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ي �س �ت �ط �ي��ع امل� �ت ��اب ��ع مل� �ج ��ري ��ات األم � ��ور
واحل � � ��راك ال �س �ي��اس��ي وامل �ج �ت �م �ع��ي في
مملكة البحرين أن يرصد أكثر من حدث
ذي ص �ل��ة إج �م��اال ب�ق�ض��اي��ا ال�ش�ف��اف�ي��ة
واحلوكمة والرقابة واملساءلة ومحاربة
الفساد والرشوة واالختالس وصون املال
العام ،وقد دارت ح��وارات ساخنة حول
تلك القضايا شهدتها الساحة احمللية
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ،ل�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى خلفية
االنتخابات البرملانية التي جرت في 23
نوفمبر  ،2010وإمن��ا أيضا على خلفية
السياسات والتوجهات االقتصادية التي
تبناها مجلس التنمية االق�ت�ص��ادي��ة
امل�ع�ن��ي ب��رؤي��ة ال�ب�ح��ري��ن االق�ت�ص��ادي��ة
 ،2030تلك الرؤية التي وضعت مجموعة
م��ن ال �ع �ن��اص��ر وال �س �ي��اس��ات ك�م��رت�ك��زات
لإلصالح االقتصادي املستهدف ،ومنها:
احلد من الفساد في العقود احلكومية
وف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،وإض��اف��ة امل��زي��د من
الشفافية في مناقصات الدولة ،وإزال��ة
العوائق أم��ام االستثمار األجنبي .وفي
ض��وء ذل��ك أش��ار رئيس املجلس املذكور
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأنه
قد مت إعداد بعض مشروعات القوانني
وال � �ق� ��رارات ،وم�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال،
م �س��ودة م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعض
أح�ك��ام ق��ان��ون العقوبات بإضافة فصل
جديد في خصوص الرشوة واالختالس
في القطاع األهلي ،وهو ما يتوقع برأيه
إيجابيا في رف��ع ترتيب
أن يترك أث� ً�را
ًّ
البحرين على مؤشرات الدول املكافحة
للفساد.

حتقيق:

خليل يوسف
رئيس قسم االقتصاد ،األيام البحرينية

مفردات كانت مبهمة  ..ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتت اليوم مفهومة لدى اجلميع
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البحرين
يذكر أن البحرين سجلت تراج ًعا على مؤشر منظمة الشفافية
التقارير اجلدية الكافية .وشددت عدة جمعيات أهلية على
الدولية حول مدركات الفساد لعام  ،2010إذ جاءت في الترتيب
ضرورة اإلسراع في تفعيل قانون الذمة املالية ،وإقرار قانون
 48عامليا بعد أن كانت في الترتيب  46في عام  ،2009في
ح��ق احل �ص��ول على امل�ع�ل��وم��ات ،ورأى كثير م��ن ق��ادة هذه
حني احتفظت بترتيبها الرابع بني الدول العربية واخلليجية
اجلمعيات أن مجلس النواب سيكون في فصله التشريعي
بعد قطر ودولة اإلمارات وسلطنة عمان -للعام الثالث علىاجلديد أم��ام امتحان عسير في التعامل مع هذه امللفات،
التوالي ،األمر الذي جعل العديد من مؤسسات املجتمع املدني
ليثبت جديته أو إخفاقه في هذا الشأن .وجاءت مطالبة أكثر
بالبحرين تطالب احلكومة بأن تضع ضمن برنامج عملها
من جمعية بإنشاء جلنة نزاهة للعمل البرملاني ملنع استغالل
معاجلات وبرامج فاعلة على صعيد محاربة الفساد وحماية
أي عضو من أعضاء مجلس ال�ن��واب لتمييع تلك امللفات،
املال العام ،بهدف رفع ترتيب البحرين في املؤشر املذكور،
ومن جهة أخرى التيقن من ممارسة هؤالء األعضاء لدورهم
وفي أي تقارير للهيئات واملنظمات الدولية ،داعية عبر العديد
الرقابي والتشريعي وفق ما هو مأمول ،مع ضرورة البعد عن
من فعالياتها وبياناتها إلى تفعيل ما تقتضيه اتفاقية األمم
"طأفنة" األدوات الرقابية واالستجوابات ،أو عدم إخضاعها
امل �ت �ح��دة حمل ��ارب ��ة ال �ف �س��اد،
ل �ل �ت �ج��اذب��ات واالع� �ت� �ب ��ارات
وهي االتفاقية التي صادقت
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة كما
عليها مملكة ال�ب�ح��ري��ن في
ح���دث ف ��ي م�ج�ل��س ال �ن��واب
 4ف �ب��راي��ر  .2010وشملت
السابق.
