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  :المقدمة

عل��ى  أث��ارهالفس��اد ھ��و م��رض يتس��لل ال��ى ا�جھ��زة الحكومي��ة ومؤسس��اتھا وت��نعكس 

 ا�جھ�زةالق�ائمين عل�ى بفع�ل م�ن  أحيان�امتع�ددة، تك�ون  وإش�كا/، ويتخذ صورا أدائھا

الحكومية، ويكون أحيانا أخرى باستدراج لھم من الجھات والشركات المتعاملة معھ�م، 

. يا كان وجه ذلك الفساد أو مصدره فھو في حقيقته عملة واحدة وإن كان لھا وجھانوأ

وتتمثل صوره بالفساد اLداري الذي يلحق بالمؤسسات الحكومية ثم يظھر في ص�ورة 

أخرى ھي الفساد المالي الذي يتعاط�اه الق�ائمين عل�ى ا�جھ�زة الحكومي�ة والمؤسس�ات 

لك مظھر الرشوة المباشرة او التربح من الوظيف�ة أو المختلفة التابعة لھا، سواء اتخذ ذ

ال��ذمم، أو حت��ى ا/خ��تUس وخيان��ة ا�مان��ة بالحص��ول عل��ى أم��وال  وإفس��ادالمحس��وبية 

عامة بوجه غير مشروع تحت غطاء ومسمى الھدايا أو العطايا أو العمو/ت أو تح�ت 

وأعض��اء وص�ورة ثالث��ة تتمث�ل بفس��اد سياس�ي يمارس��ه رج�ال الدول��ة . أي مس�مى آخ��ر

ھ��ذه  زي��عزالس��لطات العام��ة، بص��ورة تمث��ل العق��ل الموج��ه والفك��ر المھ��يمن عل��ى ت

المناحي والسلوكيات، ولذا فا�خير ھو عامودھ�ا الفق�ري ف�ي ح�ين أن ا/ثن�ين ا�ول�ين 

  .المباشرتان لبروز مظاھره وتحققھاھما الصورتان 

  

السياس�ي ف�ي الدول�ة وتترك تلك ا/تجاھات الخاصة بص�ور الفس�اد آثارھ�ا عل�ى البع�د 

حيث تبرز بصورة المال السياسي الذي يبدأ في التغلغل في محاولة للتأثير على متخ�ذ 

القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية عل�ى ح�د س�واء، وربم�ا يط�ال أيض�ا الس�لطة 

  . القضائية والتي لن تكون بمنأى عن ذلك

  

مج��اميع الت��أثير السياس��ي ف��ي كم��ا أن آث��ار ذل��ك الفس��اد ت��نعكس عل��ى ذم��م ا�ف��راد و

المجتمع سواء كان�ت تجمع�ات سياس�ية أو عائلي�ة أو اجتماعي�ة أو اقتص�ادية ومالي�ة أو 

الخط�ر ال�داھم ف�ي  احتى طائفية، مما يتطلب حشد جھود حثيثة في الدولة للتصدي لھذ

  . محاولة جادة لوقف تيار الفساد بأشكاله وأنواعه المختلفة

  .لعCنية والشفافية للتغلب على الفسادضمانتي سيادة القانون وا
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ولعل من أھم المظاھر التي يمك�ن أن توق�ف ھ�ذا الفس�اد ھ�و أن تك�ون الدول�ة خاض�عة 

لمبدأ سيادة القانون ومبدأ العUنية والشفافية في كاف�ة أعمالھ�ا، فتل�ك ض�مانتان ھامت�ان 

بق محك�م تخضع كل جھاز حكومي وا�شخاص العاملين فيه لنظام قانوني مس أو;ھما

وش��روطه وض��وابطه بحي��ث / يتس��نى لUعب��ين ف��ي س��احة الفس��اد م��ن  إجراءات��هف��ي 

تجاوزه أو الخروج عليه بسھولة ويسر، إذ أن وجود تلك اLجراءات والضوابط كفيل�ة 

بأن تحد من مظاھر الفساد وتغل�ق الس�بل والوس�ائل المؤدي�ة الي�ه، وف�ي أعطاف�ه أيض�ا 

للنظ�ام العق�ابي  وإخض�اعھمن صور الفس�اد ب�ل يمكن مUحقة المتورطين بأي صور م

وھذا كله كفيل بأن يوصد الباب أم�ام . الذي تحقق بفضل سيادة القانون وشيوع قواعده

الفساد من جھة ويرف�ع م�ن ق�درة ون�وع وطبيع�ة أداء المؤسس�ات وا�جھ�زة الحكومي�ة 

لثق�ة من جھة والعاملين فيھا م�ن جھ�ة أخ�رى، وھ�و يحق�ق بع�د ذل�ك إش�اعة حال�ة م�ن ا

