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االنتخابات الطالبية 
والتعصب القبلي 

والطائفي!
متيزت الكويت وهلل احلمد 

بالدميوقراطية واحلرية منذ 
ما قبل قيام الدستور بل 

ومنذ ما قبل نشأة الكويت 
احلديثة، لذلك أهل الكويت 

جبلوا على التشاور والتحاور 
وحرية الرأي فيما بينهم، إلى 

أن استمر هذا الوضع الى 
يومنا هذا من خالل االلتقاء 

في الدواوين واألسواق وفي 
احملافل والتجمعات املختلفة 

وهذا ما أدى إلى النقلة 
النوعية في بداية ستينيات 
القرن املاضي عندما بدأت 

عجلة احلركة االنتخابية تدور 
على جميع املستويات، بدءا 

باالنتخابات النيابية والبلدية 
وبعدها انتخابات جمعيات 

النفع العام والنقابات والنوادي 
الرياضية واجلمعيات التعاونية 
والغرف التجارية والصناعية، 

إلى أن انتقلت على مستوى 
طلبة اجلامعة وكانت تعد نقلة 

نوعية ألنها شملت شريحة 
كبيرى من املواطنني ومن 

اجلنسني ومن مختلف الكليات 
النظرية والعملية وال شك أنها 
قامت وأنشأت وتأسست من 

اجل خدمة الطلبة واالرتقاء 
بالعملية التعليمية وكانت 
االنتخابات في تلك الفترة 

برامجها وأهدافها وطموحاتها 
من خالل القائمني عليها 

واملشاركني بها من جميع 
القوائم تختلف متاما عما 
يحدث وحدث بالفعل في 
السنوات القليلة املاضية.

في تلك الفترة كانت القوائم 
ال تفرق بني الطلبة وال يوجد 

بها متييز أو تعصب لفئة 
دون األخرى وسياستها كانت 
منصبة على التطور والتغيير 
في اجلوانب التعليمية وكانت 

تقوم بإعداد الكثير من 
امللتقيات الطالبية واملهرجانات 
الهادفة وتتفاعل مع كل قضايا 

املجتمع املختلفة وحتى على 
مستوى األحداث اخلارجية كان 
لها رأي ومشاركة فاعلة إضافة 

إلى القيام باألنشطة املتعددة 
من رحالت داخلية وخارجية 
للطلبة املتفوقني واملتميزين 

الطالعهم كل ما هو جديد في 
العلم والتقدم وزيارة األماكن 
السياحية والتاريخية للترفيه 

وللفائدة.
اليوم، الوضع اختلف متاما 
فقد دخلت العصبية القبلية 

والطائفية على اخلط وأصبح 
الشغل الشاغل هو جناح 

القائمة الفالنية التي حتتوي 
أسماء قبيلة أو طائفة معينة، 

وقد شاهدنا أيضا املشاجرات 
التي حتدث في بعض الكليات 
وتصل في أحيان كثيرة إلى 
الضرب والسباب والشتائم 

والفوضى في مكان يفترض 
انه مكان للدراسة وللعلم وليس 

حلبة مصارعة بني القوائم 
االنتحابية على مرأى وسائل 
اإلعالم املختلفة والهدف من 

هذا ليس من أجل االرتقاء 
بالعلم وخدمة الطلبة وتطوير 

العملية التعليمية ومساندة 
الهيئة التدريسية ولكن ما 

يحدث من أجل التنافس القبلي 
والطبقي والطائفي لدرجة أنه 

تعدى حدود الكويت، ووصلت 
العدوى إلى الدول األخرى 

التي توجد بها احتادات للطلبة، 
وتقام بها انتخابات هناك 

وهذا في مجمله ما جعل وزير 
التربية يصرح قبل فترة 

ويفكر في حل احتاد الطلبة 
وإلغاء االنتخابات بسبب كثرة 

املشاكل في اآلونة األخيرة، 
وطبعا نحن هنا ال نؤيد الوزير 

وال نشجع مثل هذه اخلطوة 
إال أنه يجب على املسؤولني في 

اجلامعة دراسة الوضع جيدا 
والقيام بإجراءات احترازية 

ووضع اخلطط التي من شأنها 
احلد من هذه الظواهر السلبية 

والدخيلة على مجتمعنا حتى 
ال تتضخم وتتوسع املشكلة 

في املستقبل وتصل إلى أمور 
ال حتمد عقباها، مع متنياتنا 
بالتوفيق والنجاح إلخواننا 

