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ممثلو القوائم الطالبية: احترام الحرم الجامعي بااللتزام باللباس المناسب 
وعالج العنف الطالبي مسؤولية مشتركة بين اإلدارة والطلبة

آالء خليفة
لعل ابرز حدث مع بداية عام جامعي هو عقد انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة وكذلك انتخابات اجلمعيات والروابط الطالبية، 
والتي تس�لط عليها االضواء من داخل وخارج اجلامعة كونها حتدد من 

سيقود االحتاد املمثل الشرعي للطلبة.
وارتأت »األنباء« عقد مناظرة بني ممثلي جميع القوائم الطالبية الذين 
اجتمع�وا على طاولة احلوار ملدة جتاوزت ثالث س�اعات حتدثوا فيها 
عن القوائم التي ميثلونها وآرائهم فيما يخص الكثير من القضايا الطالبية 
اجلامعية وايضا ابدوا مقترحاتهم لالنتخابات املقبلة وسلطوا الضوء على 
مواقف القائمة الوطنية السياسية والطالبية االكادميية. ولم تخل القائمة 
من حاالت الش�د واجلذب بني ممثلي القوائ�م ولكن في اطار االحترام 
املتبادل بني اجلميع وتناولت املناظرة 3 محاور اساسية تضمن احملور 
االول التعريف بالقائمة ومبادئها واهدافها، اما احملور الثاني فمركز على 
مواقف القائمة الوطنية السياس�ية والطالبية االكادميية. وحتدثت كل 
قائمة عن مواقفها ولم يخل النقاش من مش�ادات بني منس�قي بعض 
القوائم حول مواقف ومحاوالت من البعض لفتح الدفاتر القدمية وتوجيه 
االتهامات وايضا احملاوالت املضنية للدفاع عن مواقف كل قائمة السيما 
السياسية منها. وتناول احملور الثالث للمناظرة رأي القوائم في اللباس  
املناسب وايضا مقترحاتهم بالنسبة للعنف الطالبي وكيفية القضاء عليه 
وتوصياتهم فيما يخص االنتخابات التي ستستقبلها جامعة الكويت على 
مستوى االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع اجلامعة وايضا على مستوى 

اجلمعيات والروابط الطالبية، واليكم تفاصيل املناظرة:

أجمعوا على األهداف الوطنية والطالبية للقوائم والتركيز على الوحدة الوطنية

مناظرة القوائم الطالبية: عين على االنتصار.. واألخرى تخشى االنكسار

المحور األول: التعريف بالقائمة وأهدافها ومبادئها 

جابر أشكناني � قائمة الوسط الدميوقراطي:
إن قائمة الوسط الدميوقراطي هي قائمة وطنية طالبية دميوقراطية 
تسعى لترسيخ مفهوم املواطنة وكذلك تهدف الى املساواة وايجاد جامعة 
ومجتمع متطورين، وكذلك لديها العديد من األهداف الواضحة والعالنية 
من خالل مبادئها املترسخة في الوطنية والدميوقراطية، فنحن ال نشكك 
في وطنية أحد لكن مواقف القائمة الوطنية ووجهة نظرها في القضايا هي 
وجهة وطنية وليس بها طائفية او قبلية او محسوبية، والدميوقراطية 
التي تعودنا عليها واملتمثلة ف����ي األخذ برأي االغلبية مع احترام رأي 
االقلية، والوس����ط الدميوقراطي هي قائمة طالبية دميوقراطية، يربط 
أعضاؤها مبدأ املس����اواة وتهدف إلى تعزيز االنتماء الوطني وحتقيق 
املصلحة الطالبية وترس����يخ املبادئ الدميوقراطية، تأسست عام 1974 

وتعتبر أعرق قائمة طالبية من بني القوائم احلالية. 
ومن اهم مبادئ القائمة أوال: الدميوقراطية عن طريق س����يادة رأي 
األغلبية مع ضمان احترام األقلية في إبداء آرائها املعارض واملس����اواة 
وعدم التمييز ويعبر عنه ش����عار القائمة »ضد كافة أش����كال التعصب 
والتمييز« ويقصد فيه املس����اواة في الكرامة اإلنس����انية وفي احلقوق 
والواجبات أمام القانون وضرورة تقييم اإلنس����ان وفقا لعمله وفكره 
وليس النتماءاته القبلية أو املذهبية أو العائلية ألجل حتقيق الوحدة 
الوطنية ويش����مل هذا املبدأ كذلك مساواة الطالب والطالبة في احلقوق 

والواجبات ومحاربة التمييز بينهما. 
كم����ا ان من اهم مبادئ قائمة الوس����ط الدميوقراط����ي التأكيد على 
الوطنية وهي الشعور باالنتماء والوالء للوطن وتقدمي التضحيات له، 

والدفاع عنه. 
 عبداهلل احلوطي � القائمة االئتالفية:

