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دعا إلى »إعادة النظر في معاشات املتقاعدين«
عبدالله املال: حان الوقت

إلشهار األحزاب السياسية

دعا إلى بناء »الجامعات وزيادة االبتعاث«
العنجري : علينا استلهام 

التجربة املاليزية للنهوض بالتعليم

ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دائ�����رة  م���رش���ح  رأى 
امل���������������ا ان  ن������ج������ي������ب   ع��������ب��������دال��������ل��������ه 
»ال�����وق�����ت ح�����ان إلش����ه����ار األح������زاب 
 ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة، ال�������ت�������ي ي�����ج�����ب أن 
ت������ت������ك������ون ع������ل������ى أس�����������س وط����ن����ي����ة 
 وس��������ي��������اس��������ي��������ة، وت���������ض���������م ك������اف������ة 
أط������ي������اف امل����ج����ت����م����ع ال����ك����وي����ت����ي«، 
م��ت��ط��ل��ع��ا ال�����ى »ت���ش���ك���ي���ل ح��ك��وم��ة 
ال��ب��ل��د وتساهم  تنقذ  امل��رح��ل��ة  ف��ي 
ف����ي ال�����خ�����روج م����ن األزم���������ات ال��ت��ي 

تواجهها«.
وش�������دد امل������ا ع���ل���ى اه���م���ي���ة »ان 
ي��ك��ون ل���دى ال��ح��ك��وم��ة ف��ري��ق أزم���ة 
واال يكون موقفها ردود أفعال كما 
وجدناه في تعاملها مع اضرابات 
امل���وظ���ف���ن ف����ي م��خ��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات 
انصاف   « ال��ى  داعيا  الحكومية«، 
مميزات  لهم  تمنح  وان  املوظفن 
اعمال  ف��ي  م��ن يعملون  خصوصًا 

خطرة«.
ال��ت��ش��ك��ي��ل  ي�����ك�����ون  ان   « وأم���������ل 
ال��������ح��������ك��������وم��������ي امل��������ق��������ب��������ل ي����ل����ب����ي 
اح��ت��ي��اج��ات امل��رح��ل��ة املقبلة س��واء 
ع����ل����ى ال���ص���ع���ي���دي���ن ال�����داخ�����ل�����ي أو 
اإلق���ل���ي���م���ي ف����ي ظ����ل امل���ت���غ���ي���رات و 
 األح�������داث ال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب��امل��ن��ط��ق��ة 
 ال�����ع�����رب�����ي�����ة وال����خ����ل����ي����ج����ي����ة وه�������ذا 
ي��ت��ط��ل��ب ان ت���ك���ون ل��دي��ن��ا ح��ك��وم��ة 
م��ت��ج��ان��س��ة م��ت��ع��اون��ة م��ع السلطة 
عمل  برنامج  ولديها  التشريعية 

واضح«.
ودع�������ا ال������ى » إل����غ����اء ال���ق���وان���ن 
والحقوق  التعبير  لحرية  املقيدة 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة و ذل�����ك ب��ت��ع��دي��ل 
 1962 ل��س��ن��ة   24 ال����رق����م   ال����ق����ان����ون 
 ف������ي ش��������أن األن�������دي�������ة وج���م���ع���ي���ات 
 ال�����ن�����ف�����ع ال���������ع���������ام، ح�����ت�����ى ت���ن���ت���ه���ي 
ال�������وص�������اي�������ة ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة ع���ل���ى 
وتطلق  املدني  املجتمع   جمعيات 
ح����ري����ة ت���أس���ي���س���ه���ا ون���ش���اط���ه���ا«، 
م���وج���ه���ا ال���ش���ك���ر ال������ى » ال���ق���ض���اء 
ال��ك��وي��ت��ي ال���ذي ان��ص��ف امل��واط��ن��ن 
امل���ط���ال���ب���ن ب����إن����ش����اء ال��ج��م��ع��ي��ات 
ال��ش��ؤون  رف��ض��ت��ه��ا وزارة  ع��ن��دم��ا 
االج���ت���م���اع���ي���ة و ال���ع���م���ل ون��ط��ال��ب 
لسنة   14 ال��رق��م  ال��ق��ان��ون  بتعديل 
1973 بإنشاء املحكمة الدستورية 
ب���ح���ي���ث ي���ح���ق ل�����أف�����راد ال����وص����ول 
إل�����ي�����ه�����ا م������ب������اش������رة ل����ل����ط����ع����ن ف���ي 

دستورية أي قانون«.

