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أصدر دیوان المحاسبة مؤخرا تقاریره السنویة ألعمال الوزارات والجھات الحكومیة متخما بالعدید من 
المالحظات والمخالفات المالیة التي رصدھا خالل السنة المالیة الماضیة، في وقت سجل فیھ الدیوان خطوات 
غیر مسبوقة لتحولھ من جھاز رقابي الى جھاز ذو سلطة یحیل ما یقع تحت یده من تجاوزات الى الجھات 

 .القضائیة
 

 ملفات ضخمة
 

بدأت بإحالة مسؤولین وشركات في مؤسسة الموانئ كان الفتا تصرف دیوان المحاسبة بملفات ضخمة، 
الكویتیة الى ھیئة مكافحة الفساد، وبعدھا تقدیم بالغ مباشر الى النیابة العامة بشأن تجاوزات المكتب الصحي 
الكویتي في ألمانیا، وأخیرا إحالة وزراء الى لجنة محاكمة الوزراء لتأخر بعض جھاتھم في تقدیم تقاریرھا 

 .اتھم المالیةبشأن استثمار
 

لقد رسم الدیوان مثلثا (أضالعھ مكافحة الفساد، النیابة العامة ولجنة محاكمة الوزراء) للمساحة التي یمكن 
لھ التحرك من خاللھا، فھل أصاب الدیوان بقرار االنتقال من ملعبھ الرقابي اإلشرافي الى ملعب توجیھ 

اإلھمال النیابي والحكومي لتقاریره ومالحظاتھ؟ والى  االتھام واتخاذ إجراء؟ أم أنھ قرع أجراس الضجر من
 أین قد تصل ید الدیوان في نھایة المطاف؟

 
 االھتمام النیابي

 
من المالحظ أن بالغات "المحاسبة" للجھات القضائیة لم تنل االھتمام الالزم من أعضاء مجلس األمة، ال 

بھذه الحجم یفترض بھا أن تحصد دعما واسعا من  سیما وأن الدیوان یمثل الذراع الرقابیة لمجلسھم، فخطوة
النواب تعزز من مكانتھ الرقابیة، وتعاونھ في مواجھة الفساد اإلداري والمالي في أجھزة الدولة، بل على 

 .خالف ذلك لم یكترث أٌي من النواب إلجراءات الدیوان
 

تلف مواسم التصعید النیابي، وال یخومثلھا التقاریر السنویة، فھي ال تحظى باالھتمام البرلماني سوى في 
الحال كثیرا على الجانب الحكومي الذي ال یتعامل معھا بجدیة رغم أھمیة مواضیعھا وارتباطھا الوثیق 
بالمال العام وكشفھا لمواطن الخلل اإلداري والمالي في الجھاز التنفیذي، فأین تتقاطع أعمال "المحاسبة" مع 

 السلطتین؟
 



 
 
 

ا كبیرا من نجاح مسیرتھم البرلمانیة یستند على قدرتھم على المناورات السیاسیة مع یدرك النواب أن جزء
الحكومة لتحقیق مطالبھم، وغالبا ما تكون تقاریر "المحاسبة" قواعد رئیسیة ینطلق منھا األعضاء، فھناك 

رلمانیة من من أعد استجوابا تقوم محاوره على مالحظات ومخالفات الدیوان، وآخرون حرروا أسئلتھم الب
صلب تلك التقاریر، أي أن تقاریر الدیوان وما تنتھي الیھ تشكل سالحا فعاال في غالب األحیان البتزاز 

 .الحكومة ومساومتھا
 

ویعي كثیر من النواب جیدا أن خطوة دیوان المحاسبة في اللجوء مباشرة الى الجھات القضائیة، إذا ما توسع 
ام خطر فقدان أحد أدواتھم الرئیسیة لفتح ثغرات في دفاعات الحكومة بھا وفعلھا بصورة سلیمة، فإنھم أم

تمكنھم من التدخل بأعمالھا وفرض أجندتھم علیھا، فكل بالغ یقدمھ الدیوان یقابلھ خسارة األعضاء لقضیة 
 من الممكن التكسب منھا سیاسیا أو انتخابیا أو شخصیا، لذا فإن مصلحة النواب ال تتقاطع مع رغبة الدیوان

 .في لعب دور رقابي أكثر تأثیرا وذو جانب اجرائي
 

 العب جدید
 

ما یقلق ھؤالء النواب الیوم ویزعجھم، وجود العب جدید في ملعب الرقابة على األجھزة الحكومیة، العب 
أكثر احترافا وتحررا بما یمتلكھ من فرق فنیة متعددة االختصاصات، وصالحیات واسعة في فتح الملفات 

لمالیة في الوزارات واإلدارات الحكومیة، ولدیھ مساحة أكبر للتحرك دون اعتبارات سیاسیة أو اإلداریة وا
 .عواقب انتخابیة

 
وعلى جانب آخر، فإن العدید من القضایا التي یبحثھا "المحاسبة" ویكتشف فسادھا تكون مرتبطة ببعض 

غ الدیوان عن المخالفات المالیة أعضاء مجلس األمة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، فعلى سبیل المثال بال
واإلداریة الجسیمة في المكتب الصحي في ألمانیا، وھو ما من شأنھ المساس ببعض النواب، وفي ھذا الملف 
تحدیدا فأن للدیوان تقریرا مفصال عن العالج في الخارج كشف فیھ وجود أكثر من خمسة آالف حالة تدخل 

 .فیھا شخصیات سیاسیة ونواب
 

تباط عدد من النواب بأصحاب النفوذ التجاري واالقتصادي، یجعل الدیوان خطرا على مصالحھم كما أن ار
إذا ما استمر في إحالتھ الملفات الى األجھزة القضائیة، فما كانت تظھره التقاریر من تجاوزات، یطمسھ 

