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قوى 11/11: نعم لفرض الضرائب
لكن ذوي الدخل المحدود خط أحمر

 أسامة دياب
قال رئيس املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
فيصل العبيس���ان ان موضوع الضرائب لم ينل 
الصدى اإلعالمي املناس���ب له، حيث كان حبيس 
االدراج من قبل احلكومة، وحبيس جلان املجلس 
املعنية بهذا امللف، حتى خرج وزير املالية بتصريح 
مؤخرا بأن هناك ضرائب سيتم إقرارها في املستقبل 
القريب، كبداية لإلصالحات االقتصادية في خطة 
التنمية الكب���رى والتي مت تنفيذ ما يقارب الربع 
منها حتى اآلن، مشيرا إلى أن املواطنني ال ميلكون 
أي معلومات حول ملف الضرائب، ألنها لم تناقش 
على صفحات اجلرائد أو حتى في البرامج احلوارية 

في الفضائيات.
ج���اء ذلك في مجمل كلمته الت���ي ألقاها أثناء 
الندوة التي أقامتها قوى 11/11 في مقرها بالعمرية 
مساء أول من أمس، بعنوان »الضرائب بني الرفض 
والقبول« مبشاركة عدد من االقتصاديني والسياسيني 

والناشطني واملهتمني بالشأن العام.
وأوضح أن الدس���تور يعطي احلق للدولة في 
فرض الضرائب وحتصيلها، وترك للحكومة احلرية 
في حتديدها حس���ب الظروف االقتصادية للبلد، 
واآلن في ظل الفوائض املالية التي تنعم بها البالد 
والعوائد النفطية العالية وبحكم أن هناك خططا 
تنموية س���تقوم بضخ األم���وال الهائلة من أجل 
جعل البلد مركزا ماليا حتى تس���تقطب رؤوس 

أموال من اخلارج. 
من جانبه قال األمني العام ناصر الشليمي ان 
املتتبع للمشهد السياسي يرى أن كثيرا من األمور 
اإلصالحية أجلتها احلكومة، حيث مت تأجيل قانون 

الضرائب، وقانون كش���ف الذم���ة املالية وقانون 
مكافحة الفساد وقانون »من أين لك هذا« ملدة عامني، 
متسائال عن س���بب التأجيل، مشيرا إلى أنه بعد 
عامني تكون اخلطة قد انتهت ووزعت املناقصات 

وبالتالي أصبحت األمور حتصيل حاصل.
وأضاف الشليمي قائال: نعم نريد الضريبة لكن 
بشرط، أن تطبق الدراسة التي قدمت في عهد وزير 
املالية احلميضي إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى 
أن فرض ضريبة تفوق ال� 50% ميثل عنصرا طاردا 
للمستثمر األجنبي، مطالبا بضرورة تفعيل قانون 

منع االحتكار املقر منذ عهد الوزير أحمد باقر. 
من جهته، قال عضو املكتب السياسي بالقوى 
فيصل الطويح ان هناك شريحة من املجتمع تعتبر 
معدمة ال متلك شيئا بل مثقلة بالديون، ولألسف 
قبل التفكير في تطبيق الضرائب عليها، كان يجب 
على وزير املالية مصطفى الشمالي دراسة أحوال 
هذه الشريحة، فهي طبقة معدومة أرهقتها البنوك، 
مش���يرا إلى أنه كان األول���ى أن تفرض الضريبة 
على أصحاب الش���ركات، ومن يبتزون احلكومة، 
مطالبا بحكومة قادرة على اإلدارة حتترم األمانة 
التي أعطاها لها صاحب الس���مو األمير وتعجب 
من تغيير املواقف فاحلكومة هي التي طالبت في 
املاضي بتخفيف الضريبة على الشركات األجنبية، 
وهي اآلن التي تريد إقرار الضريبة على الشعب 
الكويتي رغم الوف���رة املالية، واإليرادات العالية 
للبلد، إيرادات وزارة النفط ثم وزارة الداخلية ثم 
وزارة املواصالت، فالضرائب تفرض من أجل تقدمي 
خدمات للمواطنني، لكن أين تلك اخلدمات التي من 

املمكن أن يدفع املواطن ضريبتها.