وأبنائنا الطلبة وكل عام 
واجلميع بخير.

a.alsalleh@yahoo.com

khaled-news@hotmail.com

dmadooh@yahoo.com
twitter: @dmadooh
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خالد العرافة 

دالل عبدالرزاق مدوه

مع تخوف أوروبا من اقتحام الطائفية 
ملجتمعاتهم، يبدو البعض منا قد سبقهم 

ووزع تصنيفاته الضيقة والساذجة 
عليهما بحكم تدخالتهما ضد اجلماعات 

اإلرهابية، وعلى األخص في سورية 
والعراق: روسيا للشيعة! وأميركا 

للسنة!
رغم أن دافعهما األول واألخير 
مصاحلهما. التي التقت هنا مع 

مصاحلنا جميعا كعرب ومسلمني التي 
يفترض أن تكون في القضاء على هذه 
اجلماعات التي عاثت فسادا في احلرث 
والنسل، تستأصل الناس بصفتهم إما 

شيعة كفرة أو سنة مرتدون!!
هذا هو العنوان األهم الذي طغى على 

أي عنوان آخر كاملطالبة بالدميوقراطية! 
فحينما يفتقد األمن ويسود اإلرهاب 

والتكفير، تعتبر املطالبات األخرى ترفا 
وخباال!

واألدهى واألمر أن يعتقد السذج 
ويروج له املتعصبون أن اإلرهاب 

سيقف عند احلدود العراقية والسورية 
والدول البعيدة عنا! بينما هم يعملون 

للخالفة املزيفة التكفيرية لتبلع األقاليم 
اإلسالمية ومن عليها ومن يجاورها. 

يعني حتى نحن في بالدنا الراغدة 
املطمئنة أننا مهددون بوحشيتهم 
كمواطنني ووافدين سنة وشيعة 

ومسيحيني وليبرليني... الخ، إال من 
استسلم لهم صاغرا ذليال.

وإزاء ذلك، فمن مصلحتنا الوطنية على 
األقل أن ندعم كل جهد ونشجع كل 

رصاصة منطلقة نحو التكفيريني هناك، 
أيا كان مطلقها من الروس أو األميركان 

وغيرهما، مع التقاء وتبادل املصالح. 
مع احلذر ممن يكذب ويداهن ويدعمهم 

من طرف خفي وبيد املكر واخلبث 
السياسي.

لكن مع األسف أال نرى هذه املصالح 
تلتقي لنصرة العزل من شعبنا 

الفلسطيني، وإنقاذ قدسنا الشريف، من 
اجلزار الصهيوني الذي التقت مصاحله 
كذلك مع تلك القوى التكفيرية الوحشية 

التي أشغلت وأنفذت طاقات املعادين 
للصهيونية.

تصرف الدولة ممثلة في الهيئة العامة 
للرعاية السكنية ماليني الدنانير كبدل 

إيجار للمواطنني بواقع 150 دينارا 
شهريا منذ عقود من الزمن وهي تشهد 
استنزافا كبيرا لألموال دون أي حلول 

أو جدوى من عملية الصرف.
بالنسبة للبدل الذي يصرف للمواطن 

فهو حتصيل حاصل وال ميكن ألي 
رب أسرة احلصول على أي سكن 

بهذا املبلغ، حيث إن أقل شقة إيجارها 
الشهري في مختلف احملافظات يبلغ 
500 دينار فضال عن ان هناك مناطق 

