
 
 

  
 

 الجامعة االمريكية في الكويت تعرض وجھات النظر المختلفة في االنتخابات المقبلة 
  

شخص لالستماع الى مناظرة  300إمتألت قاعة مبنى اآلداب بالجامعة االمريكية في الكويت أمس بالحضور الذي تعدى ال
سأقاطع" التي عرضت وجھات النظر المتضادة في موضوع المشاركة في االنتخابات المقبلة. المناظرة جائت  –"سأشارك 

دراسات الخليج، من أجل زيادة الثقافة السياسية للطالب و إطالعھم على  كمبادرة من الحكومة الطالبية، بالتعاون مع مركز
  الحوار المتداول حالياً بالساحة السياسية.

    
تضمن فريقي المناظرة ، من جھة المشاركين كل: من رشا الغنيم، ناشطة سياسية، و حمد الخضير، طالب في الجامعة 

عزام العميم، ناشط سياسي، و سمية الصوري، طالبة في الجامعة االمريكية في  االمريكية في الكويت.  و من جھة  المقاطعين :
االسئلة كل من الطرفين على  أجابطريقة مناظرات االنتخابات الرئاسية االمريكية، حيث الكويت و قد اديرت المناظرة 

  دقائق لكل سؤال.  3دته في زمن مالمطروحة من قبل المحاور، يوسف المناعي، 
  

مناظرة بعرض فيديو عن دولة الكويت اعقبته كلمة من كال الطرفين يشرح فيھا موقفه .  فالمؤيدون للمشاركة  يؤكدون بدأت ال
أن إتباع مشورة ولي االمر و االخذ برأيه واجبه. و أن المشاركة في االنتخابات ھي السبيل الوحيد للخروج من االزمة السياسية. 

  قبل إبطال القانون من خالل نوابھم في المجلس. فمن وجھة نظر الغنيمفحتى المقاطعون يستطيعون في المست
  " يكفيك سبباً للمشاركة االيجابية ھو ان تقول أنا اشارك ألسقط القانون" 
  

في المقابل يرى فريق المقاطعة أن الشعب ھو مصدر السلطة و أن التعبير عن الرأي السياسي ال يتعارض أبداً مع احترام سمو 
و يرى العميم أن إسقاط القانون فيما بعد من خالل المجلس يعد أمر صعب تحقيقه فذلك يطلب تأييد من األغلبية  الخاصة األمير. 

  صوت من المجلس و الحكومة. 34التي تتمثل في 
  

و عن سبل إعادة االستقرار للوضع السياسي في الكويت، أصرت جبھة المقاطعين أن سحب مرسوم الضرورة ھو السبيل 
حيد لعودة الوضع الى مع كان عليه بالسابق. و أن ذلك ال يعيب األمير في شئ فاألخذ برأي الشعب يدعم الديمقراطية في الو

  دولة دستورية مثل الكويت. أما جبھة المشاركين فقد رأت أنه ليس من الطبيعي أن يخضع األمير للشعب.
  

لجديد، أكد المشاركون أن ھذه المرسوم من شأنه أن يقضي على و تحليالً لسياسة "الصوت الواحد" التي يطرحھا المرسوم ا
الطائفية و  التكتالت التي يسمح بھا تعدد االصوات. كما ستحد سياسة "الصوت الواحد" من عملية شراء االصوات و ستظھر 

يرون بھا الكثير من  على الساحة وجوه جديدة و متحمسة للعمل.  من جانبھم، انتقد المعارضون سياسة "الصوت الواحد" التي
  السلبيات و أكدوا على أن موقفھم تجاه "الصوت الواحد" لن يتغير مھما جائت به المحكمة من قرارات. 

   
و الھدف من مثل ھذه االنشطة ھو . تمثل ھذه المناظرة فرصة للطالب و المجتمع الكويتي للتعرف الى وجھات النظر المختلفة

الحر الذي يتيح للحاضرين فھم وقائع االمور، و تحديد الميول السياسي، أو تكوين رأي سياسي  زيادة الوعي و دعم ثقافة الحوار
و قد أثنى الحاضرين على المناظرة و أكد طرفي المناظرة على أن االختالف في الرأي ال يفسد . مستقل لم يكن مطروح من قبل

 حرص على مصلحة الكويتللود قضية و أن الھدف من التحاور ھو في النھاية االتفاق و ال


