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كلمة
العدد
�أعزائي ال�شباب ً
اهال ومرحباً بكم يف هذا العدد اجلديد من جملتكم جملة ال�شباب والذي يعترب
باكورة �إ�صداراتنا لهذا العام وكلنا امل ان يكون فاحتة خري للمزيد من الإبداع والت�ألق يف
مو�ضوعات املجلة ً
�شكال وم�ضموناً.
فقد حر�صنا �أن نتناول يف هذا العدد العديد من املو�ضوعات ال�شبابية واملقاالت التي تناق�ش
الق�ضايا ال�شبابية ب�إ�سلوب �سل�س وجذاب ,حيث افردنا م�ساحة للحوارات البناءة واملثمرة التي تلقي
ال�ضوء على االن�شطة ال�شبابية وتعك�س جتاربهم الرثة يف خمتلف مناحي احلياة وجماالتها �سواء
االكادميية منها �أو الثقافية والريا�ضية.
لي�س هذا فح�سب فقد ت�ضمن هذا العدد مقاالت جادة تناولت دور ال�شباب املبتكر يف بناء
الوطن وعظمة املراة الإرترية و�أهمية ثقافة العمل ,وامل�سرية التعليمية لل�شباب الإرتري,ودور ال�شباب
ً
البيئي,ف�ضال
يف م�سرية الن�ضال من اجل الإ�ستقالل و�إعادة التنمية و الإعمار واملحافظة على التوازن
عن ن�ضاالت ال�شعب الإرتري ويف مقدمتهم ال�شباب �ضد الإ�ستعمار الإيطايل وغدر حكام جتراي وكذا
دور �إرتريا يف تر�سيخ ال�سلم املحلي والإقليمي ,و�إلقاء ال�ضوء على مدينة �أ�سمرا وما تتمتع به من
جماليات يف طرازها املعماري الذي �أهلها لت�صبح درة القرن الأفريقي.
ويف امللف الثقايف اعددنا لكم مقاالت تعك�س قدرة الإن�سان الإرتري على الإبداع متى ما�أتيحت
له الظروف املالئمة حيث تناولنا جتربة ال�شاعر الإرتري الراحل احمد �سعد والتحديات التي الزمته يف
حياته ومماته مقارنة مباعا�رصوه من فنانني عا�شوا نف�س التجربة التي مربها ,وكذا جتربة الفنان الواعد
ال�شاب منري علي  ,لنختتم امللف ب�إحدى روائع ال�شاعر احمد عمر �شيخ بعنوان ن�شيد املعركة.
�أ�ضف اىل ذلك فقد حوت املجلة يف هذا العدد العديد من االعمدة الهادفة التي نعتقد انها
�ست�ساهم يف �إثراء حمتواها وم�ضمونها ,ويف اخلتام نتمنى لكم قراءة �شيقة وممتعة �آملني يف �أن
تبعثوا لنا ب�آراءكم و�إقرتاحاتكم حول املجلة التي هي منكم و�إليكم .

�إحتاديات
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ال�شباب
يف حوار مع ال�شابة من�صورة إ�سماعيل م�س�ؤولة �إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا
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ت�أثري الربامج التي نقوم بتنظيمها اليقت�صر على الطالب وال�شباب فقط وامنا يتعداه اىل املجتمعات املحلية
حممود عبداهلل " �أبوكفاح"
يعترب الإحتاد الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا اجل�سم
الذي ي�ضم �أهم �شريحة من �شرائح املجتمع الإرتري
والتي يعول عليها الكثري يف مناء الوطن و�إزدهاره
,وقد ظل واليزال هذه الإحتاد العريق ي�ساهم بفعالية
منذ ت�أ�سي�سه يف تاطري ال�شباب والطالب والإهتمام بحل
ق�ضاياهم وزيادة م�شاركتهم يف �إجناح الربامج التنموية
التي تنتظم البالد ,ويعد �إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل واحد ًا من اهم االقاليم ال�سبعة التي يتكون
منها الإحتاد لكونه ي�ؤطر �شباب وطالب ال�صف الثاين
ع�شر الدار�سني مبدر�سة وار�ساي يك�آلوا واملركز الوطني
للت�أهيل وكذا املعاهد والكليات اجلامعية  ,للتعرف
على هذا الإقليم من حيث االن�شطة واملهام التي يقوم
بها وغريها من املو�ضوعات ذات ال�صلة كنا قد �إلتقينا
بال�شابة من�صورة �إ�سماعيل م�س�ؤولة �إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ,ف�إىل م�ضابط احلوار:

يف البدء نرجو ان تعطينا نبذة عن �إقليم �ساوا
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بالإحتاد؟
�إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل هو واحد من الأقاليم ال�سبعة
التي تكون الهيكل العام للإحتاد
الوطني لطلبة و�شباب �إرتريا,حيث
ي�ضم هذا الإقليم  11مديرية,ت�شكل
الكليات الت�سعة املديريات الت�سعة
بينما حتتوي �ساوا على مديريتني هما
مديرية مدر�سة وار�ساي يك�آلو ومديرية
املركز الوطني للتاهيل املهني,ومن
املعلوم ان الإقليم كان يت�ضمن يف
ال�سابق فرعني فقط احدهما يف جامعة
ا�سمرا والثاين يف �ساوا ولكن الآن كما
نرى وبعد �إفتتاح العديد
من الكليات اجلامعية
تو�سع ب�شكل كبري لي�شمل
هذا العدد املقدر من
املديريات.
ماهي املهام الرئي�سية التي
يقوم بتنفيذها هذا الإقليم؟
�ساوا
�إقليم
ينفذ
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
براجمه يف نطاقني هما
الت�أطري العام والت�أطري
اخلا�ص.
الت�أطري
وي�شمل
العام الطالب وال�شباب

املنخرطني ب�ساوا والتعليم
العايل والذين مل ي�سبق
لهم ان �إنتظموا �ضمن
الإحتاد
ت�شكيالت
لطلبة
الوطني
�إرتريا
و�شباب
ي�ضم
بينما
الت�أطري اخلا�ص
الطالب
اولئك
الذي
وال�شباب
كانوا �ضمن خاليا
واندية
وكوادر
الوطني
الإحتاد
وطلبة �شباب �إرتريا
يف اقاليمهم قبل قدومهم
اىل �ساوا وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل حيث نعمل على �إ�رشاك هذه
الفئة يف برامج التوعية و الت�أطري
التي نقوم بها يف �إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ومن �ضمن هذه الربامج
برنامج امل�ساهمة يف خدمة املجتمعات
,حيث يعمل ه�ؤالء الطالب مع الإدارات
املختلفة �سواء يف �ساوا او الكليات
اجلامعية على خدمة زمالءهم الطالب
وتهيئة الظروف املالئمة للدرا�سة
بالن�سبة لهم وحل ق�ضاياهم املختلفة
�أي ًا كان نوعها�,أ�ضف اىل ذلك جندهم
ين�شطون يف خدمة ال�سكان الذين
يتواجدون حول هذه امل�ؤ�س�سات  ,على
�سبيل املثال طالب كلية عدي قيح ظلوا

يتعاونون مع �سكان مدينة
عدي قيح فى العديد من
كان
املجاالت,ف�إذا
هنالك نق�ص يف
املدار�س
معلمي
الثانوية باملدينة
جندهم يتدافعون
ل�سد هذا النق�ص
من خالل الإنخراط
تدري�س
يف
ونف�س
الطالب,
ال�شيئ جنده مع
طالب كلية حملمالو
الذين يتعاونون مع
�سكان بلدة حملمالو وكذا
طالب كلية علوم البحار يف
م�صوع مع �سكان مدينة م�صوع ,لي�س
هذا فح�سب فه�ؤالء الطالب ين�شطون
اي�ض ًا يف �إقامة ال�سمنارات التوعوية
والدورات التاهيلية ودورات الكادر
يف املناطق التي تتواجد بها كلياتهم
كما ي�شاركون يف اعمال النفري
اجلماعي لتنظيف مزارع ا�رس ال�شهداء
من احل�شائ�ش وكذلك عمليات احل�صاد
وغريها من االعمال .
وب�شكل عام نالحظ ان هذا الربنامج اي
برنامج امل�ساهمة يف خدمة املجتمعات
لعب دور ًا كبري ًا يف خدمة الطالب
وال�شباب وكذا املجتمعات الكائنة حول
م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالإ�ضافة اىل
تعميق اوا�رص العالقة
بني ال�شباب والطالب
وال�سكان .
 ومن اجل زيادةقدرات وكفاءة ه�ؤالء
الطالب تقوم �إدارة
�إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ب�إر�سال
مو�ضوعات توعوية كل
�شهر باللغة الإجنليزية
الكليات
لطالب
لطالب
وبالتقرجنة
�ساوا مبا يتنا�سب مع
درجة فهمهم على ان

�إحتاديات
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�أدعو ال�شباب للإ�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف تطوير الذات وزيادة القدرات التناف�سية
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ب�إ�سهاب
يناق�شوها
�آراءهم
وير�سلوا
فيها الينا ونحن من
جانبنا نقيم تلك الآراء
التي ترثي النقا�ش
اجلماعي وت�ساعد يف
الو�صول اىل ر�ؤية
م�شرتكة ومن املعلوم
ان مو�ضوعات النقا�ش
هذه مقت�رصة يف
الكليات على ع�ضوية
الت�أطري اخلا�ص بينما
يف �ساوا ي�شارك فيها
كل الطالب وال�شباب
مبا فيهم ع�ضوية
الت�أطري العام �,أ�ضف اىل ذلك يقوم
الإقليم بتنظيم �سمنارت لكل الطالب
وال�شباب ب�ساوا وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل مبا يتما�شى مع تخ�ص�صاتهم او
مو�ضوعات �أخرى تهمهم وذلك بدعوة
بع�ض اخلرباء واملتخ�ص�صني,لي�س هذا
فح�سب فهنالك فر�ص نتيحها للطالب
وال�شباب يف هذا الإقليم لكي ي�شاركوا
يف اعداد فقرات برنامج ال�شباب الذي
يبث مبختلف لغات القوميات عرب
�صوت اجلماهري الإرترية .
 لدينا مهرجانات و�أ�سابيع طالبيةننظمها بني احلني والآخر يف كل
من �ساوا والكليات اجلامعية ت�شمل
املعار�ض وال�سمنارات واملناف�سات
الثقافية والريا�ضية واالكادميية ,ففي
�ساوا ت�ستمر هذه الفعاليات ملدة
اربعة ا�شهر وتختم بحفل ختامي توزع
فيه اجلوائز للمتفوقني يف املناف�سات
املختلفة  ,اما يف الكليات اجلامعية ف�إن
املهرجان يبد�أ من �شهر  10وحتى �شهر
,4حيث ينظم برنامج اخلتام يف الكلية
الفائزة باملناف�سات بداية �شهر �أبريل
,وهذه املهرجانات ت�أثريها الينح�رص
على الطالب فقط وامنا يتعداه اي�ض ًا �إىل
ال�سكان والطالب وال�شباب املوجودين
حول هذه الكليات.
كما ي�ست�ضيف �إقليم �ساوا وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ,مهرجان ال�شباب على
م�ستوى الوطن و الذي يقام ب�ساوا كل
عامني ف� ً
ضال عن امل�شاركة فيه ك�إقليم
قائم بذاته .

ماهي اهم الربامج التي نفذها الإقليم خالل
العام 2016م؟
نفذنا العديد من الربامج نذكر منها
على �سبيل املثال ال احل�رص :
 تنظيم دورات تقوية يف املواداالكادميية لطالب مدر�سة عدي قيح
الثانوية بوا�سطة طالب كلية عدي قيح
للآداب والعلوم الإجتماعية .
 قيام طالب كلية حلحلى مب�ساعدةا�رس ال�شهداء مبنطقة دباروا يف �إجناز
العمليات الفالحية وتنظيم دورات
ت�أهيلية يف املجال الإداري للموظفني
يف مديرية دباروا .
 تنظيم طالب الكليات ال�صحيةاملوجودة ب�أ�سمرا لعدد من ال�سمنارات
واحلمالت التوعوية يف او�ساط طالب
املدار�س الثانوية واملتو�سطة ب�أ�سمرا
ال�سيما يف اهمية النظافة وحماية
اال�سنان والوقاية من االمرا�ض
وغريها.
 م�ساعدة طالب كلية حملمالوالزراعية لل�سكان املحليني يف كيفية
الإنتقال من النمط الزراعي التقليدي اىل
النمط احلديث من خالل تنظيم دورات
زراعية لهم ومتابعتهم يف املزارع.
 تنظيم �أ�سابيع طالبية يف مدر�سةوار�ساي يك�آلوا ومركز التاهيل املهني
ب�ساوا والكليات اجلامعية مع الرتكيز
على �إحياء الفنون ال�شعبية للقوميات
املختلفة وكذا الريا�ضات التقليدية
ب�إعتبارها ثروة قومية ينبغي احلفاظ
عليها ,ف� ً
ضال عن �إدخال مناف�سات
ت�شجع الطالب على البحث والتحليل.

ماهي اجلهود التي يبذلها الإقليم
لإتاحة الفر�صة للخريجني حتى
يوا�صلوا تعليمهم االكادميي؟
نحن نتابع اخلريجني
من الكليات بعد تخرجهم
ال�سيما الأع�ضاء يف الت�أطري
اخلا�ص ,حيث نتوا�صل
معهم يف مواقع عملهم ,و
نتفاكر مع اجلهات املعنية
كي يتم توظيفهم يف املكان
الذي يليق ب�إمكانياتهم
وقدراتهم ال�سيما اخلريجني
املميزين .اما مو�ضوع
املنح املتعلقة بالدرا�سات
العليا,فهنالك جهات معنية

بذلك .
ماهي اهم الربامج التي تودون الرتكيز عليها
يف العام 2017؟
بالإ�ضافة اىل االن�شطة واملهام التي
ظللنا ننفذها �سن�رشع هذا العام يف
تنظيم دورات �سيا�سية للكوادر واع�ضاء
اخلاليا يف �ساوا ك�إمتداد للدورات التي
نالوها من قبل ,كما �سنقوم بتفعيل
التعاون بيننا وبني الإدارات املختلفة
للمديريات التي تتواجد بها الكليات
حتى تعم الفائدة.
كلمة اخرية تودين توجييها لل�شباب مبنا�سبة
هذا اللقاء؟
ادعو ال�شباب للإ�ستفادة من الفر�ص
املتاحة يف تطوير قدراتهم ال�شخ�صية
باملزيد من التح�صيل االكادميي الن ذلك
�سيك�سبهم القدرة التناف�سية وبالتايل
يوفر لهم املناعة من كافة �أ�شكال
الغزو التي بات يتعر�ض لها ال�شباب
يف هذا الع�رص .فال�شخ�ص الذي يتمتع
بالثقة يف نف�سه بالت�أكيد الميكنه ان
يكون �ضحية لأي طارئ يعرت�ض �سبيله
او �إ�شاعات ت�صل اىل �أ�سماعه  .فالتخرج
من الكلية وحده اليكفي وامنا املطلوب
هو �إكت�ساب املعارف واملهارات و�صقل
القدرات وزيادة الوعي الذي ميكننا
من الت�صدي للتحديات  ,كما ادعو
ال�رشكاء لبذل املزيد من اجلهود لتوفري
البيئة املالئمة للطالب وال�شباب يف
حياتهم الدرا�سية والعملية حتى ن�ضمن
م�شاركتهم القوية والفاعلة يف بناء
الوطن والزود عنه.

�إحتاديات
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ال�شباب املبتكر ذخرية الوطن وثروته وهم �أمل احلا�ضر وقادة امل�ستقبل
حممدعلي حميدة

ال�شباب املبدع الطاقة الدافعة لعجلة
التقدم
ميثل ال�شباب من ذوي
الإبتكارات واملواهب يف كل
جمتمع الطاقة الدافعة نحو
التقدم والإزدهار ،وعربهم
ميكن �أن ت�صل ال�شعوب �إىل
�أعلى ما تطمح �إليه يف �ساحات
الإبداع والإخرتاع ،التي تنقل
الإن�سان من حالته املتخلفة �إىل
احلالة املتقدمة التي ي�سعى
اجلميع للو�صول �إليها .ولي�س
من ال�صعب �إدراك حقيقة �أن
املبتكرين واملبدعني هم ذخرية
الوطن وم�صدر �سعادته وثروته
وهم �أمل احلا�رض وقادة امل�ستقبل
يف �شتى امليادين .وال �شك �أن
له�ؤالء النفر الف�ضل يف ازدهار
احل�ضارات وتقدم االن�سانية،
وما ي�شهده العامل اليوم من
تقدم تقني وعلمي ما هو اال
نتاجا طبيعيا لإ�رصارهم على
الإكت�شاف وتطوير التجارب،
و�صقل املواهب والأفكار ،حتى
امكن للإن�سان �أن يغزو الف�ضاء،
وي�سرب غور �أعماق املحيطات،
وميتلك مفاتيح توجيه م�سرية
التطور التكنولوجي ،وفتح
نوافذ وا�سعة على ف�ضا�آت خمتلف
املجاالت العلمية ،و�أن حترك
املجتمعات �سفنها باجتاه
للجج بحور العلم وحميطاته،
عرب البحوث والدرا�سات التي
تقودها العقول املبدعة ،وهكذا
جند ب�صماتهم تعلن عن نف�سها
يف اجلينات الوراثية للإعجاز
العلمي الذي نعي�شه .ومبا �أن
م�س�ألة الإهتمام بتنمية الطاقات
الب�رشية وتوجيهها من �أ�شد
املطالب احليوية لهذا الع�رص.
ف�إن ارتريا و�إدراكا منها لهذه
احلقائق ،عملت ومنذ �أن �أ�صبحت
قادرة على �إدارة �ش�ؤونها �سواء
يف مرحلة الكفاح امل�سلح �أو ما
بعد الإ�ستقالل ،عملت بكل ما
اوتيت من �إمكانات ،على تطوير
مواردها الب�رشية كما الع�سكرية
والإقت�صادية خدمة للوطن،
و�أولت احلكومة الإرترية �أهمية
كبرية للعناية بالرثوة الب�رشية
ورفع كفاءتها العلمية والعملية،
حتى تكون قادرة على �أداء دورها
الوطني يف البناء والإعمار
بكفاءة واقتدار .لأنها املعنية

بهذا التطور وهي �صاحبة
الإمتياز يف الإ�ستفادة منه.
�إن ارتريا الفتية التي ال تزال
تنافح لإر�ساء �أ�س�س التطور
والنماء ،وبناء وطن كانت قد
حولته �سيا�سات قوى الإ�ستعمار
التي تعاقبت عليه خرابا ودمارا.
هي �أحوج ما تكون �إىل جهود
�أبنائها الذاتيه يف امليادين
كافة ،لبث الروح يف هذا الوطن
من جديد ،والإرتقاء به �إىل
م�صاف الدول املتقدمة .ولذلك
ف�إن ال�رضورة تقت�ضي رعاية
املوهوبني ال�شباب وتعزيز
قدراتهم وتوجيههم نحو العمل
املبدع ملواكبة قوافل التقدم
العلمي يف العامل .وهذه املهمة
لي�ست بال�سهولة التي قد تبدو يف
الوهلة الأوىل وب�شكل �سطحي ،اال
�أنها م�س�ؤولية �ضخمة ب�ضخامة
اجنازاتها ونتائجها .وهذا يعني
متابعة النا�شئة منذ مراحلهم
الأوىل يف ريا�ض الأطفال ،وعرب
توجيه علمي ممنهج ،تتقا�سم
ف�صوله فئات املجتمع يف خمتلف
املواقع.
حمطات �صناعة الإن�سان املبتكر
فالأ�رسة هي �سيدة ال�سبق يف
ك�شف ورعاية مواهب اطفالها،
ثم ي�أتي دور املدر�سة احلا�سم
يف توجيه املوهوبني نحو
�أجواء الإبداع ،كم�س�ؤولية هامة
و�صعبة يت�صدى لها الأ�ستاذ �ضمن
م�س�ؤوليته يف بناء الإن�سان.
ويف هذا ال بد من ان يتال�شى
القلق عن مدى قدرات املعلم يف
تلبية اهتمامات طالبه وك�شف
مواهبهم ودفعهم لالعتماد على
�أنف�سهم با�ستمرار ،ومدى �أهليته
لتوجيههم �إىل اال�ستفادة من
خربات الآخرين و�إىل االبداع.
وفوق كل ذلك ي�أتي التوجه
العام ل�سيا�سات التعليم يف
البالد ،ومدى قدرتها يف خلق
�أجواء ومناخ مالئم لنمو
املبدعني ،والدفع بخطواتهم

نحو الأمام ،حتى حتقيق اكرب
قدر من النجاح يف ابتكار كل
ما يفيد للبالد والعباد .ويالزم
كل هذه اخلطوات بالطبع دور
املجتمع ومدى احتفائه بالطالب
املميز واملبدع ،واظهار دعمه
وت�شجيعه لأي جناح مهما كان
متوا�ضعا ،ما يوفر �أر�ضية �صلبة
يقف عليها كل طموح يف حتقيق
املزيد من املعرفة والإبتكار.
وهكذا ت�أتي املدر�سة كعامل
مهم بعد الأ�رسة يف �صناعة
الإن�سان املبتكر واكت�شافه،
حيث تتيح للطالب خربات
تربوية خا�صة من �أجل التدريب
على التفكري املبدع �أو املهارة
يف حل امل�شكالت ،كما تبني
روح الإبداع لدى طالبها،
عرب ا�ساليب جتريبية وخالقة
ومفتوحة الأطراف .وهذا ا�سلوب
ار�سته وزارة التعليم يف منهجها
الدرا�سي ،بحيث تتم علمية
التدري�س ب�شكل تفاعلي ي�ؤمن
م�شاركة الطالب ،ومينحهم
الفر�ص للفهم وتقوية املالحظة،
وبالنظر اىل الدر�س ب�أكرث من
زاوية .لأن الإبتكار والتميز
وفوق كونه موهبة ،اال �أن
طرق الرعاية والتوجيه ال�سليم
لها دور يف خلق ان�سان مبتكر
ومبدع ،وكذلك تعزيز املواهب
وتطويرها ب�شكل ال يتخيله �أحد.
لأن الذكي الذي يجد الأر�ضية
املالئمة لبلورة ذكائه و�أفكاره،
�سيكون �أكرث قدرة على تطوير
ابداعاته وم�ضاعفة اجنازاته،
بعك�س زميله الذي حرم من
و�سط م�شجع ،و�أجواء مالئمة
تعينه على الت�أمل واملتابعة.
ثم ت�أتي مظلة ال�سيا�سة
التعليمية الناجحة ،وامل�شجعة
لكل و�سائل التطور ،وتوفري
لت�أهيل املعلم و�إعداده حلملة
ر�سالة تربية الأجيال مبا يلبي
طموحات الأمة وتطلعات الوطن.
فعندما يعي املجتمع �أهمية هذه

العوامل ويتبنا م�س�ؤولية دعمها
واجناحها ،تكون الطريق معبدة
لنمو هذا النوع من ال�شباب
امل�ؤهل املبتكر املبدع .وكلنا
بدرك نتائج هذا الإجناز وما
يحققه من اعجاز يف الإ�رساع
بوترية النمو والتطور .فهل
نحن يف اخلط ال�سليم ون�سلك
الدرب ال�صحيح امل�ؤدي اىل مثل
هذا التطور .كل الدالئل تدعو
للتفا�ؤل ،لكن ب�رشط بذل املزيد
من اجلهد ،والإهتمام بالعقول
املوهوبة قدر الإمكان.
ويف هذا ال�سياق �إذا ما نظرنا
�إىل مقولة الفيل�سوف امل�شهور،
الربت ان�شتاين ،يف حديثه عن
الإن�سان وقدراته يف الإبتكار،
التي يرى فيها �إن لكل �إن�سان
نوعان من العقل ،العقل
الواقعي البديهي ،والعقل
املوهوب ،ففي الوقت الذي
يعترب فيه العقل الواقعي خادما
�أمينا ،فالعقل املوهوب يعترب
هبة مقد�سة .لكننا ول�سوء احلظ
ف�إننا جمتمعات خلقت جمبولة
على �إحرتام وتقدير العقل
البديهي ،وال نعري �أدنى اهتمام
للعقل املوهوب .لذا ف�إن القلة
هي التي تبحث عن تن�شيط قدرات
عقلها املوهوب .وبالرغم من �أن
الإبتكار يحتل مقدمة اخل�صائ�ص
التي متيز الإن�سان عن �سواه
من املخلقوقات ،ف�إنه ولوقت
قريب كان ينظر �إىل الإبتكار
على �أنه موهبة تخ�ص �أنا�سا دون
غريهم ،ومل يكن دور الإ�ستعمار
يف تعميق هذا املفهوم كبريا
فح�سب ،بل �صور الإبتكار وكانه
هبة تخ�ص جن�سا معينا من
الب�رش� ،أما اليوم وبف�ضل التطور
املت�صاعد فقد �أ�صبح جليا �أن
هذه املفهوم ال يعدو كونه جمرد
حكايات من املا�ضي ،و�أدرك
الكل �سواء الفرد �أو املجتمع يف
كل �أرجاء العامل ،وجود مواهب
كامنة يف دواخله ،و�إذا كانت

ال�شباب

هناك من فروق فتكمن يف م�ستوى
اهتمام �أي جمتمع باملواهب
والإبتكارات وت�شجيعها ،وخلق
الأجواء املالئمة لإنت�شارها
وتو�سيعها ،هناك يف �أي جمتمع
�أنا�س موهوبون جبلوا على حب
الإبتكار والتجديد وتطوير ماهو
موجود ،والعمل على التخل�ص
من الأ�ساليب والو�سائل ال�شاقة
يف العمل ،والبحث عن بدائل
�أكرث �سهولة وجودة .و�إذا كانت
هذه الطموحات تتجلى يف
الغالب لدى �رشيحة ال�شباب،
حيث يعترب القوة املحركة
لعجلة التجديد والتطور ،مما
ي�ستوجب على املجتمع الوعي
الكايف ب�أهمية الإبتكار ودوره
يف التطور الإقت�صادي والثقايف،
و�أن يعمل وبجد على ت�شجيع
من يظهرون املواهب وامليول
نحو التجديد والإبتكار من بني
�أبنائه ،ومن ثم خلق االجواء
املالئمة واملنا�سبة لنمو تلك
املواهب ،لأن جتارب ال�شعوب
�أثبتت �أن املجتمعات التي تعتني
بالإبتكار وتهتم به هي التي تقود
ركب التطور والنماء.
جوائز وحوافز م�شجعة للمتفوقني
واملبدعني
وانطالقا من هذه املفاهيم جند
اجلوائز التي متنح على م�ستوى
الوطن �أو الأقاليم الإرترية يف
خمتلف املنا�سبات ،واحتفاالت
خمتلف هيئات املجتمع املدين،
من احتاد ال�شباب والطلبة،
واحتاد املر�أة .فنجد جائزة
�صويرا لكل املميزين واملبدعني
على م�ستوى الوطن ،كذلك
جائزة زاقري التي متنح ملن
احرزوا درجات متيز عالية يف
امتحان ال�شهادة الثانوية على
م�ستوى الوطن .كذلك جوائز
الأقاليم ملن احرزوا درجات
عالية يف امتحان ال�شهادة
املتو�سطة ،وتفوق يف ال�صفوف
النهائية للمرحلة الثانوية ،من
قبيل جائزة �شالوت ،يف عن�سبا،
وجائزة فيتوراري يف الإقليم
الأو�سط ،وجائزة عندا ما�سو،
يف الإقليم اجلنوبي .هذاعالوة
على اجلوائز التي يقدمها الإحتاد
الوطني للمر�أة للمتفوقات يف كل
امل�ستويات ،ويف كل الأقاليم.
وذلك حتفيزا للطالبات لبذل
املزيد من اجلهد ،والتناف�س
البناء ،للو�صول اىل �أعلى مراقي
العلم واملعرفة .حيث كرم فرع
املر�أة باالو�سط ،يف عام 2008
نحو  360طالبة مميزة ،ويف
عام  ،2009كرم  278طالبة،
 2010كرم 384
ويف عام
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طالبة ،ويف عام 2011م كرم
 427طالبة ،ويف عام 2012م
كرم  467طالبة ،ويف عام
2013م كرم 441طالبة ،ويف
عام 2014م كرم  471طالبة،
ويف عام 2015م كرم 467
طالبة ،ويف عام 2016م كرم
 566طالبة .وكانت نتائج هذا
التكرمي جلية يف نتائج هذا
العام 2017،حيث ت�ضاعفت
ن�سبة املميزات ،وا�ضطر الإحتاد
اىل تخ�صي�ص جوائز خا�صة لأوىل
الأوائل على م�ستوى املدار�س
وم�ستوى الإقليم ،وارتفعت قيمة
اجلوائز �أي�ضا حيث جند �ضمن
ما قدم من جوائز يف هذا العام،
من كتب وحمفزات اخرى �ضمنها
الدراجات الهوائية .حيث و�صلت
�أعداد املتفوقات يف امتحان
ال�شهادة املتو�سطة هذا العام يف
الإقليم الأو�سط واحرزن ما بني
� 90إىل  99درجة مئوية ،بلغن
 200طالبة ويف ال�صف التا�سع
وحتى العا�رش من احرزن ن�سبة
متو�سطة  90-99و�صل اىل 270
طالبة� ،أي ما جمموعه 470
طالبة ح�صلن على تكرمي على
م�ستوى الإقليم ،ومييز جوائز
منا�سبة هذا العام هو تكرمي
اعلى املميزات ،واوىل الأوائل،
و�صل عددهن اىل  54طالبة
كرمن على م�ستوى الإقليم .وكان
تكرمي الإحتاد له�ؤالء الفتيات
على م�ستويات ثالث ،تتمثل
املرتبة الأوىل لكل من احرزن
درجة  98.5%فما فوق .وهن 7
طالبات .واملرتبة الثانية درجة
� 97إىل  98.2وهن  15طالبة� ،أما
املرتبة الثالثة فهي ملن احرزن
� 96إىل  96.8%وهن  32طالبة.
حيث قدمت الكتب والأدوات
التعليمية املختلفة ،وكذلك
الدراجات الهوائية للمتفوقات.
�أهمية التهيئة للعقول املبدعة
بالطبع لي�ست هناك عقول
مبدعة من دون عمليات تهيئة،
ا�ستثناء،
وال�شباب الإرتري لي�س
ً
فاملعارف والتقنيات واالكت�شافات

