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كلمة العدد
عزيزى القارئ ي�صدر هذا العدد من جملة ال�شباب ونحن نتطلع للعام اجلديد نتمنى �أن يكون عام خري وبركة على بالدنا
وهى تنعم بال�سالم واال�ستقرار .
كالعادة ن�ستهل �صفحات املجلة بخرب عن تنظيم دورة للكادر نظمت خالل فرتة ال�صيف ،و�إن مثل هذه الدروات ت�سهم
يف تطوير وزيادة وعى ال�شباب ويفتح مداركهم ،خا�صة �إن املواد االكادميية وال�سمنارات وحلقات النقا�ش التى تعقد
خالل الدورة هى مواد مل يدر�سها من قبل .يحتوى هذا العدد على العديد من املقاالت واحلوارات ففى مقال بعنوان "
ماذا تعلمنا من التطورات العاملية" املقال ي�سلط ال�ضوء على االحداث التى �أدت اىل ثورة ال�شعوب يف حميطنا ،منطقة
�إفريقيا وال�رشق الأو�سط  .من املالحظ �أنه يف خالل الثالث �سنوات الأخرية �أن هناك تطورات عاملية تبدو فجائية ولكن احلق يقال
�أنها لي�ست فجائية .
�أما يف �صفحة حوارات التقت جملة ال�شباب بال�شاب املوهوب الدراج الدوىل مرهاوى قدو�س ودار حوار �ساخن معه حول جتربته
ال�شخ�صية وتطلعاته و�إجنازاته وهمومه  ،ك�شاب يتطلع اىل الو�صول اىل قمم العاملية يف جمال ريا�ضة الدراجات الهوائية � ،أما يف �صفحة
ق�صة جناح لهذا العدد �أجرينا حوار مع الطبيب اجلراح ال�شاب عمر حممد على هاكني حيث تكرم ب�ساعات من وقته الثمني ليحكى
لنا ق�صته وجتربته فى حتقيق بع�ض ما كان يتمناه و�أحالمه ،وهو االن طبيب �شاب يجرى العمليات اجلراحية ،ويتطلع اىل للمزيد من
النجاحات ليكون قدوة لبقية ال�شباب .
�ضمن املقاالت جند �أي�ض ًا مقال بعنوان " �شيئ من الفكر " حيث ال �سبيل �أمامنا للتقدم والرقي ومالحقة الع�صر �إال باملزيد من

املعرفة الإن�سانية ،وهي نور يهدينا �إىل الطريق ال�صحيح  .ولأن املكتبات �أ�صبحت �أهم زهور حدائق املعرفة ف�إننا نتن�سم
عطرها ربيع ًا للثقافة اال�صيلة .

يف �صفحة االبتكارات �أجرينا حوار ًا مع �أحد ال�شباب املوهوبني حيث يقول كاتب املقال يف مقدمة احلوار" ففي خ�ضم اجلوالت
التي �أجريناها ب�ساحة املهرجان لفت �إنتباهنا جتمهر عدد كبري من املواطنني والزوار بداخل معر�ض �إقليم القا�ش
بركة,مما دفعنا اىل التوجه حيث اجلمهرة ومعرفة اجلديد يف االمر,ف�إذا بنا �أمام �شا�شة حا�سوب كبرية تعر�ض
�صور ًا ملجموعة من البيانات الرقمية " .
�أما كتاب االعمدة والذين يكتبون حتت عناوين " خواطر على حافة الزمن " " حروف ملونة " " ت�أمالت " يتحفونكم
مبقاالتهم التى تعرب عن �أرائهم  ،وحتكى ع�صارة جهدهم وخربتهم وهمومهم .
يف ال�صفحة ال�صحية هناك مقال بعنوان " املخاطر ال�صحية املحدقة بال�شباب واحللول املقرتحة " وتاتى �أهمية
هذا املقال ب�أن ال�شباب يكون عر�ضة للعديد من املخاطر يف فرتة �سن ال�شباب ،و�إن م�س�ؤولية �إر�شادهم وتوعيتهم
تتحملها كافة �رشائح املجتمع .
�أي�ض ًا يف �صفحة �شو�ؤن �شبابية جند مقال بعنوان " �أيها ال�شباب الوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك " ،و مقال يف
ال�صفحة الرتبوية بعنوان " التعليم اجليد ثمرة جهود من�سقة " .
هذا العدد من جملة ال�شباب يت�ضمن العديد من املقاالت التى مل نتطرق �إليها ،باال�ضافة اىل امللف الثقافى الذى
يحتوى على مقالني وق�صة ق�صرية وق�صيدة �،أما واحة ال�شباب واالطفال حتتوى �أي�ض ًا على العديد من الق�ص�ص
الق�صرية واحلكم واملقوالت امل�أثورة ،وغريها من املوا�ضيع التى تهم ال�شباب واالطفال وتكون حمور �إهتمامهم
.
�أما امللف ال�سياحى يت�ضمن ثالثة موا�ضيع متنوعة ،و ت�سلط ال�صفحة التاريخية ال�ضوء على ق�صة �أحد قادة احلركة
الوطنية خالل م�سرية حياته احلافلة باملواقف الوطنية �.أما امللف الريا�ضي هو �أي�ض ًا يت�ضمن مقاالت ت�سلط
ال�ضوء على بع�ض املنا�شط الريا�ضية يف بالدنا .
�أ�رسة حترير جملة ال�شباب تتمنى لكم �سياحة متنوعة االوجه يف �صفحات هذا العدد .
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االحتادالوطنى ل�شباب وطلبة �إرتريا

ينظم دورة الكادر والعلوم الإدارية
ترجمة  :حممد على حميدة

ال�شباب الناجح يعني ال�شباب الذي
ميتلك امل�ؤهالت العلمية والقدرات
املعرفية ،مبا لديه من �سالمة العقل
و�صحة البدن ،الفخور بتاريخه
وهويته الوطنية ،وهو الذي ترعرع
يف �أجواء الإن�ضباط العملي .مبا ي�ؤهله
دائما للإ�سهام بقوة يف خمتلف الق�ضايا
الإ جتماعية .وفوق كل ذلك يتميز برقي
الوعي.
لأن الإمكانات املعرفية والن�ضج
العقلي والقدرات البدنية ،التي تت�شكل
ابتداء من املدر�سة والأ�رسة واملحيط،
بالإ�ضافة اىل مراكز الت�أهيل املتعددة
التي تلعب دورا مهما وفاعال ي�ساهم يف
م�ضاعفة تبادل اخلربات والتجارب،
ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ،لأن
التوعية ن�شاط الن�ضج العقلي ،لذا ف�إن
النمو البدين والتطور الذهني ون�ضج
امل�شاعر ،وتطور املجتمع متثل عوامل
هامة يف ت�شكيل ال�شباب والت�أثري فيه.
و�إذا كانت مهمة �ضمان ا�ستمرارية الهوية
املرتكزة على املعاين الوطنية تقع قبل
كل �شيئ على عاتق ال�شباب �أكرث من �أي
�رشيحة �أخرى يف ا ملجتمع ،ف�إن تلك
العوامل تلعب دورا حموريا يف تعزيز
م�ستوى الوعي لدى ال�شباب ،مبا ي�ؤمن
الإنتقال الآمن ملفاهيم الهوية الوطنية
النقية اىل الأجيال املتعاقبة دون
ت�شويه �أو الت�أثر بالثقافات الوافدة.
لذا ف�إن �أهمية الت�أهيل ت�أتي �ضمن هذا
ال�سياق.
وانطالقا من هذه امل�سلمات ظل الإحتاد
الوطني لل�شباب والطلبة ،يعمل جاهدا
يف تنظيم دورات وبرامج تثقيفية،
لتمكني ال�شباب من التمعن يف تاريخه
وقيمه وتقاليده النبيلة ،ومن ثم
الإفتخار بهويته الوطنية ،والإعتزاز
بوطنيته من جهة ،والت�صدي ملختلف
م�ؤثرات الغزو الثقايف الذي يت�سلل اىل
ال�شعوب عرب العوملة من جهة �أخرى.
هذه الربامج التثقيفية ينظمها الإحتاد
من خالل التعاون مع �رشكائه يف

�إعداد مناهج تتناول عدد من العناوين
املهمة ،من قبيل تاريخ ال�شعب
الإرتري ،وتاريخ كفاحه امل�سلح� ،أ�س�س
�ألإدارة ،ومبادئ يف العلوم ال�سيا�سية،
والقانونية ،والعوملة ،با�سلوب
حواري ي�ضمن م�شاركة اجلميع يف
�إبداء الر�أي .بالإ�ضافة �إىل ذلك تناق�ش
الدرا�سة للأو�ضاع الآنية �سواء يف داخل
الوطن �أويف حميطنا الإقليمي والدويل،
وامل�ؤ�رشات امل�ستقبلية .مدعوما
مبحا�رضات ي�شارك يف تقدميها عدد
من امل�س�ؤولني يف احلكومة واحلزب
والإحتاد .بحيث يتم تقدمي املعلومات
ب�شكل متكامل ،مبا يحقق الأهداف
املرجوة من الربنامج يف الرقي
مب�ستوى وعي ال�شباب.
ففي اطار موا�صلة تلك الربامج التثقيفية
نظم يف الفرتة من  11وحتى � 25أغ�سط�س
من العام اجلاري ،دورة لت�أهيل الكادر
يف املعهد التكنولوجي مبا ي نفحي.
�شارك فيها � 726شابا من اجلن�سني،
قدموا من خمتلف الأقاليم والقوميات
الإرترية .حيث متكن امل�شاركون
هذه الدفعة الـ  14للت�أهيل
يف
الكادر ،درا�سة نحو 20عنوانا خمتلفا
يتناول عدد من اجلوانب ال�سيا�سية،
والإجتماعية ،والثقافية ،والإعالمية
وغريها من املجاالت .بالإ�ضافة اىل
املحا�رضات وال�سمنارات التي نظمها
عدد من امل�س�ؤولني .وبرامج للحوار
واملناق�شات .كما ا�شتملت الدرو�س
على برامج تعليمية عرب الفيديو من
اعداد الطالب عن التبادل الثقايف بني

3

املجتمعات .ويف ذات املنا�سبة ف�إن
ال�شباب ممن در�سوا الدور الأول يف
الدفعة الـ  13جاءوا كذلك للم�شاركة
يف الدورة الثانية من الت�أهيل .ومبا
�أن الدرو�س الإجتماعية التي يقدمها
الإحتاد،على ثالث دورات ،حيث يقدم
الدور الأول يف ف�صل اخلريف ،والدور
الثاين يف �شهر يناير� ،أما اجلزء الثالث
فيقدم يف مدر�سة وار�ساي يك�ألو (ب�ساوا)
�إذ �أن الدور الأول من الدور�س الإجتماعية
يركز على اجلوانب النظرية� .أما الدورة
الثانية والثالثة ،ف�إن الربامج املعدة
تركز على الواقع املعا�ش واحلراك
العملي .لذا ف�إن برنامج ت�أهيل الكادر
الذي ينظمه الإحتاد منذ العام 2005
�شارك فيه حتى الآن نحو � 4000شاب،
يف  14دفعة ،وذلك وفق ما �أفاد به ق�سم
البحوث والتنمية.
بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن الإحتاد الوطني
لل�شباب والطالب و�سعيا منه للرقي
مب�ستوى قدرات �أع�ضائه ،قدم يف
الفرتة من � 26أغ�سط�س وحتى � 6سبتمرب
من العام اجلاري ،يف كلية علوم
التكنولوجيا مباي نفحي ،الدورة
الثانية للت�أهيل حول الإدارة والقيادة،
�شارك فيها � 182شابا من خمتلف
الأقاليم .وقد ا�شتمل الربنامج الت�أهيلي
على  7عناوين ،بالإ�ضافة اىل ذلك فقد
اتيحت للم�شاركني فر�صة مناق�شة
خمتلف الربامج التي ينفذها الإحتاد،
وكذلك املجال الإعالمي ،وتقدمي الأراء
واملقرتحات حولها.
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ترجمة � :سلمون هبتى
�أيها ال�شاب من املالحظ �أنه خالل الثالث
�سنوات الأخرية �أن تطورات عاملية تبدو
مفاجئة ،ولكن احلق يقال �أنها لي�ست كذلك.
لعدة �سنوات ظلت هذه االلغام ال�سيا�سية مدفونة
� ،إال �أنها االن بد�أت يف الإنفجار .منذ بداية عام
2011م الحظنا �أن احلراك ال�شعبي يف بع�ض دول
�شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط قد �إ�ستحوذ على
كل و�سائل الإعالم العاملية  ،وبالرغم �أن �أغلبها
حاول البع�ض الإ�ستهوان بها خا�صة يف الدول
املتقدمة �،إال �أن هذه ال�شرارة �إمتدت اي�ض ًا �إىل
�شعوبها وذلك ن�سبة للكبت الذي كان تعاين
منه تلك ال�شعوب .ففي الواليات املتحدة
الأمريكية قامت مظاهرات بغية �إحتالل املر�صد
الرئي�سي املايل للواليات املتحدة الأمريكية
واملعروف ب�إ�سم "وول �سرتيت" ومنها �أي�ض ًا
�إىل العديد من املدن االوروبية خا�صة يف مدينة
لندن عا�صمة اململكة املتحدة حيث �شهدت
مظاهرات عنيفة ،وتوا�صلت تلك املظاهرات
حتى و�صلت �إىل مدينة ملبورن الأ�سرتالية.
وبالرغم من �أنها مظاهرات فردية مبعنى �أنه مل
يكن له �أي جهة من�سقة �،إال �أن الهدف كان
واحد ًا .وبالرغم من �أنه تبدو حالي ًا �أنها تت�سم
بهدوء ن�سبي �،إال �أننا ن�ستطيع القول �أنها مل متت
وتنام بل �أنها �ست�ستمر.
�أيها ال�شاب بالرغم من �أن و�سائل االعالم
العاملية �أخذت تعد التقارير اليومية وحتليلها
لهذه الأحداث �إال �أنها كانت تعد التقارير
اليومية فقط دون الرجوع �إىل �أ�صل امل�شكلة
وهو االهم ،وذلك للتغيري والتحديث املرجو
منه والذي �أدى �إىل �إ�شتعال هذه املظاهرات
وال نعلم ال�سبب وراء ذلك .وهل كانت هذه
هي �أ�ساليب تغطيتها اخلا�صة �أم �أن هناك بع�ض
اجلهات �أو احلكومات كانت ت�ضغط عليهم ،لذا
لزم عليك معرفة احلقيقية بكاملها .وهذا يتطلب
منك الوعي والإدراك الكامل للمعرفة.
من املعروف �أنه يف بداية عام 2011م �أخذت
بع�ض �شعوب دول �شمال �إفريقيا ومنطقة ال�شرق

الأو�سط (تون�س،
م�صر ،اجلزائر،
املغرب ،اليمن،
ليبيا ،البحرين،
عمان ،الأردن،
�إيران،
�سوريا،
اململكة العربية
ال�سعودية...الخ)
بال�شروع يف اخلروج
�إىل ال�شارع واملطالبة
با�صالح �أنظمتها
،لكن تالحظ �أن
يف بع�ضها �أخذت
منعطف عنيف ًا مما �أدى �إىل �إ�شتعال حروب �أهلية
ويف اجلانب الأخر كانت هناك مناو�شات طفيفة
،وبذا �أ�صبح حكام تون�س وم�صر واليمن وليبيا
خارج ال�سلطة نتيجة لتلك التظاهرات .ففي ليبيا
قامت حرب دموية و�أخذت قوات النيتو التابعة
للمع�سكر الغربي العاملي بالق�صف بالطائرات
م�ساندين قوات املعار�ضة ،مما �أدى �إىل الكثري من
اخل�سائر املالية والعتاد لذلك البلد الذي ال زال
يعاين منها ،وال نن�سى �أي�ض ًا اخل�سائر الب�شرية
الهائلة .ويف �سوريا �أي�ض ًا قامت حرب �أهلية
بني قوات املعار�ضة والقوات احلكومية قبل
عامني و�أدت هذه احلرب �إىل االالف من القتلى
وت�شريد املاليني من منازلهم ونزوحهم �إىل دول
اجلوار كالجئني ،والغريب �أن هذه احلرب
الزالت دائرة حتى الأن .مل ي�ستطيع �أي جانب
�أن يقول مبلئ فمه انه املنت�صر وبالتايل املزيد من
اخل�سائر �سواء كانت �إقت�صادية �أم ب�شرية.
وبالنظرة �إىل دالئل تاريخية �سابقة نود �أن
نقول �أنه لي�س كل �إنقالبات او مظاهرات
ال�شعوب �أتت بنظم جيدة ،بل بالعك�س قد
ي�ؤدي يف بع�ضها �إىل مزيد من الإ�ضطرابات
واخلراب ولي�س احلال الأن مبختلف عنه ،لذا
على ال�شعوب واحلكومات وبالأخ�ص وحتديد ًا
ال�شباب معرفة الأ�سباب احلقيقية املرغوبة لتغيري
الأنظمة و�إدراكها �إدراك ًا جيد ًا قبل حدوثها .
وهو ما ترغب يف تغيريه هذه ال�شعوب.
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ملعرفة الأ�سباب الرئي�سية لطوفان هذه ال�شعوب
ال ميكن �إخت�صارها يف هكذا التقرير املب�سط،
فمث ً
ال يف دول �شمال �إفريقيا ومنطقة ال�شرق
الأو�سط جند �أن هذه الدول نالوا �إ�ستقاللهم
من قبل ما يزيد عن الن�صف قرن ،لكنه كان
�إ�ستقالل ه�ش ًا ومل تتذوق �شعوب هذه املناطق
الإ�ستقالل احلقيقي  .بوا�سطة القلة من �سدة
احلكة وتوابعهم و�أ�سرهم وكذلك يف دول �أخرى
ممن كان يف �سدة احلكم على يد امللوك واالمراء،
وهم اللذين �أخذوا يف نهب خريات �شعوبهم
ودولهم و�أر�ضهم ،وتركوا ال�شعوب تتهاوى يف
غياهب التخلف والفقر  .وال نن�سى هنا �أي�ض ًا
بع�ض من م�ساندة الدول الكربى ومنظماتها
التي تتخفى وراء �ستار ما �سمى مبنظمات غري
حكومية يف �إ�ستغالل ه�ؤالء القلة احلاكمة،
والن�صب على خريات الدول بعد �أن قامت كل
تلك الفئات بالإ�ستيالء على ماليني الدوالرات
و�أدى ذلك �إىل تفاقم الأنظمة ال�سيا�سية الداخلية
واخلارجية وكذلك حدوث �سرطان ما ي�سمى
بالف�ساد وتدنى م�ؤ�شرات الإقت�صاد ،وكذلك
الدخول يف ال�شراكة الدماغية للجيو�ش الوطنية
 .و�أي�ض ًا تدخلهم يف ال�ش�ؤون الداخلية لتلك
الدول واحلقيقة تقال �أن حدوث كل هذه الأطر
كان بهدف النيل من ثروات هذه الدول.
من املعروف ان �أنظمة ال�سالطني وامللوك
احتكرت ال�ش�ؤون ال�سيا�سية و الرثوات ،وحتى
الأرا�ضي تتبع تلقائي ًا .دون �شك ال يوجد
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�أي ر�أي للعامة واملق�صود هنا هو �شعب ،فاذا
�إمت�ص ه�ؤالء القلة كل اخلريات لهم ولأ�سرهم
و�أقربائهم دون حتى رمي قلة الكفاف �إىل �شعبه
املغلوب.
بعد الإ�ستقالل ا�ستلمت ال�سلطةيف جل هذه
الدول �أنظمة حكم م�ستبدة و�أخرى ملوك
و�أمراء ومل يهتموا لإعداد برامج تنموية وا�ضحة
للرقي بدولهم ،بل �ساروا على نف�س ذلك املنوال
مما �أدى �إىل �إحباط معنويات ال�شعوب ،وبالتايل
عدم الر�ضاء عنهم و�أدى �إىل خنقهم �إقت�صادي ًا
وثقافي ًا و...الخ وبالتايل �إنتظارهم ال�سانحة
للكتب عما بداخلهم �أن ًا �أو عاج ً
ال و�أخذت هذه
امل�صائب �إىل القيام بالعديد من الإنقالبات �أو
املظاهرات وت�شكلت حكومات جديدة ولكن
مل يكن هناك �شيئ ًا وتغيري جاد ملمو�س حيث
�أن اخللف مل يكن �أف�ضل من ال�سلف وبالرغم
من وعودهم بالتغيري �إال �أن احلال ظل كما هو
و�صارت البقرة احللوب من جديدخدمة ل�سدة
الأنظمة اجلديدة .فبالتايل مل ت�أت ما كان ي�صبوا
�إليه �شعوب تلك املناطق من مطالبهم وهي الأهم
والأوىل والذي ت�سمى بالعدالة الإجتماعية.
ومن ناحية ف�إن ما قامت به الدول الغربية
قبل حوايل ثالثة عقود مبا ي�سمى بال�سوق احلر
�أدى بدوره �إىل �إ�ستفحال املزيد من الف�ساد يف
دوائر �أو�ساط �أفراد احلكومات ،وكذلك ف�ساد
�إقت�صادي و�سيا�سي �أكرب .و بد ًال من �أن جند
ال�شعب ينعم بالفائدة الكلية من هذه ال�سيا�سة
الإقت�صادية اجلديدة جند �أن الفائدة دارت
بالكامل على امل�س�ؤولون بطريقة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة ،ف�أ�صبحوا من �أ�صحاب املاليني
يف ظرف عدة �سنوات قليلة ن�سبة لإمتالكهم
العديد من امل�شاريع وامل�صانع وامل�ؤ�س�سات
املختلفة .ومن املحزن �أن كل هذه املاليني دخل
يف البنوك الأجنبية و�أ�صبحت تخدم دول الغري
بد ًال من الإ�ستفادة منها داخل البنوك الوطنية.
وال�سبب الرئي�سي امل�ؤدي �إىل كل هذا الف�ساد ما
ت�سمى باملنظمات الأجنبية التي تدعو بنف�سها
غري حكومية ،و�أي�ض ًا �إ�ست�شارات �أ�صحاب
تلك البنوك لهذه الفئة ب�أن يدخلوا �أموالهم �إىل
بنوكهم له �أي�ض ًا دور يف هذه اللعبة.
ومبثل هذه الإدارات وال�سيا�سات التي �أ�صبحت
ال تطاق من ال�شعب �أدى بدوره �إىل قيام هذه
التظاهرات ال�شعبية خالل الثالثة �أعوام املا�ضية
ن�سبة للفقر والتخلف الذي الزمه طيلة حياته
بينما �شعوب �أخرى تنعم بحياة مفعمة بالرثاء
والتقدم .بالتايل �أدى وعي �شعوب تلك

الدول وبخا�صة
ال�شباب �إىل القيام
با لت�ضحيا ت
وال�شهادة لقيام
هذه احلركات
التحررية .ميكننا
كذلك �أن نقول �أنه
�أن الأوان للتحرير
االزيل،لكن ما
يجدر ذكره هنا
�أن هذه املظاهرات
تعد فقط اخلطوة
الأوىل وال زالت
بقية اخلطوات يف �إنتظار �إنطالقها.
ماذا تعلمنا نحن ال�شباب من هذه التطورات
العاملية؟
�أن الإدراك والوعي يطورنا ولي�س يرجعنا �إىل
الوراء ،ومبا �أنه من الوعي والإدراك لل�شعوب
عامة ولل�شباب خا�صة يف زمن املعرفة،
املعلومات والتكنولوجيا و�أن الأحداث العاملية
اجلارية �صارت ت�صل �إىل كل �أنحاء العامل خالل
عدة دقائق فقط عن طريق و�سائل التكنولوجيا
احلديثة خا�صة الإنرتنت ،حيث نقلت الكثري
من املواقع الأحداث احلقيقية اجلارية يف دول
�شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط و �أي�ض ًا ق�ضية
�شعوب ما ي�سمى بالدول املتقدمة والتي قامت
بدورها مبظاهرات عديدة.
وكما كتب �سابق ًا �أن داء كل هذه امل�صائب
هي عدم وجود عدالة �إجتماعية وكذلك
عدالة �إقت�صادية ،لذلك ان الدواء ال يحتاج
�إىل ت�شخي�ص �أو حتليل كثري ،فالدواء يف عدالة
�إجتماعية داخلية و�شراكة متوازنة مع دول
اخلارج وهذا هو مطلب كل ال�شعوب.
ما يجدر الإ�شارة اليه هنا �أي�ض ًا هو �أن هذه
التطورات التي حدثت �أخري ًا يف بع�ض البلدان
ف�أنه من امل�ؤكد �أن هذه ال�شرارة �ستتفاعل �أي�ض ًا يف
العديد من الدول الأخرى .وما نتعلمه بالوا�ضح
هو �أن نتيجة هذه التطورات �أنه من الأن ف�صاعد ًا
�أن كل ال�شعوب تبني العدالة ولن تتنازل عنها.
املعروف �أنه منذ منت�صف القرن املا�ضي نالت
كل هذه الدول �إ�ستقاللها �،إال اننا نحن الإرتريون
وب�سبب منطقتنا الإ�سرتاتيجية اجليو�سيا�سية
عانينا من ال�ضغط لعدم نيل �إ�ستقاللنا مما ادى
�إىل جلوئنا �إىل الن�ضال التحريري والذي �أخري ًا
نلنا ه بقوتنا الذاتية .وكما يقول املثل يف لغة
التجرينيا مبا يعني "�أرادوا قتلك لكنهم �سببوا
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لك مكا�سب" لأننا تعلمنا الكثري من التجارب
من الن�ضال ،ولذا ما حدث يف هذه الدول �أكد
على �أن �سيا�سة احلق التي كنا نتبعها �صبت يف
جمراها احلقيقي ،و�أن ما كان تقوله القيادة العليا
للجبهة ال�شعبية �أ�صبح الأن حقيقة وا�ضحة
ومقنعة �أكرث ولذا علينا موا�صلة هذا الطريق منا
جانبنا وذلك للتقدم والرقي بالدولة وال�شعب.
"�إن مل يكن هناك عدالة فلن تكون هناك وحدة
�إ�ستقرار وطني ،و�إذا مل تتوفر هذه الوحدة
والإ�ستقرار ف�إن الهدوء املتوا�صل وال�سالم
والتقدم لن يجدا لهم مكان" هذا ما كانت
تو�ضحه قيادتنا التاريخية دائم ًا.
منذ بداية ن�ضال التحرير ظل ال�شعب الإرتري
دائم ًا يجذو طريقة واحدة و�إ�ستقرار له مما �أدى
�إىل ال�سالم والأمن الداخلي والذي ظل الكثري
من القادمني من اخلارج �إىل ال�شهادة بها وبالرغم
من ت�صديه لكل احلمالت اخلارجية اجلائرة
والظاملة �إال �أنه وجه طريقه �إىل التنمية الوطنية
و�أجنز الكثري منها و�أن ما �إتخذناه يف ن�ضالنا من
وحدة و�إ�ستقرار كان نتيجة الوثوق بالكامل
بالزميل وكذلك ال�شغف اجلامع مبا هو جيد ًا
من �أجل الإ�ستقرار وهذا �أي�ض ًا نتيجة الإحرتام
للأخر يف ما ميثل �إتاحة فر�ص العدالة الناجزة
يف ال�سيا�سة والإقت�صاد ،لذا علينا الإحتفاظ
بهذه املثل وتقويتها بامل�شاورات الدائمة وترميم
�ضعفنا.
�أن امل�شاركة الوفية لل�شعب وخا�صة دور
ال�شباب الوا�ضح يف كل ال�ش�ؤون الوطنية هو �سر
تفوقنا وهي �أهداف يجب احلفاظ عليها والتقدم
بها �إىل الأمام .و�أي�ض ًا دور ال�شباب ملا ميثل من
�أهمية كربى و�أخري ًا التنظيم والوعي لهم يجب
�أن يكون من الربامج املهمة الكربى لهم  ،وذلك
لفائدة الوطن.
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يف حوار مع الدراج الدويل ال�شاب  /مرهاوى قدو�س

�أنا يف طريقي اىل االحرتاف ول�ست مبحرتف

هوايتىاال�ستماع اىل املو�سيقى وم�شاهدة االفالم
حوار  :بالى تولدى
يف بدية حوارنا يا حبذا لو عرفت القارئ ب�شخ�صك؟
انا من مواليد ا�سمرا عام 1994م من منطقة
قودايف ،وبلدتي هي مقالب بالقرب من
مندفرا عا�صمة االقليم اجلنوبي .والدى
هو قدو�س قربمدهن وهو يعمل مقاول
ووالدتى هي نق�ستى تخ�ستي وهي ربة
منزل ،لدى اربعة اخوة واخت واحدة
،وانا البكر يف اال�رسة اى اننى اكربهم.
عندما بلغت �سن الدرا�سة دخلت اىل
مدر�سة فنو طبب االبتدائية وهي بالقرب
من م�ست�شفى حليبت ،ثم انتقلت اىل
مدر�سة بانا املتو�سطة وهي يف قواديف
واخري ًا �إىل مدر�سة ال�شهداء (�سماتات
�سابقا) الثانوية وهي بالقرب من ال�سفارة
االمريكية مبنطقة �سانتا اونو.
هال ذكرت لنا بداياتك مع �سباقات الدراجات؟
يف البدء كنت ا�شاهد مناف�سات الدراجات
اجلبلية وكنت امتنى امل�شاركة فيها
وحانت يل الفر�صة يف عام  2006عندما
ا�شرتى يل والدى دراجة وبذا حتقق اول
احالمى ،لكن بعد عدة �سباقات ذهبت
احالمي �إىل مرحلة اكرب وهي املناف�سة يف
�سباقات الدراجات الهوائية واملعروفة
با�سم (دا كور�سو) والتي هي اعلى م�ستوى
من الدراجات اجلبلية واخطرت ابى بهذا
ووجدت منه امل�ساندة والت�شجيع وطلبت
منه ان ي�شرتى يل دراجة هوائية فوافق
على الفور خا�صة ان م�شاركاتى يف
�سباقات الدراجات اجلبلية كانت جيدة
وناجحة ذلك الننى كنت احرز مراكز
متقدمة و ا�ستطعت املناف�سة على م�ستوى
الدرجة الثالثة ومن ثم يف الثانية ومنها
�إىل االوىل..الخ
اذكر لنا عدد االندية التي �إن�ضممت اليها؟
اول نادى ان�ضممت �إليه كان نادى
اليكرتواليت يف عام 2009ومنها اىل
نادى مدبر يف نف�س العام ،واخري ًا نادى
ا�سبيكو يف عام  2010حتى توقيعى العقد
االحرتايف االخري مع نادى "�أم .تي .ن"

اجلنوب افريقي يف اكتوبر عام 2003
احلايل.
وماذا عن املراكز القارية والدولية التي �إلتحقت بها
هالاعطيتنا فكرة عامة خمت�صرة عنها؟
التحقت باملركز الدوىل للدراجات يف
افريقيا ومقره دولة جنوب افريقيا
يف بداية عام  2013ملدة ثالثة ا�شهر
وبعدها منذ �شهر ابريل وحتى واخر
�سبتمرب �إن�ضممت �إىل املركز الدويل االول
للدراجات يف العامل ومقرة مدينة �إيقل
ال�سوي�رسية واهو مقر االحتاد الدويل
للدراجات.
هذه املراكز تنظم دورات تدربيية
ت�أهيلية ل�شهور لعدد معني من الدراجني
املحليني الذين يتم �إختيارهم مبعايري
ومقايي�س معينة من قبل خرباء املركز
،اي�ض ًا ي�ضع يف االعتبار نتائج الدراجني
املحلية وبعد ان يتم �صقلهم يعودون �إىل
بالدهم او ينتقلون �إىل درجات االحرتاف
بالن�سبة �إىل املركز ال�سوي�رسى فيتم
اختيارهم اي�ض ًا بحيث ان اليتعدى عمر
الدراج الثالثة والع�رشين ،وي�ضم هذا
املركز دراجون موهوبون فقط ،والذي
ينتظر منهم الو�صول اىل اعلى درجات
االحرتاف ويتم اختيارهم من جميع دول
العامل ،اما املركز املوجود يف جنوب
افريقيا وهو باملنا�سبة املركز الوحيد
من بني كل قارات العامل وكانت هذه
بادرة ح�سنة من املركز الدويل والهدف
منه هو ارتفاع وتطور م�ستوى دراجى
القارة االفريقية وي�ضم افراد من داخل
القارة فقط ولي�س لديه حد معني للعمر
ويتم اختيار جنوب افريقيا حتديد ًا النها
االكرث تقدم ًا يف م�ستوى لعبة الدراجات
يف قارة افريقيا.
وماذا عن م�سريتك االحرتافية؟
انا اقول عن نف�سى اننى يف الطريق اىل
االحرتافية ول�ست مبحرتف ،واملعروف
ان الدراجني االرتريني املحرتفون
هم خم�سة وهم دانئيل تخلي هيمانوت
والذي كان حمرتف ًا مع فريق "قرين �أيدج"
اال�سرتاىل وذلك قبل �إنتقاله م�ؤخر ًا معى
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يف نف�س الفريق وهو فريق  MTNوبذا
ان�ضممنا اىل زمالءونا االرتريني الثالثة
مريون رو�ؤ�سوم وفرى قال�سى دب�ساى
وجاين تولدي واخري ًا بطل افريقيا
للعامني املا�ضيني ناتنائيل برهانى
حمرتف فريق "يورو كار" الفرن�سى وبهذه
املنا�سبة امنى نف�سى ان اجد الكثريمن
الدراجني االرتريني يف فرق حمرتفة
خمتلفة وهذا لي�س باالمر امل�ستحيل الن
من�شط الدراجات االرترية بد�أت تذهل
العديد من الدول الكثرية ،خا�صة التي
لها باع طويل يف هذا املجال.
ملاذا قررت اختيار فريق  MTNخا�صة
اننا �سمعنا ان هناك العديد من الفرق
االوروبية قد قدمت لك عرو�ض خمتلفة؟
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احب ان اذكر ان فريق  MTNاملحرتف
هو من الفرق اجليدة حالي ًا على امل�ستوى
العاملى ،وينظر �إليه ب�شكل خمتلف
عن باقي الفرق النه ميتلك �إمكانات
مادية عالية ،كذلك ان خطط براجمه
ت�ستخدم اف�ضل واحدث اال�ساليب العلمية
بجانب ذلك لن اكون يف مرحلة احلداثة
واال�ستحداث او التغريب وذلك الن هذا
الفريق ميتلك  4دراجني ارتريني اخرين
مما ي�سهل على املهمة التي �ستقع على
عاتقي ،النهم قد خربوا هذا الفريق جيد ًا
من قبلى .اخري ًا احب ان انوه ان هذا
الفريق قد اليكون هو حمطتى االخرية يف
االحرتاف  ،ومن املعروف دولي ًا وعاملي ًا
ويف اغلب جماالت الريا�ضة االحرتافية هو
االنتقال من فريق اىل اخر ومنه اىل اخر
ولكننى احببت ان ابد�أ م�سرية االحرتاف
االوىل يل مع هذا الفريق.
ماهي اجنازاتك الفردية واجلماعية مع الفرق التي
ان�ضممت اليها حتى االن؟
على امل�ستوى الفردي بداية ب�سباقات
الدراجات اجلبلية كنت انال العديد
من املراكز االوىل ،ولكن يف �سباقات
بد�أت انطالقتى
الدراجات الهوائية
القوية بالفوز ببطولة ارتريا للدرجة
الثانية يف عام  2011مع فريق ا�سبيكو
ويف الدرجة الثانية نلت املركز االوىل

ل�سباق ذكرى فنقل
يف عام  . 2012كذلك
يف نف�س العام املركز
االول ل�سباق ذكرى
اال�ستقالل ،اما على
امل�ستوى اخلارجى
فعندما كنت العب مع
فريق االحتاد الدوىل
بجنوب
للدراجات
افريقيا كنت اول
دراج افريقى متكن
من ال�صعود اىل من�صة
التتويج يف طواف
الدوىل
الغابون
امل�شهور والذي دائم ًا
مايتبواه الدراجون
االوروبيون ،و نلت
الذهبية
امليدالية
للقب "ا�سد العقبة" ملا دون �سن الثالثة
والع�رشون وكذلك عندما كنت اناف�س مع
فريق الدراجات الدوىل ب�سوي�رسا �شاركت
يف العديد من املناف�سات وال�سباقات
الدولية االكرث �صعوبة  .وكنت انال
درجات متقدمة واي�ض ًا حزت على القمي�ص
اال�صفر يف اكرث من منا�سبة واخت�صار ًا
لدى هنا على امل�ستوى املحلى  6ك�ؤو�س
ويف �سوي�رسا خم�سة ع�رش كا�س .بالن�سبة
لالجنازات على امل�ستوى اجلماعى حزت
مع فريق ا�سبيكو على عدد 3
ك�ؤو�س وهم واحد يف الدرجة
الثانية و�إثنان يف الدرجة
االوىل.
ما رايك يف من�شط الدراجات الهوائية
االرتري نظر ًا ملعرفتك بالكثري عن هذا
املن�شط على م�ستوى القارة االفريقية
وكذلك على امل�ستوى الدوىل؟
من املعروف انه يف فرتة
الثالثينات من القرن املا�ضي
دخل من�شط الدراجات ارتريا
عن طريق اال�ستعمار االيطايل
واي�ضا دخل اىل قلوب االرتريني
وا�صبحت الدراجات اللعبة
ال�شعبية االوىل يف البالد وحتى
االن ،لذا اعتقد ان الدراجات
االرترية يف اح�سن حال االن،
وخا�صة تربعنا على العر�ش
االفريقى يف الثالث �سنوات
املا�ضية ويعود ذلك اىل
املجهود ال�ضخم الذي بذل من
قبل االحتاد العام للدراجات
االرتري ،واي�ضا م�ساندة
مفو�ضية ال�شو�ؤن الريا�ضية و
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الدعم املعنوى واملايل من قبل احلكومة
و اي�ضا جمهودات الدراجني و امل�شجعني
اللذين ي�ؤدون دورهم على اكمل وجه،
ولهم منى باقة ورد هدية خا�صة .كذلك
اخري ًا ال ان�سى دور االعالم االيجابي يف
هذا املجال.
ماهي م�شاريعك امل�ستقبلية يف هذا املن�شط؟
كما تعرف ان اي دراج يود ان يدخل يف
دائرة االحرتاف الذي هو اعلى درجة يف
هذا املن�شط ،وانا ال اختلف عنهم ،وكنت
امنى نف�سى بايجاد فريق حمرتف وهنا
بد�أت هذه اخلطوة باالن�ضمام اىل فريق
اجلنوب افريقى وابرمت معهم �صفقة ،لكن
هذه هي اخلطوة االويل ومن بعد ذلك اود
االن�ضمام اىل احد الفرق االوروبية الكربى
ال�شهرية الحراز املزيد من االنت�صارات
الدولية معه ،و ارغب بامل�شاركة باكرب
م�سابقات الدراجات الهوائية الثالثة وهي
طوافات فرن�سا وايطاليا وا�سبانيا كذلك
امل�شاركة يف عام  2010يف بطولة العامل
للدراجات ومنها حتقيق حلمى االكرب وهو
ال�صعود اىل من�صات التتويج يف طواف
فرن�سا الدويل وذلك بعد بذل املزيد من
اجلهود وكذلك عدم وقوع اي حوادث او
�إ�صابات او مكروه او مر�ض ،لكن احب
ان اذكر ان التوفيق دائم ًا ياتى اوال من
عند خالق ال�سموات واالر�ض رب اجلاللة
االكرب.
يف اعتقادك ماهو امللزم على الدراج �إذا كان يريد
حتقيق الن�صر دائم ًا؟
يف البدء عليه بذل املزيد من اجلهد ولي�س
فقط يف املناف�سات الدورية بل االهم
يف التمارين االعدادية ،وحماولة دمج
اال�سلوب التقليدى مع اال�سلوب العلمي
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وذلك عن طريق البحث والنقاب يف
االنرتنت عن احدث الطرق االعدادية وكذلك
ا�ستخدام اف�ضل ا�ساليب التغذية من حيث
الكمية والنوعية ،بل اي�ض ًا معرفة الزمن
املنا�سب للتغذية واي�ضا يجب عليه اخذ
كمية كافية من الراحة النه من املعروف
ان ريا�ضة الدراجات الهوائية تعترب من
ا�صعب الريا�ضات واخري ًا ال ان�سى�رضورة
تناول ال�سوائل بكرثة خا�صة املاء مع
الرتكيز على االطعمة التي حتتوى على
الكاربوهيدرات وذلك الفرازات الطاقة
الهائلة التي ت�ستحوذها.
كيف تقيم اداءك يف بطولة العامل االخرية والتي
اقيمت يف ايطاليا يف اواخر �سبتمرب احلايل واحرازك
املركز اخلام�س ع�شر عاملي ًا لفئة مادون الـ  23عام مع
العلم انها اف�ضل درجة حتى االن ح�صل عليها دراج
ارترى من قبل؟
يف البدء وقبل عدة �شهور من هذه
البطولة كنت يف مرحلة �إعداد جيدة
من جميع النواحي �،سواء كانت من
الناحية البدنية او النف�سية وكان ذلك
يف مدينة �إيقل ال�سوي�رسية ،والتي هي
مقر املركز العاملى للدراجات ،حيث
�شاركت يف مناف�سات كثرية على م�ستوى
القارة االوروبية حتت فريق املركز
العاملى للدراجات ،لكن قبل ا�سبوعني
من بدء البطولة وقع يل حادث �سقوط
كبري يف احدى التدريبات وبها ا�صيبت
يدى اليمنى بجرح بليغ وامل كبري وكنت
من قبل امني نف�سي بالدخول �إىل احدى
املراكز الع�رشة االويل  .وبالرغم من
ذلك لبيت نداء الوطن و�شاركت بالرغم
من االالم ال�شديدة التي كانت تراودنى
واحلمد لله وبالتوفيق ا�ستطعت ان احرز
هذا املركز وكانت �سعادتي كبرية.
من هو مثلك االعلى وطني ًا ودولي ًا؟
من الدراجني القدامى كنت احب الدراج

