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 د.ناصر الصانع وصالح الفضالة وأحمد الديني ود.فهد الراشد خالل إطالق احلملة  جمع من الشخصيات يتقدم حضور الندوة 

 «المحامين» تشهد انطالق الحملة الشعبية ضد الفساد: تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص 
 الفضالة والصانع والراشد عبروا عن أسفهم لتدني مرتبة الكويت في مؤشر الفساد 

 إنشـاء جهاز مستقل لمكافحة الفسـاد يملك السـلطة القانونية لرصد ومتابعة الحاالت والبالغات في اإلدارة الحكومية واإلحالة للنيابة ومتابعة التحقيقات والقضايا

الصاحلة.
  بـ  انحسار املهنية وتالشي قيم العمل واالنضباط وعدم االهتمام 

باألموال واملرافق العامة والتعامل معها باعتبارها مباحة ومتاحة.
  ت ـ تفشـــي الشـــعور بالظلم لدى الغالبية، ما يؤدي الى شيوع 

الضغائن واألحقاد.
  ث ـ تعزيـــز االنتماء والتعصب العائلـــي والقبلي والطائفي على 

حساب الدولة واالنتماء الوطني.
  ج ـ التأثير السلبي املباشـــر على نصيب الفرد من الناجت احمللي 
االجمالي، فقد أظهرت الدراســـات التي أجريت على نحو ٩٠ دولة أن 
اخلسائر الناجمة عن الفساد تتراوح بني ٢٠ و٦٠٪ من نصيب الفرد 

من الناجت احمللي االجمالي في الدول النامية.
  حـ  سوء توزيع املوارد الناجم عن االهتمام باملصالح اخلاصة وهو 
ما يترتب عليه هدر لتلك املوارد بالنظر للقصور في كفاءة استخدامها 

ومن ثم انخفاض معدالت النمو االقتصادي.
  خـ  انخفاض نسبة انتاجية العاملني نتيجة عدم االكتراث وتفشي 
السلبية وما يترتب عليه من تدني مستوى اخلدمات العامة للمواطنني 

والسكان وارتفاع تكلفتها على الدولة.
  دـ  ارتفاع مستويات املخاطرة بسبب عدم استقرار قرارات مجلس 
الوزراء وبسبب تفشـــي البيروقراطية، ما يؤدي الى هروب رؤوس 

األموال احمللية الى اسواق اخرى اقليمية او دولية.
  ذ ـ تدني قدرة االقتصاد على جذب االستثمار ورأس املال االجنبي 

نتيجة عدم وجود بيئة تنافسية حرة.
  ر ـ تدني مســـتوى التنافسية في النشاط االقتصادي نتيجة عدم 

تكافؤ الفرص واحتكارها من قبل أصحاب النفوذ السياسي.

  رابعا: مؤشرات الفساد في الكويت

  نقاط الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العاملي في تقارير منظمة 
الشفافية الدولية خالل السنوات من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٨.

  املؤشـــر مكون من عشـــر نقاط (صفر يعني فاسد جدا و١٠ تعني 
نظيف جدا)

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ 
 ٤٫٣  ٤٫٣  ٤٫٨  ٤٫٧  ٤٫٦  ٥٫٣ 

  وباستقراء البيانات السابقة ميكن استنتاج ما يلي:
  ـ ان ترتيب الكويت ســـواء بالنسبة ألوضاع الفساد او مستويات 
الشفافية او جهود مكافحة الفساد يعد متدنيا، وذلك مقارنة باملستوى 
العاملـــي او باملقارنة مع معظم الدول اخلليجية او حتى بعض الدول 

النامية.
  ـ ان هناك تفشيا واضحا حلاالت الفساد وضعفا ملحوظا في جهود 
مكافحته خالل السنوات املاضية، واذا أخذنا في االعتبار ان املؤشرات 
املشار اليها اعاله تعكس الفساد املباشر (الظاهر) فقط، فإن أوضاع 
الفســـاد ستكون اكثر سوءا اذا ما أخذنا في االعتبار الصور املختلفة 

للفساد غير املباشر (غير الظاهر).
  ـ ان الوضـــع احلالي للكويت يتطلب جهودا اســـتثنائية ملكافحة 

الفساد وزيادة مستويات الشفافية.