ال تتي�رس مثلما يتي�رس الهواء.
امنا ت�ستلزم اجلهد واملثابرة
وتطوير القدرات والبحث ،وكل
هذه العنا�رص توجد يف �رشيحة
ال�شباب ،كما �أكدت التجارب
واملرويات ون�رشات الإعالم� .إنها
م�س�ؤولية اجلميع لكن الدولة يف
املقام الأول ،والهيئات ال�شبابية
ذات ال�صلة مبنظمات املجتمع
املدين� ،أخذا باالعتبار ان
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
و�ضعت يف منت�صف �سبعينيات
القرن املا�ضي ،حق التعرف اىل
العلوم والتكنولوجيا يف �صدارة
ديباجة الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان وق�ضت "با�ستخدام
التقدم العلمي والتكنولوجي
ل�صالح ال�سلم وخري الب�رشية"
وبالتايل ف�إن على جميع الدول �أن
تنه�ض بالتعاون الدويل ل�ضمان
ا�ستخدام نتائج التطورات العلمية
والتكنولوجية ل�صالح تدعيم
ال�سلم والأمن الدوليني واحلرية
واال�ستقالل وكذلك لغر�ض الإمناء
االقت�صادي والإجتماعي لل�شعوب
و�إعمال حقوق الإن�سان وحرياته
وفقا مليثاق الأمم املتحدة.
فاملجتمع الإرتري وكغريه
من املجتمعات يزخر بنخبة
من ال�شباب املتميزين وذوي
الأفكار الغنية النرية ،ولكن �إذا
مل تتح لهذه العقول الظروف
املالئمة ال�ستثمارها ،ف�سوف لن
جتد طريقها للواقع امللمو�س.
و�أحيانا يكون خريج الكلية �أو
املعهد يف �أي جامعة وله �أفكار
ولكن لي�س لديه الإمكانيات
لتحقيق تلك الأفكار عمليا ،وهنا
ينبغي �أن تتبنى اجلامعة درا�سة
فكرته �أوال ،ثم تن�شئ ور�ش
عمل ،وت�شجع ال�شباب لإي�ضاح
�أفكارهم .بعدها ميكن ان ت�ساعد
�صاحب الفكرة على البحث عن
متويل لرتى الفكرة النور.
لقد �أظهر ال�شعب الإرتري ومنذ
وقت مبكر �أظهر �إلإهتام الكبري
مبجال التميز والإبتكار ،ونتيجة
لذلك ف�إن امل�ؤهالت الإرترية

املتنامية ،يف املجال التقني خري
�شاهد على ذلك ،وك�إمتداد طبيعي
لهذا الأمر ،جند لدى الكثري من
املواطنينن ميوال حقيقية نحو
الإبتكار والتجديد والتطوير.
كما �أن الإعتماد على الذات كان
�أحد �أهم املبادئ التي �إرتكزت
عليها الثورة الإرترية ،ف�إن
الدور الكبري الذي لعبه الإبتكار
والتجديد يف حتقيق انت�صارات
ال�شعب الإرتري ال ميكن التغا�ضي
عنه ،وهو كذلك يف هذه املرحلة،
�إذ ت�شري املعطيات امللمو�سة �أن
�إنتقال تلك امليول الإبتكارية �إىل
جيل ال�شباب ال�صاعد �أ�صبحت
جلية ووا�ضحة.
لذا ف�إن النماذج من الإبتكارات
والإخرتاعات التي نراها يف
خمتلف املنا�سبات ،ال�سيما يف
املهرجان الإرتري ال�سنوي يف
�أر�ض املعار�ض الإيك�سبو ،وعلى
قلتها ف�إنها تعترب مبادرات مهمة
تعالج ن�شاط العمل اليومي،
وت�ستحق كل التقدير والرعاية
والت�شجيع ،ولكن ما يجب معرفته
هو� ،أن ت�أثري الإبتكار والإخرتاع
يف الدفع بعجلة النمو نحو
الأمام ،ال يتحقق عرب املبادرات
الفردية ،بل يتم ذلك عندما توجد
م�ؤ�س�سة ت�شجيع ويتم متابعة تلك
املبادرات والإبتكارات اخلالقة.
ويف هذا ال�سياق ف�إن من املهم �أن
ت�أخذ الإبتكارات املختلفة �شكال
م�ؤ�س�سيا ،وتوفر لها كل متطلبات
الدعم املادي والتقني الالزمني.
كما ينبغي ان تكون هناك جوائز
ت�شجيعية للمبتكرين ،يف خمتلف
املنا�سبات ،مثل ما مينح
املبدعون يف جمال الغناء واللحن
حمفزات للمزيد من الإبداع ،حيث
ال تزال تلك اجلوائز واملحفزات
يف جمال الإبتكار دون امل�ستوى.
و�إذا كان هدفنا يتمثل يف ان حتتل
بالدنا موقعها الذي يليق بها بني
ال�شعوب والأمم املتطورة علميا
وتقنيا ،كما �أن ميثاقنا الوطني
ي�ؤكد �أن العامل احلا�سم يف جمال
البناء والإعمار هو الإن�سان،
ولي�س الرثوات الطبيعية ور�ؤو�س
الأموال �أوالدعم والإ�ستثمار
الأجنبي ،ومن �أجل و�ضع هذا
امليثاق مو�ضع التنفيذ يف �ساحة
الفعل ،يجب �أن نعمل وبالتوازي
مع ما يبذل من جهود تنموية
�ضخمة وا�ستثمارات هائلة اىل
م�ضاعفة جهود الدعم والت�شجيع
للإبتكارات والإخرتاعات ب�شكل
كبري ،ب�إعتبار �أن ت�شجيع الإبتكار
يعترب من �أكرب دوافع التمنية
والتطور.
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ال�شباب

عظمة املر�أة الإرترية مابني مطرقة العادات و�سندان الإحتالل
عبدالوهاب حممد امان

تعد �ضيفتنا اعزائي ال�شباب واحدة من
الن�ساء القالئل الالئى وقفن وقفة �صلبة
فى مواجهة اعداء ال�سلم واال�ستقرار،وظلت
تطالب لي�س عرب الدعوات القلبية واالمانى
فقط ,بل ظلت تعرب عن امانيها عرب مفرداتها
ال�شعرية واقوالها النرثية باعادة احلقوق
امل�سلوبة ال�صحابها من خالل املنابر
واملنتديات التى كانت ت�شارك فيها �إبان
�سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضى.
�إميانها القوي بان �شم�س احلرية �ست�رشق
فى كافة ارجاء ارتريا مل يتزحزح ابد ًا وهو
ما ظهر جليا فى ابياتها ال�شعرية وق�صائدها
التى بد�أت ت�أخذ م�ساحتها وموقعها فى
او�ساط اولئك الذين كانوا يتواجدون بتلك
الفعاليات والربامج التوعوية التى كانت
تنظم باالرا�ضى املحررة.
الدالالت واملعانى العميقة لالعمال
�ضيفتنا
االبداعية التى كانت تقدمها
انت�رشت فى وقت جيز بني قطاعات كبرية
من املواطنني مبا حملتها من م�صداقية
فى عك�س الواقع املرير الذى كان يعانى
منه ال�شعب االرترى،من اعمال االبادة
الوح�شية(دون تفريق او متييز بني ان�سان
وحيوان)،الت�صفيات اجل�سدية و�أعمال
التهجري الق�رسى التى كان يقوم بها جنود
العدو االثيوبى بهدف تفريغ ارتريا من
�شعبها.
بالطبع قراء جملة ال�شباب االعزاء �سوف
تكون ال�صورة قد ات�ضحت لكم اكرث عن
ماهية ال�شخ�صية االرترية التي نعنيها!!!
...انها املربيه وال�شاعره ,الأم املنا�ضلة
زينب يا�سني � ,إنها �شخ�صية ارترية تتمتع
ب�صفات متعددة منها,الثبات على املبادئ
واملطالبة ب�إحقاق العدالة التى كانت
من املطالب اال�سا�سية التى قامت عليها
الثورة االرترية فى 1961م ،فهذه املبادئ
واملواقف �أكدت عليها من خالل ابياتها
وق�صائدها ال�شعرية.
مل تكن االم زينب يا�سني� ,شاعرة فقط
بل كانت حالة �إبداعيه متفردة  ,فهي كانت
ترجتل ال�شعر كلما وجدت الزمان واملكان
املنا�سبني لتقدمي اعمالها االبداعية,فكانت
مبفرداتها تثري العواطف والوجدان.
احلفاظ على القيم والعادات ال�سمحة
التى كان يعرف بها ال�شعب االرترى فى
ال�رساء وال�رضاء،التعا�ضد والتكاتف
وغريها من ال�صفات احلميدة،كانت من

الثوابت والأ�س�س التى دعت اليها الأم زينب
يا�سني للحفاظ عليها فى ق�صائدها الثورية
فى �سبيل الو�صول �إىل االهداف والغايات
املن�شودة واملتمثلة فى حترير االن�سان من
القيود واملوانع التى كانت تقف فى طريقه
بتلك احلقبة.
الأم زينب يا�سني مل يتوقف دورها فى
تقدمي دعمها املعنوى واملادى للثورة
االرترية كما كان حال العديد من االمهات
االرتريات انذاك،بل �إتخذت قرار االن�ضمام
�إىل قافلة الثورة االرترية بال حتفظ ،مقدمة
ر�سالة مفادها بان العادات والتقاليد التى
حتد من عطاءات وا�سهامات ن�صف املجتمع
ماهى �إال عوائق يجب مواجهاتها بكافة
ال�سبل مبا يدعم جمهودات وم�ساعى ال�شعب
الإرترى فى الت�رسيع بعملية حترير االر�ض
واالن�سان من قب�ضة االعداء .
الأم زينب يا�سني والتى كانت فى حينها يف
�ستينيات عمرها ف�ضلت العي�ش فى الأحرا�ش
والغابات معززة مكرمة و�إختبار كافة
ا�صناف امل�صاعب وامل�شاق بعزمية وا�رصار
كبريين،على ان تعي�ش و�سط م�شاعر احلزن
واال�سى فى قب�ضة االعداء االثيوبني الذين
رفعوا �شعار " نريد �أر�ض �إرتريا ...والنريد
�شعبها ".
وبالعودة ايل �سرية االم زينب يا�سني فهي
قد ولدت مبدينة افعبت عام  1918م،وبعد
ان عا�شت بها فرتة طفولتها و و�صلت �سن
الزواج ،مت عقد قرانها على ال�شيخ حمد
الذى كان يقطن فى احدى �ضواحى مدينة
افعبت واجنبت منه ت�سعة ابناء( ثالثة
اناث،و�ستة ذكور).
االم زينب يا�سني ال�شاعرة اظهرت
مقدرات فائقة فى اخلطابة خالل االم�سيات
وال�سهرات التى كانت تعقد بني احلني

واالخر،وهى التى تلقت
العلم واملعرفة على
يد زوجها وتعمقت يف
العقيدة وعلوم القر�آن
على وجه اخل�صو�ص.
باالمور
معرفتها
واملعرفية
الدينية
ترجمتها �إىل اعمال
وفنية
�شعرية
مرور
غزيرة,مع
ال�سنوات اظهرت االم
زينب يا�سني مقدرات
وكفاءات �شعرية ال
ت�ضاهى ،مبا كانت
تقدمه من اعمال �شعرية
عك�ست االحداث والوقائع املجتمعية ببالغة
منقطعة النظري .
االم زينب يا�سني مل تكن فى حاجة �إىل
القيام باال�ستعدادات امل�سبقة لتقدمي االعمال
ال�شعرية،مثل حت�ضري االوراق،االقالم،
اختيار موقع الكتابة وغريها من لوازم
كتابة ال�شعر االدبى  ،بل انفردت دون غريها
بارجتال ال�شعر.
واذ كان الكثري يف�ضل احلديث العادى
ل�رشح الواقع املعا�ش وما ي�صاحبه من
تقلبات غري متوقعة،اال ان االم زينب يا�سني
كانت تف�ضل عك�س هذه االحداث والوقائع من
خالل ابيات �شعرية تر�سخ فى االذهان �إىل
االبد.
االم زينب يا�سني و�إىل جانب هذه املقدرات
ال�شعرية فى عك�س تراجيديا املجتمع ،كانت
اعمالها ال�شعرية �رسد وتوثيق للت�ضحيات
اجل�سام ،ولل�صمود ،وللتعا�ضد ونكران
الذات وغريها من ال�صفات احلميدة،وتعرية
وح�شية االعداء وخمططاتهم الهدامة.
فى العام 1976م قام بع�ض منا�ضلوا
اجلبهة ال�شعبية بالدخول �رسا �إىل مدينة
افعبت ،ونظموا العديد من املنتديات
واللقاءات اجلماهريية التى هدفت فى
املقام االول�،إىل توعية ال�شعب بالتطورات
املتالحقة التى كانت تعي�شها الثورة
االرترية انذاك.
مدينة افعبت والتى مت حتريرها من قب�ضة
العدو االثيوبى فى العام 1977م  ،كانت من
املدن القالئل التي كانت �شاهدة على اوئل
القوافل الن�سوية التي التحقت بالثورة ,وقد
بلغ عددالكوكبة االوىل من الن�ساء اللواتي
�إلتحقن بالثورة �آنذاك خم�سة وثالثني
من املتطوعات,حيث انخرطن يف قافلة
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الثورة مبح�ض �إرادتهن ليبد�أن على الفور
التدريب الع�سكري واويل املحطات
فى التعامل مع ال�سالح.
مل يتوقف دور الن�سوة عند
تلقى التعليم الع�سكرى ،بل
عملن كجي�ش �شعبى يقوم
بالدور املنوط به فى ت�أكيد
ا�ستتباب االمن وال�سلم،
وقد كانت ال�سيدة زينب
يا�سني فى مقدمة اولئك
الن�سوة اللواتي �سطرن
تاريخ نا�صع البيا�ض عرب
كلماتها ونرثها الذي كان
له تاثري وا�ضح وقوي علي
كل من ي�ستمع اليه.
عا�شت الأم زينب يا�سني
اجلل الأعظم من حياتها
فى مدينة افعبت م�سقط
ر�أ�سها,ولكن مع قرار الإن�سحاب
الإ�سرتاتيجي الذي اتخذته اجلبهة
ال�شعبية ك�إ�سرتاتيجية ناجحة للت�صدي
للعدو االثيوبي واعوانه ال�سوفييت  ,جل�أت
االم زينب يا�سني �إىل مدينة نقفة مع �آالف
املواطنني الذين ف�ضلوا اختبار احلياة فى
الغابات والأحرا�ش معززين مكرمني فى
املناطق املحررة لي�ستقر بها املقام فى
منطقة " طقيح " التى كانت حتت �سيطرة
اجلبهة ال�شعبية انذاك.
�أن�ضمام ال�سيدة زينب يا�سني �إىل الثورة
والثوار مل ي�أتى من فراغ ،بل جاء عن قناعة
تامة بعدالة الق�ضية واالنت�صار احلتمى فى
نهاية املطاف،وهى التى ف�ضلت متابعة
م�سار الثورة عن قرب بعد ان�ضمام ابنتني من
بناتها �إىل قافلة الثورة قبل ذلك التاريخ.
املنا�ضلة زينب يا�سني
ترجلت
ال�شعرواجادت النرث وتغنت لالر�ض بعد
فقدها الر�ضها وديارها فى افعبت ,فقد
تغنت للثورة الدراكها بان م�صريها وم�صري
كل من يحيط بها مرتبط مب�صري الثورة
وم�ستقبلها.
مل تكن االم زينب يا�سني �شاعرة تنظم
ال�شعر لإر�ضاء هذا �أو ذاك او الرتفيه عن من
ي�سمع كلمات �شعرها الر�صني  ,بل كانت
�شاعرة ملتزمة بنهجها الثوري الذي اختطته
لنف�سها توقظ الوجدان وحترك امل�شاعر
وحتر�ض على الن�ضال والت�ضحية فى �سبيل
الوطن.
لقد نظمت ال�شعر فى خمتلف املنا�سبات
بعد كل معركة خا�ضتها الثورة وبعد كل
انت�صار واجناز وبعد كل زحف وتقدم �إىل
االمام ,فقد متيز �شعر املنا�ضلة االم زينب
يا�سني بلغة �سل�سلة و�شاعرية حتمل فى
طياتها العنفوان والتمرد والتحري�ض بل
والدعوة ملمار�سة العنف �ضد املعتدى
واملغت�صب.
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حنان االم زينب يا�سني على
بناتها وعائ�شة ابنتها على
وجه اخل�صو�ص وجميع
دفعها
بنات ارتريا
لتتفقد احوالهن بزيارات
كانت تقوم بها اىل
العديد من املواقع
والدفاعات بني فرتة
اخرى،بهدف
�إىل
دعمها
تقدمي
املعنوى والتعبوئ
لهن وحثهن على
البذل والعطاء.
�شاركت االم زينب
يا�سني فى امل�ؤمتر
التا�سي�سى لالحتاد
الوطنى ب�إعتبارها من
الن�ساء اللواتي �ساهمن
ب�أدوار ال ي�ستهان بها فى
رفع وعى املجتمع ,فقد كانت
تدعو ب�إ�ستمرار لإ�رشاك املر�أة فى
�إحداث التغريات املرغوبة لي�س من اجل
الدفع بعجلة الثورة الإرترية والتعجيل
بالن�رص النهائي ،و�إمنا ملواجهة كافة
�صنوف العادات والتقاليد التى كانت تقف
حجر عرثة امام تقدم املر�أة واملجتمع يف
تلك الفرتة .
االم زينب يا�سني مل تعطى اهمية مل�شاق
ال�سفر ولذلك االرهاق والتعب الذى كان ينال
منها وهي يف طريقها من منطقة " طقيح"
و�صوال �إىل مكان انعقاد امل�ؤمتر التا�سي�سى
لالحتاد الوطنى للمراة فى �أراق .
فبعد ان و�صلت �إىل �أراق تابعت عن
كثب مرا�سم عقد القران بني املنا�ضلني
واملنا�ضالت وفق مرا�سيم واحتفائيه رمزية
� ,صدحت بابيات وق�صائد �شعرية،ا�شادت
فيها بروح املقاتل ونكران الذات الذى
كان ال�سمة الغالبة فى تعامالت املنا�ضلني
واملنا�ضالت لي�س فيما بينهم بل وفى جميع
تعامالتهم اليومية.
الأم زينب يا�سني قدمت العديد من الأعمال
ال�شعرية والق�صائد خالل �أيام امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سى للإحتاد الوطنى للمراة الأرترية،
حيث تطرقت فيها �إىل ال�شجاعة املنقطعة
النظرية التى كانت تبديها الن�ساء الإرتريات
يف كافة الأ�صعدة.
كل من كان يتابع الأعمال الأبداعية
وال�شعرية التى كانت تقدمها االم زينب
يا�سني فى حقبة ال�سبعينيات والثمانينيات
من القرن املا�ضى ،اجمعوا جميعهم و دون
�أ�ستثناء على عبقريتها وبالغاتها ال�شعرية
التى ال ت�ضاهى.
اال�شادات التى كانت تنهال على االم زينب
يا�سني من كل الذين كانوا يتواجدون على
مقربة منها اثناء تقدمي اعمالها ال�شعرية
واالبداعية ،دفعتها �إىل موا�صلة تقدمي
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اعمالها ال�شعرية حتى فى احلك الظروف
ال�سيما �أثناء تنقلها بني دفاعات الثوار
وجتمعاتهم لبث احلما�س يف دواخلهم
ودفعهم للمزيد من الت�ضحية والفداء من اجل
الوطن.
االم زينب يا�سني وعلى الرغم من عدم
تلقيها التعليم االكادميى املنتظم لأ�سباب
خمتلفة ،اال ان االعمال ال�شعرية والنرثية
التى كانت تقدمها �أظهرت بالغتها وعبقريتها
ال�شعرية  ,لي�س هذا فح�سب فقد كانت
جتيد فن اخلطابة فى املنابر واملنتديات
التى كانت تعقد من اجل حماربة العادات
والتقاليد التى كانت تقف حجر عرثة
�أمام تقدم املر�أة وم�شاركاتها للرجل فى
احلقوق والوجبات خالل حقبة ال�سبعينيات
وثمانينيات القرن املا�ضى,ولهذا ال�سبب
اختارتها اجلبهة ال�شعبية لتنفيذ عدد من
املهام اجلماهريية فى االرا�ضى املحررة
وال�سودان ويف �إطار تلك اجلولة زارت الأم
زينب يا�سني معظم املواقع التي كان يتواجد
بها االرتريون يف ال�سودان والذين كانوا
ي�شيدون بح�سها الوطنى الرفيع �,أ�ضف اىل
ذلك كانت االم زينب يا�سني اي�ض ًا م�صلحة
�إجتماعية ب�إعتبارها من �أوائل الذين دعوا
�إىل تخفي�ض التكاليف التى كانت ت�رصفها
الأ�رس فى منا�سبات االفراح واالتراح.
وقد �ساهمت تلك الدعوات يف احداث
التغريات الإيجابية املرجوة منها ال�سيما يف
منطقة ِ
"�شعب" التي زارتها االم زينب يا�سني
وطرحت فيها افكارها بكل �شفافية وو�ضوح.
بعد تدمري نادو از وا�صلت االم زينب
يا�سني حملتها التي كانت تدعو فيها
ب�رضورة حماربة العادات املتخلفة وتب�رش
�أي�ض ًا ب�إقرتاب موعد الإنت�صار النهائي على
العدو حيث قامت بعقد العديد من اللقاءات
والإجتماعات اجلماهريية مع �سكان هربو
و�ضواحيها .
االم زنيب يا�سني كانت نربا�سا ي�ضئى لكل
من حولها فقد دعت اجلميع من اجل التكاتف
والتعا�ضد لال�رساع بعجلة حترير كامل
الرتاب الوطني  ,دون الإلتفات اىل التحديات
التي كانت تعرت�ض امل�سرية انذاك.
االم املنا�ضلة زينب يا�سني قدمت خدمات
ال تقدر بثمن ل�شعبها ووطنها الأبى بتواجدها
فى الأرا�ضى املحررة لن�رصة الثورة والثوار
على مدى ثالثة ع�رش عاما متوا�صلة من العمل
امل�ضني حتى بزوغ �شم�س احلرية فى العام
1991م.
رحلت االم املنا�ضلة زينب يا�سني عن هذه
الدنيا الفانية فى ال�سابع والع�رشين من
ينايرمن العام  2005عن عمر ناهز ال�سابعة
والثمانني عاما.وقد وري جثمانها الرثى
مبقربة ال�شهداء مبدينة افعبت بح�ضور
ر�سمى و�شعبى كبريين تقدمهم فخامة
الرئي�س ا�سيا�س افورقى ،الوزارء  ،قادة
اجلي�ش واجلبهة ،والآالف من املواطنني.
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ال�شباب

�أرون كفلي  .موهبة ريا�ضية فذة قدمت نف�سها يف فرتة ق�صرية
عبداهلل حممد علي
تزخر الريا�ضة االرترية وحتديدا ال�ساحة
املحلية اللعاب القوى بخزان كبري من املواهب
الريا�ضية التي حققت العديد من االجنازات
الريا�ضية ومازالت تت�ألق يف امللتقيات العاملية
واملحلية  ،واليوم تطل علينا موهبة جديدة
ت�ستحق التقدير واالهتمام وهو البطل ال�شاب
�أرون كفلي..
يف عمر � 19سنة ،حقق العداء ال�شاب ق�سطا
وفريا من التتويجات وااللقاب يف ال�ساحتني
املحلية والعاملية وفر�ض نف�سه مر�شحا قويا
يف ال�سنوات املقبلة  ،وال يعرف النا�س الكثري
عن هذا البطل ال�شاب ،فبجانب كونه �صاحب
مكانة ريا�ضية متميزة ،فهو خلوق ومتوا�ضع
لأق�صى درجة ،وال يهتم ب�شيء يف حياته بقدر
تدريباته وعائلته و�أ�صدقائه ،وبرز �أرون كفلي
خالل فرتة ق�صرية من خالل �صوالته وجوالته
يف البطوالت املحلية ف�ضال عن تلك التي اقيمت
بالقارة العجوز.
وال ميكن العودة �إىل ريو دي جانيريو
الربازيلية وم�شاركة بعثة منتخبنا الوطني
للقوى يف املناف�سات التي �أقيمت خالل االوملبياد
 ،وعدم تذكر العداء �أرون كفلي الذي خطف
االنظار من خالل �آداءه املتميز  ،وقد ر�شحه
الكثريون ب�أن يكون حامل م�شعل �ألعاب القوى
االرترية يف قادم االعوام ...ومن خالل
ال�سطور التالية �سنحاول �إلقاء ال�ضوء على هذه
املوهبة القادمة بقوة اىل ف�ضاءات العاملية وال
يزال الطريق �أمامه طويلاً ..
خلفية عن العداء
ولد العداء �أرون كفلي يف الـ  20من
فرباير لعام  1998يف بلدة هزقا مبديرية
بريخ باالقليم االو�سط.
بداياته مع العاب القوى جاءت من خالل
البطوالت الريا�ضية للمدار�س حينما كان
طالبا ً مبدر�سة هزقا وبت�شجيع وحتفيز
وم�ساعدة خا�صة من مدر�سه اال�ستاذ/
�أميني ا�سمروم .

موهبته مع �أم االلعاب
بد�أت تتك�شف وهو مازال
يف �صغره  ،حيث �إ�ستهل
م�سرية االنت�صارات يف وقت
مبكر جدا ً وبالتحديد يف العام
 2010وهو مازال يف �سن
احلادي ع�رش  ،من
خالله فوزه
بلقب �سباق
 3االف مرت
ببطو لة
املدار�س.
قبل
يرفع
�أن
م�شاركاته اىل
بطوالت العاب
القوى برع يف
املناف�سات التي
كانت تنظم بني
فرق املديريات
يف
واالدارات
االقليم االو�سط
 ،وحقق فيها عدة
�إجنازات ور�صيد
وافر من االلقاب.
هذه املوهبة التي
متتع بها �أرون كفلي
يف مقتبل العمر  ،جعلته
يدخل دائرة االهتمام
والرعاية من قبل
وم�رشفيه
معلميه
و�أولهم اال�ستاذ�/أميني
�أ�سمروم الذي قدم له
الدعم املعنوي واملادي ،
�سببا يف حتويل تعليمه
هزقا
مدر�سة
مدر�سة ظعدا كر�ستيان
وذلك من �أجل م�ساعدته يف
الرتكيز على التدريبات
والبقاء اىل جوار �أ�رسته.

