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٣الرسالة ـ العدد  ٢٠

ــى  احلمــد هللا رب العاملــني والصــالة والســالم عل
ــار  ــن س ــه وم ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا حمم نبين

ــن . ــوم الدي ــم إىل ي ــى جه عل
االعتقــال يعــين احتجــاز الشــخص وحرمانــه من 
ــة الشــخصية ، وهلــذا فاالعتقــال يرتبــط  احلري
ــر إىل  ــان ، وبالنظ ــوق اإلنس ــا حبق ارتباطــا وثيق
حالــة اإلنســان اإلرتــري ومــا يعانيــه من ممارســات 
ــيطرته  ــرض س ــبيل ف ــام يف س ــا النظ ينتهجه
عليــه والتحكــم يف مجيــع ســلوكياته احلياتيــة 
، وجعلــه نســخة منــه  طبــق األصــل ، بــأن 
يفكــر مبــا يفكــر بــه ، وحيــب مــا حيبــه ، ويكــره ما 
يكرهــه ، ويتطلــع بتطلعاتــه ، ويتحــدث بلســانه 
، ويتقمــص شــخصيته يف طباعــه وثقافتــه . 
ــرى غــري نفســه ،  ــل أن ي ألن هــذا النظــام ال يقب
ــا  ــه ديني ــا كان توجه ــر أي ــود اآلخ ــن بوج واليؤم
وثقافيــا وإثنيــا وساســيا واجتماعيــا واقتصاديــا .

هــذه النفســية الــيت الزمتــه منــذ أيــام الثــورة 
تعمقــت لديــه يف عهــد الدولــة حــىت وصلت إىل 
أســوأ درجاــا يف اإلنفراديــة الدكتاتوريــة ، فقــد 
اســتهل حكمــه بعــد خــروج املســتعمر اإلثيــويب 
يف بدايــة التســعينات باعتقــاالت للمعلمــني 
والعلمــاء  واملخالفــني لــه يف السياســة قبــل أن 
تبــدو منهــم أي تصرفــات أو أعمــال ضــده ، ذلــك 
ــري  ــع اإلرت ــي للمجتم ــم رواد الوع ــؤالء ه ألن ه
ــة  ــرض جهالت ــام يف ف ــاروا النظ ــع أن جي وال يتوق
الشــرحية  فهــم   ، املجتمــع  كرامــة  وإهانــة 
األخطــر علــى توجهــه يف املســتقبل ، وبالتــايل ال 
بــد مــن تغييبهــم عــن احليــاة اإلرتريــة مســتغال 
علــى  املســيطرة  واالنتصــار  الفرحــة  حالــة 
ــه  ــتعمر وخروج ــة املس ــري زمي ــعب اإلرت الش
مــن البــالد ،الــيت مل تســمح هلــم بالتفكــري أو 
االعتــراض علــى مرامــي هــذه االعتقــاالت بــدون 

ــة . ــباب واضح أس
لكــن ظلــت حكايــة االعتقــاالت تتفشــى يف كل 
أرجــاء إرتريــا يف املــدن والقــرى ، وتتوســع لتطــال 
الصحفيــني ووجهــاء املجتمــع والعســكريني 



والتجــار والعمــال وقيــادات يف احلــزب احلاكــم  
ــا ســجنا  والطــالب والشــباب ،حــىت غــدت إرتري
لــكل مواطنيهــا ، ينطبــق عليهــم متامــا وصــف 
املعتقلــني املحرومــني مــن حرياــم الشــخصية 
ــن هــذا  ــكل يفكــر يف طــرق للتخلــص م ، وال
ومنافــذه  خمارجــه  أغلقــت  الــيت  املعتقــل 
ــن إال  ــريا ، وال ميك ــر عس بإحــكام ؛ ليكــون األم
للذنــني ميلكــون مبالــغ الرشــاوى والفديــة وهــم 
ــار  ــب واالجت ــبكات التهري ــرب ش ــوا ع ــة ليصل قل
البشــري إىل دول اجلــوار ومنهــا يف رحلــة املخاطــر 

ــا . إىل أروب
ــرية يف  ــم كب ــل معانا ــني يف الداخ ــن الباق لك
األمــن واملعيشــة والتعليــم والصحة ، يعيشــون 
ــراء  ــاط ج ــة إحب ــري ، وحال ــي خط ــق نفس يف قل
ــا  ــجل إرتري ــذي يس ــدويل ال ــع ال ــل املجتم جتاه
ــوق  ــات حق ــر ملف ــيئيني يف تقاري ــوأ الس يف أس
اإلنســان ، ويعتــرب املعتقلــون يف ســجون النظــام 
هــم  اليــوم  وإىل  اإلرتريــة  الدولــة  والدة  منــذ 
الشــرحية األكثــر ســوءا وعذابــا يف املجتمــع 
اإلرتــري ، فهــم مــن حلظــة القبــض عليهــم 
 ، اإلنســانية  الكرامــة  منتهكــي  وســجنهم 
ــرويف  ــري مع ــوق ، غ ــط احلق ــن أبس ــني م حمروم

ــا ،  ــاء أم أموات ــري أحي املص
هــذه  مــن  اهللا  عافــاه  إرتــري  بــكل  فجديــر 
املأســاه أن يعمــل بــكل مــا يســتطيع يف ســبيل 
واملطالبــة  املعتقلــني  هــؤالء  مــع  التضامــن 
باإلفــراج عنهــم ، وانتهــاج كل الوســائل والطــرق 
ــه  ــط علي ــام وتضغ ــم النظ ــت جرائ ــيت تثب ال

إلطــالق ســراحهم .
وليكــن موعــد ١٤ إبريــل يومــا مشــهودا ، نؤكــد 
القــوي مبعانــاة املعتقلــني ،  فيــه إحساســنا 
يف  النظــام  غيبهــم  وإن  حضــورا  وجنعلهــم 
ســجوم ، ونبقــي قضيتهــم حيــة تلهــم 
والعــزة  واإلبــاء   بالصمــود  اإلرتــري  املجتمــع 

. والكرامــة 
ا
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يف ايــة شــهر فربايــر املاضــي قــام الشــيخ عبــد اهللا رئيس املؤمتــر اإلســالمي اإلرتري 
يرافقــه الشــيخ إبراهيــم ســعيد حممــد رئيس جملــس الشــورى للمؤمتر اإلســالمي 
اإلرتــري برزيــارة إىل دولــة تركيــا ، شــاركا خالل زيارمــا يف اجتماعات جملس الشــورى 
ملؤمتــر األمــة ، وأجريــا عــددا  مــن اللقــاءات مــع قيــادات ألحــزاب إســالمية عربيــة مت 
فيهــا التعــارف وتبــادل احلديــث حــول أوضــاع األمة ، وســبل تعزيــز العالقــات والتعاون 

معهــا ، كمــا مت إجــراء لقــاءات أخــرى مــع شــخصيات هامــة فكريــة وعلمية .



للمؤمتــر  الشــورى  جملــس  عقــد 
الــدوري  اجتماعــه  اإلرتــري  اإلســالمي 
ــك يف  ــاين وذل ــر العــام الث األول بعــد املؤمت
ـ املوافــق :  ـ١٤٣٧/٤/١١هــ الفتــرة مــن : ١٠
٢١ـ٢٠١٦/١/٢٢م ، وكان اجتماعــا مزدمحا 
ــاع  ــى األوض ــه عل ــف في ــال ،  وق باألعم
الداخليــة للتنظيــم ، واألوضــاع اإلرتريــة 
العامــة ، اســتهل االجتمــاع بكلمة رئيس 
جملس الشــورى الشــيخ إبراهيم ســعيد 
مالــك ، والــيت أشــار فيهــا إىل تطلعــات 
ــور الكبــري لتحقيــق  التنظيــم حنــو العب
النصــر وبلــوغ األهــداف وإرســاء قيــم 
العدالــة وإزالــة دولــة االضطهــاد والظلم 
وبنــاء وطن احلريــة والكرامــة ، تالها كلمة 
ــر  ــس املؤمت ــد رئي ــد اهللا حام ــيخ عب الش
اإلســالمي اإلرتــري، وقــد أشــار فيهــا بــأن 
املؤمتــر العــام الــذي انعقــد يف ايــة عــام 
٢٠١٤م كان إجنــازا عظيمــا ، وذكــر أن مــن 
أهــم أولويــات املكتــب التنفيــذي احلفــاظ 
ــا  ــيت حتققــت ، ودع علــى املكتســبات ال
املعارضــة للعمــل علــى توحيــد الصــف 
ــن القيــام بالــدور  ــن م واجلهــود لتتمك
ــام  ،  ــقاط النظ ــو إس ــا وه ــول منه املأم
وأشــاد جبماهــري التنظيــم الــيت تتفاعــل 
مــع برامــج التنظيــم وتتزايد مشــاركتها 

ــكل ملحــوظ . بش
يف  املجلــس  شــرع  الكلمــات  وبعــد 
مؤسســات  ألداء  التقاريــر  مناقشــة 

الشيخ عبد اهللا حامد 
ؤمتر اإلسالمي يف اجتماع جملس الشورى : رئيس ا

ـ  دعا املعارضة للعمل على توحيد الصف واجلهود .
ـ  وأشاد جبماهري التنظيم على تفاعلها مع الربامج .

التنظيــم وهياكله الشــورية والتنفيذية ، 
حيــث وقــف على تقاريــر أداء جلــان املجلس 
الدائمــة وأعماهلــا خــالل الــدورة ، وعلــى 
تقريــر أداء املكتــب التنفيــذي األديب واملــايل 
وتقريــر املراجــع املــايل والتقرير السياســي 
ــاد  ــاش ج ــر بنق ــذه التقاري ــت ه ، وحظي
ومســئول ، أشــاد بالعديــد مــن اإلجنــازات 
الــيت متــت ، كمــا وقــف علــى اإلخفاقــات 
ــالل  ــن خ ــها م ــيت تلمس ــلبيات ال والس
متابعتــه لــألداء ، واختذ بشــأا املوجهات 

الالزمــة.
وبنــاء علــى تقييمــه للــدورة املاضيــة يف 
شــىت أوجــه العمــل وقــف علــى حزمــة 

مــن مشــروعات العمــل للــدورة القادمــة 
ــة  ــل واملوازن ــة العم ــت خط ــيت مشل ال
ــية  ــرارات السياس ــروع الق ــة ومش املالي
والتنظيميــة ، كمــا أجــاز جمموعــة مــن 
اللوائــح الداخليــة الضابطــة واملنظمــة 
للعمــل يف اجلوانــب املاليــة والتنظيميــة 
واإلداريــة ، ومــن أبــرز النتائــج الــيت خــرج 
ــا املجلــس تطويــر الــرؤى السياســية 
والتنظيميــة . ودعا كافة كــوادر التنظيم 
وقياداتــه بالنهــوض مبســئولية نشــر 
ــا  ــا دع ــه ، كم ــم وغايات ــالة التنظي رس
كافــة قــوى املعارضــة الســتعادة جســور 
الظــروف  ويئــة  والتفاهــم  الثقــة 
الوطــن  إنقــاذ  لصــاحل  السياســية 
ــل  ــف التواص ــه بتكثي ــعب ، ووج والش
التنســيق  مســتوى  ورفــع   , واحلــوار 
والتعــاون الثنائــي واجلماعــي مــع األحــزاب 
ســبيل  يف  السياســية  والتنظيمــات 
إســقاط النظــام القمعــي وبنــاء الدولــة 
ــان  ــات اإلنس ــة وحري ــي كرام ــيت حتم ال
اإلرتــري وتصــون حقوقه ، ومحــل املجلس 
مســئولية موجــة اللجوء الــيت فرضتها 
سياســات النظــام القمعــي اهلادفــة إىل 

