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كلمة
العدد
�إعزائي ال�شباب ...هانحن نطل عليكم من جديدعرب هذا العدد من جملتكم الغراء (جملة ال�شباب) والذي ي�صادف
�صدوره قدوم العام اجلديد2019م..مع متنياتنا ان يكون هذا العام عاماً يحقق فيه ال�شباب �أحالمهم وطموحاتهم
التي طاملا كدوا و�سهروا الليايل من �أجل ر�ؤيتها على ار�ض الواقع خا�صة مع اجواء ال�سالم التي ترفرف يف ربوع البالد
واملنطقة ب�أ�رسها.
�إن هذا العدد الذي بني يديكم يحوي العديد من املو�ضوعات ال�شيقة والآنية التي نتمنى ان تنال ر�ضاكم
و�إ�ستح�سانكم ففي �إحتاديات �ستجدون فعاليات مهرجان ال�شباب الثامن وكذا مو�ضوعاً عن عودة القرن الإفريقي اىل
امل�سار ال�صحيح و�إنطالق قطار ال�سالم بني دوله املختلفة ,اما يف �إجتماعيات فقد �أعددنا حواراً مع املمر�ضة الطموحة �إللتا
�أبراهام التي �أثبتت من خالل جهدها ومثابرتها بان الم�ستحيل حتت ال�شم�س ,ويف �صفحة ال�شباب وال�صحة تناولنا ال�صحة
العقلية والنف�سية لل�شباب و�رضورة تكاتف اجلميع للحفاظ على �صحة االجيال احلديثة حتى ت�شق طريقها يف هذا العامل
بكل �سال�سة وي�رس,ويف املقاالت يحتوي هذا العدد على العديد من املقاالت ال�شيقة التي تتناول الق�ضايا بزوايا خمتلفة
كال�شباب ودعائم ال�سالم ,ال�سالم وجتليات �سيادة العقل واملنطق,ال�شباب وم�س�ؤوليات املرحلة املقبلة �,سالم القرن
الأفريقي التجليات والآفاق وغريها ,ويف ال�سياحة تطرقنا اىل اهمية اجلزر يف دعم الن�شاط ال�سياحي�,أما امللف الثقايف
فقد خ�ص�صناه للحوار الذي �أجريناها مع الروائي وال�شاعر والإعالمي �أحمد عمر �شيخ ويف �صفحة البيئة تطرقنا اىل �رضورة
�إتاحة وخلق م�ساحات م�أمونة لل�شباب�,أما �صفحة ق�صة جناح فقد �إ�ستعر�ضنا فيها جتربة الريا�ضية يوردانو�س مكئيل مع
ال�ساحرة امل�ستديرة,ويف ال�صفحات الريا�ضية عرجنا على تاريخ ريا�ضة الدراجات الهوائية يف �إرتريا وكذا النجاحات التي
حققها الدراجون الإرتريون يف ك�أ�س الأمم الأفرقية لألعاب الدراجات الهوائية للعام 2018م.
�إعزائي ال�شباب�...إن جودة و �ضمان ا�ستمرار هذه املجلة يف عطاءها يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على م�ساهماتكم وتقدمي
�آراءكم النرية حول املو�ضوعات التي تقدمها ,فالتبخلوا علينا مبا ت�ستطيعون القيام به حتى نقدم لل�شباب مايلبي
رغباتهم من مو�ضوعات,كما الي�سعنا يف اخلتام �إال و�أن نتمنى لكم قراءة �شيقة مع حمتويات هذا العددوكل عام وانتم
ب�ألف خري.

�إحتاديات
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تنظيم مهرجان ال�شباب الثامن...حتت �شعار ال�شباب قوة دفع للتنمية امل�ستدامة!!

نظم مهرجان ال�شباب الثامن يف العام
2018م حتت �شعار (ال�شباب ..قوة دفع
للتنمية امل�ستدامة ) يف الفرتة من الثالث
ع�رش وحتى اخلام�س ع�رش من �شهر يوليو
بالتزامن مع تخريج ك ً
ال من الدفعة
الواحدة والثالثني من طالب اخلدمة
الوطنية والدفعة التا�سعة من طالب مركز
التاهيل املهني يف مدينة ال�شباب � -ساوا
التي ظلت والتزال تعد ال�شباب الإرتري
�أكادميي ًا ومهني ًا و�أخالقي ًا وتدفع بهم
للم�شاركة يف �إجناح الربامج التنموية
التي تنتظم يف كافة ارجاء البالد.
وقد ا�شتمل هذا املهرجان الذي �شارك
فيه اكرث من  20الف من ال�شباب الإرتريني
من الداخل واملهجر على
القادمني
مناف�سات الفنون ال�شعبية وامل�سابقات
الريا�ضية والتعليمية وكذا ال�سمنارات
واملعار�ض والربامج احلوارية وتقدمي
اجلوائز الت�شجيعية وامليداليات لل�شباب
املميزين وزيارة امل�رشوعات التنموية
واملواقع التاريخية وتنظيم برامج
النفري اجلماعي والت�شجري والعرو�ض
الفنية املختلفة.

بذلت
وقد
مقدرة
جهود
لإعداد معار�ض
مهرجان ال�شباب
لهذا
الثامن
بحيث
العام
تعك�س ابتكارات
ومهارات ال�شباب
مثلى
بطريقة
دور
وتربز
الإحتاد الوطني
و�شباب
لطلبة
خالل
�إرتريا
الأربعني عام ًا
املا�ضية يف بناء
ال�شباب وكذا م�شاركة ال�شباب خالل ربع
قرن من الزمان يف اعادة �إعمار الوطن
والدفاع عن ال�سيادة الوطنية ..
وب�شكل عام فقد اجنزت فعاليات
مهرجان ال�شبا ب الثامن هذا العام كما
ينبغي باجلهود الفاعلة واملخل�صة التي
قام بها الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب
�إرتريا بالتن�سيق مع مركز ت�أهيل قوات
الدفاع وم�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة ذات
ال�صلة,,وحتى تعم الفائدة مت �إجراء
تقييم مو�ضوعي للجهود التي بذلت لإعداد
هذا املهرجان والتي ا�ستمرت لأربعة
ا�شهر وكذا فعالياته املختلفة عرب جلنة
�أن�ش�أها املكتب املركزي للإحتاد وكذا
جلان الأقاليم التي قيمت م�شاركة كل
اقليم على حدا يف املهرجان,حيث �أمنت
كل هذه اللجان على �رضورة املحافظة
على اجلوانب الإيجابية للمهرجان
واحلر�ص على معاجلة التحديات واوجه
الق�صور يف �أوانها.
وبالنظر اىل فعاليات مهرجان ال�شباب
الثامن لهذا العام بالتف�صيل جند انها

ا�شتملت على الآتي :
عقد فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي قبيل �إفتتاح املهرجان اي م�ساء
يوم الثاين ع�رش من يوليو �سمنار ًا
تنويري ًا لل�شباب القادمني من داخل الوطن
وخارجه حول االو�ضاع الراهنة يف البالد
والتطورات ال�سيا�سية يف الإقليم.
يف نف�س اليوم مت توزيع
جوائز الإبتكارات والإخرتاعات لل�شباب
املتفوقني يف هذا املجال وكذا جائزة
�ساوا لل�شباب املميزين القادمني من
اخلارج.
مت تقدمي عدد من العرو�ض
الع�سكرية وعرو�ض اجلمباز وعدد من
االغاين وامل�رسحيات باللغات الإرترية
املختلفة اثناء فعاليات تخريج الدفعة
الواحدة والثالثني من طالب اخلدمة
الوطنية والدفعة التا�سعة من خريجي
مركز الت�أهيل املهني وكذا يف حفل افتتاح
وختام املهرجان..
من
العديد
تنظيم
االكادميية
املناف�سات وامل�سابقات
يف جماالت النقا�ش واملعلومات
العامة,والتحليالت,واالوراق البحثية
للطالب وال�شباب العامل واجلي�ش ح�سب
امل�ستويات .
عقد �سمنار بوا�سطة ال�سيد
تخلزيف قربتن�سائى عن اجلرائم
الألكرتونية � ,شارك فيه العديد من �شباب
الداخل واملهجر.
تنظيم م�سابقات تراثية يف
معار�ض ال�شباب,وكذا عرو�ض الفنون
ال�شعبية والفن احلديث وفرق الورود
احلمراء ,وجماليات الرتاث واالزياء
التقليدية,وم�سابقات القاء ال�شعر والأدب
والق�صة الق�صرية والدراما والكوميديا,
و�آداء الأغاين القدمية التي مت غناءها
من قبل يف مهرجانات ال�شباب ال�سابقة
ب�ساوا ف�ض ً
ال عن حفالت الغناء اجلماعي
و الربامج الثقافية االخرى .
تنظيم م�سابقات ريا�ضية يف كرة
القدم,وتن�س الطاولة,وال�سلة بني فرق
طالب مدر�سة وار�ساي يك�آلو,ومناف�سات
الدراجات الهوائية و�ألعاب القوى بني
�شباب الأقاليم.
تنظيم م�سابقة الإبتكارات
والإخرتاعات ال�شبابية والتي �إ�شتملت
على جماالت الألكرتونيات وامليكانيكا
والكهرباء والكيمياء والهيدروليك,
والزراعة,ونتائج البحوث,ومنتجات
امل�ؤ�س�سات,و�ألعاب الأطفال,حيث وزعت
اجلوائز على املتفوقني يف هذا املجال .
يعترب تنظيم اعمال النفري
-
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اجلماعي �أحد الربامج الكبرية للإحتاد
الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا,وقد مت
تكوين جلنة خ�صي�ص ًا لذلك هذا العام
يف مهرجان ال�شباب الثامن حيث مت
تنظيم اعمال نفري جماعي لإجناز عمليات
الت�شجري وبرامج حفظ املياه والرتبة
بكل الأقاليم الإرترية بوا�سطة ال�شباب
والطالب كجزء من فعاليات املهرجان.
نظم معر�ض خا�ص بن�شاطات
و�شباب
لطلبة
الوطني
الإحتاد
�إرتريا�,,ساهم يف �إعطاء �صورة
مف�صلة للم�شاركني يف املهرجان عن
�أن�شطة الإحتاد خالل الأربعني عاما
املا�ضية من خالل ال�صور واملل�صقات
واملج�سمات التي حتكي عن ن�ش�أة الإحتاد
وم�سريته املتوا�صلة ودوره يف توعية
ال�شباب وت�أطريهم وت�أهليهم اكادميي ًا
ومهني ًا,وكذا م�شاركته الفاعلة يف �ضمان
ال�صحة العامة و�إ�صحاح البيئة.
نظمت برامج عديدة لإ�ستقبال
�ضيوف املهرجان من داخل الوطن
وخارجه,ال�سيما توفري خدمات ال�سكن
واملوا�صالت,والكهرباء
والإعا�شة
واملراحي�ض بالإ�ضافة اىل جتهيز حمالت
لتقدمي اخلدمات للزوار و مبوا�صفات
جيدة كاملطاعم واملقاهي واحلانات
وغريها.
ل�ضمان �أمن و�سالمة امل�شاركني
يف املهرجان مت القيام ب�إجراءات تامني
ناجحة بالتعاون مع اجلهات املعنية كما
قدمت اخلدمات ال�صحية لهم بالتعاون
مع وزارة ال�صحة ,ف�ض ً
ال عن تنظيم حمالت
نظافة يف كافة ارجاء �ساوا وكذا التخل�ص
من النفايات ال�سائلة.
مت �صيانة طرق اغردات-
�ساوا,وهيكوتا� -ساوا وكذا الطرق
الداخلية ملع�سكر �ساوا بالتعاون مع
�رشكة �سقن للبناء.
تنظيم عدد من الندوات
-
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والأم�سيات الثقافية وكذا حلقات توريث
التاريخ الن�ضايل لالجيال احلديثة.
مت �إعداد و بث العديد من
الربامج الإعالمية التي تعك�س مغزي
�شعار مهرجان هذا العام وكذا فعالياته
,كما مت توثيق كل ان�شطة املهرجان
بال�صور الفوتوغرافية والفيديو.
وب�شكل عام ن�ستطيع ان نقول انه وبف�ضل
التجارب التي اكت�سبها الإحتاد خالل
املهرجانات ال�شبابية ال�سبع املا�ضية
,فان مهرجان ال�شباب الثامن هذا العام
يعترب الأكرث جودة من حيث املحتوى
وامل�ضمون والت�أطري و�إ�سلوب العر�ض
وغريها من املعايري املطلوبة ,وقد
�أمنت الإجتماعات التقييمية للمهرجان
على م�ستوى املركز والأقاليم على
�رضورة الإهتمام يف املهرجانات القادمة
باملحتويات التي تقدم يف مناف�سات
الإبتكارات والإخرتاعات ال�شبابية وكذا
طريقة اختيار اجليد منها للم�شاركة يف

�إحتاديات

املهرجان,والعمل اجلاد يف دقة اختيار
الفائزين بجائزة �سويرا .
ان مهرجان ال�شباب الثامن الذي �شارك
فيه قرابة  20الف من �شباب الداخل
واملهجر عك�س بجالء اخلربات والقدرات
العلمية وكذا الت�أطري ودرجة الوعي
الكبرية التي يتمتع بها �شبابنا...
واثبت مبا اليدع جما ًال لل�شك وب�شكل
عملي ب�أن ال�شباب هم م�صدر الطاقة
البدنية والفكرية ولديهم قوة خارقة
للعمل والإبداع ال�سيما يف اجواء ال�سالم
وامل�ستقبل امل�رشق الذي ينتظرهم..
ويف اخلتام يطيب للإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا ان ي�شكر ب�شكل
عام كل م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة
التي تعاونت معه مادي ًا ومعنوي ًا يف
تنظيم مهرجان ال�شباب الثامن ب�ساوا
وعلى ر�أ�سها �رشكة �سقن للبناء�,رشكة
حارات للموا�صالت ,جلنة تن�سيق
الإحتفاالت ,ال�ش�ؤون الثقافية للجبهة
ال�شعبية ,ال�ش�ؤون الإقت�صادية للجبهة
ال�شعبية ,م�ؤ�س�سة املوا�شي والغالل,
ال�رشطة الإرترية واجهزة الأمن ,ادارات
الأقاليم ,وزارة الإعالم,وزارة ال�صحة,
وزارة ال�سياحة ,وزارة التعليم ,وزارة
املوا�صالت ,وزارة الدفاع ,وزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية ,مكتب فخامة الرئي�س,كما
ن�شكر ب�شكل عام كل فروع الإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا بالأقاليم و اع�ضاء
املكتب املركزي للإحتاد ونخ�ص بال�شكر
اللجنة املنظمة للمهرجان على جهودها
املخل�صة يف �إخراج املهرجان منذ بدايته
وحتى نهايته بال�صورة اجلميلة التي
بدا عليها ,كما ن�شكر ب�أ�سم ال�شباب مركز
تاهيل قوات الدفاع وجمتمع �ساوا على
التجهيزات الكبرية التي قام ابها لإجناح
املهرجان و�إ�ستقبال الزوار.
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عودة القرن الإفريقي �إىل الهدف الذي جتاوز العراقيل
ترجمة عبدالقادر ديني

على �ضوء التطورات ال�سيا�سية
الداخلية التي ت�شكلت يف �إثيوبيا،
قبل عدة �شهور ،وبعد جميء
الدكتور �أبي �أحمد رئي�س ًا للوزراء،
عربت حكومته يف اخلام�س من
يونيو 2018م عن قبولها اتفاقية
اجلزائر ،وقرار مفو�ضية احلدود
الإرترية الإثيوبية ،واال�ستعداد
لتنفيذها دون �رشوط م�سبقة.
جو
هذا التطور �أدى �إىل خلق
ّ
من التفا�ؤل والأمل الواعد يف
القرن الإفريقي .وعندما اتخذت
احلكومة الإثيوبية هذا القرار
ال�شجاع� ،أو�ضح الرئي�س �إ�سيا�س
�أفورقي يف كلمته التي �ألقاها يف
 20يونيو مبنا�سبة �إحياء ذكرى
�شهداء �إرتريا� ،أو�ضح فخامته
ب�أن �إرتريا �سرت�سل وفد ًا عايل
امل�ستوى �إىل �أدي�س �أبابا للدفع
�إىل الأمام باخليار ال�صحيح الذي
اختارته احلكومة الإثيوبية،
ول�صياغة خطة عمل م�ستقبلية،
ففرح كل حمبي ال�سالم والتقدم
بهذه النقلة النوعية اجلديدة التي
مل يتوقعها الكثريون.
وبعد ذلك توالت تطورات
�رسيعة ومتالحقة .فقام رئي�س
وزراء �إثيوبيا بزيارة ر�سمية
عاجلة �إىل �إرتريا ،ويف التا�سع
من يوليو 2018م �صادق زعيما
البلدين على �إعالن ال�سالم
والتعاون امل�شرتك يف �أ�سمرا .ثم
قام الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي بزيارة
ر�سمية مماثلة حيث مت ا�ستقباله
وبناء
بحفاوة منقطعة النظري.
ً
على االتفاق الذي مت التو�صل �إليه
بد�أت خطوط االت�صال الهاتفي
فور ًا بعد انقطاع دام  20عام ًا،
وبد�أت اخلطوط اجلوية للبلدين
رحالتها املنتظمة بني �أ�سمرا و
�أدي�س �أبابا ،ويف احلادي ع�رش من
�سبتمرب 2018م فتح زعيما البلدين
احلدود بني بلديهما ر�سمي ًا �إيذان ًا
بانتهاء حالة احلرب .ويف
ال�ساد�س ع�رش من �سبتمرب 2018م
مت التوقيع على اتفاقية ال�سالم
والتعاون ال�شامل بني البلدين يف
جدة باململكة العربية ال�سعودية
توثيق ًا التفاقية ال�سالم التي متت
يف �أ�سمرا يف التا�سع من يوليو
2018م
ت�ضمنت اتفاقية جدة ب�صورة
جلية على انتهاء حالة احلرب
بني البلدين ،وب�رشت بدخول
عهد جديد من ال�سالم وال�صداقة
والتعاون ال�شامل ،والتزام

البلدين بتنفيذ قرار مفو�ضية
احلدود ،والعمل على التعاون
ال�شامل يف املجاالت ال�سيا�سية
والأمنية والدفاعية واالقت�صادية
واال�ستثمارية
والتجارية
بناءعلى
والثقافية واالجتماعية،
ً
التكامل والتن�سيق امل�شرتك
بني البلدين ،وتطوير م�شاريع
ا�ستثمارية م�شرتكة ،و�إن�شاء
مناطق اقت�صادية خا�صة ،وبذل
اجلهد امل�شرتك من �أجل احلفاظ
على الأمن وال�سالم الإقيلمي
والعاملي.
�إىل جانب هذه التطورات،التقى
ر�ؤ�ساء �إرتريا و�إثيوبيا وال�صومال
يف اخلام�س من �سبتمرب 2018م
ومتخ�ض لقا�ؤهم عن التوقيع
على �إعالن م�شرتك عن التعاون
الإقليمي العام .وزار رئي�س
جنوب ال�سودان �إرتريا ،ويف
ال�سابع ع�رش من �سبتمرب مت اللقاء
بني الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
ورئي�س جيبوتي �إ�سماعيل عمر
قيلي يف جدة باململكة العربية
حول
وتفاهما
ال�سعودية،
عودة عالقة بلديهما �إىل و�ضعها
الطبيعي� .إن االتفاق الذي مت
بني �إرتريا و�إثيوبيا وما نتج عنه
من لقاءات ،يعترب من االجنازات
الكبرية التي حتققت يف ال�شهور
القليلة املا�ضية ،حيث خلق هذا
التطورمناخ ًا جديد ًا للأمل الواعد
يف القرن الإفريقي .ومن الوا�ضح
�إن هذه املبادرة تعتزم �ضم الدول
الأخرى يف هذا الإقليم �إىل مبادرة
ال�سالم والتعاون.
�إن مبادرة قيادات �إقليمنا للعمل
امل�شرتك والآخذة يف االعتبار قوة
الروابط اجلغرافية والتاريخية
والثقافية والدينية بني �شعوبها،

وكذلك امل�صالح امل�شرتكة
والطموحات امل�ستقبلية ،انطالق ًا
من اخللفية التاريخية والرتكيبة
االجتماعية ل�شعوبنا من �أجل
بلوغ �أ�سمى الغايات ،وتبادل
احرتام اال�ستقالل وال�سيادة
الوطنية ووحدة �أرا�ضي كل
دولة .هذه املبادرة ال ينظر
�إليها كو�ضع جديد �أن�ش�أه ال�شعب
الإرتري وحكومته ،بل كان ميثل
رغبة ال�شعب الإرتري وحكومته
وطموحهما  ،وقد بذل ال�شعب
الإرتري وحكومته جهود ًا حثيثة
ٍ
ولزمن طويل يف هذا ال�ش�أن.
عند مراجعة �صفحات التاريخ
جند �أن الن�صف الثاين من القرن
املن�رصم كان مرحلة جالء
اال�ستعمار من �إفريقيا ،و�أن
ال�شعب الإرتري الذي كان حتت
وط�أة اال�ستعمار كغريه من �شعوب
�إفريقيا ،كان اال�ستقالل حقه
الطبيعي وال�رشعي ،ولكنه حرم
من حق تقرير امل�صري بحجة
اال�سرتاتيجية الدولية للقوى
العظمى وم�صاحلها يف املنطقة،
غري �أن ال�شعب الإرتري قاوم
هذا االغت�صاب يف البدء بطرق
�رشعية و�سلمية ،فقوبل مبنطق
القوة الأهوج ،رغم �أن حل ق�ضيته
كان �سهال بالطرق القانونية
وال�سلمية ،فا�ضطر �إىل امت�شاق
ال�سالح لأنه مل يجد بدي ًال غري
الكفاح امل�سلح مبا�رشة كخيار
وحيد ال�سرتداد حقه امل�سلوب،
وترتبت على هذا اخليار حروب ًا
دموية طويلة الأمد ،راح �ضحيتها
مئات الآالف من ال�شعبني الإرتري
والإثيوبي ،وخلف دمار ًا فادح ًا
وخراب ًا  ،ومل تقت�رص �آثار احلرب
على عرقلة تنمية وتقدم �إرتريا

و�إثيوبيا فقط� ،إذ طال ت�أثريها
ال�سلبي �أمن وا�ستقرار القرن
الإفريقي برمته.
يف الزمن الذي كان ال�شعب
الإرتري يخو�ض فيه ن�ضاله
التحرري ،مل يكن ن�ضال التنظيم
الطليعي – اجلبهة ال�شعبية
لتحرير �إرتريا -منح�رص ًا على
حتقيق ا�ستقالل �إرتريا فقط� ،إذ
كان النتظيم ينطلق من قناعته
الرا�سخة ب�أن دحر النظام الإثيوبي
الذي يرف�ض االعرتاف بحق تقرير
امل�صري لل�شعب الإرتري بقوة
ال�سالح ال يكفي لتحقيق ال�سالم
التام ،واحلل الدائم للق�ضية
الإرترية و�شعوب القرن الإفريقي
يكمن يف حتقيق ال�سالم وعالقات
ح�سن اجلوار بني �شعوب الإقليم.
والعالقات ال�سلمية التي �سادت
ل�سنوات قليلة بني �إرتريا و�إثيوبيا
مل تكن وليدة اللحظة �إثر ا�ستقالل
�إرتريا ،بل كان نتاج الت�ضحيات
اجل�سام التي خا�ضها ال�شعبان
ب�صرب وثبات طوال فرتة الن�ضال
التحرري لتحقيق هذا الهدف
بتعاون م�شرتك بني ال�شعبني� .إن
الن�ضال الذي كان يخو�ضه ال�شعب
الإرتري وال�شعب الإثيوبي كل
بجهته ملقاومة الهيمنة ،ورغم
ما كان يعرتيه من �صعوبات وما
كان يظهر من خالفات بني فرتة
و�أخرى� ،أن�ش�أ عالقات تعاون
وتعا�ضد �ضد عدو م�شرتك ،مما
�أف�ضى �إىل خلق �أر�ضية للتوا�صل
ال�سلمي والتعاون الن�سبي فور
�سقوط نظام (الدرق) وا�ستقالل
�إرتريا ،ولكنه مل يدم طوي ًال.
ال�سالم الذي �ساد يف الفرتة من
 1991وحتى � 1998أ�سدل ال�ستار
على ما م�ضى من مرارات ،ومتتع

ال�شباب

ال�شعبان الإرتري والإثيوبي
�سنوات قليلة مبكا�سب عالقات
ح�سن اجلوار والتعاون .وهذا
ال�سالم والتعاون الذي �ساد بني
الدولتني انعك�س �إيجاب ًا على
القرن الإفريقي برمته .فمنظمة
(الإيغاد) الإقليمية التي كانت
تن�شط يف مكافحة اجلفاف فقط،
و�سعت �أهدافها لت�شتمل التنمية
والتعاون يف كافة دول الإقليم
ت�أ�سي�س ًا على مبادرة احلكومة
الإرترية وم�ساندة دول �أخرى من
هذا الإقليم .ولذلك كان القرن
الإفريقي برمته يرتقب عهد ًا جديد ًا
من النماء امل�شرتك ،ولكن عندما
ٍ
حرب غري مربرة وبال طائل
متّ �شن
على �إرتريا � ،إنتك�س �إقليمنا وعاد
مرة �أخرى �إىل حالة احلرب ثم
�إىل حالة الال حرب والال�سلم.
ولذا �أعيقت �أماين ال�شعب الإرتري
وحكومته وان�سحب ذلك على
�شعوب القرن الإفريقي كافة.
برامج النماء
�إن مبادرة
امل�شرتك والتعاون وال�رشاكة
التي قامت بها قيادات �إقليمنا الآن
والتي مازالت يف بداياتها �ستعيد
الإقليم �إىل الأهداف ال�سامية
والر�ؤى التي كانت من�شودة ،قبل
عرقلتها.
وكما هو معروف ف�إن ر�ؤى
�شعب �إرتريا وحكومته تتمثل
يف بناء دولة ي�سودها ال�سالم
والعدالة ،وتعمل من �أجل التقدم
والتنمية امل�ستدامة ،وكانت
القناعة الرا�سخة لل�شعب الإرتري
وحكومته منذ البدء ترتكز على �أن
بلوغ الر�ؤى الوطنية هذه يتطلب
وجود جوار م�ستقر ،ومتكامل يف
�إطار من عالقات �صحيحة و�رشاكة
ن ّدية ك�رشط �أ�سا�سي .ولهذا وبعد
�أن حقق ال�شعب الإرتري �سيادته
على �أر�ضه� ،سعى لإن�شاء عالقات
ح�سن اجلواروال�صداقة مع ال�شعب
الإثيوبي .كان الهدف من الن�ضال
الذي كلف ال�شعب الإرتري
الت�ضحيات اجل�سام يتمثل يف
حتقيق ال�سالم وعالقات ح�سن
اجلوار ،واال�ستقرار والتقدم
امل�شرتك.
ومبا �أن ال�رشاكة والتكامل
من دوافع التقدم االقت�صادي
والثقايف ،ف�إن ال�شعوب التي
يرتابط م�صريها امل�ستقبلي عليها
تعزيز العوامل التي ت�ؤدي �إىل
تعاونها ،وتذليل اخلالفات التي
تعيق التنمية والتقدم ،وخيارها
الذي ال بديل له يتمثل يف االحرتام
املتبادل لال�ستقالل وال�سيادة
الوطنية ووحدة الرتاب الوطني
لكل دولة  ،وتعزيز الرتابط
االقت�صادي والثقايف ،وتطوير
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الإخاء وامل�ساواة
و ا لتعا و ن ،
وتقوية ال�رشاكة
والتقدم االقت�صادي
امل�شرتك ،لت�رسيع
م�سرية النماء.
املعروف
من
�أن مرحلة حرب
التي
التحرير
خا�ض فيها ال�شعب
ن�ضا ًال
الإرتري
دموي ًا قا�سي ًا من
ا�ستقالله
�أجل
بارتكاب
قوبلت
الأنظمة الإثيوبية
املتعاقبة حمالت �إبادة جماعية
كثرية يف حقه وفظائع نكراء
لقمع ثورته ،وبالرغم من �أن هذه
اجلرائم ت�ستدعي املطالبة ر�سمي ًا
بتقدمي الأعتذار ودفع التعوي�ضات
من اجلاين� ،إال �أن خيار ال�شعب
الإرتري وحكومته كان جتاوز
ما م�ضى واالنطالق �إىل الأمام،
�آخذين يف االعتبار تعزيزامل�صالح
امل�ستقبلية لل�شعبني ،وعاقدين
الأمل يف التجاور ال�سلمي
وال�صداقة ،والزال هذا اخليار هو
اخليار الذي ال بديل له ،لعدم
وجود �سبي ًال �آخر يف�ضي �إىل النماء
واال�ستقرار.
احلكومة
�أعلنت
وعندما
الإثيوبية احلرب على �إرتريا
قبل ع�رشين عام ًا ،وحر�ص ًا من
احلكومة الإرترية على �سالمة
�أوا�رص ال�صداقة بني ال�شعبني،
يذكر �أنها ظلت ت�ؤكد مرار ًا وتكرار ًا
منذ بدء احلرب ،ب�أن حل النزاع
احلدودي ال يتم بالقوة ومنطق
القوة ،وحتى لو ا�ستمرت رحى
احلرب تدور �أمد ًا طوي ًال ،ال بد
من العودة �إىل القانون وحل
النزاع بطرق �سلمية ،وقد عربت
عن رف�ضها االحتكام لل�سالح قائلة
" �إن الطلقة الأوىل ال ت�صدر من
قواتنا ب�أي حال من الأحوال" ثم
ظلت تعرب عن رغبتها مبا ال يدع
جما ًال لل�شك عن وقف �إطالق النار
واالحتكام �إىل القانون حلل النزاع،
ومطالبتها بوقف العدائيات �أمر
يتذكره ال�شعب الإثيوبي قبل
الإرتريني .وبعد فوات الأوان،
و�إزهاق �آالف الأرواح ،وتدمري
العدة والعتاد ،خ�ضعت الق�ضية
للتحكيم الذي طالبت به �إرتريا
منذ الوهلة الأوىل .والنزاع الذي
كان يطرح على اعتباره نزاع ًا
حدودي ًا ،خ�ضع للتحكيم و�صدر
احلكم ب�ش�أنه علن ًا يف الثالث ع�رش
من �إبريل 2002م ،.وكان احلكم
نهائي ًا وملزم ًا.
�شاهد �شعبا �إرتريا و�إثيوبيا

يف الع�رشين �سنة املا�ضية
عمليا ،ب�أن احلرب التي اندلعت
بني البلدين جمدد ًا كاحلرب
الطويلة الأمد وامل�ضنية التي
كانت قبلها مل ت�سفر �إال عن
دمار وخراب ،وذلك لعدم وجود
فائدة جتنى من احلروب �أ�صالً.
ِ
تنته امل�شكلة
والأدهى والأمر مل
بانتهاء حرب ال�سنتني .وتوالت
جملة من العدائيات املتتالية
ب�إيحاء �أجندة خارجية ،وكان
الق�صد �إ�ضعاف ال�شعب الإرتري
وحكومته ،ولكنها مل ت� ِؤت
�أكلها .وف�شلت كل امل�ؤامرات
�صمود
بف�ضل
والد�سائ�س،
وت�صدي ال�شعب الإرتري عامة
و�شبابه ب�صفة خا�صة .ا�ستمرار
هذا الو�ضع وا�ستغراقه  20عاما،
�أحلق �أ�رضار ًا بال�شعب الإرتري
والإثيوبي ،وطالت هذه الأ�رضار
القرن الإفريقي برمته.
بعد هذا التاريخ من الدمار ،ال
يعقل �أن يفكر �أي طرف يف ال�سري
على طريق وعر كهذا ،ما الأكرث
فائدة احلرب �أم ال�سالم ؟ ما �أ�صبح
الآن وا�ضح ًا لل�شعب الإثيوبي
هو� :أن اخليار الوحيد لل�شعبني
الإرتري والإثيوبي هو ال�سالم ال
غري .ومن�ش�أ التطورات التي الحت
الآن تعود �إىل قوة ت�صدي ال�شعب
الإرتري وحكومته ،وكذلك �صوت
ونداءات ال�شعبني بال�سالم .وكما
قال الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي يف
الع�رشين من يونيو " :لل�شعب
الإثيوبي كما لل�شعب الإرتري
ف�إن �إرادة النوايا احل�سنة ال
تعترب اخرتاع ًا جديد ًا .تكامل
ال�شعبني والبلدين ،وم�صلحتهما
الثنائية امل�شرتكة ومنا�ؤهما هو
الهدف الوا�ضح الذي بذلنا من
�أجله الت�ضحيات اجل�سام واجلهد
امل�ضني على مدى جيلني ،ولذا
فهو �أوىل الأولويات التي نندفع
�إليها بقوة ... .من الطبيعي
�أن ننظر �إىل براجمنا يف جماالت
التنمية املختلفة من منظور
العالقات بدول اجلوار عامة

و�إثيوبيا خا�صة .وهو الذي كلفنا
الت�ضحيات اجل�سام قبل التحرير،
ودفعنا فيه ال�شهداء حلماية �أمن
البالد وال�سيادة الوطنية بعد
التحرير ،و�سنعمل بجهد م�ضاعف
للوفاء بعهد ال�شهداء لهم املجد
والثناء".
ومن امل�ؤكد �أنهما �شعبني
تربطهما امل�صالح امل�شرتكة
وامل�ستقبلية ،وحتم ًا ال ي�ستفيدان
من االختالف .هناك مقولة ال
تن�سى للرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
يف هذا ال�صدد ،وقد رددها كثري ًا
يف مقابالت �صحفية ومنا�سبات
�أخرى مفادها ما يلي " :اجلوار بني
ال�شعوب لي�س كاجلوار يف بيت
الإيجار� ،إن �شئت حت�سن التعامل
 ،و�إن مل ت�ش�أ تن�أى بنف�سك،
فاجلوار بني ال�شعوب ُي�ؤخذ
كنعمة ال بديل للتعامل معها �إ َّال
التعاي�ش ب�سالم وتعاون".
هذه النظرة ال ميكن جتاوزها
ب�أي حال من الأحوال ،ولكنها مل
تتحقق حتى الآن ب�سبب عوائق
خمتلفة .وخ�رس ال�شعبان م�صري
جيلني متتاليني يف مكافحة
ال�سيا�سات التي �أختريت لتنفيذ
�أجندة ا�سرتاتيجيات عاملية
خارجية مبنطق القوة.
بعد مرور  20عام ًا من اخل�سائر
غري املربرة ،قامت حكومتا
�إرتريا و�إثيوبيا مببادرة فتح
عهد جديد ،و�أف�ضت هذه اخلطوة
�إىل التطورات البادية للعيان يف
�إقليمنا ،وهذه التطورات تعد
توجه ًا �إيجابي ًا ،و�سيقود ذلك
�شعوبنا �إىل التقدم والنماء.
وبارقة الأمل التي الحت يف �أفقنا
الآن ،تب�رش مب�ستقبل واعد.
والهدف ال�سامي الذي دفعنا من
�أجله الت�ضحيات اجل�سام يعود
الآن �إىل امل�سار ال�صحيح ،بعد
جتاوز العراقيل ،وحتقيق رغبات
ور�ؤى �شعوب �إقليمنا ،وتقوية
وتعزيز املبادرة،مما يتطلب من
كل حكومات الإقليم تعهد ًا وثيق ًا
من �أجل ال�سالم والعمل الد�ؤوب.
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املمر�ضة �إللتا ابرهام ...منوذج للمر�أة الإرترية الطموحة
عبدالوهاب حممد امان

