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كلمة العدد
عزيزى القارئ ي�صدر هذا العدد من جملة ال�شباب والبالد حتتفل بعيد اال�ستقالل املجيد ولذلك نزف التهنئة لل�شعب االرتري �صانع
املعجزات.
كالعادة ن�ستهل �صفحات املجلة مبنا�شط االحتاد ونقر�أ مقال بعنوان " الولوج اىل العام اجلديد بتطلعات جديدة " انق�ضي العام املا�ضي
ونحن الآن يف منت�صف عام جديد ويف مثل هذه الظروف من امل�ألوف لدى بني الب�رشكعادتهم منذ اقدم الع�صور ان يطرحوا
العديد من الت�سا�ؤالت التي من �شانها تقييم املا�ضي وا�ست�رشاف امل�ستقبل بطرح العديد من اال�سئلة ؟
�إن التخطيط ال�سليم هو �أ�سا�س النجاح لأى عمل ولذلك لدينا مقال بعنوان " التخطيط ال�سبيل للنجاح " وهذا املقال يلقى ال�ضوء على اخلطة
اال�سرتاجتية للإحتاد والتى ت�ؤكد على �أهمية تنظيم ال�شباب وتوعيتهم وتنظيمهم وتثقيفهم حتى يكونوا رجال امل�ستقبل الذين يتحملون
م�س�ؤولية تطوير البلد وتنميته .
يحتوى هذا العدد على العديد من املقاالت واحلوارت ففى �صفحات ق�ضايا املجتمع جند مقال بعنوان " ختان االناث  :اال�سباب واال�رضار
واملعتقدات " وختان الإناث من �أهم امل�شكالت القدمية واملعا�رصة يف �آن واحد فاحلرب �ضد هذه العادة بد�أت منذ زمن طويل
ولكن مل ت�أخذ حقها على امل�ستوى الإعالمي �إال منذ وقت قريب .
�أما يف �صفحة ق�صة جناح لهذا العدد �أجرينا حوار مع اخلريجة ال�شابة بيزن ولدمكئيل التى �إ�ستطاع �أن حتقق ماكانت حتلم
به ،ومبا �أن فرتة الطفولة وال�صبا وال�شباب هي فرتة يبذل فيها �أي �شاب اجلهد لكى يجني ثمار جهده وتعبه يف امل�ستقبل ،
وينطبق على حال الطالبة املجتهدة بيزن ولدمكئيل املثل القائل " من جد وجد ومن �إ�سرتاح راح " � ،إجتهدت وحتدت ال�صعاب
وظللت كل الظروف لتحقق ما كانت ت�صبو �إليه منذ نعومة �أظافرها .
ق�صة جناح بيزن متثل منوذج لكل فتاة و�شاب ميطح يف الو�صول اىل من�صات التتويج وينال و�سام التخرج ويكلل بالفرح
والتهانى .
ً
الفعال غري اال�ستماع� ،إنّ ه يعني اال�ستماع باهتمام
إن�صات
ل
ا
أن
ل
"
جوارحك
بكل
توا�صل
"
بعنوان
مقال
ا
أي�ض
�
جند
املقاالت
�ضمن
ّ
وباجلوارح كلها ،ومن خالل مالمح الوجه ،ولغة اجل�سد ،والر�سائل الإيجابية التي يبعثها املن�صت الإيجابي للمتكلّم.
�أي�ص ًا جند مقال �أخر بعنوان " ال�سعادة ممكنة " هي �شعور بالر�ضا و االرتياح ي�صاحبه بهجة و ا�ستمتاع باحلياة  ،هناك من
يربط ال�سعادة بكرثة املال و هناك من يربط ال�سعادة بكرثة الأوالد و هناك من يربطها بكذا وكذا ...كل �شخ�ص يربط ال�سعادة
ب�شئ معني يحتاجه .
ومقال بعنوان " كن ذكى وتفاو�ض مبرونة " لأن التفاو�ض بب�ساطة هو احلوار �أو املناق�شة بني طرفني حول مو�ضوع معني
للو�صول �إىل �إتفاق .ويجب عليك اكت�ساب مهارات التفاو�ض لكى ت�ستفيد منها �أكرب ا�ستفادة فى حياتك .
�أما كتاب االعمدة والذين يكتبون حتت عناوين " خواطر على حافة الزمن " " حروف ملونة " " ت�أمالت " يتحفونكم بقاالتهم
التى تعرب عن �أرائهم وحتكى ع�صارة جهدهم وخربتهم وهمومهم .
يف ال�صفحة ال�صحية هناك مقا بعنوان "�أ�رضار لب�س الكعب العاىل " وتاتى �أهمية هذا املقال ب�أن ال�سيدات يقبلن على �رشاء
الأحذية ذات الكعب العايل نظر ًا لأناقتها وجاذبيتها ,لكن كثريات ال يعلمن ت�أثريها ال�سلبي على القدمني وال�ساقني وخا�صة
مع ا�ستمرار عادة ارتدائها..باال�ضافة اىل مقال �أخر بعنوان "�أ�سباب هبوط �ضغط الدم وعالجه " .
�أي�ض ًا يف �صفحة �شو�ؤن �شبابية جند مقال بعنوان " قيمنا يف املحك  :هل و�سائل االت�صال احلديثة واالعالم يق�ضي عليها ".
�أما يف ال�صفحة الرتبوية فهناك مقال بعنوان " �إنطواء طفلك ...بيدك " االنطواء م�شكلة مت�شابكة معقدة ،فهي نتيجة طبيعية
لعدة م�شكالت �أخرى تت�ضافر وتتوحد لتنتج لنا طفال منطويا ومنعزال اجتماع ًيا ،وقد تظهر تلك امل�شكلة يف فرتات متفرقة من
عمر الطفل وب�شكل متدرج .
هذا العدد من جملة ال�شباب يت�ضمن على العديد من املقاالت التى مل نتطرق �إليها باال�ضافة اىل امللف الثقافى الذى يحتوى
مقالني وق�صة ق�صرية وق�صيدة .
ففى ال�صفحات التاريخية هناك مقالني �أحدهما عن املنا�ضلة االم  /زينب ي�سني  :التى رحلت بعد حياة مليئة بالن�ضال من �أجل
الوطن والكرام  ،ومقال �أخر بعنوان من �أبطال الثورة االرترية  :حممد �سعيد �شم�سي وقمحد �إدري�س.
�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 امللق ال�سياحى يت�ضمن مقالني عن كل من �أ�سمرا وم�صوع �،أما امللف الريا�ضة هو �أي�ض ًا يت�ضمن مقالني �أحدهما ي�سلط
ال�ضوء على من�شط ريا�ضة الدراجات اجلبيلة لل�صغار حيث �إلتقينا مع م�س�ؤول فرع ريا�ضة الدرجات اجلبلية التابع لفرع
االحتاد بالقليم االو�سط .
�أ�رسة حترير جملة ال�شباب تتمنى لكم �سياحة متنوعة االوجه يف �صفحات هذا العدد .
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الولوج اىل العام اجلديد بتطلعات جديدة
ترجمة  :حممد على حميدة
انق�ضي العام املا�ضي ونحن الآن يف
منت�صف عام جديد ويف مثل هذه الظروف
من امل�ألوف لدى بني الب�رشكعادتهم
منذ اقدم الع�صور ان يطرحوا العديد من
الت�سا�ؤالت التي من �شانها تقييم املا�ضي
وا�ست�رشاف امل�ستقبل بطرح العديد
من اال�سئلة على �سبيل املثال  ,كيف
جتاوزنا املرحلة ال�سابقة؟ وماذا اجنزنا
فيها؟ وماهي التحديات التي واجهتنا؟
وماهي املكا�سب التي حققناها؟ وعلى
�ضوء ذلك ماذا يخبئ لنا العام اجلديد؟
ان من املهم على �شباب ارتريا وهم
يلجون العام  2014ا�ست�صحاب م�سريتهم
املا�ضية وا�ستقاء الدرو�س والعرب منها
والنظر اىل امل�ستقبل وحتديد معامله
مبو�ضوعية  .ان ال�شاب االرتري يف
االعوام املا�ضية ونظر ًا العماله الرائدة
ووفاءه وحر�صه على تقدمي م�صلحة الوطن
اجتهد كثريا لتوفري اال�سا�س االويل
للتنمية وان هذ اال�سا�س �سيتطور ويزدهر
خللق البيئة املالئمة للمزيد من النمو.
ان ال�شاب االرتري ون�سبة لإخال�صه يف
العمل اكت�سب العديد من املهن و القدرات
وزادت مهاراته التطبيقية ,وا�ستطاع ان
يكت�سب الثقة يف النف�س من خالل تقدي�س
ثقافة العمل واالعتماد على الذات.
وهاهو ي�ستقبل العام 2014الذي يعد
نافذة ملرحلة مفعمة باالمل بثقة تامة
يف النف�س  ,ان احلمالت وامل�شاريع
التنموية التي نفذت ب�سواعد ال�شباب
االوفياء يف القطاعات املختلفة ل�سنوات
عديدة زادت هذه القطاعات قوة واندفاع ًا
بحيث باتت قريبة من الو�صول اىل
مرحلة االنتاج.
ونظرا الن العام  2014بالن�سبة لنا نحن
ال�شباب هو عام البذل والعطاء الذي
ن�ضاعف فيه جهودنا ونزيد فيه عجلة
حمالتنا التعبوية للو�صول اىل امل�ستقبل
امل�رشق الذي يبدو يف االفق القريب فقد
بلغنا اىل مرحلة م�رشقة وحافظنا على
القيم الوطنية لل�شباب االرتري التي

من معاملها اال�سا�سية العمل والوفاء
,و�سنحتاج اىل خلق ا�سا�س العمال
ت�شجع و ت�ضمن امل�شاركة وت�ساهم
يف ازدهار الوعي والتظيم واالنتاجية
وتغر�س يف او�ساط ال�شباب القدرات
واملهنية العالية ,وان هذا اال�سا�س اي�ضا
نحن الذين ن�صنعه بانف�سنا.
لقد ا�ستطاع ال�شباب يف ارتريا خالل
ال�سنوات املا�ضية من تاكيد وجوده
و�ضمان اخلط ال�سيا�سي امل�ستقل لبالده,
ولإجناح ر�ؤية واهداف جمتمعهم ا�ضطروا
خلو�ض م�سريتهم متجاوزين العدائيات
املتعددة االلوان واال�شكال ,بالتاكيد
ال احد يتمنى ال�صعاب ولكن عندما تاتي
دون رغبتك هنالك قوة تكت�سبها يف �سعيك
لتجاوز هذه ال�صعاب مهما كربت,
وعليه ف�إن االحتاد ولتحقيق ر�ؤي واهداف
جمتمعه وا�صل م�سريته متحديا كل
ال�صعاب التي �صقلت قدراته واك�سبته
القوة ب�شكل يعد مك�سبا للمجتمع  .ان
التحديات وامل�ؤامرات التي ا�ستهدفت
ال�شباب يف فرتة اال�ستقالل وعلى عك�س
توقعات االعداء�ساهمت يف رفع وتقوية
الروح الوطنية لل�شباب .
وقد ا�ستطاعوا بف�ضل هذه الروح التي
�صقلتها التحديات من جتاوزكل ال�صعاب
والعقبات واف�شال قرار احلظر الغري
قانوين املفرو�ض على البالد .وبف�ضل
املجهودات التي ظل يبذلها ال�شباب
ووفاءهم فقد او�صلوا الوطن اىل اعلى
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مراتب الرقي والتقدمو اما املرتب�صون
الذين ن�سجو امل�ؤامرات والد�سائ�س فقد
ا�صابهم االحباط لعدم جناحهم يف حتقيق
ما كانوا ي�صبون اليه ولكنهم م�ستمرون
يف عدائياتهم با�شكال خمتلفة ومتنوعة.
ان م�سرية ال�شباب يف ارتريا والعدائيات
التي واجهتها ا�شبه مب�سرية اجلمل الذي
يوا�صل �سريه بينما الكالب تنبح وهو
غري مباىل بها,ان ال�شاب االرتري طول
تاريخه العريق ظل �صامدا يف مبادءه
وموا�ص ً
ال م�سريته بكل ثقة وثبات م�ستفيدا
من خربات اباءه واخوانه يف الت�صدي
لل�صعاب م�ؤكدا وعيه وقوة ت�أطريه ومثبتا
ب�شكل عملي عدم قدرة اى جهة كانت من
جتاوزه والنيل منه .وبالرغم من كل
ذلك ف�إن الأعداء مل ي�ستقوا الدرو�س من
ف�شلهم ومل يوقفوا حتركاتهم املنطقلة من
حالة اليا�س بيد ان حماوالتهم هذه اي�ض ًا
�ست�ضمحل يف اتون حملة الت�صدي ال�شعبي
التي تنتظم البالد و�سيكون ح�صادهم يف
نهاية املطاف اخلجل واخل�رسان املبني
و�ستزداد القيم الوطنية االرترية عنفوانا
وقوة فاملجد واخللود لل�شاب االرتري
الواعي وامل�ؤطر واملت�سلح بالعلم
واملعرفة.
ي�ؤكد تاريخنا وتاريخ العامل اجمع ان
�ضمان �سالمة املجتمع وتقدمه اليتحقق
اال بقدراته الذاتية يف ظل عامل اليوم
الذي ت�سوده املناف�سة ويعمه الظلم
 .لقد بات العامل م�رسح ًا للتناف�س
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ومن عجز عن خو�ض املناف�سة او قلت
قدرته يف ذلك ف�سيلفظه العامل .وعليه
ف�إن ال�شباب مطالبون اليوم كما االم�س
ب�إمتالك املهارات والقدرات التي ت�ؤهلهم
على املناف�سة وقيادة ال�شعب والوطن اىل
�آفاق التطور والنماء  ,الن قدرة ال�شعب
تعتمد ب�شكل ا�سا�سي على قدرات ال�شباب
الذين هم الدماء احلارة التي يعتمد
عليها ,وان اي جمتمع الميكنه الإ�ستمرار
يف احلياة بدون امتالك ال�شباب املقتدر
ناهيك ان يخطو نحو التقدم والرقي.
ان فرتة ال�شباب وبدال من الرتكيز على
ت�سيري حياتنا ال�شخ�صية فان هذه
الفرتة هى مرحلة ت�ستدعي منا ان نتحمل
م�س�ؤولياتنا جتاه املجتمع نظرا لإعتماد
وجود وا�ستمرارية املجتمع وتطوره على
ال�شباب.
ان قدرة ال�شباب يف اي جمتمع ميكن
�رشحها بثالث معايري وهي الوعي
واملهارات  ,فالوعي
والتاطري
ال�سيا�سي هو �رس�صقل القدرة العقلية
ون�ضجها  ,ان ال�شباب الذين يعرفون
تاريخهم جيد ًا وي�ستقون منه الدرو�س
والعرب هم القادرون على فهم التطورات
الإقليمية والدولية وامتالك روية وا�ضحة
مل�ستقبلهم واهدافهم ال�سيما اذا كانوا
ميتلكون ذاكرة جماعية وارث ًا ثقافي ًا
كال�شباب االرتريني.
ان ال�شاب امل�ؤهل �سيا�سيا ب�إمكانه التغلب
على امل�ؤمرات مهما كرثت ولن تعرقل او
تعيق م�سريته اي قوة يف االر�ض مهما
كانت عاتية ,وعندما ينعدم هذا التاهيل
يحدث العك�س متام ًا لذا ف�إن الوعي هو
احد العوامل التي ت�شري اىل قدرة ال�شباب
يف بلد ما.
ان العامل الثاين الذي يو�ضح قدرة
ال�شباب هو التاطري  ,فالرغم من االهمية
الق�صوى للتاهيل ال�سيا�سي اال انه ي�صبح
عدمي الفائدة بال تنظيم وتاطري  ,انه
العامل الذي يرتجم الوعي اىل عمل
متما�سك ومثمر  .اليوجد ماي�ؤكد قوة
وفعالية الت�أطري اكرث من تاريخ ال�شباب
االرتري النه اليوجد يف العامل �شباب
ا�ستطاعو ان يوظفوا قدراتهم املحدودة من
خالل التاطري اىل قوة التقهر والت�ست�سلم
كما فعل ال�شباب االرتري الذي جتاوز كل
العقبات معتمدا على قدراته الذاتية دون
ان يتلقى اي دعم من احد .ان ال�شيئ الذي
مكنه من اثبات وجوده و�ضمان ا�ستمراره و
ت�سجيله لهذا التاريخ النا�صع هو وحدته
التي الينف�صم عراها وم�شاركته املنظمة

يف الق�ضايا الوطنية  .ان التاطري هو من
العوامل املهمة التي مكنت ال�شباب من
امتالك قوة �سيا�سية موحدة وقدرات فائقة
على العطاء .
ان العامل الثالث الذي يعك�س قدرة
ال�شباب هي املهارات واملعارف التي
ميتلكونها  ,ان ال�شباب الذين يتمتعون
بالوعي ال�سيا�سي والتاطري اليكمنهم
فعل اي �شيئ يف غياب املهارات التي
ت�ضمن وجودهم وا�ستمراريتهم يف القيام
بواجباتهم جتاه املجتمع  ,الن امتالك
الوعي ومعرفة امل�صالح وحده اليكفي يف
عامل اليوم الذي ت�سود فيه الهيمنة ,
وعليه يجب ان متتلك املعارف واملهارات
التي متكنك من املطالبه بحقوقك
وم�صاحلك حيث اليوجد قانون يف العامل
اوجهة تعطف عليك وت�سعى لكي ت�ضمن
لك حقوقك بحجة انك المتتلك املهارات
او املعراف التي ت�سمح لك بالدفاع
عن م�صاحلك .ان الزاد اليعني ال�سالح
فقط,فهو الو�سائل واملهارات التي
يجب امتالكها لتحقيق االهداف .ميكن
تق�سيم الزاد اىل زاد معنوي"غريمادي"
وزاد مادي ,فالزاد الغريمادي هو عقل
االن�سان مبا يحويه من معارف اكادميية
ومهنية و�سلوك وثقافة وقيم,اما الزاد
املادي فهو االدوات والو�سائل التي يتم
اال�ستعانة بها يف تنفيذ اهدافك باتقان
يف املجاالت التي تعمل بها  .ومبنا�سبة
العام اجلديد  2014وللتذكري ف�إن ال�شباب
االرتري هو الذي ايقن ماتتطلبه منه
مرحلة النماء واحلفاظ على �سيادة البالد
مبكر ًا ,فعندما خا�ض ال�شباب االرتري
لتاكيد حقوقهم
الن�ضال التحرري
الوطنية انطلق من تلك التطورات ,من
املعلوم ان ال�شعار الطليعي للجبهة

4

ال�شعبية كان "فليوعي ال�شعب وينظم
ويت�سلح" وبتطبيق هذا ال�شعار على ار�ض
الواقع ا�ستطاع ان يحقق اروع املعجزات
بتوظيف
وي�سجل تاريخا جميدا
االمكانيات الب�رشية واملادية املتاحة
واملحدودة .ان هذه احلقائق التتغري
يف اي زمان كان,والآن اي�ضا تقا�س قدرة
اي جمتمع من حيث الوعي من خالل
مدي ت�أطري �شبابه وامتالكهم للمعارف
واملهارت  .ان ال�شباب ولكي ي�ضمنوا
�سالمة وتطور املجتمع ويكت�سبوا الوعي
ال�سيا�سي والتنظيم الذي يتيح لهم ادراك
م�صاحلهم بو�ضوح وحتقيق امل�صالح
الوطنية  ,يحتاجون اىل الزاد ب�شقيه
املعنوي واملادي الذي يعينهم على ذلك
باعتباره الو�سيلة املو�صلة اىل النجاح
يف االو�ضاع العاملية احلالية,اننا الميكن
ان ن�ضمن حقوقنا من خالل الذلة واخلنوع
او ا�ستجداء العظماء او االتكاءة على
االقوياء  .قد يظن البع�ض امكانية �ضمان
وجودهم عرب هذه الو�سائل وانطالقا
من فهمهم القا�رص يف�ضلون الإبتعاد عن
الطريق ال�صعب الذي يقود اىل النجاح
ويختارون الطرق الآخرى التي يعتقدون
انها االف�ضل  ,متبعني بع�ض املهارات
اخلاطئة ,ولكن هذه الر�ؤية غري ال�صائبة
منطلقة من عدم القدرة على املالحظة
بعمق ومبنية على افكار �ضحلة وغري
نا�ضجة .ان احلقائق الواقعية التتبدل
�سواء كانت باالم�س او اليوم او الغد
�,إن طريق العزة واالنت�صار الذي قدم
يف �سبيله ت�ضحيات اج�سام هو طريقنا
القدمي الذي تو�شحنا من خالله العزة
والكربياء ,الآن اي�ض ًا فليوعى ال�شاب
وي�ؤطروا ويت�سلحوا حتى ي�ضمنوا �سالمة
وكرامة وم�صالح املجتمع بحيث يهابها
االعداء.
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التخطيط ....ال�سبيل اىل النجاح
ترجمة  :حممد على حميدة

ينطلق العامل بقوة اىل رحاب الرقي
والتقدم واملعرفة اكرث من اي وقت م�ضى
 ,فاملعارف والتطورات التكنولوجية
تتطور من زمن اىل �آخر.و قد حولت
العامل اىل قرية �صغرية
العوملة
مبحا�سنها وم�سا�ؤها .وبالرغم من زيادة
الفر�ص اال ان التحديات باتت ت�سري معها
جنبا اىل جنب  .وعليه فنحن ال�شباب تقع
علي عاتقنا م�س�ؤولية مرحلية ت�ستدعي
ارتقاءنا مبوازة الرقي الذي ي�سود العامل
من حولنا  .فاذا جتاهلنا هذه امل�س�ؤولية
�سيتجاوزنا العامل وحينها �سنتحمل
م�س�ؤولية تخاذلنا وتخلفنا,ولكي منتلك
الذكاء والقدرة على املناف�سة يتطلب منا
ان نواكب التطورات التكنولوجية كما
ينبغي ,وقبل دخولنا اىل بحر العوملة
ينبغي ان نزيد درجة وعينا وفوق هذه
وذاك ينبغي ان جنتهد لزيادة قدراتنا
العلمية ,ان ال�سباحة وحدها التكفي
مما يتطلب منا مالحظة ان بحرالعوملة
يحوي بداخله العديد من اخليارات
املفيدة وال�ضارة ,فلنتم�سك باخليارات
املفيدة وننبذ ال�ضارة  .ان التعرف على
امواج العوملة العاتية يف اوانها مهم
للغاية,واذا زادت درجة وعينا ومعرفتنا
ف�سيقودنا ذلك اىل اعلى درجات التطور

واذا
والتقدم
ركنا اىل الدعة و
ال�سكون ف�سيدفع
بنا ذلك اىل اق�صى
اعماق ال�ضياع
والتخلف.
نحن ال�شباب اكرث
فئات املجتمع
او
امل�ستفيدة
من
املت�رضرة
هذه املرحلة,ان
�سيف العوملة
جاهز
احلاد
لبرتنا او �صقلنا ,فاذا ا�صبحنا نتجه
حيث تتجه الرياح وننجرحيثما يقودنا
القدر بالتفكري ف�سوف لن نفلت من �سيف
العوملة الذي يرتب�ص بنا .ولكن اذا
�صمدنا يف مبادءنا وركزنا على القراءة
واكت�ساب املعارف فان �سيف العوملة
احلاد �سي�صقلنا اكرث  ,ولكي ننت�رص على
حتديات امل�ستقبل ينبغي ان نكون اكرث
يقظة وانتباه ًا.يجب ان ننظر للم�ستقبل
بو�ضوح ك�شم�س النهار ونقر�أه قراءة
�صحيحة .ان من احلكمة ان نتكلم عن
ونتباحث حولهابحيث
هذه االمور
ينبغي ان الننتظر اية و�صايا فيما يتعلق
بتحديدغاياتنا امل�ستقبلية والإنطالق
لتحقيقها وفق خطة وا�ضحة ومدرو�سة.
يف�ضل ان يكون لكل فرد غاية خا�صة
ينوي الو�صول
اليها .ميكن
ان تكون غايتنا
طويلة املدى
ق�صرية
او
ا ملد ى  ,و قد
تكون غايتنا من
الغايات التي
حتتاج اىل جهد
وحتمل كبريين
تكون
وقد
�سهلة املنال
والحتتاج اىل
جمهود كبري,
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ان الغايات مهما كان نوعها تعتمد على
خياراتنا ال�شخ�صية  .ان ال�شاب �صاحب
الطموح والر�ؤى الكبرية ميتلك يف
الغالب غايات كبرية ووا�ضحة والتي
ب�إمكانه حتقيقها  ,فعندما تواجهنا
ال�صعاب عند ال�رشوع يف تنفيذ الغايات
التي و�ضعناها امامنا ينبغي ان النفقد
االمل الن ما نطلبه من غاية بكامل
ارداتنا ميكننا احل�صول عليه الحمالة.
ان ال�شاب الذي اليخطط مل�ستقبله ينحدر
اىل مرتبة احليوان ,ال ن ال�شيئ الذي
مييز االن�سان عن احليوان هو قدرته
على قراءة امل�ستقبل وال�سري وفق خطط
مدرو�سة وفاعلة,فالتخطيط امر البد منه
وينبغي القيام به لعدم وجود خيارات
اخرى الننا اذا �رسنا بالخطة عمل
ف�إننا نقود انف�سنا طواعية اىل ال�ضياع.
وانطالق ًا من هذه الفل�سفة ف�إن االحتاد
الوطني لطلبة و�شباب ارتريا الذي
يتحمل م�س�ؤولية تطوير قدرات ال�شباب
وتوجيههم ظل ي�سري اعماله يف �إطار
م�ساعيه خللق �شباب متميز وفق ًا للخطط
التي و�ضعها.
ان خطة العمل التو�ضع لتظل ثابتة بال
تغيري بل يتم تعديلها وتنقيحها مع
ماتتطلبه كل مرحلة من املراحل وعليه
ف�إن االحتاد الوطني للطلبة وال�شباب
ويف �إطار م�ساعية خللق �شباب يحب وطنه
ويعتز بتاريخه ويحرتم ثقافته ويعمل
من اجل وحدة �شعبه ظل يعمل بخطة
تتما�شى مع الظروف من مرحلة اىل اخري
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 ,ويف هذا العام  2014و�ضع االحتاد
خطة لتنفيذ براجمه على �ضوءها بتاطري
ابتداء من يناير وحتى دي�سمرب .
جديد
ً
لقد و�ضعت اخلطة يف االعتبار العديد من
اال�شياء منها �رضورة التزام املو�ضوعية
والواقعية على ان ت�صبح خطة فعلية
قابلة للتنفيذ على ار�ض الواقع  ,كما ان
املوارد والزمن والقدرات الب�رشية عوامل
مهمة يجب ان تكون يف احل�سبان عند
اعداد اخلطة وحتتل القدرات الب�رشية
مرتبة ال�صدارة يف االهمية ال�سيما
ال�شباب باعتبارهم قوى التغيري  ,ومن
املعلوم ان االحتاد ي�ؤمن اميانا قاطعا
بان اع�ضاءه هم اهم املوارد التي ميتلكها
مما يحتم عليه و�ضع خطته بالنظر اىل
قدراته الب�رشية وبالفعل متكن من اجناز
خطة مو�ضوعية بحيث التوجد �أية م�شكلة
يف تطبيقها على ار�ض الواقع ,فاخلطة
املو�ضوعة بكل دقة وحذرهي ن�صف العمل
.ان االحتاد ورغبة منه يف تطبيق خطته
كما ينبغي ي�سعى جاهدا لإعطاء االولوية
لتجهيز �شبابه الذين يعدون مبثابة
الدينمو املحرك لالحتاد .ان الوعي
واملعرفة من املعينات اال�سا�سية التي
يجب ان تتطور مع الزمن ,والتاطري اي�ضا
عامل ثاين مهم لتنفيذ الربامج وعليه فقد
خطط االحتاد للعمل يف هذا االطار على
�سبيل املثال هنالك برامج للقراءة و�ضعت
لكوادر وم�س�ؤويل االحتاد بهدف تثقيفهم
�سيا�سيا  ,ولتقوية قدرات االعطاء �ستنظم
دورات تاهيلية يف االدارة والتنظيم على
ان ي�ساهم كوادر االحتاد بفعالية يف
قيادة واجناح برامج اخلطة املو�ضوعة ,
و�سيعمل االحتاد بتفاين كبري خللق كوادر
حديثة م�شهود لها بالكفاءة و ال�سلوك
احل�سن لتت�سلم الراية باقتدار  .وعلى
�ضوء هذه اخلطة �ستنظم درا�سة توعوية
ل  700من ال�شباب �أع�ضاء الدفعة  14من

كوادر االحتاد
باال�ضافة 700
من
�آخرين
الدفعة . 15
ويف هذا العام
مت ان�شاء ق�سم
با ال حتا د
يهتم بتاهيل
ا ل�شبا ب
مهنيا وتقدمي
ا لقر و �ض
للراغبني منهم
يف اال�ستثمار
 ,باال�ضافة
مراقبة
اىل
عمل وكفاءة
املراكز ال�شبابية .ويف هذا الق�سم �سيتم
تاهيل  5325من ال�شباب خالل  213دورة
تاهيلية يف خمتلف املجاالت املهنية.
ان تركيز ان�شطة االحتاد هذا العام �ستن�صب
يف املناطق التي يتواجد فيها ال�شباب
امل�ؤطر واملنظم وعلى هذا اال�سا�س
�ستنظم حمالت توعوية يف املجاالت
وال�صحية
واالجتماعية
ال�سيا�سية
والثقافية بكل من مدر�سة وار�ساي يك�آلو
ومركز التاهيل املهني ب�ساوا" مامو�س"
والكليات اجلامعية  ,واملدار�س الثانوية
واملدار�س الفنية  .ومبا ان اخلاليا
هي احدى اليات التنظيم ف�إن االحتاد
�سيبذل جهود جبارة للإرتقاء باخلاليا
كماونوعا  ,ولغر�س ثقافة حب العمل
يف او�ساط ال�شباب وزيادة م�ساهمتهم يف
التنمية اعد االحتاد العديد من الربامج
التنموية واعمال النفري اجلماعي.
ويف اجلانب االعالمي �سيعمل االحتاد هذا
العام على التو�سع يف ان�شطته االعالمية
ال�سابقة و�سي�ستمر فيها ب�شكل اقوى
ومنظم وهنالك منتدى وطني يتم االعداد
له لتقييم مدى فاعلية
كل الربامج االعالمية
للإحتاد وتقويتها .
بخ�صو�ص ال�شباب يف
املهجر ف�إن االحتاد
لديه خطة لتوفري
املالئمة
الظروف
متكن ه�ؤالء
التي
ال�شباب من زيارة
والتعرف
بالدهم
عليها وامل�شاركة يف
التنموية
الربامج
التي تنتظم البالد.
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كما يوجد برنامج لت�أكيد ع�ضوية االحتاد
الوطني يف االحتادات االقليمية والدولية
لل�شباب وتقوية عالقاته معها ولعب
دور م�ؤثر يف االن�شطة ال�شبابية.ويف ذات
ال�سياق ف�إن �إقامة ال�سمنارات املتنوعة
,وتنظيم اال�سابيع الطالبية ومهرجانات
الكليات ,واملهرجان الوطني لل�شباب يف
�ساوا من الربامج املو�ضوعة للتنفيذ هذا
العام.
ان املنفذين اال�سا�سيني لهذه الربامج هم
ال�شباب و�سيكونون منوذجا ح�سنا اذا
نفذوا الربامج وفقا للخطة املو�ضوعة,
ان عمل الإحتاد اليقت�رص على ذلك فقط
فباال�ضافة اىل الربامج الكبرية التي
ينوي تنفيذها بقدراته الذاتية ف�إنه يجرى
العديد من التفاهمات مع اجلهات املعنية
لتوفري املنح الدرا�سية لل�شباب مابعد
التخرج.
ب�شكل عام فقد و�ضع االحتاد هذا العام
خطة لت�سيري العمل بهيكلة وتنظيم حديث
وال�سعي اجلاد لالرتقاء بقدرات ومعارف
ال�شباب ,و�سيعمل االحتاد على زيادة فهم
ال�شباب ملعامل القرن الواحد والع�رشين
ودفعهم لال�ستفادة من ميزات هذا القرن
يف حتقيق م�صاحلهم .اذا اجتهد كل �شاب
يف تطوير ذاته ف�إن النمو االجتماعي
�سيقودنا الحمالة اىل التنمية الوطنية
ال�شاملة� .سيقوم االحتاد باجراء تقييم
م�ستمر لرباجمه التي و�ضعها و�سيعمل
جاهدا على امل�ساهمة يف تاكيد ر�ؤية
ال�شعب واحلكومة .ومبا ان ق�ضية ال�شباب
هى ق�ضية الوطن با�رسه ف�إن كل اجلهات
املعنية تتحمل م�س�ؤولية امل�شاركة يف
اجناح هذه الربامج .
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ختان الإناث :

عنف ي�ستهدف ن�صف املجتمع

�إعداد :عربي حممد قيتا

ختان الإناث من �أهم امل�شكالت القدمية واملعا�صرة
يف �آن واحد فاحلرب �ضد هذه العادة بد�أت منذ
زمن طويل ولكن مل ت�أخذ حقها على امل�ستوى
الإعالمي �إال منذ وقت قريب  ،مما �أوجد
العديد من التف�سريات التي تزكي كالعادة
فكرة اال�ستهداف من الغرب ،ومما �ساعد على
ذلك ارتباط هذه العادة بالعديد من املعتقدات
الدينية واالجتماعية واجلن�سية ،وهذا املقال
يحاول تفنيد العديد من املزاعم التاريخية،
وال�شعبية وال�صحية اخلا�صة باخلتان ،كما
يلقي ال�ضوء على الآثار النف�سية واالجتماعية
واالقت�صادية واجلن�سية لهذه العادة.
اخلتان تاريخيا:
اتهم الفراعنة ظلما �أنهم �أول من قاموا بهذه العادة
ولكن من الثابت �أن هذا من الأخطاء التاريخية
وذلك لأن امل�صريني اعتادوا تدوين ما كانت عليه
حياتهم من عادات وتقاليد ،وتوثيقها� ،إما كتابة �أو
نق�ش ًا ..لذا جند من الربديات واجلداريات ما ي�ؤكد
ممار�ستهم تقليد "ختان الذكور" ،وهو تقليد نقله
ينو �إ�سرائيل ،ومنهم �إىل بني يعرب ،عن امل�صريني.
�أما عادة "ختان الإناث" فال توجد وثيقة ت�ؤكد
ممار�ستها يف م�صر الفرعونية ،ومل يرد ذكر لها عند
امل�ؤرخ مانيتون ( 280ق.م ،).وال عند هريودوت
( 425ق.م ).حينما زار م�صر ..بل بالعك�س ،كل
جرموا
ما عرث عليه من �أدلة يوحي ب�أن امل�صريني ّ
تلك العادة .ويف املتحف الربيطاين توجد بردية
لر�سالة بالأحرف الدميوتيقية� ،أي ال�شعبية ،ترجع
للعام  123ق.م ،.مفادها �أن �شاب ًا من جنوب م�صر
طلب ا�ستعادة هدية (اخلطبة) من فتاة ،كان مزمعا
�أن يتزوجها ،ملا اكت�شف �أنها خمتنة.
كما �أن جميع الربديات الطبية التي تعر�ضت لكل
ما يخ�ص املر�آة من �أمرا�ض و�أعرا�ض وعالجات مل
يوجد بها �إ�شارة واحدة �إىل ختان الإناث .ومن امل�ؤكد
تاريخي ًا �أن املجتمع امل�صري قد عرف ختان الإناث
قبل اعتناقه امل�سيحية والإ�سالم ومن املحتمل �أنه
دخل مع غزو الأحبا�ش لها يف عهد الأ�سرة اخلام�سة