و كا ن
من
ا ىل
،

يف بداية 2012م � ،ضمه مدرب منتخب
االقليم االو�سط  ،الكابنت /ا�سيا�س
ا�سفاو اىل العدائني ال�شباب الذين
يرعاهم الفريق و�رشع يف �إجراء التدريبات
امل�ستمرة.
مل يدوم طويال لتظهر قدرات
و�إمكانات �أرون العاليةعلى
ال�سطح  ،حيث �إحتل الرتتيب
الثاين يف بطولة االقليم
االو�سط لعام 2013م �ضمن
ا�ستحقاق  15كيلومرت .
وا�صل �أرون كفلي
ح�صوله على النتائج
املتميزة يف ال�سباقات
املحلية التي �شارك
فيها خالل هذا العام يف
�شتى امل�سافات  ،بدعم وم�ساندة
من العداء االوملبي املخ�رضم تخلي
ماريام مدهن والعداء ال�شاب مياين
هيلي �سال�سي واملدرب ا�سيا�س
ا�سفاو كما يقول .
وا�ستمر جنم املنتخب الوطني
يف خطه الت�صاعدي وخطف االلقاب ،
حيث كان عام  2014حافال باالجنازات
بد�أها بفوزه باملركز االول على هام�ش
اال�ستحقاق ال�سنوي لالقليم االو�سط
يف �سباق م�سافة  15كلم  ،واتبعه بنيله
الريادة يف �سباقي  3االف مرت و 1500مرت
�أي�ضا.
قبل �أن تتجه بو�صلة املناف�سات اىل
البطوالت الوطنية التي ا�ستهلها برتبعه
على عر�ش �أف�ضل عداء ل�سباق ال�شباب ،
�أكمل توهجه وتفوق على خرية العدائيني
يف بطولة ارتريا ل�سباق اجلبال ويحرز
املركز االول .
كانت �أول م�شاركة خارجية لل�شاب ارون
من خالل �سباق �أقيم بجمهورية ال�سودان
يف بداية 2015م  ،وهو ما�أف�سح املجال
�أمامه للتعاقد مع متعهد لل�سباقات.
ونال ارون كفلي لقب �سباق اخرتاق
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يف
ال�ضاحية
الن�سخة التي
اقيمت بحا�رضة
القا�ش بركة
،
(بارنتو)
ليقطع تذكرة
االن�ضمام برفقة
املنتخبالوطني
بهدف امل�شاركة
بطولة
يف
العامل الخرتاق
ال�ضاحية الذي
فيها
�أحرز
املركز ()19
 ،حيث قاد يف
نهاية املطاف
ملنتخب
ا
الوطني الحراز امليدالية الربونزية.
متكن �أرون كفلي من قطع ت�أ�شرية
الت�أهيل ملونديال العاب القوى الذي
جرى بالعا�صمة ال�صينية بكني عام
2015م  ،عقب �إحرازه املركز الثالث يف
�سباق  5االف مرت با�سبانيا.
ليعود �أرون وي�ضمن تواجده للمرة
الثانية على التوايل يف �أكرب حمفل
ملن�شط العاب القوى  ،متثل يف دورة
االلعاب االوملبية لعام 2016م بريو دي
جانيريو الربازيلية  ،بعد �أن نال الزمن
الت�أهيلي من �سباق اقيم يف مدينة هويلفا
اال�سبانية  ،و�سجل زمنا قدره ()13:13
وهو ثاين �أف�ضل زمن ارتري خلف االول
الذي حققه العداء ابرار عثمان يف �سباق 5
االف مرت وبلغ (.)13:04
بني هذين احلدثني الكبريين اللذين
�شارك فيهما �أرون كفلي  ،كانت له
م�شاركات عاملية وتتويجات �أبرزها فوزه
بلقب �سباق �إخرتاق ال�ضاحية با�سبانيا
وانت�صاره يف �سباقات  5االف مرت  ،وحلوله
باملركز ال�سابع يف دورة االلعاب االفريقية
( ، )All African gamesقبل
�أن يعود اىل ار�ض الوطن ويرتبع على
عر�ش �سباقات اخرتاق ال�ضاحية .
برز �أرون كفلي ب�شكل الفت يف بطولة
العامل اللعاب القوى لل�شباب التي
�إحت�ضنتها مدينة بيدجوزك الهولندية � ،إذ
حقق املركز الثاين يف �سباق  10االف مرت
بفارق ب�سيط خلف الفائز باملركز االول
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العداء الكيني كوميوي  ،ليعود ويحقق
املركز اخلام�س يف  5االف مرت.
ويف معر�ض رده حول ال�رس واملنطلق
الذي جعله يخطو خطوات كبرية ويحقق
هذه املعجزات يف فرتة زمنية ق�صرية ،
يقول العداء� /أرون العمل ..فالعمل ..ثم
العمل هو ال�سبب وراء حتقيقي هذا الكم
الهائل من االلقاب  ،وي�شري ب�أن من يعمل
ويجتهد فالبد �أن يكاف�أ بالنجاح يف �أي
جمال كان.
قال ذلك دون �أن ين�سىى الف�ضل
الكبري لزمالئه وم�شجعيه الذين قدموا
له الدعم الكبري وامل�ساندة امل�ستمرة
لتطوير م�ستواه بطريقة م�ستمرة.
عن خمططاته وم�شاريعه امل�ستقبلية
 ،يتحدث ارون كفلي قائال " من وجهة
نظري العمل واجلهد املتوا�صل هو الذي
ي�سبق كل �شئ  ..لكن �إذا �س�ألتني ما�أ�صبو
اليه هو التتويج بااللقاب لت�رشيف نف�سي
وت�رشيف البالد على �أف�ضل مايكون
..و�أحقق ماحققه كل من العداء املخ�رضم
 /زرئي �سناي تد�سي والعداء  /قرماي
قرب�سال�سي من �إجنازات".
ليك�شف عن �أكرب طموحه وهو التتويج
بامليدالية الذهبية يف االلعاب االوملبية
ال�صيفية التي تقام مرة واحدة كل �أربعة
�أعوام  ،باال�ضافة اىل التتويج بلقب
بطولة العامل اللعاب القوى.
ويعترب العداء اال�سطوري وحامل الرقم
ُ
القيا�سي العاملي يف ن�صف املاراثون

�سناي
زرئي
تد�سي "القدوة"
بالن�سبة لأرون
يف من�شط العاب
القوى املحلية
والعاملية يف �أن
واحد  ،معلقا
اىل انه يطمح ان
ي�صل اىل املكانة
التي
العاملية
و�صل اليها فتى
دباروا ويحقق
االجنازات التي
دونها هذا االخري.
ورغم م�شاركته
م�ؤخرا ب�أوملبياد
ريو دي جانيري
الربازيلية  2016يف ا�ستحقاق  5االف
مرت  ،اال ان ارون �أف�صح عن تف�ضيله
خو�ض ال�سباقات يف ا�ستحقاقي  10االف
مرت ون�صف املاراثون ( 21كيلومرت)
اكرث من امل�سافات االخرى  ،لكونه يجيد
ال�سباقات يف هذا امل�ضمار .
بنربة املتفاءل � ،أو�ضح العداء �أرون
كفلي ب�أن اول ميدالية ذهبية للبلد يف
املحفل االوملبي لن تتجاوز حاجز الدورة
القادمة التي �ستقام يف اليابان بعد 3
�سنوات  ،م�شريا اىل ان الت�ألق الريا�ضي
االرتري �سوف ي�سطع يف بالد ال�شم�س
البازغة بكل و�ضوح وان�سياب.
هذا احلديث الينم عن تفا�ؤل مفرط
وغري دقيق  ،بل عن نظرة ثاقبة و�شاملة
حلجم املواهب والإمكانات الريا�ضية
التي متتلكها البالد وبالتحديد يف جمال
العاب القوى  ،لي�ؤكد ب�أن ح�صيلة البالد
يف االوملبياد �ستت�ضاعف بعد امليدالية
الربونزية التي حتققت عرب زرئي �سناي
يف ن�سخة �أثينا .2004
وقدم �أرون كفلي يف اخلتام ن�صائح
ثمينة لل�شباب االرتري  ،من خالل دعوته
اىل بث روح العمل وبذل ق�صارى جهدهم
يف حياتهم العملية والتعليمية  ،م�ؤكدا
ب�أن ال�شعب االرتري يتحلي بثقافة حب
العمل واالجتهاد وهي "نعمة" يجب
التم�سك بها وتطويرها ودفعها اىل
االمام.
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لعل من ح�سن الإختيار الإ�ستئنا�س بهمزة الو�صل التي تلهمنا �رضورة التوا�صل ،وتخطي
عرثة الوقوف يف �أول امل�شوار ،وحتريك جمود ال�سكون املخيم على تهجي احلرف الأول
من املفردة للت�سلل اىل مفا�صل اجلملة ومن ثم التغلغل عرب �رشايني الفكرة املقروءة� .إذ
تطمح فكرة هذه الهمزة الوا�صلة يف �إطاللتها الأوىل عرب جملة ال�شباب �أن تنقلنا من خالل
ا�شارات حتاول مداعبة كلمة ال�رس يف روعة تفاعل �رشائح املجتمع يف ن�ضاله للت�شبث با�صالة
قيمه وتقاليده ،والتوثب لإمتطاء ركب التقدم بخطى ثابتة .حيث تتوك�ؤ ا�رشاقة امل�ستقبل
على �أ�صالة التاريخ ،عرب و�صلة احلا�رض املمزوج بعبق املا�ضي وتطلعات امل�ستقبل الواعد.
�إنها �رشائح املجتمع الثالث املتمثلة يف جيل الآباء �أمنوذج الأ�صالة والتاريخ ،و�رشيحة النا�شئة
ال�صغار ر�صيد التطور املن�شود ،و�رشيحة ال�شباب حملة امل�شعل وهمزة الو�صل بني اجليلني.
تلك ال�رشيحة املهي�أة لتقبل الأمانة وحمايتها ونقلها ب�أمان اىل الأجيال ال�صاعدة .ومن املهم
التذكري بحقيقة �أن �رشيحة ال�شباب هم حجر الأ�سا�س واللبنات التي تن�سج �صالبة عود جدران
يتقوى الوطن،
�رصح وطن مهاب ومزدهر� .إذ على كاهل �رشيحة ال�شباب تبنى الآمال وبوعيهم
ّ
وب�إرادتهم ال�صلبة تعبد الطرق �إىل وطن لطاملا حلمنا به حرا ً �أبيا .فال راية لوطن ترفع �إال
على �سواعد ال�شباب .وهذه م�سلمات ال ترتك لل�شباب فر�صة للرتاخي �أو الإ�ستهانة بعظم
هذه امل�س�ؤولية ،التي يرقب التاريخ �صفحتها التي �ست�ضم اىل �سجالته ،ويتطلع اليها جيل
امل�ستقبل للإهتداء بنربا�سها ومعاملها .لإنهم ج�رس التالقي وهمزة الو�صل.
ولكن هل نحن ال�شباب على قدر هذه امل�س�ؤولية ،نعي �ضخامة املهمة ونتفاعل معها
مب�ستوى وعي يليق بهذا اخلطب اجللل ،كما يدركها الأعداء ،ممن ال يطيقون م�شاهدة �أي
م�ؤ�رشات لنه�ضة ال�شعوب احلرة .وبالتايل يوجهون �سهامهم ال�سامة �إىل �رشيحة ال�شباب،
من �أجل ت�سطيح وعيهم ،و�سلخهم عن خ�صو�صياتهم الثقافية الأ�صيلة ،وحرف م�سار مركز
اهتمامهم عن م�س�ؤولياتهم يف اعمار الوطن و�إزدهار ال�شعوب .حتى ميكن امت�صا�ص طاقاتهم
يف م�شاريع ثانوية مغلفة بربيق العوملة يف ثنايا زواياها املخادعة .عرب و�سائل الغزو الفكري
للهيمنة بكل ما تعني الكلمة .وهنا لي�س امامنا خيار غري الإجابة بنعم� ،أننا بقدر امل�س�ؤلية .لأن
�أي جناح للأعداء يف الت�أثري على هذه ال�رشيحة هو مقيا�س ملدى جناحهم يف حتقيق �أطماعهم
يف الهيمنة والإ�ستغالل� .إنهم ال يدعون �أي درب ميكنهم من حتقيق �أهدافهم اخلبيثة ،اال
و�سلكوه ،و�أي فر�صة اال وانتهزوها ،للعبث مبقدرات هذه ال�شعوب ،ويف مقدمتها طاقات
ال�شباب وقدراتهم يف النهو�ض ب�أوطانهم .فقوى الهيمنة العاملية عندما �أدركت �أن الغزو
الع�سكري العنيف مل يجدي نفعا ،كان البد من �إيجاد �آلية ناعمة لها �أدواتها للهيمنة على
العامل النامي ،وذلك بغزو عقول ال�شعوب ل�ضمان تبعيتها للثقافات التي تخدمهم والتي قد
ال تتنبه لها ال�شعوب �إال بعد فوات الأوان .و�ضمن هذه الأ�ساليب واخليارات ي�أتي خيار �إفراغ
الأوطان من تلك الطاقة ب�شتى الو�سائل كحل نهائي فيما لو عجز الغزو الفكري عن حتقيق
�أالهداف املر�سومة له.
هذه ال�رشيحة الفتية التي متثل حجر الزاوية لكل تطور� ،إذا اريد لها النهو�ض مبجتمعها
و�أداء دورها بكل جناح ،و�سط هذا الكم الهائل من املعوقات ،البد لها �أن ت�ست�شعر خطورة
هذه املرحلة العمرية التي تعي�شها ،فهي مركز �رشائح املجتمع ،وقلبه الناب�ض ،الذي ينبغي
ان ميد �رشايني احلياة �إىل جناحيه املا�ضي وامل�ستقبلي .كما ينبغي �أن تعي �ضخامة املهددات
التي تواجهها ،حتى تتمكن من الت�صدي لها ،بوعي وعلم ،والتمييز بني الغث وال�سمني ،يف
كل ما يرد عرب الأبواب امل�رشعة يف ف�ضاء ما يعرف بالقرية الكونية .وذلك للحيلولة دون امل�س
بالهوية الوطنية ،وقيم وتقاليد املجتمع .ومبا �أن كل �رشيحة تعني مرحلة عمرية ثابتة ،ف�إن
�شخو�صها متحركة تتنقل من �رشيحة �إىل �أخرى .ما ي�ؤمن التجديد الدائم يف دماء �رشيحة ال�شباب
بارتقاء الن�شئ اىل هذه الفئة .وهكذا تتوا�صل حيويتها ون�شاطها ب�شكل دائم .وهكذا يتجلى
تفاعل �رشائح املجتمع يف تع�ضيد قوته وحماية ذاته ،عرب تبادل املواقع واخلربات ،و�ضمان
ا�ستمراريته على درب التطور والإرتقاء.
و�إىل امللتقى مع همزة و�صل اخرى
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عبدالقادر ديني

نعلم �أن كل الكائنات احلية ت�سعى
لك�سب قوتها وتتناف�س فيما بينها لال�ستحواذ
عليه .والكائن الب�شري لي�س ا�ستثناء يف
البحث عن القوت .و�سعي الإن�سان لك�سب
الرزق ي�سمى عم ًال .العمل الذي يقوم به
الإن�سان يختلف عن املخلوقات الأخرى يف
غاياته و�أهدافه واملهارات التي يتطلبها.
فالكائنات الأخرى حتكمها غرائز ت�ساعدها
على االهتداء �إىل قوتها والتكيف مع
بيئاتها .والإن�سان يحكمه العقل الذي
ميكنه من تطويع بيئته ل�صاحله ،وعلى
ابتكار و�سائل الإنتاج وتطويرها مع
الوقت ،واال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة
عرب تاريخ �أ�سالفه .وغايات الإن�سان من
العمل ذات �أهداف مادية ومعنوية بينما
غايات غريه مادية بحتة .فالعمل من
الناحية املادية ي�ؤمن للإن�سان دخ ًال مادي ًا
يوظفه يف احل�صول على امل�أكل وامللب�س
وامل�شرب وامل�سكن والوقود �أو الطاقة
واخلدمات االجتماعية والرتفيه وم�شاركة
�أفراد جمتمعه يف املنا�سبات االجتماعية
والدينية والوطنية ،ومن الناحية املعنوية
يحقق للفرد اال�ستقاللية والكرامة والثقة
بالنف�س واالعتزاز بح�سن �أدائه ليتبو�أ
مكانة اجتماعية مقبولة على �أقل تقدير
�إذا مل تكن مرموقة ،وي�صبح فردا نافع ًا
ينفع نف�سه ووطنه وقد يوفق يف ترك
ب�صمة على �صفحات تاريخ احل�ضارة
الإن�سانية.
نرى بع�ض املخلوقات تتمتع بتنظيم
دقيق ون�شاط منقطع النظري يف عملها
كالنمل مث ًال ونرى يف النحل تقا�سم العمل
والأدوار وفق تخ�ص�صات حمددة لكل
�صنف من �أفراد اخللية ،حيث تنتفي عندها
فو�ضى ال�صالحيات التي قد ال ينجو منها
الب�شر للأ�سف .ولكن ظلت هذه املخلوقات
على هذا احلال منذ �أن عرفها الإن�سان
وحتى يومنا هذا ،وقد ت�ستمر على هذا
املنوال ،بينما حياة الإن�سان �شهدت نقالت
نوعية عرب تاريخه ،بف�ضل �إعمال العقل،
وقدرته على االبتكار ،حيث متكن من
تطوير و�سائل الإنتاج و�أدواته ،واكت�شف
ف�ضاءات مل يعرفها �أ�سالفه ،فن�ش�أت يف
كل مرحلة من مراحل تطوره احل�ضاري
تخ�ص�صات وجماالت جديدة وا�ضمحلت

�أخرى .فتمايزت ال�شعوب بني متقدمة
ومت�أخرة تبع ًا ملا بذله �أفرادها من جهد
يف العمل والفكر .ويف خ�ضم هذا التطور
املتالحق الذي ن�شاهده الآن لو�سئل انتاج
ال�سلع واخلدمات يحتاج الإن�سان �إىل
ت�أهيل وتدريب وتعلم وتعليم ميكنه من
اخلو�ض يف �سوق العمل والفوز برزقه.
وال�سعي لتحرير طاقاته من �أجل �إجناز
مهامه وت�أدية ر�سالته يف احلياة .وال�س�ؤال
هنا متى يبد�أ الإن�سان اال�ستعداد لهذا
املعرتك؟
يحتاج الإن�سان �إىل اال�ستعداد والت�أهيل
قبل دخوله معرتك احلياة ،فيكت�سب يف بيته
– منذ نعومة �أظافره – بع�ض من القيم
واملهارات ليبني عليها ويطورها بااللتحاق
مب�ؤ�س�سات التعليم النظامي ،فري�سخ قيم
جمتمعه ،ويكت�سب مهارات ومعارف جديدة
وقد يكت�شف ميوله ومواهبه وينحى
�إىل املجال الذي يبدع فيه �أكرث .وعند
ولوج ميدان العمل بعد الت�سلح باملعارف
واملهارات التقنية والفنية واالجتماعية،
ي�سعى لإثبات وجوده وكفاءته ،متم�سك ًا
بعمله الذي �سيحقق له الغايات والأهداف
امل�شار �إليها �أعاله ،ويت�أتى له ذلك من خالل
التحلي ب�أخالقيات املهنة والتقيد ب�ضوابط
ولوائح وقوانني العمل ،كاحرتام �ساعات
العمل وا�ستغالل الوقت يف �إجناز املهام
املطلوبة ،والعمل على حت�سني قدراته،
و�شحذ همته ،والإبداع يف عمله عرب ال َّتع ُلم
الذاتي ،ورفع �سقف طموحه يف الرتقي،
واحلفاظ على عالقات طيبة مع زمالئه،
وتبادل اخلربات معهم ،وم�شاركتهم يف
املنا�سبات االجتماعية .وعلى الفرد �أن
ي�سعى للح�صول على م�صادر دخل �إ�ضافية،
حت�سن و�ضعه املايل ،ليكون قادرا على
تلبية تكاليف احلياة واالدخار للقادم من
الأيام.
هنا ن�شري �إىل �أن بع�ض من حملة
ال�شهادات قد ال يح�صلون على فر�صة
عمل ،فبع�ضم ي�صطف يف طوابري العاطلني
عن العمل ،يف انتظار �إعالن عن وظيفة

�شاغرة ،والبع�ض منهم يخلق لنف�سه فر�صة
عمل ،قد ال تتنا�سب مع التخ�ص�ص الذي
در�سه ولكنها تدر له دخ ًال حال ًال ورمبا
�أف�ضل من دخل الوظيفة التي تنا�سب
تخ�ص�صه الأكادميي .وهناك من تلفظهم
دنيا العمل بعد االنخراط فيها اما لعدم
قدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي،
�أو لعدم حتليهم بقيم العمل و�أخالقياته.
ونخل�ص من هذا كله �إىل �أن لوعي الفرد
وا�ستعداده للعمل دور حا�سم يف خلق فر�صة
العمل واال�ستمرار فيه ،ال بل والإبداع
فيه .ونعلم �أن التعلم احلقيقي يتم يف
ميادين العمل �أكرث من حت�صيله على
مقاعد الدرا�سة .ومن الوهم احل�صول على
نتائج �أف�ضل� ،إذا بقي الفرد م�ستمر ًا على
القيام مبا كان يقوم به دائما على رتابة
ووترية ال تتحدى تفكريه �أو جتربه على
اخللق والإبداع.
ما ذكر حتى الآن ي�صف م�سار ًا واحد ًا
وهو تن�شئة الطفل يف البيت تن�شئة �صحيحة
ثم االنتقال به �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية
بدء ًا من ريا�ض الأطفال وت�سلق ال�سلم
التعليمي حتى نهايته ،لينتقل بعد ذلك
�إىل دنيا العمل انتقا ًال �سل�س ًا� .إال �أن بع�ض
الأطفال ال يجدون فر�ص التعليم لأ�سباب
خمتلفة كاحلروب وتفكك الأ�سر والفقر
وفقدان �أحد الأبوين �أو كالهما ،والبع�ض
الآخر يت�سرب من املدار�س �أويقاطع
درا�سته لأ�سباب مماثلة وغريها .البع�ض
من هذه الفئات يتمكن من التتلمذ على
يد احلرفيني فيكت�سب حرفة تعينه على
االنخراط يف دنيا العمل ،والبع�ض الآخر
ين�شط يف �أعمال ع�ضلية ال حتتاج منه
م�ؤهالت .وال نن�سى ذوي احلاجات اخلا�صة
الذين يتغلبون على �إعاقاتهم ويكت�سبون
مهنة من نوع ما ت�سهل عليهم حياتهم،
وتعفيهم من �شفقة الآخرين وح�سناتهم.
�أي �أن كل فرد من �أفراد املجتمع ال يعدم
طريقة �أو و�سيلة يك�سب بها الرزق احلالل،
عموم ًا لكل فرد يف املجتمع عمل يقوم به –
بغ�ض النظر عن م�سمى عمله �أو وظيفته -

يحقق له غايات العمل و�أهدافه ،وبذلك
جند �أن جميع �أفراد املجتمع ين�سجون لوحة
متجان�سة من �شبكة عالقات تبادل املنافع
التي يكون فيها كل فرد خادما وخمدوما يف
ذات الوقت� ،إذ ال ميكن لأي فرد �أن ينتج
كل ما يحتاج �إليه من �سلع وخدمات ،لذا
يح�صل عليه من غريه فيكون خمدوم ًا ،ويف
ذات الوقت يقدم خدماته لغريه في�صبح
خادم ًا .وحب العمل وتقدي�سه والتفاين
فيه ،مبد�أ �أ�سا�سي يف املوروث الثقايف
لل�شعب الإرتري .وهذا املبد�أ ينطلق من
قاعدة الإعتماد على الذات التي حتقق
للفرد اال�ستقاللية والكرامة .وقد ر�سخت
التجربة الن�ضالية لل�شعب الإرتري هذا
املبد�أ �أبان الكفاح امل�سلح ومازال العمل به
قائم ًا يف مرحلة بناء الأمة.
ال يختلف اثان ب�أن الإن�سان ين�شد
احلياة الكرمية التي متل�ؤها ال�سعادة ،لذا
يهتم بثالثة عنا�صر �أ�سا�سية :هي ال�صحة
والوقت واملال .لأن هذه العنا�صر الثالثة
تتكامل فيما بينها لتلعب �أدوار ًا مهمة يف
النجاح يف العمل ،واال�ستفادة من مردوده.
لأن العمل ي�صعب على من يعاين من اعتالل
�صحته ،الذي �سي�ضطر على �إنفاق قدر من
ماله على العالج ،ومن يهدر وقته بال
جدوى يقل دخله فيعجز عن تلبية تكاليف
حياته ،وينعك�س هذا �سلب ًا على �صحته،
ومن �أ�ساء �إىل �صحته و�أهدر وقته قل ماله
وكرثت متاعبه يف احلياة ،ومن بذر ماله
و�أنفقه على غري ما يفيده ،ال ي�ستفيد من
اجلهد الذي بذله يف عمله .ومن هنا يبدو
جليا �إن النجاح يف العمل يتطلب منا �أن نعي
جميع مكونات ثقافة العمل .والوقت الذي
مي�ضي ال يعود وال يعو�ض ،والرتيفه مهم
بعد العمل ،من �أجل اال�ستعداد للعمل .وما
نالحظه الآن من �إن�شغال �شبابنا بالرتفيه
وهدر الوقت ب�ألعاب الفيديو وو�سائل
التوا�صل االجتامعي على ح�ساب وقت
الدرا�سة واوالعمل� ،أمر ي�ستدعي الوقوف
عليه ،ومعاجلته ،حتى نقلل من تداعيته.

مــقـاالت
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�شهاب �أر�آيا

�أعزائي ال�شباب مل ير�ضخ ال�شعب االرتري
يف تاريخه لال�ستعمار بل ناه�ض كل القوى
التي قامت بعبور احلدود لرتكيعه بالرغم
من حمدودية امكانياته وانق�ساماته القبلية
والطائفية حيث ت�ؤكد امل�صادر التاريخية انه
وقبل جمئ اال�ستعمار االيطايل قام ال�شعب
االرتري مبقاومة الغزو االثيوبي وامل�رصي
عام 1878م من قبل الر�أ�س ولدنكئيل وكنتيباي
حامد.
لقد رحب ال�شعب االرتري باال�ستعمار االيطايل
يف البداية لعدة ا�سباب منها هدفه للخال�ص من
الغزوات املتكررة للتقراويني بقيادة قائد قوات
االمرباطور يوهان�س را�س الوال والذي قام
بالكثري من االنتهاكات املفزعة خالل الفرتة
من 1879م – وحتى العام 1889م �ضد االرتريني
(منها املذبحة التي نفذها �ضد �شعب الكوناما
حيث قام عام 1886م بقتل 67%من قوميتي
النارا والكوناما يف ارتريا ,ونهب الكثري من
املمتلكات واملوا�شي باملنطقة) .
املجاعة التي �رضبت ارتريا يف تلك الفرتة
�ساهمت بدورها يف نزوح ابناء ارتريا اىل م�صوع
التي كانت حتت االحتالل االيطايل بغر�ض
احل�صول على الغذاء وفر�ص العمل التي اتاحها
االيطاليون كما ان االيطاليون فر�ضوا االمن
واال�ستقرار على النقي�ض من حكم االقطاعيني
وخالفاتهم الداخلية التي انهكت ال�شعب
االرتري.
منذ العام 1885م قامت خمتلف القيادات
االرترية من املرتفعات مثل الدقيات بهتا حقو�س
والدقيات حدقمب�س والتي هربت من را�س الوال
باللجوء اىل اعيان مناطق احلباب ,ال�ساهو
,البني عامر وغريهم و�إبداء الوالء لاليطاليني
حيث كان االعيان يذهبون اىل م�صوع العالن
تعاونهم واحل�صول على الدعم من االيطاليني
الذين مل يبخلوا به.
بعد ان قام املهدية بقتل االمرباطور يوهان�س
عام 1889م اعلن منليك نف�سه حاكما ل�شوا وقد
ا�ستغل االيطاليون النزاعات على احلكم يف
اثيوبيا لب�سط �سيطرتهم على ارتريا .يف الـ 26
من يوليو 1888م قاموا باحتالل كرن مب�ساعدة
الربمربا�س كافل قوفار و 2000من قواته التي
قامت القوات االيطالية بامدادها بـ  600قطعة
�سالح حيث متكن من دخول كرن وانتزاعها من
البا�شا قربمارمي الذي عينه را�س الوال حاكما
لكرن.
بعد ان ت�أكد االيطاليون من ب�سط �سيطرتهم
على املناطق االرترية � ,أدركوا بان احلكام
املحليون هم عقبة امام حلمهم يف تكوين
االمرباطورية االيطالية يف ارتريا ,لذا فقد
انقلبوا على القيادات االرترية التي �ساعدتهم

وبد�أت هذه اخليانة بالتنكر للربمربا�س كافل.
بعد �سيطرة الربمربا�س كافل على كرن بد�أ
بالعمل�ضدااليطالينيوتو�سيعنفوذهيفاملدينة
واالجزاء املحيطة بها مما اغ�ضب االيطاليني
الذين اعلنوا احلرب �ضده .ويف الثاين من يونيو
1889م عندما كانت غالبية قواته خارج املدينة
يف مهمة تو�سعية احتل االيطالني كرن وقاموا
با�رس كافل وزج به بفي �سجن ناخورة الذي مات
فيه.
كما مت الزج بالعديد من القيادات االرترية يف
�سجن ناخورة �سيء ال�صيت حيث توفى معظمهم
يف ذلك ال�سجن الرهيب.
معادراكاالرتريونللنوايااخلفيةلاليطاليني
بد�أويف ابداء معار�ضتهم لل�سيا�سات العن�رصية
وا�ستيالء البي�ض على االرا�ضي اخل�صبة واحلروب
التو�سعية لاليطاليني والتي دفع االرتريون
ثمنها من خالل اخلدمة الع�سكرية االجبارية
التي راح �ضحيتها الكثري من االرتريني خ�صو�صا
يف اثيوبيا وليبيا.و�شهدت الفرتة من 1890م اىل
1900م العديد من حاالت الع�صيان واملقاومة
والتمرد.
مل تكن املقاومة االرترية وا�سعة النطاق
وذات م�شاركة جماهريية عري�ضة لذا مل يكتب لها
النجاح يف تلك الفرتة ,حيث متكن االيطاليني
من الق�ضاء عليها ولكنها كانت ت�سبب اال�ضطراب
لاليطاليني وتعيقهم من تنفيذ خمططاتهم يف
ارتريا .زمات ود اكد ,بهتا حقو�ص,دقيات
حمراي,دقيات ابرا,ابوبكر حممد� ,شيخ اري
وحممد نوري هم بع�ض النماذج البطولية التي
قاومت االحتالل االيطايل يف مناطقها.
�سجن ناخورة..والوحدة االرترية
عمل االيطاليون على تفتيت مقاومة ال�شعب
االرتري وزرع الرعب واخلوف يف داخله بكل
اال�ساليب ,بغر�ض ا�سكات معار�ضته  ,وقد
�رشعوا يف ت�شييد �سجن ناخورة لنفي القيادات
االرترية اليه.
قام اجلرنال االيطايل تانكريدي �ساليتي حاكم
م�صوع عام 1883م باختيار جزيرة ناخورة

