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النفط
ما الخطة البديلة »ب« لدولة الكويت عند 

نضوب النفط؟

ما اخلط����ة البديلة »ب« لدولة الكويت عند نضوب النفط 
أو هجرته جانبيا بسبب هزات أرضية أو انزالقات أرضية الى 
أعماق سحيقة أو الى بلدان مجاورة؟ والنفط قابل للنضوب 

وأسعاره قابلة لالنخفاض.

نظرة عامة على ميزانية الدولة

من خالل نظرة على ميزانية دولة الكويت 2013-2012 نرى 
ان االيرادات وصلت الى 32 مليار دينار بحمد اهلل )املرجع 1( 

احلساب اخلتامي
95% تقريبا من االيرادات نفطية وال�5% من اإليرادات األخرى 
عبارة عن ضرائب وحتصيالت من األفراد والشركات مبا فيها 

الشركات النفطية على اخلدمات املقدمة من الدولة.
هذا مؤشر خطير يبني اعتماد ايرادات الدولة بالكامل على 
مورد أحادي »النفط« ويجب النظر فعليا الى تنويع مصادر 

الدخل القومي.
وبالنظ����ر الى املصروفات التي تقارب ال�20 مليارا نرى ان 
أغل����ب هذه املصروفات متجهة الى الرواتب والس����لع والنقل 
وتقريبا ملي����ار ونصف املليار من هذه املصروفات تتجه الى 
املش����اريع اإلنشائية والصيانة واالس����تمالكات العامة اي ما 
يق����ارب جزءا من 8% من املصروفات أو 5% فقط من االيرادات 

يتجه للمشاريع!
مما سبق نرى ان اكثر من 95% من ايرادات الدولة سنويا 
حتصل من بي����ع البترول ومش����تقاته وان ادارة الدولة ككل 
تعتمد كليا على البترول ومش����تقاته بل حياتنا وحضارتنا 
تعتمد بشكل اساس����ي وكلي على إنتاج البترول وبيعه على 
س����بيل املثال ال احلصر: املاء الذي هو أساس احلياة نحصل 
عليه بتقطي����ر مياه البحر بحرق مش����تقات البترول وكذلك 
الكهرباء نحصل عليها بتس����خني املياه لتصبح بخارا لتدير 
مولدات الكهرباء � وكذلك وسائل املواصالت تعتمد على الوقود 

املستخلص من البترول.
أما من ناحية أخرى فان إحراق مش����تقات البترول ملوث 
كبير للبيئة فأغلب املشتقات مثل زيت الوقود )املستخدم في 
محطات تقطير املاء وانتاج الكهرباء احملطات القدمية( واجلازولني 
والديزل )وقود الس����يارات والشاحنات( والكيروسني )وقود 
الطائرات( ينتج غازات دفيئة )تسبب االحتباس احلراري( مثل 
امليثان واكاسيد الكربون وايضا غازات حمضية تسبب )التآكل 
واألمطار احلمضية( مثل اكاسيد النيتروجني والكبريت، وايضا 
هناك خطورة عظمى من عدم إحراق هذه املنتجات بشكل تام 

مما ينتج مركبات مسرطنة.
من جانب آخر أسعار البترول قابلة لالنخفاض اذا قل الطلب 
على البترول )الواليات املتحدة قد تكتفي ذاتيا قريبا أو اذا مت 
انتاج كميات اكبر من الدول املنتجة( فإن وصل سعر البرميل 
الى 60 دوالرا فسيكون هناك عجز في ميزانية الدولة يقارب 
ال����� 3 مليارات دينار عند انت����اج 3 ماليني برميل يوميا أي 21 
مليار دينار اإليرادات س����نوية ولتوقع زيادة املصروفات الى 
24 مليارا سنويا )4% تقريبا زيادة مقدرة للتوسع باملشاريع 

واإلعمار والبنية التحتية(.
الس����ؤال هنا ماذا يحل لنا اذا نفد البت����رول أو هاجر الى 
أعماق سحيقة أو بلدان مجاورة )عن طريق هجرة جانبية أو 
انخفاض في طبق����ات األرض التي حتوي البترول(؟ كما بني 

اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكرمي:
)ق����ل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني: 

