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آالء خليفة
أعربت اس����تاذة عل����م االجتماع بكلي����ة العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت د.س����هام القبندي عن 
أسفها حلدوث حاالت عنف طالبي بني الطلبة أثناء 
استعدادهم خلوض االنتخابات تلك العملية التي 
يفترض فيها الدميوقراطية واالستماع للرأي والرأي 

اآلخر.
وقالت من املعروف ان التنافس بني طلبة اجلامعة 
يزداد في فترة االنتخابات الطالبية ومن وجهة نظري 
ان اجلامعة مجتمع مصغر للمجتمع االكبر املتمثل في 
دولتنا احلبيبة الكويت، ومع األسف احداث العنف 
باتت موجودة في انتخابات مجلسي األمة والبلدي 
ودائما ما تناش����د للقائمني على تلك االنتخابات ان 
يكونوا قدوة حسنة للشباب والشابات ولكن تشهد 

االنتخابات النيابية الكثير من حاالت العنف ما جعل الطلبة يرون 
في هؤالء املتش����اجرين مثال وقدوة حسنة لهم فيحاولون تقليدهم 

داخل اسوار احلرم اجلامعي املتمثل في جامعة الكويت.
واصبحت لغة االنتخابات خالية من احلوار الهادئ والطرح العقالني 
وتقبل الرأي اآلخر واالس����تماع الى البرنامج االنتخابي لكل قائمة، 
وحتول الطلبة ال����ى متصارعني يحاول كل طالب اثبات انه األقوى 

واالجدر معتمدا على لغة العنف واملشاجرات واملناوشات.
واك����دت د.القبندي ان����ه على جميع الطلب����ة ان يعوا ان جامعة 
الكويت تعتبر »كورس« تدريبيا ومتهيديا لهم حتى يكونوا مهيئني 

لالنخراط في املجتمع اخلارجي بعد التخرج، مؤكدة 
ان م����ا يحدث من حاالت العن����ف ال ميكن اعتباره 
تنافسا الن التنافس شريف وامنا هو صراع، مشددة 
على اجلمي����ع ان يعوا جيدا مفاهيم الدميوقراطية 
وممارسة احلقوق بحرية مع احترام اآلخرين وعدم 

حجب الرأي اآلخر.
وقال����ت: الن القضية تربوي����ة فيفترض تدخل 
أولياء األمور في تربية ابنائهم على احترام الرأي 
اآلخر وعلى الدميوقراطي����ة اخلالية من التعصب 

والعنف.
 كم����ا يفترض ان تكون هن����اك لوائح تنظيمية 
واضح����ة حتكم هذه العملي����ة وان تطبق عقوبات 
رادعة على القوائم التي تتسبب في احداث الشغب 
باجلامعة، مؤكدة ان القوانني الواضحة س����تنظم 
س����ير االنتخابات وستجعلها تسير بنزاهة مبا يعود بالفائدة على 

اجلميع.
وأكدت د.القبندي على ان اتباع بعض الطلبة ألسلوب العنف يؤكد 
للطلبة اآلخرين ان الصوت العالي والصراخ والضرب واس����تخدام 
القوة والعنف هي األس����اليب املثلى لتوصي����ل املعلومة وهذا األمر 
خاطئ جدا فاس����اليبهم تلك من وجهة نظري متخلفة وترجعنا الى 
العصور الوسطى فالبد على الطالب الواعي املتحضر ان ميارس حقه 
الدميوقراطي بش����كل نزيه ومبنافسة شريفة ترقى ملستوى طالب 

وطالبات جامعة الكويت.

اكد استاذ علم النفس بجامعة 
الكويت د.خض����ر البارون ان من 
اهم اس����باب العنف الطالبي بني 
اثناء االنتخابات،  طلبة اجلامعة 
احلماس الزائ����د الذي يعتبر اهم 
العوامل النتش����ار حاالت العنف، 
كما ان اصدقاء املتسببني في العنف 
ومجموعتهم وقائمتهم تدفعهم الى 

القيام بتلك االعمال العنيفة.
واشار د.البارون الى ان من بني 
العوامل ايضا املسببة في العنف 
التقاء انص����ار قائمتني في نفس 
املكان والزمان فالقرب املكاني يولد 
االحتكاك الذي قد يؤدي بالنهاية 

الى نشوب مش����اجرة خاصة ان البعض يعتبر ان 
فوز قائمة على اخرى يرتبط مبكانتها االجتماعية 
ويشعر اعضاؤها انهم في املقدمة وان لهم السيطرة 
على اآلخرين، كما بني د.البارون ان هناك اشخاصا 
يعملون في اخلفاء الثارة الطلبة وجعلهم يتنازعون 
فيما بينهم ويش����جعونهم على الس����لوك الثوري، 
كما لفت الى ان ه����ؤالء الطلبة يتلقون دعما ماديا 
ومعنويا من اخلارج سواء من قبل احزاب او تيارات 
او طوائ����ف معينة لالنتصار لتلك املجموعات على 

حساب اآلخرين.
ولفت د.البارون الى ان من خصائص الشباب انهم 

ثوريون ويريدون كل ش����يء لهم 
ويرغبون في احلرية دون حدود 
وايضا يري����دون ان يكونوا على 

رأس السلطة.
واكد د.البارون ضرورة املباعدة 
بني القوائم واال يقيموا مهرجاناتهم 
اخلطابية في مكان واحد حتى ال 
يحدث االحتكاك فال ميكن وضع 
الكبريت بجانب النار فهذا الوضع 

