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سادت حالة من التفاؤل بني جموع 
املواطنني، وخاصة من ينتظرون دورهم 
في احلصول على بيوت حكومية، خاصة 
ان الفترة األخيرة شهدت تسارعا في 
اإلعالن عن تس���ليم قسائم في بعض 
املناطق اجلدي���دة، وكذلك اإلعالن عن 
تنفيذ بعض املش���روعات اإلس���كانية 

الستيعاب الطلبات املتأخرة.
وال ش���ك في ان جهود نائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية واإلس���كان  الدولة لش���ؤون 
الشيخ أحمد الفهد كانت لها دور كبير 
في حتريك امللف اإلسكاني، ولن ينسى 
املواطنون وعده بأنه سيبذل كل جهده في 
سبيل وضع احللول اجلذرية للمشكلة 

اإلسكانية.
وجاء إعالن مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية م.علي الفوزان عن 
تشكيل جلنة مش���تركة بني املؤسسة 
والهيئة العامة للشباب والرياضة بهدف 
وضع التصورات الالزمة إلجناز املدن 
اجلديدة بحيث تكون بها مدن رياضية 
متكاملة اخلدمات، ليعكس جدية احلكومة 
في جتاوز بعض السلبيات السابقة في 
بناء املدن اجلديدة ويؤكد حرصها على 
مراعاة جميع اخلدمات التي يحتاج إليها 
املواطنون، وخاصة الش���باب وتوفير 
األجواء الصحية املالئمة، وعدم االضطرار 
الى االنتقال الى مناطق أخرى للبحث 
عن أماكن مناسبة لرياضاتهم احملببة، 
أو البحث ع���ن أماكن ترفيهية حتتاج 
لقطع املسافات والدخول في زحامات 

الطرق وضياع الوقت واجلهد.
هذا الفكر أعطانا ثقة في مس���تقبل 
أفضل، إال أننا نعول على احلكومة أن 
تكون جادة في التنفيذ، وأال يقتصر األمر 
عل���ى تصريحات صحافية ومؤمترات 
وفالش���ات تلفزيوني���ة الحتواء األثر 
النفس���ي في نفوس الناس.. ثم نفاجأ 
بعد فترة بأنن���ا كنا واهمني.. الطريق 
أمام »السكنية« طويل، لكننا نأمل منها 

خيرا.
> > >

أشاد اجلميع بدور وزارة الشؤون في 
إجناز قانون العمل في القطاع األهلي، 
وكذلك قانون املعاقني، وإذا كانت الوزارة 
تستحق فعال أن نوجه إليها الشكر على 
جهودها فإننا ال نقبل منها الس���كوت 
عن بعض مكاتب العمالة املنزلية التي 
تتالعب باملواطنني وفي الوقت ذاته تبتز 
اخلادمات من أجل التكسب الرخيص.. 
نتمنى على الوزارة أن تبذل جهودها 
لوضع احللول اجلذرية لهذه املشكلة، 
خاصة ان مش���كالت هذه النوعية من 
العمالة تتس���بب في تعريض سمعة 
الكويت للتش���ويه ف���ي مجال حقوق 

اإلنسان.
حفظ اهلل الكوي���ت وأهلها من كل 

مكروه.

إلى متى سيظل املواطن الكويتي 
جالس���ا داخل املس���رح، لقد طال 
االنتظار وال يزال الس���تار مغلقا، 
آن األوان أن يرفع الستار حتى نرى 

املسرحية برؤية أكثر وضوحا.
ف���ي دولة  أنن���ا  لك���ن رغ���م 
الت���ي تكفل حرية  الدميوقراطية 
الرأي، إال أنه مع األس���ف أصبح 

املواطن يعاني من قيود نفس���ية من عدة أصفاد وهو يرى 
كل يوم األوضاع تزداد سوءا بعد سوء.