ه��ذه املطالبات ً
أيضا ،وضع
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ك���ل ذل���ك،
استراتيجية وطنية ملكافحة
ف��إن��ه مي �ك��ن ال �ت��وق��ف أم ��ام
الفساد ،وإنشاء جلنة وطنية
بعض التطورات التي تتصل
عليا مستقلة تعنى مبحاربة
باجلهود املبذولة على صعيد
الفساد وجتعله -وفقا لبيان
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وت �ع��زي��ز
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ،وزير الداخلية البحريني:
ص � ��ادر ع ��ن ج �م �ع �ي��ة امل�ن�ب��ر
ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
هناك توجه نحو إصدار سلسلة من اإلصالحات القانونية التي تهدف إلى مكافحة الفساد
ال �ت �ق��دم��ي مب �ن��اس �ب��ة ال �ي��وم
البحريني ،وفي هذا الصدد
والوقاية منه ومعاقبة مرتكبيه ،والعمل على التعامل مع أجهزة الرقابة املالية واملجتمع
العاملي ملكافحة الفساد (9
نتوقف أمام التالي:
املدني ً
وصوال لتحقيق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وصون املال العام.
دي �س �م �ب��ر  -)2010ش��أ ًن��ا
•ص � � � ��دور م� ��رس� ��وم
ع��ا ًم��ا ،وقضية وطنية متس
ق��ان��ون بتعديل بعض أحكام
م �خ �ت �ل��ف أط� �ي ��اف امل�ج�ت�م��ع
قانون دي��وان الرقابة املالية
البحريني.
ف ��ي ن��وف�م�ب��ر  - 2010متولم تكتف مؤسسات املجتمع املدني في البحرين بذلك ،بل
مبوجبه تغيير مسمى الديوان ليصبح ديوان الرقابة املالية
واإلداريةً ،
ش��ددت على ال��دور الرقابي والتشريعي ملجلس النواب في
عوضا عن مشروع سابق بإنشاء ديوان مستقل
مواجهة مختلف مظاهر الفساد واالنحرافات ،ودع��ت إلى
عن الرقابة اإلداري��ة ،وعليه فالديوان املذكور ،ومبسماه
ضرورة تعاطي هذا املجلس -في فصله التشريعي اجلديد
اجل��دي��د ،سيتولى ال��رق��اب��ة على أم ��وال ال��دول��ة وسالمة
ال��ذي بدأ في  14ديسمبر  2010-وبكل جدية مع ملفات
ومشروعية استخدامها وحسن إدارت�ه��ا -مب��ا في ذلك
مهمة ،سواء على صعيد ملف أراضي الدولة التي مت التعدي
اجلوانب اإلدارية -عن طريق التحقق من تنفيذ القوانني
على أجزاء كبيرة منها من قِ بل ما بات يعرف بـ"املتنفذين"،
والقرارات اإلدارية ،والرقابة على أداء الوزارات واإلدارات
أو على صعيد أهمية شفافية امليزانية العامة للدولة بحيث
واملصالح العامة التي يتألف منها اجلهاز اإلداري للدولة،
حتتوي على جميع املصروفات واإلي��رادات بكل تفاصيلها،
وعليه فمن امل�ت��وق��ع أن يتم ات�خ��اذ ق ��رارات وإج ��راءات
وطالبت بالتعاون اجلاد واحلاسم مع تقارير ديوان الرقابة
ملواجهة البيروقراطية اإلداري��ة ،وتفعيل أدوات املساءلة
املالية -حيث يالم مجلس النواب السابق بأنه لم مينح هذه
والشفافية في القطاع العام بالبحرين.
