
 10  الجامعة والتطبيقي  االحد  ١١  اكتوبر  ٢٠٠٩   
 «األنباء» استضافت مناظرة القوائم على مدى ٣ ساعات وناقشت ٣ محاور رئيسية

 ممثلو القوائم بالجامعة: مستعدون للعرس االنتخابي ونِعد الطلبة بالمزيد من اإلنجازات

الفضلــي:   عبدالعزيــز 
«االئتالفية» حريصة على التواصل 
والتفاعل في الجانب االجتماعي 
وحققت عدة إنجازات أكاديميًا

 آالء خليفة

ــنوي املتمثل في انتخابات  ــهد جامعة الكويت العديد من األحداث، ولعل احلدث األبرز هو العرس االنتخابي الس   مع بداية العام اجلامعي تش
ــة الكويت ولقرب عقد االنتخابات وتزامنا  ــة القوية بني القوائم الطالبية بجامع ــاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع اجلامعة، وتتميز باملنافس االحت
ــتقلة بعقد مناظرة مع القائمة االئتالفية تبنت «األنباء» عقد املناظرة الطالبية بحضور جميع القوائم الطالبية كما رغبت  مع مطالبة القائمة املس

االئتالفية واعتذرت عنها قائمة االحتاد اإلسالمي.
ــقي القوائم، سارت هادئة احيانا وعاصفة احيانا اخرى  ــاعات ونصف الساعة، شهدنا شدا وجذبا بني منس ــتمرت املناظرة قرابة الـ ٣ س   اس
وتناقشنا مع منسقي القوائم في ٣ محاور رئيسية تخللها العديد من احملاور الفرعية التي جمعت منسقي القوائم في نقاش جاد وهادف ونقطة 

ــية اولها فكر القائمة ومنهجية  ــملت ٣ محاور رئيس ــنعرض تفاصيل احملاضرة التي ش تضاف لرصيد احلركة الطالبية الكويتية الرائدة، وس
القائمة ومبادئها. اما احملور الثاني من املناظرة فقد استعرض مواقف كل قائمة من القوائم سواء الوطنية او الطالبية او االكادميية، فتحدثت كل 
قائمة عن مواقفها ولم يخل احملور من مناقشات حادة بني القوائم في التعقيبات حول موقف كل قائمة، ولكن اجمعت القوائم الطالبية على عدم 
ــة دون األخرى فجميع القوائم الطالبية هي قوائم وطنية هدفها األول واألخير هو خدمة الكويت، ودار احملور الثالث  ــدة على وطنية قائم املزاي
ــاد الوطني لطلبة الكويت وانتخابات  ــتعدادات كل قائمة خلوض انتخابات االحت ــر من مناظرة القوائم الطالبية بجامعة الكويت حول اس واألخي
ــالمة االنتخابات، وإليكم  ــرفة على االنتخابات لضمان س ــلطنا الضوء على مقترحات القوائم للهيئة التنفيذية املش اجلمعيات والروابط كما س

تفاصيل املناظرة: 

«رؤى  السـميط:   أحمـد 
االنتخابـي  البرنامـج   «٢٠١٥
للقائمـة االئتالفيـة على مدى 
السـنوات الخمـس المقبلـة

 أحمد السميط  عبدالعزيز الفضلي 

 من أجواء المناظرة
  لـــم يحضر من ميثل قائمة االحتاد اإلســـالمي على الرغم 
من تأكيدهم على احلضور، فلم يحضر املنســـق العام او من 

ينوب عنه.
   كانت قائمتا االئتالفية واإلسالمية من أوائل احلضور قبل 

موعد املناظرة بـ ١٠ دقائق.
   تأخرت القائمة املستقلة عن احلضور فحضرت بعد املوعد 

بنصف ساعة تالها حضور قائمة الوسط الدميوقراطي.
   كانت القائمة املستقلة األكثر مقاطعة حلديث القائمة االئتالفية 
في حني التزم رئيس مجلس القائمة االئتالفية بالوقت احملدد 

له في كل مداخلة.
   قام منسق «اإلســـالمية» محمد عبدالصمد بدور كبير في 
تهدئة األجواء احملتدمة بني االئتالفية واملستقلة وكان يدعوهم 
للهدوء وااللتزام ببنود املناظرة بعيدا عن االتهامات. فقال خالد 

