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تحذيرات من ممارسات غير أخالقية في عالم الـ »أونالين« تهتك ستر األسرة

ابتزازات جنسية لألطفال في الكويت... عبر ألعاب إلكترونية
| كتب أحمد عبداهلل |

فـــــــي أعـــــــقـــــــاب كـــــشـــــف بـــعـــض 
ــن تـــعـــرض  ــ أولــــــيــــــاء األمــــــــــــور، عــ
أطـــفـــالـــهـــم ملــــحــــاوالت ابــــتــــزازات 
جــــنــــســــيــــة والـــــتـــــحـــــريـــــض عـــلـــى 
ــال مـــنـــافـــيـــة لـــــــــآداب، دعـــت  ــمــ أعــ
أصـــــوات مــتــخــصــصــة فـــي عــلــوم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــــــى ضـــــــرورة 
ــاء األمـــــور ملــثــل هــذه  ــيـ يــقــظــة أولـ
املـــحـــاوالت الــتــي تــســتــهــدف جر 
ــة، مــســتــغــلــة  ــلــ ــرذيــ ــلــ أبــــنــــائــــهــــم لــ
من هؤالء  كبيرة  تعلق شريحة 

األطفال بتلك األلعاب. 
وارتأت تلك األصوات أن هذه 
ــاوالت ال تـــســـتـــهـــدف فــقــط  ــ ــحــ ــ املــ
تعرية  وإنما  باألطفال،  اإليــقــاع 

خصوصية األسرة أيضًا. 
الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر فــــــــــــــي مـــــــجـــــــال 
ــا املـــــعـــــلـــــومـــــات  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ تـ
املـــهـــنـــدس قـــصـــي الـــشـــطـــي أكـــد 
ــراي« أن »مـــجـــال األلــعــاب  »الــ ـــ لــ
ــن( بــات  ــ ــــاليـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة )أونـ
مجااًل احترافيًا، وهناك دورات 
ــاك مــــن يــعــتــمــد  ــنــ تـــقـــام لـــــه، وهــ
عليه في تحقيق مدخول مادي 
»الحاصل  أن  إلى  كبير«، الفتًا 
اآلن مــن خـــالل اســتــخــدام هــذه 
األلـــعـــاب أن كــثــيــرًا مــن مرضى 
الــنــفــوس يــحــاولــون ليس فقط 
الــتــنــمــر والــتــعــدي عــلــى الطفل 
ــراق  ــتــ ــا اخــ ــ ــمـ ــ ــتــــغــــاللــــه وإنـ واســ
خــصــوصــيــة األســــرة مــن خــالل 
تـــظـــاهـــر املـــســـتـــخـــدم أنـــــه طــفــل 
واســــتــــخــــدامــــه لـــغـــة ومــــفــــردات 
األطفال نفسها حتى يستطيع 
جذب الفريسة كي يقتنع الطفل 

أن من يحدثه طفل مثله«. 
ــي مــــــــن أن  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ر الــ

ّ
وحــــــــــــــــذ

ــــوس هـــــــؤالء  ــفــ ــ ــنــ ــ ــ »ضـــــــعـــــــاف ال
يــقــومــون بـــإغـــراء األطـــفـــال، من 
ــم بـــإعـــطـــائـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــوائـ ــ خـــــــالل إغـ
مــــيــــزات إضــــافــــيــــة فــــي الــلــعــبــة 
منافية  ألعــمــال  الســتــدراجــهــم 
ــر خـــصـــوصـــيـــة  ــ ــسـ ــ لـــــــــــآداب وكـ
ــا  ــ ــددهـ ــ ــة عـ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ األســــــــــــــــرة، ومــ
األب  ووظيفة  إقامتها  ومــكــان 
واألم، ومــن ثم البدء في سؤال 
ــابـــع شــخــصــي،  أســـئـــلـــة ذات طـ
وقد يصل األمــر لطلب بيانات 

