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 استغرب النائب صالح املال 
احلملة االعالميـــة احلكومية 
التي يقوم بهـــا بعض الوزراء 
أمثـــال نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة للشؤون 
الدولة  االقتصاديـــة ووزيـــر 
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة 
لشـــؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد، ووزير الدولة لشـــؤون 
البلدية ووزير األشغال العامة 
الترويج  د.فاضل صفر بهدف 
الجنازات ما يســـمى بـ «خطة 
التنمية» رغـــم ان املجلس لم 
يناقش حتى اآلن تقرير احلكومة 

الذي رفع الى البرملان أخيرا.
  وأشار املال في تصريح صحافي الى ان التقرير 
احلكومي بشأن خطة التنمية اعترفت من خالله 
احلكومة بوجود تقصير فادح، اذ اعلنت عن اجناز 
ما نسبته ١٤٪ تقريبا من النصف األول من السنة 
األولى وهي نسبة متدنية جدا، وفي الغالب توقيع 

عقود فقط وجزء منها ابتدائية.
  وتســـائل كيف للحكومـــة ان تتفاخر باجناز 
اخلطة رغم مرور عام على اقرارها دون ان حتدد 
آلية لتمويل مشاريعها؟ وكيف تصرف املاليني من 

الدنانير على خطوط سريعة 
دون ان تعرف من املســـتفيد 
وكيف أرسيت تلك املناقصات 
وهل هي فعـــال اجناز واعجاز 

تنموي؟
  وأوضح املال ان ما أجنز من 
خطة التنمية األجدر ان نطلق 
عليها مرحلة «اخلطة االسفلتية» 
فمن غيـــر املعقـــول لبلد ذي 
امكانيات مادية وبشرية يتحدث 
او باألحرى يفخر انه قام بانشاء 
شوارع فرعية وخطوط سريعة، 
والكويت ومنذ السبعينيات من 
القرن املاضي أنشأت اخلطوط 
السريعة واجلسور في مختلف بقاع العالم سنويا 
وباملئات من خالل الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديـــة العربية «فمرحى لرجـــال التنمية 
االسفلتية». وتساءل املال: أين من يدعي حمل راية 
التنمية من التنمية البشرية واالرتقاء باالنسان 
الكويتي علميا وثقافيا وفكريـــا وفنيا؟ فلم نر 
سوى تصريحات حكومية غير ذات مالمح، ولم 
تشمل ما سميت بخطة التنمية تفاصيل من هذه 
اجلوانب، مستغربا: هل اصبح االسمنت واالسفلت 

أهم من االنسان الكويتي؟! 

 وجه النائب ســـالم النمالن 
سؤاال برملانيا الى وزير الصحة 
هالل الساير، جاء فيه: ما األسس 
التي يتم على أساســـها إرسال 
املواطنني للعالج باخلارج؟ وهل 
هناك أمـــراض محددة يتم على 
أساسها ارسال تلك الفئات املصابة 
للعالج باخلـــارج؟ وهل توجد 
دول محددة إلرســـال املواطنني 
اليها للعـــالج؟ اذا كان اجلواب 
بنعم، فما هي تلك الدول؟ وهل 
ترى وزارة الصحـــة ان جميع 
األمراض املوجودة لدى املواطنني 
للســـنوات اخلمس األخيرة لها 

عالج بالكويت؟ اذا كان اجلواب بنعم يرجى اإلفادة بنوع األمراض 
التي ال يوجد لها عالج في الكويت؟

  وكم يبلغ عدد املواطنني الذين مت ارسالهم للعالج باخلارج على 
نفقة وزارة الصحة لألعوام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ـ  ٢٠١٠/٢٠٠٩، طالبا موافاته 
بأسمائهم وتواريخ ميالدهم؟ وتاريخ ارسالهم واملدة التي قضوها 
في العالج، وعدد من تشـــافى بإذن اهللا بعد هذه الرحلة؟ وما أنواع 