حمارى
دوايت
اما االن فانا
معجب بالدراج
هبتى
�سلمون
ً
وعامليا معجب
بالدراج اال�سباين
الربتو كونتادور
فريق
دراج
�سا�سكوتينكوف.
هال ذكرت لنا بع�ض من
ا�صدقاءوك يف الو�سط
الريا�ضى؟
مت�سقن امل �سقد
وهو دراج �سابق
كان يعلب يف الدرجة الثانية واالن هو
موجود ومقيم يف هولندا وهو باملنا�سبة
ابن عمتي وهو امللهم االول وامل�شجع
واي�ضا املمول يل يف كل ن�شاطاتي
الريا�ضية وهواي�ضا �صديق خا�ص يل
وله مني التحية والتقدير وال�شكر من
هذا املنرب كذلك يعد املدرب �سام�سوم
�سلمون اي�ضا من املقربني والذي ي�ساندنى
يف اال�ست�شارات واخري ًا يوهن�س (جون)
ولدروفائيل وهو العب فريق ا�سبيكو من
املقربني اي�ض ًا.
حدث حمزن مير مبخيلتك اغلب االحيان؟
يف طواف ارتريا من العام املا�ضي
وعندما كنا نعود من كرن وبعد و�صولنا
�إىل منطقة �إمبادرهو تعر�ضت ل�سقطة
خطرية مما ادى �إىل ا�صابتى يف اليد
والظهر فا�ضطررت �إىل االن�سحاب من
املناف�سة والبطولة بالرغم من اننى كنت
املر�شح االول.
حدث م�ضحك؟
يف احدى ايام االحاد والتي دائم ًا ما تقام
يف منطقة �إندا ماريام ،اقرتح علينا احد
الدراجني بالذهاب �إىل الكن�سية والدعوة
لله للتوفيق يف مناف�سة هذا اليوم وبعد
خم�سة دقائق
خرجنا نحن
الثالثة ولكن
عند خروجنا
راينا اي�ضا
 3دراجني
فريق
من
ا ال ت�صا ال ت
ن
يهمو
با لد خو ل
فحذرهم هذا
الدراج زميلنا
يف الفريق
ب�صوت عاىل
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ان املراكز الثالثة االوىل مت حجزها فاذا
بنا كلنا ننفجر من ال�ضحك.
هل متار�س انواع ريا�ضة اخرى؟
يف ال�سابق كنت العب كرة القدم والطائرة
وتن�س الطاولة وذلك يف املراحل الدرا�سية
املختلفة ،اما االن واحلق يقال ال اجد
الزمن الكايف ،لكن يف بع�ض االحيان
ا�شاهد كرة القدم االجنليزية ومعجب
بفريق االر�سنال.
وجبة وم�شروب مف�ضل؟
اى �شئ من قبل يد الوالدة هو االف�ضل
،لكن عندما اكون خارج املنزل فالالزنيا
املف�ضلة اما عن امل�رشوب فخليط احلليب
باملوز.
ممثل وممثلة وفيلم معبل ت�سفاقرقي�ش
و�صقى تنحلى �سنبت وفيلم "دانا" للمثل
�سوزينينى.
من هواياتك؟
اال�ستماع اىل املو�سيقى وم�شاهدة
االفالم.
ثالثة باقات ورد ملن؟

االوىل للوالد والوالدة وف�ضلهم الكبري
على ،الثانية البنة عمتى اخربت
تخلى واملقيمة حالي ًا يف �سوي�رسا
حيث كانت ال�سند االول يل يف اوروبا
من جميع النواحي وذلك الننى مل اكن
اعرف القارة العجوز من قبل ،واخري ًا
للم�شجعني.
دراج �إرترى تتنب�أ له مب�ستقبل م�رشق
يف عامل الدراجات االرتري؟
الدراج امانئيل قرب�إزقبهري واملعروف
با�سم عوت وهو من فريق ا�سبيكو
ويلعب يف �صفوف الدرجة الثانية.

كلمة اخرية؟
ال�شكر مو�صول �إىل افراد جملة ال�شباب
ولقاءونا القادم يف من�صات التتويج.

ق�صة

جناح
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يف حوار مع الطبيب ال�شاب  :عمر حممد على:

التخطيط وتنظيم الوقت من �أهم عوامل النجاح
حاوره :قا�سم �أحمد

النجاح

هو العثور على �شيء يجلب
ال�سعادة والر�ضا ،و�أن قيا�سه
�أمر ًا معقد ًا ،ولي�س �سقوط املرء ف�شال �،إمنا
الف�شل �أن يبقى حيث ي�سقط ،كثريون
ممن يت�ساءلون ملاذا الناجحون ناجحون ،ما
الذى فعلوه لي�صبحوا ناجحني ،وهل لديهم
�إمكانيات وقدرات �أكرث من غريهم �أم �أنهم
�أكرث حظ ًا من الآخرين.وملاذا الفا�شلون
فا�شلون ما الذى ينق�صهم ليحققوا النجاح،
وهل ف�شلهم راجع ل�ضعف �إمكانياتهم
وقدراتهم� ،أم �أنهم �أقل حظ ًا فى احلياة؟
هناك فروق جوهرية بني الناجحني
والفا�شلني ،حيث يفكر االن�سان الناجح
على �أنه ناجح ،ويت�رصف وي�شعر

كالناجحني ،ويحلم �أحالم كبرية مثل
�أحالم الناجحني ،وي�ؤمن بنجاحه و
بقدراته على مواجهة كل املعوقات
وتذليلها فى �سبيل الو�صول لأهدافه،
وهو الذي ي�صل اىل مبتغاه مهما واجهته
من م�صاعب ومعوقات كبرية ومتعددة،
�أما الفا�شل فهويفكر وي�شعر ويت�رصف
كالفا�شلني ،ويحلم ب�أقل �شئ من املمكن
�أن ي�صل �إليه �أو يح�صل عليه ،وتك�رسه
�أول عقبة �صغريه تقف فى طريقه ،فهو
ال يثق فى نف�سه وال فى قدراته ،و ي�ؤمن
ب�شكل را�سخ �أنه مهما فعل ف�أنه �سيف�شل
بالت�أكيد ،ف�أن التفكري بالنجاح ي�أتيك
النجاح والتفكري بالف�شل ي�أتيك الف�شل،
ففى النهاية النجاح والف�شل حالة ذهنية
للفرد فمن يفكر بالنجاح فهو ناجح ومن
يفكر بالف�شل فهو فا�شل ،فكل ما تفكر فيه
�سي�أخذه عقلك الباطني على �أنه حقيقة
وواقع ،ولن يجادلنا فيه و�سيطبعه فى
حياتنا لن�صبح كما �أردنا .
ق�ص�ص الناجحني كثرية
ومتعددة ،ولكل ناجح
ق�صة وعربة يتخذها
الآخرون قدوة ح�سنة،
ومثل يحتذى به اىل
طريق العال والتقدم،
وهو حتيق االحالم
االمثل
واال�ستغالل
للطاقات ،و العالقات
الطيبه وحتقيق كل
مايريد حتقيقه الناجح
باال�ضافة اىل التعلم من
املا�ضي واال�ستفاده منه،
اي�ضا هناك من يت�ساءل
ما الفرق بني الف�شل
والوقوع يف اخلط�أ،
�أوال البد من الوقوع يف
اخلط�أ ،لأن من مل يخطئ
لي�س �إن�سانا ،والوقوع
فيه ال يعترب ف�شال بل
يعترب اكت�ساب خربات
وجتارب ثرة ،ف�ضال عن
االبتعاد من الوقوع فيه
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مرة ثانية ،اما اذا وا�صل الفرد على هذا
اخلط�أ ،ومل يدر�س منه فهذا هو الف�شل
الذريع ،وال�شخ�ص اليتعرث مرتني بحجر
واحد ،هكذا ف�رس الدكتور عمر هاكني
النجاح والف�شل والفرق بينهما واخلط�أ
�أي�ضا.
�إنه �أحد ال�شباب الناجحني واملتفوقني
يف تعليمه االكادميي بكلية �أروتا ال�صحية
ق�سم الطب ،وهوال�شاب الطبيب /عمر
حممد علي هاكني( ود هاكني) طبيب عام،
ولد هذا ال�شاب مبدينة كرن حا�رضة اقليم
ابتداء
عن�سبا عام 1985م ،ودر�س فيها
ً
من االبتدائي مبدر�سة النه�ضة االبتدائية
ومرورا مبدر�سة مقارح املتو�سطة كما
در�س الثامن والتا�سع مبدر�سة كرن
الثانوية واكمل الثانوية مبدر�سة البحر
االحمر بالعا�صمة ا�سمرا من ال�صف العا�رش
واحلادي ع�رش لينتقل بعد ذلك اىل �ساوا
الكمال ال�صف الثاين ع�رش وتلقى التدريب

ق�صة

جناح

الع�سكري يف الدفعة ال�سابعة ع�رش ،وبعد
امل�شاركة الناجحة يف امتحان ال�شهادة
الثانوية (املاتريك ) در�س عامني كاملني
مبعهد ماي نفحي للعلوم التكنولوجية
الفرتة االويل بق�سم الطب ،ومن ثم انتقل
اىل كلية الطب ب�أروتا.رغم �أنه مل يحقق
املراتب املتقدمة من االول وحتى الثالث
يف املرحلة االبتدائية واملتو�سطة� ،إال
�أنه كان ي�أتي من الع�رشة االوائل� ،أما
يف املرحلة الثانوية كان يحرز املرتبة
االوىل يف �صفه ،وكان معدل درجاته منذ
االبتدائية يتجاوز الت�سعني ،حتى ا�ستطاع
اللحاق بكلية اروتا الطبية بتحقيق تلك
النتائج القيمة.
وحول من كان الدافع اال�سا�سي لتحقيق هذه النتائج
اجليدة يقول الدكتور عمر هاكني:
طبعا للأهل دور كبري وبارز ،فهم الذين
مكنوين من االهتمام بدرا�ستي و�أكون
�صادقا مع نف�سي حتى �أحقق �أحالمي
وطموحاتي ،وعلموين منذ ال�صغر الثقة
بالنف�س والت�سامح ،لأنه ال يوجد �شخ�ص
عظيم يف هذه احلياة �إال وجتده م�ساحما
وجماوزا كل �أخطاء الآخرين ،خا�صة
ان تطلب من والديك واهلك واخوانك
ومدر�سينك ،ان ي�ساحمونك ف�أنت تكون
يف �أول �سلم النجاح� ،أي�ضا كنت �أ�ستخدم
جداول للن�شاطات اليومية �سواء كانت
ن�شاطات درا�سية كاملذاكرة واملراجعة،
�أو ن�شاطات �أخرى كممار�سة الريا�ضة
والعمل يف الور�ش والفرن ،وكنت
اخترب نف�سي اي الطرق تكون اكرث كفاءة
للمذاكرة ،باال�ضافة اىل ذلك لعب والدي
واهلي دورا ا�سا�سيا يف كيفية اختيار
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ا�صدقاء ناجحني،
كان
حيث
جميع ا�صدقائي
متفوقني يف كل
�سواء
املجاالت
ً
الدرا�سة
جمال
ا ال كا د ميية
و ا ال عما ل
فمن
اليومية،
الطبيعي �أن يتلقى
الفرد ت�شجيعا
معنويا وماديا
حتى يتفوق يف
درا�سته ،اليهم
من � ٍّأي كان هذا
من
الت�شجيع
االهل واالقارب �أو
اال�صدقاء فهو مفيد
جدا يف حتقيق
جيدة،
نتائج
ف�أن جلي�س اخلري
دائما يقودك اىل
اخلري وال�صالح
،عك�س جلي�س ال�سوء الذي يف�سد حياتك
وي�ضيع م�ستقبلك.
وحول كيفية طرق املذاكرة يو�ضح الدكتور عمر
قائال:
كنت �أقوم بالتخطيط ومن ثم تطبيقه
فكنت �أذاكر يف الفرتة امل�سائية ومن
ثم �أعيده يف الفرتة ال�صباحية من اليوم
التايل ،وان طرق مذاكرتي تختلف من
مرحلة اىل مرحلة على �أ�سا�س املواد
الدرا�سية ،ففي املرحلة االبتدائية
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واملتو�سطة وكذلك الثانوية املواد كانت
�سهلة للغاية ،ليكون وقت مذاكرتي
قليال� ،أما يف الكلية كانت املواد �صعبة
جدا لهذا كنت ا�ضطر للمذاكرة اجلماعية
والفردية واعطاء وقت كايف حتى �أمتكن
واتقن املواد الدرا�سية متاما ،باال�ضافة
اىل ذلك جتد يف بع�ض االحيان عناوين
بع�ض املواد ما الميكنك فهمه لوحدك �أو
تفهمها باخللط ،لهذا ت�ضطر ان تذاكره
مع ا�صدقاءك ،فعليك ان تقوم بالتخطيط
النه من اهم عنا�رص النجاح وهو حماولة

ق�صة

جناح

التنب�ؤ بالوقت املتاح يف فرتة مقبلة
واالعمال املطلوبة الجناز اهداف حمددة
وبرجمة كل ذلك يف �ضوء الفر�ص املتاحة
والقيود املفرو�ضة ،ف�ضال عن اخباره
لك كيف ت�صل اىل ما ت�صبو اليه ،ويبني
لك ما حتتاجه للو�صول اىل ماتريد متى
تبد�أ مهمة املذاكرة ومتى تنتهي منها يف
موعدها املحدد .ورغم كل هذه الفوائد
علينا �أخذ احليطة واحلذر من �أن يتحول
التخطيط اىل م�ضيعة للوقت ،اي�ضا
ت�ستطيع ان تعد اخلطة من ا�ستطالع
الواقع وو�ضع االهداف ف�ضال عن حتديد
االولويات ا�ضافة اىل حتديد االن�شطة
وبرناجمها الزمني ،ومل يخفي ب�أن
التخطيط بال تنفيذ الفائدة له ،فالتنفيذ
واالبتعاد عن الت�سويف يجعلك مبهمة
ذات اولوية منخف�ضة بدال من ان تنجز
مهمتك ذات االولوية العالية ،وان ا�سهل
طريق لعالج الت�سويف �،أن تعلمها يجعل
االن�سان ك�سوال ف�ضال عن ت�ضييع الوقت
وجعل االعمال ترتاكم ويف االخري جتعلك
فا�شال .والتعامل اجليد مع م�ضيعات
الوقت التي حتول بني اداء االعمال الهامة
ذات القيمة العالية وت�ستهلك كمية كبرية
من الوقت التتنا�سب مع القيمة الناجتة
عنها ،عالوة على جعلنا نن�شغل كثريا،
و�أن م�ساهمتها هي م�ساهمة حمدودة يف
حتقيق اهدافنا وعلينا �أن ن�ستخدم قاعدة
التنفيذ املعروفة التي تقول فكر �سنة
ونفذ ثانية وال تفكر ثانية وتنفذ �سنة.
وبخ�صو�ص اال�شياء التي ميكن اال�ستفادة منها يف
�ساوا يقول الدكتور ود هاكني:
فعال هنالك الكثري من الفوائد التي كنا
جنيناها من مدر�سة وار�ساي يك�ألو،
مثال هناك بع�ض الطالب الذين ي�أتون
من خمتلف اقاليم البالد واملدن االرترية
وقراها ،من الطبيعي ان جتد من بني
ه�ؤالء الطالب معلومات متعددة ووا�سعة،
فالطالب القادمني من االقليم االو�سط
وخا�صة العا�صمة ا�سمرا كانو ي�أتون
بكتب قيمة ومفيدة ،حيث افادتنا كثريا،
فان �ساوا كانت قد لعبت دورا كبريا يف
حياتنا الدرا�سية وخا�صة يف تلك الفرتة
التي كنا نحن فيها.

وفيما يخ�ص االمور التي تدفعك اىل النجاح
يقول الدكتور:
من �ضمن اال�شياء التي تدفع الطالب اىل
النجاح هو اال�ستفادة من الوقت و�إدارته
جيدا ،لأن ادارة الوقت يعني �أنك تدير
نف�سك ولي�س الوقت فبع�ض النا�س
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يقولون كيف ادير
الوقت وهو معروف
اربع وع�رشين �ساعة
يف اليوم والليلة� ،أن
�إدارة الوقت تفيدنا
لتنفيذ املهام الهامة
فيتبقى لنا وقت
لالبداع والتخطيط
للم�ستقبل ف�ضال عن
االولويات
حتديد
و�إجناز �أهم االعمال
و التغلب على االجهاد
واالحباط الذي يقلل
من كفاءة العمل،
وان ادارة الوقت جيد ًا
ق�ضية ذاتية يجب
ان تنا�سب ظروفك
وطبيعتك ،لأن تغيري
والطبائع
العادات
يحتاج اىل وقت
طويل وجمهود كبري،
والوقت هو �أغلى ما
ميلكه االن�سان يف
هذه احلياة وهو مورد
حمدود مي�شي �رسيعا
والميكن تعوي�ضه �أبد ًا و�أن ا�ستغالله
يزيد من قيمته� .أي�ضا تعترب كتابة
االهداف من دوافع النجاح ،علينا
كتابتها بو�ضوح و�أن نلونها ونتخيلها
ومن ثم نعلقها على جدران املنزل
على خريطة جميلة ،لأن ر�سم خريطة
جذابة يف حد ذاته تفنن ،كما ينبغي
علينا �إخبار احبائنا باهدافنا القريبه
،واننا قررنا حتقيقها .ولتكن اهدافنا
حلمنا الذي يداعب اجفاننا الذي نرغب
يوما ما يف حتقيقه ،ومن الدوافع اي�ضا
هنالك تقبل املا�ضي واحلا�رض وتقبل
نف�سك وج�سدك كما هما حتى اذا كان ال
يعجبك تقبله كما هو،ف�ضال عن تقبل
النا�س واال�صدقاء والوالدين كما هم
عالوة على تقبل احلياه واالحداث كما
هي .ا�ضافة اىل ان تر�ضى با الوقت
احلا�رض الر�ضا التام ،كذلك جند من
دوافع النجاح االدراك وهو �أن تبد�أ
التغيري احلقيقي يف حياتك وتبد�أ
النجاح وادراك اخطاءك ومن ثم �أن
تعرتف بها لنف�سك انك خمطئ واذا مل
تدرك اخطاءك يعني انك �سوف تدركها
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مرة اخرى ,كما يجب عليك ح�سم
امورك او ًال باول لتكون ناجحا  .وان
التدع م�شكلة تفوت عليك من دون ح�سم
 ،وعليك �أن تقرر حتى لو اخط�أت،
النك �ستتعلم ان حت�سم وتخطئ وهذا
اف�ضل من ان ال حت�سم.
ورتب االرفف التي حتتاج اىل ترتيب
 ،واذا كان لديك مالب�س اعطها اىل
من تريد اذا كان لديك كتب مل تقر�أها
فاعطها ملن حتب ،فالدوافع اىل
النجاح كثرية ومتعددة الميكن ذكرها
يف هذه ال�سانحة.
وختم الدكتور عمر حممد علي هاكني
"ود هاكني" حديثه بجزيل ال�شكر اىل
والديه واخوانه و�أهله وا�صدقائه
ابتداء من االبتدائية وحتى
ومدر�سيه
ً
كلية الطب ب�أروتا ،الذين لوالهم ملا
و�صل اىل هذه املرحلة� ،أي�ضا قدم
�شكره اىل جملة ال�شباب واالع�ضاء
العاملني فيها متمنيا لهم وملجلة
ال�شباب امل�ضي قدما.
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�شيء من الفكر لل�شباب
كتب  :بالى تولدى

ال �سبيل �أمامنا للتقدم والرقي ومالحقة
الع�صر �إال باملزيد من املعرفة الإن�سانية
وهي نور يهدينا �إىل الطريق ال�صحيح
ولأن املكتبات �أ�صبحت �أهم زهور حدائق
املعرفة ف�إننا نتن�سم عطرها ربيع ًا للثقافة
اال�صيلة ف�إذا �إننا قطعنا على �أنف�سنا عهد ًا
ووعد ًا فلي�س لنا �إال الوفاء به ،وهو فكرة
�أن ن�صبح �أ�صدقاء �أوفياء للكتب وذلك
لأننا جند �أن ثمرة �شجرة املعرفة هي
عطاء ًا لكل �أ�سرة.
�أن هذا اجليل اجلديد من ال�شباب
الإ رتري عليه �أن يت�سلح بالعلم واملعرفة
واحل�صول على �أعلى ال�شهادات من كافة
اجلامعات والكليات �،سواء ًا كان داخل
الوطن �أو يف املهجر ،وبعدئذ الإ�صرار
بالعودة �إىل الوطن حتى يقدم خربته
وين�شر الفن والذوق واجلمال ،وي�ستكمل
مامل ي�ستطيع جيلنا وما قبله �أن يكمله.

�أن هذه املقالة هي حماولة متوا�ضعة
للإقرتاب من امل�س�ألة الثقافية
ومعاجلة بع�ض الأفكار املتداولة
،وتناول املثلث الذهبي املعروف
وهو التعليم والإعالم والثقافة .ولك
�أيها ال�شاب مطلق احلرية يف ترتيب
هذا املثلث كذلك ق�ضية �رضورة
الق�ضاء على الأمية كمدخل البد منه
،من �أجل النه�ضة ومواجهة التحديات
الآن ويف امل�ستقبل.
ال ميكن ف�صل �أزمة الثقافة عن الأزمة
العامة ،خا�صة �إذا علمنا �أن �أكرث من
ثلث �سكان �إرتريا ال يفكون اخلط.
وذلك بالرغم من �أننا نعي�ش يف ع�رص
املعلومات ،كما �أن الأمية ظاهرة جتد
وتقل وتنتق�ص من قيمة الإن�سان.
ورغم حاجتنا �إىل املعرفة حتى
نتوا�صل مع الع�رص ومع العامل من
حولنا ،ف�إننا بحاجة �أي�ض ًا �إىل �أن

نق�ضي على الفجوة القائمة بني
املثقف وعامة النا�س ،وهي ذات
الفجوة التي ت�ؤدي �إىل بطئ حركة
املجتمع ،ونفح�ص هنا بالتحديد �أن
الرثوة احلقيقية لإرتريا هي �شعبها
وحترير هذا ال�شعب من احلرمان من
القراءة والكتابة هي �أغلى الأهداف.
وبالتايل الإفالت من التخلف وحتقيق
العدل  ،نكون �شعب ًا مثقف ًا ي�ؤمل يف
الركوب على عجلة الدول املتح�رضة.
هذا القول ناجت من مالحظة الت�أثري
ال�سلبي للثقافة �إذا بعدت عن الواقع
،وعندها تتحول �إىل حديث جمموعة
من املثقفني يتحدثون لبع�ضهم
البع�ض ويفهمون بع�ضهم البع�ض
ويعي�شون يف برج عاجي عايل بعيدين
عن عامة ال�شعب طاملا ن�أوا �أو بعدوا
عن الواقع وجتاهلوا مفرداته.
وال�س�ؤال املهم هو ملاذا يحلق
املثقفون بعيد ًا مع الأفكار املجردة
،ويبتعدون تدريجي ًا عن حقائق
الواقع من حولهم وملاذا يغو�ص
البع�ض يف تفا�صيل الواقع بال ر�ؤية
�شاملة .لقد �أ�صبح الواحد منهم
كالتائه يف ال�صحراء .الذي ال يجد
ماء ،فلم يعد مقبو ًال �أن يقت�رص احلديث
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عن الأحالم الوردية والأمال البعيدة
،وال يبتكر �صاحب هذه الأحالم طرق
وو�سائل حتقيقها ،وهنا يح�رضين
قول ال�شاعر والكاتب واملفكر
الرو�سي ليوتول�سنوي عندما قال "�أن
املعيار احلقيقي للفكر والفن هو �أن
ي�ستطيع تذوقهما كل من �أقل النا�س
حت�صي ً
ال للعلم ،وكذلك �أي�ض ًا �أكرثهم
حت�صي ً
ال للعلم على حد ال�سواء".
كذلك يجب �إقرتان القول بالفعل
فكثري ًا ما ت�سري الأمور �سري ًا عك�سي ًا
يف العديد من الق�ضايا املحلية التي
طرحت للنقا�ش والبحث يف الكثري
من الأفكار واملقرتحات التي ترددت
،جند �أن جلها �أو �أكرثها تبقي حبي�س
الكلمات على الورق ويف امللفات
.وهنا الطامة الكربى حيث �أنها مل
تقابل باية �إ�ستجابة ،بل ظلت �أفكار
هائمة يف الف�ضاء وبذا يظل الإنف�صال
قائم ًا بني القول والعمل ،وبني
الفكرة وتنفيذها ،وبني رجال العلم
ورجال العمل.
وعندئذ ي�أتي ال�شعور بالإحباط
وبالال جدوى بني الكاتب والقارئ
مع ًا ك�إحدى نتائج �ضعف ت�أثري
الكلمة ومن الطبيعي �أنه عندما تطرح
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فكرة للنقا�ش وت�أخذ فر�صتها كاملة
من احلوار وكذلك تنال ت�أييد الر�أي
العام� ،أن جتد هذه الفكرة طريقها
�إىل التنفيذ على �أر�ض الواقع ،وقد
ي�صاب املرء بالإحباط �إذا ظلت فكرته
هذه معلقة على الهواء دون الإ�سرت�شاد
بها.
واملهمة التي مازالت تنتظر من يقوم
بها هي الو�صول �إىل منظومة فكرية،
ب�سيطة ومركزة ،ت�ضع ت�صور ًا ملا
ينبغي عمله يف مواجهة التحديات
وكذا تقدمي حلول عملية للمواطنني
وخلق تيار وطني عام ال يتوحد حول
الأهداف فقط ،بل يتوحد �أي�ض ًا على
طرف الو�صول �إىل هذه الأهداف �أي
�إىل برامج عمل وا�ضحة وب�سيطة .
وهنا �أذكر جتربة دولة كوبا وهي
دولة �أمريكية التينية �إتبعت منهج ًا
�رصيح ًا وب�سيط ًا ،لكنه كان فعا ًال
يف حتقيق هدف الق�ضاء على الأمية
و�رسطانها ،وذلك ب�أن �أوقفت الدرا�سة
يف املدار�س والكليات واجلامعات
و�إن�رصف اجلميع� ،أي الطالب
واملعلمني والأ�ساتذة �إىل القرى
وتعليم �أبناء �شعبهم القراءة والكتابة
وبذا �إنتهى امل�رشوع بالق�ضاء على
االمية.
و�أظن �أن العدالة �شعار ي�سبق غريه من
ال�شعارات مت ت�أتي احلرية التي ت�ؤكد
وحتقق �إن�سانية الإن�سان ،و�أي�ض ًا
يجب احلفاظ على الأولويات حتى ال
ي�ضيع منا الطريق �إىل الأخريات.
هنالك اي�ض ًا م�س�ألة التالعب بالعقول
فمث ً
ال هل ميكن حق ًا ان حتتاج ح�ضارة
لأخرى وتق�ضي عليها؟ �أي �أن متحو
جمموع القيم والأفكار ال�سائدة
وت�ستبد لها بقيم �أخرى؟
�س�ؤال تبدو الإجابة عليه �رضورة يف
ع�رص العوملة ،وي�ؤكد مث ً
ال العالمة
العربي الكبري �إبن خلدون يف مقدمته"
�إن املغلوب جمبور على تقليد الغالب
ولذلك ت�سود لغة ال�شعوب الغالبة
على ال�شعوب املغلوبة" .وهذا هو
املنطق ال�سائد دائم ًا يف الع�صور
احلديثة هذا على الرغم من �أن هنالك
جند جتارب تاريخية وقع خاللها

العك�س� ،أي �أمم مغلوبة �أثرت ثقافاتها
على تلك الغالبة فمث ً
ال عندما �إنت�رصت
الإمرباطورية الرومانية الغالبة على
الإمرباطورية اليونانية املغلوبة،مل
تطغ احل�ضارة الرومانية ،بل
�سادت احل�ضارة اليونانية و�إ�ستمرت
وكانت هي ال�سائدة حتى على احلياة
الرومانية  .وهناك جتربة �أخرى
وهي عندما �إنت�رصت قوات املغول
الغازية على الدول الإ�سالمية ،مل
تندثر احل�ضارة الإ�سالمية ،بل كانت
هي ال�سائدة بالرغم من �إنت�صارهم،
كانوا هم اللذين �إعتنقوا الإ�سالم.
وت�ؤكد هذه اخلربات التاريخية� ،إن
الذي يحمي احل�ضارة والثقافة ،هو
قوة املجتمع ومدى متا�سكه ومدى
قوة قيمه وثقافته .وتتعاظم �أهمية
هذه الق�ضية مع ت�صاعد �صيحات
تطالب بالتغيري داخل �أروقة
واملطالبة
جمتمعنا املتما�سك.
بتغيري الذي ي�شمل جمموع القيم
ال�سائدة يف جمتمعنا ،وحماولة
طم�س وتغيري الرتاث الوطني ومل
يقت�رص الأمر على عدد من الأبحاث
�أو املقاالت �أو التقارير الأجنبية
وبالتحديد يف املجتمع الغربي ،بل
حتولت �إىل �سيا�سات وخطط وبرامج
لتحقيق �أهدافهم وحماولة �أالعيبهم
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بعقول �شبابنا.
و�إذا ما �أخذنا التجارب التاريخية
التي وقعت يف الع�صور املا�ضية
مثل ما جرى للرومان واملغول
،و�إعتربنا �أنها ال ت�صلح للقيا�س
عليها .لكن عند تقليبنا لأوراق
القرن الع�رشين �أي القرن املا�ضي
،ف�إننا جند جتارب حديثة تهدف
�إىل الهيمنة الثقافية وتغيري الهوية
،ومنها ما جرى للدولة العثمانية
عقب خ�سارتها للحرب العاملية
الأوىل ،وحتول هويتها �إىل الثقافة
الغربية .وكذلك ما �شهدته اليابان
عقب هزميتها يف احلرب العاملية
الثانية عندما قام القائد الأمريكي
�أنذاك اجلرنال ماك �أرثر وب�إر�شادات
من ر�ؤو�سائه يف البيت الأبي�ض بو�ضع
خطة بتغيري كل ما متثله اليابان من
قيم  .لذلك على �شبابنا الإحرتا�س من
هذه الألعاب بالعقول التي حتاول �أن
تطم�س هويتنا وثقافاتنا وتقاليدنا
ال�سمحة ،لكن من منظور �آخر ،جند
�أن الإ�ستفادة من التقنيات احلديثة
والتي ت�سود العامل حالي ًا هي من
ال�رضوريات لنا يف حماولة للتوا�صل
مع هذا العامل ،لذا الدر�س هو
الإ�ستفادة ولي�س التبعية والإنقياد
ملا ي�سمونه العوملة.
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يف حوار مع ال�شاب ت�سفا�أمل ظقاي :

ُ
َّ
الربنامج املعد �سيحدث نقلة نوعية يف العمل الإداري و�سي�ساهم يف دقته وجودته
الإنطالقة بعيدا عن التفكري يف العوائق املحتملة هو املحك الرئي�سي يف �إجناز االعمال
ينبغي على اجلهات امل�س�ؤولة االهتمام بق�ضايا ال�شباب وت�شجيعهم على الإبتكار
حوار  :حممود عبداهلل " �أبوكفاح "
احت�ضن مهرجان �إرتريا هذا العام والذي
اقيم مبدينة دقمحرى باالقليم اجلنوبي
العديد من الفعاليات الثقافية وقرى
االقاليم ف�ض ً
ال عن املعار�ض املختلفة
التي اتاحت الفر�صة للتعريف باملبدعني
و�إبتكاراتهم ,ففي خ�ضم اجلوالت التي
�أجريناها ب�ساحة املهرجان لفت �إنتباهنا
جتمهر عدد كبري من املواطنني والزوار
بداخل معر�ض �إقليم القا�ش -بركة,مما
دفعنا اىل التوجه حيث اجلمهرة ومعرفة
اجلديد يف االمر,ف�إذا بنا �أمام �شا�شة
حا�سوب كبرية تعر�ض �صور ًا ملجموعة
من البيانات الرقمية وعند �إقرتابنا منها
اكرث �أ�ستقبلنا ال�شاب ت�سفا�أمل ظقاي الذي
يعمل يف جمال الربجميات ب�رشكة "ليا
للألكرتونيات" مرحب ُا بقدومنا لي�رشح
لنا طبيعة قاعدة البيانات التي �ساهم يف
�إجنازها مع بقية زمالئه املبدعني برعاية
ال�رشكة التي يعمل بها  ,ولإدراكنا باهمية
هذا الربنامج الألكرتوين يف جودة العمل
الإداري قمنا ب�إجراء احلوار التايل معه
ف�إىل م�ضابط احلوار:
ماهو الهدف من قدومكم اىل املهرجان؟
تاتي م�شاركتنا يف مهرجان �إرتريا لهذا
العام �ضمن وفد �إقليم القا�ش -بركة بهدف
تعريف املواطنني والزوار بالإبتكار الذي
قمنا ب�إجنازه يف �رشكة ليا لاللكرتونيات
وذلك بطلب من �إدارة �إقليم القا�ش -بركة
التي كانت �صاحبة املبادرة ,فاالبتكار
هو عبارة عن قاعدة بيانات الكرتونية
ذات خ�صائ�ص مميزة و�سهلة الإ�ستخدام
والتي يتوقع ان تدخل حيز العمل ب�إدارة
اقليم القا�ش -بركة او ًال ليتو�سع نطاق
العمل بها م�ستقب ً
ال يف املديريات ومكاتب
فروع الوزارت بالإقليم.
ماطبيعة قاعدة البيانات التي قمتم

ب�إعدادها ومن �أين نبعت الفكرة؟
مت �إعداد هذا الربنامج االلكرتوين
بالإعتماد على نظام حفظ البيانات الذي
كان معمو ُال به يف �إدارة �إقليم القا�ش -بركة
�سابق ًا,مع �إدخال التعديالت عليها بحيث
تتما�شى مع طبيعة الربامج االلكرتونية
 ,كما اننا وبالتعاون مع القدرات
الب�رشية العاملة يف �إدارة االقليم وفروع
الوزارات املختلفة خا�صة اال�سا�سية
منها كوزارة الزراعة والتعليم والبني
التحتية وال�صحة �رشعنا يف �إعداد بع�ض
الفورمات التي مل تكن متوفرة لديهم من
قبل والتي ب�إمكانهم اال�ستفادة منها الآن
�،ضمن قاعدة البيانات املعدة واجلاهزة
للتطبيق يف الوقت احلايل ,مع العلم بان
بع�ض فروع الوزارات كان يقت�رص عملها
الإداري يف ال�سابق على �إعداد التقارير
و�إر�سالها اىل اجلهات املعنية دون
ترتيب وحتليل البيانات التي جتمعها
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 .ومما يجدر ذكره هنا ان �رشكة ليا
لاللكرتونيات عندما تبنت �إجناز هذا
الربنامج �أ�ستعانت بالعديد من خرباء
الربجميات والهند�سة االلكرتونية
,وعلوم الكمبيوتر بالإ�ضافة اىل �أكرث
من ع�رشة �أفراد من ذوي اخلربة الذين
عملوا لفرتات طويلة يف املكاتب الإدارية
للإدارات وفروع الوزارت ذات ال�صلة
كاالرا�ضي واملياه والبيئة وغريها .
ماهي الفوائد املتوقعة من قاعدة
البيانات التي قمتم ب�إعدادها ؟
قاعدة البيانات هذه �ستلعب دور ُا كبري ًا
يف جتويد العمل الإداري بالإقليم ,من
خالل تقليل عدد الكوادر املهدرة يف
�إجناز االعمال وت�سهيل عملية احل�صول
على البيانات وحفظها بالإ�ضافة اىل
�رسعة تلبية طلبات املواطنني ,واالهم
من كل ذلك ان هذا الربنامج االلكرتوين
برنامج رقمي متاح للتداول عرب ال�شبكة
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العنكبوتية والتي ميكن و�صلها بكل
املكاتب,بحيث يتم تبادل املعلومات
والبحوث بني االق�سام والوزارت املختلفة
ب�سهولة ,مما يعني هذه املكاتب على �آداء
مهامها وو�ضع خططها كما ينبغي,كما ان
ذلك ي�ساعد على عدم تكرار �أجراء البحوث
و�أهدار الوقت واملال الالزمني لذلك
,وب�إمكان املكاتب االدارية والوزارات
ان تعتمد على بع�ضها البع�ض يف احل�صول
على املعلومات دون �أي عناء بالدخول
اىل تلك ال�شبكة,على �سبيل املثال اذا
ارادت وزارة الزراعة �إقامة �سد يف موقع
ما,فما عليها واال ان تدخل اىل قاعدة
البيانات اخلا�صة بوزارة االرا�ضي واملياه
وكذا ق�سم البني التحتية لتح�صل على
املعلومات اخلا�صة برتبة املنطقة املقرر
اقامة ال�سد بها كقدرتها على تخزين املاء
وحجم الت�رسب ومالئمة طبيعة االر�ض
لإقامة ال�سد و غريها من املعلومات على
ان يتفرغ خرباء الزراعة للتعرف على
حجم امل�ساحات التي ميكن تنميتها ا�سفل
ال�سد ونوع املحا�صيل املالئمة للزراعة
يف املنطقة وعدد ال�سكان بها و�إمكانية
م�ساهمتهم يف فالحة تلك االرا�ضي وغريها
من املعلومات املطلوبة ,وب�شكل عام
ا�ستطيع ان اقول بان قاعدة البيانات هذه
�ستلعب دورا كبريا يف تر�شيد �إ�ستخدام
الوقت واملال واجلهد.
ماهي اخلطط التي و�ضعتموها لزيادة االقبال على
هذا الربنامج  ,من حيث التدريب على العمل به
وغريها من التدابري؟
من املعلوم ان هذا الربنامج و�صل الآن اىل
مراحله االخرية و �أكد اخلرباء فعاليته،
من خالل الإطالع على ادق تفا�صيله,ولكن
اي برنامج مهما كانت درجة �إعداده
يف غاية الدقة �سيتطلب جتريبه على