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•إع�ل�ان وزارة ال��داخ�ل�ي��ة البحرينية ع��ن تشكيل شعبة
وتعزيزًا للمساءلة وال�ن��زاه��ة ،وتفعيال ألدوات الرقابة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ب � ��اإلدارة ال �ع��ام��ة للمباحث واألدل ��ة
املالية واإلداري��ة ومكافحة الفساد املالي واإلداري في
اجلنائية ،وباإلضافة إل��ى ذل��ك فقد ك��ان الفتًا تزامن
مختلف أجهزة الدولة وإداراتها.
بيان لوزير الداخلية ،الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد
•اإلع�ل�ان خ�لال النصف األول ع��ام  2010ع��ن نظام
الله آل خليفة ،مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد،
حلوكمة الشركات وامل��ؤس�س��ات املالية واملصرفية في
أشار فيه إلى توجه نحو إصدار سلسلة من اإلصالحات
البحرين ،وصفه صالح حسني -اخلبير املختص في
القانونية ال�ت��ي ت�ه��دف إل��ى مكافحة الفساد والوقاية
شئون احلوكمة -بأنه نظام روع��ي فيه األخ��ذ بأفضل
منه ومعاقبة مرتكبيه ،والعمل على التعامل مع أجهزة
املمارسات العاملية للحوكمة الرشيدة ،فيما وصف رشيد
الرقابة املالية واملجتمع املدني وص��وال لتحقيق مبادئ
املعراج -محافظ مصرف البحرين املركزي -هذا النظام
العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وصون املال
بأنه انطالقة جديدة للمناخ االقتصادي في البحرين.
العام .كما كان الفتًا تزامن ذلك مع إطالق الوزارة حملة
•إع�لان جمعية الشفافية البحرينية عن إص��دار مؤشر
وطنية ملكافحة الفساد
س��ن��وي وط��ن��ي ف ��ي ال �ف �ت��رة
أعلن عنها في الصحف
ال �ق��ري �ب��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ي�ت�ط��رق
البحرينية ،وعلى الرغم
إل ��ى ال �ق �ض��اي��ا ذات الصلة
م��ن أن �ه��ا ل��م ت�ف�ص��ح عن
بالنزاهة والشفافية وتكافؤ
تفاصيلها ،فإن ذلك يبقى
ال� � �ف � ��رص واالم� � �ت� � �ي � ��ازات،
ت��وج� ًه��ا الف � ًت��ا وم�ط�ل��و ًب��ا.
والتصدي إلس��اءة استخدام
إال أن ه��ذا اإلع�ل�ان بدا
ال �س �ل �ط��ة ،وق��ي��اس اجل �ه��ود
غ� �ي ��ر ك� � � ٍ
�اف م� ��ن وج �ه��ة
املبذولة في مجال محاربة
نظر املهندس عبد النبي
الفساد ،والوقوف على مدى
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ،رئيس مجلس التنمية االقتصادية:
العكري -رئيس اجلمعية
شفافية املعلومات الرسمية
أعددنا بعض مشروعات القوانني والقرارات التي من شأنها احلد من الفساد في العقود
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة للشفافية-
وال�ت�ج��اري��ة واأله �ل �ي��ة ،ودور
احلكومية وفي القطاع العام ،وإضافة املزيد من الشفافية في مناقصات الدولة ،وإزالة
ح� �ي ��ث ط� ��ال� ��ب ب ��إن� �ش ��اء
ال� �ص� �ح���اف���ة وم���ؤس� �س���ات
العوائق أمام االستثمار األجنبي.
حتالف وطني أهلي ضد
املجتمع املدني.
الفساد.