األمراض التي اصيبوا بها؟ 

النائـــب د. محمد   وجـــه 
احلويلة ســـؤاال برملانيا الى 
وزير الصحة هالل الساير جاء 
في مقدمته: ينص الدستور في 
مادته اخلامسة عشرة على ان 
«تعنى الدولة بالصحــــة العامة 
وبوسائل الوقاية والعالج من 

األمراض واألوبئة».
  كما ينص املرسوم الصادر 
بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة 
الصحة على ان تختص الوزارة 
بتقـــدمي اخلدمـــات الوقائية 
وحماية املواطنني من األمراض 
واحملافظـــة على صحتهــــم، 

كذلك حرصت الدولـــة على توفير االعتمادات 
املالية الالزمة والكافية لتحقيق هذه األهداف.

  نظرا لتزايد األمراض عددا ونوعا في دولتنا 
احلبيبـــة وخاصة بعد التحريـــر، فقـــد طلب 
احلويلة من الوزيـــر تزويده بأنواع األمراض 
احلـديثة نسبيا على مجتمعنا الكويتي وعدد 

احلاالت املصابة بها واإلجراءات 
املتخذة من قبل الوزارة جتاهها 
ونســـبة األطفـــــال املصابني 
مبرض السرطان والـ «ام اس» 
للفتـــرة من عام ٢٠٠٢ وحتى 

تاريخ ورود السؤال.
  وهل قامت وزارة الصحـــــة 
بإجراء دراســـات متخصصة 
لتحديد أســـباب انتشـــــــار 
هـــذا املـــرض بالكويت؟ وما 
أو  االستشـــارية  املكاتـــب 
التي  اجلهـــات املتخصصـــة 
قامت بإجراء تلك الدراسات؟ 
وفـي حالة االجــــابة باإليجاب 
يرجى موافاتي بصورة من هذه الدراســـــــات 
والتوصيـــات التي انتهت اليها. وفي حالــــة 
إفادتي باألســـبــــاب  بالنفـــي يرجى  االجابة 
واملعوقات التي حــــــالت بني الوزارة وإجراء 
هذه الدراســـــــات على الرغم مـــن أهميتــــها 

البالغة. 

 الدوحة ـ عايض البرازي 
  موفد مجلس األمة

  أعـــرب رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي عن امله في ان 
تتجاوز االمة العربية االحداث 
االخيرة وان تنهض وهي اقوى 
مما ســـبق، الفتا الى ان تعزيز 
القيم الدميوقراطية ونشـــرها 

سيكون عامال مهما لنهضتها.
  وشدد اخلرافي، في تصريح 
صحافي له مبناسبة مغادرته 
البالد اليوم مترئسا وفد الشعبة 
البرملانية للمشاركة في املؤمتر 
السابع عشر لالحتاد البرملاني 

العربي الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة 
اليوم ويستمر ثالثة ايام، على ضرورة ان يرتقي 
العمل البرملاني العربي ملســـتوى طموح وآمال 
الشـــعوب العربية وان يكون الصوت احلقيقي 

لها.
  وقـــال اخلرافي ان اهمية هـــذا املؤمتر تكمن 
في انه يأتي وهناك احداث جســـام متر بها االمة 
العربية االمر الذي يستوجب منا جميعا كشعوب 
عربية ان نبحث عن احللول السلمية واملناسبة 

لنا دون االخـــالل بأمننا العام 
واســـتقرار دولنا، الفتا الى ان 
االصالحات حق مشـــروع لكل 
الشعوب لكنها تأتي ضمن االطر 
القانونية والدستورية ومبدأ 
احلوار وعلى اصحاب القرار عدم 
اجلزع منها اذا ما كانت ملصلحة 

بناء الدولة ونهضتها.
  واضاف اخلرافي ان املؤمتر 
سيناقش الوضع العربي الراهن 
وتعزيزه وضمان االســـتقرار 
الداخلي جلميع البلدان العربية، 
اضافة الى تعزيز الدميوقراطية 
وحماية حقوق االنسان ودورهما 
في عملية التنمية املستدامة في الوطن العربي.