�أر�ض الواقع حتى
ولو كانت ثقتنا
كبرية جد ًا يف
وفيما
فعاليته,
يتعلق بالإ�ستخدام
ف�أن هنالك خطط
لتدريب العاملني
يف االدارات املختلفة
على التعامل مع
الربنامج
هذا
و �إ �ستخد ا مه  ,حيث
قامت �إدارة االقليم
ب�إن�شاء مركز نظم
املعلومات يف حا�رضة االقليم مدينة
بارنتو للإيفاء بهذا الغر�ض  ,وت�أهيل
عدد كبري من املوظفني باالقليم لي�س فقط
على �إ�ستخدام قاعدة البيانات هذه وامنا
اي�ضا تدريبهم على حتويل ال�سجالت التي
�أعدت يدوي ًا يف ال�سابق اىل ملفات رقمية
يتم تداولها عرب ال�شبكة االلكرتونية,
ومن خالل احليثيات البادية امامنا ف�إن
هذه الربنامج �سيجد بالت�أكيد القبول
والتفاعل من اجلميع النهم �سيدركون
املنفعة التي �ستعود عليهم ب�إ�ستخدامه .
ماهي الطفرة التي �سيحدثها هذا الربنامج
االلكرتوين يف العمل الإداري باالقليم؟
هذا الربنامج �سيحدث نقلة نوعية يف
العمل الإداري و�سي�ساهم يف دقته وجودته
ال�سيما وان البيانات يف هذا الربنامج
حتفظ ب�شكل م�أمون بحيث التتعر�ض
لل�ضياع او الإخرتاق من �أي جهة كانت.
فكل �شخ�ص يود الدخول اىل �شبكة قاعدة
البيانات هذه البد ان يكون لديه كلمة
املرور اخلا�صة به"الكود" وبالتايل مينع
ذلك حدوث اي تخريب للبيانات,كما
ان املعلومات التي حتفظ وفقا لهذا
الربنامج غري
قابلة للتلف
�أيا كان نوع
املخاطر التي
تتعر�ض لها,
ال�سيما وان
هذه البيانات
ظة
حمفو
ب�شكل رقمي
بحيث ميكن
ا �ستعا د تها
مرة اخرى بكل
�سهو لة  ,و ما
اود ان ا�شري
اليه هنا ان
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�إدارة االقليم �رشعت منذ فرتة يف جتهيز
البنى التحتية اخلا�صة ب�شبكة الإنرتنيت
التي �سيتم من خاللها تداول املعلومات
املتوفرة يف قاعدة البيانات ,مع العلم
بان هذه ال�شبكة يتم التحكم فيها من
خالل جهاز حتكم وتخزين"�سريفر" ل�ضبط
عملية تدفق و�إن�سياب البيانات.
هل �سيقت�صر هذا الربنامج على �إقليم القا�ش -بركة
�أم �سيتم تعميمه على بقية االقاليم االخرى؟
من املعلوم ان هذا الربنامج اعد
بالإعتماد على الهيكل االداري املوجود
ب�إقليم القا�ش -بركة وبرغبة �إدارة الإقليم
ومبادرتها ،لكن هذا اليعني بان العمل
به �سيكون مقت�رص ًا على هذا االقليم دون
غريه,فهو معد ب�شكل رقمي حديث قابل
لإجراء التعديالت فيه ح�سب طبيعة
امل�ؤ�س�سة او الإدارة التي ترغب العمل به
 ,وب�إخت�صار هذا الربنامج متاح ون�أمل
ان ي�ستفيد منه اجلميع كما ينبغي.
ماهي الر�سالة التي توجهها اىل ال�شباب؟
او ًال ان اقول ب�أن الإنطالقة هي املحك
الرئي�سي يف �أي �إجناز نود حتقيقه,
فاليعقل ان نثبط عزائمنا قبل ان نبد�أ
يف املحاولة بالقول ،ان هذا م�ستحيل
للغاية ,او ان الظروف املادية الت�سمح
لنا بذلك .ومن امل�ؤ�سف ان العديد من
�شبابنا يقعون فري�سة لهذه امل�شكلة
,ي�ستبقون االحداث ويقر�أونها قراءة
خاطئة ح�سب هواهم,وكل ما امتناه
ان نتخل�ص من هذه العقدة  ،وننطلق
اىل عامل االبتكار والإبداع بقلب مفتوح
وعقل متقد  ،دون الإلتفات اىل العقبات
والعوائق التي ت�صادف معظم االعمال يف
بدايتها .
وعلى اجلهات امل�سئوولة يف املجتمع
ان تهتم بق�ضايا ال�شباب وت�شجعهم
على الإبتكار حتى يحققوا طموحاتهم
وي�ساهمو يف خدمة ال�شعب والوطن.
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حممود عبداهلل "�أبوكفاح "

دعوة لتمتع بالأ�شياء واملواقف يف �أوانها !
العديد من املواقف التي متر بنا والأ�شياء الب�سيطة التي منلكها
ولكننا نغفل عنها لإ�سباب جمهولة  ,لنكت�شف مدى اهميتها يف حياتنا
وقدرتها على بث املتعة والبهجة يف نفو�سنا بعد �سنني طويلة وحينها وبكل �أ�سف
جندها قد تال�شت واختفت كلي ًا عن عاملنا ,وبعدها على الفور تبد�أ رحلة بكاءنا �شوقا
وحتنانا اىل ذكراها العطرة التي التفارق خميلتنا �أينما حللنا ونزلنا ,لنملأ الدنيا
�ضجيجا باحلديث عن روعتها وجمالها الأخاذ الذي ي�أ�سر القلوب وميلك الألباب .ليت
الأمر يقت�صر على ذلك فقط ,فقد ت�صبح تلك اال�شياء واملواقف جزء ًا من احالمنا
التي ت�سكن وعينا الباطن والتي ن�ستعيد �شريطها تارة ب�إرادتنا الذاتية من خالل
�إ�ستغالل الفر�ص التي تذكرنا بها وتارة �أخرى متر بنا ب�شكل ال �إرادي يف احالمنا
�أثناء اخللود اىل النوم ,فاالحالم كما نعلم هي �سل�سلة من التخيالت التي حتدث �أثناء
النوم ,والتي تختلف يف مدى متا�سكها ومنطقيتها,وهنالك الكثري من النظريات التي
تف�سر حدوث تلك الأحالم وت�صفها بانها الو�سيلة التي تلج�أ �إليها النف�س لأ�شباع
رغباتها ودوافعها التي كبتت يف زمن ما والتي يكون �أ�شباعها �صعبا يف الواقع بعد
فوات اوانها  ،ففى الأحالم يري الفرد دوافعه قد حتققت يف �صوره حدث �أو موقف
ما,ولكن من ال�صعب ً
جدا على احلامل �أن يعيد �صياغة حلمه بدقة وبذاتية ر�ؤيته لها
 .وعندما نحاول فك رموز الأحالم التي مرت بنا اعتما ًدا على معارفنا ال�شخ�صية،
جند �أنف�سنا �أمام عملية نف�سية معقدة وحتوالت ديناميكية تعيد جممل عنا�صر احللم
�إىل �شخ�صياتنا والبيئة التي ع�شنا فيها .
من املعلوم ان االحالم التعك�س ال�صورة احلقيقة ملا فرطنا الإ�ستمتاع به يف الواقع ،لذا
وبد ًال من �أغراق ذواتنا طواعية يف دوامة من الأحالم التي اليخلو بع�ضها من امل�شاهد
املزعجة واملخيفة دعونا نعي�ش اللحظات واملواقف اجلميلة يف حياتنا حلظة بلحظة .
فما اكرث الأ�شياء التي ب�إمكانها ان متلأ قلوبنا بالفرحة وتغمر حوا�سنا بال�سعادة يف
هذا الكون اذا امعنا النظر فيها وتقم�صناها عق ًال وروح ًا م�ستعينني بالتفا�ؤل وبعد
النظر .وكم يحز الأمل يف نف�س املرءعندما ي�شاهد البع�ض ممن جعلوا الت�شا�ؤم
رفيقهم دوم ًا والنظرة ال�سوداوية ديدنهم  ,بحيث يبدون مرار ًا وتكرار ًا تذمرهم
من احلياة ملقني ظال ًال قامتة على الكون الذي ماعاد يحتمل اكرث مما هو عليه من
�أزمات خانقة وحروب ونزاعات دامية.
دعونا نوجه كافة طاقاتنا لدفع النا�س من اجل �إكت�شاف كل ما من �شانه ان يجعل
احلياة من حولنا �سل�سلة ،وذات رونق وجمال يذهب عنا عناء ال�سعي وراء م�شاغل
الدنيا التي التنتهي وال تقف عند حد معني ,فلنزرع التفا�ؤل وحب اجلمال يف نفو�س
اطفالنا حتى يرتبوا على هذه اخل�صال التي �ستكون بالتاكيد عون ًا لهم يف التغلب على
�ضغوط احلياة وم�صاعبها ،التي مبقدرونا فقط من خالل التفا�ؤل ان جنعل املُر فيها
حام�ض ًا واحلام�ض حلو ًا .
16

ال�شباب العدد 20

احلرية ال�شخ�صية عند ال�شباب هل مطلقة �أم مقيدة !

يرغب ال�شباب ب�شكل طبيعي يف
التمتع باال�ستقالل واحلرية يف �ش�ؤونهم
اخلا�صة ،ويعتربون ذلك من �أق�رص الطرق
�إىل توكيد الذات ،و�إثبات ال�شخ�صية،
وال�شعور بالو�صول �إىل مرحلة ال�شباب
وجتاوز حالة االعتماد واالنقياد للعائلة
والأ�رسة.
ومن املظاهر التي تربز على جيل ال�شباب
لتحقيق اال�ستقالل والتحرر :اخلروج على
الآداب والعادات والتقاليد املوروثة
من الأجيال ال�سابقة ،وعدم طاعة
الأوامر والنواهي ال�صادرة من الوالدين
�أو املربني ،والظهور مبظهر الكبار،
وا�ستخدام اخل�شونة والقوة للح�صول على
الرغبات واحلاجات ،وممار�سة العناد
جتاه الأ�شياء املختلف عليها� ..إىل غري
ذلك من املظاهر التي تظهر بو�ضوح على
املراهقني وال�شباب للتعبري عن الرغبة
يف اال�ستقالل والتحرر من كل القيود
وال�ضوابط العائلية واالجتماعية.
والرغبة يف اال�ستقالل عن العائلة قد
يكون �إيجابي ًا ،فيما �إذا كان ي�ساعد على
اعتماد ال�شاب على ذاته ،ويف تنمية الثقة
بنف�سه ،وتوكيد �شخ�صيته .وقد يكون
�سلبي ًا؛ فيما �إذا كان مظهر ًا من مظاهر
والعجب الزائد بالذات ،وعدم
الغرور
ُ
احرتام الوالدين �أو املربني واملعلمني،
وعدم االهتمام بالآخرين ،والتمرد على كل
القيم وال�ضوابط االجتماعية والأخالقية.
كما �أن النزوع �إىل التحرر واحلرية قد
يكون مفيد ًا �إذا كان منطلق ًا من احلرية
املوجهة ولي�س املطلقة بحيث ي�ساهم
التحرر من القيود اخلاطئة يف تنمية
الإبداع واالبتكار عند ال�شباب الطموح،
وتنمي البناء العلمي والثقايف والفكري؛
كما �أن احلرية يف �إطار ال�ضوابط ت�ساهم
يف تنمية ال�شخ�صية الإن�سانية لل�شباب.
�أما �إذا كانت الرغبة يف التحرر واحلرية
يعني احلرية املطلقة من دون �أية قيود
و�ضوابط فال �شك �أن مثل هذه احلرية لها
خماطر و�آثار �سلبية وتدمريية للأفراد
واملجتمعات.
من امليول احلادة التي ت�ستيقظ ب�شدة
عند ال�شباب لدى بلوغهم هذه املرحلة
وجتذبهم وت�سلب �ألبابهم هي رغبة
احلرية ،و�أية حرية؟ لي�ست احلرية

املعتدلة املعقولة
بل احلرية املتطرفة
ال�شاب
واحلادة.
بطبعه يريد احلرية
املطلقة بال �أي
قيد �أو �رشط ،ويف
ر�أيه �أن احلديث عن
واملنطق،
العقل
القانون
وعن
وعن
وال�ضابطة،
امل�صلحة واحلدود،
هو �أمر ال قيمة له.
وال�شيء الذي يرغب
به ال�شاب ويطلبه
حثيث ًا باندفاع و�شوق؛ الإ�شباع احلر
للغرائز وااللتذاذ املطلق يف نيل الرغبات
النف�سية ،وال ميكن بلوغ هذا الهدف �إال
باحلرية �ألالحمدودة واملطلقة ،لهذا قيل
�أن ال�شباب مرحلة الإفراط ،والكهولة
مرحلة االعتدال ،وال�شيخوخة مرحلة
االلتزام .
و�إذا كان الكبت واخل�شونة والقوة من
الأ�ساليب الرتبوية اخلاطئة يف التعامل
مع الأوالد والأبناء "جيل ال�شباب" ف�إن من
اخلط�أ �أي�ض ًا �إطالق العنان للأوالد با�سم
احلرية ،لأن مثل هذه احلرية املطلقة
تعني الفو�ضى والوقوع يف الرذائل
واالنحراف ،والأنكى �أن تقع مثل هذه
الأعمال حتت م�سمى احلرية ،وا�ستقالل
ال�شخ�صية ،والتعبري عن الذات!
واملطلوب تنمية الرغبة يف اال�ستقالل
والتحرر عند جيل ال�شباب ،لكن �ضمن
ال�ضوابط والقيود الأخالقية واالجتماعية
واملجتمعية والقيم واملوروثات .كما �أن
من ال�رضوري تر�شيد توجهات ال�شباب
بحيث تكون باجتاه احلق والعدل
والإجتهاد والتطلع اىل االمام والعمل
بجد و�إجتهاد ،و�أن يكون مفهوم اال�ستقالل
والتحرر عند ال�شباب يعني االعتماد على
الذات ،وبناء ال�شخ�صية ،وا�ستثمار
املواهب والقدرات والإمكانات يف البناء
والعطاء والإنتاج ،مبا يعود بالنفع
والفائدة على الأفراد وكذلك على املجتمع
وم�سرية الأمة نحو التقدم والتطور
والتح�رض.
ومن املهم للآباء تفهم متطلبات ال�شباب
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وفق ًا ملتغريات الع�رص ،و�إعطاء املزيد من
اال�ستقاللية واحلرية لل�شباب يف �ش�ؤونهم
اخلا�صة والعامة يف م�سريتهم احلياتية
مع الرت�شيد ،واملراقبة الواعية ،وتقدمي
الن�صح والإر�شاد ،والبعد عن �أ�ساليب
اخل�شونة واملعاملة القا�سية معهم.
وكثري ًا ما ي�ؤدي عدم تفهم جيل الآباء
�إىل متغريات الزمان ،ومتطلبات الأوالد،
و�رضورات احلياة املعا�رصة �إىل ال�رصاع
والنزاع بني الأوالد والآباء ،ولذلك جند
يف املجتمع تزايد حالة ال�صدام والقطيعة
بني �أفراد العائلة الواحدة ..بني الأبناء
و�آبائهم ،والفتيات و�أمهاتهن .وغالب ًا
ما يكون ال�سبب هو اخلالف يف الر�ؤية
والنظرة �إىل الأمور والأ�شياء .وقد يكون
اخلط�أ من الأوالد "ال�شباب" �أو الآباء
"ال�شيوخ" �أو من كليهما مع ًا.
وملعاجلة تلك امل�شكلة يجب �أن يتفهم كل
جيل متطلبات ور�ؤى اجليل الآخر ،حتى
ال يقع الت�صادم والتقاطع ،وحتى يحل
االحرتام والتقدير حمل النزاع وال�رصاع.
كما �أنه من الواجب �أن يحرتم الأوالد
�آباءهم و�أمهاتهم ،و�أن ي�ستفيدوا من
جتاربهم احلياتية .وعلى الآباء �أن ُين َُّموا
يف �أوالدهم الثقة بالنف�س ،واالعتماد
على الذات ،و�أن ال يقفوا حجر عرثة �أمام
النزوع الطبيعي �إىل اال�ستقاللية واحلرية
ال�شخ�صية يف �إطار ال�ضوابط الأخالقية
والقيم اخلا�صة باملجتمع واالمة؛ ولكن
من املهم �أن يتوافق ذلك مع الرت�شيد
والن�صح واملراقبة والتوجيه.
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املخاطر ال�صحية املحدقة بال�شباب واحللول املقرتحة
�إعداد :حممد على حميدة
احلقائق الرئي�سية :

•  -يق�ضي �أكرث من  2.6مليون �شاب من الفئة
العمرية � 10-24سنة نحبهم كل عام فى
خمتلف بقاع العامل لأ�سباب عدة منها� ،أ�سا�س ًا،
�أ�سباب ميكن جتنبها.
•  -تعي�ش نحو  16مليون فتاة من الفئة
العمرية � 15-19سنة جتربة الوالدة كل
عام.
•  -من املالحظ � ّأن  40%من الإ�صابات
اجلديدة بفريو�س الأيدز التي ُ�سجّ لت يف عام
� 2009أملّت ب�شباب من الفئة العمرية 15-24
�سنة.
•  -يواجه نحو  20%من املراهقني ،يف مرحلة
ما ،م�شكلة من م�شاكل ال�صحة النف�سية �أ�شيعها
االكتئاب �أو القلق.
•  -هناك نحو  150مليون من ال�شباب الذين
يتعاطون التبغ.
ً
•  -يهلك نحو � 430شابا من الفئة العمرية
� 10-24سنة كل يوم ج ّراء العنف الذي
ميار�سه بع�ضهم ّ
�ضد بع�ض.
•  -تت�سبّب الإ�صابات الناجمة عن حوادث
املرور يف وقوع نحو  700حالة وفاة بني
ال�شباب كل يوم.

نبذة عامة :

ينعم معظم ال�شباب ب�صحة ج ّيدة .غري � ّأن كل
عام ي�شهد وفاة �أكرث من  2.6مليون �شاب من
الفئة العمرية � 10-24سنة فى خمتلف مناطف
العامل  .وهناك عدد هائل من ال�شباب الذين
يعانون من �أمرا�ض تعرقل قدرتهم على النمو
والنماء بال�شكل الكامل .وال يزال عدد كبري
تعر�ض �أحوالهم
منهم ينتهجون �سلوكيات ال ّ
ال�صحية للخطر يف الوقت الراهن فح�سب ،بل
كذلك يف ال�سنوات املقبلة .وهناك عالقة بني نحو
ثلثي الوفيات ّ
املبكرة وثلث �إجمايل عبء املر�ض
الذي ينوء به البالغون وبني �أمرا�ض �أو �سلوكيات
بد�أت يف مرحلة ال�شباب ،مبا يف ذلك تعاطي التبغ
�أو نق�ص الن�شاط البدين �أو ممار�سة اجلن�س دون
التعر�ض للعنف.
االحتماء �أو ّ
واملعروف � ّأن تعزيز املمار�سات ال�صحية �أثناء
املراهقة واتخاذ اخلطوات الالزمة لتح�سني حماية
ال�شباب من املخاطر ال�صحية من الأمور احلا�سمة
الأهمية ل�ضمان �صحة البلدان و�ضمان البنية
التحتية االجتماعية يف امل�ستقبل وتوقي امل�شاكل

ال�صحية عند الكرب.
أقرت
�
ويف عام ّ ،2002
الدورة اال�ستثنائية املعنية
بالطفل التي عقدتها
اجلمعية العامة للأمم
املتحدة باحلاجة �إىل
"و�ضع وتنفيذ �سيا�سات
وبرامج وطنية ب�ش�أن �صحة
املراهقني ،ت�شمل �أهداف ًا
وم�ؤ�شرات ،من �أجل
النهو�ض ب�صحتهم البدنية
والعقلية".
ومن الأُطر الهامة لتح�سني �صحة ال�شباب املرامي
الإمنائية للألفية التي يتع ّلق مرميان منها ،ب�شكل
خا�ص ،ب�صحة ال�شباب.
•  -يتمثّل املرمى  5يف �إتاحة خدمات ال�صحة
الإجنابية للجميع ،علم ًا ب� ّأن �أحد م�ؤ�شراته هو
معدل احلمل بني الفتيات من الفئة العمرية
� 15-19سنة.
•  -يتمثّل املرمى  6يف وقف انت�شار الأيدز
والعدوى بفريو�سه ،ومن م�ؤ�شراته احلدّ بن�سبة
 25%من الإ�صابات بني ال�شباب ،ويحدّ د ذلك
الهدف ن�سبة ال�شباب من الفئة العمرية 15-24
�سنة ممّن ينبغي �أن تكون لديهم معارف �شاملة
و�صحيحة ب�ش�أن الأيدز والعدوى بفريو�سه.
كما ُيعد حق جميع ال�شباب يف ال�صحة من
احلقوق املن�صو�ص عليها يف ال�صكوك القانونية
الدولية .ففي عام � ،2003أ�صدرت اللجنة
املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تعليق ًا
عام ًا مت االعرتاف فيه باالحتياجات ال�صحية
والنمائية واحلقوق اخلا�صة للمراهقني وال�شباب.
وما يزيد يف دعم تلك احلقوق اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التميز �ضدّ املر�أة واحلق يف ال�صحة.
الق�ضايا ال�صحية التي ت�ؤ ّثر يف ال�شباب

يرد �أدناه بع�ض من الق�ضايا ال�صحية
الرئي�سية التي ت� ّؤثر يف ال�شباب.

احلمل والوالدة يف مراحل مب ّكرة :
تعي�ش نحو  16مليون فتاة من الفئة العمرية
� 15-19سنة جتربة الوالدة كل عام -ما يقارب
ُ�سجل يف
 11%من جمموع الوالدات التي ت ّ
جميع �أنحاء العامل .وحتدث الغالبية العظمة من
ُ�سجل بني املراهقات يف البلدان
الوالدات التي ت ّ
جراء
النامية .وتفوق خماطر وفاة املراهقات ّ
�أ�سباب لها عالقة باحلمل خماطر وفاة الن�ساء
جراء الأ�سباب ذاتها .فك ّلما كان عمر
الأكرب �سن ًا ّ
ً
املراهقة منخف�ضا �أثناء احلمل زادت ن�سبة املخاطر
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املحدقة بها .ومن الأمور التي ميكنها الإ�سهام يف
خف�ض حاالت احلمل ّ
�سن و�إنفاذ
املبكرة للغاية ّ
ال�سن الأدنى للزواج وحت�سني فر�ص
قوانني حتدّ د ّ
احل�صول على املعلومات واخلدمات اخلا�صة
مبنع احلمل .وينبغي تزويد املراهقات الالئي
حملن فع ً
ال بخدمات ج ّيدة يف الفرتة ال�سابقة
للوالدة وبقابلة ماهرة مل�ساعدتهن يف الوالدة� .أ ّما
املراهقات الالئي يرغنب يف وقف احلمل فينبغي
تزويدهن بخدمات الإجها�ض امل�أمون� ،إذا ما كان
القانون ي�سمح بذلك.

فريو�س الأيدز :

من املالحظ � ّأن  40%من الإ�صابات اجلديدة
بفريو�س الأيدز التي ُ�س ّجلت يف جميع �أنحاء العامل
يف عام � 2009أملّت ب�شباب من الفئة العمرية
مير يوم واحد �إ ّال وي�شهد �إ�صابة
� 15-24سنة .وال ّ
� 2400شاب �آخر بذلك الفريو�س وهناك ،على
ال�صعيد العاملي� ،أكرث من  5.7مليون من ال�شباب
املتعاي�شني مع الأيدز والعدوى بفريو�سه .وال بدّ
�أن يعرف ال�شباب كيف يحموا �أنف�سهم و�أن تُتاح
لهم الو�سائل الالزمة لذلك .ومن تلك الو�سائل
العوازل التي ّ
متكن من توقي �سراية الفريو�س
عن طريق االت�صال اجلن�سي ،والإبر واملحاقن
النظيفة ملن يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن.
وال ميلك �سوى  36%من الفتيان و 24%من
الفتيات ،حالي ًا ،املعارف ال�شاملة وال�صحيحة التي
يحتاجونها حلماية �أنف�سهم من الفريو�س .وحت�سني
التحري وخدمات
فر�ص احل�صول على خدمات
ّ
ّ
امل�شورة ذات ال�صلة من الأمور التي متكن ال�شباب
من معرفة حالتهم فيما يخ�ص فريو�س الأيدز
وت�ساعدهم على احل�صول على ما يحتاجونه من
خدمات الرعاية ،وتوقي زيادة انت�شار الفريو�س.
كما ينبغي ،حيثما ت�سهم الظروف االجتماعية
تعر�ض ال�شباب
والثقافية واالقت�صادية يف زيادة ّ
لعدوى فريو�س الأيدز ،انتهاج ا�سرتاتيجية وقائية
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فعالة من �أجل الت�صدي لتلك العوامل �أي�ض ًا.
�سوء التغذية
يدخل كثري من ال�صبيان والبنات ،يف البلدان
النامية ،مرحلة املراهقة وهم يعانون �سوء
التغذية ،ممّا يجعلهم �أكرث عر�ضة من غريهم
ملخاطر الأمرا�ض والوفاة ّ
املبكرة .وعلى عك�س
تعر�ض ال�شباب ،يف البلدان املنخف�ضة
ذلك يزداد ّ
الدخل والبلدان املرتفعة الدخل على حدّ �سواء،
لفرط الوزن وال�سمنة (�شكالن �آخران من �أ�شكال
�سوء التغذية التي ت�ؤدي �إىل عواقب �صحية
وخيمة وتفر�ض ،على املدى البعيد� ،أعبا ًء مالية
فادحة على ال ُنظم ال�صحية) .ومن الأ�س�س التي
ّ
متكن من �ضمان �صحة ج ّيدة عند الكرب البدء
بانتهاج عادات التغذية املنا�سبة والنظام الغذائي
ال�صحي والن�شاط البدين يف مرحلة ال�شباب.
كما � ّأن من الأهمية مبكان توقي امل�شاكل التغذوية
ومكمالت
ب�إ�سداء امل�شورة وتوفري الأغذية
ّ
املغذيات الزهيدة املقدار (للمراهقات احلوامل
مث ً
ال) ،والك�شف عن امل�شكالت ال�صحية (مثل
فقر الدم) وتدبريها ب�سرعة وفعالية عند وقوعها.
ال�صحة النف�سية :
يواجه نحو  20%من املراهقني ،يف مرحلة
ما ،م�شكلة من م�شاكل ال�صحة النف�سية �أ�شيعها
التعر�ض
االكتئاب �أو القلق .وما يزيد من خماطر ّ
لتلك امل�شاكل جتارب العنف والإذالل والإنقا�ص
من القيمة والفقر ،كما � ّأن االنتحار ميثّل �أحد
أهم �أ�سباب وفاة ال�شباب .ومن الأمور التي
� ّ
ميكنها امل�ساعدة على تعزيز ال�صحة النف�سية بناء
مهارات احلياة لدى الأطفال واملراهقني وتزويدهم
بالدعم النف�سي االجتماعي يف املدار�س والأماكن
املجتمعية الأخرى .وينبغي� ،إذا ما ظهرت
م�شاكل ما ،الك�شف عنها وتدبريها من قبل
عاملني �صحيني �أكفاء من ذوي امل�ؤهالت يف هذا
املجال.
تعاطي التبغ :
تبد�أ الغالبية العظمة من م�ستخدمي التبغ تعاطي
تلك املادة يف مرحلة املراهقة .وهناك ،حالي ًا،
�أكرث من  150مليون من ال�شباب الذين يتعاطون
التبغ ،وهذا العدد يف تزايد يف �شتى �أنحاء العامل،
وال�سيما بني الفتيات .واجلدير بالذكر � ّأن ن�صف
�أولئك ال�شباب �سيق�ضون نحبهم يف مراحل
ّ
مبكرة نتيجة تعاطي التبغ .واملعروف � ّأن حظر
الإعالن عن التبغ ورفع �أ�سعار منتجات التبغ
و�سن قوانني متنع التدخني يف الأماكن العامة من
ّ
الأمور التي ت�سهم يف تخفي�ض عدد الأ�شخا�ص
الذين ي�شرعون يف تعاطي تلك املنتجات .كما
ت�سهم تلك التدابري يف تقلي�ص كميات التبغ التي
ي�ستهلكها املدخنون وزيادة �أعداد ال�شباب الذين
يقلعون عن التدخني.
تعاطي الكحول على نحو �ضار :
يزداد انت�شار ظاهرة �شرب الكحول على نحو �ضار

بني ال�شباب يف
كثري من البلدان.
ومن املالحظ
تعاطي
� ّأن
الكحول يبد�أ
يف �سن ّ
مبكرة:
فالتقارير ت�شري
�إىل � ّأن 14%
من املراهقات
و 18%من
املراهقني من
الفئة العمرية
1 3 -1 5
�سنة يتعاطون
يف
الكحول
البلدان املنخف�ضة
الدخل .وتت�س ّبب تلك الظاهرة يف فقدان القدرة
على �ضبط النف�س وزيادة ال�سلوكيات املحفوفة
باملخاطر .واجلدير بالذكر � ّأن �شرب الكحول
أهم الأ�سباب الكامنة وراء
على نحو �ضار من � ّ
وقوع الإ�صابات (مبا يف ذلك الإ�صابات الناجمة
عن حوادث املرور) والعنف (ال�سيما العنف
املنزيل) والوفيات ّ
املبكرة .وحظر الإعالن عن
الكحول وتنظيم �إمكانيات احل�صول عليه من
اال�سرتاتيجيات الفعالة للحدّ من انت�شار تلك
الظاهرة بني ال�شباب .وميكن الإ�سهام يف احلدّ من
تلك الظاهرة بتقدمي ن�صائح وتوجيهات موجزة
لدى الك�شف عنها.
العنف :
العنف من الأ�سباب الرئي�سية لوفاة ال�شباب،
مير يوم واحد �إ ّال
وال�سيما الذكور منهم :فال ّ
وي�شهد وفاة نحو � 430شاب ًا من الفئة العمرية
جراء العنف الذي ميار�سه بع�ضهم
� 10-24سنة ّ
جراء
�ضدّ بع�ض .وهناك ،لكل حالة وفاة حتدث ّ
العنف ،نحو � 20إىل  40من ال�شباب الذين
يتعينّ عالجهم يف امل�ست�شفى من �إ�صابات لها
عالقة بالعنف.
ومن الأمور التي ميكنها امل�ساعدة على توقي
العنف تعزيز التوا�صل بني الآباء والأطفال يف
املراحل ّ
املبكرة من حياتهم وتدريب الأطفال
لإك�سابهم مهارات احلياة الالزمة ،واحلدّ من
�إمكانية ح�صولهم على الكحول وو�سائل القتل،
مثل الأ�سلحة النارية .كما � ّأن تزويد �ضحايا
العنف من املراهقني بخدمات الرعاية التي تراعي
ح�سا�سيتهم واال�ستمرار يف دعمهم من التدابري
التي ميكنها الإ�سهام يف معاجلة �آثار العنف اجل�سدية
والنف�سية على حدّ �سواء.
الإ�صابات :
ُ
أهم �أ�سباب الوفاة
�
من
دة
تعم
مل
ا
غري
الإ�صابات
ّ
ّ
والعجز بني ال�شباب .وتودي حوادث املرور
بحياة زهاء � 700شاب كل يوم .وتقدمي الن�صائح
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�إىل ال�شباب ب�ش�أن القيادة ب�أمان ،وتوخي ال�صرامة
يف �إنفاذ القوانني التي حتظر القيادة حتت ت�أثري
الكحول واملخدرات ،وزيادة فر�ص اال�ستفادة
من و�سائل النقل املوثوقة والآمنة من الإجراءات
ُ�سجل بني
الكفيلة باحلدّ من حوادث املرور التي ت ّ
ال�شباب .وميكن� ،إذا وقع حادث من حوادث
املرور� ،إنقاذ حياة امل�صابني بت�سريع ح�صولهم على
اخلدمات الفعالة من خدمات رعاية الر�ضوح.
ا�ستجابة منظمة ال�صحة العاملية
ت�ضطلع منظمة ال�صحة العاملية بطائفة من
الوظائف من �أجل حت�سني �صحة ال�شباب ومنها :
•  -ح�ساب عدد ال�شباب الذي يتوفون
ويتعر�ضون للأمرا�ض والإ�صابات ،وعدد
ّ
ال�شباب الذين ينتهجون ممار�سات ميكنها �أن
تعر�ضهم للأمرا�ض �أو الإ�صابات يف امل�ستقبل.
ّ
وي�شمل ذلك �أي�ض ًا تقدير العوامل املجتمعية التي
تعرقل �أو ت�ساعد �صحة املراهقني ومنائهم.
ال�سبل فعالية يف تعزيز
•  -حتديد �أكرث ُ
�صحة ال�شباب ،وتوقي امل�شكالت ال�صحية،
واال�ستجابة لها عند حدوثها؛
•  -ا�ستحداث الأ�ساليب والأدوات التي ميكن
ا�ستخدامها لتطبيق الب ّينات يف البلدان؛
• � -ضمان وجود ما يلزم من جمموعات الأفراد
وامل�ؤ�س�سات القادرة على تطبيق تلك الب ّينات يف
البلدان؛
• � -إذكاء الوعي العام ،ووعي الفئات اخلا�صة،
بالق�ضايا ذات ال�صلة؛
•  -بناء فهم متبادل بني ال�شركاء و�شعور متبادل
بالهدف املن�شود من الإجراءات التي يتعينّ
القيام بها؛
•  -دعم البلدان يف �صوغها لل�سيا�سات والربامج
وتنفيذها ور�صدها وتقييمها.
مت ،خالل جمعية ال�صحة العاملية الرابعة وال�ستني
يف عام  ،2011اعتماد قرار ب�ش�أن ال�شباب
واملخاطر ال�صحية.
عن �صحيفة وقائع رقم 345
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�أيها ال�شاب :
تقطعه قطعك
الوقت
اال�ستاذ/عبدالقادر ديني

عوامل ت�ضييع وخ�سارة الأوقات كثرية ،والكثري من
النا�س ال يفكر يف معرفة هذه العوامل ليتجنبها ،لأن
الفرد منا �إن حاول بقدر الإمكان معرفة هذه العوامل
وعمل على �إزالتها� ،ستكون �أبرز النتائج وجود وقت
فائ�ض ي�ستطيع ق�ضائه يف �أمور �أخرى �أكرث �أهمية،
كالرتفيه عن النف�س ،والتطوير الذاتي عربا لقراءة
�أو ح�ضور دورات متخ�ص�صة يف جمال ما �أو توطيد
العالقات بينه وبني �أ�سرته و�أ�صدقائه وعائلته،
ون�ستعر�ض هنا �أبررز عوامل ت�ضييع الأوقات:
عدم وجود �أهداف �أو خطط ،وهذا يجعل من حياة
الإن�سان متخبطة ع�شوائية ال تعرف لها هدفاُ فال تركز
على �أعمال معينة ،بل جترب كل �شيء وتعمل كل
�شيء والنتيجة ال تنتج �أي �شيء .التكا�سل والت�أجيل،
وهذا �أ�شد معوقات تنظيم الوقت وا�ستغالله ،ذلك �أن
الت�أجيل ال يتوقف على �سبب معني ،بل عادة يكون
ب�سبب عدم رغبة الإن�سان يف �إنهاء العمل املراد �إجنازه،
لذلك كن حازم ًا مع نف�سك وال ت�أجل .الن�سيان ،وهذا
يحدث لأن ال�شخ�ص ال يدون ما يريد �إجنازه ،في�ضيع
بذلك الكثري من الواجبات ،والكثري من الذين
ن�صحتهم بتدوين �أعمالهم ومواعيدهم جنحوا يف
جتاوز م�شكلة الن�سيان �أما من �أ�صر على عدم الكتابة
واعتمد على ذاكرته فقط ف�إنه بالت�أكيد �سين�سى
بع�ض الأعمال واملواعيد و�سي�شتت ذهنه يف الكثري
من الأعمال .مقاطعات الآخرين ،و�أ�شغالهم ،والتي
قد ال تكون مهمة �أو ملحة ،اعتذر منهم بكل لباقة،
لذى عليك �أن تتعلم قول ال لبع�ض االمور ،وهذا
�أمر �سيجنبك حتمل م�س�ؤوليات �أكرث من طاقتك �أو
�أكرث من �أن يت�سع لها وقتك .عدم �إكمال الأعمال� ،أو
عدم اال�ستمرار يف التنظيم نتيجة الك�سل �أو التفكري
ال�سلبي جتاه التنظيم ،وكثري ًا ما جند �شخ�ص ًا يقوم
بال�شروع يف �إجناز عمل ما �أو م�شروع ثم يتوقف عندما
�أكمل  80%من العمل ،ومل يبقى �إال القليل ،وهنا
يتوقف عن العمل يف امل�شروع وينتقل �إىل م�شروع
�آخر ويفعل فيه كفعله يف امل�شروع االول ،وتتاركم
امل�شاريع ال�شبه منتهية على ال�شخ�ص .لذلك اح�صر
على انتهائك من �أعمالك بكاملها ثم انتقل للأعمال