ان القائمة االئتالفية قائمة تأسست عام 1979 وهي قائمة كل مسلم 
محب لشرع اهلل، وكل وطني يسعى ملصلحة بلده، وكل طالب جامعي 
ينش����د جامعة افضل، والقائمة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا حتصل 
على ثقة طلبة وطالب����ات جامعة الكويت على مرور ثالثني عاما، وهي 
قائم����ة رائدة في أقواله����ا وأفعالها، والقائمة االئتالفية تس����عى للرقي 
باحلركة الطالبية وتقودها وحت����اول جمع قدر كبير من التوافق على 
القضايا املشتركة التي تهم الطلبة وتهم كل مواطن كويتي يغار على بلده 
وعلى مستقبله، واالئتالفية جتمع يضم في صفوفه الطالب والطالبات 
املؤمنني باعتدال اإلسالم ووسطيته وعامليته والذين يسعون ألن تكون 
الكويت وطننا حرا آمنا مزدهرا والذين يعملون من اجل تعليم جامعي 
متطور ومنصف واالئتالفية حركة مستقلة بذاتها تدار بشكل مؤسسي 
ولها أهداف وهياكل ولوائح معلنة تنظم جميع أعمالها وهي حركة ذات 
قيادة طالبية حتل القضايا الطالبية األولية لديها، فهي تسعى حلصول 
الطالب على جميع حقوقه وحتافظ على مكتس����باته وتضع مصلحته 
نصب أعينها، وتقتصر عضويتها العاملة على الطلبة في الكويت وطلبة 
البعث����ات في اخلارج، ويكون لها فرع ف����ي جامعة الكويت واجلامعات 
األهلية والكليات التطبيقية والثانويات، وتتس����ع عضويتها الشرفية 
للطلب����ة اخلريجني الذي����ن كانت لهم أدوار وخبرات ف����ي إدارة القائمة 
والعمل الطالبي لالستفادة من خبراتهم وحتقيق التواصل بني املراحل 
املختلفة وتلتزم بأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية وتفتخر بالهوية 
اإلسالمية املعتدلة التي تدعو للشمول والفهم والوسطية ونبذ التعصب 
بكافة أشكاله والطائفية والقبلية واحلزبية وتسعى للتعاون اإليجابي 
م����ن أجل املصلحة العامة، والقائمة االئتالفي����ة تفتخر بأنها على مدى 
تاريخها الطويل في احلركة الطالبية كانت دوما والتزال هي الس����باقة 
واملبادرة في طرح القضايا واقتراح احللول لها والعمل على حتقيقها، 
وهي مستمرة في ذلك وتفتخر بتاريخها العريق الناصع الذي يشهد مبا 
حققته خالل مسيرتها الطالبية من إجنازات ومبادرات ومواقف كانت في 

صالح الطالب واجلامعة والكويت واألمة العربية واإلسالمية.
عثمان العنجري � القائمة املستقلة: 

ان القائمة املستقلة تأسست عام 1986 وتهدف الى استقاللية احلركة 
الطالبية وهي قائمة وطنية محافظة تسعى الى حتقيق أهداف مختلفة 
منها استقاللية احلركة الطالبية ونبذ القبلية والطائفية وتقدمي الكفاءة 
على أي معيار آخر، وتنبذ أي نوع من انواع التقسيمات ويكون االساس 
في التقييم دائما هو الكفاءة، والقائمة املستقلة هي قائمة طالبية معتدلة، 
تسعى الستقاللية احلركة الطالبية والعمل الطالبي بعيدا عن التيارات 

املستوى التعليمي داخل جامعة الكويت.

المحور الثاني: مواقف القائمة الطالبية والسياسية:

جابر اشكناني � قائمة الوسط الدميوقراطي:
هناك العديد من املواقف التي تبنتها قائمة الوسط الدميوقراطي فهي 
اول قائمة حتركت على قضية الدوائر اخلمس وأيضا قضية حقوق املرأة 
السياسية التي نادت بها القائمة منذ تأسيسها وبعدما أقرت حقوق املرأة 

السياسية انتقلنا للمطالبة بحقوقها االجتماعية.
كما ان القائمة تدعم القضية الفلس����طينية ونحرص على املشاركة 
سنويا في املهرجانات التي حتدث ملساندة القضية، باالضافة الى موقفنا 
في الفترة األخيرة من موضوع الرياضة النسائية عندما بدأت األصوات 
تتعالى داخل قبة البرملان رافضة هذا املوضوع وكأننا نرجع الى الوراء 
فيما يخص الكويت وال نتقدم في هذا املوضوع، كما ان القائمة حترص 
على االحتفال س����نويا بيوم املرأة العاملي وأيضا اليوم العاملي حلقوق 

االنسان.
ومن ناحية القضايا الطالبية األكادميية هناك العديد من املقترحات 
التي قمنا بتقدميها وأيضا هناك ما مت اقراره أثناء قيادة قائمة الوسط 
الدميوقراطي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت على مدار 4 سنوات ومن 
اجنازاتن����ا توفير باصات ف����ي كل كلية ووجود مكتب����ة في كل موقع 
جامعي ورفض الئحة الس����لوك الطالبي واسقاطها خالل فترة تولينا 

لقيادة االحتاد.
والفترة احلالية قدمنا كتابا لالحتاد الوطني لطلبة الكويت بخصوص 
ادراج مقرر االحتالل الغاش����م في املناهج الدراسية نظرا ألهمية توافر 
معلومات كافية لكل مواطن كويتي عن تلك القضية، باالضافة الى رفضنا 
املتكرر لقانون منع االختالط منذ اقراره وحتى يومنا هذا ومن مقترحاتنا 
األكادميي����ة قدمنا كتابا للنادي اجلغرافي التابع لالحتاد الوطني القرار 

مدرج ميداني لهذا التخصص.
عبداهلل احلوطي � القائمة االئتالفية:

نحن بالقائمة االئتالفية نؤمن إميانا جازما بأن الشاب الكويتي جزء 
أساسي من هذا املجتمع ويعتبر نواة ومن باب أولى ان الطالب اجلامعي 
الواعي األكادميي ال يهمل وال يهمش دوره في القضايا السياسية احمللية 

واأليديولوجيات السياس����ية املختلفة من أج����ل املصلحة الطالبية في 
الدرجة األولى واألخيرة في إطار إسالمي عربي.

ومن اهداف القائمة املستقلة اإلصرار على حتقيق االستقاللية الكاملة 
للحرك����ة الطالبية، االرتقاء بدور اإلحتاد الوطني لطلبة الكويت وإبراز 
هيبته كق����وة ضاغطة في صناعة القرار التي يجب أن يس����تمدها من 
الطلبة أنفسهم، رفض كل ما من شأنه تقييد أو حتجيم احلركة الطالبية، 
املطالبة بحقوق الطلبة بعيدا عن املزايدات واملهاترات عن طريق اتباع 

سياسة املوقف اجلاد والواضح جتاه مجريات األمور.
وم����ن اهدافنا كذلك العمل اجلاد على حل مش����اكل الطلبة مبا يكفل 
حقوقه����م كاملة غير منقوصة وتوثي����ق العالقة بني الكليات واملجتمع 

وذلك ملا هو في مصلحة الطالب بعد التخرج، 
حسني اخلضر � القائمة اإلسالمية: 

