لفت هذا الو�ضع التجاري املتميز
الأنظار ،حتى �صارت الكويت ملتقى للتجار
من كل مكان ،و�ص��ارت العرو���ض التجارية
املتنوع��ة تقدم �إىل جتارها ،لأنهم اكت�س��بوا
�س��معة طيبة يف �إتق��ان العم��ل ،ويف الأمانة
وال�ص��دق اللذين هما ر�أ���س املال احلقيقي
لكل تاجر ،كما ي�ضيف الغنيم.

وال جن��د غرابة يف �أن يكون التاجر هو
نف�سه �صاحب ال�سفينة ،ويف بع�ض الأحيان
يكون هو التاجر وهو نف�س��ه (النوخذة) �أي
قائد ال�س��فينة .وكان الكويتيون حري�صني
كل احلر���ص عل��ى �أن تك��ون �س��معتهم
التجارية جي��دة ،لذا ين��در �أن جتد بينهم
حاالت الغ�ش التجاري ،فهم يدركون جيدا
�أن ر�أ�سمال التاجر هو �سمعته اجليدة ومن
دونها يفقد ويعدم كل �ش��يء .لذا ن�ش���أ نوع
من الأ�س��اليب االقت�ص��ادية الت��ي تداولها
التجار الكويتيون وهو ما يعرف (بالب�ض��عة
�أو التب�ض��يع) ،وهو �أ�سلوب تعاوين م�شرتك
وحم��دد بف�ترة زمني��ة معين��ة يك��ون بني
تاجري��ن الأول يكون املم��ول والثاين يكون
املتمول� ،أم��ا الأول  -وهو التاجر  -فيقدم
ر�أ�س املال كا�ستثمار يرغب يف �أن يدر عليه
عائد ًا كبري ًا من امل��ال ،و�إما �أن يكون ر�أ�س
امل��ال هذا نقدي��ا �أو يكون ب�ض��اعة يبيعها.
�أم��ا الث��اين  -وهو املتمول -فه��و عادة ما
يكون ف��ردا ال ميلك ر�أ�س املال الذي ميكن
�أن يفتح م��ن خالله جتارة يعم��ل بها ،لذا
ف�إن��ه يقبل بهذا الأ�س��لوب ال��ذي عادة ما
يكون حماطا بكثري من ال�ص��عاب وامل�شقة
للطرفني.

كانت الكويت
واألرز والسكر
والتوابل والقمح
والقطن والبن
والتبغ والفواكه
والقمح والتمور

لك��ن التعاط��ف ال��ذي ب�ين الكويتيني
كان يلغ��ي هذه املخاطر حيث يجد املتمول
الت�س��هيالت الت��ي يقدمها املم��ول له ،فال
ي�ضغط عليه مطالبا بالت�سديد ويبعد عنه
كل م��ا في��ه �إحراج ل��ه ،كم��ا �أن كثريا من
املمولني يقولون للمتمولني (تراك داخل يف
الرب��ح وطالع من اخل�س��ارة) �أي �إن الربح
يكون بني الطرفني� ،أما اخل�سارة فيتحملها
املمول وح��ده .ومع هذا ف���إن املتمول يج ُّد
يف العم��ل حت��ى يحق��ق الرب��ح وتك��ون له
�س��معة جيدة بني التجار وخ�صو�صا الذين
يبحثون عن التاجر املتمول الذي ي�س��تثمر
�أموالهم.
ولهذا جن��د �أن روح الألف��ة والرتابط
والت�آزر مل تنقطع �أوا�ص��رها بني الكويتيني
وكانت �س��ائدة يف املجتم��ع الكويتي ،حيث
ي�سارع اجلميع عندما يتعر�ض �أي �شخ�ص
�إىل خ�س��ارة كب�يرة ق��د تفق��ده توازنه يف
العمل التج��اري �إىل تق��دمي الدعم املايل
كم�ساعدة له ،لئال يت�أثر و�ضعه املايل .ويف
بع�ض الأحيان يكون الدعم املايل �أكرث من
قيمة الب�ضاعة التي خ�سرها .

في سنة  1839كانت
الكويت تمتلك
أسطوال بحريا كبيرا
ومجهزا تجهيزا جيدا
وكان يتولى نقل
البضائع إلى عدد من
الموانئ
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نشاط مبكر

كان العم��ل يف تلك الأ�س��واق يبدا يف وقت
مبك��ر كل نه��ار ،فما �إن ت�ش�ير عقارب ال�س��اعة
�إىل ال�ساد�س��ة �ص��باحا �أو قبل ذل��ك حتى تكون
جميع املحال يف الأ�س��واق قد فتحت �أبوابها لتعج
بالباعة وامل�شرتين الذين يتوافدون �إليها من كل
جان��ب ،ثم متر �س��اعات ال�ص��باح الأوىل ويهد�أ
ال�ض��جيج بعد �أن يتوجه امل�شرتون �إىل �أعمالهم.
ومع �أذان الظهر تغلق املحال �أبوابها بقطع من
القما�ش �أو ال�ش��باك دون �أي خوف من تعر�ضها
للنهب �أو ال�سرقة ،لتدب احلركة فيها مرة �أخرى
بع��د �ص�لاة الع�ص��ر ،يف حني كانت ت�ض��اء ليال
مب�ص��ابيح الكريو�س�ين التي يطلق عليها �أ�سماء
عدة كال�سراي �أو الفرن.
وكان الباع��ة يعر�ض��ون ب�ض��اعتهم وه��م
جلو���س ب�أ�س��لوب ت�س��ويقي م�ش��وق يتمك��ن من
خالل��ه امل�س��تهلك من ال�ش��راء ب�س��هولة يف تلك
املحال التي ترتفع مداخلها بنحو � 50إىل � 60سم
عن �سطح الأر�ض.

الكويت القديمة
�إعداد � :إ�سراء علي

على الرغم من �صغر حجم الكويت ،وقلة عدد �سكانها خالل العقود املا�ضية ،ف�إنها كانت تزخر
بالأ�س��واق واملحال التجارية واحلرفية املتمو�ضعة يف مناطق عدة �أهمها و�سط مدينة الكويت
العا�ص��مة و�أطرافها ،حيث كان االهتمام املتزايد بعمليات التجارة من قبل التجار �س��ائدا يف
ذلك الوقت ،باعتبار �أ�سواقها واجهة اقت�صادية جلميع مناطق الكويت وقراها حينذاك.
وو�ص��فت �أ�سواق الكويت قدميا ب�أنها الأف�ض��ل يف املنطقة بال منازع؛ ملا تتميز به من ب�ساطة
وتقارب وجتاور وتنوع يف ب�ض��ائعها ومتركزها يف منطقة واحدة ،حيث يوفر ذلك الوقت على
امل�ستهلك الذي ي�شرتي حاجته من هذه الأ�سواق دون عناء للتنقل من مكان �إىل �آخر.
ويتباهى �أهل الكويت وكذلك الزوار بوجود تلك الأ�س��واق القدمية التي كانت تعك�س الن�شاط
االقت�صادي القائم منذ القرن التا�سع ع�شر كونها مركزا جتاريا حيويا.
وكان �أه��ل الكوي��ت يعملون يف هذه الأ�س��واق من �أجل توفري لقمة العي���ش .وكان من �أهمها
حينذاك �سوق ال�سالح وال�صراريف واحللوى ودعيج والغربللي .وهكذا كان كل �شخ�ص مهنته،
ولكل �س��وق اخت�صا�صه و�أهدافه وعماله وب�ضاعته ،وحتى الن�سوة �شاركن الرجل يف الأ�سواق،
فكان لهن �سوق خا�ص يدعى (�سوق احلرمي) الذي �أ�صبح فيما بعد (�سوق واجف).

18

العدد السابع عشر  -سبتمبر 2018

وكان��ت معظ��م الأ�س��واق القدمية مغطاة
«م�سقفة» باخل�شب وال�صفيح لكي تقي امل�ستهلك
من �أ�ش��عة ال�ش��م�س احلارقة ،كما كانت �سقوفها
العالية ت�س��اعد عل��ى وجود تي��ار هوائي يخفف
حرارة ال�ص��يف مما ي�ش��عر امل�س��تهلك بالراحة
خالل ت�سوقه.

وكانت مداخل الأ�سواق القدمية وخمارجها
وا�س��عة ،لت�سهل على امل�س��تهلكني احلركة� ،سواء
كان��وا من �أه��ل املدينة �أو �أه��ل البادية ،وعر�ض
ب�ض��ائعهم م��ن الأغن��ام والألب��ان واجل��راد
والأع�ش��اب الطبي��ة الطبيعي��ة والزب��د (الإقط)
و�أخ�شاب الوقود واخليام (بيوت ال�شعر) وغريها
يف الأ�سواق ويف �ساحة ال�صفاة.
ساحة الصفاة

تعت�بر �س��احة ال�ص��فاة ال�س��احة التجارية
القدمية يف الكويت ،حيث كانت �س��وقا للتبادل
التجاري واملقاي�ض��ة يف �أوائل القرن الع�شرين،
وكانت ت�س��تقبل القواف��ل التجارية القادمة من
ال�صحراء لبيع منتجاتهم و�سلعهم املتنوعة.

وصفت أسواق الكويت
قديما بأنها األفضل
في المنطقة لما تتميز
به من بساطة وتقارب
وتجاور وتنوع في
بضائعها وتمركزها في
منطقة واحدة

وكان��ت ه��ذه القواف��ل ت�ش�تري التم��ر
واحلب��وب و الأقم�ش��ة م��ن الأ�س��واق ب��دال من
ب�ض��ائعهم وف��ق نظ��ام املقاي�ض��ة .كم��ا كانت
منطق��ة الأ�س��واق ت�ش��هد �أج��واء االحتف��االت
يف الأعي��اد ،حي��ث كان��ت حماط��ة باملقاه��ي
وال�ساحات التي ت�ستقبل الأطفال.
و �شهدت �س��احة ال�صفاة احتفاالت ر�سمية
كثرية مث��ل العر�ض الع�س��كري مبنا�س��بة تويل
ال�ش��يخ عبداهلل ال�س��امل ال�ص��باح ع��ام 1950
حك��م الكوي��ت ،وال��ذي �ش��اركت في��ه الق��وات
الربيطانية .

ساحة الصفاة كانت
الساحة التجارية
القديمة في الكويت
حيث كانت سوقا
للتبادل التجاري
والمقايضة في أوائل
القرن العشرين
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كان أهل الكويت

معظم األسواق كانت

يعملون في هذه

مغطاة بالخشب

األسواق من أجل توفير

والصفيح لكي تقي

لقمة العيش وكان

المستهلك من أشعة

لكل شخص مهنته

الشمس كما كانت

ولكل سوق اختصاصه

سقوفها العالية تساعد

وبضاعته

على وجود تيار هوائي
و مت �إع��ادة تنظي��م �س��احة ال�ص��فاة ع��ام
 ،1988وتتكون من م�س��احة قدرها � 12ألف مرت
مرب��ع  .ومت ر�ص��ف ال�س��احة و�إقام��ة نافورة يف
الو�سط مع ن�ص��ب تذكاري ،وممرات للم�شاة يف
�أنفاق تخرتق ال�ساحة واملحال التجارية.
سوق الحريم

يقع بالقرب من �س��احة ال�ص��فاة ،وهو من
الأ�س��واق القدمي��ة ال�ش��هرية الت��ي يج��د فيه��ا
امل�ش�تري جمي��ع �أن��واع ال�س��لع ،و�س��مي با�س��م
(واجف) وهو م�س��مى م�ش��تق من كلمة (واقف).

و�س��بب الت�س��مية لأن النا���س يبيعون وي�ش�ترون
وه��م وق��وف ،ومعظ��م الباع��ة يف ال�س��وق من
الن�ساء.
وي�ض��م �س��وق واج��ف جمموعة م��ن الأزقة
ال�ض��يقة التي تفرت�ش �أرا�ض��يها الن�س��اء الالتي
يعر�ض��ن خمتلف ال�سلع واملالب�س و�أدوات الزينة
الطبيعية مثل احلناء وال�س��در و الكحل و الديرم
وغريه مما كانت املر�أة الكويتية ت�ستعمله قدميا،
�إ�ض��افة �إىل الأدوات املنزلية امل�س��تعملة و�أدوات
اخلياطة و�أدوات النجارة ،وتكون مو�ضوعة على
�أقم�شة �أو ح�صر مفرو�شة على الأر�ض.

سوق المناخ

يق��ع يف منطق��ة القبل��ة و�س��ط العا�ص��مة
الكوي��ت .ع��رف ه��ذا ال�س��وق ب�س��وق الأوراق
املالية ،لأنه �ش��هد تداول الأ�س��هم يف العديد من
املكات��ب العقارية ،وكان �س��وق امل�ض��اربة املالية
غري الر�س��مي .وي�ضم ال�س��وق حاليا العديد من
املكاتب اال�س��تثمارية والعقارية .و�س��مي با�س��م
(املن��اخ) لأن الإبل التي حتمل الب�ض��ائع البدوية
مثل احلط��ب و الدهن و اجلل��ود والعرفج كانت
ت�أتي من ال�ص��حراء وتنوخ فيه� ،أي حتط رحالها
وت�سرتيح قربه.

وغريها ،و(�سوق الدهن) الذي يباع فيه ال�سمن
البلدي (الدهن العداين) ،و(�سوق املقا�صي�ص).
وهناك (�سوق ال�ص��ناديق) الذي يقع يف جنوب
�سوق الغربللي ويباع فيه احل�صري (احل�صران)
و�س��عف النخل وال�صناديق اخل�ش��بية ،و (�سوق
التناك��ة) ال��ذي كان ي�ص��نع ويباع فيه �ص��فيح
احلديد التنك ،و(�س��وق املاي) املخ�ص�ص لبيع
املاء ،و (�س��وق اجلت) الذي يباع فيه الرب�س��يم
عل��ى �ش��كل ح��زم جتلب م��ن م��زارع اجلهراء
والفنطا�س والفنيطي�س و�أبو حليفة.