أخرى تصل الشقق بها الى 800 
دينار، ورغم ذلك ليس هناك خيار 

آخر للمواطن وأسرته سواء القبول 
بالعرض املطروح رغم مبالغته في ظل 
غياب اجلانب الرقابي عن آلية تضبط 

بها أسعار اإليجارات في تلك املناطق 
التي يستغل بعض أصحاب املنازل أو 

العمارات السكنية حاجة املواطن للسكن 
فيقفز باألسعار بني فتره وأخرى دون 

أي محاسبة.
يتوجب على اجلهات املسؤولة ان 

تنتفض وتقف بجانب املواطن وتنصفه 
من خالل تطبيق آلية بحق أصحاب 

العمارات السكنية وكذلك املنازل الذي 
يستغل أصحابها حاجة الناس للسكن 

من خالل ايجاد آلية تتمثل في مضاعفة 
رسوم الكهرباء واملاء عليهم إضافة الى 

بعض اخلدمات من اجل احلد من ارتفاع 
االيجارات وبذلك سوف جند الكل 

ملتزم مبلبغ معني خوفا من ارتفاع 
اخلدمات عليه. 

كما يتوجب أيضا على احلكومة إيجاد 

آلية من خالل استثمار عمارات سكنية 
في كل محافظه يتم تخصيصها لألسر 
حلني توفر السكن لهم بدال من املبالغ 

التي تدفعها احلكومة كل عام مقابل 
إيجار رمزي ال يتعدى 50 دينارا وبذلك 
سوف تستفيد الدولة من تلك العمارات 

التابعة لها استثماريا وفي املقابل 
ستوفر على الدولة ماليني الدنانير 

التي يتم صرفها كل شهر للمواطنني، 
وكذلك حماية أرباب االسر في حال 
تطبيقه من استقالل البعض لهم في 

زيادة االيجارات هذه الطريقة ستكون 
احد احللول الى حني حصول اجلميع 

على السكن املخصصة له ومنا الى 
املسؤولني اقتراحنا بني يديكم وفروا 

على الدولة وارحموا جيوب الناس من 
الشفط غير املبرر. 

يبدأ تدمير املجتمعات بتدمير األسر 
وتفكيكها، ألن األسرة هي أساس 
بناء املجتمع، فإذا حتطم األساس 
هدم البناء، وتعتبر التكنولوجيا 

احلديثة من أفضل الوسائل التي 
يلجأ إليها أصحاب األهداف اخلبيثة 

لتدمير األسر، وبالتالي إضعاف 
املجتمع حتى يسهل اختراقه 

والسيطرة عليه.
وقد ذكر الزميل الكاتب محمد علي 
احلربي في مقاله املنشور في موقع 

صحيفة »عني اليوم« اإللكترونية 
بعنوان: »الفاجعة على األبواب..

ال أحد بريء!« قصة طفل قريب 
له، في الثامنة من عمره، وجدت 

والدته مصادفة في جهاز »اآليباد« 
اخلاص به صفحة مفتوحة على موقع 

لتعليم تصنيع قنبلة في املنزل! 
وأن األم عندما حاورت الطفل عن 
»داعش« حدثها عن حبه وتأييده 

املطلق للدواعش، وعندما حاولت أن 
توضح له كفر »داعش« وخطرهم 

وخطأ منهجهم، وأن مجتمعه مسالم 
ومؤمن، تهجم الطفل على والدته 

ورفض بشدة انتقادها لهم، وأتهمها 
بالكفر هي واملجتمع.

كما ذكر ان تنظيم »داعش« اختراق 

قلوب األطفال واملراهقني وغسل 
أدمغتهم، عبر توظيف وسائل التقنية 

احلديثة، واأللعاب اإللكترونية، 
مثل لعبة »صليل الصوارم« التي 
مت حتميلها أكثر من 40 ألف مرة، 

وتتضمن عدة مراحل يتقمص 
خاللها الالعب دور أحد أفراد التنظيم 

اإلرهابي، فيقوم مبهمات إجرامية، 
كالقنص وسرقة السيارات، وجتهيز 

القنابل، وتفجير املساجد واملنازل، 
وعمليات إرهابية ضد منشآت وقوات 

عسكرية، وكل ذلك القتل والتدمير 
يتم مبصاحبة أنغام النشيد الرسمي 

للتنظيم.
وحول نفس املوضوع وصلني 

مقطع صوتي لطفل يخبر والدته عن 
أشخاص غرباء يلعبون معه في جهاز 
»البالي ستيشن« املتصل باإلنترنت 

ثم يحرضونه على قتل والدته أو أحد 
أقاربه ليدخل اجلنة.

