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ال�شباب

عدة �أعوام مير الواحد تلو الآخر بلمح الب�رص،
�إعزائي ال�شباب يتكون عمر الإن�سان من حلظات وثوان معدودة ،ومن ّ
فالإن�سان ي�شعر وك�أنّه دخل من باب وخرج من باب �آخر عندما تنتهي حياته ،لهذا فال�ساعة ،واليوم ،والأ�سبوع ،وال�شهر،
والعام هي اللبنات الأ�سا�س ّية التي يتك ّون منها عمر الإن�سان ،وهي كالعملة النادرة التي �إن انق�ضت واحدة منها ال ميكن وال
ب�أي حال من الأحوال ا�سرتجاعها.
االحتفاالت التي تقام بالأعوام اجلديدة على م�ستوى العامل هي احتفاالت �ضخمة دون �أدنى �شك ،ولكن هذه االحتفاالت
أهم
لن تكون لها تلك القيمة الفعلية دون �أن يكون لقدوم العام اجلديد وقع كبري يف النفو�س ،فما حتتويه الدواخل � ّ
يتعدى كونها م�شاركة ومغازلة للآخرين فقط� ،إذن كيف ينبغي علينا �أعزائي ال�شباب
مما يظهر على الت�رصفات التي قد ال
ّ
ّ
�أن ن�ستقبل العام اجلديد؟.
ً
ا�ستقبالنا للعام اجلديد يجب ان يكون م�صحوبا بالتخطيط اجليد ملا �سنقوم به يف العام القادم ،حيث يجب �أن ن�ضع
�أهدافاً عديدة تتنا�سب مع و�ضعنا وامكانياتنا وقدراتنا ،و�أن نلتزم العمل حتى نح ّققها يف نهاية العام ،لن�ضع �أهدافاً
�أخرى جديدة يف العام اجلديد وهكذا.
يجب �أن نراعي يف هذه الأهداف ثالثة جوانب رئي�سية بدونها لن ت�ستقيم احلياة هي :اجلانب العقلي ،والنف�سي،
وال�صحي ،وتت�ض ّمن الأهداف التي تهتم باجلانب العقلي :الإكثار من القراءة ،وح�ضور الندوات ،وم�شاهدة الأفالم ،وتعلّم
املهارات اجلديدة بكا ّفة �أنواعها ،وغريها� ،أ ّما الأهداف التي تهتم باجلانب النف�سي فتت�ضمن :االهتمام بالآخرين ،والقيام
بالأعمال التطوعية ،والتعرف على جمال الطبيعة يف بالدنا من خالل ت�سجيل الزيارات وتنظيم الرحالت الرتفيهية ،وغريها،
�أ ّما الأهداف ال�صحية فمنها :االهتمام بالتغذية ال�صحية ،والوقاية من االمرا�ض الفتاكة كالأيدز وغريها واالهتمام مبمار�سة
الأن�شطة الريا�ضية ،وغريها.
علينا ان ن�ستقبل العام اجلديد بنف�سية جيدة وبطاقة �إيجابية ،فالعام اجلديد يعني فر�صة جديدة لنا كي نحقق
ما ن�صبو ونطمح �إليه ،وهذا يعني �رضورة تغيري النظرة ،والبعد قدر الإمكان عن منط التفكري ال�سلبي الذي يقلل من
عزمية الإن�سان ويبعده عن �أهدافه احلقيقية التي يجب �أن يقوم بها .كما يجب ان نغتنم فر�صة العام اجلديد لالهتمام
�أكرث بالأفراد من حولنا فهذا الأمر �سيعمل حتماً على زيادة الروابط الأ�رس ّية واالجتماع ّية ،بالإ�ضافة �إىل تقوية �أوا�رص املحبة
والتعاون والتكافل بني فئات املجتمع.
ومع �إطاللة العام اجلديد هاهي جملة ال�شباب ت�أتيكم وهي حتمل يف طياتها العديد من املو�ضوعات ال�شبابية ويف
مقدمتها تفا�صيل الإجتماع التقييمي للإحتاد ,وبع�ض النماذج ال�شبابية الناجحة,واملقاالت واالعمدة الهادفة ,وواحة
ال�شباب ف� ً
ضال عن امللف الثقايف الذي �أفردنا فيه م�ساحة مقدرة للكاتب ت�سفايي جرب�آب,ويف ال�صفحة ال�سياحية تطرقنا اىل
املعامل ال�سياحية ملدينة كرن حا�رضة �إقليم عن�سبا ,اما يف ال�صفحات الريا�ضية فقد تطرقنا اىل جتربة كل من جنمة كرة
الطائرة يوديت فتوى واحلكم الدويل دانئيل يوهن�س قرباي,وكلنا �أمل ان تق�ضوا حلظات ممتعة وانتم تتجولون بني
�صفحات هذا العدد الذي هو باكورة �إ�صدرارتنا لهذا العام2018م.
وكل عام وانتم بخري
									

�إحتاديات

العدد 26

3

ال�شباب

الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا يقيم اخلطة الإ�سرتاتيجية اجلديدة للإحتاد!!!
ظل الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا
ي�سري �أعماله اليومية وفق خطة ا�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل كجزء من قيمه التي توارثها
جيال بعد �آخر ,فاخلطة الإ�سرتاتيجية كما
نعلم هي اخلطة التي تو�صلنا اىل االهداف
الإعتبار للجوانب
املرجوة مع و�ضع
الإيجابية وال�سلبية وكذا الفر�ص واملخاطر
املتعلقة بامل�ؤ�س�سة املعنية .
ان العمل بخطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة يزيد
من �إمياننا بتحقيق الر�ؤى و االهداف التي
ن�صبو اليها ,ب�إعتبار �أن هذا النوع من
اخلطط يعد من الو�سائل الناجعة التي
تركز على تنفيذ الأن�شطة التي تتما�شى مع
قدراتنا ومواردنا املتاحة ,فهي حتدد
لنا ماذا نفعل,ومتى,و�أين وكيف ,بحيث
ن�صل اىل اهدافنا دوان ان نحيد عن مبادءنا
وتوجهاتنا.
ان الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب
�إرتريا وموا�صلة لنهجه يف اتباع اخلطط
الإ�سرتاتيجية يف تنفيذ اعماله ,و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية جديدة متتد خلم�سة اعوام اي
بني عام  2017وحتى 2021م وهو يعمل على
تنفيذها يف الوقت احلايل بكل جد و�إخال�ص
حام ً
ال �شعار "فليوعي وينظم ويت�سلح
وغايات
ال�شباب" ,لتحقيق �ستة اهداف
مق�سمة اىل العديد من الأهداف الفرعية من
خالل تنفيذ الأن�شطة املو�ضحة بالتف�صيل يف
اخلطة.
�إذن ماهي االهداف والغايات التي
ي�سعى الإحتاد لتحقيقها من خالل خطته
الإ�سرتاتيجية:
/1الإنتقال بن�سبة  10%من ع�ضوية الت�أطري
العام اىل الت�أطري ال�ضيق بغر�ض تقويته كما
ينبغي ..
/2تنظيم حمالت توعوية عرب و�سائل
الإعالم وغريها من الأ�ساليب لزيادة الوعي
ال�سيا�سي واملعريف وال�صحي والإجتماعي

والثقايف لل�شباب.
/3تقوية م�ساهمة ال�رشكاء
�إجناح الأن�شطة
يف
ال�شبابية.
م�ساهمة
/4رفع
ال�شباب الإرتريني
باملهجر يف الربامج
وزيادة
الوطنية
ت�أثري الإحتاد يف
الق�ضايا الإقليمية
والدولية.
 /5جتهيز ودعم
التحتية
البني
بالإحتاد
اخلا�صة
,بحيث يتمكن من
الإعتماد على نف�سه
من الناحية املالية
والإقت�صادية.
تقوية الت�أطريات ال�شبابية:
الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا
هو وعاء للت�أطري ,ي�ؤطر ال�شباب وفق ُا
مليوالتهم وطموحاتهم حتى يحققوا اهدافهم
و ي�صبحوا عنا�رص فاعلة يف املجتمع ,ويف
الت�أطري يتبع الإحتاد ا�سلوبني هما الت�أطري
والت�أطري ال�ضيق,حيث ت�ستهدف
العام
برامج الت�أطري العام كافة الطالب وال�شباب
والعمال وغريهم من ال�شباب العاملني يف
الإدارات املختلفة �,أما الت�أطري ال�ضيق فهو
خمتلف نوعا ما عن الت�أطري العام ,فهو
ي�ضم عدد قليل من الطالب وال�شباب الذين
يتم اختيارهم وفق ُا للمعايري املطلوبة
واملتمثلة يف الهمة والن�شاط والوعي والقدرة
على العطاء اكرث من غريهم,حيث ي�شتمل على
ال�شباب والطالب الذين ي�ساهمون بفعالية يف
تنفيذ �أن�شطة وبرامج الإحتاد و قيادة الأع�ضاء
املن�ضويني يف الت�أطري العام.
ا�ضف اىل ذلك يقوم الإحتاد بتكوين وتقوية
ت�أطريات فرق الورود احلمراء  ,خاليا

الطليعة"فتوراري" يف املدار�س الثانوية,
خلق كوادرم�ؤهلة ,تكوين وتقوية
االندية الطالبية يف املدار�س ,
اللجان التنفيذية وفروع ال�شباب
العامل ,و�ضمان امل�شاركة
يف
لل�شباب
املتوازنة
تنفيذاخلطة الإ�سرتاتيجية
للإحتاد.
على �ضوء التقييم الذي
�أجراه الإحتاد يف الفرتة
املا�ضية فقد ت�أكد بان
الإحتاد حقق نتائج جيدة
يف جمال �إن�شاء وتكوين
وتقوية فرق الورود احلمراء
,وخاليا الطليعة ,والكوادر
وكنتيجة لذلك ت�شري التقارير
الواردة اىل زيادة ع�ضوية هذه
الت�أطريات بن�سبة  ,7%كما زادت
اللجان التنفيذية بن�سبة .3.9%
ان تكوين االندية الطالبية وال�شبابية
اليقت�رص على اع�ضاء الت�أطري العام فهو
ي�ضم اي�ض ًا �أع�ضاء التاطري ال�ضيق حيث
يتم ت�أطري الطالب وال�شباب يف هذه االندية
وفق ًا مليوالتهم ورغباتهم ,بغر�ض توفري
البيئة املالئمة لهم حتي يحققوا اهدافهم
املرجوة,وبناء على ذلك فقد �أن�ش�أ الإحتاد
ً
عرب فروعه العديدة يف الأقاليم الإرترية
العديد من االندية ,كالنادي الأخ�رض ,القراء
,الإعالم ,الطليعة ,الفنون ,الآداب ,ال�صحة
وغريها من االندية والتي تبا�رش عملها الآن
كما ينبغي ,حيث ت�شري تقارير الإحتاد اىل
ت�سجيل هذه االندية منو ًا بن�سة .1%
زيادة الوعي لدى ال�شباب:
زيادة وعي ال�شباب �سيا�سيا وتعليميا
�صحيا و�إجتماعيا من املهام الرئي�سية
للإحتاد ,فعندما يرتفع وعي ال�شاب املنظم
ف�إن م�ساهمته يف كل الربامج تكون فاعلة
وقوية .
وهنالك العديد من الربامج الإ�سرتاتيجية
التي و�ضعها الإحتاد لتحقيق هذا الهدف
كالربامج املتعلقة بتقوية امل�شاركة
ال�سيا�سية لل�شباب وزيادة وعيهم يف املجال
التعليمي وال�صحي والإجتماعي ,وعلى هذا
اال�سا�س نظم الإحتاد خالل العام املن�رصم
العديد من ال�سمنارات واحلوارات وبرامج
توريث القيم يف املدار�س والكليات اجلامعية
ويف �أو�ساط العمال واملوظفني لزياة وعيهم
يف املجاالت كافة.
ولزيادة روح التناف�س ال�رشيف والألفة
وحتمل امل�س�ؤولية يف او�ساط الطالب نظم
الإحتاد العديد من املناف�سات وامل�سابقات
التعليمية وال�سمنارات التي �شارك فيها

�إحتاديات

 92674طالب وطالبة ومن ثم توزيع اجلوائز
الت�شجيعية على املتفوقني منهم,لي�س هذا
فح�سب فقد ظل واليزال يعمل الإحتاد يف
م�ساعدة الإناث ال�ضعيفات يف م�ستوياتهن
الأكادميية ,كما نظم الإحتاد العديد من
الربامج لزيادة الوعي ال�صحي والثقايف
والإجتماعي للطالب وال�شباب واملتمثلة يف
حمالت التوعية ال�صحية وتقدمي امل�شورة
والن�صح وامل�سابقات الفنية وال�سمنارات
وبرامج النقا�ش اجلماعي بخ�صو�ص ال�صحة
الإجنابية والعادات املتخلفة و�أ�رضارها .
ا�ضف اىل ذلك ظل واليزال الإحتاد
وبالتعاون مع وزارة الإعالم يقدم بالإ�ضافة
اىل برنامج الأطفال بالتقرجنة يف الراديو
برنامج ا�سبوعي لل�شباب بلغات التقرجنة
والعفر والتقري واللغة العربية والنارا
والكوناما وال�ساهو والبلني ,كما ظل واليزال
يقدم يف التلفزيون برامج تعليمية وترفيهية
ت�ساهم يف حتقيق اخلطة الإ�سرتاتيجية
للإحتاد وكذا زيادة وعي ال�شباب,لي�س هذا
فح�سب فقد ظل واليزال الإحتاد ي�صدر �صحيفة
ال�شباب بلغات التقرجنة والعربية والعفر
والكوناما والتقرى .
�إذا �أراد ال�شباب �أن يقووا ت�أطريهم
وي�ساهموا يف �إجناح الربامج التنموية
عليهم ان ي�ضعوا يف الإعتبار اهمية الت�أهيل
والتدريب لإجناز هذه املهمة,وادراك ًا لذلك
ف�إن احلكومة ظلت والتزال تنفذ العديد من
الربامج الكبرية لت�سليح ال�شباب باملعارف
واخلربات ,ويف ذات ال�سياق ظل واليزال
الإحتاد ينظم العديد من الدورات الت�أهيلية
ح�سب قدرته لت�أهيل ال�شباب وخلق الفر�ص

املالئمة لتمليكهم القدرات العلمية واملهنية
,حيث نظم الإحتاد خالل الن�صف الأول من
العام املا�ضي دورات ت�أهيلية �شارك فيها
� 8259شاب و�شابة من الطليعة واخلاليا
والكوادر ال�شبابية م�شتملة على  21من
املو�ضوعوات املختلفة,ويف التاهيل املهني
نظم الإحتاد العديد من الدورات التاهيلية
يف جمال الكهرباء والطاقة ال�شم�سية,ت�صفيف
ا ل�شعر  ,ا حلا �سو ب  ,ا جلر ا فيك  ,ا لنجا ر ة
واحلدادة,الت�صوير ,الغزل والن�سيج,تربية
النحل والدجاج,الإ�سعافات الأولية,فنون
الرق�ص واملو�سيقى ,والفخاريات واملكنكة,
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�شارك فيها  1028من ال�شباب ,ا�ضف اىل ذلك
ظل واليزال الإحتاد ي�سعي لتمكني ال�شباب
اقت�صادي ًا ودفعهم للإعتماد على ذاتهم من
خالل تنظيم دورات تتعلق ب�إدارة الأعمال
وتوفري القرو�ض ال�صغرية,بالإ�ضافة اىل
توفري فر�ص العمل بالتعاون مع ال�رشكاء
,وت�شري التقارير اىل ان  2286من ال�شباب قد
ا�ستفادوا من هذه الفر�ص .
زيادة م�ساهمة املجتمعات وال�شركاء يف الق�ضايا
ال�شبابية:
ان مهمة خلق �شباب واعي وكفوء التخ�ص
الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا فقط
وامنا حتتاج اي�ض ًا اىل العمل املن�سق من
قبل م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة وكذا جلان
ا�صدقاء ال�شباب وهيئات املجتمع مع الإحتاد
يف �إجناز مهمة بناء ال�شباب من كافة النواحي
وهذا ما ظل ي�سعى اليه الإحتاد يف كل براجمة
املو�ضوعة يف اخلطة الإ�سرتاتيجية.
تقوية عالقات ال�شراكة:
نفد الإحتاد العديد من الربامج املتعلقة
بتقوية عالقات ال�رشكة وال�صداقة والتعاون
مع املنظمات ال�شبابية على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي ,حيث �شارك يف العديد من
اللقاءات وامل�ؤمترات التي نظمتها الإحتادات
ال�شبابية اقليميا وعامليا ليخلق بذلك عالقات
قوية ومتينة مع هذه الإحتادات� ,أ�ضف اىل
ذلك ظل واليزال الإحتاد يلعب دور ًا مقدر ًا يف
متكني ال�شباب الإرتريني يف املهجر للقدوم
اىل داخل �إرتريا وامل�ساهمة يف خدمة وطنهم
ب�شكل طوعي ,ف�ض ً
ال عن ا�ستالم الدعم الذي
يقدمه �شباب املهجر و�إي�صاله اىل امل�ؤ�س�سات
املعنية .
تقوية القدرات امل�ؤ�س�سية
والإقت�صادية للإحتاد:
حتى ت�صبح برامج الت�أطري
والتوعية والت�سليح التي يقوم
بها الإحتاد يف او�ساط ال�شباب
ناجحة,ينبغي على الإحتاد ان
تكون له هياكل فاعلة وكفوءة
تدير العمل ب�شكل م�ؤ�س�سي ,كما
يجب ان يكون الإحتاد معتمد ًا
على نف�سه �إقت�صادي ًا وميتلك
بنى حتتية متكنه من حتقيق
اهدافه وغاياته الإ�سرتاتيجية
,وبناء ًا على ذلك نفذ الإحتاد خالل املرحلة
املا�ضية العديد من الأن�شطة املتعلقة بتقوية
برامج التقييم واملراقبة ,والكفاءة,وحت�سني
الإدارة املالية والعينية للإحتاد ,تقوية
نظام املعلومات والتوثيق,تقوية القدرات
الب�رشية وايجاد م�صادر دخل متكن الإحتاد
من تنفيذ ان�شطته ب�شكل منتظم و�سل�س.
لقد عقد الإحتاد يف الفرتة من  27وحتى
 29من �شهر يوليو اجتماع ًا لتقييم اعماله
وبراجمه خالل الن�صف االول من العام
املا�ضي 2017م و�أتبعه ب�إجتماع تقييمي �آخر
يف الفرتة من  28وحتى  29من �شهر �سبتمرب
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لتقييم براجمه خالل الت�سعة ا�شهر االويل من
عام 2017م,و �شارك يف هذه الإجتماعات
قيادات الإحتاد وممثلي ال�شباب,وناق�شو
فيها كل برنامج من الربامج املنفذة على
حده وب�شيئ من التف�صيل ,وب�شكل عام وبعد
تقييم كل الربامج املو�ضوعة يف اخلطة
الإ�سرتاتيجية �أكد الإحتاد بانه ي�سري يف
الإجتاه ال�صحيح الذي �سيقوده اىل حتقيق
الأهداف املن�شودة من اخلطة.
ففي الكلمة التي �ألقاها رئي�س الإحتاد

الرفيق �صالح �أحمد دين يف نهاية الإجتماع
التقييمي �أو�ضح ب�أن الإحتاد ظل يعمل على
حتقيق ر�ؤاه واهدافه وفق خطة ا�سرتاتيجية
بائنة املعامل م�شريا اىل ان هذه الإجتماعات
التقييمية التي يجريها الإحتاد من حني
لآخر تعد فر�صة للتعرف على رغبات
ال�شباب والتحديات التي تواجههم وكذا
الفر�ص املتاحة والتي تتما�شي مع اخلطة
الإ�سرتاتيجية املو�ضوعة كما انها �ست�ساهم
بال�شك يف حتقيق التطور املن�شود يف اعمال
الإحتاد.
و�أو�صى الرفيق �صالح يف الإجتماع قائالً"
يجب تقوية م�ساهمة املجتمع وال�رشكاء
يف خلق القوة الدافعة لتحقيق املهام
الوطنية الكبرية املتمثلة يف ت�أطري وتوعية
وت�سليح ال�شباب ".
يف اخلتام دعا الإجتماع اىل �رضورة
موا�صلة وتقوية الربامج املو�ضوعة �ضمن
اخلطة الإ�سرتاتيجية واملتعلقة بزيادة الوعي
ال�سيا�سي لل�شباب وزيادة م�شاركتهم يف
كافة املناحي ,بالإ�ضافة اىل تنظيم دورات
الكادر يف الكليات اجلامعية ,وتطبيق نف�س
التقييمات التي جرت على ت�أطريات العمال
والكوادر بدقة ,وم�ساعدة ال�شباب الذين
يتلقون الدورات املهنية على �إمتالك م�ؤ�س�سات
�صغرية خا�صة بهم ح�سب التخ�ص�صات
التي تدربو عليها ,وكذا تقوية ال�سمنارات
واملحا�رضات التوعوية املقدمة لطالب
املدار�س والكليات اجلامعية ,والعمل
بفعالية جلعل �أع�ضاء الطليعة والورود
احلمراء واخلاليا طالب ًا مميزين يف درا�ستهم
الأكادميية مبا ميكنهم من التفوق و احل�صول
على اجلوائز التقديرية.

�إحتاديات
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الإحتادالوطني لطلبة و�شباب �إرتريا....مكون ا�صيل من مكونات اجلبهة ال�شعبية ! !
ظل الإحتاد الوطني لطلبة
و�شباب �إرتريا يف �إطار جهوده
لتوعية وت�أطري وت�سليح ال�شباب
,ينظم العديد من ال�سمنارات
املختلفة,والتي تهدف �أ�سا�س ًا
اىل تبادل االفكار وجه ًا لوجه
و�إثراء النقا�ش وزيادة وعي
وفهم امل�شاركني يف هذه
ال�سمنارات ال�شبابية.
الربامج
لهذه
موا�صلة
التوعوية عقد م�س�ؤول املكتب
املركزي للإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا الرفيق
عقباي برهى يف يومي الثامن
والع�رشين من �شهر اغ�سط�س
وال�سابع والع�رشين من �شهر
�سبتمرب من العام 2017م �سمنار ًا
للم�رشفني على الطالب يف مركز
ت�أهيل قوات الدفاع الإرترية
ب�ساوا حتت عنوان "نبذة ق�صرية
عن خلفية الإحتاد الوطني لطلبة
و�شباب �إرتريا وان�شطته".اليكم
ملخ�ص حمتوى ال�سمنار ومادار
فيه من نقا�ش.
يف بداية ال�سمنار قال الرفيق
عقباى برهى "عندما نتناول
الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب
�إرتريا ينبغي ان ندرك باننا
نتحدث عن ال�شباب الإرتريني
كافة ,وعندما نتناول عن هذه
ال�رشيحة يجب ان نتناولها يف
�إطار التطور ات التي ي�شهدها
املجتمع لكونها ت�شكل قطاع ًا
كبري منه".
وبعد قوله ان الإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا الذي
ميثل ال�شباب الإرتري هو �إحتاد ًا
وطني ًا �رصف ًا �أو�ضح بان الإحتاد
جزء من حزب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة الذي
يقود البالد نحو التطور والنماء
رغم كل التحديات .
ويف �رشحه مل�سرية الإحتاد
منذ الن�ش�أة وحتى الآن قال
الرفيق عقباي "الإحتاد الوطني
وطلبة �إرتريا هو
ل�شباب
موا�صة حلراك ال�شباب الإرتري
الذي يتمد جذوره اىل ما قبل
فرتة الكفاح امل�سلح من اجل
نيل ال�شعب الإرتري وح�صوله

على احلرية والعدالة ,ويف
فرتة الكفاح امل�سلح اي�ض ًا كان
الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب
�إرتريا نتاج للحراك اجلماهريي
الذي كانت تقوده اجلبهة
ال�شعبية ,حيث كان للإحتاد
م�ساهمة فاعلة يف انت�صار الثورة
الإرترية".
عقباي
الرفيق
و�أردف
قائالً"ان احلراك الذي ولد
الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب
�إرتريا ميكن تق�سيمه اىل ثالثة
مراحل,املرحلة الأوىل "خالل
الأربعينيات واخلم�سينيات من
القرن املا�ضي " وهي املرحلة
التي كان ينفذ فيها ال�شباب
العديد من املهام الوطنية
ب�صورة �رسية �ضد امل�ستعمر,كما
انها الفرتة التي �شهدت ن�شوء
العديد من احلركات التي ا�س�سها
ال�شباب الإرتريني الذين هاجروا
اىل دول ال�رشق الأو�سط و�أروبا
و�شمال امريكا ب�سبب الإ�ضطهاد
الذي مار�سه الإ�ستعمار يف تلك
الفرتة".
اما املرحلة الثانية فهي
التي تبد�أ منذ الت�أ�سي�س الر�سمي
للإحتاد يف العام 1978م يف
الأرا�ضي املحررة وحتى حترير
كامل الرتاب الوطني ,حيث ظل
فيها الإحتاد يتطور من حني
لآخر جنب ًا اىل جنب مع التطورات
التي كان ي�شهدها التنظيم يف
تلك الفرتة م�شارك ًا ب�صورة فاعلة
يف الن�ضال الوطني حتى حترير
كامل الرتاب الوطني .
اما املرحلة الثالثة فهي
التي مت فيها حتديث الإحتاد

بعد التحرير وحتى يومنا هذا
حيث �شهد الإحتاد العديد من
التطورات املتالحقة .
�إن الإرتري �أينما وجد ف�إن
�أحالمه وطموحاته مرتبطة
الإحتاد
هذا
بوطنه,وان
وع�ضويته منوذج حي للإحتادات
الوطنية التي توظف كل طاقاتها
العلمية وخرباتها يف خدمة
�شعبها ووطنها..حيث ظل افراد
الإحتاد خالل م�سريتهم الظافرة
ي�ؤدون واجاباتهم جتاه الوطن
بكل تفاين و�إخال�ص ودون كلل
او ملل.
كما �سلفنا كان من ال�رضوري
على الإحتاد بعد التحرير ان
يطور هيكله التنظيمي وبراجمه
مبا يتما�شى مع �أولويات الوطن
ومرحلة �إعادة البناء والتعمري
ومبا ي�ضمن اي�ض ًا م�شاركة كافة
ال�شباب ,حيث عقد م�ؤمتره
ال�سابع يف العام 1994م عقب
التحرير حتت �شعار "بناء �شباب
كفوء يف كافة املناحي",وفيه
مت تعديل ا�سم الإحتاد من
الإحتاد الوطني لل�شبيبة اىل
الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب
�إرتريا,ويف العام  2006م عقد
الإحتاد م�ؤمتره الثامن يف
مدينة نقفة لينتقل اىل مرحلة
اكرث تاطري ًا وتنظيماً ,ويف
العام � 2013أجرى الإحتاد يف
اجتماعه ب�إمباتكال تعديالت
يف هيكله الإداري والتنظيمي
بعد تقييم اعماله خالل املرحلة
ال�سابقة حام ً
ال �شعار "فليوعى
وينظم ويت�سلح ال�شباب" وهاهو
يوا�صل الآن م�سريته الظافرة

وا�ضع ًا يف الإعتبار ماتتطلبه
هذه املرحلة".
عقباي
الرفيق
و�أ�ضاف
قائالً" �إن العمل من اجل �ضمان
التطور ال�سيا�سي والإقت�صادي
و�إف�شال العدائيات وت�أكيد
وجودنا و�إ�ستمراريتنا من املهام
الرئي�سية التي تتطلبها مرحلة
الإ�ستقالل ,الإحتاد الوطني لطلبة
و�شباب �إرتريا هو احلا�ضن الكرب
قوة منتجة يف املجتمع �أال وهي
فئة ال�شباب التي يعول عليها
الكثري يف العمل بكفاءة خلدمة
املجتمع ,ف�إنه وحتى ينجز
املهام املوكلة اليه البد من
تطوير برامج الت�أطري من فرتة
الخرى حيث ظل واليزال ي�سعى
الإحتاد لتحقيق هذا الهدف يف
كل براجمه وخططه لإدراكه
التام بان �أي جمتمع الميتلك
�شباب يتمتع بالكفاءة الميكنه
ان يتطور ويتقدم اىل االمام ,
فال�شاب الناجح هو القادر لي�س
فقط على ادراة نف�سه وامنا اي�ض ًا
ادراة �ش�ؤون املجتمع مبا ي�ضمن
�إ�ستمراريته وتطوره".
�إن تطور ال�شباب ي�ستند على ثالثة
عوامل ا�سا�سية هي "الوعي – الت�أطري-
الت�سلح باملعارف واملهارات":
 /1الوعي :
فيما يتعلق بالوعي قال
الرفيق عقباي"الوعي من اهم
ال�شباب
العوامل لإك�ساب
الكفاءة النف�سية,فال�شاب عندما
يعرف جيد ًا طبيعة �شعبه وبلده
الذي يعي�ش فيه,ويدرك اخللفية
التاريخية لوطنه واملراحل التي
مر بها ,وطبيعة امل�ستقبل الذي
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يتطلع اليه ,ي�ستطيع ان يكت�سب
الدرو�س والعرب من التجارب
التي مربها وطنه و�شعبه,
ان ال�شاب املدرك للتطورات
الآنية يف بالده وحميطه الإقليمي
والدويل ي�ستطيع ان يكون ر�ؤية
وا�ضحة عن امل�ستقبل بكل �سهولة
وي�رس" .
ان ال�شاب الواعي هو ال�شاب
امل�ؤهل �سيا�سي ًا وثقافيا بحيث
يتبنى هموم الوطن وق�ضاياه
ب�شكل جمعي ...ويعمل ب�إخال�ص
و�أمانة يف خدمة وطنه و�شعبه
,,,خا�صة وان الوعي له دور
كبري يف �إرتباط املرء بهويته
الوطنية.
/2الت�أطري:
�أ�شار الرفيق عقباي يف ال�سمنار
اىل ان الت�أطري هو الو�سيلة
االجنع للو�صول اىل االهداف
من خالل التوظيف االمثل للوقت
واملال ,كما انه الإ�سلوب الذي
بوا�سطته ميكننا تغيري الوعي
اىل قوة فاعلة تخدم املجتمع
والوطن,وهومن اهم العوامل
املطلوبة يف الإ�ستفادة املثلي
من املوارد الب�رشية واملادية.
فبالت�أطري ميكننا ان نحول
القدرات املحدودة اىل قوة
خارقة الميكنها ان تقهر وهذا
ما اثبتته اجلبهة ال�شعبية عملي ًا
�إبان مرحلة الن�ضال التحرري
ي�ستطيعون
,فالكيميائيون
حتويل املواد التي الطعم
لها مبفردها كالهيدروجني
واالك�سجني والكربون اىل مادة
�سكرية حلوة املذاق بدجمها
�سوي ًا يف املعامل ,وبذات القدر
ف�إذا قمنا بت�أطري املواطنني
من ذوي اخلربات و القدرات

املختلفة كما ينبغي يف �آطر
حتقق اهدافنا املرجوة ف�إننا
�سننجح يف بناء الدولة القوية
التي ن�صبو اليها.
/3الت�سليح:
هو احد العوامل املهمة لبلوغ
الأهداف املرجوة وميكن النظر
اليه من زاويتني,االوىل الت�سلح
بالعلوم واملعارف واخلربات
واملهارات واالخالق و القيم
والثقافة الإيجابية التي تغذي
العقل الب�رشي وتدفعه للمزيد
من العطاء,والثانية هي الت�سلح
بالأدوات والتجهيزات التي
يحتاجها الفرد لإجناز املهام
التي يود القيام بها كالقوة
البدنية واملال والتكنولوجيا
وغريها .
بعد �رشح هذه العوامل الثالثة
حتدث الرفيق عقباي عن ماهية
الهوية الوطنية ودور الإحتاد
الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا
يف تر�سيخها ,وا�شار يف معر�ض
حديثه اىل ان الإحتاد كيان
�سيا�سي وهو احد االذرع املهمة
يف اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة والذي ي�ؤطر ال�شباب بال
متييز وينا�ضل من اجل احلرية
والعدالة وامل�ساواة وحماية
ال�سيادة الوطنية واجناح
الربامج التنموية و�ضمان حقوق
م�صاحلهم
ال�شباب وحتقيق
والدفاع عن مكت�سباتهم,لي�س
هذا فح�سب فهو كيان طوعي
ينخرط فيه ال�شباب مبح�ض
�إرادتهم لي�صبحوا جزء ًا من
ن�ضاالت الإحتاد من اجل تر�سيخ
قيم املجتمع ومبادئ اجلبهة
ال�شعبية مبا يف ذلك حماربة
املتخلفة
والقيم
العادات
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.وا�ضاف قائالً"ان ر�ؤية الإحتاد
تتمثل يف خلق �شاب واعي
وخمل�ص وكفوء وعليه ف�إن
جهوده من�صبة دائما يف حتقيق
�شعار فليوعي وينظم ويت�سلح
ال�شباب,وا�ضع ًا م�س�ألة تر�سيخ
الوعي ال�سيا�سي يف او�ساط
ال�شباب �ضمن اولوياته من خالل
تنظيم دورات الكادر ال�سيا�سي
بني احلني والآخر وتن�شئة
�شباب يعتزون يتاريخ �شعبهم
و هويتهم الوطنية ويعملون
بجد و�إخال�ص يف �أجناح برامج
التنمية والت�صدي.
وفيما يخ�ص التحديات التي
يت�صدى لها الإحتاد قال الرفيق
عقباي "�إن الإحتاد يعمل جاهد ًا
للتعرف على رغبات وتطلعات
ال�شباب وكذا التحديات التي
تواجههم ومن ثم ال�سعي حللها
من خالل و�ضع برامج طموحة
وفاعلة ".وا�شار اىل ان ال�شباب
الإرتري يتميز بوعيه ال�سيا�سي
ووطنيته اخلال�صة وقدرته على
الإبتكار متى ماتوفرت له الظروف
املالئمة لذلك� ,إذا �إ�ستثنينا
بعد حاالت تدين الوعي وعدم
الإ�ستعداد والقدرة على حتمل
امل�س�ؤولية والإنبهار باخلارج
لدي بع�ض ال�شباب,وللق�ضاء
على هذه الظواهر الدخيلة على
ال�شباب الإرتري ظل واليزال
الإحتاد يعمل بكل قدراته خللق
�شباب يتحلون بالقيم الوطنية
و يت�سمون بالكفاءة يف كافة
املناحي ولتحقيق ذلك يعمل
الإحتاد يف ت�أطري ال�شباب
والطالب من خالل حمورين
هما الت�أطري العام والت�أطري
ال�ضيق,ففي الت�أطري العام
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يركز الإحتاد على تنظيم
ال�سمنارات والندوات و�إعداد
الربامج الإعالمية واملهرجانات
واال�سابيع التنظيمية والدورات
التاهيلية وتوفري فر�ص العمل
.اما يف حمور التاطري ال�ضيق
فريكز الإحتاد على خلق كوادر
�شبابية تقود العمل ال�شبابي .
يف نهاية حديثه او�ضح الرفيق
عقباي بان كل الربامج التي يتم
القيام بها لتقوية الإحتاد تاتي
�ضمن الربامج الوطنية الكبرية
التي يتم تنفيذها على م�ستوى
الدولة لذا ينبغي على كافة
املواطنني امل�شاركة بفعالية
واخال�ص يف اجناح برامج
الإحتاد ,ومبا اننا نعي�ش هذه
االيام يف عامل مليئي باالحدات
والتطورات ال�سيما منطقة القرن
الأفريقي التي تعاين من حالة
عدم الإ�ستقرار ف�إنه يتوجب
علينا ان نت�صدي لكل التحديات
املاثلة امامنا والتي ت�ستهدف
وجودنا وا�ستمراريتنا من خالل
زيادة درجة وعينا وتقوية
ت�أطرينا وت�سلحنا بالعلوم
واخلربات
والتكنولوجيا
واملهارت املطلوبة .
هذا وقد �أختتم ال�سمنار بطرح
الأ�سئلة واال�ستف�سارات والإجابة
وكذا تقدمي الآراء
عليها
والتو�صيات من قبل احل�ضور
والتي نا�شدوا فيها ب�رضورة
موا�صلة مثل هذه ال�سمنارات
الهادفة ,م�شريين اىل ان
ال�سمنار �سيلعب دور ًا كبري ًا يف
تعزيز وتقوية اوجه التن�سيق
القائم بني الإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا,ومركز
تاهيل قوات الدفاع الإرترية.