التي تغرس في نفوس المواطنين والمستفيدين م�ن جمھ�ور المتع�املين م�ع المؤسس�ات 

  .وا�جھزة الحكومية

خضوع الدولة لمبدأ العUني�ة والش�فافية وھ�ذا المب�دأ يجع�ل ا�ض�واء مس�لطة  وثانيھما

عم�ل المؤسس�ات وا�جھ�زة الحكومي�ة، ويخض�عھا لح�ق المعرف�ة  إج�راءاتعلى كافة 

ابع���ة م���ن جمھ���ور المتع���املين ، ويلزمھ���ا ب���إعUن كاف���ة اLج���راءات واLط���Uع والمت

والش��روط الخاص��ة بالخ��دمات الت��ي تق��دم منھ��ا وأنواعھ��ا بم��ا يجع��ل ك��ل ش��يء ي��تم ف��ي 

وض��ح النھ��ار دون وج��ود إج��راءات مبھم��ة أو ش��روط س��رية أو غامض��ة أو خ��دمات 

اواة وتك��افؤ خاص��ة أو اس��تثنائية، وتترع��رع ف��ي ظ��ل ھ��ذا المب��دأ قاع��دة العدال��ة والمس��

الف���رص حي���ث / توج���د اس���تثناءات أو فوائ���د خاص���ة غي���ر تل���ك المعلن���ة والمعروف���ة 

والعدال�ة ا/جتماعي�ة ف�ي الحص�ول عل�ى وشروط تحق�ق التن�افس المش�روع  بإجراءات

مثل ھ�ذه الخ�دمات أو الف�رص أو ا/متي�ازات أو أي�ا كان�ت طبيع�ة ون�وع الخدم�ة الت�ي 

  .يةتقدم من المؤسسات وا�جھزة الحكوم

وبوجود ھاتين الضمانتين / يكون الس�بيل ممھ�دا وميس�را لتغلغ�ل الفس�اد أو أشخاص�ه 

الى ا�جھزة الحكومية ، ونحن إذ نتناول ھاتين الضمانتين فإننا نركز في ح�ديثنا وف�ي 

بحثنا على جانبين من جوانب ضمانات تحقيق الشروط التي تعزز من الشفافية وتزيل 
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ت�تم المس�اءلة م�ن خUلھ�ا فعل م�ن ا�دوات واmلي�ات الت�ي المعوقات التي تعترضھا وت

  .إليھاوبا/ستناد 

أھميتھم�ا م�ن  إب�رازوحتى نعرض بشيء من التفص�يل ال�ى ھ�اتين الض�مانتين وكيفي�ة 

  :جھة وتطبيقھما من جھة ثانية فإننا نتناول ذلك وفقا للعنوانين التالية

  .النظام القانوني في الدولة وسيادة القانون -١

 .العUنية والشفافية لمبدئيالدولة والحكومة  إخضاع -٢

 .تجربة الكويت في شأن سيادة القانون وتحقيق العUنية والشفافية -٣

  

  .النظام القانوني في الدولة وسيادة القانون -١

إن الدولة القانونية ھي دولة بطبيعتھا تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساسا مھم�ا وحيوي�ا 

ل الس��لطات العام��ة فيھ��ا تش��ريعية كان��ت أم تنفيذي��ة أو لمش��روعية عملھ��ا وك��ذلك عم��

 Uقضائية، وھي باختصار يخضع فيھا الجميع حكام ومحكومين لمبدأ سيادة القانون، ف

أحد يعلو على القانون أو / يخضع �حكام�ه أو يس�تثنى م�ن تطبيق�ه علي�ه، فالك�ل أم�ام 

وبص�ورة متكافئ�ة / س�واء القانون خضوعا �حكامه والتزاما بواجباته وتمتعا بحقوقه 

  .يختلف أحدھما عن اmخر في ھذا الخصوص

ومن خUل ھذا المبدأ تنبثق قاع�دة ت�درج القواع�د القانوني�ة ف�ي الدول�ة، فھن�اك القواع�د 

القانوني��ة ا�عل��ى وھ��ي م��ا يطل��ق عليھ��ا الدس��تور أو الق��انون ا�ساس��ي، ث��م يليھ��ا ف��ي 

وھ��و ال��ذي تص��دره الس��لطة التش��ريعية ف��ي الترتي��ب والق��وة القانوني��ة الملزم��ة الق��انون 

الدولة، ثم تتبعھما اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وأخي�را / ي�تم 

