
ــة لو تحدثونا عن •  يف البداي
ــة إليكم  ــدد القضايا املحال ع
ــرصم 2017م  خالل العام املن

واألثر املايل املرتتب عليها؟
ــايل ما ورد إىل النيابة خالل عام  - إجم
ــا تم إنجازه يصل  2017م 637 قضية وم
إىل نصف هذا العدد أما بخصوص األثر 
ــإن املبالغ التي عىل ذمة القضايا  املايل ف
ــرتدادها  ــن املقرر اس ــي م ــزة والت املنج

تصل إىل (5.724.982.668) دوالراً.
ــراً •  مؤخ ــام  الع ــب  النائ

ــوال العامة  ــة األم وجه نياب
ــا  قضاي ــاز  إنج ــرضورة  ب
ــوال  أم ــرتداد  الس ــاد  الفس
ــذا  ه ــدف  يه إالَم  ــة  الدول

التوجيه؟
- هذا صحيح النائب العام وجه نيابة 
ــاز القضايا وهذا التوجيه  األموال بإنج
ــعي النيابة  ــام يأتي يف إطار س واالهتم
ــتعادة أموال  ــاد واس ــة الفس إىل محارب
ــل عىل  ــا والعم ــتوىل عليه ــة املس الدول
ــا  ــام بواجبه ــة للقي ــل دور النياب تفعي
ــزة الدولة  ــيق مع أجه القانوني بالتنس
ــاد  ــا أن الفس ــة، كم ــة والضبطي الرقابي
يقوض جهود الدولة ويعيق كل أنشطة 
الدولة وهذا ناتج عن ثقافة خطرية ليس 
ــل عىل املجتمع وبالتايل  عىل الحكومة ب
ــائل  يجب محاربتها بكل الطرق والوس
ــات البلد،  ــام ومقوم ــال الع ــة امل لحماي
ــام بالتوجيه  ــب الع ــذا حرص النائ وله

ملضاعفة الجهود.
ــراٍخ يف إنجاز •  ــاك ت ــل هن ه

ــن  ــة م ــوال العام ــا األم قضاي
يف  ــا  خصوص ــة  النياب ــل  قب
ــي تمر بها  ــذه الظروف الت ه

بالدنا؟
- ال يوجد أي تراٍخ، فالنيابة تعمل بكل 
ــن قضايا وذلك  ــد إلنجاز ما يصل م جه
ــروف الصعبة التي  ــن الظ ــىل الرغم م ع
تمر بها البالد والنيابة باعتبارها جزءاً 
ــي أيضاً من  ــات الدولة تعان من مؤسس
ظروف العدوان التي أثرت عىل كل يشء 
ــبيها،  ــاً الوضع املعييش ملنتس خصوص
ــبو  ــوم به منتس ــدور يق ــة أن ال والحقيق
نيابة األموال قضائيني وإداريني يف هذه 
ــكر عليه وذلك  ــتحقون الش املرحلة يس
ــتمرارهم يف أداء  بوقفتهم الصادقة واس
ــن ظروف  ــا يعانون م ــم م ــم رغ أعماله

معيشية صعبة.
ــات التي •  ــي الصعوب ــا ه م

ــت  ــم يف اإلرساع بالب تواجهك
إىل  ــا  وإحالته ــا  القضاي يف 

املحاكم؟
ــاول جاهدين  ــات كثرية نح - الصعوب
التخفيف من حدتها وتأثريها عىل سري 

ــدم متابعة القضايا  اإلجراءات، منها ع
ــمية مقدمة هذه  ــل الجهات الرس من قب
ــي  ــث تكتف ــكاوى حي ــات والش البالغ
ــة البالغ أو  ــرد إحال ــذه الجهات بمج ه
ــم ما يدعم  ــكوى ثم تعزف عن تقدي الش
ــات، وكذا تأخري  ــكاوى والبالغ هذه الش
ــة  ــق الالزم ــتندات والوثائ ــال املس إرس

للفصل والترصف النهائي.
ــائكة من •  ــاد ش قضايا الفس

حيث أطراف وأفراد القضية 
إىل  ــؤدي  ي ــا  مم ــة  الواقع أو 
ضياع املال العام، أم أن هناك 