مناذج �شبابية

ي

لـ و

ام طعو
م
ز
ق

�شابة فى اخلام�سة والع�شرين من العمر اال انها
ا�ستطاعت تنفيذ العديد من املهام وامل�شاريع مت�سلحة
بالعزمية واالرادة يف العديد من املجاالت واجلوانب
التعليمية والريا�ضية وال�سيا�سية  ،فهي تعطى
االولوية للعديد من الق�ضايا ،ق�ضايا ال�شباب،الوطن
وغريها من الق�ضايا االنية ،لي�ست عرب امل�شاركة فى
املنتديات،ال�سمنارات وور�ش العمل التى كانت تعقد
هنا وهناك بل عرب م�شاركاتها الفعالة فى خدمة وطنها
و�شعبها اوال
بان�ضماهما �إىل قوافل اخلدمة الوطنية ومن ثم فى
ميادين العطاء والبذل.
جائزة النبوغ والتفوق االكادميى التى نالتها باملرحلة
الثانوية باملدر�سة العاملية بكينيا لفتت اليها االنظار
دون غريها من الطالبات والطالب لت�ضاف هذه اجلائزة
�إىل غريها من اجلوائز وال�شهادات التى كانت حتققها
عن جدارة فى كل م�شاركة ت�شارك بها على ال�صعيد
االكادميى واالن�شطة والفعاليات امل�صاحبة لها ،لتنال
درجة البكالوري�س فى االدارة عام 2015م من كلية
حلحلي للتجارة والإقت�صاد.
ال�شابة لوام طعومزقي والتي تقدم ع�صارة جهدها
وطاقاتها خلدمة �شعبها ووطنها بعملها فى ق�سم ال�ش�ؤون
االدارية باملكتب املركزي مل�ؤ�س�سة �سقن لالن�شاءات  ،تعد
من ال�شابات التى ت�ستحق ان نتعرف عليها عن قرب من
خالل هذه اللقاء الذى اجريناه معها.

عبدالوهاب حممد امان
بداية نود ان تعريف قراء جملة ال�شباب بنف�سك؟
ولدت ب�إرتريا بالعام  1992وقبل انق�ضاء
فرتة الطفولة �سافرت �إىل ا�سرتاليا لب�ضع
�سنوات مع ا�رستي ،ومن ثم عدت �إىل ار�ض
الوطن لأبد�أ درا�سة املرحلة الإبتدائية ,وماهي
�إال �سنوات حتى �سافرت مرة�أخرى مع ا�رستي
اىل دولة كينيا.تواجد �أعداد كبرية من اال�رس
االرترية بكينيا باملقارنة بدول املهجر

العدد 26

7

ال�شباب

جهود متوا�صلة للمزيد من الت�ألق!!!
االخري ،كان من العوامل التى ا�سهمت فى
تخفيف املعانات وال�ضغوط التى كنت ا�شعر
بها بعيدة عن الوطن.
وبعد ان جتاوزت املرحلة االعدادية بتفوق
ان�ضممت �إىل مدر�سة ثانوية تقدم التح�صيل
االكادميى وفق املوا�صفات واملقيا�س املتبعة
بالدول املتقدمة �سواء كان ذلك من ناحية
املنهج واالن�شطة والفعاليات امل�صاحبة لها
يف ظل تواجد طالب وطالبات ميثلون خمتلف
الوان الطيف حول العامل بالعا�صمة الكينية
نريوبي.
م�شاركاتي فى العديد من املنا�سبات
االجتماعية من االعياد الدينية والوطنية،
واعياد امليالد ،را�س ال�سنة وغريها من
املنا�سبات التى كان يقوم بتنظيمها طالب
وطالبات املدر�سة العاملية فتحت �أمامي
الباب على م�رصاعيه لكى اتعرف على العديد
من العادات والتقاليد وا�سلوب املعي�شة لهذه
الدول وال�شعوب التى مل يت�سني يل زيارتها.
�إىل اي مدى كنت جتتهدين فى التح�صيل االكادميي
�آنذاك؟.
كانت هنالك نظم ملتابعة الطالب باملدر�سة
العاملية حيث يتم تق�سيم الطالب �إىل فئات
النخبة  ،امل�ستوى االول والثانى  ...الخ
مبا ي�سجلونه من درجات فى حجرات التح�صيل
االكادميى من عام درا�سي �إىل �آخر.تواجدى
�ضمن فئة النخبة من الطالب والطالبات كان
يدفعني نحو املزيد من االجتهاد والعمل
امل�ضنى فى �سبيل احلفاظ على املكت�سبات
واملنجزات التى او�صلتنا �إىل تلك الفئة اثناء
تواجدى باملرحلة الثانوية.
كنت من الطالبات اللواتي يف�ضلن اال�ستماع
لكل �صغرية وكبرية تخرج من املعلمني
واملعلمات فى كافة املواد ودون ا�ستثناء مادة
على اخرى او تف�ضيل معلم على غريه ،ويف
نف�س الوقت كانت تنتابنى م�شاعر ال�سعادة
والفرح بتواجدى باملدر�سة.
عقدة العزم على موا�صلة تعليمى مل تكن
تقت�رص على غرف الدرا�سة فقط بل وا�ستذكار
الدور�س ا�أو ًال با�أول فى املنزل بهدف احداث
تغري فى حياتى ،ورغبتي يف ان �أ�صبح �شابة
تعتمد على قدراتها العلمية فى ت�سيري حياتها
نحو االف�ضل ،من خالل العمل فى ميادين
العطاء باالعتماد على الذات دون احل�صول
على امل�ساعدة والعون من االخرين.
احل�صول على درجة البكالوريو�س فى
تخ�ص�ص"  " IGCSEمن املنهج الربيطاين ذات
املوا�صفات املتقدمة يف التح�صيل االكادميى
كان من اويل اولوياتي �ضمن خططى وبراجمي
وعلى الرغم من ال�صعاب واال�شكاليات التى
واجهتنى اثناء الدرا�سة ،اال انني متكنت لي�س

فقط حتقيق النجاح والتفوق بل والتواجد
�ضمن نخبة قليلة من الطالب والطالبات الذين
ي�شار اليهم بالنبوغ والتميز اثناء �سنوات
الدرا�سة والتخرج بعد ذلك.
ح�صلتي على العديد من اجلوائز  ،امليداليات و�شهادات
التفوق والتميز االكادميي حديثنا عنها لو تكرمت؟.
متيزت املدر�سة العاملية بكينيا بتقدمي
جوائز وحوافز ت�شجيعية للعديد من الطالب
والطالبات الذين يظهرون تفوق ونبوغ فى
املواد الدرا�سية من الريا�ضيات ،العلوم ،
التاريخ  ،اجلغرافيا  ،اللغة االجنليزية
والتقانة وغريها من املواد جنبا �إىل جنب مع
اجلوائز واحلوافز الت�شجيعية التى كانت تقدم
للطالب الذين يحرزون املراكز الثالثة االويل
فى كل ف�صل درا�سي.
بالإ�ضافة اىل جوائز النبوغ والتمييز
االكادميى كانت املدر�سة ت�ضع فى االعتبار
اي�ضا ا�سهامات وم�شاركات الطالب او طالبات
فى االن�شطة امل�صاحبة للدرا�سةاالكادميية
كامل�شاركة فى االن�شطة الثقافية والفنية
(م�سابقات الغناء والتمثيل ،املعلومات
العامة  ،اخلطابة ،عرو�ض االزياء واملو�ضة)
اال�ستحقاقات الريا�ضية وغريها .فاىل جانب
بذىل املجهودات امل�ضاعفة يف حجرات
الدرا�سة كانت لدى اي�ضا ان�شطة متعددة ويف
مقدمتها ممار�سة العاب القوى عموما والعدو
على وجه اخل�صو�ص حيث �شاركت فى �سباق
امل�سافات الق�صرية ،ومناف�سات التتابع.
كانت هنالك العديد من املجموعات والفرق
الطالبية التى تتناف�س ب�شكل ودي لتمثيل
املدر�سة العاملية فى املناف�سات وامل�شاركات
التى كانت تقام بينها وبني املدار�س الثانوية
الأخري بكينيا.يف نهاية العام الدرا�سي
تقوم جلنة خا�صة بعملية اختيار املجموعة
التى ت�ستحق ان تنال �رشف التفوق والتميز
مبا �سجله طالبها وطالباتها من منجزات فى
م�شاركاتهم باملناف�سات املدر�سية باال�ضافة
�إىل نتائجهم فى غرف التح�صيل االكادميي.
وقد ت�سنى يل قيادة احدى هذه اجلمعيات
الطالبية وهى كانت من اجلمعيات التى مل
ي�سبق لها ان حققت املركز االول فى ال�سابق
�إىل مركز الريادة وال�صدارة فى خواتيم
املناف�سات وامل�شاركات املدر�سية والفعاليات
امل�صاحبة لها.
هنالك العديد من اجلوائز التي متكنت من
ح�صدها اال ان ح�صويل على لقب طالب العام
يف االعوام االوىل وال�سنوات التى تلتها يعد
من االجنازات واملكت�سبات التى ال ازال افتخر
بها حتى يومنا هذا.
ماهي الدوافع واال�سباب وراء اتخاذك لقرار الذهاب
�إىل مع�سكر �ساوا بعد عودتك �إىل البالد من كينيا؟
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كان علي االنتظار اكرث من ت�سعة ا�شهر كاملة
لالن�ضمام �إىل احدى الكليات واملعاهد وذلك
لكونى قدمت �إىل ارتريا فى نهاية العام،ويف
نف�س الوقت ف�ضلت اختبار مقدراتى وامكانياتى
بالذهاب اىل �ساوا وتلقي التدريب الع�سكري
كغريي من ال�شباب.
ويف املع�سكر بد�أت �أكت�شف يف نف�سي العديد
من اخل�صال وال�سلوكيات التى مل اكن اوليها
الإهتمام من قبل ومنها االن�ضباط وااللتزام يف
تنفيذ املهام وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقي
حيث زادت قدراتى ومهاراتي فى خلق ج�سور
التوا�صل االجتماعى مع الآخرين مب�ستويات
اكرب عن ال�سابق.
ا�ضف اىل ذلك زادت معرفتي بالعادات
والتقاليد التى تزخر بها القوميات الإرترية
الت�سع  ،قراءتي للواقع والواقع املحيط
بوطنى و�شعبي تغريت ب�شكل �إيجابي
وا�صبحت ارى احلياة مبنظركله تفاءل و�أمل
فى غد م�رشق ،ومنذ اللحظة التى وطت فيها
قدماي ار�ض �ساوا �شعرت ب�سعادة وفرحة مل
ا�شعر بها من قبل.
ملاذا ف�ضلت درا�سة االدارة عن التخ�ص�صات االخري؟.
كان لدى حلم منذ الطفولة بان اتخ�ص�ص
فى جمال االعمار بعد التخرج  ،ومع ح�صوىل
على البكالوري�س الثاين فى تخ�ص�ص االدارة
وهو من التخ�ص�صات وامل�ؤهالت التى متنحك
املعرفة املتكاملة لالدارة ال�سليمة لي�س فى
جمال تخ�ص�صك وحده بل وفى تغيري حياتك
نحو االف�ضل ،ا�صبحت لدى العديد من الفر�ص
املتاحة امامي للعمل باحدى هذه املجاالت
والتخ�ص�صات.
حتويل االفكار واالطروحات التى يعتقد
البع�ض بانها التعنى الكثري �إىل افكار تقود
�إىل احداث التغيري نحو االف�ضل باالعتماد على
القدرات والكفاءات التى يتمتع بها الفرد،
يعد من العوامل التى تدفع العديد من الطالب
الختيار التخ�ص�ص فى جمال االدارة.
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�إهتمامي بالتنظيم والتن�سيق فى كافة
االعمال واملهام التى اقوم بها خلق لدى
الدافع واحلافز لكى اتقن عملي مبهنية عالية
فى جمال االدارة .اثناء �سنوات الدرا�سة وبعد
التخرج واجهت بع�ض التحديات وال�صعاب مل
اك ن اتوقعها عندما مت اختيارى لكى �أتر�أ�س
اللجنة الطالبية التي تعني بتنظيم الفعاليات
امل�صاحبة للتخرج،وقد خرجت من التجربة
بالعديد من املكت�سبات التي �أ�ضافت �إليي
خربات وكفاءات الحت�صى والتعد .
تكت�سب املعرفة العلمية من خالل العديد
من املواد والتخ�ص�صات التى تدر�سها اثناء
�سنوات الدرا�سة،اال ان تطبيق هذه النظريات
والر�ؤى على ار�ض الواقع يحتاج �إىل املمار�سة
والعمل الفعلي فى ميادين العمل.
قمتى بجولة �سياحية يف العديد من املواقع ال�سياحية
والتاريخية بارتريا ماهو الإنطباع الذي خرجتى به؟.
بالفعل قمت بهذه اجلولة ال�سياحية الهامة
ويف حقيقة االمر �إنتابني �شعور ال ميكن و�صفه
بالكالم او العبارات حيث طفت تقريبا كل
�إرتريا فى غ�ضون ايام قليلةعدا مدينتني هما
ع�صب ونقفة .
فبالرغم من اننى زرت مدينة نقفة �أثناء
امل�شاركة فى دورة الكادر �ضمن الدفعة
ال�سابعة ع�رش ،اال انني اعتقد يف قرارة
نف�سي باين بحاجة للمزيد من الزيارات لتلك
امليدنة ال�شاخمة للتعرف على ان�سانها الذى
واجه العدوان بعزميته الفوالذية و�سطر
تاريخ �سيظل �شاهدا على الت�ضحيات التى
دفعت فى �سبيل حتقيق اال�ستقالل واحلفاظ على
ال�سيادة.
فى هذه اجلوالت ال�سياحية و�إىل جانب
املكت�سبات التى تخرج بها من خالل الوقوف
على مواقع واماكن �شكلت حمطات هامة فى
تاريخ تطور االن�سان فى �شتى املجاالت فانها
فى الوقت نف�سه ت�سمح لك بتبادل اخلربات
واملعلومات مع عدد من املخت�صيني واملهنيني
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�سواء كان فى اجلوانب ال�سياحية والتاريخية
على حد �سواء.
كل املواقع واالماكن التي قمت بزيارتها
تركت فى نف�سي ذكريات واحداث ال متحى اال ان
جمال مدينة كرن و�شعبها الذى يت�صف بالكرم
والعطاء ترك فى نف�سى انطباعا جيد ًا.
حدثينا عن حياتك االجتماعية وهل انت متزوجة ام
ال؟
وجدت زوجي �أمين �صالح الدين انه ي�ستويف
جميع املقومات وال�رشوط التى كنت ا�ضعها
فى ال�سابق عن زوجى يف امل�ستقبل وعليه
قررت االرتباط به لكى �أبدا فى تكوين اال�رسة
اخلا�صة بي وقد رزقنا الله بطفلتني جميلتني.
ومن املعلوم ان هنالك ناق�ش ال يتوقف
ت�سمعه ب�شكل دائم هنا وهناك عن االناث
اللواتي يرتكن ابنائهن ويذهنب �إىل العمل،
ومبا ان لل�رضورة احكام فان كل انثى ترغب يف
م�ساعدة زوجها البد لها من العمل فى �سبيل
توفري االحتياجات اال�سا�سية لها وال�رستها فى
املقام الأول.
وبهذه املنا�سبة ا�سمحوا يل ان �أقدم
ا�سمى �آيات ال�شكر والعرفان لزوجي الذي
يتعاون معي مبنتهى ال�شفافية وال�رصاحة
وكذا �أ�رستينا اللتان تتفهمان طبيعة عملى
وت�ساعداين يف رعاية طفلتاي اثناء تواجدي
بالعمل.
كلمة اخرية تودين قولها يف نهاية هذا اللقاء؟
بعد انق�ضاء فرتة اخلدمة مبدر�سة �سمبل
الثانوية كمعلمة لعام درا�سي واحد ،مت
توظيفى فى املكتب املركزى مل�ؤ�س�سة �سقن
لالن�شاءات فى ق�سم ال�ش�ؤون االدارية.
احالمى وطموحاتى ال تتوقف عند العمل فى
ق�سم ال�ش�ؤون االدارية مب�ؤ�س�سة �سقن لالن�شاءات
بل لدى حلم ب�أن ان�شى �رشكة خا�صة بي تهدف
�إىل تنظيم االفراح والأعرا�س با�سلوب حديث
وامتنى ان ي�صبح هذا احللم واقع ًا فى اقرب
فر�صة ممكنة.
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الفنانة ال�شابة �سيلفانا حماري
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وجدت نف�سي فيه!!!!
�شهاب �أر�آيا
منذ �آالف ال�سنني جلاء الإن�سان للفن
للتعبري عن نف�سه واحا�سي�سه وال�رصاعات
التي تنتابه يف ذاته فا�صبح بالن�سبة له
�رضورة من �رضوريات احلياة و�شكل من
ا�شكال التوا�صل مع االخرين..
كل ان�سان بالفطرة له املوهبة والإبداع
ولكن بدرجات تختلف بني الفرد والآخر.
لذا ال ن�ستطيع �أن ن�صنف كل النا�س بفنانني
�إال الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية
الهائلة،الن كلمة الفن هي داللة على
املهارات امل�ستخدمة لإنتاج �أ�شياء حتمل
قيمة جمالية .فالفن مهارة  ,حرفة ,
خربة � ,إبداع  ,حد�س وحماكاة.
منذ القدم ظل بنو الب�رش م�شغوفون
بالزينة واملجوهرات والأ�صباغ ،ويف
معظم املجتمعات القدمية الكربي كانت
هوية الفرد تعرف من خالل الأ�شكال
الفنية التعبريية التي تدل عليه يف مناذج
مالب�سه وطرزها وزخرفة اجل�سم وتزيينه
وعادات الرق�ص� .أو من االحتفالية �أو
الرمزية اجلماعية التي كانت تتمثل يف
التومت الذي يدل علي قبيلته �أو ع�شريته.
وكان التومت يزخرف بالنق�ش لريوي
ق�صة �أ�سالفه �أو تاريخهم .ويف املجتمعات
ال�صغرية كانت الفنون تعرب عن حياتها
�أو ثقافتها ،فكانت االحتفاالت والرق�ص
تعرب عن �سري �أجدادهم و�أ�ساطريهم
حول اخللق �أو مواعظ ودرو�س تثقيفية.
وكثري من ال�شعوب كانت تتخذ من الفن
و�سيلة لنيل العون من العامل الروحاين
يف حياتهم .ويف املجتمعات الكربي
كان احلكام ي�ست�أجرون الفنانيني
للقيام باعمال تخدم بناءهم ال�سيا�سي
كما يف بالد الإنكا ،فلقد كانت الطبقة
الراقية تقبل علي املالب�س واملجوهرات
وامل�شغوالت املعدنية اخلا�صة بزينتهم
 ،لتدل علي و�ضعهم االجتماعي .بينما

كانت الطبقة الدنيا تلب�س املالب�س
اخل�شنة والرثة .وحالي ًا جند �أن الفنون
ت�ستخدم يف املجتمعات الكربي لغر�ض
جتاري �أو �سيا�سي �أوديني �أو جتاري
وتخ�ضع للحماية الفكرية.
الفن يف ارتريا ثقافة متجذرة منذ
القدم ولفنانونا ح�ضورا الفتا وم�ؤثر يف
كل املنا�سبات .منذ ن�ش�أة الفن احلديث
يف ارتريا ظهر العديد من الفنانني الذين
و�ضعوا ب�صمتهم وا�صبحت اعمالهم الفنية
مرجعا خالدا لالجيال ونربا�سا يهتدي به
من جاء بعدهم من الفنانني ال�شباب.
الفنانة ال�شابة �سيلفانا حماري
واحدة من فناناتنا ال�شابات الالئي
ينطلق بوترية مت�سارعة نحو النجومية
والعاملية م�ست�صحبة الفن والرتاث الرث
ملن �سبقها من املبدعات يف هذا املجال.
امليالد والن�ش�أة
انا من مواليد العام 1995م مبنطقة
عداقا حمو�س .ومبا انني االكرب �سنا
فقد حظيت بح�صة كبرية من التدليل.
واذكر انني كنت طفلة م�شاغبة حتب اللهو
واللعب.
در�ست االبتدائية مبدر�سة دوق علي وبعد
انتقالنا اىل منطقة عدي قواعداد وا�صلت
الدرا�سة هناك ومن ثم اكملت املرحلة
الثانوية مبدر�سة بركة الثانوية.
البدايات الفنية
تلعب الفطرة دورا كبريا يف تن�شئة اي
�شخ�ص يف املجال الذي يبدع فيه .اعتقد
انني فنانة بالفطرة عندما كنت �صغرية
كنت احب اللعب باداء دور الفنانة كما
كنت احب الرو�ضة اكرث ن�سبة لالنا�شيد
التي كنا ندر�سها وكنت �رسيعة احلفظ
لها .مع تقدمي يف ال�سن زاد حبي للغناء
بالرغم من انني مل اكن اعلم اي �شيئ عن
املو�سيقى .قوانينها و�آالتها.
وانا يف عمر الثامنة طلبت من احدى
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زميالتي التي كانت ترتدد اىل فرقة
االحتاد الوطني ل�شباب وطلبة ارتريا
بعدي قواعداد ان تاخذين معها .هناك
وجدت الفر�صة لالن�ضمام وتنمية موهبتي
مع الفرقة الفنية.
منذ اللحظة االوىل ادرك م�سئويل فرع
االحتاد انني قد ابدع يف جمال الفن اذا
�سنحت يل الفر�صة ففتحوا يل املجال.
كما تعهدوا لوالدتي بان يقدموا يل كل
الدعم واحلماية نظرا ل�صغر �سني.
اهمية الفرق الفنية التابعة لالحتاد يف
�صقل مواهب ال�شباب
يكفي القول ان الكثري من فنانينا
ال�شباب قد منت مواهبهم الفنية وترعرعت
يف كنف الفرق الفنية لالحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة حيث يدرك اجلميع
الدور الكبري الذي تلعبه هذه الفرق يف
تن�شئة فنانني اكفاء فنيا ووطني ًا.
عرب االن�ضوا حتت راية االحتاد يح�صل
ال�شاب على الكثري من الفر�ص يف املجال
الذي ميكن له ان يبدع فيه .باال�ضافة
للتثقيف ال�شامل الذي ي�ساهم يف تكوين
�شخ�صيته وتقوية ثقته بنف�سه .وخ�صو�صا
لالناث.
وعند احلديث عن اهمية الفرق الفنية
ب�شكل خا�ص فاع�ضاء هذه الفرق الذين
هم يف اول خطواتهم يف عامل الفن تفتح
لهم الفر�صة يف احل�صول على الدورات
الفنية والتعرف على االالت املو�سيقية
وتعلمها باال�ضافة لتهيئة امل�رسح لهم
عرب العديد من الرحالت الفنية التي متتد
لكافة بقاع الوطن .وامل�شاركة يف العديد
من املنا�سبات التي تعرفك مع اجلمهور
ومع غريك من الفنانني ال�شباب .كما
انك يف هذه الفرق جتد الفر�ص لالبداع
يف اكرث من جمال فني كالغناء والتمثيل
والرق�ص.
مع فرقة االحتاد وجدت الفر�صة لزيارة
العديد من مدننا واقاليمنا .كما �ساهم
الدعم املتوا�صل من م�سئولينا يف ان ا�صل
لهذه املرحلة.
فرقة اثر الفنية
يف احدى املنا�سبات �شاهدين م�سويل
فرقة اثر الفنية .فطلبوا مني االن�ضمام
للفرقة .ونظرا الن اثر فرقة كبرية وبها
الكثري من الفنانني ال�شباب املبدعني كان
البد يل من قبول هذا العر�ض الذي ميثل
قفزة نوعية يل يف م�سريتي الفنية وبعد
�آخذت االذن من م�سوويل فرقتي باالحتاد
ان�ضممت ب�شكل ر�سمي لفرقة ُاثر الفنية
وفيها وجدت الفر�صة لتعلم املزيد
من فنون املو�سيقى وال�صوت كما قمت
الول مرة بت�سجيل االغاين يف اال�ستديو
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وامل�شاركة يف احلفل الفني الذي يقام
مبنا�سبة الرابع والع�رشين من مايو.
اعمالك الفنية
اغنية مليوين هي اول االغاين التي
قمت بن�رشها يف العام 2014م وبعد
ذلك قدمت العديد من االغاين والكليبات
الفنية .اما اول كليب يل فهو كليب اغنية
"مترظني دو" .كما �شاركت يف اكرث من
فيلم �سينمائي .واهمها فيلم "دنقاظي
�شيكان" الذي يعرفني به اجلمهور اكرث.
فنانني تعاملتي معهم
تعاملت مع العديد من امللحنني
وال�شعراء فانا ا�ؤمن باهمية العمل
اجلماعي لنجاح اي فنان .والنني ال انظر
اىل النجاح الفني من حيث كرثة االعمال
الفنية بل جودتها فانني اميل لالعتماد
والعمل مع مثل هذه النوعية من الفنانني
الذين ي�سعون لالرتقاء بالفن االرتري.
الكليبات الفا�ضحة
ن�شاهد اليوم الكثري من الكليبات
الفا�ضحة والتي ال تتما�شي مع قيمنا
وثقافتنا والتي جتعل من اج�ساد فناناتنا
ال�شابات مادة للبيع يف �سوق الكليبات
التي ي�ستفيد منها قلة من املمولني.
فنانينا ال�شباب جمربين يف هذا الوقت
على امليل نحو رغبات ال�سوق واداء
االغاين والكليبات الرخي�صة .الن االفراد
الذين يقومون ب�رشاء هذه الكليبات
ال يهمهم امل�ضمون الفني بل االثارة
املوجودة فيه.
معظم كليباتي الفنية هي كليبات
تراثية ا�سعى من خاللها البراز تراثنا
الرث باغانيه وازيائه والدعم والت�شجيع
الذي اح�صل عليه من اجلمهور يدفعني
نحو امليل اكرث لهذا النوع حتى وان مل
ا�ستفد منه ماديا.
اهمية الدعم للفنان
دعم الوالدين ب�صفة خا�صة واالقرباء
ب�شكل عام مهم جد الي فنان يف بداياته
خ�صو�صا لنا نحن االناث .من ح�سن حظي
انني حماطة بالكثري من االفراد الذين
ي�شدون من ازري خ�صو�صا الوالدين.
على النقي�ض من الكثري من االباء فان
والدي يقوم بدعمي ماديا ومعنويا .هو
م�ست�شاري الذي ارجع اليه التخاذ اي
قرار .وهو من قام بدفع كافة تكاليف
كليب اغنية "مترظني دو" الذي عرف
امل�شاهدين بي .والنه ي�ؤمن بان كل من كد
وجد فهو دائم القول "يوما ما �ست�صبحني
فنانة يفخر بها الوطن" وهذا ما يدفعني
لالجتهاد والت�ضحية اكرث.
الدورات الفنية واهميتها
تلعب الدورات الفنية واملرتبطة بالفن
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اهمية كبرية يف جناح اي فنان .من
جانبي �شاركت يف العديد من الدورات
عرب فرقة االحتاد و�آثر الفنية باال�ضافة
ل�سعي املتوا�صل النتهاز اي فر�صة ت�سنح
يل لتنمية معاريف الفنية.
در�ست النوتة الفنية و�آلة االورغن كما
اخذت دورة متكاملة حول ال�صوت .ومبا
ان الفنان �سفريا لبالده فانا اهتم جدا
بدرا�سة اللغات واهمها اللغة العربية
واالجنليزية التي متكنني
من التفاهم مع
فناين منطقتنا يف
امل�ستقبل.
لغات حتبي
الغناء بها
احب جدا
ا لغنا ء
بلغتي
ا لتجر ي
و ا لعر بي
مع انني
ل�ست
متمكنة
منهما .
و لد ي
م�شا ر يع
م�ستقبال يف
ت�سجيل اغاين
بهما.
فنانينا ال�شباب
وال�سلوك احل�سن
ال معني الي جنومية
و�شهرة بدون االخالق وال�سلوك
احل�سن� .شعبنا يويل االخالق
والقيم اهمية �شديدة وهي احلكمه االوىل
الي �شخ�ص .فاذا و�صلت العلى مراقي
ال�شهرة ومل ت�صاحبك االخالق الفا�ضلة
فانت بالتاكيد �ساقط من اعني �شعبك.
�شعبنا يدعم مواهبه الفنية بكل ما
ميلك .والويل لك اذ حاولت التطاول على
مبادئ وقيم هذا ال�شعب .فكل ما بنيته
�سينهدم يف حلظات .كفنانني البد لنا من
ان نتقيد بقيم وتراث هذا ال�شعب ال ميكن
لنا ان نقول اننا فنانني ون�سعي للت�شبه
بالفنانني االجانب من حيث املظهر
والفعل فمثل هذه اال�شياء ال تتما�شي مع
قيمنا.
علينا ان نرتقي باخالقنا وان نكون
جيال من الفنانني يقتدي بقيم من �سبقه
من الرعيل االول.
كانت نظرة جمتمعنا �سابق ًا للفن
والفنان نظرة حتط من �شانه .ومع
التحول والتقدم الذي ي�شهده جمتمعنا
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بد�أ مبدعينا يف احل�صول على التقدير
واالهتمام .لذا ك�شباب البد لنا من �صون
هذا االرث واالبتعاد عن كل ما ميكن ان
ي�سئ اىل �سمعتنا كافراد وفنانني.
التحديات التي تواجه فنانينا ال�شباب
ك�شباب تواجنها الكثري من التحديات
واهمها بالطبع عدم احل�صول على الدعم
املادي .نحن ال منلك �سوى �شغفنا بالفن
وطموحنا لل�شهرة .العمل الفني يف ارتريا
ال حت�صل منه على اي مقابل مادي �سوى
التقدير واالحرتام .وحتى اللحظة
التي يثبت فيها الفنان ال�شاب نف�سه
ويبد�أ يف الظهور –حيث يتهافت
عليه املنتجني -فهو جمرب على
دفع كافة التكاليف لعمل فني
قد ال يجد طريقه للظهور.
العديد من املواهب الفنية
ال�شابة دفعها الي�أ�س
واالحباط الن تدفن
مواهبها مبكرا .لذا البد
من وجود جهات تتكفل
بك�شف املواهب الفنية
ودعمها وعلى را�سها
االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة.
الفن وحده ال يكفي
مل ن�صل بعد للوقت الذي
يتمكن فيه الفنان من االعتماد
كليا على مدخوله من الفن
لت�سيري معي�شته .لذا البد لنا من
البحث عن بدائل اخرى جنبا اىل جنب
مع الفن .واهمها بالطبع التقدم يف العلم
والتخرج ان امكن للح�صول على �شهادة
ت�ضمن لنا وظيفة حمرتمة .خ�صو�صا لنا
نحن ال�شابات الن متكننا من االعتماد على
انف�سنا ماديا �سيجنبنا من ان ن�صبح عر�ضة
لال�ستغالل من االفراد الذين يطمعون يف
ا�ستخدام حبنا للفن مل�آربهم اخلا�صة.
الفن ادمان بحد ذاته
ادماين الوحيد هو الغناء .انا اغني يف
كل مكان .وا�ستغل اي حلظة اكون فيها
مبفردي ملمار�سة هذه العادة املحبوبة
اىل نف�سي .واذا كان اي مدمن ي�سعى
للح�صول على عالج الدمانه فانا اع�شق
ادماين للفن الذي وجدت فيه نف�سي.
فنانة تاثرت بها
احبذ ان امتلك منط (�ستايل) خا�ص بي.
ومع احرتامي وحبي لكل فنانينا فان
الفنانة ايل�سا كيداين والفنانة برونيكا
لهما تاثري كبري علي.
ميول �آخرى
لو مل اكن فنانة لكنت قد اجتهت نحو
جمال ت�صميم االزياء.
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ال�شباب وثقافة العمل الطوعي

