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أصدرت ورقة الرؤى العامة تعرض فيها بشكل موسع القضايا الرئيسية التي تتصدى لها »الهدر ـ الفساد ـ التنمية«

ملاذا نحن قلقون؟
في بداية القرن التاسع عشر، 
فق����دت كل من الص����ن والهند 
ريادتهما لالقتصاد العاملي، بعد 
أن مث����ل اقتصادهما نحو %45 
منه، وبعد غيبة طويلة في ذيل 
املقدر  القوائم االقتصادية، من 
لهما أن حتت����ال املركزين األول 
والثاني في قائمة أكبر اقتصادات 
العالم قبل حلول منتصف القرن 
احلالي. فاالقتصادات التقليدية 
ذات املوارد الدائمة، قادرة على 
التعويض مت����ى ملكت الرؤية 
واإلدارة املتفوق����ة، وحاملا تبدأ 
في توظي����ف أو إعادة توظيف 
هذه امل����وارد في من����وذج بناء 

صحيح.
هذا اخليار، أو خيار التعويض، 
ليس متاح����ا للدول ذات املورد 
الوحيد والناضب مثل الكويت، 
فالفرصة املتاحة أمامها واحدة، 
والزمن املتاح لتوظيفها محدود، 
وإما أن تنجح في اس����تغاللها 
البديل. وأمام  أو الضياع ه����و 
حجم املخ����اوف واملخاطر التي 
سيتعرض لها الوطن الذي نحبه 
والناجت����ة عن احتم����ال ضياع 
فرصته الوحيدة التي لو حتققت، 
ال سمح اهلل، سيدفع معظم ثمنها 
الغالبية الس����احقة من بسطاء 
الناس وأجيالهم الالحقة، حددت 
احلملة سبيل التصدي لهذا الوضع 
املؤدي إلى الضياع، بتبني ثالث 
قضايا رئيسية، أوالها التنمية 
مبفهومه����ا الصحيح، وثانيتها 
مواجهة الفس����اد املستش����ري، 
وثالثتها التصدي ملش����روعات 
الهدر واالس����تنزاف أو مشروع 
الثروة املؤقتة بدال من  اقتسام 

تنميتها.

أوال ـ التنمية

بعد مرور نحو 64 عاما على 
تصدي����ر أول ش����حنة نفط من 
الكويت، لم تع����د الكويت تلك 
التي كانت قبل ذل����ك التاريخ، 
فعدد الس����كان تضاع����ف أكثر 
من 40 ضعف����ا، واالحتياجات 
تضاعفت مئات املرات. ومبرور 
الزمن، سيستمر النمو السكاني 
املرتفع ومعه االحتياجات، لكن 
إيرادات النفط التي صنعت من 
الكويت ما ه����ي عليه اآلن، لن 
تستطيع مجاراة متويل متطلبات 
واحتياجات هذه الزيادة، فاملتاح 
منه للتصدي����ر يتناقص بفعل 
زيادة االستهالك احمللي، وتكاليف 
إنتاجه تتزايد وتقتطع من صافي 
دخله نتيجة تقدم عمر املكامن. 
ووصول أولى مراحل االختناق 

حدده تقرير بلير مبا يراوح ما 
بن 5 و 8 سنوات، وقد نختلف 
حول امل����دى الزمني حتى بلوغ 
املرحلة احلرجة، ولكن، ال اختالف 
على حتمية بلوغها خالل فترة 