عمل في ھذه الدولة و/ يصدر قرار و/ يتخذ إجراء من أي سلطة فيھ�ا أو مؤسس�ة أو 

س�الفة وفق�ا جھة أو أشخاص إ/ ويكونون خاضعين بصورة مسبقة للقواع�د القانوني�ة ال

م�ن  لqفUتلمنزلتھا وقيمتھا وتدرجھا، ومن ثم تتUشى في مثل ھذه الدولة أية فرص 

  .وإجراءاتهالخضوع للقانون وقواعده 

وبمث��ل ھ��ذا المب��دأ حي��ث تك��ون كاف��ة ا�عم��ال والتص��رفات خاض��عة لقي��ود وش��روط 

معروف���ة وموض���وعة مس���بقا وي���تم ا/لت���زام بھ���ا والمحاس���بة  وإج���راءاتوض���وابط 

المؤسس��ات وا�جھ��زة بھ��ا، ف��إن ف��رص الفس��اد ف��ي اس��تغUل  اLخ��Uللمس��اءلة عل��ى وا
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مبا/ة أمر غي�ر سيب فيھا أو الUمسؤولية أو الUحالة الت إشاعةالحكومية أو أموالھا أو 

متيسر بسبب متان�ة وس�Uمة النظ�ام الق�انوني الق�ائم ف�ي الدول�ة، فن�درك أن مب�دأ س�يادة 

جوھري��ة ف��ي من��ع وحج��ب ك��ل م��داخل الفس��اد وفرص��ه الق��انون س��ياجا ھام��ا وض��مانة 

  .وآلياته ووسائله

وفي ظل ھذا المبدأ فإنه توجد العديد من أنواع وأوجه المحاسبة والمس�اءلة والعقوب�ات 

تغلغل الفساد من جھ�ة وتس�عف الدول�ة وأجھزتھ�ا  إمكانيةالتي تكون رادعا ومانعا من 

 وإش�اعةأدائھ�ا وارتق�اء مس�تواھا  على التغلب علي�ه م�ن جھ�ة ثاني�ة ، بم�ا يع�زز حس�ن

الثقة وغرس ا/طمئنان في نفوس المواطنين والمتعاملين م�ن جمھ�ور المس�تفيدين م�ن 

  :الخدمات الحكومية، ويمكن أن نوجز أوجه المحاسبة والمساءلة والعقوبات بما يلي

  :المساءلة السياسية ) أ

  إدارةمس�ئولية  يتب�وءونلم�ن  وھي مساءلة توجه وفقا للنظام القانوني القائم في الدول�ة

 إلىالسلطات العامة من السياسيين في كافة السلطات وھي تصل في قسوتھا وأنواعھا 

ومث�ل . قل ذلك من العقوب�ات ا�خ�رىإلى أمن المنصب أو العزل ثم تتدرج  اLقالةحد 

  .ھذه المساءلة تكون رادعا لمن في مثل ھذه المواقع الحيوية والحساسة

  :الجنائيةالمساءلة ) ب

وھ��ي المس��اءلة الت��ي يفرض��ھا النظ��ام الق��انوني ف��ي الدول��ة عل��ى كاف��ة الع��املين ف��ي 

  إدارةم���ن يتب���وءون مس���ئولية المؤسس���ات وا�جھ���زة المختلف���ة ف���ي الدول���ة وك���ذلك 

السلطات العامة من السياس�يين ف�ي كاف�ة الس�لطات ، ومث�ل ھ�ذه العقوب�ات تك�ون ع�ادة 

الفساد في الدولة، �ن ال�ردع أح�د الوس�ائل الھام�ة  رادعة ومؤثرة لخلق بيئة خالية من

إن " في التغلب على الفساد وغلق مداخله، وقد قال ف�ي ا�ث�ر س�يدنا عثم�ان ب�ن عف�ان 

  ."هللا يزع بالسلطان ما / يزع بالقرآن

وھ��ذه العقوب��ات م��ن التن��وع والت��درج والتع��دد والش��دة م��ا يكف��ي �ن تحق��ق ذل��ك ال��ردع 

والھيب��ة للنظ��ام الع��ام ف��ي الدول��ة بم��ا يقل��ص ف��رص الفس��اد وتش��يع ج��وا م��ن الرھب��ة 

  .ووجوھه

  .المساءلة التأديبية واNدارية) ج
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الجھ�ة الت�ي  أومن الس�لطة أو المؤسس�ة  وإدارياوھي المساءلة التي يتم توقيعھا تأديبيا 

الشخص الذي يرتكب الفعل المؤثم وفقا للنظ�ام الق�انوني ف�ي الدول�ة، وھ�ي  إليھاينتمي 