كمنفي لالرتريني املعروفني مبعار�ضتهم
للحكم االيطايل وقد مت اختيار جزيرة ناخورة
نظرا لإرتفاع درجة حرارتها ورطوبتها .حيث
كان يعاين امل�ساجني فيها من اال�شغال ال�شاقة
و االمرا�ض التي راح معظمهم �ضحية لها .كان
يفر�ض عليهم عدم �إنزال القيود احلديدية طوال
اليوم ومل يكن طعامهم اليومي �سوى  300جرام
من الدقيق 10غرام �شاي و 20غرام من ال�سكر
 .وحتى هذه الكمية ال�ضئيلة مل تكن م�ضمونة
ومنتظمة .
" كان امل�ساجني متلئهم الندوب واحل�رشات
.كانوا هزيلني ب�سبب اجلوع واملر�ض
والقاذورات وبال رعاية طبية .معظمهم فقدوا
امكانية ا�ستخدام ارجلهم .لقد كانوا يعي�شون يف
ظروف م�أ�ساوية مات من جرائها الكثريين ".هكذا
و�صف ع�ضو البحرية االيطالية ال�ضابط اوغينو
فينزي �سجن ناخورة بعد زيارته له.
يف الفرتة بني اغ�سط�س 1889م ودي�سمرب
1890م قام االيطاليون بقتل و�سجن الع�رشات من
املقاومني االرتريني واكرث من  800من جنودهم.
البع�ض تخل�صوا منهم بالإغراق يف عر�ض البحر
واخرون بزجهم يف ال�سجون او ترحيلهم و�سجنهم
بايطاليا .الربمربا�س كافل والدقيات م�سفن ابن
را�س ولدمكائيل مت �سجنهم وماتوا يف املعتقل
 .كنتيباي حامد ح�سن من احلباب وعلي عثمان
بوري ويا�سني حي�سما من العفر مت �سجنهم
بناخورة �,إما دقيات ت�سما فقد مت اخذه اىل
ايطاليا و�سجنه هناك حتى فقد �صوابه و�إختل
عقله ,دقيات حدقمب�س قيلويت قتل يف �سجنه
مب�صوع ,كنتيباي هيلو قُ تل يف ا�سمرا وابنه تدال
قُ تل يف قندع.
�سجن نخرة مل يكن م�شهورا فقط باالنتهاكات
والفظائع التي �إرتكبت يف داخله ولكنه اي�ضا
�شهد هروب العديد من الرموز الوطنية التي
كانت م�سجونة به يف عملية بطولية �أكدت عمق
الوحدة االرترية يف ذلك الزمان.
البطل حممد عثمان بوري والذي اطلق عليه
الحقا "�سبار نخرة " اي كا�رس �سجن نخرة" هو
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واحد من املهند�سني لعملية الهروب
وكان معه الدقيات حمراي وبالتا
قرباقزابهري غيالي وغريهم.
بعد هروبهم من �سجن نخرة هرب
الدقيات حمراي وعلي عثمان بوري
اىل جتراي وبدا�ؤ يف عبور احلدود
ومهاجمة القوات االيطالية وكان
معهم الدقيات ابرا وحممد نوري
وغريهم.
ع�رشون بطال �ضد مئتني من جنود
امل�ستعمر:
عرف ابوبكر احمد وحممد نوري
من ابناء ال�ساهو ب�شجاعتهم وذودهم
عن �شعبهم �ضد الغزوات اخلارجية
خ�صو�صا املحاوالت املتكررة لرا�س
الوال ورا�س ارايا من التجراي والتي
هدفت ال�ضطهاد �شعب ال�ساهو.
حتى يتمكنوا من �صد اطماع
التجراويني ا�ضطر ابناء ال�ساهو
للتعاون مع االيطاليني ولكن �رسعان
ما بدا�ؤ يف مقارعة اال�ستعمار االيطايل
بعد ان ادركوا نواياه اخلفية .عام
1901م قام ابوبكر احمد مبعية
ع�رشون من اتباعه مبهاجمة قوة
ايطالية مكونة من  200جندي حيث
قتلوا اثنان منهم وا�صابوا اربعة
اخرين .بعد ذلك هرب ابوبكر واتباعه
اىل منطقة" اديالرابي" وبد�أ يف توعية
ال�شعب ملقاومة اال�ستعمار االيطايل
.ومن جهتهم حاول االيطاليون ثني
ابناء ال�ساهو عن دعم البطل ابوبكر بالرتهيب
والرتغيب ولكن هذا مل ي�ؤدي اال اىل وقوف �شعب
ال�ساهو مع البطل ابوبكر الذي اعتربوه املنقذ
الوحيد من براثن اال�ستعمار االيطايل البغي�ض.
وا�صل ابوبكر مهاجمته للقوات االيطالية حيث
ذاع �صيته وكتبت عنه خمتلف ال�صحف االيطالية
انذاك .ولكن بعد فرتة متكن الإيطاليون من قتل
ابوبكر احمد يف احدى املعارك التي خا�ضها
�ضدهم.
البطل حممد نوري هو احد االبطال الذين
هربوا من �سجن نخرة حيث التج�أ اىل جتراي
ومنها كان يهاجم القوات االيطالية بالتعاون مع
قرب مدهن ابن بهتا حقو�س.
زمات وداكُ د� ..شاعر ثائر:
زمات وداكُ د من االبطال التاريخيني لقبائل
البني عامر.
قبل جمئ االيطاليني كان زمات ود�أكد زعيم
او نابتاب قرية علي بخيت يف اعايل بركة (هذه
القرية االن ا�صبح ا�سمها قرية زمات تخليدا
لذكراه ).وكان يقود جمموعة منظمة من ال�شباب
الذين اطلق عليهم "ربعات طاليتات" ل�صد
هجمات التجراي واملهدية مما اك�سبه �شعبية
واحرتام وا�سع يف او�ساط �شعبه .هذه ال�شهرة
جلبت علي زمات غ�ضب وخ�شية الدقلل ح�سني
والنابتاب االخرين من تو�سع نفوذه.
على النقي�ض من االخرين رف�ض زمات ود اكُ د
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اال�ستعمار االيطايل الذي مل يراه
يختلف عن اطماع التجراويني
واملهدية فكان يقوم بالهجوم
على املع�سكرات االيطالية .وبعد
حماوالت كثرية ادرك االيطاليون
انهم لن يتمكنوا من االم�ساك بزمات
فقاموا بالتعاون مع الدقلل ح�سني
لاليقاع به.
طلب الدقلل ح�سني من احد
اال�شخا�ص الذين يثق بهم زمات
للتعاون معهم يف القب�ض على
زمات قائال " هل تر�ضى بالتعاون
معنا يف القب�ض على زمات ام �سترتك
االيطاليني يقومون ب�إبادتنا و�إبادة
كلالقبيلة".
فقبل بالتعاون معهم وعندما
خرج اليه زمات بدون �سالحه قاموا
با�رسه وزجه بجزيرة نخرة التي
مات فيها .متكن زمات من ملكة
ال�شعر وله الكثري من اال�شعار التي
اثرى بها تراث التجري يف رف�ضه
لال�ستعمارااليطايل.
بهتا حقو�ص ..هزمية بطعم
االنت�صار:
يحتل البطل بهتا حقو�ص مكانة
بارزة يف التاريخ االرتري وتاريخ
مقاومة االرتريون لال�ستعمار
االيطايل .ولد بهتا يف منت�صف
القرن التا�سع ع�رش ب�سقنيتي من
ا�رسة ثرية وق�ضى طفولته يرعى
ما�شية ابيه وبعمر الثالثني اقرتن باحد فتيات
قريته.
بعد ان قام االمرباطور يوهان�س بتعيني خاله
را�ساراياحاكماللمنطقةيف�شهراكتوبرمنالعام
1875م ار�سل را�س ارايا ابنه ال�شاب االمري امباي
جلباية ال�رضائبُ .عرف االمري امباي بالطي�ش
والبط�شوا�ضطهاد ال�شعب وانتهاك حرماته وبعد
ان قام بقتل عم بهتا اندلعت معركة بني ابناء
�سقنيتي وجي�ش االمري قُ تل فيها الع�رشات من
اجلانبني كما قام بهتا واخويه �سنغال وكح�سو
بقتل امباي واالختباء بجبال املنطقة.
بعد عام قام را�س الوال بحرق منزل بهتا
ونهب ما�شيته وما�شية اقاربه .فقام بهتا واتباعه
بالتموقع مبنطقة عقميدا ومهاجمة قوافل را�س
الوال التي كانت متر باملكان.
بعد ان قام االمرباطور يوهان�س بهدر دم بهتا
التج�أ بهتا اىل حماية قبائل احلباب ملدة ع�رشة
اعوام ويف العام 1887م ذهب اىل م�صوع واعلن
تعاونه مع االيطاليني الذين قامو بت�سليح
اتباعه .عام 1889م قام االيطاليون بتعيني بهتا
حاكما لأكلي قوزاي ولكن ب�سبب رف�ضه ل�سيا�سة
انتزاع االرا�ضي من الفالحني الب�سطاء,وعدم
تلبية طلب االيطاليني الح�ضار فتيات لهم
ملمار�سة البغاء معهن �,إختلف مع الإيطاليني و
اعلن التمرد عليهم يف العام 1894م.
يف الرابع ع�رش من دي�سمرب 1894م اعلن بهتا
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حقو�س مترده التاريخي على اال�ستعمار الذي
طاملا و�صفه "بالثعبان االبي�ض" حيث قام با�رس
احلاكم االيطايل ب�سقنيتي جيوفاين �سنقونتني
واثنان من عمال االت�صاالت وقطع خط التلفون
الذي كان يربط بني ا�سمرا و�سقنيتي.
مل يت�أخر رد االيطاليون الذين ار�سلوا جي�شهم
من ا�سمرا بقيادة امليجر تو�سيلي يف اخلام�س
ع�رش من دي�سمرب 1894م.
�سارع بهتا بالهجوم على مع�سكر االيطاليني
الذي كان مبنطقة حاالي حيث اوقع فيه خ�سائر
ج�سيمة يف الثامن ع�رش من دي�سمرب 1894م ولكن
قامتقواتتو�سيليمبهاجمتهممناخللفبجي�ش
بلغ تعداده  3500جندي مع ا�سلحتهم املدفعية
ويف معركة حاالي تعر�ض الدقيات بهتا ال�صابة
مميتة فا�ضطر جي�شه اىل التقهقر وعبور احلدود
اىل جتراي.
بالرغم من هزمية االيطاليون لقوات بهتا
اال انها كانت هزمية بطعم االنت�صار النها اكدت
لاليطاليني ا�ستحالة تنفيذ خمططهم الهادف
النتزاع االرا�ضي ودفعتهم للبحث عن �سيا�سات
بديلة.
غدر حكام جتراي:
كان االبطال االرتريون يهربون من االرا�ضي
االرترية بعبورهم لنهر مرب اىل جتراي التي
كانت منطلقهم للهجوم على االيطاليني .وقد
رحب حكام جتراي بهذا االمر الن هذه الهجمات
كانت ت�ضعف من مقدرات االيطاليني.
وقد لعب الدقيات ابرا واتباعه دورا كبريا يف
هزمية االيطاليني يف معركة عدوا حتى قال عنه
منليك مقولته امل�شهورة " ابرا واحد اف�ضل من
الف اثيوبي" ولكن بعد املعركة ابرمت ايطاليا
ومنليك اتفاقية احلماية امل�شرتكة بينهما ,
ويقول حاكم ارتريا يف تلك الفرتة االيطايل
فريدناندو مارتيني يف مذكراته  ":بعد ان اخربنا
امللك منليك ان وجود قوات ابرا هيلو وانطالقها
من ارا�ضيه ملهاجمة قواتنا �سي�شعل فتيل احلرب
بيننا طلبنا منه ان يقوم بابعادهم من احلدود.
وحينها قام منليك بطرد الدقيات ابرا من مرب اىل
�شوا و�سمح لنا بعبور احلدود يف حال تعر�ضنا
لهجوم".
قام حكام جتراي بت�ضييق اخلناق على االبطال
االرتريني فقاموا با�رس الكثريين وت�سليمهم
لاليطاليني.
عام 1892م قام را�س الوال بعقد اجتماع ل�شعب
جتراي وحذرهم باالمر االمرباطوري بان كل من
يقوم بايواء االرتريني ودعمهم �ستتم معاقبته كما
قام بخداع ليج بيني الذي كان يهاجم االيطاليني
يف منطقة �رساي حيث وجه له الدعوة لزيارة
عدوا ومنها قام ب�سجنه وت�سليمه لاليطاليني.
عام 1906م مت ا�رس الدقيات حمراي من قبل
قوات حاكم تقراي الدقيات قرب�سال�سي وار�سل اىل
�شوا حيث مات هناك.
قام حاكم جتراي الدقيات قرب�سال�سي ب�سجن
حممد نوري ولكنه متكن من الفرار مع خم�سة من
اتباعه وا�ستقر يف منطقة قونديت حيث ال يعلم
ما حدث بعد ذلك لهذا.
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�إرتريا احل�ضن الدافئ لتالقي الأحبة وحلحلة الإ�شكاالت
حممدعلي حميدة

تبوء ال�شعب الإرتري مكانته يف املنظومة
الدولية عن جدارة واقتدار بعد �أن خا�ض ن�ضاال
مريرا وطويال ،حيث خرب كل �أ�شكال التحدي
واملران ،وتخطى كل املراحل ال�صعبة حتى
�أ�صبح رمزا ل�شعب عظيم ُمهاب اجلانب ،وكان
مفهوم الإعتماد على الذات ،والثقة بالنف�س
والكد ،من �أهم العوامل التي �أهلت ال�شعب
الإرتري ليحتل مكانته بني الأمم العظيمة
والقوية التي حققت جمدها بكدها ،وهي التي
مكنت ال�شعب من ك�رس قيود الهيمنة و�إف�شال
كل امل�ؤامرات التي ا�ستهدفت كيانه لن�صف
قرن من الزمان ،حتى انتزع انت�صاره املبني
من خمالب �أعدائه ،م�ؤكدا عزته وكرامته،
ليثبت للعامل ا�ستقالل وحرية �إرتريا ،وازالة
كابو�س الإحتالل من على ترابها الطاهر مرة
و�إىل �ألأبد .كل ذلك كان حم�صلة طبيعية
ملا يتمتع به ال�شعب من حب وطني عارم،
والإ�ستعداد لتقدمي الغايل والنفي�س من �أجل
�سيادة الوطن و�شموخه .ومبا �أن وعي الثورة
يف ر�سم معامل م�سريتها الن�ضالية و�أهدافها
القريبة والبعيدة مكنها من حتقيق الن�رص،
ومن ثم �أهلها ملوا�صلة الإعمار والبناء� .إذ
بنت بوعي قناعاتها بحتمية حتقيق تلك
التطلعات على وحدة �شعبها وتوجيه كل
طاقاته نحو الهدف الأ�سمى ،دون الإلتفات
اىل �سفا�سف الأمور ،وعدم الإ�ست�سالم والتوقف
�أمام العوائق املاكرة للأعداء ،والرامية للنيل
من وحدة ال�شعب ،ومتزيقه اثنيا وطائفيا.
وقد وافقت تلك الر�ؤى هوى ال�شعب الإرتري
الفخور بوحدته فكان التفاعل معها تلقائيا
والإ�ستجابة لها عفويا ،ودون تكلفة واهدار
وقت ،وهكذا مثلت تر�سيخا لقيم وتقاليد
�ألفها ال�شعب يف الكثري من مواقفه ال�سيا�سية
والإجتماعية .ومبا �أن واقع عاملنا اليوم
�أ�صبح متداخال ،نتيجة للتطور التقني الذي
حوله �إىل قرية �صغرية يتوا�صل �أهلها بكل
ب�ساطة ،ويعي�شوا �أحداثها التي تقع من
�أق�صاها اىل �أق�صاها يف �آن واحد .لذا كان
لزاما على الثورة �أن ترتقي بوعيها باهمية
الوحدة وتعزيز التالحم بني ال�شعوب،
وتتخطى الف�ضاء املحلي �إىل ف�ضاء �أو�سع
و�أرحب ،ف�ضاء املحيط الذي نعي�ش فيه
وت�أثرياته التي ال ميكننا �إغفالها �أوالتهاون
بها ،و�أهمية التن�سيق مع �شعوب املنطقة
وقواها الفاعلة ،حتى يت�أتى التطور املن�شود
لكل املنطقة.
�إر�ساء ال�سالم قناعات الثورة الرا�سخة
�إنطالقا من هذه القناعة الرا�سخة للثورة
الإرترية و�إميانها منذ فرتة الكفاح امل�سلح

ب�أهمية �إر�ساء ال�سالم والإ�ستقرار والنه�ضة
الإقت�صادية والإجتماعاية يف املنطقة ،فتنادى
اجلميع للتالقي يف بوتقة واحدة" حتت ظالل
مفاهيم موحدة ور�ؤى تتطلع �إىل الرقي بالوعي
الذاتي للخروج من دوامة �شبكات الت�آمر التي
ُح�رشت فيها الدول النامية ،والعمل على ما
يحقق م�صلحة اجلميع ،بعيدا عن ح�سابات
احلدود .وفوارق اللغة واملعتقد؛ ظلت تعمل
جاهدة لإف�شاء الأمن وال�سالم والإ�ستقرار مبا
ت�سمح به قدراتها وامكاناتها املتوا�ضعة.
ومل تكتفي اجلبهة ال�شعبية بهذه القاناعات
فقط بل ترجمت مواقفها ومفاهيمها ب�شكل
عملي ،عندماعملت ملحو �أحالم وطموحات
الإمرباطورية الإثيوبية التو�سعية املناه�ضة
للتنمية وال�سالم .وذلك من خالل خلق عالقات
تعاون م�شرتكة مع كافة املنظمات و�ألوان
الطيف ال�سيا�سي يف �إثيوبيا ،وقدمت لها
جميع �أنواع الدعم وامل�ساعدة ال �سيما الدعم
ال�سيا�سي واللوج�ستي واملعنوي لإحداث
تغيري حقيقي ،ولإقامة نظام �سيا�سي يف
�إثيوبيا ي�ؤمن �إ�رشاك جميع �أنواع الطيف
ال�سيا�سي وفرقاء الكفاح من �أجل التغيري.
كما �إنتهجت اجلبهة ال�شعبية نف�س ال�سيا�سة
مع بقية دول اجلوار والقوى ال�سيا�سية ،بغية
�إيجاد مناخ �سيا�سي ي�ضع الأ�س�س الدبلوما�سية
ال�صلبة.
وبعد الإ�ستقالل ،اتبعت احلكومة الإرترية
�سيا�سة ترتكز على امل�صلحة وال�سيادة الوطنية
وعدم الإنحياز ،لي�س لتو�سيع العالقات التي
�أ�س�ست �أيام الكفاح امل�سلح وح�سب ،بل خللق
عجلة دفع ملزيد من التنمية وحلل النزاعات
�إلإقليمية التي تعيق م�سرية التقدم يف منطقة
القرن الإفريقي ،وقد بذلت جهدا متوا�صال
وبناءا لإيجاد احللول ال�سيا�سية ال�شاملة
لق�ضية �رشق وجنوب ال�سودان ،كما قدمت

احلكومة الإرترية دعما بناء لإيجاد حل
للنزاع الداخلي يف جيبوتي ،وعندما اندلعت
احلرب الأهلية بني �شمال اليمن وجنوبه وقفت
احلكومة الإرترية �إىل جانب اليمن املوحد،
هذا �إىل جانب م�ساعيها املتوا�صلة والرامية
�إىل امل�صاحلة الوطنية ال�صومالية ،وعندما
�رشع ال�صوماليون لإعادة الوحدة وامل�صاحلة
الوطنية قدمت لهم دعما �سيا�سيا ومعنويا
كامال .ومل تكتفي بذلك بل عار�ضت وب�شدة
التدخالت اخلارجية التي عقدت النزاع
ال�صومايل ،ودعت احلكومة الإرترية والزالت
تدعو املجتمع الدويل لإتاحة الفر�صة
لل�صوماليني حلل ق�ضاياهم ب�أنف�سهم.
فاحلكومة الإرترية وانطالقا من �إميانها
العميق بقدرة �شعوب املنطقة واملنظمات
الإقليمية التي تعرب ب�صدق عن تطلعاته يف
ت�أكيد التعاون التنموي امل�شرتك ،دفعت
نحو ت�أ�سي�س منظمات �إقليمية �صغرية �أكرث
فاعلية بدال من املنظمات القارية ،ومن
هذا املنظور ف�إن احلكومة الإرترية وعلى
�أعلى م�ستواها القيادي� ،ساهمت يف حتويل
منظمة الإيغاد التي كانت ُتعني فقط مبكافحة
الت�صحر واجلفاف يف القرن الإفريقي �إىل
منظمة حكومية للتعاون التنموي لتحمل
دالالت تنموية واقت�صادية و�سيا�سية ذو �إطار
�أو�سع و�أ�شمل.
لذا ف�إن جهود �إرتريا الرامية لإحالل
ال�سالم والأمن يف منطقة القرن الإفريقي،
وال�ساعية لت�أكيد �أهمية التعاون امل�شرتكة
والتن�سيق الإقليمي ،و�إمكانية �صنع العجائب
يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية والإقت�صادية
والإجتماعية ،عرب التكامل بني �أبناء
املنطقة .تلك اجلهود النابعة من الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية جتاه �شعوب املنطقة ،كان
من الطبيعي �أن حتظى بالر�ضى والقبول،
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وينظر اليها نظرة اكبار وتقدير من كل
حمبي ال�سالم وداعمي رغبات ال�شعوب يف
الإ�ستقرار والتنمية .عك�س املحاوالت التي
ف�شلت لتحويل املنظمات القارية والإقليمية
اىل مالحق ومكاتب القوى الكربى بالإ�ضافة
اىل املحاوالت اليائ�سة لرت�سيخ الإرتهان
اىل القوى اخلارجية وعقلية العمالة .وعلى
�سبيل املثال ف�إن منظمة الإيغاد ونتيجة لهذه
العوامل املذكورة فقد هوت اىل �أدنى م�ستوى
لها .وانحرفت عن م�سار �أهدافها ،وحتولت
�أخريا �إىل �أداة طيعة للقوى اخلارجية لي�س
هذا وح�سب ،بل عندما تعر�ض ال�صومال
الع�ضو يف املنظمة اىل غزو ع�سكري مل
ولن تعار�ض املنظمة بل باركت الغزو ،يف
خطوة تاريخية خمجلة .ورغم هذه احلقائق
والوقائع ف�إن ال�شعب واحلكومة الإرترية مل
ولن تتغري مواقفهما و�إميانهما ورغباتهما
الثابتة من ت�أكيد التن�سيق الإقليمي والتعاون
امل�شرتك ،وهذا مل يتوقف على قناعة ورغبة
ال�شعب واحلكومة الإرترية فقط ،بل هي
قناعات وامنيات �شعوب القارة ،التي تتوق
لر�ؤية منظماتها الإقليمية وقد وقفت وقفة
جادة لتقييم جتربتها ،وعملت على ت�صحيح
�أخطائها مبا يتما�شى مع �أهداف وبرامج
ال�شعوب وامنياته امل�رشوعة .ولتحقيق هذه
الغاية النبيلة يتطلب قبل كل �شيئ الإبتعاد
والتخلي عن الهرولة وراء القوى اخلارجية
وعقلية العمالة .والت�سلح ب�سالح الإعتزازا
بالذات والثقة بالنف�س ب�إعتبارها مفاتيح
ال�سالم والإ�ستقرار ،والنمو والإزدهار .هذا
بالطبع ينطبق على كل املنظمات الإقليمة،
يف كل املجاالت .وخا�صة املنظمة الأم منظمة
الإحتاد الإفريقي التي تعمل تلك الهيئات
واملنظمات الإقليمية حتت ظاللها.
ووفق هذا املفهوم كان لإرتريا ال�سبق
والتميز رغم امكاناتها املحدودة ،وحداثة
دولتها الفتية ،لت�صبح رمزا ي�شار اليه
بالبنان ب�إعتبارها احل�ضن الدافئ لتالقي
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الأحبة وحلحلة امل�شاكل وتنقية الأجواء .وكما
يدرك اجلميع ف�إن حتقيق ال�سالم والإ�ستقرار،
�أو بروز النزاعات والأزمات �سوف لن يبقى
ت�أثريهما على حدود دولة بعينها وح�سب ،بل
تنتقل عدواها ب�أ�رسع مما يتخيله �أي مراقب.
لأن العامالن لهما ت�أثرياتهما �سلبا و�إيجابا
على التنمية و�أمن �شعوب املنطقة ،ومن
هذا املنطلق يتوجب �أن يكون هدف احلكومة
وال�شعب امل�ساهمة ح�سب �إمكاناتها يف �سالم
وا�ستقرار ال�شعوب املجاورة .ف�ضال عن رخاء
و�أمن �شعوب العامل.
ال�سيا�سة املتوازنة �سر النجاح يف ك�سب ثقة كل
الأطراف
وعليه ف�إن ال�سيا�سة اخلارجية لإرتريا
تنطلق من هذه النظرة ،وبالتايل ظلت تقوم
بدور بناء حقق نتائج ملمو�سة بالإرتكاز على
مبد�أ ال�سلم وعدم الإنحياز ،ل�ضمان ال�سالم
والإ�ستقرار يف القرن الإفريقي .ومن املعلوم
�أن اتفاق نيفا�شا الذي وقع بني املعار�ضة
اجلنوبية (حكومة جنوب ال�سودان حاليا)
وحكومة الإنقاذ الوطني ال�سودانية ،والذي
متحورت مبادئه الأ�سا�سية على �إعالن �أ�سمرا
الذي �صدر يف �إرتريا عام 1994م كما �أ�صبح
الإتفاق املربم بني حكومة الوحدة الوطنية
ال�سودانية وجبهة ال�رشق يف الـ  14من �شهر
اكتوبر عام 2006م بو�ساطة �إرتريا �إىل حل
�أمكن تنفيذ بنوده ب�شكل ناجح ،وحقق ما
يرجى منه من �سالم وا�ستقرار ،وهذه الو�ساطة
والدورالإرتري الفعال الذي �أو�صل �إىل حل
نزيه وحقيقي ،ترك انطباعا جيدا و�إعجابا
بني الكثريين من ال�شعوب واحلكومات عن
قدرة �إرتريا للقيام بدور كبري يف حل الكثري
من الق�ضايا.
من البديهي �أن جناح مفاو�ضات ال�سالم
تتحقق بالأ�سا�س عربجهود ال تعرف الكلل
وامللل ،ووفاء �أ�صحاب ال�ش�أن ،وبالرغم من
ذلك ف�إن م�ساهمات الو�ساطة النزيهة وغري
املنحازة� ،أي�ضا لها دور ال ي�ستهان به يف

مــقـاالت

اجناح املفاو�ضات� ،إن امل�ساهمة التي قامت
بها �إرتريا ونتائجها مثال �ساطع على مدى
قدرة الأفارقة يف حل م�شاكلهم ب�أنف�سهم.
�إذ يرتكز موقف ال�شعب الإرتري وحكومته
يف حل امل�شاكل ال�سيا�سية يف الأ�سا�س على
�إعطاء الدور الأكرب لإ�صحاب ال�ش�أن ،و�إزالة
ال�ضغوط والتدخالت غري املرغوب فيها.
وانطالقا من هذا املوقف ف�إن احلكومة ابتعدت
عن املظاهر الإعالمية والإ�ستهالك الدعائي،
لإجناز مفاو�ضات ال�سالم مركزة على متهيد
الأر�ضية امل�شجعة لتقارب بني �أطراف اخلالف
بقلب مفتوح والتجارب بهدوء وروية ،لإيجاد
احللول الذاتية ،ولأنه �أ�سلوب ناجع انطلق
من �سيا�سة ح�سن اجلوار والرغبة احلقيقية
ل�ضمان الإ�ستقراد الإقليمي ،وبالتايل مل يكن
للأجندة �ألأخرى فر�صة للت�سلل ،وذلك ما �أدى
لتحقيق احلل امللمو�س.
ففي هذا الوقت الذي �أ�صبح فيه �شائعا
تعقيد املنازعات واطالتها بدال من حلها
مو�ضة متنقلة ،وجعل عمليات ال�سالم م�رسحا
لتبادل الإتهامات الإعالمية ،و�أداة للربح
املادي وامل�ؤامرات للقبول بالإمال�آت� ،سواء
بالتدخل الع�سكري والتهديد والوعيد .لذلك
فمن الطبيعي الإ�ستفادة من ا�سلوب �إرتريا
يف تقريب الأ�شقاء لإيجاد احللول مل�شاكلهم
ب�أنف�سهم بقلب مفتوح وبهدوء وجدية ،الذي
لفت انظار واهتمام الكثريين من حمبي
ال�سالم ،وقد مكن ذلك �إرتريا لتكون معجزة
ال�سالم ومركز جذب احلوار ال�سلمي و�إيجاد
احللول ال�شاملة.
هذا النهج هو املفتاح ال�سحري ل�شتى
الأزمات ،و�إال ف�إن الوقوف موقف املتفرج على
ما يحدث من ا�شكاالت يف منظقة اجلوار لي�س
خيارا �آمنا ،ال�سيما يف الوقت الذي �أ�صبح فيه
العامل قرية �صغرية بف�ضل ثورة املعلومات
والتطور التكنولوجي ،فلي�س ب�إمكان اي
دولة �أن ت�ؤ�س�س لتطورها الإقت�صادي والثقايف
مبعزل عن حميطها الإقليمي والدويل ،ولهذا
ف�إن احلكومة الإرترية وانطالقا من هذه
احلقائق تعمل على تن�شيط العمل الدبلوما�سي
الرامي اىل التعاون الإقت�صادي مبا يخدم
الإزدهار الوطني ،لي�س على نطاق حميط
الإقليم وح�سب بل خمتلف مناطق و�شعوب
العامل.
�إذا فال�سيا�سة التي ترتكز عليها العالقات
اخلارجية للحكومة الإرترية تهدف بالأ�سا�س
�إىل تغيري �أجواء التوتر ال�سيا�سي ،وال�صدام
الذي ابتلي به العامل والذي حرمه فر�صة
التطور والإنتقال به �إىل �أجواء من الأمل
مب�ستقبل �أف�ضل والعمل على خلق فر�ص
مالئمة للتعاون الدويل ،يف �أجواء ي�سودها
العدل والإحرتام املتبادل بني خمتلف �شعوب
العامل ،وبالتايل ف�إنها �سيا�سة �سالم و�إزدهار
وتعاون ،وينبغي �أن تتبناها كل القوى
املحبة لل�سالم وحتذو حذوها.