  خامسا: االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  ١ ـ تقوم االســـتراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد في الكويت على 
أساس املبادئ العامة التالية:

  ـ تعزيز مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
  ـ شمولية جهود مكافحة الفساد على نحو يشمل الفساد السياسي 
واملالي واالقتصـــادي واإلداري، مع التأكيد على انه ال ميكن معاجلة 

الفساد من دون توافر ارادة وقرار سياسيني على اعلى املستويات.
  ـ تعزيز مبدأ احلكم الصالح واإلدارة الرشـــيدة بأن تكون برامج 
وسياســـات وقرارات احلكومة واضحة ومحددة وترتكز على اهداف 
وطنية تتماشـــى مع حاجات املجتمع وأهداف الدولة واتباع أســـس 
االدارة الرشـــيدة في القطاعني العام واخلاص ومؤسســـات املجتمع 

املدني والتجمعات السياسية.
  ـ تأكيد التوافق بني االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وطبيعة 
وثقافة البيئة احمللية من دون التخلي عن املبادئ الدولية ومن دون 

االحتجاج بفكرة اخلصوصية الكويتية.
  ـ ترســـيخ مبدأ الكفاءة في مكافحة الفســـاد واالصرار على جدية 

جهود املكافحة والتقييم املستمر للنتائج.
  ـ تعزيز مبدأ التضامن املجتمعي في جهود مكافحة الفساد.

  ٢ ـ مكونات ووسائل تنفيذ االستراتيجية:
  ـ التواصل املســـتمر مع القيادة السياسية العليا، وذلك من خالل 
تشكيل فرق عمل تضم الشخصيات العامة املهتمة والنقابات وجمعيات 

النفع العام ومؤسسات املجتمع املدني.

والتربح منهـــا واحلصول على 
امتيارات ومنافع خاصة بطرق 
غير مشروعة، وهناك مجموعة من 
العوامل املساندة التي تهيئ بيئة 

مناسبة لتفشي الفساد مثل:
النزاهة والشفافية  ـ غياب   ١  
في طـــرح وارســـاء املناقصات 
احلكوميـــة وتفصيل مواصفات 
تتطابق مع امكانيات شركة محددة 
من دون اتاحة الفرصة لتنافس 
حقيقي ومنح تراخيص جتارية او 
استغالل اراضي الدولة الصحاب 
النفوذ وفق اطار تبادل املصالح 
املنافع  اوتبادل  او مقابل رشوة 

السياسية.
ـ اسناد املناصب احلكومية    ٢ـ 
على اساس احملاباة والواسطة واحملسوبية والقرابة والوالء السياسي 

مع اهدار مبدأ الكفاءة وفي ظل غياب مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
  ٣ـ  تعقيـــد االجراءات االدارية وبـــطء اجناز املعامالت ما ادى الى 
تنامي احلاجة للواسطة او الرشوة ليس فقط من اجل مخالفة القانون 

بل حتى من اجل تطبيقه.
  ٤ـ  اســـتغالل املنصب العام لتحقيق مصالح سياســـية ومحاولة 
التأثير على االحكام القضائية وشراء الوالءات والتحالف بني اصحاب 

املناصب واصحاب املصالح اخلاصة مبا يكفل استنزاف املال العام.

  ثانيا: أسباب تفشي الفساد

  ترجع اسباب تفشي الفساد الى مجموعة من العوامل االجتماعية 
والسياســـية واالدارية والقانونية تتضافر لتهيئة البيئة املناســـبة 

لتغلغل الفساد.
  ١ ـ أسباب تنظيمية وإدارية وقانونية

  أـ  عدم رســـوخ تطبيقات معايير الكفـــاءة واالمانة واخلبرة عند 
اختيار وتعيني القياديني في الدولة.

  ب ـ ضعف اجهزة الرقابة احلكومية وتأخرها او عدم استقالليتها 
واالنحراف في اســـتعمال السلطة وفي بعض االحيان جتاهل ما يرد 

في التقارير الرسمية السيما تقارير ديوان احملاسبة.
  ت ـ عدم فاعلية التشريعات التي تكافح الفساد.