  وستشارك الشعبة البرملانية الكويتية في املؤمتر 
في اجتماعات جلنة الشؤون السياسية والعالقات 

البرملانية وجلنة شؤون املرأة والطفولة.
  ويضم وفد الشعبة البرملانية املشارك في املؤمتر 
كال من االعضاء مبارك اخلرينج وصالح عاشور 
وعسكر العنزي وعلي الدقباسي ود.علي العمير 
وغامن امليع اضافة الى امني عام مجلس االمة عالم 

الكندري ووفد من االمانة العامة ملجلس االمة. 

 قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة جاء في 
مقدمته تناولت الصحف احمللية عدة وقائع اشتملت على 
تعرض بعض من مثلوا أمام جهات التحقيق لعنف أو ضغط 
غير مبرر خالل التحقيق معهم، وعزى البعض هذا اإلجراء 
وما ميثله من خروج غير مبرر على القانون والنظم وميثل 
فــــي ذات الوقت انتهاكا حلق الدفاع والضمانات املقررة 
له، فكان من الالزم حضور احد احملامني مع املتهمني او 

املشتبه فيهم عندما يستدعى للمثول امام جهات التحقيق 
ملزيد من الضمانات القانونية وحتقيقا للعدالة وترسيخا 
حليدة جهات التحقيق وهو مطلب اساسي وقانوني لهذا 

اإلجراء ونظرا الى اهمية هذا االجراء.
  وجاء نص االقتراح كالتالي: «السماح بحضور محام 
أمام جهات التحقيق خالل مرحلة التحقيق وسؤال املتهمني 

أو املشتبه فيهم». 

 العبدالهادي يقترح السماح للمحامين بالحضور مع المتهمين أثناء التحقيق

 الصرعاوي يحّذر من صفقات سياسية مستمرة 
  على حساب إصالح وزارة الداخلية

 طالب النائب عادل الصرعاوي 
احلكومة بأن يكون موضوع معاجلة 
الوضع غير الصحيح في الشعبة 
التابعــــة ملكتب الوكيل املســــاعد 
للشؤون املالية واإلدارية بوزارة 
الداخليــــة من ضمــــن االجراءات 
التصحيحية السريعة والعاجلة، 
ملا فيها من تكدس ملوظفي الوزارة 
ليس لهم عمل حقيقي بالشــــعبة 
التابعة ملكتب الوكيل، وخصوصا 
في ظل معلومات متوافرة بأن هناك 
فعال قرارا سيصدر بنقل الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية واملالية 
بالوزارة الى جهاز األمن الوطني 
ولكن بآخر اللحظات أوقف صدور 
القرار بعد تدخــــالت ترتكز على 
تســــويات سياســــية كانت على 
حســــاب االصالح بالوزارة، وهل 
النقل باألســــاس مكافأة له أو ان 
هناك جتاوزات بنظر األخ الوزير 
تقتضي نقله، وخصوصا ان هناك 
من االخوة النواب من التقى بسمو 
رئيس مجلس الوزراء ومت اطالعه 
على تفاصيل املعلومات ذات العالقة 
املباشرة بالشعبة التابعة للوكيل 
املساعد للشؤون االدارية واملالية 
بالوزارة والتــــي وفق املعلومات 

نقاط احلراسة وفق قرار الغائها، 
وعما اذا كانت عمليات النقل التي 
متت الى االدارات كانت بناء على 
احتياجات تلك االدارات من عدمه، 
يعطي انطباعا بأن هناك خلال ما 

في هذا املوضوع.
  مؤكدا في هذا الصدد أن لدي 
جميع قرارات النقل وسأزود جميع 
االخوة أعضاء املجلس بنسخة منها 
التي تعكس وتؤكد أن نقل ما يقارب 
٢٩٠ موظفا لم تتم من تاريخ إلغاء 
قرار نقاط احلراسة (مركز الهجانة) 
الذي صدر فــــي ٩ مايو ٢٠٠٦ بل 
متت في سنة ٢٠٠٩ ابتداء من شهر 
يونيو ٢٠٠٩ حتى شهر نوفمبر 
٢٠٠٩ ومنــــذ ذلك التاريخ وحتى 
تاريخ اإلجابة عن هذا السؤال لم 

