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تمثل قضیة "االیداعات الملیونیة" واحدة من أشھر حوادث الفساد النیابي في الكویت، ورغم أن القضاء لم 

المتھمین فیھا بسبب القصور التشریعي، إال أنھا ال تزال شاھدا على ما آلت الیھ الحیاة الدیمقراطیة یدن أیا من 
 .بعد أكثر من خمسین عاما مضت من عمر واحدة من أقدم الدساتیر في المنطقة

 
الحیل وھل انتھى عصر الفساد النیابي بعد تلك الحادثة؟ أم أنھا دفعت الحكومة والنواب الى مزید من الحذر 

للثراء الفاحش عبر العمل السیاسي وكسب األصوات؟ وھل القوانین العدیدة التي أقرھا مجلس األمة وبتوافق 
 حكومي ساھمت فعال في مكافحة الفساد التشریعي؟  أم أن ھناك قبول بكل ما یجري بین السلطتین؟

 
 إشكالیة دائمة

 
 كویتیة، أو ظاھرة مؤقتة مرتبطة بفصل تشریعي أو ظرفالفساد النیابي لم یعد سرا في الحیاة البرلمانیة ال

سیاسي ما، بل إشكالیة دائمة وممارسة علنیة رعتھا الحكومات مما تسبب بعرقلة مسیرة الدیمقراطیة وفقدان 
الثقة بھا وتحمیلھا سبب تراجع مؤشرات الدولة، فقد تنوعت ممارسات الفساد وتطورت أسالیبھ لتحقیق 

ر المنصب السیاسي، دون اعتبار آلثاره على مفاصل الدولة ومستقبلھا وأخالقیات مكاسب غیر مشروعة عب
 .المجتمع

 
لقد أثبتت الشواھد المتتالیة أن ملف "اإلیداعات الملیونیة" لم یكن سوى رأس جبل جلید فساد العمل النیابي 

جاریة تعامالت مالیة وتالكویتي، فالقاع یخفي عالقات سیاسیة مریبة بین الحكومة وأعضاء مجلس األمة، و
مشبوھة ومصالح انتخابیة تفوق القانون قوة ونفوذا، ھناك شبكة عالقات مظلمة وعمیقة ما بین أعضاء 

 .السلطتین تحتضن كافة أشكال الفساد النیابي والسیاسي وتغذیھ
 

 اعتراف صادم
 

عدساني الى وزیر الدولة ، وخالل مناقشة االستجواب المقدم من النائب ریاض ال۲۰۱۸أكتوبر  ۳۰في جلسة 
لشؤون مجلس األمة عادل الخرافي، كشف النائب عن مستند لتعیین شقیق نائب مستشارا لدى الوزیر، ومن 
على منصة الرئاسة أقر نائب رئیس مجلس األمة عیسى الكندري بأن المستشار المعین ھو شقیقھ! لم یكن 

 التي تعتبر من الجرائم التي یعاقب -التعیینات  االعتراف صادما ألعضاء الحكومة أو النواب، فمثل تلك
 .واحدة من التعامالت الدائمة في الشبكة المظلمة -علیھا قانون حظر تعارض المصالح 

 



 
 
 

لقد ُحذف ھذا الجزء من التسجیل الذي بثتھ قناة مجلس األمة على "الیوتیوب" رغم أن النقاش مدون في 
وھذا یدل على یقین األمانة العامة لمجلس األمة على جسامة المضبطة المنشورة على موقع مجلس األمة، 

 .ما حدث من على منصة الرئاسة
 

 النواب المقاولون
 

كما أن أغلب أعضاء مجلس األمة یحملون وجھین، األول نواب یراقبون ویشرعون، والثاني، في الشبكة 
صدد یكشف النائب عمر المظلمة، تجار ومقاولون لدیھم شركاتھم أو حصص في شركات. وفي ھذا ال

الطبطبائي عن بعض تفاصیل الفساد النیابي ولكن دون اإلفصاح عن أسماء، فیقول "أحد النواب المدافعین 
أتضح انھ یملك شركة تأخذ عقود بالباطن مع النفط"، وفي  -أي وزیر النفط  –وبشكل مستمیت عن الوزیر 

 ."في وزارة األشغالتصریح آخر لھ "ھناك نواب مستمیتین على تأھیل شركات 
 

اتھامات فساد مباشرة أطلقھا النائب الطبطبائي دون أن تحرك ساكنا أیا من السلطات الثالث في الدولة، 
الحكومة والبرلمان والقضاء، وحتى المجتمع الذي یفترض أن یكون مراقبا شدیدا على السلطات التي تحكمھ 

 ى سالمة المؤسسة التشریعیة رغم المعلومات التي یمتلكھالم یتفاعل، ولم یتخذ النائب أي إجراءات تحافظ عل
 .والتي استخدمھا لدعم استجوابھ السابق لوزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بخیت الرشیدي

 
معدة وآلیة تحت تصرف الحكومة لمواجھة  ۳۰۰لقد أعلن النائبان سعد الخنفور وماجد المطیري عن وضع 

ة، وھو ما یطرح تساؤل في أي دولة تعیش دیمقراطیة حقیقیة، ھل للنائبین تداعیات أزمة األمطار األخیر
 مناقصات مباشرة أو بالباطن في المشاریع الحكومیة حصال علیھا من عضویتھما البرلمانیة؟