أوال األوضاع السياسية: تأزمت كثيرا واملجلس أصبح كما 
حلبة املصارعة ما بني موافق ومعارض، واملواطنون ينظرون 
شماال وميينا يبحثون عن صاحب الكلمة التي ستصب في 
مصلحتهم ويتخيلون أن ما يحدث في املجلس سيعود عليهم 
باإليجاب ولكن تأتي النهاية ويكون الناجت س���لبيا في حق 
املواطنني بجعلهم يدورون حول أنفسهم، ويبقى املواطنون 

في حالة يأس وملل واألمل لديهم مفقود.
ثانيا األوضاع االقتصادية: في حالة نزيف وانحدار دائم 
ويظل املواطن يعاني من األقساط ولوازم املعيشية والغالء 

املستمر.
ملاذا أصبح البعض يتقم���ص دور احملقق والباحث عن 
خيوط القضية ويحل م���كان املختصني في هذه القضية؟ 
دعونا نتساءل عن هؤالء الذين يقفون خلف الستار وخلف 
الكوالي���س، من وراء كل هذه األمور الس���لبية، ومن الذي 
جعل ديرتنا في حالة تفكك وهناك خالف كبير بني الشعب 
والنواب واحلكومة، على من تقع املس���ؤولية هذا أس���اس 

ومنبع القضية.
ف����ي دول����ة  وألنن����ا نعي����ش 
الدميوقراطية واحلرية، فأرجوكم أن 
جتعلوا قلمي ينطق بكل حرية فأنا 
مواطنة تشعر بخوف على هذا البلد 
احلبيب، ولذا فإنني أكرر السؤال: 
من هؤالء الذين خلف الستار نريد 

احلقائق اخلفية؟
القضايا احمليرة كثيرة ومنها واألسئلة التي ال جتد إجابات 
وافية أكثر وأكثر: فاملنطقة تغلي من حولنا ونحن نتصارع 
على أمور هامشية؟ أما على املستوى احمللي فأين نحن من 
الصحف امللقاة أمام املنازل والشركات واملؤسسات والوزارات 
بإعالناتها غير األدبية عن فندق أو شقة لإليجار بنظام الساعة، 
أين نحن من اخلمور احمللية؟ أين نحن من ش����بابنا الذين 
ميضون جل وقتهم داخل املجمعات املليئة بالفراغات وليس 
لهم أي قيمة ذاتية؟ أين نحن من إعالن لشخص واحد فقط 
زاعما أنه مدرس خصوصي ومهندس كمبيوتر سبع صنايع 
واألخ ضايع.. أين نحن م����ن منطقة اجلليب التي أصبحت 
مكبا للقمامة وبالتجول فيها نش����عر بأننا في أفقر الدول.. 

أين نحن من كل ذلك هذا هو موقع القضية.
أرج����و أال يتخذ البعض مقالتي أنها بنبرة هجومية، فلم 
أحت����دث إال بالواقع وأرجو من نوابن����ا الكرام اتخاذ األمور 
بنية صافية وعليه����م أن يتعاملوا مع قضايانا من منطلق 
األولويات ويفتحوا الس����تار حتى تكون الكويت خالية من 

السلبيات. 
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»غراس« ذلك املشروع الوطني التوعوي 
والذي تأسس على يد أناس أفاضل كالسيد 
عبدالعزيز الصرعاوي، رحمه اهلل، ود.عويد 
املشعان وعبداحملس���ن العثمان، واضطلع 
مبواجهة املخدرات وتوعية املجتمع بأضرارها 
من خالل وسائل اإلعالم املتعددة واحلمالت 
التوعوية املختلفة مت تصميمها بشكل علمي 

مدروس ومهنية عالية مثل »الصاحب ساحب، الهواية حماية، 
أنا أمانة ماني مهانة« وباملشاريع اإلستراتيجية مثل »غراس 
التربوي، الصحافي، الطالبي، املرأة، الكترو، ونادي غراس 
املستقبل«. وغراس أول مشروع وطني توعوي طويل املدى 
متخصص في الوقاية من املخدرات تستمر حمالته 7 سنوات 
متواصلة، كما انه أول مش���روع كويتي يعرض في احملافل 
الدولي���ة ويطلق عليه »جتربة الكويت اإلعالمية في مجال 
الوقاية من املخدرات«، باإلضافة إلى كونه املشروع اإلعالمي 
األول الذي مت تناوله عند طرح رس���الة الدكتوراه لطالبة 
بحرينية في إحدى اجلامعات البريطانية، وهو أول مشروع 