ــانـــات  ــيـ ــبـ بـــنـــكـــيـــة واخــــــتــــــراق الـ
املالية«، الفتًا إلى أن »هذا األمر 
خطير جــدًا، لكنه ليس ظاهرة 
شــائــعــة، بـــل تــحــدث فـــي نــطــاق 
إذا حــصــلــت  لــكــنــهــا  مــــحــــدود، 
يـــــكـــــون تــــأثــــيــــرهــــا ســـيـــئـــا ألن 
يكون محدود  الضحية  الطفل 

الوعي«.
وتــــــــابــــــــع »هــــــــــــذه الـــــوقـــــائـــــع 
العربية،  منطقتنا  في  تكررت 
وفـــي فــتــرة مــن الــفــتــرات كانت 

لتجنيد  الحيل  هــذه  تستخدم 
األطفال والشباب في منظمات 
إرهــــابــــيــــة«، مــــشــــّددًا عـــلـــى إنـــه 
ــذا األمــــر  ــهـ »يـــجـــب الـــتـــصـــدي لـ
ــن خـــــالل تــعــلــيــم الـــطـــفـــل أنـــه  مــ
متى مــا وجــد أي طــرف يطلب 
مــنــه أي طــلــب لــيــس لـــه عــالقــة 
باللعبة فعليه التحدث ألبوية 
فــورًا«. واعتبر أن »95 في املئة 
أو أكـــثـــر مـــن مــســتــخــدمــي تلك 
األلـــعـــاب أطــفــال عـــاديـــون، لكن 

هناك البقية التي يجب الحذر 
تمتلك  التي  والــشــركــات  منها، 
تــلــك األلـــعـــاب تـــقـــوم بــاملــراقــبــة 
عــلــى سمعتها،  تـــخـــاف  ألنـــهـــا 
لـــكـــن املــــاليــــن يــســتــخــدمــونــهــا 
ومـــن الــصــعــب الــتــحــكــم فــي كل 
املـــســـتـــخـــدمـــن«، مــــشــــددًا عــلــى 
ــلـــق الــــحــــذر لـــدى  »ضـــــــــرورة خـ
التردد  الطفل وحثه على عــدم 
في اإلبــالغ عن أي شــيء حدث 
ــاف »مــن  غــيــر طــبــيــعــي«.  وأضــ

يــبــادر األب بــســؤال  الــجــيــد أن 
ابــنــه، عــمــا حـــدث أو مشاركته 
ــأن  ــ ــــب والــــــســــــمــــــاح لـــــــه بـ ــعـ ــ ــلـ ــ الـ
يهزمه«، الفتًا إلى »أهمية ابالغ 
األجهزة الرسمية في مثل هذه 
األمــــور وإخـــطـــار الــشــركــة بــأي 
شيء مريب ألننا لن نستطيع 
لكن  الترفيهية  الــوســائــل  منع 
التوعية باستخدامها  يمكننا 

الصحيح«. 
مــن جــهــتــه، أكـــد عــمــيــد كلية 
بالهيئة  الــتــجــاريــة  الـــدراســـات 
ــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي  ــامـ ــعـ الـ
ــــور أحـــمـــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ والـــــتـــــدريـــــب الـ
»الـــراي« أن »هــنــاك  ـــ الــحــنــيــان لـ
الــتــي  الــتــقــنــيــة  األدوات  بــعــض 
ــا حـــمـــايـــة  ــهــ ــاللــ يـــمـــكـــن مــــــن خــ
 عـــن أن هــنــاك 

ً
األطـــفـــال، فــضــال

وســـــائـــــل مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــرقـــابـــة 
أن »هناك  األســريــة«، موضحًا 
مواقع تبدو جذابة من الخارج 
لكنها في الواقع تجعل الطفل 
يــنــخــرط فـــي ألـــعـــاب تــفــاعــلــيــة 
مـــع أشـــخـــاص مــجــهــولــن لهم 

رغبات وطلبات«. 
وأشار الحنيان إلى أن »ثمة 
تقارير أميركية حذرت من هذه 
املـــواقـــع وأعـــربـــت عــن تخوفها 
عــلــى األطــــفــــال«، الفـــتـــًا إلــــى أن 
»هـــــنـــــاك بـــــرامـــــج أمــــــــان يــمــكــن 
وحجب  تثبيتها  األمــــر  لــولــي 
املحتوى السيئ، وال مانع من 
األطفال  أجهزة  مراقبة  يتم  أن 
مـــن بــــاب الــحــمــايــة كــمــا يجب 
يختاره  الــذي  للمكان  االنتباه 
الطفل وقت استخدامه جهازه 
الذكي، مع ضــرورة أن يتحلى 
في  بالشجاعة  األمــــور  أولــيــاء 

التخاطب مع أبنائهم«.

