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من باع بيته.. 
ال أريد إال حقي!

وقفة

عيسى أبو طفره

كثير من نــواب مجلس األمة لديــه أفكار وآراء 
وخالفات وتباين في الرؤى وتكريس ملفاهيم خاطئة 
من الدميوقراطيــة للكويتيني، معناه انك أيها الناخب 
مشارك في القرار، فإن كنت حتب وتؤيد هؤالء النواب 
في كل ما يحملونه فأعد انتخابهم ليعودوا الى مجلس 
األمة، ونفس األزمات ونفس الضياع ملصالح الكويت 
وأبناء الكويت، وان كنت ال توافقهم فال تعطهم صوتك، 
فصوتك أمانة ستحاسب عليه أمام اهللا سبحانه وتعالى، 
فال يصل احد منهم الــى مجلس األمة، وبذلك تتغير 
تركيبة مجلس األمة وتصل اليه وجوه جديدة حتمل 
فكرا جديدا ورؤى وتتعاطى مع األحداث واملشــاكل 
والقضايا الكويتية بنفس آخر، فالناخب الكويتي الذي 
يدلي بصوته ملرشــح ما عليه ان يتجرد من العصبية 
القبلية والطائفية ويقدم الكويت على ما سواها، وعليه 
ان يتحزب للكويت ال حلزب أو مذهب، فالكويت أوال 

وثانيا وثالثا.
ال نريد نائبا تلفزيونيا يرتفع صوته الصياح ويسيء 
استخدام حق االستجواب ال نريد نائبا تاجرا يفصل 
القوانني من اجل مصلحته ومن أجل ان ميأل خزائنه 
مــن أموال الكويت، فال جتتمع التجارة والسياســة، 
ال نريد نائبا ميطر الوزراء بأســئلة حتتاج الى مجلد 
لإلجابة عنها وال هدف مــن ورائها غير إضاعة وقت 

املجلس والوزراء.
نريد نائبا والؤه للكويت ال ملذهب أو قبيلة، ال نريد 
نوابا كأنهم في سوق عكاظ، الكل يزايد ويكابر واخلاسر 
هو أمنا الكويت، نعم هي اخلاسر األكبر التي أهملت 
مرافقها، وأصبحت في مؤخرة الدول اخلليجية بعد أن 
كانت درة ولؤلؤة اخلليج، وكانت دميوقراطيتنا مضرب 
األمثال، ولألســف لطخت باأللفاظ النابية وبالتطاول، 
دميوقراطيتنا أصبحت مثال ســوء على قلة التدبير 
واملصالح الفئوية وانــزالق بعض النواب في الهاوية 
ويكيلون الشتائم والسباب لبعضهم البعض، ونحن نعلم 
أبناءنا القيم واالحترام واحترام الكبير، ماذا تريدون 
ان تقدموا ألبنائنا يا أيها األعضاء، لقد نسفتم دورنا 
في تربية أبنائنا ودور املدرســة، وال تدركون ان هذه 
املمارســات أصبحت تدخل كل بيت عبر الفضائيات 
ويشاهدها العالم بأسره، لقد حطمتم كل املثل والقيم 
في التعامل والتسامح والنقاش الهادف، ونقول للعضو 
املستهتر بقيم الدميوقراطية واملجتمع قف مكانك عندما 
تتطاول على قيم املجتمع، فلنفعل جلنة القيم ولنحكم 
قوانينها ضد بعض مستهتري الدميوقراطية، ويجب 
أن يكون الفصل من عضوية مجلس األمة هو العقاب 
الرادع على من يجترئ على قيم املجتمع، وملن يريد 
ان ينقل أخالق الشارع الى داخل املؤسسة التشريعية، 
طهروا مجلسنا قبل ان يأتي يوم ال جتدون فيه مجلسا 
يؤويكم، فقد آذيتمونا بكثــرة أخطائكم، فأكثركم ال 
يصلح لهذه الكراسي التي جتلسون عليها، ماذا فعلتم 
منذ دخولكم للمجلس، هل قمتكم بحل مشكلة اإلسكان
والبطالة واملرور والشــوارع املتكسرة والصحة 
والتعليم والتزوير واللحوم الفاسدة.. الخ؟ والبد للحكومة 
كذلك أن تكون صاحبة قرار واستراتيجية في تناولها 
جلميع املواضيع حتــى ننصهر في بوتقة ومصلحة 
الكويت وتنفذ برنامجها، واسأل اهللا ان تكون كويتنا 
احلبيبة شامخة عالية تطاول السحاب مرفوعة الرأس، 
وتبا لكل من يريد الشــر في الكويت، ونسأل اهللا ان 
يرزقك رجاال عميت عن الشر أعينهم بطيئة عن الباطل 
ارجلهم يصلون الليــل بالنهار من اجل أمهم الكويت 