الأخرى ،وهذا يحتاج �إىل
تركيز فقط� .سوء الفهم
للغري مما قد ي�ؤدي �إىل م�شاكل
تلتهم وقتك ،وهذه امل�شاكل
من�ش�أها �سوء �إي�صال املعاين
�إىل الآخرين و�سوء اختيار
الكلمات املنا�سبة ،ومهارة
االت�صال بالآخرين حتتاج
�إىل تدريب وممار�سة حتى
يح�سن الإن�سان االت�صال
مع الآخرين .الورق!
و�أعني تراكم الأوراق يف
املكتب �أو الغرفة بدون اتخاذ قرار ب�ش�أنها ،و�سنف�صل
موا�ضيع خا�صة بكيفية التعامل مع الأوراق .هذه �أهم
العوامل امل�ضيعة للأوقات ،حاول تالفيها وجتنبها بقدر
الإمكان.
مواجهة الت�سويف:
يف ع�صرنا احلايل ظهر العديد من الأمرا�ض و
الفريو�سات اخلبيثة مثل الكولريا وال�سل التي ت�صيب
ج�سم الإن�سان ورمبا تودي بحياة ال�شخ�ص املري�ض
�إذا مل يعالج منها عالجا كامال �أو يحتاط لها ب�سبل
الوقاية الالزمة .ولكن هناك عدة �أنواع من الأمرا�ض
والفريو�سات اخلبيثة التي قد تلحق �ضررا بالغا مبجمل
الكيفية والأ�ساليب التي يدير بها كل �إن�سان وقته وتعترب
املماطلة �أو الت�سويف واختالق الأعذار من �أكرث هذه
الأمرا�ض خطورة بل وتعد العدو الأول لإدارة وتنظيم
الوقت ،احلقيقة �أن ال �أحد يحب املماطلة و اختالق
الأعذار فهو وباء على حياتهم  ،فما هو الت�سويف ؟
وملاذا مناطل؟ وكيف نتوقف عن اختالق الأعذار؟ ما
هي املماطلة ؟ كلمة ت�صف واحد من �أكرث الأمرا�ض
املنت�شرة التي عرفتها الإن�سانية وهي واحدة من �أكرث
العادات مكرا و غدرا .و�إذا قمنا بتعريف املماطلة
ف�سنجدها هي �أن تقوم مبهمة ذات �أولوية منخف�ضة
بدال من �أن تنجز مهمتك ذات الأولوية العالية �أو امليل
لت�أجيل و�أداء املهام و امل�شروعات وكل �شي حتى الغد
�أو بعده بقليل ويف مرحلتها النهائية عن طريق اختالق
الأعذار ،ونظرا لأنه يتم ت�أجيل كل �شيء ف�إنه ال
يتم �أداء �أي �شيء  ،و�أن مت �أداءه ف�إنه �سيجيء مبتورا
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وناق�صا وغري مكتمل  ،مثال جتل�س مل�شاهدة التلفاز
بينما ينبغي عليك الذهاب لإجناز �أحد �أهم �أن�شطتك
وتتعذر ب�أن هناك مت�سع من الوقت لإجناز ما نريد فيما
بعد… وعقب فرتة احل�ضانة تلك مبدة ق�صرية للغاية
يبد�أ الفريو�س الت�سويف يف االنت�شار ويبد�أ الإن�سان
ينتقل من �أزمة لأخرى وتكون املح�صلة عدم �إجناز �أو
�إمتام �أي �شيء بالكفاءة والدقة املطلوبتني  .هل �أنت
مماطل؟ لتحديد ما �إذا كنت قد �أ�صبت مبر�ض املماطلة
�أم ال…نطرح عليك بع�ض الأ�سئلة التالية التي حتدد
الإجابات عليها درجة خطورة املر�ض وا�ستفحاله :هل
�أنا من �أولئك الأ�شخا�ص الذين يخرتعون الأ�سباب �أو
يجدون الأعذار لت�أجيل العمل؟ هل �أكون حمتاجا
دائما للعمل حتت �ضغوط �شديد لكي �أكون كفوء
ومنتجا؟ هل �أجتاهل اتخاذ تدابري �صارمة ملنع ت�أجيل
�أو ت�أخري �إجناز �أي م�شروع؟ هل �أف�شل يف ال�سيطرة
على امل�شكالت غري ذات العالقة باملهمة واملعوقات
الأخرى التي متنع ا�ستكمال املهمة؟ هل �أ�شعر �أحيانا
ب�أنني ال �أهتم ب�إجناز العمل .هل �أكلف الزمالء ب�أداء
عمل من الأعمال التي ال تروق يل؟ هل �أترك املجال
للمواقف ال�سيئة حتى ت�ستفحل بدال من الت�صدي
للم�شكلة يف الوقت املنا�سب؟ �إن غلبت الإجابة على
هذه الأ�سئلة بكلمة(دائما) ف�إن الفريو�س �سيكون
قد انت�شر يف كل �أنحاء اجل�سد و�أن كانت الإجابات
الغالبة هي (بع�ض الأحيان )فال يزال هناك مت�سع من
الوقت لتناول الدواء ال�شايف �أما �إن غلبت الإجابة
بكلمة(قليال) ف�إن الفريو�س ال يزال مير ببدايات فرتة
احل�ضانة ،ولكن ومهما كانت الإجابات �ستجد كل منا
مياطل يف هذا اجلانب �أو ذاك  ،وذلك ل�سبب ب�سيط هو
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�أن معظم الب�شر مياطلون �أي�ضا  ،فعلى �سبيل املثال هناك
العديد من املديرين الذين ي�ستعدون الجتماعات مهمة
يف حلظة �أو قبل دقائق قليلة من موعد االجتماعات
و�أي�ضا يوجد العديد من الطالب وتالميذ املدار�س
ممن ال يعكفون على ا�ستذكار درو�سهم �إال خالل
الليلة التي ت�سبق االمتحان النهائي  ،يتقدم البع�ض
ل�شغل وظيفة من الوظائف بعد انتهاء موعد التقدمي
� ،إن كل هذه الأمثلة تعد مناذج من �أ�شكال املماطلة
والالمباالة املتعددة� .صفات املماطلون و الالمبالون:
يت�سم املماطلون ب�صفات �سلبية عدة من �أهمها� :أنهم
يرغبون يف فعل �شيء ما بل ويتخذون قرارا بهذا
ال�ش�أن .عادة ينتهي بهم الأمر لعدم �أداء �أي �شيء لأنهم
مل يتابعوا تنفيذ قراراتهم .يدركون ولو جزئيا النتائج
ال�سلبية لعدم قيامهم بتنفيذ قراراتهم �أي �أنهم يعانون.
ميتلكون مواهب عالية الخرتاع الأعذار لعدم �إجناز ما
كان يجب عليهم �إجنازه ،وذلك يف حماولة لكبت ما
ي�سمونه بت�أنيب ال�ضمري .يغ�ضبون ب�سرعة ويتخذون
قرارات جديدة .ال ينفذون هذه القرارات اجلديدة
�أي�ضا وبهذا مياطلون �أكرث .ي�ستمرون يف تكرار الأ�شياء
نف�سها وي�سريون يف الدائرة ذاتها حتى تن�ش�أ �أزمة ال
ي�ستطيعون حلها ومن ثم ال يجدون �أمامهم �إال خيار
واحدا وهو �إجناز ما بدءوه.
�إن �أ�سو�أ ما يف املماطلة والت�سويف هو حتويلها لنمط من
احلياة قد ال ن�شعر به و ذلك ب�سبب حتويلها �إىل عادة
�إال �أنها بكل �أ�سف عادة �سلبية ال ت�ؤدي �إال ملزيد من
ال�ضغوط وامل�شكالت وال�صعوبات.
�أعرا�ض الت�سويف �أو املماطلة:
ميكن توقع ومنع وحماربة املماطلة وذلك بتطبيق �آليات
عده ،هناك �سلوكيات و �أفعال تكون �أعرا�ض ملر�ض
املماطلة والتي يجب �أن تنتبه �إليها دائما وتتفاداها:
ترك العنان للتفكري بحيث ت�أخذنا الأحالم �أو
الذكريات بعيدا عن العمل �أو املذاكرة مثل التفكري
يف الإجازة� ،أو ا�سرتجاع ذكريات �سابقة�..أو التفكري
بالنوم .اال�ستجابة طواعية للعوائق التي حتول دون
�إجناز العمل مثل �سيل املحادثات التلفونية اليومية،
الزيارات املتكررة التي يقوم بها الأهل و الأ�صدقاء
نتيجة لعدم حتديد موعد م�سبق ،متابعة التلفاز لفرتات
طويلة..قد يحدث �أحيانا �أننا ال نرتك هذه املعوقات
حتدث فح�سب ،بل قد ن�شعر بال�سعادة لوقوعها �أحيانا
لأنها ت�أخذنا بعيدا عن عناء العمل والواجبات املدر�سية
الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل تزايد االرتياح النف�سي ملثل
هذه املعوقات والوقوع حتت �سيطرتها.
ق�ضاء فرتات طويلة يف تناول القهوة وال�شاي �أو وجبة
الغداء �أو الذهاب يف م�شوار طويل ي�ستغرق كثريا من
الوقت .تركيز االهتمام على �إجناز الأعمال الثانوية و
غري املهمة بدال من الرتكيز على ما يجب �إجنازه فقط.
ق�ضاء وقت طويل لإجناز مهمة ب�سيطة ال ت�ستدعي كل
ذلك الوقت .اخلوف من الف�شل يكون �أحيان �أحد
الأ�سباب التي تدفع الفرد �إيل املماطلة .اخلوف من
الف�شل :اخلوف هو �أكرث الأعرا�ض و�ضوحا و�أكرثها
تكرارا وي�ساعد على التف�شي ال�سريع لفريو�س املماطلة
وعندما ال ينجز الإن�سان عمله �أو يقوم بت�أجيله يوما

بعد �أخر ف�إنه ي�سعى يف واقع الأمر حلماية نف�سه و�إذا مل
يحاول ف�إنه وبكل و�ضوح لن يف�شل �إال �أنه يف الوقت
ذاته لن يتمكن من �إحراز �أي جناح ويجب �أال يغيب
هذا عن بالنا ولو للحظة واحدة.
�إن الف�شل يف مواقف �سابقة ال يعني �أننا �سوف نف�شل
مرة �أخرى ،ف�إن احلياة تتغري دائما ويجب النظر �إىل
الأخطاء ال�سابقة كم�صادر مهمة ملعلومات يف غاية
الرثاء ،وعليه يجب �أن نتذكر القول امل�أثور ":ال خوف
وال خجل من عرثة احلجر" �إن املخيف واملخجل هو
التحرك �أو التعرث على احلجر نف�سه مرتني.
الأ�ضرار احلقيقية للمماطلة:
من �أكرث م�ضيعات الوقت خطورة .يخرج خطتك
عن م�سارها .يراكم العمل .قد يحرمك من النجاح ،
حيث �أننا غالبا ما ن�ؤجل الأعمال ال�صعبة..املتعبة..
غري حمببة والثقيلة على النف�س .والآن رمبا نت�ساءل
ما الذي يدفعنا للمماطلة واختالق الأعذار بعد كل
هذه الأ�ضرار املرتتبة عليه..ما الذي يدفعنا �إىل ت�أجيل
الأمور املهمة والتي ميكن �أن حتدث تغيري يف حياتنا
..مثال ملا ال نذاكر ونحن نعرف �أن دخول اجلامعة
يتطلب تقدير عاليا وذلك مع رغبتنا يف دخولها …!!
ملاذا مناطل ونختلق الأعذار؟؟ هناك �أ�سباب كثرية
تدفعنا لذلك منها :الك�سل  :حني تقول لنف�سك ":
�أنا الآن غري م�ستعد لإجناز هذا العمل " � ،إذن ملاذا
ال �أ�ؤجله؟؟؟ الأعمال الغري حمببة تدفع الإن�سان
�إىل الت�أجيل وهو ال�سبب الأكرث �شيوعا .اخلوف من
املجهول�،إننا نعترب كل مهمة نكلف بها من املجهول،
�إذا مل نبد�أ بها ف�إذا بد�أنا بها زال اخلوف .انتظار �ساعة
ال�صفاء و الإبداع وهي ال ت�أتي وحدها يجب �أن نبد�أ
ونبحث عنها الأعمال ال�صعبة والكبرية ت�شجع الإن�سان
املماطل على تركها ريثما يتاح وقت �أطول لإجنازها.
الرتدد والرغبة امللحة يف �أن يكون ال�شخ�ص م�صيبا
دائما .اخلوف من �أن تخطئ  .البحث عن الإجناز
املطلق والأمثل..والذي لن يتحقق  .كيف نق�ضي
على املماطلة والت�سويف:
�أهمية و�ضع الأهداف� :أ�سهل طريقة ملعاجلة املماطلة
هي �أال ندعها تبد�أ من الأ�سا�س ولكن ماذا نفعل �إذا
ت�سللت �إىل حياتنا؟�إن الأ�شخا�ص الناجحني يف حياتهم
هم ممن يتحدثون بو�ضوح وب�ساطة عن �أهدافهم وبذلك

21

تكون �أهدافهم قابلة للتحقيق ب�أ�سرع ما ميكن لأنهم قد
حددوا �أهدافهم بطريقة دقيقة مت�سل�سلة ومق�سمة �إىل
�أجزاء ،مما يجعل عملية �إجناز �أهدافهم ت�سري ب�أ�سرع
مما نت�صور  .لكي نحدد �أهدافنا ب�شكل قاطع ونهائي
يجب النظر يف هذه الأ�سئلة .ما هي �أهدافنا؟ هل
نرغب حقيقة يف حتقيقها؟…"هل �أنا جاد يف رغبتي يف
احل�صول على معدل عايل؟" .ما هو الزمن الذي ينبغي
�أن ن�ستغرقه كل يوم �أو كل �أ�سبوع لتحقيق �أهدافنا؟"
كم �ساعة �أ�ضعها لدرا�سة املواد وحل الواجبات" .هل
نحن جديرون بتحقيق �أهدافنا؟…" هل �أنا قادر على
العمل لتحقيق هذا الهدف؟ هل �أنا �أ�ستطيع املثابرة
على متابعة درو�سي لأح�صل على جناح بتفوق؟"
وتذكر �أنك متتلك قدرات على حتقيق �أهدافك �أكرث
مما تظن و تتوقع  .هل ت�ساورنا خماوف �أو قلق �أو
تناق�ضات تتعلق حتقيق جزء من خطتنا للو�صول �إىل
�أهدافنا؟…" ما هي �أكرب العقبات يف ر�أينا التي حتول
دون حتقيق �أهدافنا؟..وهي تختلف من �شخ�ص لأخر
وغالبا ما تكون عقبات داخلية نابعة من ال�شخ�ص
نف�سه �أو من داخل امل�ؤ�س�سة .هل نحن على ا�ستعداد
لبذل كل ما لدينا من طاقة ومقدرة لتجاوز هذه العقبة؟
�إذا كانت الإجابة بال… فلنطرح ال�س�ؤال التايل ..هل
�أرغب حقيقة يف الو�صول لهذا الهدف؟ و�إن كانت
الإجابة مرة �أخرى بال �أي�ضا ف�إننا نن�صح عندها بعدم
ت�ضييع �أي وقت و�أن تختار هدفا �أخر … اق�ضي على
املماطلة :بعد �أن و�ضعنا �أهدافنا يجب �أن نفكر ر�أ�سا
يف التنفيذ ..وهنا تظهر قدرة الإن�سان على اختالق
وت�أليف الأعذار ..و�أ�سو�أ ما تتميز به عملية اختالق
الأعذار هو �أننا وعند حلظة اختالق العذر نبد�أ يف
االقتناع ب�أنه حقيقي� ،إنها �آلية دفاع طبيعية وتلقائية
عن النف�س حتمي ع�شقنا لذواتنا خا�صة عندما حتركنا
القوة الدافعة وت�أمرنا لأن نكون مثاليني ،كما �أن عقلنا
الباطن يبدع ويتفنن يف اختالق الأعذار ومبهارة فائقة،.
كيف ميكننا �أن نتخل�ص من عملية اختالق الأعذار؟؟
و�ضع وقت حمدد للإنهاء من كل مهمة .خذ على
نف�سك عهدا وقل لنف�سك لن �أختلق الأعذار لت�أجيل
الأعمال  .تعاهد مع نف�سك ب�أنك لن تقوم – من
مكانك ــ حتى تنتهي من اجلزء الذي قررت �أن تنهيه
لهذا اليوم .اكتب قائمة بالأ�شياء التي ت�ؤجلها دائما
…حلل هذه القائمة..الحظ وجود منط معني من
هذه الأعمال� .شجع نف�سك وا�س�ألها ..ما امل�شكالت
التي �سوف �أ�سببها لنف�سي حني �أ�ؤجل هذا العمل؟
�أكتب تلك امل�شكالت يف قائمة ..الآن هل تريد فعال
�أن تعي�ش و�سط كل هذه امل�شكالت؟..اجعل لنف�سك
حافز يدفعك لإجناز هدفك �..أعد لنف�سك مكاف�أة عند
االنتهاء من العمل ــ مثالــ ك�إجازة خا�صة �إ�ضافية ،
�أي �شيء �أنت حتبه� .أف�ضل طريقة للتعامل مع املهام
التي ت�ؤجلها دائما هي �أن تبد�أ بها فورا� ،أخري ال ترتدد
وتذكر �أن �إجناز مهام عديدة جيدة خري من حماولة
�إجناز مهمة واحدة مثالية…..تذكر �أي�ضا حكمة" ال
ت�ؤجل عمل اليوم �إىل الغد �إىل الغد"…فابد�أ العمل
الآن ،و�أجنز العمل.
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التعليم اجليد ثمار جهود من�سقة
ترجمة :عبدالقادر دينى
�إن �أطفال و�شباب هذا الع�صر �أوفر حظ ًا من
الأجيال التي �سبقتهم  ،ولتو�ضيح ال�صورة
ميكن الرجوع �إىل تاريخ التعليم يف الع�صور
املا�ضية لنجده يف معظم دول العامل حكر ًا
على فئات قليلة من املجتمعات ،حيث كان
التعليم من مكت�سبات �أبناء الزعماء ال�سيا�سيني
والأثرياء ووجهاء املجتمع .وبالتايل يحتكرون
تبوء املنا�صب القيادية والزعامة الدينية يف
جمتمعاتهم �أي �أن �أبناء هذه الفئات القليلة
فقط هم املر�شحون لقيادة املجتمع عن طريق
تهي�أتهم لذلك من خالل التعليم املحتكر لهم.
وبطبيعة احلال كان �سائر �أبناء املجتمعات وهم
الأغلبية ال�ساحقة مغيبني �أو غائبني عن مقاعد
التعليم وجمال�سه� ،أما حال املر�أة يف هذا امل�ضمار
كان �أ�سو�أ حال و�أقل ما يقال يف حالها �إنها كانت
حمرومة حتى من احللم بالتعليم .ويف ظل
تف�شي الأمية تلك يف معظم �أفراد املجتمع كان
ينظر �إىل من يقر�أ ويكتب نظرة جتعل منه عامل ًا
وفقيه ًا قل مثيله.
ويف ع�صرنا هذا اختلفت النظرة �إىل التعليم
�شك ً
ال وم�ضمون ًا �إذ �أدركت املجتمعات �أهمية
ُ
تعليم جميع �أفراد املجتمع دون متييز ،و�أعترب
التعليم حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي
يجب �أن يتمتع بها كل فرد ،وال فرق يف ذلك
بني النا�س على �أ�س�س عرقية �أوقبلية �أوجهوية
�أو دينية وغريها.ولذلك ت�سعى جميع الدول
لتوفري فر�ص التعليم ملواطنيها ،ولتحقيق هذه
الغاية ت�ستثمر �أموا ًال �ضخمة وتبذل جهود ًا
جبارة من �أجل خلق بيئة تعليمية منا�سبة.
و�أ�صبح التعليم حق ًا مكفو ًال للجميع و�صار
احلرمان منه تاريخ ًا من�سي ًا .ومبقارنة حال
التعليم بني املا�ضي واحلا�ضر نخل�ص �إىل �أن
�أطفال و�شباب ع�صرنا هذا يف نعمة ت�ستحق
الثناء ،ولكن قد جند من ال يقدر النعمة التي
هو فيها حق تقديرها.
احلديث عن التعليم يدور بطبيعة احلال عن
اكت�ساب الأفراد املعرفة ورفع كفاءتهم املهنية
وحت�سني مهاراتهم لولوج معرتك احلياة بوعي

واقتدار .وتطور
�أي
وكفاءة
جمتمع �أو دولة،
ما هو �إال ح�صيلة
قدرات �أفرادها
 ،لأن �إنتاجية
الفرد غري امل�سلح
باملعرفة والكفاءة
املهنية حمدودة.
ومن يحرم نف�سه
من فر�ص التعليم
يف هذا الع�صر
الذي ت�ستثمر
فيه الدول واملجتمعات �أموا ًال �ضخمة لتوفري
فر�ص التعليم للجميع دون متييز يحكم على
نف�سه بالتخلف ،ليم�سي عر�ضة لال�ستغالل
والفقر وتبعات اجلهل التي ال ح�صر لها .الدول
واملجتمعات التي تعجز عن توفري فر�ص التعليم
العادلة واملتكافئة جلميع مواطنيها ال ت�ستطيع
حتقيق التطور والتقدم الذي يحفظ لها مكانتها
وعزتها والعي�ش الكرمي ملواطنيها.
انطالق ًا من هذا املنظور د�أبت احلكومة الإرترية
على ت�أهيل مواطنيها مبختلف امل�ستويات
والتخ�ص�صات ليمتلكوا املعرفة و املهارات
والو�سائل والتقنيات احلديثة التي ترفع من
�سوية قدراتهم االنتاجية .ولذلك �شرعت من
الوهلة الأوىل يف ت�أ�سي�س املدار�س الأكادميية
والفنية يف كافة �أرجاء الوطن مما وفر مقاعد
الدرا�سة لكل الأطفال وال�شباب يف �إرتريا .ومن
املعلوم �إن كافة قطاعات ال�شعب الإرتري كانت
حمرومة من خدمات التعليم قبل اال�ستقالل
لذلك ف�إن مهمة ن�شر خدمات التعليم يف كل
�أنحاء البالد كانت مهمة �شاقة .اجلهود اجلبارة
والأموال ال�ضخمة التي �سخرت الن�شاء البنية
التحتية وتوفري الو�سائل التعليمية املعينة �أدت
�إىل بناء امل�ؤ�س�سات التعليمية بدء ًا من التعليم
قبل املدر�سي وحتى التعليم العايل وكنتيجة
لذلك ت�ضاعف عدد التالميذ امللتحقني
باملدار�س �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة حيث جاز لنا القول
ب�أن لكل طفل يولد يف �إرتريا الآن مقعد ًا درا�سي ًا
يف انظار ا�ست�ضافته ،لأن املدار�س عمت الريف
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واحل�ضر على حد �سواء ،وهي تقدم خدماتها
يف �أي بقعة يوجد فيها االن�سان يف هذه البالد.
وهذا يعد من �أهم املكا�سب التي حتققت من
اال�ستثمار يف جمال التعليم.
رغم �أن �إن�شاء املدار�س وتو�سيعها ون�شرها
يف كافة �أرجاء الوطن وتزويدها بالو�سائل
التعليمية املعينة يف العملية الرتبوية ،ا�ستهلك
مبالغ مالية �ضخمة وتطلب جهود ًا جبارة � ،إال
�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية تقدم خدماتها جمان ًا
باعتبار مكا�سب التعليم املجاين ال ح�صر لها.
ف�آالف الطالب الذين يتخرجون �سنوي ًا من هذه
امل�ؤ�س�سات ينخرطون يف دنيا العمل لدفع عجلة
التنمية مبهارات وقدرات انتاجية وابداعية
عالية ،مما يعود على البالد مبردود يفوق االموال
التي �أُنفقت يف ت�أهيلهم وتعليمهم �أ�ضعاف ًا
م�ضاعفة .فالتعليم املجاين ال يعترب خ�سارة �إذا
طبق وفق اخلطة املر�سومة له ،ويكون خ�سارة
فادحة �إذا مل يحقق الأهداف املرجوة منه.
ال �شك �إن �إلتحاق التالميذ باملدار�س ب�أعداد
كبرية ومواظبتهم فيها مك�سب ًا وطني ًا ،لكن
هذا ال يعني �أننا حققنا الهدف املرجو .فاملعيار
لي�س ا�ستيعاب الأطفال يف املدار�س وتوفري
الو�سائل املعينة لهم بل املعرفة والقدرات التي
يكت�سبونها .فالنتائج املتوقعة من التعليم هي
تخريج من يتمتع بقدرة متكنه من حت�سني ظروف
حياته من خالل املعرفة واملهارات والكفاءة
التي اكت�سبها ،وتوظيفها يف دفع عجلة التنمية
للم�ساهمة يف حت�سني االقت�صاد الوطني.
لبلوغ الغاية الوطنية واجناز خدمات تعليمية
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عالية اجلودة وكفوءة ،و قادرة على ترك ب�صمة
وا�ضحة على التنمية الوطنية .واحلفاظ على
ما حتقق من اجنازات يف هذا ال�صدد علينا تنفيذ
املهام الكبرية التالية وحتمل م�س�ؤوليتها:
 1توفري الو�سائل املعينة :التقدم الذي حتقق يف جمال التعليم ،والفر�ص
التي �أتاحها للجميع حقيقة ماثلة للعيان� ،إال �أن
�سقف الطموح الذي نرنوا �إليه ما زال بعيد ًا.
ول�ضمان جودة التعليم وحت�سني خمرجاته ال
بد من توفري الو�سائل التعليمية ،وهذا يتطلب
املزيد من املال واجلهد ملا للو�سائل التعليمية
من دور كبري يف اكت�ساب املعرفة وتر�سيخها،
وعليه ينبغي تزويد امل�ؤ�س�سات التعليمية
باملختربات املتكاملة والور�ش املتخ�ص�صة
واحلوا�سيب وخدمات االنرتنت ،واملكتبات
التقليدية والرقمية والكتب املدر�سية،بق�صد
متليك امل�ؤ�س�سات التعليمية م�ستجدات تقنيات
التعليم احلديث ،ومواكبة التقدم يف العلوم
والتكنولوجيا واحلفاظ على جودة التعليم وما
تتطلبه هذه املهمة من �أموال مرتافق ًا مع النمو
االقت�صادي للبالد وحاجتها للقوى الب�شرية
املاهرة.
 2حت�سني النظام التعليمي :�ضمان تقدم املجتمعات والدول يف هذا
الع�صر وقدرتها على املناف�سة يتمثل يف النظام
التعليمي الذي تنتهجه.امتالك مواطني الدولة
نا�صية العلوم والتكنولوجيا وقدرتهم على
ال�سبق ،واالبداع واالخرتاع كفيل بت�أهيلهم
للمناف�سة االقت�صادية والتكنولوجية .فالدول
املتقدمة يف حالة ا�ستنفار دائم للحفاظ على
تفوقها،من خالل التطوير امل�ستمر لنظامها
التعليمي.وتعترب الرتاجع يف م�ستوى النظام
التعليمي م�سا�س ب�أمنها الوطني.ومن باب
�أوىل �أن ننظر نحن �إىل النظام التعليمي من باب
�أهميته الق�صوى كعامل حا�سم لال�صطفاف
يف م�صاف الدول .و�أن القدرات الب�شرية هي
الرثوة احلقيقية بل و�أهم من املوارد الطبيعية.
وعليه يجب �أن نركز على تقدمي تعليم جيد
من خالل التح�سني امل�ستمر لنظامنا التعليمي
وبذل اجلهود ملواكبة التطور املتالحق للتقدم
التكنولوجي واالنفجار املعريف.
� 3إدارة التعليم :لإدارة التعليم دور هام يف حتقيق جودة التعليم.
فمتابعة �سري العملية التعليمية واكت�شاف
مواطن اخللل فيها ومعاجلة العيوب يف الوقت
املنا�سب ،وتلبية طلبات العملية  ,وتنفيذ
اخلطط املر�سومة يف الزمن املحدد لها يقت�ضي

وجود �إدارة كفوءة
وم�س�ؤولة� .صحيح
�إن رفع جودة التعليم
وحت�سني �أداء الطلبة
واملعلمني يت�أثر
بعوامل خمتلفة،
لكن لدور االدارة
الكفو�ؤة دور حا�سم
يف �إجناح العملية
،وحتقيق �أهداف
التعليم وغاياته.
وعليه يجب معاجلة
�أوجه الق�صور يف
االدارات التعليمية
�أداءها
وحت�سني
با�ستمرار.
ومن املهم هنا
التطرق �إىل �أدوار الأطراف الأخرى التي ت�ساهم
يف العملية التعليمية م�ساهمة فعالة.
�أ ) دور املعلم
ترتكز العملية الرتبوية ب�شكل �أ�سا�سي على
املعلم .فما �صفات املعلم الذي يقود االجيال
ال�صاعدة �إىل النجاح؟ ولكي ن�ؤهل الأجيال
ونقدم لهم اخلدمات التعليمية التي نتمنى ،
ينبغي ت�أهيل املعلم تربوي ًا بحيث يكون قادر ًا
على �أداء ر�سالته الرتبوية ،متحلي ًا ب�أخالقيات
مهنته ور�سالته،جمتهد ًا ومثابر ًا ،مبادر ًا
ومبدع ًا .ي�ضع م�ستقل طالبه يف مقدمة �ألوياته
جاع ً
ال نف�سه معلم ًاو�أب ًا .يعي حجم امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه ،وي�سعى دائما لرفع كفاءته
من �أجل تقيم االف�ضل وحتقيق االهداف
الرتبوية التي ينتظرها منه املجتمع والدولة.
ب )دور الأبوين
للآباء دور هام يف تعزيز العالقة بني بني املدر�سة
والأ�سرة ،وتقدمي الدعم املعنوي واملادي املنظم
للمدر�سة وجعلها بيئة جاذبة للتالميذ،
وحتفيز التالميذ وترغيبهم يف التعليم ،ومتابعة
�سريهم الدرا�سي و�سلوكهم .لأن تربية الأبناء
وتعليمهم من �أهم م�س�ؤوليات الآباء ،و�أهم
من �أي خدمات �أخرى .وعليه ال بد من خلق
عالقة وثيقة بني املدر�سة و�ألآباء عربجلان منظمة
لتحقيق الأهداف الرتبوية بفعالية وي�سر.
ج ) رغبة التالميذ واجتهادهم
�إن �أول من ي�ستفيد من التعليم هو ال�شخ�ص
الذي ح�صل على خدمة التعليم ونال ال�شهادة،
لي�ستفيد من بعده املجتمع والدولة .والهدف
اال�سا�سي من التعليم هو متكني الفرد من
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القدرة على حت�سني ظروف حياته والعي�ش حياة
كرمية .ومبا �أن التعليم متاح للجميع �ستتح�سن
حياة اجلميع وينتقل املجتمع �إىل حياة �أف�ضل.
ويف هذا الع�صر يعترب التعليم والقدرات التي
نح�صل بالتعليم هي الو�سيلة الناجحة للعي�ش
الكرمي والآمن.وعلى التالميذ �إدراك �أهمية
التعليم و�أهدافه ،ثم االجتهاد لقطف ثماره
والقدرة على املناف�سة يف �سوق العمل ،وحتقيق
م�ستقبل �أف�ضل .و�إدراك �أن املعرفة قوة وثروة ال
يعرف االفال�س �إليها �سبي ً
ال.
د ) دور املجتمع وم�ؤ�س�ساته
�إن االموال الطائلة التي ت�ستثمرها الدولة
يف تطوير التعليم وحت�سينه لتحقيق الغايات
الوطنية الكربى ،يحتاج �إىل اىل ت�ضافر جهود
م�ؤ�س�سات املجتمع من �أجل حت�سني خمرجات
التعليم .فمث ً
ال بعد انخراط ال�شباب يف دنيا
العمل بعد ت�أهيلهم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
النظامية ،يحتاجون �إىل الت�أهيل امل�ستمر لتعزيز
�أدائهم ورفع كفاءاتهم .وعليه ينبغي �أن تقوم
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة بت�أهيل القوى
الب�شرية العاملة فيها عرب ور�ش عمل وندوات
متخ�ص�صة ،لتبادل اخلربات بني كوادرها .
ولأن العن�صر الب�شري يعد من �أهم ثروات
املجتمع ينبغي االهتمام به من خالل الت�أهيل
التدريب امل�ستمر �أثناء الدرا�سة النظامية ،وعرب
االنتاج يف دنيا العمل .فالتعليم يبد�أ مع الوالدة
وي�ستمر مدى احلياة ملن �أراد احلياة .واال�ستثمار
يف ت�أهيل القدرات الب�شرية �إذن �سيحقق لبالدنا
التقدم والرخاء ،ولأجيالنا ال�صاعدةامل�ستقبل
الو�ضاء.
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ال�شباب والقانون الدويل الإن�ساين

تط ّور القانون الدو ّ
يل يف جمال حقوق الإن�سان،
بالأ�سا�س ،بعد احلرب العاملية الثانية يف �أعقاب
الأعمال الفظيعة التي اُرتكبت �أثناءها .ومن وقتها
�صاغت دول العامل �سل�سلة من املواثيق وال ُعهود التي
التزمت فيها بالدفاع عن جميع النا�س اخلا�ضعني
ل�سيطرتها .فالدولة هي التي متلك غالبية القوة النتهاك
هذه احلقوق ،وعليه ف� ّإن مطلب احرتام حقوق الإن�سان
وجه �إليها� .إ�ضافة �إىل هذه املواثيق والعهود� ،صاغت
ُم ّ
دول العامل �سل�سلة من التعليمات وال ُنظم ت�سري
ُر�سم اخلطوط احلمراء التي تمُ نع
�أثناء احلرب ،وهي ت ّ
الأطراف املتحاربة من قطعها ،وهي ُمعدّ ة للدفاع عن
ّ
كل من ال ي�شارك يف االقتتال �إن كل الدول والأطراف
امل�شاركة يف النزاعات امل�سلحة ملزمة باحرتام و�ضمان
احرتام القانون الدويل الإن�ساين يف جميع الظروف.
وعليها �أن متار�س نفوذها من �أجل جتنب انتهاكات
القانون الدويل الإن�ساين وو�ضع حد لها ،و�أال ت�شجع
�أطرافا �أخرى على ارتكاب انتهاكات.
للنزاعات امل�سلحة تاريخ قدمي يعود �إىل ن�ش�أة الب�شرية
نف�سها .ومع �أن احلروب عرفت دائم ًا عدد ًا من
املمار�سات العرفية ،ف�إن الدول مل ت�ضع قواعد دولية
للحد من �آثار النزاعات امل�سلحة لأ�سباب �إن�سانية �إال
يف ال�سنوات  150الأخرية .وتعد اتفاقيات جنيف
واتفاقيات الهاي �أبرز مثالني عن ذلك .وهذا القانون
املعروف بت�سمية "القانون الدويل الإن�ساين" يعرف
�أي�ضا با�سم قانون احلرب �أو قانون النزاعات امل�سلحة.
ي�شكل القانون الدويل الإن�ساين جزء ًا من جمموعة
القواعد القانونية الدولية التي حتكم العالقات بني
الدول .والغر�ض منه هو احلد من �آثار النزاعات
امل�سلحة لأ�سباب �إن�سانية .ويهدف �أي�ضا �إىل حماية
الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون �أو ك ّفوا عن امل�شاركة
يف الأعمال العدائية ،واملر�ضى واجلرحى والأ�سرى
واملدنيني ،و�إىل حتديد احلقوق والواجبات التي تق ّيد
�أطراف النزاع يف �سري الأعمال العدائية.
ويفر�ض القانون الدويل الإن�ساين ،بحكم طبيعته
القانونية ،التزامات على اجلهات امل�شاركة يف
النزاعات امل�سلحة .فال تكون ملزمة فقط باحرتام
القانون بل �أي�ضا ب�ضمان احرتامه .ومن غري املقبول �أن
تغ�ض النظر عن ذلك.
ت�شكل اتفاقيات جنيف الركن الأ�سا�سي للقانون
الدويل الإن�ساين ،وقد وقع  16بلد ًا �أوىل هذه
االتفاقيات عام  .1864وعلى مدى قرون قبل ذلك،
كانت هناك قواعد حتكم �سري احلروب �إال �أنها كانت
ت�ستند �إىل العرف والتقليد وت�سري حملي ًا �أو لفرتة
م�ؤقتة .وجاءت �سنة  1864نقطة حتول تغيرّ ت على
�إثرها هذه املمار�سات وبد�أت عملية �إن�شاء جمموعة
الن�صو�ص القانونية التي ما انفكت تتطور �إىل يومنا
هذا.
وبرزت فكرة و�ضع هذه االتفاقية التي تعد الأوىل من

نوعها مببادرة من خم�سة مواطنني من مدينة جنيف
كان من بينهم "هرني دونان" الذي عا�ش� ،صدفة،
معركة "�سولفرينو" عام  1859ور ّوعه ر�ؤية اجلرحى
الذين ال يلقون �أية م�ساعدة فحمل ال�سكان املحليني
على تنظيم �صفوفهم لإ�سعاف ه�ؤالء اجلرحى .وانبثق
عن هذا الت�صرف �أحد العنا�صر الرئي�سية التي ت�ضمنتها
االتفاقية الأوىل وهي املعاملة الإن�سانية الواجبة للذين
مل يعودوا ي�شاركون يف املعركة ب�صرف النظر عن
الطرف الذي ينتمون �إليه.
ومت يف الوقت ذاته اعتماد رمز للحياد وحلماية الأفراد
الذين يقدمون امل�ساعدة �إىل �ضحايا النزاع وكان يف
�شكل �صليب �أحمر على خلفية بي�ضاء وهو مقلوب
العلم ال�سوي�سري متاما.
وتطورت جمموعة قواعد القانون الدويل الإن�ساين
خالل فرتة القرن ون�صف القرن التالية .وامتدت
اتفاقية جنيف يف عامي  1906و 1929لت�شمل حت�سني
ظروف املر�ضى واجلرحى من اجلنود يف امليدان وت�ضع
قواعد جديدة ب�ش�أن حماية �أ�سرى احلرب .واع ُتمدت،
يف عامي  1899و ، 1907اتفاقيات الهاي التي تهدف
�أ�سا�س ًا �إىل تنظيم �سري احلروب .ويف �أغ�سط�س ،1949
مت اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع كما نعرفها اليوم.
وقد �شملت هذه املرة م�س�ألة حماية املدنيني كذلك
رد ًا على التجربة الرهيبة التي عا�شها العامل يف احلرب
العاملية الثانية.
و�أُحلقت �إىل اتفاقيات جنيف ،يف  1977و،2005
بروتوكوالت �إ�ضافية و�سل�سلة من االتفاقيات
والربوتوكوالت الدولية الأخرى التي تغطي جماالت
معينة مثل الأ�سلحة التقليدية والأ�سلحة الكيميائية
والألغام الأر�ضية و�أ�سلحة الليزر والذخائر العنقودية
فيما جاءت حماية الأطفال يف النزاعات امل�سلحة
لتو�سع من نطاق القانون الدويل الإن�ساين .وكذلك
فعل تدوين القانون العريف.
�إال �أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها الإ�ضافية تبقى
حجر الأ�سا�س ،فهي جتمع بني التزامات قانونية
وا�ضحة وتكر�س مبادئ �إن�سانية �أ�سا�سية منها"-

24

 يحق للجنود الذين ا�ست�سلموا �أو ك ّفوا عن امل�شاركةيف القتال �أن حترتم �أرواحهم و�سالمتهم النف�سية
والبدنية .ويحظر قتلهم �أو تعري�ضهم للأذى.
 يجب جمع اجلرحى واملر�ضى ورعايتهم من قبلطرف النزاع الذي يخ�ضعون ل�سلطته .وت�شمل احلماية
�أي�ضا الأفراد العاملني يف املجال الطبي ،واملن�ش�آت،
وو�سائل النقل واملعدات .وتكون �شارة ال�صليب
الأحمر �أو الهالل الأحمر �أو الكري�ستالة (البلورة)
احلمراء هي العالمة التي تدل على هذه احلماية
ويجب احرتامها.
 يحق للمقاتلني الذين يقعون يف قب�ضة الطرفاخل�صم �أن حترتم �أرواحهم وكرامتهم وحقوقهم
ال�شخ�صية ومعتقداتهم .ويجب حمايتهم من جميع
�أعمال العنف والأعمال االنتقامية .ويحق لهم مرا�سلة
عائالتهم وتلقي الإغاثة.
 يحق للمدنيني الواقعني حتت �سلطة طرف يف النزاع�أو قوة حمتلة لي�سوا من رعاياها �أن حترتم �أرواحهم
وكرامتهم وحقوقهم ال�شخ�صية ومعتقداتهم.
  -على �أطراف النزاع التمييز يف جميع الأوقاتبني ال�سكان املدنيني واملقاتلني من �أجل جتنب �إ�صابة
ال�سكان املدنيني واملمتلكات املدنية .ويجب اتخاذ
�شن هجوم.
االحتياطات الالزمة يف هذا ال�ش�أن قبل ّ
وتعترب اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر "حار�س"
اتفاقيات جنيف واملعاهدات املختلفة التي ت�شكل
القانون الدويل الإن�ساين .ومع ذلك ،ال ميكنها �أن
تت�صرف ب�صفة ال�شرطي �أو القا�ضي .فذلك يدخل
�ضمن اخت�صا�صات احلكومات التي هي طرف يف
املعاهدات الدولية وملزمة مبنع االنتهاكات للقانون
الدويل الإن�ساين وو�ضع حد لها .كما �أنها ملزمة مبعاقبة
الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا ما يعرف ب�أنها "انتهاكات
خطرية" للقانون الدويل الإن�ساين �أو جرائم حرب.
يف الرابع ع�شر من اغ�سط�س عام 2000م قامت
احلكومة االرترية بالتوقيع ر�سمي ًا على اتفاقية جنيف
لعام 1949م وهذا ما يكلل جهود اجلبهة ال�شعبية
لتحرير ارتريا خالل ثالثني عاما من الكفاح امل�سلح
الرامية لاللتزام بالقوانني الدولية فيما يخ�ص حقوق
االن�سان بالرغم من التعنت الدويل والتجاهل املتعمد
لق�ضيتنا واملمار�سات الال ان�سانية وجرائم احلرب
التي كان نظام الدرق يرتكبها �ضد املدنيني االرتريني،
فقدمت كل االمن واالمان والرعاية الالزمة لال�سرى
االثيوبيني اعتمادا على امكانياتها املحدودة كتقدمي
فر�ص التعليم ،الرعاية الطبية ،احلرية الثقافية  ،بذل
اجلهود من اجل لقائهم با�سرهم والعفو عنهم بال مقابل
او �شروط وهي حقيقة ي�شهد لها التاريخ.
وبعد غزو وياين ال�سافر واحلروب التي نتج عنها ،مل
حتيد احلكومة االرترية عن م�سارها وقيمها فيما يتعلق
بالقوانني الدولية وهو ما ي�ؤكد مت�سك احلكومة االرترية
واميانها الرا�سخ بالقوانني الدولية.