ان القائمة االسالمية هي قائمة انطلقت في اواسط السبعينيات وهي 
طالبية ملتزمة بالقيم االسالمية االصيلة وفق منهج اهل البيت عليهم 
السالم، ونؤمن بالوحدة االسالمية ونعتبرها اساسا فكريا في رفضنا 

ألي تصرف طائفي في اجلامعة، 
والوحدة االس����المية ننطلق بها من خالل اآلي����ات القرآنية الكرمية 

ومنها »واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا«.
ومن ناحية املستوى الطالبي فالقائمة اإلسالمية حترص على حتقيق 
اخلدم����ة احلقيقة للطالب واملقصود بها ع����دم النظر الى قضايا الطلبة 
بشكل سطحي، فقد تكون هناك مشاكل تواجه الطالب كمواقف السيارات 
والكافيتيريا ولكننا نعتقد انه يجب ايجاد حل جذري للمش����اكل التي 

تواجه الطلبة حتى ال تكون املعاجلة جزئية وبسيطة. 
حسني الصباغة قائمة صوت الكويت وأمني عام جتمع القوى الطالبية: 

ان قائمة صوت الكويت هي قائمة طالبية ذات تيار وطني تهدف الى 
توحيد الصف الطالبي لتحقيق الغاية وهي رفع املستوى التعليمي داخل 
جامعة الكويت بعيدا عن التعصب االنتخابي والتكسبات االنتخابية في 
االجتاه القبلي والديني وجنعل دوما الكويت نصب أعيننا دون ش����يء 

آخر والعمل للرقي باسمها.
وم����ن مبادئ القائمة احترام مبادئ الدين اإلس����المي واحترام باقي 
األديان واملذاهب دون تعصب ونبذ التفرقة والعنف والعنصرية والقبلية 
وجعل الكويت هدفا واحدا كما اننا نؤمن باحترام املرأة وحقوقها وأيضا 
وضع املصلحة الطالبية فوق املصلحة االنتخابية في شتى األمور ورفع 

والدولي����ة، ونعتقد ان في الطالب الكويتي خصلة الوالء واالنتماء لهذا 
الوطن واالهتمام بكل ما يدور فيه، فاهتمامنا بالقضايا األساسية مبني 
على أساس تأثرنا بتلك القضايا التي تهم الطالب والتي تنعكس بالنهاية 
على مقدراتنا ومس����تقبلنا كأبناء لهذا البلد ونحن قوة نقابية شبابية 
تتح����رك فتغير كما يحدث في باقي دول العالم من ان القوة الش����بابية 

الطالبية تؤثر وتغير بشكل جدي وقوي.
أما بالنسبة لدور القائمة االئتالفية في القضايا السياسية فال ميكن 
حصر مس����يرة 30 عاما في نقاط ولكن سأحاول ابراز أهم األدوار التي 
قامت بها القائمة، فمما الش����ك فيه ان القائمة االئتالفية منذ تأسيسها 
مازالت مت����ارس الدور الرائد ففي عام 1982 نظم����ت القائمة االئتالفية 
حملة لرفض تنقيح الدس����تور وفي عام 1986 كانت القائمة االئتالفية 
اول جهة ش����عبية أصدرت بيانا ضد حل مجلس األمة والدعوة للعودة 
الى احلياة النيابية وهو اول بيان ش����عبي وكانت هناك جهود شبابية 
مخلص����ة الحتواء دواوين االثنني ولعودة احلياة النيابية واملمارس����ة 
السياس����ية في الكويت، وأيضا هناك املؤمتر العاملي لألسرى عام 1999 
بحضور أكثر من 70 احتاد طالبي وأيضا حملة كفاءة التي كانت تدعو 
أعضاء مجلس األمة للتوقيع على بيان وميثاق اختيار الكفاءة من هؤالء 
النواب ممثلني االمة وكذلك حملة »نبيها 5« التي ش����اركت فيها القائمة 
االئتالفية وكذلك حملة تخفيض سن الناخب، فهناك الكثير من األدوار 
السياس����ية التي لعبتها القائم����ة االئتالفية وال ميكن حصرها لكن أود 
التأكيد على ان احلديث ع����ن دور احلركة الطالبية والقوائم باختالفها 
في القضايا السياس����ية فنحن ال نفاضل وال نبني من املميز من القوائم 
ولكننا نؤكد ان هذه دعوة خالصة للقوائم الطالبية حتى متارس دورها 

وتشارك وتؤثر في احلياة السياسية.
أما عن ال����دور الطالبي للقائمة فاالئتالفي����ة قائمة طالبية تخوض 
االنتخابات بجامعة الكويت وم����ن املؤكد ان هناك قضايا طالبية مهمة 
على رأس أولويات أجندة كل قائمة من القوائم الطالبية وليس القائمة 

االئتالفية فقط.
وكان للقائمة االئتالفية قرارات ومواقف جادة غيرت احلياة اجلامعية 
في جامعة الكويت، فنتحدث عن الفصل الصيفي وإلغاء اجلدول الثابت 
ومواد االعادة وزيادة الى 10 مواد، نتحدث عن جامعة بال ورق والسحب 
واالضافة عن طريق االنترنت، نتحدث عن إلغاء رسوم التسجيل فهناك 
مس����يرة حافلة تفخر بها القائمة االئتالفية وبدورها الريادي في خدمة 

الطالب.
عثمان العنجري � القائمة املستقلة:

لقد س���اهمت القائمة املس���تقلة في حتقيق الكثير من املطالبات 
الشعبية على املستوى احمللي في الكويت ومنها حقوق املرأة السياسية 
و»نبيها 5« والقضاي���ا الرياضية وقوانني االصالح الرياضي وكذلك 
فإن القائمة املس���تقلة كانت من أولى القوائم التي نادت بخفض سن 
الناخ���ب الى 18 عاما، وفي املقابل هناك قضايا مختلفة وكثيرة كانت 
نصب اهتمام الش���ارع الكويتي، وطلب���ة جامعة الكويت هم جزء ال 