ة تش��مل ف��ي نطاقھ��ا كاف��ة الع��املين ف��ي الس��لطات العام��ة مث��ل أعض��اء المج��الس مس��اءل

النيابية وأعضاء الحكومة وكذلك أعضاء السلطة التنفيذية، فض�U ع�ن امت�دادھا لكاف�ة 

الموظفين والع�املين ف�ي الدول�ة م�ن الص�غار أو الكب�ار بم�ا يجع�ل ل�يس ھن�اك م�ن ھ�و 

ره يخل�ق ج�وا م�ن ال�ردع ال�ذي يوص�د محصن من الخضوع لھذه المساءلة ، وھذا بدو

التغل�ب  إل�ىأبواب الفساد وب�ؤره ويقل�م أظ�افر رم�وزه أو أشخاص�ه، وي�ؤدي بع�د ذل�ك 

علي��ه وتعزي��ز ا�داء وتحس��ينه ف��ي المؤسس��ات وا�جھ��زة الحكومي��ة ويرف��ع م��ن ن��وع 

  .ودرجة اLنتاجية وجودة ا/نجاز 

  .المساءلة المالية) د

م ا�خ�ذ فيھ�ا بص�ور متفاوت�ة بمناس�بة التقص�ير أو وھ�ذه ص�ورة م�ن المس�اءلة الت�ي ي�ت

الت���أخير او اLخ���Uل بالمس���ئوليات، فھ���ي إم���ا أن ت���أتي عل���ى ص���ورة عقوب���ات مث���ل 

الغرام��ات أو ت��أتي عل��ى ش��كل ج��زاءات تأديبي��ة مث��ل الخص��م م��ن المرت��ب أو ت��أخير 

أو رجوع الجھ�ة  إمكانيةالعUوة او الترقية ، كما أنھا تأتي على صورة تعويضات في 

 إمكاني��ةالجھ��از أو المؤسس��ة الحكومي��ة عل��ى المقص��ر ال��ذي تق��ع علي��ه المس��ئولية ، أو 

وھذا النوع . جمھور المتعاملين من الحصول على تعويض منه نتيجة خطئه وتقصيره

أو التراخ�ي  اLھم�المن المساءلة أيضا يؤدي الى التغل�ب عل�ى مظ�اھر الفس�اد نتيج�ة 

ات من جھة، كما أنه يع�زز ا/رتق�اء بتحس�ين أداء في أداء الواجبات والنھوض بالمھم

  .المؤسسة ويشيع جوا من ا/نجاز وسط ثقة متزايدة

  

  

 .الدولة والحكومة لمبدئي العCنية والشفافية إخضاع -٢

إن أح��د أھ��م مظ��اھر الدول��ة الحديث��ة الي��وم ھ��و خض��وعھا لمب��دأ م��ا يس��مى بالحكوم��ة 

، وھو مبدأ يكرس   open governmentلـاالمفتوحة أو كما تسمى باللغة ا/نجليزية 

فكرتين جوھرتين ھما العUنية والش�فافية ف�ي كاف�ة أعم�ال الدول�ة وعل�ى وج�ه التحدي�د 

أعمال الحكومة بمفھومھا الواسع، وھما يشكUن مع بعض�ھما ال�بعض مب�دأ واح�دا ھ�و 
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أفك�ارا ما يعرف بمبدأ الحكومة المفتوحة أو الحكومة الشفافة، وھذا المبدأ يعني ضمن 

عمل  إجراءاتا�ضواء المسلطة على كافة الدولة الى حالة من  إخضاععديدة أخرى 

المؤسس��ات وا�جھ��زة الحكومي��ة، ويخض��عھا لح��ق المعرف��ة واLط��Uع والمتابع��ة م��ن 

جمھور المتعاملين ، ويلزمھ�ا ب�إعUن كاف�ة اLج�راءات والش�روط الخاص�ة بالخ�دمات 

كل شيء يتم في وضح النھار دون وجود إجراءات التي تقدم منھا وأنواعھا بما يجعل 

مبھمة أو شروط سرية أو غامضة أو خدمات خاصة أو استثنائية، وتترعرع ف�ي ظ�ل 

ھذا المبدأ قاعدة العدالة والمس�اواة وتك�افؤ الف�رص حي�ث / توج�د اس�تثناءات أو فوائ�د 

ع وش��روط تحق��ق التن��افس المش��رو ب��إجراءاتخاص��ة غي��ر تل��ك المعلن��ة والمعروف��ة 