والع�شرين .فهو عادة افريقية قدمية بد�أت يف و�سط
�أفريقيا ،ولي�ست لها �أي عالقة بالأديان (الإ�سالم
 امل�سيحية) ،ولي�ست �أي�ضا فرعونية.�إح�صاءات اخلتان:
ً
هناك ثالثة ماليني فتاة �سنويا يف  28دولة يف القارة
الإفريقية تخ�ضع لهذه العادة ،كما هو احلال بالن�سبة
�إىل �آالف الفتيات يف جمتمعات املهاجرين يف
�أوروبا و�أمريكيا ال�شمالية وا�سرتاليا ،وعلى م�ستوى
العامل ،هناك حوايل  155مليون امر�أة خمتونة،
و� 7000أمرة يوميه تخنت ،و 90امر�أة تخنت يومي َا
داخل �أوربا ح�سب �إح�صائية لليوني�سيف ،2003
ويعتقد �أن العدد قد زاد �إىل  400امر�أة الآن .ويف
�ضوء معدالت املواليد الراهنة ،ف�إن ذلك يعني �أن
نحو مليوين فتاة يتعر�ضن خلطر ب�شكل ما من ختان
الإناث كل عام.
وجاءت �أعلى ن�سبة يف ختان الإناث ،وفقا
لإح�صاءات اليوني�سيف يف غينيا ،فم�صر ومايل
وال�سودان ،ثم �إرتريا و�إثيوبيا وبوركينا فا�سو ثم
موريتانيا و�ساحل العاج وكينيا� ،أما �أقل ن�سب ختان
الإناث فجاءت يف النيجر.
مل يتم �إدراج الدول التي تقل فيها ن�سبة ختان
الإناث عن  25%وهذه الدول هي :الكامريون،
الكونغو الدميقراطية ،غانا ،النيجر ،ال�سنغال،
تنزانيا ،توجو� ،أوغندا .وخارج القارة الإفريقية
ف�إن القطع ميار�س يف عمان واليمن والإمارات ويف
بع�ض الأماكن يف ماليزيا و�إندوني�سيا.
العمر الذي يجرى فيه اخلتان:
جترى عملية اخلتان �أ�سا�سا للأطفال واليافعني من 4
�إىل � 14سنة .غري �أنه يف بع�ض البلدان جترى نحو
ن�صف عمليات اخلتان للأطفال الر�ضع الأقل من
�سنة.
الدول التي ينت�شر فيها اخلتان :
وتقيم غالبية الفتيات والن�ساء الالتي تعر�ضن
للختان يف  28بلدا �أفريقيا ،على الرغم من �أن
البع�ض يقمن يف �آ�سيا .كما �أن �أعدادهن تتزايد يف
�أوروبا و�أ�سرتاليا وكندا والواليات املتحدة ،خا�صة
يف �أو�ساط املهاجرين القادمني من �أفريقيا وجنوب
غرب �آ�سيا.
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الأ�سباب التي �أدت �إىل ا�ستمرار عادة اخلتان:
�أ�سباب اجتماعية:
 1اعتباره اعتمادا النخراط الفتيات يف عامل املر�آة،ودجما اجتماعيا و�صيانة للرتابط االجتماعي
 - 2االعتقاد ب�أنه ي�سرع منو الطفلة �إىل الأنوثة
الكاملة.
 - 3يزيد من فر�صة الفتاة يف الزواج حيث �أن
الأزواج ال يتزوجون من الأنثى غري املختونة.
� - 4ضمان للبكارة حيث يعتقد يف بع�ض املجتمعات
�أن اخلتان يحمي عفاف املر�آة حتى تتزوج حيث �أن
البكارة �شرط �أ�سا�سي للزواج يف معظم املجتمعات
الإفريقية التقليدية (من الناحية الطبية والت�شريحية
ف�إن غ�شاء البكارة هو دليل البكارة .ونحن جند �أنه
�أحيانا يتم ق�ص هذا الغ�شاء �أثناء �إجراء عملية اخلتان
مما ي�ؤدي �إىل فقد العذرية).
 - 5اخلتان مينع اخليانة الزوجية ،حيث يجعل
الزوجة ال حتتاج للجن�س ،فاملختتنة �أقل ا�ستثارة
جن�سية.
(من اخلط�أ متاما ت�شريحيا االعتقاد ب�أن املر�آة غري
املختنة �أكرث �شعورا بال�شهوة �أو اال�ستثارة اجلن�سية
من املختنة ،فاالثنتان حت�سان بالرغبة �أو ال�شهوة
اجلن�سية بنف�س القدر متاما حيث �أن الإح�سا�س
بالرغبة �أو ال�شهوة ي�صدر من املخ ولي�س من اجلهاز
التنا�سلي اخلارجي للمر�آة ،وما تختلفان فيه هو
ال�شعور بالإ�شباع ،فاملر�آة املختتنة ال تعرف ال�شعور
بالإ�شباع (االرتواء) مما ينتج عنه عدم �أو �ضعف
التجاوب خالل املعا�شرة الزوجية ،الأمر الذي
يرتتب عليه الكثري من امل�شاكل الف�سيولوجية
والع�صبية والنف�سية كما ي�ؤكد الأطباء والأخ�صائيون
النف�سيون).
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 - 6ختان الأنثى مثل
ختان الذكر..
هناك اعتقاد خاطئ ب�أن
عملية ختان الأنثى مماثلة
خلتان الذكر حيث يتم
�إزالة قطعة جلدية (زائدة)
من اجلهاز التنا�سلي لكل
منهما ،يف الواقع �إن ختان
الذكر هو بالفعل �إزالة
جلدة خارجية لدواعي
النظافة وال�صحة اجل�سدية وهى عملية ال ت�ست�أ�صل
�أو ت�ؤثر على الذكورة �أو القدرة اجلن�سية للرجل،
�أما ختان الأنثى فيختلف متاما عن ذلك فهو عملية
برت جلز�أ حيوي من اجلهاز التنا�سلي للمر�آة له
وظيفة ف�سيولوجية طبيعية وهامة من �أجل الإ�شباع
الأنثوي الفطري ،ولأن اجلزء املبتور من ج�سد الفتاة
هو ع�ضو حيوي خلقه اهلل لأداء وظيفة بيولوجية
هامة وال يعترب مر�ضا �أو �سببا مبا�شرا لإ�صابتها مبر�ض
معني.
�أ�سباب جمالية:
حيث ي�سود االعتقاد ب�أن الأع�ضاء التنا�سلية
اخلارجية الظاهرة للمر�آة قذرة ومقززة .فاخلتان
يعطى اجلهاز التنا�سلي ال�شكل اجلميل .فختان
الإناث يوقف منو اجلزء التنا�سلي اخلارجي للمر�آة.
وهذا من اخلرافات ال�شائعة حيث يعتقد �أن الع�ضو
التنا�سلي اخلارجي للفتاة ي�ستمر يف النمو والكرب يف
حالة عدم ختانها حتى يقرتب من حجم الع�ضو
التنا�سلي الذكرى ،لذا يجب برته لإيقاف هذا
النمو (القبيح) وهو ما يطلق عليه من باب التخفيف
و�صف التجميل .وبالطبع فان الر�أي العلمي يقرر
�أن الع�ضو التنا�سلي للإن�سان �ش�أنه ك�ش�أن �أي ع�ضو
�أخر باجل�سم له قدر حمدد يف النمو ال يزيد عنه
مهما كرب الإن�سان ،فالأنف والفم والأذن وغريها
من �أع�ضاء اجل�سم الب�شرى لها حد �أق�صى من النمو
ال تزيد عنه .فال يقوم �أي منا مثال بقطع جزء من
�أنفه حتى ال يكرب �أو يطول عن حد معني ،و�إذا
فر�ض جدال �أن حدث هذا ف�إن هذه �ألعمليه �ستعترب
ت�شويها و�إحداثا لعاهة م�ستدمية ولي�س جتميال� ،أما
الر�أي الطبي فيقول �أن هذا اجلزء املبتور (وهما
ال�شفرتان) له وظيفة حيوية يف تي�سري عملية الوالدة
ب�سبب هذه اخلا�صية املطاطية املرنة (ما ت�سمى يف
الثقافة ال�شعبية باجللدة الزائدة �أو القبيحة) وهى
التي ت�سمح بنزول ر�أ�س وج�سم الطفل �أثناء الوالدة
بي�سر.
�أ�سباب �صحية:
 - 1اخلتان يزيد اخل�صوبة حيث يعتقد �أن البظر يفرز
�إفرازا قاتال للحيوانات املنوية".العك�س �صحيح "،
فالأنثى املختنة ميكن �أن ت�صبح عاقرا ..فاخلتان �أحد
�أ�سباب عدم الإجناب وخا�صة يف ال�سن املبكرة نتيجة

ر�سوم تو�ضيحية لأنواع اخلتان
التهابات احلو�ض .يف حالة القطع الكلي للأع�ضاء
التنا�سلية تكون عملية الوالدة متعرثة وميكن ت�ؤدي
�إىل موت الطفل و�أحيانا �أي�ضا الأم).
 - 2بع�ض املجتمعات يعتقد �أن البظر له قوة قتل
الطفل الأول وخا�صة �إذا الم�ست ر�أ�س الطفل البظر
�أثناء الوالدة (لي�س له �أي �أ�سا�س علمي .ويف الواقع
�أن ن�سبة الوفاة قبل وبعد الوالدة تكون مرتفعة بني
الن�ساء املختنات ب�سبب طول فرتة الوالدة.).
 - 3بظر الأنثى ممكن �أن يجرح ع�ضو الرجل و�أن
الفرج له �أ�سنان ت�ضر الرجل والبظر �آخر �سن يجب
قلعه.
 - 4بظر الأنثى ممكن �أن يجعل الزوج عاجز
جن�سيا.
 - 5املختتنة �أكرث نظافة و�صحة ج�سدية .
هناك ت�صور خاطئ ب�أن ختان الفتاة يجعلها �أكرث
نظافة ،لقد ثبت �أن اخلتان قد ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات
طبية خطرية ،فاجلروح والقطوع تكون دائما عر�ضة
للإ�صابة بالعدوى� ،إذا يف احلقيقة فان العك�س هو
ال�صحيح �أي �أن احتمال الإ�صابة بالعدوى �أعلى
بكثري يف حالة اخلتان عنه يف حالة عدم اخلتان.
�أ�سباب دينية:
اعتقاد خاطئ ب�أن اخلتان مطلب ديني .حيث يعتقد
�أن اخلتان من �سنن الإ�سالم
ال توجد �إ�شارة يف القران الكرمي عن ختان الإناث.
وال �إجماع من علماء الإ�سالم على م�شروعية
اخلتان.
�أما فتاوى العديد من العلماء �ضد اخلتان مثل (ال�شيخ
ر�شيد ر�ضا ،ال�شيخ خملوف ،ال�شيخ �شلتوت،
ال�شيخ �سيد �سابق ،الدكتور طنطاوي).
* �إذا كان من �سنن الإ�سالم فلماذا يفعله الأخوة
امل�سيحيني.
* ممار�سة ختان الإناث تنت�شر يف بع�ض الدول
العربية مثل م�صر وال�سودان وال�صومال وموريتانيا
وجيبوتي.
اخلتان يجعل الفتاة �أكرث عفة:
يظن النا�س خط�أ �أن ممار�سة ختان الإناث ت�صون
العفة ،ولكن احلقيقة �أن العفة وال�شرف يحكمهما
العقل ولي�س اجل�سد� ،إن املحرك الأول للإثارة
اجلن�سية وال�سلوك هو املخ الب�شرى ولي�س الع�ضو
التنا�سلي للإن�سان ،فاملخ هو م�صدر الرغبة اجلن�سية
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وحمرك ال�شهوة الأوحد� ،أما الع�ضو التنا�سلي �سواء
الذكرى �أو الأنثوي فما هو �إال �أداة منفذة ،لذا ف�إن
ختان الإناث ال يلغى الرغبة اجلن�سية �أو يحد منها
كما يعرفنا علم وظائف الأع�ضاء ،وال يوجد هناك
�أي دليل ي�شري �إىل �أن الفتيات املختنات �أكرث �شرفا
من غري املختنات ،فال�شرف وليد الثقافة والتن�شئة،
ومن امل�سلم به اجتماعيا �أن الطريقة التي يت�صرف
بها �أي �شخ�ص ما هي �إال نتيجة لتن�شئته وبيئته.
و�أو�ضحت درا�سة لليوني�سيف �أن �أهم عقبة تواجه
حملة مكافحة ختان الإناث ،هي �إقناع املر�آة نف�سها
بعدم وجود �صلة بني الدين واخلتان ،ورفع الوعي
ال�صحي والديني مب�ساوئ اخلتان.
الأ�سباب النف�سية:
لوحظ �أن الن�ساء هن الأكرث حر�صا على ختان
بناتهن ،وترى ال�سيدة هيك�س (طبيب نف�سي) �أن
الن�ساء ي�ساندن ختان الإناث لأنهن يح�صلن من
ورائه على التقدير واالحرتام االجتماعي ولقمة
العي�ش ،فمن دونه ال زواج وال احرتام ،وت�شري
�سامية �سليمان رزق �إىل �أن هذا ميثل رغبة املر�آة
يف االنتقام من الزوج ،فكبت الرغبة اجلن�سية من
خالل اخلتان هو مبثابة �سالح يف �أيديهن ملواجهة هذا
الزوج و�إذالله وي�شري ر�أى ثالث �إىل �أنه انتقام لنف�سها
و�أخذ لث�أرها ،فكل امر�أة ت�أملت البد لها من الث�أر.
معتقدات �أخري:
 1ختان الإناث �ضروري يف البالد احلارة حيثي�شيع يف ثقافتنا ال�شعبية �أن حرارة اجلو تزيد من
�شهوة املر�آة  ،وهو اعتقاد ينم عن جهل �شديد بعلم
وظائف الأع�ضاء والطب ويبعد متاما عن املنهج
العلمي يف التحليل وذلك للأ�سباب الآتية:
�أوال :املخ هو املحرك الأول للرغبة ولي�س الع�ضو
التنا�سلي للإن�سان ،لذا ف�إن حرارة اجلو ال ت�أثري لها
على زيادة ال�شهوة اجلن�سية.
ثانيا :ال ي�ستطيع هذا االعتقاد �أي�ضا �أن يف�سر ملاذا ال
ت�ؤثر حرارة اجلو املرتفعة على �شهوة الرجل؟
ثالثا :ال ي�ستطيع هذا االعتقاد �أي�ضا �أن يف�سر ملاذا
ال توجد هذه الظاهرة �إال يف بع�ض البالد الأفريقية
فقط يف حني �أن �سائر بالد العامل �سواء احلارة منها �أو
املعتدلة ال ت�شهد زيادة الرغبة اجلن�سية لدى ن�سائها
ت�أثرا بحالة اجلو.
 - 2احتكاك املالب�س يزيد من �شهوة املر�أة
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اجلن�سية:
وهو اعتقاد ال يقل غرابة
وتغييبا للعقل عن االعتقاد
ال�سابق و�إن كان مرتبطا به يف
نف�س املنطق غري املنطقي،
فمرة �أخرى العقل هو الذي
ي�صدر الإ�شارات احل�سية
ولي�س احتكاك �أو حتى
الت�صاق املالب�س بالع�ضو
التنا�سلي اخلارجي للمر�آة .و�إذا �صح هذا الت�صور
ال�شعبي البعيد عن املنطق الفطري ف�إن ا�ستثارة
الرجل يجب �أن تكون �أ�ضعافا م�ضاعفة نتيجة
احتكاك مالب�سه بالع�ضو التنا�سلي الذكرى.
الأ�ضرار اجلن�سية للختان:
 - 1ختان الإناث يقلل اخل�صوبة� :أو�ضحت درا�سة
�أجراها باحثون �سويديون �أن ختان الإناث يقلل
اخل�صوبة عند الن�ساء الالتي وقعن �ضحية هذه
العادة .وقال الباحثون الذين �أجروا �أبحاثا على ما
يقرب من  300من الن�ساء يف ال�سودان ،وهي من
البلدان التي تكرث فيها هذه الظاهرة� ،إن الن�ساء
الالتي تعر�ضن لقطع بع�ض �أع�ضائهن التنا�سلية تقل
عندهن اخل�صوبة بن�سبة خم�س �إىل �ست مرات عن
قريناتهن غري املختونات.
 - 2قطع غ�شاء البكارة :مما ال �شك فيه �أن تعر�ض
الأنثى لعملية اخلتان قد ي�ؤدي �إىل قطع غ�شاء
البكارة.
� - 3ضعف التجاوب اجلن�سي :مما ال �شك فيه �أن
التبلد اجلن�سي ب�صوره املختلفة من �ضعف التجاوب
اجلن�سي �أو عدم حدوث ال�شبق هو النتيجة احلتمية
لال�ستئ�صال �أجزاء هامة لها دور رئي�سي وفعال �أثناء
اللقاء اجلن�سي مثل البظر وال�شفرتني ال�صغريتني
ونتيجة لذلك تعانى املر�آة من �ضعف وبرود
جن�سي.
 - 4الأمل اجلن�سي :حتتوي الأجزاء املقطوعة على
جمموعة من الغدد التي تفرز بع�ض املواد التي
ت�سهل من �أيالج الع�ضو الذكري داخل املهبل
وبقطع هذه الأجزاء يتم �أي�ض ًا �إيقاف عمل هذه
الغدد (وذلك يف�سر �صعوبة اجلماع مع امر�أة مت
ختانها) .وي�ؤدي ت�ضييق فتحة املهبل �إىل مزيد من
ال�صعوبة عند اجلماع �إىل جانب الكثري من امل�شاكل
عند الوالدة.
 - 5الربود اجلن�سي والتقل�ص املهبلي :تكبت الفتاة
هذه التجربة الأليمة (جتربة اخلتان) يف العقل الباطن
وتدفنها يف الال�شعور وت�صبح هذه اخلربة الأليمة
م�صدر كافيا للتعا�سة والأمل عند الزواج والتعامل
مع �أجهزتها التنا�سلية يف العالقات الزوجية فرتف�ض
ال �إراديا التعامل مع الأع�ضاء التنا�سلية وت�صاب
بالربود اجلن�سي �أو التقل�ص املهبلي .كما �أن البظر
وهو الع�ضو ال�ضامر هو �أحد �أكرب اثنني من املراكز

الأ�سا�سية للإثارة والإح�سا�س اجلن�سي عند الأنثى
(املركز الثاين هو املهبل) .وهو مزود ب�شبكة كثيفة
من الأوعية الدموية والأع�صاب �شديدة احل�سا�سية
والتي تنقل الر�سائل احل�سية مثل الربت وال�ضغط
واالحتكاك عرب النخاع �أل�شوكي �إىل مراكز
الإح�سا�س واملتعة اجلن�سية باملخ ،ولذا ف�إنه يلعب
دورا �أ�سا�سيا يف التنبيه املبكر لهذه املراكز �أثناء
اجلماع واالت�صال الزوجي احلميم ،مما يجعل طريف
العملية االت�صالية من زوج وزوجة يح�صالن على
متعة متبادلة للجماع وي�صالن وفى وقت متزامن
�إىل ذروة الإ�شباع.
 - 6فقدان الإ�شباع اجلن�سي :يف درا�سة طبية ن�شرت
يف املجلة الطبية الربيطانية British medical
 journalحول عالقة الإ�شباع اجلن�سي وال�صحة
العامة للرجال �أثبتت الدرا�سة �أن عدم حتقيق
الإ�شباع اجلن�سي ي�ؤدي �إىل بع�ض ما يلي:
 - 1زيادة معدل الوفيات.
� - 2ضعف حا�سة ال�شم :حيث �أن �إفراز هرمون
الربوالكتني عند حدوث الإ�شباع اجلن�سي ي�ؤدي
�إىل املحافظة على حا�سة ال�شم وتقويتها.
 - 3زيادة معدالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وزيادة
احتمال الإ�صابة بالأزمات القلبية.
� - 4ضعف م�ستوى اللياقة الدنية.
 - 5زيادة معدالت االكتئاب والقلق.
 - 6زيادة الإح�سا�س بالآالم عموم ًا ك�آالم ال�صداع
والتهاب املفا�صل.
 - 7زيادة احتمال �ضعف وظيفة املثانة.
� - 8ضعف وظيفة الربو�ستاتا وزيادة احتمال
الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
� - 9ضعف الرتكيز والأداء العقلي.
 - 10زيادة احتمال ال�ضعف اجلن�سي.
� - 11ضعف اجلهاز املناعي.
الآثار النف�سية للختان:
� - 1شعور الطفلة بخيانة والديها وخداعهم لها،
وتفقد ثقتها يف حبهم لها .وذلك لأن عملية اخلتان
حتاط عادة مبظاهر فرح وابتهاج يف جو الأ�سرة ويتودد
اجلميع للطفلة امل�ستهدفة باخلتان ويلب�سونها املالب�س
اجلديدة الزاهية ويقدمون لها �ألذ �أنواع احللوى
والطعام والهدايا ،وفى غمرة فرحتها تفاج�أ ب�أحبائها
ي�شلون حركتها لتقوم امر�أة ع�شماوية املالمح �أو رجل
فظ قا�سى املالمح (الدابة �أو املزين) ببرت جزء من
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حلمها احلي في�شب يف ج�سدها �سعري الأمل املربح مما
ي�ؤجج �صراعا نف�سيا بداخلها فهي يف حرية من �أمرها
وال ي�ستوعب عقلها احلدث ،فاملقدمات ال تت�سق مع
اخلواتيم ،فال ميكن �أن تكون مظاهر التدليل والفرح
الذي �أحاط بها مقدمة لهذا الكرب العظيم ،فت�شعر
الطفلة بخيانة والديها وخداعهم لها ،وتفقد ثقتها يف
حبهم لها فهي ال ت�ستوعب كيف يكون �أقرب النا�س
�إىل قلبها هم �أنف�سهم من يت�سببون يف �إيالمها ولزاما
عليها.
 - 2ال�شعور بالرعب و اخلوف عندما تقع حتت قب�ضة
من يو�صلها للقائم باخلتان ،كذلك ال�شعور باخلجل مما
حدث لها ،ويتبعه الإح�سا�س بالذل ،االنطواء ،وقد
يحدث الرغبة يف االنتقام ممن تعتقد �أنهم خانوها عن
طريق التبول الال �إرادي� ،أو ا�ضطرابات ال�سلوك.
 - 3الإ�صابة بالكثري من الأمرا�ض النف�سية وكذا
الأمرا�ض النف�س ج�سمية (،)Psycho-Somatic
فنجد �أنها ت�شكو من الإحباط واالكتئاب والتوتر
والقلق وينتابها ال�صداع والأرق وا�ضطرابات النوم
واجلهاز اله�ضمي والبويل مما يجعلها تلج�أ للم�سكنات
واملهدئات واملنومات دون جدوى مما يت�سبب يف
دخولها �إىل دائرة الإدمان اجلهنمية.

الآثار االجتماعية للختان:
قد يلج�أ البع�ض �إىل تعدد الزوجات �أو الطالق �أو
اخليانة الزوجية �أو �إىل املمار�سات اجلن�سية ال�شاذة مع
الزوجة مثل اللواط وذلك لعدم التوافق �ألزواجي.
الأ�ضرار االقت�صادية للختان:
ت�شكل حاالت اخلتان عبئا على دخل الأ�سرة
وعلى اخلدمات ال�صحية للدولة عندما تلجا الفتاة
�أو ال�سيدة �إىل امل�ست�شفيات العامة �أو امل�ؤ�س�سات
ال�صحية الأخرى للعالج من م�ضاعفات اخلتان
العاجلة �أو الآجلة.
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العد�سات الال�صقة امللونة � :ضرر مغلف

حذر باحثون خمت�صون من ا�ستعمال
امللونة التجميلية التي تالقي
العد�سات
ّ
�إقباال ورواجا كبريا بني الن�ساء والفتيات
ال�شابات واملراهقات ،قائلني �إنها
تزيد خماطر �إ�صابة العيون باخلدو�ش
والتقرحات والإنتانات اجلرثومية.
وقال الباحثون �إن مثل هذه العد�سات
�أ�صبحت مو�ضة �شائعة بني الفتيات
حتى عند عدم احلاجة �إليها لرغبتهن يف
ا�ستخدامها لغايات جتميلية على الأقل
ليتنا�سب لون العيون مثال مع املالب�س,
م�شريين �إىل �أن هذه ال�رصعة جتاوزت
احلدود الطبيعية عند ابتكار عد�سات
مقلمة وخمططة وب�ألوان فو�سفورية
وحمراء.
وحذر الأطباء من �أن هذه العد�سات
الال�صقة حتمل خماطر �صحية كبرية
وخا�صة على العيون ,لذلك يجب
ا�ست�شارة الطبيب قبل ا�ستخدامها حتى
و�إن مل تكن لغايات ت�صحيح الب�رص.
ولكن الكثري من املراهقني ي�شرتون
العد�سات امللونة دون و�صفة طبية ومن
�أماكن غري مرخ�صة.
وقال الأخ�صائيون يف عيادات العيون
التابعة ملركز كليفالند مرتو ال�صحي
يف �أوهايو �إن �أطفال املدار�س يبيعون
مثل هذه العد�سات بعد طالئها ب�صبغات

نباتية �أو غذائية ،كما �أنهم ي�شرتكون
مع رفاقهم يف ا�ستخدامها وهذا �أمر يف
غاية اخلطورة.
ويعتقد الكثري من النا�س �أن العد�سات
امللونة ال ت�سبب �أي �أذى �أو م�ضاعفات,
ولكنها يف حقيقة الأمر قد جترح قرنية
العني وت�سبب حاالت مر�ضية م�ؤملة
كااللتهابات اجلرثومية التي قد ت�ؤدي
�إىل العمى.ي�شكو الكثري من االنتفاخ
حتت العني ويحاولون زيادة فرتات
نومهم وال فائدة  ...يت�ساءلون رمبا
�إنني ال �أنام كفاية ...رمبا افرط يف
ال�رشب والتدخني.
يف الواقع هذا االنتفاخ حتت العني والذي
يبدوا على �شكل كي�س دهني ي�سمى(eyelid
 .)bagsوهو فتق كاذب للن�سيج ال�شحمي
املحيط بكرة
العني والذي
عادة
يكون
ً
حماطا بحاجز
ت�رشيحي رقيق
احلاجز
هو
ا حلجا بي . . .
ووظيفته هي
ت�رسب
منع
نحو
ال�شحم
اخلارج ولكن..
ل�سبب ما ي�ضعف
هذا احلاجز مما
ي�سبب ت�رسب
ال�شحم
هذا
فيظهر على �شكل
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انتفاخ ا�سفل �أو �أعلى العني.
و�أ�سباب هذا االنتفاخ خمتلفة فقد ت�صيب
اجلميع مبختلف الأعمار لأ�سباب عديدة
مر�ضية ولكن ما يهمنا هنا كجراحي
جتميل �أن نركز على التغريات التي
حتدث ب�سبب تقدم العمر كالرتهل يف
م�ستوى الأجفان واحلاجبني وترهل اجللد
والع�ضالت املحيطة بالعني واخلطوط
والتجاعيد وزيادة الطبقة اجللدية �إىل
حد يعيق الر�ؤية �شاب يفقد ب�رصه بعد
تركيبه عد�سات ال�صقة ملونة .
�أفادت تقارير �إخبارية ب�أن متخ�ص�صا
يف طب العيون من نيوزيلندا حذر
من خماطر ارتداء العد�سات الال�صقة
امللونة بعد �أن فقد �شاب ( 24عاما)
ب�رصه يف �إحدى عينيه عندما تعر�ضت
العد�سات للتلوث.
وذكرت م�صادر طبية �أن الرجل مل يكن
بحاجة �إىل نظارة وركب عد�سات ال�صقة
ملونة والتي تلون �أو تزين العني
بر�سومات للهو يف �إحدى احلفالت.
لكنه �أ�صيب بعدوى بعد �أن ارتداها على
مدار ثالثة �أيام متتالية .وقال تريفور
جراي وهو طبيب متخ�ص�ص يف جمال
العيون لل�صحيفة �إن قرنية العني ت�آكلت
بالكامل ب�سبب التلوث� .إنه �أمر مروع
 .لديه حاليا قرنية ال تعمل بحيث ال
يتمكن من الر�ؤية على االطالق  .يذكر
�أنه ال توجد قيود على بيع ما ي�سمى
بعد�سات املو�ضة التي ال تزيد القدرة
على االب�صار.

بيزن  :فتاة تتحدى امل�ستحيل
ق�صة

جناح

ترجمة  /قا�سم �أحمد

فرتة الطفولة وال�صبا وال�شباب هي
فرتة يبذل فيها �أي �شاب اجلهد لكى
يجني ثمار جهده وتعبه يف امل�ستقبل
 ،ويطبق على حال الكالبة املجتهدة
بيزن ولدمكئيل املثل القائل " من جد
وجد ومن �إ�سرتاح راح " � ،إجتهدت
وحتدت ال�ضعاب وظللت كل الظروف
لتحقق ما كانت ت�صبو �إليه منذ نعومة
�أظافرها .
ق�صة جناح بيزن متثل منوذج لكل فتاة
و�شاب ميطح يف الو�صول اىل من�صات
التتويج وينال و�سام التخرج ويكلل
بالفرح والتهانى .
هي االمنيات التتحقق بال بال�صرب
واملثابرة على الدرا�سة وحتمل ال�صعاب
وامل�شاق حتى يتحقق الهدف .
•  -هال عرفتي القراء بخلفيتك؟

ا�سمي بيزن ولدي مكائيل ولدي ماريام
ولدت وترعرعت مبنطقة وهابيت
مديرية �إمني حيلي الإقليم اجلنوبي
عام 1989م.

•  -متى بد�أت الدرا�سة؟

بد�أت الدرا�سة مت�أخرة عام 1999م .

•  -ملاذا ت�أخرت حتى و�صل عمرك ع�شر
�سنوات؟

كان عدد املدار�س يف املديرية يف ذلك
الوقت اليتجاوز �أربع مدار�س ،وهذه
املدار�س الت�ستطيع تلبية رغبات كافة
افراد اال�رس ،اذا اتيحت الفر�صة ل�شخ�ص
واحد من كل ا�رسة  ،يعترب هذا الفرد
حمظوظا .ومن �أجل توزيع الفر�ص
للكل كانت جترى يف تلك الفرتة قرعة
بني �أفراد اال�رس التي مل ت�سجل ابنها يف
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املدار�س ،حتى
تلك الفر�صة
بعد
وجدت
ا لتح�سينا ت
التي اجريت يف
تلك الفرتة.
و�أن املدر�ستني
ا لو حيد تني
اللتني ا�ستطيع
االلتحاق بها
كانتا مدر�ستا
كد و ا بعو ر
ومدر�سة عدي
حن�سو ا�ستقبلتا
واختي
اخي
االكرب مني،
مدر�سة
وان
قوحو
عدي
كانت التكفي
لطالب املناطق املجاورة وحتى �إن
وجدت فيها فر�صة الدرا�سة فكانت
بعيدة جدا من منطقتنا التي تبعد
حوايل ع�رشين كيلومرتا ،ف�ضال عن
وعورة الطريق و�صعوبته ،ومل اتوفق
يف ايجاد فر�صة للت�سجيل يف مدر�ستي
كدوابعور وعدي حن�سو ،ب�سبب قلة
عدد الف�صول الدرا�سية ،حيث كانت
تعطى فر�صة فرد واحد لكل �أ�رسة،
مثال اذا عندك  11ع�رش طفال ميكن ان
ت�سجل واحدا فقط مبدر�سة كدوابعور
والثاين يف مدر�سة عدي حن�سو خالل
العام الواحد والميكن ان جتد فر�صة
اخرى لاللتحاق باملدار�س ب�سبب
قلتها وقلة ف�صولها ،فانا مل اجد
فر�صة لأن اختي الأكرب مني �سنا دخلت
يف مدر�سة كدوابعور واخي الأكرب منها
دخل يف مدر�سة عدي حن�سو.
�أتذكر و�أنا �صغرية كلنا جال�سني
يف البيت و�أمي تقوم باعداد
11

اجلبنة واخوتي كل يذاكر مواد
بكاء
درا�سية،ف�شعرت بالغرية وبكيت
ً
�شديدا ،مما جعل والدتي تن�شغل بي
كثريا وحاولت تهدئني وت�سكتني عن
البكاء ،و�رسعان ما فهمت مالذي
يبكيني طلبت مني ان اجل�س اىل جانبها
واحكي معها ،وانا قلت لها انت احكي
مع قهوتك والداعي ان �أحاكيك ثم
ابتعدت عنها.
ويف هذه الظروف قامت �أمي بار�سايل
اىل مدر�س يدر�س مبنطقة ماي حلام
التي تبعد عن منطقتنا حوايل ع�رشة
كيلومرتات ،والطريق امل�ؤدي اليها
مليئ باملعوقات والتحديات،
حيث كنا ندفع لهذا املدر�س اربع او
خم�سة نقفات �شهريا ،امل�س�ألة هنا
�أن املدر�س يدر�س جيدا لكن اليوجد
له �شهادة ر�سمية تنقلك من �صف اىل
�صف �آخر ،وا�ستفدت من تلك الدرو�س
وامل�ساعدات التي كنت اتلقاها من

ق�صة

جناح
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اخي قرماي ما يكفيني لف�صلني االول •  -كيف
والثاين.
و ا �صلت
•  -فهل تخيليت عن الدرا�سة تام ماذا؟
الدرا�سة يف
لأ لأ ...لن �أتخلى عنها �أبد ًا ،كانت منطقتكم؟

لدى

يف مدينة م�صوع اختي  ،وقامو اهلي
بار�سايل اليها وذالك بعد ادركوا متاما
ارادتي ورغبتي االحمدودة للدرا�سة،
حينها مبا�رشة ذهبت اىل مدر�سة عداقا
�سمني" وبعد ما مت قبويل يف ال�صف
االول بد�أت الدرا�سة يوم اجلمعة ،
فاول مدر�سة دخلت علينا وكتبت
لنا يف ال�صبورة حريف من حروف
لغة التجرنية لنكتبها على ماال يقل
عن �سطرين كل حرف ،لكنني كتبت
لها حروف اللغة باكملها ،عندها
�أخذتني املدر�سة اىل مديرة املدر�سة
وهي متعجبة من مني �شديدا ،وعندما
ر�أت املديرة الو�ضع نقلتني من ال�صف
االول اىل ال�صف الثاين  ،وبعد
درا�سة يوم واحد يف ال�صف الثاين
انتقلت اىل ال�صف الثالث يف يوم
اجلمعة،وا�ستطعت ان احرز املرتبة
االوىل يف تلك ال�سنة� ،صحيح انني
نطيت �صفني االول والثاين اال انني
خ�رست بعد امل�صطالحات التي كان
علي ان اك�سبها يف اللغة االجنليزية،
َّ
كما انني فقدت �شهادتي ال�صف االول
والثاين ،بعدها انتقلت من م�صوع اىل
ا�سمرا الدر�س ال�صف الرابع مبدر�سة
عدولي�س لأكمل االبتدائية مبنطقتنا،
كانت جولة جيدة بالن�سبة يل.

•  -وهل ا�ستقبلوك يف تلك املدار�س؟

تقبلت
ا لو �ضع
بكل فرح
و �رس و ر ،
حيث نلت
ا ملر تبة
ا لثا لثة
يف ال�صف
اخلام�س،
و هذ ا
�شجعني
ا
كثري
نني
لأ
و جد ت
منا �سفني
ا قو يا ء
م
للعا
ا لقا د م ،
و تذ كر ت
ا لكلما ت
ا لذ هبية
التي كان
يرددها يل اخي قرماي ،كان يقول �إنها والدتي  ..يقال " متعلم جاهل
يل "�أن احرازك املرتبة االوىل اليعني وجاهل متعلم" فاالول متعلم لكنه
�إنك �أكملت الدر�س كله اال انك مل جتدي غري منتبه عك�س الثاين ،ف�أمي كانت
املناف�س ،وال�س�ؤال هو مدى ا�ستفادتك من ال�صنف الثاين تدرك معنى و�أهمية
من الدرو�س املقدمة لك" كما مل التعليم بالن�سبة لأوالدها ،حيث كانت
ي�س�ألني �أحدا ملاذ مل حتتلي املركز تقوم ب�أعمالنا ا�ضافة اىل اعمالها
حتى ا�ستطاعت ادخال حب التعليم يف
االول.
بيتنا فكل النجاحات والتفوق راجع
•  -مااالمور التي �ساعدتك لتكون ناجحة
اليها.