يولد شرارة تتحول الى حرائق.
كم����ا اكد عل����ى دور اس����اتذة 
النفسيني واالجتماعيني  اجلامعة 
ف����ي توعية طلب����ة اجلامعة بأن 
العملية االنتخابي����ة تعتمد على 
الدميوقراطي����ة في املق����ام االول وايضا حثهم على 
البعد عن العنف الطالبي وعدم التقليل او تهميش 
رأي اآلخرين واالعتماد على احلوار االدبي والفكري 

الذي يعكس تربية الطالب واخالقه.
كما طالب د.الب����ارون االدارة اجلامعية بجامعة 
الكويت بتفعيل القوان����ني الرادعة وحتديد القائمة 
املعتدية وحرمانها من خوض االنتخابات لعام نقابي 

كامل.
ونادى د.البارون بزيادة الندوات التثقيفية لطلبة 
وطالبات جامعة الكويت التي تؤكد لهم ان يعبرون عن 
آرائهم مع احترام آراء اآلخرين والبعد عن العنف.

خضر البارون

د.سهام القبندي

تدافع الطلبة)سعد هنداوي(محاولة لفض االشتباك

املشعان خالل املهرجان

القبندي: أسلوب العنف يؤكد أن الصوت العالي 
هو األسلوب المتبع إليصال المعلومة

البارون: حماس الطلبة الزائد 
يدعو إلى انتشار العنف

آالء خليفة
شهدت كلية العلوم بجامعة الكويت 
مبوقع اجلامع���ة باخلالدية ظهر امس 
معركة دامية بني انصار القائمة االئتالفية 
والقائم���ة املس���تقلة، وكان من املتوقع 
حدوثها نظ���را الن كلتا القائمتني دعت 
الى مهرجان خطابي الساعة 12 ونصف 

بكلية العلوم وفي نفس املكان
وبدأت »االئتالفية« مهرجانها في موعده 
ولكن »املستقلة« انتظرت نصف ساعة 
حلني خروج »االئتالفية« من بهو الكلية 
وخرج انصار »االئتالفية« الى س���احة 
الكلية في الوقت الذي دخلت فيه القائمة 
املس���تقلة الى البهو في طابور رافعني 
عالمات النصر وفي الدقيقة االولى من 
بدء املهرجان اخلطابي للقائمة املستقلة 
دخلت حشود »االئتالفية« الى بهو الكلية 
وسط صرخات »ائتالفية« شوشت على 

مهرجان املستقلة.
بعدها انقلبت الكلية الى حلبة صراع 
بني »املس���تقلة« و»االئتالفية« وكانت 
معركة عنيف���ة ال ترقى بطلبة اجلامعة 
وسط صراخ الطالبات وخوفهن وانتقالهن 

الى الدور االول من الكلية.
واستمرت املش���اجرة قرابة النصف 
ساعة فما تنتهي مشاجرة اال وتبدأ االخرى 
وما كان منا اال تصوير تلك املش���اجرة 
وسط تهديدات الطلبة بعدم التصوير.

وقام رجال االمن والس���المة بجهود 
جبارة لفض االشتباك حيث ان مبنى 3 
خ الذي ش���هد املشاجرة به 5 من رجال 
االمن ولكن متت االستعانة مبا يزيد على 
20 موظفا من االمن والسالمة حتسبا الي 
اثناء املشاجرة  مشكلة حتدث وبالفعل 

بذلوا الكثير من اجلهد لفض الهوشة.
ه���ذا وعلمت »االنب���اء« من مصادر 

مؤكدة عن اندالع مشاجرة دامية اخرى 
مبوقع اجلامعة بكيفان مبا يؤكد موسما 
انتخابيا عنوانه اعمال الشغب والعنف 

الطالبي.
وكانت القائمة االئتالفية نظمت مهرجانا 
خطابيا ظهر امس بكلية العلوم مبوقع 
اجلامعة باخلالدية وسط حشود غفيرة 
من مؤيدي القائمة االئتالفية في العلوم 
وغيرها من كليات اجلامعة حيث تواجد 
اعضاء القائمة العلمية االبنة الصغرى 
لالئتالفي���ة في العل���وم وايضا علمية 

الهندسة وغيرها من قوائم االئتالفية.
وحتدث خالل املهرجان اخلطابي محمد 
مشعان العتيبي مرشح االئتالفية لرئاسة 
االحتاد ردد في بداية كلمته ش���عارات 
االئتالفية وسط تصفيق مؤيديها مؤكدا 
استمرار االئتالفية في تولي دفة االحتاد 
الكوي���ت فرع اجلامعة  الوطني لطلبة 
باالضافة الى املفاجآت التي س���تحققها 
على مستوى اجلمعيات والروابط الطالبية 

بكليات اجلامعة.
ووعد العتيبي اجلموع الطالبية بالعمل 
اجلاد لتحقيق مكتسباتهم الطالبية كما 
انه وعد بحل كافة املشاكل التي تواجه 

طلبة وطالبات اجلامعة.
وفي ختام كلمت���ه قال العتيبي: أبي 
اس���مع صرخة ائتالفية تس���مع كيفان 

وتوصل الشويخ واجلابرية.
وردد انصار االئتالفية شعارها الذي 
يقول: لم يرى النصر حليفها كالذي راه 

منا.
وتواجد اثناء املهرجان اخلطابي عدد 
من اعض���اء الهيئة التنفيذية من بينهم 
رئيس جلنة االشراف على االنتخابات، 
وش���مل املهرجان العدي���د من االهازيج 

والشعارات احلماسية.

هيا ائتالفية

هوشة  
»االئتالفية« و»المستقلة« تنذر بموسم انتخابي عنوانه 

الصراخ والشغب والعنف