مخاطر األلعاب اإللكترونية تهدد األطفال

قصي الشطي 

أحمد الحنيان 

قصي الشطي لـ »الراي«: 
ضعاف النفوس يغرون األطفال 

بإعطائهم ميزات إضافية 

- محترفون يخترقون
خصوصية األسرة 

من خالل التظاهر بأنهم طفل

- ضرورة مراقبة األطفال وإبالغ 
األجهزة الرسمية وإخطار الشركة 

بأي شيء مريب

أحمد الحنيان لـ »الراي«:
رت

ّ
تقارير أميركية حذ

من املواقع وأعربت عن تخوفها 
على األطفال

- برامج أمان يمكن لولي األمر 
تثبيتها وحجب املحتوى السيئ

- يجب االنتباه للمكان
الذي يختاره الطفل 

وقت استخدامه جهازه الذكي

املتحدثون صوبوا سهامهم على األداة الدستورية: نعمة أم نقمة؟

ندوة »ريكونسنس«: 
االستجوابات في الكويت... غريبة وغير طبيعية

| كتب غانم السليماني |

المــســت نـــدوة مــركــز ريكونسنس 
شاركت  التي  والـــدراســـات،  للبحوث 
بها ثلة من السياسين والقانونين، 
»تقييم   zoom برنامج  عبر  ناقشوا 
االســتــجــواب كـــأداة رقــابــة برملانية«، 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء، وخــلــصــت إلــى 
أن االســتــجــوابــات فـــي الــكــويــت غير 
طبيعية، وليس لها مثيل في العالم، 

وتمارس بشكل غريب.
الــنــدوة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي قــادهــا 
بــاقــتــدار وحــيــاديــة مــؤســس ورئيس 
ــبــــحــــوث  ــلــ مـــــــركـــــــز ريـــــكـــــونـــــســـــنـــــس لــ
والــــدراســــات عــبــدالــعــزيــز الــعــنــجــري، 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة مــــــحــــــامــــــي املــــحــــكــــمــــة 
الدستورية والتمييز الدكتور نواف 
الياسن، ووزير اإلعالم واملواصالت 
األســــبــــق ســــامــــي الـــنـــصـــف، وعــضــو 
ــة الـــكـــويـــت  ــاعــ ــنــ غــــرفــــة تـــــجـــــارة وصــ
عـــبـــدالـــلـــه املـــــــال، والــــنــــائــــب الـــســـابـــق 

عبدالرحمن العنجري.
قــال وزيــر املواصالت  البداية،  في 
الـــنـــصـــف، ردًا على  األســـبـــق ســـامـــي 
لالستجوابات  تقييمه  حــول  ســـؤال 
ــي، كــــــأداة  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــابــــق وأكـ كــــوزيــــر ســ
هـــل هـــي نــعــمــة أم نــقــمــة، إن »واقــــع 
ــات فـــي الـــكـــويـــت شبيه  ــوابـ ــتـــجـ االسـ
بحال الديموقراطية اإلطار األوسع، 
قصد منها شيء وتحقق منها شيء 
مغاير، فالديموقراطية التي نريدها 
هـــي لــتــعــزيــز تــكــافــؤ الـــفـــرص، ولــكــن 
وجدنا أنها هي املخل األول بتكافؤ 
الخاطئة،  املمارسة  نتيجة  الــفــرص، 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة خـــلـــقـــت ملـــحـــاربـــة 
الــفــســاد، وجــدنــا أنــهــا أحــيــانــا لنشر 