�أعزائي القراء ال�شباب روحا وج�سدا ،ي�سعدين يف هذه الإطاللة الثانية يف رحاب ا�ستلهام
التوا�صل من معاين همزة الو�صل� ،أن نعرج �سويا لتلم�س دور هام من �أدوار �رشيحة ال�شباب
كحلقة و�صل بني خمتلف فئات وطبقات املجتمع  ،وك�رشيحة م�ؤهلة حلمل الأمانة .،كيف ال وهم
قنطرة العبور اىل كل تطور وجتديد .وحيث �أن �رشيحة ال�شباب هي الرافعة التي تتحمل مهمة
الرقي باملجتمع و�إ�ضفاء �صورة �إيجابية على ممار�ساته و�سلوكياته .فمن الطبيعي �أن نرى
تدافع ال�شباب الواعي نحو كل ن�شاط ي�ؤمن تالحم الأمة ومتا�سكها ،ويعزز روح الوئام واملحبة
بني كل طبقات املجتمع و�رشائحه .لإحياء �أمة تعتز بقيم التكافل والتعاون ال�سائدة بني �أفراد
�شعبها.
ويف هذا ال�سياق ت�أتي ثقافة التطوع القادر على حتريك املجتمع ودفعه نحو املزيد من العطاء،
يف مقدمة املمار�سات الإيجابية التي عرفتها املجتمعات الإن�سانية منذ القدم� .إذ �أن التطوع يف
جوهره يلبي مقت�ضيات الفطرة الطبيعية لبنى الب�رش ،والتي تتلخ�ص يف حاجة الفرد ليكون
�ضمن املجتمع .وعدم قدرته العي�ش منفردا .كما �أن الوعي املجتمعي الذي ميثل الو�صول
اليه طُ موحا م�رشوعا للتقدم يف م�سارات التطور والنماء ،ال يتحقق يف ظل �أجواء من الأنانية وحب
الذات وتبلد الأحا�سي�س عن الإهتمام بتقدمي الدعم -كل ا�شكال الدعم  -املعنوي واملادي
ملن هو يف حاجة اليه .ومما ال �شك فيه �أن املجتمع يعلق �آماال عرا�ضا على تفاعل �أبنائه ال�شباب
مع هذه الظاهرة الإيجابية والن�شاط الإن�ساين املحبب ،لتقوية �أواثر التعاون والود والتوا�صل
بني طبقاته ،العليا اقت�صاديا� ،أواملكتفية ذاتيا ،وبني الطبقة التي تعاين من تدين اقت�صادي
والتي متثل يف الغالب ال�سواد الأعظم .و�إذا كان العمل التطوعي ينبع من ذات الإن�سان ودواخله،
ي�ؤديه باختياره دون اي الزام من �أحد .فال غرو �أن يحتل قمة الظواهر وال�سلوكيات الإيجابية
والبناءة يف املجتمعات ،والتي متثل زيادتها معيارا حقيقيا ملدى �إرتفاع معدالت تطور ومنو
املجتمعات.
لعل العمل التقليدي كدعم الفقـــراء واملحتاجني ،هو �أول ما يتبادر اىل ذهن ال�سامع لكلمة
التطوع ،لكن وعلى الرغم من �أن هذا من �صلب الأعمال التطوعية� ،إال �أن العمل التطوعي كما
هو م�شاهد ات�سع لي�شمل الكثري من املجاالت التي مل تكن حمل اهتمامه يف املا�ضي .نظراً
لتطور مفهوم العمل التطوعي ،وات�ساع الأهداف والغايات منه ،وتزايد احلاجات مع تطور
احلياة يف خمتلف �أبعادها .فعالوة على امل�شاركة يف جمع التربعات وتوزيعها على املحتاجني،
والتعاون مع ذوي الإحتياجات اخلا�صة .بو�سعنا كذلك التكتل يف جمموعات عمل ن�شطة كل
على ح�سب ميوله وخياراته ،من قبيل جمموعات التطوع ال�صحي ،بامل�شاركة يف حمالت التوعية
ال�صحية ،والتربع بالدم� .أو جمعية ا�صدقاء البيئة ،للحد من التلوث البيئي ،وزيادة الن�شاط من
اجل حماية البيئة ،واملحافظة على املحميات الطبيعية� .أويف جمموعة ا�سناد جهود دعم الإنتاج
الفكري والثقايف ،وت�شجيع ودعم املتفوقني درا�سيا .ومن هنا ندرك �أهمية هذا الن�شاط ،يف
احلفاظ على �سالمة املجتمع .وهنا اي�ضا يتجلى دور ال�شباب يف جت�سيد ثقافة التطوع على
�أر�ض الواقع ،عرب الإنخراط بقوة يف ميادين وجماالت العمل التطوعي .يف �أي موقع وحتت �أي
ظرف .ملا يف ذلك من نتائج مفيدة لكل �أفراد املجتمع .لأنه يعترب الإختيار اجليد جلني اخلربات
الهامة التي تعطي نتيجة �إيجابية حتى لل�شخ�ص املتطوع نف�سه .حيث يكت�سب خالل العمل
مهارات جديدة  ،وتتح�سن مالديه من خربات .عالوة على احلفاظ على تطور املجتمع ككل.
�إن بالدنا الفتية وجمتمعنا ال�صامد يف حاجة ما�سة �إىل املزيد من الإهتمام ب�إبتكار �أ�ساليب
للعمل التطوعي ،تقوده �إىل درب الإجناز وحت�سني و�ضعه الإجتماعي واملعي�شي ،ومن ثم
الإ�سهام يف بناء وطنه .وهذا ميدان من امليادين التي يبدع فيها ال�شباب ،و�ساحة ي�ستعر�ض
فيها قدراته يف العطاء والتفاين من �أجل امته و�شعبه .ولي�س غريبا على �شباب هذا الوطن
املعطاء ،ا�سناد املحتاج وال�شفقة على ال�ضعيف ،وهو الذي �ضحى مبهجه وارواحه من اجل دفع
الظلم عن �شعبه ووطنه .وال زال يعمل يف بناء وازدهار بالده .ولي�س �صعبا ان نعزز املهارات
التي ح�صلنا عليها �أيام الدرا�سة يف العمل ال�صيفي ،وم�شاركتنا يف خمتلف املجاالت البيئية
وال�صحية ،والتوعوية ،وتنظيم املرور ،والأندية اخل�رضاء يف املدار�س .فم�سرية الألف ميل تبد�أ
بخطوة ،ومياه ال�سيل اجلارفة تبد�أ بقطرة .فال نتهاون باي عمل تطوعي مهما �صغر .ولنكن يدا
واحدة يف مواجهة التحديات وامل�صاعب .ومعا على طريق التقدم والإزدهار.
واىل امللتقى يف همزة و�صل �آخرى
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ثقافة العمل والإجتهاد �ضرورة البدمنها!!!

ترجمة :نورالدين خليفة
يت�سم اليابانييون بعادة العمل ل�ساعات طويلة
مما �أدى ذلك بدوره �إىل خلق �إ�شكالية للحكومة
اليابانية ،ولهذا قامت احلكومة يف �شهر فرباير
من هذا العام بتمرير الئحة من التوجيهات
ت�شجع مبوجبه املكاتب وال�شركات على �صرف
موظفيها من العمل ب�شكل �سريع بعد ظهرية كل
يوم جمعة وذلك من �أجل الراحة والإ�ستجمام
والتخفيف من �ضغوطات العمل والإرهاق.
وعم ًال بهذه املبادرة ،قامت �شركة عالقات
عامة يابانية تدعى "�ساين �سايداب" مبحاولة
ت�شجيع موظفيها على الإن�صراف من العمل
�سريع ًا ظهرية كل يوم جمعة �إال �أن ال�شركة
مل ت�ستطع �إيجاد �أفراد يتفاعلون مع مثل هذه
املبادرة .حيث يقول م�س�ؤول ق�سم العالقات
الدولية بال�شركة ،ريوتا هاتوري ب�أن "هذه
الظاهرة ال تتما�شى مع اليابانيني" و�أ�ضاف "ب�أننا
نحن اليابانيني لدينا ثقافة عمل فوق املعتاد
ونقوم بالعمل ل�ساعات طويلة ،وعندما تقوم
بالطلب من �شخ�ص ما بالتوقف عن العمل ف�إنه
ال ي�أبه بذلك ،لذا ف�إن مثل هذه الظاهرة لي�ست
عقالنية حق ًا ،وبالتايل نحتاج �إىل �آلية م�شجعة
نقوم من خاللها بجعل موظفينا ين�صرفون
من عملهم �سريع ًا ،وعلينا �أن مننح (عالوات
ومكاف�آت نقدية) للأفراد الذين يتمكنون من
الإن�صراف من عملهم ب�شكل �سريع" .و�إنطالق ًا
من ذلك ،قررت ال�شركة ب�صرف مبلغ 3,200
ين ياباين �أي ما يعادل  30دوالر �أمريكي
للموظفني الذين يقومون بالإن�صراف من عملهم
عند ال�ساعة الثالثة ظهر ًا كل يوم جمعة� .إال �أنه
ومع كل ما قامت به ال�شركة من �إجراءات
ت�شجيعية ،مل تتمكن من �إنت�شال ظاهرة عدم
اخلروج املبكر من العمل و�أدركت عدم �سهولة
ذلك .وذلك لأن اليابانيني ت�أ�صلت يف عروقهم
عادة وثقافة العمل ل�ساعات طويلة .لذا ال ميكن
تغيري العادة �أو الثقافة مهما كانت منطها.
ويف معظم ال�شركات اليابانية ،ينتهي
العمل ال�صباحي فيها عند ال�ساعة الواحدة
ظهر ًا .وت�ستمر فرتة الغداء حتى ال�ساعة الثانية
ظهر ًا .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن معظم العمال
واملوظفني ال يقومون ب�إ�ستغالل فرتة الراحة
ل�ساعة واحدة ب�شكل �صحيح .لذا جتد ه�ؤالء
العمال واملوظفني يقومون بتناول وجباتهم يف
مقهى ال�شركة ب�صورة �سريعة وبعد م�ضي 20

�أو  30دقيقة فقط جتدهم قد رجعوا وجل�سوا يف
مكاتبهم ملوا�صلة العمل .وعند ال�ساعة اخلام�سة
ع�صر ًا ،وبعد دق اجلر�س معلن ًا �إنتهاء العمل
اليومي ،تكاد ال جتد �أحد ًا يقوم بالإن�صراف من
عمله مبكر ًا.
ومن عادتهم كذلك ،العمل ل�ساعة �أو
�ساعتني �إ�ضافيتني قبل الإن�صراف� .إال �أنه غالب ًا
مايرى البع�ض منهم ي�ستمر بالعمل حتى ال�ساعة
التا�سعة م�سا ًء.
ومبا �أن ال�شخ�ص الذي يعمل �ساعات �إ�ضافية
يح�صل على دفعيات �أكرث ،فهذه الظاهرة بحد
ذاتها مل تخلقها الرغبة يف احل�صول على الأموال،
و�إمنا �أتت من ثقافة العمل ل�ساعات طويلة والتي
ت�أ�صلت فيهم منذ �سن الطفولة .ومبا �أن العمل
ل�ساعات طويلة من دون راحة قد يخلق للأفراد
�ضغوط ًا �صحية وذهنية ،فقد مت ال�سعي لإعداد
خطط جتعل املوظفني والعمال ين�صرفون من
عملهم �سريع ًا.
وال�شخ�ص الذي يقر�أ هذا املقال� ،سوف
ي�ضطر يف املقام الأول �إىل الغو�ص يف قرارة نف�سه،
ومن الطبيعي �أن يواجهه �س�ؤال وهو "و�أنا ماهو
مدى عملي؟" .وبعد ذلك� ،سي�ستنتج بنف�سه
مدى ثقافة العمل والإجتهاد ملجتمعه عرب
م�شاهدة الأنا�س املوجودين يف منطقته.
ونحن نقول ب�أن "الإن�سان الإرتري عامل
جمتهد ،مكافح وحمرتف"� .إال �أنه ومع مقارنة
هذا الكالم بثقافة اليابانيني ،هل من املمكن �أن
ن�سمى انف�سنا بالعمال؟".
احلقيقة �أن ال�شعب الإرتري يريد العمل
والعي�ش بعرق جبينه ،وهو �شعب يتمتع بثقافة
العمل ويرف�ض الإتكالية والإعتماد على
الآخرين .وبالرغم من �أن �إنتاجيتنا لي�ست
على امل�ستوى املطلوب و�أنها ال تعتمد كلي ًا
على التطور التكنولوجي� ،إال �أنه ال ميكن
�إنكار �أن ثقافة العمل والإجتهاد كانت مت�أ�صلة
ومتجذرة يف جمتمعنا منذ القدم .ف�آبائنا
و�أجدادنا الفالحون املجتهدون ،الذين عا�شوا
ع�صور ًا من الزمن بالعمل والإنتاج ،معتمدين
على �أنف�سهم ،كانوا ميار�سون الرعي والأعمال
الكادحة وال�شاقة .وكان �أكرث ما يكرهونه يف
العمل� ،صفات الك�سل واخلمول .ومع تغلغل
النه�ضة احلديثة ،ف�إن هذه الثقافة �أثرت على
جعل الإرتريني املحبني للعمل والإجتهاد من
�أوائل ال�شعوب التي متكنت من التعرف على
العمل والتكنولوجيا ال�صناعية .وكما نتعلمه
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يف تاريخنا ،ف�إن الإرتريني يف عهد الإ�ستعمار
الإيطايل وبالرغم من �أنه مل ي�سمح لهم بالتعليم
الأكادميي بعد �إمتام ال�صف الرابع الإبتدائي� ،إال
�أن �آبائنا �آنذاك� ،إ�ستطاعوا �أن يكت�سبوا اخلربة
واحلرفية املطلوبة و�أن ي�شقوا طريقهم نحو
عامل العمل بف�ضل ذكائهم و�إجتهادهم .وكان
من ال�شائع ر�ؤية �آبائنا وهم ين�شطون بالعمل
كم�ساعدين ومرا�سلني يف خمتلف املجاالت،
حيث �أنهم كانوا يت�ساوون يف عملهم مع
ر�ؤ�سائهم وم�س�ؤوليهم البي�ض يف العمل ،ويف
بع�ض املرات ،كانوا يتفوقون بالعمل �أكرث من
م�س�ؤوليهم .وبالت�أكيد ،ف�إن ال�شخ�ص الكادح
واملحب للعمل ،اليواجه �أية �صعوبة �أو م�شاكل
يف تعلم وممار�سة �أي حرفة ومهنة مهما كانت.
ويف املقام الأول ،ف�إن العوامل التي كانت تلعب
دور ًا كبري ًا يف حتقيق الن�صر �إبان الن�ضال من �أجل
الإ�ستقالل هي ،الإجتهاد ،الوفاء ،القدر على
الإبداع والأخالق العالية .فهل توجد ثقافة
الكد والإجتهاد يف هذه الأجيال اجلديثة؟.
ميكن لأي �شخ�ص �أن يقدم رده ب�أي �شكل من
الأ�شكال� ،إعتماد ًا على مالحظاته .ويف الواقع،
ف�إن �إعطاء رد تعميمي ال ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
الإ�ستنتاج املطلوب .وال ميكن كذلك القول ب�أن
ثقافة العمل والإجتهاد ال توجد عند اجلميع .ويف
ع�صرنا هذا �أي�ض ًا ،يوجد لدينا العديد من النجباء
واملبدعني واملجتهدين والكادحني يف او�ساط
�شبابنا .كما ان هناك الكثري من ال�شباب ممن
هم على عك�س ذلك .ومهما �إختلفت الأراء،
ميكننا الو�صول �إىل نقطة يتم الإتفاق عليها .وهي
اننا ال ميكن ان نقول ب�أن ثقافة العمل والإجتهاد
التي ن�ش�أت منذ القدم ،مت املحافظة عليها من قبل
�أغلبية ال�شباب كما يجب.
ملاذا؟
ترجع الأ�سباب� ،إىل �إمكانية وجود العديد
من النواق�ص ونقاط ال�ضعف والتي تبد�أ من
الرتبية والرعاية .فعند مقارنة �أ�سلوب تربية
الأطفال املتبعة عند �آبائنا مع �أ�سلوب الرتبية
املتبع يف وقتنا هذا ،جند العديد من الإختالفات
اجلمة .واملثل القائل "العلم يف ال�صغر كالنق�ش
يف احلجر" يعك�س مدى فهم �آبائنا القدامى
ب�شكل عميق ملفهوم عملية تربية الأطفال.
ويدل كذلك على �أنه يتوجب تعليم الطفل
من �صغره وتوجيهه بال�شكل ال�صحيح من �أجل
تربيته لي�صبح ال�شخ�ص الذي ميكن ان يعتمد
عليه يف امل�ستقبل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان �آبائنا
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القدامى ،يقومون بتدريب �أبنائهم على العمل
ح�سب �أعمارهم ومنذ نعومة �أظافرهم .وكانوا
يقومون بن�صح �أطفالهم ب�ضرورة �إحرتام الكبري
و�أن يقوموا بطاعة �أوامره .وكانوا ي�ؤمنون باملثل
الذي يقول ب�أن " العمل وال�سعي يعززان ذكاء
الطفل ،وال ي�ضعفان ج�سده" .وتدليل الأطفال
ب�شكل زائد قد ي�ؤدي �إىل نتائج ج�سيمة حيث
يقول �آبا�ؤنا القدامى يف مثلهم "الدالل يقتل
الأطفال".
ورمبا بهذا املفهوم الع�صري ،ميكن ملثل هذا
النوع من الفكر �أن ينظر اليه كنوع من الظلم.
�أو حتى ميكن �أن يتم �إنتقاده حتت م�سمى
"�إ�ستغالل الأطفال للعمالة"� .إال �أن نتيجته مل
تكن �سيئة بالفعل .حيث �أن التم�سك بثقافة
العمل والإجتهاد ي�ساعد على التطور ،ومع
التطور تزداد املثابرة والإنتاجية .لذا جند الت�شابه
فيما بني تربية الأطفال اليابانيني وبني �أ�سلوب
الرتبية املتبع لآبائنا القدامى .حيث يقوم
اليابانيون بتعليم �أبنائهم ب�أن الإن�سان يجب �أن
ال ينام لأكرث من �أربع �ساعات ،و�أن النوم �أكرث
من ذلك ،هو املر�ض بعينه ،و�أنه �سبب رئي�سي
للك�سل والف�شل ،ويحثونهم على ق�ضاء �ساعات
طويلة يف الدرا�سة والعمل املنزيل .بالتايل هذه
هي ثقافة العمل والإجتهاد التي تن�ش�أ بد ًء من
املنزل والأ�سرة .ويف النهاية ،وكاملثال احلي الذي
مت �سرده يف بداية هذا املقال� ،سوف ن�ستعر�ض
ً
مثاال �آخر يثري ده�شة ال�سامع ،ويبث روح
الإجتهاد و�أخالقيات العمل ال�سامية ،والتي ال
ميكن التخلي عها بكل �سهولة.
و�إنطالق ًا من �أ�ساليب تربية الأطفال عند �آبائنا
القدامى ،واليابانيني وغريهم من املجتمعات
ال�شبيهة ،ف�إن ر�ؤية �أ�ساليب تربية الأطفال مبنازلنا
يف ع�صرنا احلا�ضر ،ي�ساعد يف التعرف على
الأ�سلوب الأمثل.
ومع �أن القيام مبنح الأجود من (الثياب،
الغذاء�...إلخ) للأطفال ،وتربيتهم باحلب
والإهتمام هو �شيء هام� ،إال �أنه يجب �أن ال ي�ؤدي
ذلك �إىل التدليل والرفاهية .بل يجب علينا �إىل
جانب الإهتمام بالأطفال �أن نقوم يف املقابل
بالتحكم الكامل فيهم وعتابهم �أو توبيخهم ،و�أن
نقوم فوق ذلك كله بتدريبهم على ق�ضاء وقت
�أطول يف التعلم والعمل منذ �صغرهم .ويجب
على الوالدين �أو �أحد �أفراد الأ�سرة معرفة �أنهما
يقرتفان خط�أً �ضد الطفل �أو ال�شاب �إذا مل يباليا
بن�صح �أو زجر الطفل �أو ال�شاب الذي يقوم
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مب�شاهدة "فيلم" �أو لعب "الفيديو" طوال اليوم �أو الليل� ،أو حتى
الطفل الذي ينام على ال�سرير حتى منت�صف اليوم .ف�إذا ف�شل
الوالد يف تعليم و�إفهام ولده ب�أن حياة العامل مليئة بالكفاح ،ف�إن
الطفل بعد بلوغه �سيكون ا�سرياُ حلياة الرتف ،و�سوف لن يكون
قادر ًا على عبور حتديات احلياة بال�شجاعة والكفاءة املطلوبة.
ويف احلياة اليومية ،جند ب�أن حث الأطفال على طاعة والديهم
والكبار الذين يعي�شون يف حميطهم ،ينعك�س يف النهاية على فائدة
كبرية له�ؤالء الأطفال ال�صغار .ومبا �أن مثل هذه الثقافة متكن ه�ؤالء
الأطفال من التعرف على خمتلف الأن�شطة الإجتماعية والأ�سواق
و�أ�ساليب عمل امل�ؤ�س�سات واملكاتب القائمة على تقدمي اخلدمات،
فمن الواجب الدفع مبثل هذه التوجهات ،حيث �أنهم وعند بلوغهم
�سوف لن ي�ضطروا �إىل طلب امل�ساعدة من �آبائهم �أو ذويهم ،و�سوف
يعتمدون على �أنف�سهم وي�ستوفون كل ما يطلب منهم .لذا ف�إنه من
الواجب الإ�ستيعاب بعمق ب�أن تدليل الأطفال و�إبعادهم عن ثقافة
العمل والكد �سيرتتب عليه يف النهاية ال�ضرر البالغ على ه�ؤالء
الأطفال.
ومن الوا�ضح كذلك ب�أن ثقافة العمل والإجتهاد لعامة الب�شر،
هي ركيزة �أ�سا�سية ل�ضمان التنمية .ومن �أجل �أن تكون ثقافة
العمل والإجتهاد فعالة ومثمرة مع �إ�ضافة عنا�صر العلم واخلربة
والتكنولوجيا احلديثة،ينبغي ربط هذه الثقافة ب�شكل حمكم
ب�أخالقيات العمل .ومع مالحظة �أن دور التعليم يف فعالية املجتمع
�شيء �أ�سا�سي ،جند ب�أن كل البلدان تدفع نحو القيام بحمالت
تنموية كبرية يف جمال التعليم .واحلكومة الإرترية ومن �أجل خلق
�أر�ضية جلعل جميع املواطنني يكت�سبون العلم واملعرفة �إ�ضافة �إىل
اخلربات احلديثة ،وجلعلهم �أفراد ًا منتجني ،قامت بت�أ�سي�س وبناء
املدار�س والكليات ومعاهد التدريب القائمة على تدري�س العلوم
الأكادميية واملهنية يف خمتلف �أرجاء الوطن ،وفتحت �أبواب
الفر�ص للمواطنني من �أجل احل�صول على اخلدمات التعليمية.
�إال �أن التعليم وحده لي�س كافي ًا من �أجل بناء وتطوير املجتمع.
فهل هناك برامج وجهود تبذلها مدار�سنا تلك ،من �أجل جعل
طالبها �أفراد ًا عاملني وجمتهدين على الدوام؟ لأنه يف النهاية،
ه�ؤالء الطالب هم نتاج تربية الأ�سر واملعلمني واملدار�س .لهذا،
ماهو مدى �إعتمادنا على تعليم ثقافة العمل والإجتهاد �إىل جانب
التعليم الأكادميي يف تربية الأطفال؟ �إنها ق�ضية تتطلب �إهتمام ًا
بالغ ًا.
ويتوجب على �أولياء الأمور يف املقام الأول ،ثم على املدار�س،
لعب دور فاعل يف ن�شر ثقافة العمل و�أخالقياته .و�إذا مل نتمكن
من غر�س روح العمل ،فما الفائدة املرجوة من ذلك؟ ف�إن مل يكن
الفرد يتمتع ب�أخالقيات العمل و�آدابه بال�شكل املطلوب ،ف�إنه
بالتايل لن يكون قادر ًا على �إثبات جدارته وخربته مهما كانت
الظروف .ولهذا ال�سبب ،ال ميكن معرفة ور�ؤية املكا�سب التي تنتج
عن اجلهود والإ�ستثمارات يف جمال التعليم ب�شكل عملي.
تتحمل امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف الوطن م�س�ؤولية ن�شر
ثقافة العمل والإجتهاد بعد �أولياء الأمور واملدار�س .فامل�ؤ�س�سات
يقع عليها واجب وم�س�ؤولية الت�شجيع على ثقافة العمل و�أخالقياته
املنتظمة من �أجل الرفع مب�ستوى الإنتاجية.
والعديد من املنا�ضلني ،عند و�صفهم للمثابرة العالية والوفاء
والإبداع الذي كان يت�سم به الثوار يف ميادين الن�ضال ،ينده�شون
مبا مروا به من خربات وجتارب .وعندما ت�س�ألهم عن ما هية العامل
الذي دفعهم اىل مثل هذا النوع من املثابرة والوفاء؟ يحاول معظمهم
تقدمي ردهم ب�أن العامل هو التم�سك باملبادئ والأهداف وحب
الوطن .والبع�ض الآخر منهم ،ي�صف العامل الأ�سا�سي الذي كان
يقف وراء تلك املثابرة والوفاء ب�أنه �شيء �آخر م�ست�شهدين ببع�ض
الأمثلة والتحليالت العميقة .وبالت�أكيد ف�إن حب الوطن والثبات
على الهدف قد خلق ت�أثري ًا لي�س بال�سهل.
فاجلبهة ال�شعبية قد مهدت لكل ع�ضو ب�أن يكون حري�ص ًا على
وظيفته وعمله وحياته ب�شكل منتظم .حيث �أن معي�شة املنا�ضل
الواحد كانت تعترب مثل حياة �أ�سرة واحدة .وكان قائد املجموعة
�أو امل�س�ؤول عن العمل يو�صف كوالد ولي�س كم�س�ؤول �أو رئي�س
للعمال .فكان من الطبيعي �أن تقدم له الآراء ،و�إن �أخط�أ فيمكنك
�أن تقوم بتقوميه و�إنتقاده .وامل�س�ؤول من جانبه ،يقوم على ت�شجيع
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�أع�ضائه ب�شكل متوا�صل لتقدمي �آرائهم و�أفكارهم اجلديدة من �أجل
تطوير �سري العمل .فامل�س�ؤول ال يريد من �أع�ضائه العمل على تنفيذ
توجيهاته من دون �إ�ستيعاب وفهم ملا يطلبه منهم .بل يقوم كذلك
بتقدمي الن�صح وت�شجيعهم حتى يف حياتهم ال�شخ�صية .ويقوم
امل�س�ؤول �أي�ض ًا بعقد �إجتماعات منتظمة لتقدمي �آراء و�إنتقادات
الأع�ضاء مبا يف ذلك تقييم �أن�شطة عملهم .ومن جهة �أخرى ،يقوم
الأع�ضاء ومن دون �أية قيود ،ومبطلق احلرية التامة ،بتو�ضيح �أية
حتفظات ،و�إنتقاد مايرونه من نواق�ص �أو عيوب� ،إ�ضافة �إىل تقدمي
�أفكار م�ساعدة .فمن بني العوامل العديدة التي مكنت املنا�ضل من
�صناعة التاريخ الباهر ،كانت ثقافة مراعاة ال�ضمري التي مناها داخل
تنظيمه والتي تعد من �أهم تلك العوامل .لذا فال�شخ�ص الذي يقوم
مبراعاة �ضمريه يف كل خطوة يخطوها قادر على بلوغ اهدافه بكل
�سهولة.
ومن خالل ما �سبق ،ن�ستطيع �أن نفهم ب�أن دور امل�س�ؤولني
و�أرباب العمل يف جعل النا�س يتمتعون بالأخالقيات العالية
وحب العمل �ضمن �أجواء العمل ،لي�س بالدور ال�سهل.
�إن م�س�ؤولية بناء الإن�سان الكفوء يف هذه املرحلة التي نعي�شها
حالي ًا ، ،تقع على كاهل �أرباب العمل وم�ؤ�س�ساتهم ب�شكل
�أ�سا�سي ،بعد �أولياء الأمور واملدار�س .ورب العمل �أو امل�س�ؤول
الذي يوجد يف �أية م�ؤ�س�سة كانت ،ينبغي عليه �إعتبار تر�سيخ ثقافة
�أخالقيات العمل ،يف عماله ال�شباب ،من �أكرب مهامه .وينبغي
عليه �أي�ض ًا متابعة �سري هذه الأخالقيات عرب املراقبة الدقيقة،
والت�شجيع والن�صح .ويف حالة تق�صرياحد العمال عن �آداء واجبه،
يجب عليه �أن يقرر نوع العقاب الذي ي�ستحق فر�ضه .ومثل
هذه ال�صفات التي تتوفر يف امل�س�ؤول الكفوء ،جتعل من ال�شباب
العاملني حتت يديه ،ميتازون ب�أخالقيات عمل قوية ،وبالكفاءة
والإنتاجية� ،إ�ضافة �إىل اخلربة والإحرتافية ،ويكون قادر ًا على
بنائهم بتلك املعايري املطلوبة .وحتى العمال القدامى تطالهم
م�س�ؤولية تعليم وتنمية العمال ال�شباب العاملني عندهم ،وهم يف
ذلك مع امل�س�ؤولني ور�ؤ�ساء العمل �سواء.
�إن الإدارة و�أ�سلوب �سري العمل ،بالإ�ضافة اىل كونهما
عامالن ي�سهمان يف تعزيز م�ساهمة ال�شباب العاملني يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أو اخلا�صة،جندهما يلعبان دور ًا كبري ًا يف حث ال�شباب
على حب العمل و�إح�سا�سهم بالقناعة والإلهام .واحلياة الن�ضالية
التي ذكرناها �سلف ًا ،هي �أحد الأمثلة على ذلك .لذا فلي�س من
امل�ستحيل خلق مثل هذه الأجواء .ولأجل ال�شروع يف خلق مثل
هذه الأجواء ،يتحتم يف البداية� ،أن جنعل العمال يلمون متام
الإملام بخطة العمل ب�شكل وا�ضح .ومن املفيد �أي�ض ًا �أن يتم خلق
�أر�ضية م�شرتكة ،ميكن من خاللها العمال �أن يقوموا على توجيه
الآراء �إىل م�س�ؤوليهم من ذوي الرتب العليا ،و�إنتقاد الأخطاء
التي ترتكب من طرفهم ،بالإ�ضافة �إىل ت�صحيح العمال �أخطاء
بع�ضهم البع�ض فيما بينهم ،وبالتايل ف�إنه من ال�ضروري جعل
العمال يفهمون ماهية الدور املناط بهم و�إ�سهاماتهم يف خطة العمل
الكربى ،حيث �أنهم ويف حالة فهمهم ملا �سوف يقومون به ،ف�إن
ذلك ميكنهم من �إثراء تفكريهم والعمل بكل م�س�ؤولية و�ضمري
كاملني .ولذا يتحتم العمل على وقف الظواهر امل�ضعفة واملخلة
بالعمل ،مثل عدم �إحرتام �ساعات العمل ،وعدم �إظهار الن�شاط
املطلوب خالل العمل ،والتكا�سل ،والالمباالة ،وغريها من �أوجه
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الق�صور الأخرى ،والعمل بكل فعالية .ف�إحرتام �ساعات العمل
و�أخالقيات املهنة ،ت�سهم يف الت�أكيد على تقدمي خدمات ناجزة
للمواطنني .وامل�ؤ�س�سة التي تعمل على منح الفر�ص املطلوبة
واملكان املالئم لعمالها وخلق �أر�ضية ي�سهمون من خاللها بتقدمي
�أفكارهم و�آرائهم ،وخ�صو�ص ًا ال�شباب ذوي العقول النا�صعة منهم،
ميكنهم من تنمية وتطوير �أخالقيات عملهم بالإ�ضافة �إىل حب
العمل والإح�سا�س بالر�ضى  ،وعمل �أي �شيء م�ستحيل.
ويف خمتلف املنا�سبات ،تنت�شر املقوالت حول عدم وجود
�إهتمام بالعمل والتحلي ب�أخالقياته فيما بني �أفراد هذا اجليل
اجلديد .ولهذا فمن املهم وال�ضروري تقييم مثل هذه املقوالت
التي قد تغطي على �أخطاء �أولياء الأمور واملدار�س ب�شكل عام.
ويف احلقيقة ،ف�إن �شباب هذا الع�صر قد �إنخرطوا يف �شبكة
�ضيقة من الفردية وت�أثروا بها ،كما ع�صفت بهم رياح العوملة بكل
ما حتملها من �أفكار وت�أثريات �سلبية� .إن ظاهرة قيا�س التقدير
والإحرتام بالنقود والأموال �أو حتى باملنافع املادية فقط ،هي
من �أكرب التحديات املوجودة يف ع�صرنا والتي تقوم على عرقلة
تطور ال�شباب .لذا ف�إننا نرى العديد من ال�شباب يتخلون عن
املهن ال�شريفة التي كانت م�صدر �سعادة ور�ضى ،وينجرون وراء
عامل الأوهام والأحالم .وبالتايل يتوجب على ال�شباب جتنب
مثل هذه الأفكار املتخلفة و�أن يوقنوا بكل عمق ،ب�أن ال�سر وراء
احلياة ال�سعيدة والناجحة تكمن بالأ�سا�س يف العلم واملهنة والعمل
والأخالق .ولكي ي�ستوعبوا ذلك جيد ًا ،يتطلب من �أولياء الأمور
واملدار�س و�أرباب العمل وم�ؤ�س�ساتهم دعم ال�شباب يف هذه
الناحية.
وكما هو معلوم ،ف�إن الإعتماد على الذات ،هو مبد�أنا الوطني.
وهذا الفكر لي�س وليد احلا�ضر ،بل هو موروث ثقايف عن �آبائنا
القدامى .حيث كان �آبا�ؤنا يقولون يف �أمثالهم "من �إحتاج �إىل غريه،
بلي مثل حذائه" – وكذلك املثل الذي يقول "ال�سائل مثل القرد
الذي يطلب �أي �شئ" .وهذا املبد�أ ال يعني فقط عامة الوطن ،بل
�أي�ض ًا يعني ال�شباب ب�صفة خا�صة ،حيث �أنه يجب على ال�شباب
�إعتبار هذا املبد�أ توجيه ًا و�أ�سا�س ًا حلياتهم .وذلك لأن الإعتماد على
قدراتك ومواهبك ال�شخ�صية هو بحد ذاته نعمة كبرية .ولأجل
امتالك مثل هذه النعمة ،ف�إن العامل امل�ساعد على حتقيق ذلك هو
روح العمل والطموح العايل بالإ�ضافة �إىل التم�سك ب�أخالقيات
العمل فقط ،لي�س �إال.
ويف اخلتام ،ف�إنه ومن �أجل حتقيق �أهدافنا الوطنية الكبرية
واحليوية ،ولكي يتم ت�أطري ال�شباب وتربيتهم على العلم و�أخالقيات
العمل  ،ف�إنه يتحتم على ال�شباب �أن يطمحوا بجدية لأن يكونوا
ً
عماال ن�شطني وجمتهدين .كما �أن �إ�سرتاتيجياتنا التنموية حتمل
كل امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،م�س�ؤولية العمل على موا�صلة
جهودها لتقدمي املعرفة والتدريب احلريف واملهني لل�شباب ،من
�أجل خلق �شباب منتج ومثابر ،ويتحلي ب�أخالقيات العمل.
وامل�ؤ�س�سات الإدارية التي ت�ؤكد على �أهمية �أخالقيات العمل
والإن�ضباط ،هي يف النهاية م�صدر نفع كبري للفرد العامل ب�شكل
خا�ص ،وللمجتمع والوطن ب�صورة عامة .لذا ،ولكي نتمكن من
بناء ح�ضارة متطورة  ،علينا جميع ًا �أن نعمل على تنمية وتطوير
ثقافة العمل والإجتهاد يف �أو�ساط �شبابنا!.