بعيدا عن املصالح الدنيوية.
 قال تعالى: (ويؤثرون على أنفســهم ولو كان بهم 

خصاصة) 
وقال الشاعر: 

وهذي الكويت من رامها بسوء
وانقصــم  ظهــره  َوَهــى 

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها ومن 
عليهــا من املخلصني من كل مكروه، واســأل اهللا ان 
يعجل بشفاء أميرنا الغالي الشيخ صباح األحمد شفاء 

ال يغادر سقما.

الكويت  في وطني احلبيــب 
نناشــدهم احللــول وال جنــد 
اإلجابات، بعنا بيوتنا ونسكن في 
شقق اإليجار، ومع ذلك لم مننح 
إيجار أسوة مبن يأخذونه،  بدل 
فهل نعيش حقا في الكويت بلد 
اإلنسانية أم بتنا في كوكب آخر 
نحتاج فيه إلى من يتصدق علينا 

ويقدم لنا يد العون؟
احلقيقة أننا أصبحنا كالغرباء 
في بالدنا وفينا كبير السن واملعاق.

هذه هي العبارات التي سمعتها 
ونســمعها من كل من باع بيته، 
فلســان حالهم يقــول: إلى اهللا 
املشتكى، وعود ووعود ببدل إيجار 
دون احلصول على أي دينار يدخل 
جيوبنا، نرفع أكفنا إلى اهللا ونلجأ 
إليه ليبعدنا عن الطلب ممن سواه، 
فاحلكومــة خيراتها وصلت إلى 
مشارق األرض ومغاربها ولكنها ال 
تسمع صوتنا املبحوح ومطالباتنا 

الدائمة، مللنا مما يجري.
الوزيرة رنــا الفارس وعدت 
أكثر من مرة ولكن ال شيء حتى 
اآلن على الواقع، املئات شــردوا 
مــن بيوتهم بســبب األوضاع 
االقتصادية وارتفاع األسعار الذي 
لم تتدخل احلكومة لوقفه، فعلى 
الوزيرة املسؤولة عن اإلسكان حل 
مشكالتهم وتوفير مساكن خاصة 
بهم أو تقدمي بدل اإليجار واإلسراع 

في اإلجناز قبل فوات األوان. 
بحسبة بسيطة، إذا مت إعطاء كل 
املستحقني بدل اإليجار ١٥٠ دينارا 
فإن هذا لن يكسر احلكومة أقصى 
ما تدفعه هو ٣١٣٫٥٠٠ دينار، فهل 
هذا الرقم كبير على دولة اإلنسانية، 
الكويت، التي تبني املساجد والقرى 
النموذجيــة وحتفر اآلبار وتنقذ 
املتضررين من الكوارث وأياديها 

بيضاء في كل بقاع األرض؟!
 يا وزيرة اإلسكان إن عدد أسر 
من باع بيته  ٢٠٩٠ أســرة  وعدد 
وحدات مشروعي تيماء وصباح 
١٦٩٣ بيتا، يعني أن هناك ٤٠٠ أسرة 
ستجد نفسها في الشارع، ونظرا 
لعدم وجود أي مشــروع جديد، 
اقترح توزيع شقق جابر األحمد 
بها، خصوصا  عليهم ملن يرغب 

بعد عدم وجود إقبال عليها.
ثم أين نواب األمة مما يجري؟ 
أليس من مسؤولياتهم تبني مثل 
هذا األمر والوقــوف إلى جانب 
الذين أوصلوهم  املســتضعفني 
السالم؟ ال نريد  إلى قبة عبداهللا 
أن يتم تداول املوضوع كما جرى 
في االستبدال ثم ال جند أي نتيجة 
وكل املداوالت تذهب أدراج الرياح، 
نريد أفعاال ال أقواال يا نواب األمة 
فالناس تائهون وأكثرهم على أبواب 

بيت الزكاة. 
ال أريــد إال حقي وأن أعيش 
كإنســان في بلد اإلنسانية هذا 
الوزير  ما يريده هؤالء، وأشكر 
السابق حسن أبل الذي كانت له 
بصمة ورؤيــة واضحة وكان له 
قلب كبير يتسع للجميع، وأذكر 
احلكومة بأن عليها قبل أن تسقي 
البعيد أن تروي القريب حتى ال 
نكون كمن ضمن حياة جاره وفرط 

بأبنائه.