على الرغم من تلك اجلهود
•ف� ��ي آخ � ��ر ش� �ه ��ر ي��ون �ي��ه
وامل� �ب���ادرات وغ �ي��ره��ا ،ي��رى
 2010ص� � ��در ق ��ان ��ون
املهندس العكري أنه ما زال
الكشف ع��ن ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ال��ذي اع�ت�ب��ره البعض نتاج
أم��ام البحرين مشوار طويل على صعيد اعتماد النزاهة
نضال مستمر ومطالبات متكررة لسنوات عديدة من
والشفافية ومحاربة الفساد ،وهو رأي يتفق معه كثيرون من
قِ بل املجتمع البحريني ،وهذا القانون -الذي وقعه عاهل
قادة مؤسسات املجتمع املدني ،لكنه يضيف ،أن ذلك يجب
البحرين -يوجب الكشف عن ممتلكات كل من الوزراء،
أال يصيبنا باإلحباط وال�ي��أس ،وم��ن املهم فتح ح��وار بناء
ونواب رئيس مجلس الوزراء ،ووكالء الوزارات ،والوكالء
بني احلكومة والبرملان ومؤسسات املجتمع املدني ،مشد ًدا
املساعدين ،واملديرين ،واحملافظني ،ورؤس��اء وأعضاء
على أن الشفافية والنزاهة هي جزء من نظام متكامل ،فإذا
مجلسي الشورى والنواب واملجالس البلدية ،والقضاة،
كان النظام يريد مكافحة الفساد فعليه أن يبدأ باالعتراف
وأعضاء النيابة العامة ،وممثلي احلكومة في الهيئات
بوجود ذلك الفساد ،وجتاهله يعني أننا ال نريد حل املشكلة،
واملؤسسات العامة والشركات وغيرهم من كبار املدراء
كما يشدد العكري على دور الصحافة احلرة التي ال تخضع
وامل�س�ئ��ول�ين وم��وظ�ف��ي احل�ك��وم��ة احمل��ددي��ن وف � ًق��ا لنص
لتأثيرات رأس امل��ال أو سلطات معينة ،الفتًا االنتباه إلى
القانون .وهو ما اعتبره البعض تأكي ًدا على الشفافية،
ض��رورة إنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد ،مشي ًرا إلى
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املادة ( )13من االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد التي تؤكد
البحرينية سيد شرف املوسوي ،على سبيل املثال ،يرى أن
على ض��رورة إش��راك مؤسسات املجتمع املدني في نشر
الدولة لم متنح املجتمع املدني الفرصة احلقيقية للعمل
مبادئ مكافحة الفساد ،واملادة ( )32التي تنص على حماية
كجهة مستقلة ،بل إنها اتخذت في اآلون��ة األخيرة بعض
الشهود.
خصوصا
اإلجراءات التي كبلت مؤسسات املجتمع املدني،
ً
ما طرحه رئيس اجلمعية البحرينية للشفافية ،هو نفس
الفاعلة منها ،والتي تستهدف تقدمي وتبني برامج ملكافحة
م� ��ا ط ��رح� �ت ��ه ودع� � ��ت إل �ي��ه
ال��ف��س��اد وت��رس��ي��خ م�ف�ه��وم
م��ؤس��س��ات أه �ل �ي��ة ع��دي��دة
ال�ش�ف��اف�ي��ة ،وذه���ب إل ��ى أن
وش� �خ� �ص� �ي ��ات وط� �ن� �ي ��ة ف��ي
ه���ذه اإلج�� � ��راءات وال �ق �ي��ود
م �ن��اس �ب��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ،مم��ا
ت�ت�ع��ارض حتى م��ع امل�ش��روع
ي� �ت ��رج ��م ح� �ي ��وي ��ة امل �ج �ت �م��ع
اإلصالحي الذي تبناه عاهل
املدني البحريني حيال تلك
البحرين .وفي م��وازاة ذلك،
القضايا .وفي هذا السياق
اعتبر عبد اجلليل -رئيس
ه� �ن ��اك ث��م��ة ش��ب��ه إج��م��اع
جل �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ب��رمل��ان�ي��ة
على ات �ف��اق ب��إن�ش��اء حتالف
السابقة ف��ي أم�لاك الدولة
عبد النبي العكري ،رئيس اجلمعية البحرينية للشفافية:
وط�ن��ي أه�ل��ي ض��د ال�ف�س��اد،
واألمالك العامة واخلاصة-
ما زال أمام البحرين مشوار طويل على صعيد اعتماد النزاهة والشفافية
وه��و امل�ش��روع ال��ذي طرحته
أن ت �ع��اط��ي احل��ك��وم��ة مع
ومحاربة الفساد ..وإذا كان النظام يريد مكافحة الفساد فعليه أن يبدأ
ع��دة جمعيات أهلية ،منها
ملف أمالك الدولة لم يعط
باالعتراف بوجود ذلك الفساد ،وجتاهله يعني أننا ال نريد حل املشكلة.