ولدت املمر�ضة �إللتا �أبرهام با�سمرا ودر�ست
بها كل املراحل الدرا�سية لتتخرج بدرجة
ال�شهادة فى جمال التمري�ض وتنخرط يف
تقدمي الرعاية ال�صحية .املمر�ضة املثابرة
والتي كانت لديها احالم وطموحات تتمثل يف
زيادة قدراتها الأكادميية وال�صحية فى جمال
التمري�ض،اتيحت لها فر�صة موا�صلة الدرا�سة
مبدر�سة التمري�ض ق�سم الوالدة للتخرج
بدرجة الدبلوم بعد �سنتني من الدرا�سة
النظرية والتطبيقية.
كما حت�صلت املمر�ضة الالتا ابرهام
على درجة البكالوري�س من جامعة داندي
اال�سكتلندية عرب املرا�سلة ،باال�ستفادة من
الفر�صة التى اتاحتها لها وزارة ال�صحة
ببذلها جلهود وم�ساعي م�ضنية لالرتقاء
بقدراتها العلمية وال�صحية يف جمال تقدمي
الرعاية ال�صحية املتكاملة وكذا رعاية
االمومة والطفولة.
املمر�ضة �إللتا ابرهام والتى خدمت
�شعبها ووطنها بكل تفانى واخال�ص مت�سلحة
بالعزمية واالرادة القويتني،وهى من
ال�صفات احلميدة التى عرفت بهما اثناء عملها
فى تقدمي اخلدمات ال�صحية املتكاملة ال�سيما
تقدمي الرعاية ال�صحية لالمومة والطفولة
،و كانت حتر�ص كل احلر�ص على التعريف
باهمية مراجعة االمهات لهذه املرافق اثناء
عملها فى كل من مدينة اغوردات اقليم القا�ش
بركة مدينة كرن حا�رضة اقليم عن�سبا،
كممر�ضة ومن ثم م�س�ؤولة ق�سم تقدمي الرعاية
ال�صحية لالمومة والطفولة .
املمر�ضة �إللتا ابرهام عملت لعامني
كم�س�ؤولة لق�سم تقدمي الرعاية املتكاملة
لالمومة والطفولة مب�ست�شفي عداقا حمو�س،
وتعمل فى الوقت الراهن باملكتب املركزى
لوزارة ال�صحة ق�سم التاهيل والتدريب و�ضمان
جودة اخلدمات املقدمة للمرافق ال�صحية  ،ال

تتوانى يف تنفيذ املهام والوظائف امللقاة
على عاتقها خالل عملها الكرث من ثمانية
وع�رشين عاما يف خمتلف املواقع واملراكز
ال�صحية واالق�سام.
كيفية
قيامها بتاليف كتابني يتناول
تقدمي الرعاية ال�صحية املتكاملة من كافة
اجلوانب لالمهات اثناء احلمل،وتنظيم
ال�صحة االجنابية ،ي�ؤكد فى حد ذاته على
جمهوداتها وم�ساعيها التى ظلت تقوم بها
لرفع الوعى املجتمعى يف ال�سبل الكفيلة
بتقدمي الرعاية ال�صحية لالمهات اثناء فرتة
احلمل وبعد الوالدة وكيفية العناية باالطفال
دون اخلام�سة.
ولإلقاء ال�ضوء على حياتها العملية
واملهنية ف�ضلنا ان تكون املمر�ضة �إللتا
ابرهام �ضيفة جملة ال�شباب باعتبارها
واحدة من اللواتي ا�ستطعن حتقيق رغباتهن
وطموحاتهن بالعمل امل�ضاعف فى العديد
من الوظائف والتخ�ص�صات التى حتتاج
للجاهزية البدنية والذهنية لكونها تعنى
برعاية االمومة والطفولة.
بداية دعينا نتحدث ولو قليال حول ا�صدارك
عدد من اال�صدارات ،التي تعني بالرعاية
ال�صحية عموما ورعاية االمومة والطفولة
خ�صو�صا؟.
كانت لدي الرغبة واالرادة االكيدة منذ فرتة
لي�ست بالق�صرية من �أجل الدخول �إىل عامل
الت�أليف والكتابة،اال ان بداياتى الفعلية فى
هذا املجال بد�أت بالعام 2013م والأعوام
التى تلتها ب�شكل عام.
و�إىل جانب الرغبة االكيدة والطموح لتحقيق
اهدافك واحالمك،البد ان متتلك املوهبة
والتحلى باملثابرة واالرادة القوية لتنفيذ
هذه التخ�ص�صات والهوايات دون غريها من
املجاالت والتخ�ص�صات االخري،لكى تبدع
وتتفرد فى ترجمة هذه املواهب �إىل برامج
منفذة على ار�ض الواقع.
عملي لفرتة لي�ست بالق�صرية فى جمال

تقدمي الرعاية ال�صحية عموما ورعاية
االمومة والطفولة خ�صو�صا ،اتاح ىل امتالك
خربات ومهارات رفعت من م�ستوى مقدراتي
وكفاءاتى التى اكت�سبتها فى حجرات الدرا�سة
باملمار�سة العملية فى العديد من مواقع
العمل.
ومن عام �إىل اخر،تراكمت لدى املعرفة
املتكاملة حول العديد من الت�سا�ؤالت
واالطروحات التى كانت تقام بطرحهها
العديد من االمهات،االناث والفتيات حول
املهام واالدوار التى يجب ان يقمن بها اثناء
احلمل وبعد الو�ضع،وغريها من اال�ستف�سارات
والت�ساوالت التى كانت ت�سبب لهن االنزعاج
والتخوف من جتربة احلمل يف حد ذاتها.
وعليه ف�ضلت االجابة على هذه الت�سا�ؤالت
واال�ستف�سارات ،والتى كانت تقدم يل �شخ�صيا
وغريي من العامالت فى جمال تقدمي الرعاية
ال�صحية،ونقل معرفتى ال�صحية وجتربتى
�إىل قطاعات اكرب من خالل ا�صدار كتاب
يقدم االجابات ال�شافية والوافية للعديد من
الت�سا�ؤالت التى تدور فى خملية احلوامل
وغريهن من االناث.
من هو ال�شخ�ص الذى قام بالتاثري الأيجابى
عليك فى جمال التاليف والكتابة؟.
من الأهمية فى املقام االول ،ان تتكون
لديك ومنذ نعومة اظافرك املوهبة والرغبة
فى التفرد واالبداع واالجنذاب �إىل هوية
بعينها دون غريها من الهوايات االخري،
واذ كان هناك �شخ�ص يعود اليه الف�ضل فيما
و�صلت اليه وكان له التاثري االيجابي لكى
ارتقى واتقدم فى جمال التاليف والكتابة
فبالتاكيد �سيكون والدى ابرهام مربهتو
بالدرجة االويل".
جميع اال�شياء التى حتتاجهن لكى اقوم
ب�رشائها لك،عليك كتابتها فى ورقة �صغرية
" ،كانت من العبارات ال�شهرية واال�سا�سية
فى كل حديث كان يدور بينى وبني والدى فى
فرتة تكوينى االويل.
ويف حالة كانت هنالك عبارة غري مفهومة
او وا�ضحة فى كتابتى ،كان يطلب منى اعادة
كتابتها مرة اخري،ومع تطور مقدراتى
اللغوية كان يطلب منى ترجمة بع�ض
الن�صو�ص التجرينية �إىل االجنليزية.
كانت ابذل ق�صارى جهدى من اجل تنفيذ كل
ما يطلب منى بالطريقة ال�صحيحة  ،وحتى
تخلو كتابتى من االخطاء اللغوية كان اق�ضى
فى بع�ض الأيام �ساعات طويلة فى كتابتها
وفق االر�شادات والن�صائح التى كان يقدمه
يل والداي،والتى كانت ت�ؤكد على اهمية
احلر�ص على االتقان والتفرد فى تنفيذ املهام
والوظائف التى يقوم بها اي �شخ�ص.
وحتى ا�ضمن تنفيذ جميع هذه الأعمال
الكتابية وغريها من الفعاليات التى كانت
تطلب منى وحتى يفتخر بي والدى ،كانت
اقوم بالكتابة ب�شكل م�ستمروحتى ا�صل �إىل
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درجة القناعة بانني و�صلت �إىل ما اطمح اليه
من كافة اجلوانب وال�صعد.
وقد كانت من امل�شاركات ب�صورة م�ستمرة
فى الفعاليات الثقافية والفنية التى كانت
تقام باملدار�س باملراحل الدرا�سية من
االبتدائية وحتى الثانوية مت�سحلة مبقدراتى
اللغوية والتعبريية التى كانت تتطور
وترتقى من جتربة �إىل اخري �إىل م�ستويات
متقدمة.
ماهى الدوافع التى ادت بك �إىل مذوالة
الكتابة والتاليف؟.
�ضمان �صحة الأمومة والطفولة كانت من
الدوافع الرئي�سية التى قادتنى �إىل الكتابة
قبل كل �شيئ �آخر ،بالأ�ضافة �إىل اخلربات
والكفاءات التى تراكمت لدى بعملى الفعلي
فى هذا القطاع احليوى والهام لفرتة امتدت
لقربة ثالثة عقود من الزمن.
رفع الوعى املجتمعى باهمية تقدمي
الرعاية ال�صحية املثلى لالمهات والتقليل
من امل�ضاعفات التى حتدث اثناء الوالدة
وبعدها �سواء كانت لالم او اجلنني ،دفعتنى
نحو الكتابة الر�شاد كافة افرات املجتمع
بالأ�ساليب والطرق العلمية احلديثة فى تقدمي
الرعاية ال�صحية ل�ضمان �صحة الأم وجنينها
بالدرة الأ�سا�سية.
كتابك ال�صادر بعنوان" الوقاية ال�صحية"
متى قامتى بتاليفه واهم املوا�ضيع التى
يحتوى عليها؟.
كتاب "الوقاية ال�صحية" قامت بتاليفه
بالعام 2013م،وهدف �إىل تقدمي الأر�شادات
والن�صح لالمهات احلوامل فى كيفية رعايتهن
لنف�سهن وجنينهن اثناء احلمل وبعده ،من
خالل تقدمي العديد من الطرق والأ�ساليب فى
كيفية تقدمي الرعاية لالمهات احلوامل من
ا�رسهن واملجتمع على حد �سواء.
ولكى ن�ضمن تقدمي الوقاية ال�صحية
املتكاملة لالمهات احلوامل ماهى الأ�ساليب
التى يجب ان تتبعها كل حامل اثناء حاملها
وبعدها،فى جميع نواحى حياتها اليومية
،واهمية التغذية ال�سليمة وغريها من
العوامل التى تاثر بااليجاب او ال�سلب على
اجلنني.
�ضمان �صحة االم احلامل حتى ت�ضع
جنينها يعد مبثابة �ضمان �صحة املجتمع
والوطن،وعليه ف�ضلت اعطاء الأهمية
واالولوية لهذا اجلانب احليوى من خالل
تاليف كتاب يجيب على العديد من الت�ساوالت
واال�ستف�سارات التى تطرح يف مراكز،احلجر
ال�صحى،العيادات وامل�ست�شفيات املرجعية
املنت�رشة فى اقاليم البالد ال�ست بوا�سطة
االناث احلوامل وغريهن من زويهن.
ماهو الهدف من ترجمة كتابك " الوقاية
ال�صحية "
�إىل عدد من اللغات االرترية االخري فى
رايك ؟.
مت ترجمة �إىل هذا الكتاب �إىل ثالثة لغات
ارترية وهي التغري ،النارا والكوناما
،وبالتايل ا�ستطاع الو�صول فى وقت وجيز
�إىل قطاعات وا�سعة من املجتمع الإرترى.عدد
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من املهتمني ب�شان الرتجمة والتاليف من
التجرينية �إىل اللغات االرترى االخري،والذين
�شاركوا فى عملني تد�شني كتابى،وبعد وقف
بانف�سهم على اهميته ومكانته فى رفع الوعى
املجتمعى يف العديد من ال�ش�ؤون ال�صحية
التى تعنى برعاية االمومة والطفولة .
قام ه�ؤالء برتجمته من التجرينية �إىل
اللغات الثالث �سابقة الذكر بعد ح�صولهم
على موافقتى ال�شخ�صي،وهو ما ادى �إىل
انت�شاره االنت�شار الوا�سع لكونها يعطى
االمكانية لالمهات لالطالع عليها باكرث من
لغة ارترية.
حاول الكتاب ر�صد العديد من اال�شكاليات
وال�صعاب التى تعانى منها االمهات واجلنني
اثناء احلمل والو�ضع،كما يقدم العديد من
االر�شادات ال�صحية فى جمال تقدمي الرعاية
ال�صحية  ،كانت من العوامل التى ا�شعرتنى
باننى قدمت �شئ ما ي�شعرنى بتقدير الذات
واننى ا�ستطاعت ان اقدم عمال ي�ستحق
الأ�شادة والتقدير من االخرين.ويف الوقت
نف�سه،يحملك م�س�ؤولية م�ضاعفة فى تقدمي
الأف�ضل واالجود كل ما فكرة فى االعداد
لتاليف كتاب ما عموما واال�صدارات التى
تعانى بتقدمي الرعاية ال�صحية املتكاملة
خ�صو�صا.
كيف ت�ستطيعني التوفيق بني مهامك
العملية والأ�رسية ،
وماهو الوقت املف�ضل لديك للقيام مبهام
التاليف والكتابة؟.
الكثريين يرددون مقولة" اننا ال جند الوقت
الكايف للقيام بهذا او ذاك" بالتاكيد هنالك
العديد من امل�س�ؤوليات واملهام التى يتحمله
اجلميع،وتت�ضاعف هذه امل�س�ؤوليات لدى
االم العاملة وانا واحدة منهن.
هنالك العديد من املهام وامل�س�ؤوليات
التى تقع على عاتقى �سواء كانت فى العمل او
املنزل،اال ان ذلك مل مينعنى من قيام مبذوالة
التاليف والكتاب ما بني احلادية ع�رش وحتى
الثانية ليال ب�شكل متوا�صل،وفى التوقيت
الذى يعد وقت م�ستقطع �ضمن جدوايل اليومي
احلافل باالعمال واملهام امل�ضاعفة على كافة
ال�صعد.
قبل فرتة ق�صرية قمتى با�صدار كتابك
الثانى حتت عنوان
" تنظيم الأ�رسة" اهمية هذا الكتاب؟.
حتتاج الأمهات �إىل مزيد من الرعاية
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ال�صحية لي�س اثناء احلمل او الوالدة فقط ،
بل يجب ان ت�ستمر هذا الرعاية املتكاملة بعد
الوالدة من خالل تعرفيها الأ�ساليب العلمية
املتقدمة فى عملية تنظيم الأ�رسة.
وعليه يعد هذا الكتاب موا�صلة لكتابى
الأول"الرعاية ال�صحية"،ويقدم العديد من
االر�شادات والن�صائح للأمهات باهمية تنظيم
عملية احلمل كل عامني،مبا ي�سمح لهن
الر�ضاع اطفالهن الر�ضاعة الطبيعية التى
تقوى اوا�رص العالقة بينهما ب�شكل كبري.
عملية تقدمي الرعاية ال�صحية ال تتوقف
عند و�ضع الأمهات جلنينهن فقط،وهنالك
العديد من الت�سا�ؤالت والأ�ستف�سارات،التى
جتول فى عقلية الأمهات من قبيل ماهى اف�ضل
او ا�سلم ال�سبل لتنظيم اال�رسى وغريها العديد
والتى حتتاج �إىل ايجاد احللول لها.
وقد حاولت من خالل هذا الكتاب الأجابة
على هذه الت�سا�ؤالت والأ�ستف�سارات والتى
كانت مبثابة هموم ا�ضافية لالمهات الالئ ال
ي�ستطيعن االف�صاح عنها ب�شكل معلن ،واعتقد
بانهن قد ا�ستطعن (اي االمهات) من رفع
معرفتهن ال�صحية فى جوانب تنظيم اال�رسة
وغريها من املوا�ضيع ذات ال�صلة املبا�رشة
من خالل الأطالع على الكتاب عن قرب.
اي الفئات العمرية يخاطب كتابك ؟.
هذا الكتاب يحاول الو�صول �إىل كافة
قطاعات املجتمع كافة دون تفريق او
متيز بني ذكر اوانثي ،لكونهم يتحملون
امل�س�ؤولية بن�سب مت�سوية فى عملية االجناب
وتقدمي الرعاية ال�صحية للجنني عموما ،كما
يحاول الو�صول �إىل االناث،الفتيات واالمهات
الالئ يتواجدن يف �سن اخل�صوبة والأجناب
فى الفئة العمرية ما بني  15وحتى  45عاما
خ�صو�صا.
يحتوي الكتاب العديد من الأر�شادات
والن�صائح للمتزوجني لي�سود احلوار البناء
وتنت�رش ثقافة التحاوروتبادال االراء واالفكار
فى املجاالت املتعالقة بتقدمي الرعاية
للجنني،باال�ضافة
املتكاملة
ال�صحية
�إىل رفع وعيهم ال�صحى باهمية التنظيم
الأ�رسى،واالجناب وفق جدوال زمنى حمدد

�إجتماعيات

يعود عليهم وعلى اطفالهم بالفوائد ال�صحية
واملجتمعية على حد �سواء.
هل هنالك �صعاب وا�شكاليات �صحية حتدث
نتيجة غياب الوعى ال�صحى ؟.
تقدمي الرعاية ال�صحية املتكاملة للجنني
وتربته فى اجواء مفعمة باحلب واحلنان
تعد من املهام وامل�س�ؤوليات التى تغيب عن
الكثريين من الأهاىل فى الكثري من الأوقات
،وبالتاىل يكون اجلنني عر�ضة للعديد من
الأ�شكاليات ال�صحية والنف�سية التى حتدث
نتيجة غياب الوعى اال�رسى واملجتمعى.
واملجتمعى
الأ�رسى
الوعى
رفع
فى جماالت تقدمي الرعاية ال�صحية
املتكاملة من خالل ا�صدار العديد من
املن�شورات،الكتييبات،الكتب...الخ ،هى
من املحاوالت وامل�ساعى الهادفة �إىل تلبيات
الأحتياجات املعرفية بالن�سبة للمجتمع فى
اجلوانب املتعلقة برفع معرفتهم باال�ساليب
العلمية واحلديثة فى جمال الوقاية من
الأعرا�ض والأ�شكاليات ال�صحية املختلفة.
ماهى انواع الأ�سهامات وامل�ساعدات التى
قدمه لك
زوجك اثناء قيامك بعملية التاليف
والكتابة؟.
ان اهمية التحفيز والت�شجيع الي فرد من
الأفراد من الذين يقومون ببذل جهد م�ضاعف
فى عمل ما،تدفعه نحو املزيد من م�ضاعفة
اجلهد واالبداع املقرتن باالتقان كل ح�سب
مقدراته وكفاءاته فى العديد من املجاالت
والتخ�ص�صات.
ولي�س فى ا�ستطاعت اى �شخ�ص ان يقول
بانه قام بتنفيذ هذا العمل او ذاك مبفرده
عموما،وفى جمال التاليف والكتابة
على وجه اخل�صو�ص ،لكون هذا املجال
يحتاج �إىل من يقدم لك الن�صح واالر�شاد كل
ح�سب ا�ستطاعته ومقدرته.وبالعودة �إىل
جتربتى ال�شخ�صية،اقول بان جميع افراد
ا�رستى،زوجى،و اوالدى كان لهم ادوار
ومهام ال ي�ستهان به فى تقدمي العون مبختلف
ا�شكاله وانواعه.
كيف واجهاتى ال�صعاب املتعالقة
بالطباعة والن�رش؟.
بالفعل هنالك ا�شكاليات و�صعاب جمة فى
جمال الطباعة والن�رش،اال ان االرادة والرغبة
االكيدة فى اي�صال كتابك �إىل يد القراء ،يدفعك
نحو املزيد من العمل امل�ضاعف،و�ضع فى
االعتبار بان الكتاب يقدم خدمات ان�سانية
و�سامية فى جمال تقدمي الرعاية ال�صحية
لالمومة والطفولة.
هذه اال�شكاليات وال�صعاب التى ذكرتها
زادت ن�سبتها بعد ان مت ترجمة الكتاب �إىل
ثالثة لغات ارترية اخري،اال انني ا�ستطاعت
جتاوزها عرب الت�صميم والتحلى باالرادة
ملواجهاتها مهما بلغت �صعوبتها م�ستويات
ي�صعب ت�صورها باي حال من الأحوال.
ماهى الركائز والنقاط الأ�سا�سية التى ركز
عليه الكتابني فى رايك؟.
الكتابان جاءا ا�صدراهما بهدف رفع
الوعى املجتمعى فى جمال تقدمي الرعاية
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ال�صحية املتكاملة لالمومة والطفولة
عموما.باال�ضافة �إىل ذلك اهمية ان تتعرف
الفتيات،االناث،االمهات،على العديد من
ال�سبل التى متكنهن من تلقى الرعاية ال�صحية
باملراكز ال�صحية اثناء فرتة احلمل والو�ضع،
ومن يقمن با�ست�شارته عند حدوث م�ضاعفات
�صحية وغريها من االعرا�ض ال�صحية بعد
الوالدة.وهذان الكتابان ي�ساهمان اال�سهام
االكرب فى رفع وعى االناث فى جمال �ضمان
�صحتهن و�صحة اطفالهن.
هنالك العديد من ال�صعاب واال�شكاليات
التى يعانى منها العديد من النا�س نتيجة
غياب املعرفة ال�صحية املتكاملة،وهو
ما يحتم علينا اجراء العديد من اللقاءات
الثنائية بهدف التباحث والتفاكر اليجاد
احللول االنية لهذه االعرا�ض واال�شكاليات
ال�صحية التى ال حتتمل التاجيل.
ويعد ا�صدار الكتيبات،املن�شورات والكتب
وغريها من الكتب املخت�صة من اهم االدوار
التى حتدث تغري ايجابى فى نظرة املجتمعية
للعديد من االعرا�ض ال�صحية عموما ورعاية
الطفولة واالمومة خ�صو�صا.
هل هنالك من ابنائك من ي�رس على نف�س
درب
الذي �سريت عليه فى جمال التاليف
والكتابة؟..
بتاكيد هنالك من ي�رس على نف�س الدرب
الذى ا�سري عليه يف جمال التاليف والكتابة
من ابنائى الذكور،وهو ابنى مريون لوال ،
وبعد ان توقفت بنف�سى على ميوله ورغباته
االكيدة فى هذا املجال من خالل امتامه لعمل
تاليفى خا�ص به فى وقت وجيز جدا.
وال حتى ال ياثر عليه التاليف والكتابة
فى حت�صيله االكادميى التاثري ال�سلبى لكونه
يتواجد مبرحلة املتو�سطة من الدار�سة
،اتفقنا انا وهو ان يقوم بالكتابة والتاليف
يف يوم واحد فى اال�سبوع.
وهنالك ابنتى ميكال ل�ؤول التى تتواجد
فى الوقت احلايل ب�ساوا الداء اخلدمة
الوطنية،فهي االخرى لديها العديد من
املواهب واملقدرات وخا�صة يف جوانب
التاليف املو�سيقى حيث و�صلت �إىل م�ستوى
و�ضع االحلان ملختلف االنا�شيد والرتنيم،
التى كانت تقوم باداءها مع فقرتها بالكن�سية
يف خمتلف املنا�سبات الدينية.
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ماهى م�صادرك الأ�سا�سية فى جمال التاليف
والكتابة؟.
امل�صدر الأ�سا�سي بالن�سبة يل هو اخلربة
املكت�سبة بالعمل فى ميدان تقدمي الرعاية
ال�صحية فى العديد من امل�ست�شفيات
املرجعية،املراكز ال�صحية ،العيادات
 ،الكرث من �سبعة وع�رشين عاما من العمل
املتوا�صل.
ا�ضاف �إىل ذلك اطالعى ب�صورة م�ستمرة على
اخر اال�صدارات ال�صحية والطبية التى ت�صدر
مبواقع ال�شبكة العنكبوتية (االنرتنت )،وعدد
من اال�صدارات التى يقوم بتاليفها العديد من
املخت�صيني فى جمال احلمل والوالدة،وغريها
من اال�صدارات الطبية وال�صحية التى ت�صدر
بني احلني واالخر.
كلمة اخرية ...
اطلب من االناث والفتيات اال�ستفادة
الق�صوى من وقتهن وعدم مقاطعتهن للتعليم
فى مرحلة بعينيها حتى يتمكن من حتقيق
احالمهن وطموحتاهن ،وان يت�سلحن بالعلم
واملعرفة باعتبارها من االدوات اال�سا�سية
وال�رضورية الحداث التغري املن�شود فى
حياتهن وحياة ا�رسهن.
م�س�ؤولية تعليم االناث والفتيات لي�ست
م�س�ؤولية تتحملها االناث او الفتيات وحدهن
بل يجب ان يتحمل كافة افراد املجتمع
امل�س�ؤولية املبا�رشة فى دفع ن�صف املجتمع
�إىل مائدة التعليم للحد من العديد من العادات
واملمار�سات البالية مثل زواج الق�رص( الزواج
املبكر)،ختان االناث وخف�ض ن�سبة االمية �إىل
م�ستويات ادين .
كما ادعو املجتمع �إىل رفع من ن�سبة اطالئعه
على اال�صدارات ال�صحية والطبية واال�ستفادة
اجليدة منها ،مبا يعود عليه وعلى افراد
ا�رسته بالعديد من الفوائد واملكت�سبات للحد
من االعرا�ض ال�صحية باعتبار الوقاية منها
با�ساليب علمية ومتطورة.
كما ادعو كل من يقومون بتقدمي الرعاية
ال�صحية فى جمال الطبى وال�صحى �إىل
االنخراط فى جمال التاليف والكتابة كل
ح�سب قدراته وموهبته فى العديد من اجلوانب
التى مل يتم التطرق اليها حتى هذه اللحظة ،
لنقل خرباتهم وكفاءاتهم العملية �إىل قطاعات
او�سع من املجتمع.
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�صحة

ال�شباب وال�صحة العقلية والنف�سية!!!
نوري عمر �إبراهيم

ك�شف �أخ�صائيون نف�سانيون عن �أن الثقافة ال�صحية
النف�سية هي �آخر اهتمامات املواطنني بعد ال�صحة
اجل�سدية والعقلية ،رغم �أن العلم تطور كثريا يف جمال
الطب النف�سي الذي يعتمد على احلوار و�أ�سلوب احلكي
وال�سرد ،لت�شخي�ص �أعرا�ض املر�ض وعالجه.
ت�شري الإح�صائيات امل�سجلة �إىل �أنه رغم هذا التطور،
�إال �أن عدد املقبلني على عيادات الأخ�صائيني النف�سانيني
�ضعيف ،مع ت�سجيل عزوف الكثري من املواطنني
الأ�صحاء وحتى املر�ضى ،حيث اقت�صر دور الأطباء على
�إطار م�ؤ�س�ساتي يف العديد من القطاعات ،م�ؤكدين �أن
الذهنية ال�سائدة لدى عموم النا�س ،مفادها �أن ال�شخ�ص
ال يتوجه �إىل طبيب نف�ساين� ،إال �إذا كان يعاين من
ا�ضطراب عقلي ،عك�س الطبقة العاملة �أو الذين ميلكون
م�ستويات تعليمية ويتم التعامل معهم �أكرث يف العيادات،
حيث تتعدد �أ�سباب امل�شاكل النف�سية ح�سب كل منطقة
وحالة� ،أغلبها لأ�سباب �أ�سرية ،عاطفية وبدرجة
�أقل ،لأ�سباب مهنية ترتبط مبحيط ومكان
العمل ،ح�سبما ي�ؤكده الأخ�صائيون.
من �أكرث الأمرا�ض النف�سية انت�شارا,
ّ
تتوقع منظمة
مر�ض الك�آبة ،لذلك
ال�صحة العاملية �أن يحتل هذا املر�ض
املرتبة الأوىل بني الأمرا�ض التي ت�س ّبب
عدم القدرة على العمل واال�ضطرابات
النف�سية ،وت�شكل عوامل مهمة يف تطور
الأمرا�ض الأخرى ،مثل مر�ض نق�ص
املناعة و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
وال�سكري وغريه.
ّ
متثل الندوات العلمية  ،فر�صة لتقدمي
توجيهات يف كيفية تقدمي الدعم النف�سي الأ�سا�سي،
املت�ضررين دون ال�ضغط
�أي الإ�صغاء �إىل الأ�شخا�ص
ّ
عليهم ،حلثهم على الكالم ،وتقدير احتياجاتهم
وخماوفهم وتوفري الدعم االجتماعي لهم ،وحماية
النا�س من التعر�ض ملزيد من ال�ضرر.
ي�ؤكد الأخ�صائيون على �أهمية دعم وحماية
الأ�شخا�ص الذين قد يحتاجون �إىل عناية ،خا�صة
خالل الأزمات ،مبن فيهم الأطفال واملراهقون الذين
ف�صلوا عن �أ�سرهم� ،إىل جانب ذوي االحتياجات اخلا�صة
والأفراد املعر�ضني ملخاطر التمييز �أو العنف اجل�سدي
واللفظي.
ي�شعر كثري من النا�س باحلزن �أو فقدان االهتمام
بالأ�شياء وعدم �إيجاد �أى متعة فى احلياة والأن�شطة
اليومية ،يف بع�ض الأحيان ،وهذا احلزن ميكن �أن يكون
رد فعل طبيعى للمواقف املجهدة اليومية ،ولكن عندما
ت�ستمر هذه امل�شاعر على مدى فرتة من الزمن� ،أو ت�ؤثر
�سلبا على حياتك اليومية العادية ،ميكن �أن تتحول �إىل
مر�ض "االكتئاب".
�أن االكتئاب ميكن �أن يكون نتيجة ملجموعة معقدة من
العوامل التى ت�شمل الوراثة واجلينات التى نرثها من
�أحد �أفراد العائلة ،والتغريات البيولوجية فى م�ستويات
املو�صالت الع�صبية فى املخ.
بع�ض النا�س �أكرث عر�ضة لالكتئاب من غريهم ب�سبب
عوامل خطري منها:
	�أحداث و�ضغوط احلياة -:مثل الطالق،وم�شاكل العمل ،البطالة ،العالقات مع الأ�صدقاء

والعائلة ،وامل�شاكل املالية.
منط ال�شخ�صية -:هناك �أ�شخا�ص لديهم
�شخ�صية ت�ستطيع تقبل الف�شل وال�صدمات وميكنهم
التكيف واملرونة للتعامل ب�سهولة فى مثل هذه املواقف.
العوامل الوراثية� -:إن وجود �أقارب من
الدرجة الأوىل يعانون من االكتئاب يزيد من خماطر
الإ�صابة باملر�ض.
العالقات الأ�سرية واالجتماعية والعاطفية املجهدة
مبثابة حمفزات لالكتئاب بالن�سبة لبع�ض ال�شباب ،حيث
قد ي�ؤدي ال�صراع داخل الأ�سرة �أو الطالق �أو االنف�صال
امل�ؤدي �إىل تغيري يف ترتيبات املعي�شة �إىل ال�شعور بعدم
الأمان �أو ال�شعور بالذنب �أو الغ�ضب �أو الرف�ض �أو
الإح�سا�س باخل�سارة ،وكذلك �صعوبات تكوين ال�صداقات
�أو العالقات واحلفاظ عليها
من

ا لأ �سبا ب
الأخرى لالكتئاب عند ال�شباب فقدان �أحد �أفراد
�أ�سرته� ،أو مر�ض ج�سدي لذاته �أو �أحد �أفراد �أ�سرته،
�أو العي�ش مع �أحد الوالدين �أو �أحد الأقارب امل�صابني
باالكتئاب� ،أو التعر�ض لإ�ساءات بدنية �أو عاطفية� ،أو
زيادة الوزن� ،أو حدوث �شيء حمرج �أو نك�سة مالية.
طرق الوقاية من االكتئاب:
جتنب الإجهاد والتوتر قدر الإمكان،
ممار�سة الريا�ضة ،حيث ترفع هرمون الأندروفني فى
اجل�سم وهو هرمون ال�سعادة
هناك نظام غذائى ي�ساعد فى الوقاية من االكتئابكتناول زيت الزيتون �أو زيت بذور العنب و�إ�ضافة
املك�سرات والبذور �إىل وجباتك
 جتنب الدهون امل�صنعة املوجودة فى اللحوم املجهزةوالوجبات اجلاهزة والكعك.
 تناول املزيد من احلبوب الكاملة والفواكهواخل�ضروات والربوتني ،الذى يوجد فى الأ�سماك
والدواجن والبي�ض .
 �شرب � 6إىل � 8أكواب من املاء يومي ًا.جتنبامل�شروبات التى حتتوى على الكافيني مثل القهوة .النوم
لفرتة كافية
 جتنب الكحول واملخدرات جتنب عوامل اخلطر ال�سابقة قدر الإمكانمثل :تغيري وظيفتك �أو زيادة عالقاتك االجتماعية