والعدالة ا/جتماعية في الحصول على مثل ھذه الخدمات أو الفرص أو ا/متي�ازات أو 

  .أيا كانت طبيعة ونوع الخدمة التي تقدم من المؤسسات وا�جھزة الحكومية

ويتم في ضوء ھذا المبدأ ا�خذ بعدد من القواع�د الھام�ة الت�ي عل�ى أساس�ھا ي�تم العم�ل 

  :مية وھيفي مختلف المؤسسات وا�جھزة الحكو

وھو مبدأ يتيح لكاف�ة : حق المعرفة واNطCع والمتابعة من جمھور المتعاملين ) أ

ا�شخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في المعرفة وا/طUع والمتابعة لبيان�ات 

مح���ددة  وإج���راءاتالحكوم���ة، وذل���ك وفق���ا لقواع���د  وإج���راءاتومعلوم���ات 

  .ومعروفة مسبقا

حي�ث / يمك�ن �ي جھ�ة : لخاصة بالخدماتإعCن كافة اNجراءات والشروط ا ) ب

من الجھات أن تباشر تقديم أي خدمة من خدماتھا إ/ بص�ورة معلن�ة ومعروف�ة 

لكاف��ة المس��تفيدين م��ن خ��دماتھا وعل��ى اط��Uع وعل��م عل��ى ن��وع ھ��ذه الخ��دمات 

وطريقة الحصول عليھا بصورة تتاح لھم معھا معرفة ذلك وامكاني�ة الحص�ول 

 .مييز بينھمعليه دون أي تفرقة او ت

حيث أن�ه : وجود إجراءات معروفة ومعلنة عن كافة أعمال الجھات الحكومية) ج

مبھمة أو ش�روط  إجراءاتفي ظل مثل ھذا المبدأ فإنه / يمكن أن تكون ھناك 

سرية أو غامضة أو خدمات خاصة أو اس�تثنائية ، تك�ون معروف�ة فق�ط لفئ�ة او 

 المب��دأينذا المب��دأ يكم��ل مجموع��ة م��ن الن��اس دون ال��بعض اmخ��ر، ومث��ل ھ��



 ٨

ويع�زز الخ�دمات ويحس�ن منھ�ا  وأنواع�هالفس�اد  أبوابالسابقين في وصد كافة 

  .ويكرس الثقة في نفوس المتعاملين والمستفيدين من مثل ھذه الخدمات

إن مب��دأ العUني��ة والش��فافية : تحقي]]ق التن]]افس المش]]روع والعدال]]ة ا;جتماعي]]ة) د

المنافس�ة المش�روعة  إمكاني�اتن خUلھ�ا كاف�ة يثمر بالتبعية عن حالة تتحق�ق م�

بين جمھ�ور المتع�املين ف�ي الحص�ول عل�ى الخ�دمات او ا/متي�ازات أو الظف�ر 

 وا�جھ��زةالت��ي تق��دم م��ن قب��ل المؤسس��ات  ا�م��ورف��ي الف��رص او غيرھ��ا م��ن 

بمبدأ العدال�ة ا/جتماعي�ة ب�ين الحكومية ، وھذا بدوره يكرس حالة من الشعور 

واض��حة  أس��سم��ن الخ��دمات م��ن الم��واطنين وغي��رھم عل��ى  كاف��ة المس��تفيدين

  .عادلة وإجراءات

وواضح مما سبق عرضه بصورة مختص�رة أن ھ�ذا المب�دأ أي العUني�ة والش�فافية ھ�و 

مدخل رئيس للتغلب على أوجه الفساد في الدولة �ن�ه / يوج�د ف�ي ظل�ه زواي�ا مظلم�ة 

أخ�رى ف�ي المجتم�ع، كم�ا أن�ه ومؤسسات مبھمة وخدمات / تقدم إ/ خلسة ولفئ�ة دون 

/ توجد استثناءات أو أي�ة فوائ�د خاص�ة غي�ر تل�ك الت�ي مق�ررة وفق�ا للمب�ادئ الس�ابقة، 

وھو ما يعزز الثقة في الدولة ولدى المتعاملين مع مؤسساتھا ، ويخلق مواطنة صالحة 

  .تعزز لديھا الحماسة في أداء راقي يكفل تحسن أداء الخدمات ونموھا المتطور

  

 .ربة الكويت في شأن سيادة القانون وتحقيق العCنية والشفافيةتج -٣

 ١٩٦٢قد شھدت الكويت من�ذ فج�ر ب�زوغ نظامھ�ا ال�ديمقراطي ف�ي ظ�ل دس�تور ع�ام ف

ل�ه  أبعاداجھود تشريعية وبرلمانية وسياسية ومدنية لمحاصرة الفساد واجتثاث جذوره 

مت لUتفاقي�ة ض�الكوي�ت ق�د انلس�لبية،  ولم�ا كان�ت عن الوجود وتجنبا mثاره السيئة وا