�ش�ؤون �شبابية
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ال�شباب الإرتري
من خنادق الن�ضال �إىل م�شارف البناء والآمال

جمال بحالياي
�سنوات عديدة و�أيام حالكة �سوداء مرت على
حياة هذا ال�شعب وامل�ستعمرون ي�ستبحون هذه
الأر�ض الهثني وراء خرياتها وكنوزها التي ال تنفد
,هذه الأر�ض اجلميلة مبوقعها ومناخها وروعة �شعبها
و�شاطئها ال�ساحل الأزرق الطويل املمتد من ر�أ�س
قي�صار �إىل ر�أ�س دامريا ..هذه املرة كانت على موعد
مع �إيطاليا ،،بالرغم من ب�شاعة الإ�ستعمار و�شناعته
�أال انها كانت �ضربة حظ �أن تزحف "بيت علي "نحو
ال�شاطئ الإرتري فكان بناء �إرتريا احلديثة بحدودها
اجلغرافية وجتمع �شعبها الذي ظل متناثر ًا لقرون
وقرون بني قمم اجلبال وال�سهول البعيدة املرتامية
الأطراف ٌ
كل يعي�ش حياته ح�سب هواه ويغني لياله
,ال�سكك احلديدية وطرق املوا�صالت الع�صرية �سهلت
من توا�صل ال�شعب وقربت امل�سافات التي ظلت تباعد
بني �أبناء الأر�ض الواحدة� .إن امل�شاريع التنموية
الوا�سعة التي خططت لها �إيطاليا وبد�أت يف تنفيذها
كانت من العوامل الرئي�سية واجلوهرية لتجمع العمال
وال�شغيلة من ابناء ال�شعب � ً
إ�ضافة �إىل �إكت�سابهم
للخربات واملهارات يف كل حقول احلياة من زراعة
و�صناعة وحرف وتعليم ،بالرغم من �إنخراط �أبناء
الأر�ض يف دوامة العمل التي ال تتوقف �إال �أن �إح�سا�س ًا
وطني ًا عارم ًا كان يغلي كاملراجل ويفور يف �أعماقهم
فمهما د�أب الإيطاليون يف بناء �إرتريا والأخذ بيدها
من وهدة التخلف وقمقم البداوة �إىل �آفاق املدينة
وبريق احل�ضارة فالإ�ستعمار هو الإ�ستعمار والإ�ضطهاد
مر ال يطاق .هذه الإح�سا�سات بد�أت
كالنار وال�صبار ٌ
تدب يف الأو�صال وعروق الأحرار يوم ًا �إثر يوم فبد�أت
املقاومات ال�شعبية والإنتفا�ضات العمالية والفالحية

ت�شتعل هنا وهناك وبد�أ امل�ستعمرون يف مالحقات
الوطنيني ومطاردات الأحرار �إما بت�صفياتهم اجل�سدية
�أو رميهم كاجلرذان يف ظالم ال�سجون وزنازين
(نخرا) ..هذه ال�سجون بالرغم من ق�ساوتها كانت
منرب ًا للأحرار حتى �ساعات خروجهم او �إ�ست�شهادهم
بني ق�ضبانها فداء للأر�ض وال�شعب .حاول الإيطاليون
�إمت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي والنزق الثوري الذي بد�أ
ينت�شر يف كل بقاع �إرتريا ك�إنت�شار النار على اله�شيم
بتوزيع بع�ض الرتب الع�سكرية والألقاب الريا�سية
لي�سهل لهم قيادة ال�شعب وتروي�ضه عرب �أهله و�أعيانه
(كفلريى ،دجزمات�ش ،كرانبريي) و�ألقاب و�ألقاب �إال
�أن احلما�س الثوري ومده الوطني ال�صاعد ظل يزيد
ويتفاقم يوم ًا �إثر يوم و�إن �صمود البطل الوطني بهتا
حقو�س يف معركة حالي �أمام مدرعات �إيطاليا وجي�شها
احلديث وتعزيزاتها الع�سكرية من �أ�سمرا تك�شف
مدى �صمود ال�شباب الفالحني الب�سطاء االنقياء �أمام
م�ستعمر جبار ميتلك الآلية احلربية و�سبق ًا ح�ضاري ًا
وحدها الإرادة والتحدي وقفت �أمام الطغيان
والظلم والهيلمان� .إن معركة حالي ك�شفت وبحق
ب�سالة ال�شباب وع�شقه الدفني لن�سائم ال�سالم و�أريج
احلرية ...عندما جاء الإنكليز يف �أعقاب احلرب
العاملية الثانية على حطام �إيطاليا كانت �إرتريا يف قمة
ً
مقارنة بالأقطار الإفريقية املجاورة� .إال �أن
الإزدهار
ال�شباب الإرتري كان قد �أخذ املناعة كاملة �ضد �سموم
الإ�ستعمار وخدائعه وحيله التي ال تنتهي .بريطانيا
العظمى بد�سائ�سها وم�ؤامراتها اللولبية التي ال تنتهي.
ً
فاحتة لكتاب �إ�ستعماري جديد وم�ؤامرة دولية
كانت
و�إمربيالية جتعل من �إرتريا وموقعها الإ�سرتاتيجي
منطلق ًا مل�صاحلها الإ�ستعمارية باملنطقة .كان ال�شباب
الإرتري بتقدمه وثقافته وذكاءه يف تلك املرحلة
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على �أهبة الإ�ستعداد لك�شف معامل هذه امل�ؤامرة
الرخي�صة و�إعتلت الأ�صوات احلرة �أ�صوات الطالب
والعمال وكافة قطاعات ال�شعب يف �أ�سمرا احلرة
وكل مدن البالد من ع�صب �إىل ت�سني تنادي باحلرية
والإ�ستقالل ،وكلما �إ�ستحكمت حلقات امل�ؤامر كانت
�صالبة ال�شباب الإرتري تزداد قوة وعنفوان ًا ،وبكل
وقاحة حل امل�ستعمرون الربملان و�أنزلوا العلم و�إغتالوا
الوطنيني وعلى ر�أ�سهم رمز الن�ضال الوطني الإرتري
الزعيم (عبدالقادر حممد �صالح كبريي) و�سط هذا
الركام الهائل من �سحب امل�ؤامرات الإ�ستعمارية القذرة
�إنطلقت �شرارة الكفاح ور�صا�صة الن�ضال ...هفت
و�إجتهت امل�شاعر وزحفت جموع ال�شباب نحو (امليدان)
و�إنطلقت الأ�صوات احلرة يف قلب �أ�سمرا تغني للوطن
وللعلم وللهوية �أتوبرهان �سقيد (عدي عدي جقانو بعل
من �إيوم زهدمو) وغنى الأ�ستاذ الأمني عبداللطيف
(فاطمة زهرة) مع�شوقة ال�شباب وراية احلرية.
لقد �أ�صبح الن�ضال حديث ال�شارع الإرتري و�إجتهت
الأغاين ال�شعبية امل�شحونة بجمال الرتاث وعبقرية
التقاليد الإجتماعية ال�سمحة ومبا حتمله من �صور
عاطفية ت�سيل ً
أغان حتري�ضية وتعبوية
رقة وجما ًال �إىل � ٍ
و�أ�صبحت املنا�سبات ال�شعبية والأعياد منابر �سيا�سية
عربها متر هذه الأغنيات ,ليتداولها القا�صي والداين
(والد �سكاب �أي هال حقو درقي �أظهرا  -زراف تبى
�أحمرا)( ..رد�ؤ رد�ؤ �أباي هال �أت عدنا رد�ؤ رد�ؤ)..
الأر�ض احلرة ت�ستنجد ب�شبابها وت�ستغيث بفر�سانها
الأ�شاو�س و�أبناءها الأبطال مل يخيب ال�شباب الإرتري
ظن الأر�ض احلبيبة وظن ال�شعب التواق �إىل خيوط
وقت وجيز �إكتظت
�سنا الفجر و�شعاع احلرية ،ويف ٍ
ال�ساحة الإرترية ب�شباب قوى �صلب الإرادة يفدى هذه
الأر�ض بدمائه و�أ�شالءه و�أفرزت الثورة الإرترية
مقات ًال وثائر ًا وحمارب ًا با�س ًال وم�ؤه ًال بكل فنون القتال
وتكتيك احلروب واملواجهات الع�سكرية كما �أفرزت
قيادات ع�سكرية و�سيا�سية �شبابية تقود مواكب احلرية
وقطار الن�ضال والثورة .هذا الزخم الهائل من
القدرات امليدانية الفذة والتنظيم والبناء الثوري يف
كل جماالت الكفاح �أرهب الأعداء وتنامى �إنت�صارات
الثورة و�إلتفاف ال�شعب حول ن�ضاله ومعركة م�صريه
�أرعب الأعداء وهدد م�صاحلهم الإ�سرتاتيجية والتي
قلبوا موازين وطن وم�ستقبل �أر�ض وم�صري �شعب من
�أجل حتقيقها .جربوا كل احليل الع�سكرية واملواجهات
امليدانية �أر�ض ًا وجو ًا من دك الثورة الإرترية و�إ�سكات
ال�صوت الوطني والكفاح لكن ال�شباب الإرتري وقف
كاجلبال ال�شاخمات امام هذا الطوفان الإ�ستعماري
�إحتار الأعداء �أمام هذا املد الثوري الكا�سح وهو يرى
ً
واحدة تلو االخرى
ب�أم عينه �سقوط املدن الإرترية
يف يد الثوار ويف حماولة ت�آمرية �ضالعة حاول تفتيت
�صفوف الثورة مت�سل ًال عرب نوافذ معتمة يف ج�سم الثورة
حاول �شق ال�صف الوطني بخلق بذور الفرقة الطائفية
والقبلية واجلهوية املنتنة والنيل من �إرادة ال�شباب
الإرتري و�صالبته التي ال تقهر وتغيري م�سار الثورة
�إىل زوايا حالكة الظلمة فبد ًال من ت�صويب البنادق
�إىل �صدر العدو يتمزق ال�صف الواحد ويتناحر �أبناء
الوطن وتتعطل امل�سرية الثورية هنا يتمكن العدو من
دو�س رقاب الأحرار وحتقيق �أطماعه التي �سخر لها كل
طاقاته وقدراته وم�ؤامراته...
ال�شباب الإرتري �شريان الن�ضال وت�صحيح امل�سار-:
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مل يقف �شبابنا مكتوف الأيدي �أمام هذا املنعطف
اخلطري والذي �ساق الثورة �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل الآنفاق
املظلمة ال�سحيقة من ال�سقوط والرتدي ومل يتباطئ
على الإطالل متح�سر ًا �أ�سيف ًا بل �شق درب ًا جديد ًا يف
امل�سار الطويل .هذا الدرب اجلديد تفتق من عبقرية
وهموم ال�شباب الثوري الطامح...هذا الدرب
اجلديد وامل�سار الت�صحيحي اجلرئ احلا�سم حاربته
�أ�سلحة الإخوة قبل �أ�سلحة الأعداء و�أعتربوه خرق ًا
للم�سار التقليدي والرجعي والذي �صارت تتبعه بع�ض
القيادات ال�شوفينية يف م�سرية الثورة� .إن طموح
ه�ؤالء ال�شباب و�آمالهم كانت �أكرب و�أقوى من كل �ألوان
التحديات و�أنواع امل�ؤامرات وبد�أوا �شيئ ًا ف�شيئ ًا من
و�ضع لبنات حديدية ثابتة للبناء الثوري عرب نهج
ثوري وا�ضح وبرنامج وطني جماهريي ي�ستوعب كل
ال�ضمائر احلية والقلوب احلانية مل�صري هذا ال�شعب.
حمل املقاتل من جديد وبروح ثائرة وقلب مفعم
بالأ�شواق والآمال البندقية بيد والأقالم وامل�شاعل
بيد �أخرى.
واملعاول ٍ
�إن جموع ال�شباب احلر بالرغم من قلته و�ض�آلة
�إمكاناته بد�أ الرنامج الثوري بثبات و�صار يواجه كتل
وتفان ال يو�صف� .إن
الت�آمرات واخليانات ب�شجاعة
ٍ
واحد وحقيقة
جماهري ال�شعب والتي ت�سعى وراء حق
ٍ
ثابته حترير الأر�ض وخروج الأعداء� ...سرعان ما
�إلتفت حول �شباب الثورة ت�ساندهم من عمق اخلنادق
�إىل �شوارع املدن التي تقبع حتت �سطوة الإحتالل �إىل
كل العاملني يف �صفوف الثورة والتنظيم يف املهاجر,
جن جنون املت�آمرون و�إهتزت عرو�ش �أطماعهم من
حتت �أقدامهم و�إجتهوا �إىل دك هذا التنظيم الفتى
من اعماقه و�إقتالعه من جذوره الثابتة يف تراب
هذه الأر�ض,ولكن مل يفلح املت�آمرون يف حتقيق هذا
احللم الطائ�ش وبد�أت احلمالت الع�سكرية والإمكانات
احلربية والرت�سانات تتجه �إىل �إرتريا عرب الرب والبحر
و�أجهزة الإعالم بد�أت تروج وت�صرح بكل خ�سه ونذالة
عن نهاية �شعب و�إختفاء ثورة �إىل الأبد و�صار املحللون
و�سيا�سو الإمربيالية والإ�ستكبار العاملي يتبجحون يف
املنابر الدولية على املقاعد الوثرية وحتت ميكفات
الهواء بنهاية الثورة و�سقوطها �إىل الأبد .ال�شباب
الإرتري بوعيه و�صمود وتفتحه الثوري و�إ�ستعداده
النف�سي وامليداين املتكامل مل ي�آبه ملثل هذه
الت�صريحات والتهديدات �أنه يف عمق الأر�ض الإرترية
م�ستند ًا على �إميانه بق�ضيته ومعت�صم ًا يف عمق الأر�ض
الإرترية ومعتمد ًا على �إميانه بق�ضيته ومعت�صم ًا بجبال
ال�ساحل م�صاحب ًا الف�ضاء احلر وم�ؤاخي ًا ال�صخر واجلوع
وظالم الليل و�أعواد ال�شجر ج�سر ًا ومعرب ًا وطريق ًا
ثابت ًا �إىل فجر احلرية و�شعاع الأمل .بهذه النظرية
الوطنية والإ�سرتاتيجية الثورية الوا�ضحة املعامل
�صنع �شباب �إرتريا فجر التحرير متجاوزين كل ركامات
الباطل وزيف الإ�ستعمار و�أطماع امل�ستبدين ..بهذه
الر�ؤية الوا�ضحة والهدف الثوري الثابت �إ�ستوعبت
الثورة كل �شباب الوطن دون متييز طائفي �أو عرقي
�أو �إقليمي �أو جهوي ..وقادت �سفينة الن�ضال والتحرير
�إىل �شاطئ ال�سالم والبناء والإعمار...
ال�شباب نحو م�شارف التنمية والإعمار-:
مل تتنكب الثورة عن طريقها الذي خطته ودربها
الذي �شقته و�سط �ضباب الإ�ستعمار و�سحائب الت�آمر
الكثيف ،البندقية ظلت على الأكتاف مع �إ�سرتاحة
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ق�صرية لأن املحارب الذي طلع كال�شهاب من ليل
الإ�ستعمار يدرك متام ًا �أن املت�آمر والظالميني يزعجهم
هذا ال�شعاع وهذا ال�سنا املتفجر فكان على ال�شباب
حماية هذا املنجز وهذا امل�شروع التاريخي بالعزم
وال�صمود و�سالح العلم ومعاول العمل .ركزت �إرتريا
يف ت�أهيل ال�شباب و�سخرت كل قدراتها فى تنمية
الإن�سان� .إن�سان �إرتريا الذي �سحقته الآالت احلربية
الإ�ستعمارية لقرون والحت ب�شائر التغيري يف الف�ضاء
الإرتري خالل اخلم�س وع�شرون عام ًا من �سن التحرير
لت�ضاف �إىل الر�صيد الثوري الثابت .التعليم امل�ؤ�س�س
والذي بد�أ من ريا�ض الأطفال من �أقا�صى الريف
�إىل كل مدن البالد هذه امل�ؤ�س�سات تلعب دور ًا حيوي ًا
يف توجي ال�شباب واعدادهم حتى يتدرجوا بثبات يف
�سالمل التعليم حتى بلوغ التعليم العايل و�إن�ضمامهم
�إىل فروع الكليات الأكادميية والتقنية التي تا�س�ست
عقب التحرير.
�إن م�شاريع تنمية الإن�سان �إبن الأر�ض والذي �صار
مظلوم ًا ومه�ضوم احلقوق ت�سعى احلكومة الإرترية
وعرب برنامج وطني وثوري من �إ�سرتداد هذا احلق
للمواطن وبالت�ساوي بني �أقاليم الوطن و�إنطالق ًا من
�أن التعليم حق لكل مواطن تبذل اجلهود والطاقات يف
هذا اجلانب بالوعي والتعليم والعمل اجلاد من �أجل
م�صلحة اجلماعة يتم التخل�ص من اجلهل واحلر�ص
والأنانية �إذا خرج املواطن من ربقة اجلهل وقاع
التخلف والآمية خا�صة قطاع ال�شباب نكون و�صلنا �إىل
ن�صف امل�سافة يف م�شروع التنمية والإعمار املرتقبة.
ف�إن ن�صف امل�سافة الأخرى يكملها هذا الكادر الواعي
وال�شاب النا�ضج املت�سلح بالعلم والفكرة واخلربة
وت�أتي ق�ضية جوهرية م�س�ألة الوطنية �إن احلفاظ على
هذه الروح وحمايتها من كل جراثيم التخلف و�شوائب
الرجعية واالنحطاط هي ق�ضية جوهرية يف حماية كل
املكت�سبات الثورية والوطنية والإجتماعية والتي �سعى
هذا ال�شعب يف احلفاظ على بقاءها ونقاءها مدى �أجيال
حتى يف املراحل احلرجة من مراحل الثورة مل ين�سى
املحارب الإرتري اهداف الثورة ال�صاعدة املتطلعة
�إىل فجر احلرية و�شعاع الإ�ستقالل,فقد كانت هذه هي
العقيدة الثورية واملرتكز الن�ضايل الذي وقف عليه
املحارب الفدائي وكل القيم والف�ضائل الإن�سانية قامت
على �أ�سا�س هذا املنطلق الثابت �أن احلرب الإ�ستعمارية
ال�شر�سة املوجهة �ضد �إرتريا وبتخطيط �إ�ستعمار دقيق
�شفط عن�صر ال�شباب و�إمت�صه من اجل�سم الإرتري
لأن امل�ستعمرين وعلى مدى قرون �أدركوا �إمتام ًا �أن
هذا العن�صر القوى هو الذي وقف حجر عرثة امام
مطاحمهم واطماعهم اال�ستعمارية وهم على علم ب�أن
هذه االر�ض املباركة تقف هي و�شعبها الطيب على
كنوز من الرثوات واخلريات فاذا تعلم هذا العن�صر
وتعلق بحب ار�ضه و�شعبه ف�سي�صبح يف امل�ستقبل عقبة
ك�أداء امام اال�ستعمار الذي ي�سعى البتزاز ثروات
العامل و�سرقة خريات ال�شعوب ,مما يتوجب على �شبابنا
هم �أن يلتفتوا اىل مثل هذه املخططات الرخي�صة
حتى اليقعوا فري�سة يف فخ االعداء واملت�آمرين وان
امل�ستقبل الرتريا و�شعبها و�شبابها املتفجر طاقة وعلم ًا
ً
وامكانية اذا ت�ضافرت اجلهود ومت�سكنا باملبادئ
الوطنية فال�شباب هم زخر االمة ونب�ض االر�ض و�سنا
�شعاع امل�ستقبل امل�شرق الو�ضاء.

�ش�ؤون �شبابية
جمال
بحالياي

حنني
الأر�ض
هيلني �صبية من �أ�سمرا
يحتمل كل �صبايات اجلوى وحرقة االالم �إال حزناً و�أ�سى يرت�سم
يف وجه هذه الفتاة الغمامية كم م ّرة حاولت املدينة
الرائعة �أن ت�سحبه من قرارة ال�صمت ال�سحيقة اىل �أ�شرعة
الهم�س وهدهدات الن�سائم احلائرة يف �ساعات الغروب بني
تنهيدات �صدرها املرتفع وحمرة ال�شفق الذي يلون الغمامات
عنوة ودون �سابق انذار عندما مير حتت ا�ضواء القمر الباهتة
يف لياىل الربيع حماذياً احليطان العتيقة التي تعانق
االر�صفة النظيفة يف َ
دف ولذة يتذكر عطرها الذي يحوم
يف هد�أة اللياىل نامت ليلتها على و�سائد االحالم املخملية
وطناف�س االطياف املجنحة يف زرقة الآفاق والتماعات
االجنم املت�ضامة يف �ساعة ال�سحر وقبل �شروق �شم�س املدينة
وان�سكاب ال�ضوء على اهداب االطفال واجلميالت و�أثواب
االمهات واجلدات البي�ضاء مثل اللنب خرجت (هيلني قوجنو)
تت�أمل الدروب والأر�صفة وواجهات املحالت التي تت�أهب
ال�ستقبال ال�شعاع ون�سمات الفجر رائحة الورد وازاهري الربيع
امللونة البنف�سجية واحلمراء ال�صفراء طغت على كل الروائح
مدت �سواعدها امللوكية البي�ضاء على عرائ�ش الورود املتدلية
يف عناية من حيطان املنازل ومن �أعواد �أ�شجار الطريق جتمع
الورود الف ّواحة وامللونة حدثتها نف�سها يف هذا ال�صباح
احلامل �أن توزع كعكات الربيع على كل املارة وال�سابلة
االطفال والعمال والن�ساك والدرواي�ش واملجانني الذين
يذرعون دروب املدينة و�شوارعها و�أر�صفتها وجدت (ت�سفاي
�شقق) ينحدر متدلياً من �أحد ال�سالمل بعد �أن �إجتاز (�شاويل)
يف هد�أة ال�صباح الرائع كان يتعتع بكلمات عاطفية وير�سل
احلاناً ربيعية تليق بهذا ال�صباح ورونق املدينة وكمالك
ابي�ض وقفت (هيلو) �أمامه و�سلمته وردة بي�ضاء �ش ّمها يف
عناية وو�ضعها على �صدره وحدق يف جمالها اخلرايف وفرك
عينيه املحمرتني �أطلق �ضحكة عالية لفتت انتباه املارة
والباعة املتهافتون نحو حمطات ال�سفر و�ضع الوردة على
�صدره وقال لها( :قرا�سى) (�سنيورا) وم�ضى مرتنحاً وغا�ص
يف غمرة املارة والعابرين...
املكان هادئ زخات املطر تنقر زجاجات املحل النظيف
جاءتها النادلة بكوب (ماكياتو) وقطعة (كيك) وتخا�صم
االحمر واالبي�ض يف ال�شفة الربونزية مل تكرتث (هيلينا)
لل�صراع الناعم يف لوزتيها كانت تغني مع الكوكب
الأ�سود (اب رحوق اب قربا اب �سدت زخلا حوى ودى عدي
�سالم يوردلكا� )..سقطت الدموع من مقلتها الوا�سعة على
املن�ضدة االنيقة م�سحتها مبنديل معطر  ...نه�ضت من
املقعد وهي تقول � :صدقت جدتى ( �سدت وردت) (الغربة
عذاب) ابت�سمت النادلة وهي ت�أخذ منها االوراق املالية
و�ضعت مظلتها �أعلى را�سها وم�ضت هائمة يف الر�صيف
الطويل...

