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األونروا  ...األمر أكبر
قرار غري ذكي وتنق�صه احلكمة ويفتقد �إلى الإن�سانية ذلك
املتعلق باملوقف االمريكي بوقف اال�سهام يف متويل وكالة
االمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
االونروا .ال�شك �أن �أغلب القرارات التي اتخذتها االدارة
االمريكية احلالية يف عهد الرئي�س االمريكي دونالد ترمب
غري موفقة وال حتمل �أية نوايا ان�سانية �سوية بقدر ما هي
موجهة ملعاقبة العرب وامل�سلمني ولي�س الفل�سطينيني
منهم فقط .فهذا القرار االحمق املتع�سف اكرث خطورة
من ق��رارات كثرية اخرى اتخذتها وا�شنطن انتقاما من
كل من اختلف معها ورف�ض االن�صياع لالرادة اليهودية
العاملية ،كما هو احلال مع اليون�سكو التي تعد واجهة
الثقافة االن�سانية واالدبية والعلمية يف العامل  .قرار
وقف متويل االونروا جرمية ترتكبها ادارة ترمب �أي ًا كان
الهدف منها �أو املربر �أو الباعث الذي يدفع رجل اعمال
مثق ً
ال باملخالفات ال�رضيبية والتهرب املايل والف�ضائح
والعالقات اجلن�سية املحرمة .لي�س من م�صلحة العامل
�أن يختلف مع العوائل املالية اليهودية التي تدير امور
املال واالقت�صاد يف العامل وحتكم قب�ضتها على التجارة
وعلى ا�سعار العمالت واملعادن واال�سهم والب�ضائع
الرئي�سية التي ت�شكل ا�سا�س معي�شة الب�رش وعلى اال�سواق
املالية� .إال ان الدول الكربى باتت تخ�ضع الرادة هذه
العوائل منذ �أن افردت الواليات املتحدة �سطوتها على
القرار الدويل .فقد اخ�ضعت البنوك ال�سوي�رسية العمالقة
الى ارادة العوائل اليهودية الكربى وفتحت احل�سابات
ال�رسية ام��ام فرق تفتي�ش منها والله وح��ده يعلم كم
هو حجم االموال التي جرى �سحبها من هذه احل�سابات
التي ي�شكل جمموع ار�صدتها ارقاما تريليونية خميفة
يعود �أغلبها الى �أغنياء عرب و�آخرون اغلبهم ماتوا بعد
�أن كنزوها يف هذه احل�سابات التي ال يعرف عنها �أحد
ويف ودائع با�سماء وهمية �أو �أخرى م�ستعارة اخفاء لها
حتى عن �أوالدهم او زوجاتهم  .وال �أحد وال حتى ادارات
البنوك ال�سوي�رسية يعلم بحجم التحويالت املالية وال
بحجم االموال ال�سائبة او الذهب الذي مت و�ضع اليد عليه
من قبل فرق وجلان التفتي�ش اليهودية بحجة تعوي�ض
�ضحايا الهلكو�ست وعوائلهم واالمة اليهودية يف العامل
مما حلق ب�آبائهم و�أجدادهم من �أذى وا�ضطهاد وت�صفيات
ج�سدية ال دخل للعرب وامل�سلمني بها .قرار ترمب �ضد
االونروا رمبا يتبعه قرار اخطر �ضد الأمم املتحدة برمتها
فقد تطالب وا�شنطن العامل بدفع نفقات ايجار مت�أخر