ج�زءا م�ن تش�كل  الجوانب الت�ي بات�تبعض  إلىاLشارة  الدولية لمكافحة الفساد ، فإن

، تفاقي�ةطبي�ق تل�ك ا/بت الكويت في نجاحھا ا/لتزامات القانونية على دولةالقصور في 

  :، تتمثل في بعض ا�مثلة اmتيةمن خUل محاكاة الواقع

  

ساد بسبب الفجوات والثغرات في التنظيم القانوني الق]ائم ف]ي ظھور الف إشكالية: أو;

  .الدولة



 ٩

ليس من شك من أن أحد أھ�م الفج�وات والثغ�رات الرئيس�ية الت�ي تمھ�د الس�بيل لظھ�ور 

الفساد وتساعد على استشراء وجوده، ھ�و غي�اب التنظ�يم الق�انوني ف�ي الدول�ة الھ�ادف 

دوائ�ره ومراقبتھ�ا ، فض�U ع�ن  ال�ى مكافح�ة الفس�اد والتض�ييق عل�ى منابع�ه ، ورص�د

تشجيع الناس على التبليغ عنه مع حمايتھم بنظام قانوني منضبط، وأخي�را ع�دم وج�ود 

معايير تشريعية لقي�اس م�دى الت�أخر او التق�دم ف�ي مكافح�ة الفس�اد ، بم�ا ف�ي ذل�ك نش�ر 

  .تقارير دورية علنية من جھة تملك الحق في التعقيب على ذلك

ام الدس�توري الك�ويتي / يقي�د ي�د المش�رع م�ن وض�ع وعلى الرغم من أن النظ� -١

الحكومي�ة م�ن  ا�جھ�زةقوانين تؤدي الى تعزيز جھود مكافحة الفس�اد وتطھي�ر 

مظاھرھ��ا أو تقلي��ل ف��رص انتش��ارھا ، إ/ أن المUحظ��ة الج��ديرة بالتس��جيل أن 

التش��ريع الك��ويتي مت��أخر ج��دا م��ن ناحي��ة تنظ��يم ق��انون ش��امل يواج��ه الفس��اد 

ويمكن أن نذكر تباعا نوع التشريعات التي يشكل غيابھ�ا . أشكالهويقضي على 

  .مكافحة الفساد Lمكانيةثغرة حقيقية 

وص��وره  وأنواع�هفل�يس ف�ي الكوي�ت تش�ريع ق�انوني كام�ل يب�ين مفھ�وم الفس�اد  -٢

وسبل التصدي له ، وكيفية التعامل معه في المنبع، حيث أن ما ھ�و  وإجراءات

ناثرة يتناول بعض ا�ش�كال التقليدي�ة للفس�اد مث�ل قائم في تشريعات الجزاء المت

وغيرھ�ا م�ن الص�ور " اس�تخدام الس�لطة إس�اءة -العم�و/ت -الت�ربح -الرشوة" 

الفس��اد  أنم��اطالتقليدي��ة الت��ي / تق��دم معالج��ة حقيقي��ة للتط��ورات الت��ي ش��ھدتھا 

 .ممارستھا بصورة مذھلة وأساليب

مالي بأنواعه المختلفة، ويدخل في تفتقر الكويت الى قانون يعالج فكرة الفساد ال -٣

نطاق ذل�ك اس�تغUل واس�تخدام الم�ال السياس�ي ف�ي الت�أثير عل�ى مواق�ع الق�رار 

 وأص��حابالمالي��ة لل��ذمم المالي��ة للقي��اديين  اLق��رارات، كم��ا يش��مل وأشخاص��ه

المراكز الحساسة ، حتى يكون ذلك مدخU لمتابعة التغيرات المالية التي تط�رأ 

، ويأتي غياب قانون الضريبة وم�ا يفرض�ه م�ن وأخرىترة بين ف أحوالھمعلى 

 أف�رادالمالي�ة المس�بقة والUحق�ة عل�ى ال�دخل لعم�وم  اLقراراتآليات تستوجب 

الش��عب ليك��ون ش��اھدا عل��ى حال��ة ال��نقص التش��ريعي لتعق��ب الفس��اد الم��الي ف��ي 

الكويت، كما أن تش�ريعات الرقاب�ة المالي�ة ف�ي الكوي�ت س�واء الت�ي ت�نظم البن�ك 
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مرك��زي، أو المؤسس��ات المالي��ة أو ا/س��تثمارية ، أو دي��وان المحاس��بة ، ھ��ي ال