30( )مرجع 2(.
اجلواب ستنتهي حياتنا في غضون اشهر معدودة وتنشل 
احلياة متاما بالكويت � ال يوجد ماء للش����رب ال يوجد وقود 

لنقل البضائع ونقل األفراد ال 
توجد كهرباء لتبرد مساكنا 
وتنير األض����واء وحتفظ 
أغذيتنا من التلف س����تقل 
الش����رائية للدينار  القيمة 
الكويتي وال يكاد يستعمل 
خارج الكويت فال نستطيع 
ان نس����تورد أي شيء ولن 
نس����تطيع االس����تفادة من 
االحتياط����ات م����ن األموال 
القادمة  املوفرة لألجي����ال 
واالحتياط����ي العام؟ »فات 

األوان«.
فما خطة الدولة البديلة 
»ب« في هذه احلالة؟ وأين 
يجب أن توجه املصروفات 
والفوائ����ض املالية لتفادي 

حالة كهذه؟
العالم  الى دول  بالنظر 
املتقدمة  الدول  وخصوصا 

نرى اآلتي:

ووضعها بخزان����ات خاصة قريبة من محطات توليد الكهرباء 
الناجتة من تركيز احلرارة الشمس����ية وغلق اخلزانات وامداد 
خطوط من املواسير أعلى اخلزان لتجميع غاز امليثان الناجت عن 
طريق تفاعل هذه املواد العضوية مبكونات التربة � يجمع غاز 
امليثان بخزانات اخرى أو يعبأ باسطوانات الستخدامه كوقود 
عضوي للمطابخ وللتسخني ان لزم األمر )لتسخني اخلزانات 
احلافظة للحراة ليتم انتاج الكهرباء على مدار الساعة خاصة انه 
في الشتاء تقل فترة النهار وقد يكون مصحوبا بالغيوم وتطول 
فترة الليل بالكويت(، حيث ان حرق 1جم من غاز امليثان ينتج 
55 كيلوجول حرارة وينتج بخار املاء وغاز ثاني اكسيد الكربون 
ولكن بنسبة اقل بكثير من الغاز الطبيعي )الذي يحوي تقريبا 
70% منه غاز امليثان باالضافة الى غازات اخرى مثل البيوتان 
والبروبان وااليثان( واقل من اي وقود بترولي اما اسفل )خزان 
املواد العضوية( نوصل انابي����ب لتجميع امليثانول املخلوط 
بااليثانول الس����ائل املتكون من عملية تخمر املواد العضوية 
ويستعمل كوقود للسيارات استخدم في املكسيك بالتسعينيات 
)امليثانول سام جدا لإلنس����ان ال ميكن شربه( حرق 1 جم من 

املخلوط يعطي تقريبا 25 كيلوجول من احلرارة.
هذه املشاريع توفر فرص عمل جديدة وايضا تفيد هذه املشاريع 
بتنوع مصادر الدخل للدولة وتقلل من اس����تهالك واستنزاف 
املورد الوحيد للدولة )البترول( وكذلك تقلل من التلوث الناجت 
عن احراق املشتقات البترولية واذا أثبتت هذه املشاريع جدواها 
بالكوي����ت ميكن ان نزيد م����ن أعدادها وفق خطط زمنية حتى 

نستغني متاما عن البترول ومشتقاته إن أمكن.
كما اش����ير الى ضرورة تغيير الفكر السائد لدى املواطنني 
واملقيمني عل����ى هذه األرض بأن احلكومة متكفلة بدعم الطاقة 
واملاء والوقود واملواد االستهالكية األساسية ما أدى الى اإلسراف 
واإلفراط وسوء استخدامها من قبل البعض، لذا اقترح بإزالة الدعم 
عن جميع هذه السلع مع اعطاء حصص كمية مقننة ومدروسة 
للمواطنني وللمحتاجني فقط، هذا يعطي متيزا للمواطنني عن 
غيرهم داخل بلدهم فيعزز قيمة املواطنة لديهم )بالتعاون مع 
الهيئة العامة للمعلومات املدني����ة واالدارة املركزية لإلحصاء 
ومؤسسات حكومية اخرى( وفي حالة طلب املواطنني لكميات 
تفوق احلصة املقررة يدفع املواطن الس����عر املعلن )هذا النهج 
سميته سنة 1997 بالضريبة السلوكية( هذا النوع من التوجه 
يقنن املصروفات للس����لع املدعومة ويقلل من املصروفات في 
امليزانية العامة للدولة ويغير من سلوك األفراد فيتجه االفراد 
الى االستفادة القصوى منها دون افراط أو تفريط على سبيل 