�آفاق تربوية
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امل�سرية التعليمية لل�شباب الإرتري

�إعداد الأ�ستاذ  /حممد �صالح �سليمان
كان ال�شاب الأرتري منذ عهود طويلة
يتحمل اجلوع والعط�ش والغربة من �أجل
احل�صول على العلم واملعرفة  ،ففي القدم
يذكر جيل الأجداد والآباء ب�أنهم كانو
ي�سافرون �إىل غرب البالد و�رشقها وجنوبها
و�شمالها لتعليم القراءة والكتابة واحل�صول
على بقية العلوم واملعارف  ،وعندما
انفتح العامل على بع�ضه البع�ض �سافرو
�إىل الدول املختلفة طلبا للعلم واملعرفة
 ،ومن ثم رجعو مت�سلحني ب�سالح العلم
واملعرفة �إىل بالدهم ليعلموها غريهم من
بني جلدتهم وقد �أوفو بذلك حق الوفاء ،
ويف نف�س الوقت الكل يذكر �أنه وعندما مت
ت�أ�سي�س احلركة الثورية الأرترية يف نهاية
اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات بادرت
جمموعات ال�شباب والطالب �سواء من كان
منهم داخل البالد �أو خارجها با�ستخدام
ما تعلموه وما در�سوه ك�سالح  ،لي�س
فقط من �أجل �إنقاذ وتخلي�ص �إخوانهم من
ظلمة اجلهل والأمية  ،بل و�أي�ضا من �أجل
�إنقاذ بالدهم و�إخوانهم من ظلمة اال�ستعمار
البغي�ض من �أرا�ضيهم و�إزالته �إىل الأبد
،وهذا ب�إخت�صار يعني �أنهم حملو القلم بيد
وحملو ال�سالح باليد الأخرى  ،وهذا �أي�ضا
يعني ب�أن العلم كان من �أهم الأ�سلحة التي
جلبت التحرير لبالدنا ولي�س ال�سالح وحده
 ،رمبا كما يعتقد البع�ض  ،لأن العلم
�سالح يقود �إىل املعرفة والوعي ال�صحيح
بالأو�ضاع العاملية والإقليمية واملحلية
�سيا�سيا وثقافيا ودبلوما�سيا  ،.....مما
ي�ساعد بدروه يف �إر�شاد اجلميع �إىل �سلوك
الطريق ال�صحيح لبلوغ الأهداف التي تخدم
البالد على املدى البعيد .
ومرة �أخرى �إذا نظرنا �إىل دور
ال�شباب والطالب فى بالدنا ف�سنجد
ب�أنهم كانو �أداة للتغيري فى خمتلف
احلقب التاريخية  ،فمثال عندما
مت ربط �إرتريا ب�إثيوبيا فى
خم�سينيات القرن املا�ضى  ،لعب
ال�شباب والطالب �أدوارا بارزة فى
مقاومة ذلك االجتاه ورف�ضو تلك
اخلطوة امل�شينة فقامو مبا عرف
بالإ�رضابات الطالبية والعمالية
والع�صيان املدنى وغريها فى داخل
البالد  ،وفى خارج البالد وفى

نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات
القيام
كان لل�شباب والطالب �رشف
بتكوين وت�أ�سي�س التنظيمات الثورية
�إيذانا ببداية الكفاح امل�سلح بدءا
مبدينة القاهرة ثم اخلرطوم وبغداد
وغريها من عوا�صم العامل حيث حركة
التحرير وجبهة التحرير وغريها  ،وبذلك
�أ�صبح ال�شباب فى تلك الفرتة هم العمود
الفقرى الذى قامت عليه الثورة الأرترية
وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة  ،وبعد
ت�أ�سي�س الثورة كافح ال�شباب والطالب
بالقلم تارة حيث القيام بتوعية املقاتلني
وحمالت حمو الأمية و�إزالة اجلهل من بني
املقاتلني  ،وذلك بالذهاب �إىل امليدان
فى �إجازاتهم ال�صيفية من ناحية ،
والتعريف بالق�ضية الأرترية انطالقا من

امل�ؤ�س�سات التعليمية التى كانو يدر�سون
بها والدفاع عن الق�ضية فى اخلارج من
ناحية �أخرى  ،وكذلك نا�ضل ال�شباب
بالبندقية  ،وذلك بدخولهم املبا�رش فى
�ساحة القتال من �أجل �إزالة اال�ستعمار
االثيوبى وحترير الأر�ض الأرترية مرة
و�إىل الأبد  ،وهذا معناه �أنهم كانو طالبا
ومقاتلني �أ�شاو�س فى �آن واحد .
وعندما بد�أت اخلالفات تدب فى فى
�صفوف الثورة ( جبهة التحرير الأرترية
)  ،كان لل�شباب والطالب امل�ستنري ين
مواقف م�شهودة فى رف�ض تلك اخلالفات
و�أدركو مبكرا �أنها ال تخدم الق�ضية
الوطنية  ،بل بالعك�س قد ت�ؤدى �إىل
�إهدار املوارد الب�رشية واملادية للثورة
 ،حيث ر�أو ب�أن التوجهات الطائفية
والأقليمية لبع�ض قادة اجلبهة
ال ميكن �أن تقود �إىل اال�ستقالل ،
بل �أنها عامل هدم ملا مت بنا�ؤه
 ،وهى عامل للرجوع �إىل اخللف
بدال من الذهاب �إىل الأمام ،
�إ�ضافة �إىل ما متثله من �إنحراف
فى م�سار الثورة  ،فطالبو بعقد
جمموعة من امل�ؤمترات فيما
عرف مب�ؤمتر عن�سبا  ،عرداييب
و�أدوبحا فى نهاية ال�ستينيات ،
كان هدفها ت�صحيح م�سار الثورة
 ،وعندما ا�ستحال ت�صحيح
م�سار الثورة فى تلك الفرتة
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جل�أ ال�شباب والطالب �إىل خيار �آخر كان
�أكرث �صعوبة وهو القيام بت�أ�سي�س تنظيم
جديد ي�شبع رغبات ال�شعب الأرترى فى
احلرية واال�ستقالل  ،ويحقق �أمانيه ،
وي�ضع ق�ضيته فى مكانها ال�صحيح ،
 ،ذلك التنظيم الذى ا�ستطاع جتميع كل
قوى ال�شباب وال�شعب فى بوتقة واحدة
وتوجيهها �ضد العدو االثيوبى امل�شرتك
 ،مما نتج عنه فى نهاية املطاف حترير
كامل الرتاب الأرترى من براثن اال�ستعمار
 ،وهذا معناه �أن ذلك التنظيم ا�ستطاع
توجيه ال�شباب الوجهة ال�صحيحة ،
وذلك ببنائه وتوعيته وتنظيمه وت�أطريه
وتقوميه بعيدا عن الت�أثريات والأفكار
و
ال�ضيقة الإقليمية منها والطائفية
الفكرية والأيدلوجية وغريها  ،مع احرتام
املعتقدات جلميع الطوائف  ،وو�ضع ن�صب
املن�شود وهو
عينيه حتقيق الهدف
الو�صول �إىل التحرير واال�ستقالل  ،كما
�أن ذلك ال�شباب ات�صف ب�صفات حميدة
كثرية متثلت فى حب بع�ضه بع�ضا ،
و�إيثار غريه على نف�سه  ،ونيل ال�شهادة
من �أجل حتقيق الهدف وروح التعاون
والطموح الذى اليعرف الي�أ�س  ،والثقة
التى التعرف االنهزام والإميان بعدالة
الق�ضية الذى الميكن �أن يتزعزع مهما كانت
التحديات وال�صعوبات التى تواجهه ،
ذلك اجليل الذى كان ي�ستهني بكل
ال�صعوبات  ،مبا فى ذلك م�ؤامرات
الأعداء مهما حيكت  ،وبكل قوة الأعداء
مهما كرثت وتطورت �آلياتها وعتادها
 ،وبكل الأعداء مهما جتمعو وتكالبو
 ،ذلك اجليل جيل التحرير الذى �أ�شك
كثريا فى �أن يتكرر مرة �أخرى فى ال�ساحة
الأرترية  ،و�أرجو �أن يخيب ظنى  ،ولو
مل يت�صف �شباب تلك املرحلة و�شباب
بتلك ال�صفات احلميدة
ذلك التنظيم
والبطولية ملا ا�ستطاع جتاوز كل تلك
املراحل ال�صعبة التى واجهته وخا�صة
ما عرف مبرحلة االن�سحاب اال�سرتاتيجى
فى نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�ضى
 ،بل بالعك�س زادت من �صموده وحتديه .
فال�شاب الأرترى وباعتباره الوارث
احلقيقى وال�رشعى لهذه البطوالت ،
واالبن �أو احلفيد له�ؤالء الأبطال �صناع
التاريخ  ،حلرى به �أن يقتدى بهم ،
وي�سري على هداهم  ،و�أن يكون على قدر
التحدى وعلى قدر امل�س�ؤولية  ،كما يقول
ال�شاعر :
على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم ****
وت�أتى على قدر الكرام املكارم .
ومبا �أن لكل مرحلة رجالها كما يقولون
 ،فهم رجال و�أبطال هذه املرحلة وما
بعدها  ،وذلك بخلق املعجزات فى م�ضمار
التنمية واالعمار والتطور وحماية البالد
 ،كما �صنع �أ�سالفهم املعجزات والبطوالت
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فى حترير البالد والدفاع عن �سيادتها ،
وعليهم و�ضع م�صلحة البالد فوق م�صاحلهم
ال�شخ�صية  ،والتحلى بالنظرة البعيدة
الثاقبة املبنية على الأهداف ال�سامية
بدال من �إعتماد الأهداف املرحلية وال�ضيقة
 ،وفوق هذا وذاك ال�سعى لك�سب العلم
واملعرفة حتى ي�صبحو مناف�سني �أقوياء
فى عامل اليوم  ،فاملواطن ال�صالح هو
الذى يفيد نف�سه و�أ�رسته ومن ثم وطنه
والآن  ،ويف هذا الوقت هل يعي �شبابنا
املتعلم امل�ستنري هذه احلقائق الت�أريخية
؟هل ي�ستفيد ال�شاب الأرتري من العلم
والتعليم كما ينبغي ويفيد غريه من �إخوانه
املواطنني ؟؟ وقد �أ�صبح التعليم متوفرا
يف جميع �أنحاء البالد ومل يعد حمتاجا
�إىل ال�سفر والغربة واملعاناة كما كان
يف ال�سابق ؟ ؟؟ �ألي�س التعليم هو الأداة
الرئي�سية التي �أدت �إىل تقدم الدول املتقدمة
؟ يف امل�ستويني الفردي واجلماعي ؟و�إذا مل
ن�ستطع اال�ستفادة من الفر�ص التعليمية
املتاحة يف بالدنا فهل ن�ستطيع �أن نتناف�س
مع غرينا من دول و�شعوب العامل ؟؟؟
علما ب�أن العلم واملعرفة يعترب ال�صرب
واملثابرة وطول الوقت والبال من �أهم
�رشوط احل�صول عليهما ؟فهال �صرب وثابر
وحتمل ال�شباب ال�صعوبات للح�صول على
التعليم �أوال وقبل كل �شيئ ؟؟؟ وهال فكرنا
يف ا�ستخدام �سالح العلم واملعرفة يف �إفادة
البالد والعباد ،و�أخري ولي�س �آخر نقول
�إن االهتمام بال�شباب والطالب وت�سليحه
بالعلم واملعرفة النافعة يحتل املرتبة
الأوىل يف برامج وخطط جميع الدول
وال�شعوب  ،وذلك لأن ال�شباب والطالب
�أداة لتطور املجتماعت فى العامل كله
 ،وهى القوة والطاقة احلية والهائلة
التى ت�ستحق االهتمام والعناية  ،ولي�س
العك�س  ،و�إهمالها يعنى �إهماال مل�ستقبل
البالد بكاملها  ،وهى تتميز غالبا ب�أنها
هى الفئة امل�ستنرية التى تتطلع �إىل الأمام
دائما  ،فمتى ما وجدت الرعاية والعناية
ومت ت�سليحها بالعلم واملعرفة واملهارات

�آفاق تربوية

ال�رضورية قادت املجتمعات والبلدان �إىل
نه�ضة حقيقية ومناء وتطور الي�ضاها ،
وما ن�شاهده من �إجتاه �شباب اليوم فى كثري
من �أجزاء العامل �إىل النزوع واالنهماك
فى اخلالفات الطائفية واملذهبية  ،بل
و�إىل ركوب موجات العنف والتدمري ،
وبالتاىل الت�سبب فى تخريب بلدانهم
و�إغراقها فى حروب مدمرة ال نهاية لها
 ،لهو بالت�أكيد نتاج طبيعى لإهمال تلك
الدول ل�شبابها  ،وعجزها عن توجيههم
الوجهة ال�صحيحة وعدم متكينهم من
�أن يلعبو الأدوار املنوطة بهم فى بناء
�أوطانها ونه�ضة �شعوبها وتقدمها ب�شكل
عادل .
ومن ناحية �أخرى لو نظرنا �إىل الدول
املتقدمة اقت�صاديا وعلميا وتكنولوجيا
نراها �أنها ا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل درجات
كبرية فى م�ضمار التطور والنماء  ،وحققت
التنمية امل�ستدامة والرخاء االقت�صادى
لبالدها واال�ستقرار االجتماعى ل�شعوبها
 ،هذه الدول مل ت�صل �إىل ما و�صلت �إليه
�إال لأنها جنحت وب�شكل م�سبق �أن ت�ضع
برامج وخطط لبناء �شبابها وتوجههم
كل ح�سب ميوله
الوجهة ال�صحيحة
و�إمكانياته العقلية ورغباته العلمية
واملهنية  ، .......وتربيتهم الرتبية
وت�سليحهم بو�سائل العلم
احل�سنة
واملعرفة ال�رضوريتني � ،أى �أنها و�ضعت
تنمية القوى الب�رشية لديها فى مقدمة
براجمها التنموية  ،وبالتاىل متكن ه�ؤالء
ال�شباب من �إي�صال بلدانهم �إىل �أعلى
مراتب الرقى والتطور فى جميع املجاالت
 ،و�أ�صبحو يتناف�سون ويت�صارعون مع
بع�ضهم البع�ض ومع �شباب الدول الأخرى
�أي�ضا لي�س عن طريق �إثارة الفنت والقالقل
 ،بل ب�إخرتاعهم واكت�شافهم ملختلف
املخرتعات واملكت�شفات احلديثة التى
�أ�سعدت العامل  ،وبهذا مل يفيدو فقط
دولهم التى �أهلتهم وطورتهم  ،بل �أفادو
بذلك �سكان الأر�ض قاطبة من مواطني
ال�شعوب والدول الأخرى.

�سياحة
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ال�شباب

�أ�سمرا مدينة الآرتديكو ودرة املدن االفريقية!!!

قا�سم �أحمد
تقع العا�صمة �أ�سمرا على طرف املنحدر
ال�رشقي من اله�ضبة الإريرتية على ارتفاع �أكرث
من �ألفني وخم�سمائة مرت عن �سطح البحر،
وتنت�رش املقاهي ذات الطراز الإيطايل يف كافة
�أرجاءها خا�صة على جانبي طرقاتها اجلميلة
املحاطة باال�شجار البا�سقة ،وت�شتهر هذه
املقاهي مبا تقدمه من �أف�ضل قهوة �إيطالية
خارج �إيطاليا ،اما منط احلياة يف العا�صمة
ا�سمرا فهو �ساكن وهادئ ،حيث يعد �شارع
احلرية الطريق الرئي�سي وقلب العا�صمة ا�سمرة
الناب�ض وتقع معظم معامل املدينة بالقرب
منه ،وهذا ال�شارع اجلميل واالخاذ الذي �شق
منذ �أكرث من قرن مزدان ب�أ�شجار نخيل ا�ستوائية
 ،كما ميثل مركز الت�سوق الرئي�سي باملدينة،
وتنت�رش على جانبيه املقاهي احلديثة
والكال�سيكية ،ويعد معر�ضا مفتوحا للعديد من
الطرز املعمارية املتميزة ،لي�س هذا فح�سب
فالعا�صمة �أ�سمرا تعانق ال�سماء م�ستمدة
�سحرها من تاريخها العريق ومبانيها الرائعة
التي تعود �إىل حقبة اال�ستعمار الإيطايل الذي
اراد لها �أن تكون روما ال�صغرى وعلى مدى
قرون طويلة ر�سمت اجلغرافيا تاريخ اريرتيا
على غرار جاراتها من دول القرن االفريقي،
انطالقا من املوقع اال�سرتاتيجي لهذه املنطقة
والذي ازداد اهمية بعد افتتاح قناة ال�سوي�س عام
 ،1869وي�سجل الزائر انطباعات ومالحظات
كثرية لدى و�صوله اىل �أ�سمرة� ،أبرزها اجلو
اجلميل واملعتدل الذي حتظى به على مدار

ال�سنة وطابعها الغربي الذي يطغى على
مطاعمها التي ت�شتهر بتقدمي اكالت اال�سباغيتي
والبيتزا ب�أنواعها املختلفة ومقاهيها اجلميلة
واملمتعة.
وعند املرور عرب �شارع احلرية من ال�رشق
�إىل الغرب يالحظ الزائر عدد من املباين
واملن�ش�آت� ،أولها �أعمدة ق�رص احلاكم العام
"الكورنثية" املبني على الطراز " الكال�سيكي
اجلديد" ،وهو مبنى جميل حتيط به حدائق
غناء مده�شة ،وقد مت حتويله �إىل متحف
وطني ،وت�أتي بعد ق�رص احلاكم �أروقة
مبنى الأوبرا اخلرايف واملبني على الطراز
"الرومانطيقي" و�شيد عام � ،1920أما املبنى
التايل وهو الكاتدرائية الكاثوليكية يف �أ�سمرة
فتعترب �أف�ضل مثال على الطراز "اللومباردي
ـ الرومانطيقي" خارج �إيطاليا ،ويف �أق�صى
الطريق يقع مبنى �سينما امبريو ،املبني على
طراز "الأرت ديكو" ،وي�ستوقف �شكله املتميز
والغريب ال�سياح الذين عادة ما يلتقطون �صورا
لهذا املبنى الفريد.
�أما م�سجد املدينة الرئي�سي ،جامع اخللفاء
الرا�شدين القريب من �شارع احلرية فيمثل هو
الآخر مثاال رائعا للعمارة الإ�سالمية املطعمة
بطراز حملي و�إيطايل ،خ�صو�صا و�أنه بني من
املرمر الإيطايل الفاخر ،و كذلك الكني�سة
الأرثوذك�سية التي بنيت ب�أ�سلوب مبتكر،
والتي تبدو من بعيد وك�أنها قلعة� ،أما الكني�س
اليهودي باملدينة فيحوي �أمثلة لبع�ض �أجمل
املنحوتات اخل�شبية بالإ�ضافة �إىل ن�سخ نادرة
من التوراة اليهودية مكتوبة بخط اليد.

ومن النماذج املعمارية الرائعة بالعا�صمة
ا�سمرا املقر الإداري للحكومة املركزية،
ومكتب الربيد وم�رسح �أ�سمرة الكبري الذي �شيد
عام  1918ومبنى البلدية ،وجميعها حتف
معمارية مده�شة ،كما تنت�رش املباين ال�سكنية
املبنية على طراز "الأرت ديكو" يف جنوب �أ�سمرة
بالأخ�ص ،وتوجد مناذج رائعة من هذا الطراز
يف �شمال املدينة �أي�ضا و�إن كانت معظمها مباين
حكومية,اما دور ال�سينما املنت�رشة يف املدينة
وعلى ر�أ�سها �سينما " امبريو " �،سينما " روما
� ،سينما " اوديون " تعد هي االخرى من اجمل
املباين املبنية على طراز االرتديكو.
اذن ماهو طراز الآرتديكو الذي باتت �أ�سمرا
ب�سببه احدى املدن املحببة يف العامل والتي
يتمنى الزوار ر�ؤيتها واال�ستمتاع مببانيها
الأثرية؟
الآرت ديكو هو �أحد الطرز العاملية
امل�ستخدمة فى املعمار ،والذى بد�أ فى �أوروبا
وعرف بـ�آرنوفو
فى �أواخر القرن التا�سع ع�رش ُ
�أو الفن اجلديد ،ثم �رسعان ما انتقل بعد ذلك
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،وفى حقبة
الثالثينيات �شهدت فرن�سا املعر�ض العاملى
للديكور والذى ظهر من خالله هذا الطراز
بقوة ،ومنذ ذلك الوقت عرف بـالآرت ديكو،
وقد �شهدت بع�ض املدن االرترية مباين كثرية
من هذا الطراز اهمها العا�صمة ا�سمرا ،مما
�أهلها لتكون �إحدى املدن العاملية ال�ساحرة
واخلالبة التي تتميز بهذا الطراز ،حيث يت�سم
هذا الطراز بالب�ساطة والرقى والرفاهية فى
نف�س الوقت ،وكذلك مبربعات وم�ستطيالت
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بارزة من اخلر�سانة ،وي�ستخدم فيه احلفر
لتكوين �أ�شكال من النباتات والطيور ،وتعترب
ا�سمرا واحدة من �أهم املدن التى ت�ضم مباين
كثرية من هذا الطراز اجلميل ،ال�سيما مبنى
فيات املتميز الذي يعترب من �أروع تلك
املباين.
�إن كلمة ارت ديكو على ح�سب تعريفات
اخلرباء هي موجة ت�صميم �شعبية راجت
بني عامي  1920و ،1939اثرت بالعديد من
الفنون كالعمارة ،الت�صميم الداخلي ،والفنون
الب�رصية مثل املو�ضة ،والر�سم ،الت�صميم
الرقمي ،ال�سينما ،وت�صميم املجوهرات .جمع
هذا الطراز بني العديد من الأ�شكال الفنية التي
ظهرت يف بداية القرن الع�رشين ،خ�صو�صا
التكعيبية ،احلداثية ،الفن اجلديد.
فقد ا�ستوحت خطوط هذا الطراز من العديد
من الطرز البدائية كاخلطوط الأفريقية،
والفرعونية ،و�أثرت بالعديد من املجاالت
كخطوط الطريان ،وخطوط املالحة،
وناطحات ال�سحاب ،فظهرت يف العديد من
الت�صميمات اخلطوط املتك�رسة ،واملنحنيات
الهند�سية التي متيز بها الطراز ،كما ا�ستخدم
فيها الأملنيوم ،والفوالذ واخل�شب بت�صميمات
جريئة.
وعند �إطالع الزائرعلى �أناقة الأرت ديكو يف
الت�صميم الداخلي ملباين العا�صمة ا�سمرا الذي
ظهر يف الثالثينات ،ي�ستعيد احلالة الفنية
الغنية لأوروبا يف ذلك الزمن من خالل الرحلة
اىل املا�ضي عرب الديكور ،حيث ظل واليزال
الأرت ديكو يحمل عبق مو�ضة تلك احلقبة
الذهبية.
فعندما نفكر يف �أ�سمرا �أي روما االفريقية
ن�ستح�رض على الفور حقبة الثالثينات الغنية
بابداعات االرت ديكو ،فاذا كنت من ع�شاق هذه
املدينة الفريدة كما ع�شقها كل من زارها ،
ن�صحبك يف رحلة لن�ستعيد هذا االرث التاريخي
الرثي من خالل تلك الطرز املعمارية ملدينة
�ساحرة وخالبة ،وهذه دعوة لالن�ضمام معنا
يف هذه اجلولة الفريدة يف عامل من الأناقة
والرفاهية و�سط هذه الطرز الرائعة والراقية
التي تقودنا اىل العا�صمة ا�سمرا ،اذ ان
معظم املباين االثرية التي تتمتع بها ا�سمرا
تنطق مبعايري الأرت ديكو ،بدء ًا بالتكوينات
وتنا�سقها �سوي ًا والتي تبد�أ من الأثاث وتنطلق
اىل ال�ستائر ،بنق�شتها الهند�سية الوا�ضحة.
عندما ت�س�أل خرباء هذا الفن املعماري ،
وتراجع م�ستندات ووثائق االرث التاريخي
للمباين امل�صممة على طراز الآرت ديكو با�سمرا
وجمالها االخاذ تدرك انك تعي�ش يف مدينة ال
تعرف ماذا تخب�أ يف جعبتها ،النها حتتوي على
ارث �ضخم من الفن املعماري االثري العريق ،
يجعلها احد اجمل املدن العاملية املبنية على
هذه الطرز املتميزة ،ومن اهم املباين نذكر
على �سبيل املثال ال احل�رص ،مبنى فيات امام
نقفة هاو�س الذي يعد احد اهم واجمل 1001
�آرت ديكو عاملي.
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لقد كتب عدد من اخلرباء الدوليني الكثري من
املوا�ضيع حتت عناوين وم�سميات خمتلفة عن
جمال ا�سمرا من �ضمنها "�أ�سمرا مدينة افريقية
ع�رصية " و" ا�سمرا مدينة فوق ال�ضباب" وغريها
من املوا�ضيع ال�شيقة التي تربز جمال املباين
االثرية والطبيعة يف العا�صمة ا�سمرا ،و�إدراكا
الهمية هذه الآثار واملباين العريقة ذات الطرز
املعمارية الفريدة قامت احلكومة االرترية
ومنذ فجر التحرير مب�ساعي فاعلة حلماية
هذا االرث التاريخي العريق وتعزيز الن�شاط
ال�سياحي يف البالد  ،وقد اجنزت احلكومة
بالتعاون مع البنك الدويل يف العام ، 1997
اعماال ناجحة يف حماية املباين االثرية مركزة
على خطط ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومدرو�سة.
كما ان�ش�أت ادارة االقليم االو�سط يف مار�س
من العام  2014م�رشوع �آخر حتت م�سمى "
مكتب م�رشوع االرث التاريخي للعا�صمة ا�سمرا،
واجنز هذا امل�رشوع اعمال ناجحة  ،اهمها-:
اعداد م�ستندات ووثائق عن املباين
1االثرية بالعا�صمة.
اعداد دليل لالدارة املن�سقة
2للآثار..
اعداد خطة حلماية وحفظ الآثار.
3اعداد م�ستند فني العداد اخلطط
4واللوائح .
�/5إعداد خطة ملكافحة احلوادث امل�ؤثرة
على الآثار.
 /6درا�سة حول االقت�صاد االجتماعي.
� /7إعداد اعالن �سبتمرب  2015حول االرث
االجتماعي والطبيعي.
هذا وقد �إنطلق مكتب م�رشوع االرث
التاريخي للعا�صمة ا�سمرا من اربعة حماور
هامة تهدف اىل اجناح �أعمال حماية وحفظ
االرث التارخي ،ومن اهما جمع املعلومات
 ،حيث يعد هذه املحور من احد اهم املحاور
التي تتطلب جهود جبارة وعمل خمل�ص،
ونتيجة لذلك مت جمع معلومات دقيقة حول
 4300من املباين و 257من الطرق وحوايل 38
من االماكن العامة ،كما مت اجراء درا�سة دقيقة
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لتلك املباين وتوثيقها م�صحوبة بال�صور
الفوتو غرافية ،ف�ضال عن حفظها وتوثيقها
كمرجع اعالمي ،كما ار�سل مكتب م�رشوع
االرث التاريخي يف بداية فرباير  2016درا�سة
وثائقية كامل عن املباين االثرية يف العا�صمة
�أ�سمرا اىل منظمة اليوني�سكو العاملية للرتبية
والعلوم والثقافة  ،وقد�ساعد ذلك يف جعل
العا�صمة ا�سمرا احد املدن املر�شحة لالن�ضمام
يف �سجل املنظمة ،وقد تطلب اعداد هذا العمل
الهام ميزانية �ضخمة وقدارت عالية  ،حيث
كانت ن�سبة االرتريني يف اجناز هذا العمل اكرث
من  ،97%و�شاركت فيه عدد من امل�ؤ�س�سات
واملثقفني واخلرباء واملهند�سني من ال�شباب
املبدعني وغريهم.
كما قام مكتب م�رشوع االرث التاريخي
للعا�صمة ا�سمرا باعمال كثرية لتعزيز ثقافة
املواطنني ورفع وعيهم وفهمهم يف عملية
حفظ وحماية املباين االثرية  ،حيث قام
ق�سم الريا�ضة والثقافة فرع االقليم االو�سط
يف هذا اجلانب مبهام كثرية اهمها حماية
االثار وتوثيقها ب�شكل مدرو�س ومنظم ،وزيادة
وعي املجتمع باالثار ،من خالل تنظيم
برامج تعليمية وتوعوية ،حيث يعد ذلك
احد اهم الن�شاطات اجلارية يف حماية االثار
وتوثيقها.
و�أخريا قال احد زوار ارتريا الذي اعجبه
جمال ا�سمرا " �أ�سمرا قطعة من �إيطاليا يف
قلب �أفريقيا ،وهي تفاجئ زائرها لأول مرة،
فهي خمتلفة متاما عن ال�صورة النمطية للمدن
الأفريقية ،كما �أن جوها املعتدل وخ�رضة
اجلبال و�شوارعها الأنيقة ومبانيها املميزة
وطرازها املعماري الفريد  ،جتعلك ت�شعر ب�أنك
يف �إحدى مدن �شمال �إيطاليا ال يف قلب �رشق
�أفريقيا ،فهذه العمارة الفريدة التي تتمتع
بها العا�صمة ا�سمرة بنيت خالل ثورة طراز
"الأرت ديكو" يف ع�رشينات وثالثينات القرن
املا�ضي ،ولذا ف�إن زيارة العا�صمة الإريرتية
تعتربعودة �إىل عهد ازدهار امل�ستعمرات
الإيطالية ال�سابقة.

امللف الثقايف

23

العدد 25

ال�شباب

.
.
د
ا
ل
ع
ض
س
ض
س
ل
د
ع
م
ا
مل
ح
ن
أ
أ
س
س
ل
ي
ح
ا
يف
ر
ا
الششاعر الإرتري ال
مل
ث
ل
ث
ا
حل
ز
ي
ن
!!!

