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التوحيد والجهاد
عندما كنت رئي�س ًا لتحرير قناة «الفيحاء» العراقية
التي بثت من دولة الإمارات ا�ستديوهات عجمان ،لعدم
توفر مكان لإدارة القناة وا�ستديوهات للأخبار يف �إمارة
دب��ي ،التي �صدر الرتخي�ص من مدينتها الإعالمية،
كانت ت�أتينا تقارير �أخبارية تلفزيونية من مرا�سلنا يف
بغداد ،وكان لنا اكرث من مرا�سل يف العراق ،لأن القناة
عراقية يف الأ�سا�س وموجهة �إلى العراقيني حتديدا،
وكانت من �أوائل الف�ضائيات العراقية والعربية التي
�ضج بها الف�ضاء التلفزيوين العربي ،كانت قناة
«ال�رشقية» قد �سبقتنا وقتها �إال ان قناة «الفيحاء» مل
تكن مثل قناة « »annالتي ام�ضيت فيها فرتة اطول معدا
ومقدما لربناجمي احلواري اليومي «احلوار املفتوح»،
والتي كانت موجهة �إل��ى كل العامل العربي النها
كانت الوحيدة يومها مع قناة «اجلزيرة»
بني السطور
والنها كانت تبث من لندن وكان التفاعل
معها عربي ًا من كل العامل حتى من �أمريكا
و�أ�سرتاليا وكندا ،رغم ان اجلزء الأكرب من
حلقاتي اليومية كان يتناول ال�ش�أن العراقي
فقد كان االخوة الذين يحكمون العراق حاليا
اما م�رشدين �أو الجئني يف لندن �أو يتلقون
دورات تدريبية على �أعمال املعار�ضة متهيدا
لأن تتولى الواليات املتحدة �أو من ي�ستطيع
اي�صالهم �إلى احلكم يف بغداد ،كانوا قريبني
مني يف العا�صمة الربيطانية واق�صد يف
هشام الديوان
امل�ساحة اجلغرافية وكانوا يتناف�سون على
الظهور تلفزيوني ًا وقد افرطت يف ا�ست�ضافة
الكثريين منهم وهو ما اغ�ضب �صاحب القناة وجعله
يوقفني عن العمل وان يوظف �سواي وهو �شاعر و�سيا�سي
عراقي معروف لتقدمي برنامج �شبيه �إال انه مل ينجح ومل
يوفق ما جعل الثاين يرت�صد يل وينا�صبني العداء ،يف
«الفيحاء» ويف موجة االندفاع اجلنوين نحو الإرهاب
والقتل على الهوية داخل العراق من خالل التنظيم الذي
قاده الزرقاوي يف ذلك الوقت ،ا�شتدت مواجهة الأجهزة
االمنية العراقية اجلديدة التي ك��ان اغلب افرادها
قد ا�ستمد خربته املتوا�ضعة اما من داخل امل�ؤ�س�سة
االمنية االيرانية التي وظفته ايام الرئي�س العراقي
انذاك �صدام ح�سني للتحقيق مع اال�رسى العراقيني من
اجلنود وال�ضباط �أو يف تنفيذ عمليات �ضد احلكومة
العراقية يف املحافظات ،وتدخلت ايران وقتها واطراف
اخرى للتعاون مع الو�ضع العراقي اجلديد يف الت�صدي
للإرهاب ،لي�س حب ًا باحلكام اجلدد للعراق وال ترحيب ًا
ب�أمريكا وان كانوا يف حقيقة الأمر هم رجالها �إال �أنهم
معها فقط وه��ي خ��ارج بلدانهم وال تك�شف عوراتهم
وخطاياهم وخمالفاتهم حلقوق االخرين والقوانني
الدولية ومواد الئحة حقوق الإن�سان .وقتها ح�صل ان
جمموعة تقارير تلفزيونية و�صلت �إلى الفيحاء من
مرا�سلينا يف العراق تباعا ولي�س على مدى يوم واحد
تتحدث عن م�سلحني �إرهابيني قتلة مت �إلقاء القب�ض
عليهم يف العراق بينهم عدد كبري من االفارقة من تون�س
وال�سودان وليبيا ودول افريقية غري عربية ،افارقة
حقيقيون ب�أ�شكالهم و�ألوانهم و�أوزانهم ،قد يبدو مثل
هذا الأمر طبيعيا الآن يف تنظيم مثل «داع�ش» الإرهابي
الذي �أ�س�سته منظمة عاملية حمرتفة وراءها ال�صهيونية
العاملية وال��والي��ات املتحدة كما ورد على ل�سان
هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية ال�سابقة واملر�شحة
الرئي�سية الوحيدة التي كان يفرت�ض ان تتفوق على
دونالد ترامب وان ت�صبح اول رئي�سة امر�أة يف تاريخ
الواليات املتحدة الأمريكية بعد اربعة واربعني رئي�سا
اولهم جورج وا�شنطن الذي ت�سلم احلكم يف الثالثني من
ابريل عام  ،1789التي قالت ان الواليات املتحدة هي
التي �صنعت تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
�أو تنظيم «داع�ش» الذي يطلقون عليه  ISISاخت�صار ًا
لـ Islamic State of Iraq and Syria or Islamic
 ،State of Iraq and al-Shamومل يكن الأمر بحاجة
�إلى �رشح يف ان اغلب م�سلحي تنظيم التوحيد واجلهاد
وهو اال�سم ال��ذي اطلق على تنظيم الزرقاوي «�أحمد
فا�ضل نزال اخلاليلة» واطلقت عليه كنية «ابو م�صعب
الزرقاوي» امنا هو الآخر تنظيم دويل وان حمل ا�سم
تنظيم القاعدة� ،إال ان من ال�صعب يف ذلك الوقت جتنيد
كل ه�ؤالء االفارقة ق�ساة القلوب الذين تفوق عليهم فيما
بعد تنظيم «داع�ش» ما مل يكن هنالك �أ�سا�س دويل منظم
وممول ويتمتع بت�سهيالت خمابراتية ومن �أجهزة حتكم
العامل لت�سهيل حركتهم.
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العمل الكشفي
والقطية