املثال:
سلعة اجلازولني )وقود السيارات( اذا خصصت فرضا 200 
ليتر مدعوم )60 فلس����ا( شهريا لكل مواطن بالغ ميلك رخصة 
قيادة فس����يفكر مرارا قبل ان يستنفد هذه الكمية بالتسكع في 
الشوارع ويستخدمها فقط للمشاوير املهمة مثل الذهاب للجامعة 
أو للعمل فإن أبى فالبد له أن يدفع السعر املعلن كاملقيمني )270 
فلسا لليتر الواحد( أما من اجلهة األخرى فستقل االزدحامات 
وكثافة الس����يارات بالطرق بوجه عام اذا اتخذت احلكومة هذا 
القرار فكثير من املقيمني واملواطنني س����يفكرون في استخدام 
وس����ائل االنتقال اجلماعي، على س����بيل املثال الذهاب للعمل: 
يتجمع اربع أو اكثر من املوظفني الستغالل سيارة واحدة للذهاب 
للعم����ل فتتوزع قيمة الوقود على 4 واألقل حظا سيس����تخدم 
الباصات كنتيجة حتمية لهذا القرار فتقل كثافة مرتادي الطرق 
الى الربع أو أقل فيقل الزحام بش����كل عام ما يقلل االنبعاثات 
الغازي����ة الضارة من عوادم املركبات )حفاظ على البيئة( ومن 
جهة اخرى سيس����اهم ذلك في تقليل درج����ة حرارة املدن ذات 
الكثافة العالية باملركبات )معظم الطاقة باحملركات تتحول الى 
حرارة وجزء يسير منها يتحول الى طاقة حركية( ويقل بذلك 
استهالك الكهرباء املستخدمة بالتبريد داخل املنازل وأماكن العمل 
في هذه املناطق � في واليتي واشنطن وفرجينيا )سنة 1984( 
في وقت الذروة ال يسمح باستخدام احلارات اليسرى السريعة 
من الطرق اال للمركبات واحلافالت التي تنقل اكثر من 4 ركاب 
ومن يس����تغل هذه احلارات من احلافالت التي حتوي 3 ركاب 
أو اقل يخالف فورا وكذلك هو األمر بالنسبة للكهرباء املدعومة 

واملياه والسلع األساسية. 
أما من اجلانب اآلخر فرفع الدعم عن مصادر الطاقة الكهرباء 
والوقود يحفز القطاع اخلاص الى الدخول في مشاريع انتاج الطاقة 
النظيفة ويعزز التنافس بتقدمي هذه املنتجات كباقات مختلفة 
بس����عر مغر للمستفيدين 
حتدد حسب منط االستهالك 

لديهم.
أعتقد ان األوان قد حان 
حلكومة دول����ة الكويت ان 
تفكر مبنهجية علمية حلل 
املش����اكل العالق����ة ووضع 
مش����اريع عملي����ة تنهض 
باملجتمع واألفراد وحتافظ 
على املورد الوحيد ملدة أطول 
كي يستفيد منه اجليل احلالي 
وجيل املستقبل واملساهمة في 
تقليل انبعاثات الغازات من 
احملروقات البترولية للحفاظ 
على بيئة صحية نظيفة كما 
هو موضح بالصورة امللتقطة 
من س����وق الفحيحيل التي 
توضح االنبعاثات الغازية 
الضارة بالبيئة وعلى السكان 
من انتاج وتكرير البترول 

مبصفاة األحمدي.