ال استعدادات الختبار
ملباين املنظمة الدولية يف نيويورك ب�أثر رجعي منذ
االعالن عن قيامها يف بادئ االمر يف �سان فران�سي�سكو يف
الرابع والع�رشين من اكتوبر يف والية كاليفورنيا تبع ًا
مل�ؤمتر دومبارتون �أوك�س الذي عقد يف العا�صمة وا�شنطن
وما تبع االعالن عن الت�أ�سي�س من قبل الواليات املتحدة
واملك�سيك والربازيل والهند و�سورية وتركيا ودول اخرى.
وقد تذهب ادارة الرئي�س االمريكي احلايل الى ما هو �أبعد
من ذلك وتتمادى مبعاقبة العامل واملطالبة با�ستعادة
كل االموال التي دفعتها لالمم املتحدة يف اطار اال�سهام
يف قيام املنظمة الدولية مبا يف ذلك تكاليف الت�شغيل
ويف متويل االن�شطة اخلا�صة باجلهاز الوظيفي لالمانة
العامة واجهزتها يف اخلارج ووكاالتها العاملة يف كل
مكان يف العامل .خطورة قرار االن�سحاب من اليون�سكو
واالونروا متهد لقرارات اكرب ال ت�شبه االبتزاز فقط وامنا
االقدام على تغيري التوازنات االن�سانية والثقافية وافاق
العدالة و�سيادة القانون واالخالل بكل عمل حميد وايجابي
توفقت الب�رشية يف ت�أ�سي�سه والعمل مبوجبه .كنت قد
تخوفت يف مقاالت مبكرة من �أن يكون ترامب ونائبه بن�س
ومندوبته واالدارة احلالية لدى االمم املتحدة نيكي هايل
وال�سفري االمريكي لدى تل ابيب وم�ست�شار االمن القومي
االمريكي ،جمرد فريق منتدب الحداث �شقاق يف العامل ال
يخدم اال ا�رسائيل .فبعد معاداة الفل�سطينيني وبعد قرار
نقل ال�سفارة االمريكية الى القد�س وقرار وقف امل�ساعدات
عن الفل�سطينيني وقرار اليون�سكو واالون��روا ،واحلرب
التجارية مع �أوروبا وال�صني وقرار العقوبات على رو�سيا
و�أمور كثرية اخرى غاية يف ال�رسية غري معلنة ،لي�ست
اال ترجمة للفكر اليهودي اليميني الذي تبناه امل�سيحيون
امل�سيحيون اليهود� أو امل�سيحيون
اليمينيون �أو
العربيون� أو اليهود امل�سيحيون وهي عبارات ي�شار
بها �إلى امل�سيحية املبكرة ،فقد كان ي�سوع وتالميذه
وعائلته و�شيوخ الدين وكل �أتباعه الأوائ��ل تقريب ًا من
العربانيني وهناك النا�رصيون واالبيونيون  .وهناك
يهود م�سيحيون هم يهود عرقي ًا و�إثني ًا الذين حتولوا �إلى
الديانة امل�سيحية وهم يف الغالب �أع�ضاء يف الكني�سة
الكاثوليكية والربوت�ستانتية ،ومت ا�ستيعابهم ثقافي ًا
ب�شكل عام يف �صلب التيار امل�سيحي املركزي ،ويحتفظون
ب�شعور قوي جتاه هو يتهم اليهودية وبع�ض ه�ؤالء،
يعرفون �أنف�سهم على �أنهم م�سيحيون
اليهود امل�سيحيني
ّ
عربانيون ومن �صلب الرتاث اليهودي العاملي.

«تيمز» الدولي

ال��ع��ام ال��درا���س��ي �سيتجاوز ف�ضيحة
اال����س���ت���ع���دادات ال��ت��ي ك��ان��ت جم��رد
ت�رصيحات ب���إع��داد وت��ع��اون طاقم
�صحايف وال��ك�تروين وم��ا عليه �سوى
الن�رش بد�أ من كل عام �إال �أن «لي�س كل
مرة ت�سلم اجلرة» !..
ويف الرتبية توجد �أمور كثرية يت�ضح
�أنها بعيدة عن اال�ستعدادات ولي�س
امل��و���ض��وع متعلق ًا ب�أنظمة املكيف
وال�صيانة الدورية والنظافة  ،فهناك
�أمور ينبغي �أي�ضا الوقوف عليها فهي
م�ستقبل الدولة وخا�صة يف ت�شكيل
ثقاقة و�شخ�صية الطالب الذين ا�صابهم
االحباط مع �أول يوم درا�سي !..
وبد�أ العام الدرا�سي  ،ولكن كيف عاد
؟ وب�أي منهجية تربوية وعلمية ؟ كثري
من املناهج واملواد العلمية واالدبية
حتتاج �إعادة نظر ومنها مادة العلوم
التي من املفرت�ض قطعت �شوطا متقدما
 ،وهذه بع�ض املالحظات :
اجلانب الفني والإداري ملادة العلوم
يف املرحلة املتو�سطة يعاين االمرين
 ،وق��د مت التوا�صل مع جمموعة من
املعلمني ور�ؤ�ساء الأق�سام وحم�رضي
م��ادة العلوم يف املرحلة املتو�سطة
ملناق�شة ك��ل م��ا يخ�ص امل����ادة ،
فهناك توجه ل��دى ال���وزارة بتحويل
جميع مناهج دولة الكويت �إلى منهج
«الكفايات» وال��ذي مت االتفاق عليه
من قبل الوزارة والبنك الدويل والذي
�شابته الكثري من امل�شاكل  ،بدء ًا من
اختالف جلنة ت�أليف منهج العلوم
مع التوجيه العام ملادة العلوم على
بع�ض ال��وح��دات التعليمية ملنهج
ال�صف الثامن مم��ا �أدى �إل��ى تخبط
و�إرباك جميع من هم يف ميدان التعليم
 ،ودون الرجوع لهم  ،فتارة تظهر