كما تسلمت رسالة عبر »الواتساب« 
عن حوار مدرسة مع مجموعة من 

طالباتها عن نوعية األلعاب املوجودة 
في أجهزتهن، حيث ذكرن أنها 

تتضمن أمورا خطيرة جدا كالدعوة 
الى الكفر، أو مشاهدة صور عارية 

أو مثيرة، أو الترغيب في االنضمام 

إلى داعش، أو زرع بذور االرهاب من 
خالل قتل الشرطة وتدمير القرى 

بالقنابل.
لذا فإنني أضم صوتي الى صوت 
الزميل الكاتب محمد علي احلربي 
في مطالبة اجلهات املعنية بحجب 

تلك األلعاب ومنع تنزيلها من 
خالل اإلنترنت، أو بيعها في 

محالت األلعاب اإللكترونية، وكذلك 
دور املنظمات الدولية في إصدار 

تشريعات وقوانني حتمي أبناءنا من 
خطر »داعش« وغيرها من التنظيمات 

اإلرهابية،
كذلك فإنني أدعو كال من اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، 

واجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات، 
وإدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية 

في وزارة الداخلية، وغيرها من 
اجلهات ذات العالقة، إلى تنفيذ حملة 
إعالمية توعوية حتت عنوان »احلملة 
الوطنية ملقاومة أخطار التكنولوجيا« 
لتوعية أولياء األمور وطلبة املدارس 

واجلامعات واملدرسني بصورة 
خاصة، وأفراد املجتمع بصورة عامة، 

وحتذيرهم من خطر تلك األلعاب 
اإللكترونية، ودورها في نشر الفساد 

والعنف واإلرهاب في املجتمع.

طائفية الدولة 
العظمى

بدل اإليجار 
ال يكفي واحلل 
بيد احلكومة

األلعاب 
اإللكترونية 
وسائل جتنيد 
داعشية
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إطاللة

زوايا كلمة

العالقات السياسية بني البلدان والتيارات السياسية أو 
اخلصوم السياسيني يستغلها الكثير منهم إن لم يكن 

جميعهم للحصول على مكاسب لهم ويوهمون العامة بأنهم 
متخاصمون وتكاد جتزم حني تسمع تصريحاتهم بأنهم 

أضداد وأعداء ولكن احلقيقة هي عكس ذلك.
تلك العالقات تشبه كثيرا والى حد التطابق ما نشاهده في 

األفالم املصرية القدمية فقد كانوا يصورون لنا الفنانة سعاد 
حسني والفنان رشدي اباظة وهما يجلسان في أحد املطاعم 

وفي قمة االحترام وأمامهم ڤازة فيها وردة وطبق فوفتيك 
وليس هناك ما يريب بينهم.

ولكنهم في نفس الوقت كانوا يصورون ما يحدث حتت 
الطاولة وهما يخلعان أحذيتهما ويالمسان األقدام دون أن 
يعلم من حولهما مبا يحدث حتت تلك الطاولة، فكثير من 

الدول املتخاصمة تستغل تلك الطاولة اخلبيثة كغطاء ملا يدور 
بينها حتتها.

وهذا األمر ما تثبته السياسة الغربية التي تتخاصم على 
طاولة اإلرهاب في األراضي العربية ولكنهم متحابون وكما 
السمن في العسل في اخلفاء مع من خلقوهم ويدعون أنهم 
يحاربونهم ولكننا لم نر العسل الذي يأكلونه حتت طاولتنا، 

فهل يعقل أن روسيا تدمر 29 معسكرا تدريبيا لداعش 
بعد أيام من دخولها التحالف الدولي؟ فكيف وجد الطيران 

الروسي تلك املعسكرات ولم جتده طائرات التحالف مبا فيها 
الطائرات األميركية!