مــقـاالت
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�أهمية التخطيط للم�شاريع والربامج امل�ستقبلية
وا�ستقطاب طاقات ال�شباب وتوظيفها يف �إجناز ا�سرتاتيجية التغيري نحو الأف�ضل
حممدعلي حميدة
ال�شباب ذخر الأمة و�سر نه�ضتها
من الطبيعي �أن يكون لل�شباب
ِ
تنمية
دور مهم وفاعل يف
ِ
ُ
وبنائها ،ذلك لأنهم
املجتمعات
وهم
عماد � ِأي �أُمة و�رس نه�ضتهاُ ،
ِ
ِ
بناةُ
فاع
ح�ضارتها ،وخط
الد ِ
الأولِ والأخريِ عنها .وبالتايل
ف�إن ُ
املجتمعات التي تكرث فيها
ن�سب الفئة ال�شابة هي مجُ تمعات
قوية؛ لأنها متتلك طاقة هائلة
حترك عجلة منوها وترفع
م�ستواها يف التطور والإزدهار.
وعليه ف�إن ال�شباب هم الركيزة
الأ�سا�سية التي ت�ستند اليها الأمم لتحقيق
تطلعاتها يف النماء والتطور ،وبناء جمدها
وتعزيز مكانتها .ووفقَ ُمنظّ مة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثّقافة (اليون�سكو) ف� ّإن
ن�سبة ال�شباب يف العامل تُ قارب  %18من
ُ
حيث يتواجد يف العامل ما
جمموع �سكانه؛
يقارب  1.2مليار �شخ�ص تقريبا يقعون
�ضمن فئة ّ
ال�شباب ،ومن املتوقع زيادة هذا
الرقم ب�شكل م�ضطرد يف الفرتات القادمة.
وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن �أعداد ال�شباب
ٍ
عدد م�ضى عرب
يف اجليل احلايل تفوق �أي
التاريخ.
فاحلقيقة التي ال جدال فيها هي� ،أن
�رشيحة ال�شباب تتميز بقدراتها اجل�سدية
ُ
والنف�سية ،وروح ُ
واملناف�سة يف
املبادرة،
الإبداع والإبتكار ،ما يجعلهم �أكرث �أهلية
عن غريهم من �رشائح املجتمع ،ملواجهة
التحديات ،وحمل راية التغيري ،وت�أمني
امل�ستقبل .ونتيجة لهذا التميز يلعب ال�شباب
دورا حموريا يف تنمية وبناء ُ
املجتمع ،وال
يقت�رص دورهم على مجَ ال محُ دد ،بل يتقاطع
مع خمتلف املجاالت الإجتماعية وال�سيا�سية
والإقت�صادية ،ومخُ تلف قطاعات التّنمية.
لأن ال�شباب هم �أ�سا�س التغيري وهم �أدواته
وهم اي�ضا الفئة الأكرث ا�ستفادة من التغيري.
كيف ال وهم الأكرث طموح ًا من باقي فئات
املجتمع ،وال حدود لطموحاتهم يف التغيري.
لذلك ف�إن املجتمع املتطلع للتغيري ،يجب
�أن يعمل بجد لإ�ستقطاب طاقات ال�شباب
وتوظيفها ك�أولويةَ يف جميع ُ
امل�ؤ�س�سات
والفئات الإجتماع ّية التي تتحمل مهمة
التغيري .لأنهم الفئة الأكرث تقبال للتغيري

والتكيف معه ،والإبداع يف تر�سيخ �أ�س�سه
و�إبرازه على �أر�ض الواقع .كما �أن �رشيحة
ال�شباب متثل قوة �إجتماعية هائلة ،ف�إنها
ت�شكل عامال قويا يف تر�سيخ مفهوم التعاون
بني خمتلف فئات املجتمع و�رشائحه العاملة
من �أجل التغيري والتخطيط مل�ستقبل �أكرث
�إ�رشاقا؛ لأن ال�رشيحة ال�شابة التي تقود
فعاليات املجتمع يمُ كنها لعب دور م�ؤثر من
خالل الإ�سهام الفاعل يف التنمية ُ
املجتمعية
و�إ�صالحها ،وو�ضع الأ�س�س املتينة لت�أمني
م�ستقبل �ألأجيال القادمة .ومن هنا ف�إن
الإهتمام بال�شباب هو مقيا�س املجتمع
الفاعل؛ حيث يجب �أن يكونوا على دراية
ووعي كاملني بحقوقهم وحقوق املجتمع
وواجباته؛ و�أن يتحملوا م�س�ؤولياتهم يف
�إدارة �ضفة التغيري بوعي نحو الأف�ضل.
�أهمية ال�شباب امل�ؤهل للنهو�ض باملجتمع
من املنطقي �أن نركز على الوعي املجتمعي
ال �سيما �رشيحة ال�شباب �إميانا منا ب�أهميته
يف م�سرية تطور الأمة والوطن� .إذ ال ميكن
تخيل نهو�ض �أي جمتمع وتطوره وتقدمه،
دون اكتمال وعي �أفراده يف ديناميته وتنوعه
واختالفه ،على كافة الأ�صعدة الثقافية
والإجتماعية والإقت�صادية .ومن هنا ت�أتي
�أهمية �إعداد ال�شباب الواعي وت�أهيله
لقيادة فعاليات احلراك املجتمعي،
وتنظيماته وجمعياته ،ك�أولوية ق�صوى
للتخطيط امل�ستقبلي� .إذ ينبغي �أن تتجدد
خاليا و�رشايني تلك التجمعات بالدماء
ال�شابة الواعية ب�شكل دائم .وفتح املجال
خللق �أ�شكال جديدة من الفعاليات احلرة
تعبريا عن طاقاتهم وقدراتهم لبلورة �أ�س�س

جمتمعية قوية وتر�سيخ تقاليد الإعتماد على
الذات ،ومفهوم العمل اجلماعي .والو�صول
�إىل م�ستقبل �أكرث رخاء و�إزدهارا .حيث تت�سم
�أبعاد العمل اجلماعي والثقايف من داخل
مكونات املجتمع ب�أهمية بالغة يف تنمية
املجتمعات وتنمية قدرات الأفراد ،على
�أ�سا�س �أنه ميثل الف�ضاء الأرحب ملمار�سة
الوالء والإنتماء للمجتمع ،وهو ميثل جماال
مهما ل�صقل مهارات ال�شباب و بناء قدراتهم
على ا�ستيعاب وفهم �إحتياجات املجتمع،
وحتقيق تطلعاته و�آماله.
ويف هذا ال�سياق يحق لل�شعب الإرتري �أن
يفخر ب�أبنائه ال�شباب .حيث جتلى للقا�صي
والداين الأداء امل�رشف لل�شباب الإرتري
الواعي بواجبه ودوره للإ�سهام يف خمتلف
الن�شاطات الإجتماعية والثقافية لإجناح
م�سرية الكفاح امل�سلح ،تلك امل�سرية التي
كانوا هم وقودها و�أبطالها� ،إذ �شاركوا
�شعبهم يف مقاومة الظلم و�صناعة الن�رص،
و�صياغة العزة وا�سرتداد الكرامة .حتى
انتزع ال�شعب حريته ،بعد ت�ضحيات ج�سام.
ورفع علم �إرتريا يف �أروقة الأمم املتحدة
ُ
عاليا خفاقا ،يرفرف مزهوا و�سط �أعالم
دول العامل �أجمع .مل يتوقف في�ض ا�سهامات
ال�شباب عند هذا احلد ،بل وا�صلوا دورهم
يف �إحداث التنمية املن�شودة بعد الإ�ستقالل
والتقدم بخطى واثقة ترتكز على الوعي
والتخطيط العلمي نحو امل�ستقبل الواعد.
عالوة على دورهم الريادي يف حمل لواء
العلم والتعلم للق�ضاء على �آثار الإ�ستعمار
ال�ضارة من جهل وفقر.
الثقافة و�أثرها يف توجيه طاقات ال�شباب
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ووحدة ر�ؤاهم لبناء امل�ستقبل
غني عن القول �أن للثقافة ت�أثري وا�ضح
على �سلوك ال�شباب ،لأنها ب�شكل عام تربط
الأفراد داخل املجتمع بع�ضهم ببع�ض ،بعد
�أن متتزج تلك الثقافة بنفو�سهم ،ومن ثم
ت�شكل �أوجه الإلتقاء بني �أفراد املجتمع،
ومتا�سك اجلماعة ووحدة �أهدافها ،كما
تعمل على �إكت�ساب �أفراد املجتمع ال�شعور
بالإنتماء والت�ضامن والتعاون وجتنبهم
ال�رصاع والتمزق .فالثقافة تك�سب الأفراد
عامة وال�شباب على وجه اخل�صو�ص القدرة
على جمابهة �صعوبات احلياة وم�شكالتها
اخلا�صة ،من خالل �إمداده بخربات الأجيال
ال�سابقة وما تت�ضمنه من �أمناط �سلوكية
وممار�سات يومية ال تتعار�ض مع متطلباته
وحاجاته التي ي�سعى دائما لإ�شباعها .ومن
ثم التطلع �إىل �آفاق امل�ستقبل .ومن هنا يربز
دور م�ؤ�س�سات التن�شئة الإجتماعية التي
تُ كَون �شخ�صية ال�شباب يف معظم احلاالت.
وهنا ميكن �أن ن�شري �إىل الن�شاطات الإيجابية
التي تنفذها فروع ال�ش�ؤون الثقافية الإرترية
يف خمتلف الأقليم ،ويف ار�ض املهجر� ،سواء
عرب تنظيم املهرجانات الثقافية متنوعة
الربامج والن�شاطات� .أو عرب و�سائل
التوا�صل الإجتماعي ،وغريها من الو�سائل
الثقافية ،والتعليمية .لربط النا�شئة بقيم
وتقاليد وطنهم الراقية .وتعزيز وحدتهم
وانتمائهم الوطني وتوحيد ر�ؤاهم يف الدفع
بكل ما يخدم تطور الوطن و�إزدهاره.
التخطيط امل�ستقبلي وعوامل جناحه
كما هو معلوم ف�إن املجتمعات احلية
تعي�ش يف حراك فكري وثقايف مبا ي�ؤدي
�إىل املزيد من بناء الن�ضج العقلي والوعي
الثقايف للمجتمع ال �سيما ال�شباب ،وذلك
على الرغم من حالة املد واجلزر التي
ميكن �أن ت�صيب التموجات الفكرية من قوة
�أحيانا ،وركود وانكما�ش �أحيانا .لكن ال بد
�أن تتطلع اىل امل�ستقبل من خالل التخطيط
العلمي والواقعي امل�سنود بقوة الإرادة
والإ�رصار على التغيري نحو الأف�ضل.
و�إذا كان التخطيط يعني حتديد الأهداف
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التي تريد حتقيقها يف امل�ستقبل ،ثم ت�ضع
اخلطوات والو�سائل لتحقيقها عمليا.
لذا ف�إن التحرك انطالقا من �إدراك �أهمية
التخطيط امل�ستقبلي وفق ما تقدم من
خطوات ،يمُ َ ِكن املجتمع من ا�ستثمار الفر�ص
املتاحة وجتاوز التحديات .والعوائق التي
تواجه تقدمه يف طريق النجاح .وحتى يكون
لهذا احلراك معنى ،من املهم جدا توفر عدد
من عوامل النجاح ،منها:
يعترب توفر املعرفة الواعية
مب�ستجدات احلياة وتطوراتها لدى �أي
جمتمع ،عامال مهما من عوامل �ضمان
الولوج اىل �ساحات التغيري والتهي�ؤ
للم�ستقبل يف حال من اليقظة والتخطيط
املحكم الذي ي�ؤمن التقدم بثقة يف درب
التطور امل�ستقبلي ،وبالتايل ا�ست�رشاف
�آفاقه والتعالف على حتدياته وفر�صه .وهذا
بدوره يتطلب القدرة على املتابعة الدقيقة
ملجريات الأحداث وتطورات املحيط ،وعلى
خمتلف ال�صعد والنواحي احلياتية .حتى
ي�صبح الإن�سان �أكرث فهما للحا�رض ،و�أف�ضل
وعيا ملتغريات امل�ستقبل .وهذا بدوره
ي�ستدعي الإنفتاح على الآخرين والتوا�صل مع
من حولك ،يف الف�ضاء الرحب ،حتى تعي ما
يجري حولك من تطورات و�أحداث .بعيدا عن
الدوران حول الذات ،والإنغالق على النف�س،
الذي يحد من التفاعل الفكري ،ويثبط
الهمم .فهذان �سلوكان على خطي نقي�ض،
ي�سريان يف اجتاهني مت�ضادين .وتتباعد
حمطات ر�سوهما بقدر اندفاعهما .فاملنغلق
على ذاته واجلامد يف تفكريه يراوح مكانه،
ويت�أخر عن اللحاق بركب التفدم والتطور،
وقد تكون حركته "للخلف دور" .يف حني
يتقدم الواعون باحلياة واملنفتحون على
�ساحاتها الرحبة ،يف خطوات "�إىل الأمام
�رس".
وجود �أهداف وتطلعات حمددة
ي�سعى املجتمع املفعم بالن�شاط والفاعلية
للو�صول اليها� ،إذ ال ميكن �أن يعي�ش
الإن�سان دون �أن تكون له �أهداف وا�ضحة
يف حياته� ،أو دون تطلعات نحوالأف�ضل،
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و�إال ي�صبح م�ست�سلما للواقع الذي يعي�شه،
وهذا يدفعه نحو عدم التفكري بامل�ستقبل،
ومن ثم عدم التخطيط له .يف حني �أن
حتديد االهداف يحفز الإن�سان نحو املزيد
من الإجناز والعمل والإنتاج .من جهة �أخرى
�إذا ما �أردنا اجناز الأهداف ال بد من و�ضع
خطة عمل لإجناز تلك الأهداف املر�سومة.
ويف هذا البد �أن تكون لديك �أكرث من خطة
للأهداف املر�سومة  ،فخطة للأهداف القريبة
الأجل ،وثانية للأهداف املتو�سطة الأجل،
وثالثة للأهداف البعيدة الأجل بحيث تكون
حياتك مربجمة لتحقيق �أهدافك املحددة.
ومن الأهمية مبكان وحتى نحقق الأهداف
والتطلعات والطموحات يتحتم �أن نعمل
على ت�أهيل �أنف�سنا علمي ًا وعملياً ،و�إيجاد
املقدمات ال�رضورية والالزمة للو�صول �إىل
�أف�ضل النتائج ،و�أح�سن الأعمال.
و�إذا كانت الإنطالقة يف ا�ست�رشاف
امل�ستقبل نابعة من وعي بهذه احلقائق
ف�إن من الطبيعي و�ضمن متطلبات الإنطالق
وعوامل النجاح� ،أن تكون �ألقدرة على ترتيب
الأولويات يف مقدمة العوامل الهامة للنجاح.
فالت�صورات والأفكار التي جمعت ،من خالل
الوعي والتفاعل ،يتطلب ترتيبها ح�سب
الأهمية والإمكانات ،لأن ترتيب الأولويات
قاعدة هامة للتخطيط للم�ستقبل ،فالنجاح
يعني حتقيق �أف�ضل النتائج يف الوقت
املتاح .وعدم �إ�ضاعة الوقت والفر�ص .كما
ينبغي �أن ي�ضع املخطط ن�صب عينية ،و�ضع
خطط م�سبقة حلاالت الطوارىء حتى ال يفقد
القدرة على التعامل معها.
رقي م�ستوى الن�ضج الثقايف لأن
التحوالت التي تزعمتها �أجيال ال�شباب
ظهرت خالل ع�صور تاريخية خمتلفة ،وهي
م�صدر رئي�سي من م�صادر التغيري الإجتماعي،
حيث كانت الثورة الثقافية من �أكرث الثورات
حدة وتعبريا عن الذات لإرتباطها بالغيريات
التكنولوجية الوا�سعة ونتائجها التي �أدت
�إىل البناء الثقايف ،هذه التغريات مل حتدث
�أزمات ثقافية حادة فقط بل خلقت �إطارا
تنظيميا جعل من ال�شباب فئة �أجتماعية
رئي�سية داخلية.
لذا فمن املنطقي �أن توجه معظم الدول
واملجتمعات �إهتمامها لفئة ال�شباب
وق�ضاياه على اختالف �أنظمتها ال�سيا�سية
والإقت�صادية والإجتماعية ،لإميانها ب�أهمية
هذه ال�رشيحة ودورها يف �إحداث التنمية
املن�شودة .لذلك القت درا�سة ال�شباب �أهمية
متزايدة يف املجتمعات املتقدمة والنامية
على ال�سواء بناء على اخل�صائ�ص التي يتمتع
بها .كما �أن هذه الفئة متثل امل�ستقبل بجميع
�أبعاده ،لأجل هذا جاء �إهتمام الباحثني بهذه
الفئة ومتطلباتها التي يجب على املجتمع
�أن يعمل على �إ�شباعها بطرق تعود بالنفع
على اجلميع.

�ش�ؤون �شبابية
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ر�ؤية معا�صرة ل�سد الفجوة الرقمية بني ال�شباب
�إعداد املهند�س �إدري�س الأمني
ينطوي انت�شار تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت على
�إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم الب�شري و�سد الفجوة
الرقمية وتطوير جمتمعات املعرفة خا�صة بني قطاع ال�شباب.
و�أ�شارت خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030مبا�شرة �إىل
هذه التكنولوجيا يف �أربعة �أهداف  ,كعامل حمفز للتعليم و
التوازن بني اجلن�سني وكقوة دافعة للبنى التحتية الذكية
وك�أدوات �أ�سا�سية لتنفيذ الأهداف التنموية امل�ستدامة .وعلى
الرغم مما لتلك التكنولوجيا من �إيجابيات � ,إال �أن ذلك ال
يدعنا ً
حتما  ,نغفل عن ت�أثرياتها ال�سلبية على املجتمع  ,فيما
مل ت�ستخدم بال�صورة املثلى  .فقد ي�ؤدي الإفراط يف �إ�ستخدام
الإنرتنيت على �سبيل املثال � ,إىل �إنعدام ثقافة التوا�صل
املجتمعي احلقيقي لدى الفرد وميوله �إىل العزلة والبعد عن
النا�س وحتى عائلته  ,والتوا�صل مع عامل �إفرتا�ضي ال يراه
فيه �أحد وال يعرفه  .فكيف ميكن �أن ن�سد الفجوة الرقمية
بني ال�شباب ونعمل على �ضمان مواكبتهم للتقدم املحرز يف هذا
املجال ؟ كيف ميكن ت�سخري هذه التقنيات والإدوات بال�صورة
املثلى و�أن َي ْق ُطف ثمارها الطيبة اجلميع ؟ وكيف ميكن تاليف
�سلبيات الإ�ستخدام غري ال�سليم لتلك التقنيات؟ �سنحاول
ت�سليط ال�ضوء على هذه املحاور وغريها ذات ال�صلة.
ال ميكننا �أن ننكر �أن �أدوات التكنولوجيا
الرقمية احلديثة  ,قد �أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ
من الواقع احلقيقي الذي نحياه ب�صورة ال ميكن
�إغفالها و�أحيان ًا ي�صعب مواكبتها ,بل �أ�صبح
الكثري من النا�س وخا�صة ال�شباب منهم  ,ال
ي�ستطيعون الإ�ستغناء عنها يف العديد من �أنحاء
املعمورة  ,حيث �أنها �أ�صبحت بالن�سبة �إليهم
�أ�سا�سية كالطعام وال�رشاب  ,بالإ�ضافة �إىل �أن
هذه الأدوات جعلت العامل قرية �صغرية  ,و�سهلت
التوا�صل بني الأ�شخا�ص كما �سهلت احل�صول على
املعلومات ومتابعة احلديث منها .
وي�شري العديد من اخلرباء �إىل �أن
التتكنولوجيا الرقمية احلديثة قد حتكمت يف
منط احلياة الإجتماعية والإقت�صادية والثقافية
يف خمتلف املجتمعات .بالإ�ضافة �إىل �أن التطور
الإقت�صادي �أ�صبح مرتبط ًا �إىل حد كبري بقدرة
الدول على م�سايرة هذا التطور ال�رسيع  .و�أن
التكنولوجيا احلديثة� ,أثرت على حياة العديد
من ال�شباب وغريت جمرى حياتهم ورفعت من
م�ستوى تطلعاتهم للم�ستقبل من خالل �إتاحتها
الفر�صة لهم للتوا�صل العاملي  .فقد فتحت
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت جماالت
وا�سعة �أمام اهتمامات ورغبات ال�شباب ودفعتهم
نحو عامل كبري ووا�سع و�رسيع التطور يف ظل
التغريات املذهلة التي ي�شهدها الع�رص الرقمي.
وبالتايل فال�شباب مطالبني بالتعرف على كل ما
هو جديد يف جمال التكنولوجيا وفق ًا مليولهم
واهتماماتهم و�أن ي�ستفيدوا من تلك الأدوات
التكنولوجية احلديثة لتطوير مهاراتهم وتنمية
قدراتهم خلدمة جمتمعاتهم املحلية والوطنية
و�أن ي�سهموا بدورهم املن�شود يف بناء الإن�سانية
الوارف و�ضمان جناحهم ومتيزهم يف حياتهم
بامل�ستقبل .
عموم ًا ال يختلف �إثنان يف عاملنا

على

ا ملعا �رص ,
�أن التكنولوجيا احلديثة
�أثرت ب�شكل كبري على
خمتلف اجلوانب يف
تطو ر ها
احلياة الب�رشية و�أ�سهمت يف
ب�شكل غري م�سبوق  ,وذلك من خالل توفر الأدوات
التكنولوجية التي زادت من قدرة الإن�سان يف
ال�سيطرة على حميطه املحلي واخلارجي يف
خمتلف املجاالت  .ومن اجلدير بالذكر �إن
اليون�سكو تتبنى ر�ؤية وبرامج تهدف �إىل تعزيز
العالقة مع الأطراف ذات ال�صلة لتخطيط وتطبيق
الأن�شطة التي ت�ساهم يف حت�سني مهارات ومعرفة
ال�شباب يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
والإت�صاالت يف خمتلف الغايات التعليمية
واملهنية .
تعرف تكنولوجيا املعلومات على �أنها ذلك "
الإنفجار املعريف ال�ضخم املتمثل يف الكم الهائل
من املعرفة " ,وهي " جميع �أنواع التكنولوجيا
امل�ستخدمة يف ت�شغيل ونقل وتخزين املعلومات
يف �شكل �إلكرتوين"  .هذا وقد بد�أت تلك التطورات
 ,يف الربع الأخري من القرن الع�رشين  ,وات�سمت
بال�رسعة والإنت�شارال�رسيع  .وهي ت�شمل ثالث
جماالت تتمثل يف ثورة املعلومات و ثورة
الإت�صاالت وثورة احلوا�سيب الإلكرتونية التي
امتزجت بو�سائل الإت�صال واندجمت معها
والإنرتنت �أف�ضل مثال على ذلك .ومبا �أن
الت�أثريات الإيجابية لتلك التكنولوجيا والتقنية
عديدة ومت�شبعة ومن ال�صعوبة ح�رصها بنقاط
حمددة حيث �أنها تعتمد على امل�ستخدم نف�سه,
فدعنا عزيزي القارئ ويف �صفحة اليوم نتوغل
يف ال�سطور التالية بني دهاليز ومتاهات
وظلمات البع�ض من �سلبيات الإ�ستخدام ال�سيئ
للإنرتنيت على �سبيل املثال ال احل�رص:
 /1الدخول ا�إىل مواقع غري مرغوب يف
م�شاهدتها �أخالقي ًا كاملواقع الإباحية والتي
تكرث وتتكاثر يف الإنرتنيت ويتم ن�رشها ود�سها
ب�أ�ساليب عديدة يف حماولةلإجتذاب الأطفال
واملراهقني �إىل �سلوكيات منحرفة ومنافية
والتحر�ش بهم و�إغواءهم من خالل
للأخالق
ّ
غرف الدرد�شة والربيد الإلكرتوين  .وقد ت�سهم
الأنرتنيت يف �إقامة عالقات غري �رشعيه وم�شاهدة
مواقع �إباحيه وبعد ذلك الت�شهري بالأخرين �أو
ن�رش املواد الإباحيه وكذاك ا�ستخدام ال�شبكة فى
التج�س�س على خ�صو�صيات الأفراد والتعر�ض
لعمليات احتيال ون�صب وتهديد وابتزاز.

 /2الدعوة لأفكار غريبة
مناق�ضة لديننا و لقيمنا
ومفاهيمنا والتي تعر�ض
ب�أ�ساليب تبهر املراهقني
بالإ�ضافة �إىل ن�رش مفاهيم العن�رصية بني
ال�شباب
 /3م�شكلة �إدمان الإنرتنيت والأمرا�ض النف�سية
التي تنجم عن �سوء ا�ستخدامها مثل الإكتئاب
والأبتعاد لفرته طويله عن الأ�رسه ثم بعد ذلك
رجوع ال�شباب مت�أخرين �إىل املنزل مما قد ي�ؤدي
�إىل حدوث م�شكالت فى الأ�رسه وتوتر العالقات
مع الوالدين والأعتداء على �أفراد الأ�رسة وكذلك
حدوث م�شكالت مع اجلريان.
 /4حياة ال�شباب يف اخليال وق�ص�ص احلب
الوهمية وال�صداقة اخليالية مع �شخ�صيات
جمهولة وهمية �أغلبها تتخفى ب�أقنعة وا�سماء
م�ستعارة  ,وما يرتتب على مثل هذه الق�ص�ص من
عواقب خطرية
 /5الت�شهري بالأفراد وال�رشكات ون�رش
الإ�شاعات املغر�ضة عرب ن�رشها باملواقع او من
خالل غرف الدرد�شة او الربيد الإلكرتوين
 /6ممار�سة انتهاك حقوق امللكية وذلك بو�ضع
ن�سخ للكتب والأغاين واالفالم على �سبيل املثال
دون موافقة �أ�صحابها يف مواقعهم او تداولها
فيما بينهم من خالل اجهزتهم مبا�رشة .
 /7التعب اجل�سدي والإرهاق والأ�رضار
ال�صحية و التي ي�سببها الإ�ستخدام الطويل
للكمبيوتر والإنرتنت .من �رضر للعيون والعمود
الفقري واملفا�صل والأع�صاب وزيادة الوزن �أو
نق�صان الوزن وغريها من املخاطر ال�صحية
اجل�سدية
 /8ا�ضمحالل ومن ثم �إنعدام ثقافة التوا�صل
املجتمعي احلقيقي لدى الفرد وميوله �إىل العزلة
والبعد عن النا�س وحتى عائلته والتوا�صل مع
عامل �إفرتا�ضي ال يراه فيه �أحد وال يعرفه.
يف ختام مو�ضوعنا ميكننا القول ب�أن
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة �سالح ذو حدين
 ,و�أن �شعرة معاوية الفا�صلة بني �إيجابياتها
و�سلبياتها يتوقف على مدى وكيفية ا�ستخدام
الفرد لها  .ف�إذا ا�ستخدمها كنوع من املعرفة
ومواكبة التقدم املحرز �أ�صبح �إيجابي ًا ,والعك�س
فيما اذا كان ا�ستخدامه غري ذلك ونتيجته حتم ًا
�إ�ضطراب ًا و�إنحراف ًا يف �سلوكه الإن�ساين.
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ع ن ال ش ش با ب و ل ششل

” َو ما
ترَ
ما�ضي
ال�شباب مب�س دٍّ
ِ
َ ...وال َيوم ُمير مب�ستعاد“
�أبو الطيب املتنبي
ِ
”�آلة العي�ش �صحة و�شباب  ...ف�إذا ولَّيا عن
املرء وىل“
�أبو الطيب املتنبي
”ال�شباب ثروة وثورة“.
ميخائيل نعيمة
”طوبى ملن جمع بني همة ال�شباب وحكمة
ال�شيوخ“.
طه ح�سني
"�إن مل ي�شرتك ال�شباب يف �صنع احلياة
فهنالك �آخرون �سوف يجربونهم علي احلياه
التي ي�صنعونها"

با ب

وان تلك الت�ضحيات وذلك الن�رص ماكان يتحقق لوال
وحدة �شعبنا القوية املتينة التي تك�رست على �صمودها
وحتطمت كل امل�ؤامرات  ،لذلك اهم ركيزة يف بناء
العالقات بني ال�شباب يجب ان تعمل على تر�سيخ الوحدة
الوطنية ومتتينها واحلفاظ عليها وو�ضعها ن�صب اعينهم
يف كل ما يقومون به من عمل وت�رصف و�سلوك  .خا�صة
واننا نعلم اننا دولة ينعم �شعبها باالمن واالمان  ،و�سط
حميط م�ضطرب ،وذلك بف�ضل متا�سك �شعبنا وحر�صه على
والوحدة والوئام التي تربى عليها عرب قرون واجيال.
�إذا كان ذلك اال�سا�س ،الذي تربى عليه ال�شباب ف�إنه
بعد ذلك ت�أتي م�س�ألة التوافق يف الر�ؤى وتبادل االراء
واالفكار وتبادل التجارب التي تفيد ال�شباب يف م�ستقبله
 ،خا�صة وان االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة ينظم
ب�إ�ستمرار الدورات الت�أهيلية بني ال�شباب  ،خا�صة �أثناء
االجازات املدر�سية  ،باال�ضافة اىل ت�شجيعه ال�سمنارات
واحلوارات بني ال�شباب يف املدار�س وتنظيم الكثري من
ور�ش العمل وال�سمنارات واملهرجانات التي ينظمها االحتاد
لل�شباب ،كمهرجانات ال�شباب يف �ساوى  ،ومهرجانات
الطالب يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،وغريها من
املنا�سبات الوطنية وال�شعبية .
وتنبع �أهمية تنظيم تلك املنا�سبات واملهرجانات ،
لكونها حتمى ال�شباب من عوا�صف العوملة التي حتمل
مع ما هو مفيد ماهو �ضار  ،وتعمل على طم�س الثقافة
الوطنية وا�ستبدالها بثقافات غربية التتواءم وثقافتنا
وقيمنا  ،ومن هنا ت�أتي اهمية العالقات بني ال�شباب
واتاحة او�سع املجاالت للتحاور والتفاكر وتبادل االراء
واالفكار  ،لتح�صينهم من تلك االفكار والظواهر التي
ت�ستهدف ا�ستالب ثقافتنا .
فهم ب�إ�ستمرار احلوارت بينهم يتمكنون من ت�صحيح
الكثري من املفاهيم املغلوطة  ،خا�صة واننا نعلم ان
ال�شباب يويل اهمية اكرث للحوارات  ،ولتقبل املفاهيم
واالفكار وتبني ال�سلوكيات باالمتثال لبع�ضهم  ،وحماكاة
بع�ضهم  ،وي�ستمعون ب�إهتمام ملن هم يف �سنهم

واقرانهم  ،ويتقبلون الت�صحيح والنقد من زمالئهم �أكرث
مما ي�ستمعون اليه من الكبار معلمني كانوا �أو ا�رسة .
نعلم جميعاً ان االحتاد الوطني وبالتعاون مع
ال�رشكاء يلعب دوراً كبرياً يف و�ضع اال�س�س والربامج ،
لتوعية ال�شباب واتاحة املجال لهم ملزيد من احلوارات
 ،وتبادل التجارب عرب ما ينظمه من مهرجانات و�سمنارات
 ،ومع اال�شادة ملا يقوم به من جهد ودور ،املطلوب منه
ان يطور براجمه اكرث ،حتى نتمكن من حت�صني �شبابنا
من رياح العوملة ال�ضارة  ،ويتفاعل فيما بينه  ،لكل ما
يفيد ال�شباب والوطن ورفعته وعزته  ،عرب بناء عالقات
�صداقة قوية قاعدتها حب الوطن وال�سهر على الوحدة
الوطنية وحب االن�سانية  ،والعالقات االن�سانية املتينة التي
حتر�ص على االبداع واالبتكار  ،من اجل حتقيق املزيد من
االجنازات  ،ليعي�شوا يف وطن عزيز متطور مزدهر وينعموا
فيه باحلياة ال�سعيدة كغريهم من اقرانهم من ال�شباب
يف الدول التي حققت التطور و�أمنت م�ستقبل �شبابها
 ،فالم�ستقبل للوطن دون ال�شباب الواعي امل�سلح بالعلم
واملعرفة وحب الوطن وحب االن�سانية  ،وهذا مايجب علينا
جميعاً اال�سهام فيه وم�ساعدة ال�شباب عرب توجيههم ملا
فيه م�صلحتهم وم�صلحة الوطن  ،وهي حقيقة م�سئولية
كبرية اليحمل اهمها �إال �شعبعظيم هميم بهمة �شعبنا .