وغريها.
وب�شكل عام تعترب مرحلة املراهقة من �أ�صعب املراحل
العمرية ،خا�صة فى وقتنا احلاىل الذى ن�شهد فيه
تغريات فى خمتلف اجلوانب االجتماعية والتكنولوجية
واالقت�صادية والأمنية ،والتى ت�ؤثر على �أبنائنا من
املراهقني وال�شباب ت�أثريا يجب �أن ندركه ونتفهمه.
يعب فيها الفرد من الطفولة
فاملراهقة هى مرحلة رُ
�إىل البلوغ حيث يخ�ضع املراهق لتغريات هرمونية
ينعك�س مفعولها على كل من تكوينه اجل�سدى والنف�سي.
فتختلط عليه الأمور وقد يثور على نف�سه وعلى
الآخرين ،وقد ي�ضطرب تقديره ور�ؤيته لنف�سه في�سعى
�شعوريا وال �شعوريا �إىل تكون ذاته �أو �إيجادها �أو �إعادة
اكت�شافها ،مما ي�ؤثر حتما على عالقاته ب�أهله و�أ�صدقائه
والبيئة املحيطة.
فقد �أ�شارت تقارير �صادرة من منظمة ال�صحة العاملية
�إىل �أن النمو ال�صحى فى مرحلة الطفولة واملراهقة ي�ؤثر
بقدر كبري على منو الأفراد وعلى قدرتهم على �أن
يع�شوا حياة متوازنة الحقا .فبع�ض الأمرا�ض
النف�سية التى يعانى منها املراهق هى نتيجة
ما تعر�ض له فى مراحل منوه ال�سابقة
كاملبالغة فى احلماية �أو الإ�شباع �أو
احلرمان الزائدين.
وقد �أثبتت نتائج البحوث ظهور
العدد من الأمرا�ض النف�سية فى
املراحل الأخرية من الطفولة �أو
مراحل املراهقة ،والتى قدرت
ن�سبة حدوثها فى نحو � 10إىل 20%
من الأطفال واملراهقني .ويت�صدر
االكتئاب كما �أ�سلفنا قائمة م�شكالت
ال�صحة النف�سية باعتباره من �أكرب �أ�سباب
الأعباء املر�ضية بني ال�شباب .ي�ضاف لذلك
ما يواجهه ه�ؤالء املراهقون من حتديات �أخرى
تتمثل فى الو�صم من قبل املجتمع ،ف�ض ًال عن افتقار
بع�ضهم �إىل �إمكانية العناية ال�صحية الالزمة ملواجهة
تلك التحديات.
و�أو�ضحت التقارير ان بع�ض امل�شكالت التى يعانى
منها املراهقون تنبع من التغريات الفردية والبع�ض
الآخر هو نتاج بيئة حميطة م�ستجيبة بدرجة من الوعى
�أو الالوعى ملا يحدث حولها من التغريات ال�سلبية التى
توغلت فى جمتمعنا عرب ال�سنني.
وترى تقارير �أممية ان ر�ؤيتنا وا�ستيعابنا لذلك
ميثل بداية طيبة ال�ستعادة دائرة التحكم و�إعطاء
�أبنائنا ما مل ي�ستطيعوا �إيجاده بنف�س القوة واجلودة
بعيدا عنا .م�ؤكدة �ضرورة االنتباه للتغريات الطارئة
على نف�سية املراهق نظرا لت�أثرياتها على منوه
وت�شكيله ،حلمايته من بع�ض اال�ضطرابات النف�سية التى
قد مير بها كتعاطى املخدرات والتدخني واالنقطاع عن
الدرا�سة وا�ضطرابات ال�شخ�صية وال�سلوكيات املنحرفة
واال�ضطرابات النف�سية الأخرى كاالكتئاب والقلق
وا�ضطرابات الأكل وال�شهية.
ولهذه اال�سباب جمتمعة يحتاج املراهق �إىل حنان الأم
و�صرامة الأب ومعية ال�صديق معا ،ب�صرف النظر عن م�صدر
تلك االحتياجات �أو عن من ي�ؤدى تلك الأدوار .ولذا من
املهم توفريها لأبنائنا ً
بدال عن اجنذابهم نحو الإغراءات
املغرتبة �أو املتطرفة كما ت�سهم الأن�شطة اجلماعية املنظمة
داخل الأ�سرة �أو املدار�س فى تعزيز مهارات املراهق
االجتماعية وحتميه من الكثري من اال�ضطرابات النف�سية.
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يف هذه الإطاللة ويف رحاب �أجواء ال�سالم وا�ستلهام معنى التوا�صل من همزة الو�صل،
لدور ال�شباب اجلامع ملعاين وقيم التوا�صل ،وانطالقا من وعينا مبدى عمق و�شائج
التالقي و�سعة �آفاقه التي ت�شع وم�ضات م�شاعلها من فوق هامات ال�شباب الواعي.
 ،ي�رسنا �أن نحاول وكما هو احلال بني كل طبعة و�أخرى من جملتنا ال�شبابية الغراء
املزيد من التعمق يف �إ�ستقراء �أدوار ال�شباب التي ال تتناها .عرب رباط احلياة الناب�ض
الذي يتدفف ن�شاطا وحيوية يف �رشايني ال�رشيحة الفتية من املجتمع ،وما متثله تلك
ال�رشيحة كج�رس للتالقي وهمزة الو�صل ،بني الأجيال ،والأزمان ،وبني املراحل والعقود.
وقنطرة لتخطي ال�صعاب �إىل �سهولة احلياة ،والإرتقاء �إىل مراقي التطور والنماء،
وذلك برت�سيخ قواعد ال�سالم والإ�ستقرار.
�إنه من الطبيعي يف هذه املرحلة التي جتلت فيها �إنت�صارات الفطرة النقية يف
فر�ض �أ�س�س ال�سالم ونبذ احلروب والنزاعات يف منطقتنا ،بف�ضل �صمود �شعوب
املنطقة عامة وال�شعب الإرتري على وجه اخل�صو�ص ،و�صموده الأ�سطوري يف مواجهة
التحديات ،حتى حتققت تطلعات ال�شعوب يف اجناز ال�سالم .من الطبيعي �أن ن�ستذكر
�أهمية ال�شباب يف �صناعة ال�سالم والإ�ستقرار� .إذ ال ميكن �إغفال دورهم يف النهو�ض
باملجتمع وامل�شاركة الفاعلة يف خمتلف حقول املعرفة والإنتاج والإبداع وبناء ج�سور
التعاون والتوا�صل والت�شبيك بني �أعلى امل�ستويات حمليا واقليما ودوليا .كركائز
لرت�سيخ �أ�س�س ال�سالم و�ضمان دميومته .لأن ال�شباب هم الأيدي التي يبا�رش بها
املجمتع مهامه يف الإعمار والبناء ،وحتقيق ال�سلم والإ�ستقرار ،وهم الأقدام التي
يتحرك بها عرب املراحل نحو مزيد من التقدم ،بل هم القلوب والعقول التي تدير
امل�سرية.
لقد �ضحى ال�شعب الإرتري ال �سيما ال�شباب لي�س من �أجل نيل حريته وح�سب ،بل لأنه
كان ين�شد ال�سالم وبتطلع �إىل التعاون والتكاتف بني �شعوب املنطقة يف ظالل احلرية
والإ�ستقرار ،ب�إعتبار ال�سالم لي�س جمرد �سيا�سة �أو قيمة عليا فقط ،بل �سمة �إن�سانية،
و لغة الفطرة ال�سليمة لبني الب�رش ,القادرة على جمعنا بكل ال�شعوب والأمم .و�إذا كان
ال�شباب هم وقود احلرب ،التي تدمر م�ستقبل وطن هم جزء هام يف ذلك امل�ستقبل،
والميكن الي �شخ�ص عاقل ان يحطم م�ستقبله بيده ،وكذلك ال�شباب الميكن ان يدمروا
م�ستقبلهم .وهكذا ندرك مدى الأدوار التي ميكن �أن ي�ضطلع بها ال�شباب باعتبارهم
بناة ال�سالم .والفكرة املب�سطة لهذا املفهوم ،هي �أن ال�شباب طاقة قوية ومن املهم
�أن توجه طاقاتهم نحو التنمية و�صناعة ال�سالم ،حتى ال تتحول تلك الطاقة اىل قوة
انفجار ت�شعل احلروب� ،إذ الميكن اخماد قوة وطاقة ال�شباب مهما توقع البع�ض ان
ال�شباب ميكن تدجينهم وتفريغ القوة الكامنة فيهم .ولي�س من املبالغة القول �أن
�أذكى ا�ستثمار ميكن �أن يقوم به �أي بلد هو الإ�ستثمار يف عقول ال�شباب ،مبا ميكن
ال�شباب من حتمل م�س�ؤولياتهم بال�شكل الأمثل .لأنهم دعامة ت�ستند اليها الأوطان،
ور�صيدا �إ�سرتاتيجيا وثروة حقيقية .وال �شك �أن �شباب منطقتنا قادر على �صون
ال�سالم وتثبيت �أركانه .من خالل دفع قاطرة التنمية والتقدم .وتعزيز روح التعاون
والتكاتف بني �شعوب هذا املحيط .ويف هذا الإطار مطلوب من ال�شباب ب�أال ينتظر حتى
يقدم له امل�شعل ،بل �أن يكون حا�رضا وفاعال يف كل املنا�سبات و�أن يقود املبادرات.
وهكذا ميكننا التقدم معا يف ظالل ال�سالم والتعاون ،اىل املزيد من الإرتقاء يف �سلم
النماء والتطور.
و�إىل امللتقى يف همزة و�صل �أخرى.
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عام درا�سي جديد يف �أجواء مفعمة بالأمل!!!
عاد الطالب واملعلمون مرة
اخرى اىل املدار�س بعد �إنق�ضاء
عطلة اخلريف وهانحن مقبلني
على بدء عام درا�سي جديد
فريد من نوعه لكونه ي�أتي يف
�أجواء خمتلفة عن ال�سابق �أي
اجواء ال�سالم التي تعم البالد
واملنطقة ب�أ�رسها.
ان العام الدرا�سي اجلديد
 2017/2018يبد�أ هذه الأيام يف
الوقت الذي متكن فيها ال�شعب
الإرتري من جتاوزمرحلة
الت�صدي الطولية التي امتدت
لع�رشون عام ًا ,حمطم ًا فيها
جبال امل�ؤامرات والد�سائ�س
التي و�ضعت �أمامه بغر�ض
�إعاقه تقدمه وتطوره,وم�ؤكدا
يف نهاية املطاف ال�سالم
العادل الذي يب�رش مب�س�ستقبل
م�رشق وو�ضاء ينتظر هذه
البالد التي طاملا قدمت اروع
االمثلة يف ال�صمود والتحدي.
�إن هذه املرحلة اجلديدة
التي ندخلها هذه الأيام هي
مرحلة ينبغي ان يركز فيها
ال�شباب واملعلمني على
ق�ضية التعليم والتعلم دون
�أن ي�سمحوا لأي �سبب كان �أن
ي�شغل بالهم ,وبهذه املنا�سبة
من ال�رضوري التذكري باهمية
التعليم للفرد واملجتمع
واحلياة ب�شكل عام و�رضورته
ب�شكل خا�ص يف مرحلة ال�سالم
والتطور التي نلجها الآن.
مرحلة تتطلب كفاءة عالية:
�إن مانتطلع اليه نحن
جميع ًا وبال جدال هو ر�ؤية
وطن متقدم يف جماالت
التعليم االكادميي واملهني
والإقت�صادي
والتكنولوجي
الإجتماعية
واخلدمات
...الخ,كما ان طموحنا يف
هذه احلياه يتمثل يف العي�ش
بوطن ينعم بالتقدم والرخاء
,وطن يتمتع بفر�ص عمل

جيدة ت�سمح لنا بان نكون
عنا�رص منتجة ,لها القدرة
على اجنازحلمها يف حياة
تت�سم بالنماء والإ�ستقرار.
لي�س �صعب ًا ان ندرك ب�أن
هذه املرحلة التي ندخلها
الآن هي مرحلة تت�ضمن فر�ص
بالت�أكيد
عديدة �ستنقلنا
اىل تطور �رسيع يحقق كل
,فقد
طموحاتنا وامانينا
اكدنا ب�صمودنا الأ�سطوري
ال�سالم والإ�ستقرار لبلدنا
,كما ان االو�ضاع الإقليمية
تتغري ل�صاحلنا ,وبالرغم من
ذلك يجب ان الننظر اىل هذه
املرحلة كمرحلة �إ�سرتخاء
وخلود اىل الراحة و�إمنا
يجب علينا بذل املزيد من
اجلهود الفاعلة لتطوير �آداءنا
وتعزيز خرباتنا وكفاءتنا
وزيادة قدرتنا على العمل
اجلاد من �أجل الإ�رساع بعجلة
بناء الوطن والإ�ستغالل اجليد
ملواردنا الربية والبحرية
وغريها  ,و�ضمان الإ�ستفادة
املثلى من اجواء ال�سالم
ال�سائدة الآن ف�ض ًال عن ت�أكيد
قدرتنا على املناف�سة يف

ال�صعيدين الإقليمي والعاملي
وتبو�أ مكاننا يف قائمة الدول
املتقدمة.
وحتى نتقن التعامل بطريقة
مثلي مع الفر�ص والإحتماالت
العديدة املاثلة �أمامنا يجب
�أن ن�ضاعف معارفنا وقدراتنا
وانتاجيتنا يف هذه املرحلة.
تعترب هذه املرحلة بالن�سبة
لل�شعب الإرتري ب�شكل عام
ولل�شباب ب�شكل خا�ص,مرحلة
لتطوير القدرات وم�ضاعفة
اجلهود وحتقيق التطور
ال�شامل ...مرحلة لتعزيز
الرثوات وزيادة الإنتاجية...
ومن املعلوم �إن املعارف
وحب العمل والإن�ضباط
والقدرات املهنية من �أهم
العوامل املطلوبة لتحقيق
النماء والإنتاجية والفعالية
لذا يجب �أن ن�ستغل فرتة
درا�ستنا لإكت�ساب املعارف
والقدرات املهنية التي تعيننا
يف اجناز االعمال احلياتية كما
ينبغي,وميكننا القول ب�أن
العلم هو �أهم �سالح لزيادة
قدرتنا على التناف�س و�ضمان
فعالية وجودة احلياة التي

نعي�شها .
�إن احلكومة الإرترية ونظر ًا
لإدراكها الدور الكبري للتعليم
يف عملية التطور ظلت ت�ستثمر
بتو�سع منذ البداية يف بناء
املدار�س وتوفري امل�ستلزمات
املدر�سية كما �أتاحت خدمة
التعليم املجاين للمواطنني�,إلأ
�أن تردد الأطفال وال�شباب على
مائدة التعليم وزيادة �أعدادهم
يف الف�صول الدرا�سية اليعني
ب�أي حال من االحوال ب�أننا قد
و�صلنا اىل الهدف املن�شود.
�إن ت�شييد الف�صول الدرا�سية
وتوفري امل�ستلزمات الدرا�سية
و�إ�ستقبال الطالب يف املدار�س
وحده لي�س كافيا و�إمنا الأهم
هو نوعية الدرا�سة التي
يتلقاها الأفراد الدار�سني
يف هذه املدار�س والنتائج
املتح�صل عليها ,اي ان ي�صل
كل مواطن اىل درجة يتلقى فيها
املعارف واملهن التي متكنه
من تطوير قدراته ب�سهولة
و تعينه يف ذات الوقت على
ت�سيري حياته املعي�شية كما
ينبغي ومن ثم تقوية �إنتاجيته
وزيادة م�ساهمته يف تنمية
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الوطن.
مبا �إن املعارف والعلوم تاتي قبل
موارد الأر�ض يف الرتتيب �ضمن اهم
عوامل التنمية والتطور ف�إن �أكرب ر�أ�سمال
متتلكه املجتمعات والدول لي�س املوارد
الطبيعية وامنا نوعية املوارد الب�رشية
التي متتلكها ال�سيما االجيال احلديثة
,ولكى ن�سري يف درب التنمية كما ينبغي
يجب ان نخلق موارد ب�رشية م�سلحة
باملعارف واملهن ,وحتى يح�صل املرء
على املعارف واملهن املطلوبة يحتاج
اىل التمتع بالرغبة يف ذلك والعزمية
والإن�ضباط وغريها من القيم النبيلة
,فال�شخ�ص الذي ميتلك مثل هذه اخل�صال
هو القادر على ت�سيري حياته ب�صورة
مثالية ومن ثم خدمة نف�سه و�شعبه
وبلده,ومن يتحمل م�س�ؤولية ت�أهيل
املوارد الب�رشية و�صقلها بالت�أكيد هم
املدار�س واملعلمني واولياء االمور.
ومن املعلوم ان بداية الف�صل الدرا�سي
اجلديد هي مبثابة �صفحة بي�ضاء جديدة
�سنخط ونر�سم فيها كل ما هو جميل ومفيد
وممتع ،هذه البداية وهذه ال�صفحة �ستكون
م�شرتكة ما بني الأ�رسة واملدر�سة ,ممثلة
باملعلمني والإدارة ،والطالب �أنف�سهم،
فلكل منهم دور عظيم ،ويف الوقت ذاته
يكملون بع�ضهم بع�ضا.
وتعد الأ�رسة اللبنة الأ�سا�سية يف بناء
�شخ�صية الأبناء ،ويف غر�س ال�صورة
الإيجابية يف �أذهانهم� ،سواء عن �أنف�سهم،
�أو عن املرحلة الدرا�سية املقبلة والف�صل
الدرا�سي اجلديد.
لذلك يتوجب على �أولياء الأمور �أن
يكونوا على توا�صل مع املدر�سني ،من
�أجل متابعة �أبنائهم فيما يخ�ص حت�صيلهم
الدرا�سي ،وال�سعي معا نحو تطوير
�شخ�صية الأبناء.
وال يفوتنا �أهمية توفري الأ�رسة للبيئة
الدرا�سية املنا�سبة داخل البيت ،وم�ساعدة
الأبناء على النوم مبكرا ،وجتهيز كل
ما يحتاجونه يف اليوم التايل مبا فيه
احلقيبة املدر�سية ،كي ال يت�أخروا عن
املدر�سة يف اليوم التايل.
�أما فيما يخ�ص دور املعلمني ،فقد
كان املعلم وما يزال و�سيبقى ،هو منارة
العلم لطالبه وقدوتهم التي يحتذون بها
على مر ال�سنني ،فهناك �أثر وا�ضح للمعلم
يف تكوين �شخ�صية الطالب و�صقلها،
كما له الدور يف حتفيز الطالب ،ورفع
درجة ا�ستعدادهم لتقبل وتعلم املادة
الدرا�سية اجلديدة ،و�إيجاد روح التفا�ؤل
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يف �أنف�سهم.
�أما دور الطالب �أنف�سهم ،فيجب �أن يعلم
الطالب �أن دعم الآخرين له مهم وله دور
كبري يف م�سريته التعليمية� ،إال �أن هذا
ال�شيء ال يعد بديال عن دوره الرئي�سي،
فيجب �أن يبد�أ عامه بقوة وحما�س،
مفعما بالطاقة الإيجابية تاركا الأخطاء
التي ارتكبتها فيما م�ضى� ،آخذا منها
"العربة".
بالإ�ضافة لذلك ،عليه التنبه لعملية
اخلطة الدرا�سية ،بحيث تكون منذ
البداية ب�شكل �صحيح ،ال ي�سمح برتاكم
املواد الدرا�سية عليه وت�أجيلها اىل يوم
االختبارات النهائية.
كما ويعد اخلوف من بع�ض املواد يف
الف�صل الدرا�سي اجلديد �أمرا طبيعيا ،ولكن
ال يجوز �أن ن�ست�سلم للأفكار ال�سلبية،
وعلينا �أن نتفاءل و�أن نثق ب�أنف�سنا
وبقدراتنا.
وهناك بع�ض اخلطوات التي ين�صح بها
الطالب يف بداية الف�صل الدرا�سي:
 الرغبة :فهي �أ�سا�س كل عمل ناجح،ف�إن مل يكن لديك الرغبة الكافية يف
الدرا�سة واجلد ،فلن ت�ستطيع �أن حتقق ما
تريد.
 حدد �أهدافك :يف�ضل �أن حتدد �أهدافك منبداية الف�صل الدرا�سي ،و�أن ت�ضع لنف�سك
اخلطة الوا�ضحة ،التي من خاللها �ستتحقق
�أهدافك ،وتراها على �أر�ض الواقع.
 اعرف نقاط قوتك و�ضعفك :وذلك من�أجل ا�ستثمار نقاط القوة والرتكيز عليها،
ومعاجلة نقاط ال�ضعف.
 الطموح كنز ال يفنى :ال ي�سعى للنجاحمن ال ميلك طموحا ،ومن ال ميتلك الدافع
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واحلافز لتحقيق ما يريد.
 العطاء ي�ساوي الأخذ :النجاح (عملوجد و�صرب) فاعمل واجتهد وابذل ق�صارى
جهدك( ،لأن لكل جمتهد ن�صيبا).
 اال�ستمرارية والثبات :فهما يحققان لكالنجاح ،لهذا عليك �أن ال تي�أ�س اذا واجهتك
م�شاكل �أو م�صاعب فيما يخ�ص درا�ستك،
و�سجل مالحظاتك با�ستمرار لي�سهل عليك
الدرا�سة الحقا.
 يجب �أن يعلم الطالب ،ب�أن الدرا�سةال�صحيحة ال تكون بعدد ال�ساعات التي
يق�ضيها فقط ،و�إمنا فيما ي�ستوعبه فعليا
�أثناء درا�ستك.
ابتعد عن الأ�ساليب الدرا�سية التي كنت
قد اتبعتها �سابقا ومل يكن لها نتائج
�إيجابية ،ويف�ضل ب�أن تلج�أ للمعلم وتطلب
امل�ساعدة منه فيما يخ�ص اختيار الأ�سلوب
ال�صحيح للمذاكرة.
 عدم املقارنة بطالب �آخرين :يف�ضل �أنال تقارن نف�سك مع �أ�صدقائك �أو غريهم،
فيما يخ�ص �أ�سلوبك يف الدرا�سة ،و�أي�ضا
يف العالمات التي حت�صل عليها ،وذلك لأن
لكل واحد منكم قدراته املختلفة متاما عن
غريه.
ويف اخلتام الي�سعنا �إال �أن نقول
ً
ب�أن ُ
فر�صة
درا�سي جديد يعترب
عام
كل
ٍ
ٍ
للتغيري والتجديد والتطوير ،و�إذا كان
الطالب هو حمور العملية التعليمية
يبقى املعلم فار�س هذه العملية ،وعليه
تقع امل�س�ؤولية الكربى يف تعليم الطالب
وت�شكيل �شخ�صياتهم ،وخا�صة يف املراحل
الدنيا من التعلم ،فاملعلم يظل هو
املخطط للعملية التعليمية ،ومديرها،
وامل�رشف عليها ،واملقيم لنتائجها،
واملتابع ل�سريها وتقدمها.
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ال�سالم جتليات �سيادة العقل واملنطق للعودة �إىل امل�سار الطبيعي ل�شعوب والإنطالق نحو ن�شاط �أو�سع و�أ�ضخم
العدد 27

حممد علي حميدة

�إثر�أعوامحمدودةمنالإ�ستقراروال�سالمالذيعم
املنطقة ،والذي كان نتاجا طبيعيا للحرية التي انتزعها
ال�شعب الإرتر يف مايو1991م بعد ن�ضال مرير خا�ضه
ملا يقرب من ن�صف قرن من الزمان� .إذ مل يرق هذا
الإ�ستقرار لقوى الت�سلط والهيمنة العاملية ،فكان ال بد
من فربكة زوبعة �آخرى تفجر هذا الأمل عرب حتريك
الأدوات والوكالء يف املنطقة .لذا وقعت الإنتكا�سة
ب�إختالق نزاع جديد بني �إرتريا و�إثيوبيا ،و�إثارة خالف
حدودي،كانبالإمكانحلهعربروحالتفاهموالتطلعات
التي كانت تتجلى معاملها املفيدة على ال�شعبني ،و تدفع
�أبناء املنطقة �إىل املزيد من التعاون والتكاتف� .إال �أن
الرياح جرت مبا ال ت�شتهيه �سفن �شعوب املنطقة وتطورها.
فتفجر النزاع ب�أب�شع �صوره ،و�أ�سوء نتائجه ،و�آثاره املدمرة
للإن�سانولكلمظاهراحلياة.
ال�صمود الأ�سطوري لل�شعب الإرتري  ..العامل الأهم
للعودة�إىلم�سارال�سالم
ع�شرون عاما ق�ضتها الدولتان �إرتريا و�إثيوبيا يف �أجواء من
بدءا بحرب �ضرو�س و�صدام مرير ،و�صوال
العداء والتنافرً .
�إىل مرحلة �ألال حرب و�ألال �سلم ،امتدت من مايو  1998حتى
يوليو .2018بكل ما تعنيه من �ضحايا و�ضياع فر�ص الإعمار
والتطورعلىال�شعبني،بلو�شعوباملنطقةككل.خا�صة�إرتريا
التي كانت �ضحية حماوالت قوى الهيمنة الدولية للنيل منها
و�إركاعها عرب �إ�صدار قرارات حظر جائرة  ،بهدف خنقها
و�إرباكها اقت�صاديا ،وخلخلة قوتها ومتا�سكها .لذا مل يكن �أمام
ال�شعب الإرتري خيار اال الت�صدي لهذه امل�ؤامرات ومواجهة
العدوان ،رغم كل امل�صاعب والتحديات التي واجهته .حتى
انهارت عزائم الأعداء ،وتبعرثت �أفكارهم ،ودب الي�أ�س يف
مفا�صل خططهم ونواياهم� ،أمام �إ�صرار ال�شعب على التم�سك
بحريته و�سالمة �أرا�ضيه .ما مهد الطريق للخرييني داخل
القوى التي كانت تعرقل ال�سالم وتتنكر لكل القرارات
الدولية املتعلقة بحل النزاع ،والتي رحبت بها �إرتريا وتعهدت
بتنفيذها .ما �سمح له�ؤالء اخلريين من �أخذ زمام املبادرة
والتحرك نحو حلحلة الأمر بالطرق ال�سلمية ،والعودة �إىل
م�سارتطلعات�أل�شعوبو�آمالهايفال�سالموالتعاون.
وقدتوجتهذهاجلهودبقبول�إثيوبياقرارمفو�ضيةتر�سيم
احلدود يف  5يونيو  2018الذي �أكد �سيادة منطقة بادمي
لدولة �إرتريا ،والتي اعتربتها �إثيوبيا حينها ذريعة لإعالن
احلربال�شاملةعلىارتريا�.إثرذلكتتابعتاخلطواتب�سرعة
مذهلةنحوطريقالعودةاىلامل�سارالطبيعيحلركةال�شعوب.
ففي  20يونيو  2018اعلن الرئي�س ا�سيا�س افورقي ار�سال
وفد اىل اثيوبيا .ويف اقل من �أ�سبوع توجه وفد �إرتري يف
�أولزيارةتاريخيةلإثيوبيامنذع�شرين�سنة.
بعدها ا�ستقبلت �أ�سمرا بحفاوة بالغة حكومة و�شعبا ،رئي�س
وزراء �إثيوبيا د�.أبي �أحمد يف الـ  8من يوليو  2018يف زيارة
تاريخية هي الأوىل من نوعها للعا�صمة الإرترية �أ�سمرا على
ر�أ�س وفد عال امل�ستوى .ورفرفت على جنبات �شوارع �أ�سمرا
التي مر بها موكب ال�ضيوف الأعالم الإثيوبية جنبا �إىل جنب
مع الأعالم الإرترية .ويف م�شهد فريد من التالحم ال�شعبي
والر�سمي يف التفاعل مع احلدث ،ذابت يف حلظات معدودة
جبال اجلليد الكثيفة الذي تراكمت على مدار عقدين من

الزمان بني البلدين .ويف الـ 9من يوليو ا�صدر اجلانبان �إعالن
ال�سالم والتعاون بني البلدين يف �أ�سمرا .ويف الرابع ع�شر من
يوليو و�صل الرئي�س �إ�سيا�س افورقي اىل ادي�س �أبابا لي�ستقبل
بحفاوة كبرية من احلكومة و�شعب �أدي�س �أبابا .بعدها توالت
الزيارات وتتابعت اجلوالت ،والتفاهمات يف كل املجاالت
ال�سيا�سية والأمنية والتجارية ،واملوا�صالت والإت�صاالت،
وغريها .والتي جتلت �آثارها يف �أ�سرع وقت ،بافتتاح احلدود
بني البلدين ،وتدفق اجلموع من كال الطرفني نحو الطرف
الآخر بكل �شوق واطمئنان ،و�أ�صبح التبادل التجاري ال�سمة
الأكرببروزايففرتةوجيزةللغاية.والعملجارللدفعب�سرعة
يفكلاملجاالتوالتعاونامل�شرتك.
حوار فخامة الرئي�س �أ�سيا�س�أفرقي مع ال�شباب حول �أجواء
ال�سالم
ويف خ�ضم هذه التطورات املت�سارعة باجتاه ال�سالم ،و�آفاق
التعاون التي تك�شفت معاملها بو�ضوح ،يف هذه الأجواء التي
جاءت موائمة لتطلعات �شعوب املنطقة ب�شكل عام و �شعب
وحكومة�إرترياب�شكلخا�ص.كانترحيب�إرتريابهذاالتوجه
اجلديد نابع من رغبتها العارمة و�سعيها الد�ؤوب لتحقيق مثل
هذا احللم لت�صبح طرفا فاعال يف تعزيزه واجناحه .حيث
�أ�صبح ال�سالم حديث اجلميع ،وكلمة ال�سالم �أكرث ترديدا
عن غريها من العبارات .ويف مقدمة احلديث عن كل منا�سبة.
وا�ستقراءامل�ستقبلالواعدحتتظاللال�سالم.والتعرفعلى
ما تتطلبه املرحلة لإجناحه وحمايته من �أي عبث وانتكا�سة،
والإ�سراعمنخطواتهوتطويره.
يف هذا ال�سياق ي�أتي حوار الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي مع
ال�شباب يف �سمنار �أقامه للم�شاركني يف مهرجان ال�شباب الـ 8
ب�ساوا ،يف الـ  11من يوليو 2018م والذي ميثل تغريدا من
داخل�سرباملجتمعالأو�سعوتطلعاته.
حيث قال الرئي�س يف م�ستهل حيثه� :أمامنا الكثري لنتحدث
عنه يف ظل �أجواء ال�سالم التي تطل على املنطقة ،حتى �أنك
حتتار من �أين تبد�أ ،ومباذا تنهي .و�أ�ضاف كما نتابعه جميعا،
هناك تطورات ت�شري اىل دخول دول املنطقة وما حولها يف
مرحلة تاريخية جديدة ،يعني بدءا من �إرتريا ،و�إثيوبيا،
و�صوال �إىل ال�صومال ،وجنوب ال�سودان ،وال�سودان ،واليمن،
ودول البحر الأحمر ،واخلليج� .إذن ال بد من التعرف ب�شكل
دقيق على �إجابات ملاهي طبيعة هذه املرحلة اجلديدة التي
ندخلها؟ وماهي فر�صها والتحديات التي تواجهها؟ ماهي
م�س�ؤولياتنا وواجباتنا حيالها؟ وانطالقا من هذه الأ�س�س ،من
املهمالعملعلى�أنيكونلدى�شبابهذهالوطنالفهمالالزم،