يتجزأ من هذا املجتمع.
وأود ان أشير الى الفرق بني تبني قضايا من باب املصلحة الطالبية 
ومتثل وجهة نظر طلب����ة وتبني قضايا ملصلحة تيارات معينة، وهذه 
النقطة احد أهم أسباب تأسيس القائمة املستقلة، عندما شعر مجموعة 
كبيرة من طلبة جامعة الكويت بان هناك تسييسا للحركة الطالبية من 
بعض القوائم التي تخوض االنتخابات، وجند دائما هناك تقدميا ملصلحة 
التيار او وجهة نظره على املصلحة العامة نظرا الن هناك قوائم تنتمي 

لتلك التيارات السياسية.
فمش����اركتنا بالقضايا السياسية تكون من منطلق طالبي حتقق في 
نهاية املطاف املصلحة الطالبية، فبعض القوائم تنادي بأنها قوائم طالبية 

وبالتالي ملاذا نكون من صفوف بعض التيارات السياسية في البلد.
فالقائمة املستقلة شاركت في حملة »نبيها 5« وطالبت بحقوق املرأة 
السياس����ية وقضايا عديدة فنحن ج����زء ال يتجزأ من املجتمع الكويتي 
والبد ان تكون لنا مواقف سياس����ية ولكنن����ا نرفض ان تتحول بعض 
القوائم الطالبية بجامعة الكويت الى منبر للدفاع عن تيارات سياسية 

خارج أسوار اجلامعة.

حسني الصباغة جابر اشكنانيعبداهلل احلوطي عثمان العنجري حسني اخلضر

من أجواء الندوة

محاور المناظرةالمتحدثون في الندوة
عبداهلل احلوطي � القائمة االئتالفية
عثمان العنجري � القائمة املستقلة

جابر اشكناني � قائمة الوسط الدميوقراطي
حسني اخلضر � القائمة اإلسالمية

حسني الصباغة � قائمة صوت الكويت وجتمع القوى الطالبية

1- التعريف بالقائمة ومبادئها وأهدافها.
2- دور القائمة في املواقف الوطنية والطالبية.

3- رأي القائمة في اللباس املناسب.
4- مقترحات القائمة للقضاء على العنف الطالبي.

5- التوصيات واملقترحات اخلاصة باالنتخابات.

< املنافسة على أشدها كالعادة بني االئتالفية واملستقلة.
< دافعت الوسط الدميوقراطي عن كل ما وجه إلى القائمة 

من انتقادات.
< لم يحضر ممثل عن قائمة االحتاد اإلسالمي كعادتهم في 

عدم املشاركة في املناظرات التي جتمع القوائم الطالبية.
< أعلن���ت قائمة صوت الكويت ع���دم خوضها النتخابات 
االحتاد الوطني للعام احلالي وذلك إلعداد القاعدة األساسية، 

مؤكدة انها ستشارك في انتخابات العام املقبل.
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مناظرة القوائم الطالبية: عين على االنتصار.. واألخرى تخشى االنكسار
حسني اخلضر � القائمة االسالمية

نحن نعتقد بالقائمة االسالمية 
ان احلرك����ة الطالبية ال ينحصر 
دورها داخل اسوار اجلامعة فهي 
حركة عريقة تاريخها يعود الى اكثر 
من 30 عاما، ونحن ندعو دوما الى 
اعادة تقييم دور احلركة الطالبية 
في جامعة الكويت ولذلك نعتقد 
بان الكثير من القضايا السياسية 
وعمليات التغيي����ر والتطور في 
أي مجتمع من املجتمعات تنطلق 
من الطلب����ة الذين ميثلون نخبة 
املجتمع، فدور احلركة الطالبية في 
مختلف القضايا السياسية احمللية 
والدولية وايضا في تطوير اجلامعة 
من النواح����ي االكادميية هو دور 

ضروري جدا.
وعلى املستوى السياسي كان 
هناك الكثير من القضايا التي تبنتها 
القائمة االس����المية ومنها قضية 
»نبيها 5« وحقوق املرأة السياسية 
وايضا رفض احلل غير الدستوري 
ملجلس االمة والكثير من القضايا 
التي كان للقائمة االسالمية موقف 
منها ودافعت حينها عن املكتسبات 

الوطنية والدستورية.
الوقت احلال����ي الحظنا  وفي 
انتش����ار اثارة النعرات الطائفية 
الكويتي  والفئوية في املجتم����ع 
واصبح هناك ط����رح معني يدعو 
ف����ي كثير من االحي����ان الى الغاء 
الطرف اآلخر وكان يستهدف عقائد 
اآلخرين وكان للقائمة االسالمية 
موقف من تل����ك االمور من خالل 
ش����جبها واس����تنكارها ملثل تلك 

النعرات الطائفية.
وفي اعتقادي انه البد من توحيد 
اجلهود املشتركة للقوائم الطالبية 
لرفع مس����توى احلركة الطالبية 
الكويتية وحت����ى يكون لها دور 

اكبر في املجتمع الكويتي.
وكان للقائمة االسالمية موقف 
من قضية تعديل الدستور ورأينا 
ان تعديل الدستور في هذا الوقت 
غير مناسب وتعديله يحتاج الى 
استقرار سياسي ونحن ال نرفض 
تعديل الدستور فهو ليس بقرآن 
ولك����ن يجب ان يكون تعديله في 
الدستور بالنسبة  اطار ما حدده 
لتعديله نحو مزيد من احلريات.