ن�رشة بـتفريغ معلمي «ال�صف الثامن»
بتدري�س هذا املنهج فقط دون غريه مما
�أدى الى اختالل التوازن �أثناء و�ضع
اجلدول املدر�سي  ،ومل تتطرق الن�رشة
للمدار�س ذات ن�سبة الكثافة الطالبية
العالية ! فكيف ملعلم واحد مث ً
ال �أن
يدر�س � 5صفوف مبعدل  20ح�صة يف
الأ�سبوع مع العلم ب�أن �أق�صى ن�صاب
ملعلم العلوم هو  4ف�صول مبعدل 16
ح�صة يف الأ�سبوع  ،كما ال يخفى على
�أنه يتم �إر�سال وحدة
�أهل امليدان
تعيلمية كاملة ب�صيغة «  »pdfوب�صيغة
العاجل واملهم وامل�ستعجل جلميع
معلمي م��ادة العلوم على «وات�ساب»
ب���أن يتم �إ�ضافتها �إل��ى كتاب منهج
ال�صف الثامن علم ًا ب ��أن الكتاب قد
متت طباعته وتوزيعه دون �أخذ موافقة
خطية م�سبقة من جلنة الت�أليف ،وهذا
يدل على التخبط بني التوجيه العام
للعلوم ب�صفته وجلنة ت�أليف الكتاب ،
وال�ضحية هو املعلم الذي يدر�س هذه
املادة العلمية والطالب املتلقي !
وال �أخفيكم �رس ًا ب�أن دولة الكويت متمثلةً
ب��وزارة الرتبية �ست�شارك يف االختبار
العاملي « »TIMSSلعام  2019وهذا
االختبار يقي�س مهارات التفكري العليا
ملادتي العلوم والريا�ضيات  ،والتي
حتتاج خطة تدريب جادة منذ بداية هذا
العام وحتى وقت االختبار ،فمن خاللها
�ستت�ضح مرتبة دولة الكويت يف هاتني
املادتني مقارنة ببقية دول العامل !..
وال�س�ؤال هنا :هل يا ترى نحن م�ستعدون
لهذه الدرا�سة واالختبار العاملي� ،أم
ننتظر حركة وزير الرتبية اجلديدة يف
�إحالة �أي قيادي وم�س�ؤول �إلى جلان
التحقيق ل�رصف امل��ك��اف��آت للجان
وينتهي املو�ضوع …؟!

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

األستاذ الدكتور هاني عبدالبديع
يف �أكتوبر  1973عرب �أبطال �أكتوبر وك�شفوا
الوهم وحقيقة الزيف ال�صهيوين ب�أنه جي�ش
ال يقهر فعرفهم العامل ب�أن تلك الع�صابات
الهمجية دق �أن��ف كبريهم بحذاء �أبطال
اجلي�ش امل�رصي البطل كان ذلك يف ال�ساد�س
من �أكتوبر والنا�س ي�صومون رم�ضان فعادت
للذكرى حديث ن�رص بدر يف معركة كانت
املالئكة جزء ًا منها تن�رص احلق �ضد الباطل
فكان ق��دوم مواليد �سبتمرب لعام 1973

على الأمة العربية قدوم خري وبركة حتقق
بف�ضل الله �سبحانه وتعالى الن�رص واخلري
والدكتور الأ�ستاذ ه��اين علي عبدالبديع
�أ�ستاذ الرتبية الفنية يف كلية الرتبية جامعة
الفيوم واحد من تلك املالئكة التي بارك الله
لنا يف قدومهم وانا �إذ ا�ستغل هذا املقال
املن�شور يف �سبتمرب  2018و�أقول له كل عام
وانت بخري يا دكتور وعيد ميالد �سعيد ف�أنت
يف�صل كل ما �أكتب
املحاور الأ�ستاذ الذي
ّ

