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الكائن البش���ري احل���ر متغير األدوار فه���و ينتقل من 
مرحلة الطفولة الى نهاية مرحلة الش���يخوخة من الناحية 
الفسيولوجية، فمن املعروف ان الكائن البشري فعال ونشيط 
في ممارسة احلياة للبحث عن كل ما هو جديد في مسارات 
حياته وأطوارها املتعددة، ومع استمرار البحث عن كل ما 
هو حديث خرج مفهوم جديد يستحوذ على اثارة املهتمني 

وهو مفهوم »التعليم املستمر«.
فمصطلح »التعليم املس���تمر« منوذج جديد في ميادين 
التعليم والتدريب، اذ يعتبر مبنزلة السند املكمل للتعليم 
العام واألكادميي والتطبيقي، فهذا التعليم يتيح للفرد فرصة 
احلصول على ما يحتاج اليه في حياته اليومية كلما طلب 

هذا التعلم.
التعليم املس���تمر نهج متداول بني العرب منذ القدم كلنا 

يعرف مقولة: »اطلبوا العلم من املهد إلى اللحد«.
فه���و يحتوي على كل مراحل ونطاقات النمو البش���ري 
واألدوار املختلفة التي مير بها الشخص في كل مرحلة من 
مراحل عمره، لذا يرتكز التعليم املستمر على ثالثة محاور 
وركائز أساسية وهي: »احلياة، »مدى احلياة«، »التعليم«.

فالشك ان املجتمع النشط واملتحرك له دور حيوي وأساسي 
في نظام التعليم املستمر منذ الطفولة.

واملجتمع يقصد هنا مبعناه الشامل املجموعات االقتصادية 
والسياس���ية واالجتماعية واألندي���ة واجلمعيات النفطية 
والنقاب���ات والهيئات واملنظمات واملؤسس���ات الصناعية 
والتجارية واالبتكارية وس���ائر مواقع ومراكز العمل التي 

يكتسب الفرد منها تعليمه.
فضال عن وسائط االتصال االعالمية باجلماهير فإن لها 
دورا حيويا من خالل وسائلها املختلفة )الكتاب � الصحافة 

� االذاعة � التلفزيون � الڤيديو � االنترنت � الكمبيوتر(.
وال يجب نكران دور البيئة األسرية واملنزلية كمؤسسة 
اجتماعية اولية كهيئة تعليمية، فنجد ان البيت له التأثير 
املتواصل في عملية التعليم والتدريب املس���تمر، وذلك من 
خالل دورة حياة االنس���ان داخل بيئته األس���رية متمثلة 
في طريقة تنظيم البيت والتفاعالت والتعامالت بني أفراد 
األس���رة أو منط احلياة التي تتبعه األسرة كل هذا مهم في 

التعليم املستمر.
اذن التعلي���م والتدريب املس���تمر هما املتنفس احليوي 

جلميع أفراد املجتمع البشري.
فاكهة الكالم: قول معتبر: جميل أن تزرع وردة في كل بستان، 
لكن األجمل أن تزرع ذكر اهلل على كل لسان، »سبحان اهلل 

وبحمده«.
Aliku1000@yahoo.com

العمل النقابي هو شكل من أشكال التنظيمات الدميوقراطية 
الدائمة التي تهدف للدفاع عن احلقوق املادية واملعنوية للعمال 
وحتسني أوضاعهم ماديا ومعنويا وفق الوسائل املشروعة 
الت���ي يحددها القانون. ولقد كفل عدد من املواثيق الدولية 
للعمال احلق في تشكيل النقابات واالنضمام اليها حلماية 
مصاحلهم ومنها االعالن العاملي حلقوق االنس���ان الصادر 
عام 1948، واتفاقيات منظم���ة العمل الدولية )اتفاقية رقم 
78 لسنة 1948(، العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافية الصادر ع���ام 1966، العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عام 1966 أيضا، 
ولم تقتصر االتفاقيات الدولية على االعتراف بحق تشكيل 
النقاب���ات فقط، وامنا وضعت مجموعة من الضمانات التي 
تكفل لكل انسان ممارسة هذا احلق وخصوصا املادة 2/8 من 
االتفاقية 87 اخلاصة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم 
النقاب���ي لعام 1948. وعليه فإن اإلقرار مبش���روعية العمل 
النقابي ف���ي الكويت حقيقة ال يخطئها العاقل ولكننا نظل 
أمام إشكالية في غاية األهمية وهي مدى التزام التنظيمات 
النقابية باملشروعية في إطار الدولة املدنية وسيادة القانون. 
فللعمل النقابي أهداف س���امية ومطالب مشروعة حلماية 
حقوق املنتسبني إليه ولكنه يجب أن يكون بعيدا عن سيطرة 
التيارات والكتل السياسية حتى ال يتحول من »نقابة مهنية« 
ملجرد فرع أو مقر حلزب أو تيار سياسي يستخدمه كورقة 
ضغط متى شاء، ومن مظلة حتوي اجلميع إلى خندق يجمع 
املنتمني لفكر بعينه وبالتالي يكون قد خرج عن إطار فكرته 
النبيلة وهدفه املنشود. فما أحوج النقابات إلى حتديد إطار 
عام يجمعها وأهداف مشتركة ووسائل مشروعة من خالل 