الحملة الوطنية: القطاع المصرفي قادر على تلبية التمويل الالزم لخطة التنمية
دعت مجموعة احلملة الوطنية ملراجعة استنزاف 
وتبدي���د ثروة البالد في بيان له���ا إلى االعتماد على 
املص���ارف في متوي���ل اخلطة التنموي���ة، وجاء في 

بيانها:
أق���ر مجلس األمة في فبراي���ر 2010 وخالل فترة 
مناقش���ات زمنية قياس���ية قصيرة، وبشبه إجماع، 
القانون رقم 9 لس���نة 2010 واخلاص بإصدار اخلطة 
اإلمنائية للدولة للسنوات 2011/2010- 2014/2013. وقد 
استبشرنا خيرا بذلك، ألن إقرار اخلطة وبهذه السرعة 
وبذلك التفاهم بني السلطتني التنفيذية والتشريعية 
بش���أنها يعني انهما قد التزمتا بأن الكويت لن تتخذ 
بعد اليوم قرارات عشوائية، وان سياساتها وقراراتها 
أصبحت كلها موجهة نحو حتقيق األهداف اإلستراتيجية 
العامة التي تبنتها اخلطة وتسعى لتحقيقها، ويأتي 
في مقدمة تلك األهداف معاجلة االختالالت والتشوهات 
التي يعاني منها االقتصاد الوطني، وهي التي خلفتها 
عشوائية بل وفي كثير من األحيان تضارب السياسات 
والقرارات. ولكن الذي يبعث على الدهشة هو إثارة 
موضوع أزمة متويل املشروعات وذلك بعد فترة وجيزة 
من إقرار اخلطة التنموية، ولعل األسلوب الذي مت طرح 
فيه الدعوة الستخدام املال العام كمدخل ملعاجلة هذه 

اإلش���كالية، والتي ال نتفق على وجودها، قد زاد من 
دهش���تنا وتساؤالتنا حول توجه تلك الدعوة ومدى 
توافقها مع االلتزام مببادئ وأهداف وتوجهات اخلطة 
ومنذ األشهر األولى من إقرارها. لقد متحورت الدعوة 
حول استخدام املال العام لتمويل ما يسمى بشركات 
ومش���اريع اخلطة، وهي شركات يفترض ان ينشئها 
ويديرها القطاع اخلاص، على تشخيص خاطئ لواقع 
وإمكانات القطاع املالي، وعلى فلسفة وتوجه يتناقضان 
م���ع توجهات وأهداف اخلطة، فاملس���تهدفات الكمية 
خلطة التنمية تشير الى ان متوسط قيمة االستثمارات 
الس���نوية للقطاع اخلاص يبلغ 3.8 مليارات دينار، 
وهي مبالغ ليست ببعيدة عما قامت البنوك الكويتية 
فعليا بتمويله سنويا خالل السنوات املاضية، خاصة 
خ���الل الفترة من 2003 إلى 2008 ب���ل اننا إذا أخذنا 
بعني االعتبار ان التمويل هو للجزء وليس الكل، وان 
التمويل ال تقتصر مصادره على املصارف احمللية بل 
وتشمل ايضا أسواق املال والبنوك العاملية، وهو ما 
حصل بالفعل خالل السنوات املاضية وذلك بالنسبة 
للمشاريع ذات اجلدوى االقتصادية الواضحة، مثال 
على ذلك مش���روع إيكويت لألوليفينات والذي بلغ 
متويله من البنوك العاملية في سنة 2006 نحو %95 