يخفف حرارة الصيف

سوق الغربللي

سوق واجف (الحريم)
يضم مجموعة من
األزقة الضيقة التي
تفترش أراضيها
النساء الالتي يعرضن
مختلف السلع
والمالبس وأدوات
الزينة الطبيعية
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�أ�ش��هر �أ�سواق العا�ص��مة و�أقدمها .و�سمي
ن�س��بة �إىل عائل��ة (الغربللي) الت��ي كانت متتلك
ع��ددا كبريا من الدكاكني واملحال فيه .وقد بني
و�س��قف بجذوع �شجر معروفة با�س��م (البواري)
لكن ا�س��تعي�ض عنها ب�س��قف من ال�ص��فيح منذ
ال�س��تينات نظ��را لتعر���ض الب��واري للعديد من
احلرائق.
ويوج��د �س��وق الغربلل��ي ب�ين (�س��وق
ال�ص��راريف «ال�ص��رافني») و�ش��ارع عب��داهلل
ال�س��امل (ال�شارع اجلديد) �أو ( �ش��ارع البلدية )
يف منطقة املباركية .وكان ي�س��تخدم لبيع بي�ض
الدجاج الذي ت�أتي به الن�س��وة .ويحوي ال�س��وق
�أ�س��واقا فرعي��ة منه��ا �س��وق (ال�س�لاح) الذي
تباع فيه الأ�س��لحة من بنادق و�س��يوف وخناجر
العدد السابع عشر  -سبتمبر 2018
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سوق المباركية

�أحد �أ�س��واق الكويت الرتاثية ،ويوجد
يف منطقة القبلة� .سمي بذلك ن�سبة �إىل
ال�شيخ مبارك ال�صباح ،ويتفرع منه عدد
من الأ�س��واق منها (�سوق املعجل) الذي
تباع فيه الأقم�ش��ة الن�س��ائية ،و(�س��وق
البن��ات) الذي تباع ب��ه الرباقع وبع�ض
م�ستلزمات الن�ساء قدميا.

العمل في األسواق يبدأ
في وقت مبكر كل
نهار وتغلق عند الظهر
ثم تعاود نشاطها
بعد العصر وتستمر
حتى وقت العشاء

وهناك �أي�ضا (�سوق االطوا�شة) و الطوا�شة
ه��م جت��ار بي��ع و�ش��راء الل�ؤل�� ؤ� قدمي��ا .وكان
يق��ع بالقرب من قي�ص��رية الب��در وبالتحديد
بالقرب من م�سجد ال�سوق الكبري.
وم��ن �أ�س��واق الكوي��ت القدمي��ة (�س��وق
ال�ص��فافري) القريب من (�س��وق واج��ف) .وهو
�س��ــوق النحا�س��ــني الذين ي�ص��نعــون الأوانــي
م��ن النحــا���س .فيمــ��ا كان (�س��وق التجـــ��ار)
عــب��ارة ع��ن قيـ�ص��ــريــة تقــ��ع خلــف �س��ــوق
املنـــاخ ويلتقــي فيــه التجــار للت�ش��ـــاور وعقـــد
ال�صفقـــات التجاريـــة.

سوق الزل

وم��ن الأ�س��واق القدمية �س��وق (الزل) الذي
يب��اع في��ه جميع �أنواع ال�س��جاد .ويقع يف و�س��ط
�س��وق الزل ما يطلق عليه (�سوق الب�شوت) حيث
تباع جميع �أنواع الب�ش��وت التي ت�ستورد �أقم�شتها
من �سوريا والعراق ،وفيه ي�شاهد املارة اخلياطني
وه��م جلو���س على الأر���ض يف�ص��لون ويخيطون
الب�شوت و يزينونها بال�شرائط املق�صبة.
وهن��اك �أي�ض��ا �س��وق (احلراج) ال��ذي ميتاز
بطوله وازدحامه وتنت�شر به املحال ال�صغرية لبيع
مواد و�أدوات البناء و�أدوات النجارة واحلدادة.

وهناك �أي�ضا (�سوق الطيور) الذي تباع
فيه كل �أنواع الطيور كاحلمام والدجاج،
فيما تباع ال�س��اعات وت�ص��لح يف (�س��وق
ال�ساعات)� .أما احللي واملجوهرات فكانت
تباع يف (�سوق ال�صبة �أو ال�صاغة).
وتعر�ض يف �س��وق املباركية الكثري من
ال�س��لع الغذائية مثل اللحوم والأ�سماك
وال�س��لع اال�س��تهالكيــة واحللويـــ��ات
ال�ش��عبية الكويتي��ة و التمور والع�س��ل
ومبرور الزمن تطورت هذه الأ�س��واق وتطور
معه��ا معرو�ض��اتها وحماله��ا .و�س��عت الدول��ة
للمحافظة عل��ى عدد من تلك الأ�س��واق ف�أعادت
احليوي��ة �إليه��ا واهتم��ت برتميمه��ا وت�س��قيفها
و�إع��ادة �إعم��ار بع�ض ما ته��دم منه��ا ،وتزيينها

والتواب��ل واملالب�س الن�س��ائية والرجالية،
�إ�ضافة �إىل العديد من حمال االك�س�سوارات
والتح��ف التاريخية واخلزف .ويتميز هذا

ال�س��وق ب�أ�س��عاره املنا�س��بة مما �أك�سبه
�ش��هرة كب�يرة ،كم��ا تنت�ش��ر املقاه��ي
ال�شعبية واملطاعم على جانبيه.

بالإ�ض��اءة املنا�س��بة ،واملعامل الرتاثية املنا�س��بة،
فع��ادت مق�ص��دا للعائ�لات الكويتي��ة ،وجلمي��ع
املقيمني فيها وال�سياح القادمني لزيارتها ،للتب�ضع
م��ن منتجاته��ا وحمتوياته��ا ،والتمت��ع مبقاهيها
ومطاعمها ،و�أجوائها الرتاثية اجلميلة.
سعت الدولة

تعرض في سوق

للمحافظة على

المباركية الكثير من

األسواق القديمة

السلع الغذائية مثل

فأعادت الحيوية إليها

اللحوم واألسماك

واهتمت بترميمها

والسلع االستهالكية

وتسقيفها وتزيينها

والحلويات الشعبية

باإلضاءة المناسبة

والتمور والتوابل
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شخصية العدد

ول��د حم��زة عبا���س يف ع��ام  ،1934وتلق��ى
تعليم��ه الأويل يف املدر�س��ة املباركي��ة ،ثم التحق
باجلامع��ة الأمريكي��ة يف ب�يروت ،فح�ص��ل على
�شهادة اللي�سان�س يف االقت�صاد عام .1958
عم��ل يف وزارة املالي��ة �أواخر ع��ام  1958يف
ق�سم اال�ستثمار ،وانتقل بعدها �إىل وظيفة معاون
�إداري يف دائ��رة املوظف�ين  1959ـ  1960الت��ي
حتولت فيما بعد �إىل ديوان املوظفني.
�أكمل درا�س��اته العلي��ا يف جامعة �أك�س��فورد
بكلية �سانت �أنطوين (� )1962-1960ضمن بعثة
كويتية �أر�س��لتها وزارة املالية ،وانت�سب �إىل (بنك
�أوف انغالن��د) ال��ذي ي�ش��به عمله عم��ل البنوك
املركزية لي�شارك يف دورة تدريب ميدانية.
وع�ّي�نّ حم��زة �س��كرتريا يف جمل���س النق��د
الكويتي  1963ـ  ،1968ثم نائب حمافظ الكويت
يف �ص��ندوق النق��د ال��دويل ،وا�س��تمر يف ذل��ك
املن�ص��ب حتى عام  ،1983وعني حمافظا للبنك
املركزي ما بني  1973و .1983
وه��و واحد من �أربعة حمافظ�ين تعاقبوا على
حاكمية البنك املرك��زي ،وكان ترتيبه الأول ،تاله
عبدالوهاب التمار  1983ـ  ، 1986ثم ال�شيخ �سامل
عبدالعزيز �سعود ال�صباح من  1986وحتى ،2012
فالدكتور حممد الها�شل الذي ت�سلم من�صبه عام
 2012وال يزال م�ستمرا فيه حتى الآن.

حمزة حسين..
أول محافظي بنك
الكويت المركزي
وحامي الدينار
�إعداد  :مو�سى �أحمد
يعت�بر حمزة عبا�س ح�س�ين �أحد �أبرز م�ؤ�س�س��ي بن��ك الكويت املرك��زي ،وكان �أول
حماف��ظ ل��ه يف الفرتة ما ب�ين  1973و ،1983وا�س��تطاع من خالل ا�س�تراتيجيته �أن
يحافظ على الدينار الكويتي وقوته عرب ربطه ب�سلة عمالت متنوعة ،وهو �أي�ضا الأمر
ال��ذي حمى اقت�ص��اد البالد عقب الغزو العراقي للكويت ،ال��ذي حاول يف عام � 1990أن
يزيل �أي �أثر للدينار.
ّ
حذر مرارًا من عواقب
الممارسات الخاطئة
التي شهدها سوق
المناخ خالل أزمة
األسهم
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«وكن��ت س��أصبح س��عيدا ل��و واف��ق األمير
الراحل الش��يخ جابر األحمد الصباح على
طلب التنحي ،بعد رفض س��موه في املرتني
الس��ابقتني خ�لال فعالي��ات س��وق املن��اخ،
فه��ذا م��ا كان س��يخلّصني م��ن الكاب��وس
احملتّ م حدوثه ،وهو انهيار السوق»
حمزة عباس حسني

بين السياسة واالقتصاد

خال��ف حم��زة االجتاه��ات ال�س��ائدة الت��ي
جتمع م��ا بني ال�سيا�س��ة واالقت�ص��اد ،وكان يرى
�أن التف�س�ير االقت�ص��ادي للحدث ال�سيا�س��ي هو
الأ�ص��ح ،متجاه�لا �أن ال�سيا�س��ة دخل��ت يف كل
املجاالت وبات من ال�صعب الف�صل بني الأمرين.
وهو ينظر �إىل الغ��زو العراقي يف عام  1990من
منظور اقت�صادي ال �سيا�سي ،وهذا ما جعله �أكرث
تفا�ؤال من غريه بعودة الكويت حرة.
ومبقت�ض��ى املر�س��وم رقم  32ل�س��نة -1968
ال��ذي مبوجب��ه مت��ت ت�ص��فية جمل���س النق��د
الكويتي� -أن�شئ البنك املركزي وبا�شر �أعماله يف
 1969/4/1وافتتح مقره الأول �سنة  ، 1977وكان
يديره جمل�س �إدارة ي�ش��كل من املحافظ رئي�س��ا،
وعدد من الأع�ضاء ،ويتوىل عددا من املهام منها
�إ�صدار العملة حل�ساب الدولة والعمل على ت�أمني
ثبات النقد ومراقبة اجلهاز امل�صريف.

وم��ع �أن البنك املرك��زي ال يتدخل يف تنظيم
ال�ص��فقات واملعامالت التجارية ف�إن حمزة ح ّذر
مرارا من عواقب املمار�س��ات اخلاطئة يف �س��وق
املناخ ،ومع ذلك مل حت�ص��د الكويت �إال اخل�سائر
من وراء تلك الأزمة ال�ص��اعقة ،وهو ما �س ّبب له
عدة م�شكالت �صحية.
يعرف��ه املقربون منه ب�أنه رج��ل عائلي جدا،
مهتم ب�أ�سرته ،و�إذا �ص��ادف و�شارك يف منا�سبة
عام��ة ،تربز جر�أته بالطرح واحلديث وب�أ�س��لوب
يقن��ع احلا�ض��رين ،البتع��اده ع��ن ال�ش��عارات
وال��كالم ال�سيا�س��ي ،و�إن بدا بال�ش��كل �أقرب �إىل
الوجه اجلدي منه �إىل الوجه املبت�سم والب�شو�ش.
جلب��ت �أزم��ة املناخ ل��ه املر�ض عل��ى الرغم
م��ن �أنه حذر منها قب��ل وقوعها ،لذا كانت �أزمته
ال�ص��حية م�ض��اعفة .وعندما �س��افر للعالج يف
�أمري��كا و�أملاني��ا مل يج��دوا لدي��ه �أي عوار���ض
ج�س��مانية ،بل حالة نف�سية جعلته ي�شعر بال�ضيق
نتيجة ال�ضغوط التي عاي�شها.
يف مار���س � 2017أ�ص��در حم��زة عبا���س
كتابه (ون�ص��حت لكم) ،الذي تناول فيه �س�يرته
الذاتية و�ص��فحات من رحلته احلافلة يف املجال
االقت�ص��ادي ،عل��ى م��دار  50عام ًا كان��ت تتمتع
بامل�ص��داقية ،و�أع��رب ع��ن ت�أمل��ه مل��ا �آل��ت �إليه
الأو�ضاع يف الكويت.
السيرة الذاتية

•مواليد .1934
•تلقى تعليمه الأويل يف املدر�سة املباركية
ثم التحق باجلامعة الأمريكية يف بريوت
وح�صل على �شهادة اللي�سان�س يف االقت�صاد
عام .1958
•عمل يف وزارة املالية �أواخ��ر ع��ام 1958
بق�سم اال�ستثمار ،وانتقل بعدها �إىل وظيفة
معاون �إداري يف دائ��رة املوظفني  1959ـ
 1960التي حتولت فيما بعد �إىل ديوان
املوظفني.
•�أكمل درا�ساته العليا يف جامعة �أك�سفورد
بكلية �سانت �أنطوين (� )62-60ضمن بعثة
كويتية �أر�سلتها وزارة املالية.
•عينّ �سكرتريا يف جمل�س النقد الكويتي

كتاب (ونصحت
لكم) تناول فيه
محطات متميزة من
رحلته االقتصادية
على مدار  50عاما

 1963ـ  1968ث��م نائب حمافظ الكويت
يف �صندوق النقد ال��دويل ،وا�ستمر يف هذا
املن�صب حتى .1983
•عني حمافظا للبنك املركزي (.)1983-73
•بعد �سنة � 1983شغل عدد ًا من املنا�صب ،هي:
 ع�ضو يف العديد م��ن جمال�س �إدارات�شركات ا�ستثمارية وبنوك داخل الكويت
وخارجها.
 ع�ضو املجل�س الأعلى للتعليم. ع�ضو املجل�س الأعلى للتخطيط. ع�ضو اللجنة العليا للتنمية «�إ�صالح امل�ساراالقت�صادي».
 م�ست�شار اللجنة املالية االقت�صادية يفجمل�س الأمة.
العدد السابع عشر  -سبتمبر 2018