قصيرة في عمر الشعوب.
والتنمي����ة، ال تتحقق ما لم 
يترت����ب عليها من����و اقتصادي 
موج����ب م����ع تطور ف����ي بناء 
اإلنس����ان، وف����ي نوعية حياته 
القابلة لالستمرار إلى األبد، بينما 
صنع النموذج القدمي الذي تبنته 
الكويت تشوهات هيكلية رئيسية 
في بني����ة االقتص����اد ومتويله 
وعمالته وسكانه. وأصبح لزاما 
عليها العم����ل املركب إذا أرادت 
حتقيق تنمية مستدامة، نصفه 
عالج تدريجي لتلك التشوهات 
� إطفاء حرائق � ونصفه اآلخر 
توجيه عصارة العقل والعضل 
إلى حتقيق خيارها االستراتيجي، 
أي البن����اء. وبينما يفترض أال 
يغيب عن تركيز مسارها التنموي 
خفض كمي معلوم ومقدر بزمن 
للتشوهات الرئيسية، مثل خفض 
نصيب القطاع العام في االقتصاد 
البالغ ثلثيه وهي النسبة األعلى 
في العالم إذا اس����تثنينا كوريا 
الشمالية، وخفض نصيب إيرادات 
النفط في متويل املوازنة البالغ 
نحو 94%، وخفض االعتماد شبه 
الكلي على احلكومة في فرص 
العمل للكويتين البالغة نسبة 
عمالتهم املباشرة في القطاع العام 
77% مع دعم م����ا هو خارجها، 
والتش����وه في تركيبة السكان 
ببلوغ الكويتين أقل من الثلث 
الساحقة من غيرهم  واألغلبية 
عمالة هامشية. يفترض أيضا 
أن يتوجه التركيز إلى حتويل 
الدفة إلى نشاط أو تخصصات 
واستثمارات تراكمية للتسريع في 
حتقيق أهداف البلد اإلستراتيجية 
املعلنة، أو التحول إلى مركز مالي 

وجتاري.
وحتديد خيارنا التنموي بداية 
املطاف وليس نهايته، والبد لهذا 
اخليار، وخالل وقت معلوم، أن 
يعمل عل����ى تخفيض تدريجي 
العتماد االقتصاد على احلكومة 
في بنائه ومتويله وعمالته، ودون 
مزيد من تشوه تركيبته السكانية. 
والتغيير اجلوهري املطلوب، ال 
يأتي سوى من حراك مجتمعي 
واع وعام يش����مل منظومة قيم 
السيادة املطلقة للقانون،  مثل 
العمل واملواطنة الشاملة، واألداء 
قبل ال����والء أو الوظيفة لألكثر 
كف����اءة على جميع مس����تويات 
اإلدارة، والت����وازن بن حقوق 

املواطنة وواجباتها، ويش����مل 
التعلي����م، وعدالة توزيع منافع 
التنمية ضمن اجليل احلاضر، 
املتعاقبة،  وبينه وبن األجيال 
باإلضافة إلى التحقق الدءوب من 
نظافة مشروع التنمية وسالمة 
تخصيص األموال وحداثة وسائل 
التنمية تعني  القي����اس. وألن 
صناعة مس����تقبل آمن، تصبح 
السياس����ة اخلارجي����ة بأهمية 
الداخلية، والبد من  السياسات 
توظيفها خلدمة أهداف التنمية، 
وحتديدا هدف التحول إلى مركز 
جتاري يخدم الكتلة البش����رية 
الضخم����ة ف����ي ش����مال الوطن 

وشرقه.
ويرى أعض���اء احلملة، أن، 
التنمية ال تعني رقم إنفاق عام 
أو خاص، فاإلنفاق مجرد وسيلة 
لتحقيق هدف وليس هدفا بحد 
التش���وهات  ذاته، والواقع أن 
ف���ي االقتصاد كانت  الهيكلية 
بسبب وفرة اإلنفاق العشوائي، 
وأمام انتفاخ التشوهات وتناقص 
القدرة على احتمالها مع املخاطر 
التي يتعرض لها النفط، أصبح 
التنمية طريقا وحيدا  مشروع 
للخروج من األزمة، لكنه طريق 
يضي���ق مبرور الزمن مبا يهدد 
بتالش���يه. والتنمية املستدامة 
تتطلب وعيا وإخالصا وإنكار 
ذات ورمبا تضحيات، وتتطلب 
تغييراتاقتصادية وسياس���ية 
واجتماعي���ة جوهرية، ولكنها 
بتضحياتها مستحقة من أجل 

هذا الوطن الطيب.
ورؤيتنا بإيجاز ملش���روع 
التنمية الصحي���ح، هي عندما 
يترجم اإلنفاق على مشروعاتها 
باحلد من تشوهات بناء االقتصاد، 
بتنمية منو النشاط االقتصادي 
خارج القط���اع العام، وخفض 
االعتماد شبه الكامل في متويل 
املالية العامة على النفط، وخلق 
فرص عمل كافية للكويتين خارج 
احلكومة، وخفض تش���وهات 
التركيبة السكانية من ناحيتي 
الكم والنوعية، وسالمة املواءمة 
التنمية،  ب���ن مش���روعات  ما 
الكويت  والتسريع في حتويل 

إلى مركز مالي وجتاري.

