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المنتدون: ال يوجد مشروع في البلد ليس فيه تدخل سياسي والتشكيك
أكدوا على أهمية دور الدولة في تنفيذ مبادرات

المخاوف مـن مساءلة مجلس األمة للقيادات النفطية حدت من مبادرات القطـاع الخـاص في المشاريع النفطية

محاور الندوة
 احملـور األول: آثار التدخالت 
السياسـية في تطوير قطاع النفط 

خاصة حقول الشمال.

 احملور الثانـي: خطط تطوير 
املشاريع النفطية ودورها في التنمية 

االقتصادية الشاملة في الكويت.

التكامـل  الثالـث:  احملـور   
في املشـاريع النفطيـة بني دول 

اخلليج.

 احملور الرابع: سيطرة الشركات 
العاملية على التكنولوجيا النفطية 

ومعوقات الشراكة معها.

في تنفيذ املشـــاريع النفطيـــة جند أن هناك 
إشكالية حقيقية من عدم استيعاب السلطة 
التشريعية لألفكار التي تريد أن تقدمها مؤسسة 
البتـــرول الكويتية وبعد كل هذه الســـنوات 
والقرارات العديدة التي خرجت واملشاريع التي 
طرحت وتأجل تنفيذها يشـــير الى أن القرار 
في السلطة التشريعية غائب واملفهوم لديها 
عن االستحقاقات التنموية في القطاع النفطي 

بقصد وغير قصد غير موجود.
وليد احلشاش: هناك عالقة قوية بني السلطة 
التشريعية وتنفيذ املشروعات النفطية ولكن 
العالقة بني الســـلطة التشريعية واملؤسسة 
تتم من خالل شخص واحد وهو وزير النفط 
وهناك عالقة بني استقرار الوزير في منصبه 
وإجناز املشروعات النفطية، فلو الحظنا فترة 
الثمانينيـــات جند أنها كانـــت أكثر الفترات 
استقرارا وإجنازا للمشروعات النفطية وبعدها 
رأينا أن معدل بقاء الوزير في املنصب كانت 
من سنة ونصف السنة إلى سنتني وهو احملور 
الـــذي مت التحرك من خالله فـــي آلية تنفيذ 

املشروعات النفطية.

١٥ وزيرًا تغيروا

ــببا  ــتقرار الوزير في منصبه يعد س ــاء»: تعني أن عدم اس «األنب
رئيسيا في تراجع أداء القطاع النفطي؟

وليد احلشاش: هذا ما أقصده، فتغير ١٥ وزيرا للنفط من ١٩٩٢ 
إلى اليوم يجعل من الصعب تنفيذ مشـــروعات نفطية تعزز من 
القيمة املضافة في القطاع النفطي والدليل أن متوسط معدل بقاء 
الوزراء في منظمة األقطار املصدرة للبترول «أوپيك» ال يقل عن ١٠ 
سنوات، ففي السعودية ال يقل متوسط عمر الوزير عن ١٠ سنوات 
وقطر ١٣ سنة ومن ثم فإنني أعتقد أن غياب عامل االستقرار في 
منصب الوزير يعني وببساطة غياب قدرة اجلهاز التنفيذي على 

تنفيذ أي مشروعات تنموية جادة.
ــريعية ووزير  ــلطة التش «األنباء»: إذن وجود اتصال جيد بني الس

النفط عليه معول كبير في التنفيذ؟
وليد احلشـــاش: نعم، فبجانب وجـــود وزير قادر على اإلملام 
بأداء القطاع النفطي ولديه رؤية إستراتيجية في العمل يجب أن 

يكون لديه عالقة حسنة مع السلطة التشريعية.
ــة البترول  «األنباء»: ولكن غياب فهم مؤسس
ــة والتعاطي معها كان جزءا من  لألحداث النفطي

املشكلة؟
وليد احلشاش: هناك قضية تتعلق بعدم 
قدرة املؤسسة في التعاطي مع األحداث، فهناك 
مشاريع كبيرة مثل مشروع حقول الشمال يقف 
وراءها قصة عدم جناح وهذا املشـــروع تأثر 
بسبب تغير الوزير وكان مجلس األمة موافقا 

عليه ولكن جاء وزير ورفض املشروع.