وعلى املستوى الطالبي كانت 
حتركات القائمة االس����المية على 
موضوع تأجي����ل اختبارات يوم 
العاشر من محرم باعتبار ان هناك 
فئة كبيرة من الطلبة ال يستطيعون 
احلضور في ه����ذا اليوم وارتأينا 
تأجيل تلك االختبارات، وايضا كان 
للقائمة حترك قوي لعقد املؤمتر 
الذي  الطالبي والوظيف����ي االول 
يستهدف شريحة طلبة الثانوية 
كونهم مقبلني على احلياة اجلامعية 

وكان هذا املؤمتر االول من نوعه وحضر به اس����اتذة من جميع الكليات 
واستمر ملدة يوم كامل واستفاد الطلبة كثيرا من هذا املؤمتر ملعرفة اسلوب 

الدراسة في كل كلية واملستقبل الوظيفي للطالب بعد تخرجه.
وكان للقائمة موقف في موضوع السحب واالضافة وانطلقت القائمة 
االسالمية من مبدئها االساس����ي وهو اخلدمة احلقيقة للطالب وقدمنا 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت مشروعا حلل مشكلة السحب واالضافة 

وتبنى االحتاد هذا املشروع.
حسني الصباغة  - أمني عام جتمع القوى الطالبية وممثل قائمة صوت الكويت:

كان لقائمة صوت الكويت دور في املشاركة بالقضايا السياسية التي 
حتدث على الساحة السياس����ية احمللية اميانا منا باهمية دور القوائم 

سواء في النواحي السياسية او الطالبية.
وش����اركت القائمة في كل قضية وطنية تهم مصلحة الطالب نظرا 
الن الطلبة هم االجيال التي ستقود الكويت في املستقبل الى بر االمان 
وهدفنا من املشاركة هو دمج الشباب الكويتي داخل القضايا السياسية 
والتعبير عن االراء بش����كل يرضي الطموحات والتعليق على القضايا 
املطروحة على الساحة، حتى يعي الطالب الكويتي بقضايا وطنه الذي 
ينتمي اليه، وبالتالي فالقائمة حريصة على املساهمة في تلك القضايا 

وابداء الرأي فيها.
وم����ن االمور التي ش����اركنا فيها »حملة نبيه����ا 5« لتعديل الدوائر 
االنتخابية، »وحملة لي متى؟« لالصالح الرياضي وايضا ش����اركنا في 
»حملة املستقبل بايدكم ال تضيعونه« خالل االنتخابات النيابية االخيرة 
وذلك لدعم االكفأ للوصول الى البرملان، وحترص القائمة في املقام االول 
على املشاركة في القضايا الطالبية والدفاع عن مكتسبات الطلبة داخل 
جامعة الكويت واملشاركة في كل ما يخص الطلبة وهو الهدف االول من 
وجود القوائم الطالبية لتحقيق وتعزيز الدميوقراطية داخل اجلامعة 
ومن االمور التي ساهمت وبش����كل فعال والفت داخل اجلامعة هو نبذ 
العن����ف والقبلية والطائفية وتقدمي املصلح����ة الطالبية على املصلحة 
االنتخابية بعدما تزايدت حاالت العنف واملش����اكل بني الطلبة بس����بب 

االنتخابات وذلك بسبب قلة الوعي.
كما ان القائمة تطالب دوما بإش����هار االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
نظرا الن الطلبة ميثلون شريحة كبيرة من املجتمع الكويتي والبد من 
اشهار ممثلهم الشرعي، كما ندعو الى دعم القضايا الطالبية واالكادميية 
دون النظر في توجهات القوائم االخرى، فيجب ان تخدم القائمة الطالب 

نفسه وليس توجهه بهدف رفع املستوى التعليمي داخل اجلامعة.
كما ان القائمة حترص على الدفاع عن قضية منع االختالط وتوضيح 
وجهة نظر القوائم حولها وحتديد معنى كلمة احلرية لكل قائمة فذلك 

هو السبيل للوصول الى حل املشكلة.

المحور الثالث: رأي القوائم في اللباس المناسب

عثمان العنجري � القائمة املستقلة:
الضوابط التي وضعتها عمادة شؤون الطلبة حول اللباس املناسب 
غير واضحة، وعلينا ان يكون اللباس املناسب نابعا من الطلبة انفسهم 
وان نؤمن جميعا بأننا مجتمع محافظ واننا قادرون على االشراف على 
انفسنا وطريقة الرقابة من اشخاص آخرين باجلامعة هي غير صحية، 
فنحن لسنا ضد االحتشام ولكن نرفض تدخل اآلخرين في خصوصيات 

الطالب والطالبات.
فاللباس املناس����ب هو الذي ال يخ����دش حياء اآلخرين واال تكون به 
عبارات عنصرية وغير الئقة كونن����ا نعيش في مجتمع محافظ ولكن 
ه����ذا ال يعني ان مننع اآلخرين م����ن ارتداء مالبس يرون انها من صلب 
معتقداتهم، ولكنني ال اعتقد ان الهدف من اللباس املناسب قمع احلريات 

ولكنه من اجل حماية املظهر العام بجامعة الكويت.
حسني اخلضر � القائمة اإلسالمية:

م����ن حيث املبدأ فان أي قانون يكون به����دف تنظيمي وبالتالي فان 
املستهدف من هذا القانون ليس امللتزمني به وامنا املخالفون له.

وان كانت هناك حاالت فردية تخالف اللباس املناس����ب داخل احلرم 

الى ضرورة توعية الطالب بأهمية االلتزام باللباس املناسب الذي يعتبر 
جزءا من احترام اآلخرين، والبد من تكثيف الندوات داخل جامعة الكويت 
حتى نبني للطالب والطالبات اهمية االلتزام باللباس املناسب للجامعة 
ونوضح معنى احلرية بالش����كل السليم فلكل شخص حرية شخصية 
ولكنها تتوقف عند حرية اآلخرين، واقترح ان تشكل جلنة تضم دكاترة 
وأخصائيني نفسيني واجتماعيني على مستوى الكويت والوطن العربي 
جتهز تقريرا وتقوم بعمل دراسة داخل جامعة الكويت لتحدد ضوابط 
اللباس املناسب، والبد ان تقوم القوائم الطالبية بدورها في تعزيز الوعي 

لدى الطالب والطالبات بأهمية االلتزام باللباس املناسب.