جوانب أخرى تكون سبباً يف 
تأخر إنجاز القضايا؟

- قضايا الفساد غالباً ما تكون متعددة 
ــوبة إىل متعددين لذا فإن  الوقائع ومنس
ــداً مضاعفاً بل  ــتلزم جه ــا يس تحقيقه
ومضنياً حتى نصل إىل كشف الجوانب 
ــد يعد من  ــر ق ــذا األم ــا، وه ــة به املتعلق
ــذه  ــا أن ه ــا، كم ــر إنجازه ــباب تأخ أس
القضايا غالباً ما تكون قضايا مستندية 
ــوم بتحقيقها الخربة  ــتلزم يف من يق تس

الكافية للتعامل معها.
ــني •  القوان ــل  ه ــم  برأيك

الخاصة باملال العام بحاجة 
ــل  فع ــب  تواك ــالت  تعدي إىل 

وجرم هذه القضايا؟
ــم التي  ــن الجرائ ــاد م ــم الفس - جرائ
ينعكس أثرها عىل الجميع باعتبار أن ما 
يتم االستيالء عليه فيه مال عام يخص 
ــة ومن ناحية ثانية فإن  الدولة من ناحي
ــم هم من موظفي  ــن يقوم بهذه الجرائ م
أجهزة الدولة املفرتض عليهم حمايتها 

والحرص عليها.
ــذه  ه ــة  ــؤولية محارب ــإن مس ف ــذا  ل
ــداء من  ــع ابت ــة بالجمي ــم مناط الجرائ

املوظف نفسه ،هذا باإلضافة إىل تفعيل 
ــي ينبغي أن  ــة الت ــزة الرقابي دور األجه
تقوم بدورها األشبه بالوقاية من املرض 
ــي الذي  ــدور العالج ــالف ال ــك بخ وذل
ــياق فإن  ــة، ويف هذا الس ــه النياب تقوم ب
التعاون والتكامل بني األجهزة الرقابية 
ــة والضبطية كفيل بالحد من  والقضائي
وقائع الفساد والتي تنخر يف مؤسسات 
ــات  الترشيع ــوص  بخص ــا  أم ــة،  الدول
ــالت فالجميع  ــن تعدي ــه م ــا تحتاج وم
ــح له  ــات تتي ــني وترشيع ــوم بقوان محك
ممارسة عمله ودوره املرسوم بما يحقق 

ــة يف املرحلة الراهنة  املصلحة وال حاج
ــون ما هو  ــة ك ــالت قانوني ــام بتعدي للقي
ــتثناء  ــني كافياً، باس ــود من القوان موج
ــاغل وظائف السلطة  قانون محاكمة ش
العليا الذي يمثل عقبة يف طريق تحريك 
ــة ورفعها ضد وظائف  الدعوى الجنائي

يف أعىل السلم اإلداري للدولة.
يف •  ــل  تداخ ــن  ع ــاذا  م

ــر يف القضايا  ــراءات النظ إج
ــات  النياب ــض  وبع ــم  بينك
ــال التجارية  ــبيل املث عىل س

واإلدارية والرضائب؟
ــل القضائي محكوم بقواعد  - إن العم
تحدد والية واختصاص كل جهة بحيث 
ــل بمجرد أعمال هذه  يغيب هذا التداخ
ــة، ومع ذلك  ــد واملعايري القانوني القواع
ــات إن  ــل يف االختصاص ــإن أي تداخ ف
ــات أو  ــع الجه ــته م ــم مناقش ــد تت وج
الرفع به للمسؤولني يف السلطة العليا.. 
باإلضافة إىل أن هذه املواضيع ستخضع 

للمراجعة يف املستقبل.
ما أبرز القضايا التي تصل • 

ــة  ضخام ــث  حي ــن  م ــم  إليك
ــي  ــة أو الت ــوال املختلس األم

تتكرر بالفعل؟
ــات  بالجه ــق  تتعل ــا  القضاي ــرز  أب  -
ــة قضايا النفط  ــة للدولة خاص اإليرادي
والغاز واملناقصات واملشاريع الخدمية 
ــاء  الكهرب ــاع  قط ويف  ــتثمارية  واالس
ــة  العام ــغال  واالش ــف  الري ــاء  وكهرب

