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منح الرئیس الفرنسي فرنسوا ھوالند وسام االستحقاق الوطني برتبة فارس لرئیس جمعیة الشفافیة الكويتیة صالح 
الغزالي عن جھوده في تعزيز الشفافیة والحوكمة، وقد أقام السفیر الفرنسي في دول الكويت سعادة كريستیان 

م، تم خالله تقلید الغزالي الوسام الفرنسي، وقد ٢٠١٤ابريل  ٢٤لة حفال في منزله لھذه المناسبة يوم الخمیس نخ
 :ألقیت الكلمات التالیة

 
 كلمة كريستیان نخلة

 سفیر جمھورية فرنسا في دولة الكويت
  بمناسبة تقلید صالح الغزالي وسام االستحقاق الوطني

 
 حضرات السیدات والسادة،

 . ي أن استقبلكم بمناسبة ھذا الحفليسرن
 

 .أعرف أن تكريم صديقنا العزيز صالح الغزالي بحضور أسرته وأصدقائه ھي لحظة مؤثرة للغاية
وھي أيضا لحظة مؤثرة بالنسبة لي، ھذا المساء، ألنني سوف امنح ھذا الوسام ممثال للجمھورية الفرنسیة و معربا 

 .مالھم عن قیم بلدناعن عرفاننا لجمیع الذين يدافعون بأع
السید صالح الغزالي، يسرني أن أرى في شخصكم إنسانا ملتزما في محاربة الفساد في جمیع المجاالت وفي 

 . جمیع أشكاله معززا الحكم الرشید والشفافیة في الشؤون العامة
صرفي قبل تسلمكم انتم تحملون شھادة في القانون والعلوم السیاسیة و بدأتم حیاتكم المھنیة في القطاع الم

جمعیة " الشفافیة الدولیة"ھي الفرع المحلي ل  ( KTS ) .٢٠٠٥عام  ( KTS ) إدارة جمعیة الشفافیة الكويتیة
 . معروفة عالمیا تنبه على الشفافیة ونزاھة الحیاة العامة واالقتصادية

بید مع الحكومة والقطاع الخاص في الكويت تحس الرأي العام باآلثار المدمرة للفساد، وتعمل يدا  KTS نذّكر بان
 .والمجتمع المدني لوضع وتنفیذ تدابیر لمكافحته

انتم منخرطون منذ سنوات عديدة في قلب جمیع ھذه القضايا المتعلقة بالشفافیة ومكافحة الفساد وعلى نطاق 
 .أوسع في الحكم الرشید

منسق جمعیات المجتمع المدني " تعیینكم  سید صالح الغزالي انتم أيضا شخصیة بارزة من المجتمع المدني وقد تم
ولعبتم دورا رئیسیا في حشد الجمعیات وفي نجاح ھذا المنتدى . في إطار منتدى المستقبل و شراكة دوفیل" 

 .٢٠١١المشترك بین فرنسا والكويت عام 
رلمان حظي فضال عن ذلك، عملتم منذ أكثر من ست سنوات على إعداد قانون لمكافحة الفساد تم عرضه على الب

 .بتأيید واسع من قبل النواب
محبتكم لفرنسا جعلتكم تولون اھتماما كبیرا لنموذج الحكم الفرنسي وتقتربون من ھذه السفارة في كل فرصة 

 .لطلب دعم فرنسا لمختلف األحداث التي نظمتموھا
رستنا في مجال تمويل واكتشاف سبل مما ٢٠١٢وفي ھذا الصدد شاركتم في مھمة فرنسا لمراقبة انتخابات مايو 

 .ذمة السیاسیین المالیة  األحزاب و الحمالت االنتخابیة ، و شفافیة
 .منذ ذلك الحین ، قمتم بدراسة عن إصالح النظام الكويتي ، مستوحاة من التجربة الفرنسیة

 
  أخیرا،

وفرنسا، مما  -لتي تمثلون ا -أود أن أذكر أنه جرى اتفاق تعاون بشأن قضايا الحكم بین جمعیة الشفافیة الكويتیة 
الدينامیكیة التي تتمتعون بھا و تأثیر مؤسستكم على المجتمع المدني . يجعلكم محاور دائم و عزيز لھذا المنصب

 .والسیاسي تجعل منكم شخصیة رئیسیة من الحیاة العامة في ھذا البلد
األمثلة كافیة إلظھار أن كل يوم بفضل  ذكرت لكم القلیل من كثیر عما يمكن قوله إلعطاء التزامكم حقه ولكن ھذه

نحن ممتنون جدا للعالقة التي . نشاطكم المھني و التعاضدي تعالجون قضايا حیوية بالنسبة لمستقبل بلدكم
 .أنشأتم مع فرنسا بشأن ھذه المسألة

 
  في النھاية،

د والشفافیة الذي تريد فرنسا أن ھذه ھي الصفات اإلنسانیة والمھنیة، وھذا االلتزام بال كلل في خدمة الحكم الرشی
 .تكرم الیوم

صالح الغزالي ، نیابة عن رئیس الجمھورية و بموجب الصالحیات المخولة لي ، أمنحكم وسام االستحقاق الوطني 



 .من رتبة فارس
 

 م٢٠١٤ابريل  24
 

  
 سعادة كريستیان نخلة والسید صالح الغزالي

 
 
 

 كلمة صالح الغزالي
 رئیس جمعیة الشفافیة الكويتیة

 بمناسبة تقلیده وسام االستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس
 

  سعادة كريستیان نخلة سفیر جمھورية فرنسا في دولة الكويت
 ألخوات واإلخوة الكرامأعضاء السفارة ، ا