الفساد«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــنـــــــــصـــــــــف »أمــــــــــــــا 
ــيـــة  ــابـ رقـ أداة  وهـــــــو  ــواب،  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ االســ
من  كثير  فــي  لكن  الــخــطــأ،  ولتعديل 
االســتــجــوابــات نائب يريد مــن وزيــر 
أن يتجاوز في أمر ما )مالي، إداري 
صـــفـــقـــات(، إذا رفــــض الــــوزيــــر ذهــب 
وتوعد،  وهــدد  لالستجواب،  النائب 
واألمر اآلخر الطريقة التي يتم فيها 
للصحافة  ذهــبــت  لـــو  ــتـــجـــواب،  االسـ
ــلــــه التــــجــــد مـــحـــاضـــر  فـــــي الــــعــــالــــم كــ
الــديــمــوقــراطــيــة تــنــشــر فــي الصحف 
يــتــحــرك  أن  فــمــنــذ  الـــكـــويـــت،  فــــي  إال 
إلــى أن  الــنــائــب املستجوب مــن بيته 
يصل مجلس األمــة، تجد الكاميرات 
خــلــفــه، كــأنــه يــقــدم ورقـــة االســتــســالم 
الــوزيــر، كما أن االستجواب  ويحرج 
ــة، فــمــن  ــلــ ــات طــــويــ ــ ــاعـ ــ يـــمـــتـــد إلــــــى سـ
يـــركـــز مــــع هـــــذه املــــــدة الـــطـــويـــلـــة فــي 
االستجوابات  وبعض  االستجواب؟ 
الوزير،  لعمل  األول  اليوم  في  يكون 

على  يقدم  االستجواب  أصبح  حتى 
الهوية وليس القضية، وليس بهدف 

اإلصالح العام«.
إلـــــــــــــــى أن  الــــــــنــــــــصــــــــف  وأشــــــــــــــــــــــار 
»االســتــجــوابــات الــتــي قــدمــت لــم يتم 
متابعتها، ناهيك عن الحكم املسبق 
ــا نــــشــــاهــــده قــبــل  ــ ــتــــجــــواب، ومــ لــــالســ
تــقــديــم االســتــجــواب، تــجــد مــن يؤيد 
دون أن يسمع رأي الوزير، وأصبحت 
لــالســتــعــراض، ويــذهــب إلــى دواويـــن 

املنطقة لالستعراض وللتجريح«.
لـــســـت ضــد  »أنــــــا شــخــصــيــًا  وزاد 
االستجواب، بل مع هذه األداة، ولكن 
مع األسف أغلب االستجوابات قدمت 
لـــــوزراء مــجــتــهــديــن، رفــضــوا طلبات 
الـــنـــائـــب، وبــالــنــهــايــة يــخــرج الــوزيــر 
بــاإلحــراج، ولــكــن الــوزيــر الـــذي يلبي 
األبـــواب  لهم  ويفتح  الــنــواب  طلبات 
)محد يقرب صوبه(. فهل هذا املراد 
مــن االســتــجــواب الـــذي قــصــده اآلبـــاء 

املؤسسون في االستجواب؟«.
 »ال أتــكــلــم بالشكل 

ً
ومــضــى قــائــال

ــلــــق فـــــي االســـــتـــــجـــــواب فـــهـــنـــاك  ــطــ املــ
اســتــجــوابــات نــاجــحــة، ســاهــمــت في 
تــحــقــيــق مـــرادهـــا بــمــحــاربــة الــفــســاد 

وأتت ثمارها«.
ــم أن 85 فـــي املـــئـــة من  ــ ــال »رغـ ــ  وقـ
التعدي  بسبب  تقدم  االســتــجــوابــات 
عــلــى املــــال، نــجــد أن الــتــعــديــات على 
املــــال الــعــام مــســتــمــرة، وأصــبــح الكل 
يقول مفهوم التعدي على املال حتى 
املــتــعــدي عــلــى املـــال الــعــام يــقــول هــذا 
الكالم وبعض من يرفع راية محاربة 
الفساد هو فاسد حتى االستجواب«.