بالطبع � ..أنا رجعت اىل هناك من
اجل والدتي لأن �أخوتي انتقلوا اىل
مدر�سة �ساجنورج الثانوية مبنطقة يف الدرا�سة؟
عدي وقري وا�صبحت والدتي وحيدة� ،سبب جناحي يف الدرا�سة هو �أخوتي،
كما �أنني يف هذه الآونة �رست �أملك وخا�صة �أخي قرماي حيث كان يرثيني
�شهادة.
بالن�صائح واالر�شادات �سواء كانت
•  -عفوا كنت �أ�سمعك تقولني والدتي نظريا او تطبيقيا ،فهو كان طالب
فقط فماذا عن ابيك؟
مثايل وقدوة ح�سنة لكل الطالب يف
توفى والدي وعمري ثمانية ا�شهر ،كما املنطقة ،فكل ن�صيحة يقدمها يل
انا واختي االكرب مني �سنا النعرف ابي كنت �أراها واقعيا ينفذها �أوال بنف�سه،
جيدا ،غري ان اخي قرماي يتذكر قليال وحتى �أخربت اختي كانت ناجحة
مالمح ابي ،على ح�سب ما حكاه لنا ،ومتفوقة ،فاالمر الذي جعنلي ناجحة
فلم يحالفنا احلظ نحن وال �أبي لكي هو ت�أثري �أخوتي الكبري.
يقدم لنا ابي ما يقدمه االب لأوالده - • ،هل ح�صل و�أن �س�ألت �إخوانك ماالمر
والدتي هي التي كانت تقوم مبقام الذي دفعهم ليكونوا متفوقني وناجحني؟
االب واالم معا يف �آن واحد.
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•  -فهل عو�ضتم والدتك؟

هل كانت �أمي تنتظر مننا هذا النجاح
والتفوق فقط؟ ممكن هي تعتقد �أنها
ح�صدت ما زرعته� ،أما بالن�سبة يل
مل �أقدم �شيئا مما ت�ستحقه والدتي،
حيث تخرج قرماي اخي بالهند�سة
املعمارية درجة البكالريو�س ،واختي
ابرهت تخرجت بعلوم التحاليل
الطبية ،و�أنا تخرجت بق�سم ال�صحة
العامة بوزارة ال�صحة.

• � -إذا رجعنا يف حياتك الدرا�سية .ماهي
املعوقات والتحديات التي واجهتك؟

تنقلت اىل مناطق متعددة بحثا عن

ق�صة

جناح
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العلم ماي حلام ،م�صوع ،ا�سمرا الطالب املحظوظني تتاح لهم فر�صة النا�س يقولون ذلك ،كيف ا�ستطعت ان
 ،عدي حن�سو واخريا اىل منطقتنا ثانية للعودة اىل �ساوا ،فنحن كنا تخلقي هذه الثقة العالية؟
اول دفعة من�شي اىل �ساوا من مدر�ستنا
كدوابعور ،فكانت عندنا نقو�صات
كثرية يف هذه املدر�سة من مكتبة وكتب
ا�ضافية وعدم تقبل املدر�سني الو�ضع
باملنطقة يف ا�رسع وقت ممكن ف�ضال
عن ن�شاطات طالبية تلعب دورا كبريا
يف جعلنا نتحدث االجنليزية بطالقة،
فعدم وجود هذه االليات امل�ساعدة
�رسنا متحفظني جميعا ،فقد وجدت
يف �ساوا قرناء متفوقني ومدر�سني
مهتمني ذات كفاءة عالية وكتب
متعددة ومفيدة ،باخت�صار �شديد لوال • � -صحيح �أنك كنت تقطعني م�سافة
�ساوا ملا جنحت بامتياز يف امتحان حوايل  22كيلومرتا متحملة الربد وال�شم�س
ال�شهادة الثانوية( املاتريك).
والذئاب والظالم وغريها من التحديات،

كدوابعور ،فاذا �شاهدنا هذه التنقالت
يف بادء االمر مقارنة مع رغبتي وارادتي
القويتني وعدم وجود خيار �آخر ي�شبه
�سهال جدا ،اما اذا نظرنا اليه بعني هذه
الآونة فال �أحد ي�صدق حتدياتي لتلك
اال�شكاليات ،حيث كنت ام�شي م�سافة
 22كيلميرتا �سريا على االقدام يوميا
من منطقتنا اىل املدر�سة ،كنت �أدخل
الف�صل عند ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
�صباحا وانا مرهقة ومعرقة ،اي�ضا
كانت هناك خماطر �أخرى تواجهك يف
الطريق وهي الذئاب التي تعودت على
حلوم الب�رش جلثث جنود الوياين،
ف�ضال عن الثعالب التي الت�شك خطورة
كبرية غري التخويف والرتعيب ،يف •  -كيف كانت نتيجة امتحان ال�شهادة هل فكرت بالتخلي عن الدرا�سة يوما ما؟
تلك الفرتة ال�أحد ي�ستطيع الذهاب الثانوية (املاتريك)؟
�أبدا ..رمبا يكون �سببا للتخلي عن
اىل املدر�سة لوحده ،هذا بالفرتة
ماعدا مادة االجنليز التي احرزت فيها الدرا�سة للذين يريدون يقاطعون
ال�صباحية عند الذهاب وعند االياب
 Cاملواد االخرى كلها كانت جيدة ،الدرا�سة  ،فكنت �أعرف بع�ض الطالب
كذلك كنا نعر�ض حلرارة ال�شم�س التي
حيث كانت النتيجة ب�شكل عام  ، 3.6الذين اكملوا درا�ستهم وهم يقطعون
كانت تواجهنا من اجلهة االمامية،
و�سبب �ضعفي يف هذه املادة كما ذكرت م�سافة حوايل ثالثني كيلومرتا بحثا
وعند و�صولنا اىل املنزل عند ال�ساعة
لك يف بداية اللقاء الفر�ص التي ذهبت عن التعليم ،فكيف افكر �أنا بذلك،
الثالثة قبل الع�رص ونحن مرهقني
مني يف ال�صفني االول والثاين وخا�صة كما مل افكر بالتخلي عن الدرا�سة يوما
الن�ستطيع تناول الغداء مبا�رشة قبل
ال�صف الثاين الذين جتاوزتهما ،ما بل ذكرتني به انت اليوم.
�أخذ ق�سطا من الراحة ،لكنن ن�ضطر
ا�ضافة اىل ابع�ض نقو�صات مدر�ستنا •  -ملاذا اخرتت ال�صحة العامة؟
القيام ب�أعمال املزارع والرعي
كدوابعور من من من�شورات اعالمية اخرتته ب�سببني ،عندما كنت ادر�س
وخا�صة يف مو�سمي اخلريف ومو�سم
تعني على تثقيف الطالب اكرث ،املتو�سط مبدر�سة كدوابعور جاء
احل�صاد فهذه حياتنا التي من خاللها
وغريها من الن�شاطات الطالبية .و�أن بع�ض املهنيني ال�صحيني واختاروين
در�سنا.
عقدة هذه املادة مل تكتفي باملدار�س مع خم�سة اوالد وقدموا لنا دورة
• � -إن الآباء يريدون تزويج بناتهم ،فهل
الثانوية وح�سب بل وا�صلت معي حتى عن النظافة البيئية لنقوم بتوعية
يف الكلية.
واجهتك مثل هذه اال�شكاليات؟
منطقتنا باهمية النظافة البئيئة،
مع
خل�صت
�إن مثل هذه اال�شكاليات
• � -شاهدتك يوم التخريج انك تخرجت فكنت معجبة بتلك الفكرة لأنني كنت
�أختي �أبرهت وهي تدر�س مبدر�سة بدرجة �إمتياز؟
احب ان اكون مثاال يحتذى به ل�شعبي
�ساجنورج الثانوية ال�صف احلادي بالطبع تخرجت بدرجة امتياز ،واقراين ،وال�سب الآخر هو عندما
ع�رش ،فمن حق �أ�رستنا ان تقوم مبثل ولوال مادة النجليز لكنت احرزت اكرث انتقلنا اىل ال�سنة الثانية بالكلية
هذه اال�شياء لأن يف تلك الفرتة مل تنزل جناحا وتفوقا.
كل الطالب الذين احرزوا نقاطا
�أي فتاة �أخرى اىل �ساوا قبلها ،لكن •  -كيف كان �شعورك يوم التخريج عالية اختاروا هذا الق�سم ،ولكي اجد
قرماي �أخي الذي نزل اىل �ساوا من وبدرجة امتياز؟
مناف�سني اقوياء التحقت بهذا الق�سم،
قبلنا كان ي�ضغط علينا ب�أن النتخلف مل �أ�شعر ب�شيئ فريد ،لأن درجة وكما اخرتته احببته جيدا.
عن الذهاب اىل �ساوا مهما كلف االمر التخرج كانت ح�صاد اجلهود التي •  -ماهي براجمك امل�ستقبلية؟
حتى نكمل درا�ستنا العليا ،ونحن
بذلتها يف ال�سابق وكنت واثقة ب�أنني اذا �صنحت يل فر�صة اريد اوا�صل درا�ستي
نعرب امل�شاكل التي حدثت كمجرد
�س�أتخرج بدرجة امتياز ،ومل يخن واتخ�ص�ص بـEpidemiology
اختبار ب�سيط بالن�سبة لنا ،وبعد
ظني يوم التخرج جاء مبا ت�شتهيه واح�رض به الدكتورة.
رجوع اختي من �ساوا �سنقاط عالية
بيزن .وبعد �أن خرجت اىل �ساحة �شكرا بيزن ونهنئك ونهنئ �أ�رستك
علي ب�شكل كبري.
خفف من ال�ضغوط َّ
الكلية �شاهدت النا�س تفرح لفرحتي عربك مبنا�سبة جناحك وتفوقك.
•  -كيف وجدت �ساوا؟
حينها ادادت فرحتي اكرث ف�أكرث.
تعترب �ساوا بالن�سبة ربح كبري ،بع�ض •  -انك تبدين اكرث وثوقا بنف�سك وحتى
ما كنت اعلم بانني املك هذه ال�صفة
�سمعتك تقولها انت لأول مرة  ،لكني
اعرف جيدا ماذا اقول وماذا افعل،
وعندما اقوم بعمل �شيئ ما اقوم
بكل ثقة ،كما انني مل افكر ميا ما
بالثقة على النف�س ،وميكن ان عدمي
الثقة بالنف�س اذا حاولت ان تتحدث
مباال تريد احلديث عنه ،ومل احتدث
مبا اعرفه ،وال اظن �أنني خلقت
الثقة بنف�سي بهذا االمر ،ومن ف�ضلك
التدفعني التحدث مباال �أعرفه.

13

ال�شباب العدد 21

توا�صل ّ
بكل جوارحك !

�إن الإن�صات الف ّعال غري اال�ستماع� ،إنّه يعني اال�ستماع
باهتمام وباجلوارح كلها ،ومن خالل مالمح الوجه،
ولغة اجل�سد ،والر�سائل الإيجابية التي يبعثها املن�صت
الإيجابي للمتك ّلم.
الإن�صات الفعال يعني اهتمام ًا مبا يريد الطفل التعبري
عنه .ويعني اهتمام ًا �إيجابي ًا بالر�سائل اخلف ّية للطفل.
وهو طريق لتجاوز احلاالت املتوترة بني الوالدين
والأبناء .وك ّلما مور�س الإن�صات الفعال ك ّلما
عرفت العالقات الأ�سرية انح�سار ًا وتقل�ص ًا للحاالت
املت�شنجة.

خم�س خطوات للإن�صات الفعال:

 1اربط عالقة توا�صل بني عينيك وعيني ابنك،وتَفا َد �أن ت�شيح بوجهك عن ابنك ،ف�إن ذلك يوحي
بقلة اهتمامك مبا يقوله ،وقلة اعتبارك ل�شخ�صه.
� 2أن�شيء عالقة ات�صال واحتكاك ج�سدي مبا�شر منخالل مل�سة احلنان وت�شابك الأيدي والعناق ،وو�ضع
يدك على كتفيه ،ف� ّإن ذلك يوطد العالقات املبنية على
املحبة وي�س ّهل لغة التوا�صل العاطفي ،ويي�سر التفاهم
ويفتح لدى الطفل �أجهزة اال�ستقبال للر�سائل الرتبوية
ال�صادرة من الوالدين.
 3ع ّلق على ما يقوله ابنك وب�شكل �سريع دون�أن ت�سحب الكالم منه ،مبدي ًا تف ّهمك ملا يقوله من
خالل حركة الر�أ�س �أو الو�شو�شة والإمياء بنعم �أو ما
�شاء اهلل ...مما يوحي البنك �أنك تتابعه باهتمام فتزيد
طم�أنينته.
 4ابت�سم با�ستمرار و�أبد مالمح االطمئنان ملا يقوله،واالن�شراح بالإن�صات له ،مع احلذر من �إ�شعار الطفل
تتحمل كالمه على م�ض�ض� ،أو �أنه م�ضيع
�أنك
ّ
لدي
لوقتك وال تنظر لل�ساعة وك�أنك تقول له ال وقت ّ
لكالمك.
عب البنك
 5متى و�ضحت الفكرة ،وتفهمت املوقف رِّعن هذا ،و�أعد باخت�صار وبتعبري �أدق ما يو ّد �إي�صاله
وفن التعبري عن
لك لتع ّلم ابنك اخت�صار ما يريد قولهَّ ،
م�شاعره و�أحا�سي�سه ،والدقة يف التعبري .ف�إنّك بذلك
تقلل من احتماالت حدوث امللل بينكما.
� ّإن الإن�صات الفعال ال يكتمل �إال من خالل االت�صال
غري اللفظي الذي يطمئن االبن ويعيد له توازنه
النف�سي ،ويق�ضي بالتايل على مقاومة الطفل للر�سائل
ّ
الرتبوية ال�صادرة عن الآباء.
ال ترتكه للم�صادفات..

خ�ص�ص للإن�صات الف ّعال وقت ًا:
ّ

�إن الإن�صات الف ّعال خطوة �ضرورية يف الرتبية الإيجابية
نخ�ص�ص �أوقات ًا ل�شراء ما
ال غنى للمربي عنها.فكما �أنّنا ّ
يحتاجه �أبنا�ؤنا ،ولالهتمام ب�صحة �أبدانهم ونظافتهم،

فكذلك نحتاج �إىل تخ�صي�ص وقت للإن�صات لهم
مهما ّ
قل هذا الوقت.
� ّإن خم�س دقائق ين�صت فيها الأب البنه قد جعله
يتفادى ت�ضييع �ساعات طويلة يف معاجلة م�شكالت
ناجمة عن قلة التوا�صل �أو مناق�شة حالة توتر.

خم�س دقائق ال غري!!

خم�س دقائق ال �أهمية لها عند عامة النا�س ...ولي�س
�صعب ًا �أن يخ�ص�صها الأب يومي ًا البنه .خم�س دقائق
تنمي احلوافز الإيجابية لدى ابنك وتغر�س
كل يوم ّ
لديه الدوافع التي تزود �سلوك الإن�سان بالعمل
ال�صالح ،وملء الوقت مبا ينفع دنيا و�آخرة� ...إن خم�س
دقائق خم�ص�صة للطفل تعني متتع الأب بوقت كبري
لق�ضاياه الأخرى.
�إن تخ�صي�ص خم�س دقائق للطفل تعني �أنك تو ُّد
التوا�صل مع ابنك وحتاول فهمه وتفهم حاجاته ورغباته
و�أنك ت�شعر به ...وقبل هذا وذاك تعني �أن تتقن
فن الأخذ والعطاء ،ومت ّهد قلوب الأبناء وب�صريتهم
للإن�صات الفعال .ومبعنى �أو�ضح �إنّك تق ّوي (الذكاء
الوجداين) لديهم ،واملعروف لدينا بالب�صرية.

�أن�صت لأبنائك ليح�سنوا الإن�صات �إليك..

فن اال�ستماع :و�صفة �أخالق ّية ومهارة �ضرور ّية
يف حياتنا ،ومنذ �صغرنا نتع ّلم كيف نت�صل مع النا�س
الآخرين بالو�سائل املتعددة ،من احلديث والكتابة
والقراءة ،ويتم الرتكيز على هذه املهارات يف املناهج
املدر�سية بكثافة ،لكن بقيت و�سيلة ات�صالية مل نعرها
�أي اهتمام ،مع �أنها من �أهم الو�سائل االت�صالية� ،أال
وهي اال�ستماع.
ال بد لكل �إن�سان �أن يق�ضي معظم حياته يف هذه
الو�سائل االت�صالية الأربع :احلديث ،الكتابة ،القراءة،
واال�ستماع ،ل ّأن ظروف احلياة هي التي تفر�ض هذا
ال�شيء عليه.
ويعدّ اال�ستماع �أهم و�سيلة ات�صال ّية ،فحتى تفهم النا�س
من حولك ال بد �أن ت�ستمع لهم ،وت�ستمع بكل �صدق،
ال يكفي فقط �أن ت�ستمع و�أنت جت ّهز الر ّد عليهم �أو
حتاول �إدارة دفة احلديث ،فهذا ال ي�سمى ا�ستماع ًا على
الإطالق.
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هل ت�ستمع لتتف ّهم �أم لتتك ّلم؟
يف كتاب �ستيفن كويف (العادات ال�سبع لأكرث النا�س
�إنتاجية) حتدّ ث الكاتب عن �أب يجد �أن عالقته بابنه
لي�ست على ما يرام ،فقال ل�ستيفن :ال
�أ�ستطيع �أن �أفهم ابني ،فهو ال يريد اال�ستماع �إ ّ
يل
�أبد ًا...
فرد �ستيفن :دعني �أرتّب ما قلته للت ّو� :أنت ال تفهم
ابنك لأنه ال يريد اال�ستماع �إليك؟
فرد عليه :هذا �صحيح.
أجرب مرة �أخرى� :أنت ال تفهم ابنك
�ستيفن :دعني � ّ
لأنه -هو -ال يريد اال�ستماع �إليك �أنت؟
فرد عليه ب�صرب نافذ :هذا ما قلته! �أجل!
�ستيفن� :أعتقد �أنّك كي تفهم �شخ�ص ًا �آخر ف�أنت
بحاجة لأن ت�ستمع له� ،ألي�س كذلك؟
فقال الأب� :أوه (تعبري ًا عن �صدمته) ثم جاءت فرتة
�صمت طويلة ،وقال مرة �أخرى� :أوه!
�إن هذا الأب منوذج �صغري لكثري من النا�س ،الذين
ير ّددون يف �أنف�سهم �أو �أمامنا� :إنّني ال �أفهمه� ،إنه ال
ي�ستمع يل! واملفرو�ض �أنّك ت�ستمع له ال �أن ي�ستمع
لك!
�إن عدم معرفتنا ب�أهمية مهارة اال�ستماع ي�ؤ ّدي بدوره
حلدوث الكثري من �سوء الفهم ،الذي ي�ؤدي بدوره �إىل
ت�ضييع الأوقات واجلهود والأموال والعالقات التي
ك ّنا نرجو ازدهارها .ولو الحظت مث ً
ال امل�شكالت
أيت �أنّها عادة ما تن�ش�أ عن ق�صور يف مهارة
الزوجية ،لر� َ
اال�ستماع ال �س ّيما عند الزوج .و�إذا كان هذا الق�صور
م�شرتك ًا بني الزوجني تت�أزم العالقة بينهما كثري ًا.
لأنهما ال يح�سنان اال�ستماع لبع�ضهما ،ال ي�ستطيعان
فهم بع�ضهماّ .
الكل يريد احلديث لكي يفهم الطرف
الآخر!
لكن ال يريد �أحدهم اال�ستماع!!
�إن اال�ستماع لي�س مهارة فح�سب ،بل هو و�صفة
�أخالقية يجب �أن نتع ّلمها� ،إننا ن�ستمع لغرينا ال لأننا
نريد م�صلحة منهم ،لكن لكي نبني عالقات وطيدة
معهم
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ال�سعادة ممكنة �إذا.....

معنى ال�سعادة  :هي �شعور بالر�ضا و االرتياح
ي�صاحبه بهجة و ا�ستمتاع باحلياة  ،هناك من يربط
ال�سعادة بكرثة املال و هناك من يربط ال�سعادة
بكرثة الأوالد و هناك من يربطها بكذا وكذا ...
كل �شخ�ص يربط ال�سعادة ب�شئ معني يحتاجه .
قام علماء النف�س بدرا�سة حول �أ�سباب و م�صادر
ال�سعادة فوجدوا ان اى �إن�سان على وجه الأر�ض
ي�ستطيع �أن يحقق ال�سعادة لنف�سه و �أن ي�صنعها
بيديه  ،ان ال�سعادة لن تالحقك �أينما انت �إال �إذا
انت طلبتها بيديه .
كيف ميكنك ان تزيد مقدار ال�سعادة فى حياتك ؟
قبل �أن �أجيبك على هذا ال�س�ؤال البد ان تثق متام
الثقة ب�شيئني :
 1الثقة بال�سعي للح�صول على ال�سعادة.� 2أنت ت�ستطيع ان ت�صل لل�سعادة من واقعكاحلايل بقدراتك و�إمكانياتك العقلية الهائلة .
الحظ انة بدون الإميان بال�شيئني ال�سابقني لن
ت�ستطيع ان حترك طاقاتك لكى ت�صل �إىل ال�سعادة
!!
�إذن نحن الآن ن�سري مع بع�ض فى خطوات الطريق
ال�سليم ب�إذن اهلل
هيا لنكمل ببع�ض اخلطوات الهامة:
*  -قم بتعزيز �أهم ال�صفات الإيجابية لديك و ركز
عليها جيد ًا  ،ال تن�شغل كثري ًا مبعاجلة ال�سلبيات
لديك �أكرت من تعزيز الإيجابيات  ،لذلك ام�سك
ورقة و قلم و اكتب ما هى �صفاتك الإيجابية و ا�شكر
ربك عليها ثم ركز عليها مبحاولة �إ�ضافة تلك النقاط
الهامة على �شخ�صيتك :
 1كن �إن�سانا متفائ ًال 2اطرد القلق و اخلوف متاما من تفكريك . 3قم بو�ضع هدف و خطة حلياتك 4اجعل �شخ�صيتك منفتحة على الآخرين 5اطرد التفكري ال�سلبي و ازرع مكانة التفكريالإيجابي املنطقي.
 6قدر نف�سك و جمهودك و عملكال تقل �إن تلك النقاط ال�سابقة �صعبة " تذكر" انك
ت�ستطيع ان ت�صل اىل �أهدافك من خالل القدرات
العقلية التى �أعطاك اهلل �إياها لك " .تذكر ذلك
دائم ًا" ماذا ت�ستطيع ان تزرع لكي حت�صد ال�سعادة ؟
االجابة  :هنا ب�أن امل�صدر الأول عاملي ًا لل�سعادة هو
العالقات الطيبة احلميمة ال�صادقة .
لذك ازرع عالقات اجتماعية طيبة مع �أ�شخا�ص تثق
بهم فذلك �سوف يعود عليك بالبهجة و الفرحة
عند لقائهم و التخفيف من عناء و م�شقة احلياة ،
بل من �ش�أنه �أي�ضا زيادة حت�سني ال�صحة النف�سية و

العقلية.
كيف تكون �سعيد فى خم�س دقائق
؟
مترين ذهني ب�سيط جربه الآن :
ابت�سم من قلبك ثم �أغم�ض عينيك
و تذكر �شئ �سعيد مر عليك فى
حياتك و جعلك تبت�سم و ادخل
عليك �سعادة  ،ثم تخيل الزلت
داخل هذا املوقف و تعي�شه الآن
و فكر فيه جيد ًا  ،ت�أكد انك �سوف
ت�شعر ب�شعور رائع و من �ش�أن هذا ان يجلب لك �أفكار
�أخرى ت�سبب لك ال�سعادة .
قم بعمل هذا التمرين و �سوف تت�أكد ب�إذن اهلل من
هذا الكالم .
الآن �سوف �شرح لك ماذا فعلت :
لقد قمت ب�إ�صدار �أمر �إىل املخ بالتفكري ب�شي ايجابي
وعندما تخيلت نف�سك داخل املوقف الذي تفكر
فيه فبذلك �أنت عززت من ذلك التفكري الإيجابي
ف�أ�صدر املخ اوامرة بتهيئة اجل�سد ال�ستقبال املزيد
من الأفكار االيجابية و ا�صدر اجل�سم هرمون من
�ش�أنها ان جتعلك ت�شعر باالرتياح و الهدوء و هو الذي
يجعلك ت�شعر بال�سعادة و االطمئنان  ،ثم قام املخ
بعد ذلك تلقائيا بجلب �أفكار و �أ�شياء �أخرى جتلب
لك املزيد من الراحة و االرتياح النف�سي .
هذا ي�سمى قوة التفكري  ...هل ر�أيت �أنة جمرد
التفكري ب�أنك �سعيد ف�إنك �سوف جتلب ال�سعادة لك
!!!
هل تعلم ب�أن هناك �أ�شخا�ص كثريون جد ًا يقومون
بنف�س التمرين ولكن بالتطبيق على �أفكار �سلبية
و بذلك �سوف حتدث معهم نف�س اخلطوات و لكن
النتيجة �سلبية متام ًا و يقومون بذلك من غري ق�صد
�أحيانا لذلك غري من طريقة تفكريك و اجعلها
ايجابية الآن وتذكر الأتي جيد ًا :
1الأ�شخا�ص ال�سعداء يتمتعون ب�سمة " االن�ضباطالداخلي " و هو االعتقاد ب�أن الأحداث ي�ستطيعون
ال�سيطرة عليها �إىل حد ما و يعتمدون على �أنف�سهم
بدرجة كبرية �أكرث من اعتمادهم على الآخرين
�( .أنت قررت يا �صديقي �أن تكون واحد منهم ال
تن�سى ذلك).
 2ال�شخ�ص ال�سعيد هو الذي ي�ستطيع �أن يحققلنف�سه االن�سجام الداخلي لأنة يفرح ب�أفعاله
ال�صائبة و ي�ستمتع بها بينما الأفعال اخلاطئة ال
ي�سمح لها بجلب التعا�سة �إلية بينما هو يحاول معرفة
�أ�سباب اخلط�أ و معاجلته ب�سرعة بد ًال من التهرب من
املواجهة مع النف�س .
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� ّإن حاجة ال�شباب �إىل ال�سعادة والبهجة حاجة نف�سية
ما�سة .وال�سعادة تنبثق من الأمل وتدفع ال�شباب
نحو التحرك والعمل .وبتحليل نف�سي للأمور جند
� ّأن الآثار ال�شاملة لل�سعادة احلقيقية هي:
 1زيادة املناعة النف�سية� :أي � ّأن ال�سعادة تثرياحلوافز الباطنية وتر�شد بذلك ال�شباب للتفكري
بالأهداف الطويلة املدى يف احلياة وجعل الأهداف
الق�صرية واملتو�سطة املدى و�سيلة لتحقيق الطموحات
البعيدة املنال.
 2تقوية روح ال�صمود لديهم :من الوا�ضح �أنن�شاط ال�شباب يعد من بواعث �إزدياد �صمودهم
عند مواجهة ال�صعاب وميكن البحث عن ال�سبب
الأ�سا�س لذلك يف ثنايا التف�سري املنطقي والعقالين
الذي يعتمده ه�ؤالء ال�شباب يف احلياةّ � .إن ال�سعادة
احلقيقية متنح ال�شباب فر�صة كافية لدرا�سة م�سرية
حياتهم من �أبعادها املتنوعة وت�ؤهلهم عند ف�شلهم
يف جمال من جماالت احلياة فخو�ض �سائر جماالتها
بت�أهب و�إ�ستعداد.
ّ � 3إن البهجة وال�سرور الباطني يهبان ال�شبابفر�صة لتح�سني عالقاتهم الإجتماعية نظر ًا لقدرتهم
النف�سية على النظر �إىل ق�ضايا احلياة من �أبعادها
احل�سنة وهذا ما يك�سبهم قدرة تفوق قدرة �أترابهم
يف �إ�ستقطاب ثقة الآخرين بهم.
 4الإبتهاج يعني ال�شباب ملواجهة الإختالالتالع�صبية والروحية.
� ّإن �إكت�ساب هذه الروح ال يهمنا يف جمال حل مثل
هذه امل�شاكل فقط بل �أ ّنها يف حاالت كثرية متثل
عام ًال رادع ًا يحول دون ظهورها ،لأن نظام املناعة
اجل�سمية قائم على �أ�سا�س تدعيمها بفعل امل�شاعر
الإيجابية و�إ�ضعافها حتت ت�أثري امل�شاعر ال�سلبية.
ّ � 5إن البهجة تعمل على تو�سيع نطاق عامل �إرتباطاتجيل ال�شباب ل ّأن التمتع مبثل هذه الروح من ِقبَل
ال�شاب ي�ستقطب الآخرين ،وتثري �شخ�صيته حوافز
قوية لديهم للإقبال على مد ج�سور ال�صداقة معه مما
ي�ؤدي �إىل تو�سيع عامل �إرتباطاته كما ُذكر.
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املرونة  :النجاح ب�أقل اخل�سائر

�إن التفاو�ض بب�ساطة هو احلوار �أو
املناق�شة بني طرفني حول مو�ضوع
معني للو�صول �إىل �إتفاق .ويجب
عليك اكت�ساب مهارات التفاو�ض
لكى ت�ستفيد منها �أكرب ا�ستفادة فى
حياتك...لإكت�ساب تلك املهارات
البد �أن تتمتع باملرونة �إنها من �أهم
الأ�شياء التى يتقنها �أى مفاو�ض ذكى
 ،والتفاو�ض عملية يحتاج لها كل
�شخ�ص يف حياتنا اليومية وخا�صة
حني نتفاو�ض مع �أفراد اال�رسة "
االبناء الزوجة واالخوان " واال�صدقاء
والزمالء املقربني  ،كل حلظة
يق�ضيها االن�سان يف حياته يحتاج اىل
عملية مفاو�ضات ناجحة .
و �سوف نعر�ض عليك الأن كيف تتمتع
باملرونة و نذكر �أهم النقاط لك فى
هذا ال�ش�أن :
 - 1عندما ترتفع حدة املفاو�ضة
يجب عليك عدم �إغالقها و لكن �إتبع
�سيا�سة التدرج خطوة بخطوة .
 - 2حاول الإ�سرتخاء متام ًا و
التحلى ب�أع�صاب هادئة والإ�ستماع
جيد ًا لكل كلمة تقال و �إياك والغ�ضب
�إذا تعر�ضت للهجوم.
 - 3جتاهل متام ًا اال�ستفزازات من
النوع اخلفيف التى قد يلقيها عليك
الطرف الأخر لكى يجرك �إىل �شجار
بال فائدة كى يف�سد عليك حماوالتك
للإتفاق.
 - 4ال تكن �صلب ًا فتنك�رس وال تكن لين ًا
فتع�رص و لكن �إلتزم املجاملة وال
تدعها ت�صل �إىل مرحلة النفاق.
� - 5إذا ا�ضطررت للهجوم ف�إفعل ذلك
با�سلوب لبق و مهذب.
 - 6اعرف انك ل�ست فى معركة حربية
لذلك تفاو�ض ب�سال�سة و دون ت�شبث.
� - 7إذا اح�س�ست بف�شل املفاو�ضات
و �إن الطرف الأخر متعنت ف�إقرتح

ت�أجيل احلوار
لوقت �أف�ضل.
 - 8جتنب
التى
الكلمات
متدح فيها نف�سك
�أثناء التفاو�ض
لأن ذلك يثري
ردود فعل �سلبية
للطرف الأخر.
� - 9إح�سم �أمورك
وجتنب الرتدد.
 - 10ال تتطرح
�أكرث من �س�ؤال
للطرف الأخر فى
نف�س الوقت  ،بل
دع لدية الفر�صة
الكافية للإجابة على كل �س�ؤال
بهدوء.
� - 11إحذر الغ�ضب و الع�صبية �أثناء
الرد على الطرف الأخر فهذا ي�سئ
دائم ًا �إىل �أهدافك املرجوة.
� - 12إذا كان هناك �شعرة وحيدة
يتعلق بها الطرف الأخر ال تقطعها
بل حافظ عليها بذكاء.
 - 13ال تك�شف �أوراقك مرة واحدة
و لكن احتفظ ببع�ض منها النها قد
تفيدك عند ت�أزم املوقف املفاجئ.
�أربع حيل  :فى هذا املو�ضوع الهام
�أربع حيل يلج�أ �إليها اخل�صم كى
يك�سب احلوار و يخرج ب�أكرب عدد من
املنافع له .
احليلة الأوىل  :ب�أنة يفر�ض وجهة
نظرة بقوة �أثناء احلديث و ميكنك
التغب على ذلك ب�أن تعطية الفر�صة
الكافية للكالم و ال تقاطعة بل انتظر
و مبجرد �أن ينتهى من حديثة تقول
لة  " :انا احرتم ر�أيك متام ًا و اتفق
معك و لكن �إ�سمح ىل �أن �أختلف معك
فى(.....اذكر وجهة نظرك) ......
" وبهذا تفوت علية الفر�صة.
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احليلة الثانية  :هى الإدعاء ب�أن قدراتة
حمدودة و التحجج ب�أ�سباب تكاد تكون
غري واقعية و ميكنك التغلب علية ب�أن
ترتكة يقول حديثة و بعد �أن ينتهى
تنظر لة و تبت�سم و تقول لة  " :انك
تعرف جيدا  ....كذا  " ....و بذلك
انت تلقى الكرة فى ملعبة
احليلة الثالثة  :الإدعاء بلباقة مماثلة،
مث ً
ال �أن يقول لك " و لكنك فيما �سبق قد
ت�رصفت ب�إ�سلوب خمتلف " و هنا ميكنك
�أن ترد علية بكل ب�ساطة " اوافقك الر�أى
و لكن �أال ترى �أن الظروف قد تغريت؟
" ثم تبد�أ بطرح وجهة نظرك بقوة و
حاول الدفاع عنها و لكن دون غ�ضب
بل دافع بذكاء و حرفية.
احليلة الرابعة  :هى �إ�ستغالل الوقت
مبعنى �أن يلج�أ الطرف الأخر �إىل
�إ�ضاعة الوقت فى تفا�صيل ال يوجد
لها �أى قيمة و ذلك حتى ي�ضيق الوقت
و ت�ضطر �إىل املوافقة على �أى �شئ....
و فى هذة احلالة و�ضح لة �أنك �إكت�شفت
احليلة و لكن ب�إ�سلوب لطيف ثم انظر
�إلية ب�إبت�سامة تخربة �أنة ال يوجد
جدوى من تلك احليلة.
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حممود عبداهلل "�أبوكفاح "