ِ َ
حك ْم

تبنى االمم وتتقدم ال�شعوب  ،وحتقق االجنازات
بال�شباب الواعي امل�سلح بالعلم واملعرفة واالرادة القوية
،واملت�شبع بالروح الوطنية العالية الهادفة اىل نه�ضة
االوطان ورفعتها .
و�إنطالقاً من الت�أكيد على املفاهيم اعاله  ،ف�إنه
البد من �إعداد ال�شباب االعداد اجليد حتى يتحمل
م�سئولياته  ،يف بناء االوطان والعمل على تقدمها.
ويبد�أ ذلك من اال�رسة  ،حيث يرتبى على القيم
اال�صيلة للمجتمع  ،ويت�رشبها وبالتايل  ،و تكرب معه
تلك القيم ويتبناها ويتمثلها  ،بل يعمل على مراعاتها
وتطبيقها يف كل �سلوكياته وت�رصفاته .
ومن هنا تبد�أ العالقات بني ال�شباب وفق تلك
القيم وتلك العادات التي ن�ش�أ عليها يف اال�رسة ويراقبها
املجتمع ويحر�ص على التقيدبها .
فالرتبية اليوم مل تعد �ش�أناً ا�رسياً �،أو تخت�ص بها
اال�رسة لوحدها بل هنالك العديد من الفئات واملنظمات
يف املجتمع ت�ساهم يف تر�سيخها  ،ومراقبتها وذلك
بالتعاون مع اال�رسة واملدر�سة .
ف�شباب اليوم  ،وخا�صة يف وطننا  ،يتحمل
م�سئوليات م�ضاعفة ويحمل عبئاً كبرياً  ،لكونه حري�ص
على تنفيذ و�صايا ال�شهداء  ،الذين �ضحوا باغلى ما
ميلكون  ،ب�أرواحهم الطاهرة لينعم ابناءهم باحلرية
وال�سالم واال�ستقرار  ،ويتمتعون بحياة �سعيدة يف وطن
مزدهر.
لذلك و�ضعاً يف االعتبار لكل ما تقدم ف�إن العالقات
التي تبنى بني ال�شباب �سواء كان بني الذكور �أو االناث
�أو بني اجلن�سني معاً  ،ت�أخذ يف االعتبار املحافظة على
قيم املجتمع اال�صيلة وتطوير ما هو ايجابي ب�إجتاه اكرث
ايجابية وتطويره مبا يتوافق وتطور روح الع�رص .
ثم انه البد من ان يكون دافعاً قوياً نحو حب
الوطن وال�سهر على عزته وكرامته � ،آخذين يف االعتبار
ان اال�ستقالل الذي حتقق  ،قد بذلت فيه ارواح غالية،
ودفعت من اجله الكثري من اال�ست�شهاد والت�ضحيات
واالالم  ،وم�سرية تكللت بالن�رص وقد عمدت بالدماء
واالالم والدموع.

م�صطفى حممود
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�رشوط الزواج بالن�سبة
لل�شباب وفق قيم املجتمع
تقدير واحرتام املجتمع ،تعزيز ثقتهم بالنف�س وفتح
يتكون اي جمتمع من عنا�رص ا�سا�سية هى العادات االبواب على م�صاريعها ملمار�سة ن�شاطاتهم االجتماعية
والتقاليد والقيم .فهذه العادات والتقاليد يعتمدها افراد والثقافية واحراز النجاحات فيها.
املجتمع كمنهاج او موجهات يف حياتهم اليومية ويحر�صون
كان الزواج يف ال�سابق يتم بني اال�رس لإعتبارات
على تطبيقها وااللتزام بها ،ملواجهة التحديات التي تعرت�ض يراها املجتمع  ،ورمبا يف بع�ض االحيان دون م�شورة
حياتهم اليومية واحلفاظ على مكت�سباتهم وم�صاحلهم وت�أمني ال�شباب من الطرفني  ،وحتى يف بع�ض االحيان قد
ا�ستقرارهم وتعزيز ت�آلفهم وتكاتفهم .وعربهذه العادات التكون بينهما �سابق معرفة  ،لكن اليوم ويف ع�رصنا
واالعراف والتقاليد يحدد املجتمع طبيعتها وخ�صائ�صها احلديث  ،يف القرن الواحد والع�رشين  ،ا�صبح ال�شباب
وميزاتها  ،وبالتايل يتمكن من مزاولة ن�شاطاته اليومية  ،من اجلن�سني لهما احلق الكامل يف اختيار كل منهما
وتنظيم حقوق وواجبات افراده.
ل�رشيك حياته  ،وفق املوا�صفات وال�رشوط التي ي�ضعها
املجتمع
وا�سا�س
االوىل
ومبا �أن اال�رسة هي اخللية
هو والتي يرى انها االن�سب بالن�سبة له .
لتكوين
ا�سا�س
واال�رسة
اال�رسة.
 ،فالزواج هو ا�سا�س تكوين
لكن عموماً ويف ع�رصنا ع�رص العلم والتكنولوجيا  ،قد
رفيعة
مبكانة
الزواج
يحظى
لذا
املجتمع ومن ثم الوطن.
تغريت �رشوط الزواج عما كان عليه احلال يف ال�سابق
العرفية
والقوانني
التقاليد
كافة
وحتر�ص
وميثل ثق ًال كبرياً.
وهذا ديدن احلياة والتي نعمل وفق م�ستجدات كل
الزواج.
أن
ش�
ب�
اخلا�صة
ونوامي�سها
ا�ساليبها
يف جمتمعنا على
ع�رص وزمان .
وت�ضم هذه التقاليد واالعراف احكاماً
وت�ضبط
تنظم
مف�صلة
ففي جيل ال�شباب اليوم تت�ضمن �رشوط الزواج موا�صفات
العالقات الزوجية .كما جتمع على ت�شجيع قيام العالقات يتفق عليها الطرفان  ،وتبد�أ بال�رضورة ان يكون كالهما
الزوجية وبناء احلياة الزوجية على �أ�س�س �سوية وحتث على قد بلغا �سن الر�شد  ،حيث ان التقارب يف ال�سن بني
املحافظة عليها ما امكن ذلك �سبيال .وهذا يعك�س مدى ال�شباب مهم بحيث يكون كل منهما را�شداً  ،فالقوانني
تقدير وتقدي�س املجتمع االرتري للزواج واال�رسة.
االرترية اليوم وكذلك االعراف والتقاليد التي مت تر�سيخها
فالزوجان اللذان عقدا قرانهما وفقاً
املدنية
للقوانني
ترف�ض زواج القا�رصات ومن هن دون �سن الر�شد ملا له
واالعباء
ؤوليات
�
امل�س
او وفقاً لالعراف او االديان ،يتحمالن
عالقة بالن�ضج من الناحية العقلية والنف�سية والع�ضوية .
اجل�سيمة املرتتبة عليه .ف� ً
ار�ضية
الزواج
يخلق
هذا
ضال عن
فالقانون املدين االرتري ي�شدد على �رضورة ان يتم
الجناب
وكذلك
وتعاونهما،
الزوجني
مالئمة لتقارب وت�آلف
الزواج بارادة حرة بني الرجل واملر�أة ،وهذا بال�رضورة يتطلب
اجيال
ي�شكلون
باعتبارهم
ح�سنة
تن�شئة
االطفال ،وتن�شئتهم
م�ستوى من الن�ضج وان يكون را�شداً  ،بحيث يقرر يف
ب�سن
القوانني
ا�صدار
وعرب
احلكومة
حتر�ص
امل�ستقبل ،لذلك
مو�ضوع م�صريي يتعلق بحياته وم�ستقبله  .وما يثلج
بني
الزوجية
والعالقات
الزواج
لتنظيم
ملزمة
احكام وموجهات
ال�صدور اليوم ان جمتمعنا وبكل فئاته من الطرفني ،قد
ال�شباب  ،ادراكاً
املجدية.
وفوائده
احليوية
الهميته
منها
اقتنع وعرب جتارب بخطورة زواج القا�رصات ومن هن دون
الزوجني
على
حتتم
هامة،
ارتباط
وثيقة
الزواج
ومبا ان
�سن الر�شد  ،وكذلك كما ا�سلفنا فالقانون املدين ي�ؤكد
امكاناتهما
وتن�سيق
وتوحيد
بينهما
والتكامل
التعاون
على ذلك  ،وقد قام كل من االحتاد الوطني للمر�أة
املعي�شية،
او�ضاعهم
حت�سني
يف
وت�سخريها
االقت�صادية
االرترية  ،واالحتاد الوطني لل�شباب والطلبة بحمالت توعية
اال�ستقرار النف�سي والطم�أنينة ،واجناب االطفال ،احل�صول على مكثفة يف هذا اجلانب  ،وذلك بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واجلبهة ورجال الدين واالعيان وكل املهتمني
من منظمات وافراد  ،وقد تقبلها جمتمعنا بل وتبناها.
لذلك اليوم جند ان كل الزيجات بني ال�شباب
تتم بني الرا�شدين حتى يف الريف
* واحدة رايحة ت�شرتى ببغاء الراجل قالها دا بغبغان
النائي  ،وهذا امر يحمد كثرياً
جامد ترفعى رجليه اليمني يقولل اغنية لتامر ح�سني ترفعى رجليه
يف جمتمعنا االرتري
ال�شمال يغنى لعمرو دياب قالتله ولو رفعت رجليه االتنني هيعمل ايه رد
يف حماربته لكل
الببغاء وقال هقع ياروح امك.
ا لعا د ا ت
* مدر�س ريا�ضيات تاه دوروا عليه لقوه حتت اجلذر الرتبيعي .
واحد �سافر لأمريكا وملا رجع ا�صحابه �س�ألوه :ايه اللي لفت نظرك هناك,فقال:انا �شوفت
*
العجب يف امريكا تخيلو العيل ايل عندو تالت �سنني بيتكلم اجنليزي
* رجل بيقول ل�صاحبه� :شايف ال�ست اللى واقفة هناك دى؟بت�رضب كل يوم جوزها باجلزمةقال له :وعرفت ازاي؟رد:
�أ�صلها مراتي
* واحد م�ستعبط اجتوز وحده م�ستعبطه… خلفو عيال م�ستهبله… ا�ستعبط االب وعمل نف�سه ميت..ا�ستهبلو
العيال ودفنوه.
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املتخلفة والظواهر ال�سلبية  ،وهذا يعد �ضمن املكت�سبات
التي مت حتقيقها عرب الن�ضال والكفاح �ضد امل�ستعمر
لالر�ض واالن�سان وتر�سيخه لكل ما يعيق املجتمع االرتري
ويحول دون نه�ضته وتقدمه .
ثم ي�أتي �رشط ان يكونا قد ناال التعليم الكايف،
ويف بع�ض االحيان ان ي�شغل كل منهما وظيفة � ،أو عمل
يح�صل منه على دخل  ،كذلك التوافق يف الطباع  ،و�أن
يجد كل منهما يف االخر ما يفتقده  ،ويطمح ان يتوفر
يف �رشيك احلياة امل�ستقبلي  ،باال�ضافة اىل اهمية خلو
كل منهما من االمرا�ض الوراثية �أو املزمنة واملعدية وغري
املعدية  ،لذلك ف�إن اهم �رشط ملبا�رشة احلياة الزوجية عملياً
يف بالدنا هو ان يقوم ال�رشيكان بالتحليل الطوعي
للدم  ،حتى يت�أكدا من خلوهما من االمرا�ض التي قد
تعيق ا�ستمرار العالقة بينهما  ،باال�ضافة اىل توافق ف�صائل
الدم حتى الحتدث لهما ا�شكاالت يف امل�ستقبل عند
اجناب االطفال .
ثم بعد ذلك ت�أتي م�س�ألة موافقة اال�رس ومباركتها
للزواج بعد ان يتفق الطرفان على قرار ال�رشاكة وبناء
حياة زوجية وت�أ�سي�س ا�رسة معاً  ،وهنا ت�أتي بقية القيم
بينهما وبني ا�رسهما  ،والتي تتمثل يف التعاون والوفاق
واحلب واالخال�ص التي يتمحور عليها عقد الزواج هى ذات
القيم التي يعتمدها املجتمع .ومن هنا فان الت�شديد على
ان يت�ضمن عقد الزواج �سواء من الوجهة القانونية او العرفية،
�رضورة ان يتحلى الزوجني باالخال�ص والثقة املتبادلة والعمل
بالتعاون والتن�سيق معاً حتى ي�سهم يف انتقال تلك القيم
اىل بقية افراد اال�رسة ،وال �سيما االبناء .لذلك يلعب الزواج
دوراً بارزاً يف املحافظة على القيم االجتماعية وت�أمني
ا�ستمراريتها.
الزواج وكما ا�سلفنا ذكره ميثل ثق ًال كبرياً ويحتل اهمية
كبرية يف قيم املجتمع .لذلك ينبغي املحافظة على
القيم النبيلة التي يرتكز عليها الزواج ل�ضمان ا�ستمراريته
وحماربة الظواهر ال�سلبية ال�ضارة .
فاليوم ال�شباب من اجلن�سني يتم الزواج بينهم وفق
االرادة امل�شرتكة  ،وقد انتفت اليوم تقريباً من جمتمعنا
حاالت كان يف ال�سابق يتم فيها عقد الزواج دون موافقة
الزوجني او احد طريف الزواج وفقاً الرادة الوالدين وعرب
التقاليد العرفية .والتي غالباً تواجهها امل�صاعب  ،فال�شخ�ص
او الطرف الذي يعقد قر�آنه دون ارادته ال ميكن ان يتحمل
تبعات وم�س�ؤوليات الزواج كما ينبغي.
واليوم يقوم االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة بدور
كبري وهام عرب برناجمه ليوعى ال�شباب ويت�سلح بالعلم
واملعرفة التي بال�رضورة تتم عرب ت�أطريه يف ت�شكيالت
واحتاد قوى وفاعل بت�ضافر جهود ال�شباب الواعي
امل�ستنري .

�آفاق تربوية
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التعليم ودوره يف بناء الوعي الوطني لدى ال�شباب
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�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
ال�شك يف �أن فل�سفة الوجود والكون
والتي نعي�ش
ب�أكملها
واحلياة
ونحيا فيها كب�رش قائمة على
جمموعة كبرية من املخلوقات التي
يت�صف بع�ضها باحلياة وله القدرة
على النمو ( الكرب ) وعلى الإنتهاء (
املوت ) من ناحية  ،وعلى اجلمادات
التي التت�صف باحلياة واملوت من
ناحية �أخرى  ،و�أن العالقات فيما
بني كل هذه املخلوقات مت�شابكة مع
بع�ضها البع�ض ومعقدة يف تركيبتها
،وتت�سم بالوحدة والتناغم والت�شابه
�أحيانا  ،وكذلك تتميز بالتناق�ض
والت�ضاد والتعاك�س يف �أحيان �أخرى ،
فعلى �سبيل املثال � ،إذا دققنا النظر
�إىل عالقاتها مع الب�رش ف�إننا �سنجد ب�أن
البع�ض من عنا�رصها �ضار والبع�ض
ومنها املفيد
منها نافع للإن�سان
وغري املفيد بالن�سبة له  ،ومنها
النور الذي ينري له الطريق ومنها
الظالم الذي يعيق م�سريته .
والعلم جاء ليبني للب�رش جميع هذه
اخل�صائ�ص والعنا�رص التي تتكون منها
الطبيعة التي توجد يف الكون واحلياة
 ،وليو�ضح لنا م�ضارها لنتجنبها
وفوائدها لن�ستفيد
وننجو منها ،
منها ون�ستغلها ملنفعة الإن�سان ولبناء
يف تعمري
م�ستقبله ولن�ستخدمها
الأر�ض وازدهارها ومنوها وتقدمها
وتطورها.
وهنا �سنجد ب�أن العلم يف حد ذاته
كواحد من املخلوقات و العنا�رص
الهامة يف الكون والطبيعة يحمل كال
خا�صية الأ�رضار من
اخلا�صيتني
جانب  ،وخا�صية املنافع من جانب
�آخر بالن�سبة للب�رش وبقية املخلوقت
التي تعي�ش على الأر�ض ب�شكل عام ،
كما �أننا �سنجد ب�أن الإن�سان من بني تلك
املخقوات هو الذي ي�ستطيع التمييز
بني ما هو �ضار �سواءا كان من العلم
�أومن بقية عنا�رص الطبيعة و بينما
هو نافع  ،كما �أن الإن�سان هو الذي
ي�ستطيع ا�ستغالل خريات العلم ملنفعته
و�إ�سعاد الب�رشية م�ستخدما �إياه يف
املخرتعات واملكت�شفات التي نراها
يف عامل اليوم والتي جعلت العامل
املعا�رص خمتلفا متاما عن العامل

القدمي يف مناحي حياته وا�ساليب
معي�شته وت�أثريه على �سطح الأر�ض
باعتبارها البيئة املحيطة به ،
وهذا يعني �أن الوعي العلمي مرتبط
�إىل حد كبري بالوعي الوطني  ،لأنه
بب�ساطة �أن الإن�سان املتعلم هو الذي
يعي ويعمل مل�صلحة وطنه و�شعبه
و�أ�رسته فهما �أمران متالزمان  ،وهذا
هو ما ن�سميه بالوعي العلمي ونق�صد
به ا�ستخدام العلم ملنفعة الإن�سان
ولي�س لهالكه �أو الإ�رضار به  ،وهنا البد
من توعية ال�شعوب وخا�صة ال�شباب
ملعرفة جانبي العلم ال�ضار والنافع ،
وعليهم �أن يفهمو ب�أنه لي�ست كل العلوم
مفيدة  ،فالعلم هو ال�سبب يف �إكت�شاف
القنبلة الذرية وعلى الكثري من الغازات
ال�سامة والكثري من الأ�سلحة املدمرة
التي ت�ؤدي �إىل تدمري الأخ�رض والياب�س
ماديا ومعنويا  ،باال�ستفادة مما هو
مفيد وحماولة جتنب ماهو �ضار منه ،
وا�ستخدامه بعقالنية  ،كما �أنه هو الذي
جعل الب�رش تعي�ش املدنية احلديثة
وتركب الطائرة وال�سيارة وتتحدث �أىل
من هو يف قارات �أخرى. .........
ومبا �أن التطور العلمي يف عامل
اليوم �أ�صبح ي�ستخدم يف احلرب
والتدمري وت�ضليل ال�شعوب وجعلها
تقف مكتوفة الأيدي لي�س فقط الأ�سلحة
الفتاكة و�أ�سلحة الدمار ال�شامل كما
يطلق عليها التي تدمر ب�شكل مادي
 ،بل �إن الأ�سلحة التي تدمر الإن�سان

معنويا وعقليا ونف�سيا �أ�صبحت الأكرث
ا�ستخداما والأ�سهل يف تكاليفها  ،حيث
الت�أثري على الروح املعنوية لل�شعوب
وخا�صة ال�شباب الذين �أ�صبحو الهدف
الأول بالن�سبة لها قبل القيام ب�أي
عمل مدين �أو ع�سكري  ،فهي �أ�صبحت
الأكرث ا�ستخداما والأكرث قوة وت�أثريا
يف حالتي ال�سلم �أو احلرب  ،و�أن
�آلة احلرب النف�سية �أ�صبحت ت�ستخدم
فيها ب�شكل رئي�سي الأجهزة والو�سائل
الإعالمية  ،والتكنولوجيا احلديثة
 ،التي غريت العامل �إىل قرية واحدة
�صغرية ومتقاربة من حيث امل�سافات
الزمنية التي حتتاجها
والفرتات
للو�صول �إىل بع�ضها البع�ض و�إىل ما
تريد الو�صول �إليه �أكرث من ذي قبل
 ،مما �أ�صبح ي�شكل خطرا على ال�شباب
وبالتايل على الهوية الوطنية املحلية
لل�شعوب من الإنقرا�ض واالندثار خوفا
من �أن حتل حملها الثقافات واملفاهيم
التي ترد ب�شكل هائل يف الو�سائل
الإعالمية املتد فقة من كل �صوب
وحدب  ،وخوفا من �أن ينتفع ال�شباب
باجلانب ال�سلبي منها .
ولهذا يتوجب على ال�شباب يف بالدنا
العمل لرفع وعيهم العلمي وكذلك
وعيهم الوطني  ،حتى الي�صبحو هدفا
�سهال لو�سائل الإعالم املختلفة  ،مما
يرتتب عليه بالت�أكيد خ�سارة كبرية
لهم ومل�ستقبلهم العلمي والعملي
والأ�رسي على حد �سواء �،إن مل يكن

�آفاق تربوية

وعليهم �أن
حلياتهم ب�شكل عام ،
يت�سمو بالتفكري النقدي لكل ما يجدونه
�أو ي�سمعونه من العلم �أو املعلومات
ايا كان م�صدرها او هدفها  ،بدال من
الت�أثر بها ب�شكل مبا�رش حتى يكت�سبو
املناعة �ضد مر�ض التلوث املعلوماتي
والت�شوي�ش املعلوماتي  ،و لعل من �أهم
الأ�شياء التي ت�ساعد الفرد يف اكت�ساب
الوعي الوطني  ،مدى اتباعه لو�سائل
التفكري العلمي واملنطقي والعقالين
والواقعي  ،حيث �أن ذلك يجعله يفكر
ويخطط ويربمج �سواء على امل�ستوى
الفردي �أوالأ�رسي �أواجلماعي بعيدا
عن التفكري العاطفي واالنفعايل � ،أو ما
ي�سميه علماء النف�س بالتعامل بردود
الأفعال  ،ومن �أهم �سمات هذا النوع من
التفكري �أو ال�سلوك ( التفكري العاطفي �أو
االنفعايل ) ،ف�إن �أ�صحابه الي�ستطيعون
�أن ي�سريو حياتهم ب�شكل مربمج
وخمططا له �سلفا ،و�أنهم اليفكرون يف
العواقب املرتتبة على ت�رصفاتهم ،
و�أن ت�رصفاتهم كلها مبنية على الفعل
ورد الفعل على ما يفعله �أو يقوم بعمله
الآخرون � ،أو �أنهم يتميزون بالع�شوائية
املفرطة والتخبط وعدم التمييز بينما
هو حقيقة وبينما هو وهم وبينما هو
�ضار �أو نافع بالن�سبة لهم ك�أفراد �أو
كجماعات  ،وقد ي�سي�ؤون �إىل من �أح�سن
�إليهم كما �أنه ميكن �أن يح�سنو �إىل من
�أ�ساء �إليهم  ،وقد يخاطرون بحياتهم
�أو مب�صاحلهم كما هوم�ألوف ومعروف
عن الكثريين من ال�شباب  ،وهذا النوع
من النا�س يعتقد ب�أن اخلري والراحة
وال�سعادة توجد عند غريهم فقط ،
والي�ستطيع اكت�شاف مواهبه وميوله
لي�ستفيد منها وينميها على �أكمل وجه
 ،وغالبا ما يت�أثرون بغريهم من
النا�س �أو ب�أمزجتهم اخلا�صة التي
تتميز غالبا ب�أنها غري واقعية وغري
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منطقية ،وتورثهم عدم الثقة بالنف�س
وعدم االعتماد على الذات  .وللقيل
والقال دور كبري يف ر�سم ت�رصفاتهم.
وهذه ال�صفات هي يف احلقيقة يت�صف
بها ال�صغار واملراهقون  ،وكذلك غري
املتعلمني من املجتمعات املختلفة يف
غالب الأحيان � ،أما �إذا وجدت �أو �سادت
عند الكبار الرا�شدين املميزين فتعترب
كارثة ومر�ضا �إجتماعيا خطريا  ،يجب
ال�سعي �إىل �إزالته ب�أ�رسع ما ميكن ،
وبكل الو�سائل املمكنة ،
ويف حقيقة الأمر �أن الرتبية والتعليم
يلعبان دورا كبريا يف �إزالة هذا النوع
من ال�سلوكيات  ،وذلك برتبية الأجيال
على اتباع التفكري والأ�سلوب العلميني
يف حياتهم اخلا�صة والعامة  ،وعند
تعاملهم مع غريهم من �أفراد املجتمع
املحيط بهم  ،وذلك بتوريثهم له
وهذا
كثقافة ،
املجال يعترب حديثا يف الدرا�سات
اخلا�صة مبجال العلوم االجتماعية
بالثقافة
 ،وهوما �أ�صبح يعرف
العلمية  ،والثقافة العلمية هي
من الو�سائل املهمة يف تنمية الوعي
العلمي يف �أو�ساط ال�شباب،كما �أن لها
الدور الكبري يف تنمية الثقافة الوطنية
باعتبار �أن التفكري املنطقي ي�ؤدي �إىل
منو ومراعاة امل�صلحة الفردية وكذلك
امل�صلحة االجتماعية  ،وكنتيجة
لذلك تتحقق امل�صلحة الوطنية ككل .
وهذا هو ما جعل الكثري من دول العامل
تبادر بو�ضع اخلطط والربامج املختلفة
لت�أهيل الإن�سان وبناء الدفاعات عنده
لي�س فقط لتقوية جبهات القتال
التي تلتقي فيها اجليو�ش  ،بل �ضد
الت�أثريات املعنوية  ،وخا�صة عند
ال�شباب حلمايتهم باعتبارهم العمود
الفقري للإقت�صاد الوطني والهوية
الوطنية من �أجل تنمية الوعي
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لدى خمتلف
الوطني
الأفراد واجلماعات ،
فقد �أ�صبحت البحوث
احلديثة
والدرا�سات
املدخل
ب�أن
ت�ؤكد
ملفهوم
ال�صحيح
الوعي الوطني وتنميته
هو الرتكيز على ت�أهيل
وتربية االن�سان والعناية
به ب�شكل عام  ،والميكن
�أن يتحقق ذلك مبجرد
القيام ببع�ض احلمالت
التوعوية ق�صرية الأجل
�أو عقد ال�سمنارات �أو
الندوات �أو التقارير
الإعالمية �أو ال�صحفية
وغريها  ،ون�رش ذلك
يف ال�صحف �أو املجالت  ،و�إمنا هي
عملية ديناميكية طويلة الأمد حتتاج
�إىل تربية املواطنني على حب �أوطانهم
وتن�شئتهم منذ �سنوات عمرهم املبكرة
على ممار�سة ذلك عمليا  ،والطريق
الأمثل والأف�ضل للو�صول �إىل هذا الهدف
هو االهتمام ب�أن تت�ضمن العملية
التعليمية عنا�رص ومبادئ تربوية
هادفة وكافية لتنعك�س ب�شكل قيمي
على �أفكار و�سلوكيات ه�ؤالء الأفراد
واجلماعات  ،كما �أن نف�س الدرا�سات
ت�ؤكد ب�أن ذلك يجب �أن ي�أتي �ضمن
مفهوم تنمية وت�أهيل القوى الب�رشية
ال�شاملة ب�شكل عام  ،وهذا بدوره يعني
ب�أن الوعي الوطني ي�أتي كنتيجة
لتكامل خمتلف العوامل يف ال�شخ�صية
الب�رشية � ،أي �أن االن�سان الواعي
مبختلف نواحي احلياة اجتماعيا
واقت�صاديا و�سيا�سيا وعلميا .....
هو الذي يتوقع �أن يكون واعيا وطنيا
�أي�ضا  ،وهو الذي اكت�سب قدرا كبريا
من املناعة �ضد كل ما ي�ستهدفه كفرد �أو
كجماعة �أو �ضد كل ما ي�ستهدف هويته
الوطنيه  ،وهو الذي يعرف الطريقة
املثلى حلماية نف�سه ووطنه من جميع
املخاطر �أو ال�صعوبات احلياتية
التي ميكن �أن تواجهه �أو يتعر�ض لها
 ،ولهذا ال�سبب �أ�صبحت الكثري من
دول العامل تعمل على حماية وحدتها
وهويتها الوطنية من خالل حت�سني
العملية التعليمية لتتما�شى مع املبادئ
واملوجهات الوطنية  ،وخا�صة عندما
�أ�صبح ال�شباب معر�ضا ل�سيول عارمة
من الغزو الثقايف من قبل العوملة
املدعومة بالآلة الإعالمية ال�ضخمة
والتدفق املعلوماتي الهائل يف ع�رصنا
احلديث والتي جعلت الهوية الوطنية
واملحلية يف م�أزق حرج لتواجه م�صريا
جمهوال يف امل�ستقبل.