م��ا ب��ادرت إل��ى إن�ش��اء جلان
م� ��ؤش � � ًرا ي� �ت ��رج ��م اجل ��دي ��ة
ب�ه��ا ت�ع�ن��ي ب��رص��د ومتابعة
ال �ك��اف �ي��ة مل �ع��اجل��ة م �ل �ف��ات
قضايا الفساد ونشر ثقافة
الفساد ،وصيانة املال العام،
مكافحته.
وتفعيل الشفافية.
وعلى الرغم من أن القضاء
وإزاء تباين ال��رؤى ح��ول ما
ال� �ب� �ح ��ري� �ن ��ي ن� �ظ���ر خ�ل�ال
ي�ج��ري ف��ي البحرين بشأن
ال��ع��ام�ي�ن  2009و2010
ت �ل��ك ال �ق �ض��اي��ا ،أص �ب��ح من
نحو  7قضايا فساد كبرى،
امل��ؤك��د أن ال�ب�ح��ري��ن ب��دأت
ك��ان أغلبها قضايا رش��اوى
تخطو خ�ط��وات -حتى وإن
تورط فيها موظفو عدد من
اع �ت �ب��ره��ا ال �ب �ع��ض بطيئة-
اجلهات الرسمية والشركات،
نحو التعاطي م��ع توجهات
سيد شرف املوسوي ،الناشط وعضو جمعية الشفافية البحرينية:
وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م أي� � ً
�ض� ��ا م��ن
وس �ي��اس��ات ج��دي��دة تفضي
اخل��ط��وات ال �ت��ي مت��ت على
إل��ى إرس���اء ق��واع��د وآل �ي��ات
الدولة لم متنح املجتمع املدني الفرصة احلقيقية للعمل كجهة مستقلة ،بل إنها اتخذت
صعيد بلورة رأي عام وعلى
ت �خ��دم اجل �ه��ود والتطلعات
في اآلونة األخيرة بعض اإلجراءات التي كبلت مؤسسات املجتمع املدني ،خصوصا تلك
صعيد التحركات واملبادرات
امل��ب��ذول��ة ب ��اجت ��اه م�ك��اف�ح��ة
التي تستهدف تقدمي وتبني برامج ملكافحة الفساد وترسيخ مفهوم الشفافية.
ال� �س ��اع� �ي ��ة إل�� ��ى م �ك��اف �ح��ة
ال� �ف� �س ��اد وت� �ع ��زي ��ز م� �ب ��ادئ
الفساد بكل أشكاله وحتقيق
الشفافية والنزاهة ومعايير
م��ب��ادئ ال �ع��دال��ة وال �ن��زاه��ة
احل��وك��م��ة ال ��رش� �ي ��دة .وإن
والشفافية في البحرين ..على الرغم من كل ذلك ،إال أن
كانت هذه املفردات قبل سنوات قليلة تكاد تكون مبهمة
العديد من الشخصيات العامة -ممن ميثل بعضهم قادة
لدى قطاعات واسعة من الناس في البحرين ،فقد باتت
جمعيات سياسية واجتماعية -أكدوا أن ذلك كله ال يعكس
اليوم مفهومة لدى اجلميع ،ويسعى إليها كل أفراد املجتمع
الطموح املستهدف ،فالناشط وعضو جمعية الشفافية
البحريني.
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