حمجوب حامد �آدم

عرف امل�شهد ال�شعري العربي
احلديث �شاعرين �أثارا جدال بعد
رحيلهما وهما التون�سي " ابو القا�سم
ال�شابي " وال�سوداين " التجاين يو�سف
ب�شري " .
ولعل حمور اجلدل يكمن فى ان
الرحيل حان وهما فى مقتبل العمر �إذ
مل تتجاوز م�سريتهما فى احلياة �أكرث
من خم�سة وع�رشين عاما  ,تاركني
نتاجا �شعريا يعد من الروائع,
ل�شابني ح�صدهما املوت فى وقت مبكر
 ,ولو �أمد الله فى عمريهما لأثريا
ال�ساحة ال�شعرية فى العامل العربي ,
انها �إرادة الله ..
لكن �ستظل ) �إ�رشاقة التجاين (
و)�أغاين احلياة (لل�شابي �إمتدادا
حلياتهما وتخليدا لهما فى ذاكرة
قراء ال�شعر املكتوب باللغة العربية
 ,متاما كما �ستظل كلمات احمد �سعد
حمفورة فى وجدان من اتيح له ان
يقر�أها  ,ان كان ارتري او مل يكن ...
ما دعانى ال ن �أ�ستهل مقاىل بهذه
املقدمة هو ال�شبه القائم بني �شاعرنا
الراحل� /أحمد حممد �سعد و �صنويه
(التجاين وال�شابي )  ,فقد كان �شابا
رائعا م�سكون بهموم وطنه  ,مل يع�ش
طويال  ,مثلهما اي�ضا مات وهو فى
ن�ضارة ال�صبا  ,تاركا عددا الي�ستهان به
من الق�صائد وامل�رسحيات والدرا�سات
و امل�شاريع الكتابية التى ( لن )
تكتمل � ..أهمها �إ�صدارته الوحيدة من
ال�شعر ديوان ) عا�شق �إرتريا (الذى
اختزن فيه الكثري من ال�شجن الوريف
 ..و�ضع فيه ما اردنا ان نقول  ..كان
احمد �سعد �صاحب هم و ق�ضية.
 ..اذن �شاعرنا �سعد هو ال�ضلع
املن�سى للمثلث املبدع )ال�شابي
والتجاين و�أحمد �سعد( ..ال�ضلع الذى
مل يجد من اال�ضواء ماي�ستحقه  ,فى
الوقت الذى اليقل نتاجه ال�شعرى
جودة عن غريه بل يفوقه ر�صانة

ال�شاعر
الإرتري
�/أحمد
�سعد
و�شاعرية وانتماء ..
الباحث فى �أعمال ال�شعراء الثالثة
يجد الكثري من �أوجه ال�شبه من حيث
تفرد النتاج ال�شعرى  ,والعمراوالفرتة
الزمنية املعا�شة � ,صحيح ان لكل
منهم مكوناته الثقافية  ,وم�ؤثراته
الزمانية واملكانية  ,وبال�رضورة
ر�ؤاه ال�سيا�سية  ,كل هذه العوامل
جمتمعة �شكلت كيانه ووجدانه وذاته
ومن ثم تعاطيه مع النا�س و االحداث
و اال�شياء  ,لكن �صحيح اي�ضا انه و
مع بع�ض التباين الناجت عن امللمح
اخلا�ص لكل من الثالثة اال انهم تركوا
اثار ابداعية تك�شف عن تناغم فى
النظرة للحياة  /الوطن  /و الع�شق
 ...وكون ذلك الهارمونى القا�سم
امل�شرتك الذى اده�ش املتتبعني لتلك
االثار  ...رمبا الن كيان ال�شعر يقرب
امل�سافات كثريا !
و�إذا �أهمل �شعر �أحمد �سعد فى فرتة
ما ومل يجد امل�ساحة االعالمية الكافية
( ف�ضال عن الوم�ضات التكرميية ) ,
على عك�س تلك التى اتيحت لل�شابي
والتجاين من م�ساحات  ,فمن الواجب
ان ينظراىل (عدم االهتمام ) فى �سياقه
العام  ...اذ ان احمد �سعد كان احد
اال�صوات االرترية  ..حني كانت
الق�ضية االرترية كلها مهملة اال من
ا�صحابها !
فقد كر�س االن�سان االرتري جل
�إهتمامه بق�ضيته امل�صريية  ,و ح�شد

كل طاقاته للن�ضال من اجل ا�ستعادة
الوطن امل�سلوب..
اذن بني ا�سوار تلك العزلة املفرو�ضة
ال غرابة فى ذلك امل�سلك املتنا�سى  ,فقد
وئدت العديد من املواهب واال�صوات
التى كان من املمكن �أن ت�شكل �إ�ضافة
حقيقية للفعل االبداعى فى املنطقة
 ...متاما كما مات االن�سان والنبات
فى هذا الوطن بينما �صمت اجلميع !
احلديث عن �أحمد �سعد �شيق و�شاق
وطويل ,و لن يكتمل فى هذه امل�ساحة
التى هى اي�ضا دعوة لكل االقالم
االرترية بامل�ساهمة لت�سطري احرف
عن (�صاحب االحرف ) واخ�ص بالدعوة
اولئك الذين عرفوا �شاعرنا الراحل
عن قرب ..
من �أجل التوا�صل وربط املا�ضى
باحلا�رض فى الف�ضاء االبداعي االرتري
املكتوب بالعربية نتناول جزء من
حياته وبع�ض من �أعماله :
ولد �أحمد حممد �سعد عام  1945م
ببلدة حرقيقو او ( دخنو كما يحب ان
ي�سميها اهلها ( النائمة على ترانيم
موج البحر �إذ ت�ست�شف ا�رشاق ال�صباح
املتك�رس فى اللجة فيغدو �أ�سيال رقراقا
كما االغنيات وتداعب املغيب على
�أوتار املراكب وال�صيادين الغادين
باالفراح � ..إنها حرقيقو املحاطة
بالقواقع واال�صداف الزرق  ,وبقالئد
من ق�ص�ص الن�ضال  ,وعبق التاريخ ..
اهلها من ا�صول �شتى ارتبطوا باالر�ض
والبحر.
هناك ت�شكلت طفولته املبكرة على
�شاطيء طويل ميتد فى القلب والذاكرة
 ,وهناك تلقى تعليمه االويل  ,ثم
�إنتقل ملدينة ا�سمرا ليوا�صل تعليمه
املتو�سط والثانوي مبدر�سة اجلالية
العربية ( مدر�سة االمل النموذجية ـ
حاليا)  .ثم �سافر وهو يردد :
) يعانقنى هوى وطنى
ي�سلمنى بطاقات تد�س الوجد فى قلبى
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تعانقنى هنيهات من الذكرى
ت�صافحنى
وحت�ضننى
يطري الليل من حوىل
وي�أتى ال�صبح ن�شوانا
اقبله
اقبله
واح�ضنه اىل �صدرى
اال ياليت ا�شعارى
تداوى اجلرح فى �صدرى (
هاجر �أحمد �سعد اىل القاهرة
ليلتحق هناك بكلية الهند�سة الزراعية
 ,ونال �شهادتها عام 1976م  ...مل
تغريه القاهرة بكل �سحرها وجمالها
وح�ضارتها العريقة �إذ جلب معه اىل
�شقته القاهرية ال�صغرية  ,بلدته
(حرقيقو) واال�صداف وعباب البحر
وكل احالم الطفولة  ( ..غنى االغنيات
التى حملت حنني اال�شواق للوطن ..
ولزمن الع�شق اجلميل . .وذكريات
الطفوله  .. ) ..وحني نظم ال�شعر,
حمل هموم ال�شعب والوطن فى غربته
 ,كانت املجازر وامل�شانق  ,الظلم
واال�ضطهاد  ..والوطن امل�أخوذ ق�رسا
ي�سكنه  ,بينما مرارة الذكرى متزق
�أح�شائه  ..عا�ش �صوتا عاليا �ضد
الطغيان والبط�ش  ,فجاءت كلماته
قوية م�ؤثرة تخرج من عمق اجلرح
لتلك الروابي وال�سهول واملدن التى
تفت�ش فى عتمة الليل البهيم عن �صبح
جميل � ( :أنا �آت
فهل ت�صغي
عدو النور وال�سلم
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هنا �أر�ضي وحمرابي
هنا �صليت للحب
هنا �سالت دماء الع�شق للوطن )
كانت م�أ�ساة ارتريا �رصخة كبرية
فى �ضمري �أحمد �سعد ,كانت همه
االول وحزنه الكبري  ..كان ذاك القلب
الطرى يتحمل ت�أنيب ال�ضمري نيابة
عنهم ويفر�ش هذا القلب لكل اقدام
الثوار كى ميروا فوقه وك�أنه يقول :
اخطئو لكن ال ت�ضيعوا ارتريا !  ,كان
انتما�ؤه للوطن  ..وطنيا بال �إنحياز
 ..ثوريا بال حتزب  ..ارتريا بال ادنى
�شك ! .
كتب �أحمد �سعد عددا كبريا من
الق�صائد ذات الطابع احلزين  ,والتى
تنادى بالتحرر من قيد امل�ستعمر ,
وت�أ�سى لالر�ض والع�شق القدمي  ,ن�رش
بع�ضها فى ا�صدارات الثورة وعدد من
ال�صحف والدوريات الثقافية العربية
.
ديوانه الوحيد ( عا�شق ارتريا ) �ضم
�أغلب اعماله ال�شعرية باال�ضافة اىل
اعماله امل�رسحية ( اثنان منها غري
مكتمل ) والثالثة قام بتمثيلها اع�ضاء
احتاد الطلبة االرتريني بالقاهرة عام
1975م
( ومر القطار ال�سريع
ي�شق الطريق الطويل
ودوى ال�ضجيج املهيب
�شق العنان الرهيب
و�صحت وحيدا
�سالمى اليك
بالد الليايل و�شوق الن�ضال
بالد االماين ودرب الرجال )
كانت طموحات الراحل� /أحمد �سعد
كبرية وم�شاريعه الكتابية عديدة ..
غادر الدنيا وفى عينيه حلم مل يكتمل,
ولوحة لوطن ف�سيح جميل منقو�ش
مبياه االحمر وتالل �سمهر و�سهول
القا�ش بركة واله�ضاب امل�ستكينة
لهم�س ال�ضباب ( ,فى عتمة ذلك الليل
 ...ومل تزل خيوط الظلمة حتجز
انفاذ اال�صباح  ..وكانها تدرك ان
هنالك � ..رشخا ما فى م�سار الزمن ..
وفى �صريورة احلياه  ..وفى تفا�سري
ايقاعات ال�شعر  ..واجلمال  ...غادر
هذه الفانية ال�شاعر الذى منح الدنيا

امللف الثقايف
ال�شاعر
التون�سي/
�أبو القا�سم
ال�شابي

امل االفراح  ..وع�صارة ذلك ال�سكب
العطاء الرث  ) ..رحل وع�شق دفني
ي�سكن اعماقه للأر�ض والوطن  ,وهو
يحلم باحلرية والأ�ستقالل وزغاريد
الن�رص ..رحل وهو ميني نف�سه بك�أ�س
من ن�شوة االنت�صار يجوب بها الوطن
 ..ور�شة عطرعلى �شوارع �أ�سمرا فى
م�ساء يلعق �آخر حبات املطر
(هنا �أر�ضي وتاريخي و�أجمادي
هنا جذري
هنا داري وميالدي
و �أنا باق
لن �أر�ضى بليل ال�سجن فى وطني
نداء االر�ض �إن�شادي
�أنا قدر وعا�صفة
ت�صب النار فى خ�صمي وجالدي
انا ما�ض اىل دربي
و�إن مت �سيحمى الدار �أوالدي)
�سيظل �أحمد �سعد باق فى �أعماقنا تلك
الوفية  ..و�ستظل كلماته را�سخة فى
نف�س كل ارتري يعتز ب�إر�ضه وكرامته
� ,سنحمله فينا كما حمل �شوق الوطن
 ,وح�س الوطن  ..و �شجن الوطن .
التحية ل�سعد من قبل التحرير
ومن بعده  ,ولينم قرير العني فى
مرقده فقد دك رفاقه ح�صون القهر
والظلم  ,ودقوا طبول الن�رص ورفعوا
رايتهم خفاقة ( ولنوقد �شمعات ال�ضى
 ..ونعيد �صدى الذكرى  ..ونزين
حمراب ال�شاعر /املنا�ضل احمد �سعد
 ..بدفء االح�سا�س  ..ولهيج الفواء
 ..وحق االيفاء  ..ل�شهيد الكلمة  ..و
�شهيد ال�شعر)
اما من تنا�سوا  ,فقط فاتهم االحتفاء
ب�شاعر مل يكن فى حوجة اال ملن ي�ساند
ق�ضية وطنه  ,وكان يتجا�رس بالن�شيد:
( حق �شعبى لن ميوت ) . .
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يف حوار مع الفنان املبدع ال�شاب منري علي يا�سني !!!
الفن كغريه من املهن ال�شريفة االخرى له مبادئ واخالقيات يجب الإلتزام بها
�شهاب �أر�آيا
منذ االزل ارتبط الفن ارتباطا وثيقا
بال�شعب االرتري وكان �سلواه يف افراحه
واتراحه .يعرب به عن احا�سي�سه ويرفع به
معنوياته يحكي به ع�شقه وحزنه وولعه
وق�ص�ص ابطاله.
لعب الفن دورا كبري يف ت�أجيج حما�س
االرترييني ودفعهم للزود عن وطنهم �ضد
اطماع الغزاة وكانت الأغاين احلما�سية عن
االبطال االرتريني دافعا للكثري ممن التحقوا
بركبهم لنيل ال�شهادة لتخلد ذكراهم عرب تلك
الأغاين اخلالدة  .وقد �شهدت الثورة االرترية
طفرة فنية �ساهمت يف االرتقاء بالفن االرتري
الذي �سعى امل�ستعمر لتهمي�شه او ا�ستغالله
لطم�س الهوية االرترية.
من �صلب هذا ال�شعب الذواق للفن خرج
العديد من الفنانني الذين �أثروا ال�ساحة
االرترية ومازال الكثري من ال�شباب يف
خطاهم والفنان ال�شاب منري علي يا�سني
واحد منهم.
نبذة تعريفية
منري علي يا�سني وامل�شهور بـ"ودي
موية" من مواليد العام 1990م ب�أدوبحا.
در�س االبتدائية بقندع وم�صوع واالعدادية
والثانوية بدقمحري .بعد ذلك ذهب اىل
�ساوا لإكمال درا�سته ونيل التدريب الع�سكري
�ضمن �أفراد الدفعة الـ  22عام 2008م.
مل يكن معدل منري -الذي كان من
املتفوقني يف درا�ستهم -يتوافق مع توقعاته
وتوقعات الكثري من معارفه حيث ح�صل
على معدل ي�ؤهله للدرا�سة باملركز الوطني
للت�أهيل املهني"همامو�س" والتخرج بدرجة
ال�شهادة .ولكن ذلك مل يفت من ع�ضده
حيث قرر الرتكيز اكرث على �صقل موهبته
الفنية,وقد �ساعده على ذلك م�شاركته يف
الفرق الفنية املختلفة مبركز التدريب
ب�ساوا.
الظهور الفني
ظهرت ميول منري الفنية منذ �صغره حيث
كان ي�شارك يف فرق االنا�شيد باملدر�سة.
ثم بد�أ بعد ذلك ي�شارك وب�صورة ر�سمية يف
الفرقة الفنية ملدر�سة دقمحري الثانوية

عام 2005م ,كم�ؤلف اغاين وم�رسحيات
وق�ص�ص ق�صرية كانت تلقى القبول وحت�صل
على العديد من اجلوائز .هذا القبول دفع
ال�شاب منري الذي مل يكن ي�ؤمن بادائه كفنان
بالرغم من �شهادة الكثريين من م�ستمعيه
للم�شاركة يف برنامج اكت�شاف املواهب
"�شنقروا" والذي جرى مبنا�سبة مهرجان
االقليم اجلنوبي .وقد متكن يف تلك امل�سابقة
من ت�أكيد ح�ضوره و�إحراز املرتبة االويل يف
فر�صة فتحت له الطريق نحو ال�شهرة.
يف العام 2008م �سنحت له الفر�صة
يف متثيل االقليم اجلنوبي يف مهرجان
ال�شباب ب�ساوا ومهرجان ارتريا يف الأك�سبو
با�سمرا.
الفر�صة احلقيقية
بالرغم من ظهوره على خ�شبة امل�رسح يف
العديد من املنا�سبات اال ان الفنان منري ي�ؤكد
ان م�شاركته يف �إحتفال الذكرى اخلم�سني
الحتاد املو�سيقيني االرتريني كانت الفر�صة
احلقيقية التي �ساهمت يف ت�أكيد م�سريته
االحرتافية للفن حيث مت بعدها مبا�رشة
ب�ضمه �ضمن �أع�ضاءال�ش�ؤون الثقافية للجبهة
ال�شعبية وان�ضوائه حتت مظلة فرقة بي�شا
الفنية مما مكنه ذلك من التعمق اكرث يف
الفن واكت�ساب اخلربات وامل�شاركة يف
العديد من املنا�سبات الوطنية بالداخل
واملهجر مع فرقته وغريها من الفرق الفنية
االخرى.
�أول اغنية قدمها
الفنان
قدم
منري الكثري من
الأغاين الرتاثية
بفرقة الإقليم
اجلنوبي اما

�أول مرة غنى فيها من احلانه فهي يف �ساوا
حيث غنى من احلانه وا�شعاره �سويا مع
الفنان تيدرو�س "قورت�شا�ش" ,واول اغنية
قام بت�سجيلها هي اغنية "�إمينني" ومن ثم
"نتعارق" ليتوا�صل عطاءه بعد ذلك دون
�إنقطاع .
اهمية العمل اجلماعي
ي�ؤمن الفنان ال�شاب منري على باهمية
العمل اجلماعي وي�رص على انه لي�س من
نوعية الفنانني الذين يعملون مببد�أ "انا
فقط" وبالرغم من امتالكه ملوهبة الت�أليف
والتلحني اال انه ي�سعى للتنوع يف ما يقدمه
من اعمال فنية وطلب التعاون من نظراءه
الفنانني .يف �رشيطه الفني الذي ا�صدره
نهاية العام 2015م قام باختيار االغاين مع
�شقيقه الفنان علي .كما تعاون مع غريه من
املبدعني مثل الفنان ِج ِمع الذي قدم له اغنية
بالتجري وكذا ت�أليف �أغنية عريبة له كما
�شارك مع الفنانة �شام قي�شو يف م�ؤمتر �شباب
اجلبهة ال�شعبية بنقفة باغنية لكح�ساي قرب
هويت ويف منا�سبة ذكرى عملية فنقل يف
نف�س العام �شارك مع الفنانة القديرة زينب
ب�شرييف احدى الأغاين باال�ضافة لتقدميه
الكثري من االغاين الناجحة للفنانة ال�شابة
نيميا زر�آي ك�أغاين "قي�س بيل" ادامي"
وغريها من االعمال بالتجرينية والتجري.
القدوة
ت�أثر الفنان ال�شاب منري بالعديد من
الفنانني كما ان اول اغنية للتغري قام
بادائها هي اغنية الفنان ود امري .بالرغم
من اعادة ادائه لأغاين العديد من عمالقة
الفن االرتري �إال ان تاثره بالفنان االمني
عبد اللطيف يبدو عليه وا�ضحا وذلك يف
طريقة ادائه .مما دفع الكثريين لت�سميته
�شعره بالفخر
"خليفة االمني" وهو ما ُي َ
ويدفعه للمحافظة على هذه ال�سرية.
االغنية العربية االرترية
للأغنية العربية مكانة كبرية لدى
امل�ستمع االرتري لالرتباط الوثيق لهذه
اللغة مبكونات ال�شعب االرتري وت�أثر
االرتريني بثقافة دول اجلوار لذا هناك
الكثري من االغاين العربية االرترية التي
تدل على قوة الكلمة وجمال اللحن والتي
القت القبول لي�س داخل البالد فح�سب بل يف
الدول العربية االخرى.
فال�ساحة الفنية االرترية تزخر بالعديد
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من كبار ُكتاب العربية وان لقت ا�شعارهم
اللحن املنا�سب فان االغنية العربية
االرترية �ستخطو اىل الأمام .والفنان ال�شاب
منري يدرك اهمية االغنية العربية و�شعبيتها
و�سط امل�ستمع االرتري لذا وبالرغم من ادائه
بلغتي التجري والتجرينية اال انه يعمل على
�صقل لغته عرب امل�شاركة يف دورات اللغة
العربية و�سماع االغاين العربية واالرتقاء
بادائه لالغاين العربية بعيدا عن االرجتال
يف الكلمات والذي يدفعه اىل ذلك هو
حبه لالغاين العربية عموما واالغاين
ال�سودانية ب�صفة خا�صة.فبعد رحلته الفنية
اىل ال�سودان تاثر الفنان منري بالفنانني
وامل�ستمعني ال�سودانيني وي�ؤكد ان القبول
والتجاوب الذي وجده هناك جعله يفكر مليا
نحو اداء اغاين عربية خا�صة به.
جتديد االغاين الرتاثية
ايقاعاتنا الرتاثية غنية ومتنوعة.
وكفنان �شاب ي�سعى منري ال�ستغاللها
ومزجها بااليقاعات احلديثة وله حماوالت
عديدة يف ا�ستخدام �آلة الواطا يف التجري او
االباجناال يف التجرينية.
الدورات الفنية واهميتها للفنان
�إميانا منه باهمية الدورات الفنية يف �صقل
امكانات الفنان يقوم الفنان منري بدرا�سة
املو�سيقى حيث متكن مبجهوده الفردي من
اجادة العزف على �آلة الكرار والآن يدر�س
املو�سيقى مبدر�سة ا�سمرا للمو�سيقى كما
ي�شارك كلما �سنحت له الفر�صة يف الور�ش
الفنية.
امل�شاركات اخلارجية
�شارك الفنان منري يف العديد من منا�سبات
االرتريني باخلارج وكان اولها بال�سودان
ومن ثم ال�سعودية ويقول انه مل يكن يعتقد
ان �شعبنا باخلارج متعلق بفنانيه اىل هذا
احلد .حيث ت�أثر وهو يرى اجلماهري تردد
معه اغانيه وفرح بالت�شجيع والدعم املقدم
من قبلهم .
يف كل م�شاركاتهم اخلارجية ي�سعى اع�ضاء
جالياتنا باملهجر اىل االحتفاء ب�صورة
الئقة بالفنانيني من الداخل وي�شهد الفنان
منري على ذلك بالقول " بعد �س�ؤايل لها عن
ال�سبب يف حفاوة اال�ستقبال التي ابدوها
لنا قالت يل احدى االرتريات بال�سعودية
هنا لدينا العديد من فنانينا وفرقنا الفنية
املبدعة ولكن �شوقنا لوطننا يدفعنا للتعلق
بكم اكرث الننا ن�شتم فيكم رائحة الديار"
ي�ؤكد الفنان منري بان �شعبنا ذواق للفن
ويعرف نوعية الفنان اجليد من الردئ كما
انه يعطيك االحرتام واملكانة الالئقة وهو
اغلى مك�سب للفنانيني االرتريني الذين
ال يجنون وراء فنهم �سوى هذا االحرتام
واحلب.
فنانينا ال�شباب وال�سلوك احل�سن
البع�ض –مبا فيهم الفنانني ال�شباب-
يعتقد بان تناول الكحول والتدخني والن�ساء
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هي الوجه االخر للفن ولكن
ي�شدد الفنان منري على ان
هذا االعتقاد �إعتقاد خاطئ.
فالفن كغريه من املهن
ال�رشيفة االخرى له مبادئ
واخالقيات .طبيعة العمل
قد تكون هي ما يخلق هذا
االعتقاد عندما تغني مثال يف
املالهي الليلية فنوع املناخ
املوجود هناك قد يدفعك
نحو هذا املنحى ولكن ثقة
الفنان بنف�سه واميانه هو ما
يتحكم يف �سلوكه .وي�ضيف
منري بانه عمل كثريا يف
ملهي وار�ساي واجلميع
يعرف بانه ال يتناول
�سوى املاء .ويتعجب من
قيام ا�صحاب املنا�سبات
باح�ضار قوارير الكحول
للفنان "حتى ُي�سخن ح�سب
تعبريهم وتخرج املنا�سبة
ب�صورة �أجمل " اعتقادا منهم
ان الكحول هي من ت�ساعد
الفنان على االبداع و�أكرث
مايثري �إ�ستغرابك غ�ضبهم
عند امتناعك عن الر�ضوخ
لرغباتهم  .مثل هذه املفاهيم اججتها
الت�رصفات امل�شينة لبع�ض الفنانني وال�س�ؤال
الذي يطرحه الفنان منري هو ماذا �سيحدث
اذا اكرث الفنان من تناول الكحول وو�صل اىل
مرحلة اليتحكم عندها يف ت�رصفاته بالطبع
كل املنا�سبة �ستتدمرو�سيعك�س �صورة
�سيئة عن الفن والفنانيني .الفنان يتحمل
م�سئولية اخراج املنا�سبة بال�صورة التي
تليق بها وب�سمعته".
كفنان �شاب يحاول منري احرتام فنه
واملحافظة على املظهر وال�سلوك والكلمة
الطيبة وان يكون قدوة لغريه من ال�شباب.

ال�شعب الإرتري
�شعب يتذوق الفن
ويعرف نوعية الفنان
اجليد من الرديئ

امللف الثقايف

يف امل�ستقبل
يقول الفنان منري " مع التطور امل�ستمر
الذي ي�شهده عامل الفن ا�صبح توجه
الفنانني نحو انتاج الفيديو كليبات وقد
توفقت يف انتاج كليبان واحد الغنية
"نتعارق" واالخر الغنية "�شو بلي" بالتجري
وبالرغم من انتهائي من ت�صوير كليب اغاين
"كبودا و�سندلت" ولكن حدثت للمنتج ظروف
حالت دون اخراجهما� .ساركز حاليا على
موا�صلة ت�صوير كليبات الغاين باللغات
الثالث"التجرى والتقرجنة والعربية "
وتقدمي اجلديد جلمهوري .واذا �سنحت يل
الفر�صة �ساوا�صل درا�ستي وكذا الدورات
التي ت�ساعدين يف عملي.
دعوة لل�شباب
ادعو ال�شباب للعمل اجلاد لتحقيق
احالمهم واالبتعاد عن اوهام واحالم الهجرة
غري ال�رشعية .العامل االن ي�سري نحو
اال�سواء حروب وجماعات وكره لالجئني
واو�ضاع ان�سانية مزرية.
كل هذه الظروف �آنية والبد الوقات ال�شدة
من الزوال .غدا وطننا �سيكون االف�ضل باذن
الله.
�سبب كنيته "ود موية"
هو ا�سم العائلة وله تاريخ قدمي حيث قام
احد اجداده بحفر بئر ي�رشب منها النا�س
واحليوانات فاطلق عليه" علي موية" اي علي
ماء .ثم انت�رشت الكنية او�ساط ذريته يف
قندع وعاال وافعبت وت�سني وح�سب قوله مل
يجد الفنان منري كنية اف�ضل من هذه الكنية
التي تذكره بتاريخ و�أ�صول �أجداده.

امللف الثقايف

ُد املعركة

ن�شي

�أحمد عمر ْ
�شيخ
امتداد اللحظة التاريخ
على
ِ
ينهمر الزنا ْد
ُ
العا�شقات ال�س ّْمر
اخلدود
على
ِ
ِ
ُ
ملحمة البال ْد
فوق �أجنحة رُّ
مي
التاب امل�ستد ْ
آتي
ِ
يا�س ْفرنا ال ْ
مي
اجل�س ُر القد ْ
هو ّْ
خطوة َّ
عب الإلهي
ِم ْن
ِ
ال�ش ِ
ْ
احلرون
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املُع َّم ِد
ِ
إكليل
يا�شهقة ال ِ
بالعنا ْد
َّ
وال�صرب امل�ؤازر ِ
**
نتو�سد ال ْ
ُ
أنفاق
ُ
ْ
أمل
هذا املجد نتلو ُه على ِ
زند الكال�ش عرائ�ش ال ِ
املقيم
ْ
واالما�سي املُدل ِه َّمه
�إنها �أحالمُ �أُمَّه
ف َم ْن للج ّْن ِد يا�أمَّا ُه ؟!
هل ُّ
مي ؟!
ال�سد ْ
كف َّ
***
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ال�ص ُ
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” �آدمُ ” ِّ
ُ
الرعو ْد
والغيث ُّ
ُ
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ُ
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" ل َّق ُ
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يدك � َ
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ْ
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ُ
ْ
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َ
هاك الأمانه
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قالوا ُ
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ا�سنا ِم َّنا
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تنهيدة �أخرى
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ُ
ُ
ال�شوق الولو ُد
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يارفاق !!
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***
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ِ
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ها ” �آدمُ ”
غاف
الفلكي ٍ
ُّ
البعيدة
النتوءات
يح�صي
ِ
ِ
البداية
قو�س
يرجتي
ِ
ْ
الوليد
أفق
�شاخ�ص العينني لل ِ
***
ِم ْن هاهنا
ال�شم�س ال ُ
أنيقة
تطلعُ
ُ
آمال
ل
با
املخ�ضر
للغد
ِّ
ِ
ِ
غبات
بال َّر ِ
ال�س ْ
عيد
باحللم َّ
ِ
................