25

ميناء (مبارك الكبير)
من أهم مشاريع
خطة التنمية
وسيؤدي لزيادة
حجم االستثمارات
بالكويت

ميناء (مبارك الكبير)..
خطوة مهمة في إحياء طريق الحرير
�إعداد� :آمنة ال�شمري

�سي�ش��كل ميناء بوبيان (مبارك الكبري) البحري بعد �إن�شائه يف جزيرة بوبيان احليوية
يف اخللي��ج العربي نقلة نوعي��ة يف قطاع جتارة الرتانزيت بني الكوي��ت ودول العامل ،كما
�س��يمثل خطوة مهمة يف العودة م��رة �أخرى �إىل �إحياء طريق احلري��ر القدمي من خالل
بوابة الكويت �شمال اخلليج �إىل املنطقة ودول اجلوار.
وتقوم الكويت حالياً بت�شييد ميناء مبارك الكبري متا�شيا مع توجهها الهادف �إىل تعزيز
موقعه��ا الإقليمي يف جمال النقل البح��ري ،عالوة على تطوير املوانئ القائمة عرب خطة
تت�ض��من م�ش��روعات طموحة لزيادة كفاءتها وقدرتها؛ ات�س��اقاً مع التوجه العاملي لإعادة
تفعيل طريق احلرير الذي يربط �شرق �آ�سيا ب�أوروبا مروراً بدول املنطقة ،ومنها الكويت.
ويعد م�ش��روع ميناء بوبيان (مبارك الكبري) من �أهم و�أكرب م�ش��اريع خطة التنمية يف
البالد ،حيث �س��ي�ؤدي �إىل زيادة حجم اال�ستثمارات يف الكويت وا�ستقطابها من �شتى �أنحاء
العامل ،وتطوير اخلدمات التي تقدمها املوانئ البحرية ،ورفع قدرتها اال�ستيعابية ،وزيادة
املوارد االقت�ص��ادية ،وتعزيز معدالت النمو االقت�صادي ،و�إنعا�ش حجم التجارة الإقليمية،
ورفع م�ؤ�شرات الأداء.
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خطة تطوير بوبيان

دراسة عالمية

يعترب ميناء مب��ارك الكبري جزء ًا من خطة
تطوي��ر جزيرة بوبيان التي ب��د�أت فكرة �إقامتها
يف عام  1983و�أقرت يف عام  ،1996حيث بد�أت
عملية ت�صميم امليناء يف عام .2004
وي�ش��كل عمل ميناء مبارك الكبري جزء ًا من
منظومة متكاملة لإن�شاء املدن يف �شمال الكويت
وتطوي��ر املوان��ئ الكويتي��ة؛ به��دف حتويل دولة
الكويت �إىل مركز مايل واقت�صادي ،و�سيكون يف
حدود احتياجات الكويت �أو ًال و�إقليمي ًا ثاني ًا.

و�أكدت درا�سة �أعدها مكتب ا�ست�شاري عاملي
بن��اء على تكليف من البنك الدويل حول جزيرة
بوبيان يف �أغ�س��ط�س � 2003ضرورة �إن�شاء ميناء
جتاري يف اجلزيرة حلاجة االقت�صاد الكويتي.

وي�أت��ي �إن�ش��اء املين��اء لتزايد حج��م جتارة
الواردات �إىل دولة الكويت من ثالثة ماليني طن
يف ع��ام � 1993إىل  30ملي��ون طن يف ال�س��نوات
الأخ�يرة ،مع زيادة �س��نوية م��ن  5يف املئة �إىل 7
يف املئة يف ظل الو�ض��ع االقت�صادي العادي ،كما
�أن تزايد ع��دد احلاويات من � 250ألف ًا �إىل 900
�ألف حاوية �س��بب ا�س�تراتيجي �آخ��ر ،علم ًا ب�أن
ل��دى الكويت ميناءي��ن جتاريني ومين��اء واحد ًا
لل�سفن اخل�شبية.

وج��اء اختي��ار موق��ع املين��اء بعد درا�س��ات
عديدة مع مكاتب ا�ست�شارية عاملية �شملت ثالثة
مواق��ع يف اجلزيرة ،و�أثبتت �أن املوقع احلايل هو
الأف�ضل من الناحية البيئية والفنية.
وي�س��اهم م�ش��روع ميناء مب��ارك الكبري يف
تن�ش��يط النق��ل والتج��ارة البحري��ة يف املناطق
ال�ش��مالية للعراق و�س��وريا وتركيا ،وبذلك يعترب
من �أهم امل�شاريع احليوية التي ت�ساهم يف حتويل
الكويت �إىل مركز جتاري ا�سرتاتيجي.
جسر ومارينا بحري

�س��يتم �إن�ش��اء امليناء  -وهو �ضمن اخلطة
التنموي��ة الثالث��ة للكويت  -يف جزي��رة بوبيان
املطل��ة على اخلليج ،وهي �أك�بر جزيرة لديها،

يعتبر من أهم
المشاريع الحيوية
التي تساهم في
تحويل الكويت
إلى مركز تجاري
استراتيجي
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يشكل عمل ميناء
مبارك الكبير جزءًا من
منظومة متكاملة
إلنشاء المدن في شمال
الكويت وتطوير الموانئ
الكويتية
و�س��يتم بناء ج�س��ر يرب��ط اجلزي��رة بالكويت
بطول يبلغ نحو  30كلم� ،إ�ض��افة �إىل خط �سكة
حديد داخل امليناء و�س��ور �أر�صفة بطول 1300
كلم ومارينا بحري ومن�ش�آت �أخرى.
وتنق�سم املرحلة الأوىل للم�شروع �إىل ثالثة
�أج��زاء الأول بد�أت �أعماله يف �س��بتمرب 2007
وي�ش��مل ت�ص��ميم و�إن�شاء طريق �س��ريع بثالث
ح��ارات لكل اجتاه ويبلغ ط��ول الطريق  30كلم
مع �إن�ش��اء �سكة حديدية بنف�س الطول متر عرب
اجلزيرة والأر�ض الرئي�س��ية وج�سري الطريق.
و�ستمر ال�سكة احلديد عرب خور ال�صبية لربط
مين��اء بوبيان البحري بال�ص��بية .ومت االنتهاء
من تنفي��ذ اجل�س��ر احلديدي بط��ول كيلومرت
واحد وجار العمل على تنفيذ �أ�سا�س��ات ج�س��ر
ال�سيارات وال�سكة احلديد.

اختيار موقع الميناء
جاء بعد دراسات
عديدة مع مكاتب
استشارية عالمية
شملت ثالثة مواقع
في الجزيرة
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ويت�ضمن اجلزء الثاين من امل�شروع �أعمال
الدرا�س��ات وجتميع البيانات كم�سح قاع البحر
للقن��اة املالحية وفح���ص تربة البح��ر و�أر�ض
امليناء ودرا�سة التقييم البيئي ،و�أعمال ت�صميم
 16مر�سى� ،إ�ض��افة �إىل ت�صميم �أعمال تعميق
القن��اة املالحي��ة بعم��ق  14.5م�تر و�أحوا���ض
امليناء بعم��ق  16مرتا ،و�أعمال تنفيذ و�إن�ش��اء
�أربعة مرا�س بطول  1600مرت وعمق  16مرتا.
وي�ش��تمل اجل��زء الثال��ث عل��ى ق�س��مني:
الأول يت�ض��من �أعمال تعميق امل�س��ار املالحي
يف البح��ر وحو���ض املين��اء ،لتتمكن ال�س��فن
ذات الأحجام الكبرية من الو�ص��ول والر�س��و
ب�أمان على �أر�ص��فة املين��اء اجلديد والتي مل
تكن ب�إمكانها يف ال�س��ابق الو�صول �إىل �شمال
اخلليج العربي.

ويت�ض��من الق�س��م الثاين ت�ص��ميم و�إن�شاء
املباين واخلدمات الرئي�س��ية ال�ض��رورية لبدء
�أعمال الت�ش��غيل يف امليناء .وبعد انتهاء املرحلة
الأوىل ب�أجزائها الثالثة �س��يبد�أ ت�ش��غيل امليناء
ب�أربعة �أر�صفة.
المراحل الالحقة

تت�ض��من املرحل��ة الثاني��ة م��ن امل�ش��روع
�إن�ش��اء  12مر�س��ى �إ�ضافيا لتبلغ �س��عة امليناء
االجمالية  16مر�سى ،يف حني تت�ضمن املرحلة
الثالثة �إن�ش��اء ثمانية مرا�س لتبلغ �سعة امليناء
الإجمالية  24مر�سى.
وت�ش��مل املرحل��ة الرابع��ة والأخ�يرة من
امل�ش��روع �إن�شاء  36مر�س��ى لت�ستكمل املخطط
الهيكل��ي مبين��اء بح��ري رئي�س��ي �س��عته 60
مر�س��ى ،يكون حمورا رئي�س��يا للنقل الإقليمي
يرب��ط الأر�ض بالبحر بو�س��ائط نقل متعددة،
كالط��رق ال�س��ريعة وال�س��كك احلدي��د،
ويع��زز مكانة الكوي��ت كمركز مهم للن�ش��اط
االقت�صادي الإقليمي.
ووقع��ت الكوي��ت وال�ص�ين اتفاق�� ًا تق��وم
مبوجبه ال�ص�ين بتطوير و�إدارة ميناء مبارك
الكب�ير و�إجن��از كل املرافق اخلا�ص��ة به ،من
خ�لال �إقام��ة منطقة ح��رة و�أخرى �ص��ناعية
ومدين��ة لوج�س��تية ومط��ار و�س��كك حديدية
وغريه��ا م��ن اخلدم��ات الت��ي تتعل��ق بالنقل
مبختل��ف �أنواعها� ،ض��من ر�ؤية حتويل الكويت
مركز ًا ال�س��تقبال الب�ضائع وتوزيعها على دول
اجلوار.

«طريق الحرير»
ممر تاريخي ممتد عبر العالم..

هل يمر عبر الكويت؟
�إعداد :مو�سى �أحمد

يرتدد يف الآونة الأخرية م�ص��طلح (طريق احلرير) ،الذي كثرياً
ما �أ�ص��بح مادة �إعالمية حتمل �أبعاداً اقت�صادية وجيو�سيا�سية
كب�يرة ،م��ع �س��عي ال��دول العظم��ى �إىل ت�أمني طرق
جتارته��ا العاملي��ة ،واحل�ص��ول عل��ى موان��ئ
ا�سرتاتيجية ..فما هو (طريق احلرير)؟
(طري��ق احلري��ر) ه��و عب��ارة ع��ن
جمموع��ة م��ن الط��رق واخلط��وط الربية
والبحري��ة املرتابط��ة الت��ي متت��د لنح��و � 15ألف
كيلومرت ،كانت ت�س��لكها القوافل وال�سفن قدمياً؛ بهدف
نقل الب�ضائع التجارية بني ال�صني و�آ�سيا ال�صغرى والو�سطى
وبالد العرب والفر�س و�أفريقيا و�أوروبا ،وقد ت�ص��ل مدة الرحالت
�إىل �أ�شهر عدة.
والطريق القدمي من املمرات التاريخية التي �س��اهمت يف منو وازدهار
ال�ش��عوب واحل�ضارات قدمياً ،والتي ذاع �ص��يتها �إىل عاملنا احلديث ،حيث
جمع هذا الطريق بني التجارة والثقافة وال�سيا�سة.
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وترجع ق�ص��ة اكت�ش��اف (طريق احلرير) �إىل
القرن الثاين قبل امليالد عندما �أر�سل �أحد امللوك
ال�صينيني �ض��ابطا �إىل املناطق ال�شمالية الغربية
من ال�ص�ين لإقناع القبائل هناك بالت�ضامن معه،
للق�ضاء على فتنة داخلية ،حيث ا�ستغرقت الرحلة
نحو  13عام ًا.
وع��اد ال�ض��ابط بعده��ا �إىل العا�ص��مة بع��د
رحلة �أ�س��طورية تكب��د خاللها الأ�س��ر مرتني من
دون حتقيق الغاية الع�س��كرية ،لكنه حقق االنفتاح
االقت�ص��ادي مبعرفته تفا�صيل الطرق ،حيث �أعاد
الكرة ثانية بقافلة كبرية �ض��مت ب�ضائع خمتلفة،
وب��د�أت القبائ��ل عل��ى جانب��ي الطري��ق تتب��ادل
وت�شرتي وتبيع حتى نهاية حدود ال�صني.
سبب التسمية

يعت�بر م�ص��طلح (طري��ق احلري��ر) حديث
العه��د ن�س��بي ًا ،فف��ي �أوا�س��ط الق��رن التا�س��ع
ع�ش��ر �أطل��ق الع��امل اجليولوج��ي الأمل��اين
الب��ارون فردينان��د فون ري�ش��تهوفن ا�س��م «دي
�سيدين�س�ترا�س» (�أي طري��ق احلري��ر بالأملانية)
على �شبكة التجارة واملوا�صالت ،ومل حتمل هذه
الط��رق القدمية ط��وال تاريخه��ا ا�س��م ًا بعينه،
حي��ث حمل ع��دة �أ�س��ماء منها (طريق الي�ش��م)
و(طريق الأحج��ار الكرمية) و(طري��ق البوذية)
و(طري��ق الفخ��ار واخلزف) و(طري��ق التوابل).
وكل ا�سم من تلك الأ�سماء كان يخ�ص جزء ًا من
طريق احلرير.
مسلكان بري وبحري

عم��ل امل�س��لكان ال�بري والبح��ري لطريق
احلري��ر على ت�س��هيل نقل �س��لع و�أف��كار جنوب
و�ش��رق �آ�سيا �إىل �أوروبا ،من ال�شاي ال�صيني �إىل
اخرتاعات مثل الورق والبارود والبو�صلة ،ف�ض ًال
عن املنتج��ات الثقافية مثل الن�ص��و�ص البوذية
واملو�سيقى الهندية.
و�أدت هذه الط��رق دور ًا يف تالقي الثقافات
وال�ش��عوب وتي�س�ير املبادالت بينها ،فقد ا�ضطر
التج��ار �إىل تعل��م لغ��ات وتقالي��د البل��دان التي
�س��افروا عربها ،و�س��لك العديد من امل�س��افرين
ه��ذه الطرق للدخول يف عملي��ة التبادل الفكري
والثقايف التي كانت عامرة يف املدن املمتدة على
طول هذه الطرق.