ثانيا ـ الفساد

إذا كانت التنمية ضرورة وال 
خيار آخر للكويت سوى قبول 
حتدياته���ا، وإذا كان الزمن لن 
إذا  يتيح فرصة أخرى للوطن 
فوتها، كما لن يس���مح عنصر 
الوق���ت الضاغ���ط بالتأني في 
توقيت تبنيها، فإن الفساد هو 

طريقها املعاكس. والفس���اد ال 
يكتفي به���در املوارد أو ارتفاع 
تكلف���ة املش���روعات ورداءة 
نوعيتها وحتولها إلى عبء مبا 
يفقد االقتصاد احمللي تنافسيته، 
ولكنه حكم باملوت على كل قيم 
املجتمع اإليجابية. فالفساد يزرع 
عناصره في سلطات الدولة الثالث 
ويخربها، وإن خربت السلطات 
الفساد على  الثالث، استشرى 
مستوى اجلسد، ففساد السلطات 
مثل فساد الرأس الذي يتوقف 
عن إرسال اإلشارات الصحيحة 

والصحية لسائر األعضاء.
ويشير تقرير مدركات الفساد 
إلى أن الكوي���ت تخلفت خالل 
العق���د الفائت م���ن املركز 35 
مكررا في عام 2003، إلى املركز 
66 في عام 2009، أي أنها تتجه 
إلى األسوأ، ويتسق ما ورد في 
التقرير مع املشاهدات اليومية 
في التعامل مع القطاع احلكومي 
أو مشروعات احلكومة. ففساد 
أو رش���اها أصبحت  البلدي���ة 
مثال شائعا ومثال رديئا يقتدى 
في مؤسس���ات الدولة األخرى، 
والط���رق واألرصفة واملجاري 
بتشوهاتها اخلطرة تصدم عيون 
الن���اس مع كل مطلع ش���مس، 
الكبرى بأوامرها  واملشروعات 
التغييرية معطلة وتستغرق وقتا 
طويال وتنتهي رديئة. وسرقات 
االستثمارات اخلارجية وسرقات 
النفط مثال سيء راسخ  قطاع 
الكويتين، واالجتار  أذهان  في 
بالبشر من خالل االتاوات التي 
تس���تقطع من قوت البس���طاء 
ببيع اإلقامات واذونات الزيارة 
أساءت جدا إلى إنسانية الوطن 
وس���معته في احملافل الدولية، 
ولم تسلم صحة الناس من فساد 
ما يستهلكون أو من التعديات 
الصارخة على البيئة وعلى أمالك 

الدولة.
وعليه ترى احلملة أن مواجهة 
الفساد تتطلب استعادة الدولة 
لهيبتها، وحتت���اج إلى أمرين، 
األول هو تأكيد قاطع لس���يادة 
القانون، والثاني هو احلرص على 
أن تكون السلطات الثالث قدوة 
في نظافة ممارساتها. ووظيفة 
القانون بالدرجة األولى ليست 
عقابية، على أهمية العقاب، لكنها 
وقائية، فإن طبق القانون على 
رؤوس كبيرة فاس���دة، تكون 
جرعة التطعيم ضد الفساد قد أتت 
مفعولها على السواد األعظم من 
الناس. أما إذا بدأ السواد األعظم 
من الن���اس يتندر على تفويت 
جرائم فساد كبيرة ومشهورة، 

