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كانت جرائم السطو والسرقات نادرة ومحدودة 
وكان املواطنون في السابق يشعرون باألمن على 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكن تطور احلياة 
وما أفرزته من واقع جديد يسلب الطمأنينة ويثير 
القلق في النفوس، فلقد أصبحت حوادث السطو 
املمتلكات والسيارات حوادث  والعنف وس���رقة 
يومية، ال تكاد تخلو صحافتنا احمللية من ذكر عدد 
من الوقائع في هذا السياق، ويؤكد ذلك التقارير 
اإلحصائية الصادرة عن أجهزة األمن الرسمية التي 
تشير الى تصاعد خطير في معدالت جرائم السطو 
والسرقات وتعدد أنواعها وأساليبها واختالف طرق 
تنفيذها، إضافة لتعدد اجلنسيات التي تقدم على 

مثل هذه اجلرائم من كل فئات األعمار.
ولن ينفعنا التحسر على املاضي وإبداء التذمر 
وتهويل ما يقع من حوادث فتطورات احلياة لها 
إفرازاتها ونحن جزء من العالم الذي يعيش املشكلة 
ذاتها في كل أوصال���ه وان كان بدرجات متفاوتة 
فواق���ع العوملة وانعكاس���اتها ال يتيح لنا فرصة 

االختيار بني ما نريد وما ال نريد.
وهناك أس���باب عديدة وراء ه���ذا االرتفاع في 
معدالت جرمية الس���رقة من أبرزها هذه العمالة 
الس���ائبة باآلالف التي جلبتها الشركات الوهمية 
وتركتها تهيم بالشوارع بأسماء، ولألسف الشديد، 
مواطنني مقابل مبالغ مالية يتم حتصيلها من أولئك 
العمال على حساب أمن الوطن وأمانه، إضافة لضعف 
دور األس���رة وتفككها وإهمال الوالدين ألبنائهم، 
يضاف الى ذلك عدم قيام املدرسة بواجبها التربوي 
والديني كما ينبغي، هذا فضال عن الس���لوكيات 
الطائشة واملتهورة واالنغماس في امللذات واالنفتاح 
اإلعالمي غير احمل���دود بصوره الغريبة وضعف 
الوازع الديني الذي يحول دون ارتكاب احملرمات، وال 
ننكر تأثير النواحي االجتماعية واملادية والبيئية 
واألسرية في تعزيز جرمية السرقة، فاألسرة التي 
تتفشى فيها اخلالفات تعتبر بؤرة نشطة الرتكاب 

اجلرائم وانحراف األحداث.
ومعاجلة مشكلة السرقة حتتاج الى رؤية شاملة 
وعميقة وفيق معايير تستند على أصول تربوية 
ودينية وحتليالت علم النفس لفهم مشكالت الشباب 
ومعاناتهم وأوقات الفراغ التي ال يحاولون استغاللها 
مبا يعود عليهم بالنفع خاصة خالل العطل الرسمية 
رغ���م توافر املكتبات العامة واألندية وغيرها من 
األماكن التي ميكنهم ملء أوقات فراغهم فيها بدال 
من التسكع في املجمعات واألسواق والوقوف على 
دوافع جرمية السرقة ومحاولة دفع الشباب نحو 
االلتزام باالنضباط السلوكي والقوانني واألنظمة 

ومعايير القيم االجتماعية والدينية.
ولتحقيق هذه األهداف يجب حتقيق التفاعل 
البناء مع الشباب وكسب ثقتهم ومحبتهم وإبعادهم 
عن مشاعر وأجواء العنف والقلق والتوتر فأسلوب 
الترهيب والعقاب ال يشكل سوى حل مؤقت يتالشى 
باختفاء مؤثراته، وتبقى القناعة والتجاوب الذاتي 
هي الضمانة الستمرار التزام الشباب مع تطوير 
وترسيخ موضوع االلتزام واالنضباط اإليجابي، 
فالرعاية واإلصالح لهما أثرهما اإليجابي أكثر من 
الردع والعقوبة، والتربية واملبادئ اإلسالمية تقومان 
باألس���اس على مبدأ احلوار واإلقناع واألسلوب 
احلسن، قال تعالى: )ادع الى سبيل ربك باحلكمة 
واملوعظة احلس���نة وجادلهم بالتي هي أحسن(، 
ودور األس���رة مهم في تكوين ش���خصية الشاب 
النفس���ية والسلوكية من خالل التربية الصاحلة 
وغرس املفاهيم والقيم احلس���نة وتقدمي الرعاية 
واالهتمام والتوجيه، والى جانب دور األس���رة ال 
ننسى أن نّذكر بأهمية الدور الكبير للمؤسسات 
االجتماعية والتربوية والدينية باالهتمام بعالم 
الشباب ورعايتهم وتطوير ثقافتهم وشغل أوقات 
فراغهم بنشاطات متعددة مبا يتالءم مع ميولهم 
ويشبع احتياجاتهم ورغباتهم املشروعة، فاستئصال 
أسباب اجلنوح منذ البداية هو األساس في معاجلة 
ظاهرة الس���رقة، والبد من التركيز على وسائل 
اإلعالم فلها دور فعال في انحراف الشباب وتدريبهم 
على اقتراف اجلرمية، لذا فإن تفعيل الرقابة عليها 
يش���كل ضرورة وقائية ملنع العديد من اجلرائم 
وليس السرقة فحس���ب، كما أن تطبيق القانون 
عل���ى اجلميع وإنزال العقاب باملس���يء أيا كانت 
صفته دون محاباة، يشكل رادعا أمام من تسول له 
نفسه خرق القوانني، باإلضافة الى ضرورة تضافر 
جهود املؤسسات االجتماعية واألمنية والتربوية 
ملعاجلة هذه املشكلة وتعزيز ثقافة األمن واألمان 
باستخدام وسائل احلماية ضد السرقات كاستخدام 
أجهزة اإلن���ذار خصوصا أثناء الليل حيث إن لها 