ــكاا . ــن س ــالد م ــراغ الب إف

قيادة المؤتمر اإلسالمي اإلرتري تزور تركيا
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ــة يف  ــية اإلرتري ــوى السياس ــدت الق عق
الفتــرة مــن ٥ـ  ١٠ مــارس ٢٠١٦م مسنــارا 
سياســيا حتت شــعار ( فالتتضافر اجلهود 
إلجنــاح املؤمتــر العــام الثــاين) بدعــوة مــن 
اللجنــة التحضرييــة وحبضــور (مخســة 
عشــر تنظيما سياســيا ) ، متهيــدا لعقد 
املؤمتــر العــام الثــاين للمجلــس الوطــين 
كإســتحقاق  الدميقراطــي  للتغيــري 

ــي. تنظيمــي وسياس
وقــد أمــن املشــاركون يف الســمنار علــى 
أن (مؤمتــر اواســا ٢٠١١م) يعتــرب مكســبا 
ووقــف   ، مهمــا  ووطنيــا  سياســيا 
الســمنار  علــى أوراق اللجنــة التحضريية 
املعــدة للمؤمتــر الثــاين للمجلــس الوطين 
مــن أجــل جتويدهــا وتنقيحهــا ، ومــن 
ــة  ــل اللجن ــارات عم ــريع مس ــل تس أج
التحضريية ، وتســهيل مهمتها املتمثلة 
ــى  ــاين ، ســواء عل ــر الث يف اإلعــداد للمؤمت
مســتوى التصعيــدات للمؤمتــر وتنظيمه 
الســمنار  ناقــش  كمــا   . متويلــه  أو   ،
املجلــس  واجهــت  الــيت  الصعوبــات 
بعــد  وخباصــة  مســريته  يف  الوطــين 
إجتمــاع دبــر زيــت ، وأكــد يف الوقــت ذاتــه 
ــيت مل حتضــر  علــى حــق التنظيمــات ال
الســمنار املشــاركة يف املؤمترالثاين ، والتزال 
الفرصــة ســاحنة إلحلــاق مقترحاــا 
ووجهــات نظرهــا للجنــة التحضرييــة إىل 

ــاين . ــر الث ــد املؤمت ــني عق ح
ــى  ــاركة عل ــراف املش ــت األط ــد تواثق وق
للمجلــس  الثــاين  املؤمترالعــام  إجنــاح 

شــارك األســتاذ خالــد أمحــد عمــر نائــب رئيــس مكتــب العالقــات 
اخلارجيــة والشــئون السياســية يف برنامــج تأبــني املناضــل حممــود 
إمساعيــل الــذي أقامتــه يف ٢٣م٢م٢٠١٦م شــخصيات ناشــطة 
ــويرا  ــز س ــر مرك ــد اهللا مدي ــد عب ــني حمم ــم ياس ــن بينه ــدن م بلن
ــدى  ــر املنت ــد اهللا مدي ــد عب ــوري حمم ــتاذ ن ــان ، واألس ــوق اإلنس حلق

ــو ، ــفري الســابق مهــد كل ــري ، والس ــري للتغي اإلرت
وقــد شــاركت يف برنامــج التأبــني عــدد مــن التنظيمــات السياســية 

مــن بينهــم املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري شــارك بكلمــة تأبــني .



 
الدميقراطــي، الــذي  الوطــين للتغيــري 
ميثــل حتديــا حقيقيــا للجماهــري اإلرتريــة 
ــاب  ــة ، وأه ــية واملدني ــوى السياس ، والق
علــى  اإلرتريــة  باجلماهــري  الســمنار 
إجنــاح هــذا املؤمتــر ســواء علــى مســتوى 
فعالياتــه  يف  السياســية  املشــاركة 
املختلفــة يف مناطــق تواجــد اإلرتريــني ، أو 
ــا ،  ــا ومالي ــه إعالمي ــتوى دعم ــى مس عل
ويف مقدمتهــا أعضــاء املجلــس الوطــين 

للتغيــري الدميقراطــي .
للجنــة  شــكره  الســمنار  وقــدم 
التحضرييــة علــى مــا أجنزتــه مــن مهــام 
، كمــا يشــيد الســمنار خبارطــة الطريــق 
الــيت وضعهــا املجلــس الوطــين ، وجبهود 
ــس  ــة املجل ــدر رئاس ــعة ص ــرب وس وص
الــيت حتملــت الكثــري يف ســبيل الوصــول 
اىل املؤمتــر ، كمــا يشــكر اجلماهــري االرترية 
الــيت حرصــت علــى إجناح هــذا الســمنار 

ــا  ــدرة ، كم ــهامات مق ــه إس ــت ل وقدم
ــة إثيوبيــا لدعمهــا  ــكره لدول قــدم ش
مؤمتــر املعارضــة يف (اواســا) وقــوى التغيري 
تســعى  والــيت  االرتريــة  الدميقراطــي 
ــا  ــتقرار يف ارتري ــق االس ــهام يف خل لإلس

ــم . واإلقلي
هــذا وقــد مثــل املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري 
يف هــذا الســمنار األســتاذ مجــال ســعيد 
اخلارجيــة  العالقــات  مكتــب  رئيــس 
ــس  ــيخ إدري ــية والش ــئون السياس والش
علــي ســعيد رئيــس مكتــب الدعــوة ، ويف 
هامــش الســمنار أجريــا عددا مــن اللقاءت 
الثنائيــة مع عــدد مــن قيــادات التنظمات 
يف إثيوبيــا مت فيهــا تباحــث أوضاع املجلس 
الوطــين ، ونتائــج لقــاء نــريويب ، ومبــادرات 
اللجنــة الشــعبية للوفــاق ،باإلضافــة إىل 

النظــر يف تعزيــز العالقــات الثنائيــة .

نائب رئيس مكتب العالقات 
يشارك يف تأبني حممود إمساعيل

ــارات  ــة وامله ــدرات العلمي ــع الق ــم برف ــام التنظي ــار اهتم يف إط
أقامــت إدارة التدريــب والتأهيــل لثالثــة أيــام يف الفتــرة مــن 
٢١ـ٢٣ مــارس ٢٠١٦م دورة تأهيليــة يف املجــال السياســي والفــين 
لعــدد مــن القياديــني والكــوادر  ، مشلــت الــدورة علــى عــدد مــن 

ــة . ــات هادف ــا نقاش ــة وصاحبته ــرات العلمي املحاض

 دورة تأهيلية للقياديين والكوادر
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تبــىن املؤمتــر الســادس القــاري ملواطــين 
العــام  هــذا  عقــد  والــذي  إفريقيــا، 
حتــت شــعار ( العــام اإلفريقــي مــن 
ــز  ــع التركي ــان ، م ــوق اإلنس ــل حق أج

 Henley & مؤسســة  أصــدرت 
جمــال  يف  املتخصصــة   Partners
ــا  ــة وغريه ــة باملواطن ــوث املتعلق البح


يوصي بوضع أحوال حقوق اإلنسان يف إرتريا ضمن أجندة القمة اإلفريقية القادمة



ــدة ٢٠١٦م!)   ــرأة .. أجن ــوق امل ــى حق عل
أديــس أبابــا  يف العاصمــة اإلثيوبيــة 
ــام  ــر لع ــن  ٢١ إىل ٢٣ يناي ــرة م يف الفت
أوضــاع  خبصــوص  توصيتــني  ٢٠١٦م 

حقــوق اإلنســان يف إرتريــا، حيــث صوتت 
ــدم  ــرح مق ــى مقت ــاع عل ــود بإمج الوف
مــن الوفــد اإلرتــري املشــارك، والــذي 
تضمــن مطالبــة القمــة اإلفريقيــة 
الــيت ســتعقد خــالل أيــام بـــ( ١- وضع 
أحــوال حقــوق اإلنســان يف إرتريــا ضمــن 
ــين  ــتها. ٢- تب ــة ومناقش ــدة القم أجن
ــوق  ــس حق ــن جمل ــادر ع ــر الص التقري
ــاع حقــوق  ــدويل حــول أوض ــان ال اإلنس
لإلحتــاد  إرتريــا، كوثيقــة  اإلنســان يف 
ــرارات  ــر ق ــذ املؤمت ــا اخت ــي). كم اإلفريق
عــدة خبصــوص إرتريــا، متثــل أبرزهــا 
يف مطالبتهــا بإطــالق ســراح مجيــع 
املعتقلــني، خاصــة الصحفيــني منهم، 

ــري. ــرأي والضم ــجناء ال ــك س وكذل
وضــم الوفــد اإلرتــري كل مــن الســادة 
:  الدكتــور أداين  قــربي مســقل تكئــي، 
والدكتــور  إســحاق،  بشــري  واألســتاذ 
ــة  ــاة إرتري ــدي آب، وفت برخــت برهــاين ول
العمــر-  مــن  ذات عقديــن   – الجئــة 
تتعــرض أســرا النتهــاكات حقوقيــة، 
واألســتاذ نصــر الديــن علــي، والســيدة 
ــذا  ــدم ه ــود. وق ــة حمم ــة خليف خدجي
الوفــد يف الورشــة الــيت خصصــت 
إرتريــا  اإلنســان  يف  ألوضــاع حقــوق 
ــا  ــدم عرض ــر ق ــاد املؤمت ــكان انعق يف م
وصــور  اإلرتــري  اإلنســان  ملعانــاة 
ــرض  ــيت يتع ــة ال ــاكات احلقوقي االنته

ــام  . ــل النظ ــن قب ــا م هل

مؤخــرا، الئحــًة تُحــدد ترتيــب جــوازات 
حــول  البلــدان  ملختلــف  الســفر 
العــامل لعــام ٢٠١٦. وضعــت الالئحة 
اجلــواز االرتــري يف وســط القائمــة 
ويتــم  العــامل.  جــوازات  ألســوأ 
معايــري  حســب   اجلــواز  تصنيــف 
حمــددة منهــا الــدول الــيت يســتطيع 
حامــل اجلــواز دخوهلــا بــدون تأشــرية, 
ــوة  ــار ق ــم اختي ــار يت وهــو أهــم معي

ــه. ــاء علي ــواز بن اجل
وجــاء اجلواز االرتري حســب املؤسســة 
يف املركــز الســابع يف قائمــة اجلــوازات 
ــز  ــاركا املرك ــامل. مش ــوأ يف الع األس
مــع الســودان واثيوبيــا وايــران والنيبال 
وفلســطني. حيــث يســتطيع حاملــي 
هــذه اجلــوازات الدخــول اىل (٣٧) دولــة 
ــدون  ــة, ب ــل ٢١٨ دول ــن أص ــط م فق
ــرية  ــدار تأش ــبقة أو إص ــرية مس تأش

مؤقتــة عنــد الوصــول للمطــار.