الرخيمي: القصور فيكم أنتم وليس نحن.
   أحضر الرخيمي العديد من األوراق واألدلة لعرضها خالل 

املناظرة والتي كانت معظمها تخص االئتالفية.
   حتدث من االئتالفية احمد الســـميط عن اجلانب الوطني 
وعبدالعزيز الفضلي عن اجلانب األكادميي، اما الوسط فتحدث 
سالم النجار عن اجلانب األكادميي وسيد املوسوي عن اجلانب 
الوطني واالجتماعي، ومن املستقلة حتدث خالد الرخيمي عن 
احملور األكادميي وعبدالوهاب العبيد احملور الوطني، ومحمد 
عبدالصمد منسق اإلســـالمية حتدث عن احملورين األكادميي 

والوطني للقائمة.
   شـــدد منسق الوسط الدميوقراطي ســـالم النجار على ان 
قضية التعليم املشترك تعتبر خالفا أزليا مع القائمة االئتالفية 

ووصف قانون منع االختالط بأن به هدرا للمال العام.
   قال منسق القائمة اإلسالمية محمد عبدالصمد ان املستمع 
األفضل هو احملاور األفضل، واســـتغرب ان منســـقي القوائم 
باملناظرة ال يعطون الفرصة للمنسقني اآلخرين للتحدث فكيف 

سيتحدثون مع آالف الطلبة والطالبات بجامعة الكويت. 

الذي يعتبر رأس الهرم في احلركة 
الطالبية والدعامة الرئيسية التي 
البـــد ان تدافع عن حقوق طلبة 
الكويت هو  وطالبات جامعـــة 
ذاته من يصـــرح ضد مصلحة 
القائمة املستقلة  الطلبة، ولكن 
وقفت في خندق طلبة وطالبات 
جامعة الكويت بينما االئتالفية 
وقفت في خندق االدارة اجلامعية، 
وقامت املستقلة باإلضراب الشهير 
بكلية العلوم االدارية عام ١٩٩٩ 
عندما مت رفع نسبة النجاح في 
التمهيدي باللغة االجنليزية من 
٧٠٪ الى ٨٠٪، فالقائمة املستقلة 
خاطبت اجلهات الرســـمية وملا 
يصـــل رابطة العلـــوم االدارية 
ردا من العمادة فقامت املستقلة 
بتنظيم اضراب من اجل انصاف 
تلك القضيـــة ومت اغالق الكلية 
بالكامل وبالفعل اعادت العمادة 
احلق لنصابـــه الصحيح وعاد 

الوضع كما كان عليه.
  منسـق القائمة املستقلة عبدالوهاب 
العبيد قال: جلميع القوائم مواقف 
وطنية ولكن هناك بعض املواقف 
القوائم،  تطعن في وطنية تلك 
وأؤكد انه ال ميلك اي شـــخص 
ان مينح صـــك الوطنية ومييز 
بني قائمة واخرى فاملواقف هي 
الوطنية، وفي  فـــي  من تطعن 
الكويـــت  ١٩٩٠/٨/٢ تعرضـــت 
للغزو العراقي الغاشـــم ووقع 
رئيس االحتاد فـــي ذلك الوقت 
ناصر العنزي على بيان تونس 
مطالبا من خالله انسحاب القوات 
االجنبية بالتزامن مع انسحاب 
القـــوات العراقية وبالتالي فهو 

انسحاب مشروط.
  منسـق القائمـة االسـالمية محمـد 
عبدالصمـد: يفتـــرض ان القائمة 
الطالبية تضـــع نصب عينيها 
وتسعى دوما لتحقيق مصلحة 
الطلبة والطالبات سواء الطالبية 
او الوطنية، وان كنا نريد حتقيق 
اجناز فالبد ان تكون هناك جهود 
القوائم  مشـــتركة بني جميـــع 
الطالبية، ليست بهدف تسجيل 
نقطة لقائمة معينة وامنا لتسجيل 

إجناز للحركة الطالبية.
  ورؤية القائمة االسالمية هي 
رؤية وحدوية ورؤية جتمع ال 
تفرق ومن هنا كان دور مهرجان 
«مجتمعـــني بالنهايـــة» الـــذي 
تبنيناه ملدة ٣ ســـنوات وكانت 
القائمة االسالمية تقدمه لالخوة 
باالحتاد مبشاركة معظم القوائم، 
و«مجتمعني بالنهاية» عبارة عن 
برنامج جتتمع فيه القوائم على 
املشتركات لالبتعاد والنأي عن 