تتم أي عملية نقل.
  وتساءل النائب الصرعاوي: ماذا 
كان يفعل قرابة ٤٧٢ موظفا منذ ٩ 
مايو ٢٠٠٦ الى شهر يونيو ٢٠٠٩ 
أي قرابة الثالث ســــنوات؟ واآلن 
املتبقي منهم في الشعبة ١٩٢ موظفا 
فما طبيعة عملهم؟ وكما أوضحت 
أن لدي جميع القرارات التي صدرت 
التي صدرت بشأن نقل  وبالذات 
املوظفني التابعني للشعبة مبكتب 

وباســــرع وقت ممكن لتصحيح 
األوضاع وارجاع األمور الى نصابها 
واال يدفع قطاع األمن بالكويت ثمن 

التسويات السياسية.
  وأوضح النائب الصرعاوي أن 
امتناع الوزارة عن تزويده بكشف 
تفصيلي بأسماء املوظفني التابعني 
للشعبة وقرارات االنتداب والنقل 
التي متت من والى الشعبة التابعة 
ملكتب الوكيل وأي عمليات تعيني 
أو انتداب الى الشــــعبة متت بعد 
انشائها، األمر الذي يؤكد ان هذه 
الشعبة لم تكن ملعاجلة عملية الغاء 

املتاحة قد تكون تنفيعا ألطراف 
داخل مجلس األمة وخارجه واال 
فلماذا لم ترد اإلجابة عن األسئلة 
البرملانيــــة التي وجهتها بشــــكل 
كامل وشفاف وخصوصا للحاالت 
التي مت انتدابها بعد صدور القرار 
الذي أصدره النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع في ٩ مايو 
٢٠٠٦ بإلغاء نقاط احلراسة (مراكز 
الهجانة) والتــــي قد تؤكد حاالت 
التنفيع والترضيات على حساب 
ملف االصالح بالوزارة، فهل تقبل 
احلكومة أن ينشئ الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية واملالية بوزارة 
الداخلية شعبة تابعة ملكتبه متثل 
تعديــــال على الهيــــكل التنظيمي 
للوزارة؟ وهل هي من صالحياته؟ 
وهل تقبل بان تكون هذه الشعبة 
التي متثل بديال عن نقاط احلراسة 
(مراكز الهجانة)، وفق املعلومات 
املتاحة وان صحت تنفيعا بشكل 
مباشر لبعض النواب وغيرهم في 
تلك الفترة؟ فمن غير املقبول أن 
يكون هنــــاك ٤٧٢ موظفا في هذه 
الشــــعبة والبعض منهم بوظيفة 
(طباخ)، لذلك فان قرار احلســــم 
أصبح مستحقا من قبل احلكومة 

الوكيل املســــاعد للشؤون املالية 
واإلدارية التي سنزود بها احلكومة 
التخاذ إجراء من شانه ان يصلح 
اخللل البني بالشعبة التابعة ملكتب 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 

واملالية بوزارة الداخلية.
  وتساءل النائب الصرعاوي: ما 
التي يتوقعها اجلميع  االجراءات 
بعد جتاهل سمو رئيس مجلس 
الوزراء لهذا املوضوع حيث سبق 
ان اطلع على جميع البيانات ذات 
العالقة ووعد بقرارات تصحيحية 
خالل شهر فبرابر ٢٠١٠ وهو االمر 
الذي جــــاء بالعكس حيث اوقف 
قرار نقل الوكيل املساعد للشؤون 
االداريــــة واملالية الى جهاز األمن 
الوطني بتدخالت سياسية على 
حساب االصالح بالوزارة، وكذلك 
الداخلية من واقع  جتاهل وزارة 
عدم اتخاذ أي اجراءات حتقيق أو 

اصالح لهذا املوضوع.
  وقد أكد النائب الصرعاوي أنه 
بصدد التنسيق مع بعض االخوة 
اعضـــاء املجلس حول اخلطوات 
املطلوبة بهذا اخلصوص والتي 
مـــن شـــأنها اصـــالح األوضاع 

بالوزارة. 

