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بـــدأت احلـــركــــة الكـــشفـيـــة عـــام 1917
ابـان احلرب العـاملية االولـى حيث قام
الضابـط بادن باول بـتعبئة مجـموعة
من الـشبـاب بهـدف تقـدمي املـسـاعـدة
املـمكنة للضحـايا ومساعـدة اجلرحى
وايـــــواء الهــــاربـني مـن اتــــون احلــــرب،
ومـن تـلك الـلحــظـــة انـبـثقـت حـــركـــة
الكــشــافــة كـنــشــاط انــســانـي تــربــوي
وثقــايف يــروم تعلـيم تـالميــذ املــدارس
االعـتـمــــاد علــــى الــنفـــس، واكـتـــســــاب
مهــارات االنقــاذ والـتعــاون ومــواجهــة
اخملـــاطـــر واملــشــــاكل وايجـــاد احللـــول
االبــتكـــاريـــة، ثـم انـتــشـــرت يف معـظـم

انحاء العالم. 
الكشافة العراقية 

ويف العــــــراق اســــــس طالب مــــــدرســــــة
االرمـن )ســيفــــاجـيـــــان( االهلـيــــة اول
فـــرقـــة كـــشفـيـــة يف الــبلـــد عـــام 1919
وقـــدمـــوا عـــرضـــا تـضـمـن متـثـيلـيـــات
وبعــض االلعــــاب ويــــذكــــر ان الـــسـيــــد
اوايـــس اوهــــانـيـــسـيــــان قــــد لعـب دورا
مهــمــــــا يف ذلــك. وعلــــــى الــــــرغــم مــن
اهـتـمــــام الــــدولــــة بــــالـكـــشــــافــــة عـبــــر
اجـراءات وزارة التـربيـة الـتي اعـتبـرت
الكـــشـــافـــة وفــــرقهـــا املـــدرسـيـــة احـــد
االنشطة املـدرسية الهادفـة لنشر قيم
الـنــظـــام والــتعـــاون واالعـتـمــــاد علـــى
الـنفــس بـني الـتالمـيــذ إال ان املـتـتـبع
يالحــظ )الــطـــــابع الـــشـكلـي( الــــذي

تؤدى به هذه الفعالية املهمة. 
واتذكـر مشاركـتي ذات مرة يف معـسكر
كشفي اقـيم يف منطقة ابو غريب كان
املعـــسكـــر او اخملـيـم الكــشفـي بـــائــســـاً
لـلحــــد الــــذي افـــســــد علـيـنــــا مـــســــرة
املــشـــاركـــة. ولـم اجـــد طـــوال سـنـــوات
دراســتــي االبــتــــــدائــي واملــتــــــوســـطــــــة
واالعـــداديـــة واجلـــامعـيـــة ســـوى تـلك

املشاركة )احلزبية(. 
الكشافة االرمنية 

ويبدو ان الـكشافة القومية يف العراق
افـضل مـن الكـشــافــة )الــرسـميــة( اي

يف املعسكر الكشفي اآلشوري األرمني املشترك:

يـتـعلـم شـبـيـبــــة العـــراق قـيــم املحـبـــة والــتعـــاون

اخلـيريـة يف االردن وعدت الـى العراق
قـبل 5 سـنــوات ثـم انـتـمـيـت لكــشــافــة
نـــادي الــشهـيـــد اوهـــان. لقــــد تعلـمـت
االعـتـمــــاد علــــى الــنفـــس ومــــواجهــــة
املــشـــاكل دون مــســـاعـــدة احـــد كــــذلك
محـبــة االخــريـن واحـتـــرامهـم كـبـيــرا
وصغيـرا ونبذ التفرقـة. ومن هواياتي
االخــــرى املـبــــارزة وانـــــا سعـيـــــد بهــــذا
اخملـيم ومتـنيــاتـي ان تتـطــور احلــركــة
الكشفيـة يف بلدنا الـعزيز وتتـوفر لها
منــاهج او كـتب فــاملــدرب او احملــاضــر

ميسك بورقة ونحن نكتب. 
دعوة الى وزارة التربية 

لقــد شعـرنـا بــالفـرح لـوجـود كـشـافـة
عـــراقـيـــة )اهلـيـــة( هـي نـتـيجـــة لـــروح
العــراقيـني يف املبــادرة والنهــوض كمـا
شعـرنـا بـاالسف الن وزارة التـربيـة لم
تــــول احلــــركــــة الـكـــشفـيــــة االهـتـمــــام
املنــاسب بهـا منـذ نيـسـان 2003 حتـى
االن، لـذا نـدعـو الـوزارة الـى االهتمـام
املنــاسب بـاحلـركــة الكـشـفيـة واقـامـة
اخملـيمات واملعسكـرات الكشفية داخل
الـعــــــراق وخــــــارجـه وان ال تـقــتــــصــــــر
الـسفرات الكـشفية علـى قادة احلـركة