جهاز تنفيذي «قوي»

ــف تقيم أداء اجلهاز التنفيذي  «األنباء»: وكي
في القطاع النفطي وهل لديه القدرة على امللفات 

الضخمة للمشروعات النفطية؟ 
وليد احلشاش: لدينا جهاز تنفيذي قوي ولكنه منعزل وبشكل 
مبالغ فيه ونحن حتدثنا مرة عن أنه ليس لدينا مشكلة مع اجلهاز 
التنفيذي من حيث التخطيط واملعرفة ولكن نحن نفتقد قيادات 
نفطية قادرة على جرأة الطرح ملشروعاتها وأن يكون لديها القدرة 
على االختراق وكسر لغة التسييس في تنفيذ املشروعات النفطية 
العمالقة والبد من فتح قنوات، معتقدا أن مشـــروعات كبرى مثل 
حقول الشمال سبب رئيسي من تعطلها اجلهاز التنفيذي ودليلي 
على ذلك أن تغيير الوزراء يؤدي إلى تغيير استراتيجية التعامل 
مع املشـــروع وبالتالي طريقة طرح املشـــروع مما أثر على أداء 
القطاع بشـــكل كبير وخاصة في املشـــاريع الكبيرة مثل حقول 

الشمال والداو كيميكال.
«األنباء»: ولكن هناك من يقول إن القطاع اخلاص ساهم في توقف 

بعض تلك املشاريع؟
وليد احلشـــاش: أكرر ما ذكره سهيل بوقريص من أن القطاع 
النفطي يحتاج إلى جهاز تنفيذي قادر على إدارة ملفات التعاون بني 
القطاع اخلاص واملؤسسة في الفترة املقبلة وبالتأكيد سينعكس 
على أداء القطاع اخلاص العامل في القطاع النفطي من خالل إيجاد 
صيغة عمل تكاملية بني اجلانبني فهناك قطاع يقوم بإخراج النفط 

من باطن األرض وآخر يديره.

توقف المشاريع التنموية

ــاة للكويت ودول اخلليج  ــريان احلي «األنباء»: القطاع النفطي ش
ولكن التزال الكويت محلك سر في مشاريعها النفطية مقارنة بطفرة 

ملحوظة في اآلونة األخيرة في بعض دول اخلليج؟
وليد احلشـــاش: ال شك، إن التدخل السياسي يعد سببا كبيرا 
في توقف املشـــاريع، إال أن هناك ربطا بني االستقرار في منصب 

وزير النفط وأداء القطاع النفطي التنموي.
كامل احلرمـــي: ليس معقوال أن يأتي القطـــاع النفطي اليوم 
ويقول انه ال يستطيع التعامل مع اإلعالم وليس معقوال أن القطاع 
لم يذكر جملة واحدة عن أن شـــركة «الداو» هي شريكتنا األولى 
في «إيكويت ١» وبدال من أن يكتب ويوضح مفهوم الشـــراكة مع 
«الداو»، إال أنه وعلى عكس ذلك قام القطاع النفطي بكتابة وثيقة 
إلى وزير النفط يطالب بوقف التدخالت في اللجان التشـــريعية 
ومجلس األمة، فهل هذا األمر معقول، وإذا سألنا عن موعد تأسيس 

النفط في ١٩٣٧ انتهاء بتأسيس «مؤسسة البترول 
الكويتية» وشركاتها التابعة. 

ــك يتضح التراجع في أداء  «األنباء»: من حديث
ــاب السلطة التشريعية في  اجلهاز التنفيذي حلس

تأخير املشاريع... 
حجاج بوخضور: نعم، فهناك لوم على السلطة 
التنفيذية مثل اللوم على السلطة التشريعية 
والتي أدى تدخلها إلى التأثير على كفاءة تشغيل 
القطاع النفطي، فكثير من االستشاريني أكدوا 
أن الكفاءة تدنت في بعض القطاعات إلى نسبة 
٠٫٢٪ ومنها شركات النفط الكويتية وكنا نأمل 
أن يحضر رئيـــس مجلس إدارة ناقالت النفط 
الكويتية وسماع قول االستشاريني في تقييم 

كفاءة التشغيل في شركته. 
ــغيل على أداء  «األنباء»: وهل أثرت كفاءة التش

املشروعات التنموية؟ 
حجاج بوخضور: نعم، فكفاءة التشغيل أثرت 
في أداء تلك املشاريع، ومعروف أن ناقالت النفط 
تسببت في تأخر التنمية في الكويت وعطلها 
طوال السنوات املاضية وكانت مثار «الشحن» 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، والتدخل 

السياسي أدى أيضا إلى أعطاب ومشاكل في القطاع النفطي وأدى 
إلى تعومي املسؤولية وعرقلة التنمية في االقتصاد الكويتي. 