توجهت كثير من دول العالم الى االس����تثمار مبصادر الطاقة 
املتج����ددة وخصوصا الطاقة احلرارية الناجتة من تركيز اش����عة 
الشمس من هذه البلدان الواليات املتحدة األميركية )أكبر احملطات 
واكثرها تطورا( وإس����بانيا واملكس����يك وأيضا بعض الدول األقل 
غنى وتطورا مثل الهند واملغرب ومصر واجلزائر كما هو موضح 

بالشكل التالي:
باختصار يتم عكس اشعة الشمس الضوئية احلرارية بواسطة 
مرايا ويتم جتميع هذه احلرارة ببؤرة فترتفع حرارة هذه البؤرة الى 
اكثر من 500 درجة سيليزية � هذه احلرارة عالية جدا تفوق درجة 
غليان املاء بعدة أضعاف فيستفاد من هذه احلرارة العالية بتسخني 
املياه لتصبح بخارا ساخنا الذي بدوره يقوم بإدارة التوربينات التي 
تولد الكهرباء وتبقى هذه احلرارة تولد الكهرباء ملدة تصل الى 10 

ساعات بعد غياب الشمس )الواليات املتحدة األميركية(. 
توقعت دراس����ة أعدت لصالح احلكومة األميركية )مرجع 3( 
باملقارنة مبحطات توليد الكهرباء املنتجة من حرق الغاز الطبيعي ان 
تقوم بعض الواليات بإنشاء عدة محطات لتجميع الطاقة احلرارية 
ابتداء من أوائل التسعينيات الى 2020 مجموع قدراتها تصل الى 

4000 غيغا وات بالساعة سنويا.
الدراسة بينت ان هذه احملطات ستقلل الغازات املنبعثة سنويا 
مبا يقارب 300 طن من غازات أكاسيد النيتروجني احلمضية و180 
طنا من غاز اول اكس����يد الكربون السام و7600000 من غاز ثاني 

اكسيد الكربون اخلانق املسبب لالحتباس احلراري )3(.
كما توقعت هذه الدراسة ان مساحة 6-14 كيلومترا مربعا تنتج 
محط����ات التجميع احلراري ما يقارب 1.5 غيغا وات في الس����اعة 

بالسنة.
وتبلغ قدرة بعض هذه احملطات 300 ميغا وات )الواليات املتحدة 
األميركية( وتكلفة 1000 كيلووات بالساعة تصل الى 34 دينارا اي 
الكيلو وات 34 فلسا )حسبت التكلفة بالدوالر األميركي في الواليات 
املتحدة األميركية( وهي قيمة قريبة جدا لسعر الكهرباء الناجتة عن 
حرق الغاز الطبيعي 35 فلسا للكيلو وات )حسبة التكلفة بالدوالر 
األميرك����ي في الواليات املتحدة األميركي����ة( مما يعطي له جدوى 
اقتصادية عالية عند التش����غيل لسنوات عديدة حيث ان املصدر 
»الشمس« متوافر دون مقابل وهي طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئة 

فال تنتج اال حرارة والكهرباء وبخار املاء- )مرجع 3( 
وتكلفة انش����اء احملطة الواحدة 200 مليون دينار تقريبا، وقد 
بينت الدراس����ات ان بناء 3 محطات قريبة متصلة مع بعض يقلل 
سعر الصيانة وعدد العاملني على تشغيلها مما يزيد من جدواها 

االقتصادية.
في ايفناف � كاليفورنيا � الواليات املتحدة األميركية بنيت محطة 
بثالثة ابراج بتكلفة 650 مليون دينار على مس����احة 14 كيلومترا 
مربعا من املرايا املتعقبة الش����عة الشمس وبقدرة 390 ميغا وات 
اكتمل اإلنشاء في فبراير 2014 ووفرت 80 وظيفة دائمة وقام بإنشاء 