اك����د م���رش���ح ال����دائ����رة ال��ث��ان��ي��ة 
ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ع��ب��دال��رح��م��ن 
العنجري ان »قضايا االقتصاد 
وال��ت��ع��ل��ي��م وت���ط���وي���ر ال��خ��دم��ات 
ال����ص����ح����ي����ة واالس�����ك�����ان�����ي�����ة ه��ي 
م���ش���ددا  اول�����وي�����ة،  ذات  ق���ض���اي���ا 
التعليم  اص����اح   « اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الن��ه ج��زء ال يتجزأ م��ن التنمية 
تأتي  ال��ح��ض��ارات  وان  الشاملة 
م���ن امل�������وارد ال��ب��ش��ري��ة وت��ط��وي��ر 
ب����امل����ص����ادر  ت�����أت�����ي  وال  ال����ع����ق����ل 

املادية«. 
وق���ال ال��ع��ن��ج��ري ف��ي تصريح 
ف���ي  »ال����ت����ع����ل����ي����م  ان  ص�����ح�����اف�����ي 
 ال����ك����وي����ت ب����ح����اج����ة ال�������ى اع�������ادة 
 ن������ظ������ر وك��������ذل��������ك ب������ح������اج������ة ال������ى 
ه���ي���ك���ل���ة ف���ل���س���ف���ة ال���ت���ع���ل���ي���م م��ن 
ت�����ط�����وي�����ر امل������ن������اه������ج وال����ه����ي����ئ����ة 
ال��ت��دري��س��ي��ة م���ن خ����ال ب��رن��ام��ج 
ال��ت��أه��ي��ل وال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر 

واالستثمار«.
رؤي������ت������ي  ان   «  : واض����������������اف 
في  التعليمي  الجانب  الص��اح 
 الكويت ترتكز على عدة مبادئ

 اس���اس���ي���ة ه����ي ت��غ��ي��ي��ر ف��ل��س��ف��ة 
ال����ت����ع����ل����ي����م ق�����ب�����ل ال�����ج�����ام�����ع�����ي و 
ت�����دري�����ب امل������درس������ن وال����ت����وس����ع 
ال��ج��ام��ع��ات الحكومية  ب��ن��اء  ف��ي 
وزي�����������������ادة م�����ق�����اع�����د االب�����ت�����ع�����اث 
خ����������اص����������ة ف������������ي ال�������ج�������ام�������ع�������ات 
ال��ت��ن��ك��ول��وج��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة«، الفتا 
م����ال����ي����زي����ا  ن����ه����ض����ة   « ان  ال���������ى 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة اع�����ت�����م�����دت ع��ل��ى 
الجامعي  ق��ب��ل  التعليم  اص���اح 
بالتعليم  واالهتمام  والجامعي 
 ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي وال������ت������دري������ب 
ح����ت����ى ص���������ارت ن�����م�����را اس���ي���وي���ا 

بارزا«.
واض�����������������������اف ال��������ع��������ن��������ج��������ري : 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي  »االص��������������������اح  ان 
 ب��ال��ك��وي��ت الب����د ف��ي��ه م���ن تغيير 
 ف����ل����س����ف����ة ال����ت����ع����ل����ي����م ف������ب������دال م���ن 
ال���ط���ف���ل  أو  ال���ت���ل���م���ي���ذ  ن���ل���ق���ن  ان 
 م�������ع�������ل�������وم�������ات ك�������ث�������ي�������رة ي����ج����ب 
ال����ف����ل����س����ف����ة  ت������ل������ك  ت�����ت�����غ�����ي�����ر   ان 
ون��ع��ت��ب��ر ال���ط���ف���ل م���ث���ل ال��ش��م��ع��ة 
ن��ش��غ��ل ان   ت���ش���ت���ع���ل، ون�����ح�����اول 