وتط��ور ال�س��فر عرب ط��رق احلري��ر بتطور
الط��رق نف�س��ها حيث كان��ت امل��دن الواقعة على
امتداد طريق احلرير توفر الطعام واملاء و�أماكن
الراحة للم�س��افرين ،بالإ�ضافة �إىل ال�سلع املعدة
للتب��ادل التج��اري ع�بر ع��دة (خان��ات) ،وهي
عبارة عن (م�ض��افات) و(نزل) كبرية م�ص��ممة
ال�ستقبال التجار امل�سافرين.
و�أطل��ق العامل اجليولوجي ري�ش��تهوفن على
ه��ذا الطريق ا�س��م (طريق احلرير) ن�س��بة �إىل
�أ�ش��هر �س��لعة (كان��ت ال�ص�ين حتتك��ر �إنتاجها
�آن��ذاك) ،و�أبق��ت على �س��رها نحو ثالث��ة �آالف
�س��نة ،حتى �إنها كانت تعدم كل م��ن يتجر�أ على
�إف�شاء �سر �إنتاج احلرير ل�شخ�ص غريب.
ومل ي�ش��كل احلرير �سوى واحد من املنتجات
العديدة التي كانت ت�ص��درها ال�صني �إىل العامل
حيث كانت الأواين اخلزفية هي ثاين �أكرب �سلعة
ت�صدرها �إىل العامل.

(طريق الحرير) هو
مجموعة من الطرق
والخطوط البرية
والبحرية المترابطة
التي تمتد لنحو
 15ألف كيلومتر

البضائع المنقولة

م��ن �أهم الب�ض��ائع الت��ي انتقل��ت عرب هذا
الطري��ق ،الزج��اج والأحجار الكرمي��ة والتوابل
والزعفران والعطور والعقاقري الطبية والنباتات
واحليوان��ات وجلوده��ا وامل�ش��غوالت اخل�ش��بية
والفنية والأ�سلحة.
وم��ن �أبرز الإجن��ازات التقنية التي خرجت
من هذا الطريق �إىل العامل تقنية �ص��ناعة الورق
وتط��ور ال�ص��حافة املطبوعة الت��ي �أحدثت نقلة
نوعية يف جمال العلوم و�سهولة تدوينها.
وت��ردد ن��وع جدي��د م��ن امل�س��افرين عل��ى
الطري��ق وه��م علم��اء الآث��ار واجلغرافي��ا،
وتواف��د ه���ؤالء الباحثون من دول ع��دة ،و�أخذوا
يجتازون �صحراء �شمال غرب ال�صني قا�صدين
ا�ستك�شاف املواقع الأثرية القدمية املنت�شرة على
طول الطريق.
تالقي الثقافات

تط�� ّور طريق احلرير مبرور الزمن مع تبدّل
ال�س��ياقات اجلغرافية ال�سيا�س��ية ع�بر التاريخ،
و�ش��كلت التج��ارة البحري��ة فرع ًا �آخر اكت�س��ب
�أهمي��ة بالغة يف هذه ال�ش��بكة التجارية العاملية،
وا�ش��تهرت خا�ص��ة بنق��ل التوابل ،حت��ى عرفت
�أي�ض�� ًا با�س��م طرق التوابل ،حيث َز ّودت �أ�س��واق

في أواسط القرن 19
أطلق األلماني فرديناند
فون ريشتهوفن اسم
“دي سيدينستراس” (أي
طريق الحرير باأللمانية)
على شبكة التجارة
والمواصالت الرابطة بين
آسيا وأوروبا
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  في عام  2013أطلقت
الصين مبادرة (الحزام
والطريق) لخلق طريق
بري وبحري لتعزيز
الربط الدولي ودعم
حركة التجارة

من أبرز اإلنجازات
التقنية التي خرجت
من طريق الحرير صناعة
الورق وتطور الصحافة
المطبوعة الذي أحدث
نقلة نوعية في
مجال العلوم
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الع��امل بالقرفة والبه��ار والزجنبي��ل والقرنفل
وجوز الطي��ب القادمة كلها من ج��زر امللوك يف
�إندوني�سيا (املعروفة �أي�ضا با�سم جزر التوابل).
وتو�س��عت �ش��بكة الط��رق يف مطل��ع القرون
ّ
الو�س��طى� ،إذ �شقّ بحارة �ش��به اجلزيرة العربية
م�س��الك جتارية جديدة عرب بحر العرب وداخل
وتي�س��ر مع الوقت ركوب البحر
املحيط الهنديّ ،
مل�س��افات طويلة بف�ض��ل الإجنازات التقنية التي
حتققت يف علم املالحة والعلوم الفلكية وتقنيات
بناء البواخر جمتمع ًة.
ومن��ت مدن �س��احلية مفعم��ة باحلياة حول
املوان��ئ املحاذي��ة له��ذه الط��رق الت��ي كان��ت
ت�س��تقطب �أعداد ًا غفرية من ال��زوار على غرار
الإ�سكندرية وم�س��قط وغوا ،و�أ�ضحت هذه املدن
مراك��ز غنية لتب��ادل ال�س��لع والأف��كار واللغات
واملعتقدات مع الأ�س��واق الك�برى وجموع التجار
والبحارة الذين كانوا يتبدلون با�ستمرار.
و�س��اهم التج��ار امل�س��لمون الذي��ن �س��لكوا
امل�س��الك املختلف��ة لطريق احلري��ر يف التعريف
بالإ�سالم ون�ش��ره ،وقاموا ببناء م�ساجد يف عدد
م��ن القرى واملدن ال�ص��ينية ،وبف�ض��لهم اعتنق
�صينيون كرث الإ�سالم.
وتذك��ر امل�ص��ادر التاريخي��ة �أن “�ش��يان”
الت��ي تعد بداية طريق احلرير ،كانت �أول مدينة
يدخلها الإ�سالم على يد التجار العرب.
و�أدى الع��رب دور ًا حموري�� ًا يف جتارة طريق
احلري��ر بالنظر �إىل موقعه��م اجلغرايف الرابط
بني �آ�سيا و�أوروبا.
و�شهدت هذه الطرق تباد ًال للمعارف العلمية
والفني��ة والأدبية ،ف�ض� ً
لا عن احل��رف اليدوية
والأدوات التقني��ة ،فما لبثت �أن ازدهرت اللغات
والأديان والثقافات ومتازجت.
العالقة مع المسلمين

يرج��ع تاري��خ العالق��ات ال�ص��ينية وب�لاد
الإ�س�لام �إىل الق��رن الثام��ن عندم��ا امت��دت
الدولة الإ�س�لامية �ش��رق ًا وغرب ًا وو�صل نفوذها
�إىل احل��دود الغربية لل�ص�ين ،وبذلك �أ�ص��بحت
الأج��زاء الك�برى م��ن طريق��ي احلري��ر الربي
والبحري واقعة يف ديار الإ�سالم.
وم��ن الالف��ت �أن ال�ص��ينيني يف بداي��ة
توا�ص��لهم بتجار اجلزيرة العربية كانوا يطلقون

عل��ى الأحج��ار الكرمي��ة و�ش��به الكرمية ا�س��م
(ح�ص��ى الع��رب)؛ ظن�� ًا منهم �أن �أر���ض العرب
مفرو�شة بها وذلك لكرثتها.
الطرق البحرية

بالن�س��بة للط��رق البحري��ة ،كان التج��ار
البح��ارة يواجه��ون حتدي��ات متع��ددة �أثن��اء
رحالتهم الطويلة ،ال�سيما املتعلقة ببناء البواخر
و�س�لامة الرح�لات البحري��ة خ�لال الق��رون
الو�س��طى ،ف�أن�ش��ئت املوانئ على ال�س��واحل التي
تقطعها هذه الرح�لات التجارية البحرية ،مما
وفر فر�ص ًا حيوية للتجار لبيع حموالتهم وتفريغها
والتزود باملياه العذبة ،حيث كان النق�ص يف مياه
ال�ش��رب يعد �أحد املخاطر الكربى التي واجهها
البحارة يف القرون الو�سطى.
وكانت جمي��ع البواخر التجاري��ة التي تعرب
ط��رق احلرير البحرية معر�ض��ة خلطر �آخر هو
هجوم القرا�ص��نة؛ لأن حموالتها الباهظة الثمن
جعلتها �أهداف ًا مرغوبة.
ومع تغري اخلارطة ال�سيا�س��ية واالقت�صادية
يف �أوروب��ا و�آ�س��يا بعد الق��رن التا�س��ع امليالدي
وخا�ص��ة تقدم تكنولوجيا املالحة برز دور النقل
البح��ري يف التب��ادل التجاري؛ لذلك ا�ض��محل
دور طريق احلرير الربي التقليدي.
التأثير على الحضارات

كان لطريق احلرير ت�أثري كبري على ازدهار
الكث�ير من احل�ض��ارات القدمية مثل ال�ص��ينية
وامل�ص��رية والهندي��ة والروماني��ة واحل�ض��ارة
الإ�سالمية ،حتى �إن ذلك �أر�سى القواعد للع�صر
احلديث.
ويف الف�ترة ما بني القرن الثاين قبل امليالد

والق��رن الثاين املي�لادي كان على ط��ول طريق
احلرير �أربع دول امرباطورية كربى ت�أثر بع�ضها
ببع�ض ،وهي روما وبارثيا وكو�ش��ان و�أ�س��رة هان
ال�صينية يف �شرق �آ�سيا.
ومع انت�ش��ار احلروب �آن��ذاك ،اتخذ التجار
امل�س��ارات البحرية من ه��ذا الطريق ،لأنها �أكرث
�أمان�� ًا م��ن الطرق الربي��ة �إىل �أن فق��د الطريق
�أهميته وت�أثر �س��لبا وبد�أت جتارته تنكم�ش �شيئ ًا
ف�ش��يئ ًا ،وحتول��ت حرك��ة التجارة �إىل م�س��ارات
�أخ��رى عرب املحيط الهندي من �آ�س��يا اجلنوبية
�إىل �ش��مال �أفريقيا م��رور ًا بالبحر الأحمر حتى
خليج ال�سوي�س.
أسباب التوقف

من �أهم الأ�س��باب التي �أدت اىل توقف هذا
الطري��ق ،ه��ي االكت�ش��افات البحري��ة الكربى،
وانح��دار الإمرباطوري��ات ،واكت�ش��اف ت�ص��نيع
احلرير يف �أوروبا� ،إ�ض��افة اىل كرثة ال�صراعات
واحل��روب العرقي��ة والديني��ة وال�سيا�س��ية التي
كان��ت �أهدافه��ا اقت�ص��ادية بحتة ،ع�لاوة على
�إغالق بع�ض من �أجزاء الطريق من قبل الأتراك
وافتتاح قناة ال�سوي�س يف م�صر عام .1869
محاوالت اإلحياء

م��ع مطل��ع الت�س��عينيات ب��د�أت حم��اوالت
لإن�ش��اء طري��ق احلري��ر اجلديد ،م��ن بينها ما
عرف باجل�س��ر الربي الأوروبي الآ�س��يوي ،الذي
ي�صل بني ال�صني وكازاخ�ستان ومنغوليا ورو�سيا
وي�صل �إىل �أملانيا ب�سكك حديدية.
وع��اد طري��ق احلري��ر التاريخي بني �آ�س��يا
و�أوروبا �إىل االنتعا���ش جمدد ًا يف ابريل من عام
 2005يف مرحلة �أولية ت�ش��مل �س��بع دول �آ�سيوية

تبد أ� برتكيا وتنتهي بكازاخ�ستان ،لكن هذه املرة
بوا�سطة القطارات عو�ض ًا عن اخليول واجلمال،
ومتتد رحالت القطار �إىل م�س��افة ع�ش��رة �آالف
و 560كيلومرت ًا تقطع يف  38يوم ًا.
   ويف ع��ام � 2013أطلق��ت ال�ص�ين مبادرة
(احل��زام والطريق) لتحيي جتربة عرفها العامل
قدميا ببعديها االقت�صادي والثقايف خللق طريق
ب��ري وبحري لتعزيز الربط الدويل ودعم حركة
التجارة.
وت�أمل ال�صني �أن يخلق هذا امل�شروع ن�شاطا
جتاري��ا تفوق قيمته  2.5تريلي��ون دوالر �أمريكي
خ�لال � 10س��نوات .وتبل��غ التكلف��ة التقديري��ة
للطري��ق نح��و  47ملي��ار دوالر �أمريك��ي ،حي��ث
ي�ش��مل الطريق �أكرث من  60دولة يف قارات �آ�سيا
و�أوروبا وافريقيا.
ويف  18يناي��ر  2018و�ص��ل �أول قط��ار لنقل
الب�ض��ائع من مدينة (ييوو) �ش��رقي ال�ص�ين �إىل
العا�ص��مة الربيطانية لندن بع��د �أن قطع قرابة
� 12ألف كيلومرت خالل رحلة ا�ستمرت  18يوم ًا.

عمل المسلكان
البري والبحري
لطريق الحرير على
تسهيل نقل سلع
وأفكار جنوب وشرق
آسيا إلى أوروبا

مشاركة الكويت

�أعلنت الكويت م�شاركتها يف م�شروع (طريق
احلرير) ،التي تعك�س الر�ؤية ال�س��امية ل�صاحب
ال�س��مو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح بتحويل الكويت �إىل مركز مايل وجتاري
وثقايف �إقليمي وعاملي.
وت�أت��ي م�ش��اركة الكوي��ت يف هذا امل�ش��روع،
الت��ي �س��تكون من خالل �إن�ش��اء مين��اء دويل يف
�شمال اخلليج العربي بهدف التوافق مع تطلعات
امل�شروع الهادفة �إىل امل�ساهمة يف الربط القاري
بني الدول ،وجعل الكويت حمطة رئي�سية لتو�صيل
الب�ض��ائع وال�سلع من ال�ص�ين وجمهوريات �آ�سيا
الو�س��طى �إىل �أوروب��ا ودول الق��رن االفريق��ي
وبالعك�س.
وت��ويل دول��ة الكوي��ت مب��ادرة (احل��زام
والطري��ق) اهتمام�� ًا فائق�� ًا ع�بر املداخ��ل
اال�س��تثمارية مل�شروعات �ض��خمة حتتاج �إىل بنية
�أ�سا�سية مفيدة لتمدد العمالق الآ�سيوي ال�صيني
اقت�ص��ادي ًا ،ف�ض� ً
لا عن الفوائ��د العظيمة للربط
التجاري التي �ستتحقق ملنطقتنا احليوية.