وان�رش يف جريدة ال�شاهد الكويتية الغراء
ويرثي النقا�ش وتزيده نفعا وعمق ًا �أكرث،
مما كتب من �أجله ولأنك الأ�ستاذ الأكادميي
املتخ�ص�ص �أرى تعليقاتك امل�ستمرة على
كتاباتي يف ال�ش�أن الت�شكيلي م�صدر الهام
ونقاط ت�صحيح ا�شكرك جزيل ال�شكر على
ح�سن متابعتك واطالعك الغزير الوا�سع ومن
باب الثقة بالإدارة العليا جلريدة ال�شاهد
التي ترحب دائما بكل الآراء واالقالم العربية

لماذا

املتخ�ص�صة �أرى �أن الكثري من تعليقاتك
ت�ستحق الن�رش والتقدير واالحرتام ملا فيها
من نقاط �أ�سا�سية ومركز مهم للحوار حول
الفنون يف الوطن العربي فبا�سم جميع
الزمالء العاملني يف جريدة ال�شاهد ا�شكركم
�أ�ستاذنا الفا�ضل على متابعتك امل�ستمرة
ل�صفحاتنا وطرحها على ب�ساط البحث
واحلوار يف �أروقة العلم والثقافة الفنية يف
�أم الدنيا م�رص املحرو�سة  .

أقنعة
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إدلب والتهديدات األميركية المفبركة
لقد طال �أم��د احل��رب يف �سورية حتى هذه ال�ساعة ال
احد يريد االع�تراف بالف�شل الكرب م�ؤامرة بالتاريخ
واكرب تهديد لل�سلم العاملي واالن�سانية التي يتاجرون
فيها وهم �سببها ،انا دائما و�أب��د ًا �س�أذكّ ر العامل كيف
كانت �سورية قبل مار�س �سنة  2011وانظروا االن بعد
هذا التاريخ امل�ش�ؤوم  ،،،كم من الب�رش ت�رشد وكم من
العائالت قتلت وكم من اطنان اال�سلحة ا�ستخدمت لتدمري
امن وا�ستقرار �سورية وكل ذلك خلفه النفط اال�سود الذي
�صنع القلوب ال�سوداء الب�شع عملية تهجري وقتل وتدمري
ي�شهدها التاريخ  ،نعم �سبب احلرب على �سورية هو
النفط والغاز ووقوف �سورية �ضد التعليمات واالمالءات
الغربية وخا�صة االمريكية.
التهديد يت�صاعد يوما بعد يوم ،واملمثلون املحرتفون
املخابراتيون ا�صحاب القبعات البي�ضاء العفنة ي�ؤدون
واجباتهم بالتمام والكمال ك�أن �ساعة ال�صفر �ستبد�أ ب�أي
حلظة  ،هم يعلمون ان اجلي�ش ال�سوري �سينت�رص يف ادلب
وب�سبب ف�شلهم الذريع وخططهم االجرامية �سيعملون بجد
الثارة حرب جديدة و�رضبة جديدة بحجة ا�ستخدام اجلي�ش
للغاز او الكلور �أو ما �شابه .
الرئي�س ال�سوري اعطى امل�سلحني اثناء تواجدهم بجوبر
ودوما واملناطق املجاورة منها احلجر اال�سود فر�ص ًا
كثرية لت�سليم ال�سالح والعودة الى الوطن ولكن رف�ضوا
وال�سبب بالت�أكيد تعليمات خارجية وال�سبب االخر
واجلوهري هو اع��داد الغرباء املرتزقة من كل انحاء
العامل والعتب الكبري ملن قبلهم كقادة يدمرون بالدهم