 جاسم اخلرافي  عادل الصرعاوي 

 د. محمد احلويلة 

 صالح املال 

 سالم النمالن 

 الخرافي: نأمل أن تتجاوز األمة العربية 
األحداث األخيرة بحلول سلمية

 المال منتقدًا خطة التنمية: هل أصبح اإلسفلت 
واألسمنت أهم من اإلنسان الكويتي؟!  الحويلة يسأل الساير عن عدد األطفال 

المصابين بالسرطان

 يتجه إلى الدوحة للمشاركة في المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي

 النمالن: ما أسس إرسال المرضى 
للعالج في الخارج

 قضايا الجنايات تشكل نصف عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة  
 اصدر قطاع املعلوماتـ  ادارة الدراسات 
والبحوث ـ باالمانــــة العامة ملجلس االمة 
دراسة حول اجلرمية في الكويت من حيث 

املعدالت واالسباب واآلثار واحللول.
  تهدف الدراســــة التي اعدتهــــا الباحثة 
االجتماعية فاطمة الرامزي واشرف عليها 
املستشار د.رمزي سالمة الى عرض مشكلة 
اجلرمية في املجتمع الكويتي خالل الفترة 
من ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٩ ومدى تطورها والتعرف 
على اســــبابها وامتداد آثارها االجتماعية 
والنفسية واالقتصادية على افراد املجتمع 
وذلك من خالل االحصاءات املتاحة في هذا 

املجال.

  األسباب

  وتقول الدراسة ان اجلرمية ظاهرة أبدية، 
باقية ما بقيت املجتمعات البشرية، وتعرف 
اجلرمية بأنها: «سلوك إنساني منحرف ميثل 
اعتداء على حق أو مصلحة من احلقوق أو 
املصالح التي يحميها الشرع أو القانون»، 
هنا يتضح أن اجلرمية هي كل سلوك إنساني 
غير مشروع سواء كان عمدا أو من غير عمد 

يرتب عليه القانون جزاء جنائيا.
  وبينما يجتهد علماء االجتماع والقانون 
في تفسير اجلرمية، جند أن كل اآلراء التي 
تسعى إلى تفسير اجلرمية وإرجاعها إلى 
سبب واحد مثل اجلهل أو الفقر أو االضطرابات 
النفســــية أو ســــوء احلالة األسرية.. الخ، 
جميعها قد باءت بالفشل. واالعتقاد العام 
بــــني الباحثني اآلن هو: أن ظاهرة اجلرمية 
مرتبطة بجــــذور متعددة تتفاعل في بيئة 
معينة وظروف معينــــة ال ميكن حصرها 
يتولد عنها السلوك اإلجرامي، أي ان اجلرمية 
بالنهايــــة ـ وغالبا ـ هي محصلة ملجموعة 

أسباب وليست وحيدة السبب.
  لقد انتشــــرت اجلرمية انتشارا ذريعا 
في العصر احلديث في جميع أنحاء العالم 
وتلونــــت مالمحها أكثر من أي وقت مضى 
وتضاعف عدد املجني عليهم حتى أصبحوا 
يزيدون على عدد ضحايا أي وباء، وهو ما 
يعرض أي مجتمع للخطر ويصيب أفراده 

بالقلق والشعور بعدم األمان.
  هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى 
عرض مشكلة اجلرمية في املجتمع الكويتي 
خــــالل الفترة من ٢٠٠٥ الــــى ٢٠٠٩ ومدى 
تطورها والتعرف على أســــبابها وامتداد 
آثارها االجتماعية والنفسية واالقتصادية 
على أفراد املجتمع وذلك من خالل اإلحصاءات 
املتاحة في هذا املجال، وسنحاول أن نقترح 
بعض احللول التي قد تسهم في عالج هذه 

املشكلة واحلد منها.