ن���ج���ع���ل���ه  ان  ون��������ح��������اول  ع����ق����ل����ه 
 ي��ع��ب��ر ع����ن آرائ�������ه واف�����ك�����اره وان

ن��ش��ج��ع ال���ح���وار داخ����ل ال��ف��ص��ول 
ال�����دراس�����ي�����ة ب����ذل����ك ن���ن���م���ي ع��ق��ل 

الطفل«.
ودع���ا ال���ى » ان��ش��اء جامعات 
ت���خ���ص���ص���ي���ة، ف���ال���ك���وي���ت دول�����ة 
تكون  ان  يفترض  ك��ان  بترولية 
ل����دي����ه����ا ج����ام����ع����ة م��ت��خ��ص��ص��ة 
ف������������ي ه��������ن��������دس��������ة ال���������ب���������ت���������رول، 
وج�������ام�������ع�������ة م����ت����خ����ص����ص����ة ف���ي 

ال�����ب�����ت�����روك�����ي�����م�����اوي�����ات وان�����ش�����اء 
فالجامعات  متنوعة،  جامعات 
 ت���ع���ت���ب���ر م�����ؤس�����س�����ات ف����ك����ري����ة«، 
م��ع��ب��رًا ع��ن ام��ل��ه ف��ي ان » تخرج 
م���ش���اري���ع ال���ت���ط���وي���ر ال��ج��ام��ع��ي 
ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن م��رح��ل��ة البحث 
وال������دراس������ة إل�����ى ح���ي���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ف�����ي ال����ق����ري����ب ال�����ع�����اج�����ل، وع�����دم 
تشتيت الجهود في أمور النزاع 
ال����س����ي����اس����ي واالي�����دي�����ول�����وج�����ي 
وتبديد أم��وال طائلة على أمور 
م����ع روح  ت���ت���م���اش���ى  ش��ك��ل��ي��ة ال 

العصر«.
ودعا العنجري إلى »ضرورة 
للفوائض  الحقيقي  االستثمار 
امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ك��وي��ت 
املاضية  العشر  السنوات  خ��ال 
ب����اس����ت����ث����م����اره����ا ف������ي ال���ت���ن���م���ي���ة 
ال���ب���ش���ري���ة »الف����ت����ا ال�����ى »اه��م��ي��ة 
االس���ت���ف���ادة م���ن ت���ج���ارب ال����دول 
تطوير  ف��ي  الشقيقة  الخليجية 
واالستثمار  الجامعي  التعليم 
ال����ب����ش����ري ع������ن ط�����ري�����ق ت���ط���وي���ر 
والبحث  االكاديمية  املؤسسات 
ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي اص���ب���ح ض����رورة 
 ل������إن������س������ان، ول������ي������س ت������رف������ا أو 
ش������أن������ا ي����م����ك����ن اع�������ت�������ب�������اره م���ن 

الكماليات«.
 دع����ا ال��ع��ن��ج��ري ال����ى »وض���ع 
خ�������ط�������ة وط�������ن�������ي�������ة ل�����اب�����ت�����ع�����اث 
الخارجي بزيادة عدد املبتعثن 
 ل�����ل�����خ�����ارج ل�����ج�����ام�����ع�����ات ع���امل���ي���ة 
م����ث����ل  م�������ت�������ق�������دم�������ة  دول   ف������������ي 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا 
واس����������ت����������رال����������ي����������ا الس�������ت�������غ�������ال 
االستثمار  في  املالية   الفوائض 
ال���ب���ش���ري ع��ب��ر ت��أه��ي��ل ال��ش��ب��اب 