  ثـ  ضعف التحريات اجلنائية املرتبطة بقضايا الفساد وبطء اجراءات 
التقاضي والتدخل السياسي في سير التحقيقات واحملاكمات.
  ج ـ تشابك وتعقيد النظم االدارية في ظل مركزية شديدة.

  ٢ ـ أسباب اجتماعية
  أ ـ عدم فاعلية مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات املتخصصة 

في الرقابة الشعبية.
  ب ـ انحياز وســـائل االعالم وعدم متتعها باحلياد في تعاملها مع 

قضايا الفساد.
  ت ـ تســـامح املجتمـــع وتغاضيـــه عن ظاهـــرة الفســـاد وعدم 

االكتراث.
  ث ـ تفشي النزعة االستهالكية في املجتمع ما يخلق ضغوطا على 
االســـرة وبالتالي ظهور حاجة ملحة لزيـــادة الدخل لدى البعض ما 

يفتح الباب امام املتاجرة بالوظيفة العامة.
  جـ  الطبيعة الريعية لالقتصاد الكويتي وشيوع الصيغة االتكالية 

للعالقة بني املواطن والدولة.
  ٣ ـ أسباب سياسية

  أـ  التداخل بني مبادئ النظام الدستوري والقيم العشائرية القبلية 
والطائفية والعائلية والتنافس احلاد بينهما على نحو فتح الباب امام 

استخدام الفساد كوسيلة للتغلب على النظام الدستوري.
  ب ـ غياب مشـــروع واضح واهداف محـــددة للدولة والتعامل مع 

التنمية والبرامج احلكومية في اطار الدعاية السياسية فقط.
  تـ  التنافس غير احملمود بني بعض أفراد األسرة احلاكمة ما خلق 
احلاجة الى اتباع سياسة التنفيع وإتاحة الفرص للحلفاء السياسيني 

للتربح من املال العام.
  ث ـ التراخـــي املتعمد في محاســـبة املتجاوزين من بني أصحاب 

النفوذ.

  ثالثا: بعض نتائج تفشي الفساد

  يترتب على تفشـــي الفســـاد جملة من النتائج الضارة سواء من 
الناحية االقتصادية او السياسية او االجتماعية:

  أـ  الشعور باإلحباط وانتشار الالمباالة والسلبية بني افراد املجتمع 
وزعزعة القيم االخالقية بســـبب انهيار قيـــم النزاهة وفقدان القدوة 

ألن جزءا أساسيا من الفساد أال 
يكون هناك صوت ضد الفساد.

  وفيما يلي نص الوثيقة:

  الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد 

في الكويت

  ان تفشي الفساد في أي مجتمع 
هو عالمة من عالمات ضعف القيم 
األخالقية، ودليل على عدم فاعلية 
الرأي العام، واشـــارة الى غياب 
القانون. ومن املعروف ان  حكم 
أنواع الفساد املالي واالقتصادي 
واالداري ترتبـــط ارتباطا وثيقا 
بالفســـاد السياســـي، فالفساد 
السياســـي يعمل دائمـــا كمظلة 
حماية ورعاية للفســـاد بأنواعه 

املختلفـــة املالي واالقتصـــادي واالداري، فيتداخل القرار السياســـي 
بالقـــرار االقتصادي، وحني تقترب املصلحـــة اخلاصة من املصلحة 
العامة ســـرعان ما تتغلب األولى على الثانية. وكلما حتكم الفســـاد 
في املؤسسات السياسية، تشريعية او تنفيذية، تضاربت خطواتها 
نحـــو األمام تارة ونحو الوراء تـــارة أخرى حتى ينفلت الزمام، ذلك 
انه غالبا ما يتم توجيه القرار االقتصادي أو اإلداري صوب املصالح 
اخلاصة ال املصلحة العامة. وإذ ال يخلو مجتمع من شرفاء يضعون 
املصلحة العامة وال شيء غيرها نصب أعينهم، فإن جهودهم البد ان 
تتمحور حول حماية األموال العامة ومقدرات وثروات الدولة وسالمة 

