
الجمعة 10 ديسمبر 2010   15محليات
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الغزالي يؤكد أن الحكومة ال ترى أولوية لقوانين مكافحة الفساد والشفافية في دور االنعقاد الحالي

الفضالة: على الحكومة المبادرة في مواجهة آفة الفساد بإقرار التشريعات بأسرع وقت ممكن
 أسامة دياب

ح����ث رئي����س مجل����س ادارة 
الغزالي  الشفافية صالح  جمعية 
احلكومة على سرعة اجناز مشاريع 
قوانني مكافحة الفساد والشفافية 
وارسالها الى مجلس األمة قبل فترة 
كافية من جلسة الثامن من مارس 
املقبل، مطالبا اللجنة التشريعية 
والقانونية في مجلس األمة باجناز 
تقريرها اخل����اص بتلك القوانني 
ورفعه إلدراجه على جدول أعمال 
اجللسة نفسها، داعيا املجتمع املدني 
والكتاب والصحافة لفزعة إلقرار 

هذه القوانني.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثناء االحتفال باليوم الدولي 
ملكافحة الفس����اد وعرض الكتاب 
الفس����اد«  الس����نوي »كتاب ضد 
بحضور أعض����اء اجلمعية وعدد 
من الناش����طني واملهتمني بالشأن 
العام.وأش����ار الغزال����ي الى ما مت 
إجنازه ف����ي اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد بعد مرور 7 أعوام 
على صدورها، منوها بااليجابيات 
املتمثل����ة في اقتراح����ات بقوانني 
مكافحة الفساد والشفافية اخلمسة 
والتي حتولت الى اثنني واملدرجة 
التش����ريعية، وكذلك  اللجنة  في 
التنمية،  ادراجه����ا ضمن خط����ة 
ووج����ود 22 نائبا داعما حلملة ال 
تنمية مع الفساد، وقيام احلكومة 
بإعداد مشروع قانون هيئة مكافحة 
الفساد وتش����كيلها جلنة إلعداد 
قانون حق االطالع واالنتهاء من 
االعداد، الفتا الى السلبيات املتمثلة 
في ان احلكوم����ة ال ترى أولوية 
لقوانني مكافحة الفساد والشفافية 
في دور االنعقاد احلالي، كما انه 
ال يوجد وزير في احلكومة معني 
بإع����داد هذا القان����ون، معربا عن 
مخاوفه من تبعثر األولويات في 
ظل وجود أجندات ألعضاء املجلس 
خارج أولويات املجلس، اضافة الى 
املصالح اخلاص����ة ومواجهة تلك 
القوان����ني ملعارضة غير صريحة 
م����ن قبل بعض أعض����اء املجلس 
واحلكومة، في ظل وجود عناصر 
تريد االس����تمرارية للفساد املالي 

واإلداري.

ظاهرة عالمية

ومن جهته أكد النائب السابق 
صالح الفضالة أن آفة الفساد ظاهرة 
عاملية منتش����رة في مختلف دول 
العالم، موضحا صعوبة الدور الذي 
تلعبه جمعية الشفافية وبرملانيون 
ضد الفساد في مواجهة تيار الفساد، 
الفتا إلى أنه اعتزل العمل البرملاني 
بع����د 28 عاما ألنه وجد أن بعضا 
ممن يش����رعون حلماية األمة هم 
من يسعون في خرابها، وكان ذلك 
السبب املباشر لرفضه انضمام أي 
برملاني فاسد ملنظمة برملانيون ضد 

الفساد عند تأسيسها.
وأشار الفضالة إلى أن املنظمة 
جمعت مجموعة من الشخصيات 
إلعداد اس����تراتيجية موحدة ضد 
الفس����اد، الفتا ملخاطبات املنظمة 
الوزراء وملجلس  لرئيس مجلس 
األمة لس����رعة إجناز تش����ريعات 
مكافحة الفس����اد في ظل تصارع 
القضايا السياسية وطغيانها على 
أولويات الدولة الهامة، مشددا على 
أن السلطتني التنفيذية والتشريعية 
تائهتان وفاقدتان للبوصلة، داعيا 
احلكومة للمب����ادرة مبواجهة آفة 
الفساد بإقرار التشريعات بأسرع 

وقت ممكن.