ال�شباب العدد 20

�إ�ستعمال وتطبيق قانون حقوق الإن�سان الدويل �أو قانون احلروب
ي�ستعمل هذا القانون للحد من اجلرائم
التي حتدث وت�سجل بعد �إنتهاء احلروب
و�أي�ض ًا م�س�ؤولية اجلرائم الإقت�صادية
والثقافية وكذلك جرائم التطهري العرقي
واملمار�سات الغري �أخالقية التي حتدث
لعامة ال�شعب مثل التهجري الق�رسى
وحاالت الإغت�صاب للن�ساء وكذلك عدم
الإيفاء بحقوق الطفل مثل �إجباره على
حمل ال�سالح �أو العمل الزائد عن مقدرتهم
وكما ذكر مقدم ًا �أن هذا القانون يطبق
للحد من جرائم احلرب و�أي�ض ًا �إمكان وقف
هذه احلروب.
لقد مت و�ضع العديد من البنود يف هذا
القانون وذلك لي�س للحد من حروب
الدول املختلفة ،بل �أنه �أي�ض ًا ي�شمل
احلروب الداخلية .و�أي�ض ًا يجب الذكر
هنا �أن �إتفاقيات جنيف املوقعة بعد
احلرب العاملية الثانية ،ت�أتي �أي�ض ًا
يف �أولويات هذا القانون وكذا بع�ض
الإتفاقات اجلانبية اخلا�صة.
اجلدير بالذكر ان هذا القانون قد ي�شبه �أو
ميثل دول تت�صارع فيما بينها فقط ،ولكن
�إذا �أخذنا نظرة �شاملة وثاقبة يف احلروب
قد جند �أنه يف بع�ض الأحيان الظروف
�أقوى و�أق�سى بالرغم من �أن �أي جهة تقوم
مبعار�ضة م�سلحة �ضد حكومتها ،كان
الأجدر بها ان حتارب تلك اجلهة فقط
ولي�س اجلهات املدنية .وكمثال جند يف
يوغندا �أن جي�ش احلرب هناك �إ�ستخدم
�أ�ساليب وطرق رهيبة يف معاملة �أ�رسى
احلرب ،بل حتى الإعتداء على املمتلكات
العامة وحاالت الإغت�صاب العديدة مبا
يف ذلك الأطفال الذين ي�ؤخذون ق�رس ًا من
�أ�رسهم ودفعهم يف �أتون احلرب كجنود
مما ادى �إىل �إمتعا�ض العديد من اجلهات
الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان .وحتى
من قبل احلكومة اليوغندية وكل هذه
اجلهات �أدانت هذه الأ�ساليب ،ب�إعتبار
هذا اجلي�ش من �ضمن منظمات الإرهاب
مما �أدى بالتايل باملجتمع الدويل
ب�إ�ضافة الربوتكول الثاين اخلا�ص باحلد
من هكذا ممار�سات ،زيادة �إىل �إتفاقيات
جنيف الأربعة وذلك بالإ�ستثناء �إىل
الفقرة الثالثة.
يف �إ�ستعماالت هذا القانون جند �أن العديد
من اجلهات ال تقوم بتطبيقه ب�صورة �سلمية

وذلك لتعار�ضها
مع �سيا�ساتها وهو
�أمر يدل على عدم
الإحرتام والإ�ستهانة
هذا
بالأخرين.
بالرغم من �أنه
مت احلد من هذه
املمار�سات نوع ًا
ما مثل ق�ضايا
الإغت�صاب وال�رسقة
واجلرمية ومعاملة
احلرب
�أ�رسى
وكذلك امل�صابني �إال
ال ن�ستطيع �أن نقول
�أنه قد مت �إعتزازه بالكامل ،لذا البد من
�رشح هذا القانون الدويل للعامة وللقوات
املحاربة خا�صة ب�صورة �أكرث ،وت�أتي
هذه اخلطوة املهمة على امل�ستوى الأوىل
عن طريق التوعية وتنظيم ال�سمنارات
والدرو�س اخلا�صة.
اجلدير بالذكر �أن الثورة الإرترية عامة
و اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إرتريا خا�صة
و�ضعت قانون خا�ص للحد من �أعمال
،النهب وال�رسقة والإكراه ...والخ بحيث
يعاقب ب�شدة من يقوم مبمار�سة مثل هذه
الأعمال بحق �أفراد ال�شعب ،و�أي�ض ًا قانون
�أخر ينوط بكيفية معاملة �أ�رسى احلرب
بطريقة خا�صة ،و�أي�ض ًا القيام بتوعيتهم
عن هذه احلرب ،مما �أدى �إىل دخول الكثري
من ه�ؤالء الأ�رسى يف �صفوف مقاتلي قوات
اجلبهة ال�شعبية واحلرب �ضد قوات الدرق
وذلك بعد تفهمهم وتوعيتهم الكاملة بهذه
احلرب ،و�أي�ض ًا لتقليل �أثار هذه ا حلرب
على �أفراد ال�شعب كانت قوات اجلبهة تقوم
بعمل �أكرث من الالزم ل�ضمانة �سالمتهم.
ون�سبة لهذه الطريقة ال�سليمة والأمنة
فقد تركزت كلها يف �أفراد منا�ضلي جبهة
التحرير و�أي�ض ًا �أفراد ال�شعب وكمثال حي
عليها جند �أنه يف الأيام الأخرية للتحرير
وبعد التحرير عندما �أدركت جيو�ش
نظام الدرق الهزمية قامت باخلروج من
�إرتريا متوجهة �إىل ال�سودان بالأالف عن
طريق البحر ،وكانوا يف غاية الإنهاك
واجلوع والعط�ش ولكن �أبى �أفراد هذا
ال�شعب العظيم �أن يرتكهم �إىل الهالك
املحتم ،وحتى مل يكن يفكر يف الإنتقام
بل قام بايوائهم و�إح�ضار الأكل واملاء
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لهم مما يتجلى يف عقلية هذا ال�شعب
امل�سامح ،وذلك �أي�ض ًا دلي ً
ال على نقاوة
قلوبهم وتفكريهم ال�صائب يف معاملة
�أ�رسى احلرب ويجب �أي�ض ًا توعية الأجيال
الأخرى مبثل هذه املعاملة التاريخية
وذلك لأخذ العرب والدرو�س من �أ�سالفهم.
وبالدرجة العاملية جند �أن هناك �أمثلة
على حماكمة جمرمي احلرب من �أ�شهرها
�أنه بعد �إنتهاء احلرب العاملية الثانية
،مت �إن�شاء حمكمة نور مربج وهي مدينة
يف �أملانيا وذلك مبحاكمة العديد من
�أفراد النازي وهي حمكمة م�ؤقتة .
ولكن يف عام 1998م مت �إن�شاء حمكمة
خا�صة ملجرمي احلرب ،وهي املحكمة
اجلنائية الدولية وكذلك جند �أي�ض ًا
هناك العديد من املحاكم امل�ؤقتة وذلك
ح�سب خا�صيتها مثل املحكمة اجلنائية
الدولية لق�ضية التطهري العرقي الكبري
يف رواندا ،وكان ذلك يف عام 1995م وال
زالت توا�صل عملها .كذلك �أي�ض ًا املحكمة
اجلنائية الدولية لق�ضية التطهري العرقي
يف يوغ�سالفيا وهي �أي�ض ًا الزالت توا�صل
عملها ،حيث �أنه مت حماكمة العديد من
الأ�شخا�ص من رواندا ،ويوغ�سالفيا والزال
البحث جاري ًا عن �أخرين م�شتبه بهم.
يف اخلتام �إن �إ�ستعمال وتطبيق هذا
القانون الدويل مب�س�ؤولية �أكرب يتطلب
الدعم من كل اجلهات وهم عامة ال�شعب،
اجلهاز الرئا�سي وكذا املجتمع الدويل
ولكن كما ذكر �سلف ًا ي�أتي توعية �أفراد
ال�شعب والقوات املقاتلة يف املقام
الأول وبذا ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أنه عند قيام
احلروبات �ستكون �أكرث عد ًال.
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فريفاك�س» ت�ستحوذ عليها بـ  4.7مليار دوالر
«بالكبريي» تن�سحب ..وتودع الأ�سواق اال�ستهالكية

اتفق املحللون على �أن «بالكبريي» ف�شلت
يف حتقيق �أهدافها يف جذب امل�ستهلك
املتو�سط .
رفعت ''بالكبريي' الكندية الراية البي�ضاء
لتعلن اال�ست�سالم واالن�سحاب من حرب
املناف�سة يف ال�سوق اال�ستهالكية للأجهزة
الذكية ،بعد �أن وافق جمل�س �إدارة ال�رشكة
على عر�ض اال�ستحواذ املقدم من �رشكة
''فريفاك�س' املالية الكندية مببلغ 4.7
مليار دوالر.
وذكرت ''بالكبريي' يف بيان �أنها وقعت
مذكرة نوايا مع جمموعة ''فريفاك�س
فاينان�شال هولدجنز' لال�ستثمار التي
متتلك بالفعل  50يف املائة من �أ�سهم
''بالكبريي'' ،ووافق جمل�س �إدارة ''بالكبريي'
على �صفقة بيع الأ�سهم �إىل جمموعة
اال�ستثمار مقابل ت�سعة دوالرات لل�سهم
الواحد ،وذلك بعد �أن تقدمت �رشكة
''فريفاك�س' بعر�ض لال�ستحواذ على �رشكة
�صناعة الهواتف الكندية ،يقدر بت�سعة
دوالرات لل�سهم الواحد ،لي�صبح �إجمايل
ال�صفقة نحو  4.7مليار دوالر �أمريكي،
ح�سب ما �أبرزه تقرير ل�شبكة CNBC
الإخبارية.
تراجعت ح�صة وقيمة ال�رشكة الكندية
بعد �إعالنها ت�رسيح � 4.5ألف موظف.
وتعد �رشكة ''فريفاك�س' املالية هي �أكرب
م�ساهم يف �رشكة ''بالكبريي' بح�صة تقدر
بنحو ع�رشة يف املائة من الأ�سهم ،وهي
�رشكة كندية تعمل يف �أعمال الت�أمني
واال�ستثمارات املالية ويرت�أ�سها الكندي
''برمي وات�سا'' ،الذي كان �ضمن جمل�س �إدارة
�رشكة ''بالكبريي' حتى �آب (�أغ�سط�س)
املا�ضي ،حيث �أعلن الكندي ا�ستقالته
يف الوقت الذي �أعلنت فيه �رشكة �صناعة
الهواتف نيتها بحث عدد من اخليارات
اال�سرتاتيجية لإنقاذ موقف ال�رشكة
املتعرث يف �سوق الهواتف الذكية منها
خيار البيع.
وواجهت ''بالكبريي' خالل الفرتة املا�ضية
�صعوبة يف احل�صول على ح�صة جيدة من
�سوق الهواتف الذكية يف ظل املناف�سة
التي تواجهها على م�ستوى ال�رشكات

من �رشكتي
' ' �سا م�سو جن ' '
و'�أبل'' ،وعلى
ى
م�ستو
نظمة
�أ
ا لت�شغيل
من نظامي
' ' �أ ند ر و يد ' '
و.iOS
وت�أتي هذه
اخلطوة بعد
�أيام قليلة
�إعالن
من
' ' بال كبري ي ' '
ا عتز ا مها
ا ال �ستغنا ء
عن  40يف
املائة من
العاملني لديها ،الذين يتجاوزون 4.5
�ألف عامل يف حماولة خلف�ض النفقات
بن�سبة  50يف املائة خالل الفرتة
املقبلة.
و�أدى الرتاجع الكبري يف الإيرادات خالل
الربع الثاين من العام اجلاري مع �إعالن
ت�رسيح العمالة �إىل انخفا�ض �سهم ال�رشكة
بن�سبة  20يف املائة يف البور�صة لي�صل
�إىل  8.23دوالر قبل الإعالن عن ال�صفقة.
ويف �أعقاب الإعالن عن ال�صفقة ارتفع �سهم
ال�رشكة �إىل  9.2دوالر لفرتة ق�صرية قبل
�أن يرتاجع �إىل حوال  8.8دوالر مبرور
التعامالت ،وكان �سعر �سهم ال�رشكة يف
�أيلول (�سبتمرب)  2008قد و�صل �إىل �أعلى
م�ستوى له م�سجال  100دوالر.
و�سطع �سماء ''بالكبريي' الكندية يف درة تاج
�صناعة الهواتف الذكية يف العامل لكن
ح�صتها ال�سوقية ظلت ترتاجع با�ضطراد
منذ طرح الهواتف الذكية عام  2007حتى
و�صلت حاليا �إىل �أقل من  3يف املائة يف
حني ت�ستحوذ �رشكتا '�أبل' و''�سام�سوجن' على
ن�صيب الأ�سد من هذه ال�سوق.
يذكر �أن �أمام ''فريفاك�س' حتى الرابع من
ت�رشين الثاين (نوفمرب) املقبل لإمتام
ال�صفقة� ،إذ ميكن لل�رشكة يف هذه الفرتة
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قبول �أي عرو�ض �رشاء �أخرى ،يف الوقت
نف�سه على ال�رشكة تقدمي تعوي�ض قدره
� 30سنتا لل�سهم الواحد يف حالة قبول �أي
عر�ض �آخر.
ويرى عدد من املحللني القريبني من
ال�رشكة الكندية �أن اخلطوة تعد ت�رسيع ًا
يف وترية م�سريتها الهبوطية ،وقال �إن
''بالكبريي' مل تعد جزء ًا من �أكرب خم�س
�رشكات عاملية ل�صناعة الهواتف الذكية،
مع �أن ح�صتها تبلغ �أقل من  3يف املائة،
بعد �أن جتاوزتها كل من ''مايكرو�سوفت'
و''ويندوز فون''.
و�أو�ضح �أن ''بالكبريي' ف�شلت يف حتقيق
�أهدافها يف جذب امل�ستهلك املتو�سط،
م�ستغربا ت�أخر ال�رشكة يف طرح �سل�سلة
الهواتف اجلديدة التي تعترب نخوية
�إىل حد ما ،وعلى الرغم من املالحظات
الإيجابية على �آخر منتجاتها يف مطلع
العام� ،إال �أن ''بالكبريي' و�صلت مت�أخرة
�إىل جمهورها العري�ض التقليدي ،وقال
�أخريا �إن الو�ضع املايل لل�رشكة تدهور
لدرجة �إطالق حتذير حول نتائج الربع
الثاين مع خ�سائر ت�شغيلية قدرت بنحو
مليار دوالر ،ما يثري القلق حول م�سريتها
على املدى الطويل.
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بقلم �:أبوبكر عبداهلل �صائغ

�إ�ضاءات من تاريخ �أمتنا!...

بالدنا �إرتريا قدمية قدم التاريخ الب�شرى حيث �شهدت ن�شوء ح�ضارات �ضاربة يف القدم ،و�إن كانت
االمة االرترية �أمة حديثة الت�شكل ن�سبي ًا ،فهي نتاج للإ�ستعمار االوروبي كغريها من االمم التى
تكونت �إبان فرتة اال�ستعمار الغربي ،الذى غزا كل الدول االفريقية .و�إذا كان هناك �إ�ستثناء من
هذا التعميم فهناك بع�ض الدول االفريقية التى �سيطر عليها امل�ستعمرون خالل فرتات وجيزة ثم
غادروها طواعية �أو مكرهني .
التعاي�ش ال�سلمى ميزة متيز بها ال�شعب االرترى  ،والتاريخ الإرترى املكتوب وال�شفهى ي�شهد على
ذلك ،حيث مل ت�سجل حروب طويلة ونزاعات بني خمتلف الفئات والقبائل  ،وهذا ي�شكل مدخل
ل�شرح بع�ض حمطات التاريخ االرتري لل�شباب ،خا�صة �إن بالدنا تقع يف منطقة مهمة من الناحية
اجليو�سيا�سية بالن�سبة للعامل اليوم ،و�إن م�صالح الدول الكربى جتعل بالدنا هدف ًا لهم  ،و�إن االمة
االرترية ت�شكلت ونا�ضلت ونالت �إ�ستقاللها و�شكلت دولتها احلالية ،هي نتاج طبيعى للكفاح والثورة
والن�ضال و�إن احلق اليعطى بل ينتزع واملهر دائم ًا يكون ت�ضحيات ج�سام.
�شهدت بالدنا ن�شوء العديد من احل�ضارات من �أك�سوم و�أدولي�س وك�سك�سي والبجا وغريها والدليل
وجود عدد كبري من بقايا �أثار تلك احل�ضارات ،ما تعرف اليوم ب�أ�سم ح�ضارة �أك�سوم ن�ش�أت يف بالدنا
و�إ�ضمحلت على �أر�ضها�.صحيح قد جند بع�ض بقايا تلك احل�ضارة اليوم يف االطراف ال�شمالية لدولة
�إثيوبيا احلالية ،لكن اجلزء االكرب من بقايا تلك احل�ضارة يوجد يف بالدنا �إرتريا � ،إنتهت تلك
احل�ضارة بفعل الهجمات الوح�شية التى جاءت من عدة �إجتاهات  ،ففي القرن ال�سابع قبل امليالد
هوجمت �أك�سوم من ال�شرق على يد العجم ومن ال�شمال على يد قبائل البجا ،من اجلنوب على يد �سكان
�أغاو ،وزادت التوترات الداخلية الإمرباطورية �ضعف ًا مما �أدي �إىل انهيارها ،و�إن ظهور الإ�سالم يف
املنطقة �أرغم �أهل �أك�سوم امل�سيحيني على التقهقر جنوب ًا حتى املرتفعات الإثيوبية احل�صينة تاركني
البجا يحكمون اله�ضبة الإرترية �أبان القرن .13
�أما �إثيوبيا املوحدة ظهرت يف القرن التا�سع ع�شر وت�شكلت على يد الإمرباطور تيدرو�س حيث متكن
من �إعادة ت�شكيل " دولة " �إقطاعية مركزية �أ�صبحت فيما بعد نواة لإقامة �إثيوبيا ،وهذا التاريخ
يدح�ض �إدعاءات حكام �إثيوبيا ب�أنها ظلت على مدى ع�شرة قرون دولة موحدة .
�أما �إرتريا مبوقعها احليوي الإ�سرتاتيجي  ،ظلت هدف ًا ل�سل�سلة طويلة من الغزوات .ففي عام 1557م
احتل �ألأتراك العثمانيون املنطقة ال�ساحلية وبنوا ميناء م�صوع على الرغم من ف�شلهم يف احتالل
املرتفعات الو�سطى .وبينما انعزلت �إثيوبيا عن العامل اخلارجي �إ�ستمرت �إرتريا يف االت�صال بدول
العامل� ،أما عن طريق التجارة و�أما عن طريق جتارة الرقيق مع عرب اجلزيرة العربية .ويف �أو�سط
�أعوام 1800م حتركت م�صر يف اجتاه �شرق �إرتريا عن طريق ال�سودان و�ساحل البحر الأحمر .ويف
�سنة 1805م ا�ستوىل امل�صريون على �سهول �إرتريا الغربية ،بعدع�شرون عام �إ�ستولوا على م�صوع
ولكن لأجل ق�صري حيث انهارت ال�سلطة امل�صرية يف �سنة 1884م عقب الثورة املهدية يف ال�سودان
ممهدة بذلك الطريق �أمام الإيطاليني لدخول �إرتريا بعد ذلك بعامني فقط .وكانت �إيطاليا قد
�أقامت معق ًال يف �سفح املنطقة اجلنوبية ال�شرقية لإرتريا ,عقب ا�ستيالءهم على ميناء ع�صب.
ويف عام 1885م  ,انتقلوا �شما ًال لي�ستولوا على " م�صوع " مفتاح املنطقة الداخلية التي �إحتلوها
بعد ذلك ب�أعوام ثالثة  .ويف عام 1889م وقع الإيطاليون معاهدة �أو�شيايل مع الإمرباطور منيليك
الثاين لو�ضع حدود مل�ستعمرة �إرتريا ،لأن اله�ضبة الإرترية اجلنوبية قد ظلت حتت حكم �إثيوبيا يف
الفرتة ما بني 1880م 1885 -م حني �أحتلها امللك الوال و�أقام العا�صمة �أ�سمرا .ولكن �ضغط غارات
امللك الوال عجل ب�إن�سحابه .ون�ستطيع �أن تقول �أن تلك هي املرة الوحيدة التي وقع فيها جزء من
�إرتريا حتت �سيطرة احلكومة الإثيوبية.
ومن هنا يبد�أ تاريخ كل من �إرتريا و�إثيوبيا .فمنذ ذلك احلني ولكل كيانه ال�سيا�سي امل�ستقل
وحكومته امل�ستقلة  ،بالرغم من حماوالت �إثيوبيا املتكرر لل�سيطرة على االر�ض االرترية وتذويب
�شعبها يف الكيان االثيوبي مب�ساعدة القوى العظمى ،لكن مل تتحقق �أحالمهم وظل ال�شعب االرتري
و�سيظل �صامد على �أر�ضه مدافع ًا عنها .
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ااملقاومة واال�ست�شهاد يف
الواقع الن�ضاىل االريرتي

بقلم  /جمال �إ�سماعيل بحالياي

�إن عالقة االن�سان ب�أمه االر�ض تن�ش�أ مع
منوه واحتكاكه الأوىل ب�أدمي االر�ض
و�سطحها عندما يحبو الطفل ،الطفل
الر�ضيع وتت�شابك �أ�صابعه اللدنة الندية
بحبات الرتاب وذرات الرمل ،وحني
ي�سحب قطعة من حبات الرتاب الأ�سمر
ويد�سها يف فمه ميت�ص رحيقها يف لذة
فتك�سو وجهه الربئ �إ�رشاق ًا ورونق ًا� .إن
وجه الطفل يف هذه اللحظة الرومان�سية
احلاملة �،أ�شبه بوجه القدي�س وال�شهيد.
هذه العالقة اجلدلية واالرتباط الوثيق
يرتقى ويتطور مع املراحل العمرية
للطفل� .إن رائحة الرتاب يف ا�صل االر�ض
رائحة الدم ،الدم الذي ينبثق من
ال�رشايني �ساعة �سقوط ال�شهيد والتحامه
بامه االر�ض واحت�ضانه حبات الرمل
وذرات الرتاب املتناثرة يف هذه اللحظة
احلا�سمة ،وهذا املوقف االن�سانى النبيل
يتعادل الدم والرتاب يف (القيمة،
واملعنى ،واجلمال) ويف مثل هذه الأجواء
امل�شحونة بالت�ضحية والبذل والفداء
متنحى وتزول كل العادات الو�ضيعة
وتطفو وتربز كل القيم النبيلة امل�رشقة
ً
وذاكرة
،لت�صبح �سلوكي ًا اجتماعي ًا
جماعية ت�سيطر على خميلة اجلماعات
ووجدان اجلماهري و�أرواحهم املتقدة
عندما ت�صيب الطلقة �أع�ضاء ال�شهيد
ويتناثر دمه الأحمر القانى ويلطخ �أغ�صان
ال�شجر و�أدمي الأر�ض وقطع ال�صخر .يف
هذه الب�ؤرة تت�شكل �أرقى قيمة وتت�شكل
لوحة التالحم بني (لون الدم ،و�أ�صل
االر�ض ولواحقها) �إن الوطنية مبفهومها
االن�سانى واال�سرتاتيجى وال�سيا�سى تبد�أ
من هذه االبجديات وتلك املنطلقات
و�إن طبيعة املجتمعات و�سلوك �أفرادها
وجماعاتها حتدد علو وانخفا�ض حرارة
هذه القيم يف خاليا و�أحا�سي�س �شعوبها
للبطولة يف حياة االن�سان االرترى مكانة
كبرية يف الأمثال ال�شعبية والأ�شعار

واالزجال كما يف احلكاوى واحلواديث
والأ�ساطري ال�شعبية يف الأغانى احلما�سية
والبطولية ،لك الوان هذه الفنون ت�ضج
بهذه القيم الطفل يف جمتمعاتنا الريفية
واملدنية عندما تناغيه االم ،وتغنى له
وهو يف حجرها وهو يحدق يف وجهها
تغنى له �أغنيات بطولية وحما�سية
وب�أذنه العا�شقة ال�صغرية ي�ستوعب هذه
ال�شحنة الهائلة من جماليات التعبري
وطاقات االبداع (فار�س ،علومِ ،
وهر،
دنا�ش ،جقنا� ،أنب�سا� ،أندرا) هذه �ضمن
الرموز والت�سميات التي تطلق على
االن�سان االرتري �صغري ًا او كبري ًا مرادفة
ال�سمه وار�ضا�ؤه �أو تدليله كيفما �شئت
واملعطى
كل هذا الر�صيد من املخزون
ُ
االجتماعى ي�سهم ا�سهام ًا كبري ًا وبليغ ًا يف
جتذير البطولية وتعقريها يف �أغوار �أغوار
الواقع احلقيقى بغر�ض مدحه االجتماعى
لتنبنى عليها (الر�صة) االجتماعية
التي تنب�ض باحليوية والبطولة
واحلرارة ....فالبطولة احلقة يج�سدها
ال�شهيد �ساعة رحيله وارتفاعه من تراب
االر�ض اىل ف�ضاءات اخللود و�آفاق املجد
الرحبة .و�إن ارتعا�شات اجل�سد وخلجات
االع�ضاء وانبثاق الدم الطاهر واختالطه
بالطني والرتاب هي �أعلى و�أغلى حاالت
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التجرد والتنازل من الأنا (الواهية)
اىل التماهي والذوبان يف روح اجلموع
الهادرة ،واالختالط ب�سيل الدماء اجلارف
لطغيان امل�ستعمرين وجربوت الطامعني
 .الدم الطاهر النقى مهر العزة والكرامة
�صاحب م�سرية االن�سان االرترى وم�ساره
الطويل يف دروب احلرية (بهتا حقو�س)
بهتا �سقنيتى) �سقط رمز ًا للكرامة وانفة
االن�سان احلر (�إبن االر�ض) يف حالة ال�سلم
واالمن اليبخل بعرقه يف اعمار االر�ض
وانت�سبات الزرع ليك�سو �سهول ار�ضه
وتاللها حلة اجلمال و�سند�س الطبيعة
ورونق احلياة .ويف �ساعة الفزع يجود
بدمه الغاىل للذود عن كرامة ار�ضه
وعزة �أهلها و�س�ؤدد نا�سها بهذه الفل�سفة
الفذة والعبقرية احلية من االح�سا�س
الوطنى اجلارف .انكف�أ الأبطال بوجوههم
الكرمية وانوفهم ال�شماء تخليد ًا للبطولة
وجت�سيد ًا لروعة التحدى واملقاومة(ر�أ�س
ولدى نكئيل �سلمون ،زمات ود�أكد،
دجيات ابراهيلو) هذه الرموز االرترية
ج�سدت ببطوالتها الفذة مقاومة الأعداء
والوقوف �سد ًا منيع ًا �أمام �أطماعهم
وم�رشوعاتهم االثيمة ،يف اجتاه ابتذال
ابن االر�ض (املواطن) وابتزاز خرياته
والدو�س على رقاب االحرار .
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دما�ؤهم النقية اخلال�صة كانت يف بان ًا
يف مذبح الوطنية وهيكل احلرية وحمراب
الكرامة �،سقطوا مثلما ي�سقط كل ابن
�أنثى ،لكن �سقوطهم اال�ستثنائى رحيلهم
املحفوف بالعزة و بثوب الكرامة
،جعلهم يظلون رموز ًا و�شعاع ًا يلتمع
يف خواطر الأجيال وينب�ض يف �رشايني
الأحرار �.إن متواليات البطولة والكرامة
والأ�ست�شهاد مل تتوقف عند هذا احلد يف
تاريخ �شعب هفا للحرية واال�ستقالل
يوم حدق بعينيه اىل �شم�س هذا الوجود
 ".كبريى" حتدى كل هيلمان امل�ستعمر
جوا�سي�سه الذين ملأ
وجربوته وعيون
ُ
بهم الآفاق لطم�س معامل ق�ضية �إر تريا
وقتل الروح الوطنية يف نفو�س ال�شعب
قهر ًا واذال ًال ،كان ال�شعب كله " كبريى"
طموحه وقوته وعزته وا�ستعال�ؤه �سقط
يف
ُ
كبريئ و�رضج تراب الوطن بدم االحرار
وم�ضى ،لكن الروح ذات الروح ت�رسبت
اىل نفو�س االجيال وطرقت بكربياء كل
املهج واالرواح بريطانية االنتهازية
،فوجئت وذعرت عندما �أيقنت اجماع
هذا ال�شعب يف احلرية ال�شى غري العزة
واال�ستقالل ي�ستهوى هذا ال�شعب ،ويحتل
دواخله "املال ،االغراءات ،التعليم،
املدينة ،التنوير ،التح�رض) كل هذه
امل�صطلحات واملهايات الت�ساوى قرياط ًا
مقابل (احلرية والعزة والكرامة" ابناء
هذا ال�شعب بكل قومياته ومعتقداته
واقاليمه وقفوا �صف ًا جماهريي ًا جماعي ًا
واحد ًا يف �سبيل تتويجه للحرية وحلظة
الكرامة ،يف ا�ستفتاء دوىل نظمته قوى
اال�ستعمار جل�س نب�ض هذا ال�شعب
،وتلم�س �أحا�سي�سه وكرامة وجدانه
املت�شوقة للحرية وكره اال�ستعمار قوى
اال�ستعمار واالمربيالية �أرغت و�أزبدت
ارب َّد وجهها وارتفع �ضغطها فح�رشت
َ
(امل ْجنى عليها) يف ُد ُبر اثيوبيا
ارتريا
االمرباطورية العجوز ،ومتل�صت من
هذه االر�ض ال�صامدة االبية "اجلنتلمان"
روعته ب�سالة هذا ال�شعب وذكا�ؤه املتميز
وروحه العارفة لكل د�سائ�س وم�ؤامراته
ال�سوداء -نفد بجلده الأبي�ض و�شعره
الأ�شقر ،وترك �إرتريا و�إثيوبيا يف �رصاع
مفتعل وحرب عاملية بالوكالة كما
يقال الإ�ستعمار بفعلته تلك و�صنيعه
املخزى ،توهم �أنه ح�رش �شعب �إرتريا
جب م�ؤامراته وم�ستنقع
الناب�ض احلي يف ِّ
خمططاته الأثيم .و�أنه كتم �أنفا�س
الأحرار وكمم �أ�صوات اجلماهري و�أفواهها
�إىل الأبد� .إن جمالية املقاومة وروعة
الت�صدي �أخذت هذه املرة �صورة �إبداعية

رائعة و�إطار ًا جمالي ًا حا�شد ًا كانت دماء
الأحرار لونها و�صبغتها و�أ�شالء الأحرار
�صاغ �شكل الإطار� -إحتفالية هذا ال�شعب
بحياته اجلمعية برزت عرب التاريخ كل
حتركاته -هذه الروح العالية �إنعك�ست
يف حركة املقاومة التي �إنطلقت طلقتها
من قمة جبل �آدال -يف �أيلول عام 1961م
– �إن �صوت الطلقة ال�رشيفة -كان مفتتح ًا
للمقاومة الوطنية ال�صاعدة و�إنطالقة
لأ�شواق املاليني التي �صوتت للحرية يف
كل �أ�صقاع الوطن -فجدع امل�ستعمرون
�أنف احلرية املرتفع وحاولوا ت�شويه
وجهها امل�رشق� -إنتف�ض ال�شعب و�صدحت
طلقته احلرة� -إن دوي الطلقة طار مثل
بريد عا�شق حمموم ليالم�س وي�صافح كل
�إذن �إرترية -ال�شعب الأ�صيل الذي كتب
�صفحاته �أيامه عرب التاريخ بالدم الأحمر
القاين -مل يتوانى ومل تتململ م�شاعره-
بل هب عا�صف ًا ملبي ًا نداء "حامد" وطلقات
(عواتي) التي �إخت�رصت كل روعة هذا
ٍ
وت�صد
ال�شعب وجمالياته املتدفقة روعة
وبطولة -ال�شعب الإرتري من �أحر�ص
ال�شعوب واملجموعات الب�رشية على دماء
�أفراده -ففي موروثتا ال�شعبي و�أعرافنا
الإجتماعية -قوانني ومواد متفرقة لكل
�أع�ضاء اجل�سم دقيقها وكربها حني تن�شب
اخل�صومات وتقع النزاعات بني الأفراد
واجلماعات -هذه الأعراف مدونة وثابتة
يف قوانني القبائل والقوميات و�أفراد
املجموعات يقد�سونها ويحرتمونها
ويطبقونها يف واقع حياتها� -أما يف
�ساعات الفزع ومواجهة الأعداء والغزاة-
يربز قانون واحد هو (املقاومة-
التحدي -الب�سالة -الإ�ست�شهاد) يف هذه
اللحظة احلا�سمة تهدر كل الدماء الكرمية
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وتبذل الأرواح الغالية ب�إجماع جماهريي
ومفهوم واحد "الإنت�صار �أو الإ�ست�شهاد"
فالدم الأحمر امل�صون هو املهر احلقيقي
يف فل�سفة الإرتري لعبور املحنه وجتاوز
الآالم واجلراح-:
دمه الأغلى
فرا�شات  ..ع�صافري
ت�سافر يف خواطرنا!!..
قمار ت�سجع يف حدائقنا!!!...
وتكتبنا على الطرقات واحليطان
�شعب
ٌ
ٌ
وتاريخ
وميال ٌد!!!...
�إن فل�سفة البقاء والت�شبث برحم هذه
الأربعاء و�أدميها رغم فداحة الت�ضحيات
التي مت�سك بها ال�شعب احلر ،و�سيا�سة
املحو والإنتزاع والتغيب التي تزرع بها
امل�ستعمر وحلم بها ليل نهار ،لتحقيق
�أحالمه و�أغرا�ض �أ�سياده الذين دفعوه
�إىل هذا النفق املظلم من النزاع اخلا�رس
واحلروب املدمرة التي غا�ص يف �أغوارها
حتى �أذنيه� ،إرتطمت هذه الفل�سفات
الندية اخل�رضاء من قبل �شعب �إرتريا
الذي مت�سك بحقه امل�صريي والتاريخي يف
ال�صمود والبقاء �إ�شتد عود الثورة و�سمقت
ً
با�سقة يانعة لتثمر �أفراد
�شجرة الن�ضال
املاليني التي طلعت نقية من برك الدماء
ال�صافية ،بينما تهاوت �أعواد امل�ستعمر
الياب�سة ال�صفراء ،لأنها كانت ترتغ على
ً
عر�ضة
ال�سطح و�أن جذورها اله�شة كانت
لأرواح الأباة ال�صناديد فيم عركة التحدي
ومواجهة امل�صري التي تبدت يف مقاومة
ال�شعب وثورته البا�سلة :)-(...
�أنا ٍ
باق
هنا �أر�ض وتاريخي و�أجمادي
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هنا جذري
هنا داري وميالدي
ولن �أر�ضى بليل ال�سجن يف وطني
نداء الأر�ض �إن�شادي...
هذه هي القيمة النقية يف مقطع البقاء
وترنيمه اخللود التي مت�سك بها هذا
ال�شعب العا�شق واجلماهري الهادرة� -إن
مت�سك االم ال�رصيعة بثدي الرتاب -وهي
تتخبط يف �سيل دمها النازف -ومت�سك
طفلها الر�ضيع بثديها -هذا امل�شهد
البطويل الإ�ستثنائي هو رد ًا بليغ ًا
و�صارم ًا للذين حاولوا عرب حقب التاريخ
ه ِّد عزمية هذا ال�شعب وقهر �إرادته -هذه
ال�صور امل�ؤ�سية وال�شجاعة تكررت يف كل
جمازر الأليمة التي تعر�ض لها ال�شعب
الأعزل الذي ت�ضافر مع ثورته مقاومة
و�إرادة و�صمود ًا� ...إن �صوت الر�صا�صة
التي دوت يف قمم �آدال� -إيذان ًا بالثورة
و�إعالن ًا للتحدي ومقاومة امل�ستعمر
الواهم بالتحكم على م�صري وم�آل هذا
ال�شعب وحب�س �شعاع ق�ضيته العادلة
يف جدران �أطماعه وفظاعاته ال�شنيعة-
ال�شباب الإرتري داخل الوطن وخارجه
أحر من اجلمر يف �إنتظار هذا
كانوا على � َّ
اللحظة احلا�سمة -لقد زحفوا عن بكرة
�أبيهم للحاق بالركب الزاحف لإكمال
جمالية اللوحة وروعة امل�شهد البطويل
�سهول �إرتريا وديانها تاللها جبالها كلها
�أ�صبحت خلفية رائعة للوحة البديعة
وامل�شهد الإن�ساين الرائع املتدفق� -شباب
فريد وجيل متميز ودعوا مقاعد الدرا�سة
ومدجات اجلامعات بالدول املجاورة
وال�صديقة -تركوا املال والعقار
ٍ
ٍ
و�صوب
حدب
والأمالك -توافدوا من كل