قنوات للحوار اجلاد مع املعنيني من املسؤولني.
وال ننكر استخدام احلقوق املشروعة في إبداء االعتراض 
مع الوضع ف���ي االعتبار عنصر املواءمة واختيار التوقيت 
املناس���ب بعد استنفاد جميع الوسائل املشروعة، فاللجوء 
للشارع لم يكن دوما حال سحريا مأمون العواقب بل انه قد 
يكون في معظم األحيان أحد أبرز اس���باب تفاقم اخلالفات 
وأهم عوائق التنمية، واقول ملن جعلوا الشارع مطية ألهدافهم 
وأجنداتهم اخلاصة: انتبهوا أيها الس���ادة فالغاية لدينا ال 
تبرر الوسيلة، فالوسيلة املشروعة أساس لضمان احلقوق 

واحلصول عليها.
 Ali_alqallaf_75@hotmail.com

د.بدر نادر الخضري

التعليم المستمر
 هو المتنفس!

لمسات

علي القالف

إشكالية العمل النقابي

من ثقب الباب

من إبداعات اإلذاعة الكويتية إيجاد برنامج يتيح 
للمستمعني احلوار في موضوع يومي أو حياتي 
عبر ما يطلق عليه املساحة احلوارية الذي يقدم 
ضمن برنامج »مراحب« أو »دعوة للجميع« حيث 
يقترح موضوعا غير تقليدي يقوم املستمعون 
بالتعليق عليه أو مناقشته مع املستمعني الذين 
يتصلون بالبرنامج، أم���ا تلك املوضوعات فهي 
ممارسات يومية غالبا ما يهملها املختصون في 
أحاديثهم من قبيل: هل يتزوج الرجل املرأة ألجل 
راتبها؟ ما نوع الهدية التي تقدم؟ من يختار اسم 
املولود؟ أسعار اجلمعيات التعاونية: وغير ذلك 
من األمور احلياتية البسيطة لكنها قد تكون ذات 
آثار كبيرة، وما يالحظ على تلك البرامج ليس فقط 
تعدد اآلراء بل اختالف درجاتها من حيث الصحة 
والساملة خاصة أنها ترد من بقاع مختلفة، حيث 
كثيرا ما يعبر بع���ض األفراد عن آراء نابعة من 
عادات غير سليمة ويالحظ في أحيان كثيرة عدم 
قدرة مقدمي البرنامج على مسايرة تلك اآلراء أو 
تنقيحها وبالتالي يخرج املستمع بخلطة غريبة 
من األفكار ق���د ال تزيده إال حيرة حول صحة ما 
يقول به أو ما يس���تمع إليه! ولعل املرء يتساءل 
فعال ع���ن املغزى من تقدمي هذا البرنامج خاصة 
في ظل »احلوسة« التي يوضع فيها املستمع بعد 
استماعه للمشاركات فهل هي مللء مساحة الفرغ في 
اإلذاعة أم الستطالع آراء الناس ومناقشة تصرفاتهم 
فيما يقومون به أو البحث عن حلول ملا يتواجد 
في املجتمع من س���لبيات، وتتجلى خطورة هذا 
البرنامج في أنه يترك الناس ليشكلوا مواقفهم في 
ضوء ما يسمعونه وما يتوافق مع هواهم دومنا 
توجيه فما يحتاجه هذا البرنامج هو استضافة 
احد املختصني في موضوع املساحة احلوارية هذا 
إذا لم يكن املوضوع املطروح متوافقا مع تخصص 
مقدمي البرنامج ليثروا احلديث ويصححوا اآلراء 
ويقوموا املعوج من العادات على أس���س علمية 
تسهم في القضاء على الكثير من السلبيات التي 
تعشعش في أفكار الناس، فال يجوز ترك األمور 
تس���ير في هذا البرنامج عل���ى البركة وأن يدلي 
كل بدل���وه وفقا ملا يعتقده أو يراه أو كان معتادا 
عليه دون أن يس���اهم البرنام���ج في تقومي تلك 
اآلراء وبيان التصرف الصحيح فهذه البرامج لها 
دور كبير في تعديل السلوك وتشكيله، ومن هنا 
يجب عدم االس���تهانة بها مطلقا او تركها لرحمة 
وفهم املقدم أو املعد فال بد ملدير القناة اإلذاعية أو 
التلفزيونية من مناقشة القائمني على تلك البرامج 