اجواء الصراعات. 
  وعلى الرغـــم من ان القائمة 
االسالمية لم تفز في انتخابات 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
ولكن نعتبر ان املمثل الشرعي 
للطلبـــة والطالبات هو االحتاد 
اميانا منا بالعملية الدميوقراطية 
التي جتري خالل االنتخابات وان 
من يفز هو مـــن ميثل اجلميع، 
فـــي نزاهة  الطعـــن  فمســـألة 
االنتخابات في حال لم نفز غير 
موجـــودة في قامـــوس القائمة 

االسالمية.
  وفيما يخص القضايا الوطنية، 
فقـــد شـــاركنا مع االخـــوة في 
القوائم الطالبية بجامعة الكويت 

أماكن مخصصة للطلبة  وضع 
والطالبات داخل احلرم اجلامعي 
وكان مطبقا سابقا ولكن حاليا ما 
يحدث داخل اجلامعة هو معاناة 
الطلبة من الشعب املغلقة ونعتبر 
ان القانون به هدر للمال العام فلو 
مت صرف األموال التي صرفت على 
هذا القانون على جامعة الكويت 
حاليا ملا كان وضعها كما هو االن 
فيما يخص الشعب املغلقة مبا 
ينتج عنـــه تأخر تخرج الطلبة 
ملدة سنة أو سنتني فالقانون يؤثر 

على الطلبة بشكل سلبي.

  التعليم المشترك

  امني سر قائمة الوسط الدميوقراطي 
سـيد هاشـم املوسـوي: ان قائمـــة 
الوسط الدميوقراطي هي القائمة 
التي  الكويت  الوحيدة بجامعة 
تنادي بالتعليم املشترك ونحن 
مع القانون املوجود حاليا والذي 
ينص على وضع اماكن مخصصة 
للطلبة والطالبات داخل القاعات 
الدراســـية واملختبرات وغيرها 
ولكـــن ما نراه حاليـــا ان هناك 
سوء تطبيق للقانون لعدم فهم 
القانون املوجود، فانني أرى ان 
القائمة االئتالفية تنظر للموضوع 
على انه سياسي اكثر من كونه 
طالبيا، وارى انه غير نابع من 
أنفســـهم بل من خارج  الطلبة 
الكويت ألمور سياسية  جامعة 
وخالفـــات خارجية من تيارات 
معينة ووضع سياسي معني يحتم 
علينا كطلبة جامعة الكويت أال 
التعليم املشترك  نعيش أجواء 

بجامعة الكويت.
  ومن القرارات التي نقف ضدها 
الدميوقراطي  الوســـط  بقائمة 
قرار اللباس املناسب، وحتدثنا 
به في عدة مهرجانات خطابية 
للقائمـــة منها خطابنـــا بكلية 
اإلدارية، فالقرار يعطي  العلوم 
احلق للمشرفني في احلكم على 
الطالـــب ان كان يرتدي اللباس 
املناسب ام ال في حني انه ال توجد 
آلية معينة حتدد معايير اللباس 

املناسب.
  امـني سـر القائمـة املسـتقلة خالد 
الرخيمـي: منذ تأســـيس القائمة 
عام ١٩٨٦ واجلانـــب األكادميي 
مدعوم من قبل القائمة املستقلة 
ودائما وابدا حتافظ على مصلحة 
الكويت  طلبة وطالبات جامعة 
بالدرجة األولى واألخيرة ويتمثل 
هذا في عدة امور، فكان للقائمة 
حترك قوي جتاه قضية الرسوم، 
فالطالب عندما يسجل يكون لديه 
بطاقة وكلمة الســـر وفي حالة 
فقد الطالب كلمة الســـر تفرض 
اجلامعـــة عليه رســـوم بقيمة 
القائمة  ٥ دنانيـــر، وحتركـــت 
حتركا جادا ورفعنا قضية على 
اإلدارة اجلامعية وكسبناها، وما 
يعيب على احلركة الطالبية ان 
هناك قوائم تأخذ األمور بشكل 
شـــخصاني في حال كان هناك 
أكادميي جـــريء يصب  حترك 
فـــي ســـبيل حتقيـــق مصلحة 
طلبة وطالبات جامعة الكويت، 
فعندما كســـبت املستقلة حكما 
نهائيا بإلغاء رسوم كلمة السر 
وجدنا ان نائب رئيس االحتاد في 
تلك الفترة يصرح بانه من حق 
الرسوم، ونرى  اجلامعة فرض 
ان االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