لريقدوا هذا الأر�ض دم ًا �أحمر ًا مهر ًا وفداء ًا
للأر�ض واحلرية -ودعوا طيب العي�ش
ورخاوة احلاية �إىل معاناة الن�ضال
وق�ساوة الكفاح ومالزمه اجلراح وع�شق
املوت والبذل والت�ضحية)-(...
و�شتان بني من يعانق ر�أ�س احلياة ويقتطع
من وجناتها احللوة وريقها الطيب قبالت
احلياة -مرغم ًا را�ضي ًا وحتت كل الظروف
والأحوال -ومن ينتق�ض �شاخم ًا ي�صارعها
وي�رصعها حتى يق�ضى على طابو�س الذل
وعفريت الهوان والإ�ستعباد الذي يحوم
يف ر�ؤو�س الأحرار وال�رشفاء -الأول يحيا
مهان ًا حقري ًا و�إن وجوده وعدمه �سيان� -أما
الآخر فهو ال�شامخ العزيز يحيا كرمي ًا �أو
مي�ضي �شهيد ًا �أبي ًا -كل ال�شعاب والدروب
والطرقات والزوايا واخلنادق يف �إرتريا
كانت عرب تاريخ ن�ضالنا م�رسح ًا و�إطار ًا
ً
وخلفية مده�شة لهذه البطوالت الرائعة
�شعب ت�أهب للموت
واملقاومة الفذة-
ٌ
ً
خا�ضعة
وحتزم للغناء فعانقته احلاية
وكتب له اخللود والبقاء ل�شهداء ظلوا على
طول امل�سرية وقودها و�شموعها التي ال
تنطفئ قب�سها الذي �أ�ضاء الأمكنة والأزمنة
فتحولت الأبات والأمهات �إىل �أنا�شيد
الن�رص وترانيم الكفاح وحتول اجلرح
النازف ورود ًا و�أزهار ًا وجماجم ال�شهداء
و�أ�شالءهم حتولت براعم ًا وبذور ًا للبقاء
ورمز ًا للمجد واخللود � )-( ...إن جمالية
الروعة وجاذبية امل�شهد و�سحره الأخاذ
الذي ع�صف بامل�شاعر ودغدغ الأحا�سي�س
لتكرب ال�صورة وميتد �سيل الدماء جيا�ش ًا
هادر ًا ليبتلع كل الأطماع اجلاثمة يف �صدور
رائع
الأعداء و�أرواحهم املظلمة -امل�شهد
ٌ
يف �إنطالقته وخامتته فاجلمال البديع
والإلتزام املده�ش والبطولة الفذة يف
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املقاومة والن�ضال �صاحبة امل�سرية
حتى الب�ؤر الأخرية من م�شاهد البطولة
وم�سارح الكفاح ف�إعتلت الأ�صوات التي
ً
هادرة بالن�رص و�إكتمال
مل ت�سكت �أبد ًا
ً
طائ�شة
الزفاف و�إن القوى التي زحفت
�أعماها احلقد لإقتالع ال�شعب احلر من
جذوره تراجعت و�إن�سحبت يف ذل وهوان
تركت ب�أر�ض �إرتريا كل �آالت املوت
املدمرة وتركت �أج�ساد قواتها املعتدية
يف �سهول وروابي �إرتريا -ورقابهم معلقة
على فروع و�أغ�صان ال�شجر ب�أيديهم-
و�شتان بني الإ�ست�شهاد البطويل الذي
يهفو له الأحرار وي�شتاقه املنا�صلون من
�أجل املبادئ وكرامة العي�ش وبني �إنتحار
اخلائر الرعديد الذي يحتمى ب�أ�سوار
املوت من قب�ضة الأحرار ومواجهة الأبطال
املغاويري...-
قد حملنا جمد رايات الن�ضال
وكتبنا بدماء يف الرتاب
غنوه البدء و�إ�رصار الرجال
وم�ضينا  ..نعتلي فوق ال�صعاب
يا رفاق
ل�ست وحدي يف القتال
ب�سالحي
�سوف �أحمو كل عارٍ وهوان
يا بالدي زعردي
زيف �أكاليل الورود
ٍ
لغد  ..فيه عز و�إبتهاج و�أمان)-( ...
بن�ضاله املجيد وكفاحه املرير رفع
ً
عالية تالم�س �أجواز الف�ضاء
ال�شعب هامته
وزغردت الروابي وال�سهول واجليال-
وبراعم الزهور تفتحت لتالم�س الأرواح
والقلوب� ...إنها اللحظة الأمنية وروعة
الأغنية وجمال امل�شهد الذي طلع و�إنبثق
بني جراحات ال�سنني و�آهات الزمن...
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ال�شاعرة الراحلة �شريفة العلوى :

حورية البحر وملكة التطريز بالكلمات
�إعداد � :أبوبكر �صائغ

قدمي ًا قيل " �أن ال�شعراء هم �أنبياء
االمة " و�إن تعاقب االيام �أثبت �صدق هذه
املقولة � ،سيظل ال�شاعرة هو �ضمري
االمة ونبيها و�سيظل ال�شعر نربا�س
ي�ضئ طريق االمة ،وبال�شعر الر�صني
يخلد ال�شاعر وبه ينال املراتب التى مل
ي�سبقه عليها �أحد ،ال�شعر لوحة جميلة
يت�أملها كل حمب للفن واخلري وال�سالم

واجلمال ،والر�سم بالكلمات على جدار
االمة وذاكرتها اليجيده �أى �شاعر مهما
قلد االو�سمة ومهما �إعتلى املنابر ،لأن
الو�صول اىل �ضمري االمة يحتاج اىل متيز
وقوة و�شجاعة وتفانى ،والكلمة �إذا مل
تكن �صادقة وموحية تذهب �أدراج الرياح
.
ال�شاعرة الراحلة � /رشيفة العلوى كانت
من القالئل الذين �سطروا �أحرفهم مبداد
من ذهب حيث وجدت ال�شهرة والرتحاب
�أينما ذهبت النها �شاعرة مطبوعة على

اال�صالة والتاريخ واجلغرافية وكيف
ال ؟ وهي �صليلة �أجداد نق�شوا تاريخهم
على �أمواج البحر العاتية ،وهي �شاعرة
تر�سم بكلماتها على �صفحات الورق كما
تنخر �أمواج البحر ذكراها على ال�شواطى
املرمرية  ،بنت البحر االحمر �إ�ستطاعت
�أن تخلد �إ�سمها وبلدها واملنطقة التى
تنتمى لها ب�أحرف من نور يف �سجالت
ال�شعر العربي ،لت�ؤكد مرة �أخرى العالقة
الوطيدة التى تربط هذه املنطقة بالعرب
واالمة العربية .
قر�أت بع�ض من �أ�شعارها
عرب " النت " وكنت متلهف
للح�صول على �أحد �أعمالها
ال�شعرية والنرثية ،لكن مل
�أمتكن من ذلك بالرغم من
�إننى �إحتفظ ببع�ض الق�صائد
ال�شعرية لها التى ح�صلت
عليها من خمتلف املواقع
على ال�شبكة العنكبوتية
بخرب
�سمعت
.وحني
وفاتها ببالد الغربه �أبت
نف�سي �إال �أن �أ�شارك الو�سط
الثقافى االرترى يف الداخل
واخلارج بهذا املقال ليكون
�إ�سهام ًا وكلمة �شكر وعرفان
باجلميل ملا قدمته هذه
ال�شاعرة لبلدها ،وهى التى
كانت تعرف نف�سها ب�أنها
فتاة �إرترية عفرية م�سكونة
بع�شق البحر ومهمومة حتى
النخاع بق�ضايا الوطن .
املرحومة ال�شاعرة � /رشيفة حممد
عبدالرحمن عثمان العلوي �شاعرة و�أديبة
�إرترية  ،مواليد �إرتريا حتديد ًا مبدينة
قلعلو ب�إقليم �شمال البحر االحمر ،حيث
ن�ش�أت وترعرعت هناك مع �أ�رستها.
ثم رحلت مع �أ�رستها اىل مدينة بدة
،ومنها اىل ع�صب حيث در�ست املرحلة
الإبتدائية مبعهد الدين الإ�سالمي ثم
�إنتقلت مع �أفراد �إ�رستها اىل اليمن لتدر�س
املرحلة املتو�سطة مبدر�سة ال�شهيد /
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قمحد �إدري�س مبخيم الالجئني الإرتريني
باخلوخة " اليمن" وهناك من يقول ب�إنها
در�ست باملدر�سة العراقية بجيبوتى.
ثم در�ست املرحلة الثانوية العامة
مبدر�سة الإمام ال�شافعي يف جمهورية
جيبوتي ،وتت�ضارب املعلومات �أي�ض ًا
حول هذه الناحية ،وهناك من يقول
ب�إنها �أكملت املرحلة الثانوية باململكة
العربية ال�سعودية و�أكملت درا�ستها
اجلامعية:بجامعة �إفريقيا العاملية
بال�سودان" اخلرطوم" .
عربت الراحلة عن هموم �شعبها و�آماله
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بكلمات ر�صينة �صاغتها �شعر ًا ونرث ًا
وخطابا ،نالت ق�سط ًا من ال�شهرة على
امل�ستوي االقليمي العربي ،وكان لها
حجمها وح�ضورها املتميز و�صوتها
املتفردة .ح�صدت اجلوائز القيمة
ب�إعتبارها �شاعرة و�ضعت �إ�سمها �ضمن
قائمة كبار �شعراء العرب ،دوزنة حروف
الكالم و�أن�شدت ال�شعر وغنت به ،وحلمت
واحللم حق مكفول للذاكرة يف ال�صحو
واملنام ،ومن يحلم يجتهد لتحقيق حلمه
،ومن يختار الكلمة لتكون ل�سان حاله يف
معاجلة الهموم .
للراحلة ديواين �شعر مطبوعني لدار طيفو
مب�رص ،وكان ديوانها الأول بعنوان "
خرف البلح " الذى د�شن بالقاهرة عام
2010م ،ثن د�شنت ديوانها الثانىالذى
يحمل عنوان ق�صيدتها الوطنية ال�شهرية
" �إال �أنا " التى تقول فيها � .......إال �أنا الكل
ي�شرب ك�أ�سك مرا ..لذيذا  ..م�سكرا  ..اال �أنا !..
بخافقي! لكي �أداوي جروحك �أدنو اليك
�أحنو اليك
ّ
..وكلي �شوق للذي قد ي�أتي� ..أو لن ي�أتي يوما �إمنا
�أنا يف ترابك نبتة متتد للأفق الف�سيح بلونك
�أنا يف هوائك غنوة ت�شدو بها الأنواء ال تكبو لت�ستبق
ال�صدى �أنا يف �سمائك جنمة ال....
و�إن مرا�سم تد�شني ديوانها الثانى التى
متت مبكتبة املعادى بقلب القاهرة،
�شهدت تظاهرة ثقافية غري م�سبوقة
بالنظر لعدد الكتاب وال�صحفني والنقاد
من خمتلف البلدان املبدعني الذين
�شاركوا فيها .
حني �سمعت بخر وفاتها ت�سمرت للحظات
و�سكن االحداق الذهول ،لأننا فقدنا
�شاعرة ،متميزة �إبداعا وطرح ًا ووعي ًا
ون�ضجا وثقافة ووطني�أ وم�س�ؤولية
.كانت �رشيفة متقدمة جد ًا على مثيالتها
االرتريات بوعيها الوطنى وح�سها املفعم
باحلب والوالء للوطن واالنتماء للبحر

واالر�ض واالن�سان
ت�شكل
،كانت
وج�رس
نفاذة
لعبور لكثري من
جن�سها
بنات
اىل �أفاق احلرية
عرب �أعما ًال �ستظل
خلود
خالدة
جبالنا املنيعة
واحل�صينة � ،إنها
بنت �إرتريا �صمود ًا
وكربياء حتى يف
الظروف
�أحلك
وامللمات ،
�إنها من جل�ست على
منرب اللغة املحال
و�إ�ستحقت بتفردها
بتطريز احلرف وتلوين الكلمات�،أن تنال
ر�ضا و�إجماع النقاد وهذا �صعب املنال
كما تعلمون � .رشيفةيقول عنها الذين
عرفوها عن قرب ،ب�إنها كانت مثال
للإنثى املتوا�ضعة التى بلغت قمم اجلبال
�شهرة وتوا�ضع وخلق نبيل .كيف ال وهى
وردة نبتت يف �صحراء قاحلة لتهدى
عبريها لكل النا�س بكلمات ر�صينة
و�أبجدية خمتلفة .

وهي القائلة :
" �أعرتف ب�أن الكلمة لها مداخل كثرية وقائلها
يرتك لك نافذة واحدة لتطل �إليها و�إليه منها نا�سيا
ب�أن يف ذهن الآخر ثمة نوافذ �أخرى تت�سرب يف غفلة
عنه� ،أعرتف ب�أين �أتظاهر بعدم فهمي �إال ما �سمح
به �صاحبها ،لهذا �أقول لنف�سي دائما دققي يف الكلمة
قبل النطق بها وا�ستنتجي عدة �أجوبة قد تتبادر �إىل
ذهن الطرف الآخر" ..
" كنت �أع�شق عبق الورق بني �أغلفة الكتب القدمية
مع �أين كنت �أجهل املعاين وعندما تعلمت احلروف
و�شممت رائحة املعنى افتقدت حا�سة ال�شم جتاه
الورق وفقد ال�شم براءته".

وهذا مقطع من ق�صيدة " قاب
رم�شني " كتبتها لزوجها :
لعطرك تنحني الأزهار
يف رو�ضات �أيامي
وترفل يف يديك قوافل النور
فال �أفلت �شمو�سي
�أو �شمو�سك يا حياة الروح
و�أنت يقني �أوهامي
و�أنت فنار �إبحاري
�ضوء
�شراع �أنت من ٍ
ومن بلور �أحالمي
رحلتي التي
و�أنت رفيق
َ
�أهفو ملر�ساها
ً
�إذا ما ُ
نرج�سة
كنت
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ربيعي الأ�سمى
ف�أنت
َ
توا�سيني �إذا الآالم زارتني
وحتميني �إذا الأحالم خانتني
وترفعني على كف من الأمل
�أيا قلبا له عقلي جثا كالظل يف الرمل .
يذكر �أن عند �صدور ديوانها الثانى �أقامت
لها اللجنة الثقافية للجالية االرترية
مبقر ال�سفارة االرترية بجدة �أم�سية �شعرية
قر�أت فيه ال�شاعرة �رشيفة العلوى ق�صائد
�شعرية من ديوانها " �إال �أنا " حيث �أمتعت
احل�ضور ب�صوتها ال�شجى و�إلقائها املميز
،و�إن املقاالت التى كتبت عند نهاية
تلك االم�سية ت�ؤكد ذلك ،لأن ال�شاعرة
�رشيفة العلوي �شاعرة ب�آفاق غري م�ألوفة
ت�ستخدم الألفاظ واملفردات مبداد قلبها
لأنها تع�شق املكان الذي تنتمي اليه
،ترجمت �أعمالها اىل عدة لغات وهي
مفخرت لن�ساء وطنها املثقفات .
رحم الله ال�شاعرة �رشيفة العلوى بقدر
ما قدمت لنا من �أعمال �شعرية �ستظل
خالدة ،كما �أعزى �أ�رستها الكرمية
على امل�صاب اجللل وكل ع�شاق الكلمة
واملثقفني واملنتمني اىل ديوان االبداع
من بني وطنى اينما كانوا وعزاءنا يف
رفيقاتها ال�شاعرات ومنهن /حنان حممد
�صالح وخديجة �شاكر وغريهن  ...اىل
�أخر القائمة .

امللف الثقايف
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بعد امل�سرح

�أنطون ت�شيكوف

ما �إن عادت نادية زيلينيا مع والدتها
من امل�رسح ،حيث �شاهدتا “يفجيني �أنيجني” * ودخلت غرفتها ،حتى نزعت ف�ستانها ب�رسعة وحلت �ضفريتها ،و�أ�رسعت
باجلونلة والبلوزة البي�ضاء فقط فجل�ست �إىل الطاولة لتكتب خطابا كالذي كتبته تاتيانا.وخطت �“ :إنني �أحبك ،ولكنك ال
حتبني ،ال حتبني” .كتبت هذا و�ضحكت .كان عمرها �ستة ع�رش عاما فقط ،ومل حتب �أحدا بعد  .وكانت تعلم �أن ال�ضابط جورين
والطالب جزوديف يحبانها ،ولكنها �شعرت الآن بعد الأوبرا برغبة يف الت�شكك يف ذلك احلب � .أن تكون غري حمبوبة وتعي�سة ..
ما �أروع ذلك ! ثمة �شيء ما ،حني يحب ال�شخ�ص بقوة وال يكرتث به الآخر� ،شيء جميل ،وم�ؤثر و�شاعري .
�أنيجني ممتع لأنه ال يحب مطلقا �أما تاتيانا فهي خالبة لأنها حتب بقوة ،ولو �أنهما �أحبا بع�ضهما البع�ض بنف�س الدرجة وكانا
�سعيدين لأ�صبحا علي الأرجح مملني  “ .كف عن الت�أكيد ب�أنك حتبني ـ وا�صلت نادية الكتابة وهي تفكر يف ال�ضابط جورين ـ
ف�أنا ال ا�ستطيع �أن �أ�صدقك� ،أنت ذكي جدا مثقف جاد ولديك موهبة كبرية ورمبا كان يف انتظارك م�ستقبل باهر� ،أما �أنا فال �شيء
مييزين فتاة ال وزن لها و�أنت نف�سك تعرف جيدا �أنني لن �أكون �سوي عقبة يف حياتك حقا� .أنت همت بي وظننت �أنك يف �شخ�صي
عرثت على املثال الذي تبحث عنه ،لكنها كانت غلطة والآن ت�س�أل نف�سك بي�أ�س  :ما الذي جعلني �ألتقي بهذه الفتاة ؟ وطيبة قلبك
فقط هي التي متنعك من االعرتاف بذلك !. ”...
�أح�ست نادية بالإ�شفاق على نف�سها ،فبكت وم�ضت تكتب � “ :صعب علي فراق ماما و�أخي ،و�إال كنت ارتديت م�سوح الراهبات
وم�ضيت �أينما ميتد بي الن�رص  ..ولأ�صبحت �أنت حرا و�أحببت فتاة غريي � .آه لو كنت �أموت “.
من خالل الدموع ا�ستحال تبني الكلمات املكتوبة ،وتراق�صت �ألوان طيف ق�صرية فوق الطاولة ،وعلى �أر�ضية الغرفة وعلى
ال�سقف كما لو �أن نادية كانت تنظر عرب من�شور ،وتعذرت الكتابة فرتاجعت �إىل ظهر املقعد و�أخذت تفكر يف جورين  .يا �إلهي،
�أي �سحر يف الرجال ،و�أية جاذبية ! تذكرت نادية ذلك التعبري الرائع ،املتزلف واملذنب والناعم الذي يرت�سم على وجه
ال�ضابط عندما يجادلونه يف املو�سيقى ،و�أية جهود يبذلها �أثناء ذلك لكيال يرن �صوته بحما�سة  .ففي املجتمع الذي يعترب
فيه الرتفع البارد والالمباالة داللة على ح�سن الرتبية والأخالق الفا�ضلة البد �أن تداري حما�ستك وهو يداريها  .لكنه ال يوفق يف
ذلك ،فاجلميع يعرفون جيدا �أنه يهوى املو�سيقي ب�شغف� .إن املناق�شات التي ال تنتهي عن املو�سيقى والأحكام اجلريئة لغري
الفاهمني من النا�س  .جتعالنه يف توتر دائم فهو مفزع خجول و�صموت وهو يعزف على البيانو ب�صورة رائعة مثل �أي عازف
�أ�صيل ولو مل يكن �ضابطا لكان يف الغالب مو�سيقيا م�شهورا.
وجفت دموعها ،وتذكرت نادية �أن جورين قد �صارحها بحبه يف حفل �سيمفوين ،ثم بعد ذلك يف الطابق الأر�ضي بجوار امل�شاجب
حيث هبت تيارات الهواء من جميع النواحي .
“�أنا �سعيدة جدا لأنك �أخريا تعرفت على الطالب جروزديف – م�ضت تكتب� -إنه �إن�سان ذكي جدا ولعلك �ستعجب به  .كان عندنا
بالأم�س ومكث حتى ال�ساعة الثانية وقد انبهرنا به جميعا وت�أ�سفت �أنك مل ت�أت لقد حدثنا بالكثري من الأ�شياء الرائعة “.
عقدت نادية يديها فوق الطاولة و�أ�سندت �إليهما ر�أ�سها ف�سقط �شعرها وغطى اخلطاب  .وتذكرت �أن الطالب جروزديف �أي�ضا
يحبها و�أن له احلق يف ر�سالة منها مثلما جلورين متاما.
وبالفعل �ألي�س من الأف�ضل �أن تكتب �إيل جروزديف ؟ وبال �أية �أ�سباب دبت البهجة يف �صدرها  ..بد�أت بهجة �صغرية تواثبت يف
�صدرها مثل كرة من املطاط ،ثم �صارت �أعر�ض و�أكرب وتدفقت كاملوجة .
ون�سيت نادية جورين وجروزديف واختلطت �أفكارها ،بينما �أخذت البهجة تكرب وتكرب وتن�ساب من �صدرها �إىل ذراعيها و�ساقيها
وخيل �إليها ك�أن ن�سمة رقيقة باردة هفت على ر�أ�سها فحركت �شعرها  .واهتزت كتفاها من ال�ضحك اخلافت  .واهتزت الطاولة
وزجاجة امل�صباح وطفر الدمع من عينها �إىل اخلطاب ،مل يكن بو�سعها ان توقف ذلك ال�ضحك ولكي تظهر لنف�سها �أنها ال ت�ضحك
بدون �سبب �أ�رسعت تتذكر �شيئا ما م�ضحكا -.يا له من م�ضحك ذلك الكلب البودل !
متتمت وقد �شعرت �أنها �ستختنق من ال�ضحك  –.يا له من م�ضحك ذلك البودل.
تذكرت كيف العب جروزديف ،بعد �رشب ال�شاي بالأم�س ،الكلب البودل مك�سيم ،ثم حكي لها عن بودل ذكي جدا الحق يف الفناء
غرابا ،فالتفت الغراب نحوه وقال � -:أنت يا �أفاق !
ومل يكن الكلب يدري �أن �أمامه غرابا مدربا فارتبك ب�شدة وتراجع يف حرية ثم عاد ينبح  -.كال ،الأف�ضل �أن �أحب جروزديف
قررت نادية ومزقت الر�سالة ،وراحت تفكر يف الطالب ،يف حبه ويف حبها ،لكن الذي حدث �أن الأفكار �ساحت يف ر�أ�سها
ف�أ�صبحت تفكر يف كل �شيء  :يف �أمها يف ال�شارع يف القلم يف البيانو .
فكرت ببهجة فوجدت �أن كل �شيء ح�سن ،رائع  .و�أوحت �إليها البهجة ب�أن هذا لي�س كل �شيء بعد  .و�أنه عما قريب �ستكون الأمور
�أروع  .قريبا يحل الربيع ،ال�صيف ،ال�سفر مع والدتها �إىل “جوربيكي”� ،سي�أتي جورين يف فرتة �إجازته و�سيتحول معها يف
احلديقة ويحيطها باهتمامه .
و�سيجئ جروزديف �أي�ضا ويلعب معها الكروكيت والكجل ويق�ص عليها �أ�شياء م�ضحكة �أومده�شة وانتابتها رغبة جارفة يف �أن جتد
نف�سها يف احلديقة يف العتمة حتت ال�سماء ال�صافية والنجوم  .واهتزت كتفاها ثانية من ال�ضحك ،وخيل �إليها �أن الغرفة تعبق
برائحة ال�شيح ،و�أن غ�صنا قد احتك بالنافذة.م�شت نحو فرا�شها وجل�ست ،ودون �أن تدري ماذا تفعل ببهجتها التي �أ�ضنتها،
نظرت �إىل الأيقونة املعلقة فوق ظهر �رسيرها ومتتمت :
 -يا �إلهي ! �إلهي ! يا �إلهي ! .
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لل�شاعر الراحل /عبدالرحمن �سكاب

�سحاحا
�آه لل�ساهر
ال�شجي م�ضى الليل ومازال دمعه َّ
ِّ
�ساكب ًا من يراعه قهوة الوجد وقد ذاق مزجها والقراحا
داعب ْته �أنامل الليل قيثار ًا خفي ًا يراوغ الأ�شباحا
َ
حت�سيت حلنك العاطر الإيقاع �شوق ًا مر َّنح ًا فواحا
قد
َّ
�أنت يف ال�سرب طائر �صافح الأفق وقد �صاغ من دجاه اجلناحا
ُّ
يحث ال�صباحا
و�أراق ال�شجون يف م�سمع الليل �سهاد ًا م�ضى
مفوف ًا منداحا
و�شع القفر بالأهازيج فاختال ربيع ًا ّ
والليايل حوا�شد ملء جفنيه دموع ًا وغ�صة وجراحا
ُ
�سالفة �أحداث الليايل و�صرفهن فناحا
أترعت ك�أ�سه
�
ْ
� َ
مته اجتياحا
أثخ َن ْته الن�صال من جارحات الدهر حتى
تخر ْ
َّ
�ضرام ..من حريق اجلوى فذاب التياحا
وحلاه ال�سرى بكل
ٍ
�شحوب �أراقه �أتراحا
وتعالت �أناته فاعرتى الأفق
ٌ
ً
غربة وانتزاحا
�سرب ودع الأهل
ملء �أح�شائه التياعات
ٍ
وبعينيه دمع كل �شجي رق للعهد من هواه فباحا
أ�سهب ترامت فِ �ساحا
راعه قيد �إلفه والروابي ..حوله �
ٌ
تهجد يف حمراب بلواه �شاكي ًا ..ملحاحا
ياله نا�سك ًا َّ
ٍ
ٍ
خافقات ِ�سماحا
رايات على الأفق
د�أبه يغزل املواجد
و�سماحا
�إذ ي�صوغ الدجى وداعة ٍّ
ع�ش ..هدهد اجلرح بل�سم ًا َ
ح�سب �آياته طيوب ًا تناثرت على دربه �شذاَّ ..
نفاحا
�إذ يجوب اخلميل �أنداء راح ..ريقها بات للعفاة متاحا
�سباحا
واعتلى من جناحه زورق ًا جدف يف الأفق غائ�ص ًا ّ
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�شخ�صيات من التاريخ

احلاج عثمـان �أحمد هندى :

�صاحب �أ�شهر �صيحة يف التاريخ االرتري
�إعداد � :شهاب �أرايا

الدميقراطية يف اب�سط تعابريها هي هي �شكل من
�أ�شكال احلكم ي�شارك فيها جميع املواطنني امل�ؤهلني
على قدم امل�ساواة � -إما مبا�شرة �أو من خالل ممثلني
عنهم منتخبني  -يف اقرتاح ،وتطوير ،وا�ستحداث
القوانني .وهي ت�شمل الأو�ضاع االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية التي متكن املواطنني من
املمار�سة احلرة واملت�ساوية لتقرير امل�صري ال�سيا�سي.
مما �سبق يت�ضح ان الدميقراط ّية بهذا املع َنى الأو�سع
هي نظام اجتماعي مميز ي�ؤمن به وي�سري عليه
املجتمع وي�شري �إىل ثقاف ٍة �سيا�س ّية و�أخالقية مع ّينة
تتجلى فيها مفاهيم تتعلق ب�ضرورة تداول ال�سلطة
�سلميا يف هذا املجتمع ونظر ًا الختالف العادات
والتقاليد من جمتمع الخر من الطبيعي جد ًا ان
تختلف املمار�سات الدميوقراطية من مكان الخر
وما هو دميوقراطي يف هذا املجتمع قد ال يكون
كذلك يف جمتمع اخر نظرا لعاداته وتقاليده.
بالرغم من االدعاءات بتخلف القارة االفريقية اال
ان الكثري من البحوث تدل على ان املجتمعات
االفريقية ومن بينها جمتمعنا االرتري قد مار�سوا
الدميوقراطية قبل عدة قرون وان مل تكن ب�شكلها
احلديث.
ويف درا�ساته عن القرن االفريقي ي�ؤكد امل�ؤرخ
االملاين امل�شهور ج.لودولف ان مملكة "مدري
بحري" يف ارتريا قد ا�س�ست عام 1680م نظام
حكم دميوقراطي مماثل للجمهورية الفيدرالية وهو
ما يعد �سابقة يف دول املنطقة.
ومن �ضمن التقاليد الدميوقراطية االخرى التي
عرفها جمتمعنا االرتري التقليدي ،هو املمار�سة
الدميوقراطية يف انتخاب وجهائه .حيث كان
هذا التقليد ميار�س على نطاق وا�سع لدى املجتمع
االرتري قبل االحتالل االيطايل ،وظهور ارتريا
بحدودها اال�ستعمارية املتفق عليها .فكانت
القوميات االرترية وقبائلها تنتخب نظارها بالطرق
الدميوقراطية.
اال�ساورتا  :لدى قبيلة اال�ساورتا كانت لفئة العقالء
وا�صحاب الفكر الراجح الفئة النخبوية االمتياز
يف العملية االنتخابية ،فهذه الفئة وبتفوي�ض من
ال�شعب تعقد جل�سة �سرية الختيار املر�شح الذي
تنوي تقدميه امام ال�شعب يف االجتماع العام .فاذا
اتفقت على تر�شيح ال�شخ�ص امل�ؤهل حتتفظ با�سمه
حلني انعقاد االجتماع العام عندها تتقدم بطرح

ا�سم املر�شح امام احل�ضور ومبجرد ما ياتي على ذكر
ال�شخ�ص املر�شح يتقدم بع�ضهم نحوه وي�ضعون
ايديهم على فمه ملنعه من احلديث ،اىل ان يديل
ال�شعب برايه عرب القاء كل واحد غ�صن �شجرة
و�سط دائرة احل�شود .فاذا وافقت االغلبية بانتخابه
ي�ضطر املر�شح بعد حماولة رف�ض واعرتا�ض
للر�ضوخ وقد كان البع�ض يهرب ويختفي عن
االنظار خوفا من ان ينتخب يف من�صب النظارة
لي�س هربا من امل�سئولية بل ادراكا منهم حلجمها
وهذا نقي�ض ما نراه اليوم.
احلزو  :قبل ثالثة قرون كان النظام االداري لدى
قبيلة حزو يدار من قبل كبار ال�سن وا�صحاب
الراي الثاقب ،ومع ازدياد الكثافة ال�سكانية لهذه
القبيلة بد�أ ال�شعب باختيار نظاره عرب االنتخابات
العامة ،وبعد انتهاء العملية االنتخابية يقوم
ال�شعب بو�ضع اوراق اال�شجار اخل�ضراء على را�س
الناظر املنتخب دليال على املبايعة واظهار الوالء
،اما اذا اكت�شف ان ال�شخ�ص املنتخب غري كف�ؤ
يدعو ال�شعب الناظر اىل اجتماع عام وامام احل�ضور
يتم غ�سله دليال على جتريده من ال�سلطة وينتخب
بديال له.
وال يختلف احلال كثريا عن غريه من القوميات
االرترية االخرى حيث كان لل�شعب ال�سلطة يف
عزل نظاره ،ا�ضافة لذلك فان ال�سلطة يف العرف
التقليدي تعترب م�سئولية كبرية ال ميكن منحها
جزافا الي �شخ�ص .كما كان النظار املنتخبني من
قبل ال�شعب ال ميلكون اي امتيازات متيزهم عن
غريهم من ال�شعب ،بل كانوا جزء من حميطهم
يعي�شون و�سط �شعبهم بان�سجام تام.
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قبيلة القدين  :كان لقبيلة القدين جمل�س يتكون
اع�ضائه من �شخ�صني منتخبني من كل ع�شرية من
ع�شائر القدين ،وه�ؤالء االع�ضاء هم ا�صحاب
احلكمة والفكر الراجح ،ويطلق عليهم ا�سم"�سبا
مدايت" وكان املجل�س يجتمع يف مقره الذي يعرف
بـ"القودات" لو�ضع ال�سيا�سات التي تخدم م�صالح
القبيلة ،كما كان مقر املجل�س او الديوان يبنى من
االحجار يف و�سط القرية او البلدة واملقاعد تبنى
من االحجار اي�ض ًا.
ومل يكن لناظر القدين اي �صالحيات �سوى جمع
ال�ضرائب و�صرف بع�ض امور القبيلة اذ كانت
ال�صالحيات ترتكز بايدي املجل�س ،فكان هذا
املجل�س ينظم ويدير �شئون القبيلة ،وكذلك كان
يتوىل مهمة عقد االتفاقيات التي تعرف "بقلد" مع
القبائل االخرى ،اال ان هذا التقليد انتهى مع جمئ
االيطاليني.
�سبدرات  :كان افراد قبيلة �سبدرات قبل جمئ
االحتالل االيطايل يعقدون االجتماعات الختيار
ناظر قبيلتهم ،وذلك بدعوة مقدمة من جمال�س
الع�شائر الذي يعرف بـ"عني" وينتخب املجتمعون
من بينهم ثالثة ا�شخا�ص من امل�شهود لهم باملقدرة
على تنظيم امور القبيلة ،والتحمل واملثابرة يف
احتمال ال�شدائد ورعاية م�صالح القبيلة.
ثم ينتخبون من بني الثالثة واحد ملن�صب النظارة
وبعد فوز احد املر�شحني الثالثة يوجه املجتمعون
كلمتهم االخرية قائلني له " لقد اخرتناك من بيننا
لتوحد كلمتنا ولتميز بني ال�صالح والطالح ،وعليه
نو�صيك ان تعمل بهمة ون�شاط يف �سبيل ذلك".
كان الناظر يف قبيلة �سبدرات يتمتع ب�صالحيات
كاملة ووا�سعة يف كل ال�شئون ،وعند تق�صريه وبعد
االتفاق عليها تطرح الق�ضية امام جمل�س القبيلة
.وعندما يتاكد املجل�س من جوانب التق�صري يقيل
الناظر من من�صبه .يقوم وجهاء القبيلة مب�ساعدة
الناظر وا�ست�شارته والوجهاء هم اولئك الذين
ر�شحوا ملن�صب النظارة ومل يفوزوا ،وتاتي مكانتهم
االجتماعية يف القبيلة بعد الناظر .وكانت قبيلة
�سبدرات تتبع اال�سلوب الدميوقراطي فيما يخ�ص
�سلطة و�صالحيات الناظر حيث مل يكن للناظر
ال�سلطة يف اقالة الوجهاء اذ ان هذا من �صالحيات
املجل�س .والوجهاء ال ميكنهم ان يقيلوا جمل�س
الع�شائر"عني" الن الذي يتمتع بهذه ال�صالحية
هى الع�شرية.