من أص���ل احتياجاته التمويلي���ة البالغة 2.5 مليار 
دوالر، ل���ذا فإننا نرى ان القط���اع املصرفي الكويتي 
ومبا يتمتع به من درجة عالية من السيولة واملالءة 
قادرا على تلبية االحتياجات التمويلية الالزمة لتلك 
املشاريع، سواء بقدراته الذاتية او باالستعانة بالبنوك 
األجنبية في املراكز املالية العاملية، شريطة ان تكون 
تلك املشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ودرجة 
مخاطرة مقبولة. أما إذا كانت الذريعة الستخدام املال 
العام لتمويل ش���ركات مش���اريع التنمية هو ضعف 
اجلدوى االقتصادية لتلك املشاريع، فإننا نرى وانطالقا 
من األهداف التي تبنتها اخلطة ذاتها، ان األولى هو عدم 
اإلقدام على إنشاء مثل تلك الشركات من حيث املبدأ 
بدال من السعي إليجاد متويل حكومي ميسر ومدعوم، 
ان التوجه إلنشاء ودعم كيانات اقتصادية ذات كفاءة 
وجدوى متدنية، ومبا يساهم في إحداث منافسة غير 
متكافئة بني الوحدات االقتصادية، عالوة على حتميل 
املوازنة العامة عبئا ماليا مستمرا ومتناميا، امنا هو 
توجه يصط���دم ويتناقض مع العدي���د من األهداف 
العامة الرئيسية للخطة، والتي يأتي في مقدمتها رفع 
وحتس���ني كفاءة االقتصاد الوطني، والتوزيع األمثل 
للموارد االقتصادية، وتفعي���ل دور القطاع اخلاص 

وتقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي، والعمل 
نحو توفير املناخ املناسب إلنشاء مركز مالي وجتاري 
إقليمي، وتوفير بيئة اس���تثمارية جاذبة للمستثمر 
احمللي واألجنبي تتيح الفرصة للتنافس املتكافئ. اننا 
نرى انه إذا كانت هناك حاجة لتبني ودعم مش���اريع 
ذات جدوى اقتصادية متدنية من منطلق انها مشاريع 
إستراتيجية أو ذات عائد اجتماعي مرتفع، فالبد من 
وجود قناعات مشتركة وشفافية كاملة تؤيد األهمية 
اإلس���تراتيجية لهذا املش���روع أو ذلك، وتبني سبب 
ارتفاع العائد االجتماعي تلك املش���اريع، وحتى في 
هذه احلاالت، نرى انه من األجدر ان تتم معاجلة تدني 
اجلدوى االقتصادية لتلك املشاريع من خالل مراجعة 
وتعديل احد أو بع���ض العوامل املؤثرة في جدواها، 
والتي من بينها مراجعة السياسات واإلجراءات وشروط 
التعاقدات احلكومية املؤثرة على تلك املشاريع، مثال 
على ذلك املدى الزمني لتأجير األراضي احلكومية في 
حالة املش���اريع التي تعتمد على استئجار األراضي 
احلكومية إلقامة املش���اريع عليها، أو وضع شروط 
تعاقدية واقعية من حيث معايير األس���واق، كما في 
حالة تكليف بعض تلك الش���ركات بالقيام مبناطق 

ومشاريع عمرانية أو متعلقة بالبنية التحتية.

العبيسان والشليمي والطويح خالل الندوة

بقلم د.عادل إبراهيم الصالح اإلبراهيم*

خطة التنمية والمدلوالت اإلحصائية
2 ـ التركيبة السكانية ومعدالت الجريمة

تتشكل التركيبة السكانية في املجتمع الكويتي كما أشرنا في 
مقالنا الس���ابق من مجموعات متعددة منها العربية واآلسيوية 
واألفريقية واألوروبية التي تنتمي الى عدد من الدول وبتحليل 
تلك املجموعات جند ان اجلاليات العربية تشكل ما يقارب %40 
بينما تشكل اجلاليات اآلسيوية واألجنبية األخرى نسبة %60 
من اجمالي العمالة الوافدة، وفي اطار حتليل البيانات املتوافرة 