وتو�ضيح امل�س�ؤوليات التي ينبغي عليهم
حتملها.
وقال� :إننا نبد�أ مرحلة جديدة ،بعد �أن
مت طي مرحلة العداء واحلرب التي طالت
ب�سبب تعقيدات القيادة الإثيوبية التي
كانت قائمة .و�إذا كان �إغالق تلك املرحلة
لي�سحملخالف.ف�إنالت�سا�ؤلالذييطرح
نف�سه ،هو ما الذي ميكن فعله حتى نتمكن
من ال�سري قدما يف هذه املرحلة اجلديدة؟
وماهيالفر�صوالتحدياتاملاثلة�أمامنا؟
التحدياتالتيينبغيالتغلبعليها
و�أ�ضاف فخامته �إن التحدي الذي ي�أتي
يف مقدمة التحديات ،يتمثل يف الأو�ضاع
التي كانت �سائدة يف �إثيوبيا ،والآثار التي
خلفتها� .إذ ينبغي �أن نرمي بهذه املخلفات ال�سالبة �إىل مذبلة
التاريخ،بلوحموهامنعلى�صفحاتالتاريخ.لكنكيفميكن
�إزالتها؟رمبايبدوالأمر�سهال.لكن�إذاما�أريد�أني�سودال�سالم
والإ�ستقرار ربوع �إثيوبيا ،البد من ت�صحيح الأخطاء التي
ارتكبت يف �إثيوبيا ،وذلك مبعاجلة الآثار وامل�صاعب الناجمة
عن �شرذمة القوميات والأقاليم الإثيوبية ،نتيجة لل�سيا�سات
التي كانت .وهذا الأمر لي�س �أمرا �سهال .حيث يتطلب عمال
�شاقا وم�ضنيا .لأنه ينيغي �إزالة هذا الإرث ب�شكل نهائي.
وبالتايل يعترب من �أكرب التحديات واملهام التي تنتظر املرحلة
اجلديدة .وقال فخامته ،ميكن لل�شعب الإثيوبي اخلروج من
�سيا�سة التفرقة بني الأقاليم التي كانت �سائدة ،وخلق �أجواء
�سيا�سية جديدة؟ وهذا الأمر لي�س �سهال ميكن �إنها�ؤه عرب
الكالم.بليعنيبالأ�سا�ستغريايفاملفاهيم.
التحدي الثاين هو واقع الإ�شكال الذي يدعم تع�صب كل
طرف�إثنياوجهويا،وغريهامناملفاهيم امل�ؤ�س�سةعلىالنظرة
ال�ضيقة،كنتاجلنظام�إقت�صاديفا�سد�أوجدهل�صو�صال�سيا�سة.
هذا �أي�ضا ينبغي ا�ستئ�صاله من جذوره ،وا�ستبداله بنظم
اقت�صادية تفيد ال�شعب الإثيوبي .وبالتايل ف�إن اجنازهذه
املهمةاي�ضايعتربحتدياوواجباينتظراملرحلةاجلديدة.
و�إذا كانت مهمة �إحداث تغيري يف �إثيوبيا هي بالأ�سا�س
م�س�ؤولية ال�شعب واحلكومة الإثيوبية ،لكن علينا م�س�ؤولية
التعاون معهم .ف�إذا كنا ن�سعى من �أجل خلق �أجواء مالئمة
لتحقيقم�صالح�شعوبنا،علينا�أننعملمعاب�شكلجماعي.وقد
و�ضعنا ا�سرتاتيجية عمل وا�سعة من �أجل �إزالة هذا ال�ضرر
من جهة ،ومن جهة �إر�ساء �أ�س�س متينة حلياة جديدة ،ومرحلة
مغايرة،مل�ستقبل�أبنائناو�ألأجيالالقادمةيفهذهاملنطقة،لي�س
لإرترياواثيوبياوح�سب،بلمبايخدم�أبناءاملنطقةككل.
و�أ�ضاف فخامته لقد تابعتم الإعالن العام ،و�ستكون هناك
تفا�صيلحولكيفيةالعمل،حيثتوجدبرنامجمتكاملةلل�سري
قدما للأمام من خالل مواءمة جهودنا ور�ؤانا يف كل املجاالت
ال�سيا�سيةوالإقت�صاديةوالثقافية،والأمنية،وحتىالعالقات
اخلارجية وال�سيا�سات املتبعة ،من �أجل الدفع بعجلة التقدم.
بالطبع الميكن اجناز الربنامج بني ليلة و�ضحاها ،بل يتم
التنفيذمرحلةمرحلة،وكبدايةللإنطالقهناكبرامجبد�أنا
بالفعل نعمل فيها .يف هذه الأن�شطة ي�أتي برامج التنمية يف
مقدمة تلك الربامج .حيث ندفع بربامج التنمية والبناء
ك�أولوية يف الوقت الذي نت�صدى فيه للتحديات املذكورة.
و�أن ننجز براجمنا الإقت�صادية والتنموية عرب التكامل ،و�أن
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نعمل ب�شكل جماعي ،وحتريك ما لدينا من امكانات داخلية
وخارجية ،بحيث ي�صب يف هدف واحد .لكن وقبل كل �شيئ
ون�سبةلأمكانية�إثارة�أ�سئلةمنقبيل،ماالتطوراتالتيميكن
�أن حتدث يف �إثيوبيا؟ وكيف �ستكون هذه املرحلة الإنتقالية؟
و�أن ن�ضع يف الإعتبار �أولوية التخل�ص من تلك املخاطر التي
خلفتها�سيا�سةالنظامال�سابق.
التعاملمعالأولويات
كماتطرقفخامتهاىلكيفيةالتعاملمعالأولويات،فقال:
ق�ضية احلدود هي الق�ضية الأوىل .ومبا �أن ق�ضية احلدود قد
حلت ب�صدور حكم ق�ضائي ،لذا ال ميكننا النظر اليها ب�إعتبارها
م�شكلة معلقة وعائق كبري .لكن كيف يتم تنفيذ هذا احلكم؟
ومتى يتم ذلك؟ على الرغم من �أننا ل�سنا على عجلة من �أمرنا،
�إال �أنه ينبغي تنفيذ احلكم .وهذا ال يعني �ألقول ال بد ان
ننهي هذا الإ�شكال قبل ا�صالح العالقات ،والدخول يف مرحلة
جديدة .فقد توجد �أطراف تتخذ من هذا الإ�شكال مربرا
وحتاول التعطيل والت�شوي�ش ،ولي�س لدينا �أ�سباب للإنخراط
يف �أالعيبهم .حيث كانوا يقيمون حفالت الفرح للتعبري عن
�سعادتهم ،لأن ال�شعب الإرتري والإثيوبي يغرق يف احلرب،
ويكتوى بلهيبها وويالتها� .أما الآن فقد انتهى هذا الواقع،
لقد عبثوا مبا فيه الكفاية .ما ذا ميكن �أن ت�ستفيد من وقوع
�صراع بني �أرتريا و�إثيوبيا؟ وما ذا ميكن �أن جنني من ماء عكر؟
ال �شيئ .ال بد من و�ضع نهاية ملثل هذه الأفكار .ومبا �أن هذا
العبث ا�ستمر لأكرث مما يتوقع ،لذا ف�إننا نقول للقوى التي ما
تزال حتمل مثل هذه الأفكار" لقد ولت �أيامكم ،ابحثوا لكم
عن عمل �آخر �إذا كان لكم عمل ،و�إال فنحن لدينا عمل".
الإ�سراعبخطواتالتنمية
حيث �أ�شار يف معر�ض حديثه �إىل �أهمية الإ�سراع يف
خطواتنا لتحقيق التطلعات ،حيث ال يوجد ما يدعونا اىل
الت�أخري� ،أوالقول باننا �سنتحدث يف الأمر اليوم �أو غدا ،وال
بد من التدقيق فيه وتنقيته وهكذا .ثم البد�أ مبا يعترب مهما
للإ�سراع يف هذا الربنامج ،والدفع بعجلة التنمية املن�سقة
ب�أ�سرع ما ميكن .يف مقدمة هذه النماذج ميناء ع�صب ،حيث
ينبغي �أن ي�ست�أنف ن�شاطه يف ا�سرع وقت ،وحتت �أي ظرف
دون �أي ت�أخري ،والعمل مبا ميتلك من قدرات وامكانات ،رغم
كل ما لديه من ا�شكاالت يف البنى التحتية وغريها .و الإ�سراع
يف حت�سني خدمات املياه والكهرباء فيها ،حتى ميكن للإثيوبني
الإ�ستفادة من امليناء .هذه مهام غري قابلة للت�أجيل .و�سنعمل
ما بو�سعنا حتى ميكننا البد�أ .بالإ�ضافة اىل ذلك هناك بنى
حتتية �أخرى ت�صل بني �إقت�صاد البلدين ،وذلك بفتح خطوط
املوا�صالت التي تربط بني البلدين ،من قبيل اخلط املمتد من
م�صوع عرب نفا�سيت مرورا بدقمحري و�صوال �إىل �صنعفي.
وكذلك اخلطوط الوا�صلة اىل مرب �أحمجر .حتى ميكن
للحراكالربيدور�إيجابييفالدفعبعجلةالنموالإقت�صادي.
لذاالبدمنالعملعلىحت�سنيالبنىالتحتيةاملوجودةلتطوير
خدمات النقل الربي .وبذات امل�ستوى تبد�أ ان�شطة النقل
اجلوي التي بد�أت يف الـ  17من يوليو املن�صرم ( .بد�أت يف
ذات التاريخ بالفعل) و�سوف لن يتوقف تعاوننا الإقت�صادي
عند هذا احلد .هناك �أي�ضا برامج �ضخمة للبنى التحتية يتم
تنفيذها عرب م�شاريع م�شرتكة .كما �سيتطلب الأمر مواءمة
بني القوانني وال�سيا�سات .وهذا لي�س بجديد ،فقد عملنا به
من قبل .وا�ستنادا �إىل هذا الأ�سا�س ،وحتى يتم العمل ب�شكل
من�سق يف كافة املجاالت �سواء يف البنى التحتية� ،أو الطاقة� ،أو
املاء ،والزراعة ،ال �سيما يف التعليم وال�صحة ،علينا العمل على
تطبيقتلكالقواننياملعدةعلى�أر�ضالواقع،والبد�أيفالعمل
ب�أ�سرعماميكن.
�آفاقال�سالمحتوالت�إيجابيةيفالر�ؤىواملفاهيم
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هذا
ويف
قال فخامته� :إن
التغريات اجلارية
يف �إرتريا و�إثيوبيا
امتدت ت�أثرياتها يف
احداث تغيري غري
م�سبوق يف الر�ؤي
واملفاهيم لدى
دول اجلوار .لذا
ف�إن برامج التعاون
والتكاتف �سوف لن
يكون م�صحورا على
الدولتني وح�سب.
بل له ت�أثرياته
يف كل الإقليم� ،سواء ال�صومال ،ال�سودان ،وجنوب ال�سودان،
وغريهامندولاملنطقة.كما�أنالأو�ضاعالقائمةمعال�سودان
�سينتهي بانتهاء وقته .و�سوف �ستكون هناك برامج مما ثلة مع
دولالبحرالأحمرويف �ضفتهااملقابلة�أي�ضا.
�إن �ألأو�ضاع التي ا�ستجدت يف �إثيوبيا هي الدافع الأهم
لإنطالق �ألربامج امل�شرتكة �إىل �ألأمام .لإن الأجواء ال�سائدة
يف�إثيوبيااليوم�أجواءمب�شرةللغاية،لي�سلأمكانتعوي�ضناعن
الطوحمات التي �أعيقت على مدار 20عاما وح�سب ،بل تعطي
اي�ضا �أمال يف �أن نحدث تغيريا يفيد الأجيال القادمة .فالوئام
القائم بيننا اليوم ،ووحدة الر�ؤى ،والإ�ستعداد التام بني
اجلانبني�،أخذيندفعبقوةفوقماهومتوقع.لذانعملب�سرعة
لإجنازبراجمناامل�ستقبلية.
وكما ذكرت يف املدخل ف�إن م�ستوى �سرعة هذه التطورات،
لي�س من ال�سهل �إدراكها �أو ا�ستيعابها .فاملو�ضوع كبري .كيف
ميكننا ال�سري قدما مبا يوازي الأو�ضاع املاثلة �أمامنا .و�إىل اي
م�ستوى ميكننا الإ�سراع يف التعامل يف ظل الق�ضايا والتحديات
التي تنتظرنا؟ على الرغم من �صعوبة الو�ضع لكن ال بد لنا من
اننتقدمبخطوات�سريعةمعه.
ملت�أتيهذهالتطوراتاجلديدةب�شكلمفاجئ،فقدنا�ضل
ال�شعب الإرتري ب�شكل عام وال�شباب ب�شكل خا�ص من �أجل
ذلك،وقدمتت�ضحياتج�سام،وهدرتالفر�ص.
كانبالإمكانعملالكثريوالكثري،لكنهظلمكبالبالعوائق
التيكانتقائمة.والبدلنامنتخطيهذهالعقبة.
�أهميةالإ�ستعدادللعملمعا
كما �أو�ضح فخامته عما جرى من تفاهم يف كيفية ا�سرتداد
الفر�ص التي فقدت ،والإنطالق بقوة نحو الأمام .ويف هذا
ال بد �أن يكون ال�شعب والوطن على ا�ستعداد لأننا �سنعمل
ب�شكل جماعي ،يف اجناز برامج يف خمتلف املجاالت التي تهم
اقليمنا� ،صغرية كانت �أو كبرية .لأنها مهمة ال ميكن ت�أجيلها
للغد� ،أو الرتاخي يف تنفيذها .ومبا �أن املطلوب الإ�سراع على
قدر امل�س�ؤولية ،فعال اجلميع وخا�صة ال�شباب �أن يكونوا على
�أ�ستعدادللتطوراتاحلديثةوالفر�صالتي�أحتيت.وم�ضاعفة
اجلهد والعمل يف كل املناحي .وهكذا ميكننا تعوي�ض ما فاتنا،
واجنازالربامجالتيتنتظرنا.مناملهم�أنيكون�شعبيالبلدين
قادراعلىم�ضاعفةجهده.وحتىاليكونالأمرجمردعواطف
ورغبات ،البد من و�ضع م�شاريع وا�ضحة املعامل ،حمددة
التوقيت ،وتوفري القدرات الب�شرية الالزمة لها .و�سوف نعد
�أوراقنا ب�شكل جيد يف الفرتة القريبة القادمة .وقال� :إن
رئي�س الوزراء �أبي �أحمد يعمل يف هذا الإجتاه بكل �صدق،
لأن لديه الإ�ستعداد الكامل والرغبة ال�صادقة .ونحن �سوف
نقدم الدعم الالزم ون�سعى حتى تكون هذه الربامج واقعا
ملمو�سا .وقد قررنا �أن ننجز هذه الربامج بالعمل معا ،وك�أننا
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بلد واحد و�شعب واحد ،وقوة موحدة .وهذا �سوف ي�ساعدنا
علىتغيري�ألأو�ضاعالقائمةيفاقليمنا.هذالي�سخيارا،فنحن
�إذاتوقفنابتغيريواقعنانحنفقطدون�أنيتمتغيريحمطينا،
ال ميكننا القول �أن الأمور �ست�سري على مايرام .البد �أن ي�سود
ال�سالم كل املنطقة ،لي�س هذا وح�سب بل البد �أن يكونوا معنا
جزءا من امل�سرية .لذا �سنعمل على �إدخالهم �ضمن برناجمنا.
وهذا يتطلب ار�ساء الأر�ضية املالئمة لذلك .واتخاذ خطوات
معينة،وقدبد�أناهذابالفعل،رمباالنتحثب�صوةعايل،لكننا
بالفعلبدانانعمليفهذاالإجتاه.هذهالربامجالكبريةالتي
و�ضعناه�،سوفنرىمعابعد�ستة�أ�شهر�أوعام�،صورتهااحلقيقية
ب�شكلعملي.و�سوفنت�شاوريفالكيفيةالتيمتكننامنالإ�سراع
يف وترية العمل ،وزيادة فاعليته .ومن خالل املتابعة الدقيقة
للتطورات� ،سوف نعمل مبا لدينا من قدرات حملية ،بل وحتى
جلبامكاناتخارجيةلذلك.
وا�ضاف يف هذا الإطار ف�إن م�شاركة ال�شعب وقدرته
هي العامل املهم .لذا على كل منا العمل على تقوية الأطر
التنظيميةالقائمةيفمنطقته�.صحيح�أنناكنانعمل،ونت�صدى
لكل العوائق التي كانت تعرت�ض طريقنا .لكن ما �سنعمل فيه
اليوم �أكرب من ذلك .وبالتايل ال بد من العمل بجد للإ�ستفادة
منالفر�صاملكد�سة�أمامنا،والتحدياتاملاثلة.عربالإ�ستعداد
الالزم ال�سيما ال�شباب .فهذا لي�س وقتا للإ�سرتخاء بدعوى �أن
ال�سالما�صبححقيقة،وحلتكلالإ�شكاالت.لأنحتققال�سالم
يحملك م�س�ؤولية �أكرب .وال بد من م�ضاعفة اجلهد ،وال ميكننا
الإ�سرتخاء لأن ال�سالم قد قدم ،و�أننا �سعداء بذلك .فهي
لي�ستمرحلةتدعوللتكا�سل،بدافع �أنكلامل�شاكلقدحلت.
التكاتفلتحملامل�س�ؤولية
�إن ال�صفحة اجلديدة التي فتحت ،خلقت مرحلة حتملنا
م�س�ؤوليات العمل بجد �أكرث واهتمام �أكرب .ففي ظل هذه
الأجواء التي اطلت علينا ،البد من العمل بكل ما لدينا من
قدراتب�شكلمنظمومن�سق.وعلىكلهيئاتاملجمتع،ك�إحتاد
ال�شبابوالطالب،واحتاداملر�أة،وكنفدراليةالعمال،وغريها
من املنظمات ،متابعة التطورات اجلارية بعمق .فهناك الكثري
مما يتطلب الإ�ستعداد التام له ،وحتمل امل�س�ؤوليات اجل�سام
التي�أوجدتهاالتغرياتاجلديدة.فهناكق�ضاياكثريةتتطلب
�إعدادبرامجعملبعقالنية،وب�شكلمف�صلومنظم.
وا�ضاف حتى ميكننا العمل ب�شكل فاعل وبقدرات عالية،
و�إدارة مميزة ،بعد �إعادة تاهيل امناطنا التنظيمة ،علينا
العكوف بهدوء على �إعداد خططنا وبراجمنا ب�شكل جيد.
وهكذا ف�إن املرحلة التي نعي�شها الآن هي مرحلة تتطلب
الإ�ستعداد للمزيد من العمل .وعلى ال�شباب قبل كل �شيء
�إدراك امل�س�ؤولية التي تنتظرهم .لأن علي عاتقهم ار�ساء
الأ�سا�س لأجيال امل�ستقبل ،وخلق �أو�ضاع اكرث قوة .وعليهم �أن
يكونواعلىقدرامل�س�ؤوليةالتيتنتظرهم.
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ال�شباب وم�سئوليات املرحلة
ال�شباب قادة مرحلة ال�سالم وحمركها الرئي�سي
بهمة ال�شباب وتن�سيقه لالمكانات يتجه القرن االفريقي نحو �آفاق ارحب واو�سع
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ال�شك �أن مرحلة ال�سالم التي برقت يف
يوليو مببادرة كل من فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ودولة رئي�س الوزراء
االثيوبي الدكتور � /أبي احمد  ،ب�إ�ستعداد
الثاين للقبول باتفاقية اجلزائر و بتنفيذ
قرار مفو�ضية احلدود ،وجتاوب فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقي واعالن ذلك يف
اهم منا�سبة عزيزة يف نف�س كل مواطن
ارتري � ،أي مبنا�سبة احياء ذكرى ال�شهداء
 ،واعالنه لزيارة ادي�س ابابا يف منا�سبة
مهمة اي�ض ًا  ،وهي منا�سبة تخريج الدفعة
ال 31للخدمة الوطنية ،وتخريج دفعة
جديدة من مركز الت�أهيل الفني واملهني
ب�ساوا  ،وافتتاح مهرجان ال�شباب الثامن
.
وانداحت عملية ال�سالم لين�ضم اليها
باال�ضافة اىل اثيوبيا وارتريا  ،جمهورية
ال�صومال ال�شقيق  ،واعالن القادة الثالثة
اتفاق التعاون وال�صداقة ال�شامل يف ال�ساد�س
من �سبتمرب املا�ضي  ،وتوا�صلت اجلهود
التي دعمتها جمهورية جنوب ال�سودان ،
لتتو�سع رقعة ال�سالم التي عمت رياحها
اجزاء مهمة من القرن االفريقي  ،وبجهود
اال�شقاء واال�صدقاء يف اخلليج  ،و�سعي
كل من القائدين يف اثيوبيا وال�صومال ،
الدكتور /ابي احمد والرئي�س ال�صومايل
حممد عبدالله فرماجو ل�ضم جيبوتي اىل
امل�سرية فالتحقت جيبوتي بال�سالم  ،ومتثل
ذلك يف لقاء الوفد الوزاري عايل امل�ستوى
(وزراء خارجية –ارتريا – ال�صومال واثيوبيا)
بالرئي�س اجليبوتي فخامة الرئي�س ا�سماعيل

عمر قلي  ،الذي مهد للقاء الرئي�س ا�سيا�س
مع اخيه الرئي�س ا�سماعيل عمر قلي بجدة
برعاية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز ملك اململكة العربية
ال�سعودية .
مرحلة ال�سالم هذه التي تلجها منطقة
القرن االفريقي  ،بعد ان عانت من ويالت
احلروب والدمار لعقود من االقتتال
واجلفاء  ،بال �شك تفر�ض على ال�شباب يف
القرن االفريقي عامة وال�شباب يف ارتريا
بقيادة االحتاد الوطني ل�شباب و طلبة
ارتريا ،القيام بجهود كبرية ولإطالق
مبادرات تهدف اىل تفعيل دور ال�شباب،
بدعمه لل�سالم والدفع به قدم ًا لالمام ،
وفتح �آفاق التعاون والتكامل واال�ستثمار
يف جماالت تخدم م�صالح �شعوب املنطقة
،عرب تبادل امل�صالح وتن�سيق االمكانات
واملوارد املتوفرة  ،وهي بال �شك كبرية
 ،حيث تزخر املنطقة باملوارد الب�رشية
ا مل�ؤ هلة
و ا لرث و ا ت
الطبيعية من
مياه ومعادن
وثروات حيوانية
و ز ر ا عية
با ال �ضا فة
االرا�ضي
اىل
ال�صاحلة لكل
انواع اال�ستثمار
مدعومة
،
با ملو قع
اجلغرايف الهام
.

ففي بالدنا يتمتع االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا بخربات وجتارب كبرية
�صقلتها فرتات ومراحل الكفاح امل�سلح
ومهام الدولة بعد التحرير واال�ستقالل
 ،حيث يتمتع االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة بعالقات اقليمية ودولية  ،ميكن
توظيفها ل�صالح ال�سالم الذي يهب على
منطقتنا  ،وذلك بالتعاون مع ال�شباب
يف دول املنطقة � ،إذ يتم ا�ستثمار كل
تلك العالقات وتبادل اخلربات فيما بني
ال�شباب يف هذه الدول التي نتمنى ان
تت�سع دائرتها لت�شمل بقية الدول التي مل
تلتحق بها بعد .
فلالحتاد خربة ا�ستمرت لأربعني عام ًا منذ
ت�أ�سي�سه  ،ومعلوم ان تلك املدة الطويلة
اك�سبت االحتاد الكثري من التجارب ماكان
منها اثناء مرحلة الكفاح امل�سلح  ،او تلك
التي بعد التحرير والتي كانت اعبائها
اكرب بحكم ،ان مهمة اعادة اعمار مادمرته
احلرب ،وبرنامج حملة االعمار ال�شامل
التي ت�صدى لها وقاد تنفيذها �شباب الوطن
 ،كما ان االحتاد ميكنه ان يقدم جتاربه يف
العديد من املجاالت لالحتادات ال�شبابية
ومنظمات ال�شباب وجتمعاتهم يف بلدان
املنطقة  ،يف اطار برنامج تبادل اخلربات
والتجارب  .فلالحتاد جتارب يف العديد
من املجاالت اهمها ت�صديه ملحو االمية
وانطالقه لتطبيق �شعار وزارة التعليم "
التعليم حق للجميع "
كما ان لالحتاد جتربة كبرية يف تنظيم
دورات تدريب وت�أهيل لل�شباب  ،وخرج
العديد من ال�شباب يف دورات الكادر ،
كما يعمل على ت�سيري براجمه ،ويقود

مــقـاالت

جتمعات ال�شباب يف كل املراحل.
اكت�سب االحتاد جتربة كبرية  ،يف تنظيم
مهرجانات ال�شباب �سواء كان ذلك عرب
م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،او مهرجانات
عامة لل�شبا ب  ،كاقامة مهرجانات ال�شباب
التي جتمع ال�شباب االرتري داخل الوطن
واملهجر  ،ومتكني ال�شباب يف خمتلف اركان
العامل من احل�ضور للوطن واالرتباط مبا
يجري يف الوطن ومتابعة التطورات فيه
 ،بحيث يكون كل �شاب ارتري متابع ًا لكل
ما يحدث يف الوطن  ،ويلم بكل تطور
او حدث داخل البالد  ،بحيث ن�ضمن يف
النتيجة ان يرتابط املواطن االرتري يف
�شبكة من العالقات برابط وطني وا�رسي ،
مهما كان بعيد ًا من حيث اجلغرافيا عن
الوطن  ،فانه قريب جد ًا وجداني ًا منه
ووطني ًا اكرث ارتباط ًا مبا يدور من احداث
.
كذلك اكت�سب االحتاد جتربة اجراء
تقييمات م�ستمرة مل�سرية
االحتاد بني كل فرتة واخرى
 ،ملعاجلة كل ما يطر�أ من
خلل  ،وتقومي ما يتطلب من
مهام وبرامج  ،وذلك حتى
ي�ضمن االحتاد جناح م�سريته
 ،وموا�صلة اجنازاته على
كافة املجاالت و ال�صعد .
االمر الذي اك�سب االحتاد
الوطني لل�شباب والطلبة
خربة يف جانب الت�أطري
والتنظيم .
كذلك اكت�سب االحتاد
جتربة كبرية فيما يتعلق
بتنظيم اجلوائز لت�شجيع
املتفوقني
ال�شباب
واملتميزين  ،وتكرميهم باجلوائز( جائزة
زاقري  ،جائزة عنداما�سو  ،مندالي ...الخ)
والتي اتاحت املجال امام ال�شباب يف
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املدار�س وعلى كافة امل�ستويات  ،للتناف�س
ال�رشيف  ،و خلقت اجواء التفوق والنجاح
اكرث من ذي قبل .
كذلك ن�شط االحتاد كثري ًا يف حماربة

العادات ال�ضارة ( ختان االناث  ،زواج
القا�رصات...الخ) وذلك بالتعاون مع
ال�رشكاء من املنظمات وامل�ؤ�س�سات غري
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احلكومية وامل�ؤ�س�سات الدينية بالداخل
وامل�ؤ�س�سات احلكومية املهتمة وذات
العالقة .
كذلك و مبا ان لالحتاد عالقات اقليمية
و دولية ميكنه ان ي�سهم
كثري ًا يف الدفع بالعالقات
ال�شبابية يف منطقة القرن
االفريقي اىل �آفاق او�سع ،
ويتيح له جماالت تعاون
اكرب على ال�صعيد الإقليمي او
الدويل  ،خا�صة وان بع�ض
يف
االحتادات ال�شبابية
املنطقة ونتيجة للحروب
وال�رصاعات التي عانت منها
دول املنطقة ،مل تتمكن
من لعب الدور املنوط به
كما ينبغي  ،ومل ت�سمح لها
ظروف عدم اال�ستقرار من
القيام مبا ينبغي ان تقوم
به .
لذلك تنتظر االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة  ،مهام كبرية وعظيمة  ،عليه
ان يتحمل م�سئوليتها بالعمل مع بقية
االحتادات ال�شبابية والطالبية  ،للنهو�ض
بال�شباب يف املنطقة  ،واطالق مبادراته
 ،وطاقاته للدفع مبنطقة القرن االقريقي
لالمام لتعوي�ض تلك ال�سنني العجاف
التي ع�صفت به وبان�سانه  ،ليخرج معافى
وقد ا�ستعاد عافيته  ،ولتمكني اجلميع
من ا�ستبدال لغة املدفع والر�شا�ش اىل لغة
التعاون والتكامل واال�ستفادة من الرثوات
الكبرية باملنطقة التي حتتل اهم املواقع
اال�سرتاتيجية يف العامل ومتتلك اهم
املوارد  ،فال�شباب هو الدينمو املحرك
لكل قطاعات التنمية واالعمار  ،وهو امل
االمم يف ا�ست�رشاف �آفاق امل�ستقبل الواعد ،
كما نتمنى ايتحذو بقية املنظمات الن�سائية
والعمالية وغريها بالعمل مع ًا وبتن�سيق
كامل مع املنظمات النظرية لها يف القرن
االفريقي لننعم بال�سالم يف كل جماالته
وميادينه الوا�سعة والكبرية .

مــقـاالت
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عملية �سالم القرن االفريقى ...اخللفيات والآفاق
كتب� ..سعد رم�ضان
بعد عقود من احلروب والنزاعات
والتدخالت االجنبية تارة عرب القواعد
الع�سكرية وما �سمى بقوات حفظ ال�سالم
وتارة اخرى عربت�شجيع هجرة االدمغة
و�سواعد ال�شباب واالجتار بالب�رش وتارة
ثالثة عربالعقوبات ،باخت�صار عمت
منطقتنا فو�ضى عارمة وخراب ودمار مل
يبق ومل يذر .فو�ضى ،اوجدت االر�ضية
املالئمة النت�شار ال�رصاعات والنزاعات
احلدودية او االثنية واالرهاب واالوبئة
واالمرا�ض واملجاعات وهدر املوارد
والطاقات وا�ضاعة الفر�ص وغياب الثقة
و�سد الآفاق ،وتعر�ضت دول للف�شل
والتق�سيم وا�صبح بع�ضها قاب قو�سني
او ادنى من االنهيار .تلك هى حال
منطقتنا .وكان الرتريا ن�صيب وافر من
االنعكا�سات ال�سلبية لهذه الفو�ضى,
فقد ا�ضطرت خلو�ض حرب �رضو�س على
حدودها ،وتعر�ضت للعقوبات بحجج
اوهى من خيوط العنكبوت ,وهجرة
ادمغة و�سواعد واجتار بالب�رش.
ويعود ال�سبب الرئي�سى ملا حدث
فى اال�سرتاتيجيات الدولية التى ت�أبى
اال ان يكون لها اليد الطوىل فى ر�سم
م�صري واولويات و�سيا�سات منطقة
تتمتع بجيوا�سرتاتيجيا غاية فى االهمية
واحل�سا�سية .واالمر الآخر هو ه�شا�شة
الفاعلني املحليني ،وغياب ال�سيا�سات
واالرادات التى تردع عدو طامع وتطمئن
حليف او �رشيك ،االدهى من ذلك ان
البع�ض �سارع اىل التماهى معها ظان ًا
انها موجة ميتطيها ليحقق عربها اهدافه
التى هى �صنيعة خيال جامح والتى
التبعد عن ارنبة انفه فى مداها.
واال�سرتاتيجية الكربى التى ا�ستطاعت
احداث كل ذلك ،هى اال�سرتاتيجية التى
�سعت اىل حكم العامل بن�رش الفو�ضى
اخلالقة  -بدي ً
ال للرباجماتية  -عرب
االرهاب فى ال�رشق االو�سط والوكالء
فى افريقيا واحتواء الدول الناه�ضة او
التى تعاود النهو�ض فى ا�صقاع اخرى
من العامل واحالل الدوافع االيدلوجية
والرغبات الذاتية حمل احلقائق
العلمية.
فلماذا ال�سالم الآن؟ ان نظرة فاح�صة
على االو�ضاع الدولية ب�شكل عام
ومنطقتنا ب�شكل خا�ص تك�شف امل�آل
املزرى الذى �آلت اليه هذه ال�سيا�سة،

فاالرهاب فى انح�سار ،والوكالء ا�ضعف
واغبى من ان ينجزوا ما اوكل اليهم،
و�سيا�سة االحتواء اف�ضت اىل ظهور
مواقع قوة جديدة و انزوت الرغبات
الذاتية والدوافع االيديولوجية امام
عناد احلقائق و�صالبة الوقائع .وقد
ف�شلت هذه اال�سرتاتيجية ب�سبب ال
واقعيتها وب�سبب مقاومة ال�شعوب لها
فى كل مكان وفى املقدمة منها ال�صمود
والت�صدى اال�سطوريني لل�شعب االرترى،
ودعمه الالحمدود ملقاومة وت�صدى
�شعوب اخرى وخا�صة �شعبى اثيوبيا
وال�صومال ،دون ان ي�أبه ملا حلق به
من جراء ذلك .وبالتواىل ،ا�صبحت
هذه اال�سرتاتيجية امام خيارين ال ثالث
لهما ،اما اال�صطدام بحائط م�سدود او
اجراء مراجعات تفدى اىل حتقيق و�ضمان
امل�صالح بو�سائل اف�ضل واجنع ،ويبدو
ان اخليار الثانى وجد التف�ضيل ،لكنه
مل يتبلور بعد ومل تت�ضح مالحمه ب�شكل
جلى ،اال ان االنفراجة وا�ضحة لكل ذى
عينني وان كوة قد انفتحت .وقد ت�سلل
ال�سالم الذى نعي�ش بواكريه مع الت�شديد
على كلمة بواكريه فى هذه االيام من هذه
االنفراجة وتلك الكوة ،هذا او ًال ،ومن
هنا ي�أتى ثانياً ،الرتكيز على البعد
االقليمى لعملية ال�سالم ،وامل�صاحلات
التى �شملت لي�س ارتريا واثيوبيا فقط،
بل �شملت معظم دول القرن االفريقى
والبقية ترتى.
وماذا عن البعد املحلى االرترى
لعملية ال�سالم هذه؟
ال�سيا�سى
العزل
�سيا�سة
ان

والدبلوما�سى واالنهاك االقت�صادى
واالجتماعى الذى تعر�ضت له ارتريا قد
مت الت�صدى لها وب�شكل يتنا�سب حجمه
مع حجم التحديات من جهة وحجم
االمكانيات والقدرات املتاحة من جهة
اخرى .ورغم ذلك فان اال�رضار ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية ال ميكن
التقليل من �ش�أنها ،حيث ا�ضطرت الدولة
االرترية ان تعطى االولوية للدفاع عن
وجودها و�سيادتها ،وحلقت ا�رضار جمة
بالقوة الب�رشية – را�سمال ارتريا االول
– وباالقت�صاد نتيجة قرار احلظر اجلائر
وهجرة االدمغة وال�سواعد ،باال�ضافة
ملا حلق بامل�ؤ�س�سات وامل�ؤ�س�ساتية
وبالعملية ال�سيا�سية التى كانت قد بد�أـ
فى التطور بزخم مت�سارع.
ويك�شف ذلك عن حجم املهمة املنت�صبة
امام ال�شعب االرترى وقيادته ونوعيتها،
اذ لي�س املطلوب و�ضع املعاجلات
الآنية فقط ،بل و�ضع اال�سرتاتيجيات
على املدايات املختلفة وو�ضع اخلطط
وحتديد االولويات وامل�سارات ،وهو ما
تنكب عليه احلكومة حالياً.
وبالتاىل ،فان ارتريا التى لعبت
وتلعب دور ًا ريادي ًا فى الرتتيبات
واجلهود الثنائية واجلماعية من اجل
قرن افريقى جديد ي�سوده اال�ستقرار
والتعاون والوئام ،تدرك ان ذلك �رشط
ال غنى عنه الحداث حتوالت نوعية
و�رسيعة والتى البد ان تنعك�س عليها
ا�ستقرار ًا ورخاء ًا وتنمية م�ستدامة وفى
كافة جماالت واوجه احلياة .وان غد ًا
لناظره لقريب.
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�آفاق تربوية

دور التعليم يف ت�أمني م�ستقبل ال�شباب

�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
لعله من �أخطر االجتاهات والت�رصفات
ال�سائدة لدى عدد كبري من ال�شباب هي
الإندفاع �إىل القيام بعمل ما وال�رشوع يف
تنفيذه دون تخطيط م�سبق ودون و�ضع برنامج
عقالين مدرو�س  ،ومثل هذه الت�رصفات غري
املربجمة وغري املعقولة تالحظ وت�شاهد
عندهم ب�شكل يومي  ،والتي يقع حتت طائلتها
ووط�أتها الكثري من ال�شباب  ،ورمبا ال نبالغ
�إن قلنا �أن الت�رصفات الع�شوائية والعاطفية
تعترب هي ال�سمة الغالبة يف اعمالهم
وهي امل�س�ؤولة عن ف�شل
وت�رصفاتهم
الكثريين منهم يف حياتهم العملية والعلمية
� ،إن مل نقل هي امل�س�ؤولة عن و�ضع الكثريين
منهم �أمام اخل�سائر واملهالك املادية منها
واملعنوية  ،و�ضياع جمهوداتهم العقلية
والع�ضلية والفكرية هدرا وبال فائدة .
ومع �أن امل�س�ؤولية عن ذلك كله التقع
على ال�شباب وحدهم  ،باعتبار �أن بع�ضهم
مل ي�صل بعد �إىل م�ستوى الن�ضج العقلي
واجل�سمي بحكم العمر و�صغر ال�سن � ،إال
�أن ذلك اليعفيهم عن حتمل امل�س�ؤولية ب�شكل
كامل متاما  ،فهم امل�س�ؤولون الأوائل عن
كل ما يتخذونه من قرارات �صائبة �أو خاطئة
 ،م�رضة مب�ستقبلهم �أو مفيدة ونافعة لهم
 ،ملبية �أم غري ملبية مل�صاحلهم وم�صالح
ا�رسهم وجمتمعاتهم وكذلك وطنهم  ،ولذلك
وجب عليهم التفكري مليا يف نتائج وتبعات
كل خطوة يتخذونها قبل اتخاذ القرار  ،كما
يجب عليهم م�شاورة �أهل الر�أي واخلربة قبل
الإقدام يف اتخاذ قرارات هامة مت�س م�ستقبلهم
برمته  ،كما يجب على اجلهات امل�س�ؤولة
العناية بهم وم�ساعدتهم على اتخاذ القرارات
ال�صائبة من خالل التوجيه والربجمة
والتخطيط ال�سليم الذي من �ش�أنه ت�أمني
امل�ستقبل الالئق بهم .
من �أكرث املفاهيم االجتماعية ال�سائدة
واخلطرية على م�ستقبل ال�شباب وكذلك
املجتمعات � ،أن نت�صور ب�أن الهدف من
بناء املدر�سة و�إقامة التعليم هو اكت�ساب
بع�ض املعلومات الب�سيطة التي قد تكون �أو
ال تكون لها عالقة مبا�رشة بحياتنا  ،والتي
قد تفيدنا �أو التفيدنا يف يوم من الأيام من
حياتنا ،
نا�سني �أو متنا�سني ب�أن التعليم هو الذي
غري حياة الكثري من الأفراد واملجتمعات من

البداوة �إىل احل�ضارة ومن الت�أخر والتقهقر
�إىل التقدم العلمي والتكنولوجي  ،ومن الفقر
والعوز �إىل الغنى والرخاء االقت�صادي  ،ومن
االتكالية وانتظار الهبات من الآخرين �إىل
قوة علمية واقت�صادية عظمى يعمل الأقوياء
لها �ألف ح�ساب  ،والأمثلة على ما نقول
من ال�شعوب والدول يف عامل اليوم بالطبع
لي�ست قليلة  ،حيث �أن هناك الكثري من الدول
وال�شعوب التي مل تكن لها مكانة �أو ح�ضارة
تذكر يف العامل القدمي  ،ولكنها وبف�ضل
اتباعها وعملها يف تقوية العملية التعليمية
عندها ،وبف�ضل و�ضعها للربامج وال�سيا�سات
احلكيمة وامل�سبقة والكفيلة بتنمية القوى
الب�رشية فيها ب�شكل عام وال�شباب ب�شكل
خا�ص  ،حيث �أنها قد �أفلحت يف تربية
وتوجيه ال�شباب فيها و�أ�صبحت بذلك يف
مقدمة العامل املتح�رض واملتقدم  ،و�أ�صبح
الأفراد فيها يتمتعون بجميع و�سائل الرفاهية
والرخاء .
وهذه بالطبع نظرة ق�صرية وب�سيطة
الترقى �إىل ما يهدف �إليه علماء الرتبية
وعلم الآجتماع وغريهم من املهتمني مب�ستقبل
الأجيال وتطوير املجتمعات  ،حيث �أنه يهمل
النواحي الهامة التي تتمثل يف �أن التعليم
يعمل على ت�شكيل �شخ�صية املتعلم وتربيته
على ح�سن الأخالق وجتعله عن�رصا نا�ضجا
وم�ساهما يف بناء نف�سه وا�رسته وجمتمعاته
ومن ثم وطنه  ،كما متده مبجموعة هائلة

من العلوم واملعارف واملهارات واخلربات
احلياتية التي متكنه من �أن يتناف�س مع غريه
من الب�رش يف ممار�سة معي�شته احلياتية ،
وتك�سبه الثقة بالنف�س ليلعب دوره كمواطن
�صالح واع  ،يعي ما له وماعليه .
ومن جانبنا ن�ستطيع �أن نو�صي ال�شباب
وذلك من �أجل �أن ن�ساهم يف �أن ي�سلم �شبابنا
من الت�رصفات الع�شوائية والعاطفية املدمرة
 ،وكذلك �أن يتمكنو من جتنب الأعمال
امل�رضة بهم ومب�ستقبلهم  ،ونحن ك�شباب �إذا
�أردنا �أن ننجح يف حياتنا  ،فالبد لنا من
التم�سك بعن�رصين هامني و�أ�سا�سيني عند
القيام بكل عمل نقوم به هما � -:أوال التم�سك
بتنمية الوعي الذاتي لدينا  :وذلك عن طريق
احل�صول على املعلومات ال�رضورية لكل ما
نريد عمله و�سلوكه يف يف حياتنا اخلا�صة
والعامة  ،و يتطلب تنمية الوعي الذاتي
لدى ال�شباب الت�أكد من توفر ال�رشوط �أو
النقاط التالية يف العمل قبل القيام به -:
 – 1و�ضع برنامج مف�صل  :ووا�ضح املعامل
للعمل لتحقيق طموحاته امل�ستقبلية ب�شكل
متدرج ح�سب الأوليات  ،مع مالحظة �إمكانية
تاجيل جزء �أو �أجزاء منه يف حالة تعذر
تنفيذه ب�شكل كامل ويف نف�س الوقت .
 -2حتديد الهدف من الربنامج :لأن
عدم وجود الهدف �أو عدم حتديده ي�ؤدي
بال�رضورة �إىل التعود على العمل الع�شوائي
غري املدرو�س  ،كما �أن عدم وجود الهدف
من الربنامج يعترب من �أهم عوامل الف�شل يف