يف صبيحــة يــوم اإلثنــني ٧ مــارس اجلــاري 
يف متــام الســاعة الثانيــة صباحــًا حتركت 
اهلاربــني  تقــل  قافلــة  طوكــر  مــن 
الشــجراب  معســكر  إىل  اإلرتريــني 
ــم  ــة األم ــال برعاي ــة كس ــني بوالي لالجئ
املتحــدة وحتــت محايــة األمــن الســوداين 
 ١٤٠ مــن  أكثــر  القافلــة  وتضــم   ،
شــخصا غالبيتهــم عســكريني ، دخلــوا 
ــرية  ــة األخ ــودانية يف اآلون ــي الس األراض
ــاه  ــودانبة باجت ــة الس ــدود اإلرتري ــرب احل ع

ــر ،  طوك
ووصلــت القافلــة مســاء اليــوم التــايل 
فــور  وبــدأت   ، الشــجراب  معســكر 
ــراد  ــجيل ألف ــراءات التس ــم إج وصوهل

القافلــة .
هــذا وتشــهد احلــدود اإلرترية الســودانية 
عبــورًا مســتمرًا هلاربــني مــن إرتريــا 
ــية  ــة واملعيش ــاع األمني ــبب األوض بس
الســيئة .ويذكــر أيضــًا أن ٥٠ جنديــًا 

ــة. ــام املاضي ــت يف األي ــوا حبامداي دخل
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اإلرتــري يف ١٨ مــارس  النظــام  أفــرج 
اجلــاري عــن أربعــة أســرى مــن جيبــويت 
ــة  ــجون اإلرتري ــني يف الس ــوا معتقل كان
ــرارًا  ــد كان م ــنوات ، وق ــة س ــذ مثاني من
وتكــرارًا يتنكــر وجــود معتقلــني لديــه ، 
وقــد متــت عمليــة اإلفــراج بعــد جهــود 
األســرى  ووصــل  قطريــة.  وســاطة 
املفــرج عنهــم جيبــويت علــى مــنت 
طائــرة قطريــة مبرافقــة وزيــر اخلارجيــة 
ــد الرمحــن آل  ــن عب القطــري حممــد ب

ــاين.  ث
مــن جهتهــا عــربت جيبــويت على لســان 
ــف  ــي يوس ــود عل ــة حمم ــر اخلارجي وزي
عــن شــكره لدولــة قطــر وتقديــر بــالده 
جلهودهــا، مؤكــدًا أن جيبــويت هــي الــيت 
ــا  ــة حلرصه ــاطة القطري ــت الوس طلب
ــًا  علــى الســالم وحســن اجلــوار، مطالب
النظــام اإلرتــري باإلفــراج عــن مــا تبقــى 
ــني واإلعــالن  لديهــا مــن أســرى جيبوتي

عــن مصريهــم.
ــان  ــى لس ــر عل ــة قط ــدت دول ــا أك كم
أمريهــا الشــيخ متيــم بــن محــد آل ثــاين 
علــى أن الوســاطة جــاءت انطالقــًا مــن 
إميــان دولــة قطــر الراســخ بضــرورة 
والدوليــة  اإلقليميــة  الرتاعــات  حــل 
ــالل  ــك خ ــاء ذل ــلمية. ج ــرق الس بالط
ــة  ــن فخام ــًا م ــاالً هاتفي ــه إتص تلقي
الرئيــس إمساعيــل عمــر جيلــي رئيــس 
مجهوريــة جيبــويت والــذي أعــرب خالله 
عــن بالــغ شــكره وإمتنانــه ألمــري قطــر 
علــى جهــوده ومســاعيه الكرميــة، الــيت 
أســفرت عــن اإلفــراج عــن األســرى 

ــني. اجليبوتي
علــى املســتوى األممــي أشــاد األمــني 
ــون  ــان كــي م ــدة ب ــام لألمــم املتح الع
اإلفــراج  يف  قطــر  دولــة  بوســاطة 
ــدى  ــويت ل ــن جيب ــرى م ــة أس ــن أربع ع
ــًا عــن أملــه يف أن تســاعد  ــا. معرب إرتري
الوســاطة القطريــة يف معاجلة القضايا 
اإلقليميــة األخــرى العالقــة بــني جيبويت 

وإرتريــا وتعزيــز الســالم واألمــن اإلقليمي 
يف منطقــة القــرن اإلفريقــي حســب 
البيــان الــذي أدىل بــه الناطــق الرمســي 
ــدة. ــم املتح ــام لألم ــني الع ــم األم باس

إرتريــا تعتــرب ســجنًا كبــريًا لشــعب 
حتكمــه طغمــة باحلديــد والنــار والقهــر 
ــن  ــًا م ــعب ألوان ــت الش ــربوت ، أذاق واجل
العــذاب وتفننــت يف التنكيــل بــه يف 

ــاة. ــئون احلي ــف ش خمتل
امللــف اإلنســاين للنظــام اإلرتــري يعتــرب 
مــن أســوأ امللفــات يف حقــوق اإلنســان 
عــرب  موثقــة  وإنتهاكاتــه  العــامل  يف 
أحــدث  ومــن   ، الدوليــة  املنظمــات 
التقاريــر يف هــذا الشــأن تقريــر منظمــة 
العفــو الدوليــة لعــام ٢٠١٦/٢٠١٥ الذي 
األشــخاص  آالف  إســتمرار  إىل  أشــار 
يف مغــادرة البــالد هربــًا مــن اخلدمــة 
ــة ،  ــدة زمني ــددة مب ــري املح ــة غ الوطني
وهــي نظــام يشــمل البــالد بأســرها 
الســخرة.  عمــل  حــد  إىل  يصــل 
أكــرب  ثالــث  اإلريتريــون  ل  ويشــكَّ
ــض  ــر األبي ــرب البح ــيت تع ــات ال اجلماع
الســوريني واألفغــان  بعــد  املتوســط 
ــم يف  ــدوا حيا ــم فق ــة منه واألغلبي
تلــك الرحلــة هربــًا مــن حجيــم نظــام 
ــش  ــة تعي ــه. دول ــورق وزمرت ــياس أف إس
يف حالــة غيــاب تــام وإنعــدام حلكــم 
القانــون ، وتظــل املعارضــة السياســية 
حمظــورة ، ووســائل اإلعــالم واجلامعــات 
ــع  ــل. م ــن العم ــة ع ــتقلة ممنوع املس
ــى  ــة عل ــود املفروض ــتمرار يف القي اإلس
ــني  ــل للمواطن ــدة والتنق ــة العقي حري
التعســفية  اإلعتقــاالت  وإســتمرار   ،
بــدون مــة أو حماكمــة آلالف ســجناء 
ــني. ــاة واملعلم ــن الدع ــم م ــرأي وغريه ال

ظــروف  يف  املعتقلــون  حيتجــز  حيــث 
األرض  حتــت  زنازيــن  ويف  قاســية 
وحاويــات شــحن حمرومــني مــن أبســط 
ــاء  ــام أو م ــن طع ــجناء م ــوق الس حق
الصحيــة  للمرافــق  إفتقارهــم  مــع 

وضــوء النهــار الطبيعــي مــع التعذيــب 
ــوع  ــة باجل ــاد املتهالك ــتمر لألجس املس

واملــرض.
ــرب  ــعبًا تعت ــًة وش ــر حكوم ــة قط  دول
ــدول الــيت قدمــت الدعــم  مــن أوئــل ال
ــري عــرب  ــادي واملعنــوي للشــعب اإلرت امل
ــن  ــتقالله م ــل إس ــة لني ــورة اإلرتري الث
اإلســتعمار لكــي ينعــم باألمــن والرخاء 
واإلزدهــار يف ربــوع إرتريــا. ومازالــت تقــدم 
الكثــري لشــعبنا مشــكورة يف خمتلــف 
ــر  ــر تنش ــة قط ــث أن دول ــاالت. حي املج
ــني  ــدود ب ــى احل ــا عل ــن قوا ــات م املئ
إرتريــا وجيبــويت حلفــظ األمــن والســالم، 
ــات  ــل اخلالف ــاطة حل ــوم بوس ــا تق كم
ــن منــذ  ــني البلدي ــة املســتمرة ب احلدودي
ــع  ــق اإلتفــاق املوق ــك وف عــام ٢٠٠٨ وذل
بــني كل مــن جيبــويت وإرتريــا يف الدوحــة 

عــام ٢٠١٠ حلــل خالفامــا.
إطــالق ســراح أربعــة أســرى جيبوتيــني 
مــن النظــام اإلرتــري جهــد دبلوماســي 
مقــدر لوزيــر اخلارجيــة القطــري اجلديــد 
ــن آل  ــد الرمح ــن عب ــد ب ــيخ حمم الش
ــة  ــاين ويضــاف يف ســجل إجنــازات دول ث
قطــر احلافــل بالنجاحــات األقليميــة يف 
ــأيت هــذا النجــاح  الشــأن اإلنســاين . وي
ليتــوج سلســلة طويلــة مــن اإلجنــازات 
الــيت حققتهــا الدبلوماســية القطريــة 
علــى مــدار الفتــرة املاضيــة، إذ جنحــت 
ــن  ــراج ع ــة يف اإلف ــاطات القطري الوس
ــرب  ــزاز ق ــني يف إع ــني اللبناني املختطف
حلــب، وبعــد ذلــك جنحــت يف إــاء 
ــوايت تركهــن  ــوال الل أزمــة راهبــات معل

النظــام الســوري وتاجــر مبعاناــن.
ــابقًا لتشــمل  ــود قطــر س ــدت جه إمت
األمريكــي  الصحفــي  عــن  اإلفــراج 
ــف  ــس» الــذي اختط ــر ثيــو كريت «بيت
يف ســوريا عــام ٢٠١٤ ، ومتكنــت كذلــك 
ــى  ــاوض عل ــى التف ــاعدة عل ــن املس م
ــادل اجلنــدي األمريكــي مــع مخســة  تب
ــت  ــا جنح ــان». كم ــجناء «طالب ــن س م

وسـاطة قطريـة تنجح فـي إطــالق 
سراح أربعة أسرى جيبوتيني من النظام اإلرتري
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اســتمر آالف األشــخاص يف مغــادرة 
البــالد هربــًا مــن اخلدمــة الوطنيــة 
ــمل  ــام يش ــي نظ ــدودة، وه ــري املح غ
ــل  ــل إىل حــد عم ــرها يص ــالد بأس الب
الســخرة. وخــالل فصــل الصيــف 
ل اإلريتريــون ثالــث أكــرب اجلماعات  شــكَّ
الــيت تعــرب البحــر األبيــض املتوســط، 
بعــد الســوريني واألفغــان وأغلبيــة 
تلــك  يف  حياــم  فقــدوا  الذيــن 
الرحلــة. واســتمر غيــاب حالــة انعــدام 
حكــم القانــون؛ وظلــت املعارضــة 
السياســية حمظــورة؛ ومل يُســمح 
لوســائل اإلعــالم واجلامعات املســتقلة 
بالعمــل. واســتمرت القيــود املفروضــة 
علــى حريــة العقيــدة والتنقــل. وظــل 
االعتقــال التعســفي بــدون مــة 
أو حماكمــة ســائدًا بالنســبة آلالف 

ــرأي. ــجناء ال س


ــدة،  ــني جدي ــنَّت قوان ــار ُس يف مايو/أي
وهــي القانــون املــدين وقانــون العقوبات، 
باإلضافــة إىل قانــوين اإلجــراءات املدنية 
واإلجــراءات العقابيــة لتحــل حمــل 
القوانــني االنتقاليــة اليت ظــل معموالً 

ــا منــذ اســتقالل البــالد.