كان أشبه بالقول «لن نصدق حتى 
نرى بــأم أعيننا»، وأعتقد أنهم لن 
يصدقوا حتى ولو جــاء املتجاوز 
إلى داخــل قاعة عبداهللا  احلرامي 
السالم واعترف بصوت عال: «نعم 
أنا حرامي ومتجاوز ومضيع فلوسكم 

وفلوس البلد».
< < <

هل تعرفون كيف ســيذكركم 
التاريخ القريب؟ سأجتاوز عن اإلجابة 
اآلن، ألن ما ستُذكرون به قد يكون 
أســوأ مما ذكر به أعضاء املجلس 

الوطني بكثير.
< < <

توضيح الواضح: نشرت أجزاء 
من هذه املقالة قبل ٧ سنوات، وأعاد 
إرسالها لي صديقي عتيق الذي بنيت 
املقالة أصال على قصة حدثت معه، 
وقال لــي: «هذه املقالة تتحدث عن 

واقعنا اليوم متاما كما هو».
< < <

توضيــح األوضح: باملناســبة 
قصص عتيق التي يتعرض لها أو 
مير بها في حياته وكيفية تصرفه 
معها رغم أنها كثيرة ولكن ال ميكنني 
نقلها، ألن بعضها يودي بـ«ستني 

داهية».

املتبعة لرفع املناعة األخالقية وهو 
األهم؟

املناعــة األخالقيــة والتي قام 
بشرحها الســيد مصطفى الزلزلة 
هي املناعة الذاتية لنفسية اإلنسان، 
للرفع  الكثيــر منها  وقام بتعديد 
منها، على سبيل املثال ال للحصر: 
االبتعاد عــن النميمة، االبتعاد عن 
(الغيبة)،  نقل األحاديث واألكاذيب 
فاالبتعاد ال يقتصر على اجلسد فقط 
ولكن االبتعاد أيضا باللسان والعني 
والقلب والعقل عن أذى اآلخرين، 
تلك املناعة التي لألســف يفتقرها 
البعض ويظن أن األكل واملشــرب 
والرياضة والعقاقير هي التي ترفع 
املناعة اجلســدية، متغافال عن أن 
املناعة الداخلية والنفسية هي أساس 
صحة اإلنسان ومناعته. أصبت يا 

أبوسيد حسن.
٭ مسك اخلتام: 

وال حتتقر كيد الضعيف فرمبا 
متوت األفاعي من سموم العقارب

 فقد هدّ قدماً عرش بلقيس هدهٌد 
ملأرب الفأر سّداً  وخّرب حفُر 

يده قائال: «أنــا طال عمرك»، فقال 
الوكيل بنبــرة غاضبة: «وأنت منو 
أنا أصال ما أعرفك»، هنا أدار عتيق 
وجهه لصاحب املعاملة وقال له: «أنا 
مو قايل لك إنه ما يعرفني.. صدقت 
احلني»، ثم أخذه من يده وخرج به 

والوكيل اليزال يرغي ويزبد.
< < <

وال يشــبه فعل الرجل صاحب 
املعاملة إال فعل بعض أعضاء مجلس 
األمة احلالي الذين وعلى الرغم من 
رؤيتهم وسماعهم لتجاوزات كارثية 
مدعمة بالوثائق جتاه بعض اجلهات 
احلكوميــة، إال أن ردهم وتهوينهم 
من أمر تلك التجــاوزات املليونية 

نعـــم، تلك هي فنيــة اإللقاء، 
البحث  وحســن االختيار، وبحر 
السيد مصطفى  والعلم، وهذا هو 
الزلزلة، عندما يتحدث عن جائحة 
كورونا وما الدروس املستفادة من 
تلك اجلائحة، وأخص بسطور مقالتنا 
احملاضرة األولى لسيد الزلزلة عندما 
حتدث عن مناعة اإلنسان، وكيف 
أصبح البشر يقومون بانتقاء طعامهم 
واملواظبة على املشي يوميا وتناول 
بعض العقاقيــر الطبية التي ترفع 
من املناعة، ولكن السؤال، ما الطرق 