فاالنتشار الوبائي للمرض أمر 
حتم���ي. والوب���اء يصبح أكثر 
انتشارا إذا حصل على املناصب 
القيادية في السلطات الثالث من 
ال يستحقها ذمة وكفاءة، فالسبيل 
إلى إطالة العمر الوظيفي لضعيف 
الكفاءة سيكون الفساد، واإلثراء 
غير املشروع هو مكافأة نهاية 
اخلدمة له. إن الفساد وهو نقيض 
التنمية، مرض يهدد هيبة الدولة 
ورمبا كيانها، وهو مبثابة تشييد 
بناء على قواعد خشبية طالها 
النمل األبي���ض )األرضة(، وال 
يستوي أي حديث عن مستقبل 
أفض���ل دون مكافحته، وبعمل 
جماعي يشمل السلطات الثالث، 
ومنظمات املجتمع املدني ووسائل 
اإلعالم، والناشطون في قضايا 
الشأن العام، فمكافحة الشرور 
مس���ؤولية جماعية، والفساد 

أخطرها.

ثالثا ـ الهدر واالستنزاف

في الس���نة املالي���ة 1999 � 
2000، بلغ إجمالي املصروفات 
العامة الفعلية للدولة نحو 4040 
مليون دينار، وبلغت تقديرات 
املصروفات في املوازنة العامة 
للس���نة املالية احلالية 2010 � 
2011 نحو 16310 مالين دينار، 
ذلك يعن���ي أن النفقات العامة 
تضاعف���ت 4 أضعاف خالل 12 
عاما، بينما اإلجناز العام في ترد. 
ولو استمر هذا املعدل في منو 
النفقات العامة لثمان س���نوات 

أخرى، فس���يبلغ حجم اإلنفاق 
العام نح���و 43.5 مليار دينار، 
حينها الب���د أن نبيع 3 مالين 
برميل نفط بس���عر 126 دوالرا 
للبرميل � دون حسم التكاليف 
� لكي نغط���ي 94% من نفقات 
املوازن���ة، وهو أمر مس���تحيل 
ولن يحدث، ولكنه مؤشر على 
استحالة االستمرار في سياساتنا 

احلالية.
ونحو 51% من الكويتين دون 
ال���� 21 عاما، معظمهم لم يدخل 
سوق العمل، وأمامهم سيل من 
االحتياج���ات الضرورية مثل 
تكوين أسر بكل مستلزماتها من 
صحة وتعليم ووظيفة وسكن.. 
إلخ. وحتتاج الكويت إلى خلق 
نحو 520 ألف فرصة عمل خالل 
20 سنة، أو فرص أكثر بنحو 200 
ألف فرصة عمل عن كل ما خلقته 
الكويت منذ 64 عاما. وتوظف 
احلكومة نحو 270 ألف كويتي 
حتى نهاية عام 2009، ونصفهم 
ال عمل حقيقيا لهم مبا يعنيه من 
هدر لطاقة رأس املال البشري، 
واإلنس���ان هو ه���دف التنمية 
وغايتها، وتدعم وظائف أقرانهم 
في القطاع اخلاص، وبلغت تكلفة 
رواتبهم وأجورهم املباشرة وغير 
املباشرة في السنة املالية احلالية 
نحو 7.2 مليارات دينار أو أقل 
قليال من ضعف���ي كل النفقات 
العامة قبل 12 عاما. والعجز عن 
مواجهة توظيفهم أو الضروري 
من احتياجاتهم � وهو حتما قادم 

� يعني زرع قنبلة موقوتة في 
الدولة، تتضخم ويزداد  جسد 
حج���م ضررها مع كل تلكؤ في 
االعتراف باملشكلة ومواجهتها 
مبكرا. وتتجلى جهود االستنزاف 
والهدر بوجود عشرات مشروعات 
القوانن أو االقتراحات بقوانن 
من قب���ل احلكومة وأعضاء في 
مجلس األمة، وهي مشروعات 
تنذر مبزيد من الهدر واالستنزاف 
على حساب الصغار واألجيال 
القادم���ة، وه���م ف���ي معظمهم 
بسطاء الناس أو من لم يولدوا 
بعد، وال فرق ما إذا كانوا بدوا 
أو حضرا، أو س���نة أو شيعة، 
فاجلميع س���يكونون ضحايا 
جشع اجليل احلاضر وسياساته. 
وثقافة اقتسام الثروة الناضبة 
بدال من تنميتها ثقافة استشرت 
بس���بب ضعف الوعي والبذور 
التي زرعتها احلكومات املتعاقبة 
في سياس���اتها غير املسؤولة، 
حت���ى انته���ت إلى سياس���ات 
وإج���راءات دغدغة مش���اعر، 
بعضها ش���ديد الرخص يراهن 
على مصي���ر الوطن وأهلها من 
أجل التكسب السياسي، وأصبح 
التصدي له���ا عالي الكلفة. من 
البلد  جانب آخر، لن يس���عف 
احلظ في االستمرار في اإلبحار 
العشوائي وهو نهجنا احلالي، 
فالنفط الذي ينتج لن يعوض، 
ومع تقادم املكامن وثبات إنتاجها 
ترتفع تكاليف إنتاج كل برميل، 
وترتفع التكلفة بشكل كبير مع 