أدام اهلل العقول التي متيز بني »فوق الطاولة« وحتتها وال 
دامت الطاوالت اخلبيثة في أي مكان.

كما توقعت وتوقع املراقبون األكفاء نالت تونس جائزة 
نوبل رفيعة املقام ناطقة الكلمة النتقالها الى النهج 

الدميوقراطي بسهولة ويسر وهدوء دون هرج ومرج 
ودون إسالة قطرة من دماء.

بل ان نيل تونس جائزة نوبل للسالم مت للجدارة التي 
اتبعتها واحلرية التي انتهجتها سياسيا بطريق احلوار 

الطيب واخلير والسلم حبا حلرية الرأي ورفعة ملآثر 
التصميم قريب املنال وملنهج الدميوقراطية احلية حتى 

باتت محط اإلعجاب والتذكار.
نعم قلبت اللجنة العاملية مبنح جائزة نوبل لصفحات احياء 

تاريخ تونس في االنتقال السلمي دميوقراطيا ال دمويا 
وهمجية مجاراتها في دول أثار حتولها التقزز والنكران 

حتى ان الـ Dicline الذي اتبعته للوصول الى الدميوقراطية 
كان حارقا ومازال.

نعم انتقلت هاتيك الدول الى الدميوقراطية ولكن ليس 
كمآثر تونس وانتقالها لها بأسلوب حكيم ومحبب، وقد 
كان نيل تونس للجائزة لهذا العام متوقعا وليس بعيدا 

فقد كانت النموذج احلي والناطق باالستحقاق وعلى عجل 
ودون تردد وال انكفاء حتى اذا ما اختيرت صفق املراقبون 
طويال لها وألنفسهم اذ هي األولى واألجدر لنيل اجلائزة، 
السيما ان Tumisian National Dialoge Quartet، اذ نالتها 
قطعت شوطا طويال جدا وهي منكفئة على نفسها تخطط 
يوما بيوم لالنتقال بسلطاتها في احلكم دميوقراطيا حتى 

اجنزت وبنجاح منقطع النظير سبال ما كان ألي دولة أخرى 
القدرة والفاعلية على إجنازها ونيلها اجلائزة وهي اجلائزة 

املفخرة ألي دولة تنالها.
ولم يساور خلدي أبدا أدنى شك في ان تونس هي البلد 

العربي املميز عن الدول العربية في املضي قدما وبكل 
سهولة ويسر وإيجابية حيال حتقيق الدميوقراطية التي 

كانت بعيدة كل البعد عن كثير من قريناتها من الدول 
العربية التي صالت وجالت أمدا حلني انفاذ الربيع العربي.

بل ان تونس بشعبها الراقي وأكادميية منهجها الفكري 
واتساقه ظلت هي وعلى الدوام األولى في الدول العربية 

التي يرشحها الكبار من قادة العالم الواسع ألن تكون 
األولى في االنفتاح على النهج االيجابي والدميوقراطي 
الالمنغلق على ذاته في املضي قدما بكل سهولة ويسر 

نحو النهج الدميوقراطي حتى آن أوان تطبيقه كامال على 
أرض الواقع ليس في الزمن الراهن وإمنا منذ القدم ومنذ 

كان احلبيب بورقيبة يقف في قمة قيادة شعبه في تيسير 
األوضاع دميوقراطيا، بل ان الرجل »األميركي« زين 

العابدين بن علي اذ ازاحه عن السلطة كان ذا ذهن متقد 
الذكاء ألن ينال الشعب التونسي نصيبه من الدميوقراطية 