ووجــد بانتظــاره الرجل صاحب 
املعاملة، وعلى الفور توجه عتيق إلى 
مدير مكتب الوكيل والذي كان مكتبه 
يغص بأعضاء مجلس أمة ومراجعني 
من الـ vip وخاطبــه أمام اجلميع 
وبصوت مسموع قائال: «روح ناد 
الوكيل قول له عتيق اللي كان يلعب 
معاك كوت أمس موجود بره ومعاه 
املعاملة اللــي كلمته عنها»، اجلملة 
واألســلوب لم يعجبا مدير املكتب 
الذي دخل إلى مكتب الوكيل وأبلغه 
مبا قاله عتيق، دقيقة واحدة وخرج 
الوكيل من مكتبه غاضبا وهو ينادي 
بصوت عال: «منو هذا اللي يقول انه 
العب معاي كوت أمس»، فرفع عتيق 

من حيث التنويع والربط.
ففــي كل عام أســمع له أجد 
التجديد في العظة واملوعظ،ة ويأخذ 
باملاضي  لربطها  الدنيا  من دروس 
واملستقبل، وها هو في هذا العام 
يقوم مجلسه إلحياء ذكرى موت 
احلسني سالم اهللا عليه من خالل 
ثالثة محاور مرتبطة ما بني «املاضي.. 
احلاضر.. املستقبل»، وما استوقفني 
في ثالثية احملاور هو احلاضر وكيفية 
الربط بني فاجعة مقتل احلســني 

وجائحة كورونا لنبني مستقبلنا!

توطئــة: بعض األشــخاص ال 
يصدقون وال يؤمنــون بخطورة 

الكهرباء.. حتى تصعقهم!
< < <

العزيز «عتيق» يتمتع  صديقي 
بخفة دم غير طبيعية، ويعتبر أحد 
أفضل من يجسد كوميديا املوقف 
بيننــا، في أحد األيــام حضر إليه 
شخص وقال له: «يا عتيق أعلم أنك 
صديق مقرب لوكيل وزارة الـ (...) 
وأريدك أن تذهب معي إلنهاء معاملة 
خاصة بتوظيف ابنتي»، عتيق أبلغه 
بأنه ال يعرف الوكيل ولم يلتق به، 
املعاملة أصر  الرجل صاحب  ولكن 
على أن عتيقا يعرف الوكيل بل اتهم 
عتيقا بأنه «ما ينفع»، وكان احلوار 
يدور بينهما وسط رواد الديوانية، 
وبعدها خرج الرجل غاضبا، فلحق به 
عتيق واستوقفه خارج الديوانية وقال 
له: «اعتذر منك.. حســنا أفحمتني 
سأذهب معك إلى الوكيل وسأالقيك 
غدا في مكتب الوكيل الساعة التاسعة 
صباحا، ولم أشأ أن أكشف عالقتي 
بالوكيــل حتى ال تكثر الطلبات من 

رواد الديوانية».
في متام الساعة التاسعة صباحا 
كان عتيق في مكتب وكيل الوزارة 

(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعــض الظن إثم وال 
جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا 
أيحب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا 
فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب 
رحيم) آية ٢٢ من سورة احلجرات.
ها هو هالل سيدي شباب أهل 
اجلنة يسطع في سماء الكون ليدق 
في ناقــوس العالم ليذكرنا مبقتل 
قرة عني الرســول ژ وعلى أهل 
بيته وأصحابه الكرام أفضل الصالة 

والسالم. 
 كل عام في تلك األيام من شهر 
محرم تعقد املجالس إلخواننا الشيعة 
فــي ذكرى مقتل احلســني گ، 
ولكن هــذا العام اختلفت املجالس 
فأصبحت تبث عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي وغيرها من وســائل 
تكنولوجية لتتيح لنا السماع «عند 
بالضوابط والقوانني  التزاما  بعد» 
الصحية واالحترازية املتبعة جلائحة 
covid-١٩.. ومن هــذا وذاك تبقى 
إضاءتنا على دروس السيد مصطفى 
الزلزلة ومنهجيته في فنية اإللقاء 

هي جرمية اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على 
أموال مجرمة، وقد نظم القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن 
مكافحة غسيل األموال في املادة الثانية تعريف مرتكب جرمية 
غسيل األموال بقولها «يعد مرتكب جلرمية غسيل األموال كل 
من علم أن األموال متحصله بعد جرمية وقام عمدا مبا يلي:

أ - حتويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو متويه 
املصدر غير املشــروع لتلك األموال أو مساعدة أي شخص 
ضالع فــي ارتكاب اجلرم األصلي التي حتصلت منه األموال 