يطلق قناة فضائية متخصصة للوقاية من املخدرات. 
وقد دخل »غراس« في ع���دة اتفاقيات دولية وخليجية 
كاتفاقية مكتب األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية واتفاقية منتور 
العاملية ملكافحة املخدرات واتفاقية شرطة دبي برنامج حماية 
للوقاية من املخدرات، باإلضافة إلى اتفاقيات أخرى. ولغراس 
إجنازات عديدة للمجتمع من أهمها أن 87% من اآلباء أصبحوا 
أكثر وعي���ا بخطر املخدرات وأهمية متابعة أبنائهم، و%93 
من األبناء تعلموا ضرورة جتنب أصدقاء الس���وء وانتقاء 
األصدقاء بعناية، أما على املس���توى األمني فقد انخفضت 
قضايا حيازة وتعاطي املخدرات في عام 2007 بنسبة %12.6 
عن ع���ام 2006 كما انخفض عدد قضايا جلب املخدرات في 
العام نفسه بنسبة 32.46%، ومن أهم ما قيل عن »غراس« 

من قبل بعض الشخصيات العاملية ما يلي:
»لم أتوقع وجود مشروع بهذا النضج والعمق والعلمية 
في العالم العربي � املستش���ار االتصالي للبرنامج اإلمنائي 

لألمم املتحدة باتريك روبرت«.
»مشروع فريد من نوعه ونرغب بأن تترجم جتربة غراس 
إلى االجنليزي���ة لتعميمها على أعضاء املؤسس���ة � املدير 

التنفيذي ملؤسسة مينتور السويدية جيف لي«.
»غراس مش���روع إبداعي ألقصى احلدود � خبير منظمة 

الصحة العاملية كوشاش«.
»إن جتربتك الوليدة تستحق من اجلميع الدعم واملساندة 

- رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي«. 
وملن ال يعلم فإن »غراس« ذلك املشروع اجلميل هو نتاج 

حتالف وشراكة بني مؤسسات حكومية وأهلية 
وقطاع خاص التقت إرادتها على مواجهة آفة 
املخدرات ويتلقى الدعم منها وتقوم ميزانيته 
على 300 ألف دينار مقدمة من اللجنة الوطنية 
ملكافحة املخدرات و50 ألف دينار من قبل بيت 
الزكاة أي ما مجموعه 350 ألفا سنويا وهو 
مبلغ ضئيل إذا ما قورن بإجنازات وخطط 
وأهداف ذلك املشروع الكبير، حيث يذهب أكثر من ربع ذلك 
املبلغ كإيجار سنوي للقناة الفضائية حاليا، خاصة بعدما 
توقفت جهات القطاع اخلاص الداعمة عن متويل املشروع 
كبيت التمويل الكويتي وش���ركة زين لالتصاالت املتنقلة 
باإلضافة إلى عدم مس���اهمة احتاد اجلمعي���ات التعاونية 
باملشروع منذ انطالقة بالرغم من توقيعه على اتفاقية دعم 
املشروع، مما تسبب انحسار نشاط »غراس« وتراجعه عن 
السابق وانطفاء بريقه وقد يصل األمر إلى اختفائه نهائيا 
بسبب قلة املوارد إذا لم يتم إنقاذه. ما يحزنني حقيقة هو 
أننا في الكويت دائما ما نسبق أقراننا في األفكار واملشاريع 
اخلالقة إال أننا في نهاية األمر نتركها لتموت أو أن يتبناها 
غيرنا، هنا نكون أش���به ما يكون مبن يضع البذرة ويقوم 
بسقيها ورعايتها وحني تكبر وتصبح نبتة نقطع املاء عنها 
أو نترك املجال لغيرنا ليرعاها ويجني ثمرتها، وهذا ما حدث 
م���ع »غراس« حيث ان هناك دعوات ج���ادة من قبل جهات 
وشخصيات مهمة في كل من دولتي قطر واإلمارات لتقدمي 
الدعم الالزم لذلك املشروع مقابل االنتقال بالكامل في حني 
أن مدير تسويق في إحدى شركات االتصاالت الصغيرة ال 
يتجاوز عمره الثالثني عاما يقوم بفتح بريده االليكتروني 
واالتصال بأصدقائ���ه على face book خ���الل اجتماع وفد 
»غراس« معه لطلب الدعم من الشركة دومنا وضع اعتبار 