املتناقص،  إلى اإلنتاج  حتولها 
وقد تلجأ الكويت إلى »النفوط« 
الصعبة عالية التكاليف، ويبقى 
أصل مؤقتا وزائال، كما أن منط 
اإلنفاق االس���تهالكي املنفلت، 
يشجع على مزيد من االستهالك 
احمللي للنفط على حساب النفط 
املخصص للتصدير، إضافة إلى 
ارتفاع االستهالك بسبب الزيادة 
املضطردة في الس���كان. وحذر 
رئي���س »آرامكو« ف���ي اململكة 
العربية السعودية مؤخرا من 
أن اس���تمرار ارتف���اع معدالت 
االس���تهالك احمللي على حالها 
يعني اس���تهالك نصف اإلنتاج 
النفطي محليا بحلول عام 2028، 
وهي حالة تنطبق على معظم 

دول اخلليج النفطية.
لذلك أصبح وقف نهج الهدر 
واالس���تنزاف واجبا وطنيا، 
الشك أنه قد يبدو غير شعبي 
في بدايات���ه، ولكننا بلد فيه 
ش���عب خالق، لو وضع على 
احملك وطل���ب منه التضحية 
في س���بيل بقاء الوطن الذي 
نحب، فس���وف يفهم ويقبل 
التوازن  ويدعم ضرورة مبدأ 
بن حقوق املواطن وواجباته 
جتاه وطن���ه. البد ألحد ما أن 
يتحمل مس���ؤولياته ويجتهد 
للمس���اهمة في حتويل ثقافة 
االقتسام إلى ثقافة بناء، وثقافة 
التقسيم إلى دعوة مخلصة إلى 
االلتح���ام حتت راية املواطنة 

الشاملة.

يوسف اجلاسم

مجموعة الـ 26: وضع معالجة كاملة لـ»الفساد« باعتباره نقيض التنمية
اصدرت احلملة الوطنية ملواجهة اسـتنزاف وتبديد ثروة البالد وترشـيد 
استخدامها املعروفة مبجموعة الـ 26 رؤيتها حول القضايا الثالث التي تتصدى 
لها وهي الهدر والفسـاد والتنمية، مشددة على ان مشروع التنمية الصحيح ال 
يتم اال باحلد من تشـوهات بناء االقتصاد بتنمية منو النشاط االقتصادي خارج 
القطاع العام وخفض االعتماد شبه الكامل في متويل املالية العامة على النفط 
وخلق فرص عمل كافية للكويتيني خارج احلكومة مع خفض تشوهات التركيبة 
السكانية من ناحية الكم والكيف والنوعية. وطالبت املجموعة مبعاجلة كاملة 
مللف الفسـاد باعتباره »نقيض التنمية«، الفتة الى ان وقف الهدر واالستنزاف 

واجب وطني. وجاء في بيان مجموعة الـ 26 ما يلي:

ضـرورة خفـض االعتمـاد شـبه الكامـل فـي تمويـل الميزانيـة العامـة 
على النفط وخلق فرص عمل كافية للمواطنين وخفض تشوهات التركيبة السكانية
البـد للسـلطات الثـالث ومنظمـات المجتمـع المدنـي ووسـائل اإلعالم 
والناشـطين في قضايا الشـأن العام أن يعملوا على مكافحة الشرور بجميع أنواعها


