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الســنوات  خــال  الكويــت  شــهدت 
للقيــم  واســعا  تراجعــا  املاضيــة 
األخاقيــة صاحبهــا انهيــار تــام يف 
قطاعاتهــا،  بشــتى  العامــة  اإلدارة 
الســلطات  أعضــاء  اختيــار  وســوء 
وقياديهــا، وهــو مــا خلــق بيئــة مكنــت 
صنــع  مراكــز  احتــال  مــن  الفســاد 
القــرار والتنفيــذ والترشيــع والرقابــة، 
الــذي تقــوم  وتحــول اىل األســاس 
عليهــا معظــم املؤسســات واإلدارات 
تعــد  ومل  الحكوميــة،  واألجهــزة 
الدولــة قــادرة عــى االســتمرار دون 

وأدواتــه. محركاتــه 

جذور الفساد

بهــا  مــرت  التــي  األحــداث  كشــفت 
البــاد خــال الســنوات املاضيــة خارطة 
مخيفــة لجــذور الفســاد يف الكويــت، 
مســت شــيوخ يف األرسة الحاكمــة، 
ووزارات  الــوزراء  رئاســة  ومنصــب 
والداخليــة،  الدفــاع  مثــل  ســيادية 
وطالــت وزراء وقياديــن وموظفــن 
مبختلــف الدرجــات، واجتاحــت مكاتــب 
الســلطة  األمــة،  مجلــس  أعضــاء 
وممثــي  الحكومــة  عــى  الرقابيــة 

الشــعب.

ــى  ــاص، ع ــاع الخ ــد القط ــح تواج وأصب
ــد  ــورا وأش ــر حض ــاد، أك ــة الفس خارط
اخــرق  رئيــي  وحاضــن  تأثــرا، 
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والتنفيذيــة.  الترشيعيــة  الســلطتن 
فــإن  ســبق  مــا  كل  عــى  وعــاوة 
 – املجتمــع  لــدى  العــام  الشــعور 
وهــو نتيجــة حتميــة ملــا ســبق - بفقــد 
الحقــوق وســيطرة االنتقائيــة عــى 
ــو  ــه نح ــة، دفع ــاب العدال ــرار وغي الق
هاويــة اللجــوء لوســائل غــر قانونيــة 
لتحقيــق مكاســب غــر مســتحقة أو 
ليصبــح  مســلوبة،  حقــوق  اســرداد 
بذلــك حلقــة مــن سلســلة الفســاد.

ومؤخــرا، متكــن الفســاد يف الكويــت 
املعنيــة  املؤسســة  رضب  مــن 
بتحقيــق العدالــة، الســلطة القضائيــة، 
أخــرى  وإدارات  العــدل  ووزارة 
ليكتمــل  القضــاء،  ملرفــق  مســاندة 

املؤسســات  خــروج  مشــهد  بذلــك 
اىل  الدولــة  ســيطرة  مــن  العامــة 
ــي  ــقيه املؤس ــاد، بش ــوى الفس ق

والفــردي.

أجراس الخطر

يقــول مؤســس علــم االجتــاع ابــن 
خلــدون »ان الــرف والفســاد هــا 
الســبب األول واألبــرز يف ســقوط 
القامتــة  الصــورة  وهــذه  الــدول«، 
التــي تبــدو عليهــا الكويــت اليــوم، 
فقــد تجــاوزت مرحلــة القــدرة عــى 
التعايــش  اىل  الفســاد  مكافحــة 
يُســر  واقعــا  بــه  والقبــول  معــه، 
ــراد،  ــة األف ــة وغالبي ــات الدول مؤسس
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وهــو الثمــن الــذي دفعتــه الدولــة 
بعــد  القادمــة  األجيــال  وســتدفعه 
التحذيــرات مــن خطــورة  تجاهــل كل 
ــة  ــزة الدول ــن أجه ــاد ب ــي الفس تف
أجــراس  تُســمع  فلــم  ومجتمعــه، 
الخطــر، وأبحــرت مراكــب الجميــع نحــو 
الدولــة  تاركــن  مصالحهــم  حايــة 
تواجــه منفــردة مصــر الغــرق .. حتــى 

غرقــت.