  المبحث األول: تطور عدد القضايا خالل 
الفترة من ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٩

  الكويت من الدول التي تستقطب الكثير 
من االيدي العاملة الوافدة، واجلدول التالي 
يبني انه مع زيادة اعداد الســــكان من عام 
٢٠٠٥ الى ٢٠٠٩ صاحب ذلك تغير في اعداد 

القضايا الواردة الى النيابة العامة.
  ووفق اجلدول املرفق يتضح أنه انخفض 
معدل القضايا من عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ مبقدار 
٨ قضايا لكل ١٠٠ ألف نســــمة من السكان، 
واستمر املعدل باالنخفاض من عام ٢٠٠٦ إلى 
٢٠٠٧ مبقدار ٤٤ قضية لكل ١٠٠ ألف نسمة 
من السكان على الرغم من الزيادة السكانية 
خالل تلك الفترة، ولكن نالحظ زيادة كبيرة 
من عام ٢٠٠٧ إلــــى ٢٠٠٨ مبقدار ٣١ قضية 
لكل ١٠٠ ألف نســــمة، واستمر االرتفاع من 
عــــام ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٩ مبعدل ٦ قضايا لكل 

١٠٠ ألف نسمة.
  ـ ولكن بنظرة إلى معدالت القضايا خالل 
الفترة (٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٩) ومدى تطورها، نالحظ 
أنه على الرغم من االرتفاع امللحوظ خالل 
الســــنتني األخيرتني في معدل القضايا إال 
أنه لم يتجاوز معدل القضايا للعام ٢٠٠٥. 
وهذا دليل على أن معدل القضايا لم يرتفع 
خالل الفترة (٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩) عما كان عليه 

في بدايتها.
  ـ لكــــن وبعد عرض النتائج الســــابقة، 
هــــذا ال يعني قلة عدد اجلرائم في املجتمع 
الكويتي أو محدوديتها، وفي محاولة للفهم 
عن قرب، نود أن نســــتعرض ما هي أكثر 

القضايا الــــواردة إلى النيابة العامة خالل 
الفترة (٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩).

  وتضيف الدراسة: ١ـ  ان اجلنايات تشكل 
نحو نصف (٥٠٫٧٪) عدد القضايا الواردة 
خالل هذه الفترة (٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٩) مثل جرائم 
القتل واالعتداء على املال والعرض والسمعة 
وجرائم املخدرات واخلمور، بالتفصيل الذي 

سنتعرف عليه الحقا.
  ٢ ـ أن ثلــــث عدد القضايــــا خالل تلك 
السنوات اخلمس هي «جنح جتارة، وجنح 
شيكات» بنســــبة (٢٠٫٧٪) و(١٠٫٤٪) على 
التوالي، يلي ذلك قضايا جنح األحداث بنسبة 
(١٣٫٢٪) وهي نسبة غير قليلة ألفراد غير 

راشدين ال تتجاوز أعمارهم الـ ١٨ عاما.
  ٣ ـ أن حوالــــي نصف عــــدد اجلنايات 
تتمثل في االعتداء علــــى مال الغير حيث 
متثل (٤٦٫٥٪) من مجموع اجلنايات، وتتركز 
جرائم االعتداء على املال في النصب والسرقة 
واالختالس وخيانة األمانة واالعتداء على 
امللكيات العامة. ان هذه اجلرائم ترجع إلى 
أســــباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية 
يعاني منها اجلاني وسيتم توضيحها في 

الفصل املقبل.
  ٤ ـ أن ثلث اجلنايات خالل الســــنوات 
اخلمس هي «جرائــــم املخدرات واخلمور، 
وجرائم القتل واالعتداء على النفس» حيث 
متثل (١٤٫٣٪) و(١٢٫١٪) على التوالي، يلي 
ذلك جرائم االعتداء على العرض والسمعة 