التي تضمنها اصدار املجموعة األمنية االحصائية لعام 2009 جند 
ان اجلالية الهندية تشكل 25% من إجمالي السكان الوافدين بعدد 
597622 تليها اجلالية املصرية بنسبة 19% بعدد 447633 تليها 
اجلالية البنغالية في املرتبة الثالثة بنس���بة 9% بعدد 225057 
واجلدول املرفق يوضح أعداد ونسب اجلاليات العربية واألجنبية 

في املجتمع الكويتي:

والشك ان هذا التنوع الديموغرافي له ايجابياته وسلبياته من حيث المشاركة في التنمية وأوجه األنشطة المختلفة والمساهمة في بناء الدولة وعلى 
التعرف على ثقافات الدول، ومن جهة أخرى له سلبياته في نقل بعض العادات وتأثيراتها على المجتمع الكويتي ومنها ارتكاب الجرائم.

وفي هذا الخصوص ال يخفى ان المجتمع الكويتي ال يختلف عن بقية المجتمعات األخرى في وجود الجريمة على اختالف صورها وأنواعها ومرتكبيها 
من مواطنين ووافدين، حيث نهدف من هذا الطرح الى تسليط الضوء على معدالتها بأنواعها )جنايات وجنح( وفي هذا الشأن تشير االحصائية األمنية 
لع����ام 2009 ان اجمال����ي القضايا )جنح وجنايات( بلغ 22902 منها 15249 جريمة معلومة، في حي����ن بلغ عدد مرتكبي تلك الجرائم من مواطنين وغير 

مواطنين 21123، تشكل نسبة المواطنين منها 44% و56% للجاليات الوافدة.
وبتحلي����ل مرتكبي الجرائم وفقا للجنس����ية ونوع الجريمة )جناي����ات وجنح( نجد ان المواطنين في المرتبة األول����ى بإجمالي 9389 تليها الجالية 
المصرية 2769 ثم المقيمون بصورة غير قانونية بإجمالي 1444 تليها الجالية الهندية بإجمالي 1199 تليها الجالية السورية بإجمالي 1011 تليها الجالية 
البنغالية بإجمالي 826 تليها الجالية الباكستانية بإجمالي 606 تليها الجالية السعودية بإجمالي 570 تليها الجالية اإليرانية بإجمالي 383 تليها الجالية 
الس����يالنية بإجمالي 372 تليها الجالية األردنية بإجمالي 354 تليها الجالية اللبنانية بإجمالي 306 ثم الجالية الفلبينية بإجمالي 274 وأخيرا الجالية 

العراقية بإجمالي 186.
ووفقا لمعدل مرتكبي الجرائم لكل 100000 من الس����كان حسب الجنس����ية نجد أن هناك معدالت مرتفعة لبعض الجنسيات على الرغم من قلة اعداد 
مرتكبي الجرائم منها وفي المنظور االحصائي يعتبر المعدل عامال ومؤش����را مهما لتوضيح عما ترتكبه الجاليات من جرائم وسلوكيات منحرفة. نجد 
ان فئة المقيمين بصورة غير قانونية تأتي في المرتبة األولى من حيث المعدل البالغ 1376 تليها الجالية العراقية بمعدل 1088 يليهم الكويتيون بمعدل 
852 ثم االيرانية بمعدل 747 تليها الس����ورية 732 تليها االردنية 701 ثم اللبنانية 673 ثم المصرية 619 ثم الس����عودية 454 ثم الباكس����تانية 438 تليها 

السيالنية 431 ثم البنغالية 367 تليها الفلبينية 263 واخيرا الهندية 201.
وتشير البيانات االحصائية لنوع الجريمة )جنايات( بأن اجمالي القضايا بلغت 7127 منها 4312 جريمة معلومة واعداد مرتكبيها بلغوا 7385 والجدول 

المرفق يوضح الترتيب التنازلي ألكثر الجنسيات ارتكابا لجرائم الجنايات:

ووفق����ا لمع����دل مرتكبي جرائم الجنايات فإن الجدول المرفق يوضح الترتيب التنازلي لمعدل مرتكبي جرائم الجنايات وفقا للجنس����ية على النحو 
التالي:

كما تشير البيانات االحصائية ان اجمالي قضايا الجنح بلغت 15775 منها 10937 جريمة معلومة في حين بلغ عدد مرتكبيها 13738 ويوضح الجدول 
التالي الترتيب التنازلي ألكثر الجنسيات ارتكابا لجرائم الجنح:

ووفقا لمعدل مرتكبي جرائم الجنح فإن الجدول المرفق يوضح الترتيب التنازلي معدل لمرتكبي جرائم الجنح وفقا للجنسية على النحو التالي:

وبتحليل تلك البيانات نستطيع استخالص النتائج التالية:
1 - يتضح ان أعداد اغلب الجاليات على اختالف انواعها ذات نسب متقاربة بما يحقق التوازن بين الجنسيات في سوق العمل الكويتي.

2 - ان اكبر معدل للجرائم )جنايات وجنح( لفئة المقيمين بصورة غير قانونية االمر الذي يتطلب النظر بعين االعتبار الى تلك البيانات ومعرفة 
االس����باب والدوافع التي بال ش����ك ال تبرر ارتكاب الجريمة ولكن للوصول الى حقيقة االسباب وخاصة ان االجراءات الحكومية تجاه هذه الفئة لم تؤد 

الغرض الذي من اجله وضعت.
3 - عل����ى الرغ����م من قلة اعداد الجالية العراقية التي يبلغ عددها 17102 فقط فانها تأتي في المرتبة الثانية من حيث معدل جرائم الجنايات والجنح 

على الرغم من انخفاض أعداد المرتكبين مقارنة مع الجنسيات االخرى.
4 - يأت����ي المواطن����ون الكويتيون في المرتبة الرابعة من حيث معدل ارتكاب جرائم الجنايات وف����ي المرتبة الثالثة من حيث معدل ارتكاب جرائم 

الجنح.
5 - وبخالف ما هو مش����اع عن الجالية البنغالية بخروجها على القانون وارتكاب الجرائم اال انها تأتي في المرتبة الس����ابعة من حيث معدل جرائم 

الجنايات وفي المراتب الدنيا من معدل ارتكاب جرائم الجنح.
6 - ان هذه االعداد الهائلة من العمالة الوافدة تتطلب وجود استراتيجيات امنية وسكانية وآلية تنفيذية واضحة المعالم تهدف الى تنظيم استقدام 
العمالة الوافدة وضمان حقوقها وعدم جعلها عرضة لالس����تغالل من قبل مس����تخدميهم وما يترتب على ذلك من اس����قاطات سلبية على سمعة الكويت 

وصورتها الخارجية.
7 - العمل على تطوير اساليب استقدام العمالة الوافدة من خالل االسراع بتأسيس شركات استقدام العمالة.

تلك البيانات نضعها امام متخذ القرار، في اطار التنمية للدولة، للنظر في اختالل التركيبة السكانية وأهمية البدء بوضع االجراءات موضع التنفيذ 
لتعديل االختالل في التركيبة الس����كانية دون اإلخالل باحتياجات س����وق العمل وخاصة ان جميع المؤش����رات بناء على خطة التنمية تشير الى زيادة 
اعداد الوافدين خالل الس����نوات المقبلة ما لم يكن هناك تنس����يق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهذا ما ستتم االشارة اليه في مقالنا 

المقبل.. بإذن اهلل

* دكتوراه في السياسة االجتماعية جامعة برمنجهام ـ بريطانيا، لواء متقاعد
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الدباغ لـ »األنباء«: المالكي ال يثير القضايا العالقة
مع الكويت ألجل كسب والية ثانية