والتفاعل في اجلانب االجتماعي 
ولدينا برامج اجتماعية سنوية 
منهـــا عمرة االحتاد الســـنوية 
والعشاء الذي تقيمه االئتالفية 
ســـنويا للتواصل مع املجتمع 
وايضـــا ديوانيـــة االئتالفيـــة 
الرسمية اسبوعيا وغيرها من 
البرامـــج االجتماعيـــة وجميع 
القائمة موجودة على  اجنازات 
موقع القائمة على االنترنت وهو 

. www.q٨forever.com

  إنجازات الوسط

  منسق قائمة الوسط الدميوقراطي سالم 
النجـار: منذ بداية تاسيس قائمة 
الوسط الدميوقراطي وسيطرتها 
على مقاعد االحتاد الوطني من 
العـــام ٧٥ الى العـــام ٧٩ قامت 
القائمة بعدة اجنازات أكادميية، 
ففـــي ٢٢ مارس عـــام ١٩٧٥ قام 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
بقيادة قائمة الوسط الدميوقراطي 
بإعادة قرار فصل ٣٣ طالبا في 
كلية التجارة ومت الغاء قرار فصل 
ان لقائمة  هؤالء الطالب، كمـــا 
الوسط الدميوقراطي دورا كبيرا 
في تطبيق نظـــام املقررات في 
اجلامعة وكان ذلك في ١١ اكتوبر 
عام ١٩٧٥، كما اننا رفضنا الئحة 
السلوك الطالبي واسقاطها بعد 
محاولة االدارة اجلامعية لتحجيم 
احلركة الطالبية عام ١٩٧٧، وتوفير 
باصات بني كليات جامعة الكويت 
كان احد اجنازات قائمة الوسط 
الدميوقراطي اثناء قيادتها لالحتاد 
الوطني، وايضا إنشاء كلية البنات 
اجلامعية لتذليل الصعوبات التي 
الطالبة اجلامعية،  تعاني منها 
وخالل قيـــادة قائمة الوســـط 
الدميوقراطي لرابطة االقتصاد 
والعلوم السياسية «كلية العلوم 
اإلدارية حاليا» مت وقف اسبوع 
السحب واالضافة من قبل عمادة 
الكليـــة وقامـــت القائمة بعمل 
اضراب نتج عنه إعادة أسبوع 
املزيد  السحب واإلضافة وفتح 
من الشعب، وال ميكن ان ننسى 
قضيتنـــا األساســـية وهي احد 
محاور اخلالف االزلي بيننا وبني 
القائمة االئتالفية وهي مطالبتنا 
بالتعليم املشترك كوجهة نظر 
من قائمة الوسط الدميوقراطي، 
فالقانون عندمـــا صدر تضمن 

الطالبي، فمـــن اهم مبادئنا اننا 
قائمة كل طالب ينشـــد جامعة 
أفضل ولو اردت ان اسرد سردا 
تاريخيـــا الجنـــازات القائمـــة 
االئتالفية من خاللهـــا قيادتها 
لالحتاد خالل ٣٠ عاما فال ميكن 
ان اوفي احلق ولكن سأذكر أمورا 
سريعة، فعلى اجلانب األكادميي 
مت إقرار الكـــورس الصيفي في 
إقرار  السابقة وكذلك  السنوات 
املكافأة االجتماعية للطلبة ومت 
تعميمهـــا على جميـــع الطلبة 
وأقـــرت من مجلـــس األمة، كما 
اننا من أوائل املطالبني بقانون 
منع االختالط وشاركنا وسعينا 
لتحقيق وتطبيق القانون جلامعة 
الكويت أو مبعنى اصح إرجاع 
القانـــون جلامعة الكويت نظرا 
الن اجلامعة أسســـت على هذا 
القانون، وكذلك كان لنا حترك 
جاد في قضية إخراج ٦٠٠ طالب 
من اجلامعة وطالبنا بإرجاعهم، 
كما قمنا بدعم الكتب الدراسية 
بنسبة ٤٠٪ وزيادة مواد اإلعادة 
من ٨ الى ١٠ مواد والقيام بحملة 
إللغاء رسوم التسجيل وبفضل 
اهللا وفق االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت في تلك احلملة، فالقائمة 
االئتالفية صاحبة تاريخ وسجل 
حافل باالجنازات على مدار ٣٠ 
عاما، اما على الصعيد االجتماعي 
فاالئتالفية حريصة على التواصل 