«األنباء»: وهل أدى ذلك إلى انتشار الفساد واحملسوبية؟ 
حجاج بوخضور: بال شك، فالتدخل السياسي أدى إلى انتشار 
الفساد مثل النار في الهشيم وهو ما أدى إلى هدر املال العام، وأدى 
إلى إحالة الكثير من امللفات إلى النيابة واستبدل منهج الشفافية 
بالضبابيـــة والذين يجب عليهم إطـــالع املجتمع على التطورات 

والتحديات التي يواجهونها وندوتنا اليوم أكدت هذا األمر.
«األنباء»: وهل تتفق على أن تداخل املسؤوليات وتعوميها أدى إلى 

تدخل سياسي في املشروعات النفطية؟ 
حجاج بوخضور: نعم، وأدى أيضا إلى تدني الكفاءة في العمل 
وأدى إلى تدخالت سياسية أوقفت عددا من املشروعات الهامة ومنها 
حقول الشـــمال ولو كان املشروع قد مت تنفيذه في وقته، ما كان 

ليتجاوز ٣ مليارات واآلن تكلفته تصل إلى ١٤ مليار دوالر. 

مشروعات نفطية 

«األنباء»: وهل الوقت حاليا مالئم لتنفيذ مشروعات نفطية؟ 
حجاج بوخضور: أفضل وقت إلقامة مشروعات 
نفطيـــة هـــو اآلن، كـــون الكويت مســـتوردة 
للتكنولوجيا والعمالة وهي اآلن في مستويات 
منخفضة للغاية وبالتالـــي األفضل حاليا هو 
زيادة حجم اإلنفاق الرأسمالي واالستثماري في 
فترة الكساد العاملي، ولهذا األمر فإن التدخالت 
السياســـية تضيع فرصا كبيرة جدا، إال أنها ال 
تبرر ملسؤولي القطاع النفطي التحجج بشماعة 
التدخل السياســـي فقد كان عليهم أن يسوقوا 
مشـــروعات نفطية كبيرة مثل حقول الشمال 

دون املرور من خالل مجلس األمة. 
 وأوضح أن ما يحدث في القطاع النفطي هو 
حالة نفســـية كالضحية التي تستجدي سياط 
اجلالد حتى تشـــعر بوجودها وهو ما أوصلنا 

إلى الواقع الذي نعيشه. 
«األنباء»: برأيك أستاذ حجاج ما املخرج من هذه احلالة؟ 

حجاج بوخضور: املخرج من هذه األزمة هو املبادرة واخلروج 
بهذه املشاريع إلى العلن بشكل يوضح احلقيقة كاملة أمام اجلمهور 

بالشكل الذي أوصلوه اليه. 
ــماع وجهة نظرك أستاذ سهيل في احملور األول  «األنباء»: نود س

املتعلق بأثر التدخالت السياسية في تنفيذ املشروعات النفطية؟ 
سهيل بوقريص: اليوم كان لدينا اجتماع في شركة نفط اخلليج 
وكان التركيز على غياب اإلعالم من القطاع النفطي واحلقيقة أن 
اإلعالم في القطاع النفطي عليه دور كبير في تسويق املشاريع، 
وكان لهم مالحظات سلبية في دور اإلعالم وتأثيره على املشاريع 
النفطية وليس فيه أي نوع مـــن الفائدة وليس له جدوى وكان 
عندهم نوع من اإلحباط وهو ليس فيه فائدة أو جدوى وتبنيت 
وجهة النظر املضادة ووضحت لهم أنه وإن كان هناك موقف من 
جريـــدة فهناك ١٠ صحف أخرى في الكويت ميكن تبني رأي عام 
بشـــأنها، موضحا أن البعض قال إن هناك خوفًا من املساءلة في 

حال التصريح لإلعالم.

تدخل سياسي

ــاريع  ــاك تدخال كبيرا في تنفيذ املش ــاء»: وهل ترى أن هن «األنب
النفطية؟

ســـهيل بوقريص: ال يوجد مشروع في البلد ليس فيه تدخل 
سياسي وبدأ التشكيك في كل قدرات القطاع النفطي وجعل الثقة 
تهتـــز في القطاع النفطي، وهناك رســـالة واضحة أن القوي في 
البلد حاليا الســـلطة التشـــريعية والصحف في مواجهة ضعف 
من الســـلطة التنفيذية ونحن اآلن نعيش في مرحلة التدخالت 

السياسية واملفروض أن القطاع النفطي يلجأ إلى القوي.
«األنباء»: تدخل مجلس األمة في الكثير من قضايا القطاع النفطي 