امللف الثقايف
�شواه ُد القول وفحوى احلكاية
كتابة �أوىل حول امل�شهد الثقايف ال ْ
إرتري
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بقلم � /أحمد عمر �شيخ
وتت�شعب حني
حماور القول
تتع َّد ُد
ُ
ُ
ُ
احلديث عن مالمح الثقافة /
يكون
ِ
الثقافات الإرترية وفق منظور تتنامى
دالالت املوروث ال�ضارب
به ومعه
ُ
يف عمق الت�أريخ واملنتج امل�ستلقي
على �سالمل الثقافة املعا�رصة لتحديد
موقعه منها  ،وذلك بات�ساع رقعة
ِ
والعرق واجلذور
اللون والت�ضاري�س
واملحتوى الثوري الذي �شكل حلُ مة
ِ
الثقافات الإرترية و�إطارها
الثقافة /
الراهن انطالق ًا من املعطى املطروح
على قلَّة املكتوب منه يف طور االنتقال
من ردهة ال�شفاهة �إىل مي�سم الكتابة
ِ
الثقافات الإرترية
حيث تنامت مناحي
دت عرب تقاطعاتها الآ�رسة
وتع َّد ْ
اخلالب .
واندماجها
ْ
�أحاول يف هذا الر�صد العام تلم�س
بع�ض اجلذور الأوىل لتكوين الإن�سان
�سد م�أرب جنوب
بدء من انهيار ّ
الإرتري ً
بتبلور مالمح
وانتهاء
العربية
اجلزيرة
ً
َ
الهوية الإرترية غنية التع ُّدد والرواء
امل�صب واملنبع يف �أبرز
وواحدة
َ
املكون الثقايف
يبني
مبا
،
جتلياتها
ّ

الفريد لهذه البالد التي حتتل موقع ًا
هام ًا وا�سرتاتيجي ًا منذ العامل القدمي
حتى الزمن احلايل  ,مبا جعلها حمط
�أنظار و�أطماع امل�ست ِ
َعمرين  ،وهو ما
يجعل الثقافة  /الثقافات التي ينتمي
�إليها �إن�سان هذه الأر�ض متم َيزة على
ِ
ال�صعد واملقايي�س  ,وهو ما جتلَّى
كافة َ
ِ
ُ
لغات ِه
املنتج الثقايف عرب تع ُّدد
يف
ِ
وامل�ضامني .
و�سمات ِه ثرية الإيقاع
ْ
ر�صد � ْ
أويل :
جعزات)
أقوام ِم ْن قبيلتي (
�
هاجرت
ْ
ْ
ٌ
و(حب�شات) اليمنيتني بعد انهيار �س َد
ْ
أرب) �إىل املنطقة امل�سماة حالي ًا (
( م� ْ
ُ
حيث كانت تقطن هذه املنطقة
�إرتريا)،
ال�شعوب الكو�ش َية واحلام َية ِ ،
ثم
ُ
وم ْن َّ
نزحت ِم ْن �ضفاف نهر النيل
النيل َية التي
ْ
ِ
�ضفاف نهر ( القا�ش)
بع�ضها على
وا�ستقر
ُ
َّ
و(�سيتيت) يف اجلغرافيا امل�سماة حالي ًا
ْ
(�إرتريا).
هذا وقد تزاوجت ال�شعوب املهاجرة
من جنوب اجلزيرة العربية قبل قرابة
الع�رشة �آالف عام مع ال�شعوب القاطنة
يف منطقة اله�ضبة وال�سهول املتاخمة
ل�ضفة ( بحر القلزم /البحر الأحمر)
والذي �شقته براكني وزالزل الحق ًا ،
بعد هجرة تلك الأقوام ال�سام َية �إىل هذه
املنطقة حاملة معها ن�سجها الثقايف
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ِ
لغة ( اجلِ ئز) ،
الفريد املتمثل يف
وهي �إحدى اللغات القليلة امل�ستخدمة
أداء الطقو�س
يف �إفريقيا الآن ،
ويتم � ُ
ُّ
الرهبان
بها يف الكنائ�س ويتع َبد بها
ُ
وانتقلت كذلك
والراهبات يف الأديرة ،
ُ
ْ
�إىل ِ
وا�سع ومهم من
قطاع
لغة تعبريٍ لدى
ٍ
ٍ
أ�ضحت حتتلَ
ال�شعب الإرتري  ،حيث �
ْ
ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف امل�شهد الثقايف الإرتري
وتفرعت عنها لغتا ( التقري /
الآن ،
ْ
ِ
اجلئز) �إىل
وتعود منابع (
التقرينَة) ،
ُ
جاءت ِم ْن جنوب
جعزات) التي
قبيلة (
ْ
ْ
اجلزيرة العربية كما ذكرنا بعد انهيار
ال�س َد يف ذلك الزمن القدمي.
قامت هذه
هذا وبالإ�ضافة �إىل ذلك
ْ
الأقوام بنقل نظام املدرجات الزراعية
�إىل اله�ضبة الإرترية  ،وذلك عدا عن
املالمح التي تظهر جل َية يف وجوه ٍ
عدد
كبريٍ من �أبناء البالد  ،مبا ُيري التمازج
إرترية
الفريد الذي و�سم اجلغرافيا ال
َ
بالتع َدد العرقي والرثاء الثقايف .
العديد
وفدت �إىل �إرتريا بعد ذاك
وقد
ْ
ُ
من الهجرات اجلماعية والفردية مبا
ٍ
ب�صفات تتب َّدى
إن�سان هذه املنطقة
م َيز �
ُ
مر
على
والالجيء
الغريب
ا�ستقبال
يف
َ
العهود والأزمنة  ,وهو مايدلَ عليه
ٍ
ب�شكل جلي دخول امل�سيح َية يف القرن
الثالث ِم ْن ميالد امل�سيح ( عليه ال�سالم)
 ،وذلك عرب ميناء ( عدولي�س) وعن
ق�س �سوري ا�سمه ( فرمناطو�س) ،
طريق َ
ِ
ثم انت�رشت امل�سيحية يف البالد .
وم ْن َّ
وهناك �شاه ٌد تلى ذلك وهو هجرة
ال�صحابة �إىل هذه الأر�ض  ,وكما قال
الر�سول الكرمي حممد (�ص) حينذاك َّ �:أن
اليظلم عنده احد  ،وهو ملك
هناك ملك ُ
بحر نقا�ش ( �أ�صحمه بن �أبحر) وذلك
�سنة ( )615للميالد  ،و�أول م�سجد ُبني
يف الإ�سالم على الإطالق وهو يف (را�س
ِمدر) وتعني ( ر�أ�س الأر�ض ومركزها)
والذي يوجد الآن يف �ساحة ميناء مدينة
م�صوع)  ،وعن طريق ذات امليناء
(
َ
(عدولي�س) والذي تقوم على �أنقا�ضه
اليوم قريتا( زوال وافتا)  ،على ُبعد 40
م�صوع) على
كلم �إىل اجلنوب من ميناء (
َ
(م�صوع)
�ضفاف البحر الأحمر ،وميناء
ّ
ذكره ( امل�سعودي) قبل �ألف عام قائ ً
ال
َّ � :أن كلمة ( باظع) على ل�سان �أهايل
جاءت ِم ْن ( با�ضع) وتعني
املنطقة
ْ

امللف الثقايف

(حمل الب�ضائع ) باللغة العربية.
وقد قام ببناء ميناء ( عدولي�س) (
بطليمو�س الثاين) الإغريقي يف القرن
الثالث قبل امليالد والإغريق ُهم َم ْن
اعطى �إرتريا ا�سمها احلايل ( �سينيو�س
�إرتريو�س) وتعني البحر الأحمر باللغة
الإغريقية .
وميناء ( عدولي�س) هو �أقدم ميناء يف
جنوب البحر الأحمر وكان نقطة و�صل
هامة يف العامل القدمي وهو ماذكره
( طرفة بن العبد) يف معلقته قائ ً
ال
:
يامن
عدولية �أو من �سفني ابن ٍ
يجو ُر بها املالح طور ًا
ويهتدي
الهجرات بعد ذاك
لتتواىل
ُ
ِ
وم ْن �أهمها مطاردة العبا�سيني
للأمويني وا�ستقرار جزء منهم يف
ُجزُ ر ( دهلك) التي تعني ( هذا هلك)
تعبري ًا عن تلك املطاردات والطبيعة
احلارة للجزر.
َ
آثار و�شواه ٌد تُ نبيء عن
وهناك � ٌ
ٍ
وو�سمت �إن�سان
ظهرت
ح�ضارات عظيمة
ْ
ْ
هذه الأر�ض بالعراقة والتاريخ احلافل
 ،مثل ( َمطَ را  /بلو كلو /قوحايتو/
رورا بقال /رورا حباب) والأديرة مثل (
دبر بيزن /دبر �سينا).
هناك تقاطعات وت�شابهات تتجلَى
يف منط العي�ش وامللب�س وامل�أكل
إرترية
يف احلياة الثقاف َية ال
َ
عرب خمتلف املجموعات
(بداويت/
اللغوية
ْ
ّ
تقري/
�ساهو/
بلني/
تقرينَة/
ر�شايدة /نارا/
كوناما /عفر).
وجند � َّأن هذه
ا ملجمو عا ت
لديها
العرقية
�سجلها احلافل ِم ْن
ٍ
ٍ
�شعرٍ
ورق�ص
وغناء
ماي�سم الثقافة
وهو
ُ
إرترية
 /الثقافات ال
َ
والتنوع والغني
بالرثاء
ّ
الالحمدود وهو مامكَ ن اال�ستفادة
ٍ
أر�ضية خ�صبة لالنتقال �إىل
يف اكت�شاف �
املكتوب ِم ْن �أدب وهو الطور الذي بد� ْأت
إرترية منذ
تدخله الثقافة  /الثقافات ال
َ
وحاولت �إعاقته
زمن لي�س بالي�سري
ْ
اال�ستعمارات املتعاقبة  ،والطاقة التي
ِ
امل�ستعمر
قام بتوجيهها هذا ال�شعب �ض َّد
الذي �أحرق الأخ�رض والياب�س  ،وهو ما
ِ
احتلَ
بدوره ح َيز ًا هام ًا يف الثقافة /
الفنون
إرترية وعبرَّ ْت عنه
الثقافات ال
ُ
َ
قاطبة �سواء عرب الأدب ال�شفاهي الذي
يحتلَّ م�ساحة مقدرة يف الواقع الإرتري،
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�أو املكتوب على قلَته �أو الأغنية �أو
الدراما مبختلف �أنواعها والتي ت�شعبت
الآن و�أ�ضحى الفيلم ال�سينمائي يحتلَ
إرترية
قدر ًا كبري ًا من اهتمام �رشيحة �
َ
وا�سعة  ،وذلك على الرغم من الطور
ا ال بتد ا ئي

مير
الذي
ُّ
به ،ومايعانيه يف
ٍ
ِ
الن�ص ال�سينمائي
�ضعف يف
غالبيته من
َ
وجانب الإخراج وبع�ض م�شكالت
ٍ
بانطالقة
التمويل  ،ولكنه يظلُّ ُمب�شرِ ًا
مهمة وذلك ب�سبب �إيالء
ا حلكو مة

إرترية اهتمام ًا
ال
َ
بهذا اجلانب وتكوين �أول جلنة ت�صنيف
للفيلم الإرتري مبا قد ي�ساعد على
النهو�ض احلتمي يف هذا املجال ،
وحماولة بعث امل�رسح كمنطلق �أ�سا�سي
للفنون قاطبة.
التعبري كذلك عن حالة اللجوء
وجتلَى
ُ
الفن الإرتري نطاق ًا ُمق َّدر ًا يف
والغربة يف
َ
املنتج الثقايف الإرتري .
الفن دور ًا هام ًا ومف�صلي ًا
هذا ولعب
َ
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يف جتيي�ش امل�شاعر الوطن َية وتوحيد
إرترية �صوب
الطموحات والأهداف ال
َ
حترير الأر�ض ِ
ثم بناء الوطن
وم ْن َّ
والإن�سان منذ التحرير وحرب الدفاع عن
ال�سيادة وحتى اللحظة الراهنة.
والفن الإرتري
ويرتكز املعطى الثقايف
َ
إرترية ذات
الهوية ال
على م�س�ألة
َ
َ
التفرد يف امل�ضامني والر�ؤى
ُّ
واخل�صو�صية �ضاربة
اجلذور والأعماق
 ،ورمبا من
البديهي القول
� َّأن املنتج
ا لإ ر تر ي
ن
كا
ا نتقا له
�إىل ف�سحة
ا ملكتو ب
وفق تع َّدد
ف�ضا ء ا ته
م ًا
حمكو
با لو ا قع
االجتماعي والثقايف
وال�سيا�سي الذي �أملحنا �إىل
ٍ
جزء منه يف هذا املقال  ،والذي متثل
ِ
يف امل�ستعمر الذي حرم ال�شعب الإرتري
ِم ْن حقوقه يف التعلَم والكتابة بلغاته
ِ
ِ
ِ
لغته
فر�ض
مبحاولة
الوطن َية وقام
ِ
ِ
و�سلوكه املهيمن مبا �أ�صاب الأدب
ونهجه
الإرتري بال�ضمور �إىل حني ا�ستطاع اجناز
ٍ
ا�ستقالله ِ
يقوم الآن ويف ظلّ
حراك
ثم
وم ْن َّ
ُ
ظاهرٍ بامل�ضي يف انتاجه الثقايف والفنّي
مبختلف الوانه ولغاته ويف د� ٍأب
ٍ
ٍ
وجه
خال�ص  ،وذلك من اجل تقدمي
ٍ
احلرة امل�ستقلَة
م�رشق لإرتريا
َّ
ِ
م�ستويات
وامل�ضي �إىل �آفاق ِم ْن
ت�ستفيد من املنجز
التعبري
ُ
الإبداعي للعامل من حولنا وعرب
ٍ
ِ
�أطرٍ
إن�سان
جمالية غن َّية تليقُ ب�
وت�ضحياتهِ
ِ
هذه الأر�ض وت�أريخه
وطموحه .
وهناك �أعمال وجهود ملثقفني
وكُ تَّاب �إرتريني وغري �إرتريني عبرَّ وا
وحت�س�سوا تراكم الفعل الثقايف الإرتري
َّ
ِ
لغاته وجوانبه � ،سواء �أدب �أو
مبختلف
�سينما �أو دراما �أو �إعالم وغريه ِم ْن منتج
ِ
ا�ستيفائ ِه ل�رشوط الإبداع الإن�ساين
وعرب
�سيعملُ على تقدمي �إرتريا للعامل بوجهها
امل�رشق  ،وهو مات�ستحقه عرب ن�ضاالتها
الفريدة والعظيمة ِم ْن �أجل وجودها
وحقها و�سيادتها  ،وهي تعملُ بد� ٍأب يف
خمتلف املناحي يف �سبيل تكري�س مباديء
ال�سالم والتعاي�ش والوئام والذي هو ِم ْن
إرترية
�أهم مالمح الثقافة /الثقافات ال
َّ
ِ
واحل َق ْب.
يف خمتلف الأزمنة

امللف الثقايف
حديث ال�شباب
ترجمة عبدالقادر ديني
ولد يف �أغ�سط�س عام  1968يف بي�شوفتو – �إثيوبيا.
انتقل والداه من قرية ( قزا حدرو ) يف �ضواحي مندفرا �إىل
�إثيوبيا حيث ولد وعا�ش .وعندما كان هناك وظف كم�س�ؤول
�إعالمي ملدة عامني ،ثم �أ�صبح رئي�س حترير جملة (�أفويتا)
ردحا من الزمن.
يعي�ش الآن يف �إرتريا حيث يق�ضي وقته يف القراءة
والكتابة .يقول ت�سفايي� ( :س�أبذل جهدا يف الكتابة
للم�ساهمة بكتاب معترب يف كل عام يف الزمن القادم من
حياتي) .قد ن�رشت له حتى الآن ثمان كتب .ترجمت منها
�إىل التجرنية كتب ثالثة جاهزة الآن للطبع وهي ( �صمت
بورقا ) و ( �أم جميلة) و (�سجل نور النبي) ومن املذكرات
التي كتبها �سابقاً ( مذكرات �صحفي) التي ترجمت �إىل
التجرنية ووجدت طريقها �إىل القراء� .إن رواية (�صمت
بورقا) من �أعماله التي وجدت رواجاً بني القراء وقد ترجمت
�إىل الأورومية والتجرنية والإجنليزية.
مبنا�سبة �صدور عمله ( �سجل نور النبي) �أجرت جملة
ال�شباب احلوار التايل مع الكاتب ت�سفايي جرب�آب وا�شتمل
احلوار على املناحي العامة لعمل الكتابة ف�إىل م�ضابط
احلوار:
هل ميكننا �أن جنزم ب�أن ( �سجل نور النبي) هو باكورة
عملك املتعلق بال�ش�أن الإرتري؟
�أعتقد ذلك.
�أعمالك القدمية كانت تركز على ق�ضية الأورومو.
ما الذي يربطك ب�شعب الأورومو؟ ومن �أين ن�ش�أت هذه
العالقة؟ وكيف؟
رمبا لأين ولدت بني الأورومو ويف �أر�ضهم .رغم �أين
�إرتري� ،أعترب نف�سي واحداً من الأورومو .وقد منحتني
جالية الأورومو يف وا�شطن اجلن�سية الأورومية بناء على
املوروث الثقايف ل�شعب الأورومو ،ولقبوين بلقب (جدا )
الت�رشيفي ،وقبل ذلك قلدوين و�سام �أوروميا يف �إثيوبيا،
و�أنا �أعتز بهذا الت�رشيف الذي يعترب حامله ذو مكانة خا�صة
يف نفو�س مانحيه.
هل هذا يعني متتعك بهوية الأورومو من
الناحية القانونية؟
نلت و�سام �أوروميا وفق املوروث الثقايف
والعرف املتبع يف �شعب الأورومو.
هل �سبقك �أحد يف نيل الهوية الت�شريفية
بهذه الطريقة؟
يوجد كثريون ولكن �أنا الثاين من
الإرتريني  ،حيث ح�صل الربوفي�سور �أ�سمروم
لق�سي على لقب (هايو ) قبلي ،وهو يتمتع
مبكانة رفيعة يف جمتمع الأورومو.
هل �أنت ع�ضو يف واحد من
•
تنظيمات الأورومو ال�سيا�سية؟
كال.
هناك من ي�صفك بعدو
•
الأمهرا .ماذا تقول؟
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الكاتب ت�سفايي جرب�آب
ينبغي �أن نعتاد على اهداء الكتاب عند
تبادل الزيارات ولي�س الفاكه واحللويات فقط
�إنها دعاية رخي�صة .لي�س هناك �إن�سان �سوي يعمم
العداء على �شعب بكامله ،رمبا احلقائق التي ترد
يف كتاباتي تغ�ضب بع�ض الأفراد فيعملون على
ت�شويه �سمعتي .و�أعتقد �أن كتابي ( �صمت بورقا)
يهم الأمرا �أي�ضاً ،وما كان يقوله ( �أمويل واقو) يف
�صمت بورقا نراه الآن واقعاً ملمو�ساً.
ما الدوافع التي حثتك على كتابة (�سجل
نور النبي)؟
ُ
ذكرت ذلك يف مدخل الكتاب.
�شخ�ص يدعى دب�ساي جربئيل
�سلمني وثائق كانت حمفوظة
يف �صندوق حديدي �سنيناً
طويلة،وهذه الوثائق مكنتني
من االنطالق يف كتابة هذا
العمل.
من هو نورالنبي؟
وملاذا متحورحمتوى الكتاب على هذا العنوان؟ وكيف
اخرتته؟
نور النبي هو رجل م�سلم من البلني ،غادر بلدته فانا
– حلحل بقو�س ب�سبب اجلفاف يف عام  1890قا�صداً
مترد على اال�ستعمار الإيطايل واختفى،
م�صوع ،وهناك َ
فن�ش�أ ابناه وترعرعا حتت رعاية �إر�سالية فرن�سية .بعد ذلك
ُوظف ابنه الأكرب �آدم نورالنبي مع الإدارة الإيطالية يف
خدمة الربيد ،وابنه الثاين �إدري�س نورالنبي ُجند يف
اجلي�ش الإيطايل ،وقاد عددا من الإرتريني �إىل ليبيا.
بعد ذلك تزوج ابنا نورالنبي وخلفا ،ثم مت توجيههما
�إىل ال�صومال .كانت �إيطاليا حينئذ ت�ستعد لإجتياح
�إثيوبيا .جربئيل �إيدموندو واحداً من �أحفاد نورالنبي،
كان يعمل يف اال�ستخبارات الع�سكرية الإثيوبية حتى
قب�ض عليه و�أعدم .وت�ستمر �أحداث هذه العائلة حتى عام
 . 1990ومل يتم اختيار العنوان (�سجل نورالنبي) ب�سبب

متحور �أحداثه يف تاريخ الرجل �شخ�صياً ولكن
لتوايل �أدوار �أحفاده يف الت�سل�سل التاريخي
للأحداث .و�إذا قارنا الأحداث جند �أن �أدوار
حفيده جربئيل ايدموندو �أكرث من جده،
ولذا ف�ضلت عنونة العمل با�سم اجلد الأعلى
نورالنبي.
بكم تقدر الن�سبة املئوية
للمعلومات التي ح�صلت عليها
من دب�ساي من جممل
حمتوى الكتاب؟
مل �أحدد لها
معينة
ن�سبة
ولكنها قد ت�شكل
ن�سبة ترتاوح
بني 10%
�إىل  15%من
جممل الكتاب .والن�سبة الباقية ح�صلت عليها من وثائق
�أخرى وب�إجراء مقابالت .و�إن مهمة �إكمال حمتوى الكتاب
كانت �شاقة جداً� ،إذ كان الأمر يتطلب بحثاً م�ضنياً .وقد
انتابتني حاالت من الي�أ�س �أح�س�ست فيها بالعجز عن
موا�صلة العمل ناهيك عن �إكماله ،وبف�ضل الت�شجيع الذي
ح�صلت عليه من النا�رش دب�ساي جربئيل وما وفره يل من
لوازم العمل تغلبت على ال�صعاب ومتكنت من �إجنازه.
هل طبع (�سجل نور النبي) يف �إرتريا؟
مل يطبع يف �إرتريا.طبع يف �أمريكا .كانت رغبتنا �أن
تطبع الن�سخة التجرنية �أو ًال ،ومل نتمكن من ذلك .وطاملا
الن�سخة الأمهرية كان مقرراً لها �أن تطبع بد�أنا بطباعتها
يف �أمريكا .وقد ذهبت �إىل هناك برفقة النا�رش حيث �أجنزت
عملية الطبع والتوزيع يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر.
ما الظروف والعوئق التي اعرتت توزيع الكتاب؟
كانت الظروف مواتية كالعادة .ومتكنا من زيارة عدة مدن
يف الواليات املتحدة الأمريكية لتوزيع الكتاب.
وكان هناك �أعداء يحاولون عرقلة و�صول الكتاب
�إىل القراء من خالل بث �أ�شاعات ت�شويهية ،وقد
باءت حماوالتهم بالف�شل .ومت توزيع الكتاب
يف �أمريكا و�أوروبا بنجاح .قمنا بتد�شني الكتاب
يف �أكرث من والية هناك حيث توجد �أعداد
منا�سبة من القراء واملهتمني .والآن �أنا متفرغ
لرتجمة الكتاب �إىل التجرنية والإجنليزية �آمال يف
�إجناز هذا العمل يف �أقرب وقت ممكن.
ورد يف كتابك هذا �إن �أ�سمرا و�أدي�س �أبابا
و�إرتريا و�إثيوبيا قد ت�أ�س�ستا يف قت واحد� .إىل
�أي مدى يعتمد هذا القول على �أدلة؟
مالحظتك جيدة .ن�شوء �أ�سمرا و�أدي�س
�أبابا و�إرتريا و�إثيوبيا يف وقت واحد حقيقة مل
جتد تو�ضيحاً ر�سمياً� .إن تاريخ �إقليمنا (القرن
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الإفريقي) يتطلب �إعادة كتابة مبو�ضوعية
تامة .ونعلم �أن هيلي �سال�سي كان
ي�ست�أجر كتاب غربيني لكتابة
تاريخ مزيف عن القرن
الإفريقي .والتالميذ يف
املدار�س كانوا يدر�سون
هذا الزيف لري�سخ يف
كتاريخ
�أذهانهم
حقيقي .مث ًال �إثيوبيا
الأم (�إنات هجر) عبارة
م�ألوفة ،ون�سمع حتى
الآن �إن �إرتريا انف�صلت
من �أمها �إثيوبيا .ولكن
عند االطالع يف التاريخ
ال جند ما ي�ؤهل �إثيوبيا
لتكون �أماً لإرتريا .ما ال�صفة
التي جتعل �إثيوبيا �أماً؟ �إذا
كان ذلك بالن�ش�أة ف�إرتريا ن�ش�أت
قبل �إثيوبيا .و�إن �إقطاعيي (�شوا) ال
ميلكون تو�ضيحاً �أو دلي ًال ليختلقوا لإرتريا �أماً،
�إذ ال يوجد مربراً تاريخيا �أو معنويا يجعل �إثيوبيا هي الأم
لإرتريا .من املعروف �أن �إرتريا كانت حتت �إدارة الأنظمة
الإثيوبية ثالثني عاماً ،فماذا فعلت هذه الأنظمة خالل
العقود الثالث؟ بالرجوع �إىل الوثائق جند �أنهم �أعدموا
 24679فردا من ال�شعب الأعزل وعدداً �آخر يفوق هذا
العدد املوثق ،و�أحرقوا بيوتا ال ح�رص لها ودمروا مدناً وهي
فظائع مل توثق بدقة� .إذن متي وكيف كانت �إثيوبيا
�أماً لإرتريا؟ ولذا ال ميكن مللوك �شوا �أن يكونوا �أماً �أو �أباً
�أو جداً لإرتريا.
كيف مت توزيع الن�سخة الإلكرتونية من كتابك �سجل
نور النبي؟
رمبا رغبة القراء اجلاحمة هي التي �أدت �إىل ت�رسب الكتاب
�إلكرتونياً .عموماً الن�سخة الورقية وزعت يف �آخر اكتوبر من
هذا العام يف �أ�سمرا .و�أعتقد �أن على القراء الذين قر�أوا
الن�سخة الإلكرتونية التي ح�صلوا عليها بطريقة غري �رشعية
عليهم �رشاء الن�سخة الورقية واالحتفاظ بها يف مكتباتهم
كالتزام �أخالقي.
يرى الكثري من القراء �أن كتبك ت�أ�سر قلوبهم وال ت�سمح
لهم برتكها حتى قراءة �آخر كلمة فيها .فماذا تقول؟
�أنا ل�ست قارئاً جيداً� .أت�ضايق فوراً �إذا مل �أجد يف الكتاب
ما يلفت انتباهي ،و�إذا كان ال بد من موا�صلة قراءته ،يجب
�أن ي�ستحوذ على اهتمامي .وعليه ينبغي �أن تكون
مفردات الكتاب ب�سيطة ومعربة مع تتابع الأفكار املرتابطة
وحبك �أو ن�سج حمتوى الكتاب بطريقة م�شوقة ،وجتنب
اجلمل والرتاكيب املعقدة .و�أنا عادة �أبد�أ بكاتبة جزء �أو
ف�صل من الكتاب الذي �أريد ت�أليفه ،ثم �أقر�أه ف�إذا وجدته
مم ًال �أحاول �إعادة كتابته ب�أ�سلوب خمتلف حتى �أقتنع
بطريقة �رسد �أحداثه ،و�أعتقد هذا هو �رس من �أ�رسار فن
الكتابة .واملالحظة التي �أوردتها يف �س�ؤالك قد �سمعتها
من �أفواه بع�ض القراء مبا�رشة.
�إذا مل تكن كاتب ًا ،يف �أي جمال ميكن �أن تكون ؟
ال �أدري ،رمبا فالحاً ناجحاً .ذهبت مرة �إىل قزاحدرو
لأتعرف على خلفية والداي ،ووجدت بع�ض �أنداد �أبي من
الأقارب ف�س�ألتهم :ملاذا انف�صل والدي عنكم واختار الغربة؟
فكانت �إجابتهم� ( :إن جرب�آب هبتي �صيون كان ال يحب
حياة الفالحني ،وخا�صة العزيق (احل�ش)  ،فعندما يحل
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مو�سم التعزيق يتهرب من العمل فيجربه �إخوته على
العمل ’حيث كان يعمل معهم متزمراً ومكرهاً.
وكلما حل ال�صيف يختلق امل�شاكل لإدراكه
باقرتاب مو�سم العمل الذي ال يحبه ،مما
كان يعر�ضه للت�أنيب والتوبيخ .وعندما
�ضاق ذرعاً بحياة الريف قرر دخول
املدينة والعي�ش فيها) �أذكر �أن �أبي
كتوماً يلوذ بال�صمت كثرياً ولكنه
بارعاً يف �رسد الق�ص�ص ،وممتازاً يف
الو�صف .وعندما ُ
زرت قريتنا لأول مرة
ُ
وجدت تطابقاً يكاد
ذهلتُ عندما
يكون تاما بني ال�صورة الذهنية
التي كونتها عنها من خالل الو�صف
الذي ظللت �أ�سمعه من �أبي والطبيعة
اجلغرافية والب�رشية التي وجدتها على
�أر�ض الواقع.
هل والدك يعرف �شيئ ًا عن كتبك؟
�أبي ال ي�ستطيع القراءة ،وال يهتم بالأمر البتة.
وعلمتُ �أن بع�ض القراء قد �أخربوه عن املوا�ضيع التي
�أكتب عنها.
َ
وجدت منط احلياة يف �إرتريا؟
كيف
ممتاز .ي�صعب على كاتب مثلي �أن يعي�ش يف مكان �آخر
خارج �إرتريا ،لكن �أرغب يف زيارة بي�شوفتوعندما تتحقق
�سيادة الأورومو على �أر�ضهم.
من هم �أ�صدقا�ؤك يف �إرتريا؟
ال ح�رص لهم.
لو ُ
طلبت منك ذكر واحد منهم فمن تذكر؟
به يف كل
العم قم�شو �إيانا� .ألتقي
يف
�أ�سبوع مرة ،ونذهب لنختلي
اجلبال ال�رشقية ،ونتجاذب
�أطراف احلديث.
ما مو�ضوع حديثكم؟
حديث ودي من هنا
وهناك ،وغالباً نتبادل
املعلومات حول كفاح
�شعب الأورومو.
هل تعتقد �أن
الرواية التاريخية
قادرة على توثيق
التاريخ ونقله �إىل
النا�س؟
هذه م�س�ألة
خطرية� .أف�ضل
يوثق
�أن
التاريخ كما
حدث وفق
و قا ئعه
ليكون تاريخاً حقيقياً.
وعند كتابة الرواية التاريخية
انطالقاً من التاريخ احلقيقي قد ال يتمكن
القارئ من التمييز بني التاريخ احلقيقي ومتطلبات
احلبكة الدرامية .ولكن �إذا حجب التاريخ احلقيقي ال ب�أ�س
من كتابة الرواية قبل كتابة التاريخ.
نريد منك موجز ًا عن كتابك ( الأم جميلة)؟
هذا الكتاب عبارة عن جتميع ل�سري ذاتية خمت�رصة .من
بني هذه ال�سري (�سرية الأم جميلة) .كانت �أم هيلي �سال�سي
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تعرف بـ (يت�شئمبيت ) بينما ا�سمها احلقيقي هو جميلة
ِ
علي قمجو ،وما ِيهمنا من �سريتها �إظهار ا�سمها احلقيقي من
ناحية وتو�ضيح ب�أن النظام كان ميار�س �ضغوطاً حتى على
امللك.
ماذا تقول لنا عن مذكراتك الثالث ب�إيجاز؟
هو عمل ا�شتمل على خليط من ال�سيا�سة والتاريخ
والأدب .ولكل من املذكرات خ�صو�صيتها.
َ
ذكرت يف �إحدى مقابالتك ب�أنك حتب الكتابة عن
احلقيقة .هل هذا املنحى �آمن؟ وهل تعر�ضت يوم ًا �إىل
احلرج ب�سبب حتري احلقيقة يف كتاباتك؟ وما الكتب التي
يحتاج �إليها جمتمعنا يف هذه الآونة؟
الكتابة عن احلقيقة قد تدخل املرء يف م�أزق ،ولكن
ينبغي �أن يعمل لإبراز احلقيقة ،وقد تعر�ضتُ مل�شاكل
كثرية ب�سبب ذلك .طاملا اخرتت هذا الطريق مبح�ض
�إرادتي لن �أتراجع عنه .يجب �أن �أعمل مبا اقتنعتُ به
وما ير�ضي �ضمريي وترك ب�صمتي ،قبل مغادرة دنيانا التي
ال عودة �إليها.
م�ضى وقت طويل منذ �أن كانت قراءة الروايات هدفاً
جللب الت�سلية والرتويح ،ولكن تبدل احلال حيث توفرت
بدائل كثرية وفاعلة يف حتقيق الت�سلية .وما �أراه مهما
الآن هو االلتفات �إىل قراءة التاريخ وال�سري الذاتية والثقافة
والفل�سفة.
( اجليل الذي هز اجلبال) واحد ًا من �أعمالك .فما
ال�سبب الذي جعل موت حماري تخلي (مو�سي) مثري ًا
للجدل؟
مازال موت مو�سي مثرياً للجدل .كتبتُ هذا العمل
عندما كنت يف �إثيوبيا ،وه�ؤالء الذين يعار�ضون الآن مل
ن�سمع لهم �صوتا يف ذلك الوقت .وقد طبع ون�رش الكتاب
قبل اندالع النزاع احلدودي مع �إرتريا .كتبته بعد ان
�أخربين عنه ال�سفري �أوعلوم ولدو ،و�إذا كانت لديهم
م�شكلة فم�شكلتهم مع ال�سفري ولي�س معي.ال
ينبغي اختالق الأراجيف .ماذا نقول
لهم �إذا كانوا معتادين على �إل�صاق
كل حدث بال�شعبية.
مباذا تفيدنا عن قيادة الوياين؟
املنا�ضلون الذين كانوا يهزون
اجلبال ،اجتهو �إىل نهب و�رسقة ثروات
بالدهم .و�ستكون نهايتهم كنهاية موبوتو
�سي�سيكو حيث ت�ضيع كل هذه الرثوات التي
تفوق حاجتهم هبا ًء� .إنهم يهدرون الآن
الرثوة دون فائدة تعود �إليهم و�إىل وطنهم.
قد امتلأت (دنفر ) يف �أمريكا ب�أثرياء الوياين
اجلدد ،وي�صعب على املرء الت�صديق بكمية
ونوعية ال�سلع واملقتنيات التي ي�شرتونها� .إنهم
ي�سريون يف طريق خمجل م�سجلني تاريخاً خمزياً.
تنا�سوا تاريخ رفاقهم ال�شهداء ومترغوا يف وحل
اجل�شع والطمع.
�أين تق�ضي معظم وقتك؟
�أغلب وقتي مي�ضي يف القراءة .و�أحب العمل يف
جو من الت�سلية.
هل �أنت �سعيد؟
ال �أظن� .أكون يف غاية ال�سعادة عندما �أبد�أ يف كتابة
كتاب جديد� ،إذ �أندمج يف عامل �آخر ،لكن تبد�أ امل�شكلة
بعد طباعة الكتاب ،و�أح�س بالفراغ� .إذا جل�أت �إىل التلفاز
ال �أ�شاهد �إال �إىل �أخبار احلروب وويالتها ،و�إذا زرت االنرتنت
�أقر�أ عن الأزمات وامل�شاكل .انعدمت احللول مل�شكلة اللجوء،
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ترى �أمهات يحملن على ظهورهن �أطفالهن
فمثال
تائهات يف دروب جمهولة ،بعد �أن غادرن ديارهن .لذا
�أف�ضل الأن�رصاف عن اال�ستماع �إىل امل�ؤمرات والد�سائ�س
التي تن�سجها الدول التي تدعي التقدم للفتك بال�شعوب
ال�ضعيفة .ال �أعتقد �أن ال�سعادة جتد طريقها �إيل و�أنا
�أعاي�ش هذا الواقع املر.
كثري ًا ممن �شاركوا يف �صناعة الأحداث �أو يعرفون
تفا�صيلها يرغبون يف كتابتها ،وقد ال يوفقون يف توثيق
هذه الأحداث باعتبارها تاريخ ًا .وهنا كيف ميكن تذليل
هذه ال�صعوبة؟ نريد منك تو�ضيحا عن �أ�ساليب وتقنيات
القيام مبهمة كهذه باعتبارك خبري ًا؟.
�أح�س ب�صعوبة حيال هذه امل�س�ألة ،لكن ميكن اال�ستعانة
بخرباء كتابة التاريخ� ،أو قراءة كتب التاريخ للح�صول على
�أ�ساليب اجناز املهمة .عموماً التكنولوجيا يف زماننا هذا قد
�سهلت التدوين والتوثيق ،ومن ت�صعب عليهم الكتابة
ميكنهم ت�سجيل ما يريدون ب�صوتهم.كما ميكن اال�ستفادة
من ال�شباب املوهوبني يف التوثيق.
هل ميكن توثيق الأدب ال�شفاهي؟
�أظنه ممكن .وقد ر�أينا �أن الروابط الأ�رسية للأجيال
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املتعاقبة من عائلة نور النبي مكنتهم من حتويل
الرتاث ال�شفاهي واملكتوب �إىل تاريخاً مكتوباً.
كيف كان تعاون �أفراد عائلة نور النبي ودور جربيئيل
خا�صة يف حتويل تاريخ عائلتهم �إىل كتاب؟
بع�ض الآباء يرتكون ل�ستة �أو �أكرث من �أبنائهم بيتاً
كبرياً ،فت�صبح الرتكة �سبباً للنزاع بني الأخوة ،وينتهي
النزاع ببيع البيت وتقا�سم �سعره ،وقد ال تت�صافى
النفوف�س.وحني قارنتُ هذا مع عائلة جربيئيل تعلمتُ
كثرياً وا�ستخل�صتُ ع ًربا .وجدتهم متعاونني فيما بينهم،
واجتهدوا كثرياً يف �إجناح مهمة طباعة الكتاب ون�رشه،
وحتملوا نفقات ذلك من جيوبهم بد ًال عن االخت�صام يف
تقا�سم الرتكة.
�أين ُتقر�أ كتبك �أكرث؟
�أظن يف لإثيوبيا ،وال�سبب الوا�ضح هو اللغة� .شباب
�إرتريا ال يعرفونني .قد بد� ُأت الآن بالتعاون مع بع�ض
الكتاب لرتجمة �أعمايل �إىل اللغات الإرترية ،ليتمكن �شباب
�إرتريا من قراءة �أعمايل.
كيف تعرب عن فهمك للنقد؟ وهل تتقبله؟
النقد مهم جداً .و�أتقبل النقد بوعي .لكن من امل�ؤ�سف
الآن �إن اختالط النقد وال�شتم �أو الت�شويه بلغ حداً ال
يطاق .ف�أ�صبح النا�س ي�ستمرئون �شتائم لئيم حمرتف،
على اعتبارها نقداً مو�ضوعياً.
ما ال�سبب يف ذلك؟
النا�س يف حميطنا االجتماعي لي�سوا قرا ًء ،فبد ًال من �أن
يقر�أ ال�شخ�ص العمل بنف�سه لي�صدر حكمه ،يف�ضل اال�ستماع
�إىل حكم غريه ،ليعتمد على �أهواء الآخرين يف تقومي
العمل .يبدو �أن الغيبة يف جمال�س النا�س جزء من عادات
النا�س ،ومبلغ علمهم .ميكن الت�أكد من ذلك بالنظر
�إىل النا�س يف و�سائل النقل العام وحمطاته ،جتدهم �إما
يتجاذبون �أطراف احلديث �أو ينامون،ال جتد بينهم من
يقر�أ كتاباً .ويف �أوروبا حتولت و�سائل النقل العام وحمطاته
�إىل مكتبات عامة� ،إنها م�س�ألة ثقافة ال غري.
طاملا تطرقت يف ذلك  ،ما ر�أيك حول عادة القراءة يف
�إرتريا؟
ُ
ذكرت فيما م�ضى �إن عادة القراءة يف �إرتريا لي�ست يف
حالة جيدة؟ وهي م�س�ألة هامة ينبغي �أن تخ�ضع للدرا�سة
والبحث� .صحيح �إن انت�شار خدمات االنرتنت يف العامل
�أثرت �سلباً على الكتاب ،وعليه مو�ضوع قراءة الكتب يف
�إرتريا ال يختلف كثرياً عن واقع القراءة يف العامل ،لكن
توجد يف �إرتريا �أ�سباب �أخرى ت�ؤثر �سلباً على القراءة ،فمث ًال
قد ال جتد يف املكتبات الكتب التي تنا�سبك �أو التي تريد
قراءتها ،و�إن وجدتها ف�سعرها غري منا�سب�.إذا كان راتب
الفرد  2000نقفة يف ال�شهر� ،سيجد �صعوبة يف �رشاء
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كتاب �شهرياً.لأن بع�ض الكتب التي ي�صل عد د
�صفحاتها �إىل � 400صفحة يبلغ �سعرها  2000نقفة.
ويف ر�أيي يجب �أال يتجاوز �سعر الكتاب  50نقفة.
كيف ميكن معاجلة هذا الو�ضع يف ر�أيك؟
يف البدء يجب تخفي�ض �سعر الكتاب ،وال يتحقق
ذلك �إال بتخفي�ض تكاليف الطباعة ،وهذا يتطلب �سل�سلة
من االجراءات .كما يجب التغلب على غالء الكتاب بفتح
مكتبات عامة يف الأحياء واملديريات .ميكن فتح مكتبة
بعدد قليل من الكتب ،ثم زيادتها كماً ونوعاً مع الوقت.
هذا احلل ال يحتاج �إىل دعم حكومي� ،إذ ميكن �أن يتم
مببادرة املهتمني وحث املقتدرين على دعم امل�رشوع
و�إثرائه ،وتبد�أ العملية بعقد اجتماع ل�سكان احلي،
�أو الإعالن عنه يف و�سائل الإعالم.ويف �سلوكنا اليومي
ينبغي �أن نعتاد على �إهداء كتاب عند زيارة مري�ض �أو
�سجني ولي�س الفاكهة واحللوى فقط .وعلى الآباء و�ضع
الكتاب يف مقدمة قائمة الهدايا وامل�شرتيات املخ�ص�صة
للأطفال.
ما املو�ضوعات التي تن�صح بها النا�شئني من الكتاب
الإرتريني ،واالهتمام بها يف كتاباتهم؟
ي�ستطيع املوهوبون الكتابة يف �أي مو�ضوع يختارونه،
هناك عدد ال ح�رص به من املو�ضوعات التي ميكن الكتابة
عنها .املطلوب هو االنتباه واملبادرة .فمث ًال �إذا اخرتنا
(ع�شورم) ت�صلح كعنوان لرواية تاريخية �ضخمة ،وميكن
الكتابة عن عدولي�س ،وميكن الكتابة عن العدد الهائل
من البطوالت التي �سجلها الفدائيون،وعن �سالح اجلو
الإثيوبي،واملنا�ضل اجلرنال وجو ميكن �أن يكون مو�ضوع
لرواية �ضخمة ،ن�سمع عن (قزابرهانو) ميكن كتابة 400
ُ
ذكرت لك الأمثلة التي حت�رضين
�صفحة عن من هو برهانو.
يف التو .واملو�ضوعات التي ميكن الكتابة عنها ال ح�رص لها،
املهم القيام باملبادرة .من ناحيتي م�ستعد لتقدمي
امل�ساعدة والن�صح لكل ال�شباب الراغبني يف العمل يف
الكتابة.
هل تتابع جملة ال�شباب؟ نعم
ما رايك فيها؟
�أُف�ضل �صدورها �شهرياً بد ًال عن �شهرين .و�أ�ستح�سنُ �أن
ت�شتمل على �أعمدة ثابتة عن حتليالت الأو�ضاع ال�سيا�سية
الراهنة يف القرن الإفريقي .عموماً املجلة ثرية مبو�ضوعات
متنوعة ،ودائما �أجد فيها مو�ضوعات جديرة بالقراءة.
هل �ست�ستمر يف م�ساهماتك؟ بدون �شك.
ماذا نتوقع منك يف الأيام القادمة؟
�س�أكتب حتماً ولكن مل �أحدد ما �س�أكتبه بعد.
ن�شكرك على ما قدمته لنا يف هذا احلوار الهادف /لكم
مني ال�شكر �أجزله على �إتاحتكم يل هذه الفر�صة.