ل اإلريتريــون ثالــث أكــرب اجلماعــات الــيت تعــرب البحــر األبيــض املتوســط،  شــكَّ
وأغلبيــة الذيــن فقدوا حيــــام يف تلك الرحلــــة .

يف سبتمرب/أيلول وقَّع مشروع مشترك 
ــد  ل مــن شــركة صنريــج غول تشــكَّ
ــة  ــن الوطني ــة و»هيئــة التعدي الكندي
اإلريتريــة» (إنامكــو) اتفاقيــة مــع «وزارة 
الطاقــة واملناجــم» للقيــام بعمليــات 
والنحــاس  الذهــب  عــن  التنقيــب 
والزنــك. وواجهــت شــركة التعديــن 
ريسورســيز»  نيفصــن   » الكنديــة 
دعــوى قانونيــة يف كنــدا تتعلــق مبزاعم 
اســتخدام العمــل القســري مــن قبــل 
املقــاول مــن الباطــن- شــركة ســيغن 
ــة  ــة اململوك ــن- اإلريتري كونستركش
للدولــة يف منجــم بيشــا ، وهــي كذلك 
مشــروع مشــترك مــع هيئــة التعديــن 

ــة. ــة اإلريتري الوطني


اســتمر متديــد فتــرة اخلدمــة الوطنيــة 
مســمى  غــري  أجــل  إىل  اإلجباريــة 
ــل  ــد عم ــل إىل ح ــام يص ــن نظ ضم
ــري مــن  ــع قســم كب ــخرة. وخض الس
ــوح  ــد املفت ــالد إىل التجني ــكان الب س
ــض  ــل يف بع ــددة، تص ــري حم ــدة غ مل
ــور  ــت األج ــًا. وكان ــاالت إىل ٢٠ عام احل
الــيت تُدفع للمجنديــن متدنية للغاية 
حبيــث ال تفــي باالحتياجات األساســية 

ــن  ــني م ــود فيجي ــالق جن ــر يف إط قط
ــبتمرب/  ــالم يف س ــوات حفــظ الس ق
ــب  ــم يف اجلان ــول ٢٠١٤ مت إحتجازه أيل

ــوري. ــوالن الس ــن اجل ــرر م املح
 ســر جناحــات دولــة قطــر يف حتركاــا 
إليهــا  يشــري  كمــا  الدبلوماســية 
بعــض املســؤولني هــو ومنــذ منتصف 
حكومتهــا  تبنــت  التســعينات 
ــز  ــيت ترك ــوح ال ــاب املفت ــة الب سياس
يف  والتوســط  عالقــات،  بنــاء  علــى 
حــل الرتاعــات، وهــو مــا اســتفادت 
منــه قطــر وكذلــك املجتمــع الــدويل. 
وبســبب  قطــر  دولــة  فــإن  وأيضــًا 
موضوعيتهــا وعــدم حتيزهــا فإــا 
األطــراف  إليهــا  تلجــأ  مــا  غالبــًا 
وإجيــاد  بينهــا  للتوســط  املختلفــة 

منــرب للحــوار.
إعتمــادًا علــى إجنــازات دولــة قطــر 
ودورهــا الرائــد يف تســوية الرتاعــات 
مــن  بــه  تتمتــع  ومبــا  اإلقليميــة 
عالقــات متميــزة مــع النظــام اإلرتــري 
ــب  ــا أن تلع ــدها ونطالبه ــا نناش فإنن
دورًا فعــاالً وأن متــارس نفوذهــا يف إطالق 
ســراح عشــرات األالف مــن املعتقلــني 
ــب  ــون يف غياه ــن يقبع ــني الذي اإلرتري
األســرى  هــؤالء   . النظــام  ســجون 
لديهــم عائــالت تنتظــر اإلفــراج عنهم 
ــيقوم النظــام  ــاد س ، وكمــا هــو معت
بإنــكار وجــود معتقلــني مــن املواطنــني 
 ، اإلرتريــني يف ســجونه زورًا وتانــًا 
ــرى  ــع األس ــًا م ــه متام ــا فعل ــو م وه
أســرى  وجــود  برفضــه  اجليبوتيــني 

ــة. ــنوات كامل طيلــة ٨ س
ــون ال بواكــي هلــم ،  ــون اإلرتري املعتقل
حيــث يعيشــون بعيــدًا عــن األضــواء 
أن  شــأا  مــن  الــيت  اإلعالميــة 
تســهم يف إبــراز معاناــم للمجتمــع 
الــدويل يف ظــل التعتيــم اإلعالمــي 
ــام  ــل النظ ــن ِقب ــا م ــق يف إرتري املطب
حىت ال تنكشــف ممارســاته الوحشــية 
ضــد شــعبه. فمــن هلــؤالء املعتقلــني 

ــان ؟ ــوق اإلنس ــات حق ــن منظم ؟ أي
نناشــد دولــة قطــر ومجيــع املنظمــات 
اإلنســانية اإلقليميــة منهــا والدوليــة 
ــني  ــأن تضــع ملــف املعتقلــني اإلرتري ب
يف ســلم أولوياــا وفــق مــا تقتضيــه 
القوانــني الدوليــة يف الشــأن اإلنســاين 
إطــالق  يف  تعمــل  وأن  واحلقوقــي 
الــيت  باحلريــة  لينعمــوا  ســراحهم 

ــنوات . ــدة س ــا لع ــوا منه حرم

في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ٢٠١٦/٢٠١٥ :
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ــالوة  ــون ع ــوا يُمنح ــم. وكان لعائال
ــفي،  ــكل تعس ــدودة وبش ــازات حم إج
ــاالت  ــة يف ح تربــك حياــم العائلي
عــدة. وكان املجنــدون يــؤدون اخلدمــة يف 
قــوات الدفــاع ويكلفون بأعمــال الزراعة 
واإلنشــاءات والتعليــم واخلدمــة املدنية 
وغريهــا مــن املجــاالت. ومل تكــن هنــاك 
أحــكام قانونيــة بشــأن االعتــراض على 
ــة بدافــع  اخلدمــة العســكرية اإلجباري

الضمــري.
ــات  ــد األطفــال يف عملي واســتمر جتني
التدريــب العســكري مبوجــب الشــرط 
الــذي يقضــي بــأن يــدرس مجيــع 
يف  عشــر  الثــاين  الصــف  تالميــذ 
املدرســة الثانوية يف معســكر التدريب 
ــع «للخدمــة الوطنيــة»،  «ســاوا» التاب
ظروفــًا  يواجهــون  كانــوا  وهنــاك 
علــى  ونظامــًا  قاســية  معيشــية 
ــى  ــًا عل ــكرية وتدريب ــة العس الطريق
األســلحة. وقد تســرَّب بعــض األطفال 
مــن املــدارس لتفــادي هــذا املصــري. كما 
مت جتنيــد األطفــال يف عمليــات التدريب 
ــال  ــق واالعتق ــات التطوي ــى عملي عل
ــن  ــًا ع ــش حبث ــا اجلي  ــوم ــيت يق ال
الوطنيــة  اخلدمــة  مــن  املتهربــني 

ــة. اإللزامي
ــذا  ــادي ه ــخاص تف ــاول آالف األش وح
النظــام، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الفــرار 
مــن البــالد. واعتُقــل األشــخاص الذيــن 
ــا  ــن فيه ــني، مب ــم متلبس مت ضبطه
األطفــال، بــدون مــة أو حماكمــة 
ــروف  ــًا يف ظ ــفية، وغالب ــورة تعس بص
هلــم  الســماح  وبــدون  قاســية 
باالتصــال مبحامييهــم وعائالــم.

ــار يف  ــالق الن ــة «إط ــتمرت سياس واس
مقتــل» يف التعامــل مع كل مــن يهرب 
مــن القبض عليــه وحيــاول عبــور احلدود 

إثيوبيا. إىل 
واســتمر جتنيــد األشــخاص األكــرب 
ســنًا يف «جيــش الشــعب»، حيــث 
مت تســليمهم أســلحة وتكليفهــم 
ــد باختــاذ تدابــري  بواجبــات حتــت التهدي
عقابيــة. ومت جتنيــد رجــال وصلــت 

أعمارهــم إىل ٦٧ عامــًا.


الــرأي  ســجناء  مــن  اآلالف  ظــل 
والســجناء السياســيني، مــن بينهــم 
وصحفيــون  ســابقون  سياســيون 
غــري  العقائــد  طقــوس  ومزاولــو 

املرخصــة، يتعرضــون لالعتقــال بــدون 
ــماح  ــدون الس ــة، وب ــة أو حماكم م
هلــم باالتصال مبحاميهــم وعائالم. 
وال يــزال العديــد منهــم معتقلــني منذ 

ــن. ــن الزم ــف م ــد وني عق
ونفــت احلكومــة أــا حتتجــز العديــد 
مــن هــؤالء الســجناء، ورفضــت تزويــد 
عائالــم مبعلومــات حــول أماكــن 
وجودهــم وحالتهم الصحيــة، أو تأكيد 

ــأن وفاــم يف احلجــز. ــاء بش ــة أنب أي
ــوء  ــروب س ــن ض ــريه م ــب وغ التعذي

ــة املعامل
احتُجــز املعتقلون، ومن بينهــم أطفال، 
ــن  ــًا يف زنازي ــية، وغالب ــروف قاس يف ظ
حتــت األرض وحاويــات شــحن، بــدون 
ــاء  ــام أو م ــي مــن طع ــا يكف ــري م توف
أو فــراش، تفتقــر إىل املرافــق الصحيــة 
ــض  ــي. ويف بع ــار الطبيع ــوء النه وض
األحيــان وصلــت هــذه الظــروف إىل حد 
التعذيــب. واحتُجــز بعض األطفــال مع 

البالغــني يف بعــض احلــاالت.