بنسبة (٦٫٦٪).
  ٥ـ  متثل جرائم البنوك وجرائم اخلطف 
والقبض واحلجز النسبة األقل بني اجلنايات 

بنسبة (٥٫١٪) و(٤٫٩٪) على التوالي.
  وبعــــد التعرف على أنــــواع اجلنايات 
في الكويــــت خالل الفترة (٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩)، 
هنا يتوجب علينا اإلجابة عن التســــاؤل 
التالي، من هو املســــؤول عن كثرة قضايا 
اجلنايات في الكويت؟ هل هم الوافدون أم 
أنفسهم؟ إن إحصائيات وزارة  املواطنون 
العدل ستجيبنا عن هذه التساؤالت وعلى 

الوجه التالي.
  املبحث الثاني: أوال: يشــــكل الوافدون 

(٧٠٫٢٪) من مرتكبي قضايا اجلنايات في 
مقابل (٢٩٫٨٪) لقضايا املواطنني. والغريب 
ان الوافــــد عندما يتغرب إلى بلد آخر غير 
بلده تكون غايته األولى هي العمل وحتسني 
ظروف العيش لديه وليس غايته األساسية 
ارتكاب اجلرائم، ولكن ما الدوافع التي أدت 
إلى ارتكاب بعض الوافدين لهذه اجلرائم.

  ثانيا: ان أكثر قضايا املواطنني خالل الفترة 
(٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٩) هي قضايا املخدرات واخلمور 
حيث متثل (٢٥٫٥٪) مــــن مجموع قضايا 
املواطنــــني، تلي ذلك القضايا الواقعة على 
النفس بنسبة (١٨٫٦٪)، ثم القضايا الواقعة 
على املال كالنصب والســــرقة واالختالس 
واالعتداء على املمتلكات العامة بنسبة (١٨٪) 

من مجموع قضايا املواطنني.
  ثالثا: أما بالنســــبة للجنايات اخلاصة 
بالوافدين فكانت أعلى نسبة للقضايا الواقعة 
على املال حيث شكلت (٥٠٫٤٪) من مجموع 
قضايا الوافدين خالل الفترة ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٩، 
تلي ذلك القضايا الواقعة على النفس بنسبة 
(١٣٫٥٪)، ثم تأتي قضايا املخدرات بنسبة 

.(٪٩٫٧)

  المبحث الثالث: قضايا الشؤون التجارية

  بعد العلم في املبحــــث األول بأن ثلث 
القضايا الواردة إلى النيابة العامة هي قضايا 
«جنح جتارة وجنح شيكات» بنسبة(٣١٫١٪) 
مــــن إجمالي القضايا، يجــــدر بنا الوقوف 
والتعرف بشكل أكبر على أهم قضايا الشؤون 
التجارية في الكويت ومن املسؤول األول 
عن ارتفــــاع معدالتها هل هم املواطنون أم 

الوافدون؟
  وتوضح الدراسة ان الوافدين يشكلون 
(٨٩٫٧٪) مــــن مرتكبــــي قضايا الشــــؤون 
التجارية في مقابل (١٠٫٣٪) مواطنون. وقد 
ترجع أســــباب ارتفاع نسبة الوافدين في 
قضايا الشؤون التجارية إلى كثرة الوافدين 
في الكويت وقلة رواتبهم في املؤسســــات 
احلكومية في مقابل غالء املعيشة مما يدفعهم 
إلى استخدام احليل غير القانونية في الكسب 

وزيادة الدخل. 