ولدت اخلوف لدى القطاع النفطي من أخذ مبادرات التطوير.
سهيل بوقريص: مجلس األمة مكون من ٥٠ عضوا وهناك أعضاء 
لهم مصالح سياســـية ولكن هناك منهم من يبحث عن احلقيقة 
ويحتاج إلى توضيحات من اجلهاز التنفيذي في القطاع النفطي 
ممثال في مؤسسة البترول الكويتية وإذا كان هناك ٥ لهم مصالح 

خاصة، فإن هناك ٤٥ عضوا لديهم احلس الوطني للعمل.
حجاج بوخضور: في احلديث عن تأثير التدخالت السياسية 

شخصية أم مبنية على أساس مهني؟ 
كامل احلرمي: ما يحدث في اجلهاز التنفيذي والشركات التابعة 
في القطاع النفطي أحدث نوعا من الفوضى دفعت بوجود ثغرات 
مكنت من وجود تدخالت سياســـية أثرت في األداء العام للقطاع 
وعمليـــات النقل تلك ليس لها مبـــرر، فالتغييرات التي متت في 
القطاعات النفطية ال ميكن قبولها، حيث مت تفريغ القطاعات من 
قياداتهـــا النفطية ومن ثم أنت طلبت التغيير وليس لديك وزير 
متخصص وال رئيس تنفيذي متخصص وقمت بعمل غربلة في 

القطاع. 

القيادات النفطية غائبة

حجاج بوخضور: ما حدث في ندوة اليوم من غياب القيادات 
النفطية وعدم التحـــدث والدفاع عن أداء املشـــروعات النفطية 
التنموية هو أبلغ األثر على التدخالت السياسية في وقف تنفيذ 
املشـــاريع النفطية، إضافة إلى غياب لغـــة واضحة في مخاطبة 
اجلمهور وتعريفهم بتطور أداء تلك املشاريع وبالتالي جاء السقوط 
لهذه املشـــاريع النفطية «الوطنية بامتياز» أو لسبب آخر، ومن 
حيث الواقع جند أن التدخالت السياســـية أثرت على االستثمار 
في القطاع النفطي، فالكويت كانت دولة رائدة في االستثمار في 
القطاع النفطي وكادت تصل إلى مستويات شركات عاملية في هذا 
املجال مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» وكان هذا منذ اكتشاف 

«األنباء»: في البداية نرحب بضيوفنا الكرام في ندوة «النفط شريان 
احلياة في الكويت وأثر املعوقات السياسية في تطويره». 

ــن احملور األول  ــل احلرمي ليحدثنا ع ــدأ باخلبير النفطي كام  ولنب
ــية في تطوير قطاع النفط  في ندوتنا املتعلق بـ «آثار التدخالت السياس

خاصة حقول الشمال». 
كامل احلرمي: أعتقـــد أن تدخل احلكومة في القطاع النفطي جاء 
على خلفيـــة تراجع أداء اجلهاز التنفيذي للقطـــاع النفطي املتمثل 
في مؤسســـة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والتي شهدت 
تغييرات جذرية في القيادات النفطية حيث قام بنقل العضو املنتدب 
في شركة نفط الكويت واملسؤول عن قطاع التنقيب واالستكشاف إلى 
قطاع التكرير بعد ٣٠ عاما من اخلبرة وكذلك قام بنقل املسؤول عن 
قطاع التكرير في شركة البترول الوطنية ووضعه في قطاع التنقيب، 
كما مت نقل أفضل مهندس متخصص في قطاع التكرير ووضعه في 

قطاع التسويق اخلارجي «قطاع التجزئة». 
«األنباء»: وكيف أثر ذلك في أداء القطاع؟ 

كامل احلرمي: أثر سلبا وبشدة على األداء وكان مبررا للتدخالت 
السياسية، وذلك بسبب أن التغيير في املراكز القيادية أوجد أشخاصا في 

مراكز قيادية وهم غير متخصصني في األماكن التي انتقلوا إليها. 

رؤية شخصية 

ــرات نابعة من رؤية  ــل هل تلك التغيي ــتاذ كام «األنباء»: برأيك أس

أدار الندوة وأعدها للنشر: هشام أبوشادي ـ عمر راشد ـ منى الدغيمي 

لم يشكك املتحدثون في ندوة «األنباء» حول «النفط شريان احلياة في الكويت واملعوقات السياسية في تطويره» في قدرة القيادات التنفيذية في القطاع النفطي على إحداث تغيير 

فوري وجذري في أداء القطاع النفطي الذي بات دوره ملحا في الفترة احلالية، خاصة مع االجتاهات العاملية احلالية نحو تعزيز القدرات االستثمارية في القطاع النفطي. 