شكلت التجارة البحرية
فرعًا آخر اكتسب
أهمية بالغة في
شبكة طريق الحرير
التجارية العالمية
واشتهرت خاصة بنقل
التوابل
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مشروع درر

اقتصاد متميز

الجزر الكويتية..منارات سياحية
واقتصادية وثقافية في طريق الحرير
�إعداد  :عبداهلل بدران
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لطامل��ا كانت الكويت �س��باقة يف املنطقة يف تعزي��ز مواردها
االقت�ص��ادية ،وحري�ص��ة على �إيجاد احللول املنا�سبة للتحديات
الت��ي تواجهه��ا ،وو�ض��ع اخلط��ط امل�س��تقبلية الواقعي��ة التي
ت�س��تهدف الدف��ع بعجل��ة التنمي��ة ،وتوف�ير الرخ��اء والأمن
واال�ستقرار ملجتمعها.
وهكذا عا�ش��ت الأجيال ال�سابقة من الكويتيني حياة مملوءة
بال�ص��عوبات ،مفعم��ة بالتحديــ��ات ،لكنه��ا جتاوزتها بف�ض��ل
حلمته��م وتكافلهــ��م ،وتعاونه��م على اخلري ،وحر�ص��هم على
جتاوز املحن والتغل��ب على العقبات ،واالنط�لاق ببلدهم نحو
حياة ف�ضلى يعمها العي�ش الكرمي ،وي�ســودها الهناء والأمان.
وبعد اال�س��تقالل ،كان��ت احلكوم��ة الكويتية ه��ي الداعم
الأ�سا�س��ي للن�شاط االقت�صادي والدافع الأول للنمو االقت�صادي
وخلق الوظائ��ف ،باعتبارها املهيمنة على امل�ش��روعات التنموية
الك�برى يف اقت�ص��اد يعترب النفط ه��و الدافع الأول وم�ص��در
الدخل الوحيد له .لكن ذلك الو�ض��ع الذي ا�س��تمر لعدة عقود
�أدى �إىل خلل اقت�صادي ملحوظ؛ �إذ �إن �إيرادات الدولة مرتبطة
ب�أ�س��عار النف��ط وتذبذباته ،مما ترت��ب عليه عج��وزات مالية
�س��جلتها ميزاني��ة الدولة يف ال�س��نوات الأخ�يرة .وهذه احلال
�شهدتها �أي�ضا دول اخلليج العربي ،لكن بع�ضها بادرت �إىل العمل
على �إ�ص�لاحات اقت�ص��ادية ملواجهة التحديات وتراجع �أ�س��عار
النف��ط ،ف�أقرت برامج �إ�ص�لاحية عرب ت�ش��جيع اال�س��تثمارات
الأجنبية وتر�شيد الإنفاق العام.

يعد االقت�صاد الكويتي �أحد �أهم االقت�صادات
يف ال�ش��رق الأو�س��ط ،حي��ث يعترب ن�ص��يب الفرد
م��ن الناجت املحلي الإجمايل من �أعلى امل�س��تويات
عامليا .كما متتاز الكويت بت�ص��نيف ائتماين عال،
ويعت�بر الدين��ار الكويت��ي الأعلى قيم��ة يف قائمة
العم�لات العاملية .كل هذه الأم��ور تعزز من الثقة
يف االقت�صاد املحلي.
وملا كانت الكويت تواجه حتديات اقت�ص��ادية
ع��دة تخ���ص حا�ض��ر الب�لاد وم�س��تقبلها ،ومن
�أهمها �ض��رورة تنوي��ع قاعدة االقت�ص��اد الكويتي
بعي��د ًا عن النف��ط ،ومنو الناجت املحل��ي الإجمايل
للب�لاد بعيد ًا عن عوائد النفط ،وخلق فر�ص عمل
للكويتي�ين ،ف�إن اجلهات املعنية �س��عت �إىل و�ض��ع
ر�ؤي��ة تنموية متما�س��كة و�ش��املة لتحوي��ل البالد
�إىل مرك��ز جتاري وم��ايل يناف�س املراك��ز املالية
الإقليمية ،مبا يتنا�س��ب مع ر�ؤية ح�ض��رة �صاحب
ال�س��مو �أمري البالد ال�شيخ �ص��باح الأحمد اجلابر
ال�صباح وحجم التحديات والتطلعات امل�ستقبلية.
واله��دف م��ن الر�ؤية هي الو�ص��ول �إىل اقت�ص��اد
متن��وع وم�س��تدام ج��اذب لال�س��تثمار الأجنب��ي
واملحلي ،وذلك عرب �إعادة هيكلة اقت�ص��اد البالد
و�إيراداتها ،ال�س��يما يف �ض��وء الظروف ال�سيا�سية
امل�ضطربة التي ت�شهدها املنطقة.
وم��ن مزايا الكويت متتعه��ا مبوقع جغرايف
ا�س�تراتيجي ،وه��و م��ا دع��ا تل��ك اجله��ات �إىل
اختي��ار كل من مدين��ة احلرير واجل��زر الكويتية
خلل��ق منطقة جتارية لرب��ط العامل ،وحتقيق تلك
الأهداف االقت�صادية املن�شودة.
مشروع تطوير الجزر

يركز م�شروع تطوير اجلزر الكويتية على �أربع
نقاط �أ�سا�س��ية ،ه��ي  :التنمية الب�ش��رية ،وكفاءة
الإنت��اج ،والقوان�ين والق��رارات ،وبيئ��ة الأعمال.
وم��ن املتوق��ع �أن ينقل امل�ش��روع اقت�ص��اد الكويت
من اقت�ص��اد تدعمه الدولة فقط �إىل اقت�صاد حر
ومتن��وع ي�ؤدي القطاع اخلا�ص فيه الدور الأهم يف
خلق الوظائف ،خالف ًا لهيكل االقت�صاد احلايل يف
الكويت .وتعتمد ا�س�تراتيجية تنفيذ امل�شروع على

م�ص��ادر متويل القطاع اخلا�ص م��ن ر�ؤو�س �أموال
وا�س��تثمارات يف حني تبقى م�ش��اركة احلكومة يف
التمويل حمدودة .و�س��يكون الدور احلكومي مهم ًا
ومقت�ص��ر ًا على تطوير وت�س��هيل اللوائ��ح والنظم
لتعزيز بيئة الأعمال والتناف�سية.
وبناء على ذلك ين�س��جم دعم هذا امل�شروع
م��ع الإطار الع��ام للدولة ،بتنويع م�ص��ادر الدخل
و�إعادة هيكلة االقت�صاد الوطني وفتح املجال �أمام
امل�س��تثمرين وخلق فر�ص عمل لل�ش��باب وحت�س�ين
بيئة الأعمال.
ويه��دف م�ش��روع تطوي��ر اجل��زر الكويتي��ة
ومدين��ة احلري��ر �إىل خل��ق قيم��ة ا�س�تراتيجية
�أمني��ة وا�س��تثمارات تناف�س��ية ،ف��كل جزي��رة �أو
موق��ع م��ن مواقع امل�ش��روع ميتاز مبيزة تناف�س��ية
يجب اال�س��تفادة منها للو�ص��ول �إىل �أعلى املنافع.
�إن تناف�س��ية �أي اقت�ص��اد يكون مدفوع�� ًا بعاملني
مهمني ،هما :اخل�ص��ائ�ص الطبيعية والقدرة على
الإب��داع واالبت��كار يف القطاع��ات املختلفة .لذلك
كان مهم ًا حتديد امليزة التناف�س��ية بو�ض��وح ،ومن
ثم البناء عليها ل�ض��مان اال�ستمرارية والدميومة.
والرتكي��ز عل��ى قطاع��ات معين��ة و النج��اح به��ا
�س��يخلق منافع كث�يرة �أهمها توفري بيئة خ�ص��بة
ومنا�س��بة ال�ستقطاب اال�س��تثمارات الكربى ،بد ًال
من و�ضع �أهداف عامة و �أحالم ال ميكن حتقيقها
على �أر�ض الواقع.

االقتصاد الكويتي أحد
أهم االقتصادات في
الشرق األوسط حيث
يعتبر نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي
من أعلى المستويات
عالميا
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الجهات المعنية سعت
إلى وضع رؤية تنموية
متماسكة وشاملة
لتحويل البالد إلى مركز
تجاري ومالي ينافس
المراكز المالية اإلقليمية
وفق رؤية سمو أمير
البالد
مزايا الجزر

تتمت��ع كل جزي��رة كويتي��ة مبي��زة تناف�س��ية
خا�صة تتنا�سب مع ر�ؤيتها التنموية.
جزيرة فيلكا
يجم��ع تاريخ جزيرة فيلكا بني التاريخ القدمي
واحلدي��ث لدول��ة الكوي��ت ،فتاريخه��ا يع��ود �إىل
الع�ص��ر الربونزي والع�ص��ر الهيلي�س��تي الذهبي.
عل��ى مر ال�س��نني ،ا�س��تقبلت اجلزيرة ع��دد ًا من
البعث��ات واحل�ض��ارات كاليوناني��ة والدملوني��ة
وح�ضارة بالد ما بني النهرين.

مشروعات فيلكا
وبوبيان ومدينة الحرير
ستوفر فرصًا لالستثمار
والنمو االقتصادي
السيما جعل الكويت
وجهة سياحية في
المنطقة
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وموق��ع جزيــــــ��رة فيل��كا يف املم��ر املائ��ي
اال�س�تراتيجي جع��ل منه��ا مرك��ز ًا لعبور ال�س��فن
التجارية ،وا�س��تخدمها التجار ال�س��ومريون ممر ًا
بحري�� ًا لإمت��ام تعاقداته��م التجاري��ة م��ع الدول
املج��اورة ،كم��ا �أنها غني��ة بالآثار الت��ي تعود �إىل
الع�صور الإ�سالمية املتعاقبة.
وتت�ضمن الر�ؤية التنموية للجزيرة
الأمور الآتية:
• �إقام��ة متاح��ف ومراك��ز تاريخية لتك��ون �أحد
�أه��م عوامل اجلذب ال�س��ياحي لال�س��تثمارات
الأجنبية.
• �س��هولة الو�ص��ول �إليها من الكوي��ت ومن الدول
العربية املجاورة.
• منطقة تبادل ثقايف و�ص��رح ح�ض��اري وتعليمي
جديد حا�ضن لعلوم الفل�سفة والآثار.

•  تفعيل دورها كمركز تاريخي �سياحي حا�ضن
للرتاث الإ�سالمي ،ف�ض ًال عن احتوائها على
امل�آثر التاريخية والفنون الإ�سالمية.
• منطق��ة تراثية يتم ت�ص��ميمها مبا يتطابق مع
العم��ارة القدمي��ة ملا ت�ش��كل من �إرث و�أ�ص��الة
وعمق تاريخي بالن�سبة للكويت.
جزيرة بوبيان
تبلغ م�س��احة بوبي��ان نحو  863ك��م مربع من
الأرا�ض��ي الف�ض��اء ،و يت��م حالي�� ًا �إن�ش��اء مين��اء
مبارك الكبري �ش��رق اجلزيرة التي تقع بني قوتني
اقت�ص��اديتني �إقليميت�ين� :إيران والع��راق .وتعترب
اجلزيرة موطن ًا لطيور مقيمة �أو مهاجرة ،و�أر�ض��ا
ف�ض��اء غري م�أهولة بخ�ص��ائ�ص بيئي��ة وطبيعية.
ويتمي��ز اجل��زء ال�ش��مايل منه��ا بوج��ود بحريات
طبيعية ذات مناظر خالبة.
وتت�ضمن الر�ؤي�ة التنموية للجزيرة
الأمور الآتية:
•�إن�شاء امل�شروعات اال�ستثمارية العمالقة املمتدة
على م�ساحات وا�سعة.
•تعظي��م منافع ميناء مب��ارك الكبري عن طريق
�إن�ش��اء املناطق ال�ص��ناعية واللوج�ستية ومطار
ال�شحن اجلوي.
•املوقع اجلغرايف للجزيرة ي�سهل ويفعل احلركة
التجارية بني الكويت والدول املجاورة.
•املكان الأمثل لال�ستزراع املائي ال �سيما �أ�سماك
الزبيدي.

•تكلفة ا�ست�ص�لاح الأر�ض عالية لذلك يجب �أن
تكون امل�شروعات بعوائد عالية.
•ال�سياحة العلمية والبيئية.
•ي�س��اعد موقع ومناخ اجلزيرة على �إن�شاء مركز
للبيانات الرقمية وتفعيل ر�ؤية هيئة االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،حيث بالإمكان ا�ستخدام
اخل�ص��ائ�ص الطبيعي��ة ومي��اه البح��ر لأنظمة
التربيد املختلفة.
•توفر م�س��احات وا�سعة لتوليد الطاقة ال�شم�سية
وتعزيز املراكز وامل�ش��روعات ال�ص��ديقة للبيئة
التي تولدها الطاقة ال�شم�سية.
•موق��ع ا�س�تراتيجي ي�س��مح ب�إقامة م�ش��روعات
املم��رات املعلوماتي��ة وتزوي��د كل م��ن الع��راق
و�إيران باخلدمات املعلوماتية.
•�إن�ش��اء مراك��ز ريا�ض��ية ذات مرافق م�ش��جعة
ت�ستقبل م�سابقات التجديف على م�ستوى عاملي
وغريها من امل�سابقات العاملية.
مدينة احلرير
تقع مدينة احلرير يف املنطقة ال�شمالية للكويت
على م�ساحة قدرها  250كيلومرتا مربعا ،وتبعد عن
مدينة الكويت نحو  25دقيقة بال�س��يارة با�ستخدام
ج�سر ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح البحري.
وتتوفر م�ساحات كبرية من الأرا�ضي ال�شاغرة
فيها ،وب�إمكان املنطقة ا�ستيعاب � 700ألف �ساكن،
وهي مطلة على جزيرة بوبيان.