�سياحة
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كرن...عراقة املا�ضي و�أ�صالة احلا�ضر!!!
قا�سم �أحمد
عزيزي ال�شاب تتمتع ارتريا مبميزات �سياحية متعددة
وخمتلفة ،منها املناطق التاريخية واالثرية واملناطق ال�سياحية
ال�ساحرة واجلذابة ،تتميز مبدن جميلة اهمها مدن ا�سمرا
العا�صمة وم�صوع وكرن التي نحن ب�صدد احلديث عنها،
كرن مدينة جميلة ونظيفة  ،تتميز �أبنيتها بالب�ساطة والأناقة
�أ�شبه ماتكون على الطراز الأوروبى ،تفوح منها نكهة الفواكه
الطازجة املنت�رشة يف الب�ساتني النامية على �ضفاف وادي
عن�سبا "دعاريت" و"ازرقت" وغريها.
فما �أروع هذه املدينة التي �أحبها كل من زارها ونعم
كل من عا�ش فيها ،تزخر ب�آيات وعالمات ال ح�رص لها تدل
على جمالها وروعتها الفائقة ،ف�أينما تويل وجهك �شطر هذه
املدينة ال�ساحرة ،تقع عيناك على جمال يغلف الطبيعة من
حولك فت�ستقر لديك قناعة را�سخة ب�أن كل بقعة لديها ما
تزهوه من مكامن اجلمال ،جندها يف �أحد املوا�سم قد تزينت
بناطحات ال�سحاب التي باتت تعانق ال�سماء ،ولها طابعها
وهويتها اخلا�صة يف اجلمال ،ف�أ�شجار النيم والدوم املنت�رشة
يف �شوارعها ،واملعامل الأثرية الرائعة ،واجلبال التي حتفها
من كل اجتاهاتها ،والطرق امل�سفلتة واملعبدة واملقاهي ذات
الطابع االيطايل ،واحلدائق الغناء كلها تت�ضافر خللق هذا
اجلمال ال�ساحر بتلك املدينة ،يتفق اجلميع على �أن هذه
املدينة تعد واحدة من �أجمل مدن البالد ،وتو�صف ب�أنها
فريدة من نوعها ،وهي بالفعل مدينة �ساحرة وت�أ�رس العقول
والألباب فما �أن تراها للوهلة الأوىل حتى يتج�سد لديك
�شعورفريد ،ت�شتهر هذه املدينة بهوائها النقي ،ونظافة
�شوارعها ،وب�شا�شة �شعبها ،والب�ساتني املحيطة بها ،وما تزخر
به من الآثار القدمية واملعامل ال�سياحية اجلميلة التي تنتمي
�إىل فرتات تاريخية خمتلفة
تُعد كرن البي�ضاء واحدة من �أجمل مدن البالد من حيث
املناظر الطبيعية اخلالبة ،وفيها يكت�شف الزائر مناظر جميلة
يف كل بقعة من بقاعها  ،كما تت�ضح �أدق التفا�صيل يف
معاملها ال�سياحية و�آثارها التاريخية ،فكل هذه املوا�صفات
جمتمعة ت�شكل معاً وحدة جمالية جتعل من كرن واحدة
من �أجمل مدن البالد و�أكرثها �سحراً ،هي �شاهدة على هذا
الع�رص الغني برتاثه الفني  ،فهي مدينة باهرة مي�س عبق
رومان�سيتها العطرة كل القلوب فيبهرها ،هذه املدينة ال�ساحرة

ورغم �صغر م�ساحتها �إال �أنها تتميز بجمال ي�أ�رس العيون،
ت�ستمد �سحرها من كونها حماطة ببب�ساتني خ�رضاء مثمرة
و�سل�سلة جبلية تعلو قممها ال�ضباب ،ولكونها مليئة بال�شوارع
واحلارات ال�ضيقة التي توحي بالأجواء الرومان�سية مما جعلها
تتمتع بجمال خالب.
حا�رضة اقليم عن�سبا مدينة كرن او باالحرى املدينة
البي�ضاء واحة الهدوء كما ي�سميها قاطنيها ،والتي تعني
بلغة البلني احلجر ،و�سميت بذلك لكونها تقع بني الروابي
املليئة باحلجارة ال�صلبة ،وهي مدينة جيدة املوقع ،وجميلة
املنظر ،ولها هواء نقي ،تقع يف منخف�ض يحوطه اجلبال
والروابي� ،سنتوجه اليوم اىل تلك املدينة ال�ساحرة ،وبعد
ان قطعنا  91كيلومرتا من العا�صمة �أ�سمرة نحو الغرب جند
حي عريق �رشق املدينة يتقدمه فندق �سارينا الع�رصي،
ومنذ تلك اللحظة نعي�ش يف حميط �آخر تبد�أ فيه ق�صة
حياتنا� ،إنها البدايات واخلطوات الأوىل خارج عتبات املنزل،
خطوات تقودنا الكت�شاف العامل اخلارجي و�أخرى تقودنا
الكت�ساب �أ�صحاب جدد ،ن�صنع لأنف�سنا ذكريات جميلة
تبقى حمفوظة يف مكان خا�ص بالذاكرة ،وال ميكن �أن ينال
منها الزمن.
�إنها حواري مدينة كرن التي تغنى بها كثري من
الفنانني ،وجلهم و�صفها بكرن البي�ضاء ،ونعني باحلواري
املكان الذي نح�س فيه بالأمان واحل�ضن الذي ترعرعنا فيه
 ،فهذه هي مدينة كرن تدعو اجلميع للتجول فيها ب�أمن
و�أمان ،و�سالمة وا�ستقرار ،وب�صدر رحب ووا�سع ،وبب�شا�شة
النظري لها ،وابت�سامة �صادقة ،نتجول بك عزيزي القارئ يف
حواريها لنكت�شف ما ال نعرفه عنها ،ف�أهال ومرحبا بك عزيزي
الزائر اىل مدينتك الثانية مدينة كرن.
�إنها ق�صة �إن�سان عا�ش يف ه�ضبة ترتفع نحو الف و 390

مرت عن �سطح البحر ويف م�ساحة تبلغ  8066كيلومرت
مربع .ويبلغ طول كرن من ال�رشق �إىل الغرب نحو ثالث
كيلومرتات  ،ويف هذه الأر�ض �أ�س�س مدينته لي�سميها بعد
ذلك "كرن" م�ستوحيا هذا اال�سم من اجلبال املرتفعة التي
حتيط باملدينة "،الملبا" " ،زيبان" � "،سنكيل " "فل�ستخ"
" ،ايتعابر".
وتعترب مدينة كرن ثالث �أكرب مدينة يف ارتريا بعد
�أ�سمرا وم�صوع وت�أتي يف املرتبة الثانية من ناحية الكثافة
ال�سكانية ،تقطنها قوميات البلني والتقري والتقرنيا ،وتتمتع
كرن مبناخ معتدل ،فمن �أكتوبر لفرباير يكون اجلو لطيف
ومن مار�س �إىل يونيو يكون اجلو حارا يف النهار لطيفا بالليل،
ويبد�أ مو�سم اخلريف والأمطار عند منت�صف �شهر يونيو ويبلغ
مو�سم الأمطار �إىل �أق�صاه يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س.
هنالك طرق رئي�سية وفرعية ت�شق مدينة كرن  ،منها من
يتجه نحو نقفة و�أ�سماط و�إىل الغرب مدينة �أغوردات ومدن
�أخرى  ،ومن ال�رشق اىل العا�صمة ا�سمرا ومدن �أخرى.
تعترب مدينة كرن مزيج من املباين التقليدية واحلديثة
التي بناها الطليان والتي ت�صنف �ضمن طرازالفن املعماري
املعرو ف بـ �أرت ديكو.
تعود القرى التي ت�أ�س�ست عليها مدينة كرن و�ضواحيها
�إىل القرن ال�ساد�س ع�رش وكان الأتراك �أول من ا�ستعمر
املدينة يف القرن ال�سابع ع�رش والزالت ح�صونهم ودفاعاتهم
التي بنوها يف قمم جبال "فورتو" �شاهدة على ذلك� ،إال
�أن �إدارتهم كانت ه�شة ،وكان حكم الأتراك يتمركز على
النواب ،كما ان ظهور امل�رصيني يف ال�سواحل الإرترية �سنة
1865عجل من انهيار القوة الرتكية.
لقد كان املب�رشان االيطاليان جي�سبو �سابيتو و جيوفاين
�ستيال �أول من زارا املنطقة يف عام  ،1851وهما �أول من
قاما بالتعريف بكرن وقاما بو�صفها ،ويف عام � 1857أخذ
املب�رشان يروجان لكرن عرب ن�رش �أخبارها للعامل  ،ويف
نف�س الفرتة �أي�ضا قام املغامر ال�سويدي ورنر موزينجر بزيارة
للمنطقة ،ويف عام  1868و�صل بالندفلوند من بريطانيا
�إىل املنطقة ،و�أجروا بع�ض الدرا�سات االثرية ليكت�شفوا ان
املنطقة كانت مهدا للح�ضارات القدمية ،وبعد الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�رش وبعد ان�سحاب االتراك من م�صوع
احتل امل�رصيون كرن  ،وقال املب�رش الفرن�سي مغل بل �أن
عدد ال�سكان كان يبلغ حينها الفا و 200ن�سمة يعي�شون
متناثرين يف  300كوخ .
يف الثاين من يونيو عام  1889وبقيادة ا�ستيفانو�س

�سياحة

دوكيني انتقل االيطاليون �إىل كرن و�أحكموا �سيطرتهم
عليها  ،و ارتكزت القوات الإيطالية يف املكان الذي بات
يعرف الحقا بفوروبيا .
بد�أ منو وتطور مدينة كرن مع دخول امل�رصيني �إليها
عام  ،1860ويف فرتة احلكم االيطايل حتولت مدينة كرن
من قرية ب�سيطة �إىل مدينة ح�رضية حديثة  ،ومن ثم مت
ان�شاء العديد من الأحياء العريقة فيها.
ونبد�أ التعريف بكرن واحيائها التي تعني "احلجر" بلغة
البلني ،و�سميت بذلك لكونها تقع بني الروابي املليئ
باحلجارة ال�صلبة ،ويف الع�صور املا�ضية كانت ت�سكنها عائالت
قليلة  ،وكانت مرعى للبهائم ،احتلتها احلكومة امل�رصية عام
1872م  ،وتوجد يف ربوتها �إىل الآن قلعتهم الأثرية يف
غربها ،ونظمت وات�سعت يف الع�رص الإيطايل ،حيث وقعت
يف عقبتها موقعة حربية هائلة بني اجلي�ش الإيطايل وجي�ش
احللفاء  ،انك�رس فيها اجلي�ش الإيطايل بعد �أن قتل قائدهم
اجلرنال "لورينزين".وللتعرف �أكرث على هذه املدينة العريقة
دعونا نتجول �سوياً يف احياءها العريقة.
قزا باندا :وهو احلي الذي يغطي م�ساحات وا�سعة مناجلزء الغربي للمدينة.
كرن العالي :يعترب هذا احلي من �أقدم االحياءاملعروفة يف مدينة كرن  ،ولكن احلي الذي عرف ببيوت
الأكواخ التقليدية جنده اليوم قد لب�س لبا�سا ع�رصيا
لتتخذ مبانيه �شكال خمتلفا .
 تانرتوا  :و يقع يف اجلزء ال�رشقي للمدينة ويقع منوراء اجل�رس بالقرب من حمطة الغاز  ،و�أخذت املنطقة ا�سمها
من الوادي املجاور للحي ،حيث �صمم االيطاليون هذا احلي
يف ع�رصهم .
 قزا ورقت وهو اال�سم اجلديد حلي تانرتوا وقد عرفاحلي باملا�سورة القدمية املوجودة يف ذلك احلي بالإ�ضافة
�إىل كونه ملجئ للإثيوبيني املهاجرين الذين كانوا ميلكون
مطاعم وحنفيات للمياه �صغرية احلجم وكانوا يخدمون
زبائنهم باللحم امل�شوي وامل�رشوبات املحلية.
وكلمة قزا ورقت تعني بيوت الأوراق وتعني البيوت
املرخ�صة �أو املرخ�ص لها بالبناء.
 حي عدحباب �:إذا اجتهنا نحو �شمال �رشقي املدينة�سنجد هذا احلي ال�شعبي امل�شهور الذي يقع يف تل خليط
من الأكواخ واملنازل احلديثة
 حلة �سودان :مبا �أن ال�سودان دولة جماورة لإرتريافمن الطبيعي �أن تكون هناك عالقات تاريخية وجتارية
بني ال�شعبني  ،وقد ا�ستقر املقام بالتجار ال�سودانني على
�ضفاف نهر عن�سبا بظباب و�أقاموا حمال جتارية �صغرية  ،وقد
ا�ستطاع املزارعون ال�سودانيون الناجحون �أن يتخذوا من
مدينة كرن بلدا لهم وعا�شوا جمتمعني يف حي يعرف بحلة
�سودان.
 -حلة توخرير:حتكي بع�ض الروايات ال�شفوية �أن

العدد 26
امل�سلمني الأفارقة كانوا ي�سريون بالأقدام لأداء
منا�سك احلج مبكة املكرمة  ،وعلى ح�سب هذه
الروايات ف�إن النيجريني من قبيلة الهو�سا من
الذين مل ينجحوا يف رحلة الو�صول �إىل مكة
ا�ستقروا يف بع�ض املناطق بال�سودان و�إرتريا.
فقد ا�ستقر املقام ببع�ض النيجريني يف �أم
حجر بارنتو قلوج والقرى املحيطة  ،وح�صل تزاوج
بني النيجريني وال�سكان الأ�صليني بينما جند
معظمهم ال زالو يحافظون على ثقافتهم اخلا�صة
ويعي�شون حياتهم مبمار�سة الزراعة والتجارة ،
وقد بقي القليل من النيجريني يف مدينة كرن
 ،ويطلق االرتريون على �أ�ؤلئك النيجريني ا�سم
توخرير ،وحلة توخرير يف مدينة كرن هي املنطقة التي
يعي�ش فيها ه�ؤالء النا�س وتقع �رشق �شف�شفيت.
 حي عد قب يعترب هذا احلي من �أهم الأحياء يفمدينة كرن حيث يقع قلب املدينة ،وميتاز هذا احلي
ب�شوارعه النظيفة واملمتدة ومبانيه اجلميلة  ،حيث متر به
املياه املتدفقة بعد نزول املطر عرب الوادي امل�سمى بـ
"ماي بال" �أو حماز عجي �أي وادي احلطب � ،سكان هذا

احلي متوافقون مت�آلفون كلمتهم واحده يقفون معا يف
ال�رساء وال�رضاء ،تلتم�س ذلك عند املنا�سبات ف�إذا كان مثال
لفالن منا�سبة زواج جتدهم يقفون معه وي�ساندونه ماديا
ومعنويا.
 �شف�شفيت  :يقع هذا احلي يف اجلهة الي�ساريةحلي كرن العالي يف ذلك احلزام ال�ضيق الذي يقع بني
اجلبلني ،وتعني كلمة �شف�شفيت بلغة البلني الكتابة  ،ويف
فرتة اال�ستعمار االيطايل كانت املنطقة ت�ستعمل كنقطة
تفتي�ش وكان كل من مير باملنطقة يتم ت�سجيل ا�سمه.
 كامبو :حي كامبو كما يدل اال�سم هو املكان الذييع�سكر فيه اجلي�ش  ،وهناك عدة مواقع حتمل هذا اال�سم
كالذي يقع بالقرب من املدر�سة الثانوية واملواقع املحيطة
به،وكانت قوات ال�رشطة و�أهاليهم يقطنون يف ذلك
املكان.
بالإ�ضافة اىل احياءها العريقة تزخر مدينة كرن بالعديد
من املباين التاريخية ومن �ضمنها :
جامع كرن الرئي�سي اجلامع العتيق) الذي مت بنائهيف عام 1894م مببادرة �شاركت فيها احلكومةالإيطالية ،
ور�صدت مبلغا كبريا لبنائه.
 كاتدرائية �سنتا �أنطونيو التي متيز املدينة عن باقياملدن االرترية،بناها الإيطاليون و توجد فى قلب املدينة .
-الكني�سة اليونانية التي ت�أ�س�ست يف العام 1900م ،
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وهجرها اهلها يف اخلم�سينات وال�ستينات ومن ثم ا�ستوىل
على بع�ض اجزائها الدرق يف العام ،1975
وظلت تخدم بعد اال�ستقالل كادارة للقطاع االول يف
املدينة  ،اال ان مبنى الكني�سة ا�صبح مغلقا يف الوقت
احلايل ،وهناك حولية تذكر يف ال�سنة مرة واحدة تعرف
بالقدي�س يوحنا ،وتفتح الكني�سة يف هذا اليوم فقط،
ويوجد يف اجلهة اليمني منها امل�سجد العتيق.
كوم�سارياتو كرن ،مبنى ادراة مدينة حاليا:
ت�أ�س�س هذه املبنى يف الفرتة من العام 1906-
 1916بوا�سطة االيطايل فيوكاردو ،وكان ي�ستخدم يف
العهد االيطايل كمبنى ادارة كومو�سارياتو مدينة كرن ،بينما
ا�ستخدم يف العهد االجنليزي كمكتب لالقليم الغربي ،
ويف عهد اال�ستعمار االثيوبي وحتى ا�ستقالل البالد كمكتب
الدارة �سنحيت ،فيما ا�ستخدم بعد اال�ستقالل كمكتب
القليم عن�سبا ،ويف هذه الفرتة ي�ستغل كمكتب الدارة
مدينة كرن.
�سينما �إميبريو -كازا ديل فا�شو" مبنى فرع ال�سياحةباقليم عن�سبا
بني هذا املبنى يف الفرتة من العام 1916-
 1920االيطايل ريفا" وكما ي�شري ا�سمها كازا ديل
فا�شو ،كانت منزال للفا�شي�ست،كان بع�ض اجزائها
ي�ستخدمونه كموقعك ترفيهي والذي ي�ستغل حاليا
كدار لل�سينما،اما مكاتب الفا�شي�ست فت�ستخدم الآن
كمكتب لفرع ال�سياحة يف االقليم.
كما توجد يف املدينة عمارة اخرى تعرف ببال�سو
ريبا ،بناها االيطايل ريفا يف الفرتة من 1938-
 ، 1935وتقع يف منطقة قريبة من دوار املدينة
والتي تعرف حمليا بجريافيوري ,ويف العهد اليطايل
كان اجلزء العلوي الذي جنده اليوم منازل �سكنية
للمواطنني ،كان منتزه ترفيهي لاليطاليني ،بينما
كان اجلزء االر�ضي الذي يوجد يف هذه الفرتة
مقهى لتناول امل�رشوبات ال�ساخنة واي�ضا الكحوليات،
وتنت�رش يف باقي اجزاء العمارة يف الوقت احلايل عدد من
امل�ؤ�س�سات التجارية مثل حمالت بيع املالب�س واملكاتب
واال�ستديوهات وغريها من امل�ؤ�س�سات التجارية.
البريغو فيرتيو" �سنحيت هوتيل"
�شيد هذا الفندق االيطايل بوا�سطة لويجي اورتوال وكان
حمال لتقدمي الطعام وال�رشاب للجنود االيطاليني املعروفني
بـ" بل�سلياري" ،وبعد ذلك حتول اىل فندق  ،وظل حتى
هذه اللحظة يقدم خدمات الفندقة للمواطنني.
 البريغو �سيت�شيليا بناه االيطايل بابينو يف فرتة عمارةاالرت ديكو  ،وكان هذا املبنى �صمم يف البداية ليكون
فندقا  ،وهو من اروع الفنادق التي توجد يف املدينة حتى
هذه الفرتة.
 رو�شان با�سكو�سي " كرن هوتيل":بنى هذا الفندق الذي يتو�سط املدينة يف العام 1958
االيطايل با�سكو�سي يف عهد االمرباطور هيلي �سال�سي ،ومنذ
تلك الفرتة اليزال يقدم خدمات فندقية جيدة للمواطنني.
كما جند كازا ديل ماجري �ضمن املباين االثرية التي
تتمتع بها املدينة  ،بنيت يف العهد االيطايل ل�سكن
ال�رشطة " كارابجريي"  ،ويف عهد الدرق حتولت اىل مقر
للمخابرات الع�سكرية ،ويوجد يف داخل البناية نفق كان
ي�ستخدم ك�سجن  ،وكانت من اجمل املباين االثرية يف
وقتها يف منطقة القرن االفريقي ،اال انها تعاين يف هذه
الفرتة من اخلراب ،ومنذ فجر اال�ستقالل ا�صبحت م�سكن
للمدنيني وتدار حتت رعاية الدولة.
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جنمة كرة الطائرة والتحكيم الدويل يوديت فتوي تفتح قلبها ملجلة ال�شباب
عبداهلل حممد علي
كثريات ّ
هن من ميتلكن املوهبة الريا�ضية
لكن ي�أبني �أن ي�صقلنها ويطورنها البعد مدى ..
وكثريات ّ
هن من يحاولن �أن يقتحمن االحرتاف
الريا�ضي لكن تتوقف م�سريتهن الريا�ضية عند
�أول امتحان يواجه ..والكثريمن الريا�ضيات
من يطمحن �أن يعانقن املجد لكن تتوقف
م�سريتهن عند منت�صف الطريق ويعدن خاليات
الوفا�ض ويف�شلن يف ايجاد املعادلة للبحث عن
النجاح املن�شود يف �ساحة مقرونة جناحاتها
مبع�شر الرجال..بيد ان احلاالت اال�ستثنائية
مل تغب عن ال�صورة..فال�شابة يوديت فتوي
ج�سدت هذه احلالة املتناق�ضة وفر�ضت نف�سها
رقما �صعبا بكل املقايي�س  ،فبمقدار ال�صعوبات
والتحديات التي واجهتها منذ �إ�ست�شرافها
احلقل الريا�ضي جاءت ن�سبة جناحاتها �أي�ضا
متوازية مع ذلك.
تعترب �ضيفتنا لهذه البطولة واحدة من
ّ
ح�صدن
الريا�ضيات القالئل يف بالدنا اللواتي
الكثري من املنجزات يف املعرتك الريا�ضي وكت ّ
نب
ّ
ب�سواعدهن ق�صة جناح ريا�ضية المثيل لها
ف�ضيفتنا هي �شابة يف مقتبل العمر لكنها كبرية
يف حجم �إجنازاتها الريا�ضية ومثال يحتذى به
يف املثابرة واال�صرار والعزمية  ،التكل والمتل
فميادين كرة القدم �شاهدةعلى ح�ضورها
القوي و�ساحات كرة الطائرة على دراية تامة
مبوهبتها الفذة و�إبداعاتها اجلارفة ومن�صات
التتويج حا�ضنة دوما النت�صاراتها وتتويجاتها
..فهي متعددة املواهب الريا�ضية..
لوتعرفينا مع نف�سك؟
�إ�سمي يوديت فتوي من مواليد العا�صمة
ا�سمرا منطقة �سنتات�أتو (زبان �سنقي) يف
 ، 1987بد�أت درا�ستي يف مدر�سة �سالينا
ووا�صلت االعدادية يف مدر�سة بدهو  ،قبل �أن
�أ�ستكمل املرحلة الثانوية يف مدر�سة ملعت
ب�ضواحي ماي جهوت.
عالقتك مع الريا�ضة
عالقتي مع الريا�ضة لي�ست على غرار
زميالتي االخريات فبداياتي جاءت من باب
ال�صدفة ومت�أخرة قليال �إذ تعود للمرحلة
الثانوية  ،وذلك ب�سبب ممار�سة �إحدى زميالتي
للريا�ضة وان�ضمامها لفريق كرة الطائرة
وهو ما�شجعني للقدوم للملعب ومتابعتها
با�ستمرار  ،ويف مرة من املرات دعاين مدرب
الفريق (يو�سيف يعقوب) لتجربة ممار�سة كرة
الطائرة واالنخراط يف فريقه اجلديد ووافقت
فورا على ذلك االمر وت�شجعت للدخول يف عامل
الريا�ضة والتدرب على يده  ،لكن هذا دون