 .النواب بالسكوت والالمباالة
 

 الحكومة تحركات
 

"المحاسبة" الجدیدة على أجھزتھا وشخوصھا سواء وزراء أو  من جھتھا، تدرك الحكومة خطورة خطوة
قیادیین أو حتى شخصیات مرتبطة بھا، وھذه الخطورة ال تقل عما یرد في التقاریر التي تستخدم ضدھا 
سیاسیا من بوابة البرلمان، فكم من استجواب ولد من رحم التقاریر وآخرھا استجواب النائبین محمد المطیر 

لرئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك الذي أشار صراحة في محوره األول الى  وشعیب المویزري
"تقاریر دیوان المحاسبة تدل داللة واضحة على ما أسلفنا من بیان لما آلت إلیھ سیاسات الحكومة الخاطئة 

 ."في إدارة الدولة



 
 
 
 

 أجھزتھا، خاصة فیما یتعلق فاتخذت الحكومة إجراء لمواجھة محاوالت توسع الدیوان في بسط رقابتھ على
بمحاسبة القیادیین أو الموظفین، فسارع مجلس الخدمة المدنیة الى اصدار قرار تفسیري یسلب من الدیوان 
من صالحیة تشكیل ھیئة محاكمات تأدیبیة للقیادیین المتھمین في التجاوزات اإلداریة والمالیة ویحد من 

 .لك الخطوة من شأنھا كبح جماح "المحاسبة" في مالحقة القیادیینقدرتھ على التحقیق في تلك الملفات، ومثل ت
 

والیزال النزاع قائما، إذ یرى دیوان المحاسبة أن التحقیق مع القیادیین ومحاكمتھم جزءا رئیسیا من صمیم 
عملھ ومواد قانون انشائھ، وفي المقابل یرید دیوان الخدمة المدنیة أن یضع حدا وحدودا یحمي من خاللھا 

 .قیادیین الدولة من ذراع "المحاسبة" الرقابي
 

والجدیر بالذكر أن أعضاء مجلس األمة التزموا الحیاد في صراع "المحاسبة" و"الخدمة المدنیة"، والحیاد 
 .في ھذه الحالة تحدیدا داللة دعم للحكومة إلبعاد شبح الدیوان من منافستھم، وحصر الرقابة في عمل النواب

 
 المحاسبةحیادیة دیوان 

 
صحیح أن خطوات "المحاسبة" األخیرة من شأنھا وضع مكانة متقدمة لھ في المنظومة الرقابیة، إال أنھا 

فھناك  ۲۰۱٥تأتي في ظروف داخلیة معقدة یعاني منھا الدیوان، فرئاسة الجھاز لم تحسم منذ منتصف عام 
قابة على األجھزة الحكومیة كرد فعل "فیتو" على نائب الرئیس عادل الصرعاوي، واتھامات لھ بتشدید الر

 .على عدم تعیینھ رئیسا باإلصالة، وسط معلومات صحفیة شبھ مؤكدة بتعیین رئیس جدید من خارج الجھاز
 

ھا في حال حفظ –األمر اآلخر، فإن توالي خسارة دیوان المحاسبة البالغات المقدمة منھ لألجھزة القضائیة 
فقده في ھز الثقة النیابیة والحكومیة والشعبیة في تقاریره وتحقیقاتھ، كما سیستتسبب  -أو براءة المتھمین فیھا 

حیادیتھ مع الجھات التي یتعامل معھا إذ سیجعلھ خصما في القضاء وحكما على أعمالھا، ویجعلھ عرضھ 
سارة موقع خأكثر لالنتقاد والتشكیك في أعمالھ، فسابقة التقدیم قد تلحقھا سابقة الخطأ في التحقیق واالتھام و

 الحیاد، فھل دیوان المحاسبة مدرك لخطورة تلك النتیجة؟ وكیف سیتعامل معھا؟
 

عالوة على ما سبق، فإن األنظار ستتوجھ الى دیوان المحاسبة، وآلیة تعاملھ مع كافة الوزارات والجھات 
نویة لمراجعة السالحكومیة ومخالفاتھا، فالمطلع على تقاریر التحقیق المكلف بھا من قبل السلطتین، وا

لمیزانیات األجھزة الحكومیة، یعلم جیدا أن كثیرا من تلك التقاریر مشاریع بالغات لألجھزة القضائیة، فھل 
سیتعامل الدیوان وفق مسطرة واحدة مع كل ما یقع تحت یده؟ أم االنتقائیة في الملفات ستسیطر على بالغاتھ؟ 

مة أو مكافحة الفساد؟ أم أن ھناك خطوط حمراء ال یمكن لھ فھل كل مخالفة مالیة ستحال الى النیابة العا
 تجاوزھا، وأسماء ال یجب علیھ التعرض لھا؟

 
 مسؤولیة الدیوان

 
یقع الیوم على كاھل دیوان المحاسبة مسؤولیة بیان اآللیة المتبعة في اجراءات تقدیمھ الدعاوى القضائیة 

تقائیة في عملھ وبالتوازي مع ذلك الحفاظ على حیادیتھ، لیعزز ثقة المواطنین فیھ، ویبعد عنھ اتھامات االن



 
 
 

في المقابل فإن التعاطي النیابي مع التقاریر یجب أن یكون أكثر جدیة ونابع من اإلحساس بالمسؤولیة تجاه 
المال العام، أما الحكومة فھي الجھة التي تتحمل المسؤولیة األكبر لتصحیح أجھزتھا اإلداریة والمالیة ال 

د رعایة رئیس الوزراء سمو الشیخ جابر المبارك الملتقى الحكومي األول تحت عنوان "تعزیز سیما بع
 النزاھة".
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