الكويتي«. عبدالله املال

عبدالرحمن العنجري

التجارب االنتخابية السابقة تعرقل التحالفات القبلية في »الثانية«
|   كتب منصور الشمري   |

بات من املؤكد ان التحالفات القبلية في الدائرة الثانية لن يكتب لها 
النجاح في ظل نظام الدوائر الخمس وذلك بعد فشل تلك التحالفات 
خال انتخابات عامي 2005 و2009، االمر الذي ينذر بعدم نجاح هذه 

التحالفات في االنتخابات البرملانية لهذا العام.
وما يضعف حظوظ التحالفات القبلية في الدائرة الثانية معطيات 
عدة ابرزها التنوع القبلي والذي يجعل اصوات الناخبن تتوزع بن 
القبائل بصورة متفاوتة ما يجعل كل قبلية ترى لنفسها االفضلية في 
العدد والحظوظ وبالتالي ال يوجد حاجة لها للتحالف مع اي قبيلة 
ت��رى في التحالف مع اي قبيلة  القبائل  اخ��رى ناهيك عن ك��ون بعض 
اخرى اساءة لها ولسمعتها بن القبائل من حيث مخالفة التحالفات 

القبلية في االنتخابات للروح القبلية ولعاداتها.

وما يسهم في انعدام فرص التحالف القبلي في الدائرة الثانية هو 
وجود اكثر من مرشح ينتمي للقبيلة الواحدة االمر الذي يعني بالعرف 
االنتخابي تشتت االصوات عند التحالف وبالتالي اضعاف مرشحي 
ال����ذي س���وف ينعكس س��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��ق��ب��ي��ل��ة ومرشحيها  ال��ق��ب��ي��ل��ة االم����ر 
ان يكون  التحالف وب��اال عليها عوضا عن  ونتائجها وبالتالي يكون 

لها عون وخدمة ايصال مرشحيها.
وفي نظام الدوائر الخمس حيث يكون الثقل القبلي موجها ملرشحي 
ال���25  السابق  ال��دوائ��ر  ع��ن نظام  النظام يختلف  ه��ذا  القبيلة نظرا الن 
وال��ذي كان يتيح للقبيلة ان تقوم بتوزيع مرشحيها حسب الكثافات 

العددية في الدوائر السابقة وحظوظ نجاح مرتفعة.
وتظهر ايضا اسباب اخرى تؤدي الى اضعاف التحالف القبلي في 
الدائرة الثانية منها الروح الشبابية السائدة السيما بن ابناء القبائل 
لها  القبيلة  وان  ج��زء  دون  ككل  بالكويت  االي��م��ان  على  تعتمد  وال��ت��ي 

مكانة اجتماعية وان املكانة السياسية يجب ان تكون للكويت وليس 
للقبيلة.

وي������رى ال���ش���ب���اب م����ن اب����ن����اء ال��ق��ب��ي��ل��ة ان االع����ت����م����اد ف����ي ظ����ل ال���وع���ي 
القبيلة يعتمد على  ابناء  الشارع السيما من  ال��ذي يشهده   السياسي 
الوصول  مفتاح  ليست  القبيلة  وان  ان��ت��م��اءه  وليس  امل��رش��ح  م��ؤه��ات 
وبالتالي  مساعدة  وسيلة  هي  ما  بقدر  الوثير  االخضر  الكرسي  ال��ى 
فإن التوجه يجب ان يكون للجميع بحسب الشخصية وليس بحسب 

القبيلة.
ال��دائ��رة الثانية ب��ات عند القبائل يعتمد على  وب��دا ان التحالف في 
تعداد  وم��رش��ح مستقل بشرط ضمان  قبيلة  ب��ن مرشح  م��ا  التحالف 
االصوات ملا فيه خير للطرفن السيما ان التحالف بن القبائل من شأنه 
االضرار بمرشحي القبيلتن على عكس ذلك التحالف القبلي املستقل 

وهو االمر الذي سوف تشهده الساحة وبقوة في هذه االنتخابات.