اثرها في احلد من جرمية السرقة.
وأخيرا نشير الى ان وسائل تقومي اعوجاج احلال 
ال تكمن في تسوية مشكلة جزئية هنا، واشكالية 
أخالقية هن���اك، بقدر احلاجة الى إس���تراتيجية 
اجتماعي���ة عامة ته���دف الى إعادة بن���اء النظام 
االجتماعي وفق متطلبات متطورة بحسب تطور 
احلاجات اجلديدة لألفراد، مع احلفاظ على شروط 

وخصوصيات املجتمع.
نس���أل املولى العلي القدير أن يحفظ شبابنا 
وتتوارى كل املظاهر السلبية في وطننا، إنه سميع 

مجيب الدعاء.

يقولون إن الصدفة خير من ألف ميعاد، 
وهذا ما حدث بالنسبة لي، فعندما سلكت 
طريقي إلى منطقة النزهة لتقدمي التهاني 
ألحد الزمالء صادفت النائب علي الدقباسي 
ولم تكن املصادفة وجها لوجه او في ديوانه 
العامر او حتى في دواوين الدائرة الرابعة، 
بل كان على الش���ارع العام يريد الدوران 
بسيارته اخلاصة مع مروري السريع للحاق 
بزفاف صاحبي واذ بفارس املجلس أمام 
عيني، فما كان مني إال أن قدمت له التحية 
فكان الرد س���ريعا وبأحسن منها، وكان 
ذلك أش���به ما يكون بحديث املشاعر عبر 
ذبذبات العيون وإن املصادفة كانت خير 

من الف ميعاد.
لم تكن حالة النائب الفاضل كما كانت 
عليه في السنوات السابقة، بل إن عالمات 
التعب كانت واضحة عليه وذلك من خالل 
مش���اهدتي له، فما كان مني اال ان فتحت 
عليه وابال من االسئلة السريعة على قدر 
سرعة حركة السيارة مبتعدا عن املفاتيح 
الصحافية او االسئلة الستة كما ذاع صيتها 
ألي خبر او حديث صحافي وهي )من، ماذا، 
ملاذا، كيف، متى، أين( فكان السؤال ما الذي 
ارهق الدقباس���ي؟ وانت الذي مثلت األمة 
وحصلت على ثقتهم لعدة دورات متتالية 
وقدمت الكثير من االقتراحات التي تصب 
في صالح املواطن، باالضافة الى مشاركاتك 
في اللجان البرملانية وهذا يعلمه اجلميع 

مبشاركة زمالئك األفاضل.
فاقتص���ر جوابه على كلم���ة واحدة!! 
هي: )األمانة( التي حملني إياها أهلي أهل 
الكويت، وها أنا أفكر ألف مرة قبل اإلقدام 
على أي عمل، فاملواطن بدأ يتذمر من سوء 
التعليم والسكن والديون، وغالء املعيشة 
والبطالة وغيرها الكثير، ورغم ذلك مازلنا 
نطالب احلكومة بتنفيذ وعودها مع دور 
االنعقاد القادم لكي تدفع بعجلة التنمية 
الى األمام ول���ن نخذل املواطن الذي وثق 
فينا، ونسأل اهلل ان يعيننا على حمل هذه 
األمانة وسنستمر ببذل العطاء واملثابرة 

حتى نصل الى ما نصبو إليه.
وما أن انتهى من حديثه حتى قدمت له 
التحية واستدرت بسرعة قبل أن يدعي احد 
أن الدقباس���ي عطل حركة السير حتى لو 