فلنقبل على احلياة ب�صدر رحب

كثريا مايجد املرء نف�سه يف بع�ض االحيان وقد غرق بالمقدمات يف دوامة
من التفكري العميق حول مو�ضوع ما او ظاهرة ما ا�سرتعت انتباهه عن طريق
ال�صدفة او الق�صد,فهنالك العديد من الظواهر التي باتت ت�ؤرق �شباب هذا
الزمان وجتعلهم يحاولون الهروب اىل االمام و اللجوء اىل ا�ساليب بعيدة
كل البعد عن الواقع بد ًال من مواجهة ق�ضاياهم والبحث عن حلول علمية
لها تف�ضي اىل نتائج جيدة .ومن �ضمن تلك الظواهر الدخيلة على بع�ض
�شبابنا الركون للت�شا�ؤم والنظر اىل امل�ستقبل ب�ضبابية وفقدان القدرة على
التفاعل مع املحيط والعجز عن االقبال على احلياة بروح تتطلع اىل االمام,
واالنف�صال عن الواقع واالعتقاد بان كل ماهو قادم من اخلارج" قيما او
افكار" هو االف�ضل من القيم املحلية التي توارثناها جي ً
ال بعد �آخر يف ظاهرة
قد ت�رض كثريا باالجيال احلالية وتدخل فيها نوعا من عدم الثقة يف النف�س
واملجتمع  ,ان الت�شا�ؤم عادة الميار�سها اال امل�ست�سلمون الذين يرون ال�شوك
يف الورود ويعجزون عن ا�ستغالل مالديهم من موارد معنوية ومادية يف
حتقيق طموحاتهم املمكنة واحالمهم القابلة للتنفيذ .
ان التخل�ص من داء الت�شا�ؤوم اليتاتى اال من خالل الت�شبث بنقي�ضه وهو
التفا�ؤل الذي يعد اداة حا�سمة لهذا املر�ض الذي بات ينخر يف نفو�س
العديد من �شباب هذا الع�رص.
فالتفا�ؤل هو النظرة �إىل احليــاة من خالل منظار وردي بهيج وال�شخ�ص الذي
يقبل على احلياة ب�صدر رحب هو الذي ي�ستطيع �أن يواجه التحديات بهمته
و ن�شاطه و يتغلب على ال�صعوبات ويجــتـاز الأزمــات التي تعـرت�ضه يف
خمتلف مواقف احلياة.
وحتى اليلتب�س علينا االمر ف�إن التفا�ؤل اليعني مطلق ًا �أن احلياة فقدت
ريا بقدر ما ات�سعت ومنحت الإح�سا�س بالأمان،
�صعوبتها ،و�إنها قد ت�ضيق كث ً
و�أنها قد تغدر وتقودنا �إىل عامل جمهول ال ميكن التخل�ص منه �إال مب�سامرة
الأمل ،والتم�سك مبفاتيح التفا�ؤل وعدم تبديدها.
التفا�ؤل ال يعني �أن تعتقد �أنك خارج املكان ،و�إن التفاعل معه لي�س جمرد
�إح�سا�س ميتلئ به داخلك ويقلق وجودك ،وال يعني �أن تتعاي�ش مع النفي
ً
الداخلي ،وجتعل منه ي� ًأ�سا متوا�ص ً
مرتبطا بذلك الف�شل الذي حا�رصك.
ال
رضا مهما
وال زلت ت�ست�سلم له �أو ت�رص على �أن املا�ضي عن�رص �سيظل حا� ً
حاولت تفكيكه �أو التخل�ص منه.
َ
حمطات التفا�ؤل عديدة ،لكن هل ب�إمكانك الو�صول �إليها واحلجز ب�رسعة
�أو التلك�ؤ بحجة �أن الطريق مفعم بالعقبات ،و�أن امل�ستقبل لن يختلف عن
وراهنت على القادم.
آمنت با�ستمرار احلياة،
َ
املا�ضي؟ ت�ستطيع �أن ت�صل �إذا � َ
واخريا دعونا نختم حديثنا بهذه احلكمة التي قالها او�سكار هامر�شتني
والتي تدعو يف �سياق م�ضمونها اىل التفا�ؤل باحلياة واالقبال عليها ب�صدر
رحب "
�أعلم �أن العامل يذخر بالعديد من امل�شكالت ولكنني �أرى �أنه من املهم �أي�ض ًا
�أن مندح جمال ال�صباح مثلما نتحدث عن احلياة مبرارة ،ف�إنني ال �أ�ستطيع
كتابة �أي �شيء دون �إظهار الأمل فيه".
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الكعب العاىل:ال�صعود اىل الأ�سفل
تقبل ال�سيدات على �رشاء الأحذية ذات
الكعب العايل نظر ًا لأناقتها وجاذبيتها,
لكن كثريات ال يعلمن ت�أثريها ال�سلبي على
القدمني وال�ساقني وخا�صة مع ا�ستمرار
عادة ارتدائها.
وك�شفت درا�سة �أجريت حديث ًا يف اململكة
املتحدة �أنه بالإ�ضافة للآثار ال�سلبية
املتعارف عليها مثل �آلآم وت�شوهات
القدم ,ف�إن ارتداء الأحذية ذات الكعب
العايل على مدى الأعوام يغري من
تكوين الع�ضالت والأوتار يف ال�ساقني
والقدمني,ومت ن�رش هذه الدرا�سة يف
املوقع الإلكرتوين ملجلة “علم الأحياء
التجريبي” م�ؤخرا.
وي�ؤدي ارتفاع الكعب العايل والو�ضع
املائل للقدم �إىل انقبا�ض ع�ضالت ال�ساق,
ومع مرور الوقت يت�سبب هذا االنقبا�ض
املتكرر يف ق�رص �ألياف الع�ضالت وزيادة
�سمك وتر الكعب ,لدرجة �أنها قد جتعل
بع�ض ال�سيدات الالتي اعتدن على ارتداء
الأحذية ذات الكعب العايل ي�شعرن
بالأمل عند ارتداء الأحذية امل�سطحة �أو
الريا�ضية.
وتقول املتحدثة با�سم اجلمعية الأمريكية
الطبية للعناية بالقدم جوهانا يونر ”
ارتداء املر�أة لأحذية ذات كعب عايل
�سي�سبب ت�شوها يف ج�سمها ,كنا نعلم �أن
الأحذية ذات الكعب العايل تبدو جميلة
لكن اجل�سم غري م�صمم لها وال يوجد
طريقة للتحايل على هذا “.
وقام ماركو ناريت�شي وبع�ض من
زمالئه بالعمل من جامعة مان�شت�رس
مرتوبوليتان بالنظر �إىل حالة  80امر�أة

ترتواح �أعمارهن بني  20و 50عام ًا وكلهن
اعتدن على ارتداء �أحذية ي�صل طول كعبها
� 2إن�ش على الأقل ب�شكل �شبه يومي ملدة
عامني �أو �أكرث ،وظهرت النتائج �أن 11
امر�أة �شهدوا �أملا وعدم الراحة عند امل�شي
ب�أحذية م�سطحة.
ومت عمل مقارنة بني الأ�شعة فوق ال�صوتية
له�ؤالء ال�سيدات الالتي يرتدين �أحذية
ذات كعب عايل و�أخريات ال يرتدينها,
وات�ضح �أن �ألياف ع�ضالت ال�ساق لدى
املجموعة الأوىل �أق�رص من مثيالتها لدى
املجموعة الثانية بحوايل  13%بينما
�أظهر الرنني املغناطي�سي �أن وتر الكعب
�أو الوتر الأكيلي الذي يربط عظمة الكعب
بع�ضلة ال�ساق �أ�صبح �أكرث �سمك ًا وت�صلب ًا
عند املجموعة الأوىل.
و�أ�ضافت العاملة مبعهد �أبحاث تقدم
ال�سن يف مركز “هيربو” لرعاية كبار
ال�سن يف مدينة بو�سطن الأمريكية ماريان
هنان �أن “هذه الدرا�سة رائعة لأنها تو�ضح
الآليات التي جتعل الأحذية ذات الكعب
العايل م�صدر تعا�سة م�ستمر لل�سيدات
الالتي يرتدينها ,وميكن �أن يكون لهذه
الدرا�سة ت�أثري هام على ت�صميم الأحذية يف
امل�ستقبل كما �أنها حتفز م�صنعي الأحذية
على البحث عن طرق جتعل الأحذية �أنيقة
دون �أن تت�سبب يف �أ�رضار �صحية ج�سيمة
للمر�أة “.
و�أو�ضحت العديد من الدرا�سات ال�سابقة
ب�إلقاء ال�ضوء على �أ�رضار الكعب العايل
وكلها خل�صت لنتيجة واحدة ” �أن احلذاء
الذي ي�ؤملك �سي�رضك”.
ومن اجلدير بالذكر �أن الكعب العايل
له �أ�رضار �صحية عديدة ,ومن �أبرزها
ال�ضغط على الظهر والركبتني ,وزيادة
من خماطر التعر�ض للك�سور والتواء
الكاحل �أثناء امل�شي خا�صة حني تكون
الأر�ض غري ممهدة.
وبع�ض الأحذية ذات املقدمة ال�صغرية
�أو املدببة قد ت�سبب مر�ضا يدعى “ورم
نورتون الع�صبي” ,وهي زيادة م�ؤملة
يف �سمك الأن�سجة بني الأ�صبع الثالث
والرابع ,وقد ت�ؤدي العوجاج �أ�صابع
القدم ,حيث �أنها تنثني باجتاه املفا�صل
الو�سطى مما يجعلها تظل منثنية حتى
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بعد خلع احلذاء.
ويت�سبب ارتداء الكعب العايل �أي�ضا يف
الإ�صابة ب”اعوجاج هاجالند” وهو نتوء
عظمي خلف وتر الكعب ينتج غر�سا يف
الأن�سجة املحيطة بوتر الكعب.
وللأحذية ال�ضيقة دورا يف تورم العظم �أو
الأن�سجة املحيطة بالإ�صبع الأكرب ,مما
ي�ؤدي النحراف الإ�صبع الأكرب يف اجتاه
الإ�صبع الثاين.
وترى يونر �أن ارتداء الكعب العايل ب�شكل
منتظم يتعلق بنظرة املجتمع ,حيث قالت
” املجتمع يدفع املر�أة �أن تفعل هذا نتيجة
مقايي�س اجلمال ال�سائدة فيه وبالطبع كل
امر�أة تريد �أن تكون جميلة وال تنتبه �أنها
بهذا ت�شوه ج�سدها”.
ويف �سياق مت�صل ,اكت�شف �أن ارتداء اخلف
املطاطي امل�سطح لي�س هو احلل للخف
عن الأ�رضار اجل�سيمة التى تلحق باملر�أة
من جراء االرتداء امل�ستمر لأحذية الكعب
العايل كما يعتقد البع�ض ,حيث �أن لي�س
به دعامات لقو�س القدم �أو المت�صا�ص
ال�صدمات وقد يجعل �أ�صابع القدم تت�شنج
�أثناء امل�شي لتحمي القدم من االنزالق.
وتقول يونر” لقد �صادفت العديد
من الإ�صابات التي نتجت عن ارتداء
اخلف ,حيث �أنه م�صمم ليتم ارتدا�ؤه
على ال�شاطئ ,ولي�س للم�شي على �أر�ض
�أ�سمنتية”
ويف حالة ا�ضطرار املر�أة الرتداء �أحذية
ذات كعب عايل ل�سبب �أو لآخر ,يجب
عليها �أن تقلل امل�شي �أو الوقوف قدر
الإمكان ,كما ين�صح بارتداء حذاء ذو
كعب عري�ض كي يتم توزيع الوزن على
القدم ب�شكل �أف�ضل.
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�ضغط الدم :املوت �أو ال�شلل يف حلظة
كيفية حدوث هبوط �ضغط الدم :
� َّإن اال�ستلقاء �أو اجللو�س مدة طويلة
ي�ؤدي �إىل جتمع الدم يف الأجزاء
الأقرب �إىل �سطح الأر�ض ب�سبب
اجلاذبية الأر�ضية ،وعند القيام
املفاجئ يت�أخر الدم يف الو�صول
للقلب لي�ضخه �إىل �أجزاء اجل�سم
املختلفة ،ومنها الدماغ ،فيهبط
�ضغط الدم يف حالة ف�شل اجل�سم يف
ا�ستخدام �آلياته الف�سيولوجية ،مثل
وجود رد فعل انعكا�سي ع�صبي �رسيع
ي�ؤدي �إىل ت�سارع يف �ضخ القلب "زيادة
اخلفقان" وزيادة قوة انقبا�ضه لزيادة
كمية الدم التي ي�ضخها يف االنقبا�ضة
الواحدة ،وكذلك �إفراز الهرمونات
الالزمة النقبا�ض الأوعية الدموية
وزيادة قدرتها على دفع الدم.
�أ�سباب هبوط �ضغط الدم االنت�صابي "�أي عند
االنت�صاب �أو الوقوف":
�إن تو�سع الأوعية �أو نق�ص حجم الدم
�أو كليهما وعدم عودتهما ب�رسعة �إىل
و�ضعهما العادي ي�ؤدي �إىل هبوط
�ضغط الدم االنت�صابي الذي قد يعود
�سببه �إىل:
 - 1تناول �أدوية القلب والأوعية
الدموية ،خا�صة لدى كبار ال�سن،
ومنها املدرات البولية القوية
وبجرعات عالية ن�سبي ًا ،وما ت�سببه
من �ضياع ل�سوائل اجل�سم عرب اجلهاز
البويل ،فيقلل ذلك من حجم الدم،
وبالتايل يهبط �ضغط الدم.

 - 2تناول الأدوية التي
لها ت�أثري على اجلهاز
الع�صبي ،وبالتايل فقد
ت�ؤثر على املج�سات
الع�صبية املوجودة يف
ال�رشايني ،فتقلل من
كفاءتها ورد فعلها ،مثل
املنومات الباربيتالية،
وتناول الكحول.
 - 3وجود نزف دموي،
�أو فقدان �سوائل ب�سبب
الإ�سهال� ،أو القيء

ال�شديد� ،أو التعرق
ال�شديد ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل نق�صان حجم الدم.
 - 4وجود �أمرا�ض مثل
داء ال�سكري ،ت�صلب
داء
�أو
ال�رشايني،
�أدي�سون.
الأعرا�ض :
ال�شعور بالإغماء ،خفة
الر�أ�س ،دوار ،ارتباك،
ا�ضطراب الر�ؤيا ،خا�صة
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عند القيام املفاجيء من الفرا�ش،
�أو الوقوف فج�أة بعد جلو�س مدة
طويلة ،ويزيد من هذه الأعرا�ض:
التعر�ض للتعب �أو الريا�ضة� ،أو تناول
الكحول� ،أو وجبة غذائية ثقيلة.
الوقاية :
 - 1القيام ببطء وتدريجي ًا من و�ضعية
اال�ستلقاء �أو اجللو�س ،مثل �أن يجل�س
امل�صاب بعد ا�ستيقاظه عن النوم
على حافة ال�رسير كمرحلة �أوىل ،ثم
الوقوف ببطء حتى يتجنَّب ال�سقوط
�أو الإغماء.
 - 2تقليل الأدوية امل�سببة لهبوط
�ضغط االنت�صابي �أو تقليل جرعاتها.
 - 3عدم الوقوف دون حركة مدة
طويلة.
 - 4تناول كميات كبرية من ال�سوائل،
خا�صة لكبار ال�سن.
 - 5ميكن زيادة امللح ن�سبي ًا يف
الطعام ،عندما ال يتعار�ض ذلك مع
�أمرا�ض قلبية وعائية مع ا�ست�شارة
الطبيب.
 - 6االمتناع عن تناول الكحول.
العالج :
قد ي�صف الطبيب بع�ض الأدوية،
مثل الإفيدرين �أو الفينيل �إفرين �أو
الهرمونات التي حتجز الأمالح يف
اجل�سم لزيادة حجم الدم ،وذلك
ح�سب كل حالة ،كما �أن هناك �أدوية
�أخرى ميكن و�صفها من قبل الطبيب يف
حال ف�شل الأدوية ال�سابقة.
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بني فخ االنفتاح و�سياج العزلة!
اال�ستاذ/عبدالقادر ديني

�أدت و�سائط االت�صال والإعالم بالفرد
�إىل �أن يعي�ش يف بيئة جديدة تزخر
مبتغريات جديدة تختلف عما عا�شه
�أجدادنا و�آبا�ؤنا يف املا�ضي� ،سواء يف
العادات والتقاليد و�أمناطاملعي�شة �أو
يف طرق الرتبية واحلوار وغريها من
ال�سلوكيات اجلديدة التي جاءت بها
هذهالو�سائط احلديثة.
واملالحظ لواقعنا يدرك �أن هذه
التكنولوجيا يف تطور �رسيع جدا ،ال
تعب�أ بانتقاداتنا وتفنيدنا ل�سلبياتها
وخماطرها ،كما �أنها ال تقيم وزنا ملا
هو موجود من قيم وعادات و�أمناط
وتقاليد وثقافات وطقو�س �سائدة
يف املجتمعات الإ�سالمية والعربية
باخل�صو�ص ،كما �أن الفرد العربي
�أ�صبح عبدا لها ،خا�ضعا لكل ما
جاءت به من عادات و�أمناط جديدة
حتت �شعار "االنفتاح على الآخر" �أو
"الع�رصنة والتقدم" ،حيث �أ�صبح
الفرد امل�سلم يعي�ش يف عامل مفتوح
بدون رقيب وال ح�سيب ملا يحدث
معر�ضا لكل ما هو �صالح
فيه،
ّ
وطالح يف الوقت نف�سه ،مما يبث عرب
هذه الو�سائط االت�صالية والإعالمية
احلديثة ،مما جعله يعي�ش حالة
من االغرتاب والعزلة داخل جمتمعه
و�أ�رسته ،حيث �أ�صبح ال يـدرك وال
يفرق بني عامله املعـي�ش والعامل
الـذي ت�صوره له هـذه الو�سائط
الإعالمية ،مما ّ
ولد لدى الفرد امل�سلم
حالة من الإحباط والقلق والقنوط من
واقعه املعي�ش.
لقد غريت تكنولوجيا االت�صال والإعالم

احلديثة البيئة التي
يعي�ش فيها �أوالدنا
عن تلك التي ع�شنا
نحن فيها ،ف�إذا كانت
هذه الو�سائل غريت
من �أ�سلوب حياتنا
ووقت
وانتقالنا
فراغنا وعالقاتنا مع
الأ�رسة والأ�صدقاء،
فكيف �ستكون الأجيال
اجلديدة التي �ستعي�ش
يف بيئة من الو�سائط
املعلوماتية الأكرث
تطورا مبا ال يقا�س
وماذا
بحا�رضنا،
�سيحدث للخ�صو�صيات
املميزة
والهويات
بال�صيغة التي نفكر
فيها اليوم؟
خطر و�سائط االت�صال
:
ينطوي اخلوف من
عواقب ثورة املعلومات
واالت�صال احلديثة على تيار عاطفي
خفي وقوي يتم�سك بثقافة وقيم
ومفاهيم �أخذت قاعدتها االجتماعية
واملادية والرتبوية تتزعزع ،وغدا
للعيان �أنها اليوم مهددة حتت وط�أة
قوى التكنولوجيا واملعلوماتية
التي تلح علينا باالنفتاح باملعرفة
وال�صورة وال�صوت ،و�إذا كنا قد
تغرينا عن �آبائنا دون �ضجة كاحلا�صلة
اليوم ،فهل ميكن �أن نتوقع غري ذلك
ب�صدد �أوالدنا؟ �إن االحتمال الأكرب هو
�أن التغيري �سيح�صل عاجال �أو �آجال،
وقد ده�شنا بالتليفزيون وتخوفنا من
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�آثاره على حياتنا لأول مرة ،وتغرينا
رغم النقد والرتدد فلي�س هناك ما
يدعونا العتقاد غري ذلك ب�صدد هذه
الثورة االت�صالية والإعالمية احلديثة
احلا�صلة اليوم.
يعي�ش �أوالدنا يف بيئة خمتلفة متاما،
تعج باحلوا�سيب وال�شا�شات الذهبية
والف�ضية واملعلومات والبث الف�ضائي
املبا�رش ،وال�شبكات العنكبوتية
والهواتف املحمولة وغريها من
الو�سائط املختلفة ،و�سيتغريون
وتتغري قيمهم دون �شك .
�إن الف�ضائيات الوافدة �إلينا عرب الأقمار
ال�صناعية املختلفة والتي تلج �إىل
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بيوتنا دون طلب الإذن منا� ،سلبت قيم
�أطفالنا و�شبابنا ونحن نتفرج عليها
دون �أن نحرك �ساكنا ،بدواعي التح�رض
واالنفتاح على ثقافات الآخرين ،ومن
دون �أن نقوم بتوجيه و�إر�شاد �أطفالنا
و�شبابنا فيما يختارونه من �أفالم
وم�سل�سالت و�أخبار و�أفالم كارتونية
تنا�سب مرحلة منوهم و�أي�ضا مراعاة
البيئة التي يعي�شون فيها ،كما �أننا
�أ�صبحنا غري مهتمني ك�أولياء �أمور
باحلوار مع �أبنائنا يف العديد من
الق�ضايا التي �أ�صبحت ت�شكل هاج�سا
داخل الأ�رسة  ،والتي �أ�صبح احلديث
فيها مع الأبناء من املمنوعات،
مثل العالقات اجلن�سية والزواج،
وال�صداقة والتعارف واحلب وتبادل
املعلومات ،وهذا ما يدفع بالأطفال
وال�شباب خالل مراحل منوهم ملعرفة
هذه امل�سائل �إىل اللجوء لو�سائط
االت�صال والإعالم املختلفة ،وذلك
من �أجل �إ�شباع رغباتهم وحاجاتهم،
وخا�صة يف مرحلة املراهقة التي مييل
فيها ال�شباب �إىل حماولة اكت�شاف
ومعرفة العديد من الق�ضايا املرتبطة
ب�شخ�صيتهم ومراحل منوهم.
�إن القنوات الف�ضائية و�شبكة االنرتنت
وغريهما من الو�سائط احلديثة الوافدة
�إلينا قد �أثرت على القيم الرتبوية
بتغيري وتبديل مناهج الرتبية القدمية
املحافظة �إىل مذاهب ومناهج متحررة
جدا تنا�سب ع�رص العوملة ،وجعلت
من الذاتية بديال عن كل قيم ال�ضمري،
و�صبغت القيم االجتماعية بتغليب
مبد�أ التحرر واحلرية واالنفتاح غري
املدرو�س.

تراجع دور امل�ؤ�س�سات االجتماعية :
ولو عدنا �إىل عقود �سابقة لر�أينا �أن
الأ�رسة واملدر�سة واملمجتمع  ،لعبت
الدور الأكرب يف تكوين مدارك الإن�سان
وثقافته وت�شكيل منظومة القيم التي
يتم�سك بها وما يفرزه ذلك من عادات
وتقاليد يف ال�سلوك� ،أما اليوم ف�إن
هذا الدور انتقل ب�شكل كبري جدا �إىل
التلفاز والإنرتنت و�ألعاب الفيديو
والكمبيوتر والهواتف املحمولة
والإذاعة وال�سينما ،لقد انتقل دور
الإ�سهام يف بناء معارف الإن�سان
وثقافته من و�سط ب�رشي ملتزم بقيم
حمددة �إىل و�سط "تكنو-ات�صايل" ال
يقيم وزنا لهذه القيم ،بعد الأ�رسة
كان اخلروج من املنزل والتفاعل
مع املحيط املبا�رش �أ�سا�سا للمعرفة
والتعلم واكت�ساب اخلربات وبناء
الذات وتنميتها وتطورها� ،أما اليوم
ف�إن البقاء يف املنزل �أمام التلفاز
وعلى االنرتنت يتيح مدى �أكرب
للمعرفة والتعلم و�سعة الإطالع ،لقد
باتت خربات املنزل �أو�سع من خربات
ال�شارع �أو املدر�سة �أو املدينة يف �ضوء
ما يتوافد �إلينا من م�ضامني حتملها
تكنولوجيا االت�صال احلديثة.
كيفية العالج
ولأجل حماية قيمنا يجب اتباع الآتي:
 التعليم املكثف للأبناء لكيفيةا�ستخدام و�سائط االت�صال واملعرفة
احلديثة ،وعدم ترك جمال اجلهل ب�أي
منها.
 �إن�شاء م�ؤ�س�سات جمتمع مدين �ضاغطة(�أ�رسية ،ن�سائية� ،شبابية�...،إلخ)
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حتاكم �أداء الإعالم املحلي وموزعي
الكابل.
 حتديد ن�سبة املواد الأجنبية يفو�سائلنا الإعالمية ،وال يعني ذلك
املقاطعة الكاملة لكل ما هو �أجنبي،
بل الواجب اختيار املواد املنا�سبة
التي ال تتعار�ض مع قيمنا ومبادئنا.
 ن�رش ثقافة النقد واحلوار لدىالأ�رسة من �أجل القدرة على حماكمة
الأمور ومتحي�صها ،ورف�ض التلقي
ال�سهل والت�سليم ال�سطحي بالأمور
للحد من الت�أثري ال�ضار مل�ضامني
الر�سائل الإعالمية ال�سلبية.
 الت�أكيد على دور الأ�رسة الرتبوي،بحيث تعد الأ�رسة هي احلا�ضنة الأوىل
لقيم وثقافة الأفراد واملجتمع.
 التوعية اجلن�سية ال�سليمة ،فيقومالآباء بتوجيه �أبنائهم -خا�صة
املراهقني وال�شباب.
 التوعية اال�ستهالكية ال�سليمةللأبناء ،فالأ�رسة ت�ساهم بدور فعال
يف توجيه �أبنائها وتربيتهم على
�أمناط وعادات ا�ستهالكية تتما�شى
مع الطبيعة العربية والإ�سالمية التي
تدعو �أبناءها �إىل تر�شيد اال�ستهالك
وعدم الإ�رساف �أو التبذير .
 �إعادة النظر يف املناهج التعليميةوحتديثها ب�صورة م�ستمرة ،ب�أن تكون
قادرة على منح الطالب -خالل مراحل
التعليم املتعددة -القدر املنا�سب من
املعارف والقيم التي ت�ؤهله خلو�ض
معرتك احلياة العملية بعد ذلك
والقيام بدوره يف احلياة على �أكمل
وجه.
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�إنطواء طفلك ...بيدك �أنت !
�إعداد :عبدالقادر دينى
االنطواء م�شكلة مت�شابكة معقدة ،فهي نتيجة
طبيعية لعدة م�شكالت �أخرى تت�ضافر وتتوحد
لتنتج لنا طفال منطويا ومنعزال اجتماعيًا ،وقد
تظهر تلك امل�شكلة يف فرتات متفرقة من عمر
الطفل وب�شكل متدرج؛ فتبد�أ من �سن ال�سنتني،
وتتوهج يف مرحلة املراهقة ،ويف حالة تركها بال
عالج فعال قد ت�ستمر مع الطفل مدى احلياة،
وت�صبح العزلة واالنطواء �سمة مالزمة للفرد
طوال عمره ،وهي م�شكلة ن�سبتها �أعلى بني
قيا�سا بانت�شارها بني الذكور؛ نتيجة
الإناث
ً
الختالف الطبيعة النف�سية لكل منهم ،وح�سا�سية
املر�أة ورهافة نف�سيتها.
ويظهر االنطواء على �شكل نفور من الزمالء �أو
الأقارب ،وامتناع �أو جتنب الدخول يف حماورات
�أو حديث ،وهي م�شكلة ت�سبب خلل يف التفاعل
االجتماعي للفرد مع من حوله ،مما ي�ؤثر على
�سلوكه العام ،بل ومنوه العقلي �أي�ضا.

وميكن تعريف العزلة االجتماعية
( االن�سحاب املجتمعي )  :هي �شكل
متطرف من اال�ضطراب يف العالقة مع
الآخرين ،فالفرد مييل �إىل جتنب التفاعل
االجتماعي ،نتيجة الفتقاره لأ�ساليب
التوا�صل املجتمعي ،وبذلك ينف�صل عن
رفاقه ويبقى منفرد ًا معظم الوقت وال
ي�شارك �أقرانه بالن�شاطات االجتماعية
املختلفة.
ويختلف هذا اال�ضطراب يف ال�سلوك من
فرد لأخر ،فقد يرتاوح هذا ال�سلوك بني
عدم �إقامة عالقات اجتماعية وبناء �صداقة
مع الأقران؛ �إىل كراهية االت�صال بالآخرين
واالنعزال عن النا�س والبيئة املحيطة
وعدم االكرتاث مبا يحدث فيها
�أ�سباب االنطواء:
� 1أ�سباب ف�سيولوجية �أو ج�سمية:قد ُيظن �أن ال�سبب الأ�سا�سي لالنطواء هو
الأ�سباب االجتماعية اخلا�صة باملجتمع،
�أو الرتبوية التي قد تتمثل يف طريقة
تعامل الأ�رسة مع الطفل املنطوي فقط،
ولكنها ترجع � ً
أي�ضا لعوامل بيولوجية !!
فهي م�شكلة مرتبطة بعوامل وراثية.
فالتكوين البيولوجي للفرد ،والوظائف

ا لف�سيو لو جية
الدماغية؛
للق�رشة
ي�سهم يف ظهور مثل
تلك امل�شكلة؛ فالفرد
الذي يتمتع بدرجة
�رسيعة
ا�ستثارة
وقوية ن�سب ًيا ،غالب ًا
ما ينزع �إىل ممار�سة
�سلوكيات ذات �صبغة
انطوائية.
وقد ترجع �أ�سباب
االنطواء والعزلة �إىل
�شعور الفرد بالنق�ص،
نتيجة لوجود عاهة
�أو مر�ض مزمن لديه،
مثل �إ�صابته مبر�ض
البهاق �أو غريه من
الأمرا�ض التي تغري
من �شكل الطفل،
وت�ؤثر على تفاعل الأطفال الآخرين معه
نتيجة ل�شكله� ،أو قد ترجع العزلة
لوجود عيب يف النطق �أو التحدث مينع
من توا�صل الطفل الفعال مع من حوله من
�أقرانه.
� 2أ�سباب جمتمعية :فاملجتمع الذي يتيح للطفل فر�ص للتفاعل
املجتمعي مع �أقرانه ،بل ومع من هم �أكرب
منه �سن ًا ( لنقل اخلربات ) ،هو جمتمع
ي�شعر من خالله الطفل مبتنف�س ي�ستطيع
من خالله التفاعل ب�شكل �سليم وفعال،
وحتت رعاية جمتمعية تعمل على حمايته
من �أخطار قد يتعر�ض لها.
�أما حني ي�شعر الطفل ب�أنه مهم�ش و�سط
املجتمع الذي يعي�ش فيه وال ر�أي له،
يفقده ذلك الثقة يف نف�سه ،مما يفقده
ال�شعور بالأمان ،ويدفعه ذلك للعزلة
واالنطواء بعيدا عن �أقرانه  ،هربا من
العقاب �أو التجاهل .وقد ي�ؤدي تغيري
املوطن �إىل مثل تلك العزلة ،والتي يجب
�أن تعالج وفورا حتى ال تتفاقم.
� 3أ�سباب �أ�سرية تربوية:وهي التي ت�ستحوذ على الن�سبة الكربى
من الأ�سباب ..
فالأ�رسة هي البيئة املجتمعية الأوىل
التي يتفاعل فيها الطفل ،وهو فيها
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يكت�سب ثقافته وثقافة املجتمع الذي
يعي�ش فيه ،فهو يتعلم من خاللها طرق
التعبري عن نف�سه ،وتبنى فيها اللبنات
اللغوية الأوىل واخلربات املجتمعية
التي تتيح له دخول املجتمع الذي يعي�ش
فيه والتفاعل معه ،فالأ�رسة ت�صبغ طفلها
ب�سمات املجتمع الذي يحيا فيه ،فهي
عامل الو�صل بني الطفل واملجتمع،
حيث يكت�سب الطفل من خاللها �أمناط ًا
اجتماعية م�شرتكة مع الأطفال الآخرين،
مما يتيح وجود نوع من �أنواع الثقافة
امل�شرتكة بني �أفراد املجتمع ككل ،تتيح
لهم التفاعل مع بع�ضهما البع�ض وف ًقا
لتلك الثقافة والعوامل امل�شرتكة ،فينتج
نوع من �أنواع التوافق الفكري والعقلي
– �إىل حد ما – بني الأفراد ،مما ي�سهل
عملية التوا�صل والتفاعل.
ولكن هناك بع�ض الظواهر الأ�رسية التي
متنع وجود ذلك النوع من التوافق،
فالبعد العاطفي واالجتماعي بني �أفراد
الأ�رسة ،و� ً
أي�ضا بني الأ�رسة ككل واملجتمع
املحيط بها؛ ووجود خلل يف العالقات
الأ�رسية ،بحيث �أن العالقات ال�سائدة
داخل الأ�رسة ال ي�سودها الود والألفة،
بل العراك وامل�شاحنات ،ي�ساهم ب�شكل
مبا�رش يف ظهور االنطواء عند الطفل.
فالطفل يحتاج �إىل احلب وال�شعور
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بالأمان داخل �أ�رسته منذ الأ�سابيع
الأوىل يف حياته ،فاحلب والأمن هما
عامالن �أ�سا�سيان يف منو الطفل اجتماع ًيا
وف�سيولوج ًيا وعقل ًيا ب�شكل �سليم و�صحي.
تقول املر�شدين االجتماعني ( �إن عالقات
احلب التي يكونها الطفل مع �أمه و�أبيه
وجمتمعه ال�صغري يف البيت ،م�سئولة �إىل
حد كبري عن تكيفه للمجتمع خارج نطاق
الأ�رسة؛ حيث �أن الطفل يخرج �إىل احلياة
ومعه ما تراكم يف نف�سه من �آثار تلك
احلاجة القوية �إىل احلب ومدى جناحه
يف �إ�شباعها .) ..وقد تتطور تلك امل�شاعر
ال�سلبية بداخل الأ�رسة لتتحول �إىل تعر�ض
الطفل للعنف اجل�سدي ،مما ي�سبب له
عدة م�شاكل نف�سية و�سلوكية تدفعه ب�شكل
مبا�رش للعزلة.
والأ�سو�أ من ذلك هو تعر�ض الطفل للعنف
املعنوي ،الذي يعد �أخطر بكثري من
العنف اجل�سدي توجيه كلمات قا�سية
وجارحة للطفل كعقاب له وهذه الكلمات
يكون لها ت�أثري حد ال�سيف يف نف�س الطفل
فهي تفقده ثقته بنف�سه وجتعله �أكرث
�ضعفا وتدفعه لي�س للعزلة وح�سب بل
تدفعه �إىل الكبت النف�سي والعاطفي وكبت
املهارات.
وكذلك احلال مع الرقابة ال�صارمة من
الأ�رسة على �سلوكيات و�أفعال �أطفالهم،
فالنقد والتعنيف ال�شديد لأخطائهم،
جتعلهم يتجنبون التفاعل االجتماعي مع
من حولهم ،جتن ًبا للوقوع حتت طائلة
العقاب كما ذكرنا من قبل  ،وكذلك
التفريق بني الأطفال داخل الأ�رسة ي�سبب
لهم نوعا من االنطواء والعزلة.
وقد يكون �أحد الوالدين – واملقرب
للطفل بالتحديد – منطويا �أ�صال  ،فهو
يقلده حتى ينال ا�ستح�سانه ،كما �أن دعم
الوالدين النطواء الطفل على �أنه �أدب
وحياء من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ظهور
هذه امل�شكلة.
خطوات للعالج:
تبد�أ خطوات العالج بالتعرف على ال�سبب
الرئي�سي النطوائه وحماولة عالجه
وب�شكل فعال
 1الرتبية اال�ستقاللية هي احلل الفعال،فكما قلنا كما �أن لعامل احلب داخل الأ�رسة
دور مهم يف عالج االنطواء لدى الأطفال،
و�أنه بدون احلب واملودة يف الأ�رسة
تزيد ن�سبة تعر�ض الطفل لالنطواء� ،إال
�أن زيادة احلب والتدليل الزائد عن احلد
ي�ؤدي جلعل الطفل معتمد على والديه
عاجزً ا عن االعتماد على الذات ،فيقف
ذلك العجز حاجزً ا بينه وبني التفاعل مع