النظر بني القوائم وتكفل تبادل 
وجهات النظر بني جميع القوائم 
عن طريق النقاش احلي والراقي 
بني القوائـــم الطالبية والقوائم 
احلزبية ايضا بجامعة الكويت.

  رئيس مجلس القائمة االئتالفية أحمد 
السميط: ان القائمة االئتالفية منذ 
نشأتها وهي قائمة وطنية متميزة 
بافعالها واعمالها الوطنية ونفخر 
مبواقفها الوطنية، واولها كان في 
مطلع الثمانينيات حني كانت هناك 
محاولة جادة لتغيير بعض مواد 
الدستور، فكانت القائمة االئتالفية 
من القوائـــم التي اصطفت ضد 
تغيير مبادئ الدستور كما انها 
واجهت ممثلة بقيادتها لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت احلل غير 
الدســـتوري الذي حدث في عهد 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 

«رحمه اهللا».
  وأعظم مواقفنا الوطنية كانت 
ابان االحتالل العراقي الغاشـــم 
وظهرت تلـــك املواقف من خالل 
صمود االخوة ونشاطهم داخل 
الكويت وســـعيهم وعملهم في 
اللجان الشـــعبية فالـــكل يذكر 
امـــني عـــام الهيئـــة التنفيذية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
عبدالعزيز حســـني ومواقفه في 

اللجان الشعبية.
  نائب رئيس القائمة االئتالفية عبدالعزيز 
الفضلـي: اما على صعيد اجلانب 

دميوقراطيـــة، يربط اعضاؤها 
الى  مبـــدأ املســـاواة وتهـــدف 
تعزيز االنتماء الوطني وحتقيق 
املصلحـــة الطالبية وترســـيخ 
الدميوقراطية وإيجاد  املبـــادئ 
جامعة ومجتمع متطورين، تقوم 
الوطنية  على مبدأين رئيسيني 
والدميوقراطيـــة ويندرج حتت 
الرأي  الدميوقراطية تعدد  مبدأ 
واملساواة وعدم التمييز واحلرية 
وحقوق االنسان وتأسست قائمة 
الوسط الدميوقراطي عام ١٩٧٤، 
وبالنسبة ملنهجية عمل القائمة 
فاننا نفتخر بان مرجعيتنا تعتمد 
على دستور الكويت فيعتمد العمل 
القيادة اجلماعية  بالقائمة على 
للعمل حيث ال يحق ألي عضو 
التصرف وفق رأيه الشـــخصي 
إمنا من خالل اتخاذ قرارات بشكل 
جماعي، حيث ان القرارات تصدر 
القائمة باألغلبية ومن حق  من 
اجلميع املناقشة وإبداء الرأي في 
جميع القضايا من خالل اللجان 
واالجتماعات كما ان النقد والنقد 
الذاتي وحتديد نقاط اخللل في 
عمل القائمة مكفول لكل عضو، 
الوسط  وينتخب اعضاء قائمة 
الدميوقراطي جلنة تنسيق عام 
تدير القائمـــة لعام نقابي كامل 
وتنبثـــق عن جلنة التنســـيق 
العام جلان فرعية تقوم بأعمال 
القائمـــة اإلعالميـــة والثقافية 
والدعائية واالجتماعية وغيرها 
وترسم السياسة العامة للقائمة 
كما انه يحاســـب طلبة الوسط 
التنســـيق  الدميوقراطي جلنة 
العام من خالل جمعية عمومية 
تتوافـــر فيها كافـــة الضمانات 
الدميوقراطية في النقد واحملاسبة 
واالقتراحات، ورغبة من قائمة 
الوسط الدميوقراطي في العمل 
املنظم فإنها تعتمد في تســـيير 
أعمالها على الئحـــة داخلية ال 
يجـــوز مخالفتها كذلك ال ميكن 
تعديلهـــا إال من خالل اجلمعية 