 واتفقوا على ضرورة بناء الثقة بني القطاع النفطي والسلطة التشريعية ومحاولة تقريب وجهات النظر حول النقاط اخلالفية، خاصة أن املشاريع النفطية في الكويت عانت من تكلفة 

االنتظار الطويلة والتي جاءت على حساب القدرات التنموية واالقتصادية واالجتماعية. 

 ورأى املشـاركون في الندوة أن التدخل السياسي كان مبررا على خلفية عدد من العوامل لعل أبرزها تداخل املسـؤوليات في القطاع النفطي والذي جاء  نتيجة تدوير القيادات 

النفطية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة للعمل على تعديل تلك األوضاع مبا يحقق معادلة الرجل املناسب في املكان املناسب. 

و قال البعض ان التدخل السياسـي أدى النتشـار الفساد ورفع تكاليف تطوير بعض املشروعات مثل حقول الشـمال واصفني ما يحدث حاليا من تراجع في أداء اجلهاز التنفيذي 

لتنفيذ املشاريع التنموية وذلك حلساب السلطة التشريعية بأنه جاء بسبب حركة التدوير التي أجريت على القطاع النفطي والتي أوجدت خلال وفجوة في اتخاذ القرارات بني القيادات 

النفطية بالشكل املطلوب.   ولم يخف املتحدثون األثر السلبي لتراجع أداء اجلهاز التنفيذي وأنه حرم القطاع النفطي من أخذ مبادرات التطوير وهو ما أدى إلى تقهقر أداء املشاريع 

النفطية. 

 وارجعوا تراجع األداء في القطاع النفطي إلى غياب مفهوم االستراتيجية طويلة املدى في رأس اجلهاز التنفيذي، حيث مت تغيير ١٥ وزيرا منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم وهو ما أدى 

لغياب القيادات النفطية القادرة على اجلرأة في طرح املشروعات التنموية وكسر لغة الصمت. 

 وفي تعقيب منهم على تأثير النفط على التنمية االقتصادية في الدولة، اتفق املتحدثون على أن هناك لغة واحدة هي أن النفط والذي ميثل نسبة ٩٠٪ من الدخل يعد عماد التنمية 

االقتصادية في الدولة، إال أن مشاريع التنمية توقفت منذ ثمانينات القرن املاضي، مؤكدين أن اخلروج من األزمة احلالية يتوقف على تنفيذ املشاريع التنموية القادرة على العمل اجلاد.   

وأوضح املشاركون أن انخفاض تكاليف املشاريع النفطية في الوقت احلالي ميثل فرصة تاريخية وحقيقية لتنفيذ مشاريع نفطية جادة. 

 وأكدوا أن مبادرات القطاع اخلاص «اخلجولة» جاءت على خلفية غياب دعم الدولة له وتوفير بنية حتتية قوية قادرة على دفعه للعمل، مشـيرين إلى أن قانون الشراكة بني القطاع 

العام واخلاص جعل التخوف سـيد املوقف لدى املسـتثمر في القطاع اخلاص النفطي.   ولفت املتحدثون الى أن أسـاس القطاع النفطي في الكويت كان مبادرات القطاع اخلاص 

اجلادة واجلريئة واملتميزة منذ سـتينيات القرن املاضي وهي التي أوجدت نوعا من استمرارية النجاح فيما بعد.   وأكد احلضور على أهمية التعاون بني القطاع اخلاص في دول اخلليج 

على مسـتوى املشاريع النفطية، مشيرين إلى صعوبة حدوث تكامل في تلك املشروعات على مسـتوى الدول الفتقاد املبادرات واخلالفات السياسية.   ونبهوا إلى أن تقوقع القطاع 

النفطي وانكفاءه على الذات أوجد مبررات التشـكيك وغياب الثقة لدى القطاع النفطي وجعل من الضروري أن تكون هناك خطط إعالمية قادرة على املواجهة واجلرأة في تسـويق 

املشاريع النفطية.  وفيما يلي التفاصيل...

قيـادات  نفتقد 
نفـطيـة قـــادرة 
الطرح  جـرأة  علـى 
تها  عـا و لمشــــر
الصمت لغـة  وكسر 

البقية ص٣٣

ندوة «األنباء» حول «النفط شريان الحياة في الكويت وأثر المعوقات السياسية في تطويره»