�آفاق تربوية
جميع ت�رصفاتنا الفردية واجلماعية .
 -3و�ضع امليزانية ال�رضورية لتنفيذ
الربنامج  ،ففي حالة عدم وجودها ي�صبح
الربنامج قد ف�شل م�سبقا .
 -4حتديد الأدوات والو�سائل التي �ستمكننا
من تنفيذ الربنامج املو�ضوع على الوجه
الأكمل  ،ويعني ذلك العمل لإمتالك القدرة
على فهم وا�ستخدام الأدوات العلمية والعملية
لتكنولوجيا املعلومات احلالية ذات العالقة
بالربنامج ومبجاالت العمل واحلياة املهنية
التي يتوقع الفرد �أن ي�سلكها يف حياته
امل�ستقبلية برمتها .
امل�صادر للح�صول على
 -5حتديد
املعلومات اخلا�صة بالربنامج  ،ويق�صد
ال�شاب ليكت�سب
بذلك �أن تتاح للفرد
القدرة على فهم وحتديد املكان ،و�أ�ساليب
الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ،خا�صة تلك
املو�سوعات العلمية التي ترد ب�شكل يومي
واملوارد
عن طريق الو�سائل الإعالمية
املعلوماتية املختلفة من قبل ال�شبكات
املحلية والعاملية .
 -6الوعي االجتماعي البنائي ،ويق�صد
بهذا �أن يكون ال�شاب مزودا بالقدرة على
فهم الكيفية التي تتكون بها املعلومة
اخلا�صة مبا يريد التخطيط له  ،وطريقة
بنائها وانتاجها مهنيا  ،وما ميكن �أن يرتتب
عليها من ردود الفعل عاطفيا و�إنفعاليا ،
ومدى فائدتها له ولغريه  ،ومدى منا�سبتها
للمجتمع املحلي  ،بل و�أ�رضارها اجتماعيا
وثقافيا .
-7الوعي البحثي ،وهي �أن يكت�سب ال�شاب
القدرة على فهم وا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا
املعلومات الأ�سا�سية ذات العالقة بعمل
الباحث والعامل اليوم.
 -8الوعي بو�سائل الن�رش ،ويق�صد به �أن
يكت�سب ال�شاب القدرة على تن�سيق ون�رش
الأبحاث والأفكار �إلكرتونيا ،يف �أ�شكال
ن�صية �أو ذات و�سائط متعددة  ...لتعريفها
باملجتمع الإلكرتوين العلمي املحيط به
حمليا وعامليا .
 -9الوعي بالتكنولوجيا النا�شئة ،ويق�صد
به �أن يكت�سب ال�شاب القدرة امل�ستمرة على
التبني ،الفهم ،التقييم واال�ستفادة من
االبتكارات النا�شئة امل�ستمرة لتكنولوجيا
املعلومات لكي ال يكون مقيدا باالدوات
يكون قرارات
وامل�صادر التي ميتلكها ،ولكي ّ
�أكرث ذكاءا من خالل �إمتالكه للأجد والأفيد
منها.
-10الوعي النقدي ،ويعني ذلك �أن ميتلك
ال�شاب القدرة على التقييم والتفكري الناقد
للفكر الإن�ساين واالجتماعي من حيث نقاط
ال�ضعف والقوة ،و�إمكاناته وحدوده وفوائده
وتكاليف تكنولوجيا املعلومات  ،بدال من
التلقي والقبول ال�سلبيني لها  ،و�أن يكون
قادرا على احلكم لها �أو عليها .
 -11ال�صرب والثبات على مواجهة ال�صعوبات
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وال�شدائد التي تعرت�ض طريقنا �إىل النجاح ،
فال�صرب هو ال�رشط الأول والأ�سا�سي للنجاح
لي�س يف التعليم والدرا�سة فقط  ،بل ويف
جميع الأعمال احلياتية  ،ومن الميتلك ال�صرب
الميكن �أن يتجاوز ال�صعوبات  ،فكل الأعمال
املفيدة وكل التخ�ص�صات العلمية حتتاج �إىل
�صرب ومثابرة للتغلب عليها  ،فيجب علينا
حتدي تلك ال�صعوبات ب�صرب وجلد � ،أيا كان
نوعها وم�صدرها و�سببها  ،وعلينا �أن ن�ست�شهد
يف هذا ال�سياق بقول ال�شاعر امل�شهور الذي
يفيد با�ستحالة حتقق الأهداف دون التعب
والكد  ،ومن �أراد احل�صول على النجاح من
غري �أن يتعب ويكد فهو واهم كذاب  ،ويحلم
ب�شيئ م�ستحيل  ،وكل العلماء والعظماء مل
ي�صبحو علماء وعظماء � ،إال بعدما حققو
�رشط التعب والكد .
*******
بقدر الكد تكت�سب املعايل
ومن طلب العلى �سهر الل�سايل .
ومن طلب العلى من غري كد **********
�أ�ضاع العمر يف طلب املحايل .
(ب) ثانيا التم�سك بالتعليم ب�شقيه ( �أي
التعليم املدر�سي الر�سمي والتعليم الذاتي
) فنحن ك�شباب يجب علينا �أن نحر�ص على
احل�صول على التعليم مهما كلفنا من وقت
ومال وجهد  ،فالتعليم هو �رس جناحنا
وانت�صارنا وزادنا يف حياتنا  ،وهو الذي
يعطي معنى مل�سرية عمرنا من �أجل ال�سعي
لتحقيق طموحاتنا احلالية وامل�ستقبلية
 ،وهوالذي يعمل على متكيننا من التغلب
على جميع ال�صعوبات التي تواجهنا بكل
وعي وعقالنية  ،وهو الذي �سيجعل منا
رجاال م�شاهري يف جميع املجاالت العلمية (
مثل الرتبية والتعليم وال�صحافة والطب
والهند�سة والزراعة واالقت�صاد وعلوم
اللغات ......الخ ) ف�أنا ك�شاب يجب علي
�أن �أن �أ�س�أل نف�سي هذا ال�س�ؤال دائما  ،ماذا
�س�أكون عندما �أغدو كبريا ؟
هل �س�أكون �صحفيا �شهريا ؟ �أو �س�أكون طبيبا
ماهرا ؟ �أم �س�أكون معلما قديرا ؟ �أم �س�أكون
مهند�سا بارعا ،
كما يجب �أن تكون الإجابة عن هذه الأ�سئلة
ب�شكل عملي ولي�س جمرد �أمنيات تتكرر هنا
وهناك .
ومن �أهم املبادئ التي يك�سبها التعليم
للفرد �أنه يجعلنا �أ�شخا�صا ن�سري ب�شكل
خمطط ومربمج يت�سم بو�ضوح الهدف منه
ومعقولية و�سائل تنفيذه  ،واليت�رصف
االن�سان املتعلم ب�شكل عاطفي ع�شوائي قد
ترتتب عليه خ�سائر مادية �أو معنوية له
�أو لغريه .
ويف حقيقة الأمر �أن الرتبية والتعليم
يلعبان دورا كبريا يف �إزالة ال�سلوكيات
العاطفية والع�شوائية  ،وذلك برتبية الأجيال
على اتباع التفكري والأ�سلوب العلميني يف
حياتهم اخلا�صة والعامة  ،وعند تعاملهم
مع غريهم من �أفراد املجتمع املحيط بهم

20

ال�شباب

 ،وذلك بتوريثهم له كثقافة  ،وهوما
�أ�صبح يعرف بالثقافة 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 .
ومبا �أن املدر�سة هي املكان الأول لتقدمي
العلم والتعليم  ،فقد �أ�صبح من ال�رضوري
�أن يلتحق كل �شاب و�شابة باملدر�سة  ،و�إن
املدر�سة يف حقيقتها ما هي �إال مكان تتجمع
فيه خمتلف العلوم واملعارف وجتارب
وخربات العامل كله يف املا�ضي واحلا�رض
وتقدمها يف طبق من ذهب للطالب  ،فال غرو
وال عجب �أن تكون مكانا جذابا للتلميذ ،
وفوق هذا وذاك ف�إن التالميذ يحلمون ببلوغ
الأهداف وحتقيق امل�ستقبل امل�رشق والباهر
من خالل الدرا�سة بها وتلقي خمتلف املهارات
واخلربات التي تعينهم يف حياتهم امل�ستقبلية
مما يجدونه داخل الكتب وي�ستنبطونه من
�صدور املعلمني يف داخل املدر�سة  ،فاملدر�سة
بالن�سبة للتالميذ هي ذلك املكان الذي يكمل
�شخ�صيتهم  ،ويبني عقولهم وي�صقل خرباتهم
ومهاراتهم وينمي م�شاعرهم االجتماعية
والنف�سية والعقلية والوجدانية والروحية
وال�شعورية واحل�سية والذوقية ......
 ،فيعدهم ليكونو �أفرادا ومواطنني �صاحلني
ونافعني لأنف�سهم �أوال ولأ�رسهم ثانيا ثم
لوطنهم عموما  ،لأن املواطن ال�صالح هو
الذي يعرف ماله من حقوق فيبادر باحل�صول
عليها  ،وما عليه من واجبات فيقوم ب�أدائها
طواعية وبال توان ،وهذا عني ما تقوم
املدر�سة بتوفريه للطالب من خالل ما تقدمه
من درو�س يف مناهجها الدرا�سية املختلفة ،
وبراجمها الرتبوية والتوجيهية املعمول
بها يف داخلها  ،فهال فكر اجلميع يف جعل
املدر�سة بيئة جاذبة فعال يتوفر فيها احلب
واحلنان والتعاون والوئام للتلميذ ؟؟
ولي�ست بيئة طاردة له ؟؟؟.
ففي الوقت الذي �أ�صبح فيه تقدم
الأفراد واجلماعات وال�شعوب والدول يتوقف
لي�س فقط على جمرد التعليم حيث القدرة
على القراءة والكتابة � ،أوما ي�سمى مبحو
الأمية  ،بل و�أ�صبح يعتمد على التقدم
التكنولوجي والتقني والتدفق املعلوماتي
الهائل  ،ف�إنه �أ�صبح لزاما علينا لي�س
فقط تعليمهم القراءة والكتابة ،بل و�أي�ضا
اك�سابهم القدرة على التعامل مع العامل
املعا�رص عامل التكنولوجيا و�صعود الف�ضاء
 ،ومن �أب�سط طرق اال�ستفادة من ذلك هي
االهتمام بالتعليم  ،فيجب علينا �أن نهتم
بتعليم �أبنائنا كما نهتم بباقي حاجاتهم
احلياتية ال�رضورية مثل امل�أكل وامل�رشب
وامللب�س وامل�أوى وغريها .
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�سياحة

�أهمية اجلزر يف دعم الن�شاط ال�سياحي
قا�سم �أحمد

عزيزي القارئ  ،يف هذا املقال �سنتحدث
عن اهمية اجلزر يف اجلذب ال�سياحي  ،لكن
قبل اخلو�ض يف املو�ضوع مبا�رشة �أو ًال نتعرف
على ماهية ال�سياحة  ،خا�صة يف الوقت احلايل
وم�ستقبلها ،فال�سياحة وكما عرفها اخلرباء هي
االنتقال وامل�شي من موقع �إىل �آخر� ،سواء يف
دولة معينة �أو �إقليم محُ ّدد �أو حول العامل ،من
�أجل الو�صول �إىل حاجات معينة ،وبعيدة عن
مكان ال�سكن الدائم �أو بيئة الأعمال �أو احلروب،
ومنظمات ال�سياحة الدول ّية
ووردت عن هيئات ُ
عرفت
بع�ض التعريفات ال�سياحية ،حيث َّ
منظمة ال�سياحة العامل ّية ال�سياح ب�أنّ هم جميع
مكان ما ُ
ٍ
مل ّد ِة 24
الأ�شخا�ص الذين يوجدون يف
�ساعة ،بهدف احل�صول على و�سائل الرتفيه
التي ت�شمل الإجازات والريا�ضة واال�ستجمام،
عرف الدرا�سة اخلا�صة بال�سياحة القوم ّية
كما تُ َّ
الأمريك ّية ال�سياحة ب�أنّ ها كافة الن�شاطات �أو
الت�رصفات التي ُيطبقها الأ�شخا�ص �أثناء ذهابهم
لرحالت خارج منازلهم وجمتمعهم ،ولأي هدف
معني � اّإل الرحالت اخلا�صة بالذهاب اليومي �إىل
العمل.
عد ال�سياحة جمموعةً من الأعمال والوظائف
تُ ّ
التي تخدم ال�س ّياح وتُ �ساهم يف توفري �أماكن
�إقامة ،وو�سائل النقل ،واملواقع الرتفيه ّية
جلميع ال�سياح ،كما تُ عترب ال�سياحة و�سيلةً
من و�سائل الت�سويق التي تُ عرِّ ف بخ�صائ�ص
ٍ
جمموعة من الوجهات ُ
املخ�ص�صة لل�سفر،
ولل�سياحة جمموعة �أركان وهي النقل الذي
يقوم بتو�ضيح طبيعة ارتباط و�سائل النقل مع
ال�سياحي ،فال ت�ستطيع ال�سياحة حتقيق
القطاع
ّ
التطور والنجاح دون االعتماد على تطور و�سائل
املوا�صالت ُ
وطرق النقل ،وي�شمل النقل الفئات
الآتية ،و�سائل النقل الربي ،وهي الدراجات،
وال�سيارات ،والقطارات ،واحلافالت ،و�سائل
النقل البحري ،وهي الزوارق ،وال�سفن،
واملراكب ،و�سائل النقل اجلوي ،وهي جميع
�أنواع الطائرات ،الإيواء وهو الأماكن التي
ي�ستخدمها ال�سائح للإقامة ب�شكلٍ م�ؤقت عند
و�صوله �إىل املكان �أو الدولة التي �سافر لها،
ومن �أ�شكال الإيواء املخيمات ،والفنادق،
وال�شقق ال�سياح ّية .الربامج وهي اعتماد
الرحلة ال�سياح ّية على تطبيق برنامج
محُ ّد ٍد وخا�ص بال�سائح ،ومن الأمثلة على
ن�شاطات الربامج ال�سياح ّية زيارة املناطق
الريا�ض ّية ،والدين ّية ،والطبيع ّية،
أثرية،
والعالج ّية ،والرتفيه ّية ،وال ّ
والتاريخ ّية ،كما ت�شمل زيارة احلدائق
ّجارية.
والأ�سواق واملحالت الت
ّ
عزيزي القارئ ،ان بالدنا ارتريا تتمتع

مبقومات �سياحية ا�ستثنائية �ساحرة
وفاتنة ،تتوفر كافة املقومات
ال�سياحية يف ارتريا من اماكن
تاريخية واثرية ومواقع جغرافية
قل مثيلها يف الكثري من مناطق
العامل ،ومعامل متنوعة من ه�ضاب
وت�ضاري�س ووديان خمتلفة االحجام
ومراعي طبيعية و�صناعية و�سهول
منب�سطة وطرق م�سفلتة ومعبدة تربط
البالد مثل بيت العنكبوت ،ومناخ
منفرد ومتميز  ،ا�ضافة اىل �شعب
م�ضياف ب�شو�ش �شهد له التاريخ،
�شعب من اهم �سماته الكرم والت�سامح � ،شعب
يعرف مبد يد العون وامل�ساعدة  ،ذو مبادئ
ومواقف ثابتة� ،شعب مكد وجمد ،وهناك اي�ضا
عزيزي القارئ معلم �سياحي هام مل ت�ستفد منه
البالد حتى هذه اللحظة ،اال ان وزارة ال�سياحة
و�رشكائها ت�ضع خطط ًا مرفقة بدرا�سات معمقة
جلعل هذا املعلم من اهم املعامل ال�سياحية
يف العامل ،ملا يتمع به من موقع جغرايف
ومقومات �سياحية بكل املقايي�س ،و�أهمية هذا
املعلم عزيزي القارئ ال يختلف عليها اثنان ،
حيث يوجد يف البحر االحمر الذي متتلك فيه
ارتريا �شاطئ يبلغ طوله حوايل  1200كيلومرت
موارد �سياحية الح�رص لها  ،وقت ت�أكد ب�أن
اجلزر االرترية تعد من اف�ضل جزر العامل من
الناحية الياحية اذا ا�ستغلت كما ينبغي ،حيث
تتمتع مبناخ دافئ  ،و�شعاب مرجانية حتيط
بكل اجلزر اكربها جزيرة دهلك.
عزيزي القارئ تقع �إريرتيا على ال�ساحل
الغربي للبحر الأحمر ،وتبلغ م�ساحتها 124
�ألف كيلو مرت مربع ،وتقع بني خطي عر�ض
 18 – 12درجه �شمال خط الإ�ستواء ،كما يف�صل
البحر الأحمر بني �إريرتيا و�شبه اجلزيرة
العربية  ،يحدها من ال�شمال وال�شمال الغربي
ال�سودان ويحدها من الغرب ومن اجلنوب
الغربي �إثيوبيا ويحدها من اجلنوب جيبوتي
ومن ال�رشق البحر الأحمر ،وقد تزايدت الأهمية
اال�سرتاتيجية ملوقع �إريرتيا بعد افتتاح قناة
ال�سوي�س المتدادها على مدخل البحر الأحمر
يف مواجهة اليمن واململكة العربية ال�سعودية،

وكانت ارتريا بوابة افريقيا الوحيد مبنفذها
ميناء عدولي�س الذي جتري له الدرا�سات
واال�ستك�شافات امل�سحية يف الوقت احلايل وهو
يف حد ذاته معلم بارز لدى البالد.
كما تتمتع �إريرتيا مبناخ ربيعي دائم طوال
العام ال تزيد درجة احلرارة فيه عن  18درجة
مئوية عدا �شهر يناير الذي تنخف�ض فيه درجة
احلرارة �إىل  5درجة مئوية حتت ال�صفر ،وتقع
العا�صمة �أ�سمرة يف قمة اله�ضبة الإريرتية،
يرتاوح ارتفاع ه�ضبة �إريرتيا الداخلية بني
1800م و2400م عن �سطح البحر ،فيتيح لها
جو ربيعي
اعتدا ًال متميز ًا يف املناخ ،وي�سوده ّ
معظم �أ�شهر ال�سنة ،حيث متتلك �إريرتيا �أكرب
�ساحل على البحر الأحمر من بقية الدول املطلة
عليه ويبلغ طول ال�ساحل الإريرتي  ،كما متتلك
�إريرتيا جمموعة كبرية من اجلزر �أكربها
�أرخبيل دهلك الأهلة بال�سكان و�أقرب هذه اجلزر
�إىل م�ضيق باب املندب هي جزيرتي حالب
وفاطمة ،وهناك �شواطئ تتم ّيز برمالها البي�ضاء
املتلألئة بالإ�ضافة �إىل كرثة �أ�شجار املاجنروف
وتنوع مده�ش للأ�سماك
التي حتيط بتلك اجلزر،
ّ
وال�شعاب املرجان ّية التي ميكن للزائر �أن
ي�ستمتع بالنظر �إليها عن طريق ممار�سة ريا�ضة
املتنوعة.
الربية
الغو�ص ،وفيها �أي�ض ًا احلياة
ّ
ّ
عزيزي القارئ ،اجلزر تعد من �أروع و �أف�ضل
الأماكن التي تتّجه �إليها رحالت اال�ستجمام،
فهي من جهة تتميز باالنعزال عن العامل احلديث
تقدم للزائر فر�صةً
وال�صاخب ،ومن جهة �أخرى ّ
ِ
ً
ب�شواطئها الهادئة ،ومناظرها
نادرة لال�ستمتاع
اخلالبة� ،أو ب�آثارها القدمية والتي تقف
ٍ
ٍ
ً
تاريخية مهمة ،وميكن
أحداث
�شاهدة على �
مالحظة الأخرية ب�شكل وا�ضح لدى العديد من
اجلزر االرترية ،كما ميكن للزائر �إليها القيام
بن�شاطات متنوعة ،كال�سباحة ،والغو�ص
ال�صيد ،و التمتع بجمال ال�شعب املرجانية
والكائنات البحرية وغريها ،فهناك جزر قد
�أُدرِ جت �ضمن قائمة اليوني�سكو ،ملا تتم ّيز
به من غابات جذّابة ،كما تتم ّيز ب�شعابها
املرجان ّية ُ
املزدهرة ،وال�شواطئ الربكان ّية

�سياحة
ُ
املزدانة ب�أ�شجار النخيل املحاطة بال�صخور
ُ
اجلزر واملحم ّيات
العمالقة ،وت�شكّ ل
اال�ستوائ ّية ما يقارب ن�صف م�ساحتها الكل ّية،
 ،حيث حتتل اجلزر االرترية مكانة اكرب
من هذه اجلزر ،ملا تتمتع به من مقومات
�سياحية عالية جد ًا ،وتتم ّيز ب�شواطئها
ُ
املحاطة ب�أ�شجار املاجنروف
الرائعة
والطيور  ،ا�ضافة اىل �سكانها الذين يعدون
وديةً يف منطقتنا ،يتميزون
ال�سكّ ان ّ
من �أكرث ُّ
باالبت�سامة والرتحيب بالزوار.
ّ ُمعظم ُ
اجلزر ت�شرتك يف �صفة واحدة وهي
الهدوء وال ُبعد عن ال�صخب ،حيث يمُ كن لل�شخ�ص
�أن يق�صدها لق�ضاء �إجازة مم ّيزة ،ينعم فيها
بالهدوء واال�سرتخاء،و�إن معظم جزر العامل
لي�ست اف�ضل واجمل من اجلزر االرترية  ،مبا
تزخر به من مقومامت ومعامل �سياحية �ضخمة،
ومع تبا�شري ال�سالم الذي �أطل يف منطقة القرن
االفريقي �سوف ت�صبح اجلزر االرترية من اكرث
ٍ
مبكانة
اجلزر جماال وجذب ًا لل�سواح ،فهي تتمتّع
كونها �شهدت �أحداث ًا مهمةً من
تاريخ ّي ٍة كبرية ْ
التاريخ االرتري ،فهي ت�ضم بني ثناياها احداث
ِ
بالقدم ،وتعد
تاريخية وهذا يدل على �أهميتها
�شواطئها بحد ِ
ُ
ذاتها من �أهم عنا�رص اجلذب
ال�سياحي فيها.
كما �أن �أرخبيل دهلك وعددها  126جزيرة
 ،ت�شتهر ب�صيد الل�ؤل�ؤ من احلقبة الرومانية
وما زالت تنتج كميات كبرية منه ،من �أ�صل
 126جزيرة تتمتيز باحلياة البحرية املتنوعة
والطيور البحرية جتذب العديد من ال�سياح،
ميتهن قاطني تلك اجلزر �صيد اال�سماك
واملرجان والل�ؤل�ؤ بالإ�ضافة �إىل تربية املاعز
واجلمال ،واللغات ال�سائدة هي التغري والعفر
ولغة الدهالكة ،وميكن الو�صول للجزر عن
طريق ميناء م�صوع ،وحتتوي على �آثار عديدة
 ،وتُ عد هذه اجلزر مالذ ًا رائع ًا لال�ستجمام
والرتويح عن النف�س لكثري من ال�س ّياح  ،ملا
حتتويه من الهدوء والهواء العليل� ،إ�ضافة
�إىل طبيعتها و�شواطئها اخللاّ بةُ ،يذكر �أن
ارتريا ت�ضم عدد ًا كبري ًا من اجلزر ي�صل �إىل 360
جزيرة ،يف البحر الأحمر  ،ومتلك هذه اجلزر
ٍ
ٍ
�سياحية عالية ،كال�شواطئ
جذب
مقومات
اخلالبة وال�شعاب املرجانية املتنوعة ،مما
يجعلها مق�صد ًا لال�ستجمام والغو�ص وال�صيد،
ومع تبا�شري ال�سالم املطل علينا �ستزداد اهمية
هذه اجلزر االرترية اكرث رواعة وجذب ًا ،ملا
تتمتع به من مقومات �سياحية �ضخمة وهائلة،
فتتم ّيز بجمالها الذي يجذب الزوار �إليها من
جميع �أنحاء العامل ،كما تكرث يف مياهها
امللونة وال�شعاب املرجان ّية املم ّيزة،
الأ�سماك
ّ
وقد �سميت �أرخبيل دهلك بهذا اال�سم منذ الع�صور
الو�سطى ،وبحكم قربها من ال�شواطئ العربية
التي لعبت دور ًا مهما كنقطة جتمع وانطالق
للهجرات العربية القدمية املتجهة �صوب
الياب�سة باجتاه ال�شواطئ الإرترية ،وكما ذكرنا
يف بداية حديثنا كانت ارتريا مبنفذها الوحيد
ميناء عدولي�س بوابة افريقيا  ،ونقطة تالقي
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بني القارات الثالث افريقيا واوروبا و�آ�سيا.
وعن طريقها كان يتم نقل التجارة
وا�ستقبالها ،وبعد الفتح الإ�سالمي ازدهرت
جزر دهلك ،وقامت بها �إمارة �إ�سالمية كان
لها �ش�أن كبري ،و�شجع العرب على ا�ستيطانها
وتعمريها و�أ�صبحت هذه املنطقة بحكم موقعها
على ال�ساحل املقابل للجزيرة العربية املجال
احليوي للجماعات التي خرجت من اجلزيرة
العربية للتجارة وطلب الرزق والتخاذ موطن
جديد هربا من حاالت الذعر التي عمت العامل
الإ�سالمي من احلروب واملجاعات يف تلك
الفرتة ،وارتريا تعرف يف تاريخها ببلد االمان
واالمن وال�سلم.
وقد نقل ه�ؤالء املهاجرون لتلك اجلزر التي
هاجروا �إليها احل�ضارة والعلم ف�أ�صبحت دهلك
مركز �إ�شعاع لتعليم فقه الدين واللغة ووفد �إليها
طالب العلم من خمتلف �أنحاء �شمال �أفريقيا،
وقد تبلغ م�ساحة جزر دهلك  700كم  2وتبعد عن
ال�ساحل م�سافة  43كم ،وعلى �ساحلها عدد كبري
من املرا�سي لل�سفن التي تتجه من و�إىل م�صوع،
ويف اجلزيرة عدة قرى منها ،دهلك الكبري،
كوباين ،دبليو� ،سالت ،دروبو�شات ،ممال،
ونظر ًا ملوقع اجلزيرة الإ�سرتاتيجي القريب
من م�ضيق باب املندب ،ومن خطوط املالحة
الرئي�سية يف البحر الأحمر ،فقد حاولت القوى
العاملية الكربى التمركز فيها �إن�شاء قواعد
ع�سكرية خا�صة �أن يف اجلزيرة مطار ومهبط
للطائرات العمودية و�أر�صفة عائمة وحمطات
لالت�صاالت ومنارات لل�سفن �إىل جانب ثروات
اتق�صادية كالزراعة وم�صايد ال�سمك والل�ؤل�ؤ،
كما تريد العديد من الدول وخا�صة املجاورة
الرتريا لال�ستثمار يف املجال ال�سياحي يف
اجلزر االرترية الآخذة.
عزيزي القارئ ،تعد جزيرة دهلك من �أكرب
اجلزر الإرترية ،فم�ساحتها تزيد على  700كم.2
وتبعد عن ال�ساحل حوايل  43كم �رشقاً ،وعدد
�سكانها 1500ن�سمة بقراها �أو �أحياءها الثمانية
وهي ت�شبه �سطح القمر يف ق�سوتها لذلك ي�صعب
الت�صديق �إنها كانت حمطات الهجرات القادمة
من اجلزيرة العربية ،وبها مقربة �ضخمة تعود
للما�ضي القدمي �إ�ضافة خلزانات وعلى �ساحلها
عدد من املرا�سي لل�سفن التي تتجه �إىل ميناء
م�صوع ،و�أرا�ضيها �صاحلة للزراعة .و�أغلب
ّ
�سكانها من �أ�صل عربي ،ويعملون يف الزراعة
وال�صيد والرعي حيث تنت�رش بها املها العربية
والغزالن وال�سالحف ال�ضخمة ،ويف اجلزيرة
عدة قرى ،منها :دهلك الكبري ،كوباين،
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دوبيلو� ،سالت ،دروبو�شات ،ممال.
كما تقع جزيرة دي�سي على ثغر خليج
"زوال" يف طرف ال�ساحل البعيد عن ت�أثري
الرياح يف جزيرة دهلك الكبري ،التى
تكونت نتيجة �سل�سلة �ضيقة من اجلبال
الربكانية ال�صغرية والتى تت�ضاءل
حجما على اجلانبني ،وتعطى ال�صخور
ذات الأ�شكال الغريبة والنتوءات ملمحا
خا�صا لهذا ال�ساحل ،وحول كل امتداد
�أر�ضي يوجد كهف �أو خليج حماط بتالل
من الرمال البي�ضاء ،ومقارنة مع غريها من
اجلزر يف العامل فان درجة التلوث فيها تعد
من �أقل املعدالت على االطالق ،ويعي�ش الأهايل
من ال�صيد مبراكبهم اخل�شبية التى تعرف
ب"ال�سمبوك" وت�صطاد �شباكهم خمتلف �أ�صناف
الأ�سماك العادية و�أ�سماك ال�شعب املرجانية
وا�ضافة ل�ضغار �أ�سماك القر�ش التي يجفف
زعانفها وتباع قي ال�رشق الأق�صى لإعداد ح�ساء
زعانف القر�ش.
تقع جزيرة نخرة غرب جزيرة دهلك كبري
واتخذت كمنفى و�سجن يف اال�ستعمار االيطايل
و الإثيوبي ،ا�ضافة اىل جزيرة فاطمة التي تقع
عند مدخل خليج ع�صب ،وتبعد عن ال�ساحل
 10كم ،وعن جزيرة برمي اليمنية حوايل
 60كم ،وم�ساحتها  8كم .2وهي ذات �أهمية
ملجاورتها املمر املالحي يف
�إ�سرتاتيجية،
َ
جنوبي البحر الأحمر ،وهي ت�صلح لال�ستخدام
كميناء ع�سكري ،وفيها مطار.اي�ضا جزرة اخرى
ت�سمى جزيرة حالب ،وهي �أكرب جزر خليج
ع�صب ،وتقع جنوبي جزيرة فاطمة مب�سافة
 5كم ،وتبلغ م�ساحتها  22كم ،2وتك�سوها
الأ�شجار ،وفيها قاعدة بحرية ،ولهذا ،فهي
ذات موقع �إ�سرتاتيجي مهم.وكذلك جزيرة
دومريا �أو �سن�شيان ،وهي �أبعد اجلزر الإريرتية
جنوب ًا يف البحر الأحمر .وتقع على بعد  24كم
�شمال غربي باب املندب .وت�رشف على املمرات
املالحية� ،شماله.
عزيزي القارئ ،يعترب ميناء م�صوع من
�أهم املدن الإريرتية املطلة على البحر الأحمر
وعرفت مدينة م�صوع يف التاريخ العربي ب�إ�سم
(با�ضع)  ،وتتكون من ثالث جزر  ،و�شهدت
نفوذ ًا كبري ًا للعرب يف �صدر الإ�سالم متثل يف
الإمارات وال�سلطنات الإ�سالمية يف بالد ال�ساحل
من خليج عدن واملحيط الهندي ،ف�أمتد �إليها
نفوذ الأمويني عرب تواجدهم يف �أرخبيل دهلك
ثم جاء بعدهم العبا�سيني و�أحكموا �إ�ستيالءهم
عليها ف�إذدهرت بها وباملناطق املجاورة لها
ح�ضارات �إ�سالمية وقامت بها �سلطنات عرفت
بوالئها للخلفاء العبا�سيني يف بغداد ويف فرتة
�أخرى �أ�صبحت تابعة جلدة ويف تلك الفرتة كانت
جزر دهلك م�أوى وملج�أ �آمن لل�شعراء والفال�سفة
الهاربني ،كما �إحتمى بها بع�ض الأمويني
الهاربني من البط�ش العبا�سي �آنذاك ،ومن ما
ي�ؤكد ذلك ما كتبه الطربي عن �أن ال�صحابي( �أبا
حمجن الثقفي ) قد غرب �إىل ميناء با�ضع الوقعة
بالقرب من عقيق عام  16هجرية.
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امللف الثقايف

حوار مع الروائي وال�شاعر وال ْ
إعالمي الأ�ستاذ �أحمد عمر �شيخ
حاوره:
نورالدين خليفة.