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
 

 .شكرا لسعادة السفیر على الكلمات الطیبة التي تفضل بھا، وشكرا على ھذا الحفل الكريم
 أما بعد

  ..كل الكويتیین يعرفون في فرنسا القیم والمبادئ واألعراف والعادات والصناعات الجمیلة
 لتي أرست أعرق الديمقراطیات في العالمفنحن نعرف فرنسا الثورة ا

 (حرية مساواة إخاء(ونعرف شعار فرنسا الشھیر الذي يزين علمھا 
 ونعرف الشعب الفرنسي نساء ورجاال بجمالھم وأناقتھم

 ونعرف المدن الفرنسیة كم ھي منظمة ھندسیا ومروريا وجغرافیا
 ونعرف أن اللغة الفرنسیة لغة محببة لآلذان وللقلوب

 عرف العطور الفرنسیة، والوجبات الفرنسیة، والرياضة الفرنسیةكما ن
 والیوم عرفنا قیمة جديدة لدى الفرنسیین

.. أال وھي قیمة التكريم، والوفاء، والعرفان بالجمیل، لیس ألبناء شعبھا فحسب ، بل ألبناء شعوب أخرى بعیدة عنھا
طوعیة، تسعى لتعزيز الشفافیة والحوكمة ومناھضة فاختیارھم أحد أبناء الكويت لتكريمه، يرأس جمعیة أھلیة ت

الفساد، يعكس قیم جمیلة موجودة لدى الفرنسیین وھي التشجیع على الحوكمة ومكافحة الفساد، مع أفراد ال 
 .سوا تكريم المبادئ واألخالق.. مصلحة مباشرة لھم معھم

 .كم ھذا جمیل، يعكس قیم رائعة لشعب عظیم



 اإلخوة واألخوات الكرام
قد حققنا في جمعیة الشفافیة الكويتیة وهللا الحمد إنجازات جیدة منذ نشأتنا ، ولعل أبرز إنجازاتنا ھو إعداد اقتراح ل
وحتى صدوره في  ٢٠٠٧واالستمرار بالضغط على الحكومة والبرلمان منذ ) قانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد(

سنويا حیث يتم ترتیب ) مدركات اإلصالح في الجھات العامة مؤشر(، كما أن من أھم إنجازاتنا إصدار ٢٠١٢نھاية 
جمیع الجھات من األفضل إلى األسوأ في معايیر الشفافیة واإلصالح، وأيضا من أھم إنجازاتنا مراقبة االنتخابات 

یة المحلیة واستضافة فرق مراقبة دولیة وكذلك المشاركة في مراقبة انتخابات لدول أخرى وھي كلھا تعزز من شفاف
 .ونزاھة االنتخابات الكويتیة وتعمل على تطويرھا

أما تطلعاتنا، فھي أن ننجح في إقرار عدد من القوانین التي صغناھا ونتعاون مع أطراف في الحكومة وفي البرلمان 
انون ق(واقتراح ) قانون تعارض المصالح(، واقتراح )قانون حق اإلطالع وحرية الحصول على المعلومات(إلقرارھا، ومنھا 

 .(قانون شفافیة مجلس األمة ونزاھته(واقتراح ) قانون الدوائر االنتخابیة(واقتراح ) الھیئة العامة للديمقراطیة
لذلك قد نشعر بأن طريق إصالح مؤسساتنا وديمقراطیتنا طويل ، ولكن بفضل اهللا بدأنا بحصد نتائج جھودنا، وكلنا أمل 

 .بمزيد من االنجازات في األيام القادمة
 مسك الختامو
البد في ھذه المناسبة العزيزة، أن أوجه الشكر أوال ألسرتي الموجودة الیوم معي في ھذا الحفل، والموجودة معي  

، فقد تحملت أسرتي كثیرا، ففي مناھضتنا  ٢٠٠٥منذ أول لحظة أسسنا فیھا جمعیة الشفافیة الكويتیة في مارس 
 يقتصر ضرره علّي وحدي بل يمتد ألسرتي، لذلك أعتذر منھم كثیرا للفساد نتعرض لكثیر من األذى ، وھذا األذى ال

 .لما سببته لھم، وأشكرھم على وقفتھم معي بدون تأفف وال مّن
كما أشكر زمالئي في جمعیة الشفافیة الكويتیة الذين تشاركت معھم خطوة بخطوة كل االنجازات التي حققناھا، 

 .ھذا القدر من األعمال بوصفنا مجتمع مدني أھلي تطوعيفبدونھم ال يمكن أن نحقق في سنوات قصیرة 
وكذلك أشكر األصدقاء الذين وقفوا معي في أعمالنا خالل منتدى المستقبل، سعادة المستشار ناصر الھین من 

الخارجیة الكويتیة، والزمیالت والزمالء من عدد من جمعیات النفع العام التي تشاركنا معا في أعمال المنتدى، 
وني منسقا عاما لمسار المجتمع المدني بالتعاون مع المجتمع المدني الفرنسي، فحققنا إنجازات دولیة طیبة واختار

  .ودول الشرق األوسط الكبیر وشمال أفريقیا G8 على مستوى الدول الثماني العظمي
 وأخیرا

 أكرر شكري وتقديري ومحبتي لسعاد السفیر كريستیان نخلة
 .ية الفرنسیة ، وشكرا فرنساشكرا لفخامة رئیس الجمھور
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  السید صالح الغزالي وأسرته