وغريها من الجهات ذات الطابع املايل.
ــن أكرث أبواب •  املناقصات م

ــون  تتعامل ــف  كي ــاد  الفس
معها؟

ــواب  ــن أب ــاب م ــات ب ــال املناقص - فع
ــم بإجراءات  ــاد والتعامل معها يت الفس
ال تختلف عن غريها من القضايا عموما 
ــوب  ــراءات غري قانونية قد تش فأي إج
ــج عنها  ــا ما تنت ــات غالب ــذه املناقص ه
ــال أو اإلرضار  ــىل م ــتيالء ع ــع اس وقائ
ــة خصوصا فيما يتعلق  بمصلحة الدول
ــد والخدمات  ــاوالت والتوري بعقود املق
ــب لكرثة  ــٍن ومتع ــا مض ــق فيه والتحقي
ــي  ــات الت ــق وامللف ــتنداتها والوثائ مس
ــع ذلك نبذل  ــا يف وقائعها وم تحال إلين
جهوداً كبرية يف إنجازها بالوقت الزمني 

املطلوب.
ــودون •  ت ــرية  أخ ــة  كلم

طرحها يف ختام هذا اللقاء؟
ــكر كافة العاملني يف نيابة  -  أود أن أش
ــذه  ــل ه ــم يف ظ ــىل جهوده ــوال ع األم
ــالد الناجمة  ــي تمر بها الب الظروف الت
ــم عىل بلدنا وكل من  عن العدوان الغاش
ــة للمواطن ولهذا  يعمل بإخالص خدم

الوطن.. والشكر موصول لكم.

وكيل نيابة األموال العامة باألمانة لـ"ٹ":

ــاد يقوض جهود أكد  ــاد االبتدائية باألمانة أن الفس ــايض عبدالله املهدي وكيل نيابة األموال العامة ومكافحة الفس األخ الق
الدولة ويعيق كل أنشطتها ويضعف الخدمات التي تقدمها أي حكومة يف أي بلد كان.

ــاد من الجرائم التي ينعكس أثرها عىل الجميع باعتبار أن  ــل املهدي يف لقاء خاص أجريناه معه إن جرائم الفس ــال الوكي  وق
املال املستوىل عليه يخص الدولة.. مؤكداً أن الجرائم ناتجة عن ثقافة خطرية لدى بعض موظفي أجهزة الدولة وهي 

ــائل لحماية  أيضاً أفعال خطرية ليس عىل الحكومة بل عىل املجتمع ويجب محاربتها بكل الطرق والوس
املال العام.

ــل النيابة يف إنجاز  ــاك أي تراض من قب ــة باألمانة أن يكون هن ــل نيابة األموال العام ــى وكي  ونف
القضايا وإحالتها إىل املحاكم وأن النيابة تعمل بكل طاقاتها إلنجاز كل ما يصل إليها من قضايا 

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد من عدوان غاشم أثر عىل كل مؤسسات الدولة.
 واعترب الوكيل املهدي املناقصات العامة للمشاريع باباً من أبواب الفساد كونها من أبرز القضايا 
ــتندات  ــن القضايا رغم كرثة املس ــا ال يختلف عن غريها م ــة وأن التعامل معه ــل النياب ــي تص الت

والوثائق وامللفات التي تحال إلينا يف وقائع جرائم املناقصات.. التفاصيل يف هذا اللقاء:
لقاء /
محمد العزيزي

04 لقاء

الفساد خلق دولة فاشلة ونبذل 
جهودًا مضنية الستعادة املال العام

ثقافة نهب المال العام 
أفعال خطيرة على الحكومة 

والمجتمع ومحاربتها 
مسؤولية جماعية

٥٫٧ مليار ريال 
و(٤٫٢) مليون دوالر 
األثر المالي المترتب 

على تلك القضايا

المناقصات باب من 
أبواب الفساد والتحقيق 

فيها مضٍن لكثرة 
المستندات المرفقة

الفساد يقوض 
جهود الدولة 

ويضعف الخدمات 
التي تقدمها

ــاد يقوض جهود ألمانة أن الفس

ا عىل الجميع باعتبار أن 
جهزة الدولة وهي 

حماية 
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