اليوجد ماهو �أبلغ من و�صف مدى �إملام ال�شاعر والروائي � /أحمد عمر
�شيخ بالأدب الإرتري مما قاله عنه الأ�ستاذ  /الأمني �شوكاي  :ال�شاعر
�أحمد عمر �شيخ هو �أول م َْن كتب الرواية باللغة العربية يف �إرتريا بعد
�إ�ستقاللها  ,,وذلك بعد املنا�ضل الإرتري الكبري الراحل  /حممد �سعيد
ناود � /صالح  -رحلة ال�شتاء " و َّ
مت ذلك يف العام "  "1997عرب روايته الأوىل "نورايْ " والتي � ْ
أعادت طبعها عا�صمة
العوا�صم العربية "القاهرة" من خالل "الهيئة امل�صرية العامة للكتابْ " 2003م  ,,ورواية " الأ�شرعة " التي كتب
عنها كبار الك َّتاب العرب وعلى ر�أ�سهم الروائي امل�صري الكبري  /يو�سف القعيد ومهرها الراحل الأ�ستاذ  /حممد
�سعيد ناود �أي�ض ًا مبقال ت�شجيعي حينها  ,,ورواية " �أحزان املطر" التي قال عنها الكاتب الإرتري  /حممود �أبو
بكر ب� َّأن ال�شاعر العربي الكبري  /حممود دروي�ش �أعجب بها واكت�شف �شاعرية �صاحبها  ,,حيث كان حا�ضر ًا دائم ًا يف
�صدارة امل�شهد الأدبي ومنذ �سنوات طويلة بال منازع يف جمايل ال�شعر والرواية  ,,كما �أنه الوحيد حتى الآن ممن
ْ
تناولت كتاباته ال�شعرية والروائية �أقالم عربية مهمة مثل " فاروق �شو�شه" و" طالب الرفاعي" و" رم�ضان �سليم "
وغريهم.
ومل يقت�صر �إبداع �أحمد عمر �شيخ على الرواية فقط بل هو �شاعر متف ّرد ن�شر العديد من الق�صائد ال�شعريَّة على
اليوتيوب ب�صوته ال�شجي املميز وهي " معلقة ال ّْ
أحبا�ش و البريقو �إيتاليا وغريها من الق�صائد الأخرى "  ,,و�أ َّلف
وال�سودانيني وعلى ر�أ�سهم الفنان ال�سوداين
جمموعة من الق�صائد الغنائية تغ ّنى بها نخبة من الفنانيني الإرتريني ُّ
الكبري  /حممد وردي.
ْ
الميوت".
كما �أن له فيلم بلغة " التغري ّنية" حتت عنوان " حبٌ
وكان لـ" جملة ال�شبابْ " �شرف لقاء �شاعر وروائي اللغة العربية الأول والأهم يف �إرتريا الأ�ستاذ � /أحمد عمر �شيخ
لإجراء حوار معه لتناول جتربته يف الرواية والق�صيدة وال�شعر الغنائي  ,,ف�إىل مفا�صل احلوار.
الروائي وال�شاعر الأ�ستاذ � /أحمد عمر �شيخ  ,بداية
حدثنا عن تورطك الأول يف الكتابة ,متى وكيف كان
ً
قراءة و�إبداع ًا؟!.
عناقك للأدب
• يف البدء� ،أ�شكر جملة " ال�شبابْ " على هذه
الإ�ست�ضافة  ,,التورط يف الكتابة !!! ويف احلقيقة وفقتم
يف العبارة بقولكم "تورط" ،لأنه ال فكاك بعد ّ
كل هذه
العقود من املمار�سة الإبداعيَّة  ,,فالبداية كانت مع اخلط
العربي والر�سم الت�شكيلي يف مدر�سة " جدة الثانوية"،
�أذكر �أنني كنت دائم ًا �ضمن �إطار الأن�شطة الطالبية،
حيث �أنني كنت �أ�شارك يف معار�ض الت�شكيليَّة للموهوبني ,,
وقطعت وقتها �شوط ًا كبري ًا يف هذا املجال وبالذات يف " ّ
فن
ر�سم الوجوه "  -البورتريهات  ,,فكانت هذه هي البداية
بالكلمات عرب �أول بيت �شعري مل
 ,,بعد ذلك بد�أت الر�سمَ
ِ
�أزل �أذكره �إىل الآن .وكان هذا البيت قد علق يف ذهني ,,
أجربُ فيها التعامل مع اللغة وهي:
فكانت تلك �أول م َّرة � ِّ
ُ
ُ
نظرت فلم �أرَى  ,,,غري �إن�سان مادرى !! فت� ُ
الكون
أملت
َ
ُ
وقلت � :سبحان خالق الورى
إطالالت ال�شباب
بداياتي و�
ولذا �أذكر هذا البيت يف
ِ
ْ
الأوىل  ,,ومن هنا �إنطلقت التجربة وبد�أت بكتابة "
أدبي  ,,ثم �إنطلقت
جمال َّ
ال�س ِ
الق�صة الق�صرية " يف ِ
رد ال ْ
�إىل كتابة الق�صيدة وكنت �أر ِّك ُز كثري ًا على " الق�صيدة
أ�سا�سيات
العمودية "  ,,لأن البداية يجب �أن تكون من �
ِ
البنية ّ
ال�شعرية التقليديَّة ’’ و� ُّ
أظن �أنني كنت مت�أثر ًا جد ًا
الرومان�سي حينها .
بالتيار
ْ
تراث:
 جميل� .أنت من �ضمن الروائيني الذين تفاعلوا معالرتاث ب�إيجابية عالية ،وحاوروه ب�أ�شكال �إبداعية القت
�إعجاب القراء ،فهل ال بد من العودة للرتاث ،من �أجل
خلق عوامل روائية مده�شة؟!
• هذه املقولة �صحيحة �إىل ٍّ
حد كبري� .أعتقد حتى
ْ
�أنه عندما قال "عبدالقاهر
اجلرجاين" قبل �ألف عام :

ب�أن "املعنى ملقى على قارعة الطريق..ولكن ال�شكل هو
املهم " َ
كان محُ ق ًا ويق�صد " �شكل الكتابة"� ،أن تتميز وتكون
خمتلف ًا !! فيجب �أن يكون �شكل الكتابة ينبع من ذاتك ,,
و�إذا نبع من ذاتك  ,,بال�ضرورة ه َو �سيكون نابع ًا �أي�ض ًا من
هويتك  ,,ف�أعتقد �أن هذه املع�ضلة تواجه كثري من الذين
كتبوا باللغة العربية يف �إرتريا� ،أما باللغات الأخرى فلي�ست
جئت يف ٍّ
هنالك �أية م�شكلة ،وعندما ُ
�سن مبكرة� ،أي يف
مرحلة �شبابي الأوىل �إىل �إرتريا ،كان ذلك حتدي ورهان
�أ�سا�سي بالن�سبة يل كم�شروع �إبداعي لي�ست يف "الرواية
" فقط و�إمنا �أي�ض ًا يف " الق�صيدة " ويف كل مناحي العمل
الإبداعي .فهو بالتايل حماولة تل ُّم�س " اخل�صو�صية
الإرترية " بكل جمموعاتها العرقية الت�سع ،و�أعتقد
ْ
للنقا�ش
�أن مو�ضوع " الهوية " والذي كان قد طرحته
يف الندوة التي عقدتها يف قاعة �إحتاد ال�شباب (جونيور
كليبْ ) بـ" �أ�سمرا" يف العا�شر من مايو املن�صرم ( )2018
بعنوان "ال�شعر مر�آة الهوية" ,,حيث كان مو�ضوع الهوية
التي ْ
كانت بـ"
هو حمور النقا�ش الذي دار يف تلك الندوة ْ
لغة التجرينية ".لغالبية احل�ضور  ,,لذا ف�إنني �أعتقد ب�أن
مهم جد ًا ،وهو ما �سقط فيه
التعامل مع مفردات الرتاث ٌُ
كثري من الذين يحاولون الكتابة الآن يف اخلارج  ,,ولذلك
مل ي�ستطيعوا �أن ي�ستمروا �أو يقدموا م�شروع �إبداعي
متكامل ،رغم �أنه يف بع�ض الأحيان ( والبد من الإ�شارة
ْ
لذلك )  ،هناك بع�ض " اجلوائز الإقليمية " التي حتاول
أجندات حمددة ،وحتاول تلميع بع�ض الأ�سماء،
�أن مترر �
ٍ
ب�سبب عدم
َ
وهي ال عالقة لها بالوجدان ال�شعبي الإرتري ِ
معاي�شتها للواقع من الداخل  ,,وهذه الأ�سماء يف غالبها
بد�أت تتبخر ال ْآن ( و�أحدها يتهمْ بال�سرقة الأدبيَّة ) ,,
لأنني �أعتقد �أن ركيزة الكتابة الأ�سا�سية هو التعامل مع
الرتاث واخل�صو�صيَّة واملعاي�شة احلقيقيَّة .
ْ
�شهادات :
 -درا�سات �أكادميية عديدة تناولت مدوناتك

الإبداعية يف �أكرث من قطر عربي ،هال ذكرتنا ببع�ضها،
ّْ
"اله�ش"؟!.
وخا�صة �آخرها رواية
ّ
ْ
"اله�ش"،
• رمبا �أبد�أ من �آخرها وهي رواية
واحلمدهلل هذه الرواية �صدرت يف عام 2015م والقت
�صدى كبري ،كما �أنها �أي�ض ًا �صادفت م�شاكل يف التوزيع
والن�شر ،وقد كنت �أقوم بطبع �أعمايل قبل ذلك يف
م�ؤ�س�سات كبرية مثل " الهيئة امل�صريَّة العامة للكتابْ " و"
,,وخ�ضت جتربة طباعة " ّْ
ُ
اله�ش " من
دار الفكر" وغريها
منطلق �سعيي لدعم جتارب الن�شر الإرترية  ,,و�أخط� ُأت
ِ
يف الوجهة ولكن الهدف َ
كان دعم هذه " الدار " الوليدة
حينها  ,,و�أعتقد من تقييمي لها ب� َّأن هذه التجربة كانت
�سيئة على م�ستوى " امل�صداقيَّة " و" التوزيع "  ,,رغم
ذلك �أنا �أعتقد �أن النا�س خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
ْ
احتفت ومنذ �صدور الرواية بها يف خمتلف مواقع التوا�صل
االجتماعي  ,,و َّ
مت تناولها يف الكثري من املواقع الإرترية
و غري الإرترية ,,وقد ُكتبَ عنها الكثريمن داخل �أر�ض
الوطن وخارجه  ,,و�أنويْ طبعها من جديد لتوفريها ب�شكل
�أف�ضل  ,,وبحكم �أنها ْ
القت �صدى كبري ًا يف ال�شارع الإرتري
داخل الوطن وخارجه .
ْ
تناول �أقالمْ كبرية ومنابر كبرية لأعما ْ
يل ال�شعريَّة
�أما
ْ
فهي ْ
تناولت اعمايل
كانت الأوىل  ...حيث
ُّ
والروائيَّة َ
ْ
العربي وهو ْ
ي�سبق � ْأن
مل
�أقالم مهمة ولها وزن يف املحيط
ْ
َ
حدث ذلك لأيِّ كاتب �إرتري باللغة العربيَّة حتى الآن مبا
َ
فتح بعدها �آفاق ًا كبرية مل ْن يحاولون الكتابة الإبداعية
يف ال�شعر والرواية والق�صة الق�صرية من الإرتريني
والإرتري ْ
َّات .
الكتابة �أخالق:
 �أ�صحاب ال�ش�أن الأدبي والثقايف لديهم عدة �آراءمنهم من يعترب الكتابة عبئ ًا ثقي ًال عليهم .ومنهم من يراها

امللف الثقايف
ر�سالة �إن�سانية .والبع�ض الآخر يراها ويعتربها هواية.
والق�صد هنا الكتابة الق�ص�صية والروائية ...ولأنك
كاتب روائي و�شاعر ،ف�أي ر�أي تتبنى؟!.
رب عبئ ًا وم�س�ؤوليَّة
• �أعتقد �أن الكتابة بحد ذاتها تعت ُ
!! ولذلك �أنا بالن�سبة يل عندما �أكتب رواية �أو ق�صيدة
ي�ستدعي �ضمري ًا
عمل
�أو "
ٍ
مقاالت �سيا�سية " فهو بالتايل ٍ
ْ
ح َّي ًا  .وكما قال ال�شافعي-:
الدهر ماكتبت يدا ُه
كاتب �إال �سيفنى  ..ويُبقي
ُ
وما من ٍ
ي�سر َك يف القيامة �أن
فال تكتب بخطك غري ٍ
�شيء ُّ ..
ترا ُه
ويف النهاية �أعلم �أن �أي حرف يكتب يجب �أن ينبع من
قناعة ولي�س لأهداف �أو مل�صالح �شخ�صية او الإرتزاق.
لذلك �أنا �أتعامل مع احلرف بكل م�س�ؤولية مع الكتابة.
ْ
كونك متثل �ضمريك.
فلذلك هي عبئ .وهي عبئ يف
وعندما تكتب ،ف�أنت ب�إمكانك �أن ت�ؤثر على بع�ض
ال�شرائح .ف�إذا كنت تكذب على هذه ال�شرائح� ،أو تقدم
�صورة مغلوطة ،ف�أنت ت�ؤذي هذه ال�شرائح ،وت�ؤذي وطن ًا
ب�أكمله .وهذا ما يح�صل يف بع�ض الكتابات ،ف�أحيان ًا ،بع�ض
الذين يجتهدون يف الإم�ساك بالقلم ،هم ي�ؤذون كثري ًا
وطنهم .وهذا الوطن قد ذهبت يف �سبيله �أرواح على مدى
عقود من الزمن ،ويف �سبيل �أن يتم تثبيت دعائمه ،و�أن
مي�ضي �إىل الأمام .و�أنت عندما حتاول ب�شكل �أو ب�آخر،
وب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،أن ت�شوِّه هذا الوطن� ،أو
ت�شوِّه ما فيه� ،أو تختلق وقائع لإثارة الفتنة بني مكوناته
العرقية والدينية ،ف�أعتقد �أنك تدفع بهذا الوطن �إىل
ت�ستدعي �ضمري ًا  .و�أعتقد
اجلحيم .لذا ،ف�إن الكتابة
ْ
�أن من لي�س له �ضمريال يجبْ �أن يكتب !! وذلك ل�سببني
 ,,ال�سبب الأول هو �أنه ال ي�ستطيع �أن ي�ض ِّلل اجلماهري.
ٌ
فطري يقيِّم اخلري واجلمال .وهذه
ح�س
فالإن�سان لديه ٌّ
القيم هي التي حتاول الكتابة �أن تكر�سها � ,,أما الكذب،
َ
ميكنك �أن تبني حتى ذاتك كفرد .وبالتايل
ف�أعتقد �أنه ال
ً
ال ت�ستطيع �أن ت�ؤثر على الآخرين .و�أنا �أعتقد �أي�ضا �أن
الكتابة م�س�ؤولية �أخالقية كبرية جد ًا .ويجب �أن ت�صب
ْ
جمعي"
الوطن و�إن�سانه ,,لأنه "
كلها يف م�صلحة
وعاء
ٌ
ْ
ُ
ْ
واحلب  ,,وهذا دور الكتابة  ,,لأنها
معاين الوئام
يتمثل
ّْ
�ضد القبح والكذبْ والتخلفْ
َّ
إبداعي يف �إرتريا :
امل�شهد ال
ْ
 جميل جد ًا .ماهو تقييمك للم�شهد الق�ص�صيوالروائي الإرتري احلايل من حيث احلراك الإبداعي ؟
• عندما �أحتدث يف هذا الإطار ،هناك دائم ًا خلل
يجري عرب الإجتهادات يف �إجراء حوارات مع بع�ض
النا�س !! �أعتقد �أنه ب�شكل تلقائي عندما تتم الإجابة
عن " املكتوب باللغة العربية " فقط !! فهذا خط�أ.
فالأدب الروائي �أو الق�ص�صي �أو ال�شعري يف �إرتريا هو
بكل اللغات .وهناك لغات �أخرى �أي�ض ًا ميكن الكتابة بها.
وقد تعترب اللغة العربية هي الأقرب �إىل وجداننا� ،إال
�أن هناك �أي�ض ًا من الإرتريني من يكتبون بالإجنليزية
والفرن�سية والإيطالية .ف�أعتقد �أن امل�شهد العام هو م�شهد
جيد .وهناك �إجتهادات بكل اللغات وهناك حماوالت باللغة
التجرينية لها ح�ضور جيد .ولغة التقري �أي�ض ًا لها ح�ضور.
كما �أن هنالك �إجتهادات من بع�ض القوميات الأخرى ،مثل
النارا ،وهناك جهود للأ�ستاذ /داوود �أبو �شو�ش ،وغريهم.
ويف التقري هناك جهود للأ�ساتذة /حممد �سعيد عثمان،
ومو�سى مندر ،وحممد �إدري�س ،وحممد دافلة وغريهم من
الأطياف الإبداعية التي ت�ستطيع �أن تنتج وتواكب م�ستوى
الكتابي  .ويف نظري ،العمل الإبداعي
ماو�صل �إليه العمل
ْ
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هو تراكمي .وكما قلت يف النقطة الأوىل،
هي م�س�ألة تتعلق بالإرتباط باجلذور.
وهذه النا�س جتتهد من واقعها ،وت�ستطيع
�أن تكتب .و�أهم �شرط هنا �أن متثل ذاتك،
وتكتب من واقعك وال تكتب باملرا�سلة� ،أو
من منطقة بعيدة ،بحيث ال تعرف عن هذا
كاف جمرد
الوطن ( �سوى �سماع ًا )  .فلي�س ٍ
ُ
ولدت فيه �أو �أنت�سبت �إليه !! ومن
�أن تكون
املهم ب� ّْأن تت�شربَ معاناة �أهله و�شعبه وتنا�ضل
فيه  ,,وتعي�شه بحلوه وم ّره  ,,لذا يجب �أن
تكون جزء ًا �أ�صي ًال من هذه املنظومة الوطنيَّة
.
هواج�س :
ْ
 هل يعاين ال�شاعر والروائي � /أحمدعمر �شيخ ،من قلق معني او هواج�س حقيقية
اوم�شاعر متقلبة عند ال�شروع يف الكتابة؟!.
• ال �أدري �صراحة !! وميكن �أن ت�ستغرب ذلك.
�إال �أنني �أعتقد �أنه لي�س هناك �أي قلق بالن�سبة يل !!
(�ضحك) .
 هل هذا ال�س�ؤال جريء بالن�سبة لك؟!.• لي�س ذاك ما �أعنيه .ف�أنا ك�شخ�ص لدي قلق على
مدى �سنوات طويلة � ,,أي ما يقارب �سبعة وع�شرين عام ًا.
ف�أنت عندما حتب �شيئ ًا ف�إنك تتمنى له اخلري و�أن يكون
ب�أف�ضل حال .وقد تعلمت الكثري من امل�شروع الإرتري
خالل ال�سنوات ال�سبع والع�شرين املا�ضية .تعلمت وكنت
جزء ًا �أ�صي ًال من وجدان هذا ال�شعب ب�شكل عملي .حيث
كنت منخرط ًا يف اجلبهات ،عند بداية احلرب احلدودية
الأخرية ( 1998م)  ,,ور�أيت الكثري من املناطق النائية
الإرترية ،حيث �أن عملي يف " الإعالم " �ساعدين كثري ًا
لأن �أتوا�صل مع �شرائح خمتلفة من ال�شعب الإرتري ،و�أفاد
كذلك جتربتي الإبداعية و�إنعك�س عليها ب�شكل مبا�شر.
رغبتي يف �أن �أرى هذا الوطن يف �أح�سن
والقلق هو دوم ًا
ْ
حال .وطن ًا نتباهى به بني الأمم ،ونتباهى به لي�س تباهياً
مفرت�ض ًا ،و�إمنا �أن ي�صل �إىل امل�ستوى املطلوب .ونحن
الآن ننعم بالعامل الأ�سا�سي الأويل وهو ال�سالم .ونحن
يف منطقة نراها الآن م�ضطربة من حولنا ،مثل " ليبيا "
و"اليمن " وغريها من البلدان الأخرى� .إال �أن " �إرتريا"
على الدوام م�ستقرة .فال�سالم هو العامل الأ�سا�سي الأول
للتطور .والآن جاء ال�سالم ،وهذه �أي�ض ًا ب�شائر جديدة
للتطور .فالآن يتطلب ِم َّنا العمل وبذل جهد �أكرب �أي�ض ًا
يف كل املجاالت .فلي�ست احلالة هي �إبداع ًا فقط يف املناحي
الأدبية والفنية .فالإبداع ميكن �أن َ
يكون �أي�ض ًا يف الطب،
والزراعة ،وغريها من جماالت احلياة .و�أعتقد �أن
ال�شعب الإرتري قادر على ذلك .حيث كان قادر ًا على �أن
يتغلب على مراحل �أ�صعب .فقلقي الآن �إنتهى !! �أو بد�أ
ينتهي الآن بعد �أن و�ضعت احلرب �أوزارها ب�شكل ر�سمي.
َ
وا�ستطاع البلدان ب� ّْأن ي�صال �إىل نقطة البداية و الإنطالق
الرقي .
نحو التنمية ومدارج
ْ
خيار :
 لو خريوك بني الفن الق�ص�صي والروائي وكتابةاملقاالت !! �أو الأعمدة ال�صحفية ،فماذا تختار؟ وال�سبب
يف ذلك؟!
• �أنا ال �أعتقد �أن هناك خيارات .لكنني �شرعت يف
كتابة الق�صة ،وقد كتبت جمموعة من الق�ص�ص وبعد
ذلك �إنتقلت �إىل الرواية وقطعت �شوط ًا طوي ًال يف هذا
امل�ضمار� .إىل �أن حتمت على الظروف يف الفرتة الأخرية /
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�أي يف ال�سنتني الأخريت ْ
ني  :من العام املا�ضي � ّْأن �ألجَ الكتابة
ال�سيا�سية وكانت تلك �ضرورة .وكما قلت �آنف ًا� ،أن العامل
امل�شرتك يف كل ذلك هي " �إرتريا " وحماولة الإ�سهام ولو
بنقطة حرب و جهد .فالقلم هو �إحد الآليات .فبالتا ْ
يل ال
يوجد �إختيار .ولكل مرحلة لبو�سها .كما �أن لكل مرحلة
ال�سيا�سي" عندما
متطلباتها .لذا ف�إنني كتبت "املقال
ْ
ر� ُ
أيت بع�ض املرتزقة يحاولون �أن ي�شوهوا بع�ض الوقائع
يف �إرتريا ،ويحاولوا �أن ي�ؤججوا نار الفتنة ،فالـ" فتنة
نائمة  ,,لعن اهلل من �أيقظها" ،وقد كتبت هذه العبارة
ّْ
"اله�ش" ،رمبا كنب�ؤة �سابقة يف
يف مقدمة روايتي الأخرية
�سنة 2015م .فالفتنة دين ًا وخلق ًا و�سيا�سة ووطنية غري
مقبولة .وحماولة الإثارة وزرع ال�ضغائن بني مكونات
ال�شعب مرفو�ضة  .كما �أن �صمود هذا ال�شعب وقوته،
ي�ستدعي �أن ن�ساهم معه يف ك�شف "�أراجيف" ه�ؤالء
املرتزقة ،وقد ُهزمَ ه�ؤالء هزمية نكراء الآن ،ب� ّْأن و�ضعت
احلرب �أوزارها ،وكانوا من قبل ال يريدوننا �أن ن�صل ملثل
هذه اخلال�صة� .إال �أن اخلال�صة و�صلت بحكم قوة ال�شعب
الإرتري وقدرته على جتاوز هذه امل�سائل ال�صغرية وغريها
ال�سعي ملحاولة الت�أجيج بني مكونات ال�شعب .ورمبا
 ,,مثل
ْ
ُ
ذكرت ذلك بالتف�صيل يف مقابلة م�صورة على " اليوتيوبْ "
يف الـ"  " Embassy Mediaيف الـ ِ 19م ْن مايو
2018م  .ويف " الندوة" التي عقدتها يف �إحتاد ال�شبابْ يف
الـ  10من مايو  ,, 2018حيث قمت بذكر هذه النقطة
حتديد ًا.
ْ
ت�صنيف:
 ن�سمع �أن هناك معار�ضني من الأدباء يقفون �إىلجانب عدم ت�صنيف الق�صة الق�صرية �أو الرواية �ضمن
فنون الأدب ،ما تعليقك على ذلك؟!.
ْ
يعرت�ض فعليه
• ال تعليق!! فالق�صة هي �أدب ومن
�أن يثبت مقولته .
الكتابة :
 ما هي امل�شاهد الأكرث �سحرية التي تلتقطها وحتركم�شاعرك للكتابة ،هل هو الهروب من الواقع� ،أو الزمانية
�أم املكانية لت�شيد عليها خميلتك و�أيهما يكون �أقرب �إىل
اجلمال اخليايل؟!.
• هو امل�شهد املكاين بالن�سبة يل .فاملكان وجتلياته
ي�سحرين ،و�أي�ض ًا �إقتحام الواقع ولي�س الهروب من
الواقع .ف�إقتحام الواقع هو امل�شاركة فيه لأنني �أعتقد
حتى من جتربتي احلياتية اخلا�صة ،ت�ؤهلني على الأقل
لأن �أقتحم هذا الواقع بحكم �أنني ع�شت جتارب مريرة يف
فرتات ما .و�أ�ستطيع �أن �أقول ب�أنني خرجت منها منت�صر ًا.

ال�شباب

25

منت�صر ًا لنف�سي ،و�أكرث قوة .ف�أعتقد �أن �إقتحام الواقع
هو الأ�سا�س� .أما الهروب من الواقع ،ف�إنني ال �أعتقد ب�أنه
يجدي الكاتب !! لأنه بذلك �سيجعله يكتب �أ�ضغاث �أحالم،
و�أما �إقتحام الواقع ،فيمكنك من خالله �أن جت�سد الواقع،
كما �أن النا�س يحتاجون �إىل جتارب ي�ستطيعون من خاللها
�إ�ستلهام الواقع احلقيقي والأمل ال�صادق ،وي�ستطيعون
عربها تطوير ذاتهم وجمتمعهم ووطنهم .لذا ف�إن �إقتحام
الواقع هو العامل الأهم يف كل ما �أمار�سه من كتابة ،كما
�أنني �أعتقد ب�أن �أي �أدب حقيقي يتحتم عليه �أن يقتحم
واقعه ويعي�ش تفا�صيله وجتربته ويكتب عنها �أي�ض ًا ،لأنني
الفني" و�أقول
كما قلت يف البداية� ،س�أعود �إىل "ال�صدق
ْ
ب�أن الأ�شكال الأدبية مهمة جد ًا ،ويجب �أن يتم تقدمي كل
ذلك يف قالب فني متطور ومتمكن� .إال �أن ال�صدق الفني
مهم بدرجة كبرية .فال�صدق الفني ي�ستدعي املعاي�شة.
ْ
عنوان :
 ما هي �أهم العوامل التي ت�ؤثر بك يف كيفية �إختيارعناوين رواياتك لتلفت نظر املتلقي؟!.
• �أعتقد ب�أن هذه امل�س�ألة هي قبل �أن �أكتب العمل
الروائي� ،أو �أدخل يف عوامل ت�شكل يل هاج�س ًا .لأنني
�أرى �أن العنوان هو ن�صف العمل ،ولأنه ي�شكل مدخ ًال
ً
حقيقة ،ال �أفكر يف ذلك عندما �أكتب !!
للرواية ،لكن
وعندما �أكتب الرواية يت�أتى يل العنوان ب�شكل تلقائي.
حتى ال �أدرك �إن �س�ألتني يف الق�صيدة� ،أو حتى يف روايتي
ّْ
ّْ
"اله�ش"� ،إال �أنه بعد فرتة
"اله�ش" ،ملاذا �إ�ستعملت م�سمى
ما ،مثلي �أو مثل �أي قارئ� ،أحاول الإجتهاد يف البحث عن
تف�سريي لت�سمية عنوان عملي الروائي �أو ال�شعريْ .
ْ
معوقات :
ُ
 خل�ص لنا �أهم التحديات واملعوقات التي تواجه كتابالق�صة ال�شباب يف �إرتريا؟!.
• �أنا �أرى ب�أن الوقت الراهن �أف�ضل من ذي قبل،
مقارنة بالفرتات الأوىل التي ع�شتها .حيث �أننا نرى
الآن الكثري من الإجتهادات يف كتابة الق�صة � ,,سواء
بلغة "التغرينية " �أو " التغريْ "  .ويف اجلانب العربي،
هي املع�ضلة احلقيقية.
هناك يف احلقيقة قلة دائم ًا ،وتلك َ
وقلة هم الذين ميار�سون الكتابة بالعربية ب�شكل جيد.
فمن ه�ؤالء الكتاب من يعي�ش يف الداخل ولكنه ال ي�ستطيع
�أن يكتب ب�شكل جيد ،و�إما �أن يكون بع�ضهم يف اخلارج
ولديه بدايات جيدة� ،إال �أنه ال يعاي�ش الواقع .وهذه
التناق�ضات تبعد الكاتب عن العمل الكتابي املهم وامل�ؤثر
واملعرب �صدق ًا عن واقعه  .ففي فرتة الت�سعينيات ،كان
هناك ظهور لكتاب ق�صة جيدين� ،إال �أنهم مل ي�ستمروا
لعامني �أو ثالثة �أو �أربعة �أعوام ،وخرجوا بعد ذلك من
�إرتريا ب�سبب اندالع حرب ال�سيادة يف 1998م  ،وبالتايل
بعدوا عن امل�شهد الثقايف الإرتري الداخلي ،وعن
الوجدان الإرتريْ متام ًا .
غناء:
 ْ
 حدثنا عن جتربتك يف الن�ص الغنائي املكتوببالعربية وجتربتك يف �إرتريا؟!.
• �أبد�أ بالفنان الكبري الراحل /حممد ورديْ ,,حيث
كتبت له �أغنية "مالمح �إرترية" عام 1997م ،وقام
ب�أدائها يف " �أ�ستاد �أ�سمرا" حينها  ,,وهي �أول جتربة
الن�ص الغنائي ،مما �شجعتني �أن �أم�ضي قدم ًا  ,,ف� ّْأن
يل يف ِّ
يغني لك كبار القامة مثل املغني الكبري الراحل  /حممد
امر كبري  ,,وهو لي�س على م�ستوى " �إرتريا " و"
ورديْ هو ٌ
ال�سودان " فقط ،بل �أي�ض ًا على م�ستوى " قارة �إفريقيا "
ْ
فكانت تلك التجربة دفعة كبرية يل ،بحكم �أنني
كلها ,,
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بدايات م�شواري الأدبي .وقد ذكر
كنت يف تلك الفرتة يف
ِ
ْ
عبداللطيف
املغني الإرتري املخ�ضرم الراحل  /الأمني
تلك الأغنية يف منا�سبات خمتلفة ( وقد دونها ال�صديق /
حممود عبداهلل � /أبوكفاح ) يف كتاب عن �سرية ال َّراحل
الكبري �صدر هذه الأيام عن ( دار الن�سيم ) يف ( القاهرة
)  ,,وقد قمت بعد ذاك بتجارب خمتلفة ،حيث كتبت
�أغنية "نغنيهو " التي قام ب�أدائها الفنانني  :حممد عثمان
وفاطمة �إبراهيم يف الإحتفال بذكرى �إ�ستقالل �إرتريا عام
2014م ،و�أي�ض ًا كتبت �أغنية "�إرتري�-سوداين" يف عام
2015م �أداء كل من الفنانني  :ال�صادق الهادي  /ود
اجلبل مع حممد عثمان ،حيث كانت جتربة غنائية موفقة
لتتوثق عرى العالقات بني ال�شعبني الإرتري وال�سوداين
ْ
�سامئيل عندى "
أحلم " للفنان ال�شاب "
 ,,و�أغنية " �أنا � ْ

 .,,والعديد من املحاوالت والتجارب  ,,و�أقوم الآن
ب�إعداد �أغنية عن " نقفة " حيث �سيقوم بتلحينها الفنان
الكبري  /حممد عثمان الذيْ هو �سكرتري �إحتاد املو�سيقيني
الإرتريني ،وهناك �أعمال فنية �أقوم بها لفنانني �سودانيني
فالن�ص
و�إرتريني رمبا ترى النور م�ستقب ًال .وبالتايل
ُّ
الغنائي املكتوب بالعربية يف �إرتريا هو يف طور التجريب
والتحديث وهناك حماوالت لتح�سينه وجتويده .
� ْ
أمنيات:
ال�سرد
 ما هي الأمنيات التي مل حتققها بعد يف جمال َّوالق�صيدة؟!.
• ال �أدري حتديد ًا !! ولكن لكل م�شروع �شكله
املنف�صل .ورمبا �أنا �أمار�سُ هذه الفنون ب�شكل متوازي،
�إال �أنه لدي فهم ب� َّأن كل ّ
فن على حدا .حتى الق�صيدة يف
الفرتات الأخرية ويف ال�سنوات اخلم�سة ع�شر �أو الع�شرين
ْ
أ�صوات " ّْ
لدي
الأخرية� ،أ�صبحت " مركبة ومتعددة ال
 ,,ف�أقل ق�صيدة تتكون من ع�شر وحتى خم�سة وع�شرين
(ورقة) .وحتى "معلقة الأحبا�ش" قمت بتدوينها يف
خم�سة وع�شرين (ورقة) .وهنا �أ�ستخدم �أ�صوات عديدة.
كـ الدراما ،وال�شعر العامودي ،بالإ�ضافة �إىل حماولة
وهي
مزاوجة املوروث الإرتري مع املوروث العربي،
َ
�إجتهادات خللق بنية ق�صيدة خمتلفة .والق�صيدة الغنائية
كما ذكرت ،لها خطة حمددة .وال زلنا يف بداية امل�شوار
أج�سد الق�صيدة
يف هذا املجال .وهنا� ،أنا �أحاول �أن � ِّ
الإرترية مبا حتمله من موروث .و�أنا قر�أت ق�صائد �إرترية
قبلي  .وكل ما كان يكتب ،ال ميكنك �أن جتد
ل�شعراء كانوا ْ
فيه �أي �شيء عن �إرتريا .وال مينحك طعمَ اخل�صو�صية
الإرتريَّة  ،وتظن �أن مدونه من جن�سية �أخرى غري
�إرتريا .وهذا على م�ستوى املحتوى ،ولي�س على م�ستوى
التقنية .ف�إين عامل اخل�صو�صية هنا؟! وبالتايل ال ترى
أدعي ْ
ذلك ولكني
�أية خ�صو�صية تتعلق ب�إرتريا .و�أنا ال � ْ