�أقرانه ،لهذا
على الوالدين
حماية �أبنائهم
التدليل
من
و تر بيتهم
بية
تر
ا�ستقاللية مما
يفتح لهم �أبواب
املجتمع كافة
ليدخلوا من
�أيهم �شاءوا،
مراعاة
مع
�أن يكون ذلك
بالتدريج.
 2يعمل الوالدين على �إعادة الثقة للطفلاملنطوي يف نف�سه ،فالطفل املنطوي
ح�سا�س لدرجة كبرية ،لذا يجب على
الوالدين تهيئة اجلو الأ�رسي املنا�سب
لنخرجه من حالة االنطواء وفقدان الثقة
تلك ،فيبد�أ الوالدين بالت�أكيد على حريته
يف التعبري عما يجي�ش يف �صدره بدون
خوف �أو تردد ،مع �إعادة تعريفه بنف�سه
وبنقاط القوة لديه والت�أكيد عليها،
وحماولة الإعالء من نقاط ال�ضعف لديه
�أو جتاوزها .وكذلك ينبغي على الوالدين
االهتمام مبيول واهتمامات طفلهم،
ويعملوا على �أن ميار�سها وهو ي�شعر
بالأمان بعدم خوفه من العقاب يف حالة
�إن �أخط�أ �أو ف�شل ،والتهدئة من انفعاالتنا
نحوه يف حالة �إن �أخطا ،وبهذا يتحول
الوالدين �إىل عامل دفع ايجابي لثقة
طفلهم يف نف�سه وفيمن حوله ،فيبد�أ يف
التفاعل معهم.
 3فتح الباب له لتكوين �صداقات جديدة ،فتوا�صل طفلك مع من حوله ويف �سنه له
فوائد نف�سية وعقلية وج�سمية وروحية،
تنعك�س على توازن منو �شخ�صياتهم
وهم يف طور النمو ،لذا حاول �أن ت�شجع
�أطفالك على عقد �صداقات مع من حولكم
من الأقارب واملعارف حتى تكون مطمئنا
على نوعية وطبيعة تلك ال�صداقات ،مع
ترك احلرية للطفل لكي يختار �صديقه،
مع �رضورة االطمئنان علي ح�سن اختيار
الطفل لل�صديق.
 4تعليم الطفل ملهارات اجتماعيةحمددة مثل تعليمه مهارة االت�صال
وخا�صة كيفية الإ�صغاء واال�ستماع،
وكيفية �إقامة �صداقات مع الزمالء،
وكيفية توجيه التحية وال�سالم وال�س�ؤال
عن املعلومات ،ومن ثم تعليمه مهارة
تقبل الرفاق والزمالء.
 5-على الوالدين االهتمام مبيول طفلهم
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الريا�ضية بالتحديد؛ لأنه معروف �أن
الريا�ضي اجتماعي بطبعه ،وحماولة
جعله ينتمي �إىل �إحدى فرق الألعاب
اجلماعية ( ككرة القدم� ،أو اليد ،) ..
لكي يتعلم روح الفريق والتعاون.
 6عدم حتميل الطفل فوق طاقته وقيامهب�أعمال تفوق قدراته؛ وذلك حتى ال ي�شعر
بالعجز مما يجعله ي�ستكني ويزداد عزلة
عن النا�س ،بل ننمي قدراته وقيامه
بالأعمال التي تنا�سب قدراته وعمره
الزمني.
� 7إذا كان �سبب �شعور الطفل بالنق�صاعتالل �أحد �أع�ضاء ج�سمه فينبغي تدريب
الع�ضو املعتل لأن التدريب يزيد من
قوة الع�ضو املعتل ،وبذلك يتخل�ص من
�شعوره بالنق�ص وتتحقق �سعادته.
 8االعتماد على اللعب التعبريي (التمثيلي ) لتو�صيل كيفية �أن الع�ضو
الفعال يف املجتمع حمبوب وحمرتم
لدى الآخرين ،وكذلك االهتمام بالألعاب
اجلماعية التي ي�شرتك فيها جمموعة من
الأطفال ،حتى يحتك مع �أطفال �آخرين من
ثقافات خمتلفة.
 9يف بع�ض احلاالت يكون تربيةاحليوانات الأليفة املنزلية لها عامل
كبري على حت�سن التفاعل والنمو
االجتماعي لدى الطفل ،فقد ن�رشت �أحدى
ال�صحف الربيطانية كيف �أن ببغاء �صغري
جنح يف ك�رس عزلة طفل بريطاين يعاين
�صعوبة يف النطق؛ حيث لقنه �أول كلمات
يتفوه بها بعد بلوغه من العمر �أربع
�سنوات! وح�سب ال�صحيفة ف�إن الأطباء
يتوقعون �أن يبد�أ الطفل ديالن يف تعلم
كلمات من مقطعني من الببغاء ،وترجع
هذه الظاهرة �إىل �شعور الطفل بال�سعادة
يف وجود الببغاء فالببغاء جنح يف لفت
انتباه الطفل �إليه والذي حاول بدوره
تقليد �أ�صوات الببغاء.
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�أبجديات القانون الدويل الإن�ساين
�أمر طبيعي �أن يواجه الإن�سان حتديات �إن�سانية،
والإن�سان العاقل الذى يتمتع بحالة نف�سية م�ستقرة
بالت�أكيد يحاول �أن يظهر من خالل ت�صرفاته اليومية
مراعاة حقوق االن�سان ويتعامل مبا يتنا�سب معه  .بل
يذهب �أبعد من ذلك ويعمل من �أجل تعزيز القيم
الثقافية والعادات والتقاليد واالمانة التى تعك�س قيم
ال�شعب مهما كانت �صغرية �أو كبرية تلك القيم من
�ش�أن �أن تعزز حقوق االن�سان يف املجتمع العاملى .
�أما يف االو�ضاع الدولية توجد ر�سائل �أو �أعمال مهمة
ذات بعد �إن�ساين تتعلق بحماية و�سالمة �أي جمتمع ،
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر �إذا وجدت �شخ�ص م�صاب
�ساقط على قارعة الطريق ،فالرد العملى الذى يرتجم
االن�سانية هو العمل من �أجل تقدمي الإ�سعافات االولية
له بال�سرعة املطلوبة وهذا الت�صرف ي�شكل مثال عملى
على الأعمال االن�سانية التى تقوم بها .
وعلى العك�س من ذلك  ،ف�أن جتاهل �أو عدم االهتمام
بالأن�سانية يف �أوقات ال�سلم واال�ستقرار ف�أن ذلك يخلق
�أو�ضاع غري م�ستقرةة مبا يهدد �إ�ستمرارية املجتمع .
�إن عدم االهتمام ب�ش�ؤون االن�سانية ي�شكل مظهر
لأفت يف عاملنا اليوم  ،وخا�صة يف �أوقات احلروب
وال�صراعات حيث تدخل االن�سانية يف جتربة�أو�ضاع
�صعبة  ،ولذلك ي�شكل حتدي ًا كبري ًا .
يجب على الدول االلتزام باحرتام القانون االن�ساين
والعمل على احرتامه من طرف الآخرين  .وهو التزام
عام ت�ضمنته املادة الأوىل امل�شرتكة لالتفاقيات الأربع
وكذلك املادة االوىل من الربوتوكول الأول وي�شمل
ذلك االلتزام جميع الأطراف املتعاقدة طوال ارتباطها
بن�صو�ص القانون االن�ساين جميعها واالحرتام يكون
ذاتيا  .ون�صت اتفاقيات "جنيف" يف مادة م�شرتكة
على ن�شر احكامها على نطاق وا�سع يف ال�سلم كما يف
احلرب وعلى كافة الأطراف امل�ساهمة يف ن�شر ثقافة
القانون االن�ساين يف نطاق ن�شر ثقافة حقوق االن�سان.
و�إذا قيل �أن ال�صمت عن االفعال واالعمال التى تتنافى
مع حقوق االن�سان �أثناء احلروب وال�صراعات �أمر مبلغ
فيه  ،ف�أن ذلك الي�شكل مبالغة .
لذلك ف�أن حماية املدنيني و�ضحايا احلروب
وال�صراعات ي�شكل العمود الفقرى يف حقوق االن�سان
وال�ضمري االن�سانى .
�إن الهدف الرئي�سي من �إتفاقية جنيف التى مت التوقيع
عليها من الدول قبل  150عام والتى تطورت مع مرور
الزمن ودعمت ب�إتفاقيات �أخرى كان ملراعاة حقوق
االن�سان من جميع الدول ب�شكل منظم يف �أوقات
احلروب ال�صراعات .
�إن القانون الدوىل الإن�سانى هو قانون يحمي كل
�ضحايا احلروب وال�صراعات ويعمل على تقدمي

ا مل�سا عد ا ت
اللأزمة لهم ،
ويف كل احلروب
هنالك �ضحايا
ومت�ضررين منها
 ،وبناء على
�إتفاقيات جنيف
عام 1949م ف�أن
الذين يح�صلون
على احلماية من
�ضحايا احلروب
جرحى
هم
احلرب و�أ�سرى
احلروب واملدنني
الذين يعي�شون يف مناطق احلروب والنزاعات .
�إن �إتفاقية جنيف لعام 1949م التى تت�ضمن �أربع
�إتفاقيات تعمل على حماية اال�شخا�ص وفق ًا للقنون
الدوىل االن�سانى كلأتي :
 1حماية اجلرحى الذين ي�صابون يف احلروب التىجترى على البحر �أو الرب وتوفري الرعاية ال�صحية لهم
بتوفري االطباء واالدوية لهم .
 - 2حماية اال�سرى الذين ي�أ�سرون يف مواقع احلروب
واملدنني الذين يتواجدون يف مواقع احلروب ورعاية .
�إن القانون الدوىل االن�سانى هو قانون م�ستمد من
القانون العرفى الدوىل ولذلك ف�أنه يقيد كل الدول مبا
يف ذلك الدول التى مل توقع على �إتفاقيات جنيف عام
1949م .
القانون الدوىل الإن�سانى الميلك القدرة والقوة لإقاف
احلروب � ،إال �أن �إتفاقيات جنيف عام 1949م بعد
مت املوافقة عليها و�أ�صبحت يف حيز التنفيذ �شهدت
الأعوام التى تلتها الكثري من االعمال الغري �إن�سانية
التى كانت تبدو للعيان يف تلك الفرتة .
وعلى الرغم من ذلك ف�أن جتاوز وعدم الإلتزام
باملبادئ التى قام عليها القانون الدوىل الإن�ساين بد�أ
ي�شهد �إهتمام �أو�سع من قبل الدول وال�شعوب .
و�إن الغالبية العظمى من اال�شخا�ص املدنني واال�سرى
وجرحى احلروب الذين كانوا هدف ًا حلماية القانون
الدوىل االن�ساين �أ�صبحوا اليوم هم �ضحايا احلروب
وال�صراعات يف عاملنا اليوم ب�شكل يومى .
بالدنا �إرتريا مرت نتيجة للحرب الطويلة وال�صراعات
التى فر�ضت عليها �شهدت �أر�ضها جتاوزات كبرية
للقانون الدوىل الإن�ساين حيث �شهدت تنفيذ �أعمال
�إجرامية تتنافى مع القانون الدوىل االن�ساين .
و�إن كل االنظمة الع�سكرية التى تعاقبت نفذت
�إعمال �إبادة وقتل وعنف وت�شريد �ضد املدنني �إعتادوا
على �إرتكابها �،ضاربني عر�ض احلائط بالقانون الدوىل
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االن�ساين .
وعلى العك�س من ذلك ف�أن الرا�سخ يف ثقافة ال�شعب
االرترى والقانون الع�سكرى االن�سانى للجيهة
ال�شعبية لتحرير �إرتريا هو �إن االنتقام وجتاوز القانون
االن�سانى
مل يكن م�سموح به بل كان جرمية يعاقب فاعلها .
ونتيجة لوجود قيادات نا�ضجة متكن احلق االرتري
من احل�صول على القبول واالنت�صار .
واملثل النا�صح على ذلك جنده خالل حترير الرتاب
االرتري عام 1991م  ،حيث مت التعامل مع �أكرث من
مئة الف �أ�سري �إثيوبي وفق ًا للقنون الدوىل االن�سانى
و�سمحوا لهم باملغادرة ب�سالم اىل بالدهم.
لزيادة معرفتنا ف�أن �أهم اال�س�س التى قام عليها القانون
الدوىل االن�سانى هى :
� 1إتفاقية جنيف لعام 1949م التى التى تن�صعلى قوانني تق�ضي بالرعاية ال�صحية وتوفري االطباء
واالدوية اجلرحى الذين ي�صابون على �أر�ض املعركة
وحمايتهم.
�- 2إتفاقية جنيف لعام 1949م التى التى تن�ص على
قوانني تق�ضي بحماية اجلرحى الذين ي�صابون
يف احلرب التى تدور يف البحر وحماية املراكب
املك�سرة.
� 3إتفاقية جنيف لعام 1949م التى تن�ص على قواننيتق�ضي بحماية اال�سرى الع�سكريني ثم رعايتهم بعد
الوقع يف اال�سر .
� 4إتفاقية جنيف لعام 1949م التى تن�ص علىقوانني تق�ضي بحماية املدنني الذين يتواجدون يف
منطقة احلروب .
�إن �إتفاقية جنيف لعام 1949م تن�ص على قوانني
يدير احلروب التى تقع بني الدول ،ولكن يف احلروب
الداخلية التى تقع بني املتحاربني ف�أن
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القانونالدوىلالإن�ساينيحمى�أي�ضاً
للم�ؤ�س�سات ال�صحية والعاملني عليها
القانون الدوىل الإن�ساين يوفر احلماية
ل�ضحايا احلروب والنزاعات الع�سكرية
باال�ضافة اىل ذلك يعمل من �أجل احلد من
التو�سع يف �إ�ستخدام الأ�سلحة املدمرة ،
مما ي�ؤدى اىل احلد من معان�أة احلرب
ونتائجها .
�إن متابعة تنفيذ القوانني االن�سانية
ي�شكل حتدى  ،ولكن يعمل من �أجل احلد
من املعان�أة والدمار الناجت من احلرب
وتقليل �أثاره .
القانون الدوىل الإن�ساين يهتم بالعنوان
املذكور �أعاله وهو �أحد االهداف التى
يعمل من �أجل تنفيذها  ،حيث يوفر
احلماية اخلا�صة للم�ؤ�س�سات ال�صحية
والعاملني عليها واالطباء واملتعاونني
ومقدمى اال�سعافات الأولية يف �أوقات
احلرب والنزاعات وت�شمل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية امل�شمولة باحلماية اخلا�صة
يف �أوقات احلرب امل�ست�شفيات ،
العيادات  ،تقدمي خدمات اال�سعافات
االولية ،املخابر واملعامل ال�صحية ،
بنك الدم واملخازن التابعة للم�ؤ�س�سات
ال�صحية � ،سيارات اال�سعاف  ،الطائراا
وال�سفن ال�صيحة .
�أي�ض ًا و�إ�ستناد ًا اىل القانون الدوىل
الإن�ساين ف�أن اال�شخا�ص الذين يعملون
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية والذين ت�شملهم
احلماية بعدم التعر�ض لهم ب�إطالق
النار �أو الق�صف �أثناء ت�أدية مهامهم يف
�أوقات احلرب و هم  :االطباء  ،املمر�ضني
 ،م�ساعدى التمري�ض مقدمى خدمات
اال�سعافات االولية اال�شخا�ص الذين
يرعون املر�ضى  ،وكل الذين يعملون
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية والعاملني يف
�إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية � ،سائقي
�سيارات اال�سعاف .
�إن اال�سباب الرئي�سية التى جعلت ال�صليب
والهالل االحمر منذ �أكرث من  150عام
ين�شط من �أجل حماية اال�شخا�ص الذين
يعملون يف جمال اخلدمات ال�صحية من

�أطباء لتقدمي
ا ال �سعا فا ت
يف
االولية
�أوقات احلرب
والنزاعات حيث
كانوا يتعر�ضون
�إن
للق�صف
توفري احلماية
اال�سناينة هي
دفعت
التى
ال�صليب االحمر
1863م
عام
مينع
ل�سن
التعر�ضللأطباء
ومقدمى اال�سعافات االولية قانون يف
�أوقات احلروب والنزاعات بعدم التعر�ض
لهم بالق�صف.
ومنذ �سن القانون االن�سانى قبل  150عام
وحتى اليوم تواجه تنفيذه الكثري من
العقبات .
�إن التاريخ الن�ضايل لل�شعب االرترى
املحفوظ يف االر�شيف يطلعنا على
الق�صف والعنف الذى كانوا يتعر�ضون
له االطباء واجلرحى واالودات ال�صحية
التى كانوا ي�ستخدمونها.
�أما �أعداءنا اليلتزمون بالقانون
الدوىل االن�ساين حيث كانوا يعر�ضون
امل�ؤ�س�سات ال�صحية واالدوات التى
ي�ستخدمونها االطباء للخطر عرب ق�صفها
عمد ًا .
ولتفادى تلك املخاطر املحدقة كانت
تقام امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف ظروف
غري مريحة حتت االر�ض .
االمر املحظن حق ًا خالل احلمالت
التى �شنها نظام وياين تغراي على
بالطنا تعر�ضت الكثري من امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للق�صف املتعمد من قبل قوات
وباين تغراي واملثال االن�صع على ذلك
م�ست�شفيي �صنعفي وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
يف كل من �شامبقوا و�أوقاروا .
�إ�ستناد ًا اىل القانون الدوىل االن�سانى
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ف�أن اجلرحى واملر�ضى �سواء كانوا
ع�سكريني �أو مدنني يجب االحتفاظ بهم
مبن�أي عن احلرب بحيث يجدوا العناية
الطبية الالزمة لهم  ،و�إن االطباء
وامل�رشفني على الرعاية ال�صحية لهم
يجب �أن اليتعر�ضوا اىل من اخل�صوم لأي
ق�صف �أو عنف وهم يتمتعون باحلماية
القانونية  ،باال�ضافة اىل ذلك ف�أن
االدوات الطبية والعمال واالطباء الذين
يرتدون �شارة ال�صليب االحمر والهالل
االحمر والذين ي�ؤدون مهامهم يجب �أن
اليتعر�ضون لأي ق�صف �إو �إطالق نار
�إ�ستناد ًا اىل القنون الدوىل االن�ساين .
�إ�ستناد ًا اىل القنون الدوىل االن�ساين
ف ،امل�ؤ�س�سات ال�صحية والعاملني
عليها الذين منحوا احلماية اللأزمة لهم
لت�أدية مهامهم  ،ف�إذا �أخلوا بامل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقهم وقاموا ب�أعمال
التتعلق مبهنتهم ال�صحية تتنافى
مبهامهم �زساء كانت ع�سكرية �أو تخ�ص
عملهم ال�صحي ف�أنهم يعاقبون عليها.
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر قررت
ب�أن يكون عام 2013م عام ًا للحماية
ال�صحية واالدوات الطبية وللعاملني
يف املجال ال�صحي لكي يعملوا بوفاء
و�إخال�ص حتت �شعار " للرعاية ال�صحية
�ضد املخاطر".
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�شحن الهواتف الذكية عن طريق احلركة
مع نهاية عام  2014يتوقع العلماء
انت�شار االجهزة االليكرتونية
ال�صغرية التى يحملها النا�س اثناء
تنقالتهم �سواء كانت هواتف ذكية
او نظارات ذكية او اجهزة مالحة
او اجهزة قيا�س ال�صحة واللياقة
البدينة  ،ولكن اعتمادنا على
تلك االجهزة الذكية ال يخلو من
امل�شاكل .
فتلك االجهزة الذكية حتتاج اىل
اعادة �شحن يف اوقات منتظمة
وبذلك فتلك االجهزة الذكية
معر�ضة للتوقف ب�سبب نفاذ الطاقة
منها وخا�صة يف اوقات الرحالت
الطويلة او ال�سفر مما ي�سبب م�شاكل
عديدة مل�ستخدمي تلك االجهزة
الذكية خا�صة اذا كانوا يعتمدون
عليها اعتمادا كبريا فى اعمالهم
وحتركاتهم .
باال�ضافة اىل ذلك فان وكالة
الطاقة الدولية قد ا�صدرت تقريرا
ان االجهزة الذكية ت�ستهلك ما
يقرب من  % 15من اال�ستهالك
العاملي للكهرباء وتتوقع الوكالة

ا�ستهالك
الدولية
�ضعف تلك الطاقة من
قبل االجهزة الذكية
بحلول عام  2022واىل
ثالثة ا�ضعاف بحلول
عام  2030وبالت�أكيد
ذلك �سوف ي�ؤثر على
البنية التحتية للطاقة
الكهربائية .
ولذلك قام فريق من
الباحثني يف معهد
جورجيا للتكنولوجيا
بالبحث عن حل لتلك امل�شكلتني
وبالفعل تو�صلوا اىل و�سيلة جديدة
وم�صدر طاقة جديدة ونظيفة ميكن
ا�ستخدامها ل�شحن االجهزة الذكية
اال وهي احلركة الب�رشية  ،وبقيادة
العامل وانغ ت�شونغ لني مت ان�شاء
فريق علمي لتحويل الطاقة
امليكانيكية الناجتة عن االهتزاز
الطبيعي اثناء امل�شي وحتويله اىل
طاقة كهربائية .
وهذه التكنولوجيا ميكن ان حتدث
ثورة يف الطريقة التى يتم بها
�شحن االجهزة الذكية
املحمولة وبالتايل
يخفف من عبء ال�ضغط
على م�صادر الطاقة
العادية وتوفري �شحن
تلقائي مل�ستخدمي
تلك االجهزة اثناء
تنقالتهم .
املولدات
فكرة
التى ميكن ارتدا�ؤها
التى حتول الطاقة
املكيانيكية املحتملة
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من اجل�سم اىل كهرباء لي�ست جديدة
ولكن التكنولوجيا التقليدية تعتمد
على مواد �ضخمة اما اجلهاز اجلديد
فيتكون من الرقائق واالغطية
البال�ستيكية اخلفيفة الوزن .
وقد اظهر فريق دكتور وانغ يف
املخترب ان م�شي االن�سان الطبيعي
مع حمولة وزنها  2كيلوجرام تولد
طاقة تكفي ال�ضاءة  40م�صباح من
امل�صابيح التجارية يف وقت واحد
 ،ويقول دكتور وانغ ان احلد
االق�صى النتاج الطاقة يعتمد على
كثافة ال�شحنة ال�سطحية الكهربائية
ومن املرجح ان تكون تلك الطريقة
قادرة على توليد ما بني  5 - 2واط
من الطاقة اثناء امل�شي اي ما يكفي
ل�شحن الهاتف الذكي او غريه من
االجهزة الذكية ال�صغرية .
ويتوقع الباحثون ان تكون
هذه اخبار �سارة لع�شاق الهواء
الطلق واملهند�سيني امليدانيني
والع�سكريني واال�شخا�ص الذين
يعملون يف املناطق النائية
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بقلم �:أبوبكر عبداهلل �صائغ

ال�شباب هم الركيزة الأ�سا�سية لبناء الوطن وتطوره وازدهاره كونهم ن�صف احلا�ضر وكل امل�ستقبل ,ولطاملا
اهتمت بهم املجتمعات اهتماما عظيما ,لأنهم ع�صب الأمة ورجالها ,فهم �سيحملون عبء م�س�ؤولية تنمية
جمتمعاتهم على �أكتافهم ,بعد �أن اثبتوا على مر الع�صور ب�أنهم من �أقوى العنا�صر فعالية يف املجتمع والتي
ميكن االعتماد عليها لت�ساهم يف حل امل�شكالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي ت�ؤثر يف ا�ستقرار
ذلك املجتمع.
وحتى ي�ستطيع ال�شباب القيام بتلك امل�س�ؤولية يجب �أن تتوافر له جملة من ال�شروط والتي من �أبرزها ,تهيئته
ليكون عن�صر ًا مهم ًا يف احلياة االجتماعية الذي يبد�أ ب�إعادة هيكلة �شاملة لذاته ,وذلك من خالل الرتكيز على
م�ساعدتهم ب�إبراز �إبداعاتهم ودعمها ,وعمل امل�ؤ�س�سات املعنية على �إ�شراك ال�شباب يف عملية احلوار و�صنع
القرار ,ودفعهم �إىل حتمل امل�س�ؤولية ملواجهة امل�شكالت التي تواجه املجتمع وحماولة �إيجاد حلول لها ,وكذلك
دعم �أن�شطتهم والتي تربز دورهم الفاعل والرئي�سي يف العملية التنموية ,وكذلك تعزيز دورهم يف حتقيق
التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية ,من خالل �إعادة بناء النظام التعليمي الذي يربي الن�شء وينمي الثقافة
ال�سيا�سية فيهم ,والعمل �أي�ضا على �إعادة النظر يف خمرجات التعليم وفق ما يعزز متطلبات ال�سوق.
الع�صر احلديث ملئ بالتحديات التي البد من �إعداد العدة ملواجهتها ومن يقف جامد ًا يف مكانه �سي�صبح يف ذيل
الركب ولن يلحق به مهما حاول ذلك .
ومن �أهم التحديات التي البد من مواجهتها " العوملة – الفجوة الرقمية – م�شكالت الع�صر".
�إذا كان العامل �شهد من قبل ع�صورا خمتلفة مثل النه�ضة ال�صناعية والتكتالت االقت�صادية والإقليمية فان
املجتمع العاملى يدخل الآن فيما يطلق عليه الع�صر الرقمي حيث حتظى فيه املعلومات ب�أهمية ق�صوى ،فقد
و�صفت الثورة املعلوماتية باملوجة التطورية الثالثة ملا لها من ت�أثري على التنمية وحتقيق التطور داخل
املجتمعات الإن�سانية  .فقد �أ�صبح معيار التقدم والغنى لأي منطقة يف العامل ال يحكمه فقط حجم ال�صادرات
والواردات �أو قوة العملة املحلية بقدر ما �أ�صبح معيار التقدم يعك�س مقدرة هذه املنطقة على اللحاق بركب
ثورة املعلومات وفهم جوهر حتميتها  .كما �أ�صبحت الفجوة االقت�صادية املتعارف عليها حمدودة الأبعاد �أمام
الفجوة الرقمية التى ال توجد فقط بني ال�شمال واجلنوب ولكن قد توجد داخل البلد الواحد ب�سبب عدم
تدفق املعلومات ب�شكل كاف فيه .
و من هنا ميكننا �أن ن�ستخل�ص �أن هذه التحديات البد من الإعداد لها ومواجهتها مما ي�ؤدي بنا �إىل طرح
الت�سا�ؤل التايل :
هل ن�ستطيع مواجهة العوملة والفجوة الرقمية وم�شكالت الع�صر ؟
التجديد امل�ستمر �أ�صبح عنوان الع�صر ومعه تبنى املعايري والتو�صيفات املحددة ملن هو املتخلف واملتقدم على
كافة االجتاهات واملجاالت احلياتية.
ومل يعد يف عامل اليوم احلافل باملتغريات ال�سريعة �أمر التطور حم�صورا يف اجلانب التكنولوجي �أو العلمي فقط
�إذ بات من املفرو�ض على كل من يريد العي�ش يف هذا الع�صر ويتطلع لأن يكون رقما فيه �أال يظل متقوقعا
على ذاته �أو نف�سه.
ولي�س يف ذلك خروجا على املبادئ بل �أن امل�س�ألة �أ�صبحت مرتبطة مبقت�ضيات االرتقاء والنهو�ض مب�ستويات
الأداء و�ضمان حتقيق االلتزامات التنموية والغايات الوطنية التي ينبغي �أن تكر�س لها كل اجلهود باعتبار
ذلك من الواجبات التي تقع على عاتق اجلميع وال يجوز لأحد مقابلتها بالتخاذل �أو التهرب �أو زرع الأ�شواك
يف طريقها.
وي�شكل انتهاج �سبل التطور والتمتع بروح التجدد واحدا من �أهم و�أم�ضى و�سائل مواجهة حتديات الع�صر
وجتاوز م�صاعبها ولي�س هذا وح�سب بل �أن كل امل�ؤ�شرات تدل على �أنه ال بديل لذلك االنتهاج �سوى التقهقر
وال�سقوط يف مهاوي الف�شل وال�ضياع.
ومن الإيجابية يف هذه املواجهة مب�ضمونها وبعدها الإن�ساين يجري التجديد والتطوير يف �إطار البحث وال�سعي
من �أجل ابتكار و�إجناز النموذج اخلا�ص املعرب عن الإرادة يف جوهرها املتح�ضر دون االكتفاء مبوقف املقلد �أو
البقاء يف موقع املتفرج وبخا�صة يف جماالت احلياة ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية.
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امللف الثقايف

:

للإغنية الوطنية يف �أوج عنفوانها
كتب � /أبوبكر �صائغ
�إن الأغنية الوطنية الإرترية لعبت دورا
مهما ومتميز ًا يف خمتلف جوانب احلياة
الإرترية ،حيث عربت ب�صدق و�أمانة
عن نب�ض املجتمع وعن �آماله و�أفراحه،
وكان لها الدور التاريخي يف الت�صدي
واملواجهة والتحري�ض ودفع اجلماهري
�إيل الن�ضال والثورة والكفاح ولقد
ج�سدت الأغنية الوطنية الإرترية �صور
الكفاح التي مر بها الإن�سان الإرتري
والذي �إرتبط ب�أر�ضه �إرتباطا وثيقا،
و�أرخت للأحداث ال�سيا�سية التي مر
بها ال�شعب الإرتري بكل تف�صيل ودقة،
�إنطالقا من �أن الأغنية الوطنية �أ�صدق
مرتجم و�أف�صح معرب عن �أحا�سي�س الأمة
وغ�ضبها من �أجل حريتها ،ومادام توجت
الأمم وال�شعوب�إنت�صاراتها بالأنا�شيد
الوطنية ،هذه الأنا�شيد والأغاين التى
كانت ومازالت �سالحا من �أ�سلحة املعارك
الوطنية �ضد �أعداء الوطن.
مثلما �أن حب الوطن حالة دائمة مزروعة
يف قلوبنا و�ضمائرنا ,كذلك التغني
بالوطن والغناء له ,يجب �أن يكون حالة
دائمة غري خا�ضعة للمنا�سبات والظروف
،ولذلك �أعتقد �أن للفن ر�سالة و�أمتنى �أن
ي�ؤدي املغنون جزء ًا من هذه الر�سالة
لطاملا كانت الق�صيدة دعامة الغناء على
�إمتداد الع�صور.
ولأن الفن عموم ًا والغناء خ�صو�ص ًا يلعب
دور ًا كبري ًا يف ربط الن�سيج الإجتماعى لأي
جمتمع  ،لأن الثقافة الوطنية املوروثة
والرتاث الذى ترتبي عليه الأجيال يج�سد
الطموحات الأنية وامل�ستقبيلة لأي �أمة
تعمل من �أجل النهو�ض من ركام التخلف
بكل �أنواعه وم�سمياته اىل �أفاق ال�سالم
والإ�ستقرار و�صو ًال اىل عتبات الرفاهية
 ،جتد للإغنيات م�ساحات و�أفاق و�إهتمام

النظري له يف املجتمعات
الثورية �أي تلك املجتمعات
التى تكونت هويتها
الوطنية بعد ثورة وكفاح
ون�ضال طويل وبالطبع
ي�أتي ال�شعب االرتري يف
تقديري يف مقدمة تلك
واملجتمعات
ال�شعوب
من حيث �إحتالل االغنية
الوطنية مكانة مرموقة
التناف�سها فيها �أي �أغنية
مهما كانت جزالتها
وروعتها .
كثريون هم الذين غنوا
لإرتري الوطن والأر�ض
والإن�سان ،ولكن �إن
�أن
�إ�ستطاعوا
الذين
ير�سموا بكلمات �إغنياتهم
لوحة زاهية للوطن وللحب وللت�سامح
والإحرتام هم قالئل يف �إعتقادى ،ولذلك
وعرب هذه النافذة �إخرتت �أن العب دور
املحقق يف الأغاين الوطنية الإرترية عرب
ت�سليط ال�ض�ؤ على بع�ض االغانى التى
ت�ستحق الوقوف عندها طوي ً
ال واال�ستماع
�إليها مرار ًا وتكرار ًا لإ�ستنباط منها العرب
والدرو�س لأنها بحق متثل ميثاق وطنى
جدير بالت�أمل واالهتمام .
الفنان ال�شاب � /أبرهام �أفورقى الذى
رحل عن دنيانا دون �سابق �إنذار ترك لنا
تراث غنائي غنى وحافال باملعانى والقيم
الوطنية التى تقاوم الزمن كالإهرامات
لقوة بنائه اللغوى و�أ�صالة معانيها
وروعة �أحلانها �،أغاين جديربالإ�ستماع
لأنها تلهمك بالروح الوطنية يف زمن
العوا�صف وجتعلك تقاوم التكل�س
واالنحراف �،أغاين �إ�ستمع لها دوم ًا و�أردت
�أن �أكتب عنها حتى �أجدد رونقها وجمالها
لدى القارئ الكرمي .
وهو الذي تغنى ب�صوت حنجرته امل�ألوفة
واملحببة لدينا لتفرد �صوته ببحة نادرة
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قائ ً
ال يف �إحدى �إغنياته " ...كندى قزى
حليفوا " كم زمن م�ضى وترك يف قلبي
الأ�شواق واحل�رسة والأمل  ،رحلة الع�شق
للوطن والعبارات املنمقة اجلميلة يف
االغنية ي�ستلها الفنان الراحل � /أبراهام
�أفورقي ب�أحالمه و�أمنياته ملدينة �أ�سمرا
بالتطور والنماء والإزدهار لتكون هذه
املدينة العريقة قبلة لكل الإحالم التى
يحلم بها الإن�سان الإرتري  ،وذلك عرب
التجديد يف مرافقها وت�شجريها و�إعادة
احلياة لعروق �أ�شجار النخيل العتيقة
التى تزين �شوارعها ،هكذ ي�ستهل الأغنية
ثم يتوغل اىل �أعماق النف�س العا�شقة
ليحكى ق�صة الطفولة وال�شباب و�أيام
ال�صبا و�إطاللته الأُوىل مع رفاقه ل�شوارع
�أ�سمرا وهم�سات احلب الأوىل التى �سمعتها
�أ�شجار النخيل و�سجلتها يف ذاكرتها
املمدة للتاريخ .
يعرج بنا يف حكاية �أغنيته لرحلة
الذكريات بعد مرور الزمن لي�س�أل بعد
العودة للوطن عن رفاق ال�صبا الذين
تفرقت بهم ال�سبل منهم املعلم واملهند�س
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والفنان واملنا�ضل
كل
اجل�سور،
نق�شت
هوالء
�أ�سمائهم يف ذاكرته
وجاء لي�س�أل عنهم
ذاك
وخا�صة
ال�شاب املتميز
والذكى الذى كان
يجل�س يف املقعد
الأمامى يف الف�صل
الدرا�سى � ،س�أل عنه رفاق ال�صبا وقيل له
مل يعود منذ �أن �إلتحق بالثورة و�إت�ضح له
حينها ب�أن �إ�سم �صديق طفولته خلد �ضمن
قائمة ال�شهداء الذين فدوا هذا الوطن
الغاىل ب�أرواحهم و�ألب�سونا ثوب احلرية
الوقار ومل يعود مع رفاقه .
الإغنية جت�سد طموح االمة الإرترية يف
البناء والإ�ستقالل والوحدة الوطنية
وال�سالم الإهلى عرب التعاي�ش ال�سلمى
و�إقرار احلقوق والإحرتام املتبادل وذلك
بالكلمات والعبارات التى وردت يف
الإغنية مثل " العمل بهمة  ...بذل اجلهد
 ...ال�سالم  ...الإحرتام  ...احلب ...
الأمانة  ...الت�سامح  .....الخ " .
�أي�ض ًا �أغنية " ز�أمنا هيمانوات " �إ�سم
الإغنية يعنى �أن معتقدى �أو دينى هو
احلب ،يغنى لدور احلب يف حياة الأمة،
ويقول ب�صوته الرخيم الهادئ يف الأغنية
التى ت�شكل يف �إعتقادى وقناعتي ميثاق
وطني اليختلف حوله �أحد من �أبناء هذه
الأمة ،يف بدايات الأغنية يتغنى لل�ضوء
الذى يخرتق �سحب الظالم رغم الدخان
الذى يلبد ال�سماء والأتربة وال�سحب ف�أن
علمنا الوطنى يبدو للعيان وا�ضح ًا من
على البعد .
االغانى يف تقديري بو�صلة تر�شد اىل
الطريق القومي وهى لي�ست قوانني يخ�ضع
لها الإن�سان �سواء �أن كان راف�ض ًا لها �أو
مقتنع ًا بها ،هي كلمات تداعب �شقاف
القلوب وحترك امل�شاعر وترتجم اىل
�أفعال  ،ما �أجمل الكلمات التى يتغنى
بها فنان ال�شباب دون منازع الراحل
املبدع � /أبرهام �أفورقي حني يقول
�رشاع التطور يزحف ليغطى الوطن �إنها
�أمنيات مبدع و�سواعد �شباب يحلم بوطن
م�ستقر ومتطور ،تغنى بكلمات خالدة
حتمل يف تعابريها �أحالم خالدة وذلك
حني يقول يف �أغنية " ز�أمنا هيمانوات"
يف حياة الإن�سان تلعب القناعة دور كبري
وهى الحتتاج اىل معرفة كبرية لأنها
�إح�سا�س غذاء الطفولة ير�ضعها الطفل
من ثدى �أمه وهى لغة جينات الأباء التى

ال تت�أثر بالزمن ،احلب يحول العامل
لدولة واحدة وهذا اليختلف حوله �إثنان
واليخ�ضع للمغالطات ،وللمحافظة على
مكت�سباتنا التى ترتكز على العدل علينا
�إحرتام بع�ضنا البع�ض و�إر�ساء قيم احلب
والت�سامح عن طريق الإقرار ب�إختالفاتنا
وت�سخريها خلدمة �أهدافنا الوطنية التى
النختلف حولها حتى نزيل اخلالقات
جانب ًا �أو نتنا�ساها حتى ت�سقط بالتقادم
،و�إن اخلالفات ميكن جتاوزها عن
طريق بناء الثقة والإمانة و�إقرار
احلقوق .
يجب احلفاظ على التعدد
الدينى و�إحرتام بع�ضنا
البع�ض هذه هي ر�سالة
اجلماعة ،و�إن �إر�ساء
قيم احلب والت�سامح
هي الطريق ال�سليم
الذى يجب �أن
حتى
ن�سلكه
تكون بالدنا
واحة لكل
القوميات
يجد فيها
كل فرد �ضالته
و�صورته وطموحاته
وحقه .
هكذا يغنى الفنان الراحل � /أبرهام
�أفورقى مبلئ حنجرته قائ ً
ال " �إن بالدنا
هي هدية ال�شهداء ولذلك علينا �أن نحفها
باحلب والإحرتام حتى نحقق �أحالمنا
،و�إن ر�سالة اجلماعة يف تعدد القوميات
،و�إن رباط احلب وال�سل�سلة الذهبية
يجب �أن تربطنا ببع�ضنا البع�ض ،لأن
يف حياة ال�شعوب هناك �أهداف م�شرتكة
و�إن الإختيار االف�ضل يحقق لنا الراحة
والطم�أنينة وير�شد اىل الطريق القوية
بعيد�أً عن الع�صبيات التى تخدم الوطن
وال ال�شعب  .هذه التعابري الذهبية تزين
�إغنيات لفنان رحل وترك غ�صة يف احللق
مازالت تخنقنا كلما �إ�ستمعنا لكلمات
�إغنياته الوطنية والعاطفية التى التخلوا
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من القيم النبيلة .
ر�سالة الفن تتمثل يف الوقوف بجانب
النا�س وم�ساعدتهم،وبجانب احلقيقة،
وتدافع عن املظلوم،و�إعالء القيم
ال�سمحة يف املجتمع و�شحذ الههم للدفاع
املوروث واملكت�سبات التى �شارك اجلميع
يف �صنعها ،الغناء يرتقى اىل قمم عالية
حني ي�أتى الفنان اىل الفن من باب الع�شق
له وللوطن ب�إعتباره ر�سالة �إن�سانية
�سامية ,لذلك عانى الفنانون االرتريون
حني غنوا للوطن وحتملوا الكثري ًا
من �أجل ر�سالتهم الوطنيةمن
بط�ش امل�ستعمر البغي�ض
فجاعوا ,وت�رشدوا,
من
وعانوا
نبذ جمتمعهم
وحتى �أهلهم لهم,
لكنهم مل ينك�رسوا
لقناعتهم �أن عملهم
يف الفن ق�ضية �سامية
وم�س�ألة وطنية ,لذلك
�أعطوا فن ًا راقي ًا ما زال حي ًا
يتابعه النا�س رغم مرور
ع�رشات ال�سنني عليه.
هذه الر�سالة ال�سامية �ست�ستمر
بالرغم من تلوث بع�ض �أركان
ال�ساحة الفنية مبغنني ٍ ال يختلفون
عن �أي تاجر والإغنية حتولت �إىل �سلعة
�إ�ستهالكية ،و�أ�صبحت الغية جمع املال
حتى لو خربوا �أذواق النا�س و�أحا�سي�سهم
.
�أقول لكل هوالء يكون الفن جميال عندما
يكون امل�ضمون جميال و�ساميا ،ويدعو
للتحرر واالن�سانية والعقالنية وبناء
ال�شخ�صية الوطنية ،وتكون ر�سالته "
بناء الإن�سان الوطني التحرري ،التقدمي
الدميقراطي املنهجي  ،املو�ضوعي ،
امل�ؤمن بالقيم االن�سانية الفا�ضلة كبنية
ثقافية وطنية و�أخالقية متكاملة هو �أول
�أهداف عمل احلركة اعالميا وثقافيا" .
لن�ستمع اىل �إغنيات �أفورقي مرات عديدة
حتى نالحظ الفرق !