االجراءات والقرارات املتخذة.
  وفي الكويت، هناك ما يشـــبه اإلجماع على تفشي الفساد بجميع 
أشـــكاله (السياسي واملالي واالقتصادي واالداري)، وهناك اعترافات 
رســـمية تؤكد تفشي الفســـاد في جميع أجهزة الدولة، بل ان الفساد 
تغلغل في املؤسســـتني التشـــريعية والتنفيذية على نحو انعكس 
بالضرورة على املؤسسات العامة والقضاء أيضا فحد من استقالليته 
الفعلية ومنع تطوره وقلل من كفاءته. ولعل أخطر ما في األمر ظهور 
اشارات تفيد تقبل املجتمع ملنهج الفساد وللمفسدين حتى باتت النزاهة 
والتعفف مدعاة لالستغراب، وااللتزام بالقانون مظهر خلل ال دليل على 
املواطنة الصاحلة. ومن هنا فقد تالقت إرادتنا، نحن املوقعني أدناه، 
على ضرورة التحرك من أجل قرع أجراس اخلطر ومباشـــرة العمل 
اجلاد في مكافحة الفساد ضمن اطار مفتوح ألن تتضافر داخله جميع 
اجلهود الرسمية والشعبية وجهود القوى والشخصيات السياسية 

ومؤسسات املجتمع املدني واإلعالم.
  وقد رأينا ان مكافحة الفساد عموما ال ميكن ان تنجح إال من خالل 
القيام بجملة من اخلطوات اإلصالحية الشاملة، فال مصداقية للقول 
بأنه ميكن مكافحة الفساد املالي مبعزل عن حتقيق اإلصالح السياسي 
الشامل، ذلك ان اإلصالح الشامل يعني ضمن أمور أخرى ترسيخ مبدأ 
الشفافية، ومبدأ حكم القانون وتعزيز دور القضاء واستقالليته وكفاءته 
ونزاهته، وتنقية الثقافة العامة والعادات والتقاليد مما يشـــوبها من 
أمور وأفكار وقيم سلبية تسهل أعمال الواسطة واحملسوبية واحملاباة، 
وتنقيتها كذلك مما حلق بها من شوائب جنحت قوى الفساد في إقحامها 
على ثقافة املجتمع فبات الفاسد املفسد يتمتع بحظوة، بل يكافأ على 

فساده فيتبوأ مكانة متقدمة في املجتمع وفي مراكز القرار.
  وبالطبع فإنه ال ميكن اختزال اجلهود اجلادة الساعية الى مكافحة 
الفساد مبجموعة من الشـــعارات واألمنيات بل البد من تقدمي حلول 
تفصيلية واضحة ومحددة يسبقها تشخيص دقيق «حلالة الفساد»... 

مداه وميادينه.
  وفي هذه الوثيقة، التي توافقنا على محتوياتها، نعلن اننا ندين 
جميع أشكال الفساد السياسي واملالي واالقتصادي واإلداري، ونعلن 
عزمنا على التصدي للفساد كل في حدود قدراته ووفق اآلليات القانونية 
املتاحـــة. ومع ذلك فإننا ننوه الى ان حتركنا هذا ليس إال مســـاهمة 
مضافة الى جهود من ســـبقنا في هذا امليدان، ونحن اذ توافقنا على 
املبادئ العامة والتفاصيل الواردة أدناه، فإننا نقر ان املدخل املناسب 
لتحقيق اإلصالح السياسي الشامل الكفيل بردع قوى الفساد هو عقد 
مؤمتـــر وطني حتت مظلة صاحب الســـمو األمير حفظه اهللا ورعاه 

يتداول أمر اإلصالح وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة.
  وفيما يلي تفاصيل ما توافقنا عليه:

  أوال: صور الفساد وأسبابه وآثاره

  للفســـاد مظاهر واشكال عدة تتلخص في كونها مخالفة للقوانني 
والنظم املعمول بها، ويتجلى ذلك في سوء استخدام السلطة والنفوذ 
واحملسوبية والواسطة واحملاباة والرشوة واختالس االموال العامة 

 مؤمن المصري
  احلديث عن الفســـاد يبدأ بإساءة اســـتخدام السلطة. صحيح أن 
هناك فسادا ماليا وإداريا ولكن األخطر هو الفساد السياسي واإلفساد 
السياســـي. إن تفشي الفســـاد في أي مجتمع هو عالمة من عالمات 
ضعف القيم األخالقية ودليل على عدم فاعلية الرأي العام، وإشـــارة 