املحــاوالت الحاليــة – أغلبهــا فرديــة - 
لإلصــاح بعــد تــآكل مؤسســات الدولــة 
نطــاق  عــن  تخــرج  ال  وســقوطها 
مدمــر  لكيــان  الشــكي  الرميــم 
ذات  جديــدة  ترشيعــات  فــا  متامــا، 
جــدوى، وال هيئــات رقابيــة ذات نفــع، 
الحكوميــة  التغــرات  كل  تنجــح  ومل 
ضــد  ثــورة  إحــداث  يف  النيابيــة  أو 
مســتوى  عــى  وحتــى  الفســاد، 
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تغيــر القيــادات الحكوميــة مل تشــهد 
ملمــوس. تغيــر  أي  الدولــة 

السبب والعالج

يكــون  لــن  حاليــا  الســبب  كان  مــن 
تتوقــف  فلــن  مســتقبا،  العــاج 
ــج  ــن منه ــرق القوان ــطات، وخ الواس
الرشــاوى  تنتهــي  يتغــر، ولــن  لــن 
داخــل  وصورهــا  أشــكالها  بكافــة 
مؤسســات الدولــة، وتعــارض املصالــح 
ميلــك  مــن  عنــد  ســائدا  ســيبقى 
 - حجمــه  كان  أيــا   – القــرار  ســلطة 
والترشيــع،  بالرقابــة  املعنــي  أو 
ولــن تكــون الكفــاءة معيــارا الختيــار 
القيــادات الحكوميــة أو نــواب مجلــس 
يف  املقــر  يحاســب  ولــن  األمــة، 

االعوجــاج. لتصحيــح  عملــه 

ولــن تغلــق خزانــة املــال العــام أمــام 
االنتخابيــة،  أو  السياســية  الفواتــر 
والخطــط  املبــادرات  وجميــع 
ــى  ــرا ع ــتبقى ح ــراتيجيات س واالس
الرئــة  ورق. فــكل مــا ســبق يشــكل 
التــي يتنفــس بهــا الشــيخ، الوزيــر، 
النائــب، القيــادي، املوظــف، التاجــر 
بقائهــم،  الســتمرار  واملواطــن 
فدولــة القانــون تحولــت مــن هــدف 
اىل  لــه  والوصــل  تحقيقــه  يتطلــب 

محاربتــه. يســتوجب  عــدو 

الخطوة األوىل

يف  العــام  الوضــع  أن  شــك  ال 
الكويــت ســيئ جــدا، وتقييــم حالــة 
املــؤرشات  كل  رغــم   – الفســاد 
عــن  بعيــدة   – والدوليــة  املحليــة 
الواقــع، وينظــر لــه بصــورة أحاديــة 
ــة،  ــمولية مرابط ــس ش ــتقلة ولي مس
يف  وضعــت  مــا  إذا  األحــداث  فــكل 
ــف  ــورة ستكش ــإن الص ــد، ف ــار واح إط

الدولــة. وصلتهــا  التــي  الحقيقــة 

ال ميكــن التعويــل عــى التريحــات 
والبيانــات اإلعاميــة وبعــض القــرارات 
الفســاد،  مكافحــة  يف  الشــكلية 
اىل  الحيــاة  إلعــادة  محاولــة  فــأي 
الدولــة تتطلــب تأســيس جيــل جديــد ال 
يــورث كل مــا ســبق مــن ســلوك يسء 
الخطــوة  فهــذه  فاســدة،  وقيــم 
الفســاد،  ملكافحــة  األوىل  الجــادة 
القــرار  بيــده  مــن  ومســؤولية 
والرملــان  والحكومــة  الحكــم  يف 

والقضــاء.
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