من وحى �سجاالت �سوق عكاظ
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�إعداد :جمال بحالياي ُ�س ّمي �سوق عكاظ بهذا اال�سم
لأن العرب كانت جتتمع فيه كل
ً
(ويقال  :عكظ .الرجل
�سنة فيعكظ بع�ضهم
بع�ضا باملفاخرة والتنا�شد ُ
ف�س ّميت عكاظ بذلك .
باملفاخرة،
وغلبه
�صاحبه �إذا فاخره
ُ
�أول ما قد يلفت االنتباة يف بداية ال�سوق جحا و ا�شعب و كال منهما
يتناف�س يف بيعك نكت وطرائف كل مبقيا�سه اخلا�ص ,وقد يحتدم
ال�رصاع بينهما في�ضطران لإ�ستعمال اوزان احليوانات كمقيا�س ف�أ�شعب
يف�ضل القط �أما جحا فيتفوق عليه ب�إ�ستعماله للحمار.
و مي�ضي بك امل�سري داخل ال�سوق فتتعجب العني و االذن مما تري
و ت�سمع من ذخائر و كنوز اللغة العربية .فعلى مدى قرون م�ضت,
تراكمت �إبداعات الل�سان العربي اللغوية و�سطرها املا�ضون و وثقوها
خوفا عليها من ال�ضياع و لكي تبني عليها االجيال املتعاقبة جيل
بعد جيل.
�أما واقع اللغة اليوم يف فقد تنا�ساها �أهلها و غفل عنها الكبري فبل
ال�صغري مكتفيني بالقليل القليل منها مما ي�سري حياتهم و لعل حافظ �إبراهيم يخت�رص املو�ضوع علينا قليال يف و و�صف
حال العربية قائال :

رجعت لنف�سي فاتهمت ح�صاتي  ....وناديت قومي فاحت�سبت حياتي.
رموين بعقم يف ال�شباب وليتني  ....عقمت فلم �أجزع لقول عداتي.
ولدت وملا مل �أجد لعرائ�سي....رجاال �أكفاء و�أدت بناتي.
و�سعت كتاب اهلل لفظا وغاية  ....وما �ضقت عن �آي به وعظات.
فكيف �أ�ضيق اليوم عن و�صف� ....آلة وتن�سيق �أ�سماء ملخرتعات.
�أنا البحر يف �أح�شائه الدر كامن  ....فهل �س�ألوا الغوا�ص عن �صدفاتي .
فال تكلوين للزمان ف�إنني � ....أخاف عليكم �أن حتني وفاتي.

اجنت العربية يف ع�رصها الذهبي القدمي فحوال من ال�شعراء بداءا
ب�إمريء القي�س الكندي و�إنتهاءا ب�أبي الطيب املتنبي وغريهما
الكثري من عمالقة ال�شعر و االدب .وقد تكون حمظوظا مل�شاهدة
�إمريء القي�س يف جانب ال�سوق و هو يلقي معلقة امل�شهورة و ال
يخفى على اجلميع ما كان يتمتع به الرجل من و�سامة و ح�سن
املظهر مبقاي�س ذاك الزمان كما هو يف ال�صورة .
ال تذكر العربية يف هذة االيام �إال و يذكر �أبو الطيب و ذلك نظرا
ملا متتع بة هذا ال�شاعر من عبقرية �شعرية فريدة جزلة فخمة .و
قد تلمحه يهيم على وجهه يف ال�سوق يندب حاله و حال االمة التي
30
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متزقت �شتاتا يف ذلك الزمان و ل�سان
حاله يقول:
وقت ي�ضيع و عمر ليت مدة  ....يف غري �أمة
من �سالف االمم.
�أتى الزمان بنوه يف �شبيبته  ....ف�سرهم و
�أتيناه على الهرم.
و مي�ضي بك امل�سري يف ال�سوق وقد
ت�ستوقفك يف املنت�صف �إ�شارة حمراء و
ذلك نظرا لعبور �رشذمة من �صعاليك
العرب يتقدمهم ال�شنفرى و هو يجوب
ال�سوق رك�ضا على قدميه العري�ضتيني
يف �سباق مثيري مع ت�أبط �رشا .بعد
ال�سباق يبد�أ كال منهما يف �إلقاء
ق�صييدتة على م�سمع احلا�رضيني يف
ال�سوق ,كال منهما يعرب عن ثورة
داخل نف�سه على قيم املجتمع القائم
يف ذلك الوقت.
املنظر :
�سوق عكاظ يوم اجلمعه مكتظ مبا جاد به الزمان من حكمة اجلكماء و�شعر ال�شعراء وجمال اجلواري وابو نوا�س من بعيد
يخاتل �أحد اجلاريات ويف الزاويه االخرى الزير �سامل بك�أ�سه وب�سكره .
ابو نوا�س :وهو يغازل احد اجلواري :

عجب
نا�ش على َط َر ِب 00000كالهما عجَ بٌ يف َم ْن َظ ٍر ِ
�ساع بك� ٍأ�س �إىل ٍ
ٍ
َ
ُ
ّ
َّ
َ
ْ
والعنب
املاء
قامت تريني و�أ ْم ُر الل ْي ِل جمتمعٌ �ُ 0000صبحا ت َولد بني ِ
ِ
من ِّ
َ
أدب
كف َ�س َاقيَة ٍ ،
ناهيك ِ
�سن َق ٍّد ،ويف ْ
�ساقيَة ً ،0000يف حُ ِ
ظر ٍف ،ويف � ِ
ماء ّ
أفع ْ
والق�ص ِب
اجل�سم
متام
َ
حتى �إذا ما غلى ُ
باب به00000ا و � ِ
مت يف ِ
ال�ش ِ
ِ
َ
ْ
والكذب
دق
فاجن�شمت 00000،و ج َّر ِت
اللحظ،
بخفي
و جُ مِ َ�ش ْت
الوعد بني ّ
ِ
ال�ص ِ
ّ
ِ
�سان لها َ�شبَه ًاْ ،00000
ير �إ ْن ٌ
عرب
ّمت ْتْ ،
فلم َ
فيمن برى اهلل من عَ جْ ٍم ومن ِ
تلك التي لو َخ َل ْت من عَ ينْ ِ َق ّيمها ،00000مل � ْأق ِ�ض منها وال ْ
من ح ّبها �أ َربي

الزير �سامل اي �أطراب � :أرنا �أرنا يا بو
نوا�س �أرنا �أيها القميئ .
ومن بعيد يدخل طفل ويجث اجلمع
وي�صيح ب�صوته  :عار عليك يا �أبو نوا�س
ان ت�صف امر�أة يف هذا الو�سط ،ت�سمر
اجلميع يف �سوق عكاظ .ورد ابو نوا�س:
�أ�سكت �أيها ال�صغري فوالله لو بلغت
احللم ما ملتني يف ذلك ،ي�أتي الزير
بال مباالته املعهود ويدفع ال�صغري اىل
اخلارج � :أخرج ايها ال�صعلوك ال�صغري
وال ت�ضيع لنا ن�شوتنا .
ال�صغري� :صغار قوم  ,كبار قوم �أخرين.
�إن الله ال ينظر اىل �أكربكم ولكن ينظر
اىل �أعرفكم به .وهم الزير وهو يف �سكره
ب�رضب ال�صغري .ولكن فج�أه �إندفع �أبوه
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وهو يرجتف خوفا من الزير قائال( ومل يكن يعرف الزير) :

�أين ق�صدك ال �أديل مبعرفة 00000وال بقربي ولكن قد ف�شت
نعمك
ولو هممت بغري العرف ما علقت 0000به يداك وال �أنقادت له
�شيمك
ما زلت �أ�س�أل حتى زلزلت قدمي 0000فاحتل لتثبيتها ال زلزلت
قدمك

ف�أ�س�ألك �أن تخلي �سبيله وقلبي يراك رجل �شهم وكما قالت العرب
 :القلوب �شواهد � ،أ�ستعاد الزير وعيه وت�أ�سف لفعلت فكيف للزير
بهيبته �أن يعاقب �صغري ًا و�أمر اجلمع ب�أن ال يروو هذه الق�صةعنه
وقال :
اكتموها �رسا واجعلوه كما يقول املتنبي:

ولل�سر مني مو�ضع ال يناله 0000ندمي وال يف�ضي اليه �شراب

تفرق اجلمع يف �سوق عكاز .

ورجع ابو نوا�س للبحث عن اجلاريه فر�آها وقد قامت حتادث �أمر�ؤ القي�س وقد �شغفها حبا  ،ابو نوا�س لنف�سه  :ويحك يا �أبو نوا�س
كيف تغازل اجلواري اليوم وتعلم ان �أمر�ؤ القي�س هنا وال تنتبه اليهن ,لله در ابو م�سلم اخلر�ساين عندما يقول :

ومن رعى غنما يف �أر�ض م�سبعة 00000ونام عنها توىل رعيها اال�سد

اقرتب ابو نوا�س من امر�ؤ القي�س واجلاريه وكان يريد ان ي�ضيع عليه:
ابو نوا�س :اهال ايها امللك انتم امللوك� ,صبحتك االنعمه وطيب االطعمه ( من حتيات العرب قدميا)
امر�ؤ القي�س بال مبااله � :أهال
ابو نوا�س بخبث  :ولكن ما كان يف �أبيك من خ�صال لتجعله ميلك كنده .
امر�ؤ القي�س  :بحلمه عن �سفيهنا وعفوه عن م�سيئنا وحمله عن �ضعيفنا ال منان اذا و�صب وال حقود اذا غ�ضب رحب اجلنان
�سمح البنان ما�ضي الل�سان و ( هذه العبارات لي�ست المرى القي�س) .
ابو نوا�س وقد راى كلبا مير بجانبه  :والله لو كانت هذه يف هذا الكلب ال�ستحق بها ال�س�ؤدد
امر�ؤ القي�س ال يلتفت .
ابو نوا�س  :هال �أعرتني �إهتمامك قليال يا ملك.
امر�ؤ القي�س� :أمنا يل قلب واحد :فلما غمرتني هذه اجلاريه بنورها ,مل يكن فيه حلادث جمال.
�أبو نوا�س وقد �صد وهو يقول :

يا بيت عاتكة الذي اتغزل 0000حذر العدا وبه الف�ؤاد موكل
اين المنحك ال�صدود وانني 0000ق�سما اليك مع ال�صدود لأميل

ابو نوا�س ب�صوت خافت � :إنه ال ي�ستحق امللك من كان يذهب عقله اجلواري .
امر�ؤ القي�س وقد �سمعه  :ويحك يا ابو نوا�س وهل هناك من العرب من ال تذهب عقله الن�ساء  ,اال تعلم ملاذا مل ترد االمثال
يف �أعقل العرب كما ذكرت يف غريه .ابو نوا�س وقد تبلد  :ماذا تق�صد .
امر�ؤ القي�س ومل يذهب ب�رصه عن اجلاريه.
من العجب ان العرب متثلت يف جميع اخل�صال باقوام جعلوهم �أعالما فيها ,ف�رضبو بها املثلإذا ا�أرادو املبالغه فقالوا
:
�أحلم من احلنف من قي�س ,و�أجود من حامت ,و�أ�شجع من ب�سطام ,و�أبني من �سحبان وائل ,و�أرمى من �أبن ثقن ,و�أعلم
من دغفل ,و�أعز من كليب ,ومل يقولوا� ,أعقل من فالن ,فلعلهم مل ي�ستكملوا عقل �أحد  ،هنا اجابت اجلاريه وقد �سلبتها
و�سامة امر�ؤ القي�س  :ت�سلى عنا يا ابو نوا�س.
ابو نوا�س مرددا قول اجلاحظ :

تقول العاذالت ت�سل عنا 00000وداو عليلي قلبك بال�سلو
وكيف ونظرة منها �إختال�سا 000الذ من املدامة بالغدو

وغربت ال�شم�س وذهب كل يف حله ليبدا ليلي �سمري يف احد جمال�س ال�سوق .
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ق

�صة ق�صرية

كان ولد �صغري ا�سمه �إبراهيم يلعب مع جمموعة �أوالد بعمره� .شاهدا كرة ملونة و�سط احل�شائ�ش ،ف�أ�سرع ليلتقطها ،لكنها انطلقت مبتعدة وك�أن �أحد جذبها بقوة
بخيط ال يرى ،وتوقف متعجب ًا ،ثم ملا ر�أى الكرة تتوقف ثانية جرى �إليها ،وجرت الكرة �أمامه� ،صارت الكرة جتري ب�سرعة والولد �إبراهيم يجري ب�سرعة �أكرب ليلحق
بها ومي�سكها .وفج�أة � ..سقط الولد �إبراهيم يف بئر عميق ومل ي�ستطع اخلروج منه.
�أخذ �إبراهيم ي�صيح لعل �أحد ًا ي�سمعه ويخرجه غري �أن الوقت مر وحل الليل و�إبراهيم وحده يف البئر حاول ال�صعود على جدرانها لكنها كانت مل�ساء وعالية ومبتلة،
وحاول �أن يحفر ب�أظافره يف جدرانها ومل يقدر على �شيء  ..فرتك نف�سه يتكوم داخل البئر ويبكي ..
يف هذه الأثناء كان رجل مير وهو راكب على ح�صانه ،حينما �سمع �صوت البكاء فاقرتب قلي ًال قلي ًال ،وا�ستمع ،ونظر ،لكنه مل ير �أحد ًا .
ده�ش الرجل وحار كثري ًا فيما يفعل ،البكاء ي�أتي من باطن الأر�ض ،فهل هو جني يبكي؟ نعم لعله جني حق ًا ،وهتف الرجل هل يوجد �أحد هنا؟
وب�سرعة �صرخ �إبراهيم من داخل البئر � ..أنا  ..نعم � ..أنا  ..هنا و�س�أله الرجل هل �أنت �إن�سان �أم جني؟
�أ�سرع �إبراهيم يجيب �صائح ًا� :أنا �إن�سان  ..ولد  ..ولد � ..أرجوك �أنقذين ..هنا  ..هنا � ..أنا يف بئر هنا ..
وانطلق يبكي  ..فنزل الرجل عن ح�صانه ،ودنا ببطئ وهدوء ،وهو يتلم�س الأر�ض بيديه ويبحث بني احل�شائ�ش ،وكان يتحدث مع الولد لكي يتبع �صوته حتى عرثت
�أ�صابعه بحافة البئر وب�سرعة رفع قامته لي�أتي بحبل من ظهر احل�صان ،فهتف الولد� :أرجوك يا عمي ال ترتكني � ..أنقذين �أرجوك.
و�أجابه الرجل ،ال تخف �س�أجلب حب ًال �أ�سحبك �إىل فوق..
وهكذا جلب احلبل ورماه �إىل الولد الذي مت�سك به بقوة ،ف�سحبه الرجل و�صعد به �إىل الأر�ض ،وبعد �أن ا�سرتاح الولد قلي ًال �أركبه الرجل لكي يو�صله �إىل �أهله،
الذين �شكروه كثري ًا على ح�سن �صنيعه.
ً
ً
ً
وم�ضت الأيام والأ�سابيع وال�شهور وال�سنني ،ون�سى �إبراهيم ذلك اليوم املخيف يف حياته ،وقد كرب �إبراهيم كثري ًا حتى �صار �شابا قويا و�سيما ،و�أخذ يعمل بالتجارة،
فيقطع امل�سافات الطويلة.
ً
ويف �إحدى �سفراته الطويلة ،كان مع �أفراد قافلته قد ناموا يف ا�سرتاحة بعد يوم �سفر طويل ،لكن حني ا�ستيقظ وجد نف�سه وحيدا ،وقد حتركت قافلته ،ومل ير �أي
�أثر لها ،فتعجب ،وت�ساءل� :أميكن �أن يكونوا قد تعمدوا تركه؟؟
وهكذا م�ضى �سائر ًا على قدميه �سري ًا حثيث ًا ،حماو ًال ال�سري يف طريق قافلته ،غري �أنه وجد نف�سه تائه ًا يف �صحراء ال نهاية لرمالها...
�أخذ ي�سري وي�سري ،وقد بقى لديه قليل من ماء وطعام عندما ر�أي غري بعيد عنه �شيئ ًا مكوم ًا ،فرفع �سيفه وتقدم �إليه ،وهو يت�ساءل بينه وبني نف�سه ( هل �سمعت �صوت ًا
ينادي؟) وتقدم �أكرث �إليه ،وعندئذ �سمع �صوت ًا ي�صيح ( النجدة � ..أنقذوا عجوز ًا ميوت  ) ..وتعجب �إبراهيم ،فمن جاء بهذا العجوز �إىل هذا املكان؟ .
حني و�صل �إليه ،وجده وهو يكاد ميوت ،ف�أ�سرع ينزل قربته من كتفه ويقربها من فم العجوز املرجتف ويقول له:
خذ يا عم  ..ا�شرب  ..فلي�س يف قربتي غري هذا القليل من املاء فرد العجوز ب�صوته املرجتف بعد �أن �شرب وا�سرتاح:
بارك اهلل فيك يا  ..ولدي ..و�أخرج له بقايا خبز لديه ،وقال له:
كل يا عم  ..كل هذا اخلبز القليل لتقوي به..
فتناوله العجوز ودفعه �إىل فمه وقال :جزاك اهلل خري ًا � ..أيها ال�شاب الطيب ..
و�س�أل �إبراهيم :ولكن كيف و�صلت �إىل هذا املكان ،املقفر يف هذه ال�صحراء القاحلة و�أنت يف هذه احلال؟
رد العجوز :
حظي الذي �أو�صلني �إىل هذا املكان ،وحظي الذي جعلني يف هذه احلال .حني �سمع ال�شاب �إبراهيم الرجل� ،أخذ يفكر �أنه يتذكر هذا ال�صوت� ..إنه يعرفه  ..وردد:
�أنا �أعرفه ..البد �أين �أعرفه ..وكان العجوز ما زال يتكلم:
لقد تلفت �ساقاي يف حريق �شبّ يف بيوت القرية ،وبيت �أهلي منها منذ زمن  ..و�صرت �أتنقل على ظهر فر�سي البي�ضاء ..وكنت الآن يف طريق �إىل �أهلي وبيتي ،لكن
قطاع الطرق �أخذوا فر�سي ورموين للموت هنا..
و�س�أل متعجب ًا :ومل يرقوا حلالك ويعطفوا عليك؟
ف�أجابه العجوز :ال تعمر الرحمة قلوب اجلميع يا ولدي..
فج�أة �سطعت الذكرى يف ر�أ�سه ،وتذكر الرجل الذي �أنقذه من البئر ،يوم كان �صبي ًا �صغري ًا ،هكذا انزاح ال�ضباب وظهر وجه الرجل ..وهتف يف نف�سه ( :هو  ..هو
� ..إنه هو  ) ..و�س�أله العجوز :ما لك يا ولدي ؟
ف�أجابه ال�شاب �إبراهيم ب�سرعة :
�إنه �أنت  ..نعم �أنت هو  ..حمد ًا هلل و�شكر ًا  ..هذه غاية عطاء اهلل يل..
و�س�أله العجوز  :ماذا حدث لك يا ولدي ؟
و�س�أله �إبراهيم  :هل تذكر يا عم � .أنك قبل �سنني كثرية �أنقذت ولد ًا �صغري ًا �ساقط ًا يف بئر؟
يف البداية مل يتذكر الرجل ،لكنه �سرعان ما تذكر هو الآخر حتت و�صف و�إحلاح ال�شاب �إبراهيم ..وقال له �إبراهيم:
احلمد هلل �إنك تذكرت � ..أنا هو يا عم � ..أنا �إبراهيم الذي �أنقذته..
ال�شاب �إبراهيم حمل الرجل العجوز على كتفيه وهو عط�ش وجائع وانطلق ي�سري به وي�سري وهو يقول:
�س�أ�سري بك ما دمت قادر ًا على ال�سري حتى �أو�صلك �إىل بيتك �أو �أموت وحني و�صلوا �إىل قرية العجوز ،جتمع النا�س حولهما مكربين العمل الذي قام به �إبراهيم ور�أوا
فيه كل معاين الإن�سانية والوفاء...
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�إمراة و�شاعر

لل�شاعر  /عبداهلل الربدونى

�أت�سائلني من التي �آثرت … �أو �أين ا�شتياقي ؟
وترددين �أل�ست من �أبدعت �صحوي وائتالقي ؟
ّ
عيني … اخ�رضار موا�سمي … دفئي … مذاقي
�شط�آن
ّ
ب�ستان وجهي … �أم�سيات جدائلي … �ضحوات �ساقي
يجل على املحاق
ال�ضحى قمرا
�سميتني وهج
ّ
ّ
بوح الزنابق والورود �إىل ال ّن�سيمات الرفاق
ب�رشيتي ون�سيت بالأر�ض الت�صايف …
�أن�سيتني
ّ
وذهبت يا �أغلى مرايا احل�سن … �أو �أحلى نفاق
�أتعود يل … تبكي غروبي ؟ �أو تغني النبئاقي ؟
لن تعدمي غريي ولن تلقي ك�صدقي واختالقي
قد كنت موثوقا �إليك … من التي قطعت وثاقي ؟
أمر من �سهر الفراق
ّ
ملا وجدت القرب منك � ّ
التالقي
�آثرت حزن البعد عنك على مرارات
ّ
وبدون توديع ذهبت كما �أتيت بال اتفاق
ون�سيت بيتك والطريق … ن�سيت رائحة الزقاق
مل �أدر من �أين انطلقت … ومن لقيت لدى انطالقي
ان�سقت … ال �أدري الطريق وال الطريق يعي ان�سياقي
حتى امل�صابيح التي حويل تعاين كاختناقي
كان ال ّلقاء بال وجوه والفراق بال م�آقي
فلرتكيتي لل ّنوى �أظما و�أمت�ص احرتاقي
احلل املراق
وبرغم هذا اجلدب لن �أ�أن�سى على
ّ
لكن ملاذا ت�س�ألني ؟ مبن �أهيم … ومن �أالقي ؟
ّ
فلت�سرتيحي �إ ّنني وحدي  ،و�أحزاين رفاقي
كال�سندباد بال بحار كالغدير بال �سواقي
ورجاي �أ ّال ت�س�أيل هل مت … �أو ما زلت باقي ؟
ّ
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املنا�ضلة االم  /زينب يا�سني:

حياة مليئة بالن�ضال من �أجل الوطن والكرامة
�إعداد  :عربي حممد قيتا

ال�سيدة املنا�ضلة زينب يا�سني  ،هي
مواطنة ارترية ولدت مبدينة افعبت
باقليم ال�ساحل يف عام  ،1918من
ا�رسة وطنية عرفت بالتدين والورع
 ،حيث كانت تنتمي اىل ع�شرية " عد
�شيخ" ،وهم الذين �آخذوا على عاتقهم
م�سئولية ن�رش تعاليم الدين اال�سالمي
يف او�ساط ابناء ال�ساحل و�سمهر
وبع�ض مناطق اريرتيا (عد �شيخ
حامد ،وعد�شيخ نافعوتاي)فكانوا
ائمة امل�ساجد ،وم�شايخ اخلالوي
وق�ضاة حماكم �رشعية
ن�ش�أت ال�سيدة زينب يف هذا الو�سط
العائلي وعا�شت يف ظل االحتالل
االيطايل ثم الربيطاين اللذين مار�سا
اب�شع اجلرائم اال�ستعمارية ما ولد
لديها االح�سا�س الوطني العايل
ب�رضورة املواجهة لكن الفر�صة مل
تكن مواتية حيث كانت حينها قد
تزوجت من احد اقاربها مبدينة افعبت
 ،وحتملت م�سئولية تربية ابنائها
الت�سعة .
عرف عن ال�سيدة زينب التزامها
الديني والعائلي والوطني يف �آن
واحد  ،حيث كانت تقوم بحمالت يف
داخل جتمع الن�سوة وتوعيهن بان
الدفاع عن االر�ض والعر�ض هو جزء
من الدين ومن اجلهاد.
ان�ضمت ال�سيدة زينب برفقة زوجها
وابنييها اىل الثورة يف عام 1977
وظلت تعمل يف اخلطوط اخللفية
حمر�ضة وم�ؤازرة املنا�ضلني ما �أهلها
ال�ستحقاق لقب "ام املنا�ضلني"  ،كما
متيزت ب�شكل فريد يف جمال ال�شعر
بلغة التجري  ،حيث ظلت ال�صوت
الن�سوي االول يف جمال ال�شعر الثوري
خالل الثالثني عام املا�ضية،
بعد ان�سحاب اجلبهة ال�شعبية من

مدينة افعبت
بداية
يف
ا لثما نينا ت
انتقلت ال�سيدة
زينب اىل مدينة
نقفة " قلعة
ا ل�صمو د
و ا لتحد ي "
بها
وعملت
حترير
حتى
كامل الرتاب
االريرتي يف 24
مايو 1991م،
حيث عادت اىل
مدينة افعبت
"م�سقط را�سها"
واعادت ترميم
الذي
بيتها
قوات
دمرته
االحتالل انتقاما
دورها
من
الوطني العظيم
لعبته
الذي
برفقة ابنائها
وزوجها.
عملت املنا�ضلة زينب اي�ضا يف اللجان
اخلارجية للثورة االريرتية  ،حيث
انتدبت مرات عديدة اىل عدد من الدول
املجاورة لتح�سي�س املغرتبيني
ب�رضورة امل�شاركة يف الثورة ماديا
ومعنويا ..باال�ضافة اىل امل�شاركة
يف امللتقيات الن�سوية التابعة الحتاد
املر�أة االرترية
مت اعداد عدة افالم وثائقية عن حياة
املنا�ضلة زينب يا�سني  ،بع�ضها من
اعداد جهاز االعالم التابع للثورة
 ،والبع�ض االخر من اعداد عدد من
اجلهات االعالمية العاملية املهتمة
بالق�ضية االرترية  -احدها فلما
وثائقيا ا�سرتاليا -عن حياة املنا�ضلة
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زينب -عرف عن " ام املنا�ضلني"
�شجاعتها يف قول احلق وعنادها يف
مواجهة املوقف اخلط�أ ،و�إ�ستب�سالها
يف الدفاع عن حقوق �شعبها ومكت�سبات
الن�ضال الوطني .
للمنا�ضلة عدة ق�صائد من�شورة يف
ادبيات الثورة االرترية وبع�ضها
مرتجم اىل اللغة العربية والتجرنية
واالجنليزية ( يف جمالت عدة منها :
عدولي�س ،والثورة ،والطليعة ) ،
توفيت االم العظيمة "زينب يا�سني"
يف �صبيحة يوم  28يناير 2005م اثر
مر�ض اقعدها الفرا�ش طويال  ،عن
عمر يناهز 87عام  ،ووريت الرتاب
مبدينتها افعبت بح�ضور �شعبي
ور�سمي كبري .

نافذة على التاريخ
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حممد �سعيد �شم�سيى وقمحد �إدري�س
�إعداد  :حممود عبداهلل " �أبوكفاح "

قبل مقتل اجلرنال عقبيت ب�شهور ،قام عدد من
الرجال من �أع�ضاء البولي�س الإرتري يف مدينة م�صوع
بالتمرد و�إ�ستولوا على �سالح احلامية وخرجوا �إىل
امليدان للإنخراط يف �صفوف مقاتلي جي�ش التحرير
الإرتري ورمبا للإن�ضمام حلركة حترير �إرتريا .فقد
�إختلفت الرواية حول خروجهم فيما حلق من �صراع
بني احلركة واجلبهة ،واهلل �أعلم  ..ولكني بعد هذا
العمر والتجربة املديدة� ،أعلم علم اليقني �أنهم
كانوا من �أخل�ص املنا�ضلني الذين تركوا ب�صماتهم
يف جباه �أجيال كثرية تكن لهم الإحرتام والعرفان
وتقر �أنهم مهما تلى من �صراع حتى التحرير ب�أنهم
�أبطال هذا الن�ضال والرعيل الأول فيه ،و�آبائه
�ضمن اجليل الأول يف الن�ضال امل�سلح ال ينكر عليهم
�أحد هذا احلق امل�ستحق واملجد املع�صوم يف تاريخ
الن�ضال الإرتري من �أجل احلرية.
كان على ر�أ�س ه�ؤالء اجلنود و�صف ال�ضباط من
ال�شرطة الإرترية الذين �شاركوا يف تلك العملية،
املنا�ضل ال�شهيد  /قمحد �إدري�س الذي ا�ست�شهد يف
معركة بطولية غري متكافئة �ضد قوات البولي�س التي
خرجت ملطاردتهم وعلق ج�سمانهم الطاهر املمزق
من كرثة الر�صا�صات التي �إخرتقت ج�سده يف م�سقط
ر�أ�سه مدينة حرقيقو.
وكان بني تلك املجموعة �أي�ضا املنا�ضل ال�شهيد /
حممد �سعيد �شم�سي الذي ا�ست�شهد فيما بعد يف يناير
بداية العام 1965م .يف معركة (�شعب) التي قادها
على ر�أ�س ف�صيلة من مقاتلي جبهة التحرير الإرترية
�ضد قوات الكوماندو�س التي دربها الإ�سرائيليون
تدريبا خا�صا ملواجهة الثورة  ..علق جثمان ال�شهيد
�أي�ضا يف م�سقط ر�أ�سه مدينة قندع.
ويف معركة يف منطقة دمبال�س يف عام 1964م .قتل
املالزم يف قوات الكوماندو�س الإثيوبية  /يا�سني ب�شري
الذي كان يهدد ويتوعد يف حانات �أ�سمرا بت�صفية
الثورة ،قتل علي �أيدي ف�صيلة من الثوار الذين كان
على ر�أ�سهم املنا�ضل  /عثمان �آدم الذي �إ�ست�شهد يف
نف�س املعركة وكان �أي�ضا من �أع�ضاء البولي�س الإرتري
الذين متردوا يف وقت الحق مثل زمالئهم الذين
التحقوا بالثورة.
كل تلك الأحداث املتتالية املزحومة مبعارك الثوار
يف اماكن كثرية من ارتريا يف ال�سنني الأوىل من عمر
الكفاح امل�سلح ،وا�ست�شهاد الكثريون من الأبطال
 ..زادت من تعاظم مد احلركة الوطنية املناه�ضة

ال�شهيد قمحد �إدري�س
للإحتالل الإثيوبي يف جميع املدن والأرياف الإرترية
وخا�صة يف �أو�ساط الطالب.
يف الن�صف الأخري من العام 1964م .قام طالب املدار�س
الثانوية وا�إعدادية يف ا�سمرا ب�أكرب مظاهرة طالبية هزت
كيان امل�ستعمر وعمالئه الإرتريني تندد بالإ�ستعمار
الإثيوبي ،وقد كان يل (�أحمد طاهر بادوري) �شرف
الإ�شرتاك فيها مع زمالئي الطالب من مدر�ستي،
فجن جنون اجلرنال  /زر�ؤ ماريام �أزازي ،الذي �أ�صبح
م�س�ؤول البولي�س الإرتري بعد اجلرنال تدال عقبيت
�آنذاك ،فزج ب�ألوف الطالب يف ال�سجون حتى �ضاقت
بهم املعتقالت ومل يجد اجلرنال زر�ؤ ماريام مكانا �آخر
لهم بعد �أن �إمتلأت جميع ال�سجون غري �إ�سطبالت
خيل البولي�س الإرتري يف عراء حي �سمبل يف �أ�سمرا،
ف�أ�ضرب الطالب عن الطعام ل�سوء املعاملة التي لقوها
من قوات الكوماندو�س التي كانت يف حرا�ستهم،
ف�أ�ستبد الغ�ضب بالكولونيل  /هبت ماريام (بالع
طعوا) قائد قوات الكوماندو�س �آنذاك (رقي فيما بعد
لرتبة جرنال) ف�أر�سل بالليل فورا للجرنال زر�ؤ ماريام
يدعوه للمجئ و�إنهاء الإ�ضراب ب�أي و�سيلة  ..فجاء
الأخري يف منت�صف الليل حتت حرا�سة م�شددة ليلقي
على الطالب امل�ضربني حما�ضلرة غاية يف ال�سذاجة،
�أثارت ال�ضحك وال�سخرية من قبل الطالب وخا�صة
من قبل م�شاهري الطالبات �آنذاك  ..و�أذكر �أنه قال
�ضمن ما قاله غا�ضبا �" ..أنتم �أوالد �صغار ال تفهمونا
�شيئا يف ال�سيا�سة ومل تتعلموا اجلغرافيا  ..ففي اخلريطة
اليوم ال توجد �إرتريا و�إمنا �إثيوبيا ..فقد عادت �إرتريا
�إىل ح�ضن �أمها احلنون ،فكفوا عن الع�صيان وال�شغب
واجتهوا لدرو�سكم و�إال ...
ويف يوم 1965 / 01 / 13م �شنت �سرية من جي�ش
التحرير الإرترية بقيادة املنا�ضل حممد �سعيد �إبراهيم
�شم�سي هجوما خاطفا على مركز (�شعب) على بعد
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 86كيلومرتا من م�صوع وحتتل املركز مكبدة العدو 7
قتلى و  9جرحى وتغنم  30قطعة خمتلفة من ال�سالح،
وا�ست�شهد يف هذه املعركة البطل الثائر حممد �سعيد
�إبراهيم �شم�سي .ال�سلطات الإثيوبية الإ�ستعمارية
تعلق جثته يف ميدان عام مبدينة (قندع) ك�سائر �شهداء
الوطن.
البطل ال�شهيد حممد �سعيد �شم�سي من مواليد (
�سـمهر) فى ع�شرينيات القرن املن�صرم ،تلقى تعليمه
بالكتاتيب ومن ثم املرحلة االبتدائية مب�سقط ر�أ�سه،
ا�شتغل بال�شرطة واهتم بالعمل الوطنى منذ بدء احلركة
الوطنية فى االربعينيات ،وكان احد الذين ميدون
قيادات الكتلة اال�ستقاللية باملعلومات ،اي�ضا كان من
اوائل الذين ارتبطوا بالثورة االرترية ،التحق ال�شهيد
بجي�ش التحرير االرترى البطل على ر�أ�س جمموعة
من رجال ال�شرطة ،جا�ؤوا حمملني بقطع �سالح
وذخائر ،مل يخرجوا اال بعد ان افرغوا خمازن �سالح
العدو االثيوبى ،فكانوا بذلك ا�ضافة حقيقية للكفاح
امل�سلح ،كان ال�شهيد رجل حتد وكربياء  ..كان رجل
يحمل قلبا مملوءا بحب الوطن و�ضرورة الن�ضال ..
كان رجل قتال ون�ضال جاد وم�ستمر من اجل �صنع
احلرية وال�سالم  ..قاد معارك كثرية �ضد وحدات
جي�ش العدو الذى كان يعرف نقاط �ضعفه املتمثلة
فى عدم وجود الواعز الوطنى للثبات فى املعارك ..
كان يفهم عقلية ال�ضابط االثيوبى التى ال تتجاوز اداء
الواجب ،كما كان يعرف انتفاء وجود عالقة مابني
ال�ضابط وجنوده  ..كل هذه املعلومات افادت الثورة
فى التخطيط ومباغتة العدو فى مع�سكراته الثابتة او
عند حتركه  ..مات القائد �شهيدا فى عام 1965م فى
احد معاركه الناجحة التى درج على قيادتها بنف�سه،
رحم اهلل ال�شهيد �شمـ�سى .
من كتاب املنا�ضل طاهر بادوري – رحلة يف الذاكرة
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امللف ال�سياحى