نافذة على التاريخ
ِفتح بك�سر الفاء تعني (عرف) بلغة البلني وهو
د�ستور �أهلي متفق عليه من اجلميع والكل يحرتم
بنوده و�ضوابطه ويلتزم به التزاما كامال ،وهذا
العرف و�ضع من كبار القوم يف عهد قدمي ليحتكم
به �أهل املنطقة يف الكبرية وال�صغرية ،مثل الزواج
ِ
والدية والنزاع بني طرفني �أو �شخ�صني �أو قبيلتني.
البلني تتفرع �إىل بيوت عديدة وي�سمى كل بيت (
جبة ) وكي يتم جبه وي�أخذ ن�صيبه من اجلبب البد
�أن يتم عدد �أفراد الذكور ( � ) 40شخ�صا وحينها كان
يختار �أحد وجهاء من �أبناء هذه الأ�سرة ويقدم من
قبل �أ�سرته �أو بيته �إذا �أ�ستويف ال�شروط التي ذكرت
م�سبقا ملجموعة اجلبب وعلى ر�أ�سهم ( الكولريي
) الذي كان يرت�أ�س اجلبب يف فرتة اال�ستعمار
الإيطايل وحتى ت�أريخ وفاته يف نهاية ال�ستينات
من القرن املا�ضي ليتم مباركة املن�صب بح�ضورهم
جميعا ،ومن تلك اللحظة ي�سمى كنتيباى بيت
فالن ،وهو بدوره يختار �أ�شخا�ص من داخل بيته
وه�ؤالء ي�سمونهم ( ح�ص�ص ) واحل�صة تقوم حتت
�إ�شراف الكنتيباي بجمع املال للدية وما �أ�شبه ذلك
لت�سهيل املهام للبيت واجلبة.
هذه الثقافة التي ن�ش�أ عليها االرتريون �ساهمت فيما
بعد ،بعد اقرار تا�سي�س اول برملان ارتري على ظهور
العديد من الربملانيني االرتريني وعند احلديث
عن االحرار االرتريني الذين وقفوا امام املكائد
والد�سائ�س التي مار�ستها اثيوبيا عرب عمالئها يف
الربملان لطم�س الهوية واذابة الكيان االرتري ،البد
من ذكر �صاحب ال�صيحة ال�شهرية ( �إتقو اهلل فى
�إرتريا) البطل احلاج عثمان احمد هندي كمثال
البائنا واجدادنا االحرار ولكل واحد منهم ق�صة
ت�ستحق الوقوف عندها.
مل نوفق كثريا عند بحثنا يف ال�شبكة العنكبوتية
حول �سرية هذا البطل الذي يعترب من خرية
ابناءارتريا ا ّلذين عـانو فى �سبيل وطنهم ،ورف�ضو
ّ
للمخططات الإثيوبية ،حتى �آخر رمق
الركوع
ّ
فى حياتهم العامرة بال�صدق والإح�سان وتقوى اهلل
.ولكن متكنا من جمع بع�ض ما كتبه عنه املهتمون
بالتاريخ االرتري.
الرابطة
زعماء
كنف
فى
عثمان
ترعرع احلاج
ّ
الإ�سالمية و�شيوخها ليكون بعد فرتة ق�صرية �أحد
زعماءها وممثل مدينة م�ص ّوع فى الربملان الإرترى
فى دورته الثانية عام ( , )1960-1956و�أ�صبح
زعيما وطن ّيا م�شهورا على نطاق الوطن احلبيب
عندما وقف �ضدّ حكومة (ربيب) هيلى �سال�سى
ّ
وخمططاتها واملدعومة من
(�أ�سفها ولدى مكئيل)
ممثّل الإمرباطور(ما�ساى) و�أعوانه من الإثيوبيني
والإرتريني فى حرم الربملان الإرتري وخارجه.
قال احلاج عثمان فى اجلل�سة املهزلة للربملان
ال�ضم املزعوم املدعوم بالت�صويت
الإرترى ,يوم
ّ
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املز ّور ،ذاك اليوم الأكرث
�سوادا فى ت�أريخ ال�شعب
الإرترى  .يوم حبكت
امل�ؤامرة وتواط�أ من
تواط�أ من �أع�ضاء الربملان
حزب(الوحدة
من
مع �إثيوبيا) ومل ي�شهد
الربملان نقا�شا حول
املو�ضوع بل ت�صويتا
فقط…وعندما جاءت
حلظة احلقيقة لتمتحن
الرجال فلم يرى
معادن ّ
احلاج عثمان �إال �أيدى
مرجتفة خائفة ترفع
م�ؤ ّيدة  ,و�أخرى متذبذبة ,ور�ؤو�س منكو�سة
ومن �صدح بقول احلق ّ ال ي�سمع وال يجد �أذنا
�صاغية ,لأن الأمر كان قد ح�سم من منازلهم فى
خا�صة بني (الق�س دمييطرو�س ,وحرقوت
جل�سات ّ
�أباى,وبالتا دم�سا�س  ,وت�سفاه ّن�س برهى) ,
وغريهم ممّن باع الذ ّمة وباع معها الوطن..غري
�آبه بالثمن ا ّلذى �سوف يدفع,والأرواح التى
�سوف تزهق ,فما كان من احلاج عثمان ا ّلذى
عرف بالوقار والإتّزان� ,إال �أن يغ�ضب وي�سمع
غ�ضبه للكل ويرفع �صوته عاليا,قا�صدا بذلك �إن
يقول�:إن مل تهابو امل�ساءلة �أمام �شعبكم ,فاتقو اهلل
حملها لكم
الذى �سوف ي�س�ألكم عن الأمانة التى ّ
�شعبكم ,و�أطلق �شعاره ا ّلذى �أ�صبح �إ�سمه الثانى �أو
مرادفا له فى حياته وحتى بعد مماته…� (.إتقو اهلل
فى �شعب �إرتريا) لأنه ر�آى الظلم اجللى  ..وتابع ب�أم
وحتمل فى �سبيل ذالك ّ
كل
عينه حلقات امل�ؤامرة ّ
ال�ضغوط النف�سية والأرهاب من رجال (اجلرنال
تدال عقبيت �سيئ ال�سمعة) وحماوالت القتل,
ومتحديا ّ
كل الأذناب واملخابرات وع�صابات
(ال�شفتة).ورف�ض ّ
كل الإغراءات و�شراء الذمم.
قالها ب�صوت عال ه ّز �أركان القاعة ,ورمى بعمامته
فى وجه املنتفعني واملت�آمرين واملتخاذلني واجلبناء..
و�أمام ممثل الإمرباطور والوزراء والوكالء..ومن
مواقفه البطولية االخرى يحكى �أن احلاج عثمان
�سمع �أن امللك (هيلى �سال�سى) �أر�سل فى عام
 1947م�ساعدات مالية ل�شباب الرابطة الإ�سالمية
كم�ساعدة وفتح مكتبا لهذا الغر�ض فى م�ص ّوع..
فما كان من احلاج عثمان �إال و�أن هرع �إىل املكتب
املذكور ليقول للجموع التى تنتظر احل�سنة وامل ّنة من
امللك حتت �إ�شراف �أيدى �إرترية�,أوقفو املهزلة!!
تلك نقود يريدون �أن ي�شرتو بها ذممكم فهل �أنتم
بائعون؟… .فانتف�ض �شابا ليقول له :يا حاج
عثمان!! نحن لنا �أ�سر وم�س�ؤولون عنها والعوز
قتل فينا روح ال�شباب� ,أ ّما �أنت واحلمد هلل متلك
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حمال جتاريا وحالك م�ستورا…!!فما كان من
احلاج الثائر �إال �أن رمى مبفتاح متجره �أمامهم قائال:
وق�سموه
خذو ما ت�شا�ؤون وبيعو املتجر �إن �شئتم ّ
تفرطو فى �أر�ضكم و�سيادتكم!!!
بينكم وال ّ
�إن هذه النقود التى توزع عليكم اليوم هى التى
�سوف تكمم �أفواهكم غدا..يوم ت�سرق ال�سيادة
وتنتهك حرمة البالد �,أفيقو وال تكونو �إ ّمعة بل
كونو�أقوياء �أ�شداء وامل�ؤمن ك ّي�س فطن ..و بذلك
تراجع كثريمن ال�شباب من تلقى تلك املنحة
امل�شبوهة من امللك  ..وتلك وقفة مل ين�سها الت�أريخ
للحاج عثمان �أحمد هندى فعظم �ش�أنه ورفع قدْ ره
فى عموم ارتريا.
امل�ستمرة
�صمد احلاج عثمان رغم الإعتقال واملتابعة
ّ
من املخابرات الإثيوبية ،ومل يغادر �أر�ضه و�شعبه
بالرغم من تو ّفر الإمكانية لذلك ,وعندما عر�ض
ّ
عليه ورثة حكم (هيلى �سال�سى ) العمل معهم
وب�ضمان �إعطاء احلكم الذاتى لأقاليم املنخف�ضات,
رف�ض احلاج مبد�أ تق�سيم �إرتريا �إىل منخف�ضات
ومت�سك
ومرتفعات ومتييع ق�ض ّية الوطن الإرترى ّ
بوحدة الأر�ض وال�شعب.
رحل احلاج عثمان عن دنيانا الفانية دون �أن يرى
فجر احلر ّية ,رحل حني كان �أبناءه قاب قو�سني
�أو �أدنى من مدينة �سكناه (�أ�سمرا) فرحل احلاج
عثمان �أحمد هندى بعد �أدائه �صالة الع�صر فى
خ�شوع فى يوم ..1989 5--22فقط قبل عامني
ويومني من دخول الثورة �إىل العا�صمة �أ�سمرا
وهروب عنا�صر نظام منق�ستو…ليوارى ج�سده
ّ
الطاهر فى �أر�ضه ومنبته �إرتريا.
رحم اهلل احلاج عثمان بقدر �شجاعته وثباته
و�إخال�صه لوطنه والتفانى فى وحدة �أر�ضه و�شعبه
ق�صة احلاج عثمان هندى
 .فهذا قليل من كثري من ّ
ق�صة رجل وموقف  ,ورث اجلر�أة
وبحق هى ّ
وال�صدق فى املواجهة وعدم التفريط فى احلق
واحلقوق من جدوده و�آباءه الأولني.
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امللف ال�سياحى

�أبا�شاول قلب �أ�سمرا الناب�ض
بقلم � :شهاب �أراريا

ال تخلوا كثريا من الدول الغنية والفقرية
من االحياء الفقرية او احياء ذوي الدخل
املحدود ،حيث يعي�ش �سكانها يف ب�ؤ�س
و�شقاء وحرمان ب�سبب افتقار هذه االحياء
للخدمات الأ�سا�سية (الإ�صحاح واملياه
ال�صاحلة لل�رشب والكهرباء) وتكون
منازلها دون امل�ستوى القيا�سي .وهناك
االزدحام و�أماكن غري �صحية وحمفوفة
باملخاطر ووظائف غري �آمنة مع وجود
الإق�صاء الإجتماعي وغريها.
ويعي�ش اليوم نحو مليار �شخ�ص يف
الأحياء الفقرية يف العامل ،ومن املتوقع
�أن يت�ضاعف هذا الرقم �إىل مليارين يف
ال�سنوات الثالثني ،وت�شكل مثل هذه
االحياء خطرا على املواطن العادي
ناهيك عن ال�سائح الذي ال ي�ستطيع ال�سري
خطوات معدودة يف هذه االزقة ال�ضيقة.
اما االحياء اخللفية ال�سمرا فهي على
النقي�ض من ذلك متام ًا ،فهي لي�ست
اوكارا للمجرمني وخمتلف انواع االن�شطة
غري القانونية ،بل امنا هي قلب ا�سمرا
الناب�ض الذي جتد فيه �صورة مب�سطة
للتعاي�ش ال�سلمي بني كافة ابنائه حيث
امتزاج القدمي باحلديث.
حرم االيطاليون ال�سود من االختالط بهم
او حتى ال�سري يف �شوارع مدنهم ،وذلك
تبعا ل�سيا�سة التفرقة العن�رصية التي
اتبعوها بعد ا�ستعمارهم الرتريا .وهو
ما ادى لظهور االحياء الع�شوائية على
اطراف العا�صمة ا�سمرا بدءا من العام
1900م كابا �شاول ,قزا تانيكا ،قزا
برهانو وقزا باندا حب�شا وغريها.
وقد كانت منطقة ابا�شاول وحميطها تعرف
من قبل بـ"قمبار ابا اوظ" اما الت�سمية
احلالية فا�صلها هو ح�صان ا�سمه"�شاول"
كان ملك الحد م�سئويل النظافة يف املنطقة
والذي قام االيطاليون بتعيينه حيث كان
هذا ال�شخ�ص يطلق على نف�سه ا�سم ابا
�شاول اي مالك �شاول ،الن منزله كان يقع
على تلة تطل على املنطقة تعود املارة
على النظر اىل املنزل والقول هذا منزل
ابا�شاول ثم اخذت كل املنطقة الت�سمية

بعد ذلك.
ن�سبة للمعاناة واحلرمان الذي �صاحب
احلياة اليومية لالرتريني ،ابان احلكم
االيطايل كانت ابا�شاول مركز جتمع
كل االرتريني حيث وجدوا فيها منف�س ًا
لهمومهم اليومية.بالرغم من افتقارها
لكافة اخلدمات اال�سا�سية من مياه
وكهرباء ،اال انهم عملوا على التغلب على
هذه املع�ضالت بروح االخاء والتكافل
واالحرتام املتبادل التي ا�صبحت �سمة من
�سمات هذه االحياء اىل جانب االح�سا�س
املجتمعي والوطني القوي.
تتميز ابا�شاول مببانيها ال�ضيقة
املتال�صقة بلونها ال�سماوي الذي مازالت
حمافظة عليه حتى االن ،وازقتها ال�ضيقة
التي تنت�رش بيوت ال�سوا"امل�رشوب
التقليدي" واجلبنة على جوانبها وقد
كانت من ن�شاتها نقطة جتمع االرتريني
خ�صو�صا يف ايام اخلمي�س وال�سبت ،ايام
الت�سوق وذلك للتجمع يف بيوت ال�سوا
والتناق�ش يف كافة الق�ضايا وعلى را�سها
بالطبع الوطنية.
وتنفرد البيوت التي يباع فيها ال�سوا
بعالمة متيزها عن غريها من امل�ساكن
وهي كوب ي�سمى ملليخ يرفع على خ�شبة
تو�ضع على الباب.
قدمي ًا كانت بائعات ال�سوا املعروفات
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بقوامهن املم�شوق وج�سمهن املمتلئ
يقمن بالرتفيه عن زبائنهن بالعزف
على الة الكرار "الربابة" وغناء االغاين
الوطنية او العاطفية  ،اما اليوم فقد
تكفلت اال�سطوانات احلديثة بامل�سالة.
تعترب ابا �شاول موطن العديد من االبطال
االرتريني وكبار فنانينا منهم بالطبع
الفنان االمني عبد اللطيف برائعته "ابا
�شاول" والتي غناها بعد القرار الذي
ا�صدرته ال�سلطات االثيوبية يف �سبعينيات
القرن املا�ضي .بهدم ابا�شاول لتو�سيع
طرقها ،وهو ما قوبل باحلزن من قبل
اهاليها حيث كان ال�سبب يف افرتاق
الكثري منهم ونزوحهم اىل مناطق ا�سمرا
االخرى.
زيارة ابا�شاول قلب ا�سمرا الناب�ض
تعطي ال�سائح فر�صة للنظر عن قرب
على الوجه االخر للعا�صمة ا�سمرا ،
والتمتع با�شكال املباين القدمية بطرزها
املختلفة حيث ما زالت املنطقة حمافظة
على �شكلها القدمي  .بالرغم من اكرث
من قرن على بنائها باال�ضافة ملعاي�شة
ب�ساطة احلياة عن قرب وال خوف على
�سالمة حياته وممتلكاته ف�سكان ابا�شاول
بالرغم من ظروف معي�شتهم اال انهم اكرث
امانة واحرتاما لل�ضيف مثلهم مثل �سائر
االرتريني.
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"ما هي ا�صناف املاكوالت وامل�رشوبات
التي ميكن احل�صول عليها" هو واحد من
اال�سئلة التي �ستخطر ببال اي �سائح وهو
ي�شد الرحال اىل اي بلد قد اختاره لق�ضاء
اجازته.
ثرية هي املائدة االرترية با�صنافها
التي تتنوع كتنوع الثقافة االرترية بني
الرتاثي واحلديث.
تتكون املاكوالت ال�شعبية االرترية من
خليط من البهارات احلارة واالع�شاب
ذات الرائحة الزكية مما ي�شكل خليط ًا من
اال�صناف بدء من املقبالت ال�شهية التي
تقدم اوال وانتهاء بالوجبة نف�سها.
فاذا كنت من ال�سياح الذين يف�ضلون
جتربة كل ما هو جديد ف�ستحظى باجازة
لن تن�سى وانت تتمتع بتذوق االطعمة
وامل�رشوبات التقليدية لل�شعب االرتري
املعروف مبوائده العامرة وطيبته
وح�سن �ضيافته حيث يعترب ا�ستقبال
ال�ضيف وتوفري كل �سبل الراحة له �سمة
ارترية متجذرة داخل كل بيت وا�رسة.
نظرا للتقارب الثقايف بني مناطق
املنخف�ضات وبالتحديد اقليمي عن�سبا
والقا�ش -بركة وال�سودان ال�شقيق
يوجد ت�شابه كبري بني انواع املاكوالت
وامل�رشوبات هناك حيث جند كل انواع
اللحوم كال�شية واللحمة النا�شفة
والكبدة والرز بكل ا�صنافه واخل�رضوات

كامللوخية والرجلة وغريها باال�ضافة
لل�سلطة التي تاتي م�صحوبة بايقاع
النادل و�صوته املرتفع وهو يو�صل
طلباتك من مكانه اىل املطبخ.
ال�سمك بكل ا�صنافه هو �سيد املائدة يف

قرى ومدن اقليمي
وجنوب
�شمال
االحمر
البحر
بالرغم من وجود
اال�صناف االخرى
من االطعمة حيث
ميثل ال�سمك املعد
بكل الطرق الطبق
الرئي�سي هناك.
املرتفعات
يف
تتميز االطعمة
با متال ء ها
بال�شطة والفلفل
احلار .وت�شكل
االجنريا الوجبة
الرئي�سية بجانب
بع�ض البقوليات كالعد�س وبع�ض
اخل�رضوات املطبوخة .ميكنك تناول
الزقني والدلوت وطبق الدجاج املحمر،
باال�ضافة لل�شريو وغريها.
الع�صيدة اكلة معروفة يف كل املناطق
االرترية مع انها قد تختلف بطريقة
تقدميها من منطقة الخرى بني الع�صيدة
باللنب الزبادي او الع�صيدة وال�سمن
والزبادي.
امل�رشوبات الرتاثية االرترية تختلف
بني م�رشوبات روحية ،واخرى قد ت�صنف
�ضمن الكحوليات فاذا كنت ال متانع من
التجربة مارايك مب�رشوب ال�سوا لدى
قومية التجرينية ،او الداقا م�رشوب
الكوناما االول ،او الدوما لدى العفريني
والقائمة طويلة ،لكن ميكن لك ختامها
باالبعخي( م�رشوب احللبة) حيث �ستالحظ
الفرق.
يف العا�صمة ا�سمرا �ستجد كل ما ذكرناه
�سابق ًا من ا�صناف باال�ضافة ملجموعة
مطاعم يتخ�ص�ص كل منها يف جمال معني
فهناك املطاعم العربية وااليطالية
وال�صينية والهندية.
فاذا كنت من ع�شاق الطعام العربي �ست�سنح
لك فر�صة زيارة العديد من املطاعم التي
تقدم خمتلف انواع املاكوالت اليمنية
وال�سودانية واللبنانية والتي تتميز
مبذاق خمتلف ولذيذ.
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طبق الفول امل�صلح وال�سادة والقالبة
�سيكون وجبة فطورك يف احدى مطاعم
ا�سمرا ،كفوال االخال�ص وال�رشوق
التي �ستن�سيك ا�سمرا لتعيدك اىل اجواء
ال�سودان ال�شقيق .اما كل انواع اللحوم
والدواجن واالرز وال�سلطات الطازجة
فهى تعد بطريقة مميزة يف مطعمي اخليمة
وال�ضيافة.
يوجد يف ا�سمرا اي�ضا املطعم الهندي
الذي يتميز باطاللة رائعة على ا�سمرا
من االعلى وتوجد به ا�شهى املاكوالت
الهندية ،كما يوجد بجوار فندق نياال
املطعم ال�صيني الذي يتخ�ص�ص يف تقدمي
كل ا�صناف االطعمة ال�صينية وال �ضري من
التجربة.
عند القول عن ا�سمرا انها روما ال�صغرى
ال نعني الطرز املعمارية املتواجدة
بها فقط ،بل اي�ض ًا انواع املاكوالت
وامل�رشوبات االيطالية ،وعلى را�سها
اال�سباغيتي والبيتزا التي ا�صبحت جزء
من الثقافة الغذائية االرترية .وتتوافر
اال�صناف االيطالية يف معظم مطاعم ا�سمرا
ولكن ملطعم ا�سباغيتي هاو�س واملطعم
االيطايل با�سمرا خ�صو�صية منفردة
نن�صحك بزيارتهما للتاكد بنف�سك.
القائمة طويلة واال�سعار رخي�صة ومغرية
واخلدمة متميزة وفوق كل ذلك لن تفارقك
كلمات الرتحيب امل�صحوبة باالبت�سامة
اينما حللت.
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قلعة اربيل..

عبق التاريخ وتطلعات احلداثة

تعد قلعة اربيل اقدم قلعة تاريخية �سكنها
الب�شر منذ اقدم االزمنة وحتى يومنا هذا ،وقد
بنيت ا�سا�سا ،يف عهد الأ�شوريني واىل نحو االلف
الأول قبل امليالد ،لأغرا�ض دفاعية� ،إذ كانت
تعد ح�صنا منيعا للمدينة امل�سماة با�سمها يف تلك
احلقبة الزمنية وحتى ع�صور مت�أخرة.
يقول بع�ض امل�ؤرخني ان قلعة اربيل كانت يف
بادئ االمر وعند ان�شائها ت�ضم املدينة بالكامل.
وذكرها ياقوت احلموي يف كتابه "معجم البلدان"
فقال :اربيل هي قلعة ومدينة كبرية يف ف�ضاء
وا�سع من الأر�ض� ،أ�صبحت القلعة مقرا لالمري
االتابكي �سنة539هـ.
و�سائل دفاع م�صطنعة :
يبلغ ارتفاع القلعة ()415م عن م�ستوى �سطح
البحر و()26م عن �سطح املدينة ،بنيت على بقعة
م�ساحتها مائة وع�شرة االف مرت مربع وكان فيها اكرث
من( )800عائلة اي مايقارب ()4000ن�سمة.
ولقد ت�سبب بئر (كهريز) يف القلعة يف اجها�ض ح�صار
هوالكو املغويل لها� .إذ تزود منه اهلها باملياه �أثناء
احل�صار وعن طريقه كانوا يخرجون منها ليعودوا
بامل�ؤن �إليها فكان لغز ًا عجز هوالكو عن فهمه ما �أدى
�إىل فك ح�صاره عنها واالن�سحاب منها.
ولأن مدينة اربيل تقع على مفرتق طرق مهمة
لهذا كانت حمط انظار الغزاة وقد توالت عليها
الغزوات وخ�ضعت للعديد من االمرباطوريات من
اليونانية واملقدونية والفار�سية والرتكية وغريها.
لهذه اال�سباب فكر اهايل املدينة منذ البدء بان�شاء
مدينتهم على تلة ا�صطناعية حتميهم من هذه
الغزوات خا�صة بعد افتقارهم لو�سائل الدفاع
الطبيعية من االنهار واجلبال وبذلك ان�شئت قلعة
اربيل على تل ا�صطناعي عال حيث احيطت القلعة
بجدار مرتفع ومنيع مع حفر خندق ماء عميق حول
القلعة يف ا�سفلها وعمل �سكانها على تامني االكتفاء
الذاتي الحتياجاتهم اليومية عرب حفر بئر عميقة من
�سطح القلعة حتى منبع املياه يف اال�سفل كما امنوا
الغذاء وبقية م�ستلزمات احلياة من م�سجد وحمام
ومدر�سة وغريها.
تعاقب احل�ضارات :
تعاقبت احل�ضارات التاريخية القدمية على القلعة،
باعتبارها مركزا للحكم ومدينة م�أهولة بال�سكان،
منها احل�ضارات ال�سومرية والأكدية والآ�شورية
والفار�سية ،وهناك الكثري من الدالئل التي ت�ؤكد

وجود �آثار �أخرى
مطمورة حتتها.
ويقع يف مدخل القلعة
الرئي�س متثال ابن
امل�ستويف وهو مبارك
بن احمد �شرف
الدين .كان م�ؤرخا
ووزيرا يف اربيل يف
حقبة ال�سلطان مظفر
كوكربي
الدين
ولد ابن امل�ستويف يف
هجري
�سنة564
املوافق ل�سنة1169
ميالدي يف قلعة اربيل
وتوفى فيها �سنة 637هجري املوافق ل�سنة1239
ميالدي ،وكان �ضليعا يف جماالت التاريخ والأدب
واللغة وله نتاجات كثرية �أهمها كتابه (تاريخ �أربيل)
يف اربعة اجزاء.
�أثر عاملي :
وقعت حمافظة �أربيل �أواخر العام املا�ضي عقدا مع
منظمة اليوني�سكو بقيمة () 13مليون دوالر لتنفيذ
م�شروع تطوير القلعة ،وقد �شكلت املحافظة هيئة
خا�صة بهذا امل�شروع بالتعاون مع املنظمة ،ويق�ضي
امل�شروع ب�إعادة ترميم() 10دور �سكنية على البدن،
ف�ضال عن بناء() 40دارا �أخرى داخل القلعة
معظمها �ستكون دورا تراثية� ،إىل جانب �إي�صال
خدمات البنية التحتية لتلك الدور� ،أما يف اخلارج
فهناك خطط لإن�شاء منطقة خ�ضراء حول القلعة
(فري زون) ،وت�شمل الأحياء ال�شعبية القدمية مثل
حملتي التعجيل والعرب وكذلك حملة خانقاه.
وتتجه املخططات �إىل �إخالء �أطراف القلعة من
البنايات احلاجبة لهذا الأثر العاملي ،والعمل على
�إبرازه بال�شكل املطلوب ،وادرجت القلعة م�ؤخرا
على القائمة امل�ؤقتة لليون�سكو وهو ما �سري�شحها
للدخول �إىل الالئحة الدائمة و�ستعا َمل كمعلم �أثري
عاملي ،ما ي�سهل تنفيذ الكثري من م�شاريع تطويرها
وحتديثها.
تراث وحداثة :
املتجول حول القلعة ال بد ان جتذبه الأزقة ال�ضيقة
واملت�شعبة املحيطة ببنائها .فتلك الأزقة تعد من
�أقدم اال�سواق امل�سقفة يف املدينة ،وهي تعج مبختلف
الب�ضائع وال�سلع واحلاجيات ،ال�سيما تلك التي ال
توجد �إال يف كرد�ستان فقط كالكرزات بانواعها،
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وابرزها اجلوز واللوز ،وم�شتقات احلليب وا�شهرها
(لنب اربيل) و(جنب االو�شاري) ،واحللويات
الأكرث ا�ستهالكا كالع�سل و(من ال�سما) (واحللقوم
املحلي).
كما ينت�شر حول القلعة الكثري من املحال املخت�صة
ببيع نوادر املقتنيات كخوامت الف�ضة املر�صعة
باالحجار الكرمية النادرة وال�ساعات القدمية،
وم�سابح (الي�سر ،والكهرب ،والباي زهر)،
وكذلك املحال املخت�صة ببيع الأزياء الكردية
التقليدية التي يقبل عليها ال�سواح من كل
مكان.عالوة على ذلك ،يحيط القلعة الكثري
من املتاجر املخت�صة ببيع االجهزة الكهربائية
وااللكرتونية احلديثة كالهواتف النقالة ،ولعب
االطفال االلكرتونية كـ(االتاري) والـ(�أك�س
بوك�س) ،تتخللها حمال بيع الأزياء وال�ساعات
والعطور احلديثة.وغري بعيد عن كل هذا �شارع
املكتبات الذي ي�ضم الكثري من الكتب القدمية
واحلديثة وبلغات عدة.ولي�س ببعيد كذلك على
الزائر الذهاب �إىل احدى مقاهي اربيل العابقة
باريج التاريخ والرتاث ،ال �سيما مقهى (جمكو)
التي تقع ا�سفل القلعة ،وهي ملتقى الأدباء
والفنانني واملثقفني ،وكذلك مقهى (مام خليل)
ومقهى (قرداران) ،وهي مقاه �أ�س�ست يف اوا�سط
خم�سينات القرن املا�ضي.
وت�شهد مدينة اربيل حملة اعمار وا�سعة� ،إذ
�ستتغري معاملها ملن يزورها م�ستقب ً
ال .فهناك
ا�سواق حديثة متعددة الطوابق (موالت) ترتفع
هنا وهناك و�شوارع وجم�سرات جديدة ،وهناك
حدائق ونافوارات تنت�شر يف كل مكان تنع�ش
القلب والنف�س.
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مهمل بعد
ما ر�سب يف مادة املنطق راح يراجع الدكتور
الطالب � :سيدي الربوفي�سور هل �صحيح �إنت
تفهم كل �شي يف املنطق ؟
الدكتور  :طبعا �أفهم وهذا هو ال�سبب الذي
ينادونني على �أ�سا�سه بروفي�سور
الطالب  :ممكن �أ�س�ألك �س�ؤال واحد يف املنطق
وجتاوبني عليه ؟
ب�س على �شرط �أذا ما عرفته اليوم تغري درجتي
من ر�سوب �إىل ممتاز ؟ الدكتور  :موافق
الطالب  :ماهو ال�شيء القانوين لكن غري منطقي
 و ماهو ال�شيء املنطقي لكن غري قانوين و ال�شيء غري املنطقي وغري القانوين؟الدكتور حاول وفكر لكن ماعرف اجلواب  ،ويف اليوم الثاين غيرّ درجة
الطالب من ر�سوب �إىل ممتاز على ح�سب الإتفاق  ،وبعدها بكم يوم مر
عليه �أح�سن طالب متميز عنده يف ال�صف فجاءت يف خمه فكرة �إنه ي�س�أله
نف�س ال�س�ؤال  .قال الطالب املتميز  :ب�سيطة يادكتور �أنا �أجاوبك :
 ح�ضرتك عمرك � 65سنة ومتزوج وحده عمرها � 24سنهوهذا قانوين لكن غري منطقي
 وهي تخونك وحتب طالب عمره � 25سنةوهذا منطقي لكن غري قانوين
 وهذا الطالب �أكرث طالب مهمل يف اجلامعةوح�ضرتك عطيته درجة ممتاز
وهذا غري قانوين وغري منطقي ،فهمت يا دكتور املنطق ؟؟

املنطق والطالب ال�شاطر

مثل ومعنى
لكل جواد كبوه ولكل �سيف نبوه
او ً
ال حتمل كلمة جواد معنى املدح ووهي من ا�سماء اخليل وال�سبق ،فاحل�صان و�أن تعرث
ووقع لكنه يبقى ح�صانا جوادا و ال تقارنها مع احلمري والبغال النها لن تلحق به مطلق ًا
فيكون معنى املثل ان االن�سان النبيل ال بد له من ان يخطئ لكن ذلك ال ينزل من مقامه
وكرم �أ�صله ،هذا معنى املثل .
وي�ضرب املثل لل�شخ�ص املجتهد فيخطئ فيحاول احلاقدون النيل منه لكنه كما قيل من
ال يعمل ال يخطئ .
الكبوة تف�سر ب�صور متعدده  .ولكن اال�صل هي اختبار او م�شكلة ت�أتي فج�أة ويحاول
اخلروج منه .
والتف�سري ال�شائع يف ال�شارع هي غلطة يرتكبها ال�شخ�ص من نف�سه وهذا تعبري خاطىء
الن الكبوة لي�ست اال عائق ومل يكن خط�أ .
الكبوة معناها ال�سقطة �أو الوقعة � ,,,أي لكل جواد �سقطة  ,,فال تي�أ�س
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*-

تعترب االمثال واحلكم من
�أح�سن الطرق للتعرف علي
ثقافة ال�شعوب و طريقة تفكريهم
ا�ضافة ايل تاريخهم اخرتنا لكم
بع�ض من �أمثال الأقوال واحلكم
*  -ال يحمل احلقد من تعلو به
الرتب..وال ينال العال من طبعه
الغ�ضب .
*  -التفقد االمل ابدا فى هذه
الدنيا مهما �ضاقت بك .
وتذكر دائما ب�أنها ما �ضاقت اال
لتفرج .
*  -افتح قلبك..و�سع افاق
فكرك فمن بعد العداوة اال
املحبة
*  -من ي�ستعف يعفه اهلل
،ومن ي�ستغن يغنيه اهلل ومن
يت�صرب ي�صربه اهلل .
*  -من عامل النا�س فلم
يظلمهم وحدثهم فلم
يكذبهم ووعدهم ومل يخلفهم
فهو من كملت مروءته وظهرت
عدالته ووجبت اخوته .
ال�صرب عند حفظ ال�رس كتمانا
وال�صرب  ..مناجل ال�صداقة
وفاء.
*  -من رفع نف�سه فوق قدرها
�صارت نف�سه حمجوبة عن نيل
كمالها .
ابن ادم فى التفكري والرب فى
التدبري .
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الطـــــفل املثـــــــــايل

�سئل الطفل املثايل عن �رس
تفوقه ف�أجاب � :أعي�ش يف منزل
ي�سوده الهدوء واالطمئنان بعيدا
عن امل�شاكل فكل يحرتم االخر
،وطاملا هو كذلك فهو يحرتم نف�سه
و�أجد دائما والدي يجعل يل وقتا
لي�س�ألني ويناق�شني عن حياتي
الدرا�سية ويطلع على واجباتي
فيجد ما ي�رسه فهو اليبخل بوقته
من �أجل �أبنائه فتعودنا �أن ن�صحو
مبكرين بعد ليلة ننام فيها مبكرين و�أهم �شئ يف برناجمنا ال�صباحي �أن
ننظف �أ�سناننا حتى �إذا �أقرتبنا من �أي �شخ�ص ال نزعجه ببقايا تكون يف
اال�سنان ،
بعد �أن نغ�سل وجوهنا باملاء وال�صابون ونتناول �أنا و�أخوتي وجبة
�إفطار ت�ساعدنا على يوم درا�سي ثم نعود لتنظيف �أ�سناننا مرة �أخرى
ونذهب اىل مدار�سنا و�إن كان اجلميع مق�رصين يف حت�سني خطوطهم ف�إين
�أحمد الله على خطي الذي ت�شهد عليه كل واجباتي..وال �أبخل على نف�سي
بالراحة ولكن يف حدود الوقت املعقول  ،ف�أفعل كل ما يحلو يل من
الت�سلية الربيئة
�أح�رض اىل مدر�ستي و�أنا رافع الر�أ�س وا�ضعا �أمامي �أماين امل�ستقبل من�صتا
ملدر�سي م�ستوعبا لكل كلمة ،و�أناق�ش و�أ�س�أل و�أكون بذلك را�ضيا عن
نف�سي كل الر�ضا
و�إذا حان الوقت املنا�سب للمذاكرة فيجدين خلف املن�ضدة املعدة للمذاكرة
� ،أرتب مذاكرتي من مادة اىل �أخرى حتى �أجد نف�سي وقد ا�ستوعبت كل
املواد  ،كم �أكون م�رسورا مبا فعلته يف يوم ملئ بالعمل والأم .

اجعل من االعتذار بداية جميلة حلياة �سعيدة !
ثقافة االعتذار قلي ً
ال من يعرفها يف بالدنا ،ولذا من ح�سن احلظ �أن جند هذا الزوج الذي
يعتذر �إن �أخط�أ ،ولكن البد �أن ندرك �أي�ض ًا �أن كلمة �آ�سف ال متحو اجلرح دائم ًا.
ولهذا يجب �أن نعرف �أن �أي اعتذار البد �أن يقابله ا�ستعداد من الطرف الآخر لتقبل هذا
االعتذار ،وهنا تكمن امل�شكلة�.إليكم بع�ض احلقائق والن�صائح:
 �أي خط�أ البد �أن يقابله نوع من حتمل امل�س�ؤولية ،فعلى املخطئ �أن يتحمل م�س�ؤوليةخط�أه ،وعليه �أن ي�صلح ما �أف�سده من جراح �أو �أخطاء مع الطرف الآخر.
 كل خط�أ يجب �أن يكون �أمامه مقابل ،ولي�س املق�صود هنا مقابل مادي ،ولكن علىاملخطئ �أن يدفع ثمن �أخطائه ويتكبدها كاملة ،ولهذا يجب �أن يعو�ض خط�أه باللغة
التي يفهمها الطرف الآخر ،و�أ�ساليب امل�صاحلة والرد كثرية ك ً
ال ح�سب طباعه وطباع
�رشيكه.
 يجب �أن تعرب كلمة "�آ�سف" عن االعرتاف باخلط�أ ،وتنا�شد العواطف لدى الطرفالآخر ،فنحن �سببنا لهذا ال�شخ�ص نوع من الأمل ،والبد �أن ينا�سب االعتذار حجم الأمل
الذي �سببناه للغري.
 البد �أن يلزم االعتذار رغبة حقيقية يف التغيري ،ورغبة �أكرب يف عدم تكرار اخلط�أمع ال�رشيك ،ولذا ف�إن الذي يفقد �أع�صابه مرة يجب عليه �أن ي�رص على عدم تكرار هذا
اخلط�أ مرة �أخرى ،ويدرب نف�سه مرار ًا وتكرار ًا حتى ال ُيحدث نف�س اخلط�أ مرة �أخرى.
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قلب لي�س مبن�سيك
* �إن حب ًا يا ُ
حب �ضعيف .
جمال احلبيب ٌ :
( حممود عبا�س العقاد )
* من يحب  . .يحب �إىل الأبد
* احلب �أعمى .
(�أفالطون)
* احلب وردة واملر�أة �شوكتها .
(�شوبنهاور)
*ي�ضاعف احلب من رقة الرجل ،
وي�ضعف من رقة املر�أة .
(جارل�سون)
* احلب ي�ضعف التهذيب يف املر�أة
ويقويه يف الرجل .
(ري�شرت)
* احلب مبارزة تخرج منها املر�أة منها
منت�صرة �إذا �أرادت .
(البرويري)
* احلب للمر�أة كالرحيق للزهرة .
(ت�شارلز ثوب)
* احلب عند الرجل مر�ض خطري ،
وعند املر�أة ف�ضيلة كربى.
(�أني�س من�صور)
* احلب �أنانية اثنني .
(مدام دو �ستال)
* احلب املجنون يجعل النا�س وحو�شاً.
(فيون)
* ما احلب �إال جنون.
(�شك�سبري)
* احلب ربيع املر�أة وخريف الرجل.
(هيلني رونالد)
* احلب يرى الورود بال �أ�شواك.
(مثل �أملاين)
* �إذا �أحبتك املر�أة خافت عليك ،
و�إذا �أحببتها خافت منك .
(علي مراد)
* احلب ي�ست�أذن املر�أة يف �أن يدخل
قلبها  ،و�أما الرجل ف�إنه يقتحم قلبه
دون ا�ستئذان  ،وهذه هي م�صيبتنا .
(برنارد �شو)
* �إذا �أحبت املر�أة فعلت كثري ًا
،وتكلمت قلي ً
ال .
(علي مراد)
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ق�صة
لالطفال

�أ�ضحك معنا

معروف فالح يعي�ش يف مزرعته ال�صغرية على �شاطئ
�أحدى البحريات  ،تعود على عمله الذي �أخذه عن والده
 ،وهو حرث الأر�ض وزراعتها وريها..اعترب هذا العمل
خدمة لوطنه الغايل الذي �أعطاه الكثري ول يبخل عليه
ب�أي �شئ ..وكان معروف يت�سلى مبظهر البحرية التي تعي�ش
فيها جمموعة طيور الأوز والبط  ،وكانت �أ�شكالها اجلميلة
و�سباحتها يف البحرية مما تعود �أن يراه يوميا وهذه هي
ت�سليته الوحيدة�...إنه ال يعرف الك�سل  ،فهو منذ الفجر
ي�ستيقظ ن�شيطا متفائال..وملا كان عمله بدنيا فقد ازدادت
�صحته قوة و�صالبة  ،و�أ�صبح ي�ضاعف العمل يف مزرعته
 ،فعرف �أن زيادة االنتاج دائما ت�أتي بالعزمية واالميان.
وذات يوم وهو يف مزرعته �أثناء قيامه ب�شق الأر�ض � ،إذا
ب�صوت خافت ي�أتي من خلفه  ،فا�ستدار ف�إذا هو ثعبان
�ضخم ،فتخوف الفالح و�أراد الفرار  ،ولكن الثعبان قال
علي ،
له :قف �أيها الفالح و�أ�سمع حديثي لعلك ت�شفق ّ
و�إن مل تقتنع فال عليك � ،أتركني وم�صريي ،ف�صعد الفالح
على ربوة وب�سرعة حتى جعل البحرية بينه وبني الثعبان
من بعيد  ،فقال الثعبان �:إنني مل �أ�ضر �أحدا يف هذه
القرية وقد ع�شت فرتة طويلة فيها  ،وانظر �ستجد �أبنائي
خلف ال�شجرة ينتظرون قدومي بفارغ ال�صرب وانظر اىل
علي بف�أ�سه فخبئني حتى يذهب
الراعي يريد �أن يق�ضي ّ
و�سوف ال تندم على عملك  ،فنزل معروف وخب�أه يف مكان
ال يراه ذلك الراعي الذي ظل يبحث عنه هنا وهناك وغاب الراعي عن الأنظار وك�أنه مل يجد فائدة من
البحث عن الثعبان حيث اختفى ،وملا �أح�س الثعبان بالأمان �أخذ يلتف على معروف الذي �أمنه على نف�سه ،
وجد معروف نف�سه يف ورطة كبرية  ،فالثعبان ال�سام يلتف حول عنقه  ،وحتى ال�صراخ لو فكر فيه لن يفيده
فاملكان ال يوجد فيه �أحد وخا�صة �أن خيوط الليل بد�أت تظهر يف ال�سماء  ،و�أهايل القرية البعيدون عن
كوخه ومزرعته تعودوا �أن يناموا مبكرين  ،ومن يغيثه من هذا الثعبان الذي ي�ضغط على رقبته ويق�ضي
عليه؟ وهل يف االمكان ل�شخ�ص ما �أن يقرتب؟املنظر رهيب  ،وهل ي�صدق �أحد �أن �أن�سانا ما ي�سمع كالم
الثعبان مثل معروف وي�أمنه ويقربه اليه ؟ وهنا قال معروف للثعبان� :أمهلني حتى �أ�صلي  -وفعال تو�ض�أ
و�صلى ركعتني وطلب من اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يخل�صه من هذا الثعبان املخيف الرهيب ب�ضخامته و�سمومه
القاتلة وبينما هو كذلك �إذا ب�شجرة قد نبتت وارتفعت �أغ�صانها و�صارت لها فروع  ،فتدىل غ�صن حتب �أكله
الثعابني وتبحث عنه  ،فاقرتب الغ�صن اىل فم الثعبان  ،ف�أخذ الثعبان يلتهم الغ�صن وماهي اال دقائق حتى
�إنهار الثعبان و�سقط وكانت ال�شجرة عبارة عن �سم  ،فقتل ذلك الثعبان الذي مل يوف بعهده مع من حماه ،
وفج�أة اختفت ال�شجرة امل�سمومة وعلم معروف �أن اهلل قريب من االن�سان  ،وانه البد �أن يعمل املعروف مع
كل النا�س  ،ومع من يطلب منه ذلك .