لعامل السن واآلداب العامة ملن يجلس أمامه. 
بالرغم من صمود القائمني على املشروع للبقاء في الكويت 
حت���ى اآلن، إال أنني أظن أن ذلك لن يطول كثيرا إذا لم يتم 
إسعافه، خاصة أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر، فمن 

ينقذ »غراس« قبل اإلفالس؟
وكي���ل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ش���خصية 
جميلة منفتحة وغير معقدة باإلضافة إلى متيزه باألخالق 
الرفيعة، نأمل أن يس���تطيع في القريب العاجل أن يخلص 
ال���وزارة من بيروقراطية بعض العقلي���ات الديناصورية، 
وفقك اهلل يا دكتور. كما نش���كر مدير مكتب الوكيل حسني 
الفراج على تعامل���ه الراقي وأخالقه العالية مع املراجعني، 

قواك اهلل يابوعلي.
Alharmal@hotmail.com

متى سيرفع الستار؟

م. هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

»اإلسكان« في الطريق

موضي مبارك العمران

ومضة

انطلقت بعض األصوات املنادية للملمة الش���روخ 
والتصدعات التي أصابت الوحدة الوطنية األمر الذي 
مهد لتهيئة املبادرات املطالبة بجلسة أو مؤمتر يداوي 
هذه اجلروح التي أدمت جسد املجتمع فصارت مطلبا 

البد منه. 
وهذا الطرح املثالي بدأ ينمو في قناعات الرأي العام 
ويلق���ى القبول لدى الكثير في اآلونة األخيرة، إال أنه 
يظل في نهاية األمر ملفا شائكا ومعقدا حلساسيته، ولو 
متعنا قليال حول جدية هذه احللول واجلهود الساعية 
لتعزيز مفهوم املواطنة لوجدناها تنتهك مع كل »خطة« 
قلم وعلى كل منبر باسم الدميوقراطية التي استغلت 
حتت هذه الذريعة بشكل سيئ لدى البعض األمر الذي 
ساهم بتمزيق النسيج االجتماعي وخلق مجاميع تنادي 
بالعصبية والتجمع���ات الفئوية والقبلية التي طغت 
على مبدأ الوالء للوطن في ظل غياب وإهمال من أجهزة 
السلطة التي تركت فراغا واضحا في هذه التركيبة مما 
س���مح للمتطفلني بضرب هذا البناء االجتماعي الذي 
بدأ يتصدع من هذه األطروحات الطارئة على املجتمع 
الكويتي، لذا كان البد من دق ناقوس اخلطر واإلشارة 
إلى مكامن اخللل بشكل مباشر من دون استحياء من 
جميع املؤسسات في هذه املعضلة حتى تصفو النفوس 

وتثبت القلوب لتعود كما كانت.
كما ال أنس���ى أن أحيي دعوة الدكتور علي الزعبي 
الشخص الذي ال أعرفه اال من خالل كتاباته الوطنية 
حيث بادر مشكورا بتسليط الضوء على هذه القضية 
بجرأة من خالل جهد شخصي يحسب له بدعوة إلقامة 
مؤمتر حتت عنوان املواطنة وهو املؤمتر األول الذي 
يهتم بهذه املثالب فله وافر االمتنان والشكر على هذه 
الدعوة الش���عبية ويا ليت محب���ي االعالم التعلم من 