كان احلديث عابرا وعبر العيون.
adel_al_otaibi@hotmail.com

علي الدقباسي
 وتمثيل األمة

عادل غنام العتيبي

عكس السير

جرائم السطو

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

يوم اجلمعة املاضي كتبت مقاال 
بعنوان »املعط���ش والرينج ولوبي 
السنوات الست« وتناولت فيه كيف أن 
أحد الوزراء يحشد »لوبي« من الكتاب 
استعدادا ملعركة »كسر عظم« قادمة 
ودللت على تعيينات املستش���ارين 
اإلعالميني األخيرة في وزارته، ولم 
أكن أعلم أن ذلك املقال البس���يط في 
كل ش���يء حتى في تسلسله ولغته 

س���يصبح كامللح الذي ينثر على جرح، ولم أكن أعلم أن جرحنا 
السياسي ملتهب إلى هذا احلد، خاصة أنني تلقيت بعد ذلك املقال 
»امللحي« عشرات االتصاالت من زمالء كتاب يسألونني عمن أقصد 
ومن هم الكتاب؟ وباستفساراتهم صراخ ألم يعانق حدود السماء، 
وقامت جريدة »اآلن« اإللكترونية مشكورة بجعله مقال اليوم في 
عددها يوم اخلميس املاضي، وفس���روا األمر بحسب رؤيتهم ملا 
كتبت ال مبا صرحت به حقيقة، رغم أنني أرى أن املقال ال يستحق 
كل ذلك، إذ ان أغلب املعلومات التي أوردتها »بايتة« وكان املقال 

أشبه بكتابة شخص يحدث نفسه على الورق.
املق���ال أعترف أنه جاء مجزوء الفكرة وذلك خلطأ أنا س���ببه 
عندما أوقفت تسلسل أفكاري باجتاه لوبي الوزير الذي حتدثت 
عنه، وأغفلت � غير عامد � »لوبي« آخر من الكتاب يقوده مستشار 
أحد القياديني، ويقوم عليه ويشرف على خططه ووضع خطوطه 

العريضة، وهو اللوبي املضاد للوبي األول.
وكان ميكن أن أقول إن تراشق »بيادق« املعسكرين من كتاب 
ونواب ال يعنيني أن أكتفي باملثل الشامي »فخار يكسر بعضه« 
ولكن التراش���ق أضر بالبلد، خاصة في ظ���ل وجود لوبي ثالث 
ورابع وخامس. وتعدى األمر من استمالة كتاب وأعضاء مجلس 

أمة إل���ى محاوالت الس���يطرة على 
نقابات وجمعيات نفع عام لتصبح 
آليات ومدرعات وحامالت جنود في 
حروب الوكالة التي تدور رحاها منذ 

سنوات.
لم أكن أقصد ف���ي مقالتي قياديا 
واحدا بل مجموعة من القياديني الذين 
ق���ام كل منهم بتش���كيل فرق تلعب 
لصاحله وتذود ع���ن حماه وتهاجم 

خصومه.
اللعبة أصبحت مكش���وفة وأعضاء الفرق حتى وإن لم تعلن 
صراحة أصبحنا نعرفهما باالس���م ونعرف م���ن يتبع من ومن 

يحسب على من ومن يعمل لدى من.
أعلنها صراحة أنني ال أنتمي ألي من الفرق التي ذكرتها رمبا 
لكون لياقتي ال تؤهلني لالنضمام إلى أي منها ورمبا ألن »لساني 
طويل« كما قال لي أحد الوزراء اخلمسة الذين أقصدهم في مقالي 
هذا عندما التقيت به في إحدى الغبقات الرمضانية وسألته عن 
سر تعيينات املستشارين اإلعالميني باجلملة إبان تسلمه إلحدى 

الوزارات املهمة.
األمر املهم الذي اكتش���فته أن الكاتب الذي مت تعيينه مؤخرا 
مستشار في وزارة الوزير الذي فهم أنني أقصده لم يكن الوزير 
هو الذي قام بتعيينه بل قام بتعيينه قيادي في الوزارة لعيون 
قيادي من خارج الوزارة، وملن يريد أن يعرف سبب التعيني فعليه 
أن يعيد قراءة املقال من السطر األول، فاملعسكرات اإلعالمية مألت 
البلد ضجيجا وحروب الوكالة التي يخوضها أعضاء مجلس األمة 

هي سبب رئيسي لتعطل التنمية في البلد.
Waha2waha@hotmail.com

تعيش البالد هذه األيام أجواء من 
اخل���وف والقلق بعد تزايد املخاوف 
من انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
وحتوله إلى وباء يصعب السيطرة 
عليه، باإلضافة إلى الكارثة البيئية 
الت���ي قد تنتج بعد خ���روج محطة 
مشرف ملعاجلة مياه الصرف الصحي 
عن الس���يطرة واالضطرار لتحويل 
مياه املجاري إلى البحر، ولكن األمر 