�أن �أخفي �شغفي الكبري بالريا�ضة منذ �صغري
وتعلقي خ�صو�صا مبن�شط كرة القدم �أثناء
اللعب مع �إخوتي ال�صغار.
بعد ذلك وم�سريتك الريا�ضية
مل �أتوقف عند هذا احلد ووا�صلت تنمية
مواهبي وقدراتي يف لعبة الكرة الطائرة ،
وواجهت �صعوبات يف بداياتي مع الفريق
حيث توقفت م�سرية فريقنا النا�شئ قبل �أن
ي�صل اىل مبتغاه ال�سباب عديدة �أبرزها ترك
املدرب يو�سيف للفريق ومغادرته للبالد ،
وهو االمر الذي �أف�سح �أمامي املجال التخاذ
اخلطوة التالية يف م�سريتي الريا�ضية ومتثل
يف االن�ضمام اىل فريق مديرية قزاباندا الذي
كان ي�سمى �أنذاك بفريق (زارا) .
الدخول اىل عامل االحرتاف مبن�شط كرة
الطائرة
هذه اخلطوة التي جعلتني �أن�ضم اىل فريق
قزاباندا �أك�سبتني العديد من املميزات
الفنية والبدنية  ،ال�سيما مع التدريبات
الريا�ضية امل�ستمرة وال�شاقة التي كنت
�أخو�ضها مع الفريق ال�سابق برفقة املدرب
يو�سيف وم�ؤخرا مع املدرب مكئيل املدير
الفني لفريق �سيدات قزاباندا  ،ومل يدوم
طويال حتى بد�أت اح�صد ثمارها .
موا�سم االلقاب والتتويجات مع قزاباندا
ظللت مع فريق قزاباندا لكرة الطائرة ملدة
بلغت � 10أعوام متتالية  ،وفيها عرفت �أف�ضل
فرتات م�سريتي الريا�ضية  ،بعد �أن توجت
بجملة من االلقاب والتتويجات االقليمية
والوطنية  ،ف�ضال عن االلقاب ال�شخ�صية التي
كنت �أحققها مع الفريق  ،و�أريد �أن �أ�شري اىل

�أن جميع البطوالت التي كان ينظمها �إحتاد
كرة الطائرة باالقليم االو�سط لل�سيدات كانت
تدخل يف خزائننا عدا يف منا�سبتني كانت
االوىل عندما هزمن من فريق قدامي والثانية
من طرف فريق �سيدات الها�شمي.
وجنبا اىل جنب هذه االنت�صارات املتتالية
التي كان يحققها فريق قزاباندا �أو يف
م�شاركاتي مع فريق االقليم االو�سط بالبطولة
الوطنية  ،كانت يل تتويجات �شخ�صية عديدة
.
�إجتهت بو�صلتك �إثر ذلك ل�صافرة كرة القدم
يف الأ�صل عندما كنت �أن�شط يف كرة
الطائرة  ،كنت قد بد�أت م�شواري يف املجال
التحكيمي لكرة القدم وكنت وقتها �أبذل
الغايل والنفي�س من �أجل املحافظة على
م�شاركاتي واالجتهاد يف كال الريا�ضتني ،
وكانت توجد يف بع�ض االحيان حاالت معينة
�أقوم فيهابلعب كرة الطائرة والتحكيم معا ً
 ،حيث �أخو�ض مباراة للكرة الطائرة وبعدها
مبا�رشة �أذهب مللعب كرة القدم و�أ�شارك يف
قيادة املباريات.
بطبيعة احلال مع كل اجلهد والتعب الذي
كنت �أجده  ،كان اجلميع يقف معي وي�شجعني
لال�ستمرار بقوة و�أولهم كان مدربي يف
قزاباندا (مكئيل)  ،الذي كان يتفهم حتديات
عملي و�سفرياتي املتكررة الدارة مباريات
كرة القدم و�أ�شياء �أخرى من هذا القبيل .
ماال�شئ الذي جذبك نحو حتكيم كرة القدم
يف بادئ االمر كنت �أريد فقط خو�ض جتربة
هذا املجال من باب املعرفة فقط  ،ومل �أكن
�أت�صور �أن ا�صل يوما ً لهذه الدرجة  ،لكن
الحقا �أحببت العمل يف هذا التخ�ص�ص وقررت
التعمق اىل �أبعد مدى  ،خ�صو�صا و�أن املجال
كن
مل يكن ي�ضم عنا�رص ن�سوية كثرية حيث ّ
عدد احلكمات النا�شطات يف كرة القدم
باالقليم االو�سط  3فقط .
�أين جتدين نف�سك يف الطائرة �أم يف حتكيم كرة
القدم
�رصاحة �أ�ستطيع �أن �أقول يف كرة القدم ،
بالنظر اىل كافة اجلوانب بالرغم من انني
ق�ضيت  10اعوام يف ممار�سة كرة الطائرة .
كيف كان �صعودك اىل م�ستوى احلكم الدويل؟
بد�أت �أوىل خطواتي يف جمال حتكيم كرة
القدم  ،مب�ستوى "الدرجة الثانية " ومكثت
به مدة عامني ك�سبت فيه العديد من اخلربات
واملعارف املتعلقة بال�ش�ؤون التحكيمية قبل
االنتقال اىل م�ستوى الدرجة االوىل  ،ويف هذا
امل�ستوى بقيت مدة عام واحد فقط  ،و�أتيحت
يل الفر�صة يف هذه االونة مع رفيقاتي
االخريات لنيل بطاقة حتكيم "فيدرال" وذلك
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�شهادة
جناح تب�شر
مب�ستقبل م�شرق
رغم ال�صعاب
والتحديات
ب�سبب تقل�ص عدد احلكمات يف كرة القدم
ومن ثم مبا�رشة عقب ذلك حملت ال�شارة
الدولية.
ماامل�صاعب والتحديات التي كانت تواجهك يف
هذه الفرتة؟
كانت م�صاعب جمة ي�صعب �إعادة �رسدها
� ،أبرزها متثل يف القدرة على كيفية اجلمع
مب�شاركاتي مع فريقي يف الكرة الطائرة
وقيادتي ملباريات كرة القدم يف �أن واحد ،
وخ�صو�صا يف املباريات النهائية لبطوالت
كرة الطائرة التي كان يطلب مننا حينها
جهودا م�ضاعفة وم�ستويات عالية  ،والتريد
يف تلك االثناء �أن تخذل فريقك وزميالتك يف
الفريق ومدربك وحتاول �أن ت�ضحي بكل �شئ ،
لكنني �أ�ؤمن ب�أنك �إذا حتليت باالرادة والعزمية
فكل �شئ ميكن حتقيقه حتى ال�صعاب ميكن
جتاوزها  ،وهو ماحفزين لتقدمي �أق�صى مالدي
وبلوغ مرادي.
كيف هو �شعورك و�أنت من القليالت اللواتي
يحملن ال�شارة الدولية يف جمال حتكيم كرة القدم
بالبالد؟
نلت ال�شارة الدولية يف مو�سم 2013م
-2014م  ،ومنذ ذلك احلني �شاركت يف �إدارة
العديد من املباريات االقليمية والوطنية
كحكم �ساحة يف مناف�سات ال�سيدات  ،ويف
مقدمتها البطولة الوطنية لل�سيدات التي
�أقيمت بحا�رضة �إقليم عن�سبا وقدت مباراتها
النهائية  ،اىل جانب احلكم الثانية يوديت
ظقاي واحلكم امل�ساعدة االخرى �إيل�سا
يوهن�س.
بعد نيلك ال�شارة الدولية هل ت�ضاعفت
التحديات �أمامك؟
بالعك�س لال�سف  ..وعلى خالف ماكنت
�أعاين منه �سابقا من زحمة املباريات املتتالية
يف كرة الطائرة وكرة القدم مل تواجهني �أية
م�شكلة من هذا القبيل عقب ذلك وال�سبب
وا�ضح وهو توقف املناف�سات الريا�ضية
الن�سوية ب�شكل تام.
ال�شئ امل�ؤ�سف الذي مل نتوقعه هو توقف
الفعاليات الريا�ضية يف من�شط كرة القدم
وعدم تنظيم �أي بطوالت ن�سوية �سواءاً
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�إقليمية �أو وطنية وهو ما�أثر بطريقة �سلبية
على م�ستوانا  ،مما �أتاح يل الفر�صة للرتكيز
ب�شكل �أكرب على لعبي يف بطوالت الكرة
الطائرة .
كيف كانت تبدو املعوقات العائلية واالجتماعية
التي كانت تواجهك؟
�أكاد �أجزم ب�أن الت�شجيع وامل�ساندة
اللذان وجدتهما من طرف عائلتي الجتدها
�أي ريا�ضية �أخرى يف بالدنا  ،فهو ال�شئ
االهم الذي حفزين �أكرث لبلوغ هذا امل�ستوى
الريا�ضي  ،فبغ�ض النظر عن الدوافع
االيجابية ال�رستي بخ�صو�ص النظرة ال�سلبية
التي تواجهها الفتاة عندممار�ستها الريا�ضة
� ،أو امل�س�ؤوليات التي تنتظرها يف املنزل �أو
يف حميطها  ،كانت �أ�رستي تقف معي دوما ً
يف �أثناء م�شاركاتي باملباريات وت�شجعني
با�ستمرار خ�صو�صا �أختي الكربى (�أ�سمرت
فتوي )  ،والتي كانت عونا ً كبريا يل واىل
جانبي يف �أي �صغرية وكبرية .
امل�صاعب والتحديات التي تواجه املراة يف
الريا�ضة وماينبغي فعله يف هذا اجلانب؟
ال�شئ الأول الذي يجب �أن نعرفه مامن فتاة
�أو ريا�ضية التريد �أن ت�صقل مواهبها وتنمي
من قدراتها وتعانق املجد الريا�ضي وترفع
راية بالدها عالية خفاقة يف املحافل العاملية
 ،لكن متى وكيف يكون ذلك؟ هذا هو ال�س�ؤال
الذي ينبغي االجابة عليه يف اعتقادي.
بر�أيي م�س�ألة الريا�ضة الن�سوية هي من
امل�سائل الهامة يف وطننا ويف الوقت احلايل
 ،لكن يف البداية الذي يجب �أن يتغري هي
النظرة املوجودة حاليا ً �إزاء الريا�ضة الن�سوية
من كافات قطاعات املجتمع  ،حيث اليوجد
�إهتمام ورعاية لهذه الفئة بال�صورة املطلوبة،
واملفرت�ض بل ويجب �أن ينلن االر�ضية
الكاملة مثلهن مثل �إخوتهن دون متييز من
�أجل �أن يبدعن ويظهرن مايف جعبتهن  ،ويف
بالدنا منتلك كفاءات ن�سوية فذة يف الريا�ضة
مل تكت�شف بعد ومل تقدم مالديها  ،وهو
مايتحتم علي القائمني يف املنا�شط الريا�ضية
اىل بذل جهود م�ضاعفة من �أجل �إ�ستغالل هذه
املواهب بال�شكل االمثل.
فبالرغم من ان جميع التربيرات املقدمة
من طرف االحتادات الريا�ضية �أو االندية التي
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كانت ت�شارك يف ت�أهيل ال�سيدات تتمثل يف
الق�صور املايل  ،لكن باعتقادي �أن هذا المينع
من تقدمي احلد االدين يف �سبيل �إكت�شاف
وت�أهيل املواهب الن�سوية وخ�صو�صا كما
ر�أينا كنموذج يف فرق كرة الطائرة  ،حيث مل
تكن تقدم لهن ميزانيات �ضخمة ومل ي�رصف
لهن رواتب �شهرية  ،لكن مع ذلك مل نتوقف
عن مزاولة كرة الطائرة اال ان هذا الو�ضع
احلايل الذي ي�شهد توقف جميع االن�شطة
الريا�ضية الن�سوية يجب ان يو�ضع له حد.
هل الفر�صة متاحة لرنى خامات حتكيمية ن�سوية
�أخرى؟
بالت�أكيد توجد الكثري من اخلامات
التحكيمية اللواتي ميتلكن م�ستويات عالية
يف من�شط كرة القدم  ،لكن يجب �إعطائهن
الفر�صة وتنظيم املباريات امل�ستمرة ل�صقل
�إمكانياتهن والنهو�ض مب�ستواهن �إىل �أعلى
درجة  ،وتوجد �أمثلة حية ب�إمكانها حتقيق
ذلك على غرار احلكمة �سمهر من �إقليم عن�سبا
و�أخريات .
كيف تنظرين مل�شروع االحتاد العام لكرة القدم
الهادف حاليا لبث الروح جمددا يف املناف�سات
الن�سوية؟
هي بال �شك خطوة اىل الطريق ال�صحيح
وفر�صة لتقدمي العرو�ض املنتظرة  ،لكن يف
اجلانب التحكيمي  ،نتواجد  3حكمات فقط
لديهن ال�شارة الدولية  ،و�إذا ما�أراد االحتاد
العام امل�ضي قدما يف املناف�سات الريا�ضية
الن�سوية فعليه �أي�ضا االهتمام باجلوانب
التحكيمية و�إعطاء الدورات الت�أهيلية وتعزيز
القدرات املوجودة لأن املنظومة يجب �أن
تنمو وتتطور معا وب�شكل متكامل  ،ومن
جانبنا �سنكون على �إ�ستعداد تام للظهور على
قدر امل�ستوى وتقدمي املطلوب منا .
كلمة �أخرية
�أ�شكر اهلل على مامنحني من قوة وب�صرية
لبلوغ هذا وحتقيق ماحققته و�إمتناين كبري
لكامل �أع�ضاء �أ�رستي ملاقدموه ويقدمونه
يل حاليا من امل�ساندة والت�شجيع  ،و�أنا�شد
جمددا القائمني يف احلقل الريا�ضي اىل
�إبداء االهتمام والت�شجيع للعنا�رص الن�سوية يف
الريا�ضة و�شكرا على هذه الفر�صة!!!
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الكابنت دانئيل يوهن�س قرباي
من العب لكرة القدم اىل مدير عام لل�ش�ؤون
الفنية باالحتاد االرتري لكرة القدم!!!
عبدالوهاب حممد امان
هو واحد من الذين اكدوا عملي ًا بان ممار�سة
الهواية املف�ضلة ال مينع الفرد من حتقيق
رغباته وطموحاته لل�سريقدم ًا فى �سلم االرتقاء
والتقدم فى التح�صيل االكادميى،من خالل
التنظيم والتخطيط ال�سليم فى تنفيذ املهام
وامل�س�ؤوليات.
ت�أثردانئيل �رسيعا باالجواء املحيطة
مبن�شط ال�ساحرة امل�ستديرة كرة القدم النه
كان يقطن بالقرب من ا�ستاد ا�سمرا ،الذى يعد
احد ال�ساحات التى افرزت خامات ومواهب
ريا�ضية و�ضعت ب�صماتها الوا�ضحة فى امل�سرية
الريا�ضية لي�ست علي ال�ساحة االرترية فح�سب
بل وال�ساحة االفريقية عموما من خالل تواجد
اكرث من �سبعة �إىل ثمانية العبني �ضمن �صفوف
املنتخب االثيوبي الذي �شارك فى الن�سخ الثالث
االويل من بطولة كا�س االمم االفريقية للمنتخبات
ابان حقبة ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن
املا�ضي.
�ضيفنا �أعزائي ال�شباب هو املدير العام لل�ش�ؤون
الفنية باالحتاد العام لكرة القدم الكابنت دانئيل
يوهن�س الذي اظهر قدرات وكفاءات ال زالت
عالقة فى خميلة اولئك الذين كانوا يتابعون
وب�شغف مناف�سات دورى الدرجة االوىل العا�صمى
فى ال�سنوات االوىل من اال�ستقالل ،قبل ان يربز
اكرث فى قيادة عدد من االندية وفى مقدمتها نادى
البحر االحمر العا�صمى الذى اعاده ايل من�صات
التتويج بعد �سنوات عجاف.

ت�أثر دانئيل �رسيعا بتواجده بالقرب من جامعة
وا�ستاد ا�سمرا مما قاده ذلك �إىل التفكري فى الطرق
وال�سبل التى متكنه من التواجد بهذين املوقعني
الهامني يف م�سريته الريا�ضية والتعليمية دون
ان مييل لأحدهما على ح�ساب االخر باي �شكل من
اال�شكال.مكان اقامته بحي "�إمبا قاليانو" قاده
�إىل خو�ض غمار ممار�سة هواياته املف�ضلة مع
اقرانه دون ان يكون هنالك اعرتا�ض او موانع من
ا�رسته ووالده علي وجه اخل�صو�ص .
وبالرجوع ايل ذكرياته عن تلك املرحلة الهامة
من حياته يقول دانئيل يوهن�س "كنت �صغري ًا
فى ال�سن عندما بد�أت �ألعب لعبة كرة القدم
باملقارنة مع �أقراين ،اال ان ذلك مل مينعني من
تقدمي �أداء وم�ستوى �أف�ضل ".
بخ�صو�ص االهتمام بالتح�صيل االكادميى
وعلى الرغم من وجود رغبة عارمة اجتاهه منذ
ال�صغر،اال ان هذا االهتمام ظهرب�صورة وا�ضحة
بدخول دانئيل املرحلة الثانوية مبدر�سة
ال�شهداء با�سمرا.
تفوقه االكادميى من عام درا�سي �إىل اخر
وتربعه مع املتفوقني قاده �إىل ان يفكر ملي ًا
للجمع بني ع�شقه ملمار�سة هوايته املف�ضلة لعبة
كرة القدم ،وفى نف�س الوقت �ضمان م�ستقبله من
خالل احلفاظ على املكت�سبات واملنجزات التى
كان يحرزها فى حجرات الدرا�سة من عام درا�سي
�إىل اخر.
دانئيل يوهن�س حقق حلم طفولته باالن�ضمام
�إىل جامعة ا�سمرا يف العام 1991م بعد �سنوات
من العمل امل�ضاعف وامل�ضني بتجاوزه وعن
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جدارة وا�ستحقاق المتحانات ال�شهادة الثانوية
الوطنية ،جنبا �إىل جنب مع ح�صوله على موطئ
قدم بني الذين كانوا ي�سعون �إىل دخول عوامل
ال�شهرة والت�ألق فى امليادين �ضمن �صفوف اندية
الدرجة الثانية مبدينة ا�سمرا �آنذاك.
وعن حلظات اختياره لتمثيل املنتخب الوطني
يتذكر تلك اللحظات بقوله":اختيارى لتمثيل
املنتخب الوطنى االول لكرة القدم لفئة ال�شباب،
كان حدث ًا الين�سى فى حياتى ،لكونه اتى بعد
�ستة ا�شهر من التواجد �ضمن العبي الدرجة االويل
كما اقرتن ذلك مع موا�صلتى للتح�صيل التعليمي
بجامعة ا�سمرا ,والتي تخرجت منها بعد اربع
�سنوات بدرجة البكالوري�س من ق�سم العلوم
البيئية وحماية الرتبه واملياه،لأ�أعمل فى هذا
التخ�ص�ص الكرث من ثمانية �سنوات دون كلل او
ملل بوزارة الأرا�ضى واملياه والبيئة".
ومن ا�ستحقاق �إىل اخر ومن مواجهة �إىل اخري
اظهر دانئيل مع ناديه بيلول امكانيات ومقدارت
رفيعة ي�ضاف اليها اجادته ملداعبة كرة القدم
بقدمه الي�رسى و كانت كلمة ال�رس فيما كان يقدمه
من اداء وم�ستوى جذب له االهتمام واملتابعني،
لينال �رشف الدافع عن االلوان ملنتخبنا الوطنى
لكرة القدم.
يقول الكابنت دانئيل"مل ا�ستطع ان �أمتالك
نف�سي بعد ان مت ا�ستدعائي للمنتخب الوطنى
االول ،وانا مل اق�ضى الوقت الكايف للت�أقلم مع
هذا الو�ضع ,الن التواجد �ضمن هذه الكوكبة
من الالعبني الذين كانوا ميثلون القدوة واملثل
االعلي يل حتي االم�س القريب كان مبثابة حلم
بالن�سبة يل ".
وي�ضيف دانئيل قائ ًال" حاولت اال�ستفادة قدر
االمكان من املقدرات واخلربات التى كنت اتعلمها
بتواجدي و�سط عمالقة من الالعبني املميزين
وانا مل اجتاوز بعد التا�سعة ع�رش عاما".
العديد ممن كانوا على دراية كاملة برغبات
وطموحات الالعب دانئيل التى ال حتدها حدود
،قدموا له الن�صح واالر�شادات ب�رضورة اقرتان
هذه االمكانيات واملهارات بالت�أهيل العلمي
املتقدم يف جمال اال�رشاف الفني ،لينهل
املعارفة املطلوبة فى جمال ي�شهد تغريات
وم�ستحدثات من يوم �إىل اخر علي كافة ال�صعد.
ويتذكر الكابنت هذه الفرتة الهامة من حياته
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بقوله" ان ت�صبح مدرب وت�رشف علي نادى
بعينه فى ذلك الوقت كان اليقت�ضي فقط اخلربة
والكفاءة والعمل ل�سنوات طويلة بهذا املجال ،
بل االهم من ذلك هو ان يثق فيك النا�س بالدرجة
االوىل  ،ويف حالتي كان هنالك تخوف من
البع�ض ل�صغر �سني ".
وي�ضيف قائ ًال"�أثناء اللقاءات اجلانبية
واملحادثات التى كانت جتري بينى وبني
العديد من املدربني وامل�س�ؤولني الفنيني وكذا
الالعبني الذين اعلنوا اعتزالهم وغريهم كان
هنالك �شبه اجماع على اهمية ان �أت�أهل من خالل
ان�ضمامي للدورات الت�أهيلية حتي تفتح امامي
ابواب جديدة مل اطرقها اليها فى ال�سابق".
الكابنت دانئيل يوهن�س مل يدخر
جهدا فى موا�صلة م�ساعيه للرقي
والنهو�ض بقدراته فى جمال
اال�رشاف الفني مب�شاركاته يف
عدد من الدورات الت�أهيلية
التي كان ينظمها االحتاد
العام لكرة القدم بعد
اعتزاله.
لقد بد�أ قرباي كما يحلو
ان يطلق عليه العديد من
ع�شاق ال�ساحرة امل�ستديرة
اوىل جتاربه العملية باال�رشاف
الفني علي نادي مديرية اخريا
والذي قاده �إيل من�صات التتويج
مبناف�سات الدرجة الثانية ليلفت اليه
االنظار مرة اخرى بر�سمه لف�صول متنوعه من
االبداع الريا�ضى ي�شار اليه بالتميز والتفرد فى
كل ما يقوم به من عمل.
اختياره للم�شاركة فى دورة تاهيلية متقدمة
جرت بالتعاون والتن�سيق بني االحتادين
االفريقي والدوىل باملغرب  2006يف جمال
اال�رشاف الفني كانت فر�صة طيبة لتطوير
قدراته,حيث كانت هذه الدورة من الدورات
التى فتحت امامه بحور من املعرفة ورفعت
من مقدراته وكفاءاته على الدوام عرب املتابعة
املتوا�صلة لكل ما يتعلق بالت�أهيل والتدريب
�سواء كان من ا�صدارات االحتاد الدويل لكرة
القدم " فيفا" �أوغريها من امل�ؤ�س�سات واجلهات
التى كانت تعني بتطوير كرة القدم يف عموم
املعمورة.
وبعد ان نال الكابنت عدد من الدورات

العدد 26
التاهيلية والتدريبية فى غ�ضون �سنوات قليلة
�إرتقي اىل فئة النخبة باالحتاد االفريقى لكرة
القدم " الكاف" باعتباره من اخلامات التى ت�ضع
عليها الأمال العرا�ض لي�س يف تطوير الريا�ضة
فى ارتريا وحدها بل ويف القارة ال�سمراء �أي�ض ًا.
وعن اختياره ملهنة التدريب ي�ؤكد دانئيل بان
هنالك عوامل عديدة كانت وراء هذا االختيار
بقوله " يعد جمال اال�رشاف الفني من املجاالت
التى تخترب قدرات وامكانيات الفرد فى �شتي
النواحي  ،املدرب يف حاجة �إىل ايجاد مهارات
التخاطب والتحاور بينه وبني الالعبني يف
امليادين الكروية
و ا ن

ح�سنة
يكون قدوة
بالن�سبة لهم وان يتحلى بامل�صداقية فى اتخاذ
القرارات ال�سليمة املبنية لي�س على القناعات
ال�شخ�صية بل من خالل املعرفة املتكاملة ب�ش�ؤون
املتعلقة بكرة القدم ،وحتمللك امل�س�ؤولية عند
حدوث بع�ض اال�شكاليات وحلحلتها بطريقة
مدرو�سة فهي �سوف ت�ضمن �سري االمور فى
امل�سار ال�صحيح".
او�ضح الكابنت يوهن�س فى اكرث من مرة بان
املدرب الوطنى القدير برهاين رزين كان من
املدربني الذيى ا�شاروا اليه خلو�ض غمار
اال�رشاف الفني على االندية والفرق الكت�ساب
اخلربات والكفاءات لتعميق معرفته بكافة
اجلوانب املتعلقة بعامل ال�ساحرة امل�ستديرة
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"كرة القدم".
اكرب حدث ايجابي فى حياة الكابنت دانئيل
كان عندما متكن نادي ليفربول االجنليزي من
قلب الطاولة على نظريه ا�سي ميالن االيطاىل
بتخلفه بثالثية من االهداف وحتقيقه للقب
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم " ال�شامبيون
ليغ"  2005م من بوابة ركالت اجلزاء
الرتجيحية باعتماده على طريقة 3- 2- – 4
 ، 1حيث احدثت هذه املباراة اثر ًا ايجابيا فى
خميلة وتفكري الكابنت دانئيل ي�ؤهن�س ,حيث
يقول "اعتمادي على خطة لعب 1 3- 2- 4-
مع نادى مديرية اخريا وقيادته للتواجد
�ضمن اندية النخبة بالدرجة االويل العا�صمي
 ،فتح امامي االبواب على م�رصاعيه الختبار
قدراتي مع نادى البحر االحمر العا�صمي
،فى جتربة كانت متثل مبثابة حتدي
�شخ�صى لكون هذا النادى كان قد
ابتعد عن من�صات التتويج للعديد
من املوا�سم".
اخلربات املرتاكمة التى
كانت توجد فى معية الكابنت
دانئيل يوهن�س ترجمها على
ار�ض الواقع باملنجزات
واالنت�صارات املتتالية على
�صعيد االقليم االو�سط وارتريا
عموما فى غ�ضون مو�سمني
 2008و 2010من خالل امل�شاركة
فى اال�ستحقاقات وامللتقيات التى
كانت تقوم على �صعيد مناف�سات االقليم
االو�سط ومناف�سات بطولة ارتريا وغريها من
امللتقيات الكروية التى كانت تنظم �آنذاك.
ان حتقيق نادى البحر االحمر ل�سبعة من
االلقاب حتت القيادة الفنية للكابنت دانئيل
يوهن�س قدم ر�سالة مفادها ب�أن ال�سنوات
الثالث العجاف التى مر بها النادى العا�صمى
ا�صبحت �شئ من املا�ضي،ويف نف�س الوقت
بددت املخاوف وال�شكوك التى كانت تثار
هنا وهناك بان املدرب �صغري فى ال�سن وال
ميكنه التعامل مع ال�ضغوط الكبرية امللقاة
على عاتقه .
الكابنت دانئيل يوهن�س املعروف بنديته
ومثابرته ،واتقانه فى كل ما يقوم به حقق
املركز االول فى االختبارات التى و�ضعت من
قبل االحتاد الدوىل لكرة القدم " فيفا" الختيار
املدير العام لل�ش�ؤون الفنية باالحتاد العام
االرتري لكرة القدم من بني �ستة مر�شحني
للمن�صب وهو الذى اعلن اعتزاله النهائى
عن ممار�سة كرة القدم فى املو�سم الريا�ضي
2002 – 2001م .الكابنت دانئيل يوهن�س
الذي ي�شغل هذا املن�صب منذ اكرث من �سبع
�سنوات �سبق له متثيل منتخبنا الوطنى االول
واملنتخب ال�شبابي واالوملبي فى العديد من
اال�ستحقاقات يف ت�صفيات كا�س االمم االفريقية
و كا�س العامل وغريها من اال�ستحقاقات
وامللتقيات فى الفرتة من 1993م وحتي
1998م ،قبل اعالنه االعتزال.
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حماوالت التعدى على احلقيقة والواقع وطم�سهما قدمية قدم العامل.
ويتم ذلك عرب ا�ساليب وحيل خمتلفة ومتنوعة ،منها التجاهل والتجزيئ
والت�أويل والت�شويه  ...الخ .ولكن هذه اال�ساليب واحليل غالبا ً ما ت�ؤول اىل
الف�شل ويح�صد ا�صحابها اخليبة والندم ،وان بدا انها جنحت فان جناحها
ال يعدو عن كونه جناحا ً جزئيا ً او م�ؤقتاً .ولكن القرن الواحد والع�رشين
ونتيجة تقدم التنولوجيا الرقمية ا�صبحت لديه و�سائله اجلديدة التى
�سماها فال�سفة مابعد احلداثة ب"فوق الواقعية".
فو�سائل االعالم وحمالت االعالنات والرتويج مبا فيها ال�سيا�سية كلها
ت�ستفيد من التقنيات التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية خللق ن�سخ
تبدو واقعية جدا ً من امناط احلياة وال�شخ�صيات وتقدميها بال�صوت
وال�صورة ملتلق متلهف يتلقف ما يرمى اليه دون م�ساءلة او ت�سا�ؤل .انه
التدجني ،والتدجني كما نعلم هو تعليم املدجن كيف يت�رصف كما هو
متوقع منه.
ً
ان متثيل الواقع كانت جزءا من عملية فهمه وا�ستيعابه ،ومل تكن
مطلقاً ،حماولة لتنحيته جانبا ً لتحل حمله �صورته  -الواقعية اكرث من
الواقع نف�سه  -اىل درجة جتعل املتلقى يف�ضل الن�سخة عن اال�صل.
واالنكى من ذلك ان ال�صورة قد ال يكون لها ا�صل.
يعود الف�ضل فى الك�شف عى هذه الظاهرة للفيل�سوف الفرن�سى ما
بعد احلداثى جان بودريالرد ( ،)Jean Baudrillardالذى قال اننا نعي�ش
حقائق معدة عرب عملية املنتجة  -من "املونتاج".
اننا نعي�ش حقائق مبنية ولي�ست معطاة ب�شكل طبيعى ،ومن هنا
الت�سمية "فوق الواقعية" وذلك الن عاملنا ت�سوده انظمة العالمات
ال�سيميائية والرموز .فح�سب هذا الفيل�سوف فان اال�شياء ا�صبحت لها
قيمة رمزية باال�ضافة اىل قيمتها اال�ستعمالية والتبادلية .ان تكون حرا ً
فى املجتمع ال�صناعى كان يعنى ان تنتج ما ت�شاء بينما ان تكون حرا ً
الآن يعنى ان تكون حرا ً فى ا�ستهالك ما ترغب فيه .وين�صب االهتمام
لي�س على القيمة اال�ستعمالية او اال�ستبدالية لل�سلع بل فى قيمتها
الرمزية .وبالتاىل فان املكانة والتميز فى املجتمع يحكمها اال�ستهالك.
حتى وقت الفراغ مل يعد وقتا ً لالنتاج او الراحة ،امنا وقت الظهار املكانة
او الوجاهة اى وقت لال�ستهالك .وبالتاىل فان ما ن�أكل او نلب�س او و�سيلة
املوا�صالت التى نختار ال متليها القيمة اال�ستعمالية او التبادلية بل هى
تفر�ض علينا من خالل االمناط احلياتية التى ت�صورها ،وبتفنن ،حمالت
االعالن والدعاية احلديثة التى تنتجها وتقولبها وتن�رشها التكنولوجيا
الرقمية .وم�صداق ذلك ان املاركات التجارية "ال�صور الذهنية" هى التى
تقود مبيعات ال�رشكات .ويت�ضح مما �سبق ان ال�سعى فى �سبيل اال�ستحواز
على و�سائل و�سلع اال�ستهالك بدال ً من االنتاج ا�صبحت ت�ساوى احلياة
نف�سها ،بل وترخ�ص احلياة فى �سبيلها .انها �ساحة جديدة فى معركة
قدمية  -جديدة فى جدلية النمو والتخلف.