المحور الرابع واألخير كيفية القضاء على العنف الطالبي واالستعداد لالنتخابات الطالبية 

حسني اخلضر � القائمة اإلسالمية:
اعتقد ان حاالت العنف الطالبي في اجلامعة يجب معاجلتها على 
مختلف املس���تويات، فهي مسؤولية مشتركة بني عدة جهات، اجلهة 
األولى هي اإلدارة اجلامعية التي يجب ان تكون صارمة وحازمة في 
تطبي���ق اللوائح على املخالفني وال يكون هناك تس���اهل ألن من أمن 
العقوبة أس���اء األدب، فمهما كانت هناك ثقة في الطلبة ووعيهم لكن 

في الوقت ذاته فإن تطبيق القوانني والقرارات شيء أساسي.
ونس���تنكر دخول قوات امن من رجال الداخلية جلامعة الكويت 
ألن للحرم اجلامعي حرمة يجب احترامها ولكن هناك قوانني معينة 
تنظم تلك العملية فنحن مع تطبيق اللوائح والقوانني بشكل واضح 

ونرفض كل ما يخالف اللوائح والقوانني.
واملس���ؤولية أيضا تقع على عاتق القي���ادات والقوائم الطالبية 
فيفترض علينا توعية قواعدنا بأن االختالف بني القوائم ليس اختالفا 
وامنا خالفات فكرية، ولكن هناك مساحات قوية من املشتركات للرقي 
باملصلحة الطالبية العليا وكلما حولنا نقاشاتنا الى نقاشات فكرية 
بحتة سنبتعد بالتأكيد عن العنف وجميع األساليب املسيئة للحركة 
الطالبية، كما ان للطلبة دورا كبيرا في حتديد األشخاص الذين يسيئون 

للحركة الطالبية وال يصوتون لهم. 
واعتقد ان القوائم الطالبية والطلبة يحتاجون الى مس���احة اكبر 
لط���رح أرائهم وأفكارهم الن نتائج الكبت س���لبية، ففترة التحضير 
النتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت فترة قصيرة ويحدث أحيانا 
تعسف من اإلدارة اجلامعية بالتصريحات التي حتتاج ألكثر من توقيع 
وفورمة نش���اط لدرجة أن بعض القوائم الطالبية ال تتمكن من إقامة 

مهرجان خطابي إال قبل االنتخابات بيومني أو ثالثة.
وفي اعتقادنا ان هناك قرارات وقوانني بجامعة الكويت لو مت تطبيقها 
بالشكل الصحيح فسيتم القضاء على جميع املشاكل الطالبية ومنها 
مشاكل الشعب املغلقة والعنف الطالبي وغيرها سواء كانت أكادميية او 
غير ذلك فعلى اإلدارة اجلامعية تفعيل وتطبيق تلك القوانني بالشكل 
الصحيح وأمتنى ان تكون هناك منافس���ة شريفة بني القوائم، ومهما 
كان االختالف بيننا فأنا على ثقة بان املشتركات واملصلحة الطالبية 

والوطنية العليا ستجمعنا جميعا في بوتقة واحدة.
عثمان العنجري � القائمة املستقلة:

 أعتقد ان العنف الطالبي مشكلة قدمية ولكل مشكلة أسباب، 
وأهم أسباب العنف الطالبي تعود الى عدم تطبيق القوانني وعدم 
اتخاذ االجراءات الصارمة جتاه املتسببني في العنف وعدم احترام 
تطبي���ق اللوائح والقوانني، ومن أس���باب العنف الطالبي اثناء 
فترة تسجيل املستجدين هو بس���بب عدم منع جهة معينة من 
التواصل مع الطلبة، حيث يقوم االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
بتوزيع نش���رة على الطلبة املستجدين يؤكد فيها عدم إعطائهم 
ألي معلوم���ات ألي جه���ة غير مخولة بذل���ك كالقوائم الطالبية 
وبالتال���ي فإن االحتاد الوطني يحذر الطلبة من إعطائهم بيانات 
لن���ا كقوائم طالبية، وأيضا قلة الوعي النقابي س���بب في زيادة 

حاالت العنف الطالبي.
وبالن����سبة ملقترح����اتنا لالنتخابات فأنا سأنادي باقتراح ليس 

اجلامعي فالقانون سيعالج تلك احلاالت، وفي اعتقادي فان القانون ال 
يعطل وال يعرقل حريات الطالب والطالبات، نحن في حرم جامعي وهو 
اعلى ص����رح اكادميي في البلد وبالتالي فان احترامه يكون على جميع 
املس����تويات واللباس املناس����ب يعتبر جزءا من هذا االحترام والتقدير 
لهذا املكان، قد يكون هناك اختالف على القانون وقد تكون هناك نسبية 
في تقدير كل ش����خص حول مدى مالئمة لباسه للحرم اجلامعي وهذا 
االختالف وهذه النسبية هما اللذان يحتمان ان يكون هناك قانون يحدد 

اللباس املناسب للحرم اجلامعي. 
وحول دس���تورية القانون، قد يقول البعض ان دس���تور الكويت 
يكفل احلرية الشخصية للطالب والطالبات وقانون اللباس املناسب 
يعارض تلك احلرية، ولكنني ارى ان الدستور كفل احلرية الشخصية 

وفي الوقت ذاته دعا الى وجوب االلتزام باالداب العامة.
وارى ان وجود قانون اللباس املناسب لن يضر االشخاص امللتزمني 
وامنا سيعالج احلاالت الفردية غير امللتزمة، ونحن ننظر الى الطالب 

اجلامعي بانه على قدر كبير من الوعي ويحترم الصرح االكادميي.
عبداهلل احلوطي � القائمة االئتالفية:

من حيث املبدأ فنحن مع اللباس املناس���ب منذ زمن بعيد، ونتفق 
على هذا املوضوع ومن وجهة نظري فان قرار اللباس املناسب ال يعتبر 
تشكيكا في االحترام او تشكيكا في مسؤولية طالب وطالبات جامعة 
الكويت ولكن وجود هذا القرار ضرورة للحد من بعض الظواهر الدخيلة 
اخلاصة باللباس غير املناسب او اخلادش للحياء، ونتحدث أيضا عن 
ان وجود هذا القانون سيكون ضرورة لتقنني تلك الظواهر دون تقييد 
او حتدي���د حلريات الطلبة، فاحلرم اجلامعي اعلى صرح اكادميي في 
الدولة والبد من احترامه من اجلميع ليس فقط الطالب والطالبات وإمنا 
كذلك أعضاء هيئة التدريس واملوظف���ون وجميع العاملني واملنتمني 
جلامعة الكويت، ونحن بالقائمة االئتالفية دعمنا وايدنا قرار اللباس 
املناس���ب ولكن بالنس���بة لآللية التي وضعتها عمادة شؤون الطلبة 
فلدينا تعديالت عليها وسندفع بها في بداية العام الدراسي بضرورة 