األخطر واملقلق هو ما قد يضطر احلكومة ويجبرها على التحول 
عن مواجهة هذه األخطار إلى مواجهة سياسية ساخنة مع مجلس 
األم���ة، فعلى ما يب���دو أن بعض األعضاء ال ميكنهم االس���تمرار 
في املجلس دون أن يس���لكوا نفس النهج الذي ساد العالقة بني 

السلطتني في مجالس سابقة.
إن املخاوف التي حتيط بالبالد ستكون كارثية فعال إذا استمر 
التهديد الذي يقوم به بعض أعضاء مجلس األمة، واستمر التصعيد 
اإلعالمي لبعض وسائل اإلعالم وبعض الكتاب جتاه خطط احلكومة 
ملعاجلة ملفات انفلونزا اخلنازير ومحطة مشرف. فتلك امللفات ال 
ميكن التعامل معها بشكل سليم دون توافر األجواء مناسبة، ودون 
التوظيف امل���دروس جلميع اجلهود والطاقات من أجل التصدي 
واالستعداد ألي أمر طارئ حفاظا على أرواح البشر. يجب على 
اجلميع في ظل هذه الظروف أن يكون سندا وعونا للحكومة من 
أجل توفير كل الطاقات واإلمكانيات الالزمة إليجاد وسائل ناجعة 
للحد من أي تطورات كارثية، فمن الغريب أن نس���مع انتقادات 
كثيرة ومتكررة مجردة م���ن أي آراء فنية أو تقنية ألي عمل أو 
خطة يعلن عنها الوزراء املعنيون بهذه امللفات، مما سيؤدي إلى 
تشتيت اجلهود واجنرار احلكومة إلى الدخول في دوامة الدهاليز 
السياسية واالنشغال عن معاجلة هذه القضايا. إن ممارسة بعض 
النواب هذا النهج املتمثل في التهديد باستجوابات قادمة أو التشكيك 
في قدرة الوزراء عل���ى أداء مهامهم، في حني أن الوزراء املكلفني 
بإدارة ه���ذه امللفات هم من أصحاب اخلبرات والكفاءات العلمية 
واألكادميية، تعطي شعورا بأن الهدف من هذا النهج ال يصب في 

صالح تل���ك امللفات وإمنا يصب في 
مصلحة أجندات سياسية وتكتيكات 
أخرى، مع أنه ميكننا القول ان هناك 
قصورا واضح���ا ميكن رصده جتاه 
تعامل احلكومة مع هذه امللفات وعلى 
احلكومة أن تسعى إلقناع مجلس األمة 
والرأي العام بفاعلية خططها، إال أنه 
من غير املقنع أن يتم انتقاد سياسات 
وزارة الصحة مثال وعلى رأسها وزير 
اختصاصي، أو أن يتم التشكيك في قدرة وزارة التربية على بدء 
العام الدراس���ي اجلديد وعن مدى استعدادها ملواجهة أي طارئ 
صحي، فهل يستطيع النواب املتصدون ألي خطة حكومية إقناع 
الش���ارع؟ هل لديهم من اخلبرات والكوادر والفرق االستشارية 
التي تستطيع تفنيد االستعدادات احلكومية؟ وهل يستطيعون 
تقدمي خطط بديلة؟ نحن هنا ال نريد أن ندعو باحلجر على آراء 
هؤالء النواب أو تهميش دوره���م الرقابي، ولكن املطلوب منهم 
في ظل هذه األزمات هو أن يكونوا في خندق واحد مع احلكومة 
من أجل املرور بسالم من هذه الكوارث وتقدمي ما لديهم من عون 
ونصح وإرشاد. وفي نفس الوقت عليهم أن يعوا جيدا أن الشعب 
الكويتي يعيش حالة من القلق واخلوف وأنه بات ال يتحمل أي 
طارئ سياس���ي جديد جراء هذه األجواء املتشنجة. كما نتمنى 
من جميع الكتاب ووسائل اإلعالم أن يتم التعامل مع هذه األمور 
من منطلقات فنية بحتة، فهذه امللفات املثقلة ال حتتاج منهم أن 
يزيدوا جرعات التش���نج السياس���ي التي يقودها بعض أعضاء 
مجلس األمة. كم���ا أن عليهم النأي عن النفس الطائفي الذي بدأ 
يسود الساحة اإلعالمية هذه األيام حتى صار التفسير السياسي 
والطائفي والقبلي هو الس���مة السائدة ألي ملف يتم تداوله في 
البالد، وصار الكل خبيرا والكل يستطيع تقدمي احلل السحري، 
إن احلل يكمن فقط في احلوار والتعاون واملشاركة في اآلراء من 
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