أكد أنه ال يمكن تشكيل حكومة بالعراق دون مشاركة جميع األطراف

مؤكدا سعي احلكومة العراقية الى 
االنتهاء من هذه القضايا بطريقة 
ودية واخوي����ة. وع����ن االقتراح 
الكويتي بانشاء مساكن للمزارعني 
قال: القضية ليست فقط بناء مساكن 
وامنا يجب ان تكون هناك مقاربة 
ودية الصحاب املزارع دون ترك اثر 

سلبي على مالك هذه املزارع.
واضاف لدين����ا اقتراح كويتي 
نتعامل معه بايجابية ونأمل حل 

املوضوع بصورة ودية.
أما عما توصلت اليه املشاورات 
بشأن تشكيل احلكومة قال الدباغ 
انه ال ميكن تصور تشكيل حكومة 
في العراق دون مشاركة العراقية 
واالكراد ودول����ة القانون وجميع 

االطراف الفاعلة في العراق.
واضاف نحن االن نتحدث عن 
معادلة الشراكة التي يجب ان حتمل 
الضمانات مبا يطمئن اجلميع انه 
جزء من معادل����ة حكومة العراق 
ويشارك بصورة فاعلة في احلكومة 
املقبلة داعي����ا جميع االطراف الى 
اعتماد منهج واقعي وليس منهج 
املقاطعة، الن����ه ال يعطي احلقوق 
ويخلق مشاكل وصعوبات للجميع 
آمال ان تتفهم االطراف العراقية ان 
العراق يحتاج الستقرار سياسي مع 
االطمئنان الى ان احلقوق محفوظة 

للجميع.

االمر غير مرتبط باحلكومة سواء 
كانت انتقالية او ال وامنا هذه قضية 
تخضع للعمل الفني مشيرا الى ان 
من سيقوم بذلك شركة متخصصة 
حس����ب اخلرائ����ط املتف����ق عليها 
واملعتمدة حسب القرارات الدولية 
مؤكدا انها ستتم حتت اشراف االمم 

املتحدة.
وبخصوص املخالفات املوجودة 
على احل����دود وحتديدا مش����كلة 
املزارعني العراقيني وما اذا مت االتفاق 
على حل لهذه املشكلة بني البلدين 
قال نأمل ان حتل قضية املزارعني 
بروح طيبة وهذا االمر ميكن حتقيقه 
باحلفاظ على حقوقهم وحلها بشكل 
ال يخلق مشاكل اخرى في العراق 

بيان عاكوم
لم يبد الناطق الرس����مي باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ موعدا 
محددا لالنتهاء من صيانة العالمات 
احلدودية بني الكويت والعراق اال انه 
اكد على االهتمام العراقي بحل هذا 
امللف مع الكويت الى جانب امللفات 
االخرى مبا يضمن حقوق الطرفني 
مش����يرا الى ان حل قضية صيانة 
العالمات احلدودية ال شك سيتسم 
بحل امللفات االخرى. مؤكدا على انه 
ال ميكن للمالكي او لغيره التنازل 
عن حقوق البالد من اجل مصلحة 
احلكم وال ميكن اقرار اي قضية ال 
تأخذ البعد الدس����توري لها وذلك 
في اطار رده على سؤال »األنباء« 
عما يق����ال ان اثارة هذه املواضيع 
في هذا التوقيت الجل كسب دول 
اجلوار للحصول على والية ثانية 

للرئيس نوري املالكي.
وقال الدباغ ل� »األنباء« ان هذه 
القضايا فنية بحتة خصوصا مع 
الكويت اما بخصوص دول اجلوار 
االخرى كسورية مثال فأكد ان بحث 
خط االنابيب معها جاء منذ شهور 
وهذه حاج����ة عراقية مؤكدا انه ال 
ميكن للمالك����ي او غيره ان يقطع 
عهودا ويفرط في حقوق العراق.

وأمل الدب����اغ ان تتم الصيانة 
في وق����ت قريب حيث رأى ان هذا 

علي الدباغ

شـركة متخصصـة سـتقوم بصيانـة العالمـات 
الـحدوديــة تـحـت إشـراف األمـم المـتحـدة