فيما يرمون إليه من وراء موضوعاتها.
هذه املالحظة ينبغي أن تكون دوما في فكر وعقل 
املس���ؤولني عن القنوات اإلعالمية وهم يجيزون 
البرامج ويسمحون بتقدميها على الهواء وعلى املعد 
واملؤلف أن يجهزا وثيقة حتدد أهداف برامجهما 
وأس���لوب حتقيقها يلتزمان بها خاصة أن هناك 
الكثير من اإلذاعات اخذت تقلد إذاعة الكويت في 
مس���احتها احلوارية فلتكن لدينا فكرة واضحة 
متاما عما نقول وكيف نق���ول.. راجني لبرنامج 

»مراحب« مزيدًا من النجاح والتقدم.
W514@hotmail.com

ال شك في ان االتفاق 
الذي مت بواسطة البرازيل 
وتركيا وقبول إيران به 
يعتبر حنكة سياس���ية 
م���ن اجلان���ب اإليراني 
لقطع اخلط على الساعني 
لفرض عقوبات جائرة ما 
أنزل اهلل بها من سلطان، 

خصوصا ان ايران ليس���ت بحاج���ة لصنع القنبلة 
الذرية ألنها مبفهومها محرمة دينيا والدول القريبة 
من حدودها ال حتتاج الى هذه الصناعة التي ال تبقي 
وال تذر، وإيران بحجمها السكاني واجلغرافي أكبر 
من تلك الدول وهي قوية عسكريا واقتصاديا وقبل 
ه���ذا وذاك حضاريا وتاريخي���ا وان مت هذا االتفاق 
والقبول به من اجلانب األميركي والغربي، فسوف 
يجعل ايران بعد عقد من الزمن دولة ال يس���تطيع 
اجلانب الغربي جتاهلها أو الوقوف أمامها، خصوصا 
ان له���ا ركائز في املنطق���ة تؤيدها وتؤمن مببادئها 
ومساعيها املطروحة على الساحة عربيا واسالميا، 
بل عامليا ايضا وهو كما تقول وتطرح في مناسبات 
عديدة ازاحة الظلم أينما كان موقعه والواقع عليها، 
وهذه املبادئ مرحب بها من قبل ش���عوب األرض، 
خصوصا ان املصروفات املالية على األسلحة فاقت 
كل التوقعات وأهملت املشاريع التي تنفع املشروع 
التنموي والعنصر البشري الذي هو اليوم بحاجة 
ملحة للغداء والدواء والسلم والسالم بدال من تسويق 
املؤامرات الصهيونية التي ال تسعى الى السالم وال 
حتبه حتى ان الدول التي وقعت معها الس���الم مثل 
األردن ومصر لم تس���لم من شرها ومؤامراتها على 

مياهها وعلى جغرافية أراضيها.

فالعالم اذا أراد السالم 
فعليه ان يدرس احلركات 
الصهيوني���ة وما ترمي 
اليه دينيا  اليه وتسعى 
وتاريخيا حتى يس���هل 
التعام���ل مع هذا  عليه 
النوع من الصنف البشري 
وما يستمده من املاسونية 
التي تعبد املال وال تؤمن بحقوق اإلنسان التي كفلتها 

الديانات السماوية والقوانني الوضعية.
فلو ألهم اهلل هذه الدول أو تلك بإقامة املش���اريع 
على هذه األرض التي حباه���ا اهلل البترول واملياه 
وتربة األرض الزراعية، والروابط االجتماعية لكان 
أفضل لهم ولتجنبوا النكسات املستقبلية التي ستثير 
هذه الشعوب بسبب التجويع واألمراض البيئية التي 
أصبحت متجاهلة ومجهولة باجتاهاتها املستقبلية 
م���ن قبل مترفي هذه األمة التي أصابها العمى وعدم 