العمومية.
  أمني سر القائمة املستقلة بجامعة الكويت 
خالـد الرخيمـي: بداية اود ان اقول 
الف  جلريدة «األنباء» يعطيكم 
عافية على تنظيم هذه املناظرة، 
فجريـــدة «االنباء» تعتبر منبرا 
لكل الطلبة ولسان حال الطلبة 
وهي دائما تسعى لتقريب وجهات 

دعمها املستمر للحركة الطالبية، 
وبداية فإن القائمة املستقلة هي 
قائمة طالبية تأسست بجامعة 
الكويت عام ١٩٨٦ لتضم كل اطياف 
الشعب من سّنة وشيعة وحضر 
وبدو في ظل وجود قوائم تتبع 
تيارات خارجية اسالمية سياسية 
مـــن خـــارج اســـوار اجلامعة، 
القائمة املســـتقلة  وتأسســـت 
للعمل على حتقيق االستقاللية 
الكاملة للحركة الطالبية من خالل 

احتادها.
  وهـــي قائمة مســـتقلة ذات 
توجه اسالمي معتدل، فالقائمة 
املســـتقلة هي قائمـــة طالبية 
معتدلة تسعى الستقاللية احلركة 
الطالبية والعمل الطالبي بعيدا 
عن التيـــارات وااليديولوجيات 
السياســـية املختلفـــة من اجل 
الطالبيـــة بالدرجة  املصلحـــة 
االولى واالخيرة في اطار اسالمي 

عربي.
  وفكر القائمة املستقلة هو فكر 
اسالمي معتدل ومرجعية القائمة 
هي مرجعية اسالمية ونشبه هذا 
الفكـــر بالبيت الكويتي االصيل 
الذي جبل عليه آباؤنا واجدادنا، 
فالبيت الكويتي هو البيت احملافظ 
على العـــادات والتقاليد والقيم 
االسالمية املستوحاة واملستنبطة 
من الدين االســـالمي والشريعة 
االســـالمية، والقائمة املستقلة 
تتبنى مواقفها واهدافها وخطة 
ســـير القائمة من خالل مبادئنا 
التي نعتبرها مرجعيتنا ومنهجنا 
واملبني على فكر القائمة املستقلة 

وهو الفكر االسالمي املعتدل.
القائمة  أهـــم مبـــادئ    ومن 
املستقلة ان االسالم هو الوعاء 
الذي نستقي منه احللول ونرفض 
جتزئة االسالم الى تيارات مختلفة 
وال نؤمـــن بالتفرقـــة الطائفية 

والقبلية.
  ونحن بالقائمة املستقلة نؤمن 
باملساواة ونرفض تقسيم املجتمع 
الـــى طبقات ونعتـــز بعروبتنا 
وندعو الى التضامن العربي، ولكن 
ال نضع العنصر العربي أساسا 
في التعامل، كما ندعو الى التركيز 
على القضايا الرئيسية واالبتعاد 
عن اجلزئيات التي تؤدي للتفرقة 
في كل االمور، والتعمق بالنظرة 
في حتليل االحداث واالبتعاد عن 

السطحية.
القائمة  اهـــداف  أهـــم    ومن 
املســـتقلة االصرار على حتقيق 
االســـتقاللية الكاملـــة للحركة 
الطالبية واالرتقاء بدور االحتاد 
الوطني لطلبـــة الكويت وإبراز 
هيبته كقوة ضاغطة في صناعة 
القرار التي يجب ان يســـتمدها 
من الطلبة أنفســـهم ورفض كل 
ما من شـــأنه تقييد أو حتجيم 
احلركة الطالبية، باالضافة الى 
املطالبة بحقوق الطلبة بعيدا عن 
املزايدات واملهاترات عن طريق 
املوقـــف اجلاد  اتباع سياســـة 
والواضح جتاه مجريات االمور 
والعمل اجلاد على حل مشـــاكل 
الطلبة مبا يكفل حقوقهم كاملة 
غير منقوصة وتوثيق العالقة بني 
الكليات واملجتمع، وذلك ملا هو في 