*الق�صيدة ِم ْن ديوان ( رق�صة الطيور) – القاهرة
 2003-الهيئة امل�صريَّة العامة للكتابْ .
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ر�ؤية معا�صرة لدور ال�شباب يف التوازن البيئي
ال�شباب هم عماد كل �أمـة و�أ�سا�سهـا ,فهم قادة
�سفينة املجتمع نحو التقدم والتطـور ,ونب�ض
احليـاة يف عروق الوطـن ونربا�س الأمل امل�ضيء
الفعالـة للبناء
وب�سمة امل�ستقبل امل�رشقة والأداة ّ
والتعمري  ,فهم معظم احلا�رض وكل امل�ستقبل .
وحينما يغيب دور ال�شباب عن �ساحـة املجتمع
�أو ُي�ساء ممار�سته  ,تت�سارع �إىل الأمة بوادر
الركود ,وتعبث بهـا �أيادي الإنحطاط وتتوقف
عجلة التقدم  .فلل�شباب الطموح والقدرة والقوة
والطاقـة واحليوية التي ت�ؤهلهم لأن 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 املنفعـة لهم ولغريهم
 .لذا فهم �أغلى ثروة وقيمة يف حياة املجتمع
ومنبع قوته وحيويته وحما�سه .
وب�إ�ست�صحابنا لهذا الدور املحوري لل�شباب
 ,نالحظ �إن التعاطي معهم يف ع�رصنا الراهن,
�أ�صبح يتم على �أ�سا�س التخ�ص�ص ووفق �أ�س�س
علمية مدرو�سة بعناية فائقة  .وهذا النهج
من التعاطي معهم �أ�صبح ي�شق طريقه بقوة يف
العديد من البلدان و املجتمعات خا�صة النامية

من خالل م�شاركة االقطاع الرئي�سي يف املجتمع
يف خطط التنمية و�سبل �إنزالها على �أر�ض الواقع
و التطبيق  .عرب 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�شعبيةعلى �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
وتعزز كذلك من فر�ص جناح
امل�رشوعات التنموية و ت�ضفي
عليها �صفة الدميومة والإ�ستمرارية
بفعل امل�شاركة احلقيقية بها .
وب�إعتبار �أن مثلث التنمية
امل�ستدامة يقوم وتت�شكل �أ�ضلعه
من حماور الإقت�صاد والإجتماع
والبيئة  ,فقد �إرت�أيت عزيزي
القارئ � ,أن �أتناول اليوم �أهم تلك
الأ�ضلع واملتمثل يف
البيئة وذلك
ب�إ عتبا ر
ت�أ ثري ها
ا لقو ي
على كافة
ا ملحا و ر

منها �أو تلك التي يف طريقها للنمو  .ويكت�سب هذا
التعاطي �أهميته وجدواه من الت�أثريات ال�سلبية
الناجمة عن طاحونة وعوملة الأعالم التي "
ٍ
لغايات وم�آرب �شتى .
تعجن" ال�صالح والطالح
لذا ف�إن جميع الدول ت�سعى نحو حتقيق �أهدافها
التنموية املتمثلة يف تقدمي خدمات �أف�ضل �ضمن
كافة املحاور  ,والتي ال ميكن �أن ت�ؤتي �أكلها
�إال اذا كانت مقرونة بامل�شاركة الواعية من قبل
الفئات امل�ستهدفة بالتنمية وخا�صة ال�شباب.
وميكننا �أن نَطِ ُّل على م�شاركة ال�شباب يف
العملية التنموية عرب نافذتني  ,تتمثل الأوىل
يف حتقيق الفرد لذاته و�شعوره ب�أهميته وقيمته
�أما الأخرى فتحقيق غاية الإجماع على امل�شاريع

التنموية الأخرى
.
م
تقو
ا�سرتاتيجية حملة
الزحف الأخ�رض يف البالد وغاياتها املن�شودة
 ,على �رضورة خلق جيل ي�ؤمن بالدور احليوي
للغطاء الأخ�رض واحلفاظ على التنوع البيولوجي
يف حا�رض وم�ستقبل احلياة يف هذا الكون .
بالإ�ضافة �إىل �إميانه بالدور املحوري الذي
يلعبه الإن�سان يف هذا املجالُ .
وت َ�س ِّخ ُر يف ذلك
القوى الكامنة اخل ّالقة يف ال�شباب �ضمن برنامج
وم�شاريع متعددة كربنامج العمل الطالبي
ال�صيفي الذي �إنطلق يف العام  1994وغريه من
الربامج التي تهدف �إىل حتقيق التوازن البيئي
املطلوب يف البالد  .وما �إعالن اخلام�س ع�رش من
مايو ,يوم ًا وطني ًا للت�شجري والذي يتم الإحتفال
به �سنوي ًا � ,إال ت�أكيد ًا عملي ًا على تو ُّفر الإرادة
ال�سيا�سية الإرترية يف �إجناز الغايات املن�شودة

�إعداد املهند�س �إدري�س الأمني

و امل�ستهدفة يف جمال الغطاء الأخ�رض �ضمن
حملة التنمية الوطنية ال�شاملة بكل �إ�رصار ,و
تعزيز ًا للجهود التي بذلتها و ما زالت العديد
من اجلهات ذات العالقة بق�ضايا البيئة ون�رش
الغطاء الأخ�رض .وتنطلق تلك اجلهود بدء ًا
من و�ضع اخلطط و الدرا�سات الالزمة ومرور ًا
بت�شييد الرتع و ال�سدود ,وم�شاريع حجز مياه
الأمطار املو�سمية للإ�ستفادة منها يف تنفيذ
برامج الزراعة املروية و الب�ستنة  .حتم ًا يحتل

ال�شباب ودورهم يف �إنزال تلك
ال�سيا�سات والربامج � ,أهمية
ومراكز متقدمة جد ًا يف بناء
املجتمع ,خا�صة و�إنّ تقدم
ورقي الدولة و املجتمع
يقوم على �أكتاف �أبنائه
ال�شباب ولهم.
ونختم مو�ضوعنا اليوم
بالقول �أن �أهم العوامل التي ت�ؤثر
فعالية �أداء ال�شباب للدور املناط
بقوة يف َّ
بهم يف جمتمعاتهم املحلية  ,ي�أتي عرب بوابة
الفارق الهائل بني الدول املتقدمة و الفقرية يف
التطورات العلمية و التقنية  ,وثورة الإت�صاالت
و الإنرتنيت و الف�ضائيات ودخول العامل يف
مرحلة العوملة والتي متثل منظومة �سيا�سية و
�إقت�صادية و �إجتماعية متكاملة  .فمن جراء هذا
الفارق الهائل �أ�صبح ال�شباب يف البلدان الفقرية
يعاين من �أزمة مذدوجة متولدة عن الأزمات
التقليدية املتوارثة والقائمة �أ� ً
صال و�أخرى
ناجتة عن الت�أثريات القادمة عرب الو�سائل
التكنولوجية املذكورة �آنف ًا وهي حتم ًا تعك�س
ثقافات و مفاهيم جمتمعات �أخرى حتتاج خلطط
تنموية م�ستدامة لإ�ستيعابها وه�ضمها خا�صة
و�أنها تتحدث عن رفاهية تعترب خيالية ل�شباب
الدول و املجتمعات الفقرية مما ي�ؤتر �سلب ًا
عليهم  .ولنا عودة مع حماور �أخرى ذات �صلة
�إن�شاءالله .
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معاً لرت�سيخ ثقافة الإعتذار !!!
�إعزائي ال�شباب طبيعة الإن�سان اخلط�أ ،ويتميز العقالء بالعودة لل�صواب ولكن
يرتقي الإن�سان ويتميز نبله بقدرته على االعتذار ملن �أخط�أ بحقه و�إن كان �أ�صغر
منه عمرا �أو مكانة ..واالعتذار ميثل مظهرا ح�ضاريا وهو انعكا�س مل�ستوى
الن�ضج والثقة يف النف�س.
ورغم �سمات ال�شجاعة التي يت�صف بها جمتمعنا ورغم ثقافتنا وقيمنا الثورية
العريقة التي ت�ؤكد على اهمية النقد والنقد الذاتي �إال �أن �أغلبنا تغيب عن
ممار�ساته االجتماعية وم�ضامني عالقاته االجتماعية ثقافة االعتذار حيث
يعتربها البع�ض �شكال من �أ�شكال ال�ضعف رغم �أن االعتذار ال يقوم به �إال من ميلك
م�ستوى عايل من ال�شجاعة الأدبية..
لنا �أن نتخيل م�ستوى االحرتام بني املعلم والتلميذ فيما لو اعتذر املعلم
لتالميذه عن خط�أ غري مق�صود وارتقى بعالقته معهم �إىل حيث تكون الثقة م�سار
التوا�صل ..ماذا لو اعتذر الأ�ستاذ اجلامعي لطلبته يف موقف �أو �آخر او اعتذر
مدير امل�ؤ�س�سة ملوظفيه ب�سبب خطا غري مق�صود ..كم هو رائع لو ا�ستطاع الأب
�أو الأم �أن يدرك �أن اعتذاره لأبنائه ال يهز مكانته بل يعمق جذور احلب واالحرتام
بينهم..
ثقافة االعتذار ممار�سة نحتاج كثريا لأن تكون جزءا من تكوين عالقاتنا
االجتماعية بحيث منار�س االعتذار بكل �أريحية ودون تردد �أو �شعور باخلجل �أو
اعتباره ممار�سة �ضعف.
يف املنا�سبات ال�سعيدة نتذكر الأحبة ونتذكر الكثري من املواقف التي رمبا
�أخط�أنا فيها بحق عزيز �أو قريب ورمبا باعدت بيننا �إىل حد االنقطاع فيما كان
اعتذار �صادق ويف وقت منا�سب كافيا لإ�صالح العالقة وعودة �أوا�رص الود و احلب
لعالقة �إن�سانية.
نتمنى من مدار�سنا �أن تعلم �أبناءنا وبناتنا ثقافة االعتذار عرب ممار�سات
القدوة� ،إنها ثقافة مهمة قد ال يغر�سها البيت بالكامل  ،فاملدر�سة م�ؤ�س�سة
تن�شئة اجتماعية تعالج نواق�ص الأ�رسة خا�صة يف ثقافات رمبا تغيب عن بع�ض
الأ�رس مثل ثقافة االعتذار وثقافة احرتام الر�أي الآخر ..مع مالحظة �أن �أ�رسنا
تنعم بالعديد من القيم اجلميلة والأ�صيلة ولكن �أي�ضا نحتاج �أن نغر�س قيما
�أخرى ت�ضيف لنا كمجموعة وك�أفراد الكثري من اجلمال ..والأجمل لو ارتقت
ثقافة االعتذار مل�ستوى �أ�سمى بحيث ال نقع يف اخلط�أ وخا�صة تلك املمار�سات
لق ورقة �أو
غري احل�ضارية فل�سنا م�ضطرين لالعتذار لعامل النظافة لو مل نُ ِ
مندي ً
ال يف الطريق ،ولن نكون م�ضطرين لالعتذار لرجل املرور لو مل نقطع
�إ�شارة املرور ..ولكن �سيكون جميال لو اعتذرنا لهم على خط�أ ومل نعد له.
نحتاج كثريا لن�رش ثقافة االعتذار فهي م�ستوى من م�ستويات ال�شجاعة الأدبية
وهي �سلوك النبالء ومتثل ح�صانة قوية لالبتعاد عن اخلط�أ والالمباالة مب�شاعر
الآخرين.
اعتذر لأ�صدقائك ولكل من حولك �أي ًا كانت مكانتهم الإجتماعية او الإقت�صادية
ِ
تكتف باالعتذار فقط ملن يفوقك قوة ..واخري ًا نحن يف ام�س احلاجة لثقافة
,ال
االعتذار وفق احرتام الآخر ولي�س اخلوف من الآخر.
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ريادة �إرترية
فى البطولة
الإفريقية
للدراجات!!!

ريــا�ضة

عبدالوهاب حممد امان
�أكدت امل�شاركة الفاعلة ملنتخبنا الوطنى
الأول اللعاب الدراجات بالبطولة الأفريقية
للعبة،وطواف امي�سا -بانغو الغابوين
الدوىل واللتان جرتا على التواىل فى �شهري
فرباير ومار�س من العام اجلارى،على ان
دراجى منتخبنا كانوا على قدر امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقهم.
االجنازات واالنت�صارات التى حتققت فى
كلتا البطولتني( البطولة االفريقية وطواف
امي�سا  -بانغو) ا�شارت �إىل ان دراجى منتخبنا
الوطنى �سائرون على الدوام من �أجل احلفاظ
على املكت�سبات التى ظلت ت�سطر من ن�سخة
�إىل اخرى على الرغم من اختالف اال�سماء
واخلربات التى ظلت ت�ضمها الكتيبة االرترية
يف كل جولة من اجلوالت.
توج الدراج عوت هبتوم من بوابة البطولة
االفريقية حمرز ًا ميدالتيني ( برونزية وف�ضية
) بالن�سخة الثانية ع�رش يف داللة وا�ضحة
ب�أن هنالك جنوم من جيل ال�شباب والنا�شئني
فى مقدورهم تقدمي االف�ضل واالجدر عند
اختيارهم لتمثيل البالد والزود عن علمها
فى املحافل االفريقية والدولية .
الكتيبة االرترية ترت�صع باملعدن النفي�س:
الن�سخة الثانية ع�رش من البطولة الأفريقية
والتى جرت فعالياتها بالأق�رص امل�رصية
�سطرت �سيناريو الت�ألق والتوهج فى هذا
املحفل الأفريقي ،بعد ان �ضمن الدراج
مريون ابرهام امليدالية الف�ضية ،وهو
الذى يعد من العنا�رص ال�شابة فى ت�شكيل
منتخبنا الوطنى الذى كان يدافع عن العديد
من الألقاب والأ�ستحقاقات التى ظل يحققها
من ن�سخة �إىل اخرى بالبطولة االفريقية على
مدى ال�سنوات املا�ضية.
انتزع الدراج مريون ابرهام للميدالية
الف�ضية فى �سباق ال�رسعة الق�صوى خلف
اجلنوب افريقي" ويلى �سميز"،مقدم ًا
ر�سالة مفادها بانه ي�سري فى نف�س الدرب
الذى �سار عليه فى الن�سخ ال�سابقة العديد
من جنوم منتخبنا الوطنى الذين يذودون

عن �شعار عدد من االندية املحرتفة على
ال�صعيد الدوىل ،وفى مقدمتهم رباعى نادى
داميين�شن داتا اجلنوب افريقى دانئيل تخلى
هيمانوت،مرهاوى قدو�س ،نتنائيل برهانى
ومك�سب دب�ساى.
الدراج الواعد مريون ابرهام مل تتوقف
عطاءاته ومنجزاته عند مركز الو�صافة فى
�سباق ال�رسعة الق�صوى النهائى ل�سباق
امل�ضمار،بل جتاوزه بانتزاعه لقب اف�ضل
دراج �شاب دون الثالث والع�رشين عاماً.
حتقيق الدراج الواعد مريون ابرهام
للميداليتيني الذهبيتني(اف�ضل دراج �شاب
دون الثالثة ع�رش عاما) والف�ضية (فى �سباق
امل�ضمار) اهلله للحافظ على ال�سجل النا�صع
البيا�ض للم�شاركات ال�سابقة لدراجى
منتخبنا الوطنى والتى قادتهم �إىل احتكار
من�صات التتويج " البوديوم " عن جدارة
وا�ستحقاق فى الن�سخ ال�سابقة.
ثنائى منتخبنا الوطنى االول لفئة االناث
مو�سانا دب�ساى ووحازيت كيدانى حققتا
املركزين اخلام�س وال�ساد�س فى �سباق
ال�رسعة الق�صوى النهائى لال�ستحقاق
الأفريقى وهن الالئى ظللن يقدمن اداء
وم�ستوى كبريين فى م�شاركتهن ال�سابقة.
مو�سانا دب�ساى ا�رسع مت�سابقة على
م�ستوى الفردى بدورة االلعاب االفريقية
التى جرت بالكونغو برازفيل فى اواخر
، 2015وو�صيفتها وحازيت كيدانى يعدن
من املت�سابقات الالئي برهن على جاهزيتهن
التامة للت�ألق والتوهج متى ما وجدن النادى
املنا�سب لالحرتاف �ضمن �صفوف االندية
بالقارة الأفريقية �أوالأوروبية.
الكتيبة الإرترية حتافظ على الآرث
دراجوا منتخبنا الوطنى مريون ت�شومى،
امانئيل قربازبهري ،مريون ابرهام وعوت
هبتوم حافظوا على االرث الريا�ضى الإرتري
بالبطولة الأفريقية،بفوزهم بالريادة
وال�صدارة فى �سباق الكيلومرت �ضد عقارب
ال�ساعة بالأق�رص امل�رصية.

تتويج الكتيبة الإرترية باملعدن النفي�س
مل يكن �أ�ستثناء ًا يف حد ذاته ،ولكن املده�ش
يف االمر هو حتقيق هذا الأجناز بت�شكيل
طغت عليها العنا�رص ال�شابة والنا�شئة.
الثنائى مريون ت�شمى وامانئيل قربازبهري
يعدون من عنا�رص اخلربة والكفاءة فى
ت�شكيل منتخبنا الوطنى،واليهما يعود
الف�ضل فى خلق االن�سجام والتفاهم بينهم
وبني الثنائى االخر مريون ابرهام وعوت
هبتوم،وهو ما ترجم على ار�ض الواقع
بانتزاع املعدن النفي�س من افواه عدد من
املنتخبات االفريقية التى ظلت ت�سعى من
ن�سخة �إىل اخرى �إىل ابعاد جنوم جمال البحر
االحمر عن من�صات التتويج.
تتويج ارتريا بامليدالية الذهبية فى
�سباق الكيلومرت وفى ظل غياب العديد من
العنا�رص الأ�سا�سية �أكد بان هنالك عنا�رص
وافدة وواعدة فى مقدورها تغطية الثغرات
والفجوات التى احدثتها تغيب عدد من
العنا�رص التى وقعت على عقود احرتافية
على مدى ال�سنوات املا�ضية.
تواجد الثنائى الواعد عوت هبتوم
ومريون ابرهام �ضمن الدراجني الإرتريني
الذين توجوا بالريادة وال�صدارة فى �سباق
الكيلومرت على م�ستوى املنتخبات الأفريقية
( مريون ت�شمى وامانئيل قربابهري) يو�ضح
ب�أن الثنائى �أكت�سبا خربات وكفاءات فائقة
جدا �ست�شكل حجر الزواية فى م�شاركاتها
املقبلة �سواء كانت مع املنتخب االول او
ناديهما م�ؤ�س�سة ا�سبيكو واالت�صاالت.
الن�سخة الثانية ع�رش من البطولة الأفريقية
�سجلت اجنازات وانت�صارات غري م�سبوقة
لي�س فقط من فئة الذكور وحدهم بل ومن
فئة االناث اي�ضا،حيث حققت مت�سابقات
منتخبنا الوطنى االول لفئة االناث املعدن
النفي�س عن جدارة وا�ستحقاق فى اجناز يعد
بالكثري من املنجزات واالنت�صارت املقبلة
يف الن�سخ القادمة.
الرباعى مو�سانا دب�ساى  ،وحازيت كيدانى
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 ،وقحتا قربهويت وار�سيما قرماى متكنتا
من الفوز بلقب االناث فى �سباق الكيلومرت
�ضد عقارب ال�ساعة بفوزهن بفارق مريح
عن اناث منتخبات اثيوبيا وم�رص البلد
امل�ضيف.
الرباعى االرترى مو�سانا،وحازيت،وقحتا
وار�سيما �صعدن �إىل من�صات التتويج بعيد
كتابتهن �سيناريو التفرد االرترى والذى
�سيظل را�سخ فى عقولهن لفرتة لي�س
بالق�صرية.
ت�شومى ا�سرع دراج بالقارة االفريقية
ت�شومى هو الدراج املتخ�ص�ص يف �سباقات
ال�رسعة الق�صوى النهائية ،واحدى الدراجني
الذين �سبق لهم متثيل البالد التمثيل امل�رشف
بالبطولة االفريقية فى االعوام القليلة
املا�ضية ،مريون ت�شومى انتزع لقب ا�رسع
دراج بالقارة االفريقية لعام  2017بفوزه
بالريادة وال�صدارة فى �سباق الكيلومرت �ضد
عقارب ال�ساعة على م�ستوى الفردى.
فقد قطع الدراج مريون ت�شومى ا�ستحقاق
الكيلومرت والذى حددت م�سافته بـ بثالثة
واربعني كيلومرت فى ثالثة وخم�سني دقيقة
و�ستة ع�رش ثانية مبعدل �رسعة بلغت ثمانية
واربعني كيلومرت فا�صل اربعة فى ال�ساعة.
الدراج مريون ت�شومى واملحرتف �ضمن
�صفوف نادى بايك ايد االملانى والذى �سبق
له ان توج باملعدن النفي�س مبعية عدد من
دراجى منتخبنا الوطنى فى �سباق الكيلومرت
�ضد عقارب ال�ساعة على م�ستوى املنتخبات
يعد تتويجه باملعدن النفي�س على م�ستوى
الفردى لـ  2017تتويجا لإجنازاته التى ظل
ي�سطرها من م�شاركة �إىل اخرى.
الدراج مريون ت�شومى حافظ على اجنازات
ومكت�سبات دانئيل تخلى هيمانوت التى ظل
ي�سجلها يف البطولة الأفريقية على مدى
الن�سخ املا�ضية عموما و�سباق الكيلومرت
على وجه اخل�صو�ص ،من خالل احتفاظه
بلقب ا�رسع دراج حتى بدء الن�سخة املقبلة
فى اوائل العام القادم.
عوت ينتزع الربونزية
امليدالية الذهبية التى حققها الدراج مريون
ت�شومى عن جدارة وا�ستحقاق وكذا امليدالية
الربونزية التي انتزعها الدراج الواعد عوت
هبتوم بعد ان توج باملركز الثالث ,بعثت
بر�سالة مفادها بان هنالك م�رشوع لنجوم
قادمة ملقارعة الكبار فى املحافل االقليمية
والقارية فى ال�شهور وال�سنوات املقبلة.
الدراج عوت هبتوم والذى مل تتجاوز
عدد م�شاركاته مع منتخبنا الوطنى فى
اال�ستحقاقات واملناف�سات التى �أقيمت على
ال�صعيدين االقليمي والقاري عدد ا�صابع اليد
الواحدة تخلف بفارق ت�سعة ع�رش ثانية فقط
عن املت�صدر مريون ت�شومى.
حامل امليدالية الربونزية عوت هبتوم فى
�سباق الكيلومرت على م�ستوى الفردى قادته
هذه املنجزات �إىل حتقيق ميدالية ف�ضية فى
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مناف�سات
ا لد ر ا جني
دون
االفارقة
والع�رشين
الثالث
عاما.
ت�سفوم يتم�سك بالو�صافة فى الغابون
�أكد دراج منتخبنا الوطنى الأول واملحرتف
�ضمن نادى انرت برو اليابانى ت�سفوم
عقباماريام على احقيته مبركز الو�صافة فى
خواتيم طواف امي�سا -بانغو الغابونى لعام
2017م،مبا قدمه من اداء وم�ستوى كبريين
بال�سبعة مراحل من الطواف واملرحلة
اخلام�سة على وجه اخل�صو�ص.
الن�سخة الثانية ع�رش من طواف امي�سا-
بانغو كانت من الطوافات واال�ستحقاقات
التى �أكدت جمددا على مقدرات وكفاءات
ت�سفوم عقباماريام ،الذى قفز اربعة ع�رش
مركزا دفعة واحدة مبا حققه من مراكز
ومواقع متقدمة باملراحل املا�ضية من
اال�ستحقاق و خا�صة املرحلة اخلام�سة من
الطواف والذى ياتى فى مقدمات الطوافات
واال�ستحقاقات فى جدولة االحتادين االفريقى
والدوىل(.)UCI
حامل لقب البطولة االفريقية فى منا�سبتني
( ت�سفوم عقباماريام ) تخلف بفارق �ستة
ع�رش ثانية فقط عن الدراج الفرن�سى
املخ�رضم"يوهان جني" الذى قطع املرحلة
ال�سابعة فى ت�سعة ع�رش �ساعة وواحد
ورابعني دقيقة واحدى وع�رشين ثانية.
وقد ا�شارت هذه املنجزات واالنت�صارات
التى حققها الدراج ت�سفوم عقباماريام على
علو كعبه على نظرائهم االخرين من الدراجني
االفارقة فى الطواف الذى كان �شاهدا على
مقدراته وكفاءاته فى م�شاركاته املا�ضية.
الدراج ت�سفوم عقباماريام �صعد �إىل من�صات
التتويج خلف الدراج املخ�رضم يوهان
جني الذى انتزع اللقب والقمي�ص الفخرى
اال�صفر،ليقدم االدلة وامل�ؤ�رشات على انه
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فى كامل
جا هز يته
ف�سة
للمنا
املراكز
على
واملواقع االمامية فى الطوافات
واال�ستحقاقات املقبلة �سواء تلك التى تقام
بالقارة االفريقية �أو اال�سيوية والأوروبية.
ا�سد العقبة من ن�صيب عوت
دراج منتخبنا الوطنى االول عوت هبتوم
حذا حذو عدد من جنوم منتخبنا الوطنى االول
الذين ناف�سوا نظرائهم االفارقة واالوروبيني
على التتويجات ولقب طواف الغابون،
بانتزاعه لقب ا�سد العقبة مبا قدمه من اداء
وم�ستوى كبريين لفت اليه االنظار دون غريه
من الدراجني .
الدراج الواعد عوت هبتوم و�ضع فى ر�صيده
ال�شخ�صى ثالثني نقطة بال�سبعة مراحل من
الطواف�.صعود عوت هبتوم من�صات التتويج
" البوديوم" فى خواتيم طواف امي�سا  -بانغو
مل يكن م�ستغربا لدى عدد من الذين ظلوا
يتابعون اخلط الت�صاعدى العطاءات هذا
الدراج الواعد.
الدراج زمنف�س �سلمون الذى قدم اوراق
اعتماده الر�سمية للمحافل الريا�ضية القارية
والدولية بفوزه بالريادة وال�صدارة فى اربعة
مراحل من طواف بوركينا فا�سو الدوىل لعام
2016م ،جاء خلف الدراج عوت بعد ان
و�ضع فى ر�صيده ال�شخ�صى �ستة وع�رشين
نقطة،متقدما على الدراج اجلزائرى عزالدين
لعقاب �صاحب املركز الثالث بعد ان ح�صد
خم�سة ع�رش نقطة.
اخت�صا�صى �سباقات ال�رسعة الق�صوى
النهائية زمنف�س �سلمون اكد بانه فى كامل
جاهزيته لقرع ابواب االحرتاف القارى
والدوىل مبا ظل ي�سجله من منجزات
وانت�صارات الواحدة تلو االخرى بتمثيله
ملنتخبنا الوطنى االول وناديه م�ؤ�س�سة
االت�صاالت الوطنية " �إيريتيل ".
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عندما ر�شح دونالد ترامب نف�سه للرئا�سة
االمريكية ،راهن الكثريون على انه لن يفوز برت�شيح احلزب اجلمهورى ،وعندما
فعلها ،ا�صبح الرهان انه لن يفوز بالرئا�سة وبفوزه بها حتول الرهان اىل انه لن
ينجح فى تطبيق برناجمه االنتخابى .ولكن ما ال�رس فى يقينه املطلق بالفوز
لدرجة القول ان التزوير وحده ما ميكن ان مينعه منه وهو امر اعتربه الكثريون
العقالنياً؟ وما ال�رس فى اليقني املطلق لدى املع�سكر املناف�س بان الفوز عليه
�سيكون امرا ً �سهل املنال رغم ف�ضائح االمييالت؟ فى الواقع مل يكن فى االمر
�أي �رس ،امنا تعلق االمر بتجاوز احلملة االنتجابية للمر�شح ترامب لكل اخلطوط
احلمر للرت�شح اجلاد �ضمن النظام االمريكى والغربى عموماً ،ويتعلق االمر هنا
بطبيعة الوعود االنتخابية بدءا ً من قوله ب�شكل مكرر "انا فقط من  "..اىل
الدعوة العادة �صياغة املجتمع والدولة وتوفري ماليني الوظائف والرتكيز على
م�صلحة امريكا فقط وتنقيتها من االرهابيني و�شبكات املخدرات واجلرمية وبدا
االمر وك�أننا امام مر�شح امريكى التينى فى ظل ليربالية جديدة .وذلك لأن
اطالق مثل هذه ال�شعارات ارتبط ب�شخ�صنة القيادة وجتاوز امل�ؤ�س�سات او فر�ض
االمر الواقع عليها وكلها امور ا�ستقر الراى على ان الدميقراطية التمثيلية قد
جتاوزتها وهى �رس جناحها وجعلها مثاال ً يحتذى ونهاية للتاريخ !!.
اذن ،مثل انت�صار الرئي�س االمريكى اخلام�س واالربعون ،دونالد ترامب ،انت�صارا
ل�سيا�ساته (وعوده) ال�شعبوية ،وهو امر ميثل حتديا ً نظريا ً وعمليا ً للنخب
ال�سيا�سية .التحدى النظرى يكمن فى حقيقة ان ال�شعبوية عرفت تاريخيا ً
بانها الو�سيلة البديلة للنخب االوليغاركية (الأقلوية) للو�صول اىل ال�سلطة او
االحتفاظ بها ،على اعتبار ان البديل االخر هو ا�ستخدام القوة الع�سكرية ،وذلك
من منطلق تق�سيم االنظمة اىل اوليغاركية ودميقراطية ،وهو االمر الذى �سيق
لتف�سري �سيادة الفكر ال�شعبوى فى امريكا الالتينية .اما ان تنت�رص �سيا�سة
�شعبوية فى بلد دميقراطى ،بل ،زعيمة الدميقراطيات ،فهذا يعنى حدوث خلخلة
عميقة فى اجلهاز املفاهيمى االيديولوجى املهيمن ،النه دعوة �رصيحة ملراجعة
مفهوم ال�شعبوية وتق�سيم االنظمة اىل اوليغاركية ودميقراطية ،ومراجعة
امل�سلمات القائمة عليه والتى ت�ستخدم ب�شكل وا�سع لتربير االو�ضاع العاملية
ال�سائدة وادامتها واغالق �آفاق التغيري او جمرد التفكري فى البدائل .اذن  ،التحدى
النظرى نابع من كون ان اجلهاز املفاهيمى القائم لن يتمكن من تف�سري (ولي�س
تربير) فوز ال�سيا�سات ال�شعبوية لرتامب وهو �أمر يقلق ويجب ان يقلق النخب
احلاكمة (طبقيا ً و�سيا�سيا ً  -اذا جاز التعبري) .النه يفرط الوحدة االجرائية ولي�س
الع�ضوية بني احلكمني الطبقى وال�سيا�سى التى جنح فيها الغرب واخفقت
فيها املحاوالت اال�شرتاكية .اما التحدى العملى فهو نتيجة منطقية للتحدى
النظري ب�سبب العالقة اجلدلية بني النظرية والتطبيق .وبالتاىل ،فان املفهوم
القائل ان ال مكان لل�سيا�سات ال�شعبوية فى االنظمة الدميقراطية يجب
ان يف�سح املجال لعك�سه او وجب القبول بفكرة ان ما ت�سمى باالنظمة
الدميقراطية ،قد حتولت او انها تتحول اىل انظمة اوليغاركية او �شكل منها،
وكال احلالتني تف�ضيان اىل انقالب فى النظرية �سيكون لها عواقبها فى
التطبيق .ولتجنب مثل هذا االحتمال يجرى احلديث عن انه لن ينجح وانه بد�أ
فى الرتاجع هنا وهناك وان �سدنة النظام ،وترامب احدهم طبقيا ً و�سيا�سياً ،لن
ي�سمحوا بان يتجاوز االمر عن كونه اجراء تزيينا ً يوهم بالتغيري ولكنه ينتهى
باحكام اغالق منافذه .لذلك الرهان الآن على تراجعه اوف�شله او اف�شاله .وعلى
العموم مل ي�سبق الى �سيا�سة �شعبوية ان حققت اهدافها على املدى البعيد
وان اق�صى ما ميكنها فعله هو احداث خلخلة قد تفتح الطريق لبدائل اخرى
وهذا طبعا ً من ممنوعات الدميقراطية التمثيلية.