امللف الثقايف
ُ
وجدت الأر�ضية بكر ًا ،منذ �سبعة وع�شرين
�أعتقد �أنني
ً
ن�ص ًا �سابقا �أ�ستطيع �أن �أ�ست�شهد به �أو ارتكز
عام ًا ،فلم �أجد َّ
عليه من الن�صو�ص املكتوبة باللغة العربية  .لكنني كنت
�أحاول طوال هذه ال�سنوات �أن �أمتثل املالمح الإرترية
يف الق�صيدة والرواية بقدر امل�ستطاع ،و�أعتقد �إىل حد
ما �أنني جنحت يف ذلك .فعندما يتحدث رئي�س �إحتاد كتاب
ليبيا الأ�ستاذ /رم�ضان �سليم عن رواية "نوراي" بقوله
"�إنني �أ�شتم رائحة املكان من هذه الرواية" فهو يعني
بذلك �إرتريا بكل تفا�صيلها .كما �أن الأ�ستاذ  /يو�سف
القعيد �أي�ض ًا ذكر يف مقاله بجريدة "احلياة " عن رواية
"الأ�شرعة" متناو ًال فيها اخل�صو�صية الإرترية مبختلف
مالحمها .و�أمتنى �أن يتم موا�صلة �إ�ستكمال هذا البناء عرب
خمتلف الأجيال القادمة من �أجل �أن تكون �إرتريا حا�ضرة
يف كل ما نفعل ونقوم به من ق�صيدة �أو �شعر �أو رواية ,,
ويف كل جماالت الفنون الأخرى .وهذا هو الأدبُ الذي
ي�ستحق � ّْأن َ
ُ
ميثل �شعبنا.
ً
�أخريا ؟!!
 كان بودنا �أن ي�ستمر معك هذا احلوار ولكن ل�ضيقالوقت رمبا نكمله يف وقت �آخر .هل من كلمة �أخرية تود
�سواء كانوا �شعراء �أم
ذكرها وخا�صة للك َّتاب ال�شباب ,,
ً
روائيني؟!.
• قبل كل �شيء �أود �أن �أ�شكر جملة ال�شباب على هذا
احلوار غري التقليدي ،وهو لقاء مكنني �أن �أتناول فيه
زوايا عديدة مهمة  .و�أنا �أعتقد �أن الأفق حالي ًا مفتوح
ومتاح لل�شباب ،حيث �أتت �أجواء ال�سالم واحلمدهلل ،ونحن
متجهون �صوب بناء دولة دعائمها قوية ومتجهون نحو
التنمية بالت�أكيد .و�أعتقد �أن هذه املجاالت ت�ستطيع �أن
ت�ستفيد من الفر�ص املتاحة يف املرحلة القادمة� ،سواء عرب
توفر و�سائط التوا�صل الإجتماعي ،وتقوية هذا اجلانب
يف �إرتريا بالإ�ضافة �إىل دعم حركة الن�شر وتطويرها.
لذا ف�إن الدعم احلكومي ودوره يف ت�شجيع الأدب مهم
و�ضروري يف املرحلة الراهنة ،بعد �أن تخل�صت الدولة
من �أعباء " حالة الال حرب والال �سلم"  ،و�أتى ال�سالم يف
النهاية .فيجب �أن ندعم ه�ؤالء ال�شباب ،ويجب عليهم
ُه ْم �أن يطوروا �أدواتهم .واليوم �أ�صبح العامل قرية
واحدة .وهذا ي�ستدعي العمل اجلاد واملناف�سة القوية،
بحيث يجب �أن تكون حا�ضر ًا .وال�شيء املهم يف كل ذلك،
�أن تتمثل واقعك ب�شكل عميق .فالكتابة عُ ْمق ولي�ست
�سطحية .والنقد �أي�ض ًا مهم و�ضروري بحد ذاته� .إال �أنه
يجب �أن يكون عن دراية وعلم ،ويجب �أن ن�سعى للبناء
ولي�س للهدم .ف�أنت عندما تنتقد ،فال �أعتقد �أن الهدف
من وراء ذلك هو الهدم ،بل البناء على العك�س .لذا
توجب علينا �أن نتحلى بروح الإخال�ص وحب الوطن ،و�أن
نحاول �أن نتعرف على وقائعنا ب�شكل كبري وحثيث  .كما
�أن تراثنا الإرتري ثري ومل يتم الإ�ستفادة منه �أوتوظيفه
�سواء كان كاتب الق�صة �أو ال�شاعر �أو
مبا ينبغي .فالأديب ً
الروائي يجب �أن يغو�ص يف واقعه و�أن يتمثل مالحمه،
ويعرب عن طموحات �شعبه ب�شكل �سليم وواقعي.
 الأديب الروائي وال�شاعر والإعالمي الأ�ستاذ� /أحمدعمر �شيخ ،ن�شكرك جزيل ال�شكر على هذه ال�سانحة،
و�إثرائك ملجلة "ال�شبابْ " بهذه املعلومات القيمة.
ونتمنى لك املزيد من التقدم والنجاح يف �إنتاجك الأدبي
وال�شعري والفني والعام  .على �أمل �أن نلتقيك مرة ثانية،
يف م�ضامني �أخرى.
• �ألتقي بكم يف فر�ص �أو�سع� .شكر ًا .
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�إتاحة وخلق "م�ساحات م�أمونة لل�شباب"
�إعداد املهند�س �إدري�س الأمني
يتفق املجتمع الدويل على �أن م�ستقبل الب�شرية وم�ستقبل
كوكبنا ملك �أيدينا وخا�صة جيل ال�شباب منا والذي يكون ً
مهيئا
بدوره ً
دوما لقانون حتمية توا�صل الأجيال وت�سليم ال�شعلة �إىل
الأجيال التي تليه  .كما ال بفوتنا �أن حتقيق ال�سالم والدينامية
االقت�صادية والعدالة االجتماعية والت�سامح يف املجتمعات
املختلفة يعتمد على قدرتنا على اال�ستفادة من طاقات ال�شباب.
ولذا ر�سم املجتمع الدويل خارطة الطريق نحو التنمية امل�ستدامة
ً
جميعا �أن نحر�ص على جناح ال�سعي فيها بالإ�ضافة
والتي علينا
ً
�إىل عدم االنتكا�س فيما نحقق من مكا�سب .حتما ولقيام ال�شباب
بالدور املناط بهم بكفاءة و فعالية  ,ف�إنهم يحتاجون ً
حتما �إىل
م�ساحات �آمنة وف�ضاءات عامة ومدنية ومادية ورقمية كفوءة
ٍ
تتيح لهم التعبري عن �آرائهم بحرية وال�سعي �إىل حتقيق
�أحالمهم .لذا ال بد لنا من �أن نوظف اال�ستثمارات بحيث يت�سنى
لل�شباب احل�صول على التعليم والتدريب والعمل الالئق من �أجل
حتقيق تلك الغايات املن�شودة .فكيف ميكن �إجناز م�س�ألة خلق
الف�ضاءات امل�أمونة لل�شباب على �أ�س�س علمية وم�ستدامة ؟ وما
هي �أف�ضل ال�سبل لإتاحة الفر�ص لل�شباب للم�شاركة الفعالة يف
خلق تلك الف�ضاءات ب�صورة �شفافة وفعالة ؟ وما هي التحديات
واملعيقات التي تقف حجر عرثة دون حتقيق تلك الغايات
والأهداف ؟ وغري ذلك من املحاور ذات ال�صلة �سنبحر بني دفتها
حتت هذا العنوان ان�شاءاهلل.
ت�أتي م�س�ألة الإهتمام بال�شباب ب�إعتبارهم عماد الأمة واملجتمع
وقادة �سفينتهما نحو التقدم والتطـور .بالإ�ضافة �إىل كونهم
نب�ض احليـاة يف عروق الوطـن ونربا�س الأمل امل�ضيء وب�سمة
امل�ستقبل املنرية والأداة الفعّالـة للبناء والتنميـة  .ويف ال�صورة
املعكو�سة نالحظ �أنه حينما يغيب دور ال�شباب عن �ساحـة املجتمع
�أو يُ�ساء ممار�سته ,تت�سارع �إىل الأمة بوادر الركود وتعبث
بهـا �أيادي الإنحطاط وتتوقف بالتايل عجلة التقدم  .وتقوم
هذه القناعة على جمموعة من احلقائق وامل�سلمات مفادها �أن
لل�شباب القدرة والقوة والطاقـة واحليوية التي ت�ؤهلهم �إىل
�أن يعطوا من �أعمالهم وجهودهم وعزمهم و�صربهم ثمرات
نا�ضجـة للأمـة �إذا ما �ساروا على الطريق ال�صحيح املر�سوم يف
اجتاه التنمية والتقدم ,وا�ستغلوا ن�شاطهم ملا فيه منفعـة لهم
ولغريهم وجتربتنا يف ارتريا خري دليل على ذلك .ولأهمية
هذا الفرتة يف حياة الإن�سان ف�إنه يتطلع فيها �إىل حتقيق وبناء
حياة كرمية و�آمنة وم�ستقرة من �أ جل حتقيق الذات
املرموقة .
واملكانة الإجتماعية
ولكن وقبل التوغل
يف امل�ساحات املطلوب
وجعلها
�إتاحتها
م�أمونة لل�شباب  ,ال
ب�أ�س عزيزي القارئ
الكرمي من الإ�شارة �إىل
البع�ض من اخل�صائ�ص
واملميزات التي ت�شكل
ال�شباب وحتدد دورهم
يف املجتمعات:
ال�شباب
/1
طاقة �إن�سانية تتميز
باحلما�سة واحل�سا�سية
واجلر�أة واال�ستقاللية
وازدياد م�شاعر القلق
واملثالية املنزهة عن

امل�صالح والروابط .
 /2الف�ضول وحب اال�ستطالع  ,فهو يبدو دائم ال�س�ؤال
واال�ستف�سار يف حماولة لإدراك ما يدور من حوله والإملام ب�أكرب
ً
جمتمعيا.
قدر من املعرفة املكت�سبة
 /3بروز معامل ا�ستقاللية ال�شخ�صية والنزوع نحو ت�أكيد
الذات .
 /4دائم الإنتقاد لأنه ينطلق من مثاليات �أقرب �إىل
الطوباوية ونقده يقوم على �أ�سا�س �أن الواقع يجب �أن يتطابق
مع تفكريه املثايل .
 /5ال يقبل بال�ضغط والقهر مهما كانت اجلهة التي تر�أ�س
هذا ال�ضغط عليه �سواء كانت �سلطة �أو �أ�سرة وهذا ال�سلوك
جزء من العنفوان الداخلي لل�شباب واالعتداد بالنف�س .
 /6يتمتع ال�شباب بدرجة عالية من الديناميكية واحليوية
واملرونة املت�سمة باالندفاع واالنطالق والتحرر والت�ضحية .
 /7بدء التفكري يف خيارات احلياة وامل�ستقبل كالزواج
والتعليم و الرثوة .
 /8ا�ضطراب اتزان ال�شخ�صية وارتفاع م�ستوى توترها,
حيث ت�صبح معر�ضة النفجارات انفعالية متتالية واختالل
عالقاتها االجتماعية مع الأ�سرة والأ�صدقاء وغريهم .
 /9قدرة هائلة على اال�ستجابة للمتغريات من حوله و�سرعة
يف ا�ستيعاب وتقبل اجلديد امل�ستحدث وتبنيه والدفاع عنه
ً
وحتما يعترب حترير الإن�سان من اخلوف والعوز وحمايته من
التهديد واملر�ض وتوفري بيئة م�ستقرة و�آمنة متطلبات الزمة
لتحقيق الأمن الإن�ساين كحالة �ضرورية ي�شعر من خاللها الإن�سان
ب�أن " حياته وممتلكاته وحقوقه املعنوية والأدبية والثقافية
والإن�سانية وال�صحية والبيئية " م�صونة وحممية  ,ويقع توفري
متطلباتها �ضمن �إطار الدولة راعية احلقوق والواجبات  ,ومن
هنا جاء ربط التنمية ال�شاملة بالأمن الإن�ساين متالزمان من
خالل الإطاللة على دور ال�شباب وم�ساهماتهم يف ا�ستكمال بناء
املقومات الأ�سا�سية ملجتمعاتهم.
ومن اجلدير بالذكر �أن املجتمع الدويل قد �أبدى عرب
م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة املختلفة وم�ؤمتراته املخت�صة بق�ضايا
ً
إهتماما كبري ًا بن�شر مبادئ ال�سالم والإحرتام املتبادل
ال�شباب � ,
بني ال�شعوب  ,مما ي�ؤكد ويدعم دور ال�شباب يف التنمية والأمن
وال�سلم الإجتماعيني  .وميكننا �أن نطل على م�شاركة ال�شباب يف
العملية التنموية عرب نافذتني تتمثل الأوىل يف حتقيق الفرد
لذاته و�شعوره ب�أهميته وقيمته �أما الأخرى فتتمثل يف حتقيق
غاية الإجماع على امل�شاريع من خالل م�شاركة االقطاع الرئي�سي
يف املجتمع يف خطط التنمية و �سبل �إنزالها على �أر�ض الواقع و
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التطبيق  .وعرب هذه ال�سيا�سة نكون قد حققنا هدفني رئي�سني
وهما �شعور اال�شباب بحجم امل�شكلة التي يعانون منها ومن جانب
�آخر نحقق مبد�أ الرقابة ال�شعبية على �أداء الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ذات ال�صلة  .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذه
امل�شاركة تتيح الفر�ص املواتية لربوز قيادات جمتمعية حملية
ويعزز كذلك فر�ص جناح امل�شروعات التنموية  ,كما قد ي�ضفي
عليها �صفة الإ�ستدامة بفعل امل�شاركة احلقيقية بها .
ً
عموما وحتى يقوم ال�شباب بالدور املن�شود منهم البد من
توفري م�ساحات وبيئات م�أمونة لهم تتميز مبالئمتها لإ�شباع
حاجات ال�شباب للعديد من املنا�شط كاالجتماع وامل�شاركة يف
الأن�شطة املجتمعية املتنوعة وق�ضايا احلوكمة والألعاب الريا�ضية
والأن�شطة الرتفيهية املجتمعية الأخرى بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة
يف عمليات �صنع القرار والتعبري عن �أنف�سهم بحرية ,كما البد
�أن تكون تلك امل�ساحات مالئمة من حيث حمافظتها على كرامة
ال�شباب و�سالمتهم  .وال يفوتنا ً
حتما �إمكانية توفريها لفر�ص
التفاعل الرقمي فعليًا عرب احلدود مع اجلميع وخا�صة لأولئك
املعر�ضني للتهمي�ش �أو العنف.
وهنا ال ب�أ�س عزيزي القارئ من املرور يف ال�سطور التالية من
الإ�سرتاحة عرب ف�ضاءات "جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية
املف�صلة
�شاملة للجميع و�آمنة وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة " َّ
�ضمن �أجندة الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  2030وذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
� /1ضمان ح�صول اجلميع على م�ساكن وخدمات �أ�سا�سية
مالئمة و�آمنة ومي�سورة التكلفة ,ورفع م�ستوى الأحياء الفقرية
بحلول عام 2030
 /2توفري �إمكانية و�صول اجلميع �إىل نظم نقل م�أمونة
ومي�سورة التكلفة وي�سهل الو�صول �إليها وم�ستدامة وحت�سني
ال�سالمة على الطرق  ,وال �سيما من خالل تو�سيع نطاق النقل
العام مع �إيالء اهتمام خا�ص الحتياجات الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف ظل ظروف ّ
ه�شة والن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وكبار ال�سن ,بحلول عام . 2030
 /3تعزيز التو�سع احل�ضري ال�شامل للجميع وامل�ستدام
والقدرة على تخطيط و�إدارة امل�ستوطنات الب�شرية يف جميع
البلدان على نحو قائم على امل�شاركة ومتكامل وم�ستدام بحلول
عام . 2030
 /4تعزيز اجلهود الرامية �إىل حماية و�صون الرتاث
الثقايف والطبيعي العاملي .
 /5التقليل �إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد
الأ�شخا�ص املت�ضررين وحتقيق انخفا�ض كبري يف اخل�سائر
االقت�صادية املبا�شرة املت�صلة بالناجت املحلي الإجمايل العاملي
التي حتدث ب�سبب الكوارث مبا يف ذلك الكوارث املت�صلة باملياه مع
الرتكيز على حماية الفقراء والأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ظل
�أو�ضاع ه�شة بحلول عام . 2030
 /6احلد من الأثر البيئي ال�سلبي الفردي للمدن ,مبا يف
ذلك عن طريق �إيالء اهتمام خا�ص لنوعية الهواء و�إدارة
نفايات البلديات وغريها بحلول عام
2030
 /7توفري �سبل ا�ستفادة اجلميع
من م�ساحات خ�ضراء و�أماكن عامة،
�آمنة و�شاملة للجميع وميكن الو�صول
�إليها ,وال �سيما بالن�سبة للن�ساء
والأطفال وكبار ال�سن والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بحلول عام 2030
ويتم انزال تلك الغايات عرب
الو�سائل التالية :
�أ -دعم الروابط الإيجابية
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية بني
املناطق احل�ضرية واملناطق املحيطة
احل�ضرية واملناطق الريفية من خالل
با ملنا طق
تعزيز تخطيط التنمية الوطنية
والإقليمية
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ب -العمل بحلول عام  ,2020على الزيادة بن�سبة كبرية
يف عدد املدن وامل�ستوطنات الب�شرية التي تعتمد وتنفذ �سيا�سات
ً
وخططا متكاملة من �أجل �شمول اجلميع ,وحتقيق الكفاءة
يف ا�ستخدام املوارد والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه
والقدرة على ال�صمود يف مواجهة الكوارث وو�ضع وتنفيذ الإدارة
الكلية ملخاطر الكوارث على جميع امل�ستويات مبا يتما�شى مع �إطار
�سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة . 2015-2030
ج -دعم �أقل البلدان منو ًا مبا يف ذلك من خالل امل�ساعدة
املالية والتقنية يف �إقامة املباين امل�ستدامة والقادرة على ال�صمود
با�ستخدام املواد املحلية .
وي�شري اخلرباء �إىل �أنه ميكن رفع الوعي املجتمعي املحلي
ب�ضرورة و�أهمية الف�ضاءات امل�أمونة لل�شباب ب�أ�شكال وطرق
خمتلفة ومتنوعة  .كما ميكننا �أن ن�ستخدم الو�سائل والأ�ساليب
التالية على �سبيل املثال ال احل�صر:
 /1ن�شر وت�سليط ال�ضوء على فكرة " ف�ضاءات م�أمونة"
بدء ًا من حميطنا الأ�سري و�أ�صدقاءنا وجمتمعاتنا املحلية
 /2النقا�ش بكل �شفافية حول �أهمية احلاجة وال�ضرورة
لف�ضاءات م�أمونة لل�شباب ,وعرب النقا�ش نبلور الأ�شكال
والأمناط املتنوعة للف�ضاءات امل�أمونة مع ت�سليط ال�ضوء حول
مدى توفر تلك الف�ضاءات و�إمكانيات الولوج �إليها من قبل
ال�شباب.
 /3م�شاركة الآخرين مبا متلكه من معرفة ومعلومات حول
الف�ضاءات امل�أمونة كالف�ضاءات املدنية والعامة والرقمية .مع
�إعطاء �أمثلة حول كيفية م�ساهمة الف�ضاءات الآمنة يف تنمية
مقدرات ال�شباب الإدراكية والإجتماعية والعاطفية
 /4حتفيز وت�شجيع امل�شاركني لإ�ستك�شاف الف�ضاءات
املمكنة يف
املوجودة وكذلك
جمتمعا تهم
ا ملحلية .
�إ يجا د
يف
مع �إعمال التفكري
ا ل�شبا ب مبا
كل
ت�ضم
ف�ضا ء ا ت
لهم
من
فيهم
�أ و �ضا ع
كذ و ي
خا �صة
خمتلف
ال�شباب وتالئم
الإعاقة من
ا لإ عما ر

من اجلن�سني ,
الخ  ,والإ�ستماع

وكذلك املهاجرين والالجئني... ,
لأراء ه�ؤالء يف هذه املوا�ضيع.
 /5خلق �سلة " الإخذ-دون �إنقطاع" من خالل النقا�شات
ومن ثم التعرف على موا�صفت ادوات وعنا�صر عملية 6-
ت�شجيع ال�شباب على تقدمي الآراء واملقرتحات املبنية على
ر�ؤى علمية مع دعم امل�شروعات ال�شبابية املبنية على �أ�س�س
علمية ابتكارية طموحة مع االهتمام بالدرا�سات امل�ستقبلية
وعامل الأفكار االبتكارية والتطلع �إىل امل�ستقبل
 /7م�شاركة ال�شباب ب�شكل فاعل وم�ؤثر يف عملية التنمية
بجوانبها العديدة
� /8إبراز دور ال�شباب من اجلن�سني يف الإبداع والتفكري مع
�صقل امللكة النقدية امل�ؤثرة لدى ال�شباب
� /9إ�سهام ال�شباب يف �صناعة توجه عام ويف ت�شكيل كتلة
قادرة على القيادة مع �إبراز دور ال�شباب يف جتذير فكرة
املواطنة و�إبراز ثوابت الهوية ال�صلبة مع �إيجاد التوا�صل
املجتمعي بني ال�شباب وامل�سئولني.
 /10االهتمام بالدرا�سات البينية وتداخل العلوم واملعارف
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مع الرتكيز على ال�سمات االجتماعية للمعرفة
على كل حال ميكننا الإ�شارة ايل العديد من الفوائد التي
يجنيها املجتمع من �إتاحته مل�ساحات م�أمونة لل�شباب خا�صة تلك
الفوائد املرتبطة بتو�سيع امل�شاركة ال�شبابية يف جماالت التنمية
ال�شاملة واملتنوعة  ,ونذكر يف ال�سطور التالية بع�ضها على �سبيل
املثال ال احل�صر :
 /1تعزز من مبد�أ املواطنة ب�شقيها احلقوق و الواجبات
 /2يعزز من مبد�أ الإنتماء والإنحياز مل�صلحة الوطن ككل
 /3يعزز من مكانة ال�شباب يف املجتمع عرب �إحداث تغريات
جوهرية مبا ي�شمل الهياكل الإجتماعية و الإجتماعية و
الثقافية من خالل التنمية مبفهومها ال�شاملة وتوظيف طاقات
املجتمع ككل
 /4ال�سعي الدائم لإتاحة املجال �أمام ال�شباب يف حموري
التعليم و العمل
 /5الإقرار ب�أن التنمية مبفهومها ال�شامل ال ميكن �أن
تتحقق بدون م�ساهمة جميع الفئات مبا فيها ال�شباب
كما ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �ضرورة و�أهمية معرفة
االحتياجات الأ�سا�سية والعامة لل�شباب والعمل على تلبيتها �أو
�أخذها بعني االعتبار لدى �صياغة اخلطط والربامج باعتبارها
متطلبات �ضرورية يجب �إدراكها من قبل املعنيني وتتمثل تلك
الإحتياجات يف التايل على �سبيل املثال ال احل�صر :
 /1احلاجة �إىل تقبل ال�شباب ومنوه العقلي واجل�سمي,
حيث ي�سعى لإدراك ما يدور حوله
 /2احلاجة �إىل حتقيق الذات  ,مبا يعنيه من اختيار حر
وواع لدوره وم�شاركته املجتمعية و�شعوره باالنتماء لفكره �أو
ٍ
جمموعة اجتماعية لها �أهداف عامة .
 /3احلاجة �إىل الرعاية ال�صحية والنف�سية الأولية والتي من
ً
متوازنا و�إىل �إعطائه ثقافة �صحية
�ش�أنها �أن جتعل من منوه منو ًا
عامة متكنه من فهم التغريات اجل�سدية يف مرحلة املراهقة كمرحلة
حر جة .

/4
ا حلا جة
والتعليم ,
ا ملعر فة
ىل
�إ
دور مفتاحي
من
لهما
ملا
و�أ�سا�سي يف حياة الفرد  ,ولكونها تو�سع الآفاق واملدارك
العقلية .وهو حق مكت�سب و�ضروري مثل املاء الهواء يف ع�صر
لي�س فيه مكان للجهالء .
 /5تلبية احلاجات االقت�صادية الأ�سا�سية من م�أكل وم�شرب
ً
مت�سوال .
وملب�س وم�سكن ,والتي بدونها �سي�صبح م�شرد ًا �أو
 /6احلاجة �إىل الرتفيه والرتويح  ,فحياة ال�شباب لي�ست
كلها عمل ون�شاط جدي  ,بل يحتاج ال�شباب �إىل توفري �أماكن
للرتويح ومراكز ترفيهية ثقافية مثل دور ال�سينما وامل�سرح
واملنتزهات واملع�سكرات ال�شبابية.
ً
تف�صيال لف�ضاء
ونختم مو�ضوعنا بالتطرق ب�شكل �أكرث
الزم و�ضروري لل�شباب والبد من التحقق من كونه م� ً
أمونا �أال
وهو ف�ضاء التكنولوجيا احلديثة واملعلوماتية  ,والتي نالحظ
ت�أثريهما الكبري على خمتلف اجلوانب يف احلياة الب�شرية
و�أ�سهامهما يف تطورها ب�شكل غري م�سبوق  ,وذلك من خالل
توفر الأدوات التي زادت من قدرة الإن�سان يف ال�سيطرة على
حميطه املحلي واخلارجي يف خمتلف املجاالت ال�صناعية
والتجارية وال�صحية والزراعية والإعالمية وغريها .ومن
هنا جاء تبني اليون�سكو لر�ؤية وبرامج تهدف �إىل تعزيز
العالقة مع الأطراف ذات ال�صلة لتخطيط وتطبيق الأن�شطة
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التي ت�ساهم يف حت�سني مهارات ومعرفة ال�شباب يف ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت يف الغايات التعليمية
واملهنية .ومبا �أن الت�أثريات الإيجابية لتكنولوجيا املعلومات
والإت�صاالت والتكنولوجيا عديدة ومت�شبعة وال يختلف حولها
اثنان  ,فدعنا عزيزي القارئ نتوغل ف�س ال�سطور التالية
بني دهاليز ومتاهات وظلمات �سلبيات الف�ضاءات التي يتيحها
حمور الإنرتنيت فقط على �سبيل املثال ال احل�صر وبالتايل
نخطط لكيفية تالفيها وو�ضع احللول الناجعة لها :
 /1الدخول ا�إىل مواقع غري مرغوب يف م�شاهتها
�أخالقي ًا كاملواقع الإباحية والتي تكرث وتتكاثر يف الإنرتنت
ويتم ن�شرها ود�سها ب�أ�ساليب عديدة يف حماولةلإجتذاب
الأطفال واملراهقني �إىل �سلوكيات منحرفة ومنافية للأخالق
 .ب�أتثريالأنرتنت على �سلوكيات ال�شباب �أن الأنرتنت ي�ؤثر
على �أقامه �صداقات غري �شرعيه ثم م�شاهدة مواقع �إباحيه
وبعدذلك الت�شهري بالأخرين يليها ن�شر املواد الإباحيه
وبعدها ا�ستخدام ال�شبكة فى التج�س�س
 /2التعر�ض لعمليات احتيال ون�صب وتهديد وابتزاز
/3غواية الأطفال واملراهقني حيث يتم التح ّر�ش بهم
و�إغواءهم منخالل غرف الدرد�شة والربيد الإلكرتوين
 /4ن�شر مفاهيم العن�صرية
/5الدعوة لأفكار غريبة مناق�ضة لديننا و لقيمنا
ومفاهيمنا والتي تعر�ض ب�أ�ساليب تبهر املراهقني
/6الدعوة للإنتحار والت�شجيع له من خالل بع�ض
املواقع وغرف الدرد�شة
 /7الإنغما�س يف ا�ستخدام برامج االخرتاق الهاكرز
والت�سلل لإزعاج الآخرين و�إر�سال الفريو�سات التخريبية
واملزعج
 /8م�شكلة �إدمان الإنرتنت .والأمرا�ض النف�سية
التي تنجم عن �سوء ا�ستخدام الإنرتنت مثل الإكتئاب
و الأبتعاد فرته طويله عن الأ�سره ثم بعد ذلك رجوع
الزمالء م�أخرين �إىل املنزل بعدها �أحدوث م�شكالت فى
الأ�سره يليها خمالفه الطالب تعاليم �أ�سرهم يليها توتر
العالقات مع الوالدين حدوث م�شكالت مع اجلرين والأعتداء
على �أفراد الأ�سره
 /9احلياة 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
 /10ا�ستخدام اال�سماء امل�ستعارة وتقم�ص �شخ�صيات
غري �شخ�صياتهم يف غرف الدرد�شة وما يتبعه ذلك من
اعتياد ارتكاب الأخطاء واحلماقات وا�ستخدام الألفاظ
النابية
 /11ممار�سة ال�شراء الإلكرتوين دون رقابة من خالل
ا�ستخدام البطاقات الإئتمانية اخلا�صة ب�أحد الوالدين
 /12الت�شهري بالأفراد وال�شركات ون�شر الإ�شاعات
املغر�ضة عرب ن�شرها باملواقع او من خالل غرف الدرد�شة
او الربيد الإلكرتوين
 /13ممار�سة انتهاك حقوق امللكية .بو�ضع ن�سخ للكتب
والأغاين واالفالم على �سبيل املثال يف مواقعهم او تداولها
فيما بينهم من خال ل اجهزتهم مبا�شرة
 /14تعر�ض �أجهزة الكمبيوتر للتلف واخلراب بت�أثري
الفريو�سات التي ت�صل علرب الأمييل واملواقع وملفات
التحميل
 /15التعب اجل�سدي والإرهاق والأ�ضرار ال�صحية و
التي ي�سببها الإ�ستخدام الطويل للكمبيوتر والإنرتنت .
من �ضرر للعيون والعمود الفقري واملفا�صل والأع�صاب
وزيادة الوزن �أو نق�صان الوزن وغريها من املخاطر ال�صحية
اجل�سدية
 /16فقدان التفاعل االجتماعى لأهم هذه التاثريات
على ال�شعور بالأ�ست�شاره يليها العزله عن الأخرين يليها
التعلق بالأوهام .
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ق�صة جناح

يوردانو�س مكئيل من ال�صبا للقمة  ..ع�شق م�ستمر مع ال�ساحرة امل�ستديرة
عبداهلل حممد علي

تعترب �ضيفتنا لهذه البطولة واحدة من
الريا�ضيات القالئل يف بالدنا اللواتي
�أجنزن الكثري من املنجزات يف املعرتك
الريا�ضي وكتنب ب�سواعدهن ق�صة جناح
ريا�ضية ف�ضيفتنا هي �شابة يف مقتبل
العمر لكنها كبرية يف حجم �إجنازاتها
الريا�ضية ومثال يحتذى به يف املثابرة
واال�رصار والعزمية  ،التكل والمتل
فميادين كرة القدم �شاهدها على ح�ضورها
القوي مبوهبتها الفذة و�إبداعاتها اجلارفة
ومن�صات التتويج حا�ضنة دوما النت�صاراتها
وتتويجاتها ..فهي يف الع�رشينات متعددة
املواهب الريا�ضية يوردانو�س مكئيل..
يف البداية �إ�سمي الكامل يوردانو�س مكئيل
ولدت يف العام 1995م مبدينة جدة باململكة
العربية ال�سعودية  ،وعدت للبالد و�أنا
عمري عامني فقط وبعدها در�ست املرحلة
االبتدائية واملتو�سطة والثانوية مبدر�سة
ظعدا كر�ستيان  ،ومن ثم بعد ذلك توجهت
اىل �ساوا خلو�ض �إمتحانات ال�شهادة الثانوية
وتخرجت من مدر�سة �ساوا للت�أهيل الفني
بدرجة ال�شهادة.
وعن بداياتها مع الريا�ضة عموما ومن�شط
كرة القدم  ،ت�شري ال�شابة يوردانو�س
ب�أنها تنحدر �أ�صال من �أ�رسة ريا�ضية حيث
العائلة ب�أكملها تقريبا منخرطة يف ممار�سة
املنا�شط الريا�ضية  ،وعن نف�سها تقول ب�أن
حب الريا�ضة غر�س يف وجدانها منذ نعومة
اظافرها  ،و�أثناء درا�ستها يف ال�صف الثالث
االبتدائي كانت بداياتها االوىل مع كرة القدم
حيث كانت ت�شارك �أقرانها الذكور يف ميادين
الكرة وهو ماجعلها منذ حينها متيل �أكرث
اىل التعلق بهذه اللعبة  ،ومزاملة الالعبني
الذكور يف معظم االوقات.
وتقول يوردانو�س �أن ما دفعها �أكرث ملمار�سة
الريا�ضة هو الت�شجيع امل�ستمر والدعم الذي
كانت جتده من �أ�رستها وباخل�صو�ص من
والدها ال�سيد/ة مكئيل الذي دوما مايح�رض
اىل املالعب ملتابعة املباريات  ،وتربز
باال�شارة اىل انه لديها �ستة من االخوة
واالخوات  ،وين�شط �إثنني من �شقيقاها يف
جمال الدراجات الهوائية  ،بينما تقول �أنا
و�أختى الكربى منار�س لعبة كرة القدم وهو
مايجعلها عائلة ريا�ضية بامتياز بح�سب
كلماتها.
وحول النظرة التي وجدتها من قبل املجتمع
وراء �إمتهانها الريا�ضة  ،ت�رصح قائلة ب�أنه
وكما يقال "الت�ستقيم ال�شجرة اال وب�إ�ستقامة
جذورها"  ،ف�إن اال�صل يعود قبل كل �شئ اىل
اال�رسة ف�إذا ُو ِجدت الرعاية العائلية و مت
تقدمي الدعم الكامل للفتيات ف�إن كل �شئ من
ال�سهل حتقيقه  ،وت�ضيف بالقول �أود �أن �أ�ؤكد
مقدم ًا ب�أن الدرا�سة يجب �أن تعطى االولوية
الكاملة من قبل الريا�ضية لتفكر بعد ذلك
من �أجل ممار�سة هوايتها وحتقيق االجنازات

الريا�ضية  ،واحتفظت ال�شابة بحقها يف
الر�أي من خالل اال�شارة اىل �أن نظرة املجتمع
على الريا�ضة الن�سوية قد تغريت كليا وهو
ما�ساعدها وي�ساعدها حاليا يف تطوير
م�ستوياتها وبروز فرق جديدة ومواهب �شابة
على ال�ساحة الكروية  ،متمنية �أن تتوا�صل
اجلهود يف هذه الناحية.
ويف معر�ض جوابها على �س�ؤال ب�ش�أن العبها
املف�ضل يف ال�ساحة املحلية تربز يوردانو�س
ب�أنه الدويل ال�سابق ابرهام تيدرو�س
(عوجا)  ،لأ�سباب خمتلفة لعل �أبرزها
ت�شري يوردانو�س اىل الت�شابه يف التكوين
اجل�سماين بينهما  ،م�ؤكدة �أنها و�إنطالقا من
تعلقها ال�شديد بطريقة لعبه �سواء ُا مع فريقه
ال�سابق البحراالحمر �أو مع املنتخب الوطني
فهي ت�شغر االن مركز خط �صناعة االهداف
يف منت�صف امللعب  ،لت�ضيف ب�أنها كانت
التفوت جميع مباريات فريقه يف الدوري
وحتى انها كانت ترتدد حل�ضور احل�ص�ص
التدريبية لفريقه مل�شاهدة لعبه واملهارات
الفردية التي كان يتمتع بها الالعب.
وعلى �صعيد الفرق ف�إن والئها االول حمليا
هو لفريق البحراالحمر  ،بينما على امل�ستوى
العاملي ف�إن ع�شقها الكروي االول هو فريق
مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي.
وعن �إمكانياتها الفريدة يف ال�ساحرة
امل�ستديرة ومهاراتها الكروية تقول
يوردانو�س ب�أنها ت�ستطيع اللعب على االقل يف
جميع املراكز واخلطوط على امللعب وحتديدا
مبنطقتي الو�سط والدفاع  ،وذلك النها جتيد
اللعب بالقدمني الي�رسى واليمنى.
وعن جوائزها الفردية ت�شري النجمة
الالمعة يوردانو�س مكئيل اىل انها تفردت
يف مرات �سابقة بجوائز فردية كثرية من
�أبرزها تتويجها بلقب �أف�ضل العبة يف
بطولة كروية �أقيمت مبدينة ال�شباب (�ساوا)
 ،ت�ؤكد بعد �ساوا توقفت عن ممار�سة لعب
كرة القدم لأ�سباب تتعلق بالدرا�سة والعمل
وهو ما حد من تتويجاتي الفردية  ،لكن يف
الن�سخة الثالثة ع�رش لبطولة وزارة الدفاع
التي جرت بحا�رضة عن�سبا ميدنة كرن
بذلت اجلهد الكبري من �إ�ستعادة م�ستوياتي
ال�سابقة وبف�ضل عاملي امل�ساندة والت�شجيع
التي وجدتهما من قبل مدرب الفريق �أفوم
هيلي ومعاونيه يف اجلهاز الفني ف�إنني
عدت كما كنت �سابقا  ،لتك�شف عن طموحها