مصلحة الطالب بعد التخرج.
  منسـق قائمة الوسـط الدميوقراطي 
سـالم النجـار: ان قائمة الوســـط 
الدميوقراطي هي قائمة طالبية 

 رئيـس مجلـس القائمـة االئتالفيـة 
احمد السـميط: اود في البداية ان 
اشكر جريدة «األنباء» على هذه 
االستضافة، وبالنسبة للقائمة 
االئتالفية فإنهـــا قائمة طالبية 
تأسســـت عـــام ١٩٧٩ وتخوض 
انتخابـــات االحتـــاد الوطنـــي 
لطلبة الكويـــت منذ ذلك العام، 
وهللا احلمد واملنة منذ تأسيس 
القائمة وحتى يومنا هذا ونحن 
نحصد االجنازات واالنتصارات 
عاما تلو اآلخر بفضل اهللا ودعم 
اخواننا واخواتنا طلبة وطالبات 

جامعة الكويت.
  ونحن دوما بالقائمة االئتالفية 
نؤكد على ٣ أسس رئيسية، فنحن 
قائمة وطنية طالبية اســـالمية 
وشعارنا املعهود اننا قائمة كل 
مسلم محب لشرع اهللا وكل وطني 
يسعى ملصلحة بالده، وكل طالب 
ينشد جامعة افضل، وهذه املبادئ 
راسخة وواضحة لدينا منذ ذلك 
العهد والزمن، وتتفرع من تلك 
الثالثية االساسية مبادئ تؤكد 
اننا قائمة طالبية مستقلة ننادي 
باســـتقاللية احلركة الطالبية 
ومتاسكها، وذلك استنادا ملذكرتنا 
التفسيرية، فنحن قائمة طالبية 
تهدف الى خدمة الطلبة وتنميتهم 
واحلرص على مصاحلهم وحتقيق 
اننـــا قائمة  مكتســـباتهم، كما 
اسالمية تتبنى املنهج االسالمي 
املعتدل وهو السبيل االساسي 
في جميع حتركاتنا وتصوراتنا 
وفي عطائنا الطالبي وهللا احلمد 
ناهيك ان القائمة االئتالفية قائمة 
عريقة تتميز بالريادة على مدار 
٣٠ عاما من القيادة واالجنازات 
والتي تصب في مصلحة القائمة 
االئتالفية ومصلحة كوادر العاملني 
في القائمة االئتالفية، وهذا اكبر 
مكسب لهم انهم يعملون في ظل 
هذه القائمة املتميزة التي نفتخر 
بأننا نصف أنفســـنا بأننا رواد 

احلركة الطالبية.
  املنسـق العـام للقائمة االسـالمية 
محمد عبدالصمـد: تأسست القائمة 
االسالمية في اواسط السبعينيات 
من مجموعة من طلبة وطالبات 
جامعة الكويـــت كانوا يهدفون 
الى بث الوعي االسالمي والنقابي 
من اجـــل بناء طالـــب جامعي 
يفيد املجتمع في حياته العملية 
والعلمية، والقائمة االســـالمية 
هي قائمة طالبية تتبنى املنهج 

االسالمي.
الـــى خدمة    ونصبـــو دوما 
الطالب والطالبة في املقام االول 
واالخير، وان تكون خدمة على 
مســـتوى الطموح مـــن خالل 
ايصال بعض االفكار الى الطلبة 
وتوعية الطلبة بأهميتهم كطلبة 
ومواطنني ومسلمني وبشر على 
كل املستويات، وتخوض القائمة 
االســـالمية انتخابـــات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت حرصا منا 
على احساس الطلبة بأهميتهم في 
كل املجاالت، وايضا حتى يبتعدوا 
عن الكثير من االمور الهامشية 
التـــي يفترض أال نهتم بها على 

حساب االسس العامة.
  املنسـق العـام للقائمـة املسـتقلة 
عبدالوهـاب العبيد: نشـــكر جريدة 
«األنباء» على استضافتها وتبنيها 
لهذه املناظرة، وهذا االمر ليس 
 البقية ص١١ بغريب على جريدتنا «األنباء» في 

 (فريال حماد) ممثلو القوائم الطالبية يتحدثون للزميلة آالء خليفة 

 عبدالصمد يتحدث والعبيد يتابع 

   