ــون الفــارون مــن بالدهــم  واجــه اإلريتري
الــيت  الطــرق  متعــددة يف  أخطــارًا 
ســلوكها عــرب الســودان وليبيــا والبحر 
األبيــض املتوســط للوصــول إىل أوروبــا، 
ومنهــا عمليــات احتجــاز الرهائــن مــن 
قبــل اجلماعــات املســلحة ومهــريب 
ــى فــدى. ــات احلصــول عل البشــر لغاي

وذكــر الجئــون وصلــوا إىل أوروبــا أــم 

ــن كان  ــني، الذي دفعــوا نقــودًا إىل املهرب
العديــد منهــم إريتريــون، يف كل مرحلة 
من مراحــل الرحلــة. ووردت مزاعم تفيد 
بــأن بعــض أفــراد اجليــش متورطــون يف 
عمليــات ريــب األشــخاص إىل خــارج 

إريتريا.
وغــادر عــدد كبــري مــن األطفــال إريتريــا 
مبفردهــم لتفادي التجنيــد، مما جعلهم 
عرضــة لالنتهــاكات. وذُكــر أن املهربــني 
عرضــوا نقــل األطفــال إىل أوروبــا جمانًا، 
مث احتجزوهــم رهائــن عنــد وصوهلــم 
إىل ليبيــا وطلبــوا مــن ذويهــم يف إريتريا 

دفــع أمــوال مقابــل إطــالق ســراحهم.
وردًا علــى تزايــد أعــداد الالجئني، شــددت 
ــة توجيهاــا  ــدان األوروبي ــض البل بع
املتعلقــة  اللجــوء  حــاالت  بشــأن 
باملواطنني اإلريتريني، حيث اســتخدمت 
ــن يف  ــدوث حتّس ــة حب ــاءات متهافت ادع
بلــد املنشــأ كأســاس تســتند إليــه يف 

ــاالت. ــض احل رف


«جلنــة  قدمــت  يونيو/حزيــران  يف 
ــان يف  ــوق اإلنس ــأن حق ــق بش التحقي
ــم  ــل األم ــن قب ــة م ــا» املفّوض إريتري
املتحــدة تقريرهــا األول الــذي وثّقت فيه 
عــدة حــاالت وأمنــاط النتهــاكات حقــوق 
اإلنســان منــذ اســتقالل البــالد. وذكرت 
أن احلكومــة رمبــا تكــون مســؤولة عــن 

ــم ضــد اإلنســانية. ــكاب جرائ ارت
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بوتــرية  وتالحقــت  األحــداث  توالــت 
متســارعة يف الفتــرة األخــرية لتلــوح 
ــات إجيابيــة تشــري إىل  يف األفــق إرهاص
ــادة  املجلــس الوطــين للتغيــري  عــزم قي
الدميقراطــي عقــد املومتــر الثــاين للعبــور 
باملجلــس إىل بــر األمــان وإنقــاذه مــن 
منــذ  أصابتــه  الــيت  الشــلل  حالــة 

ميــالده .
بــرزت هــذه االســتعدادات عقــب اجتمــاع 
يف  السياســية  التنظيمــات  رؤســاء 
تفويــض  مت  حيــث   ، املاضــي  اكتوبــر 
رئاســة املجلــس الوطــين بالبحــث عــن 
ــاين  ــر الث ــد املؤمت ــة لعق ــرق الكفيل الط
، وعضــد ذلــك التصريــح الصحفــي 
لرئيــس املجلــس يف فربايــر املاضــي ، 
والــذي أكــد فيــه الســعي اجلــاد لقيــادة 
املجلــس لتجــاوز كل العقبــات وتذليلهــا 
، مــن أجــل الوصــول إىل املؤمتــر الوطــين 
الثــاين عــرب خارطــة طريــق واضحــة 
املعــامل ، ودعــا اجلميــع إىل التضافــر 
وبــذل املزيــد مــن اجلهــد ، وجتويــد العمــل 
التحضــريي ، وحتمــل املســؤليات يف دعــم 
املؤمتــر معنويــا وماديا. جــاء ذلــك متزامنا 
مــع ورشــة فرانكفــورت الــيت تالهــا 
ــذي أقــر تشــكيل هيئــة  ــريويب ال لقــاء ن
تواصــل بــني القــوى الوطنيــة ، إضافــة 
ــاق  ــة الشــعبية للوف إىل حتــركات اللجن
ــيت ــدف إىل رأب الصــدع  الوطــين وال
ــتمرة  ــت مس ــي ال زال ــمل ، وه ومل الش
ــني  ــن ح ــتماع م ــات االس ــد جلس تعق
آلخــر بــني الفرقــاء يف املجلــس الوطــين 
ويف   ، العــام  الثــاين  للمؤمتــر  متهيــدا 
ــتعدادات  ــذه اإلس ــتمر هل ــل مس تواص
الســمنار التحضــريي  ، جــاء انعقــاد 
السياســية  التنظيمــات  لرؤســاء 
باملجلــس الوطــين للتغيــري الدميقراطــي 
التحضرييــة  اللجنــة  لدعــوة  تلبيــة 
ــارس  ــن م ــس م ــح يف اخلام ــث افتت حي
٢٠١٦م حتــت شــعار : ( فلتتضافــر اجلهود 

مــن أجــل إجنــاح املؤمتــر الوطــين الثــاين ) 
ــري  ــة التحض ــن خارط ــأيت ضم ــذي ي ال
للمؤمتــر الثــاين ، ويهــدف هــذا الســمنار 
إىل توافــق التنظيمــات السياســية حول 
مســودات الوثائــق وكيفيــة إجــراءات 

ــال ــا ومتوي ــر تنظيم ــد املؤمت عق
ــث  ــارة تبع ــوات جب ــا خط ــك إ ال ش
األمــل ، وتعــرب عــن عــزم وإصــرار لتحــدي 
الواقــع وجتــاوز املاضي ، وهي ضــرورة ال بد 
منهــا اســتجابة لرغبــة اجلماهرياإلرتريــة 
الــيت  واخلــارج  الداخــل  العريضــة يف 
ــذه  ــل ه ــب مث ــوم وتترق ــرئب كل ي تش
ــو  ــة حن ــوة مهم ــي خط ــريات ، وه البش
ــد  ــاين ق ــر الث ــح ، فاملؤمت ــاه الصحي االجت
يكــون الفرصــة الذهبيــة للتحــول حنــو 
ــات  ــن كل العاه ــص م ــل والتخل األفض
وتلــك األزمــات الــيت أملــت باملجلــس منذ 
ميــالده ، فأصابتــه بالشــلل والركــود يف 

ــه . مهــده وعهــد عطائ
نعــم هــي عالمــة التعــايف وإطاللــة حنــو 
األمــل إلكمــال مشــوار البنــاء ، وترميــم 
البيــت الداخلــي للمعارضــة اإلرتريــة 
ــن ومترابطــني  ــا متحدي ــق مع ؛ لننطل
ــى ،  ــة األمس ــربو الغاي ــدف األك إىل اهل
وهــو ختليــص الشــعب اإلرتــري ، وإزاحــة 
ــب األرض ،  ــذي اغتص ــر ال ــام اجلائ النظ

ــالد . ــان يف الب ــة االنس ــك كرام وانته

وهــي نقلــة نوعيــة وحلظــة تأرخييــة 
ــريه ،  ــس إىل مجاه ــا املجل ــه فيه يتوج
ــاليف  ــة وت ــد العــون لتجاوزاملحن ــا ي طالب
املاضــي مبــا فيهــا ومــا عليهــا مــن 
وأعــوام عجــاف مل   ، وجــراح  مآســي 
تنجــد مكروبــا ، وال متغيثــا ملهوفــا 
يتــأوه ، ولــن يكــون ذلــك إال بتجــاوز 
ــوار ،  ــق احل ــن طري ــة ع ــا العالق القضاي
و’رســاء مبــادئ الوحــدة والتعايــش . 
تتناغــم  اســتعدادت  وهــي  ال  كيــف 
ــري  ــب الشــارع اإلرت وتتالحــم مــع مطال
بفئاتــه والوانــه املختلفــة ، الــيت ظلــت 
إهــدار  عــن  للكــف  املجلــس  تدعــو 
الوقــت وتضيــع الفــرص ، فالقضية أكرب 
مــن ذلــك بكثــري ، مــا حيتــم علــى اجلميع 
التحــرك الســريع إلنقــاذ الشــعب اإلرتري 
الــذي مــازال يدفــع الثمــن باهظــا قتــال 
وتشــريدا وظلمــا وانتهــاكا كلمــا أطــل 

ــد. ــوم جدي فجــر ي
ــن  وأخــريا هــي إشــارة إنــذار وحتذيــر للذي
يقفــون أمــام املجلــس ، ويســعون إىل 
عرقلــة اجلهــود الراميــة لتحقيــق عقــد 
ــي  ــعب ه ــأن إرادة  الش ــاين ب ــر الث املؤمت
الغالبــة ، وأن الشــعب اإلرتــري عــازم 
علــى مواصلــة املشــوار وختطــي الكبــوة 

ــن ..  ــا كان الثم مهم
إذا الشــعب يومــا أراد احليــاة  ***  فــال بد 

المجلس الوطني واستعداداته لعقد المؤتمر الثاني
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للحــق أن ينتصر
وال بــد لليــل أن ينجلــي  ***  وال بــد 

للقيــد أن ينكســر
وإذا مــا طمحــت إىل غايــايت ***  ركبــت 

املــىن ونســيت احلــذر
ومــن ال حيــب صعــود اجلبــال  ***  يعــش 

أبــد الدهــر بــني احلفــر
وحــىت ال نداعــب األحــداث بأنامــل األمــل 
فقــط ، دعنــا أخــي القــارئ  نلقــي معــا 
ــداث  ــرة ســريعة إىل احلقائــق واألح نظ
التارخييــة ، حــىت نســتوعب  اجلوانــب 
الصــورة  هلــذه  الكاملــة  واألبعــاد 
الضبابيــة الــيت الزمت املجلــس الوطين 
منــذ البدايــة ؛ لنــدرك معــا مواطــن 
اخللــل ، ومــن مث نبحــث عــن عوامــل 
ــات  ــق واإلمكاني ــا للحقائ ــاح وفق النج
الــيت لدينــا لنحلــق ، بعيــدا عن الفشــل 
ــا . ــني أيدين ــا ب ــل واقع ــع األم ــرد م ، ونغ
أخــي القــارئ فمنــذ عقديــن أو أكثــر 
ظلــت فكــرة توحيــد العمــل اإلرتــري 
املعــارض مــن أجــل إســقاط النظــام 
حلمــا مرتقبــا ، وغايــة اســتحوذت علــى 
ــرات الــيت  ــة املؤمت ــداوالت وكاف ــب امل أغل
عقدــا القــوى اإلرتريــة ، الســاعية 
احلقــوق  دولــة  وإقامــة   التغيــري  إىل 
ــاء  ــث مت إنش ــا ، حي ــات يف إرتري واملؤسس
التحالــف  إىل  تطــور  الــذي  التجمــع 
ــوار  ــة احل ــاءت مرحل ــي  ، مث ج الدميقراط
ــرور  ــد م ــام ٢٠٠٨م ، وبع ــين يف الع الوط
ــى احلــوار الوطــين  ــني انعقــد ملتق عام
والــذي  أواســا  ملؤمتــر  مهــد  الــذي 
ــري  ــين للتغي ــس الوط ــه املجل ــق من انبث
يف  عضــوا   ٦٠٠ حبضــور  الدميقراطــي 