 في دراسة أصدرتها إدارة البحوث والدراسات بمجلس األمة عن الجريمة في الكويت

 التغير في معدل القضايا لكل ١٠٠٫٠٠٠ نسمة من السكان بالكويت من ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٩ 
 معدل التغيير السنوي  معدل القضايا لكل ١٠٠ ألف نسمة  إجمالي القضايا  السكان  السنوات 
 ـ  ٤٤٣  ١٢٧٠٠  ٢٫٨٦٦٫٨٨٨  ٢٠٠٥ 
 ٨  ٤٣٥  ١٣٢٨٩  ٣٫٠٥١٫٨٤٥  ٢٠٠٦- 
 ٤٤  ٣٩١  ١٣٠٠٧  ٣٫٣٢٨٫١٣٦  ٢٠٠٧- 
 ٣١  ٤٢٢  ١٤٣٠٣  ٣٫٣٨٥٫٥٤٠  ٢٠٠٨ 
 ٦  ٤٢٨  ١٤٧٤٣  ٣٫٤٤٢٫٩٤٥  ٢٠٠٩ 

 خرجت الدراســــة بتسع توصيات ملكافحة 
اجلرمية والعمل على تقليــــل معدالتها للحد 
األدنى مقارنة بالشــــعوب االخرى االكثر امانا 
في العالم وهي: ضرورة انشــــاء مركز علمي 
امني متخصص يضــــم مجموعة من اخلبراء 
واملتخصصــــني مبشــــاركة املؤسســــات ذات 
العالقة فــــي املجال االمني تكــــون من مهامه: 
القيام بالدراسات واألبحاث العلمية في مجال 
اجلرمية واالنحراف، وتوفير بيانات احصائية 
كافية وشاملة من خالل تشكيل قاعدة للبيانات 
واملعلومات في مجال االمن تتعلق في اجلرمية 
واالنحراف، ويشترط في هذه البيانات الدقة 
واملوضوعية والشمول والتفصيل. وضع خطط 
وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده 
كجانب وقائي للجرمية واالنحراف، ووضع خطط 
اســــتراتيجية في مقاومة اجلرمية واالنحراف 
وحتقيق األمن املجتمعي ســــواء كانت خططا 
طويلة أو متوســــطة أو قصيرة املدى وإقناع 
أصحاب القرار بتبني مثل هذه اخلطط. القيام 
بدراسات لقياس معدالت اجلرمية واالنحراف 
في املجتمع لتحديد أمناطها وأنواعها وربطها 
باملتغيرات املجتمعية وصوال إلى التشخيص 
اجليد للمشكلة. تطبيق القانون ونزاهة اجلهاز 
القضائي واألمني، والشروع في وضع قوانني 
جديدة في مجال مواجهة اجلرمية واالنحراف 

لتعطي نتائج أفضل باإلضافة إلى سن قوانني 
جديدة فيما يخص اجلرائم املستحدثة. أما فيما 
يخص املؤسســــات العقابية فإنه يجب توفير 
الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم 
ألول مرة، ألن هناك كثيرا ممن يرتكبون اجلرائم 
هم مجرمون بالصدفة، فاختالطهم مع املجرمني 
ذوي السوابق خطر عليهم. أهمية التركيز على 
األســــرة في عملية التنشــــئة وتوعية األسرة 
بأهمية التنشئة الســــليمة ألفرادها وحتقيق 
األمن واالســــتقرار لدى األبناء. التركيز على 
دور املدرسة في عملية التربية السليمة، وعدم 
اقتصارها علــــى اجلوانب التعليمية، وتزويد 
املدارس باملتخصصني واملرشــــدين ومراقبي 
السلوك وتعزيز العالقة بني املدرسة واألسرة. 
كما تشير نتائج الدراسات العاملية الى أن معظم 
مرتكبي اجلرائم واالنحرافات هم من فئة الشباب، 
وهذا يتطلب وضع برامج ملعاجلة مشاكل الشباب 
وخصوصا: معاجلة قضيــــة البطالة معاجلة 
فعالة، والتوعية الســــلوكية من خالل برامج 
هادفة، وفتح مراكز وأندية شــــبابية رياضية 
وترفيهية موجهة إلبراز املواهب والقدرات. اتخاذ 
بعض الضوابط والقوانني التي حتد من تدفق 
العمالة الوافدة إلى البالد، والتقليل من استخدام 
العمالة غير املؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخالقيا. 

احلد من ظاهرة اجلرائم االلكترونية. 

 ٩ توصيات لمكافحة الجريمة