احملطة 1000 موظف استغرق املشروع 4 سنوات )وذلك للدراسة 
والتطوير( واملتوقع ان توف����ر الكهرباء الى 100000 بيت أميركي 
)مرجع 4( وايضا بوالية نيڤادا � بالواليات املتحدة األميركية بنيت 
محطة ببرج هاللي واحد مع خزانني لتخزين احلرارة )بواس����طة 
امللح املصهور( فينتج الكهرباء ملده 10 ساعات بعد غياب الشمس 
و10000 مرايا متعقبه للشمس بقدرة 110 ميغا وات على مساحة 6 
كيلومترات مربعة بتكلفة 290 مليون دينار استغرق اإلنشاء سنة 
واحدة والتطوير سنة اضافية قام بإنشائها 600 موظف وحتتاج 
الى ما يقارب ال�50 من العمالة الدائمة فقط للتش����غيل والصيانة 
الدورية � توقع التش����غيل في ديسمبر 2014 لتغذي 43000 منزل 
بالكهرب����اء )4( أما بوالية باليث بكاليفورني����ا � الواليات املتحدة 
األميركية انش����أت على مساحة 7 كيلومترات مربعة محطة افقية 
لتجميع الطاقة احلرارية الشمسية بواسطة 500000 مرايا مقعرة 
بقدرة 250 ميغا وات قام باإلنشاء 800 موظف مدة اإلنشاء 3 سنوات 
ولكن فقط 50 موظفا دائما للتش����غيل تكلفة املشروع 350 مليون 
دينار شغلت في ابريل 2014 لتوفر الكهرباء الى 60000 منزل )4( 
أما من وجهة نظري أرى أن جنلب هذه احملطات بالتدرج بالتعاون 
مع الشركات األميركية واالستفادة من خبراتهم العلمية والعملية 
ألنهم من طور وانشأ اكبر احملطات الشمسية في العالم حتى اآلن 
ونغير بعضا من خصائص هذه احملطات ملواءمة متطلباتنا بالكويت 

للطاقة والوقود وماء الشرب كالتالي:
مبدئيا محطتان إلنتاج الكهرباء ذات التخزين احلراري واالستفادة 
من جزء من الكهرباء إلنتاج غاز الهيدروجني بوضع هذه احملطات 
بالقرب من مياه البحر ووضع خزانات بها ماء البحر وإيصال التيار 
الكهربائي مستمر بأقطاب داخل هذه اخلزانات فيتجه ايون الهيدونيوم 
الذي يتجه الى القطب السالب فيختزل الى غاز الهيدروجني ليجمع 
باسطوانات ويكون جاهزا الستخدامه كوقود للمحركات فاحتراق 
1 جم من غاز الهيدروجني يولد حرارة تبلغ 140 كيلو جول وينتج 
بخار ماء طاقة نظيفة فنوفر بهذه الطريقة انتاج الكهرباء ووقود 
نظيف للمحروقات والنقل ميكن بيعه للدول املجاورة واالجنبية 

)لتنويع مصادر الدخل(.
أما احملطة الثالثة فتكرس الى جتميع احلرارة وإنتاج ماء الشرب 
عن طريق تسخني مياه البحر الى بخار الذي ميكن تبريده ليتكثف 
فينتج ماء مقطر ويخلط معه مياه جوفية أو بعض األمالح واملعادن 
بقياسات عاملية ليصبح ماء صاحلا للشرب يغطي احتياج الدولة 
ويباع ويصدر الفائض للدول املج����اورة مما يعطي مردودا ماليا 
للدولة وكذلك ميكن االستفادة من األمالح املترسبة من تقطير مياه 
البحر باس����تخالص املفيد منها للصناعة والغذاء ولضبط جودة 
املياه املعدة للشرب مع تصدير األمالح واملعادن األخرى )لتنويع 

مصادر الدخل(.
كما انص����ح بجمع املخلفات العضوية خصوصا النباتية منها 
مثل قشور الفواكه وأوراق النباتات واألعشاب واألخشاب الطبيعية 

هذه الصورة تبني مقدار الغازات الضارة املنبعثة يوميا من املصافي النتاج مشتقات البترول ـ مصفاة االحمدي ـ الفحيحيل ـ الكويت

الشكل من مرجع 4 يبني محطة تركيز الطاقة الشمسية لألبراج الثالثةfigure 3 الشكل يوضح محطة التجميع احلراري الشعة الشمس ذات املرايا املقعرة مرجع 4

1- احلساب اخلتامي لدولة الكويت وزارة املالية 
http://www.mof.gov.kw/MofBudget/ 2012-2013

MofBudgetDetail.aspx
2- سورة امللك اآليه 30 القرآن الكرمي

 L. Stoddard، J. Abiecunas، R. O'Connell،-3
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74 ،2006 April ،39291
4- تقرير قسم الطاقة الواليات املتحدة األميركية 

http://www.energy.gov/sites/prod/ 2014 مايو
csp_report.pdf_2014/f15/05/2014/files

املراجع 
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