. نوفمــرب ٢٠١١م 
ــن وراء  ــا زال م ال شــك كان اهلــدف وم
هــذه التجربــة توحيــد صــف املعارضــة 

ــا . ــل إســقاط النظــام يف إرتري مــن أج
ــذه  ــن ه ــل األوىل م ــت املراح ــد جنح فق
ــدف ،  ــن اهل ــق األول م ــة يف الش التجرب
حيــث اســتطاعت املعارضــة تكويــن 
يف  الدميقراطــي  التحالــف  وإعــالن 
العــام٢٠٠٥م الــذي وصــف بأرقــى درجات 
التنســيق بــني أطــراف املعارضــة اإلرترية 
يف تلــك الفتــرة ، ومل يتوقــف قطــار 
التجربــة بــل جــاءت فكــرة إنشــاء  كيــان 
أكــرب يســع كافــة الشــرائح السياســية 
واملدنيــة يف تطــور الفــت انتظــره اجلميــع 
، ووجــد تفاعــال شــعبيا وتأييــدا واســعا 
ــامل  ــاء الع ــة يف أحن ــري اإلرتري ــني اجلماه ب
ــك  ــذي أرهــب النظــام وأرب ، يف الوقــت ال

ــن  ــن مل تك ــكان ، ولك ــالءه يف كل م عم
جمريــات األحــداث تؤكــد علــى ذلــك 
داخــل أروقــة املــداوالت يف أواســا ، حيــث 
اتســمت غالبيتهــا  بإثــارة القضايــا 
والنقاشــات  العميقــة  اخلالفيــة 
االنصرافيــة وأخــرى طائفيــة تشــكك يف 
أعمــال التحضرييــة ، وعليه مل يســتطع 
املجلــس الوليــد التحــدي والصمــود 
، وظــل طيلــة هــذه الفتــرة عاجــزا ال 
حيــرك ســاكنا ، وصــار اهلــم األكــرب ملــن 
هــم عليــه احلفــاظ علــى هــذا الكيــان ، 
ــيت أفضــت إىل  ــارة ال ــذل اجلهــود اجلب وب
هــذه االســتعدادات والتحــركات اإلجيابية 
الــيت رحبــت ــا جهــات عديــدة حــىت 
اآلن ، وهــذا أمــر طبيعــي ، فاملجلــس 
ــه بعــض املشــاكل يظــل هــو  وإن اعترت
ــه ،  ــط في ــن التفري ــذي ال ميك ــاز ال اإلجن
فهــو جهــد تراكــم عــرب الســنني ، وهــو 
ضــرورة ال مفــر منهــا ، والشــعب اإلرتــري 
يعــي ذلــك متامــا ، ولــن يســمح ألي 
كائــن  للنيــل منــه أو الســعي إىل إائه 
وتدمــريه ، األمــر الــذي حيتــم علــى اجلميع  
مبــا يف  ذلــك كافــة القــوى السياســية و 
اجلماهــري الشــعبية واملنظمــات املدنيــة 
بــأن تكــون علــى قــدر التحــدي ، والعمــل 
مــن أجــل ختطــي كل العراقيــل ، وجتــاوز 
األزمــة القائمــة بــكل أبعادهــا وأطرافهــا 
ــاده يف  ــع انعق ــرب املؤمتــر الثــاين املزم ع

ــو القــادم . ماي
ــالل  ــن خ ــه وم ــارة إىل أن ــا أود اإلش وهن
هــذه املحطــات التارخييــة يتضــح جليــا 
بأننــا أمــام ظاهــرة مل نكــن نتمــىن 
ــك  ــاءت إرادة اهللا ذل ــن ش ــا ، ولك حدوثه
، وهــو أمــر متوقــع يف مســرية البنــاء 
وتقريــب   ، الداخلــي  البيــت  وترميــم 
ــة ، ولكــن جيــب  وجهــات النظــر املتباين
التعامــل مــع هكــذا أحــداث حبرفيــة 
تامــة وســرعة وابتــكار ، حــىت ال تتطــور 
ــوال  ــة ومع ــح معضل ــعب فتصب وتتش
للهــدم ، بــدال مــن البنــاء والتحــول حنــو 
ــون  ــده الباحث ــا يؤك ــذا م ــل ، وه األفض
ــول  ــة حت ــة يف حلظ ــرب األزم ــث تعت ، حي
ــاة  ــوت واحلي ــني امل ــة ب ــة وفاصل مصريي
ــل  ــني الفش ــلم ، وب ــرب والس ــني احل ، وب
والنجــاح ، وهــي مرحلــة حتــول قــد حتمــل 
تغيــريا جوهريــا ومفاجئــا تســتدعي 
قــرارا حامســا يؤثــر يف جمــرى األحــداث ، 
ويكــون عنصــر الوقت أساســا يف فعالية 
القــرار ، وعــادة مــا حتتــوي املشــكلة على 
ــي  ــة ، فعل ــرى اجيابي ــلبية وأخ ــاد س أبع

ســبيل املثــال يعــد التشــويش وإشــاعة 
الفوضــى ، وقتــل األمــل يف نفــوس الناس 
، إضافــة إىل الركــود واالرتبــاك ، والصــراع 
والتنافــس نــوع مــن اجلوانــب الســلبية ، 
ويــأيت التعــاون وإشــاعة األمــل ، وجتنــب 
ــول  ــط ، والبحــث عــن فــرص وحل التثبي
واضحــة ، وابتــكار أفعــال جديــدة أكثــر 
ــالق ،  ــط اخل ــة إىل الضغ ــاءة ، إضاف كف
ــة يف مقدمــة  وإقامــة التحالفــات القوي
لتجــاوز  اإلجيابيــة  واألبعــاد  األوجــه 

ــكالت .  املش
وديننــا احلنيــف يدعونــا بالتوجــه إىل 
اهللا  إىل  واللجــوء   ، اإلجيابيــة  اجلوانــب 
، والرجــوع إليــه يف معاجلــة األزمــات ، 
ــة  ــة ، وفرص ــة رباني ــك منح ــربا ذل معت
لإلصــالح ، وتنقيــة للنفــس ، قــال تعــاىل 
: ﴿ وََعَســى أَْن تَْكرَُهــوا َشــْيئًا وَُهــَو َخْيــرٌ 
لَُكــْم وََعَســى أَْن تُِحبُّــوا َشــْيئًا وَُهــَو َشــرٌّ 
ــوَن ﴾ ،  ــْم َال تَْعلَُم ــُم وَأَْنتُ ُ يَْعلَ ــْم وَاهللاَّ لَُك
ــرِّ وَاْلَخْيرِ  وقــال تعــاىل : ﴿ وَنَْبلُوُكــم بِالشَّ
ِفْتنـَـًة ﴾ ، وقــال تعــاىل : ﴿ وَتََعاوَنـُـوا َعلـَـى 
ــِم  ــى اْإلِثْ ــوا َعلَ ُ ــَوى وََال تََعاوَن ــرِّ وَالتَّْق اْلبِ
ــه  ــيب علي ــن الن ــاء ع ــْدوَاِن ﴾ ، وج وَاْلُع
الصــالة والســالم : ﴿ عجبــا ألمــر املؤمــن 
إن أمــره كلــه لــه خــري ، إن أصابتــه ســراء 
شــكر فــكان خــريا لــه ، وإن أصابتــه 

ــه ﴾ . ــكان خــريا ل ضــراء صــرب ف
 فالرجــوع إىل اهللا عــز وجــل والتوجــه 
حنــو األبعــاد اإلجيابيــة هــو املنهــج الرباين 
ــا  ــكالت . وقطع ــات واملش ــاوز األزم لتج
لــن يكــون ذلــك بإهــدار الوقــت ، وتضييع 
يكــون  إمنــا   ، واملكتســبات  الفــرص 
بالتحــرك اإلجيــايب ، والتالحــم الشــعيب 
ــوي  ــادي واملعن ــم امل ــريي ، وبالدع واجلماه
للنظــام  نســمح  ال  حــىت   ، القــوي 
وأعوانــه وكل املتربصــني مبشــروع التغيري 
يف البــالد حتقيــق أغراضهــم ومبتغاهــم .
هــذه  تكتمــل  أن  نأمــل  ختامــا 
، وأن يســتمر  االســتعدادات بالنجــاح 
ــل  ــن أج ــراف م ــة األط ــع كاف ــوار م احل
وحنــن   ، الثــاين  املؤمتــر  إىل  الوصــول 
لتحقيــق  واســتعدادا  متاســكا  أكثــر 
ــتطيع  ــىت يس ــيق ، ح ــاون والتنس التع
املجلــس التخلــص مــن كافــة العراقيــل 
واملعيقــات ، ويكــون هــذا املؤمتــر جســرا 
نعــرب مــن خاللــه إىل بــر األمــان ، لينطلق 
املجلــس الوطــين جمــددا مــن حمطتــه 
ــود وحتيــق  ــري املنش الثانيــة حنــو التغي

للغــرض املقصــود بــإذن اهللا .
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مــا مل يتوقعــه اإلرتريــون هــو حتــول البــالد 
ــات  ــد كل التضحي ــري بع ــجن كب إىل س
ــة  ــعارات الدميقراطي ــا ، وش ــيت قدومه ال
والعدالــة الــيت يتشــدق ــا رئيــس 

ــي .  ــام أفورق النظ
ــى  ــح عل ــي ويصب ــري ميس ــح اإلرت أصب
أخبــار االعتقــاالت واالختفــاء اليومــي ، 
فــال أحــد يعلــم إىل أيــن ينتهــي املطــاف 
ــؤالء املغيبــني ، فاحلديــث يف مثــل هــذه 

ــري . ــس املص ــودك إىل نف ــد يق ــور ق األم
ــرية  ــا األخ ــا حر ــت إرتري ــد أن خاض بع
مــع إثيوبيــا يف العــام ٢٠٠٠ م بــدأت البــالد 
تضيــق أكثــر ، وبــدأ النظام أكثر وحشــية 
ــا كان عليــه أوال ، حيــث زج بقياديــني  مم
يف اجلبهــة الشــعبية احلــزب الوحيــد 
ــة  ــت اهلجم ــا مشل ــجون ، كم يف الس

ــني واآلالف مــن املواطنــني . صحفي

وتتحــدث منظمــات حقوقية عن مــا يزيد 
عــن مائــة ألــف معتقــل داخــل الســجون 
اإلرتريــة ، ويتحــدث مواطنــون عــن ضعف 

هــذا العــدد اختفــوا منذ االســتقالل .
وفيمــا يشــبه االحتجــاج الصامــت يعــرب 
املئــات مــن أبنــاء الشــعب اإلرتــري احلــدود 
ــوء  ــع يس ــن واق ــا م ــي هرب ــكل يوم بش
يومــا بعــد آخــر ، وقــد ســجلت منظمــات 
األمــم املتحــدة عبــور مائــات األشــخاص 

احلــدود يوميــا باجتــاه الســودان وإثيوبيــا .
ويف ظــل هــذا النظــام تنحــدر البــالد 
بســرعة حنــو هاويــة الفشــل حيــث 
االنتهــاكات  صــور  أبشــع  تشــهد 
ــيت ال حصــر هلــا ،  ــات ال ومصــادرة احلري

: اآليت  يف  إمجاهلــا  وميكننــا 
(١) غياب دستور حيكم البالد .