أزمة أخالق

وبدوره أكد ممثل النيابة العامة 
احملامي العام األول املستشار بدر 
الدولة  الكويت ليست  أن  املسعد 
الوحيدة الت����ي لديها تقصير في 
إق����رار قوان����ني مكافحة الفس����اد 
فهناك عدد م����ن الدول األوروبية 
والعربية مازالت القوانني فيها محل 
نقاش، مشيرا إلى أن لدينا قوانني 

وتشريعات نفتخر بها ولذلك فإن 
أزمتنا ليس����ت أزمة قوانني ولكن 

رمبا تكون أزمة أخالق.
ولفت املس����عد إل����ى ضرورة 
تطبيق عدد م����ن املواد املوجودة 
في االتفاقية عن طريق إدخالها في 
القانون احلالي قبل إنشاء هيئة 
مكافحة الفس����اد وخصوصا أنها 
س����تأخذ الكثير من اختصاصات 
عدد من اجله����ات احلكومية مثل 
النيابة العامة وديوان احملاسبة، 
داعيا للتأني في إنشاء هيئة مكافحة 
الفساد وعلى ضوء تالفي السلبيات 
العربية  الدول  في جتارب بعض 
التي س����ارعت في إنش����ائها مثل 
األردن، اليمن وفلسطني ويواجهون 

مؤخرا أزمة تضارب القوانني.
وطال����ب احلكوم����ة بضرورة 
اإلسراع في تسمية اخلبراء ووضع 
س����يرهم الذاتية في األمم املتحدة 
لتالفي اإلحراج العاملي، معربا عن 
أسفه لتأخر الكويت في الرد على 
التقييم الذاتي، مش����يرا لضرورة 
حتديد جهة وطنية لها صالحيات 
محددة للتعامل مع قوانني مكافحة 
الفساد ومتابعتها، مثمنا استجابة 
مجلس الوزراء إلنش����اء جلنتني 
األولى لتسمية اخلبراء والثانية 

إلعداد التقييم الذاتي.

تدوير األموال

ومن جهته عرف مدير مكتب 
مكافحة عمليات غس����يل األموال 
بوزارة التجارة والصناعة الشيخ 
منر الصباح عمليات غسيل األموال 
على أنه����ا إعادة تدوي����ر األموال 
الناجتة عن األعمال غير املشروعة 
في قنوات استثمار شرعية إلخفاء 
املصدر احلقيقي لها، مش����يرا إلى 
أن العال����م أدرك خطورة جرمية 
غسيل األموال  ولذلك أصدر عدد 
من التشريعات التي حتاربها وحتد 
منها، واملتمثلة في التوصيات التي 
أصدرتها مجموعة العمل املالي عام 
1990 وعززت بتوصيات أخرى عام 
الكويت  إلى إص����دار  2001، الفتا 
للقانون 35 لع����ام 2002 وغيره 
من الق����رارات الوزارية باإلضافة 
إلى قيام وزارة التجارة والصناعة 
بإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة 
بقرار وزاري رقم 284 لسنة 2003 
حتت اسم مكتب مكافحة عمليات 
غس����يل األم����وال وال����ذي يتابع 
املالية والتجارية  كافة السجالت 
للشركات واملؤسسات اخلاضعة 
لرقابتها عن����د جتديد تراخيصها 
امليدانية  املراقب����ة  إلى  باإلضافة 

ألنشطتها.
وأش����ار إلى مش����اركة مكتب 
مكافحة غسيل األموال في العديد 
من االجتماعات احمللية واملؤمترات 
الدولية من خ����الل عضويته في 
اللجنة الوطنية ملكافحة غس����يل 
األموال ومتويل اإلرهاب عام 2004، 
مشددا على أهمية اجلانب التوعوي 
والذي يساهم في تفعيل املشاركة 
املجتمعية في حمل املس����ؤولية 
والتعاون حملارب����ة هذه اجلرائم 
باستخدام الطرق والوسائل الالزمة 
ومن خالل إصدارات تعنى بشرح 
التعليمات واإلرش����ادات اخلاصة 
مبكافحة غسيل األموال أولها كان 
ع����ام 2005 واألخير ع����ام 2009، 
موضحا سعي املكتب لعقد مؤمتر 
متخصص في مكافحة جرائم غسيل 
األموال ومتوي����ل اإلرهاب يجمع 
كافة اجلهات الدولية املتخصصة 
للسنة الرابعة على التوالي، الفتا 
الى حرص ال����وزارة على متابعة 
الوزارة للموقع اإللكتروني للمكتب 
الذي يعتبر موس����وعة ش����املة 
للمتخصصني واملهتمني مبعرفة 
دور الوزارة بشكل خاص والكويت 
بشكل عام في مكافحة جرائم غسيل 