فهم حركة التاريخ التي أصابت من قبلهم.
فاحذروا التأديب الكوني الذي بدأت مالمحه باألفق 
لواحة ملن عصى واس���تعصى على فقه احلياة التي 
جعلها اهلل للسلم والسالم وليست للهدم والتدمير 

والسعي الى الفتنة والظلم والظالم.
احذروا انفلونزا »اخلرطي« ألنها منتش���رة هذه 
األي���ام بكثرة وصانعو املصل املضاد لها ال يريدون 
معاجلتها ألنهم مس���تفيدون من هذه الظاهرة وهم 

املروجون لها.
الصان�����ع ول�������ع الكي���ر

ودير بالك على الدشداش���ه
واحرص على سبوق الطير

وعل���ى عيش������ك وماش���ه

كل إنسان كويتي عاقل 
يدرك أن منح اجلنسية 
م���ن عدم���ه يعتبر من 
احلقوق السيادية للدولة 
التي ال والية عليها من 
التشريعي وال  املجلس 
يج���وز التن���ازع عليها 
قضائيا، ومع ذلك نرى 

بعض النواب مع األسف تركوا ناخبيهم يئنون في 
معاناتهم اليومية وصبوا جل اهتمامهم على قضايا 
التجنيس مع علمهم املس���بق بأن اجلنسية هي من 
احلقوق السيادية التي ال تدخل ضمن اختصاصاتهم، 
واألخطر من ذلك أن بعض السذج املسيئني إلى هذه 
القضية يستخدمون أساليب غير محترمة للوصول 
إلى مبتغاهم فمنذ فترة بدأوا بالهجوم التدريجي املنظم 
من خالل مدونات ومنتديات مهتمة بقضايا املقيمني 
بصورة غير قانونية وتخصص بعض هذه املواقع في 
تنظيم هجوم فاجر وشنيع على كل شخص يبدي رأيا 
معارضا لتجنيسهم من وزراء ونواب وكتاب رأي إلى 
أن وصلوا ملرحلة السب والقذف لكل من يعارضهم، 
وبعد فشلهم داخليا أسسوا حركة أطلقوا عليها اسم 
»حركة الكويتيني البدون � لندن« في محاولة يائسة 
منهم لتصدير القضية خارجيا وتضخيمها إعالميا 
في محاولة منهم إلحراج الكويت أمام العالم بأسره 
وتصويرها كدولة قمعية منتهكه حلقوق اإلنسان.. 
ومما الشك فيه أن الهدف األساسي من حملة التشويه 
التي تقودها احلركة ضد الكويت ليس���ت للحصول 
على احلقوق االجتماعية واإلنس���انية لفئة املقيمني 
بصورة غير قانونية، وإمنا الهدف أو احللم الساذج 

ووفق ما هو مخطط له 
الكويت على  هو إجبار 
حل هذه القضية من خالل 
جتنيس هذه الفئة بأكملها 
دون النظر ملن يستحق 
ومن ال يس���تحق، وهذه 
احملاولة حتما ستتكلل 
بالفش���ل، فاجلنس���ية 
الكويتية »دم يفدى وليست كأسا يهدى« كما يعتقد 
البعض منهم، لذلك أمتنى على إخواننا املقيمني بصورة 
غير قانونية أن يدركوا متاما أن اجلنسية الكويتية 
ال متنح من خالل األساليب الرخيصة التي ميارسها 
البعض من بث أخبار مختلقة وأباطيل ودسائس كاذبة 
عن الكويت في اخلارج، فمن ميارس هذا األس���لوب 

الرخيص ال يستحق أن يكون كويتيا.
نقطة مهمة: الشك أن هناك من هذه الفئة من قام 
ب���أدوار بطولية أثناء االحتالل الغاش���م على دولة 
الكويت وهناك شهداء سالت دماؤهم وامتزجت مع دماء 
شهداء الكويت لتروي ثرى وطننا الغالي، ونفخر بهم 

وتتشرف الكويت بتجنيسهم وجتنيس أبنائهم.
> > >

الحرية للجاسم 

نصت املادة السادسة والثالثون من دستور دولة 
الكويت على أن »حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، 
ولكل إنس���ان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع 

التي بينها القانون«.
m.almashan@hotmail.com

براڤو إيران
 إن قبلت أميركا بذلك

مطلق الوهيدة

رأي

حركة الكويتيين
 البدون ـ لندن)!(

محمد المشعان

بيني وبينك

د.محمد القزويني

المساحة الحوارية
 في إذاعة الكويت

رأي