في  »املــشــكــلــة  أن  الــنــصــف  ورأى 
ــنــــصــــوص ولــــيــــس فـــــي الــــنــــفــــوس،  الــ
ــد أن يخلق  كــل حــالــة فــي الــدنــيــا البـ
لـــهـــا نــــص قـــانـــونـــي، وهــــــذا ســيــنــتــج 
ــــي ال  ــتـ ــ ــن الـــــنـــــصـــــوص، الـ ــ ــــن مــ ــاليـ ــ مـ
والنية  معها،  يتعامل  أن  يستطيع 
فــي اإلصـــالح تــواجــه الجميع وليس 
لها  والكويت  فقط،  الحاكمة  األســرة 

خــصــوصــيــة فــي الــنــظــام الــســيــاســي، 
وهــو نظام خليط، وهــذا ليس عيبًا 
فـــكـــل دولــــــة لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا فــي 
الـــنـــظـــام بـــن الـــرئـــاســـي والــبــرملــانــي، 
ــتـــجـــوابـــات فــــي الـــكـــويـــت غــيــر  فـــاالسـ
العالم  طبيعية وليس لها مثيل في 
والبد أن يكون لدينا لجنة قيم داخل 

مجلس األمة«.
النائب األسبق  من جانبه، اعتبر 
عبدالرحمن العنجري، أن اإلشكالية 
»أزمة نفوس وليست أزمة نصوص 
ــة، والــــبــــاقــــي تـــفـــاصـــيـــل...  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
ويجب حسم األمر: هل الكويت دولة 
دســتــوريــة تسير بــقــانــون ودســتــور، 
ــة تــســيــر بــمــفــهــوم املــشــيــخــة  ــ ــ أو دول
ــيـــرة؟ بــــرملــــان يــــمــــارس دوره  ــعـــشـ والـ
ــان مــفــكــك  ــ ــرملـ ــ ــيـــقـــي، أم بـ ــقـ بـــشـــكـــل حـ
ضعيف لكي يتم اختراقه والسيطرة 

عليه، وهنا تكمن املشكلة«.
حــق  »االســـــــتـــــــجـــــــواب  أن  وأفــــــــــــاد 
ــة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي  ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــائـــب ومـ ــنـ ــلـ لـ
ــان، ووجـــــود هلع  ــرملـ ــبـ الــســيــاســة والـ
مــن االســتــجــوابــات يــعــود لخلل عدم 
مــعــرفــتــنــا مـــن نــحــن هـــل نــحــن نــظــام 
رأيت  عمرك  هل  برملاني؟  أم  رئاسي 
األغلبية  تــعــرف  تــشــكــل وال  حــكــومــة 
الــبــرملــانــيــة املـــوجـــودة لــديــهــا؟ وهــنــا 

الخلل«.
»األوضـــــــاع  أن  الـــعـــنـــجـــري  ورأى 
الحالية تشير أن هناك تسامحًا مع 
الفساد ولــن يكون هناك إصــالح إال 

بوجود رغبة صادقة«.
وزاد »نواجه فسادًا كبيرًا بسبب 
ــام  ــظــ ــنــ ــب االســـــتـــــجـــــوابـــــات والــ ــطــ شــ
وليس  أفــرادًا  ينتخب  الديموقراطي 

برامج سياسية ورؤى«.
من جانبه، قال محامي محكمتي 
الـــتـــمـــيـــيـــز والــــدســــتــــوريــــة الـــدكـــتـــور 
ــــواف الـــيـــاســـن، إن مــســألــة الــنــظــام  نـ
ــه »نــظــام هــجــن بن  فــي الــكــويــت، أنـ
أن  أعتقد  وال  البرملاني،  و  الرئاسي 
أسرة الحكم هي من تحسم املوضوع، 

الحالة في  أوجــد هــذه  الدستور  ألن 
مــواده عمدا، ونتكلم أن االستجواب 
إحدى األدوات التي مّكن فيه البرملان 
من ممارسة اختصاصه في مواجهة 
األسئلة،  ومنها  الرقابة  في  السلطة 
القانوني  الجانب  بن  خلط  وهناك 
والجانب السياسي، هل االستجواب 
لالستفهام  أم  الــوزيــر  إلســقــاط  أداة 