على اإلفالت من العواقب القانونية الفصلية.
ب - إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها 
أو مكانها أو كيفيــة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو 

احلقوق املتعلقة بها.
ج - اكتســاب األموال أو حيازتها أو اســتخدامها ويكون 
الشخص االعتباري مسؤوال عن أي جرمية تنص عليها أحكام 
هذه املادة إذا ارتكب السمه أو حلسابه وال حتول دون معاقبته 
عن أي جرمية أخرى من جرائم غســيل األموال، وعند إثبات 

أن األموال هي متحصالت جرمية فليس من الالزم أن يكون 
قد مت إدانته شخص بارتكاب اجلرمية األصلية».

ونصت املادة (٢٨) من هذا القانون على العقوبات بقولها:
«يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات وبغرامة ال 

تقل عن نصف قيمة األموال املنصوص عليها في املادة (٢) من 
هذا القانون إذا كان قد كان قد علم بأن تلك األموال واألدوات 
متحصلــة من اجلرمية، ويحكم فــي كل األحوال مبصادرة 

األموال واألدوات املضبوطة».
من هذا السر: من التجرمي والعقاب جلرمية غسيل األموال 
وخلطورتها على األمن القومي للبالد فقد شــدد القانون في 
العقاب على تلك اجلرمية، وعلى صورها التي قدرها على سبيل 
احلصر كما نص القانون على معاقبة الشــخص االعتباري 
الذي يرتكب هذه اجلرمية حتت مظلته للحيلولة دون هروب 
من ميثلون الشــخص االعتباري جزائيا، وهذه اجلرمية أهم 
أركانها هي ركن العلم بان هذه األموال من محصالت اجلرمية 

اما األموال واألدوات املتحصلة فتصادر.
وان يعــقب هـــذا العــلم قيامه بالنشاط اإلجرامي عمدا 
الذي ورد على ســبيل احلــــصر في املادة الثانية من هذا 

القانون.
(حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه).

تهدم مجتمعا ابدأ بالتعليم» إن التعليم السيئ يورث اجلهل، 
والتعليم اجليد هو املتزامن واملتوافق مع قيم ومبادئ تؤمن 
للمجتمع الصالح ال الفساد، فالتعليم الذي يقتصر على احلفظ 
والتدوين دون حتريك الفكر والقيم يحول الوضع من «محو 
لألمية مقابل اإلبحار في اجلهل» واجلهل هو أصل الفســاد 
السلوكي لدى اإلنسان، فلنتأمل اآليات القرآنية، يقول احلق 
تبــارك وتعالى: (وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض 
خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نســبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون وعلم 
آدم األسماء كلها ثم عرضهم على املالئكة فقال أنبئوني بأسماء 
هؤالء إن كنتم صادقني)(البقرة:٣١-٣٢)، إن الدين اإلســالمي 

الفساد  اليوم قضايا  الكـــــويتي  يشـــغل الشـــارع 
املتنوعة في أشــــكالها، واحملزن أن يكون أبناء الوطن هم 
املــساهمون البارزون في تلك القضايا، ومن املتعارف عليه 
أن املواطــن الكويتي منعم ومرّفه إلــى جانب أنه فرد متعلم 
ومثقف وواع، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما سبب هذا 
التخــاذل في املبادئ والقيم؟ إلى جانب ســطوة املادية على 
النفوس والعقول؟! اجلواب يكمن في تراجع عمل ثالثة هي: 

التربية والتعليم والقانون.
أوال - التربيــة: من أجمل ما قرأت في «رياضة الصبيان» لإلمام 
الغزالي رحمه اهللا يقول «... وال يعود الصبي على التنعم وال 
حتبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر 
فيهلــك هالك األبد»، ففي املجتمــع الكويتي جند الكثير من 
األســر تأخذ منعطفا تربويا أال وهو تلبية احتياجات الطفل 
املادية املرفهة دون ضوابط، وهذا من شأنه أن يغرس املادية 
في نفس الطفل فيؤدي إلى االنحدار القيمي وضياع الهدف. إن 
التنشئة يجب ان تغرس بكتلة من املبادئ األخالقية والقيمية 
منها احلياء والقناعة والعطاء والكثير من خالل أسلوب التنشئة 

االجتماعية والنفسية لألبناء.
ثانيا - التعليم: مقولة أكررها فــي مقاالتي كثيرا «إن أردت أن 