ب��دورھا تش��ريعات ض��عيفة البن��اء مقي��دة ف��ي ا�دوات ومتن��اثرة ف��ي ا�س��اليب 

والوسائل التي تحق�ق رقاب�ة متكامل�ة ، مم�ا يجعلھ�ا عب�ارة ع�ن رقاب�ة تش�ريعية 

حال�ة م��ن ا�حك��ام  متن�اثرة / منھجي��ة فيھ�ا و/ تكام��ل يجمعھ�ا ، بق��در م�ا تمث��ل

المبعثرة التي تتصدى فقط mحاد من ممارسات الفساد، بد/ من أن تك�ون عل�ى 

 .نظام مؤسسي كامل 

يتض��من الوض��ع التش��ريعي ف��ي الكوي��ت ثغ��رة كبي��رة ف��ي ش��أن ق��درة الن��اس  -٤

ممارس��اته، س��واء السياس���ية أو  أوع��ن ج��رائم الفس��اد  التبلي��غعل��ى  وأھلي��تھم

/ يوج�د مؤسس�ة قررتھ�ا التش�ريعات تخ�تص بتلق�ي أو المالي�ة، حي�ث  اLدارية

مث�ل ھ��ذه التبليغ�ات أو الش��كاوى، فض�U ع��ن ع�دم وج��ود أي معالج�ة تش��ريعية 

لكيفية التعام�ل م�ع مث�ل ھ�ذه التبليغ�ات واmث�ار المترتب�ة عل�ى ذل�ك، خصوص�ا 

نظام قانوني لحماية الشھود والمبلغين ع�ن ح�ا/ت وج�رائم الت�ورط ف�ي الفس�اد 

العامة من الحق في التبليغ ق�د  ا�موالى ما ورد في قانون حماية حت. المذكورة

جاء مرسU عاما غير ذي جدوى، وما اخذ ب�ه ق�انون الج�زاء الك�ويتي ف�ي ھ�ذا 

الش��أن ھ��و ح��ق التبلي��غ المطل��ق بص��ورته التقليدي��ة الت��ي / تواك��ب التط��ورات 

أو  وج��ود وس��يلة لحماي��ة الش��ھود وأھمھ��االحديث��ة ف��ي جھ��ود مكافح��ة الفس��اد 

 .المبلغين

وجود تنظيم قانوني يحدد ا�سس والمعايير التي  إلىتفتقر التشريعات الكويتية  -٥

مؤسس��ة م��ن  أي��ةانعدام��ه ف��ي  أوقي��اس م��دى تحق��ق الفس��اد  إليھ��ايمك��ن اس��تنادا 

وض�ع تص�نيف للدرج�ة الت�ي يك�ون عليھ�ا ح�ال  إمكانيةالمؤسسات العامة، مع 

جوانبه السياسية واLدارية والمالي�ة  من تلك المؤسسات من جميع أياالفساد في 

الوق�وف الحقيق�ي عل�ى  إمكاني�ةعدم  إلىوحتى الفنية ، ومثل ھذا النقص يؤدي 

ح��ال ھ��ذه المؤسس��ات وواقعھ��ا م��ن م��رض الفس��اد ، فض��U ع��ن ع��دم وج��ود 

مبك��ر تس��توجب وض��ع مؤسس��ة م��ن المؤسس��ات تح��ت ح��ال  إن��ذارمؤش��رات 

اليه، حتى يكون ذلك مدخU فعا/ الوضع الكارثي لمستوى الفساد التي وصلت 
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تنظ�يم تش�ريعي يمك�ن م�ن  إلىلتطھير مثل ھذه المؤسسات ومتابعتھا با/ستناد 

 .او التطھيرية في مثل ھذه ا�حوال اLصUحيةذلك ويتيح الفرصة للتوجھات 

ويت��رادف م��ع ذل��ك ال��نقص ع��دم وج��ود تق��ارير تلت��زم بتق��ديمھا جھ��ات رقابي��ة 

في واقع تعامUتھا م�ع  أواد في مؤسسات الدولة بصورة دورية عن وضع الفس

التش�ريعية لنش�ر مث�ل تل�ك التق�ارير  اLج�ازةالقطاع الخاص ، حت�ى يك�ون ف�ي 

ح�ا/ت الش�فافية لوض�ع الدول�ة وم�دى  أقص�ىمدخل للرقابة وال�ردع، وتحقي�ق 

  .انتشار الفساد فيھا 

  

  .جال ;نتشار الفسادالضعف والخلل في مؤسسات الردع والضبطية تتيح الم أوجه: ثانيا

يUح��ظ ال��دارس لواق��ع الفس��اد السياس��ي والم��الي واLداري ف��ي الكوي��ت ب��أن أح��د  -١