البوابة السياحية
�س��توفر م�ش��روعات فيل��كا وبوبيان
ومدين��ة احلري��ر فر�ص��اً لال�س��تثمار
والنمو االقت�صادي .و�أحد �أهم القطاعات
التي �س��يتم الرتكيز عليها عند ت�س��ويق
امل�ش��روعات هو القطاع ال�س��ياحي بجعل
الكويت وجهة �سياحية يف املنطقة.
�سي�س��تخدم امل�سافرون الإقليميون يف
رحالتهم مط��ار مدينة احلرير الدويل،
�أم��ا الزائ��ر الع��ادي ف�إن��ه م��ن املتوقع
�أن مي�ض��ي ه��و و �أ�س��رته �أربع��ة �أيام يف
مدينة احلري��ر لزيارة املدينة الرتفيهية
العاملي��ة وق�ض��اء ي��وم واحد الكت�ش��اف
مناط��ق الت�س��وق واملطاع��م واملتاج��ر
يف مدين��ة احلري��ر املطلة عل��ى جزيرة
بوبيان .كما ميكن جلميع �أفراد الأ�س��رة
ق�ض��اء ي��وم واح��د يف اكت�ش��اف كل من
احليوان��ات الربية والبحري��ة يف جزيرة
بوبي��ان ،مع جترب��ة فريدة م��ن نوعها
با�س��تخدام القوارب احلديثة يف م�ش��روع
�س��فاري بوبيان .وميكن ق�ضاء يوم كامل
يف زي��ارات منطق��ة الب��ازارات الدولي��ة
والتمت��ع بركوب الق��وارب املميزة لزيارة

�أمكن��ة تاريخي��ة ع�بر خ�يران بوبيان
الطبيعي��ة ،والتمت��ع مبجموع��ة م��ن
املطاع��م التاريخية املميزة وامل�س��توحاة
من ح�ضارات �س��ابقة بتاريخها العريق
وحرفها اليدوية �إ�ضافة �إىل الكثري من
اخلدمات املميزة .وبالإمكان العودة �إىل
مدين��ة احلري��ر با�س��تخدام التلفريك
الذي �س��تتاح من خالله فر�صة التمتع
بامل�ش��اهد الطبيعية وال�س�ير مبنطقة
متزينة بالأ�شجار اخل�ضراء اجلميلة.
ي�ستطيع ال�سياح �أي�ضاً زيارة جزيرة
فيلكا عرب القوارب ال�سريعة والطائرات
من دون طيار �أو الطائرات اخلا�صة.
تتمتع جزيرة فيل��كا كونها الوجهة
العائلي��ة املف�ض��لة �أبوابه��ا مبراف��ق
ترفيهي��ة خم�ص�ص��ة جلمي��ع �أف��راد
العائلة .حيث ت�س��تطيع العائلة مت�ضية
�أربعة �أيام حل�ض��ور احلفالت املو�سيقية
وامل�س��رحيات وزي��ارة املتح��ف الوطني
وامل�ش��اركة بالأن�شطة اخلارجية� ،إ�ضافة
�إىل الراح��ة يف املنتجع��ات واال�س��تمتاع
بالأن�شطة البحرية املختلفة.
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بسبب قربها من مدينة
الكويت وعدد السكان
الذي يمكنها احتواؤه
وسهولة الوصول إليها
تكون مدينة الحرير هي
المكان األنسب إلنشاء
مدينة ترفيهية عالمية
تخدم الكويت والمنطقة
تت�ضم�ن الر�ؤي�ة التنموي�ة ملدين�ة
احلرير الأمور الآتية:
•وفق�� ًا للر�ؤي��ة التنموية مل�ش��روع تطوير املنطقة
ال�ش��مالية �س��يكون هن��اك طل��ب ع��ال عل��ى
امل�ؤ�س�سات املالية.
•موق��ع جغرايف مميز قريب م��ن مطار الكويت
الدويل ومن جزيرة بوبيان.
•ب�س��بب قربها من مدينة الكويت وعدد ال�سكان
الذي ميكنها احتوا�ؤه و�س��هولة الو�ص��ول �إليها،
تكون مدينة احلرير هي املكان الأن�سب لإن�شاء
مدينة ترفيهية عاملية تخدم الكويت واملنطقة.
•يف الوقت احل��ايل التزال الأن�ش��طة الرتفيهية
اخلا�صة بالأطفال و ال�شباب حمدودة .ويهدف
امل�ش��روع �إىل تطوير الأن�شطة الرتفيهية جلذب
�أكرب �شريحة من الزائرين املحليني والأجانب.

مشروع تطوير الجزر
الكويتية ومدينة
الحرير حلم كل مواطن
في الكويت بما له
من فوائد اقتصادية
واجتماعية وبيئية
وأمنية على البالد
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المشروعات المقترحة
في كل جزيرة
مدينة احلرير:
•مركز مايل عاملي
•مدينة ترفيهية عاملية
جزيرة فيلكا:
•مدين��ة تعليمية ثقافي��ة (جامعات ،مدار�س
خا�صة ،مراكز تعليم و�إبداع)

عوامل النجاح
يبق��ى م�ش��روع تطوي��ر اجل��زر الكويتي��ة
ومدين��ة احلري��ر حل��م كل مواط��ن يف الكويت
مب��ا له من فوائد اقت�ص��ادية واجتماعية وبيئية
و�أمنية عل��ى البالد .ويتمثل جوهر امل�ش��روع يف
�إن�شاء مناطق اقت�صادية حرة جديدة وخلق بيئة
تناف�س��ية �إقليمية وعاملية يف املنطقة ال�ش��مالية
من الكويت.
هناك بع�ض العوامل املهمة التي ت�ضمن
جناح امل�شروع على كل الأ�صعدة:
•�سهولة ممار�سة الأعمال التجارية
•�سهولة حتويل ر�أ�س املال والأموال
•احرتام القواعد والقوانني

•مدين��ة ثقافي��ة �س��ياحية (متاح��ف ومع��امل
تاريخية ،منتجعات ا�ستجمام وترفيه)
•خدمات ترفيهية ومغامرات لل�شباب
•ال�ص��ناعة الإبداعي��ة (الفن��ون احلديث��ة،
امل�سرح ،مو�سيقى)
جزيرة بوبيان:
•منطقة امليناء ومنطقة لوج�ستية

•القانون الدويل والتحكيم الدويل

•نظ��ام الرعاي��ة االجتماعي��ة للمواطنني وغري
املواطنني

•حقوق الإن�سان وقوانني العمل

•احل�صول على التمويل وطرق التمويل املتقدمة

•امللكية الأجنبية
•قوانني الإقامة (الإقامة الدائمة)
•حرية التعبري وحمتوى املعلومات (داخل ق�س��م
اجلمارك الكويتية)
•اتفاقيات التجارة احلرة
•حماية قوانني امللكية الفكرية
•قانون الرهن العقاري
•نظام تنظيمي عاملي
•خف�ض الأعباء املالية على ال�ش��ركات (الر�سوم
وال�ضرائب)
•�سوق العمل (للموهوبني واملهنيني)

•املنطقة ال�صناعية احلديثة
•م�شروعات املمرات املعلوماتية اجلوية
•مناطق الطاقة البديلة واملتجددة
•م�شروعات زراعية وم�شروعات اال�ستزراع
املائي
•مراكز جتارية ومالية
•مراكز امل�ؤمترات التجارية
•ال�سياحة العلمية والبيئية

وهن�اك عوامل �أخرى من �ش�أنها تعزيز
دور املنطقة اقت�صادي� ًا لت�صبح قادرة على
املناف�سة �إقليمي ًا ودولي ًا ،هي:
•القرب من مطار الكويت
•ميناء �ضخم ومطار �شحن
•تكنولوجيا املعلومات وخطوط الإنرتنت
•�إجمايل عدد الوظائف للقوى العاملة
•عملة نقدية قوية وم�ستقرة
•بنية �سيا�سية م�ستقرة وريادية
•مطار يف مدينة احلرير (مقرتح)
•ميناء ومطار �شحن مبارك الكبري (مقرتح)
•جميع اجلزر مزودة ب�أحدث �ش��بكات التوا�ص��ل
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
•فر�ص عمل متوفرة يف جميع املناطق
•الدين��ار الكويت��ي ه��و العملة الأعل��ى قيمــة يف
العامل
•تعت�بر القي��ادة الكويتي��ة م��ن �أه��م القي��ادات
يف املنطقــ��ة والعالــ��م .ويحظ��ى النظـ��ام
الدميقراطي للبلد باحرتام كبـري على ال�صعيد
الدويل

تتضمن الرؤية التنموية
لجزيرة فيلكا إقامة
متاحف ومراكز تاريخية
ومنطقة تبادل ثقافي
وتفعيل دورها كمركز
تاريخي سياحي حاضن
للتراث اإلسالمي
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االقتصاد المتنوع المستدام...

ركيزة تنموية لتنويع اإلنتاج وتعزيز االقتصاد المعرفي
�إعداد  :خالدة النوفل
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توا�ص��ل الكويت من خالل ر�ؤيتها التنموية امل�سقبلية (كويت جديدة  )2035التطلع
�إىل جعل البالد رائدة يف خمتلف القطاعات املالية والتجارية والثقافية وامل�ؤ�س�ساتية،
حتقيقا لتطلعات املواطنني وطموحاتهم مب�ستقبل مزدهر  ،وبتطور �شامل للبالد.
وتنبث��ق خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة  )2035من ت�ص��ور ح�ض��رة �ص��احب
ال�س��مو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح لر�ؤية دولة الكويت بحلول
عام  ،2035لت�صبح مركزاً مالياً وجتارياً جاذباً لال�ستثمار ،يقوم فيه القطاع اخلا�ص
بقيادة الن�ش��اط االقت�ص��ادي وت�شجع فيه روح املناف�س��ة وترفع كفاءة الإنتاج ،يف ظل
جهاز دولة م�ؤ�س�س��ي داعم ،وتر�س��خ القيم وحتافظ على الهوية االجتماعية وحتقق
التنمية الب�شرية والتنمية املتوازنة ،وتوفر بنية �أ�سا�سية مالئمة وت�شريعات متطورة
وبيئة �أعمال م�شجعة.
وت�س��تند ر�ؤية (كوي��ت � )2035إىل خم�س نتائ��ج مرجوة �أو توجهات ا�س�تراتيجية،
وهي :م�ش��اركة املواطن واحرتام القانون ،و حكومة فاعلة ،واقت�صاد م�ستدام ،ودولة
مزدهرة ،ومكانة عاملية متميزة ،يف حني تت�ض��من �س��بع ركائز ،ه��ي� :إدارة حكومية
فاعلة ،واقت�ص��اد متنوع م�س��تدام ،وبنية حتتية متطورة ،وبيئة معي�ش��ية م�ستدامة،
ورعاية �صحية عالية اجلودة ،ور�أ�سمال ب�شري �إبداعي ،ومكانة دولية متميزة .وت�شكل
ه��ذه الركائز جماالت تركيز اخلطة التنموية من �أجل اال�س��تثمار فيها وتطويرها،
كما ت�شتمل كل ركيزة على برامج عدة ت�ضم جمموعة من امل�شروعات.

اقتصاد متنوع مستدام
بهدف حتقيق اال�س��تدامة الت��ي توازن بني
يواج��ه االقت�ص��اد العامل��ي تراجعا يف احلاجات الآنية وامل�ستقبلية.
مع��دالت النم��و يف حني تتج��ه العديد من
وتعد ركيزة (اقت�ص��اد متنوع م�ستدام)
ال��دول نح��و زي��ادة ا�س��تخدام م�ص��ادر م��ن الركائ��ز الت��ي تالم���س احتياج��ات
الطاق��ة املتج��ددة ،وهو م��ا �س��ي�ؤدي �إىل املواطن�ين ب�ص��ورة مبا�ش��رة ،لأنه��ا تعنى
تراجع يف �أ�سعار النفط وانخفا�ض كبري يف بتنوع م�ص��ادر دخل الدول��ة ،بحيث ترتكز
�إيرادات ال��دول املنتجة له ومنها الكويت .دعائ��م ذل��ك االقت�ص��اد وحتديات��ه عل��ى
وهو ما �أكده �سمو �أمري البالد خالل نطقه قطاع حكومي دوره الأ�سا�س��ي هو التنظيم
ال�س��امي يف افتت��اح دور االنعق��اد الأول واملراقب��ة لتح�س�ين بيئة الأعم��ال ،وجعلها
للف�صل الت�شريعي اخلام�س الع�شر ملجل�س جاذب��ة لال�س��تثمارات الأجنبي��ة ،وعل��ى
الأم��ة من �أن الب�لاد تواج��ه حتديا يهدد متك�ين القطاع اخلا�ص من ري��ادة التنمية
م�س�يرتها يتمث��ل يف االنخفا�ض الهائل يف (�س��واء عرب التخ�ص��ي�ص �أو ال�ش��راكة مع
�إي��رادات الدول��ة من جراء انهيار �أ�س��عار القطاع الع��ام �أو عرب �إدارة مرافق الدولة)
النف��ط يف الع��امل ،وهو ما �أح��دث عجزا ووفرة امل�ش��روعات ال�ص��غرية واملتو�سطة،
كبريا يف املوازنة العامة للدولة ،داعيا �إىل ودعم م�شاركة ال�شباب الكويتيني للعمل يف
املبادرة باتخاذ �إج��راءات فعالة ملعاجلته القطاع اخلا�ص وخلق فر�ص وظيفية الئقة
والتخفيف من �آثاره.
ودائم��ة ،وا�س��تقطاب التقني��ات احلديث��ة
ويف �ض��وء تل��ك التحدي��ات ورغبة يف �إنتاجي��ا و�إداري��ا� ،إ�ض��افة �إىل توافر قطاع
تنويع القاعدة الإنتاجية للحد من اعتماد مايل متطور وم�ستقر.
الدولة الرئي�س��ي على عوائ��د النفط التي
وهذا الأمر تطلب ت�أ�س��ي�س العديد من
لها الن�ص��يب الأكرب من �إيرادات امليزانية اجلهات والهيئات املخت�ص��ة واملعنية بهذا
(تزيد ن�س��بتها ع��ن  ،)% 92ت�برز �أهمية ال�ش���أن ،منها هيئة ال�شراكة بني القطاعني
ركيزة (اقت�ص��اد متنوع م�س��تدام) لت�أكيد العام واخلا�ص ،وهيئة ت�ش��جيع اال�س��تثمار
ا�س��تمرارية وزي��ادة النم��و االقت�ص��ادي ،الأجنب��ي املبا�ش��ر ،وهيئ��ة �أ�س��واق امل��ال،
والهيئة العامة للتخ�ص��ي�ص ،وال�ص��ندوق
الوطن��ي لرعاي��ة وتنمي��ة امل�ش��روعات
ال�صغرية واملتو�سطة.