مدينة �أ�سمرا :

ما�ضى عريق وم�ستقبل �سياحى واعد
�إعداد  :حممود عبداهلل " �أبوكفاح "
�أول ما يلفت انتباه ال�سائح االجنبي
الزائر للعا�صمة االرترية ا�سمرا هو
طرازها املعماري الفريد ،فعا�صمة
احدث دول القارة االفريقية ا�ستقالال
ارتريا بنيت خالل فورة طراز «الأرت
ديكو» يف ع�رشينات وثالثينات القرن
املا�ضي .وتفاجئ ا�سمرا زائرها لأول مرة
 ،فهي خمتلفة متاما عن ال�صورة النمطية
للمدن االفريقية ،كما �أن جوها املعتدل
املائل للربودة وخ�رضة اجلبال املحيطة
بها و�شوارعها االنيقة ومبانيها املميزة،
ذات الطابع االيطايل �ستجعله ي�شعر ب�أنه
يف �أحد مدن �شمال ايطاليا ال يف قلب �رشق
افريقيا.
وجنت ا�سمرة من ويالت احلروب العديدة
التي �شهدتها ارتريا خالل ال�ستني عاما
املا�ضية ،عك�س املدن االريرتية االخرى
التي كاد �أن ال يبقى فيها حجر ،ولذا
تعترب زيارة العا�صمة االريرتية عودة
اىل عهد ازدهار امل�ستعمرة االيطالية
ال�سابقة.
تقع ا�سمرا على طرف املنحدر ال�رشقي
من اله�ضبة االريرتية على ارتفاع اكرث من
الفني وخم�سمائة مرت عن �سطح البحر،
وتوفر املدينة التي �رشع يف بنائها بداية
القرن املا�ضي فر�صة للتعرف على ثقافة
هجينة متميزة ومعمار فريد .تنت�رش
املقاهي ذات الطراز االيطايل يف كافة
ارجاء ا�سمرا ،وت�شتهر املدينة ب�أنها
تقدم اف�ضل قهوة ايطالية خارج ايطاليا.
منط احلياة يف املدينة ذات االربعمائة
الف �ساكن هادئ ،و«التم�شي» يف و�سط
ا�سمرا بعد الع�رص من العادات التي ورثها
االريرتيون عن االيطاليني.
* �شارع احلرية هي الطريق الرئي�سي
ب�أ�سمرة وقلب العا�صمة االريرتية الناب�ض
وتقع معظم معامل املدينة بالقرب

منها ،واجلادة اجلميلة
التي �شقت منذ اكرث من
قرن مزدانة ب�أ�شجار نخيل
ا�ستوائية وكروم زينة غري
مثمرة ،كما متثل اجلادة
مركز الت�سوق الرئي�سي
باملدينة ،وتنت�رش على
جانبيها املقاهي احلديثة
والكال�سيكية.
تخرتق �شارع احلرية
مدينة ا�سمرا من ال�رشق
اىل الغرب وتعد معر�ضا
مفتوحا للعديد من الطرز
املعمارية املتميزة و�أبرزها «الأرت
ديكو» ،و�سي�ستوقف ال�سائر يف �شارع
احلرية ـ من ال�رشق اىل الغرب ـ عدد من
املباين واملن�ش�آت� ،أولها �أعمدة ق�رص
احلاكم العام «الكورنثية» املبني على
الطراز «الكال�سيكي اجلديد» ،وهو مبنى
جميل حتيط به حدائق غناء مده�شة،
حيث ان جو ا�سمرا املعتدل �سمح بجمع
توليفة فريدة من النباتات التي تنمو
يف بيئات مناخية خمتلفة ،ولقد مت
حتويله اىل متحف وطني ،ولي�س بامكان
�أي زائر للمدينة �أن تفوته م�شاهدته
ويعر�ض املتحف لكفاح الثورة االرترية
الطويل لتحرير البالد ،ا�ضافة اىل اللقى
الأثرية التي يزيد عمرها عن الفي �سنة
واثار من خمتلف احلقب التاريخية التي
مرت خاللها البالد ،كما يعر�ض املتحف
لثقافات القوميات الت�سع املكونة
لل�شعب االرتري .وت�أتي بعد ق�رص احلاكم
اروقة مبنى االوبرا اخلرايف واملبني
على الطراز «الرومانطيقي» و�شيد عام
� ،1920أما املبنى التايل وهو الكاتدرائية
الكاثوليكية يف �أ�سمرا فتعترب �أف�ضل مثال
على الطراز «اللومباردي ـ الرومانطيقي»
خارج ايطاليا ،ويف اق�صى غرب اجلادة
يقع مبنى �سينما امبرييو ،املبني على
طراز «الأرت ديكو» ،وي�ستوقف �شكله
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املتميز والغريب ال�سياح الذين عادة
ما يلتقطون �صورا لهذا املبنى الفريد.
�أما م�سجد املدينة الرئي�سي ،جامع
اخللفاء الرا�شدين القريب من جادة
اال�ستقالل فيمثل هو الآخر مثاال رائعا
للعمارة اال�سالمية املطعمة بطراز حملي
و�إيطايل ،خ�صو�صا و�أنه بني من املرمر
االيطايل الفاخر .وتبقى كذلك الكني�سة
االرثوذك�سية التي بنيت ب�أ�سلوب مبتكر،
وتبدو من بعيد وك�أنها قلعة� ،أما الكني�س
اليهودي باملدينة فيحوي �أمثلة لبع�ض
�أجمل املنحوتات اخل�شبية بالإ�ضافة اىل
ن�سخ نادرة من التوراة اليهودية مكتوبة
بخط اليد.
ومن النماذج املعمارية الرائعة بالعا�صمة
االريرتية املقر االداري للحكومة
املركزية ،وم�رسح ا�سمرا الكبري الذي
�شيد عام  1918ومبنى البلدية ،وجميعها
حتف معمارية مده�شة .وتنت�رش املباين
ال�سكنية املبنية على طراز «االرت ديكو»
يف جنوب ا�سمرا بالأخ�ص ،وتوجد مناذج
رائعة من هذا الطراز يف �شمال املدينة
�أي�ضا و�إن كانت معظمها مباين حكومية.
الثقافة والأ�سواق املحلية.
التجوال يف �أ�سواق ا�سمرا ال�شعبية ي�شكل
متعة غريبة ،فاملنتجات واملحا�صيل
املعرو�ضة للبيع قد تكون غري م�ألوفة
للزائر الغريب ،ومما يجد �رشائه
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امللف ال�سياحى
وب�سعر زهيد التحف
اخل�شبية التقليدية،
التي ت�صنع من �أخ�شاب
جميلة
ا�ستوائية
وتطعم مبواد حملية.
كما يتميز االرتريون
بادوات خزفية خا�صة
بهم ت�ستخدم بالأخ�ص
للطبخ و�صناعة القهوة
التقليدية .ويجدر بزائر
ا�سمراة �أن ي�رشب ع�صري
الطازج
«الباباي»
الذي تبيعه العديد من
املقا�صف والكافترييات
املتخ�ص�صة ،كما �أن
�رشب القهوة املحلية
التي ما زالت حت�رض
التقليدية
بالطريقة
يعترب جتربة مهمة! فالإرتريون من �أوائل
ال�شعوب التي عرفت نبتة «النب» و�صنعوا
من حبوبها «القهوة» ،ومن ق�رش احلبوب
م�رشوبا حمليا �آخر يعرف بـ «الق�رش»
�أو «الق�شري» ،وما زال النب يح�رض بنف�س
الطريقة منذ مئات القرون وي�رشب قهوة
�أو ق�رشا.
�أما �إذا كنت ترغب يف االبتعاد عن الأ�سواق
ال�شعبية ب�أ�سمرة والتمتع بع�صائر الفواكه
اال�ستوائية الطازجة فعليك مبقهى «�سيتي
بارك»  City Parkاجلميل والقريب
من جادة اال�ستقالل .وللمقهى حديقة
غناء �صغرية ،ويقدم امل�رشوبات اخلفيفة
�إ�ضافة اىل القهوة الإيطالية ب�أنواعها
املختلفة.
ومن مناطق اجلذب ال�سياحي بالعا�صمة
الإريرتية وجوارها ،مقربة الدبابات!
وهي �أكرب مقربة للأليات الع�سكرية يف

العامل حيث ت�ضم ركام اليات ع�سكرية
من كافة احلروب التي �شهدتها اريرتيا،
فتوجد بقايا اليات ع�سكرية بريطانية
وايطالية ورو�سية واثيوبية ومينية
جنوبية وكوبية وغريها .وم�شاهدة الكم
الهائل من العتاد احلربي ،يف امليدان
ال�ضخم على طريق املطار تثري احلزن
والرهبة يف نف�س الوقت.
ومما جتدر زيارته �أي�ضا غابة «بلزا»،
وت�ستغرق الرحلة من و�سط العا�صمة
الإرترية اىل حممية «بلزا» �أقل من ن�صف
�ساعة ،وهي عبارة عن غابة طبيعية
جميلة تطل على بحرية رائعة ،ومما يزيد
من جمالها البيوت ال�صغرية املنت�رشة
على �أطرافها ،حيث ب�إمكان املرء م�شاهدة
القرويني وهم يفلحون ارا�ضيهم يف البعد،
ناهيك عن روعة م�شهد غروب ال�شم�س يف
الأفق وراء اجلبال اخل�رضاء ،وجو «بلزا»
معتدل جدا ومييل اىل الربودة خالل ا�شهر
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ال�شتاء.
وبارتريا العديد من املحميات الطبيعية
ويقع بع�ضها يف الطريق اجلبلي املتعرج
الوا�صل بني العا�صمة ا�سمرا ومدينة
م�صوع ،امليناء الرئي�سي للبالد ،ويعترب
هذا الطريق من املعجزات الهند�سية التي
مت حتقيقها خالل القرن املا�ضي ،حيث
انه ينحدر بال�سيارات من ارتفاع  2500مرت
�إىل م�ستوى �سطح البحر يف م�سافة ال تزيد
عن �سبعني كيلومرتا افقيا .ويحاذي هذا
الطريق خط ال�سكك احلديد القدمي ،الذي
دمر خالل الثورة الإرترية �إ�ضافة اىل خط
التليفريك الذي كان الأطول عند ان�شائه
والذي فكك �إبان االنتداب الربيطاين .ومتر
الطريق التي تتخلل غابات مدارية و�شبه
متو�سطية بالقرب من دير «دبر بيزن» �أو
جبل بيزن ،وهي اديرة قدمية جدا بنيت
منذ مئات ال�سنني ،وتعك�س عمارتها
ا�سلوب البناء يف اله�ضبة االرترية خالل
القرون الو�سطى .وتتيح الرحلة عرب
هذه الطريق فر�صة لل�سائح للتعرف على
جانب من احلياة الطبيعية يف ارتريا،
حيث تكرث ا�رساب الطيور بانواعها
املختلفة مبا يف ذلك الن�سور والعقبان
وال�صقور ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
�أنواع القرود التي تعي�ش يف املنحدرات
ال�رشقية املطلة على الطريق ،وبالأخ�ص
قرود البابون والن�سنا�س وغريها .ومتثل
الرحلة عرب طريق ا�سمرا ـ م�صوع رحلة
عرب النطاقات املناخية الثالثة التي
تغطي ،ارتريا ،كما �أنها ت�شبه رحلة
من مدينة يف �شمال �إيطاليا �إىل مدينة
عثمانية ـ م�رصية.
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امللف ال�سياحى

بني �أح�ضان لول�ؤة الربح االحمر
يالحظ امل�سافر كلما �إابتعد عن ا�سمرا،
كمية الدمار الذي احلقته احلروب باملدن
والطبيعة االرترية ،فالغابات التي
كانت قبل قرن تغطي نحو  40%من �إجمايل
م�ساحة ارتريا البالغة  121الف كيلومرت
مربع �أ�صبحت تغطي ن�سبة �ضئيلة فقط
من البالد� .أما �شبكة ال�سكك احلديدية
والطرقات وامل�صانع (جتميع ال�سيارات
والتعليب وال�صناعات التحويلية) فدمرت
ب�شكل �شبه كامل ،ناهيك عن التخريب
الذي حلق بال�سدود و�شبكات الري
واملزارع حيث كانت ارتريا بلدا م�صدرا
للخ�رضوات والفواكه �إىل اوروبا وال�رشق
الأو�سط ،ومل تبق �سوى الرثوة احليوانية
ال�ضخمة ،التي ي�صدر جزء كبري منها
اىل اخلارج ومزارع الفواكه اال�ستوائية
ـ املاجنو ،املوز ،ال�شمام ،الباباي
الخ ـ التي ت�سعى ارتريا اىل ت�صديرها
للخارج.
وكما ا�سلفنا تعترب الرحلة من ا�سمرا �إىل
م�صوع رحلة من مدينة يف �شمال �إيطاليا
�إىل مدينة عثمانية ـ م�رصية� ،إال �أنها
مدينة عثمانية ـ م�رصية حلقها الكثري من
الدمار.
تتكون مدينة م�صوع يف الأ�صل من
جزيرتي با�ضع وطوالوت التاريخيتني،
حيث ان با�ضع هي امليناء الذي نزل فيه
ال�صحابة يف طريقهم �إىل النجا�شي ملك
احلب�شة .وو�صل بني اجلزيرتني بج�سور
خ�شبية ـ �سقالة ـ ون�ش�أت مدينة م�صوع.
�سيطر الأتراك العثمانيون وامل�رصيون
على املدينة لأكرث من  400عام ما �أك�سب
املدينة طابعها املعماري املتفرد ،حيث
بنيت الكثري من م�ساكنها على الطراز

امل�سمى بالـ «رو�شان»
حمليا .فيما جتلى الطابع
العثماين يف الكثري من
مبانيها ال�ضخمة .ويعترب
ق�رص الإمرباطور ،الذي
تعر�ض للق�صف والتدمري
من �أروع الأمثلة التي
بنيت على ذلك النمط يف
وقت الحق .وعلى الرغم
من الدمار الذي �أ�صاب
املدينة وحاجة مبانيها
�إىل الرتميم �إال �أن ب�إمكان
الزائر ت�أمل روائع املعمار الإ�سالمي
للمدينة.
و�أف�ضل طريقة للتجول يف م�صوع هي
ال�سري على الأقدام ،يف �أزقتها وحواريها
ال�ضيقة ،والتمتع مببانيها الأثرية التي
ما زالت قائمة كم�سجد احلنفي الذي
يزيد عمره عن  500عام والذي يتمتع
ب�أعمال ج�ص مذهلة ،لدقتها وجمالها
بالإ�ضافة اىل الرثية التي تتو�سط �سقفه
من الكري�ستال «املنفوخ» Murano
 ،chandelierوتوجد �أمام مرف�أ
املدينة �ساحة ت�ضم جمموعة من البيوت
امل�صنوعة من «احلجر املرجاين» ،الذي
طوعه االرتريون لبناء مبان جميلة و�صلبة
جدا .ومل�صوع واحد من �أروع ال�شواطئ
يف العامل ،وهو �شاطئ «قرق�سم» الذي
يتمتع برمال بي�ضاء خالبة ،ومياه زرقاء
والزوردية ت�سحر االلباب .وبامكان املرء
زيارة جزر دهلك ـ  360جزيرة ـ عرب رحلة
بحرية ق�صرية.
حتظى جزر دهلك ببع�ض من اف�ضل مواقع
الغط�س اال�ستوائية ،حيث ان مياهها
مركز تكاثر للعديد من انواع
الدالفني وا�سماك القر�ش
واحليتان ،وتعترب م�شاهدة
الدالفني واحليتان وقت
الغروب بالأخ�ص من �أجمل
املناظر التي قد ي�شاهدها
االن�سان يف حياته .وحتيط
بدهلك �شعب مرجانية
بكر توفر بيئة مثالية
لأعداد و�أنواع هائلة من
الأ�سماك اال�ستوائية امللونة
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واجلميلة ،التي تزيد ال�شعب املرجانية
جماال على جمال .ولل�شعب املرجانية
يف دهلك ميزة ا�سا�سية وهي �صفاء
املياه التي تتكاثر بها .وبجزر دهلك
حياة برية متنوعة اي�ضا حيث تنت�رش
بها املها العربية والغزالن وال�سالحف
ال�ضخمة جدا .وبرحلة ال ت�ستغرق �سوى
�ساعات قليلة على زورق �رسيع بامكان
املرء الذهاب من جزر دهلك �إىل منخف�ض
دنكاليا ،الذي يعترب من �أغرب عجائب
الطبيعة ،فاملنخف�ض يعترب من الأماكن
االكرث �إخفا�ض ًا يف العامل ،واجزاء وا�سعة
منه عبارة عن �أر�ض ملحية �رصفة ،ال تربة
وال حجارة ،ملح مد الب�رص .كما �أن به
العديد من الرباكني الن�شطة واخلامدة،
وميثل نقي�ضا لله�ضبة يف اجلو والطبيعة،
حيث ت�سجل به �أعلى معدالت احلرارة يف
العامل ( 60درجة مئوية) ،غري �أنه يحظى
بجمال خالب ،ف�أر�ضه امللحية تتلون مع
حترك ال�شم�س يف ال�سماء ،فتبدو يف الأفق
االلوان احلمراء والزرقاء والالزوردية وما
بينها من درجات .وتوجد يف بع�ض اجزاء
املنخف�ض حياة برية رائعة حيث تنت�رش
به جمموعات النعام والغزالن والظباء
وحمري الوح�ش ،ا�ضافة �إىل احليوانات
املفرت�سة التي تتبعها كال�ضباع والذئاب
والثعالب وال�سنانري ال�ضخمة .وبالإمكان
زيارة منخف�ض دنكاليا با�ستئجار
�سيارة ذات دفع رباعي مل�شاهدة داخل
املنخف�ض� ،أما �شواطئ املنخف�ض فتحظى
بغابات املنغروف التي توفر بيئة مثالية
للطيور املهاجرة وامل�ستوطنة ،وبامكان
املرء م�شاهدة الكثري من انواع الطيور
كاللقلق مثال.
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�إن الإبداع يبد�أ من الإن�سان لذلك جتد
الكثري من املبدعني قد انطلقوا من بيئة
�ضيقة وحمدودة  .كما �أن الر�ؤية الإيجابية
للنف�س هي �سبب النجاح ونذكر هنا �أربع ع�رشة قاعدة تقود �إىل الإبداع وهي :
القاعدة الأوىل  " :قاعدة الرغبة "هناك طريقة  ...عندما تكون هناك رغبة .
القاعدة الثانية � " :أجج رغبتك يف النجاح " �إذا و�صلت رغبتك يف احل�صول �إىل احلكمة
درجة رغبتك يف احل�صول على احلياة يف حلظة الغرق �ستح�صل على احلكمة � " .سقراط"
كيف حتكم �أن هذا ال�شيء غري ممكن ؟ اجلواب :جرب " لو تعلقت همة �أحدكم بالرثيا
لنالها "  .حديث �رشيف  .القاعدة الثالثة  " :و�ضع هدف " يجب �أن يكون لك هدف
وا�ضح �إن مل يكن لديك هدف .
القاعدة الرابعة � " :أرفع م�ستوى �أهدافك " �أن يكون هدفك عالي ًا � ...إن مل تر�ضى �إال
بالقمة ف�ست�صل �إليها .
القاعدة اخلام�سة  " :التعلم " تقف احلياة عندما يقف التعلم  .قد �أعذرك �إذا مل تكن
تعلم ولكن ال �أعذرك �إذا مل تتعلم ما يجب �أن تعلم .
القاعدة ال�ساد�سة  " :العمل " �إن �أعظم غايات احلياة الدنيا لي�ست املعرفة  ...بل
العمل  " .توما�س هك�سلي " .
القاعدة ال�سابعة  " :ركّ ز على ما ميكنك فعله ال على ما ال ميكنك فعله " لكي حتقق
ما تريد ركّ ز على ما ميكنك فعله ال على ما ال ميكنك فعله  " .قبل �أن تبحر حدد نقاط
الو�صول " .
القاعدة الثامنة  " :حتديد البداية و اال�ستمرار حتى النهاية" لكل �أمر عظيم البد من
بداية  ...ولكن اال�ستمرار حتى النهاية هو املجد احلقيقي " .فرن�سي�س دروبي" .
القاعدة التا�سعة  " :كن مرن ًا " غيرّ طريقتك � ...إذا ا�ستمر فعلك بنف�س الطريقة ف�ستجني
دائم ًا نف�س النتيجة .
القاعدة العا�رشة  " :العودة من جديد" لي�ست العربة بعدد املرات التي �سقطت فيها
�أر�ض َا  ...بل بعدد املرات التي ا�ستطعت �أن تقف فيها ثاني ًا  " .ريرتي بيتول" القاعدة
احلادية ع�رشة � " :أنت امل�س�ؤول عن قرار الإيقاف " �إن الآخرين ب�إمكانهم �إيقافك ب�شكل
م�ؤقت و لكن ال�شخ�ص الوحيد الذي ي�ستطيع �إيقافك دائم ًا هو �أنت .
القاعدة الثانية ع�رش  " :ال ت�ستعجل النتائج " احلياة كثمرة ال�شجرة  ...عندما تن�ضج
ت�سقط مبفردها  .القاعدة الثالثة ع�رش  " :ا�ستمرار النجاح " �إن التميز ال يبقى وحيد ًا
مبفرده  ...فمن امل�ؤكد �أنه �سيجتذب له جريان ًا  " .كونفو�شيو�س ".
القاعدة الرابعة ع�رش  " :اللحظة هي م�سئوليتك وحياتك فا�ستفد منها ل�صنع امل�ستقبل"
تذكر �أن الوقت ال يعود للوراء  ...ف�إن مل تتعلم كيف ت�صبح حياتك  ...ف�أنت من
�سيعود للوارء .

قواعد االبداع

حوار بني �صحفى وعامل

�س�أل �أحد ال�صحفيني توما�س �أدي�سون� :أما تعرتف بف�شلك يف اخرتاع
م�صباح كهربي بعد  9999حماولة فا�شلة ؟
فكان جواب �أدي�سون :خط�أ يا �صديقي ..فقد اكت�شفت  9999طريقة ال
تو�صلني للحل ال�سليم �،إن ر�أيك ال�سلبي يف لي�س �إال وجهة نظرك وما
ر�أيته �أنت ..وال ي�شرتط �أن يعرب عن احلقيقة  ،فاحلقيقة هي �أنه ما من
�إن�سان عاجز عن النجاح ..وما من �إن�سان �سلبي ..فالإن�سان خملوق به
مقومات النجاح .
40

*-

مقوالت العظماء يف النجاح :

*  -احلياة �إما �أن تكون مغامرة
جرئيه� ..أو ال �شيء ( هيلني كيلر )
*  -لي�س هناك من هو �أكرث ب�ؤ�س ًا
من املرء الذي �أ�صبح الالقرار هو
عادته الوحيدة ( وليام جيم�س )
* � -إذا مل حتاول �أن تفعل �شيء �أبعد
مما قد �أتقنته  ..ف�أنك ال تتقدم �أبدا
(رونالد .ا�سبورت )
*  -عندما �أقوم ببناء فريق ف�أين
�أبحث دائما عن �أنا�س يحبون الفوز
 ،و�إذا مل �أعرث على �أي منهم ف�أنني
ابحث عن �أنا�س يكرهون الهزمية
( رو�س بروت )
* � -إن �أعظم اكت�شاف جليلي  ،هو
�أن الإن�سان ميكن �أن يغري حياته ،
�إذا ما ا�ستطاع �أن يغري اجتاهاته
( وليام جيم�س )
العقلية
* � -إن الإجابة الوحيدة على
الهزمية هي االنت�صار ( ون�ستون
ت�رش�شل)
*  -لعله من عجائب احلياة �،إنك
�إذا رف�ضت كل ما هو دون م�ستوى
القمة  ،ف�إنك دائما ت�صل �إليها
(�سومر�ست موم )
� .14إن ما ي�سعى �إليه الإن�سان
ال�سامي يكمن يف ذاته هو � ،أما
الدينء في�سعى ملا لدى الآخرين
(كونفوي�شيو�س )
 .15قد يتقبل الكثريون الن�صح
 ،لكن احلكماء فقط هم الذين
ي�ستفيدون منه ( بابليليو�س �سري�س
)
 .16لي�س هناك �أي �شي �رضوري
لتحقيق جناح من �أي نوع �أكرث من
املثابرة  ،لأنه يتخطى كل �شيء
حتى الطبيعة .
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من �أقوال الفال�سفة يف احلب

يحكى �أنه يف قدمي الزمان كان رجل عجوز  ،له ثالثة �أبناء
 ،وكانوا جميعًا يعي�شون يف حب و�سعادة.
وفى �أحد الأيام مر�ض الأب  ،وازداد الأمل عليه حتى
اقرتب من املوت  ،وكان الأبناء الثالثة يتناف�سون يف خدمة
�أبيهم ومتري�ضه .
فطلب االبن الأ�صغر من �إخوته �أن ي�سمحوا له ب�أخذ �أبيه
�إىل بيته ؛ ليتفرغ خلدمته ومتري�ضه ،رف�ض الأبناء يف
البداية ولكنهم وافقوا عندما �أخربهم �أخوهم �أنه �سوف
يتنازل لهم عن ن�صيبه من مرياث �أبيه ،و�أخذ االبن الأ�صغر �أباه �إىل منزله ،وتعاون الزوجان على رعاية
الأب املري�ض وخدمته حتى مات.
وفى �إحدى الليايل ر�أى االبن �أباه يف املنام  ،ف�أخربه �أنه قد خب�أ ً
كنزا يف مكان بعيد ،وفى ال�صباح ذهب االبن
ً
مملوءا باجلواهر والأموال � ،أخذ االبن ال�صندوق ،
�صندوقا �صغريًا
�إىل املكان الذي حدده �أبوه  ،فوجد
ً
وذهب �إىل �إخوته  ،فق�ص عليهم ما حدث ،فقالوا له :
لقد تنازلت لنا عن ن�صيبك يف مرياث �أبيك  ،ولي�س لك حق يف هذه الأموال !
وفى الليلة التالية ر�أى حل ًما مماث ًال  ،وعندما عرث على الأموال ذهب بها �إىل �إخوته  ،ف�أخذوها منه  ،وقالوا
له كما قالوا من قبل .
ً
حزينا  ،فلما نام ر�أى �أباه يف منامه  ،ف�أخربه �أنه و�ضع دينا ًرا يف جرة املاء يف حقلهم البعيد
وعاد االبن �إىل بيته
 ،فذهب االبن �إىل �إخوته  ،فلما �أخربهم مبا ر�أى � ،أخذوا ي�سخرون منه ،وقالوا له :
دينار واحد ؟!  ..خذه �أنت �إن �شئت .
ً
عجوزا يعر�ض �سمكتني للبيع فاقرتب
ذهب االبن �إىل احلقل  ،ف�أخذ الدينار وبينما هو يف الطريق قابل �صيادًا
منه و�س�أله :
بكم تبيع هاتني ال�سمكتني ؟!
فقال ال�صياد  :ال �أريد �سوى دينار واحد .
ف�أعطاه الدينار و�أخذ ال�سمكتني  ،وحينما و�صل �إىل البيت �أعطى ال�سمكتني لزوجته ،وطلب منها �أن تعدهما
للطعام .
ً
وما �إن �شقت الزوجة بطن ال�سمكة الأوىل حتى وجدت �شيئا يلمع  ،فلما �أخرجته  ،وجدت جوهرة كبرية ،
ومدت الزوجة يدها بال�سكني لتفتح بطن ال�سمكة الأخرى  ،فكانت املفاج�أة  ،لقد وجدت جوهرة ثانية يف بطن
ال�سمكة الأخرى .وتناقل النا�س �أخبار تلك اجلوهرة الثمينة ،فلما علم امللك �أمر ب�إح�ضارها له  ،وكاف�أ الرجل
عليها ب�أموال كثرية .

�أقوى �سبعة مقوالت فى العامل
� 1شك�سبري  :ال تلعب ابدا مب�شاعر االخرين،فقد تفوزباللعبه،لكنك تخاطر بفقدان من حولك مدى احلياه.
 2نابليون  :العامل يعانى كثريا لي�س ب�سبب ظلم اال�رشار،لكن ب�سبب�صمت اخليار.
 3اين�شتاين  :انا ممنت لكل هوالء الذين قالوا ىل ال،الن ب�سببهمفعلتها بنف�سى.
 4ابراهام لينكولن  :اذا كانت ال�صداقه هى نقطه �ضعفك،فانت اقوى�شخ�ص فى العامل.
 5مارتن لوثر كينج  :يجب ان نتعلم كيف نعي�ش معا كاخوه،اما�سنهلك معا كاحلمقى.
 6غاندى  :ال�ضعيف ال ي�ستطيع ان ي�سامح...فالغفران �سمهاالقوياء.
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(�أفالطون)
احلب �أعمى ..
احلب وردة واملر�أة �شوكتها
(�شوبنهاور )
ي�ضاعف احلب من رقة الرجل  ،وي�ضعف
(جارل�سون)
من رقة املر�أة .
احلب ي�ضعف التهذيب يف املر�أة ويقويه
(ري�شرت)
يف الرجل .
�إذا �أحبتك املر�أة خافت عليك و�إذا �أحببتها
(علي مراد)
خافت منك .
احلب مبارزة تخرج منها املر�أة منها
(البرويري)
منت�رصة �إذا �أرادت .
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 )

�أ�شهر ما قالة احلكماء العرب
*  -ما حك جلدك مثل ظفرك فتوىل
�أنت جميع �أمرك.
* � -أيقنت �أن امل�ستحيل ثالثة
الغول والعنقاء واخلل الوفى.
* � -أكل عليه الدهر و�رشب � ،أي
طال عليه الزمن .
* � -إن املنبت ال �أر�ضا قطع وال ظهرا
�أبقى ،يقال عن من يبالغ فى طلب
ال�شئ حتى يفوته على نف�سه.
*  -ك�أن على ر�ؤ�سهم الطري.
*  -خاطبوا النا�س على قدر
عقولهم.
*  -خري الكالم ما قل وجل ودل
ومل ميل.
*  -جال�س العقالء �أعداء كانوا �أم
�أ�صدقاء ف�إن العقل يقع على العقل
.
* � -إذا انت �أكرمت الكرمي ملكته
و�إن �أنت �أكرمت اللئيم متردا .
* � -إذا ر�أيت نيوب الليث بارزة فال
تظنن �أن الليث يبت�سم .
*  -ال تنه عن خلق وت�أتي مبثله .

واحة الرباعم
ق�صة
لالطفال
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طريق املحبة

ِ
ِ
�صديقتها زينب.
لزيارة
خرجت �سلمى من دارِ ها
ْ
ٍ
ورحبت بها وجل�ست معها يف
كعادتها
بالغ
برتحاب
زينب
ا�ستقبلتها
ٍ
َّ
ُ
ِ
لاَ
ِ
َ
زينب � َّأن
حظت
حوارهما
أثناء
�
ويف
احلوار،
أطراف
�
يتجاذبان
حجرتها
ْ
ُ
ً
قائلة:
وهنا �س�ألتْها زينب
�صديقتها �سلمى �شاردةٌ وك�أنها تفكِّر يف �أمرٍ َماُ ،
إخفاءه� ..أخربيني يا �صديقتي
أمرا ي� ِّؤرقك وحتاولني �
َ
�سلمى� ..أ�شعر � َّأن هناك � ً
ف�أنا �صديقتُك املخل�صةُ .
أجه�شت �سلمى يف البكاء وهي تقول :هناك م�شكل ٌة �أعاين منها يا زينب..
فج� ًأة �
ْ
م�شكل ٌة كبريةٌ .
ِّ
زينب يف ٍ
قلق :حت َّدثي ودعيني �أ�شارك م�شكلتك فربمَّ ا وجدنا لها حالًّ.
�س�ألتْها
ُ
ِ
جارتها �سعاد ،لقد بد� ْأت ت�شعر
وهنا �أخذت �سلمى تروي لها م�شكلتها مع
تع ْد تزورها يف ِ
ُ
تلعب
تفعل ومل تعد
بيتها كما كانت
� َّأن �سعاد ال حت ُّبها فلم ُ
ُ
ِ
حر�ضت َّ
�صارت ت�شعر
بنات اجلريان كي ال يلعبنْ َ معها ولذا
كل
ْ
معها ،بل َّ
بالوحدة وك�أنَّ ها منبوذةٌ من اجلميعُ ،رغم �أنها مل ت�ؤذي جارتَ ها �سعاد ولو
ٍ
ٍ
واحدة.
بكلمة
ِ
ِ
اهتمام ،وبعد
أخذت �سعاد تفكِّر يف
انتهت �سلمى من
ما �أن
ٍ
ق�صتها حتى � ْ
حكاية َّ
ٍ
�سعاد
غريب ح ًّقا ..فج� ًأة تن�سى
حلظات من التَّفكريِ هتفت زينب :ما تقولينه
ُ
ٌ
ِ
ِ
َ
َ
وحتر�ض بنات اجلريان � ً
أي�ضا على خ�صامك.
ال�صداقة الوطيدة التي بينكما
َّ
ِّ
�أجابتها �سلمى من بني دموعها� :أجلْ  ..هذا ما حدث ..و�أ�ؤكِّ د لك �أنيِّ مل �أفعلْ
لها �شي ًئا يغ�ض ُبها.
ٍ
طريقة جتعل �سعاد
ملعت عينا زينب وهي تقول :وما ر� ُأيك لو دللْتك على
ْ
ٍ
ِ
وبنات اجلريان ُيحببنك من جديد وال ُيخا�صموك �أب ًدا.
ِ
ِ
وجه �سلمى وهي تت�ساءل :كيف هذا ..ما تلك الو�سيلةُ التي
ظهرت احلريةُ على
مر ًة �أخرى؟
َّ
جتعلهن يعدنَ �صديقاتي ُ
ويحب ْبني َّ
�أجابتها زينب يف ٍ
ِ
ً
عبارة
لهن
دوك
ثقة :ك َّلما
ورواحك قويل َّ
التقيت َّ
بهن يف غُ ِّ
ِّ
ً
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ) ..و�سرتينَ خالل
�صغرية ..قويل َّ
لهن ( َّ
ِ
َ
الكلمات.
مفعول هذه
ام
� َّأي ٍ
ِ
ِ
وجه �سلمى وهي تقول :هل � ِ
ظهرت عالمةُ َّ
كالمك هذا؟
أنت مت�أكِّ دةٌ من
ال�ش ِّك على
ْ
ٍ
ٍ
�شديدة :مت�أكدةٌ
القادم
أ�سبوع
متاما ..و�أنتظر زيارتك ال
بثقة
�أجابتها زينب
ً
َ
َ
لتخربيني بالنتيجة.
ِ
فرح و�رسورٍ ،
يف
بابها
تطرق
�سلمى
ها
ب�صديقت
زينب
أ�سبوع وفوجئت
مر ال
ٍ
ُ
َّ
ِ
حلجرتها وهي تقول :ما الأمرِ � ..
ً
�سعيدة ج ًّدا.
أراك
زينب و�أدخلتْها
ْها
ت
ا�ستقبل
ُ
ً
ُّ
وكل بنات اجلريان
أ�صبحت �سعاد
�سعيدة وقد �
هتفت �سلمى :وكيف ال �أكون
ْ
رس هذه الكلمات؟
يحببني ج ًّدا ج ًّدا ج ًّدا ..ولكن �أخربيني بال�سرِّ ِّ  ..ما � ُّ
�إنها عبارة ال�سالم وعليكم !
ُ
طريق املح َّب ِة.
الم
ملعت عينا �سلمى وهي تر ِّدد :الآنَ
ُ
ال�س ُ
عرفت ال�سرِّ َّ َّ ..

تعلم من املا�ضى !