األموال.

فرسان الكلمة

من جهتها، رحبت رئيسة جلنة 

كتاب ضد الفساد د.معصومة أحمد 
ابراهيم بفرسان الكلمة وعني الوطن 
الس����اهرة التي ترصد كافة صور 
الفس����اد الذي استشرى في جسد 
الب����الد، موضحة أن أقالمهم خير 
دليل على وطنيتهم وحبهم لوطنهم 
ولذلك لم يؤثروا السكينة بل كانوا 
صوتا للحق لتحرير البلد من وباء 

الفساد.
وبّينت إبراهيم أن الفساد ظاهرة 
عاملية تنتشر بضراوة في مختلف 
أرجاء العالم، مشيرة الى اختالف 
معاجلة ه����ذه الظاهرة والتعاطي 
معه����ا م����ن بلد آلخ����ر، موضحة 
ارتباط الفساد في مجتمعنا بثقافة 
وممارسات أخذت طابع االعتياد 
والقبول مثل احملسوبية ومعاونة 
األقارب واألصدقاء في احلصول 
امتي����ازات ومصالح غير  عل����ى 
الفساد  أن  إلى  مشروعة، مشيرة 
هو العقبة الرئيسية أمام االصالح 
والتنمية واالس����تثمار الصحيح، 
مش����ددة على أن محاربته ليست 
النزاهة  مرتبطة بالتش����كيك في 
أو الذمة املالية وس����وء استخدام 
السلطة بقدر ما هي مشروع حياة 
الغائبة  وأمن ومستقبل للتنمية 

من فترة طويلة.
إلى أن جلنة كتاب  وأشارت 
الفس���اد رأت ض���رورة  ض���د 
املشاركة باملرحلة اجلديدة من 
التي دخلت حيز  التنمية  خطة 
التنفي���ذ في ابري���ل 2010م عن 
طريق إعداد ملف خاص للنظر 
في االحتياجات التنموية للكويت 
ومتطلبات الشفافية املصاحبة لها 
من خالل ثالثة محاور اساسية 
أوال: مفه���وم التنمي���ة كمدخل 
ع���ام وتقيي���م أهمي���ة النزاهة 
والشفافية كأس���اس لنجاحها، 
ثانيا: خطة التنمية في الكويت 
»الطموحات وفرص جناحها في 
ضوء معطيات الواقع«، وأخيرا 
موقع خطة التنمية في الكويت 
بني التجارب التنموية في دول 
اخلليج وامكانات االستفادة من 
هذه التجارب، الفتة إلى أن الكتاب 
احملتفى بهم اليوم 96 كاتبا كتبوا 
145 مق���اال، موضحة أن اللجنة 
تنوي عقد حلقة نقاشية تهدف 
لتطوير املشروع، باإلضافة إلى أن 
اجلمعية ستقوم بتوزيع الكتاب 
بشكل موسع داخل وخارج الكويت 

لكافة املؤسسات والهيئات.

إحباط ومبالغة

بدوره، انتقد النائب الس����ابق 
أحمد املليفي طريقة تعاطينا مع 
القضايا املختلفة، رافضا اإلسراف 
في اإلحباط أو املبالغة في التفاؤل، 
داعيا لنوع من التوازن في التعامل 
مع القضايا، داعي����ا خللق ثقافة 
املعارض����ة اإليجابية التي حتول 
األلم إلى أمل وتنير الطريق لألجيال 