(٢) غيــاب نظــام قضائــي يقــدم لــه 
 . املعتقلــون 

(٣) غيــاب حريــة التعبري ، ال يوجــد يف طول 
ــون وإذاعــة  البــالد وعرضهــا ســوى تلفزي
واحــدة وصحيفــة ، يف الوقــت الــذي كانت 
تصــدر يف إرتريا يف حقبة اخلمســينيات ما 

يزيــد عــن عشــرة صحيفــة يوميــا .
(٤) التجنيــد القســري والدائــم باإلضافــة 
ألعمــال الســخرة الــيت تفــرض علــى 

ــن.  املجندي


ــاكات  ــى انته ــا عل ــامل صامت ــل الع ظ
ــام  ــات النظ ــان وكل ممارس ــوق اإلنس حق
الوحشــية جتــاه مواطنيــه ملا يقرب ســتة 
عشــر عامــا ، لينتبــه أخــريا ويقــوم بفرض 
ــام  ــام يف الع ــى النظ ــه عل ــات دولي عقوب
ــى  ــاء عل ــرار ١٩٠٧ بن ــب الق ٢٠٠٩م مبوج
التقريــر املقــدم مــن فريق رصــد الصومال 
وإرتريــا ، ولرمبــا هــذه العقوبــات مل تكــن لو 
أن النظــام ســاير املجتمــع الــدويل بشــأن 
الترســيم احلــدودي الــذي فرضتــه اتفاقية 
الســالم بــني إرتريــا وإثيوبيــا، وهــذه واحــدة 
ــذي  ــدويل ال ــع ال ــكاالت املجتم ــن إش م
يلــوذ بالصمــت كل مــا كانــت االنتهاكات 

صــادرة مــن حلفائــه الدكتاتوريــني . 
ورغــم التوتــر الظاهــر يف عالقــات النظــام 
مــع املجتمــع الــدويل ، إال أن هــذا املجتمــع 
ــام  ــرب النظ ــادة جت ــات ج ــم بعملي مل يق

علــى تغيــري ســلوكه جتــاه مواطنيــه .
ويف خطــوة توصــف باجلريئــة والقويــة 
عــني جملــس حقــوق اإلنســان مقــررا 




يف الرابــع والعشــرين مــن مايــو القــادم تكمــل إرتريــا ربــع 
ــه  ــن أجل ــون م ــل اإلرتري ــتقالل قات ــتقالل . اس ــن االس ــرن م ق
ــجلوا  ــون ، وس ــا ميلك ــى م ــا أغل ــوا خالهل ــا ، دفع ــون عام ثالث
ــري مل  ــعب اإلرت ــة الش ــري أن فرح ــوالت ، غ ــص البط أروع قص
تــدم طويــال فســرعان مــا اكتشــفوا أن النظــام اجلديــد ال يقــل 

ســوءا مــن االســتعمار .
ــه مــن اللحظــات  فنظــام اجلبهــة الشــعبية كشــر عــن أنياب
األوىل إلعــالن الدولــة الوليــدة ، فــزج باملئــات يف الســجون دون أي 
مــة ودون أن يقدمهــم للمحاكمــات ، هــذه البدايــة رمســت 

أوىل اخلطــوات ملــا آلــت إليــه البــالد فيمــا بعــد .
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خــاص حلقــوق اإلنســان يف دورته العشــرين 
ــو ٢٠١٢م  ــن يولي ــادس م ــدا يف الس وحتدي
ــة  ــن جلن ــام بتكوي ــس ق ــا أن  املجل ، كم
ــاص  ــرر اخل ــم املق ــق تض ــي حقائ تقص
ــنوي  ــر س ــدمي تقري ــا تق ــن مهمته وآخري
عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف إرتريــا 
بشــكل دوري ، ورغــم رفض النظــام اإلرتري 
التعامــل مــع هــذه اللجنة والســماح هلا 
بزيــارة البــالد إال أن هــذه اللجنــة وقراراــا 
ســيكون هلــا أثــرا قويــا قــد جتــرب النظــام 
علــى اإلذعــان والتخفيــف مــن قبضتــه 

ــو مؤقتــا . ول


هنالــك الكثــري مــن التحديــات والعقبــات 
ــة حقــوق  الــيت تقــف أمــام حتســني حال

اإلنســان يف إرتريــا ومــن بينهــا :
(١) النظــام القمعــي املتســلط علــى 

رقــاب الشــعب .
(٢) عــدم وجــود مؤسســات جمتمــع مدين 

قــادرة علــى رصــد ومراقبة االنتهــاكات .
(٣) صعوبــة توثيــق االنتهــاكات لطبيعــة 
ــة علــى  النظــام األمــين وقبضتــه القوي

البــالد .


رغــم احلالــة الســوداوية الــيت تســود على 
املحيــط السياســي املعــارض إال أن هنالك 
بعــض اإلشــراقات تطــل مــن هنــا وهنالك 
، لتحيــي األمــل يف نفوس اإلرتريــني باحلرية 

واالســتقالل احلقيقــي ومــن بينها :
الــدول  يف  اإلرتريــة  اجلاليــات  حتــرك   *
ــة  ــريات املناهض ــة ، وتســيري املس األوروبي
ــة.  ــات الدولي ــة املنظم ــام وخماطب للنظ
ــألة  ــة مبس ــات الدولي ــام املنظم * اهتم
إطــار  يف  إرتريــا  يف  اإلنســان  حقــوق 
اهتمامهــا مبكافحــة االجتــار بالبشــر ، 
وخاصــة أن اإلرتريــني شــكلوا أكــرب رافــد 
ــق  ــا أن تدف ــرية ، كم ــرة األخ ــا يف الفت هل
اآلالف مــن املهاجريــن اإلرتريــني حنــو أوروبــا 
أجــرب بعــض الــدول لالهتمــام مبــا يــدور يف 

ــا . إرتري
* تكويــن بعــض منظمــات املجتمــع 
املــدين اإلرتــري ، ورغــم ضعفهــا وتنازعــات 
ــة  ــات املتاح ــة اإلمكاني ــة ، وقل السياس
هلــا ، إال أــا تعــد خطــوة جيــدة يف 

ــال . ــرية النض مس
ــة  ــية اإلرتري ــوى السياس ــاركة الق * مش
يف املنابــر واملؤمتــرات املتعلقــة حبقــوق 

اإلنســان. 

عزيــزي القارئــي هــذه زاويــة تنظيميــة نعــرض فيهــا مقتطفــات مــن وثائــق 
ــا الوطنيــة. املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري وآرائــه ومواقفــه يف خمتلــف القضاي

التعريف والنشأة:
 املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري تنظيــم سياســي مجاهــريي ، تًكــون علــى أهــداف 
ومقاصــد تنتظــم مجيــع شــعاب احليــاة إلصــالح الوضــع السياســي 

ــا. ــادي يف إرتري ــي واالقتص واإلجتماع
املبادئ: :

١ـ  يتعامــل املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري مــع الواقــع اإلرتــري املتنــوع دينيــًا ولغويا 
وعرقيــًا ، منطلقــا مــن املبــادئ التالية :

ــة  ــات الرئيس ــن املكون ــة م ــراف الكرمي ــده ، واألع ــه ومقاص ــن وقيم ٢ـ  الدي
ــري. ــع اإلرت للمجتم

٣ـ  الشــورى والعــدل واحلريــة واملســاواة والكرامــة اإلنســانية مبــادئ أساســية 
يف السياســة واحلكــم واإلجتماع. 

٤ـ  احلوار وسيلة أساسية يف تسوية املشكالت . 
٥ـ  اإلســتقامة اإلداريــة وتكافــؤ الفــرص ضمــان لتحقيــق العدالــة وتعميــق 

اإلنتمــاء للوطــن . 
ــع  ــا م ــان يف إرتري ــان رمسيت ــان وطنيت ــة لغت ــة والتقريني ــة العربي ٦ـ  اللغ

ــرى.  ــة األخ ــات املحلي ــرام اللهج احت
٧ـ  حتقيــق التنميــة الشــاملة والكاملــة واملتوازنة يف كل املجــاالت اإلقتصادية 

ضمــن تكامــل متناغم بــني القطاعــات العامــة واخلاصة .
ــة  ــا اجلغرافي ــا حبدوده ــا ، أرض ــا ووحد ــيادة إرتري ــى س ــة عل ٨ـ  املحافظ

ــي. ــوي والعرق ــين واللغ ــه الدي ــعبا بتنوع ــة وش التارخيي
ــًا  ــا قيم ــة باعتباره ــيخ العدال ــة وترس ــة والفردي ــات العام ــق احلري ٩ـ  حتقي
ــان  ــانية اإلنس ــق إنس ــق وحتقي ــرمي اهللا للخل ــىن تك ــيد مع ــة يف جتس حموري
وتكريــس حقوقــه ، وتأكيــد التعدديــة السياســية وحريــة اإلعــالم والصحافــة 

ــداع. ــة اإلب وإطــالق حري
١٠ـ  األرض ملك ألصحاا. 

١١ـ  اإلهتمام بالشباب والطفولة وذوي احلاجات اخلاصة وأسر الشهداء .
١٢ـ  النهــوض بواقــع املــرأة وتفعيــل دورهــا ، وحفــظ كيــان األســرة ودعمهــا 

باعتبــاره قــوام املجتمــع الســليم .
١٣ـ  الســلم املجتمعــي والتعايــش الوطــين أحــد أھم قضايــا األمــن القومــي 

االرتري.
ــز  ــزام بالتميي ــع اإللت ــا ، م ــم إرتري ــل حلك ــار أمث ــة خي ــة اإلداري ١٤ـ  الالمركزي

ــر تضــررا. ــق األكث ــايب للمناط اإلجي
١٥ـ  مناصرة القضايا العادلة والشعوب املستضعفة .

١٦ـ  إرســاء سياســة خارجيــة مبنيــة علــى ســيادة ارتريــا ووحدــا وإقامــة 
العالقــات الدوليــة وفــق مبــادئ اإلحتــرام املتبــادل والتعــاون والعــدل واملســاواة.