هو منهج رباني لتقومي الســلوك اإلنساني، فاإلنسان إن لم 
تضبط ســلوكياته بالعلم اجليد وغرس الوازع الديني فال بد 
من انحراف ســلوكه الذي هو أول خطوة للفساد، والتخبط 

درجة متقدمة من الفساد.
ثالثا - القانون: إن القوانني التي تنظم حياة األفراد واملجتمع لها 
دور كبير في تعديل السلوك اإلنساني وتوجيهه للصالح، فلكل 
ظاهرة نسبة وتناسب في معاجلتها وال يجدر التخاذل، ما دام 
ذلك ينعكس ســلبا باإلضرار بذات الفرد وأسرته ومجتمعه، 
ومبدأ احلريات الشخصية له حدود ونظم وإال سيسلك العالم 
سلوك البهائم كما هو احلال اليوم من مظاهر سلوكية متعددة، 
فالقانون يجب أن يحمي الهوية الوطنية من التشويه اخللقي 
الظاهر من بعض األشــخاص في املجتمع، فال بد من صرامة 
القانون وحزمه أمام من يتعدى حدود العقيدة واخللق والسلوك 

العام، لكي يكون عبرة لغيره.
وأخيرا، إن محــركات اإلصالح الثالثة للمجتمع يجب أن 
تكون دائما مرنة وقابلة للتجديد وفق العقيدة وتبعا للمتغيرات 
العصرية اجلديدة والتي تخــدم متطلبات العصر من تربية 
وفكر وتعليم وقانون عام ينظم سلوك أفراد املجتمع ويكفل 

لهم األمن االجتماعي.
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انطلقت عملية التعليم عن بعد بكل سالسة وأمان، 
واستطاعت جامعة الكويت واجلامعات اخلاصة ووزارة 
التربية تفعيل منصات التعليم اإللكتروني بكل سهولة 
وكانت االنطالقة الناجحة مرحلة من مراحل التعليم 
املستدام باجتاه مستقبل تكنولوجيا التعليم املميز، رغم 
كل محاوالت التقليل من إمكانات وقدرات املسؤولني 
في اجلامعات ووزارة التربية ومحاولة تضليل املجتمع 
بالعديد من هذه احملاوالت اليائسة، إال أن املسؤولني 
على النظام التعليمي قبلوا التحدي ومضوا في إجناز 
منصات التعليم عن بعد، واآلن مع تقدم وتعاون وتضافر 
كل اجلهود بني الوزارة واجلامعات اخلاصة والتعليم 
التطبيقي وجامعة الكويت في تطوير هذا النظام سيكون 
ذلك في املراحل القادمة أكثر تطورا مع إدخال الفكر 
املنهجي واستخدام أرقى نظم املعلومات وتكنولوجيا 
التعليم املستخدم في أرقى الدول واجلامعات العاملية 
والنظم التعليمية املطبقة عامليا، وسيكون إدخال هذا 
النظام سابقة علمية وتعليمية على املناهج لالستغناء 
مســتقبال عن الكتب وطباعتها، وباستخدام املنهج 
«املشفر» إلكترونيا سنحافظ على السرية واستدامة 
العملية التعليمية، ملستقبل أفضل لألجيال القادمة. 

إن منصة التعليم عن بعد أهدافها بالتأكيد اندماج 
املجتمع الطالبي منــذ الصغر بهذه املنظومة العلمية 
والتكنولوجية لالرتقاء باملستوى الفكري والتعليمي 
مهنيا لدى الناشــئة، فهل تنجح منصة التعليم عن 
بعد في تطوير استخدام تكنولوجيا التعليم مبراحل 
التعليم األولية مثل رياض األطفال ثم املرحلة االبتدائية 

وصوال للمرحلة املتوسطة؟
باعتقادنا اآلن البداية املميزة لهذه املنصة التعليمية 
هي خطوة في االجتاه الصحيح باجتاه إثبات وتثبيت 
هذا النظام التعليمي في كل أركان املدرســة احلديثة 
والتعليم املتميز وهذا ما كنا ننادي به في كل املؤمترات 
التربوية التي عقدناها في جمعية املعلمني أيام الفكر 
املستنير الذي كان يبشر بهذه املرحلة من تكنولوجيا 
التعليم، وبحمد اهللا جاءت كل اخلطوات وفقا لتطلعاتنا 

التي كانت حلما وأصبحت حقيقة ماثلة اآلن. 
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