منه أو يقصد منه التجريح؟«.
ــة  ــألـ ــذه »املـــسـ ــ ــى أن هــ ــ  وأشــــــــار إلــ
حــســمــت فــــي املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
 ،101،100 لــلــمــادتــن  تــفــســيــرهــا  فـــي 
الفتا إلى أن االستجوابات أصبحت 
ــم تــــطــــرح  ــ ــ ــر، ثـ ــيــ ــهــ ـــشــ ــة تـ ــلــ ــفــ ــــل حــ ــثـ ــ مـ
مـــلـــفـــات مــفــاجــئــة فــــي االســـتـــجـــواب، 
ــالــــف لــــلــــدســــتــــور، الـــــذي  وهـــــــــذا مــــخــ
ــواد غـــامـــضـــة فــي  ــ ــ ــود مـ ــ ــ يــــرفــــض وجـ
يـــكـــون  أن  ويـــــجـــــب  االســـــــتـــــــجـــــــواب، 
ــــن جــهــة  ــــواب واضــــــحــــــًا، مــ ــجــ ــ ــتــ ــ االســ
ــرى ارتـــبـــاك بــعــض الـــــــوزراء عند  ــ أخـ
طــرح االســتــجــواب، مــع كــل احترامنا 
لـــكـــل الــــــــــوزراء، هــــم لـــيـــســـوا خــريــجــي 
ــعــــات ســــيــــاســــيــــة، هــــــم أنــــــاس  ــمــ تــــجــ
ثم  عملهم،  فــي  قــيــاديــون مخلصون 
تبوؤا املنصب الوزاري، )هناك( فرق 
الجيد  التنفيذي  املــديــر  الــوزيــر  بــن 

والوزير السياسي«.

وأكــــد أن االســـتـــجـــواب، كــمــا قالت 
املـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة »لـــيـــس حــقــًا 
االســتــجــوابــات  إنــمــا  للنائب،  مطلقًا 
ــيـــدة بـــحـــســـن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا وفـــق  ــقـ مـ
فإذا  الدستور،  في  املقررة  الضوابط 
انـــحـــرف االســـتـــجـــواب عـــن مــقــاصــده 
ــقــــط فـــــــي دائـــــــــرة  ــســ ــة يــ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ

املحظور«.
الـــعـــمـــل  أن  ــــن  ــاسـ ــ ــيـ ــ الـ وأوضــــــــــــح 
الفردي في البرملان متاح في الرقابة 
ــنـــاخـــب هـــو الــرقــيــب  الـــبـــرملـــانـــيـــة، والـ
عــلــى الـــنـــائـــب، واإلشـــكـــالـــيـــة ومــربــط 
الـــفـــرس، هـــي الــنــاخــب قــبــل الــنــائــب، 
ــو مـــن يـــخـــرج هـــؤالء  ألن الـــنـــاخـــب هـ
النواب، ومشكلة االستجواب طريقة 
القانونية  الــنــصــوص  مــع  الــتــعــاطــي 
ــــي اســــتــــخــــدام الـــحـــق،  والـــتـــعـــســـف فـ
فــي اإلصــالحــات، وكثير  النظر  دون 
ــارج املــنــطــقــة  ــ مــــن االســـتـــجـــوابـــات خــ
الــدســتــوريــة، وهــنــاك أدلـــة على ذلــك، 
الدستورية  املحكمة  فسرت  فعندما 
األداة  فـــســـرت  و101   100 املــــادتــــن 

بشكل تفصيلي.
من جانبه، قال عضو غرفة تجارة 
وصــنــاعــة الــكــويــت عــبــدالــلــه نجيب 
ــــال، إن الـــغـــرفـــة عـــلـــى مــــر الـــتـــاريـــخ  املــ
باعتبارها  عليها  بهجمات  تجابه 

فهناك نوعان  الــتــجــار،  مــركــز تجمع 
مـــن الـــتـــجـــار، تــاجــر نــظــيــف ويــخــاف 
الخير  أن  ونجد  فاسد.  وتاجر  الله، 
الفاسد  يخص والشر يعم، فالتاجر 
ــقـــة، ســـاهـــم فــي  ــابـ فــــي الــــفــــتــــرات الـــسـ
أبناءهم  وربـــوا  اإلصــالحــات،  عرقلة 
عــلــى تــكــســيــر الـــقـــوانـــن واســتــعــمــال 