الدكتور علي الزعبي.
مالحظ���ة.. بعد إقرار املجلس رزمة من املش���اريع 
التنموي���ة ومباركتها في جلس���ات تاريخية لم يبق 
اآلن إال أن تترجمها الس���لطة التنفيذية على الواقع، 
والتاريخ كفيل مبعرفة من كان وراء تعطيل املشاريع 

في البلد.
t-alhaifi@hotmail.com

المواطنة

طالل الهيفي

السموحة

التعليم املفتوح ليس بدعة ولم يأت العمل به من 
فراغ، بل هو عصارة من عصارات التجربة البش���رية 
واالنس���انية في مطلع القرن املاض���ي، وكلما تقدمت 
التقنيات اصبح التعلي���م املفتوح جتربة لها دالالتها 
ونتائجها التي ميكن م���ن خاللها التعبير عن غايات 

البشرية في دفع عجلة التنمية الى االمام.
وال شك ان احلديث عن التعليم املفتوح من مفهوم 
التربية املستدمية والبحث العلمي يستحق ان نتوقف 
عنده للوصول الى حقيقة ان االنسان ال ميكن ان يتوقف 
عند مرحلة بعينها فيما يخص التحصيل العلمي، بل 
ان التجارب اكدت ان العطاء االنساني ال يتوقف عند 
حدود زمانية او مكانية او عمرية، فكلما تطورت احلياة 
تطورت املفاهيم بش���تى اش���كالها وتطورت القدرات 
االبداعية لكي يصل االنسان الى مرحلة النضج والقدرة 

على التطور ومن ثم يصل الى مستوى العطاء.
ان جتربة اجلامعات املفتوحة والتي تستخدم نظام 
التعليم املفتوح جتربة جيدة ومفيدة في حتريك عجلة 
التنمية، فقد ش���هدت البالد العربية والكويت مؤخرا 
العديد من اجلامعات املفتوحة التي تس���اعد بجانب 
اجلامع���ات احلكومية في اس���تيعاب االعداد الكبيرة 
من الطلبة خاصة ان التعلي���م العالي العربي يواجه 
في الوقت املعاصر العديد من التحديات والصعوبات 
الت���ي قد تعيقه عن حتقيق اهدافه وتطلعاته احلالية 
واملستقبلية، فهناك عدة عوامل تشترك فيها معظم الدول 
العربي���ة ادت الى وجود مثل هذا النوع من اجلامعات 
والتعليم مث���ل: عجز التعليم العالي عن اس���تيعاب 
آالف من خريجي وخريجات الثانوية العامة، وضعف 
التمويل، ومحدودية البرامج والتخصصات، ومنطية 

اساليب التعليم والتعلم.
ومن هنا بدأ املهتمون والقائمون على قطاع التعليم 
العال���ي في مختلف الدول العربية بالتفكير في بدائل 
متعددة وطرح حلول متنوعة للتكيف مع بعض هذه 
التحديات وتذليل بعض الصعوبات ومن اهمها تبني 
صيغ وامناط جديدة للتعليم كالتعليم املفتوح والتعليم 

عن بعد.
وقد حظي التعليم املفتوح والتعليم عن بعد باهتمام 
كبير من قبل املهتمني والقائمني على التعليم العالي في 
معظم الدول العربية كبديل حلل اشكالية ضعف الطاقة 
االستيعابية في اجلامعات والكليات وتفعيل اساليب 
التعليم والتعلم احلديثة، حيث اكدت معظم الدراسات 
املعاصرة على اهمية التعليم املفتوح والتعليم عن بعد 

كخيار استراتيجي للتعليم العالي.
نحن بحاجة شديدة الى التنمية املتسارعة لكي نلحق 
بركب التطور احلضاري والتقدم العلمي والتكنولوجي 

الذي يجتاح العالم بسرعة فائقة.
alialrandi@hotmail.com

التعليم المفتوح 
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