إلى غياب حكم القانون.
  جاء هذا خالل الندوة السياســـية التـــي أقامها أعضاء في منظمة 
«برملانيون ضد الفساد ـ فرع الكويت» والتي يترأسها النائب السابق  

وذلك في جمعية احملامني مساء أمس األول السبت.
  وقد عبر د.الصانع والفضالة ود.فهد الراشد عن أسفهم ملا يحدث 
اليوم في الكويت من جتاوز للقانون في أمور كثيرة جعلت الكويت 
تتبوأ مكانة متدنية في الترتيب العاملي للدول التي يعشـــش الفساد 
اإلداري والسياسي فيها. حيث حصلت الكويت على ٥٫٣ درجات عام 
٢٠٠٣ وفي عام ٢٠٠٤ حصلت على ٤٫٦ درجات، حتسنت قليال في عام 
٢٠٠٥ ووصلت إلى ٤٫٧ درجات. وفي عام ٢٠٠٦ حصلت على ٤٫٨ درجات. 

وعادت وانخفضت عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ لتصل إلى ٤٫٣ درجات.
  وقال د.فهد الراشـــد إن هذا اللقاء هو لقاء أولي تشاوري لتحديد 
التوجه وتنظيم اجلهود وآلية العمـــل ملواجهة أكبر التحديات التي 
يواجهها املجتمع الكويتي. فالفساد ال نعني به الرشوة فقط كما يعتقد 
البعض، فالرشوة تأخذ أشكاال عديدة منها الظاهر ومنها اخلفي، منها 
احملسوبية واحملاباة على أساس عائلي أو قبلي أو فئوي أو تنفيعي 
من املال العام لكسب الوالءات السياسية، وتبادل املصالح أحيانا بني 
القطـــاع اخلاص وبعض أفراد القطاع العـــام وتبادل املنافع العينية 

على حساب املال العام.
  وأضاف د.الراشد: هناك قصور في الشفافية واملعلومات ليس فقط 
في القطاع العام ولكن ميتد هذا القصور إلى الشـــركات العامة وإلى 
بعض جمعيات النفع العام حتى بعض أجهزة القطاع اإلعالمي. فهناك 
اســـتغالل للمنصب العام لتحقيق تلميع إعالمي، وهناك الرشـــاوى 

العينية وما إلى ذلك من أشكال الفساد اإلداري.
  وهذه األشـــكال إما أن تأخذ شكل التعدي على القانون أو تستغل 
ثغرات في القانون وتستفيد منها وتتنفع وتتربح من خاللها. والظاهرة 
اإلشـــكالية أن الظاهرة تتزايد بصورة ســـنوية، بل بصورة شهرية 

وبصورة أسبوعية وأحيانا بصورة يومية.
  وأكد د.الراشد أن هناك أربعة عوامل معوقة جلذب أي ممارس للعمل 
التجاري واالقتصادي والصناعي في أي مجتمع. والفساد في الكويت 
يعتبر من العوامل األربعة عشـــر األولى كمعوق للتطور االقتصادي 
والتطور التجاري واملمارســـني لهذه األنشطة. وتدخل البيروقراطية 

ضمن هذه العوامل املعوقة.
  من جهته، أكد صالح الفضالة أن منظمة برملانيون ضد الفساد مت 
تأسيسها قبل أربع سنوات وحينها لم يغب عن بالنا الفساد السياسي 

خاصة أننا سياسيون ونعرف معنى تغلغل الفساد السياسي.
  وكان شـــرطنا أال ينضم لهذه املنظمة إال النائب النظيف، النائب 
الواضح، النائب الشـــفاف. فصادفتنا إشـــكالية، كيف نعرف النائب 
النظيف من النائب غير النظيف؟ وكان هذا التساؤل من أحد األخوة 
احملامني وأجبته على الفور من خالل سمعة النائب وشهرته ومعرفته. 
وقلت: إذا انضم فالن وفالن وفالن فأنا لن انضم إليها. ألنني سأواجه 
الدواوين ومنظمات املجتمع املدني فيقولون: كيف تقبلون أن يكون 