امام اعينهم وهم �ص َم بك َم يقب�ضون الدوالرات امللطخة
بدماء ال�سوريني ال�رشفاء.
ادلب باذن الله هي املعركة احلا�سمة وامل�صريية بالن�سبة
لكل ال�سوريني  ،هي نقطة حتول لتحرير باقي االرا�ضي
من دن�س املحتلني من ال��ق��وات االمريكية والفرن�سية
والربيطانية .
ن�ستغرب من ا�ستمرار البي بي �سي بالقول «قاعدة التنف
االمريكية» بكل وقاحة ورخ�ص للمهنة االعالمية ال�صادقة
 ،،فعلوها كما فعلوا عندما �شبهوا الفل�سطينيني
وامل�سلمني باالرهابيني وا�صبحت منحوتة بقلوب
امل�ستمعني وهي تد�س ال�سم البطيء وبجرعات متفاوتة
بحجة خرب حلظي .
هل تقبل بريطانيا بقواعد امريكية على ارا�ضيها دون موافقة
 ،هل تقبل فرن�سا قواعد تون�سية على ارا�ضيها او �سورية .؟
هذه ام املهازل ال�سيا�سية .
امريكا فقدت م�صداقيتها وا�صبحت تهدد ال�سلم العاملي
وت�ضغط هنا وهناك وتبتز ما ت�شاء منهم الفل�سطينيون
،يقولون �صفقة القرن  ،اي �صفقة بدولة منزوعة
ال�سالح وبعا�صمة م�صطنعة ولي�ست القد�س كما يحلمون
 ،والقوات اال�رسائيلية على طول حدودها للرقابة ف�أي
دولة هذه .
�آخر خرب تهديد الواليات املتحدة للمحكمة اجلنائية الدولية
اذا حاولت التحقيق مبزاعم جرائم حرب  ،مبعنى نقتل ما
نريد وال حتا�سبونا  ،كما ح�صل يف العراق �سنة . 2003
دولة الكاو بوي والله امل�ستعان وا�صحوا يا عرب.

أول جلسة
كيفية عمل الكونداليني :
عند �أول جل�سة موازنة للقنوات
وال�شاكرات يح�صل االن�سان على
م�صدر لطاقة الأر���ض ،والتي هي
جزء من الطاقة الكونية ،حيث ان
بعد فتح وتعزيز قنوات الطاقة
يف اجل�سم ،لت�صبح م�صدرا لطاقة
الريكي ي�ستطيع االن�سان �أن ميرر
ال�شفاء من خالل النية فقط  .حيث
تلعب الكونداليني دورا رئي�سيا يف
تفعيل ال�شاكرات .chakras
ويكون ن�شاط الكونداليني منخف�ض ًا
ع��ن��د �أغ��ل��ب��ي��ة ال��ن��ا���س  ،ولكنها
م��وج��ودة دائ��م��ا .فهي نائمة يف
النا�س الدنيويني ويقظة متام ًا يف
احلكماء وعلماء الدين والقدي�سني
حيث تعبرّ عن ذاتها على �شكل طاقة
هائلة تتحد مع الطاقة الكونية التي
ت�سود الوجود وت�سريه وهي موجودة
يف جميع الأوقات ،وتغذي كل نظام
الطاقة عند االن�سان ،وجترب الطاقة
احليوية على الدوران با�ستمرار.
وطاقة الكونداليني تعترباحدى
و���س��ائ��ل ال��ي��وج��ي�ين للو�صول
مل��رح��ل��ة ال�����ص��م��دي «امل��رح��ل��ه

العليا للإدراك» يف الرتقي لبلوغ
الطاقه الباطنية النائمه على
هيئة ثعبان وذلك عندما تتدرج
من مركز الكونداليني املوجود
نهاية العمود الفقري « الع�صع�ص
» حتى ت�صل ال��ى �شاكرة التاج
املوجود بقمة الدماغ وتت�أجج يف
مركز العني الثالثة فتفتح �آفاق
االب���داع وامل��واه��ب الدفينة كما
تعمل تلك الطاقة عند ا�ستيقاظها
على ال�سماح للطاقه الكونية ان
تدخل الى هيكل الروح «اجل�سد»
فتغري موا�صفاته احل�سية وجتعله
ي�سمو فوق العادات.
ف���اذا ات��ب��ع ال�شخ�ص الأ�ساليب
ال�صحيحة ف�إنه �سيوقظ الدوائر
املرهفة �أي مراكز الوعي ويلج�أ
�إلى الرتكيز و�ضبط الذات لإيقاظ
الكونداليني داخله  .يف النهاية
ي���درك �أن ذات���ه ت��ت��ج��اوز اجل�سد
وتتجاوز الأن��ا �أك��ان ذك��ر ًا �أو �أنثى
ولبلوغ هذا التوازن التام واملرهف
يجب �أن يتمتع الفكر الواعي بال�سالم
وباخللو من الإح��ب��اط واخليبات
البارزة والرغبات غري املحققة.