الضغوط لتمرير مناقصاته.
 وقال املال إن »غرفة التجارة منذ 
بداية التأسيس في العام 1958، كان 
لــهــا إســـهـــامـــات فـــي الــتــطــويــر وحــل 
يفتح  شخص  وأي  الــتــجــار،  مشاكل 

 فهو تاجر«،
ً
محال

ــه الـــحـــالـــي  ــتــــوجــ  وأشـــــــــار إلــــــى الــ
لـــحـــل الــتــركــيــبــة الـــســـكـــانـــيـــة، بــســبــب 
والعمالة  الفاسدين،  اإلقامات  تجار 
ــة، ونــــجــــد الــــتــــوجــــه الــــعــــام  ــبــ ــائــ ــســ الــ
للضغط على غرفة التجارة للضغط 
على التجار، فهناك تجار من خارج 
الــغــرفــة، ولــديــنــا أكــثــر مـــن 100 ألــف 

تاجر.
الـــــدمـــــاء  »تـــــجـــــديـــــد  أن  واعـــــتـــــبـــــر 
ــابــــات كــل  ــتــــخــ ــا انــ ــنــ ــديــ ــلــــوب، ولــ ــطــ مــ
ــد الـــــــدمـــــــاء، ونـــجـــد  ــجـــديـ ــتـ ــتـــن لـ ــنـ سـ
أنــــه لـــم تــتــح فــــرص لــبــعــض أعــضــاء 
الـــغـــرفـــة ألخــــذ دورهــــــم فـــي الــتــمــثــيــل 
والهيئات،  الحكومية  الجهات  لــدى 
وبــعــض األعـــضـــاء مـــع كـــل االحـــتـــرام 
في عضوياتهم  النظر  إعــادة  طلبنا 
الرسمية بشكل  الــجــهــات  فــي بعض 
عـــــام، وبــعــضــهــم تـــجـــاوز الــعــضــويــة 
أكثر مــن 20 عــامــًا، ولــم يفتح املجال 

لغيره«.
وأشـــــاد بـــــأداء جــمــيــع مـــن تــقــلــدوا 
إلــــى أن أداء  ــة، الفـــتـــًا  ــرفـ ــغـ الـ رئـــاســـة 
الغرفة في حقبة املرحوم عبدالعزيز 
ــة  ــئـ ــيـ ــلـ ــة مـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـــــــصـــــــقـــــــر، كـــــــانـــــــت حـ
بــــاإلنــــجــــازات واملــــواقــــف الــســيــاســيــة 
لها، ونتطلع  املشهود  واالقتصادية 
لدور كبير للغرفة في املرحلة املقبلة، 
االقتصاد  إيجابًا على دور  ينعكس 

في الكويت.

النصف: االستجوابات 
شبيهة بديموقراطية 
الكويت... القصد منها 

شيء وتحقق شيئًا مغايرًا

 85 في املئة من 
االستجوابات بسبب 
التعدي على املال...
والتعديات مستمرة

العنجري:
الهلع من االستجوابات 

يعود لخلل عدم معرفتنا 
من نحن... نظامنا رئاسي 

أم برملاني؟ 

نواف الياسني: 
اإلشكالية ومربط الفرس 

في الناخب قبل النائب 

مشكلة االستجوابات 
التعسف باستخدام 

الحق وكثير منها خارج 
املنطقة الدستورية 

املال: نتطلع لدور كبير 
للغرفة في املرحلة 

املقبلة ينعكس إيجابًا 
على دور االقتصاد 

عبدالعزيز العنجري عبدالله املالعبدالرحمن العنجري نواف الياسنيسامي النصف

   »موسوعة الكويت الدستورية« 
تحدث املال عن »موسوعة الكويت الدستورية«، وقال »هي 

مبادرة مني... اعتمدت على مبادرة بدأت العام 2008، وهي 
إصدارات مهمة تعطي الباحث معلومة صحيحة«.

 أسئلة وتعقيبات 
 فتح مؤسس ورئيس مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات 
عبدالعزيز العنجري، باب األسئلة أمام الحضور، حيث أجاب 
املتحدثون عن األسئلة، التي طرحت من املتابعني، وعقبوا 

على بعض اآلراء.