معكم فالن الفالني ملكافحة الفساد وهو في قمة الفساد واإلفساد.
  أما د.ناصر الصانع رئيس املنظمة العاملية لبرملانيني ضد الفساد 
فقد أكد أن ما يثار اليوم عن الفســـاد يتطلب دق ناقوس اخلطر يوما 
بعـــد يوم، فال يكفي أن يقوم عضو مجلس أمة بإثارة قضية فســـاد 
منفردا، وال يكفي أن تكون هناك جهود فردية من هنا وهناك ملكافحة 

الفساد.
  وعقب الندوة علق عدد من الشخصيات العامة عليها منهم النائب 
السابق عبداهللا النيباري الذي أوضح أن الفساد عقبة كؤود أمام كل 
تطـــور في أي مجتمع. وأكد أن الفســـاد الذي كان موجودا قبل إقرار 
دستور الكويت وقبل نشـــأة املنظمة الدولية لبرملانيني ضد الفساد 
يعتبر نقطة في بحر بالنســـبة الى الفساد املوجود حاليا في البالد. 

وطالب باستنهاض اإلرادة الشعبية لعمل جدي ملكافحة الفساد.
  وحتدث النائب الســـابق عبداهللا عكاش مبينـــا أن ما يحدث في 
الكويت اآلن هو نتاج سنوات طويلة من اخللفية السياسية اخلاطئة 
التي تراكمت حتى وصلنا إلى ما نراه اآلن. فأول ما يجب معاجلته في 
الفســـاد هو الوضع السياسي. فإذا مت حل مشكالتنا السياسية حلت 

جميع املشكالت مبا فيها الصراع الذي يدور اآلن في البلد.
  كما حتدث في الندوة وزير اإلعالم األسبق د.سعد بن طفلة مؤيدا 
ما جاء في الوثيقة متمنيا أن يضاف إليها موضوع ثقافة الفساد. فإن 
هناك فسادا ليس في شخص أو اثنني وإمنا هناك عمل دؤوب ومستمر 
من أجل إشاعة ثقافة الفساد في البالد، من أجل إشاعة ثقافة اإلحباط، 

 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد 
 اكدت اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال 
العام علــــى اهمية وايجابيــــة املبادرة التي 
اطلقت مســــاء الســــبت املاضي في جمعية 
احملامني الكويتية في االجتماع الشعبي االول 
للتداول في ظاهرة الفساد السياسي واملالي 

في الكويت.
  وشدد رئيس اجلمعية احمد العبيد الهمية 
العمل والتنسيق املشترك في التصدي لظاهرة 
الفســــاد املالي والتعدي على االموال العامة 
الذي بات مستشريا في البالد بأشكال مختلفة 

وفي اكثر من موقع.
  وقــــال العبيــــد ان الهدف االساســــي من 
االجتماع كان مناقشة وبلورة مجموعة من 
االفكار واآلليات العملية ملواجهة حاالت الفساد 
املختلفة التي وردت فــــي الوثيقة الوطنية 
ملكافحة الفساد في الكويت والتي مت التوقيع 

عليها من املجتمعني.
  واستغرب العبيد بعض اآلراء التي طرحت 
بشكل ينافي احلقيقة خالل النقاش وحتديدا 
تلك املتعلقة باجلمعية الكويتية للدفاع عن 
املال العام من خالل تهميشها لدور اجلمعية 
وذلك بادعائها ان اجلمعيــــة لم تقم بتبني 
قضيــــة واحدة لها عالقــــة بالدفاع عن املال 
العام، وهذه مغالطة بحق اجلمعية الكويتية 
للدفاع عن املال العام والتي لديها قضيتان 
اساسيتان فيهما شبهة التعدي على االموال 
العامة وتعمل منذ فترة على متابعتها ويقوم 
محامون من جلنة الشــــكاوى في اجلمعية 
مبتابعة االجراءات القانونية املطلوبة حيث 
مت ايصالهما للنيابة العامة التي تقوم بدورها 
بشكل ايجابي واجلمعية على استعداد لتلقي 
اي قضايا تتعلق باالموال العامة من املواطنني 

والتعامل معها وفق االجراءات القانونية عن 
طريق جلنة الشكاوى.