القادمة.
ولفت املليفي إلى أن مشكلتنا 
تكم���ن في أننا نواجه الفس���اد 
السياس���ية دون  اللعبة  ضمن 
اس���تراتيجية واضحة ملواجهة 
الفس���اد، منتقدا النظام اإلداري 
القائم على إعطاء مساحة واسعة 
للفرد في اتخاذ القرار ولهذا تلقي 
امليكنة محاربة شرسة ألنها حتد 
من هذه الهيمنة، مشيرا لتطور 
التعامل مع قضايا  املجتمع في 
الفساد حيث كان هناك في السابق 
رفض لالعتراف به، وأصبحنا 
اآلن نق���ر بوج���وده وعلينا أن 
نتطور بص���ورة أكبر من خالل 
خلق استراتيجية ملكافحة الفساد.

وشدد على سرعة التحرك إلقرار 
الفساد حلماية  قوانني مكافحة 
األم���وال املخصص���ة للخط���ة 
التنموية ولضم���ان ذهابها في 
الطريق الصحيح، داعيا جلعل 
معركتن���ا القادمة ه���ي معركة 
التنمية، مطالبا اجلميع بالتكاتف 

كشركاء في بناء الوطن. 

نمر الصباح: حريصون على تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون لمحاربة جرائم غسيل األموال المس�عد: الكويت مقصرة في إقرار قوانين مكافحة الفساد وعلينا اإلس�راع في تسمية الخبراء

د.معصومة إبراهيم أحمد املليفي الشيخ منر الصباح صالح الفضالة صالح الغزالي

الجسار: لدينا مشكلة تتمثل في عدم وجود أدوات 
وجهاز فني يقيس مستوى أداء الجهاز الحكومي

أشارت النائبة د.سلوى اجلسار العتماد اللجنة 
التش��ريعية لثالث قوانني وهي محاربة الفساد 
وكشف الذمة املالية وتعارض املصالح، ومت رفعها 
الى مجلس األمة ملناقشتها واعتمادها، وبالرغم 
من إعالن احلكومة ان لديها قوانني س��تقدمها، 
اال انن��ا ال��ى اآلن لم نر أي قوان��ني مقدمة من 
اجلانب احلكومي، الفتة الى ان جمعية الشفافية 
رأت جمع تلك القوانني في قانون واحد وقامت 
بالتنسيق مع مجموعة من األعضاء للتقدم به، 
إال انه بسبب إجراءات فنية في اللجنة التشريعية 

لم يصلنا حتى اآلن املقترح.
وقالت اجلسار في اعتقادي ان هذه القوانني 
تأخذ صفة األولوية ومتفائلة جدا حيث انه من 
األهمية والضرورة ان تكون لها مناقشة وإقرار، 
متوقعة ان تتم املناقشة واإلقرار في نفس اجللسة، 
مش��يرة إلى ما أكده املستشار املسعد وهو ان 
الكويت بالفعل محرجة عامليا الستنفادها املدة 
الزمنية للتقدم بقوانني مكافحة الفساد، لذا اعتقد 

ان احلكومة بينت أكثر من مرة احلرص والدفع 
بهذا االجتاه، وفي اعتقادي ان هناك اتفاقا فيما 
بني السلطتني في إقرار مثل هذه القوانني، مشيرة 
الى ان املشكلة ليست في اإلقرار وامنا في مدى 
تفعيلها من حي��ث التطبيق واملراقبة والقياس، 
مش��يرة الى ان لدينا مش��كلة كبيرة وخطيرة 
تتمثل في عدم وجود أدوات وجهاز فني يقيس 

مستوى أداء اجلهاز احلكومي.
وبالنس��بة الى ما أعلنه الشيخ احمد الفهد 
عن قي��اس األداء خالل تطبي��ق اخلطة، قالت: 
ه��ذا يحتاج الى معايي��ر وأدوات، وفريق فني 
بحثي وعادة ما تعمله جهات ومؤسس��ات غير 
ربحية، وتعول عليه املراكز البحثية واجلامعات 
ويحتاج الى تشكيل فريق خارجي، لذا أرى ان 
اخلطة التنموية حتى يتحقق لها النجاح فالبد من 
إسناد هذا القياس الى ديوان احملاسبة، ويناط 
به تأس��يس إدارة قياس أداء اجلهاز احلكومي 

ومؤشرات الدولة.