ركيزة (اقتصاد متنوع
مستدام) تأتي تأكيدا
الستمرارية وزيادة النمو
االقتصادي بهدف
تحقيق االستدامة التي
توازن بين الحاجات
اآلنية والمستقبلية
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 7برامج و 27مشروعا
ركيزة (اقتصاد متنوع

تت�ضم�ن ركي�زة (اقت�ص�اد متن�وع
م�ستدام) �سبعة برامج هي:

مستدام) تالمس
احتياجات المواطنين

•برنامج تهيئة بيئة الأعمال
للقطاع اخلا�ص
•ب��رن��ام��ج ت��ن��وي��ع ال��ق��اع��دة
الإنتاجية
•ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر ال�سياحة
الوطنية
•برنامج االقت�صاد املعريف
•برنامج التخ�صي�ص
•برنامج تطوير القطاع النفطي
•برنامج ا�ستدامة املالية العامة

بصورة مباشرة ألنها
تعنى بتنوع مصادر
دخل الدولة

ويعد حتقيق هدف (االقت�ص��اد املتنوع خالل فك التداخل يف االخت�صا�ص��ات بني
امل�س��تدام) م�س���ؤولية م�ش�تركة ب�ين كل اجلهات احلكومية وتقليل الدورة امل�ستندية
الأطراف املعنية بعملية التنمية من حكومة وتفعيل �إجناز الأعمال �إلكرتونيا.
وبرمل��ان وقط��اع خا�ص ،وانته��اء باملواطن
وت�برز �أهمي��ة دع��م جهود تهيئ��ة بيئة
نف�سه.
الأعم��ال جل��ذب اال�س��تثمارات املبا�ش��رة

وعرب تنفيذ �أهداف وبرامج وم�شروعات
الركيزة �سي�ش��عر املواطن بالأث��ر التنموي
لها بعد االنتهاء منه��ا ،من خالل توفريها
فر���ص العم��ل وزيادته��ا للن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل وحت�س��ينها مل�س��توى اخلدم��ات
املقدمة ودعمها ال�س��تقرار املوازنة العامة
للدولة� ،إ�ضافة �إىل حت�سينها ترتيب الكويت
يف م�س��توى امل�ؤ�شرات الدولية مبا ي�سهم يف
تعزيز مكانتها الدولية.
يعد تحقيق هدف
الركيزة مسؤولية
مشتركة بين كل
األطراف المعنية
بعملية التنمية من
حكومة وبرلمان
وقطاع خاص
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الوطني��ة �أو الأجنبية ب�س��بب ت�أخر ترتيب
دول��ة الكويت يف م�ؤ�ش��ر ب��دء الأعمال �إىل
املرتب��ة  173م��ن �ض��من  190دول��ة ع��ام
 ،2017م�س��جلة ترتيب ًا ن�س��بيا بلغ  %91يف
امل�ؤ�ش��ر .كما تدنى الرتتيب الن�س��بي مل�ؤ�شر
ج��ودة املورد املحلي بن�س��بة  ،%59يف حني
�شهد م�ؤ�شر تطوير حالة التجمعات حت�سنا
من � %44إىل .%35

وتراجع الرتتيب الن�سبي مل�ؤ�شر التجارة
عرب احلدود بن�س��بة  %83من جملة الدول
بيئة مناسبة للقطاع الخاص امل�ش��اركة ،ب�س��بب طول امل��دة والإجراءات
يه��دف برنام��ج تهيئ��ة بيئ��ة الأعمال املتعلقة بالت�صدير واال�سترياد.
للقطاع اخلا�ص ،يف نهاية اخلطة الإمنائية،
ويهدف الربنامج �إىل تبني م�شروعات
�إىل حتقي��ق ترتيب ن�س��بي يبل��غ  %49من حموري��ة يف عملية التنمية� ،س��واء امل�س��ند
دليل �سهولة ممار�س��ة الأعمال ،وذلك من منه��ا �إىل القط��اع اخلا���ص �أو ما �س��ينفذ
خالل حتقيق من��و حقيقي للقطاع اخلا�ص بامل�ش��اركة بني القطاع�ين العام واخلا�ص،
وزيادة ن�س��بة م�س��اهمته يف الن��اجت املحلي ومن خالل ت�أ�س��ي�س ال�ش��ركات امل�س��اهمة
الإجم��ايل لت�ص��بح  %2.2وزي��ادة فر���ص العامــ��ة ،وتب�س��يــط �إجــ��راءات �إ�ص��ــدار
العمل للمواطنني فيه بن�سبة .%7
الرتاخي���ص الالزم��ة للم�س��تثمر املحل��ي
كم��ا يهدف الربنام��ج �إىل التغلب على والأجنبي ،وتوفري بواب��ة �إلكرتونية موحدة
املعوقات التي تواج��ه القطاع اخلا�ص ،من خلدمات قطاع الأعمال واال�ستثمار.

مشروعا الشدادية
والمدن العمالية

رغبة يف حت�س�ين م�س��توى ال�س��كن للعمالة
الواف��دة وتوف�ير احلي��اة الكرمي��ة ،م��ع
تقلي�ص وج��ود العم��ال يف مناط��ق �س��كن
العائالت ،مما يحد من اخلطر على الأمن
االجتماع��ي يف املناطق ال�س��كنية .ولذلك
ف�إن الإ�س��راع يف �إن�ش��اء تلك املدن ي�ش��كل
�أهمي��ة بالغ��ة للمجتم��ع الكويت��ي ،كونه��ا
تتعل��ق بالتعامل م��ع جمموعة مل يتم توفري
ال�سكن املنا�سب لها لفرتة طويلة مما �أوجد
انعكا�سات �سلبية على املجتمع.

ومن تلك امل�ش��روعات (�إن�ش��اء و�إجناز
وت�ش��غيل و�ص��يانة البنية الأ�سا�سية ملنطقة
ال�ش��دادية ال�ص��ناعية) الذي تنفذه الهيئة
العامة لل�صناعة ،والذي يحقق تقدما على
الرغم من بع�ض العوائق بالتنفيذ مع وزارة
الأ�ش��غال تتعل��ق ب�إزال��ة الطري��ق امل�ؤق��ت.
وت�شارك هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر يف
م�ش��روع (التو�سع يف �إن�شاء وتطوير املناطق
وم��ن �أه��داف امل�ش��روع �إن�ش��اء م��دن
احل��رة يف دول��ة الكوي��ت) ،وكذل��ك هيئة
عمالي��ة موزع��ة عل��ى �س��تة مواق��ع تلب��ي
الغ��ذاء والتغذي��ة يف م�ش��روع (خمت�برات
احلاجة احلالية لإ�س��كان العمالة الوافدة،
متنقلة لفح�ص الأغذية).
وتوفري جممعات �س��كنية بقدرة ا�ستيعابية
وهن��اك م�ش��روع (امل��دن العمالي��ة -ت�ص��ل �إىل � 20ألف عامل يف منطقة جنوب
مدينة جنوب اجلهراء) الذي ت�سعى الدولة اجله��راء ،و�إيج��اد �س��كن مالئ��م للعمالة
من خالل مثل هذه امل�ش��روعات �إىل �إن�شاء الوافدة وفق معايري بيئية و�صحية وعمرانية
مدن متكاملة ومب�س��توى عال من التنظيم ،ذات جودة عالية و تلبي جميع االحتياجات
ت�ش��تمل على جميع اخلدمات ال�ض��رورية ،العامة واالجتماعي��ة والرتفيهية وخدمات

وت�شتمل الركيزة على  27م�شروعا
تنمويا باعتمادات مالية تقدر بنحو
 2.58مليار دينار ،منها م�شروعان
بنظام ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص و  14م�شروعا تطويريا و11
م�شروعا �إن�شائيا .و ا�ستحوذ برنامج
القطاع النفطي على الن�صيب الأكرب
من اال�ستثمارات املخ�ص�صة لتلك
الركيزة بن�سبة  .% 96.8وهناك 11
م�شروعا للركيزة مل تبد�أ بعد ،و�ستة
م�شروعات يف املرحلة التح�ضريية،
و 10م�شروعات يف املرحلة التنفيذية.

تسعى الركيزة
ليكون دور القطاع
الحكومي هو
التنظيم والمراقبة
لتحسين بيئة األعمال
وجذب االستثمارات
وتعزيز دور
القطاع الخاص
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برنامج (تطوير السياحة
الوطنية) يستهدف
تشجيع االستثمارات
في األنشطة السياحية
بمختلف مناطق
الكويت لخلق صناعة
سياحية تنافسية

جتاري��ة كالبن��وك وحم�لات ال�ص��رافة،
�إ�ض��افة �إىل �إن�ش��اء مناطق خا�صة للعمالة
لذوي الدخل املحدود حتتوي على جممعات
�س��كنية ذات معايري بيئية وخدمية ممتازة
وجمي��ع اخلدم��ات ال�ض��رورية .وكل ذلك
�سعيا �إىل الق�ض��اء على امل�شكالت ال�سلبية
الناجت��ة م��ن تكد���س العمال��ة يف مناطق
ال�س��كن اخلا�ص ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص
على امل�شاركة يف امل�شروعات.
تطوير السياحة الوطنية

العم��راين وتهيئة البني��ة التحتية للنهو�ض
ب�صناعة ال�سياحة وزيادة وت�شجيع التعاون
الوثي��ق ب�ين كل م��ن القطاع�ين الع��ام
واخلا�ص يف القطاع ال�س��ياحي .وي�ستهدف
برنامج (تطوير ال�سياحة الوطنية) ت�شجيع
اال�س��تثمارات يف الأن�ش��طة ال�س��ياحية
مبختل��ف مناط��ق الكوي��ت ،واال�س��تغالل
الأمث��ل للمراف��ق واخلدم��ات ال�س��ياحية
خللق �صناعة �سياحية تناف�سية .وي�ستهدف
الربنام��ج زي��ادة ع��دد رواد امل�ش��روعات
ال�س��ياحية بنهاي��ة اخلط��ة الإمنائي��ة
 ،2020/2019-2016/2015وزيادة ن�س��بة
م�س��اهمة الإي��رادات غ�ير النفطي��ة م��ن
�إجمايل الإيرادات العامة للدولة.

نظرا �إىل �أهمية دور القطاع ال�سياحي
يف تنويع م�ص��ادر الدخل وتعزيز ا�ستدامة
التنمي��ة ،فق��د ت�ض��من برنام��ج تطوي��ر
ال�س��ياحة الوطنية �أربعة م�ش��روعات تعنى
وتتنوع امل�ش��روعات املدرجة يف القطاع
بتنمية الإمكانات واملوارد املادية واخلدمية ب�ين (م�ش��روع املرك��ز اخلدم��ي الرتفيهي
ال�س��ياحية ،من خالل التخطيط والتطوير يف العقيل��ة) به��دف �إن�ش��اء مرك��ز ج��ذب
يف حمافظ��ة الأحم��دي وفق معاي�ير بيئية
وجتاري��ة وترفيهي��ة وعمراني��ة عالي��ة
امل�س��توى� ،إ�ض��افة �إىل م�ش��روعات �أخ��رى
مل يب��د�أ العمل بها ،وه��ي (حديقة احليوان
الكربى) وم�شروع (تطوير الواجهة البحرية
باجله��راء ـ كورني���ش اجله��راء) املتوق��ع
االنتهاء منهما يف  ،2020وم�شروع (تطوير
خليح ال�ص��ليبيخات) املتوق��ع االنتهاء منه
يف .2019
44
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الربنامج جهتان هم��ا :برنامج �إعادة هيكلة
تنويع القاعدة اإلنتاجية
يت�ضمن برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية الق��وى العامل��ة واجله��از التنفي��ذي للدولة،
زي��ادة عم��ق االقت�ص��اد الوطني ع�بر تنمية وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
قطاع��ات ال�ص��ناعة والزراع��ة وال�ثروة
وتلك امل�ش��روعات هي م�ش��روع (�إن�ش��اء
ال�س��مكية والتعدي��ن واخلدم��ات ،وذلك من حا�ض��نات للم�شاريع ال�ص��غرية واملتو�سطة)
خالل زيادة معدالت اال�س��تثمار لزيادة ن�سبة ال��ذي ي�س��عى برنام��ج �إع��ادة هيكل��ة القوى
م�س��اهمة القطاعات غري النفطية يف الناجت العامل��ة واجلهاز التنفيذي للدولة من خالله
املحل��ي الإجم��ايل وتنوي��ع م�ص��ادر الدخل� ،إىل زي��ادة م�س��اهمة قوة العم��ل الوطنية يف
الأم��ر ال��ذي �س��ي�ؤدي �إىل حت�س�ين الرتتيب القط��اع اخلا�ص ،وم�ش��روع (جممع ال�ش��قايا
الن�س��بي لدول��ة الكوي��ت يف دليل تط��ور بيئة للطاق��ة املتجددة) ال��ذي يه��دف �إىل �إنتاج
الأعمال.
 % 15م��ن الطاق��ة الكهربائي��ة ع�بر �أن��واع
و�أظهرت نتائج حتليل تقرير التناف�سية الطاقة املتجددة بحلول عام  ،2030وم�شروع
العاملية لعام  2017/ 2016حت�س��ن ًا ن�س��بي ًا (املناط��ق االقت�ص��ادية) ،وم�ش��روع (�إع��ادة
يف و�ض��ع دولة الكويت فيم��ا يتعلق بتطوير تنظي��م �أم�لاك الدول��ة) ،وم�ش��روع (دع��م
بيئ��ة الأعمال ،حيث ح�ص��لت الكويت على املب��ادرات يف املجال ال�ص��ناعي) ،وم�ش��روع
املرك��ز  61يف دلي��ل تطوير بيئ��ة الأعمال (مرك��ز التلقي��ح ال�ص��ناعي ونق��ل الأجنة)،
ع��ام  ،2017/ 2016حمقق��ة بذلك ترتيبا وم�ش��روع (تطوي��ر الإدارة ال�ض��ريبية)،
ن�س��بيا بلغ  % 44مقارن��ة بـ  ،% 63و % 45وم�ش��روع (التح��ول �إىل وزارة �إلكرتوني��ة)،
عامي  2015و.2016
�إ�ض��افة �إىل م�شروع (مدينة احلرير واجلزر)
ويت�ض��من الربنامج ع�ش��رة م�ش��روعات املتوقع االنته��اء منه يف  ، 2035والذي يحقق
ت�ش��ارك فيها خم���س جهات ،ت�س��تحوذ على ر�ؤية الكويت االقت�ص��ادية يف ا�ستغالل �أهمية
الن�ص��يب الأكرب من االعتمادات املالية لهذه موقعها اال�س�تراتيجي يف جت��ارة الرتانزيت
الركيزة ،التي تق��در اعتماداتها املالية بنحو والرب��ط بني ال�ش��رق والغ��رب ،الأم��ر الذي
 1.76ملي��ار دين��ار .وي�ش��ارك يف �إعداد هذا �سيحدث نقلة نوعية يف حجم التجارة.