  واكد العبيد ان اجلمعية الكويتية للدفاع 
عن املال العام ووفق ما اكدت عليه الوثيقة 
الوطنيـــة ملكافحة الفســـاد تقوم بدورها 
وواجبها في حدود قدراتها ووفق اآلليات 
القانونية املتاحة، وقد قامت بالتعامل مع 
قضايا متعددة ذات صلة بحماية االموال 
العامة ومنها: التصرفات املالية املنسوبة 
الى ديوان ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
ومطالبة اجلمعية بشـــكل عاجل باتخاذ 
مجموعة من التدابير واالجراءات واحكام 
الرقابة على جميع املصروفات وتشـــديد 
اجراءات الرقابة الداخلية وضبط املصروفات 
مبا يحفظ االموال العامة، واالشادة باحلكم 
الصادر من محكمة اجلنايات بشأن قضية 

اختالسات الناقالت والتي مت احلكم فيها 
على املتهمني بالســـجن وبرد اكثر من ١٠٠ 
مليون دوالر، ومشـــروع الـــداو كيميكال 
وضرورة الغائه اذا كان فيه هدر او تنفيع 
او جتاوزا على املال العام ودور مجلس االمة 
في الرقابة املوضوعية املبنية على حماية 
االموال العامة، اضافة لالزمة املالية العاملية 
واحملافظة على املال العام ودعم حملة جلنة 
ازالة التعديات واملظاهر غير املرخصة على 
امالك الدولة ومطالبة احلكومة باالستمرار 
في تطبيق قرار االزالة وعدم تأجيله ألي 
مبـــرر ذلك ألن القانون ميثل هيبة الدولة 
ومشـــروع الدائـــري االول، حيث تابعت 
اجلمعيـــة الكويتية للدفاع عن املال العام 
مـــا اثير من مالحظات لهـــا عالقة بأمالك 
الدولة واملال العام في مشـــروع الدائري 

االول والعثرات التي حتول دون استكماله 
في املدة الزمنية احملددة له.

  واختتم العبيد تصريحه بان اجلمعية قامت 
بتنفيذ بعض مــــا ورد في الوثيقة الوطنية 
ملكافحة الفساد وذلك بالبنود اخلاصة بوسائل 
تنفيذ استراتيجية الفساد فيما يتعلق بتطوير 
وحتديث القوانني ذات الصلة ومنها قانون 
ديوان احملاسبة كمشــــروع قانون لتعديل 
القانــــون رقم ٣١ لعام ١٩٦٤ النشــــاء ديوان 
احملاسبة في دور االنعقاد العادي الثاني من 
الفصل التشريعي الثالث عشر، حيث تقدمت 
مبشروع قانون قدمه خمسة نواب ملجلس 

االمة بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٧.
  كما ان اجلمعيــــة تقدمت مببادرة تقدمي 
قانون النشاء هيئة مستقلة ملكافحة الفساد 
بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٠ لالمانة العامة للمجلس 

االعلى للتخطيط والتنمية - قطاع التخطيط 
واستشــــراف املستقبل الدراجه ضمن خطة 
التنمية اخلمســــية وتهدف الهيئة ملكافحة 
الفساد وتعقب ممارسيه ومالحقة مرتكبيه 
وحجز واسترداد االموال والعائدات وتعزيز 
مبدأ التعاون واملشاركة مع الدول واملنظمات 
االقليمية والدولية في البرامج واملشــــاريع 
الدولية الرامية ملكافحة الفساد وارساء مبادئ 
النزاهة والشفافية في املعامالت االقتصادية 
واملالية واالداريــــة مبا يكفل حتقيق االدارة 
الرشــــيدة الموال وموارد وممتلكات الدولة 
واالستخدام االمثل لهذه املوارد وتفعيل مبدأ 
املســــاءلة وتعزيز الــــدور الرقابي لالجهزة 
املختصة وتفعيل دور مؤسســــات املجتمع 
املدني في املشــــاركة الفاعلة والنشــــطة في 

محاربة الفساد. 

 النائب السابق عبداهللا النيباري معلقا