الكشفية يف الوزارة. 
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والــــزهــــرات مـن األنــــاث )5-12( سـنــــة
والكــشـــافــــة وكلهـم ذكـــور مـن )18-13(
سـنــــة وفــــريق اجلــــوالــــة مـن خــــريجـي
االعـــداديـــة واملـــرشـــدات )13-18( سـنـــة

من األناث. 
لنعمل معا 

وحتـــدثت تـــالني شــاهـينـــان )18( سنــة
عضـوة كشافة نادي اوهان االرمني عن
مشاركـتها يف احلركـة الكشفيـة فقالت
)انـــا االن طـــالـبـــة يف كلـيـــة الـــرافـــديـن
قــسـم ادارة االعـمـــال انـتـمـيـت للـنـــادي
وعـمـــري 6 سـنـني وقـــد تعلـمـت احملـبـــة
والتعـاون بـني النـاس اضـافـة لـلتعـرف
علــى الـنــاس وهـــذا يعــزز الــشخـصـيــة
ــــــــرة يف الـــتـعــــــــامـل ويــكــــــســـبـهــــــــا خـــب
االجــتــمــــــاعــي وانــــــا بــــــالـــطـــبع امـــثل
قــومـيتـي هنــا يف اخملـيم فــانــا ارمـنيــة
وامثـل النـادي ايـضــا وأمتنـى ان تـزداد
مـثل هذه الـلقاءات احللـوة وان استـمر
يف الكــشـــافـــة وان تلـتفــت كل اجلهـــات

املعنية الى نشر احلركة الكشفية. 
امـــا آرا بـيـــرمـيـــان 18 سـنـــة طـــالـب يف
السـادس العـلمي ارمـني فقــال كنت يف
ــــــاك لـلـحــــــركــــــة االردن وانــتــمــيــت هــن
الـكـــــشفــيـــــة االرمــنــيـــــة يف اجلـــمعــيـــــة
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واالسـتعداد ملـساعـدة النـاس والكـشاف
يجب ان يكــون مبتـسمـاً دائمـا ويجيـد
مـواجهة الـصعاب واملـشاكل بـاالعتـماد
علــــى نفـــسـه والقــــدرة علــــى االبـتـكــــار

العملي. 
امـا بــالنــسبــة لهـذا الـتجـمع الكـشـفي
فهـو اول لقـاء يـجمع الفـرق الكـشفيـة
لـنــــادي اوهــــان الــــريــــاضـي وكـــشــــافــــة
حـمــــورابـي لـتـبــــادل اخلـبــــرات وزيــــادة
املعلومات فيما بينهم ونامل مستقبال
اقـامـة مـخيمـات كـشفيـة داخل العـراق
وخـــارجه الن احلـــركــــة الكـــشفـيـــة هـي
حــركــة اجـتمـــاعيــة انـســـانيــة طـــوعيــة
ـــــــاس يف كل الـــظــــــروف تـــــســــــاعــــــد الــن
ــــــــاز ــــــــدة عـــن االنـحـــي واالحــــــــوال بـعـــي

السياسي او الديني. 
واضـــاف لقــد اوفــدنــا الــى مـصــر عــام
2005 لـــزيـــادة املعلـــومـــات وجتـــديـــدهـــا
اضـــافـــة الـــى لقـــاء قـــادة الكــشـــافـــة يف
احملـــــافـــظـــــات والـــــذي اقــيــم يف اقلــيــم
كـــردسـتـــان مخـيـم ســـرجـنـــار يف ايلـــول
2005 وبــالنـسبــة لنـا نقـيم مخـيمــاتنـا
الـكــــشفـيــــة يف نــــادي اوهــــان ولــــديـنــــا
مـــراحل لـلكــشـــافـــة االشـبـــال وهـم مـن
ــــــة ــــــذكــــــور واعــمــــــارهــم )5-12( ســن ال
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ومحبة االخرين والعمل بروح التعاون
مع اجلـمــيع. واخملـيـم الـكــــشفـي هــــذا
اقــامته كـشـافــة حمــورابي )االشـوريـة(
بــــالــتعــــاون مع كـــشــــافــــة نــــادي اوهــــان
الــريــاضـي االرمـنـيــة وهــو ميـتــد لـيــوم
كـامل وقد ابـتدأ اخملـيم مبسـير كـشفي
ورفعـــــة الـعلــم )علــم العـــــراق( والـعلــم
ـــــــد االرمـــنـــي واالشـــــــوري ثـــم الـــنــــــشـــي
الـوطـني العـراقي )مـوطنـي( والنـشيـد