لل�سري �أكرث من ذلك وانها لن تدخر
جهدا لتقدمي م�ستويات مميزة يف قادم
اال�ستحقاقات الن�سوية يف من�شط كرة
القدم.
ال�س�ؤال االهم حول تتويج فريقها
حرينا بلقب كرة القدم الن�سوية
بالبطولة الريا�ضية لوزارة الدفاع
االرترية التي جرت يف الفرتة من
االول من �شهر �سبتمرب وحتى الثالث
ع�رش من �شهر �أكتوبر  ،تقول �ضيفتنا
يف هذه امل�ساحة ب�أن اال�رصار
والعزمية والعمل اجلاد واملتوا�صل
من الالعبات والقائمني على الفريق
من مدربني و�إداريني هي من العوامل والأمور
التي ميكن �أن تلخ�ص م�سرية التتويج
بالبطولة التي دارت رحاها بني �ستة فرق
 ،واال�شارة اليها ب�أنها فكت رموز خارطة
البحث امل�ضني عن املجد بح�سب تعبريها.
وت�سلط ال�شابة التي حازت على جائزة
�أف�ضل يف البطولة الريا�ضية الع�سكرية
الأ�ضواء على م�شكلة عدم �إقامة بطوالت
كثرية للفئات الن�سوية  ،اىل غياب الفرق
التي تعنى بهذه الفئة  ،وانح�رصت عملية
االهتمام لدى وزارة الدفاع وهو مامل يجب �أن
يكون على �أر�ض الواقع بكل حزن و�أ�سف تعرب
عن احلالة املتدنية التي بلغتها البطوالت
الن�سوية  ،م�ؤكدة ب�أن الالعبات الراغبات
متوفرات بكرثة يف جميع �أنحاء البالد وهو
مايجب ان يتم �أخذه بعني االعتبار والدفاع
به قدما من �أجل �إزدهار وتطور وتنمية هذه
الريا�ضة.
وتربز يوردانو�س مميزات الالعبة االرترية
مقارنة مع نظرياتهن يف املحافل القارية
�أو العاملية بالقول �أن الالعبة االرترية
تتمتع بامل�ؤهالت الفنية العالية والقدرة
على اللعب اخلططي واالمكانات الفردية
 ،و�إذا مت �إعدادهن بدنيا بالطريقة الالئقة
فال�شئ يقف حائال �أمام بروزها يف ال�ساحات
واملالعب الكروية  ،لت�ضع الكثري من احلرب
يف هذه النقطة بت�أكيدها ب�أن عدم االهتمام
بالعنا�رص الن�سوية الكروية يفقد البالد
الكثري من االيجابيات واملميزات على
ال�صعيدين القاري والعاملي يف �آن واحد .
�أما �أخر حماور هذه املقابلة ال�صحفية
مع ال�شاب يوردانو�س مكئيل فتطرقت عن
براجمها امل�ستقبلية  ،حيث تقول ومبا
�أن املثل يقول لي�س من ال�صعب �أن حتقق
النجاح بل �أن حتافظ  ،وعليه ف�أنا �س�أحاول
�أن �أن �أحافظ على جناحاتنا احلالية �سواء
على ال�صعيد الفردي او اجلماعي وم�ضاعفة
العمل ملواجهة مزيد من التحديات املقبلة
 ،و�أولها �س�أكون على قدر التحدي �إذا
ما�إن�ضممت حتت مظلة �أي فريق .
لتختم كلمتها بتقدمي ال�شكر واالمتنان �إىل
مدربيها �أفوم هيلي وهبتوم ماتيو�س ملا
قدموه لها من م�ساندة ودعم يف �سبيل حتقيق
االجنازات  ،دون �أن تن�سى حتية �أ�رستها
الكرمية.
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ريا�ضة الدراجات الهوائية
ب�إرتريا� ..إرث �شعبي عمره  100عام
عبداهلل حممد علي
"ماكينة االلقاب االرترية يف من�شط
الدراجات الهوائية التكل والمتل" هذا
م�أثبتته االيام والبطوالت القارية منذ
فرتة طويلة وحالة فريدة تتجدد فرتة �إثر
�أخرى  ،حيث طغى اللون اخلا�ص مبنتخبنا
الوطني على بقية االلوان  ...ومل ي�أت ذلك
من فراغ بل كان نتيجة م�سرية تاريخية
مرتاكمة �إمتدت لأكرث من  80عاما خا�صة
بالدراجات الهوائية وال�شعب االرترية..
فهي ثقافة عريقة �ضاربة يف اجلزور
ولها تاريخ طويل وحافل ميتد اىل حقبة
اال�ستعمار االيطايل الذي عمر �أكرث من
مائة عام جاثما على �أر�ض البالد الطاهرة
واالبية  ،ف�سعى جاهدا �إىل ترك ب�صمتها
ونقل ثقافته وتوريث تقدمه املعماري
واملجتمعي ولعل تعدد املباين االثرية
والتاريخية التي تتمتع بها العا�صمة ا�سمرا
وحميطها من طراز االرت ديكو �أو ما �شبه
خلري دليل على ذلك  ،و�إ�ضافة اىل ذلك ف�إن
الثقافة االيطالية بادية بو�ضوح على احلياة
املعي�شية يف بع�ض مناطق البالد فمثال يف
النمط الغذائي من قبيل البتزا والكابت�شينو
وغريها من االمثلة والرباهني.
ومل يكن حال الريا�ضة مغاير ًا عن �سائر
و�سائل احلياة  ،بل ا�ست�أثرت هي االخرى
ن�سبتها من جوانب الت�أثر و�أخذ طبائع
امل�ستمعرين ويف مقدمة هذه الريا�ضات
ت�أتي لعبة الدراجات الهوائية التي تربعت
على مكانتها يف وجدان ال�شعب االرتري
وحظيت ب�شعبية جارفة منذ ذاك احلني
وحتى يومنا هذا.
ال�شواهد البارزة لهذه الظاهرة بادية
ب�أبهى �صوارها يف �شوارع ا�سمرا حيث
الكبري وال�صغري وال�شيبة وال�شاب والفتاة
كلهم يعتلون دراجاتهم كلٌ على طريقته يف
اال�ستخدام �سواء ًا للذهاب اىل اماكن العمل
�أو لإمتام املهام اليومية فاخليار االول
هي الدراجة  ،وغري بعيد عن ذلك جتد
�صغار ال�سن من الفتيان والفتيات يلتم�سون
�أوىل خطواتهم يف دروب احرتاف ريا�ضة
الدراجات من خالل ال�سباقات والتمارين
التي يقومون بها خالل جماميع او فرادى.
على هذه االر�ضية ال�صلبة �إذ ًا تقف اليوم
لعبة الدراجات الهوائية قوية �شاخمة
ر�صينة التهزها العوائق والعراقيل
واليغطيها غبار احلداثة والتجديد فهي
مت�أنقة مت�ألقة يف كل االزمنة واالمكنة �إنها "
امللكة االرترية ال�صغرية" لعبة الدراجات
الهوائية.
ال�شعبية اجلارفة للعبة التي كانت قبل
زمن ُا وجيز مق�صورة رقعة �إنت�شارها على

م�ستوى االقليم االو�سط والعا�صمة
ا�سمرا على وجه التحديد  ،باتت
اليوم متار�س يف كافة �أرجاء
البالد وتعرف بطوالتها مناف�سات
حامية الوطي�س يف معظم �أقاليم
البالد  ،ويعود ذلك باال�سا�س
اىل �سهولة �إقامة فعالياتها يف
امل�سارات والطرق العامة والتكلف
اجلهات املنظمة �أي ميزانيات �ضخمة
يف جتهيز مالعبها �أو م�ضامريها كما
يحدث يف الريا�ضات االخرى  ،وال�شئ
االخر الذي كان عامال م�ساهما يف رواج
هذه اللعبة بكافة البالد هي تلك التغطية
االعالمية التي تواكب م�سرية االنت�صارات
التي يحققها املنتخب الوطني يف كل
م�شاركاته اخلارجية  ،طبعا دون ان يخفى
علينا الدعم الكبري الذي تقدمه الدولة يف
�سبيل تطوير وتنمية هذه اللعبة مع بقية
الريا�ضات االخرى.
�أما يف االقليم االو�سط فللعبة حكاية اخرى
مع الولع والع�شق املتبادل بينها وبني
اجلماهري  ،فرتى �أعداد كبرية من �رشائح
املجتمع مرتا�صون على جنبات امل�ضامري
وال�شوارع منذ ال�صباح الباكر ول�ساعات
طوال ملتابعة �أحداث ال�سباقات وتتبع
ف�صول االثارة والندية.
االكت�ساح االرتري امل�ستمر ملن�صات
التتويج الذي بد�أ تاريخ �إنتاج ت�صديره اىل
ربوع �أدغال افريقيا عرب رواندا يف العام
2010م مل يكتب له �أي نهاية اىل يومنا هذا
ومل جتد �أي قوى م�سلكا لإيقاف زحفه حتى
اللحظة.
وبالنظر اىل االرقام امل�سجلة  ،فنجد �أن
املنتخب الوطني عقد قرانه مع االلقاب
والتتويجات القارية يف رواندا قبل عقد
من الزمن او مايزيد وذلك حتت انظار
كبار �أعيان الدراجات الهوائية يف القارة
وبح�ضور ومباركة اجلمهور الرواندي ،
حيث كان املجد القاري مزدان بو�سام
النجم العاملي دانئيل تخلي هيمانوت .
ومنذ ذلك احلني مل تنقطع �أوا�رص العالقة
االبدية بني منتخبنا الوطني والتتويجات
ومن�صات التتويج  ،وح�صل التجديد مرة
�أخرى يف رواندا اي�ضا بن�سخة عام 2018م.
ويف االلقاب الفردية للبطولة القارية ،
تبارى كل من دانئيل تخلي هيمانوت (مرة
واحدة) وناتنائيل برهاين (مرتني) وت�سفوم
عقباماريام (مرتني) وامانئيل قرب�إذقابهري
(مرة واحدة) يف رفع الك�أ�س الغالية ونيل
املعدن النفي�س الواحد تلو االخرى  ،ليثبت
املنتخب الوطني �أنه مبن ح�رض.
وعلى �صعيد تتويجات الفرق على م�ستوى
�سباق ال�رسعة �ضد عقارب ال�ساعة ،
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ي�شهد التاريخ ب�أن منتخبنا
الوطني عندما �صعد �إىل
�أعلى من�صات التتويج
(امليدالية الذهبية) لأول
مرة يف رواندا مل يتنازل
عنها ولو ملرة واحدة
حمققا املركز االول يف
ثماينة ن�سخ متتالية
على التوايل  ،يف داللة
وا�ضحة على قوة املعدن
والتفاهم
االرتري
واالن�سجام بني جنوم
املنتخب الذي يدركون
متام االدراك حجم
امل�س�ؤوليات امللقاة على
عاتقهم.
وجنبا اىل جنب التتويجات
الهائلة التي حققها املنتخب
الوطني للكبار � ،سجلت
منتخباتنا الوطنية االخرى �إجنازات التقل
�ش�أنا او قوة يف فئة ال�سيدات ومناف�سات
ال�شباب (حتت  23عاما)  ،و�أي�ضا يف فئة
النا�شئني والنا�شئات الي�سع املكان اىل ذكر
تفا�صيلها بالكامل.
و�أخر التتويجات االرترية كانت قبل
�أ�سابيع قليلة بالعا�صمة ا�سمرا ومن خالل
الن�سخة الوليدة لبطولة "ك�أ�س افريقيا"
التي �إ�ستحقت ارتريا �رشف تنظيمها على
ح�ساب �أكرث من خم�سني دولة افريقية
�أخرى بح�سب ما�أكده امل�س�ؤولني القاريني
للعبة.
و�أظهرت البطولة املعدن االرتري اال�صيل
يف املناف�سة  ،حيث كان الدراجون
االرتريون يف مقدمة الرتتيب وخرجوا
بانت�صارات الح�رص لها وذكت من مكانتها
بالريادة .
عالوة على ذلك فلمنتخبنا الوطني �صوالت
وجوالت على �صعيد امل�شاركات العاملية ،
فال�صدارة االرترية لت�صنيف املنتخبات
االفريقية يف جدول الرتتيب العاملي
التابع لالحتاد الدويل للدراجات الهوائية
( ) UCIيف �أكرث من عام  ،مكنته من �ضمان
امل�شاركة يف بطوالت العامل للعبة � ،إذ كان
يقدم فيها الدراجون االرتريون م�ستويات
وعطاءات غزيرة ترتقي ب�إ�سم ومكانة البالد
ومن لعبة الدراجات الهوائية االفريقية اىل
م�ستويات �أرفع.
هذا �أي�ضا دون ان نن�سى �سفراء البالد يف
خارطة الطوافات العاملية من املحرتفني
االرتريني يف الفرق العاملية الذين �أ�ضافوا
الكثري ملن�شط الدراجات الهوائية االرترية
يف املحافل العاملية و�سطروا حروفا م�ضيئة
يف �سجالت اللعبة بالقارة ال�سمراء.
وت�أتي يف طليعة هذه االجنازات  ،حتقيق
كل من دانئيل تخلي هيمانوت ومرهاوي
قدو�س لقب �أول مت�سابقان من �أ�صل افريقي
ي�شاركان يف طواف فرن�سا الدويل ،
وت�رشف دانئيل تخلي هيمانوت بكونه �أول
افريق يرتدي القمي�ص ال�رشيف يف الطواف
الفرن�سي وغريها من االرقام واملنجزات
الهائلة.
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الدراجون الإرتريون يحتكرون من�صات التتويج
يف ك�أ�س الأمم االفريقية لألعاب الدراجات الهوائية لعام 2018م!!!
عبدالوهان حممد �آمان

�أختتمت فعاليات الن�سخة الأويل من كا�س
الأمم الأفريقية اللعاب الدراجات الهوائية
�ألتي �أ�ست�ضافتها �إرتريا يف الفرتة من احلادي
والع�رشين وحتى اخلام�س والع�رشين من نوفمرب
للعام 2018م،مب�شاركة دراجو منتخبات دول
رواندا� ،سي�شل ،بنني ،م�رص،اثيوبيا وارتريا
يف اربعة ا�ستحقاقات وفعاليات �أبانت الكثري
عن املقدرات والكفاءات التي يزخر بها دراجو
القارة الأفريقية يف اجلوانب الفنية والتكتيكية
وغريها.
�أبرز الأرقام والإح�صاءات التى �سجلتها
الن�سخة الأويل من كا�س الأمم الأفريقية
للعبة،والتي تقام لأول مرة يف تاريخ القارة
ال�سمراء ،كان احتكار الدراجون الإرتريون من
فئة النخبة ودون الثالثة والع�رشين عاما،
دون �إغفال املراكز التى �سجلتها فئة ال�سيدات
يف هذه التظاهرة التى �أ�ست�ضافتها العا�صمة
ا�سمرا ،بالأ�ضافة �إىل القفزات والنجاحات التى
�سجلتها �إرتريا ممثلة يف الإحتاد العام للعبة
يف التنظيم والأ�رشاف على املناف�سات وتوفري
كافة امل�ستلزمات اللوج�ستية لوفود الدول
امل�شاركة.
رئي�س الكونفدرالية الأفريقية لألعاب
الدراجات الهوائية امل�رصى الدكتور /وجيه
عزام الذي تربطه عالقة ع�شق وحب مع
الدراجيني الأرتريني ،باعتباره كان �شاهدا على
االنطالقة القوية للدراجيني الإرتريني بدورة
االلعاب االفريقية لل�شباب التى ا�ست�ضافتها
كينيا بالعام .2006
ومنذ ذلك التاريخ ظل الدكتور وجيه عزام
ي�ؤكد فى اكرث من ت�رصيح �صحفي لو�سائل الأعالم
الإرترية( املقروءة،امل�سموعة،املرئية)،وكذا
خالل لقاءاته الر�سمية مع امل�س�ؤولني
الإرتريني ،ب�أن النجاحات والقفزات التى
�سجلتها الن�سخة الأويل من كا�س الأمم الأفريقية
يف اجلوانب التنظيمية ,جتهيزالطرق
،الفنادق،وا�ستقبال الوفود والأ�رشاف على
الأ�ستحقاق الأفريقي،لي�ست بغربية على �إرتريا
و�شعبها الذى ح�رض باعداد تفوق الـن�صف مليون
ملتابعة البطولة الأفريقية للعبة خالل العام
2011م ،ال�سيما و�أن �شعبها يع�شق املنا�شط
الريا�ضية ويف مقدمتها من�شط العاب الدراجات
الهوائية.
يف ت�رصيحات لعدد من اع�ضاء الكونفدرالية
الأفريقية للعبة (النيجريي حممد ب�شري�،أحمد
ال�سعداوي م�س�ؤول العالقات العامة
بالكونفدرالية الأفريقية،نهى �سليمان ع�ضوة
الكونفدرالية ،امل�رصية هدير ابراهيم
واملغربية �سمرية الو�سيني) �أتفق جميعهم مبا
ي�شبه الأجماع على �أن جناح الن�سخة الأويل
من ك�أ�س الأمم الأفريقية� ،أكد على تلك الثقة
الكبرية التي و�ضعها رئي�س الكونفدرالية يف

الأحتاد العام للعبة واحلكومة الإرترية.
اع�ضاء الكونفدرالية الأفريقية عادوا لي�ؤكدوا
ب�أن ما مت تنفيذه من م�شاريع يف البنى التحتية
وتوفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية وال�رضورية
للوفود امل�شاركة بالن�سخة الأويل،كان �شاهد ًا
على كفاءة �إرتريا التي ت�ستحق الإ�شادة
والتقدير.
ا�سماء جديدة ت�سجل ح�ضورها بقوة فى
امللتقي الأفريقي :
قبيل �إنطالق املرحلة الأويل من كا�س الأمم
الأفريقية للعبة،كانت هنالك ت�سا�ؤالت
وا�ستف�سارات عديدة تدور يف خميلة العديد
من ع�شاق املن�شط واملتمثلة يف �أمكانية
ومقدرة دراجو منتخبنا الوطنى لفئة النخبة
ودون الثالثة والع�رشين لفئتى الذكور
وال�سيدات،للحفاظ على الريادة وال�صدارة
الإرترية يف الفعاليات والأ�ستحقاقات التى
ظلت تقام بالقارة الأفريقية من عام اثر �آخر.
ثالثي منتخبنا الوطنى الأول �سرياك
ت�سفوم،دانئيل هبتى مكئيل،هنيوك ملوبرهان
ار�سلوا ر�سائل تطمئن ع�شاق العاب الدراجات
الهوائية ،ب�أنهم فى طريقهم لل�سري على
نف�س الدرب الذى �سار عليه يف ال�سابق
جنوم منتخبنا الوطنى الأول ،دانئيل تخلي
هيمانوت ،مريون ر�ؤو�سوم ،فري قال�سي
دب�ساي ،نتنائيل برهاين ،مرهاوي قدو�س،
ت�سفوم عقباماريام ،مك�سب دب�ساي  ،امانئيل
قربازبهري وغريهم،بفوزهم باملركز الأول فى
�سباق الكيلومرت �ضد عقارب ال�ساعة مل�سافة
ال�ستة والثالثني كيلومرتا.
الثالثي �سرياك،دانئيل،هنيوك وبقيادة
املخ�رضم �أرون دبراظني �ساروا ب�رسعة متو�سطة
بلغت �إحدى وخم�سني كيلومرت فا�صل ثالث
وت�سعني مرتا فى ال�ساعة،ليحافظوا على
الريادة وال�صدارة الإرترية ،التي ت�أكدت على
مدى �أكرث من ع�رش �سنوات من امل�شاركات فى
ا�ستحقاق الكيلومرت �ضد عقارب ال�ساعة علي
م�ستوى املنتخبات الأفريقية.
مت�سابقات منتخبنا الوطني لفئة ال�سيدات
�أديام ت�سفاامل،تعق�ستى قربهويت ،ديانا دوايت

وزناب ف�صوم�،رسن على نف�س الدرب الذى
�سار عليه جنوم جمال البحر الأحمر يف فئة
النخبة ودون الثالثة والع�رشين عاما،بفوزهن
باملعدن النفي�س يف �سباق الكيلومرت �ضد
عقارب ال�ساعة،بقطعهن مل�سافة ثمانية ع�رش
كيلومرتا يف خم�سة وع�رشين دقيقة وع�رشين
ثانية وت�سعة وثالثني جزء من الثانية مبعدل
�رسعة بلغت اثنني واربعني كيلومرت فا�صل �ستة
يف ال�ساعة.
املت�سابقات الإثيوبيات واجلنوب افريقيات
توجن باملركز الثاين والثالث بعد ان �سجلن
خم�س وع�رشون دقيقة و�ست وع�رشون ثانية
وت�سع وثالثون جزء من الثانية وخم�س
وع�رشون دقيقة وت�سع وثالثون ثانية وت�سع
واربعون جزء من الثانية.
�سرياك و�أديام الأ�رسع فى �سباق الكيلومرت
الفردي:
دراج منتخبنا الوطني الأول �سرياك ت�سفوم قطع
م�سافة الـ  36كليومرت ًا فى اثنني واربعني دقيقة
وخم�سني ثانية وواحد و�ستني جزء من الثانية
مبناف�سات الدراجني الأفارقة ب�سباق الكيلومرت
�ضد عقارب ال�ساعة على امل�ستوى الفردي،
لفئتي النخبة ودون الثالثة والع�رشين عاما.
الدراج �سرياك ت�سفوم �سجل رقم �شخ�صي
ب�رسعة بلغت خم�سني كيلومرتا فا�صل اربعة
ليحقق املعدن النفي�س عن جدارة وا�ستحقاق،
ليدخل �سجالت الكونفدرالية االفريقية
باعتباره ا�رسع دراج بالن�سخة الأويل من كا�س
الأمم الأفريقية،ويحقق بذلك امليدالية الذهبية
ال�شخ�صية الثانية له بعد الأويل التى حققها مع
ثالثي منتخبنا الوطني الأول .
الدراج املخ�رضم �أرون دبرظني حافظ على
مركز الو�صافة بفارق دقيقة واحدة وثمانية
وع�رشين ثانية عن املت�صدر �سرياك ت�سفوم،
الذي �إحتل مبا �سجله من اداء جيد  ,املركز
الثاين يف �سباقات الكيلومرت الفردي على
امل�ستوى الوطني خلف املت�صدر مك�سب
دب�ساي،كما حاز دراج منتخبنا الوطنى دانئيل
هبتى مكئيل على امليدالية الربونزية متخلفا
بفارق دقيقتني واحدى وثالثني ثانية عن الفائز
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بامليدالية الذهبية �سرياك ت�سفوم.
امليداليات الذهبية  ،الف�ضية والربونزية
التى حققها الثالثي �سرياك � ،آرون  ،ودانئيل
يف فئة النخبة ،ا�ضيفت اليها ميدالتني بوا�سطة
دانئيل هبتى مكئيل (ذهبية ) هنيوك ملوبرهان
( ف�ضية ) يف مناف�سات دون الثالثة والع�رشين
عاما فيما ذهب املركز الثالث وامليدالية
الربوزية للدراج الرواندي مقيي�شي موي�سي.
�أديام ت�سفا�أمل جمعت بني لقبي فئة النخبة
ودون الثالثة والع�رشين عاما تباعا ،بفوزها
باملركز الأول ب�سباق الكيلومرتعلى امل�ستوى
الفردي لفئة ال�سيدات ودون الثالثة والع�رشين
عاما ،مل�سافة الـ  18كيلومرت،بعد ان قطعت
امل�سافة يف �ست وع�رشين دقيقة و�ست ع�رش
ثانية و�ستني جزء من الثانية.
�أديام ت�سفا�أمل قطعت امل�سافة مبعدل �رسعة
بلغت واحد واربعني كيلومرت فا�صل واحد فى
ال�ساعة،متقدمة بفارق ع�رشين ثانية وع�رشين
جزء من الثانية على الأثيوبية حمرت ظقاى(
�صاحبة مركز الو�صافة)،وت�سع وع�رشين ثانية
واربع واربعني جزء من الثانية على اجلنوب
افريقية لويزي جوردان �صاحبة امليدالية
الربونزية واملركز الثالث يف فئة النخبة.
�أديام ت�سفا�أمل عادت لت�صعد �إىل من�صات
التتويج" البوديوم" بت�صدرها ملناف�سات دون
الثالثة والع�رشين عاما فى الرتتيب النهائي
وذهب املركزين الثاين والثالث لكل من
االثيوبيتني حمرت ظقاي وبرهانا فقادوا.
�سرياك ي�سطع بتحقيق لقب �أ�رسع دراج بالقارة
الأفريقية:
الدراج �سرياك ت�سفوم الذي حاز على لقب
ا�رسع دراج بالقارة الأفريقية عن جدارة
وا�ستحقاق باملرحلة الثانية،عاد ليت�صدر
الرتتيب العام للدراجني الأفارقة فى مناف�سات
�سباقات ال�رسعة الق�صوى النهائية مبناف�سات
الكورتييوريوم لفئة النخبة باملرحلة الثالثة
من امللتقي الأفريقي.
الدراج �سرياك ت�سفوم جمع احدى وع�رشين
نقطة فى ال�سباقات الأربعة التى اقيمت،متقدما
على زميله مبنتخبنا الوطني الأول هنيوك
ملوبرهان �صاب املركز الثاين بر�صيد اثني
ع�رش نقطة ،والدراج الرواندي �سامئيل
موقي�شى( 4نقاط) احلائزين على امليدالتني
الف�ضية والربونزية.
الدراج هنيوك ملوبرهان حقق املعدن النفي�س
بت�صدره ملناف�سات دون الثالثة والع�رشين
عاما باثنى ع�رش نقطة بفارق ثمانية نقاط
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كاملة عن الرواندي �سامئيل مقي�شي (الو�صيف)
والأثيوبي ر�ضوان �صالح �صاحب املركز الثالث
وامليدالية الربونزية.
فعاليات املرحلة الثالثة من امللتقى الأفريقى
لفئة ال�سيدات ودون الثالثة والع�رشين عاما
جاءت عك�س رغبات املت�سابقات الإرتريات،
اللواتي �أو�ضحن بانهن مل ي�صلن بعد �إىل
امل�ستوى الذي ي�ؤهلهن للمناف�سة بقوة على
املراكز الثالثة االويل وامليداليات امللونة
فى مثل هكذا ا�ستحقاقات حتتاج �إىل البناء
اجل�سماين واجلاهزية البدنية والعقلية فى
الوقت نف�سه.
مت�سابقة جنوب افريقيا "�سانتا كوتيزي"
حققت لقب مناف�سات الكورتيوريوم بعد
ان رفعت ر�صيدها �إىل النقطة الثالثة ع�رش
متقدمة بفارق نقطتني عن الأثيوبية ظقا قربى
الو�صيفة وثالث نقاط عن زميلتها موري�سى
جاكى زميلتها التى جاءت فى املركز الثالث
لت�ضمن لنف�سها امليدالية الربونزية يف
مناف�سات النخبة.
املت�سابقة االثيوبية �أيدين بقلي انتزعت
املعدن النفي�س بفوزها باملركز الأول فى
الرتتيب النهائي للمت�سابقات الأفريقيات
لفئة دون الثالثة والع�رشين عاما ،بعد ان
جمعت ع�رشة نقاط متقدمة على ثنائى منتخبنا
الوطنى زناب ف�صوم (  5نقاط ) وديانا دوايت (
ثالث نقاط ) ا�صحاب املركزين الثاين والثالث
وامليداليتني الف�ضية والربونزية تباعا.
�سرياك ت�سفوم يجمع بني ثالثة �ألقاب دفعة
واحدة:
دراج منتخبنا الوطنى لفئة النخبة �سرياك
ت�سفوم �سجل انت�صار ًا تاريخي ًا ي�صعب حتقيقه
يف الن�سخ املقبلة من كا�س الأمم االفريقية
اللعاب الدراجات الهوائية بجمعه بني ثالثة
�ألقاب دفعة واحدة (�سباق الكيلومرت �ضد
عقارب ال�ساعة على امل�ستوى الفردي � ،سباق
الكيورتيوريوم  ،و�سباق امل�ضمار) .
�شكل رباعى منتخبنا الوطنى �سرياك ت�سفوم
 ،دانئيل هبتى مكئيل  ،دوايت ميانى وروربيل
تولدي جمموعة انفرادية قبل انق�ضاء الدورة
الأويل من مناف�سات امل�ضمار والتى حددت
م�سافتها بـ  161كيلومرتا .
العديد من ع�شاق العاب الدراجات الهوائية
كانوا ي�شعرون ببع�ض الهواج�س واملخاوف
من ان تكون املحاولة االنفرادية قد جاءت يف
غري توقيتها ومكانتها�،إال ان و�ضع الرباعي
�سرياك،دائنيل،دوايت وروبيل مع فارق م�ساحة
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وزمن كبريين بينهم وبني املجموعات اخللفية
اعطى دلي ًال كافي ًا ب�أنهم ينفذون خطط تكتيكية
وفنية متفق عليها م�سبق ًا بينهم وبني اجلهاز
الفني الذى يقوده الكابنت �سام�سوم �سلمون.
عدد من دراجو منتخبي رواندا واثيوبيا
حاولوا تقلي�ص فارق امل�ساحة والزمن بينهم
وبني املجموعة االنفرادية اال ان م�ساعيهم
وجمهوداتهم ف�شلت فى حتقيق غاياتها مبا
اظهره رباعى منتخبنا الوطنى من تقا�سم
للأدوار واملهام مما قادهم ذلك �إىل ا�ضافة
عدد من دراجى منتخبات� ،سي�شل ،بنني،
م�رص ،نيجرييا  ،يوغندا ،اثيوبيا ورواندا
يف امل�ضمار الذى امتد فى دورته الواحدة �إىل
احدى ع�رش كيلومرت و الذى كانت تكرث فيها
العقبات وال�سهول  ،واملنعرجات .
و�ضعت املجموعة الأنفرادية( �سرياك ،
دانئيل ،دوايت وروبيل) فارق ثالث دقائق كاملة
بينها وبني املجموعة الثانية ،مما �أعطى ذلك
ثنائى منتخبنا الوطنى هنيوك ملوبرهان وارون
دبرظني واللذان كانا يتواجدان باملجموعة
الثانية فر�صة كبرية للقيام باملناورات
واملحاوالت الأنفرادية الواحدة تلو الآخر  ،قبل
ان ترفع الراية امام حماولة ارون دبرظني.
الدراج �سرياك ت�سفوم توج باملركز الأول
يف �سباق ال�رسعة الق�صوى النهائي للمرحلة
الرابعة والأخرية من ك�أ�س الأمم الأفريقية
للعبة بعد ان قطع م�سافة الأ�ستحقاق يف ثالثة
�ساعات وخم�س وخم�سني ثانية.
و�ضمن الدراج داويت ميانى امليدالية الف�ضية
بفوزه مبركز الو�صافة متقدما على دانئيل
هبتي مكئيل �صاحب املركز الثالث وامليدالية
الربونزية،وروبيل تولدي(الرابع) بفارق
اثنني وع�رشين ثانية واربعة دقائق و�سبعة
وع�رشين ثانية عن ارون دبرظني �صاحب
املركز اخلام�س ،يف الوقت الذى حافظ فيه
الدراج هنيوك ملوبرهان على احتكار الدراجني
االرتريني للمراكز ال�ست الأويل من الرتتيب
بفوزه باملركز ال�ساد�س متقدما على الرواندي
دويديرا �صاحب املركز ال�سابع.
ثالثي منتخبنا الوطنى �سرياك ت�سفوم ،
دوايت مياين ودانئيل هبتى مكئيل توجوا
باملراكز الثالثة االويل وامليداليات الذهبية
 ،الف�ضية والربونزية يف فئة النخبة  ،قبل
ان يعود دوايت مياين  ،ودانئيل هبتى مكئيل
وروبيل تولدي لتحقيق امليداليات الذهبية
 ،الف�ضية والربونزية يف مناف�سات فئة دون
الثالثة والع�رشين عاما.
املت�سابقة اجلنوب افريقية موري�سي جاكي
انتزعت املعدن النفي�س لفئة ال�سيدات بعد
ان قطعت م�سافة الـ  80.5يف �ساعتني وخم�س
وع�رشين دقيقة وخم�س وع�رشين ثانية متقدمة
علي كل من اي�س ليفوين النيجريية الو�صيفة
التي نالت امليدالية الف�ضية واالثيوبية
ظقا قربي �صاحبة املركز الثالث وامليدالية
الربونزية.
النيجريية اي�سي ليفوين عادت لكى ت�صعد
�إىل من�صات التتويج بت�صدرها الرتتيب العام
للمت�سابقات دون الثالثة والع�رشين عاما
متقدمة على كل من االثيوبية برهان فقادو
ومت�سابقة منتخبنا الوطنى تعق�ستى قربهويت
�صاحبة املركز الثالث وامليدالية الف�ضية.
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�أجنحة احلرية و�أغاللها...

من الق�ضايا التى وجدت ومازالت جتد اهتماما ً وا�سعا ً لدى االفراد
واجلماعات واالمم هى ق�ضية احلرية .وهى من الق�ضايا التى وجدت حظا ً ي�سريا ً
من التنظري اجلاد ،او تناول حتليلى ملمار�ستها ،رمبا لالعتقاد الذى يبدو وا�سعا ً بانها
من امل�سلمات والبديهيات ,ورمبا يعود ال�سبب اىل التبجيل والتوقري الذى يحيط
بها ،رغم كل االنتهاكات التى تعر�ضت لها او حتى التى ارتكبت با�سمها .وال
اظن انه من املبالغة القول انها تعد جوهر حياة االفراد واجلماعات واالمم ،بل
ترخ�ص احلياة فى �سبيلها ،وتبذل الت�ضحيات رخي�صة.
هذا فى العموميات ،اما اذا نزلنا بع�ض ال�سالمل لالقرتاب اكرث من املمار�سة فى
الواقع ،جند ان بطوالت قد �سجلت ،وت�ضحيات جمة قد بذلت ،ودماء اريقت،
فى �سبيل احلرية ومن اجل اال�ستمتاع بها فقط ليكت�شف املنا�ضلون فى
�سبيل احلرية انها تبتعد عنهم كلما اقرتبوا منها ،حتى قيل انها �صعبة
املنال والتج�سيد فى الواقع .ورغم ذلك ال احد يجادل حول علو قدرها و�سمو
مكانتها .وبالتاىل ،فان اى حماولة لتعريف احلرية – على الرغم من اهميتها
العملية والنظرية  -قد ال يحبذها اجلميع ،لأن التعريف – اى تعريف – يعنى
حتديد ماهية مو�ضوع التعريف وهذا تقييد لل�شئ اى احلرية فى حالتنا هذه،
والقبول بان هنالك قيود او �ضوابط هى جزء من ماهية احلرية ،لنكت�شف ان
للحرية حدان ،حد االنطالق نحو �آفاق رحبة وحد االن�شداد اىل القيود واالغالل.
لن�ضع تعريفا ً للحرية ،فنقول انها القدرة على العمل او القول او االختيار بوعى
وارادة وم�س�ؤولية .اى انها ن�سبية و�سياقية ولي�ست مطلقة اال من جهة كونها
قيمة كونية .وكونها �سياقية يعنى انها تخ�ضع ال�شرتاطات وقيود ال�سياق
الذى متار�س فيه وتتطور بتطوره والعك�س �صحيح .هذا يعنى ان ال حرية فى
غياب الوعى مبو�ضوعها ،او االرادة فى ممار�ستها ،وحتمل امل�س�ؤلية املرتتبة على
ذلك ،وهذه اغالل ا�ضافية .وهذا يدفعنا اىل القول ان احلر حقا ً وواقعا ً هو
من يعى حدود حريته ،وميلك االرادة لتج�سيد هذا الوعى فى �سلوكه ويتحمل
م�س�ؤولية ما ينجم عن هذا ال�سلوك .وبالتاىل ميكن احلديث عن اجنحة للحرية
هى ال�شعور باالنطالق والثقة فى النف�س واملحيط ،وعن �ضوابط احلرية وهى
احلدود والقيود التى تخ�ضع لها ممار�سة احلرية ،والتوازن بني االثنني هو غاية
ومنتهى كل م�سعى فى �سبيل احلرية.
وميكن ب�شكل عام احلديث عن نوعني من �ضوابط احلرية :ذاتية تنبع من
ال�شخ�ص كال�ضمري والقيم والوعى ،ومو�ضوعية يفر�ضها �سياق املمار�سة
كال�سلطات والقانون والثقافة والعادات .والفرق بني االثنني هو ان االوىل تعزز
ال�شعور باحلرية اما الثانية فتفعل نف�س ال�شئ فقط اذا حازت على القبول
الطوعى وقد تقلل ال�شعور باحلرية اذا تعذر ذلك ،ويلعب الوعى دورا ً حا�سما ً فى
حتديد ا�سباب القبول الطوعى او عدمه .ان ما ن�سميها �ضوابط احلرية ذاتية
كانت ام مو�ضوعية متار�س ادوارا ً ايجابية تعزز احلرية او �سلبية تقلل منها اما
احلرية فى املمار�سة وال�شعوربها فيحكمها جدل العام واخلا�ص ،الذى مينع حتول
االنطالق اىل انفالت وال�ضوابط اىل اغالل.
عزيزى القارئ ،حريتك ملكك فع�شها بوعى وارادة وم�س�ؤولية.