قزم وعمالق
قزم...ي�شكو اىل العمالق ...ق�سوة النا�س فى التعامل معه...
العزلة...
�سخرية ...تهكم...غمز..ملز....يعانى من...
ُ
الإق�صاء...الغُ ربة...طم�أنه العمالق...ب�أنه �أي�ضا ...يعانى
مما يعانيه...متاما بتمام...ولكن الفرق بينهما�....أن النا�س
ا�ستعالء عليه� ...أما مع
ُيظهرون �ضعف القزم فى وجهه...
ً
العمالق فانهم ُيظهرون �ضعفهم فى وجهه ...خوفا منه.
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� 1س�أل املعلم التلميذ مار�أيك يفاالمتحان املفاجئ ؟؟ قال التلميذ :
الأ�سئلة �سهلة ولكن الأجوبة �صعبة.
 2اثنني خرجو من االمتحان واحدبيقول للثانى :كيف عملت باالمتحان؟
قاله :ا�سكت ترتكت الورقه فا�ضيه..
قاله :الله يخرب بيتك راح يفكرونا
غا�شني من بع�ض.
 - 3املت�صل:النجدة النجدة! هناك قط
يحاول التهامي .ال�رشطة :ال تخف يا
رجل انه جمرد قط .املت�صل :ومن قال
لك انني رجل ..انا ببغاء!!.
 4القا�ضي :هل انت نادم على جرميهال�رسقه؟ املتهم :نعم يا �سيدي الن
النقود مزيفه .
 - 5ت�شاجرت امر�أتان �أمام باب املدر�سة
 ،فقالت الأوىل � :إبنك ينقل م�سائل
احل�ساب من �إبني و�أنا ال �أمانع ..ولكن
ال �أقبل �أن ي�رضب �إبنك �إبني �إذا اكت�شف
املعلم �أن احلل غري �صحيح ..
� - 6س�أل الأ�ستاذ تالميذه  :ما هي �أطول
كلمة يف اللغة العربية ؟ ف�أجابه �أحد
التالميذ  :املطاط .الأ�ستاذ  :ملاذا ؟
التلميذ  :لأننا ن�ستطيع جرها قدر ما
ن�شاء.
 - 7قال املري�ض للطبيب  :م�شكلتي
�أنني �رسيع الن�سيان يا دكتور،فقال
له الطبيب  :ومتى بد�أت هذه امل�شكلة ؟
�أجاب املري�ض � :أية م�شكلة؟ ..
� - 8سمعت ال�سيدة �ضجيجا يف املطبخ ،
وبعد حلظات جاءتها اخلادمة ف�س�ألتها
ال�سيدة  :ماذا حدث ؟ اخلادمة  :ال �شيء
�سيدتي � ،سوى �أن طقم املائدة الف�ضي
املكون من  22قطعة � ،أ�صبح 532
قطعة
 - 9كان املدير �شديد الع�صبية وهو
يبحث عن قلمه ..فقالت له ال�سكرترية
 :القلم خلف �أذنيك يا �سيدي ف�رصخ فيها
املدير غا�ضبا  :حددي من ف�ضلك �أي
�أذن؟.
 - 10قالت اجلدة حلفيدها  :عندما كنت
يف مثل �سنك كنت �أغ�سل وجهي كل �صباح
 ،يجب عليك �أن تغ�سل وجهك باملاء
و ال�صابون ف�أجابها احلفيد  :ح�سنا ،
انظري الآن �إىل املر�آة والحظي نتيجة
ذلك .
 - 11قالت الأم للطبيب  :ابني ابتلع 10
�أقرا�ص �أ�سبريين ؟الطبيب  :ال تقلقي
�..أعطيه قليال من ال�صداع
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رد اجلميل

كان �سمري يحب
�أن ي�صنع املعروف مع كل النا�س
 ،واليفرق بني الغريب والقريب
فــي معاملته االن�سانية  ..فهو يتمتع بذكاء خارق وفطنة  .فعندما يح�ضر اىل منزله جتده رغم
عمره الذي ال يتجاوز احلادية ع�شرة  ..ي�ستقبلك  ،وك�أنه يعرفك منذ مدة طويلة  ..فيقول �أحلى
الكالم وي�ستقبلك �أح�سن ا�ستقبال وكان الفتى يرى يف نف�سه �أن عليه واجبات كثرية نحو جمتمعه
و�أهله  ،وعليه �أن يقدم كل طيب ومفيد  .ولن ين�سى ذلك املوقف العظيم الذي جعل اجلميع ينظرون
اليه نظرة �إكبار  ..ففي يوم ر�أى �سمري كلبا يلهث  ..من التعب بجوار املنزل  .فلم ير�ض �أن يرتكه ..
�شفي  ،وبد�أ
وقدم له الطعام وال�شراب وظل �سمري يفعل هذا يوميا  ،حتى �شعر ب�أن الكلب ال�صغري قد ّ
ج�سمه يكرب  ،وتعود اليه ال�صحة  .ثم تركه اىل حال �سبيله  ..فهو �سعيد مبا قدمه من خدمة �إن�سانية
لهذا احليوان الذي مل ي�ؤذ �أحدا وال ي�ستطيع �أن يتكلم وي�شكو �سبب نحوله و�ضعفه  .وكان �سمري يربي
الدجاج يف مزرعة �أبيه ويهتم به وي�شرف على عنايته و�إطعامه وكانت
ت�سلية بريئة له وذات يوم �إنطلقت الدجاجات بعيدا عن القف�ص واذا ب�صوت هائل مرعب يدوي يف
�أنحاء القرية وقد �أفزع النا�س .حتى �أن �سمريا نف�سه بد�أ يرتاجع ويجري اىل املنزل ليخرب والده .
وجتمعت الأ�سرة �أمام النافذة التي تطل على املزرعة  ..و�شاهدوا ذئبا كبري احلجم  ،وهو يحاول �أن
مي�سك بالدجاجات و يجري خلفها  ،وهي تفر خائفة مفزعة وفج�أة  ..ظهر ذلك الكلب الذي كان
�سمري قد �أح�سن اليه يف يوم من الأيام  ..و هجم على الذئب وقامت بينهما معركة حامية  ..وهرب
الذئب  ،وظل الكلب الويف يالحقه حتى طرده من القرية و�أخذ �سمري يتذكر ما فعله مع الكلب
ال�صغري وهاهو اليوم يعود لريد اجلميل لهذا الذي �صنع معه اجلميل ذات يوم  ،وعرف �سمري �أن من
كان قد �صنع خريا ف�إن ذلك لن ي�ضيع  ..ونزل �سمري اىل مزرعته  ،و�شكر الكلب على �صنيعه ب�أن
قدم له قطعة حلم كبرية ..جائزة له على ما �صنعه ثم نظر اىل الدجاجات  ،فوجدها فرحانة تلعب مع
بع�ضها وك�أنها يف حفلة عيد جميلة

ما يحتاجه املوت !

فوق �صفحة بي�ضاء منتزعة من كرا�سة ر�سم مدر�سية ر�سم بالقلم الر�صا�ص
وبيوت و�أ�شجار ًا  ..ر�سم طف ً
ال يحمل بالونات كثرية  ،وميرح
�سماء و�شم�س
ً
ً
مبت�سم ًا بني الزهور � ..أثناء نومه  ..دخلت �أمه لتنظف احلجرة من الأ�شياء
التي ال �أهمية لها  ..رمت بورقة الر�سم من النافذة لت�سقط �أمام رجل عجوز
مير بال�صدفة  ..الرجل العجوز التقط الورقة  ،وبعد �أن ت�أمل طويال ما بها
طواها وو�ضعها يف جيبه ثم راح يوا�صل ال�سري حماوال ال�سيطرة على رع�شة
قدميه .

العنوان ال�صحيح !

كل �صباح تخرج وتتجول كثريا بخطوات متمهلة  ..لأنها مل تعد تعرف �أ�سماء
ال�شوارع تقف لت�س�أل املارة وكلما �أخربوها تخرج �ساعتها القدمية وتعيد
العقارب للوراء  ..كل ليل تعود �إىل منزلها متعبة لكنها ال ت�ستطيع الذهاب
�إىل الفرا�ش قبل �أن تت�أمل يف املر�آة جتاعيد وجهها ثم تبت�سم وتقول :
( �سوف �أ�صل غدا ) ..تطفيء م�صباح الغرفة وتنام .

قن�ص �سهل !

كعادتك يف ال�صباح �ستحاولني بناء ج�رس بيننا � ..ستحدثينني ب�شغف عن
الع�صفور الذي �أخرج ر�أ�سه من الع�ش املواجه لنافذتنا وراح ي�صدر �أ�صواتا
ك�أمنا ينادي على �أحد  ..يف امل�ساء  ،وبعد �أن ا�ستلقت ر�أ�سك طويال فوق
�صدري  ،وبعد �أن ظللت تفكرين �صامتة يف �أ�شياء كثرية � ..سرتفعني عينيك
�إىل وجهي وحتدثينني ب�صوت خفي�ض عن ” البوم ” الذي عادة ما يهاجم ليال
�أع�شا�ش الع�صافري ال�صغرية .
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من عادات ال�شعوب يف الزواج
*  -الزواج امل�شرتك فى التبت :
من �أقبح العادات ال�سائدة فى بالد التبت
بال�صني �أنه �إذا كان عدد من الأخوة
يعي�شون فى منزل واحد  ،ف�إن �أكرب
الأخوة ينتقى �إمر�أة ويتزوجها وتكون
م�شاعة بينه وبني �أخوته وي�شرتكون
جميع ًا فى م�ضاجعتها .
*  -فى بنجاب الهندية :
ي�شرتك عدد من الأ�شخا�ص بعقد قرانهم
على زوجة واحدة ويتفقون فيما بينهم
على توزيع االيام وتخ�صي�ص اللياىل
فى الإ�ستمتاع بهذه الزوجة التى يروق
لها هذا الزواج وقد يبلغ عدد الأزواج
�أحيان ًا �ستة �أزواج �أو رمبا �أكرث  ..و�إذا
حملت الزوجة فيكون الولد الأول من
ن�صيب �أكرب الأزواج �سن ًا والثانى للذى
يليه وهكذا .
* -الزنا فى الهند :
فى قبيلة ( �أربة ) الهندية املر�أة التى
مل تلد �أبناء من زوجها  ..ي�أمرها زوجها
ب�إرتكاب الزنا الذى يتم بالرتا�ضى بينهما
� ..أما قبيلة ( الي�شرطية ) ف�إنهم يبيحون
*  -الزنا لل�ضيوف فقط !!
وقبيلة ( تودا ) فى جنوب الهند لها طقو�س
غريبة فى الزواج �أثناء الإحتفال بالعر�س
ينبغى على العرو�س الزحف على يديها
وركبتها حتى ت�صل �إىل العري�س وال ينتهى
هذا الزحف �إال عندما يبارك العري�س
عرو�سه ب�أن ي�ضع قدمه على ر�أ�سها .
* � -أندوني�سيا :
يحظر على العرو�س فى �أندوني�سيا �أن تط�أ
ب�أرجلها الأر�ض يوم زفافها خا�صة عندما
تنتقل من بيت �أهلها �إىل بيت زوجها لذا
يُجرب والدها على حملها من بيته �إىل بيت
عري�سها على كتفيه مهما طال الطريق ..

ريا�ضة
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ال�شطرجن :

الأ�صل فرعوني ًا ..واملن�ش�أ
هندي ًا ..والتميز غربي ًا
�إعداد :عبداهلل حممد على

ل�شطرجن مثل �سائر العلوم والفنون
والريا�ضات هي مقيا�س يف تقدم الأمم
وقد كان لل�شطرجن �ش�أن يف احل�ضارات
القدمية ،ثم �أنتقلت �أهميته �إىل �أوروبا
و�أمريكا ،ومن�ش�أ ال�شطرجن يف ال�رشق
يف الهند على الأرجح ،ولو �أنه توجد
روايات تقول �أن من�ش� ُأه يف م�رص
الفرعونية �أو ال�صني �أو فار�س ،وقد
مرت لعبة ال�شطرجن مبراحل خمتلفة يف
طريقة وقوانني اللعب وال�شطرجن الذي
نلعبه حالي ًا لقواعده وقوانينه املطبقة
يف العامل كله ا�سمه ال�شطرجن الع�رصى
(بالإجنليزيةmodern chess :) ،وذلك
للتمييز بينه وبني الأنواع الأخرى من
ال�شطرجن التي كانت تلعب يف ع�صور
�سابقة .ولل�شطرجن �أبطاله ونبد�أ من
القرن العا�رش حيث كان �أبو بكر ال�صويل
يف بغداد �أقوى العب يذكره التاريخ
�أنذاك ثم �أنتقلت البطوالت العاملية من
�آ�سيا �إىل �أوروبا و�أمريكا.
االحتاد الدويل لل�شطرجن هو ال ،FIDE
والذي تر�أ�س بطوالت العامل يف
ال�شطرجن لعقود .وملعظم دول العامل
منظمات وطنية لل�شطرجن .وبالرغم �أن
ال�شطرجن لي�ست لعبة �أوملبية� ،إال �أن
لها مونديالها اخلا�ص ،يعقد كل عامني
كمناف�سة بني الفرق واملنتخبات.

مكانة اللعبة يف بالدنا

هذا بالطبع ين�سحب للحديث حول حال
اللعبة ال�شعبية عامليا يف بالدنا ،
حيث ت�شري �صفحات التاريخ ب�أن لعبة
ال�شطرجن �ضاربة جذورا يف التاريخ
االرتري ولها ما�ضي عريق � ،إذ �أدخلها

اال�ستعماريني الذين احتلوا ارتريا يف
القرون املا�ضية.
وغري بعيد عن زماننا احلايل  ،ي�ؤكد كبار
ال�سن ممن عا�رصوا تلك احلقبة  ،ب�أن
لعبة ال�شطرجن كانت متار�س با�ستمرار
يف النوادي والكليات واملتنزهات ،لكن
وعقب بزوغ فجر اال�ستقالل  ،بد�أت رقعة
ممار�سة املن�شط تت�سع رويدا رويدا
 ،ونظمت عدة بطوالت من قبل كل من
االحتاد الوطني ل�شباب وطلبة ارتريا
باال�ضافة اىل جمعية املعلمني.
وتوا�صل تنظيم البطوالت من فرتة الخرى
 ،وا�ستهلت الفعاليات ببطولة نظمتها
ال�سفارة الهولندية � ،أقيمت عام 2011م
 ،بفندق ا�سمرا بال�س  ،وحققت نقلة
نوعية �سواء من ناحية �أعداد املتناف�سني
�أو من ناحية املوارد املتاحة فيها.
ويف عام  ، 2002نظم االحتاد الوطني
ل�شباب وطلبة ارتريا  ،بطولة وطنية
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� ،شهدت م�شاركة وا�سعة من قبل
جميع �أقاليم البالد  ،عدا اقليم جنوب
البحراالحمر  ،و�شهدت فيها اختيار جلنة
م�ؤقتة تدير �ش�ؤون اللعبة بالبالد.
بدء ًا من هذا العام بد�أ م�ؤ�رش تطور
اللعبة ب�أخذ منحنى ت�صاعديا  ،و�شهدت
ال�ساحة الريا�ضية تنظيم عدة بطوالت
وفعاليات  ،حتى مت ت�أ�سي�س �إحتاد عام
للعبة وذلك يف العام (.)2004
ومل يدوم عمل هذا االحتاد اال ل�سنوات
قليلة  ،حيث كان يتلم�س خطاه من ال�صفر
وانطلق بتنظيم البطوالت ةالفعاليات ،
ولكن �رسعان مابد�أت عجلته تفرت من
احلني واالخر حتى طالته يد االحالل
والتجديد.
ويف العام  2002ت�سلم فرع االحتاد اقليم
االو�سط امل�شعل و�رشع يف �إقامة فعاليات
وتنظيم بطوالت يف املدار�س والكليات
واملعاهد  ،بغية االرتقاء والنهو�ض

ريا�ضة
باملن�شط على م�ستوى الوطن.
�إ�ضافة اىل ذلك كانت لالحتاد االقليمي
عدة خطوات ملمو�سة ترثي ثقافة ن�رش
اللعبة وتفتح افاق جديدة للعبة  ،وكان
ذلك باقامة دورات تدريبية للحكام
واملدربني والعمل على التعريف
بالقوانني العاملية للعبة  ،وكذلك
�إ�سهامه يف مد ج�سور التعاون والتوا�صل
بينه وبني االحتاد الدويل للعبة
ال�شطرجن.
جنوم يف �سماء اللعبة
على الرغم من حمدودية تنظيم بطوالت
على م�ستوى الوطن  ،ف�أن لعبة
ال�شطرجن �شهدت والدة جنوما كثرُ �سطروا
ابداعاتهم وقدموا م�ستويات مبهرة  ،اال
انه مل يحالفهم احلظ يف تقدمي �أنف�سهم
بال�شكل الذي يليق بهم ومل ي�ستطيعوا
ان ي�سطعوا كالنجوم البارزة يف �سماء
اللعبة عاملي ًا.
التعرف على لعبة ال�شطرجن وتعلم
بعد
ّ
قوانيها وت�سجيل جوالتها وحالها
يف بالدنا ،نبد�أ بالتعرف على ابطال
العامل و�سرية حياتهم وابرز الدورات
والبطوالت التي احرزوها خالل م�سريتهم
ال�شطرجنية.
ولد ويليام �شتاينتز عام  1836يف
العا�صمة الت�شيكية براغ ،وتعلم لعبة
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ال�شطرجن عندما بلغ  12عام ًا على يد
والدته ،وانتقل اىل العا�صمة النم�ساوية
فيينا ليكمل درا�سته العليا يف احل�ساب
ببلده النم�سا.
احرتف �شتاينتز لعبة ال�شطرجن يف �سن
الـ 26عام ًا يف انكلرتا ،وكان ا�سلوب لعبه
يحاكي �أ�سلوب مناف�سيه :هجومي ومليء
بالت�ضحيات .بيد ان �أ�سلوبه تغيرّ فج�أة
وقدم
عام 1873؛ فا�صبح ا�سرتاتيجي ًا
ّ
عدة درا�سات.
�أ�شهر
� ّأما
الالعبني يف
هذا الع�رص
فهما الرو�سيان
�أ نا تو يل
كاربوف الذي
على
�سيطر
بطولة العامل
عام
منذ
 1975ولغاية
ع�رش �سنوات
واخلارق غاري
كا �سبا ر و ف
�أكمل
الذي
ة
م�سري
كاربوف و�أبدع
اللعبة
يف
�إبداع ًا خارق ًا
يدلّ على ذكاء
كبري كغريه
العبي
من
ا ل�شطر جن .
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و�أتى بعدهما �أناند وكرامنيك وبولغار
وهي �أقوى �س ّيدة تلعب ال�شطرجن يف
الزمن احلا�رض.
ومن �أ�شهر ال�شخ�صيات التاريخية التي
لعبت ال�شطرجن  :نابليون بونابرت
� ,أبو هريرة  ,وكذلك معظم اخللفاء
الرا�شدين...كما تقول كتب التاريخ.
يف تدعي العديد من البالد �أنها خمرتعة
اللعبة يف �شكل من �أ�شكالها .و�أكرث الآراء
�إنت�شارا هو �أنها ن�ش�أت يف الهند ،فتكون
تولدت من لعبة ال�شاطروجنا التي
يبدو �أنها �أخرتعت يف القرن ال�ساد�س
امليالدي ,كما يقال �أنها فار�سية الأ�صل
�إخرتعها �أحد اخلدم املتواجدين عند
ي�سمى طرجن و�أطلق ا�سمه عليها
�شاه
ّ
"ال�شاه طرجن" وكان ذلك بعد �أن طلب
منه اخرتاع لعبة تعتمد على الذهن فقط
،وبعد �أن �إخرتعها اخلادم �أعجب بها
ال�شاه طرجن وطلب منه �أن يختار هو
املكاف�أة مهما كانت قيمتها فطلب اخلادم
�أن يو�ضع له يف مربع الرقعة حبة قمح
واحدة ثم ي�ضاعف الرقم يف املربع
الثاين ثم يرفع القيمة (التي هي )2
مربع فت�صبح يف املربع الثالث  4حبات
ثم ترفع القيمة مربع يف املربع الرابع
وهكذا حتى ينتهي عدد املربعات على
رقعة ال�شطرجن .ف�أ�ستغرب امللك هذا
الزهد يف الطلب� ,إال �أن مكت�شف اللعبة
�أ�رص على طلبه ,وعند تنفيذ رغبته تبني
للملك بان حمتويات كل خمازنه من
القمح ال تكفي ت�سديد هذه الهدية.

ريا�ضة
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�شهادة �إعجاب وتقدير عاملية تر�صع �إجنازات منتخبنا الوطني

ت�ضع م�سرية اجليل الذهبي للدراجة االرترية مع الكبار
هذا الفريق قد يكون ن�سخة ثانية عن فريق
االحالم "كولومبيا االمريكي"  ،هذه كانت
بع�ض كلمات الدراج الفرن�سي امل�شهور
�صاحب خم�سة �أو�سمة يف طواف فرن�سا
الدويل "برنارد هونالت" بحق منتخبنا
الوطني اللعاب الدراجات الهوائية ،
يف مقال �أفردته غالبية �صفحات اجلرائد
الفرن�سية واملواقع االلكرتونية املهتمة
ب�ش�ؤون امللكة ال�صغرية عاملي ًا.
هذه ال�شهادة املتميزة التي نالها جمال
البحراالحمر عن جدارة  ،مل ت�أتي من
فراغ بل كان منبعها امل�ستوى اخلارق
الذي قدمه �أبطال منتخبنا الوطني يف
االعوام الثالثة املا�ضية يف ف�ضاءات
اللعبة بالقارة ال�سمراء ،وا�ستحق على
اثرها املنتخب الذهبي ثالثة جنمات
المعة بالبطولة االفريقية.
وكان فريق كولومبيا عالمة بارزة يف
تاريخ ريا�ضة الدراجات الهوائية ،
بف�ضل ماكان يتمتع به من م�ستويات
فائقة ،و�ضمه لعدة �أبطال عامليني تركوا
ب�صماتهم الوا�ضحة يف هذا املن�شط.
و�أ�شار التقرير الذي �إن�صب تركيزه على
كتيبة جمال البحر االحمر  ،اىل معدل
�أعمار الدراجني املنخف�ض بكونهم جميعا
من مواليد حقبة الت�سعينات  ،وهومايعد
بحد ذاته نقطة ايجابية يف م�سريتهم
امل�ستقبلية مع اللعبة ومدى جناحهم يف
�صعود درب العاملية.
و�أ�ضاف دراج منتخب الديوك الفرن�سية
�سابقا " برنارد هونالت " الذي يعد من
�أ�ساطري اللعبة و�أحد القالئل الذين توجوا
ع�رشة ب�سباقات كربى  ،ب�أن م�سرية
ه�ؤالء الدراجني الميكن �أن تتكلل بالنجاح
والتميز  ،و�ستذهب جهودهم �سدى ،
وذلك �إن مل يتم ت�أطريهم بالت�أهيل و�صقل
مواهبهم يف مراكز التدريب العاملية قبيل
ا�رشاكهم باال�ستحقاقات الدولية.
و�أكد بطل طواف فرن�سا خم�سة مرات
�سابق ًا  ،ب�أن �إنخراط كل من دائنيل تخلي
هيمانوت ونتنائيل برهاين لعدة �سنوات
يف مراكز التدريب العاملية والقارية
التابعة لالحتاد الدويل وتطور م�ستواهما

ا مللحو ظ
 ،هو خري
بر ها ن
على هذا
القول ،
وعلى مدى
�رض و ر ة
ا ال لتز ا م
با ملر ا كز
التدريبية.
" غيا ب
�أ �صحا ب
ا لب�رش ة
ا ل�سمر ا ء
عن من�صات
ا لتتو يج
يف خمتلف اال�ستحقاقات العاملية ل�سباق
الدراجات الهوائية  ،قد يكون له عدة
�أ�سباب وقد تتعدد االراء  ،ولكن بر�أيي �أن
ال�سبب الرئي�سي هو انعدام الفر�ص املثلى
وغياب اخلامات والكفاءات الغنية" يقول
الدراج الفرن�سي برنارد
مردفا ب�أن هذا القول قد �رضب به املنتخب
االرتري ل�سباق الدراجات الهوائية عر�ض
احلائط و�أ�صبح ا�ستهالكه من املا�ضي ،
م�ؤكدا بلهجة واثقة ب�أن عجلة االجنازات
يف لعبة الدراجات الهوائية قد بد�أت
بالدوران للتو  ،و�سي�شهد التاريخ بذلك
الفتي  ،بحد و�صف الدراج
لهذه املنتخب
ّ
الفرن�سي ال�شهري.
وعرب برنارد عن �إميانه العميق ب�أن
االنت�صار املزدوج الذي حققه كل من
نتنائيل برهاين ودانئيل تخلي هيمانوت
يف القارة العجوز م�ؤخرا  ،دخل بهما
تاريخ اللعبة يف القارة ال�سمراء من
�أو�سع �أبوابها  ،بكونهما اول دراجني من
القارة ال�سمراء يتوجان ب�سباق احرتايف
عريق يف �أوروبا ،وو�ضعهما يف م�صاف
اال�سماء املخ�رضمة للعبة.
وكان نتنائيل برهاين قد حقق �إنت�صار ًا
م�ؤزر ًا � ،إثر تتويجه بطواف تركيا الدويل
مطلع هذا العام  ،متفوقا على خرية
الدراجني العامليني الذين �شاركوا يف
هذا ال�سباق  ،ليدون ا�سمه على ال�سجالت
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الذهبية لطواف بالد االنا�ضول العريق
ك�أول افريقي يحرز اللقب.
و�سار فتى دباروا دانئيل تخلي هيمانوت
على خطى االجنازات وحتطيم االرقام
القيا�سية التي ا�ستهلها نتنائيل برهاين
 ،ودون �إ�سمه يف قائمة االبطال للبطولة
الكال�سيكية العريقة التي جرت يف اقليم
البا�سك با�سبانيا.
ويح�سب لدائنيل هذا اللقب الذي اعترب
فريد من نوعه لدراج قادم من القارة
ال�سمراء  ،باعتباره �أول و�أخر تتويج له
بهذا احلجم مع فريقه ال�سابق جرين �إيدج
اال�سرتايل.
"قاطرة العاب الدراجات الهوائية االرترية
تدار دفتها بدراجان  ،ولكن هذا االمر لن
يظل كما هو لفرتة طويلة " ،بحد تعبري
الدراج الفرن�سي � ،إذ تلوح يف االفق عدة
�أ�سماء �صاعدة قد ت�ساهم بقوة يف تقوية
الفريق للم�ستقبل.
ويتقدم هذه الالئحة الدراج ال�صاعد
والبارز بقوة ال�صاروخ  ،مرهاوي قدو�س
الذي �أنهى م�ؤخرا فرتة ت�أهيليه باملركز
الدويل للعبة .
و�أكد الدراج ال�صاعد مرهاوي قدو�س بانه
من طينة الكبار  ،حيث توج بعدة �سباقات
اوروبية وهو يف مهد م�سريته االحرتافية
مع فريق املركز العاملي ،وا�ضعا اجلميع
يف حالة ترقب ملتابعة توقيت بزوغه مع
املنتخب ال�سماوي.

ريا�ضة
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الريا�ضة �أف�ضل طبيب ل�صحة االبدان

ا�صبحت دورات الريا�ضة البدنية امل�سماة االيروبك
من ا�شهرالن�شاطات البدنية ال�صحية يف العامل خالل
العقود القليلة املا�ضية وخ�صو�صا عن الن�ساء .واكرث
من ذلك فقد ا�صبحت كلمة االيروبيك مرادفة
لل�صحة البدنية واحلفاظ على ن�شاط " وحيوية
اجل�سم  .اال ان برامج ال�صحة تتعامل مع االيروبيك
هذه االيام كربامج �شاملة تتخطى جدران الغرف
لت�شمل الدراجات الهوائية والرك�ض وال�سباحة وهي
برامج تتخطى اي�ضا هدف احلفاظ على اللياقة البدنية
لت�شمل ت�صحيح الو�ضع النف�سي وا�شاعة �شعور دائم
من البهجة وال�شباب الدائم عند االن�سان .واحلقيقة اننا
اذا ا�ستطلعنا ما يدور يف ر�ؤو�س االفراد بعد انهماكهم
يف الريا�ضة لوجدنا ان حوافز ال�شعور بال�شباب حتتل
قائمة اهداف ممار�سة هذه الريا�ضة البدنية .
ان متارين اللياقة البدنية تعني االن�سان يف �صراعه مع
تقدم العمرعن طريق الوقاية من امرا�ض القلب والدورة
الدموية ،ادامة القوة الع�ضلية والعظمية واحلفاظ على
حدة الذاكرة .وال نن�سى هنا طبعا تنفي�س الطاقة الذي
ت�ؤديه التمارين الريا�ضية ونتائجه االيجابية على
االع�صاب امل�شدودة وحالة التوتر اليومية لالن�سان .
واللياقة البدنية عن طريق التمارين هي اف�ضل عالج
ملواجهة �سن الي�أ�س املبكرة عند الن�ساء والرجال و "
وينبوع ال�شباب " بالن�سبة لل�سائرين يف طريق العمر.
ان الت�أثري االيجابي على جهاز القلب والدوران عند
االن�سان هو اهم ف�ضائل التمارين الريا�ضية البدنية
 .اذ تثبت العديد من الدرا�سات الطبية ان التمارين
احليهوائية تقا�ص من خطر اال�صابة باجللطة القلبية
وامرا�ض القلب االخرى
تعمل متارين االيروبيك على خف�ض خماطر ارتفاع
الدم عن طريق تقوية القلب وتفعيله وتن�شيطه .
ويكمن ال�سبب يف حقيقة �شديدة الب�ساطة مفادها ان
الع�ضالت يف اجل�سم حتتاج اثناء ممار�سمة التمارين
اىل املزيد من االوك�سجني والوقود وهذا يعني ان
على القلب ان ي�ضغ املزيد من الدم وب�شكل اقوى اىل
اجل�سم.

رمبا ان رفع االثقال ي�ساعد
االن�سان اكرث على
تقوية مقاومة العظام
وبالتايل بنيتها ككل اال
ان التمارين احليهوائية
ت�ؤدي اىل نتيجة مماثلة
اي�ضا .وهذا عامل مهم
ل�صحة االن�سان خ�صو�صا
يف الفرتة التي تعقب
�سن الي�أ�س والتي ت�شهد
تناق�صا مت�سارعا يف كتلة
العظام يحدث ب�سرعة
 4% - 2يف العام .
وميكن لتمارين االيروبك
ان تبني ثقة االن�سان
بنف�سه  ،ان ت�شعره
بتجدد حيويته  ،حت�سن اداءه العقلي وت�شعره بحيوية
ال�شباب  .هذا ا�ضافة اىل ان التمارين املت�صلة تعزز
قوة الع�ضالت  ،حتفز �شعورا لدى االن�سان بال�سيطرة
على حميطه  ،ترفع لياقته البدنية ناهيكم عن الت�أثري
االيجابي الذي يخلقه لديه االخرون من اع�ضاء
املجموعة املتمرنني معه  .وت�ساعد التمارين الريا�ضية
يف مقارعة ال�شعور باالرهاق عند البع�ض النها ترفع
معدل الطاقة عندهم  ،واف�ضل من كل ما �شرحناه
�سابقا رمبا هو نتيجة الدرا�سات التي تقول ان متارين
االيروبيك تطيل احلياة .
لنقل انه مل ي�سبق لك ان اديت التمارين من قبل وانك
تود البدء توا فماذا تفعل ؟ وكيف تختار �شدة التمارين
املنا�سبة لبدنك ؟
احد اهم الطرق املتبعة هي ان تقي�س نب�ض قلبك  .ابد�أ
بان تخطط لرفع املعدل االعلى لنب�ض قلبك بن�سبة 50
–ه  . 6%وميكنك ان تفعل ذلك بان تطرح عمرك
من  220فتكون احل�صيلة هي املعدل االعلى لنب�ض
القلب.
وي�شري عليك االطباء املخت�صون بان جتعل من
التمارين اولوية
�ضرورية ال جماال
لتزجية الوقت
املمتع فح�سب .
بكلمات اخرى
�ضع موعدا مع
نف�سك الداء
التمارين والتزم
به راف�ضا اي
ت�أجيل  ،الغاء او
اعادة برجمة .
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احرتم هذه املواعيد كما حترتم مواعيد عملك .
من املهم جدا ان ت�سرتخي وحتمي ج�سدك بعفى
ال�شيء قبل ان تدخل يف اداء متارينك اجلادة  .االحماء
ي�شعل الدورة ا لدموية وانت�شار الدم يف الع�ضالت
ويقلل احتمال تعر�ضك للجروح او اال�صابات .
اجل�أ اىل التمارين اجلماعية اذا كنت ت�شعر بال�ضجر من
ت�أدية متارينك ب�شكل منفرد.ان�ضم اىل دورة ايروبيك
او جماعة حملية من املتمرنني او �شكل جماعة من
الراك�ضني من جريانك  .واداء التمارين ب�شكل
جماعي يعينك على التم�سك بالربنامج الن االخرين
�سي�س�ألون عنك يف حالة غيابك .
واذا كنت من عامة النا�س ممن يريدون البدء بعمر 60
عاما كمثل فعليك ان تعرفان الدرا�سمات احلديثة
تثبت ان التمارين املعتدلة ال تقل  -بل رمبا تزيد -
فائدة على التمارين الثقيلة.
واملهم هو ان ت�ستطيع ان تندمج بهذا الربنامج ب�سهولة
وامان كي حتقق نتائج ايجابية خ�صو�صا اذا كان
االن�سان من عمر  60عاما يحمل بدايات التهاب
املفا�صل وتنخر العظام  ،اثارة املفا�صل وفقدان املرونة
املطلوبة  .قلب �شاب
يرى الباحثون ان التمارين الريا�ضية متنحك قدرة على
العمل كما لو كنت ا�صغر من عمرك احلقيقي بع�شرين
عاما .ولي�س غريبا حينها ان يكون الريا�ضيون ا�صغر
من عمرهم البيولوجي واقل عر�ضة لال�صابة بامرا�ض
القلب وا لدورة ا لدموية  .وتظهر الدرا�سات ان البدء
بالتمارين املنتظمة واالن�سان بعمر � 60ستمنحه ذات
الت�أثريات االيجابية من ناحية العمر وامرا�ض القلب
ولذلك ال داعي الن تي�أ�س اذا كنت مل متار�س الريا�ضة
يف حياتك ال�سابقة وانت االن يف ال�ستني ".
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يكتبها�:سعد رم�ضان

�أى تعددية قطبية تنتظر عاملنا ؟
التناف�س االحتكارى بني اقطاب العامل ادى التكالب اال�ستعمارى و
تقا�سم العامل فيما بينهم و ربط �شعوب العامل بعجلة تطورها .و قد ادت حدة
التناق�ضات اىل حربني عامليتني .و بنهاية احلرب العاملية الثانية ظهر قطب
جديد مثله االحتاد ال�سوفيتى ال�سابق و الكتلة اال�شرتاكية التي كان مي�سك
بزمام قيادتها .و ظهر اىل الوجود قطبني مت�صارعني و ا�شتعلت احلرب الباردة
بني النظامني العامليني الرا�سماىل و اال�شرتاكى .و تزعمت الواليات املتحدة
القطب الرا�سماىل ،و تربع االحتاد ال�سوفيتى على عر�ش القطب اال�شرتاكى و
ا�صبح ال�رصاع وجوديا بني القطبني ،حيث ت�سلح كل طرف بايديولوجيا تدعو
اىل حمو الطرف االخر  .و جمع كل منهما من ا�سلحة الدمار ال�شامل ما يكفى
لتدمري العامل عدة مرات  .و قد ادى ذلك اىل زرع الرعب يف العامل ،و كرثت
الدعوات اىل نزع ا�سلحة الدمار ال�شامل و العودة اىل التناف�س ال�سلمى بني
القطبني لكن ال�رصاع ا�ستمر على ا�شده و كلما ا�شتد وجد متنف�سا له يف تفجري
ال�رصاعات هنا و هناك ،يف �ساحات ما �سمى بالعامل الثالث ،فانت�رشت
احلروب بالوكالة بني الدول و داخل بع�ض الدول.
و لكن و ب�شكل فجائى انهار احد القطبني دون اراقة لقطرة دم و امتد ت�أثري
حجارة الدومينو اىل كل دول املع�سكر اال�شرتاكى ال�سابق ،فتال�شى املع�سكر
اال�شرتاكى و ا�صبح اثرا بعد عني .و كانت املفاج�أة مهولة لكل االطراف ،و
غري قابلة للت�صديق و رغم ذلك كانت حقيقة واقعة.
و قد ات�ضح فيما بعد ان االكرث هوال ،هو ان املع�سكر املنت�رص مل تثمله ن�شوة
االنت�صار ال�سهل ،و مل يتداعى لالحتفال بالن�رص و ل�رشب نخب االنت�صار .و
كان ذلك يف حد ذاته تعبريا عن دخول مرحلة جديدة من ال�رصاع  .و حيث
ت�رصفت زعيمة العامل الرا�سماىل اى الواليات املتحدة ب�رسعة لتعلن �صياغة
جديدة للعامل عرب االعالن فعال و احيانا قوال عن :
 1ا�ستبدال الثنائية القطبية بقطبية احادية 2ان العنوان اجلديد لل�رصاع هو بني الدميقراطية و خ�صومها ،و انالدميقراطية بنموذجها الغربى هى الدواء الناجع لكل امل�شاكل القائمة
يف العامل.و بهذا اعلن انت�شار الليربالية و ان ب�شكلها اجلديد املحافظ ،و
برزت يف البداية دعاوى �رصاع احل�ضارات و التي توارت ب�رسعة تعادل �رسعة
انت�شارها ،لينفتح املجال للحروب �ضد عدو ي�سمح ب�رضب عدة ع�صافري
بحجر واحد اى احلروب �ضد االرهاب ،و ما �سمى بالدول املارقة  .فدمر دول
و ا�سقطت انظمة و ا�ستفحل االرهاب  .ف�شقت بع�ض الدول او باالحرى متردت
على �سيا�سات االحتواء ،و حتى يف داخل الواليات املتحدة نف�سها تعالت
ا�صوات كثرية �ضد كيفية ادارة �ش�ؤون العامل .
و كانت املح�صلة �صعود ادارة من الدميقراطيني التي �سعت للتلطيف من
ال�سيا�سات املتهورة للمحافظني اجلدد .و مع اللهجة ال�سلمية و ال�سيا�سات
التلطيفية االمريكية من جهة و ظهور ما ميكن اعتبارهم اقطاب جدد من جهة
اخرى ،انت�رشت االمال بامكانية ظهور تعددية قطبية .و النه يبدو ان هنالك
امال عري�ضة تبنى على هذه التعددية ،اال انه من ال�رضورى الت�سا�ؤل عن
مدى واقعية التعددية و عن طبيعة العالقات املتوقعة بني اطرافها ،و االهم
تاثريها على من هم خارجها.
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