تعلم من املا�ضي الأليم بدال من �أن ي�ضايقك ،عليك دائما �أن تتذكر الذكريات
ال�سلبية ب�شكل �إيجابي ..فهي خربات تكونت لديك ..ولو عادت تلك املواقف
ف�سوف تت�صرف فيها ب�شكل �سليم..وماكان لك ذلك لوال مرورك بهذه املواقف
الأليمة يف املا�ضي.
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�أ�ضحك معنا

انقذين!!
املت�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!!
م�ش �شغاالة !!
ثالثة حكم عليهم بالإعدام امريكي واملاين
وعربي ،ف�سالوا الأمريكي :مباذا تريد ان
نعدمك باملق�صلة الكهربائية ام بال�سيف؟
فقال :باملق�صلة .فلم ت�شتغل املق�صلة
فافرجوا عنه ..ثم �سالوا الأملاين :مباذا
تريد ان نعدمك باملق�صلة الكهربائية ام
بال�سيف؟ فقال :باملق�صلة .فلم ت�شتغل
املق�صلة فافرجوا عنه ..ثم �سالوا
العربي :مباذا تريد ان نعدمك باملق�صلة
الكهربائية ام بال�سيف؟ فقال :بال�سيف.
ف�رصخ عليه النا�س :اطلب املق�صلة
الكهربائية املق�صلة الكهربائية .فقال:
انها ال ت�شتغل ال ت�شتغل..
اجلندي الغبي :
قال ال�ضابط للجندي يف احلر�س
اجلمهوري ـ عندما ي�صل الرئي�س �أطلق
واحد وع�رشون طلقة فرد اجلندي :طيب
اذا �أ�صبته يف الطلقة الأوىل هل �أكمل
الباقي .
�شعر ج�سم اال�سد !!
الأول :كم �شعرة يف ج�سم اال�سد؟ الثاين:
�شعرة .الأول :وكيف عرفت ذلك ؟؟ الثاين:
�إن مل ت�صدقني  ..عدها!.
كملي حلمك حبيبتي !!
قالت الزوجة لزوجها :حبيبي لقد حلمت
ب�إنك علمتني ال�سواقة وا�شرتيت يل
�سيارة ،فقال لها :يا حبيبتي ولي�ش ما
تكملي نومك؟ ف�س�ألته م�ستغربة وملاذا؟
فقال :لعلك تعملني حادثا ومتوتي.
وين راح القلم!؟
املمر�ضة:دكتور لي�ش التحميلة ورا
اذنك؟ الدكتور:العمى! احلقي املري�ضة
يبدو حطينا القلم بدل التحميلة.
ا�سرع ثالث كائنات !
�أ�رسع ثالث كائنات حـيه على الأر�ض:
الــــنــــمر  -الغزال  -بنت الحقها
�رص�صور .
الطفل الف�ضويل !!
ذهب الطفل لبائع الفاكه وقال له :هل
عندك موز وتفاح وبرتقال وماجنو
وانانا�س ؟ قال البائع  :نعم .قال الطفل:
ونحن اي�ضا عندنا !!
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الثعلب املراوغ

الثعلب
جاع
يوم ًا جوع ًا �شديد ًا حتى
�أ�رشف على املوت ،فراح
بها جوعه.
يفت�ش عن طعام ي�أكله� ،أو لقمة ي�سد
فوجد يف احلديقة ديك ًا مزهو ًا بنف�سه ي�صيح بني احلني واحلني من على احلائط
املرتفع ،ويرفع بعرفه �إىل العالء
بكربياء.
وعرف الثعلب الذكي �أن الديك املغرور
�ضعيف العقل ،ف�صمم �أن يح�صل عليه
ليكون طعامه لهذا الأ�سبوع ،بعد جوع
�أ�سبوع.
فتقدم منه بحذر ،وراح يعرج مظهر ًا
ال�ضعف واملر�ض والعجز.
ثم قال له :
�صباح اخلري �أيها الديك اجلميل ،يا ملك
الطيور و�سيد الدجاج.
ف�رس الديك بهذا الكالم وقال للثعلب � :أه ً
ال بك �أيها الك�سيح ،ماذا تريد مني و�أية
م�ساعدة تطلب؟
ً
فرد الثعلب بخبث� :أنا ال �أطلب �شيئا لنف�سي ،لكنني �سمعت �أن جماعة من الدجاج
تبحث عن ديك �شجاع جميل �صاحب عرف يليق بالتاج ليكون ملك الدجاج.
َ
فتعال معي لأن�صبك ملك ًا قبل فوات الأوان.
وم�شى الثعلب على مهل ،والديك �أمامه ي�ستعجله لي�صل �إىل اململكة.
وعلى الطريق ،هجم الثعلب من اخللف على الديك املخدوع ،فدق عنقه و�أكله.
ثم حل�س �شفتيه وهو يردد :هذا جزاء الغرور فلأبحث عن مغرورٍ �آخر.

�أقتل الكالم بالعمل!

�أترك �أعمالك تتحدث عنك وا�سكت �أنت ،فال تلق خطبا تتحدث فيها عن �إجنازك
ٍ
مبكذب وحا�سد ،وتكون عر�ضة لل�سخرية
وتفوقك وجميل �سريتك فتبتلى
واالزدراء ،ولكن قدم علما ح�سنا جميال بدعيا ي�رس الناظرين ،و�أعط مثال حيا من
الأخالق وال�سرية احل�سنة وال�سجايا احلميدة ،فهي �أعظم �شهادة على عظمتك و�سموك
وعلو منـزلتك� .إن الفا�شلني �أكرث النا�س �أقواال و�أقلهم �أعماال فهم يتحدثون عن �أعمال
وهمية وعن منجزات خيالية ليك�سبوا ر�ضا النا�س و�إعجابهم فما يزدادون �إال مقتا،
وليتهم اكتفوا بذلك ،بل زادوا الطني بلة ،فن�رشوا الأراجيف وال�شائعات وا�ستهلكوا
�أوقاتهم يف كرثة الكالم ،وتركوا (العمل) ،ومل يقدموا للأمة �سوى ~ ..املزيد››

ق�صة وحكمة !

جاء يف حكم و ق�ص�ص ال�صني القدمية �أن ملكا �أراد �أن يكافئ �أحد مواطنيه فقال له :
امتلك من الأر�ض كل امل�ساحات التي ت�ستطيع �أن تقطعها �سريا على قدميك ..
فرح الرجل و�رشع يزرع الأر�ض م�رسعا ومهروال يف جنون ..
�سار م�سافة طويلة فتعب وفكر �أن يعود للملك ليمنحه امل�ساحة التي قطعها
..
ولكنه غري ر�أيه وقرر موا�صلة ال�سري ليح�صل علي املزيد ..
�سار م�سافات �أطول و�أطول وفكر يف �أن يعود للملك مكتفيا مبا و�صل �إليه ..
لكنه تردد مرة �أخرى وقرر موا�صلة ال�سري ليح�صل علي املزيد واملزيد ..
ظل الرجل ي�سري وي�سري ومل يعد..
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كلمات لها معنى

* � -إىل كل الرائعني الذين تت�أخر �أمانيهم عن كل
من يحيط بهم ب�ضع �سنني ال ب�أ�س ..دائم ًا ما يبقى
�إعالن املركز الأول ..لأخر احلفل !!
* � -إذا �سبقك من هم معك  ،ف�أعرف �أن ما �ستح�صل
عليه �..أكرب مما تت�صور ؟ !!
* � -إذا قدت �سيارتك و�آذاك �إن�سان فال تنزعج..
وا�ستخدم القاعدة املكتوبة على املر�آة اجلانبية:
"الأج�سام التي تراها هي �أ�صغر مما تبدو عليه يف
الواقع"
*  -ال تخجل من �أخطائك  ...ف�أنت م�صنف
من �ضمن الب�شر..ولكن اخجل �إذا كررتها ...
وادعيت �أنها من فعل القدر..
*  -عندما تنمو �أظفارنا..نقوم بق�ص الأظافر..
والنقطع �أ�صابعنا!..
وكذلك عندما تزيد م�شاكلنا بالأ�سرة..يجب �أن
نقطع امل�شاكل ..ال �أن نقطع عالقاتنا
*  -لو�ضربت طفال �ضربة خفيفة و�أنت "توبخه"
لبكى..ولو�ضربته �ضربة �أقوى و�أنت "متازحه"
ل�ضحك..
*  -الأمل النف�سي �أ�شد �إيذاء من الأمل اجل�سدي..
الكلمة جترح
*  -من �شجرة واحدة ميكنك �أن ت�صنع مليون عود
كربيت..وميكن لعود كربيت واحد �أن يحرق
مليون �شجرة..
* " -التدع موقف غ�ضب واحد يحرق �صورتك �أمام
كل النا�س"
* � -إن الذي ميدحك مبا لي�س فيك وهو را�ض
عنك� ..سيذمك مبا لي�س فيك عندما ي�سخط
عليك..
*  -حاول �أحد املوظفني �إيهام من حوله �أنه �شخ�ص
مهم..فلما طرق رجل عليه الباب �سارع املوظف
�إىل حمل �سماعة الهاتف متظاهرا ب�أنه يكلم �شخ�صا
مهما..فلما دخل الرجل قال له املوظف":تف�ضل
اجل�س ولكن انتظرين حلظة ف�أنا �أحاول حل بع�ض
امل�شاكل "..وبد�أ يتظاهر ب�أنه يتكلم بالهاتف ملدة
دقائق..ثم �أغلق ال�سماعة وقال للرجل :تف�ضل
ماهو�سبب زيارتك؟ فقال الرجل" :جئت لإ�صالح
الهاتف يا �أ�ستاذ"!!
فلنقبل �أنف�سنا كما نحن..ف�إن النا�س تكره
املت�صنع..
* � -أح�س رجل ب�أن عامال فقريا مي�شي خلفه..
فقال الرجل يف نف�سه" :ه�ؤالء ال�شحاذيني دائما
يالحقوننا ليطلبوا مزيدا من املال"!..
فقال العامل الفقري للرجل :عفوا يا�سيدي..
حمفظتك �سقطت منك"..
فلنح�سن الظن بالآخرين"
*  -نحن نعلم �أن للطاولة �أرجل ولكننا نتقبل �أنها
ال ت�سري..
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م�س�ؤول جلنة �سباق الدراجات اجلبلية بفرع االحتاد الوطنى
ل�شباب وطلبة �إرتريا باالقليم االو�سط ال�شاب موائل مهن�شو :

�شبابنا اليوم يتقدم ال�سباقات الدولية
�إعداد  :بالى تولدى

ال�شباب هم �أغلى ما متلك الأمة من طاقاتها
الب�رشية  ،فهم يف مرحلة املراهقة وبداية
تعد نف�سها
مرحلة ال�شباب قوة احتياطية ّ
لت�سلم مهام احلياة  ،وكيف ما يكون
ال�شباب يكون م�ستقبل الأمة .
لذا ف�إن العناية بجيل ال�شباب ورعايته
جزء من التخطيط مل�ستقبل ا ُالمة ،
واحلر�ص على مكانتها و�إن التفكري
با�ستيعاب طاقات ال�شباب  ،ورعاية
طاقاتهم  ،وتنمية قدراتهم وملكاتهم ،
م�س�ؤولية الدولة واملجتمع والأ�رسة .
كما �أن طاقة ال�شباب اجل�سدية والفكرية
والنف�سية � ،إن مل توجه وتوظف ،
تتحول �إىل عمليات هدم وتخريب يف
املجتمع  ،بل وتنعك�س على كيان الفرد
نف�سه انعكا�س ًا �سلبي ًا .
ميتاز ال�شباب يف هذه املرحلة باحليوية
 ،والقوة اجل�سدية  ،لذا ف�إن تنمية روح
الريا�ضة م�س�ألة �أ�سا�سية  ،لإنقاذهم
من الوقوع يف م�ستنقع االدمان وذلك
بفتح النوادي الريا�ضية  ،واملالعب ،

وامل�سابح  ،و�ساحات ال�سباق  ،و�إقامة
امل�سابقات الريا�ضية  ،ور�صد اجلوائز
للمتفوقني منهم.
ادراكا منه الهمية الريا�ضة يف تربية
و�إعداد �شباب يتميز ب�أخالقية القوة،
وتفوق الآخرين
واحرتام املناف�سة ،
ُّ
 ،واالن�ضباط الأخالقي يف التعامل مع
القوة وجمال اجل�سم  ،بعيد ًا عن الغرور
واال�ستعالء قام االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا طوال عقدين من االهتمام
بكافة املجاالت الريا�ضية ومنها ريا�ضة
�سباق الدراجات اجلبلية التي
تعترب اال�سا�س املتني ملن�شط
الدراجات االرتري
�سباق
وما يحققه من اجنازات
ريا�ضية يف املحافل الداخلية
واخلارجية.
وبعد مرور ع�رشون عاما على
انطالقة هذا املن�شط الريا�ضي
الذي �صاحبته العديد من
التحديات طوال م�سريته
ولكن بف�ضل مثابرة امل�رشفني
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على هذا املن�شط والدعم املتوا�صل
من قبل االحتاد الوطني ل�شباب وطلبة
ارتريا متكنا من امل�ضي قدم ًا وبث الروح
لريا�ضة �سباق الدراجات اجلبلية واليوم
ميتلك هذا املن�شط الريا�ضي الكثري من
املواهب الفتية والتي �ستكون م�صدر
الدعم لريا�ضة �سباق الدراجات االرترية
من خالل تفريخ كوكبة من الدراجني
الذين �سي�رشفون ا�سم ارتريا يف املحافل
الدولية وي�ضمنون موا�صلة هيمنة دراجينا
على ال�سباقات االفريقية والو�صول اىل
من�صات التتويج العاملية.
ان االهتمام بالطاقات واملواهب الواعدة
هو م�سئولية اجلميع لذا فلن�شمر عن
ريا�ضة الدراجات
�سواعدنا لتنمية
اجلبلية وتن�شئة جيل يعتز بهويته
ووطنيته  ..جيل االجنازات الريا�ضية
على كل ال�صعد.
نبذة عن �سباق الدراجات اجلبلية االرترية :
بداء من�شط �سباق الدراجات اجلبلية
يف ارتريا يف العام 1993م مببادرة قام

ريا�ضة
بها بع�ض الرعيل االول من الدراجون
االرتريون امثال الدراج االوملبي جيوفاين
مات�سوال وبرعاية االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا.
وبالرغم من ان هذا املن�شط الريا�ضي
يف بداياته قد اخت�رص على طلبة املدار�س
املتو�سطة والثانوية بالعا�صمة ا�سمرا
اال ان الطفرة التي �شهدها من�شط �سباق
الدراجات يف ت�سعينيات القرن املا�ضي
�رسعان ما ادت اىل انت�شاره يف كافة
ارجاء البالد.
خالل الع�رشون عاما املا�ضية �شهد من�شط
�سباق الدراجات االرترية قفزات نوعية
متثلت يف بروز العديد من الريا�ضيون
الذين �سطع ا�سمهم عاليا يف �سماء ريا�ضة
�سباق الدراجات على ال�صعيدين املحلي
والعاملي وما يدل على اهمية من�شط �سباق
الدراجات اجلبلية هو ان معظم ه�ؤالء
الدراجون قد كانت بداياتهم االوىل مع
الفرق التابعة لالحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا.
ميكن تق�سيم املراحل التي مر بها من�شط
�سباق الدراجات اجلبلية منذ بداية
تا�سي�سه قبل ع�رشين عاما اىل ثالثة
مراحل.
املرحلة االوىل : 1993/1998
برز يف هذه املرحلة جمموعة من الدراجون
الذين كان لهم ح�ضورا بارزا يف املحافل
الدولية منهم املت�سابق داويت حماري)
اراب( وهو مت�سابق حمرتف بفريق
ماركوبولو الهولندي وترتيبه الع�رشون
على �سلم الدراجني العامليني والدراج
هبتي ولد �سم�ؤن بطل طواف ارتريا ثالثة
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اعوام متتالية منذ العام 2001م وع�ضو
فريق ماركو بولو ،باال�ضافة لع�ضو
فريق (MTN QUEBEKA CYCLING
 )TEAMالدراج مريون رئ�سوم وغريهم.
املرحلة الثانية : 1998/2004
بداء من�شط �سباق الدراجات اجلبلية
بالرتاجع يف هذه املرحلة حيث انعدمت
املناف�سات يف هذا املن�شط تقريبا اال
من بع�ض هذه املناف�سات التي كانت
تقام يف بع�ض االقاليم ،وجراء ذلك
ظهر هذا التاثري على �سباق الدراجات
الهوائية الذي يعتمد على املواهب التي
يتم تفريخها يف نظريه اجلبلي كان من
نتيجته حتقيق نتائج خميبة يف الن�سخة
االوىل من البطولة االفريقية للدراجات
الهوائية التي ا�ست�ضافتها القاهرة عام
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2006م.
املرحلة الثالثة  2004اىل االن
بداء من�شط �سباق الدراجات اجلبلية
بزخم جديد مع قيام االحتاد الوطني
ل�شباب وطلبة ارتريا بو�ضع ا�س�س ولوائح
جديدة للم�سابقات التي ان�صبت يف اال�سا�س
على اكت�شاف املواهب الفردية وتنميتها
باال�ضافة لتخ�صي�ص �سباق الدراجات
يف اجلبال واالرا�ضي غري املمهدة.وقد
�شهدت هذه املرحلة بزوغ العديد من
الدراجني الذين احتكروا من�صات التتويج
الدولية وكان االحرتاف طريقهم اىل ابرز
فرق الدراجات العاملية بعد ان كانت
بداياتهم يف من�شط الدراجات اجلبلية.
ميكن ذكر كل من الدراجون دانئيل تخلي
هيمانوت بطل افريقيا 2010م و�صاحب
االجناز الوحيد بتمكنه من حتقيق
امليدالية الذهبية ل�سباق �ضد ال�ساعة يف
البطوالت االفريقية 2012 /2011 /2010م
باال�ضافة للدراج ناتنائيل برهاين بطل
افريقيا 2011م واف�ضل دراج افريقي 2012م
وغريهم من الدراجون .
جنبا اىل جنب مع امل�سابقات املنتظمة
التي ي�شهدها من�شط �سباق الدراجات
اجلبلية مت القيام برحالت بالدراجات
اىل كل من نقفة -ع�صب 900كم وا�سمرا-
�ساوة.
كما ان البالد على موعد مع �سباق طواف
ارتريا للدراجات اجلبلية مبنا�سبة
لتنظيم �سباق
الذكرى الع�رشون
الدراجات اجلبلية و�سيتكون الطواف من
�ستة مراحل وي�شمل تغطية 314كم يف
كافة ارجاء البالد مب�شاركة فرق من
كل االقاليم باال�ضافة ملنتخب وزارة
الدفاع.
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الريا�ضة  :ال�شباب الدائم

لثقافة البدنية :
بالثقافة
يق�صد
جمموعة
البدنية
العلوم واملعارف
بج�سم
املرتبطة
والتي
الإن�سان،
تهدف �إىل امتالك
ج�سم �سليم وعقل
.وتهتم
�سليم
بالريا�ضة ،والتغذية ،وف�سيولوجيا
ج�سم الإن�سان ...
لي�ست ثقافة ال�صحة البدنية جمرد حديث
عن القوة �أو االحتمال �أو ن�سبة الدهون
ولكنها جتمع بني ذلك كله فمن املمكن
�أن تكون قويا ولي�س لديك قوة احتمال،
�أو لديك قوة احتمال ولي�س لديك مرونة
ون�ستخل�ص من ذلك كله انه ال ميكننا
تقدمي تعريف عام و�شامل ملفهوم اللياقة
بعيدا عن مكوناتها وعنا�رصها اخلم�س
التايل ذكرها  -وحتقيق التوازن بني هذه
املكونات ت�ساوي لياقة �صحية و�سليمة
جل�سم الإن�سان ،وعليك بدرا�سة كل عن�رص
على حدة وان ت�ضع يدك على مواطن القوة
وال�ضعف ومعاجلة نقاط �ضعفك لأن ذلك
ي�ؤثر على �صحتك بوجه عام .

عنا�صر اللياقة الأ�سا�سية:

 قوة التحمل يف وجود الطاقة التيتعتمد على الأوك�سجني .
 القوة الع�ضلية. قوة التحمل الع�ضلي . املرونة . -التكوين اجل�سماين .

قوة التحمل يف وجود الطاقة الهوائية :

هي قدرة اجل�سم على ت�شغيل كل املجموعة
الع�ضلية على فرتة طويلة وعلى نحو
معتدل با�ستخدام الطاقة التي تعتمد
على الأك�سجني .وي�ستخدم الأك�سجني
يف حتليل املواد الن�شوية وحتويلها
�إىل طاقة دائمة ،كما ي�ساعد على حتليل
الدهون والربوتينات والقيام بالأن�شطة
الريا�ضية التي تعتمد على الأك�سجني
تزيد من معدل �رضبات القلب ،وتزيد
من قدرة الأع�ضاء على االنقبا�ضات حيث
ت�ساعد االنقبا�ضات القوية على تدفق
الدم ب�شكل �أف�ضل و�أقوى وبالتايل تهيئ
اجل�سم ملمار�سة �أي ن�شاط ب�شكل �أف�ضل.

ن�صيحة:

 عليك مبمار�سة التمرينات البدنيةمن  30-15دقيقة على الأقل وذلك ح�سب
معدل �رضبات القلب و�إذا كنت ال ت�ستطيع
ممار�ستها مرة واحدة فلتكن على ثالث
مراحل يوميا كل مرحلة منها ع�رش دقائق
.
 املداومة على ممار�سة التمريناتالبدنية من  4-3مرات �أ�سبوعيا للح�صول
على ت�أثري دائم .االعتدال والتدرج يف
ممار�سة مثل هذه الأن�شطة ي�ساعد على
عدم التعر�ض لل�رضر وكلما انتظمت كلما
كنت �أقوى و�أ�صح ،البد من وجود فرتات
للراحة وتغيري الأيام ي�ؤدى �إىل نتائج
�أف�ضل.
عليك بالإن�صات جيدا �إىل ما ير�سلهج�سمك من �إ�شارات مثل ال�شعور بالأمل
لتحديد �أوقات الراحة والعمل.

القوة الع�ضلية :هي قدرة ع�ضالت اجل�سم
على توليد قدر من القوى يف فرتة ق�صرية
م�ستخدمة الطاقة التي ال تعتمد على
الأك�سجني.
وهذه التمرينات ت�ساهم يف تقوية
الع�ضالت وزيادة حجمها بل وزيادة حجم
الأن�سجة املت�صلة بها وزيادة كثافتها لأن
هذه التمارين ت�ؤدى �إىل تو�سيع اخلاليا
وبناء الع�ضالت .وبعيدا عن الناحية
اجلمالية ،كلما ازداد حجم الع�ضالت
والأن�سجة املت�صلة بها كلما كان اجل�سم
�أكرث مرونة و�أقل تعر�ضا لل�رضر عند
احلوادث ،كما ي�ساعد على التحكم يف
وزنك على املدى الطويل حيث ميكن
للأن�سجة املحيطة بالع�ضالت من حرق
�سعرات حرارية �أكرث من الدهون حتى
�أثناء فرتات الراحة.
ن�صيحة  :للح�صول على �أف�ضل النتائج
البد من و�ضع جدول منظم مع الرتكيز على
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الأن�شطة التي تعمل على ت�شغيل جمموعة
ع�ضلية حمددة ،ممار�سة التمرينات ببطء
وتركيز وبطريقة فيها مقاومة للجاذبية
حيث �أن الطاقة املوجهة ت�ؤدى �إىل
�أف�ضل النتائج وت�ساعد على عدم التعر�ض
للأذى وال�رضر .وبالن�سبة للأن�شطة التي
ال تعتمد على الأك�سجني (�أي التي تعتمد
على الطاقة الالهوائية) فهي ت�ساعد على
�إفراز احلم�ض اللبني يف �أن�سجة الع�ضالت
وهذا احلم�ض ي�سبب الإح�سا�س بالأمل،
ولكن �إذا قمت بب�سط ع�ضالتك وتهيئتها
قبل وبعد التمارين �سيحول دون حدوث
ذلك.
ممار�سة متارين ال�ضغط تزيد من قوة
ع�ضالتك مع الو�ضع يف االعتبار �أن االعتدال
يف ممار�سة �أي �شيء هو املفتاح لتجنب �أي
�رضر ويحقق الفائدة املرجوة ،وجند �أن
مترينات التحمية �شئ �رضوري وهام قبل
البدء يف �أي ن�شاط ،والبد �أخذ ق�سط من
الراحة ملدة يوم �أو يومني لكي ت�ستعيد
الع�ضالت و�ضعها الطبيعي.
قوة التحمل الع�ضلي :هو املعيار الذي
يقا�س به �إمكانية توليد الع�ضالت للقوة
على نحو متكرر وبطريقة �صحيحة
والوقت الذي ت�ستغرق الع�ضالت يف
التحمل ،التحمل الع�ضلي هو اال�ستخدام
العملي للقوة يف حالتها الأ�صلية وهو
�شيء هام لأي ن�شاط متعلق باللياقة بدءا
من ريا�ضة رفع الأثقال التي تعتمد على
الطاقة الهوائية �إىل العدو البطيء الذي
يعتمد على الطاقة الالهوائية والذي يتم
فيه ا�ستخدام ع�ضالت يف الأرجل على نحو
متكرر.
ن�صيحة  :تزداد قوة التحمل الع�ضلي من
خالل التعود على التعر�ض للحمل الزائد.
وت�شغيل الع�ضالت عن املعدل الطبيعي
لها يك�سبها قوة احتمال �أكرث ولكن لي�س

ريا�ضة

ال�شباب العدد 21

ب�شكل متكرر وزائد عن احلد
لأن احلمل الزائد باعتدال
ي�ؤدي �إىل نف�س النتيجة مع
تقليل التعر�ض للأذى .ورفع
الأثقال هو �أف�ضل الطرق
لإكت�ساب التحمل الع�ضلي
ويكون ذلك ثالث مرات يوميا
من  12-10رفعة يف املرة
الواحدة والبد من الراحة
بني هذه التمارين.

املرونة :هي القدرة على
ب�سط الع�ضالت والأربطة.
ونعنى بزيادة املرونة ب�سط
الأن�سجة املرنة عن احلدود الطبيعية لها
واالحتفاظ بها على هذا الو�ضع لب�ضع
حلظات ،ومع تكرار هذه العملية تتكيف
الأن�سجة مع حدودها اجلديدة .وكلما
زادت مرونة اجل�سم كلما قلت خماطر
التعر�ض للإ�صابة ب�أي �أذى �أو �رضر عند
ممار�ستك لأي ن�شاط ريا�ضي بل ويرفع من
م�ستوى �أدائك.

ن�صيحة  :ممار�سة مترينات التحمية �شيء
�رضوري وهام قبل البدء يف �أي ن�شاط
ريا�ضي فهي تك�سبك الر�شاقة حتى ال
تكون عر�ضة للإ�صابة بالتمزق �أو ال�شد
الع�ضلي� ،أما ب�سطها بعد ممار�سة الن�شاط
الريا�ضي يرخى الع�ضالت املجهدة
ومينع حدوث ال�شد الع�ضلي .مع مراعاة
الإح�سا�س بهذه التمارين على �أنها جمهود
يبذل فقط بحيث ال ت�سبب �أية �آالم ت�رض
بج�سم الإن�سان.
�إب�سط ع�ضالت مناطق معينة يف ج�سمك يف
اليوم الواحد ويكون ذلك ب�صفة منتظمة
عدة مرات على الأقل يف الأ�سبوع الواحد.
التكوين اجل�سماين :يتمثل يف ن�سبة
الدهون والعظام والع�ضالت املوجودة
يف ج�سم الإن�سان وتعطينا هذه الن�سب
نظرة �إجمالية عن �صحة الإن�سان ولياقته
فيما يت�صل بوزنه وعمره وحالته
ال�صحية ،وغالبا ما يتالزم الوزن مع
ن�سبة الدهون ولكنه ال يحل �إحداهما
حمل الآخر .وال تعني الزيادة يف الوزن
ال�سمنة لأن الكثري من الأ�شخا�ص الذين
يتمتعون بلياقة عالية �أوزانهم زائدة عن
احلد امل�سموح به وذلك نتيجة للع�ضالت
التي يكت�سبونها عند ممار�ستهم لأي ن�شاط
ريا�ضي ولكن �إذا كنت تعاين من ن�سبة
دهون عالية يعنى ذلك التعر�ض ملخاطر
�صحية تبد�أ ب�أمرا�ض القلب ،وارتفاع
�ضغط الدم ومر�ض ال�سكر.
ومن ال�صعب حتديد هذه الن�سب على وجه

دقيق ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن ا�ستخدام
طريقة " قيا�س طيات اجللد " التي يتم
فيها اتخاذ معيار خا�ص لقيا�س الدهن
حتت اجللد "  -وهى طريقة �أقل دقة من
غريها � -إال �أنها تعطي نتائج جيدة
ويرتاوح معدل ن�سبة الدهون الطبيعي
يف ج�سم الرجل ما بني � 12%إىل 18%
تقريبا ،وفى الن�ساء تكون �أعلى قليال
حيث ترتاوح ما بني � 14%إىل  ،20%ومع
�أن زيادة الدهون عن املعدل الطبيعي له
خماطر ف�إن قلتها عن املعدل ال ين�صح به
لأن الدهون لها بع�ض الفوائد واملزايا
فتمد الإن�سان بالطاقة وحتافظ على درجة
حرارة ج�سمه .
من �أجل لياقة �أف�ضل :هناك بع�ض
الن�صائح التي ينبغي عليك �إتباعها
و�أخرى تتجنبها لكي ت�صل �إىل اللياقة
مبفهومها ال�صحيح مع االلتزام بعنا�رص
اللياقة اخلم�س الأ�سا�سية.

االعتدال عند البدء يف �أي ن�شاط ريا�ضي
� :صحيح ،عند البدء يف �أي ن�شاط ريا�ضي

بعد فرتة راحة طويلة البد من االعتدال
عند بداية ممار�سته لأن املجهود الزائد
عن احلد يعر�ضك لل�رضر .

الإفراط يف ممار�سة الن�شاط الريا�ضي:

فمن اخلط�أ ممار�سة �أي ن�شاط ب�شكل مكثف
�أو زائد عن احلد ،فج�سدك يحتاج �إىل
الراحة وذلك لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من
الن�شاط الذي متار�سه وب�أقل �رضر ممكن،
فعندما تعر�ض ع�ضالت ج�سمك لإجهاد
�شديد البد �أن تنال ق�سطا من الراحة على
الأقل ملدة � 24ساعة ،وينبغي التنويع
بني الأن�شطة التي تتطلب جمهود ب�سيط �أو
كبري مثل التنويع بني مترينات الوزن و
العجلة الهوائية .
تهيئة الع�ضالت قبل البدء يف �أية متارين ريا�ضية:
�صحيح ،لأنها تك�سب الع�ضالت مرونة
ومتنع حدوث الأذى �أو ال�رضر كما �أن
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تهدئة الع�ضالت بعد �أي ن�شاط ريا�ضي
�شيئا �رضوريا لأنها ترخي الع�ضالت
وتقلل من معدل �رضبات القلب وت�ساعد
اجل�سم على العودة �إىل حالته الطبيعية
بعد الن�شاط الريا�ضي وعلى املدى
الطويل.
ب�سط الع�ضالت� :صحيح ،املرونة هي
�إحدى العوامل املهمة يف اللياقة ،و
ب�سط الع�ضالت قبل و�أثناء وبعد الن�شاط
الريا�ضي �سي�سفر عن �أداء �أف�ضل وج�سم
�أ�صح و�رضر �أقل ولياقة �أف�ضل ب�شكل
عام.
التغا�ضي عن الأمل :خط�أ ،بذلك عليك
الإن�صات جيدا �إىل ما ير�سله ج�سمك من
�إ�شارات ف�إذا �شعرت ب�أمل عليك بالتوقف
على الفور ف�إن �أمل الع�ضالت واملفا�صل
يعني الكثري والتغا�ضي عن الآالم
الب�سيطة ي�ؤدى �إىل �آالم اكرب فيما بعد،
و�إذا ا�ستمر الأمل لفرتة طويلة عليك
با�ست�شارة الطبيب.

ا�ست�شارة مدرب حمرتف� :صحيح� ،إذا
كنت متار�س الريا�ضة يف نادي ريا�ضي
�أو �إحدى ال�صاالت الريا�ضية �ستتاح
لك الفر�صة ال�ست�شارة مدرب متخ�ص�ص
ف�سري�سم لك خطة تالئم �أهدافك .كما �أنه
يوجهك يف ا�ستخدام الأدوات الريا�ضية،
وي�صحح لك ما كنت متار�سه من عادات
ريا�ضية خاطئة.
املـلل :خط�أ،عليك بالتنويع فيما متار�سه
من �أن�شطة وذلك لك�رس الرتابة والذي
ي�ساهم �أي�ضا وب�شكل غري مبا�رش يف لياقة
اجل�سم بوجه عام.
ال�شريك الريا�ضي� :صحيح� ،إذا كان
وجود احلافز هو م�شكلتك الأ�سا�سية
�سيكون ال�رشيك هو احلل لأنه �سي�شجعك
على اال�ستمرار وعلى االرتفاع مب�ستواك
وبذل جمهود �أكرب للتناف�س معه ،ب�رشط
�أن تتكاف�أ قدراته مع قدراتك.
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يكتبها�:سعد رم�ضان

خدمة احلقيقة :ملاذا ؟ وكيف ؟

يرفع التلفزيون االرترى �شعار خدمة احلقيقة ،فلماذا احلقيقة و
ما الداعى خلدمتها  .ان حقيقة االمر هى جوهره و كنه و ما هيته  .و
احلقيقة دالة اجلميع و ملج�أ العديدين  .للحقيقة جوانب عدة و اوجه
متباينة  .فقد تكون احلقيقة مرة ي�ضعب ابتالعها او من القوة اىل
درجة ت�صعب مواجهتها .و قد تكون عر�ضة للتامر و التزييف و تقدميها
على غري معناها .
و فى زمن تدفق املعلومات و ثورتها الهائجة و و�سائل االت�صال و و�سائطه
التى ت�شهد طفرات و تطورات غري م�سبوقة فى كل حلظة و حني .فكما
هى هدف من�شود ملحبيها فهى هدف ملن ي�سعون حلجبها او تزييفها.
و يتم ا�ستهداف احلقيقة فى وقتنا هذا با�ساليب غاية فى املكر و
الدهاء من اجل طم�سها و تزييفها  .اىل درجة بذل اجلهود الهادفة اىل
ايجاد حقائق زائفة موازية للحقائق الواقعية.
و رغم االميان اليقينى لدى البع�ض بان احلقيقة دائما تنت�رص على اعدائها
و خ�صومها و انها فى نهاية املطاف البد ان ت�سود ،اال ان التجارب اثبتت
ان احلقيقة قد تكون عر�ضة للقتل و االغتيال.
و الن اكرث ما يواجه ارتريا اليوم الهجمة امل�سعورة �ضد احلقائق التى
حتيط او تتعلق بها و بان�سانها  .فان و�ضع ال�شا�شة البلورية نف�سها فى
خدمة احلقيقة امر ال ميكن اال الرتحيب به و التهليل له .و حتى ينجح
التلفزيون فى مهمته هذه و يخدم احلقيقة باف�ضل ما تكون اخلدمة
البد له من ان ي�ستقطب املهارات و القدرات و ان يقرتب اكرث من النا�س
و خا�صة فئة ال�شباب و ان يبتعد عن التقريرية و املبا�رشة.
ان ع�رصنا هو ع�رص الفوتو�شوب  ،اى ع�رص ال�صورة و خا�صة ال�صورة
املعاجلة و املركبة و التى تبدو و كانها تقدم الواقع على حقيقته  .اال انها
تتفنن فى اقناع االذهان ان ما هو غري الواقع هو الواقع و غري احلقيقة هو
احلقيقة .و الن التلفزيون �شاء ام ابى قد دخل لعبة ال�صورة و توظيفها
كو�سيلة لالقناع البد له من جهة من تقدمي احلقيقة بكل تالوينها و
من جهة اخرى الت�صدى ملحاوالت تزييف او حرف او قتل احلقيقة.
ان ع�رصنا اي�ضا هو ع�رص االيقاع ال�رسيع فى كافة جوانب احلياة و هو
اي�ضا ع�رص التفاعل و التالقح بني الثقافات و احل�ضارات – و لي�س
بال�رضورة �رصاعها – و كل من االيقاع و التالقح يجعالن احلقيقة اكرث
تعقدا و اوجها اكرث تعددا  ،اىل درجة ان ما اعترب حقيقة �ساطعة قبل
فرتة طويلة او ق�صرية قد يفقد �صلته بالواقع و يفقد جدواه  .االمر
الذى يجعل الدفاع عنها و خدمتها اكرث �صعوبة و فى عني الوقت
ي�سهل من امر تزييفها و ت�شويهها و لو اىل حني.
و لذلك على من ي�سعى خلدمة احلقيقة ان يدرك انه لي�س فقط
فى �سباق مع عمليات تزييفها و ت�شويهها  ،و لكنه اي�ضا فى �سباق
مع الزمن و ايقاعه ال�رسيع و التقنيات املتطورة دوما و التفاعل الذى
يقتحم على الفرد خ�صو�صيته بل و كيانه و فكره و خا�صة الفرد الذى
يعول عليه خلدمة احلقيقة و من اجله تخدم احلقيقة.
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