ان يشمل القرار أعضاء هيئة التدريس.
فهناك قانون موجود ومطبق وهو قانون الغش وذلك لضمان عدم 
تكرار تلك احلاالت السيما ان الغش يعتبر جرمية وهذا ال يعني ان الغش 
ظاهرة ولكن وجوده هام لضمان عدم تكرار تلك احلاالت، ونحن نتفق 
على اللباس املناسب من حيث املبدأ ولكن نختلف على آلية التطبيق 

ونتمنى ان نصل الى نتيجة مقبولة من جميع االطراف.
جابر اشكناني � قائمة الوسط الدميوقراطي:

قانون اللباس املناسب مطاطي، فقبل ان تقع العقوبة على الطالب 
املخالف للقانون س���يوجه له انذار ش���فوي والسؤال هو هل هناك ما 
يثبت ان هناك انذارا ش���فويا؟ ثم انذارا كتابيا ومن ثم استدعاء ولي 
األمر ومن العيب في حق طالب وطالبات جامعة الكويت استدعاء اولياء 
امورهم فماذا تركنا اذن لطلبة املدارس؟ نحن لس���نا ضد االحتش���ام 
ولكننا ضد الوصاية، وملاذا ال يطبق القانون على اعضاء هيئة التدريس 
وعلى املوظفني باجلامعة، ملاذا يق���ع الطلبة دائما ضحية الترضيات 

السياسية؟
في البداية كانت مع قانون منع االختالط وخرج عميد شؤون الطلبة 
بتصريح يؤكد فيه انه ضد هذا الق����رار، وخرجوا لنا اخيرا مبوضوع 
اللباس املناس����ب ولو رضينا بهذا القرار االن سنصل ملرحلة تلزم فيها 
اجلامعة بان تغطي الطالبة رأس����ها؟ وارى ان ه����ذا القانون غير قابل 
للتطبيق على ارض الواقع فلماذا نضعف من هيبة اجلامعة ونقلل من 
قيمتها بإصدار قوانني غي����ر قابلة للتطبيق وملاذا تفرض وصاية على 

طالب وطالبات اجلامعة؟
حسني الصباغة - األمني العام لتجمع القوى الطالبية وممثل قائمة صوت الكويت:

ان احلرية الش����خصية هي قدرة اإلنسان على فعل أي شيء بإرادته 
الذاتي����ة وكل ما يتعلق بذاته وتق����ف حريته عند حرية اآلخرين وعدم 
التعدي عليها، واللباس املناسب هو من األمور احلساسة وهناك اختالف 
ب����ني القوائم الطالبية حول اآلراء الن هناك من يعتبر ان تقييد اللباس 
كبت للحريات ولكن في الوقت ذاته فان اجلميع مطالب باحترام املجتمع 
الذي نعيش فيه وهو مجتمع محافظ واحترام الصرح األكادميي باإلضافة 

بجديد على الساحة النقابية بل 
كان مطبقا في السابق عندما كان 
االحتاد حتت قيادة قائمة الوسط 
الدميوقراطي، عندما كانت جترى 
االنتخابات في الفصل الدراسي 
الثاني، فانتخابات االحتاد جترى 
في األسبوع الثاني لدوام الطلبة 
وهذه فترة قصيرة جدا ال تعطي 
الكافي  الوقت  الطالبية  القوائم 
لع����رض أفكارها ومبادئها على 
الطالب والطالبات، ونستغرب 
الوطني لطلبة  مبادرة االحتاد 
الكويت عندما قادته »االئتالفية« 
بعق����د االنتخابات ف����ي الفصل 
الدراس����ي األول، فالبد من رفع 
النقاب����ي ونحن جميعا  الوعي 
كقوائم طالبية م����ا عدا القائمة 
االئتالفية نن����ادي بتأجيل عقد 
الدراس����ي  االنتخابات للفصل 
الثاني حتى نتيح للطلبة الفرصة 
للتمييز واالختيار بني القوائم.

جاب�ر اش�كناني � قائم�ة الوس�ط 
الدميوقراطي: 

نس����تنكر ما حدث في صالة 
القبول والتس����جيل أثناء فترة 
تقدمي الطلبة املستجدين ألوراق 
التحاقهم بجامعة الكويت، األمر 
ال����ذي حولنا ال����ى غابة وليس 
في أعل����ى ص����رح أكادميي في 

الدولة، 
واخ����ص بالذك����ر القائم����ة 
االئتالفية واملس����تقلة كونهما 
الطرفني املتنازعني يوميا على اخذ 
أرقام هواتف الطالب والطالبات، 
الطالبية تتنازع فيما  فالقوائم 
بينها للحصول على اسم ورقم 

هاتف الطالب. 
م����ن جه����ة اخ����رى اإلدارة 
اجلامعية ضعيفة وغير قادرة 
على تطبي����ق القوانني واكتفت 
واس����تنكارها  بتصريحاته����ا 
للموقف دون وض����ع عقوبات 
العنف،  صارمة للمتسببني في 
ونستنكر دخول قوات األمن الى 
احل����رم اجلامعي وان كان األمر 
أصبح إجباريا نظرا ألننا لألسف 
وصلنا ملرحلة انحدار في الطرح 
ووصل األمر ال����ى ضرب باليد 
والعقال والعجرة واعتداء على 
رجال األمن والسالمة وغيرها من 

املهاترات غير املرغوب فيها. 
واجلمي����ع يق����ول ان قائمة 
الوس����ط الدميوقراطي منذ عام 
1978 وه����ي س����بب العنف في 
اجلامعة ولكن الواقع يقول ان 
اعضاء القائمة حينها دافعوا عن 
أنفسهم بعدما مت االعتداء عليهم 