برنامج االقتصاد
المعرفي يرمي إلى
زيادة الميزة التنافسية
للمنتجات الوطنية
لعرضها في األسواق
العالمية وزيادة
الصادرات غير النفطية
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تنفذ مؤسسة البترول
الكويتية المشروعات
النفطية بتكلفة
تبلغ  2.5مليار دينار
موفرة  1800فرصة عمل
للعمالة الوطنية

االقتصاد المعرفي
جه��ود �إ�ش��راك القط��اع اخلا���ص يف تطوير
يعد االقت�ص��اد املعريف (وهو اقت�ص��اد املناه��ج والتخ�ص�ص��ات العلمي��ة والربام��ج
قائم على اال�ستخدامات العلمية والتقنيات البحثية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وتطوير
احلديث��ة يف البح��ث والتطوي��ر واالبت��كار ا�سرتاتيجية وطنية للبحث العلمي واالبتكار.
والإب��داع ،مب��ا ي���ؤدي �إىل زي��ادة الإنت��اج
وت�ش��ارك يف تنفيذ تلك الأهداف جامعة
والإنتاجي��ة) م��ن �أولوي��ات برنام��ج عم��ل الكوي��ت ع�بر م�ش��روع توظي��ف خمرج��ات
احلكوم��ة ،و�أح��د برام��ج ركي��زة (اقت�ص��اد البحث العلمي واال�س��تفادة منها وت�س��ويقها،
متنوع م�س��تدام) ،ما ي�ش��كل توجها م�ستقبليا
وذل��ك بغية تلبية هذه املخرجات الحتياجات
لتعزي��ز امل��وارد االقت�ص��ادية وال�ص��ناعات
التنمي��ة وت�س��ويق الأبح��اث العلمي��ة حملي�� ًا
واخلدمات من منظور االقت�صاد املعريف.
ودولي ًا.
ويه��دف الربنام��ج �إىل زي��ادة املي��زة
كم��ا ي�ش��ارك يف تنفيذ �أه��داف برنامج
التناف�س��ية للمنتج��ات الوطنية لعر�ض��ها يف
الأ�س��واق العاملي��ة ،وزي��ادة ال�ص��ادرات غري االقت�ص��اد املع��ريف معهد الكوي��ت للأبحاث
النفطي��ة ،وزي��ادة الإي��رادات العام��ة غ�ير العلمية عرب تنفيذ م�ش��روع خمتربات �شركة
النفطي��ة ،وت�ش��جيع ال�ص��ناعات املعرفي��ة (�آي.ب��ي�.إم) العاملي��ة يف الكوي��ت ،وذل��ك
ذات التقني��ة املتط��ورة وت�س��ويقها للقط��اع لرفع م�س��توى جودة البح��وث ونتائجها على
ال�صناعي ،وبناء القدرات واخلربات الالزمة امل�س��تويات العاملي��ة ،بغية حت�س�ين اخلدمات
لتنفي��ذ برام��ج البح��ث العلمي مب��ا يف ذلك املعلوماتية يف البالد وتلبية خمرجات البحث
�إن�ش��اء مركز �أبح��اث عاملي للب�ترول ،ودعم العلمي الحتياجات التنمية.

مشروعات
االقتصاد المعرفي
امل�شروعات التي تدخل �ضمن �إطار
برنامج االقت�صاد املعريف هي :
• م�ش��روع �إن�ش��اء مراف��ق متخ�ص�ص��ة
لتطوير نظم زراعية متكاملة ومتطورة
لتعزي��ز الإنت��اج الزراع��ي امل�س��تدام:
يتوق��ع االنته��اء من��ه يف  ،2020وتبل��غ
ن�سبة الإجناز .%77
•م�ش��روع ت�ص��ميم و�إن�ش��اء مراف��ق
متخ�ص�ص��ة لأبح��اث �إدارة البح��ار
وموارده��ا :يتوق��ع االنته��اء من��ه يف
 ،2020وتبلغ ن�سبة الإجناز .%17
•م�ش��روع ت�ص��ميم و�إن�ش��اء مراف��ق
متخ�ص�ص��ة لأبحاث تنمية ال�ص��حراء
و�أن�ش��طة التنمي��ة احل�ض��رية :يتوق��ع
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االنتهاء منه يف  ،2020وتبلغ ن�سبة الإجناز
.%41

االنتهاء منه يف  ،2020وتبلغ ن�سبة الإجناز
.%82

•م�شروع ت�صميم و�إن�شاء مرافق متخ�ص�صة
لتطوي��ر واختب��ار تقني��ات الإنت��اج املكثف
للب��ذور والنبات��ات ال�ص��حراوية :يتوق��ع

• م�ش��روع اال�ستزراع ال�س��مكي االقت�صادي:
يتوقع االنتهاء منه يف .2020
• مراكز بحث وتطوير القطاع اخلا�ص.

وا�س��تحدثت الأمان��ة العام��ة للمجل���س
الأعل��ى للتخطي��ط والتنمي��ة �ض��من هيكلها
التنظيمي وحدة تنظيمية جديدة حتت م�سمى
(املرك��ز الوطني لالقت�ص��اد املعريف) لتتوىل
مهم��ة الإ�ش��راف عل��ى متابعة كل الأن�ش��طة
املعرفية يف امل�ؤ�س�سات العامة .ويهدف املركز
�إىل تعزي��ز البن��ى املعرفي��ة يف القطاع العام
ورفع امل�ستوى امل�ؤ�س�س��ي واملجتمعي على نحو
يعزز الإنتاجية والفاعلية.
برنامج التخصيص

ی�سعى برنامج التخ�ص��ي�ص �إىل �إعادة
ر�س��م دور الدولة يف الن�شاط االقت�صادي،
لتتح��ول م��ن امل�ش��غل واملنت��ج �إىل املنظم
واملراق��ب ،به��دف حتقيق منو اقت�ص��ادي
م�س��تدام بعي��د ًا ع��ن االعتم��اد الكلي على
النف��ط ،وحتقي��ق التع��اون الع��ادل ب�ين
القطاعني العام واخلا�ص.
وبناء على ذلك ف�إن الدولة ت�س��تهدف
التحرر من الدور الإنتاجي ،و�إفراد م�ساحة
�أك�بر للقط��اع اخلا�ص من خ�لال برنامج
التخ�صي�ص ،الأمر الذي يعني زيادة الدور
ال��ذي ي�ؤدي��ه القط��اع اخلا���ص يف ملكي��ة
وت�ش��غيل و�إدارة الوح��دات الإنتاجي��ة يف
املجتمع ،بغر�ض حت�سني الكفاءة الإنتاجية
لتلك الوح��دات ،مبا يخدم �أهداف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.
ويت�ض��من برنامج التخ�ص��ي�ص عدد ًا
من العنا�صر� ،أهمها م�ساحة تغيري �أ�سلوب
ت�شغيل و�إدارة امل�شروعات العامة ،لتتفق مع
�آلي��ات عمل القطاع اخلا���ص ،والتي تتمثل
يف اتخاذ الربح �أو الإنتاجية �أ�سا�سا لتقييم
الأداء� ،إ�ض��افة �إىل االعتماد على الأ�س��عار
االقت�صادية يف ح�س��اب املنافع والتكاليف،
وتبن��ي نظ��ام احلواف��ز يف ت�ش��غيل و�إدارة
املوارد.

دين��ار ،ويتوقع االنته��اء منها عام .2020
وتنف��ذ الإدارة العام��ة للإطف��اء م�ش��روع
تخ�ص��ي�ص بع���ض خدماته��ا ،كم��ا ينف��ذ
اجله��از الفن��ي لربنام��ج التخ�ص��ي�ص
م�ش��روعي اخلط��وط الأر�ض��ية الثابت��ة
وحمطة ال�شعيبة ال�شمالية.
استدامة المالية العامة

يهتم برنامج ا�س��تدامة املالي��ة العامة
بالإ�ص�لاح امل��ايل واالقت�ص��ادي للدول��ة
ومعاجل��ة اخللل الهيكل��ي يف املالية العامة
والن��اجت ع��ن هيمن��ة الإي��رادات النفطية
من جانب ،وت�ض��خم بند النفقات اجلارية
م��ن جان��ب �آخ��ر .ل��ذا و�ض��عت احلكومة
�ض��من �أولوياتها يف املرحل��ة املقبلة العمل
على ا�س��تدامة املالية العامة ،عرب تر�ش��يد
الإنف��اق اجل��اري وزي��ادة فاعلي��ة الإنفاق
اال�س��تثماري من خالل اختيار امل�شروعات
ذات الأث��ر التنم��وي املرتف��ع� ،إ�ض��افة �إىل
زيادة الإيرادات العامة عرب تطوير النظام
ال�ض��ريبي حت��ى تتمكن الدولة م��ن تنفيذ
خططه��ا التنموي��ة با�س��تقرار وم��ن دون
معوقات.

برنامج تنويع القاعدة
اإلنتاجية يتضمن
 10مشروعات تقدر
اعتماداتها المالية
بنحو  1.76مليار دينار

تطوير القطاع النفطي

جتنب��ا للت�أثر احل��اد م��ن التقلبات يف
�أ�س��عار النفط اخلام ،يعم��د الربنامج �إىل
دعم ال�صناعات املرتبطة بالقطاع النفطي
وتطوي��ر عمليات الإنت��اج وزي��ادة العوائد
من املنتجات امل�ص��نعة ،مبا يدعم الو�ض��ع
التناف�سي للمنتجات الكويتية اعتمادا على
املواد اخلام الوطنية.

ويقوم الربنامج على ثالثة م�ش��روعات
تطويري��ة جدي��دة ،بتكلفة تبل��غ  1.8مليون
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أهم  3مشروعات لتطوير
القطاع النفطي :مصفاة

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻧﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

الزور ،والوقود البيئي،

KUNA CENTER FOR DEVELOPMENT OF MEDIA SKILLS

واألوليفينات الثالث
والعطريات الثاني

وم��ن امل�ش��روعات اخلا�ص��ة به��ذا
الربنامج:
م�ش��روع م�ص��فاة ال��زور :يع��د �أحد
�أه��م امل�ش��روعات اال�س�تراتيجية يف خطة
التنمي��ة ،ويه��دف �إىل �إنتاج وق��ود نظيف
لتزويد وزارة الكهرب��اء بالطاقة الالزمة،
ف�ض�لا عن �إنتاج مواد �أخرى من كريو�سني
وديزل لت�صديرها �إىل ال�سوق العاملي.
م�ش��روع الوقود البيئ��ي :يهدف �إىل
زي��ادة مع��دالت الإنتاج النفط��ي و القدرة
التكريرية مل�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء
عب��داهلل �إىل � 800أل��ف برمي��ل يف اليوم،
وحت�س�ين �أداء م�ص��ايف ال�ش��ركة وحت�سني
املعاي�ير البيئي��ة لها ،وتنمي��ة االحتياطات
وتوف�ير احتياج��ات ال�س��وق املحلية
والأ�س��واق العاملية من امل�شتقات
البرتولي��ة عالي��ة اجل��ودة.
و�سيوفر امل�ش��روع نحو 570
فر�ص��ة وظيفي��ة للعمال��ة
الوطنية.
م�شروع الأوليفينات
الثــالـ��ث والعطريــ��ات
الثاين املتكامل مع م�صفاة
الزور :يدخل �ض��من م�ش��روع
جممع التكرير املتكامل ،و�سيعمل
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على تعزيز مكانة �ص��ناعة البرتوكيماويات
الكويتي��ة وتنويع املنتج��ات البرتوكيماوية،
�إ�ض��افة اىل خل��ق فر���ص عم��ل وطني��ة.
وي�س��تهدف امل�ش��روع �إنت��اج � 945ألف طن
�س��نوي ًا م��ن مادة الب��ويل بروبل�ين ،و�إنتاج
 1.4ملي��ون ط��ن �س��نوي ًا م��ن العطري��ات
والربازلني� ،إ�ض��افة �إىل �إنتاج مليوين طن
�سنوي ًا من اجلازولني ،وهو وقود ال�سيارات،
و�إنت��اج � 421ألف ط��ن م��ن البنزين .وقد
بلغت ن�س��بة الإجناز يف امل�شروع  % 8.6يف
حني يتوقع �أن يتم االنتهاء منه يف .2023
وجمي��ع ه��ذه امل�ش��روعات م�س��تمرة،
منه��ا م�ش��روعان يف املرحل��ة التنفيذي��ة،
وم�ش��روع باملرحل��ة التح�ض�يرية .وتتفاوت
ن�سب الإجناز فيها حيث تبلغ ن�سبة الإجناز
يف م�شروع م�ص��فاة الزور  ،% 55وم�شروع
الوقود البيئي  ،% 85.8وم�شروع الأوليفينات
الثال��ث والعطري��ات الث��اين املتكام��ل م��ع
م�صفاة الزور  .% 9.2وي�ستهدف الربنامج
حت�س�ين الرتتيب الن�س��بي لدولة الكويت يف
دلي��ل تطوير بيئة االعمال .وتقوم م�ؤ�س�س��ة
الب�ترول الكويتية بتنفيذ تلك امل�ش��روعات
بتكلف��ة تبلغ  2.5مليار دين��ار موفرة فر�ص
عم��ل للعمال��ة الوطني��ة ت�ص��ل �إىل 1800
وظيفة.
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