خرب ين�رش يف كل عام بعد اجتماع م�س�ؤويل
وقيادات الرتبية ،ملخ�صه انطالقة افتتاح
املخيم الك�شفي الذي و�صل هذا العام �إلى
الواحد وال�سبعني وحتت �شعار «الك�شفية ر�سل
ال�سالم» ،مفاد هذا اخلرب هو من املفرت�ض
وجود ا�ستعدادات �إال �أن ذلك يخالف الواقع
وهناك الكثري من املالحظات على العمل
الك�شفي الذي ما زالت �آلية وامل�شاركة فيه
بدء ًا من اختيار الطالب ع�شوائية ،فما زالت
�آلية اختيار الطالب يف املدار�س عن طريق
تكليف �أي معلم يف هذا العمل ودخوله �إلى
ال�صفوف وط��رح ���س ��ؤال لطالب
نقاط
يف �أي ح�صة �أو فر�صة ملن يريد
حتية العلم يف ال�ساحة!
وتكون امل�شاركات على �أ�سا�س
ذلك �إلى بقية املراحل دون وجود
�آل��ي��ة عمل وا�ضحة وخ��ط��ة وال
ميزانية وال موظف خمت�ص لهذا
العمل الذي من املفرت�ض تفريغه
وتكليفه اذا كانت هناك جدية
لعمل يحقق �أه��داف وم�شاركات
على م�ستويات متقدمة لأن الو�ضع
عبدالعزيز خريبط احلايل هو توك�أ على جهود فردية
وتطوعية واخل���روج بها على
تويترAkhuraibet :
 /http://khuraibet.blogspot.comم�ستوى وزارة الرتبية وهذا ظلم
حلقوق العاملني حب ًا يف هذا
العمل من �أجل الكويت والعمل الك�شفي.
ولذلك يبقى �أن نطرح �س�ؤ ً
اال مهم ًا يف هذه
العملية ملعرفة مدى «اخل��وارة» يف العمل
الك�شفي وهو من �أين ت�ؤخذ ميزانية الك�شافة
يف مدار�س وزارة الرتبية؟
ال يوجود كتاب ر�سمي معمم على مدار�س
املحافظات ال�ست يف الكويت ين�ص على
�أن ت�رصف للك�شافة ميزانية خا�صة لهم من
الإدارة ،وجرى العرف ال�سائد يف املدار�س
للح�صول على ميزانية للك�شافة ،اما عن
طريق عالقتك ال�شخ�صية الطيبة مع املدير
نف�سه� ،أو يكون املدير يحب ومييل �إلى
احلركة الك�شفية!
يف الذمة هل نحن نتناول ق�ضية ومو�ضوع ًا
يف ديوانية �أو عم ًال ك�شفي ًا الهدف منه تنمية
ال�شباب بدنيا وثقافيا من املفرت�ض؟
يف طبيعة احلال نعلم �أن احلركة الك�شفية
العربية واملحلية ب�شكل خا�ص يف تراجع
وتدهور م�ستمر ،وذلك لعدة ظروف �أهمها:
غ��ي��اب احل��اف��ز امل���ادي ل��ل��ق��ادة ،وت�رسب
القيادات الك�شفية.
�أما الو�ضع الطبيعي مليزانية الك�شافة التي
من املفرت�ض �أن يقوم التوجيه العام بعمل
ن�رشة خا�صة تو�ضح �آلية �رصف امليزانية لها
فلي�ست موجودة للأ�سف ،وكانت باملا�ضي
ت�رصف املدر�سة من ميزانية املق�صف مبلغ
 50دينار ًا لكل رحلة �أ�سبوعية بواقع  3رحالت
لكل ف�صل درا�سي مبجموع  150دينار ًا� ،أما
الو�ضع احل��ايل فتم �إل��غ��اء ه��ذه الرحالت
الأ�سبوعية وال توجد ميزانية خم�ص�صة
للك�شافة ،فما بالكم اذا كانت الرحلة �إلى
املخيم ال�سنوي ملدة �أ�سبوع كيف �سيت�رصف
قادة الفرق؟
ا�ستعدادات لعمل ك�شفي يف خميم �سنوي يحمل
�شعار «الك�شفية ر�سل ال�سالم» تابع لوزارة
الرتبية قائم على قطية من الطالب وقادة
الك�شافة؟
مالحظة ت�ستحق املراجعة يف مو�ضوع رئي�س
جمعية الك�شافة التي تندرج حتت جمعيات
النفع العام فمازال طريق تعيني رئي�س
اجلمعية من خالل قرار يف يد وزير الرتبية
ويف ذلك خمالفة �رصيحة لقانون ونظام
ولوائح وزارة ال�ش�ؤون �إال �أنه جارٍ العمل يف
ذلك منذ �سنوات ،لكن ب�شكل يهدم الك�شافة
والعمل الك�شفي الكويتي مع الأ�سف ال�شديد.