داخل صاالت الفرز. 
وفي احلقيقة فق����د وصلنا 
الى مرحلة سخيفة باجلامعة، 
فالطالب املستجد أصبح يهاب 
الدخول في العمل النقابي والسبب أعمال العنف التي باتت ظاهرة 

ملحوظة.
وأنصح اجلميع بضبط النفس ومحاسبة أعضاء القوائم املتسببني 
في العنف من خالل إنذارهم وجتميدهم نقابيا، باإلضافة الى اهمية 

تطبيق اإلدارة اجلامعية للوائح والقوانني. 
عبداهلل احلوطي � القائمة االئتالفية:

نتمنى ان تكون حاالت العنف الطالبي حوادث عابرة وليس����ت 
ظواهر موجودة، وهناك دور مشترك بني االدارة اجلامعية والقوائم 

الطالبية للقضاء على تلك احلاالت. 
وهناك رموز في القوائم الطالبية تعد س����ببا في انتشار العنف 
الطالبي وهناك شكاوى بأسمائهم في عمادة شؤون الطلبة في الوقت 

الذي يتحدثون فيه باسم محاربة العنف الطالبي.
وهناك بعض القوائم ليست على القدر املطلوب من املسؤولية في 
توجيه قواعدهم ورموزهم يتطاولون ويدفعون قواعدهم للمشاركة 
في هذا العنف، ونحن نرفض العنف ونرفض تواجد رجال الداخلية 

فنحن داخل حرم جامعي.
وأهم أسباب العنف من وجهة نظري هو التطاول على القانون 
وعلى رجال األمن والسالمة، فعلى القائمة املستقلة مراجعة تعبئتها 

للعاملني معها في القائمة ملنع تكرار هذا األمر. 
وبالنسبة الستعداداتنا لالنتخابات فإن القائمة االئتالفية تعد 
س����نويا برنامجا انتخابيا واضحا وعلى أساسه يتم تقييم القائمة 
واختيارها وعلى رأس القضايا الطالبية املهمة التي حتملها القائمة 
االئتالفية على عاتقها قرار الفصلني الدراسيني الصيفيني والب توب 

لكل طالب جامعي وغيرها من األمور التي تهم الطلبة.
وفيما يخص آلية عقد االنتخابات، هناك من طالب بعقدها للفصل 
الدراس����ي الثاني فال ميكن الكيل مبكيالني، فالسنة الدراسية تبدأ 
ببداية دخول الطالب املستجد إلى نهاية العام وعمل االحتاد محصور 
في هذه السنة، ونتمنى أن يصل التنافس الى مرحلة رقي بالطرح 

واألفكار ونبتعد عن العنف الطالبي الذي نستنكره وبشدة.
وأوضح أن االحتاد الوطني لطلبة الكويت حذر الطلبة املستجدين 
من إعطاء بياناتهم ألي جهة أخرى بسبب ان هناك رابطة املستجدين 
التابعة لالحتاد وهي اجلهة الوحيدة املعنية واملختصة بخدمة الطلبة 

املستجدين وهي املمثل الشرعي جلميع الطالب والطالبات.
أمني عام جتمع القوى الطالبية وممثل قائمة صوت الكويت:

بالتأكيد نحن نرفض العنف الطالبي بجميع أشكاله وال يوجد 
أي مب���رر حلدوث تلك احلاالت والوضع بجامعة الكويت أصبح 
من س���يئ الى أسوأ، فمن الناحية االجتماعية حدوث مشاجرات 
بني طلبة اجلامعة امر مرفوض وال يليق بطلبة اجلامعة، وايضا 
من الناحية النفسية البد ان تقوم القوائم الطالبية بضبط النفس 
وتعريف قواعدهم االنتخابية بأن االنتخابات تعتمد على املنافسة 

الشريفة وليست حربا ضروسا بني بعضنا البعض.
واملسؤولية تقع على اجلميع والبد من عقد الندوات التي توضح 
للطلبة ضرورة احترام القوائم الطالبية األخرى واحترام مبادئها 
وعدم التعدي عليه او املزايدة بأي شكل من األشكال، ونتمنى من 
اجلمي����ع االلتزام وان تكون هناك وقفة ج����ادة من جميع القوائم 
الطالبية ومحاسبة املخطئني واملتسببني في العنف وتقدمي االعتذار 
للقوائم األخرى التي مت االعتداء عليها. وأود التأكيد على التركيز 
على الوحدة الوطنية واألخذ مبحمل اجلدية تلبية رغبات الطلبة 
وحتقيق مصلحته����م والبعد عن التكس����بات االنتخابية وأيضا 
أركز على أهمية ان تقوم القوائم الطالبية بتوعية الطلبة بأهمية 
االنتخاب����ات وان الهدف منها خدم����ة املصلحة الطالبية العليا في 
املقام األول وان االنتخابات الطالبية بها فائز وخاسر وهي منافسة 
شريفة جتس����د مبادئ الدميوقراطي كما أؤكد على أهمية توعية 
الطلبة بالتركيز على دراس����تهم العلمية وعدم التركيز فقط على 
االنتخابات الن االنتخابات جترى في فترة قصيرة ولكن الدراسة 
هي الهدف األسمى الذي يسعى الى جميع طالب وطالبات جامعة 

الكويت.

)كرم ذياب(ممثلو القوائم الطالبية خالل لقائهم الزميلة آالء خليفة

أشكناني: الوسط الديموقراطي قائمة وطنية طالبية ديموقراطية تسعى لترسيخ مفهوم المواطنة والمساواة

الخض�ر: ص�وت الطالب الواعي ش�عار القائم�ة اإلس�المية التي تحرص عل�ى تحقيق الخدم�ة للطالب

الحوط�ي: القائم�ة االئتالفي�ة رائ�دة ف�ي أقواله�ا وأفعاله�ا وتق�ود االتح�اد من�ذ 30 عامًا

الصباغة: احترام مبادئ الدين اإلسالمي وجميع األديان دون تعصب ونبذ التفرقة أهم مبادئ قائمة صوت الكويت

العنج�ري: االس�تقاللية الكاملة واالرتق�اء بدور االتح�اد وإب�راز هيبته أهم أه�داف القائمة المس�تقلة