الكشفي االرمني واالشوري. 
اخلبير يونان البازي 

ــــــا الفــــــرصــــــة ان نلـــتقــي وســـنحــت لــن
االستـاذ يونان البازي االرمني املسؤول
عـن الكـشـافـة يف نـادي اوهـان االرمـني
وهو قائـد يف احلركة الكشفية يف وزارة
الـتـــربـيـــة، حـيـث قـــال بـــدأت احلـــركـــة
الكـشفيـة منـذ عـام 1917 وانـتشـرت يف
كل بقــاع العــالم واشــار الــى ان للعــرب
دوراً يف الكـشـافـة حـيث كـانـوا يقـومـون
بــــــارســــــال الفــتــيــــــة الــــــى الــــصحــــــراء
والغــابــات لـيـتعلـمــوا قـيـم الفــروسـيــة
واالعـتـمـــاد علـــى الـنفــس، واضـــاف ان
مــن صفــــات الـكـــشــــاف االميــــان بــــاهلل
ــــــر والــــصــــــدق والـــــشـجــــــاعــــــة والــــصــب
واالعـتـمــــاد علـــى الـنفــس والـنــظـــافـــة
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الـفئــات الـعمــريــة وهــذا املعــسكــر جــاء
بـدعوة من احلـركة الكـشفية االشـورية
الـتـــابعـــة الحتـــاد الــطلـبـــة والــشـبـيـبـــة
الكلـدو اشـوري. وقـد سـاعـدنـا االخـوة
االشــــــوريــني يف تــــــأســيـــــس حــــــركـــتهــم
الكـشفيـة بعـد ان طلبـوا منـا املسـاعدة
نـظـــراً خلـبـــرتـنـــا يف مجـــال الكــشـــافـــة
ولقــد بــدأت النــواة من نــادي الـشـهيــد
اوهان االرمنـي والكشافـة االرمنية هي

كشافة عراقية قبل ان تكون ارمنية. 
الكشافة االشورية

وعلـــــى هـــــامـــــش املعــــسـكـــــر الـكـــــشفــي
ــــــرك للـكــــشــــــافــتــني االرمــنــيــــــة املــــشــت
واالشـوريـة العـراقـيتني حـدثنـا الـسيـد
ســـام ولـيـم مــســــؤول االعالم يف احتـــاد
الطـلبة والـشبيبـة الكلدوأشـوري فقال
)ان كشافـة حمورابي تـأسست يف اوائل
تـــشــــريـن االول 2005 وبــــالــتعـــــاون مع
احلــركـــة الكـشـفيــة االرمـنيــة يف نــادي
اوهـان وقـد بـدات بتــدريب اكثـر من 70
شــابــا وشــابـــة لغــرض احلـصـــول علــى
درجــة شــرفيــة وصــوال الــى رتبــة قــائــد
كــشفـي واهم مــايف احلــركــة الكـشـفيــة
انهــا تعـلم الــشبــاب االهـتمــام بـعمـليــة
الـتـنــظـيـم واالعـتـمـــــاد علــــى الــنفـــس
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احلكوميـة اذ استطاع ابنـاء شعبنا من
االرمن من تأسيـس حركتهم الـكشفية
وتــطــــويــــرهــــا وقــــد الــتقـيـنــــا الـــسـيــــد
اراسـيـمــون مـيـنــاس مــســؤول احلــركــة
الـكــــشفــيـــــة يف اجلــمعــيـــــة اخلــيـــــريـــــة
االرمـنـيــــة لــيحــــدثـنــــا عـن الـكـــشــــافــــة
االرمـنيـة االن: فقـال )شـرعت احلـركـة
الكشفـية االرمنية يف العـراق بالتشكل
منـذ الـسـبعيـنيـات واسـتمـرت لـسنـتني
وبـرعـايـة اجلـمعيــة ولكنهـا تـوقـفت ثم
بـــــدأنـــــا عـــــام 1991 وهـــــا نحـن يف عـــــام
.2006 واضــاف ان احلــركـــة الكــشفـيــة
تـنهـض بــروح الــشـبـيـبــة وتـنـمـي فـيهـم
ــــــوطــن ــــــة وحــب ال القــيــم االنـــــســــــانــي
ومسـاعدة الـناس الفقـراء واحملتـاجني
ونحـــن كجـــمعــيـــــة خــيـــــريــــــة معــنــيـــــة
ــــــاب ــــــى شــب ـــــــاملعــــــوزيـــن بحــــــاجــــــة ال ب
يستقبلون اولـئك البشر بروح انسانية
اضافـة الى قـدرة الشـباب علـى تنـظيم
ــــــشـــــطــــــــة يف االحـــتـفــــــــاالت وادارة االن
الـدينيـة يف الكنيـسة وال تهـتم حركـتنا
الكـشفيـة فقـط بطالب املـدارس وامنـا
تهـتـم ايــضـــا مبـن لــم يحــصلــــوا علـــى
حتــصــيل دراســي بل انـنــــا نهـتــم بهـــذه
الـــشـــــريحــــة اكـثــــر مـن الـــطالب ولـكل
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علي املالكي 
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