مقاالت
وزير خارجية
اإلمارات لك
الحشيمة
ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن �أي
�إن�سان يجب �أن نبحث عن
ج����ذوره وام���ت���داده ودينه
وع��م��ل��ه و�إجن����ازات����ه ،فما
ح���دث م��ن ط��ف��رة نه�ضوية
يف دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة و�إجن���ازات حققت
للمواطن الإم��ارات��ي الكثري
م��ن الطموحات ال��ت��ي كان
يتطلع اليه قبل ما
ثقافيات
يقارب اخلم�سني
ع���ام���ا ،فالفقر
وقلة املوارد التي
عا�شها الأه���ل يف
الإم�����ارات مبعث
ف��خ��ر واع���ت���زاز،
ول���ي�������س عك�س
ذل��ك ،فهم عندما
ك���ان���ت ال��دن��ي��ا
قا�سية عليهم كان
عبدالعزيز التميمي �صربهم و�إميانهم
بالله قوي ًا ثابت ًا مل يزعزعهم
عن التم�سك بالوطن والأر�ض
والتاريخ �شيء فقد حفروا
ال�صخر و���ش��ق��وا العباب،
قاهرين امل�ستحيل من �أجل
م�ستقبل جميل ،فنالوا بف�ضل
الله ه��ذا احل��ا��ضر اجلميل
ال���ذي يقهر م��ن يعاديهم
ويخ�سئ من ي�ضمر لهم ال�رش
�أهل الإم��ارات الأهل والقرب
والن�سب فهم كحل عيوننا
وت��اج ر�ؤو���س��ن��ا وم��ن تلفظ
عليهم �أو على �أج��داده��م �أو
تاريخهم ب�سوء فقد اهان
العرب كلهم دون ا�ستثناء
فال ن�سمح ملن خلفه اتاتورك
الذي حارب الدين والعقيدة
�أن يتطاول على �شخ�ص معايل
وزير خارجية دولة الإمارات
العربية بهم�سة ،لأننا �سرند
عليه ال�صاع �صاعني واالهانة
بع�رشة و���س��وف نعمل بكل
جهد وفر لنا بالدفاع عن ابن
اخلليج العربي �سمو ال�شيخ
عبدالله بن زايد ونقف دونه
ح�صنا ن��رد على �إبراهيم
الإخواين الرتكي الذي ك�شف
ع��ن ن��اب��ه الأزرق ونواياه
امل�شحونة �ضد عروبتنا
وات�ضحت نواياهم التو�سعية
وعرفت نظرتهم لنا ك�أهل
بادية وعرب ،فاحلقد الكامن
يف عقول �أح��ف��اد ال�سلطان
وح��رمي��ه ال��غ��ان��ي��ات بات
وا�ضحا ال جمال لل�شك فيه لكن
ردن��ا عليهم ه ��ؤالء االعاجم
املتخلفني ال�سابحني يف
�سالل املهمالت ودور الدعارة
واخلمارات املنت�رشة يف كل
�شرب من ديارهم العن�رصية
دليل كبري على م�ستواهم
ودنو �أخالقهم واحل�شيمة لك
يا ابن ال�شيخ زايد �آل نهيان
حكيم العرب وم��ا عليك يا
ذي��ب من ذي النعجة خلها
متاما واحنا رجالك وع�صاك
�إلى ما تع�صاك باذن الله.