 
 دائرة االتھامات

 
سیاسي لومن جانب آخر، فإن قاع جبل الفساد النیابي حول لجان التحقیق البرلمانیة الى وسیلة لالبتزاز ا

والتكسب المالي، ال سیما تلك التي تحقق بالمناقصات الحكومیة، لذا من النادر جدا أن تنتھي اللجان من 
أعمالھا وفق المواعید المحددة لھا، وھناك دائما طلبات لتمدید مواعید نھایة التكلیف، وما ینھي مثل تلك 

وصل الى نتائج نھائیة، فكلما طال أمد اللجنة اللجان سوى حل البرلمان أو انتھاء مدتھ الدستوریة دون الت
 .زاد االبتزاز النیابي

 
ویؤكد ذلك المداخالت النیابیة في جلسة مجلس األمة لمناقشة تداعیات األمطار الغزیرة، فیقول النائب صالح 

 سعاشور عن تقریر لجنة التحقیق في األمطار الصادر من لجنة المرافق العامة البرلمانیة في جلسة مجل
"ھناك نوع من المحاباة والمجاملة للشركات المنفذة لتلك المشاریع ومحاولة  ۲۰۱۸نوفمبر  ۱٤األمة بتاریخ 

 ."إیجاد تبریرات لھم
 

ویؤیده في ذلك النائب الحمیدي السبیعي فیقول "التقریر مھلھل ولم یحدد الشركات المخالفة أو تجاوزاتھا 
وھذا التقریر حمایة للشركات"، أما النائب صالح خورشید فكان أكثر صراحة في مداخلتھ فیقول "بعض 

 "األعضاء لدیھم ارتباط في التجاوزات .. الشركة تقول أنھا ضامنھ األعضاء



 
 
 
 
 
لقد مرت كل تلك االتھامات مرور الكرام على جمیع الوزراء والنواب ولم یجرأ أي منھم على فتح الملف،  

وحتى ما ذكر في الجلسة انتھى في حینھ، ومن وجھ االتھامات وكشف الحقائق لم یتخذ أي إجراء الحق 
جوال لم یفند فیھ االتھامات األمر الذي یضعھ في دائرة الشبھات أیضا، ومن وجھ لھ االدعاء قدم دفاعا خ

 .وال یزال یمارس سلطاتھ البرلمانیة
 

في الشبكة المظلمة، فإن كل األدوات الدستوریة ھي وسائل لجني المال السیاسي حتى أداة األسئلة البرلمانیة، 
 زفبمتابعة كثیر مما یوجھ منھا یالحظ أنھا تنشط لدى نواب علیھم الكثیر من عالمات االستفھام، وتتمرك

أسئلتھم حول عقود ومناقصات وإجراءاتھا، وإن كانت تلك األسئلة تغلف بغالف الحفاظ على المال العام إال 
أنھا عادة ما تعتبر رسالة من تاجر الى منافس لھ ومحاولة لتعطیل مناقصة عبر التشكیك بھا، وفي أحیان 

سیتھا دستوریة البتزاز الوزراء لترأخرى تكون للنائب صلة مباشرة في تلك المناقصات فیستخدم أدواتھ ال
 .أو الحصول على معلومات وتفاصیل مبكرة لالستفادة منھا

 
 انھیار الدیمقراطیة

 
من الطبیعي، في ظل تلك الشواھد والحقائق، ان تتعرض الدیمقراطیة الكویتیة الى انھیار في قیمھا وتحید 

وتتعارض مع مفاھیم الدیمقراطیة السلیمة،  عن أھدافھا، فالممارسة الفعلیة ال تتوافق مع روح الدستور
فالجریمة شارك بھا الكل، حكومة ونواب ومواطنون، وإن كان الجزء األكبر تتحملھ السلطة التنفیذیة كونھا 
الجھة المانحة للمال السیاسي المتعددة أشكالھ والمتعاقد معھا، فإن أعضاء مجلس األمة یتحملون في المرتبة 

انعدام قیم األمانة والحفاظ على المال العام، وسیطرت فكرة الثراء السریع على سلوكھم الثانیة المسؤولیة ب
 .بصورة غیر مسبوقة

 
أما المواطنون، فاألغلب منھم مدرك لحقیقة األحداث التي تدور ما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فھم 

 لھم بھا من منطلق استفادتھم من النواب لمعاملةجزء من ھذا القاع الذي یقف علیھ الفساد النیابي، ویأتي قبو
 .عالج في الخارج أو توظیف في جھة ما، أو مصلحة خاصة تجیز لھم القبول بكل ما یدمر المصلحة العامة

 
لقد استفادت الدیمقراطیة الكویتیة كثیرا من "االیداعات الملیونیة" ولكن في االتجاه المعاكس، باتجاه ابتكار 

لفساد النیابي، وجعل شبكة العالقات العمیقة بین أغلبیة أعضاء السلطتین أكثر حرصا وحذرا أسالیب جدیدة ل
 .في تعامالتھا

 
ویبقى السؤال األھم، أین دور السلطة القضائیة في الدولة في مواجھة ذلك؟ لماذا ال تتحرك النیابیة العامة 

ساد مكتوفة األیدي أمام كل ما یقال عن النواب انطالقا من مسؤولیاتھا الوطنیة؟ ولماذا تقف ھیئة مكافحة الف
بأن قانون  DarkPoliticsوعالقتھم التجاریة والمالیة مع الحكومة؟ وھل تحققت نبوءة تقریر سابق لـ 

 تعارض المصالح ولد میتا؟
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