ضبط ورقابة صور الفساد وممارساته في ا�جھزة  إمكانيةالثغرات ا�ساسية في عدم 

الحكومية أو في الجھات الخاصة المتعاملة معھا ھو غياب الدور المباشر والفع�ال ف�ي 

ال��ردع والض��بطية جھ��از  أجھ��زةوالض��بطية ، حي��ث / يوج��د ف��ي  مؤسس��ات ال��ردع

 أو أجھ�زةمختص في تولي عملية المتابعة والمUحقة �وجه الفساد التي قد تظھ�ر ف�ي 

 �جھ�زةممارسات او في أحداث معينة ، حيث أن المرجعية في مثل ھذه الحالة يك�ون 

ه ا�جھ�زة تت�ولى عملي�ة الب�وليس ، وھ�ذ أوالعامة للردع والضبطية وھي قوة الشرطة 

الض��بطية لتحقي��ق ا�م��ن الع��ام بمفھوم��ه الواس��ع كم��ا ھ��و مق��رر ف��ي قواع��د ق��انون 

او الق��انون اLداري ، لكنھ��ا / تخ��تص بص��ورة مباش��رة ف��ي ض��بط الفس��اد  اLج��راءات

الذي يظھر على ا�جھ�زة الحكومي�ة ف�ي ممارس�اتھا السياس�ية او اLداري�ة أو المالي�ة ، 

  :اmتيةل المثال / الحصر ، ا�مور ومن ذلك على سبي

مUحقة ا�عمال المشبوھة التي يدخل فيھا المال السياس�ي، كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي  ) أ

ا/نتخابات العامة، أو التأثير على متخذي القرار  أثناءظاھرة شراء ا�صوات 

واستمالتھم كما ھو في حا/ت المواقف السياسية المختلفة �عضاء البرلمان او 

لمجلس البلدي، وھو ما يجعل فقدان ھ�ذا العنص�ر الھ�ام لتعق�ب الفس�اد ا أعضاء

مدخU يتيح الفرصة لتغلغله وانتشاره، وھذه ثغرة تحتاج الى معالج�ة تش�ريعية 

  .الى ا�جھزة الضبطية والرقابية وإسنادھا إقرارھاتنص على 
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عدم وجود جھ�از مخ�تص لتلق�ي او متابع�ة ص�ور وح�ا/ت اس�تغUل النف�وذ او  ) ب

 أعم�الھملطة ، والتي ق�د ينس�اق اليھ�ا الموظف�ون العمومي�ون بمناس�بة تأدي�ة الس

 إق�رارالوظيفية ، حيث يقوم�ون باس�تغUل ھ�ذه المواق�ع لتمري�ر او الموافق�ة او 

 لqج�راءاتمشروعات او طلبات �شخاص معين�ة او ش�ركات دون اس�تيفاءھا 

ة والنف��وذ م��ن الص��حيحة القانوني��ة والكامل��ة ، وھ��و م��ا يجع��ل اس��تغUل الس��لط

القضايا التي تساعد على انتشار الفساد دون أن تمتد اليھا يد ا�جھزة الضبطية 

او الرقابي��ة، وھ��ذه فج��وة ھ��ي ا�خ��رى بحاج��ة ال��ى معالج��ة تش��ريعية تس��مح 

 .�جھزة الضبط متابعتھا 

العام��ة للدول��ة بص��ورة غي��ر  ا�جھ��زةالحص��ول او تق��ديم خ��دمات م��ن خ��Uل  ) ج

في منح تسھيUت للعUج ف�ي الخ�ارج دون أحقي�ة، أو  مشروعة، كما ھو الحال

 أو،  مكاف�آتالترقي ال�وظيفي او التعي�ين، أو الحص�ول عل�ى مزاي�ا وظيفي�ة او 

ا/ستثناء في الجوانب التعليمية ، سواء كان ذل�ك ا/س�تثناء م�ن ش�روط القب�ول 

دون وجه حق، وھذه موضوعات تحتاج الى حال�ة رف�ض  أخرىاو اية شروط 

اقبة من قبل اجھزة الضبطية وھو أمر غي�ر مت�وفر ف�ي ظ�ل الوض�ع كامل ومر

ال��راھن بم��ا يفس��ح المج��ال �ن يك��ون ھ��ذا أح��د م��داخل الفس��اد الرئيس��ية ف��ي 

الجوانب اLدارية في الدولة، وعليه فإن ھذا يحتاج الى معالجة تش�ريعية ايض�ا 

 . لسد ما يمثله من فجوة وفراغ كبير

  

  

 