وبكل سهولة.
ولعل اجلمع املهول من البشر في العالم صفقوا طويال لنب 
علي وثمنوا أداءه عاليا في حكم تونس حتى اذا حان وقت 
رحيله رحل عن بالده تاركا الشعب التونسي برعاية قادته 
ومسؤوليه للجوء لغيره في قيادة تونس، حيث رحبت به 

اململكة العربية السعودية لإلقامة على أراضيها.
نعم كان بن علي مفكرا  ميلك يقظة الفهم وسبل التصرف 

طوال حكمه لتونس ومنذ البداية حني أزاح بورقيبة عن 
السلطة بسبب مرض اخلوف وأجلأه الى مقر إقامة جبرية 

ومبنزل على قمة جبل.
وظل بعده الفكر التونسي راقيا بال سفك للدماء، حيث 

انتخب رئيسه دميوقراطيا ومضت تونس قدما بهذا في 
اختيار قادة احلكم وتشكيل الوزراء ناهيك عن االيتان 

ببرملان بأسلوب دميوقراطي وإرساء حق الترشيح 
واالنتخاب.

ولم يبد التونسيون على مدى سنوات طوال أي تردد 
في احلصول على حقوقهم عند احلاجة بالسلوك السلمي 

فلطاملا كان احتجاجهم على نهج مظاهرات ومسيرات 
سلمية هادفة الى اخلير واحملبة، بل والهدوء املرغوب في 

كل آن وأوان.
نعم هذه هي تونس اخلضراء واجلميلة والغناء، وهذا 

هو الشعب التونسي ذو الفكر املتفتح واملنشرح والصدر 
الواسع والعقل الناضج الذي وضع الدميوقراطية في أولى 
سلم أولوياته حتى ان العالم كله اعتبره منوذجا فذا ملآثره 
احلكيمة في عملية االنتقال الى الدميوقراطية، ولذا يفخر 

العالم العربي بأكمله به اذ ينال جائزة نوبل حلكمته وأفعاله 
وأدائه لالنتقال الى النهج الدميوقراطي في احلكم عن حق 

وحقيق وبكل أهلية وجدارة.
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صالح الساير 
قام املصريون بثورتهم وأجبروا 

الرئيس حسني مبارك على التنحي 
رافعني شعارات إصالحية تنشد 
القانون في الدولة املدنية، وكان 

التونسيون قد سبقوهم إلى الشوارع 
الغاضبة من أجل الهدف ذاته. وبعد ان 

دارت األفالك دورتها وأنقشع غبار 
الثورة، أدرك الشعب املصري ومثله 

التونسي أن املياه الثورية العفوية 
جرت في مسارب أخرى منظمة 

ومرتب لها، وان الثمار املقطوفة ال 
عالقة لها بالزروع.

> > >

جترع الناس خيبة أملهم وعادوا ثانية 
للشوارع. ففي تونس هاج الشعب 

وماج بعد تخبط احلكام اجلدد الذين 
أثبتوا أن من يصلح إلقامة الصالة قد 
ال يصلح إلدارة البالد حتى مت االتفاق 
على )جلنة رباعية( متهد الطريق نحو 
اخلالص، فكان لها ذلك. وهكذا حدث 

في مصر حني حتشد ماليني املصريني 
في امليادين بهدف انتشال بالدهم من 
كبوتها الثورية حتى استجاب اجليش 

املصري وقام بحركته التصحيحية 
وأعاد مصر إلى أهلها بعد أن استعادها 

من العشيرة.

> > >
أثبت »الربيع العربي« أن الثورات 

عرضة للسرقة واالختطاف 
واالختراق، وذلك ما جرى في مصر 
وتونس قبل إنقاذ البلدين على أيدي 
العقالء الشجعان من مواجهة املصير 

اجلهنمي الذي انتهت اليه ليبيا. ورمبا 
األمر ذاته حدث ويحدث في سورية 
التي تقف اليوم واجمة في مفترق 

طرق. أما استمرار الفوضى واخلراب 
والتشظي أو السعي إلى مخرج 

مبشاركة الدولة العميقة وإنقاذ ما 
ميكن إنقاذه! 

اخلروج
 من جهنم

السايرزم