لغتنا العربية ودولة الحداثة والتطوير
مجالس

د.محمد الدويهيس

من املتعارف عليه �أن الدول املتقدمة تعمل على
تعليم �أبنائها بالإ�ضافة للغة الأم لغة ثانية تكون
من اللغات الأكرث تداو ًال يف العامل .مع الأ�سف نحن
الدولة الوحيدة يف العامل التي تقتل لغتنا الأم
وتف�شل يف تعليمنا لغة ثانية ب�سبب �سوء املناهج
التعليمية! هل هو �سوء تخطيط �أم تقليد �أعمى؟! جمرد
�س�ؤال.
يرى البع�ض �أن ذلك ناجت عن �سوء التخطيط وقلة
التدبري و�إ�ضافة �إلى ذلك ق�رص النظرة والر�ؤية
الإ�سرتاتيجية للمناهج التعليمية و�ضعف التعليم
و�إ�سناد العملية التعليمية لغري املتخ�ص�صني
واملركزية يف اتخاذ القرارات التعليمية والتنموية.
ويرى البع�ض الآخر �أن اللغة العربية هي اللغة
التي طم�سها �أهلها بحجة احلداثة والتطور� .إن

كثريا من دول العامل و�شعوبها حتر�ص كل احلر�ص
على تعليم �أبنائها لغتهم الأ�صلية و�إجادتها لأن ذلك
ي�سهل عليهم فهم ومعرفة العلوم والريا�ضيات ب�شكل
علمي ومنطقي.
فريق ثالث يرى �أننا نقلد العامل وال نعرف �إلى
�أين نحن �سائرون بل �إننا ا�ستخدمنا التكنولوجيا
احلديثة يف مزيد من دمار لغتنا العربية ب�إدخال
بع�ض الكتابات املعربة تقني ًا والأ�سهل للتداول يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي لدرجة �أن �أ�صبحت لدينا
لغة تكنولوجية مدبلجة باللغة العربية! ف�أ�صبحنا
مثل الغراب الذي �أراد �أن يقلد احلمامة يف م�شيته !
ف�أ�صبح لدينا جيل « مهجن اللغة» !!
�أح��د الإخ���وة املتخ�ص�صني باللغة العربية يف
مداخلته القيمة �أبدى ح�رسته على لغة «ال�ضاد»

قائالً :لقد هدمت �أرك��ان لغتنا العربية عندما
�أ�سندت تربية الأطفال ملربيات غري ناطقات باللغة
العربية وتخلت الأم عن القيام بدورها التعليمي
والرتبوي واعتقدت �أن تعلم اللغات غري العربية
دليل على التطور والتقدم ومظهر من مظاهر احلياة
الأ�ستقراطية احلديثة ورم��ز ًا لالنتماء للمجتمع
املخملي!
�إن اتقان اللغة العربية مطلب وطني وقومي وديني
حلفظ لغتنا العربية ومعرفة ديننا الإ�سالمي احلنيف
،ل��ذا يتوجب على الدولة وم�ؤ�س�ساتها العلمية
والتعليمية والثقافية والدينية والإعالمية املحافظة
على لغتنا العربية كتابة ولفظ ًا ونحو ًا اذا �أردنا �أن
نناف�س دول العامل يف جمال العلم والتكنولوجيا.
ودمتم �ساملني