ا

المؤتمر اإلسالمي اإلرتري
التعــريــف ، املبـــــادئ 
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ــذه  ــا يف ه ــة إلرتري ــاك أمهي ــل هن ه
هلــا  احلــرب  هــذه  وهــل  احلــرب؟ 
إجيابــًا  أو  كان  انعكاســاا ســلبًا 
علــى إرتريــا ؟ فبالنظــر لواقــع النظام 
اإلرتــري بعــد التحالــف العــريب ضــد 
احلوثيــني يالحــظ تعرضــه لضغــوط 
ِقبــل  مــن  ونفســية  سياســية 
ــح  ــف العــريب والتلوي أعضــاء التحال
ــام  ــاق النظ ــًا إلحل ــزرة أحيان ــه باجل ل
بالتحالــف. وحســب املعلومــات فــإن 
النظام اســتجاب لتلــك الضغوطات 
ــف ،  ــل للتحال ــاون الكام ــدم التع وق
ــاض  ــي للري ــياس أفورق ــارة إس ــر زي إث
ــفري  ــاع س ــا باجتم ــد هل ــيت مه ال
قيــادات  مــع  الريــاض  يف  النظــام 
عســكرية وأمنيــة ســعودية رفيعــة 

املســتوى يف إبريــل ٢٠١٥.
تكمــن أمهيــة إرتريــا يف احلــرب علــى 
احلوثــني لقرــا مــن اليمــن عــرب بــاب 
املنــدب وامتالكهــا أطــول ســاحل 
حبــري مــن مجيــع الــدول املطلــة على 
البحــر األمحــر وعــدد كبــري مــن اجلــزر 
اجلوغرافيــة  التضاريــس  ولتشــابه 
بــني إرتريــا واليمــن. التحالــف العــريب 
خــربات  مــن  لالســتفادة  حباجــة 
ــرب  ــابقة يف ح ــري الس ــام اإلرت النظ

التحريــر ومعاركــه الــيت خاضهــا 
ــن،  ــا اليم ــن بينه ــوار م ــع دول اجل م
للتحالــف  األمهيــة  مــن  جتعــل 
االســتعانة ــا يف املعــارك يف اليمن. 
وبالرغــم مــن كل هــذه املؤشــرات 
ــري يف  ــيت ترجــح دورًا للنظــام اإلرت ال
العمليــات العســكرية باليمــن إال أن 
عالقــات النظــام اإلرتــري مــع طهــران 
ــل  ــا جتع ــني ، رمب ــاند احلوثي ــيت تس ال
التحالــف العــريب يف حالــة مــن الريبة 
والتوجــس مــن ناحيــة إرتريــا وحيث أن 
تعامــل أفورقــي مع طهران وتســهيل 
توصيــل مســاعدات إىل احلوثيــني كان 
يهــدف منهــا إىل إيصــال رســائل 
ــتفزاز  ــج واس ــزاز دول اخللي ــا ابت منه
ــاوف  ــن خم ــد. لك ــكا يف آن واح أمري
العالقــات  مــن  العــريب  التحالــف 
ــا  ــا يبدده ــد م ــران وج ــا وإي ــني إرتري ب
وهــي املتمثلــة يف الزيــارة األخــرية 
الــيت أجراهــا أفورقــي للســعودية 
ــل ٢٠١٥ الــيت أعــادة  ــني ٢٨-٢٩ أبري ب
ــدة  ــد ع ــن بع ــني البلدي ــات ب العالق
ســنوات مــن اجلفــاء وأزمــة عــدم 
الثقــة . وهنــاك عوامــل أخــرى دفعــت 
رئيــس النظــام اإلرتــري إىل القيــام 
بزيارتــه إىل الســعودية، منهــا وضعه 

شــن   ٢٠١٥ مــارس   ٢٦ يف 
ــه  ــريب محلت التحالــف الع
يف  احلوثيــني  ضــد  اجلويــة 
اململكــة  بقيــادة  اليمــن 
العربيــة الســعودية حتــت 
احلــزم)،  (عاصفــة  اســم 
وتــأيت هــذه احلملــة بعــد 
معلومــات  كشــفت  أن 
اســتخباراتية نقــل حنــو ٣٠٠ 
ــن  ــاروخ إســكود إىل اليم ص
املتمرديــن  ســيطرة  حتــت 
احلوثيــني بالقــرب مــن احلدود 
الســعودية حيــث يتجــاوز 
 ٣٠٠ الصواريــخ  مــدى 
كيلومتــر مــا جيعلهــا قــادرة 
العديــد  اســتهداف  علــى 
الســعودية.  املــدن  مــن 
وهــو متــدد شــيعي رافضــي 
يف  اخلليــج  دول  يســتهدف 
املقــام األول ودول املنطقــة 
ــق  ــراين خلل ــم اإلي ــت الدع حت
الزعزعــة الداخليــة يف الدول 

واإلســالمية.  العربيــة 

:
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الداخلــي وعزلتــه الدوليــة بعــد قــرار 
جملــس األمــن الــدويل رقــم ١٩٠٧ 
ــون  ــتبعد مراقب ــام ٢٠٠٩.وال يس يف ع
أن يكــون رئيــس النظــام اإلرتــري قــد 
أراد مــن خــالل اللحــاق بالتحالــف 
العــريب، قطــع الطريــق أمــام جيبــويت 
وإثيوبيا(أعــداءه التقليديــن) الذيــن 
بعاصفــة  الترحيــب  إىل  تســابقوا 
احلــزم والتنديــد بتحالــف أفورقــي 
ــالن  ــًا إع ــران. وأيض ــني وإي ــع احلوثي م
باحلكومــة  اإلرترياعترافــه  النظــام 
الشــرعية يف اليمــن يف ٣١ مــارس 
٢٠١٥.وهنــاك أيضــًا نفــي منالنظــام 
ــات  ــرة لالام ــن م ــر م ــري أكث اإلرت
املوجهــة هلــم بدعــم احلوثيــني مــن 
خــالل الوجــود اإليــراين يف مياههــا 
ــل كان  ــذه العوام ــة ، كل ه اإلقليمي
لــه دور كبــري يف إعــادة الثقــة وتبديــد 

ــاوف. املخ
ــارة  ــأن الزي ــني ب ــض املحلل ويعتقدبع
النظــام  رئيــس  ــا  قــام  الــيت 
ــدة  ــاض، مل تكــن ولي ــري إىل الري اإلرت
ــة  قــرار مفاجــئ، وإمنــا تعتــرب حصيل
غــري  الدبلوماســية  التحــركات 
املعلنــة، شــاركت فيهــا دول خليجية 
ــت  ــرا، توج ــة ألمس ــة حليف وإفريقي
بتقــدمي دعــوة مــن امللــك الســعودي 
أن  كثــريون  ويــرى  أفورقــي.  لزيــارة 
العالقــة بــني قطــر وإرتريــا كانــت 
ومازالــت هــي اجلســر مــا بــني إرتريــا 
ــا وبعــض  ودول اخلليــج ومــا بــني إرتري
يف  الدوحــة  أفلحــت  إذ  جرياــا، 
إعــادة العالقــة بــني اخلرطــوم وأمسرا 
ولطفــت مــا بــني أمســرا ومقديشــو، 
ــني  ــاطة ب ــى الوس ــزال ترع ــي ال ت وه
ــى الرغــم مــن  ــويت وأمســرا، عل جيب
ــادة  ــح يف إع ــر مل تفل ــود قط أن جه
ــرا  ــا وأمس ــس أباب ــني أدي ــة ب العالق

ــد.  بع
احلــرب يف اليمــن هلــا إنعكاســات 
إقتصاديــًا  اإلرتــري  الوضــع  علــى 
وسياســيًا وأمنيــًا، وقــد أشــار تقريــر 
ــة  ــام اململك ــدة إىل قي ــم املتح لألم
ــة الســعودية بتقــدمي الدعــم  العربي

إرتريــا  إىل  وقــود  وإمــدادات  املــايل 
التعــاون  لتمهيدالطريــق لضمــان 
ذكــر  الوقــت  نفــس  ويف  اإلرتــري، 
ــام  ــر نفســه مزاعــم حــول قي التقري
اإلمــارات العربيــة املتحــدة باحلصــول 
علــى عقــد إجيــار ملينــاء عصــب ملــدة 
٣٠ عامــا ويفســر تواجــد الســفن 
البحريــة اإلمارتيــة يف مينــاء عصــب .

ــواردة أعــاله فــإن  ووفــق املعلومــات ال
النظــام اإلرتــري قــدم التســهيالت 
ــب  ــريب عق ــف الع ــة للتحال املطلوب
التعهــد الســعودي اإلمــارايت بتقــدمي 
حزمةاقتصاديــة تُخــرج النظــام مــن 
ــة.  ــه االقتصادي ــاج ألزمت ــق الزج عن
مــن الناحيــة االقتصادية تعتــرب إرتريا 
الدولــة الوحيــدة الــيت ال يتحــرك 
ــام  ــادي ، النظ ــر االقتص ــا املؤش فيه
واالقتصــاد  التجــارة  يف  متحكــم 
ولديــه إمكانيــة الســيطرة الكاملــة 
يف املــد واجلــزر القتصــاد البــالد وال 
ســيما سياســة تغيــري العملــة اليت 
مكنــت مــن خفــض ســعر الصــرف 
إغــالق  مــع  تقريبــًا  النصــف  إىل 
ــوازي وســحب كل  ــف الســوق امل ووق

ــار. ــدي التج ــن أي ــوال م األم
سياســيًا ومبــا خيتــص عــن دول اجلــوار 
ــري يعيــش  ــري فــإن النظــام اإلرت اإلرت
يف حالــة الالحــرب والالســلم مــع 
كٌل مــن إثيوبيــا وجيبــويت نتيجــة 

اخلالفــات احلدوديــة ويعــاين مــن أزمــة 
العــامل اخلارجــي  يف عالقاتــه مــع 
ــذي يتضامــن  بإســتثناء الســودان ال

ــن. ــر والعل ــه بالس مع
والتــأزم  األوضــاع  هكــذا  ظــل  يف 
بعــد  الدوليــة  العالقــات  أفــق  يف 
ــن  ــريب متك ــف الع ــه بالتحال التحاق
ــة ،  ــه اإلقليمي ــتعادة عالقات ــن اس م
وخــرج مــن عنــق الزجاجــة باقتصاده 
املتهالــك بالدعــم الســخي الــذي 
العــريب.ويف  التحالــف  مــن  تلقــاه 
ــري  ــام اإلرت ــع النظ ــري املتواض تقدي
بعــد إلتحاقــه بالتحالــف العــريب 
قوتــه  اســتعاد  احلوثيــني  ضــد 
ــني  ــى املواطن ــلطه عل ــه وتس وجربوت
ــم  ــم وإذالهل ــج إفقاره  ــج وانته
حبجــز أمواهلــم يف البنــوك حــىت 
رقــاب  علــى  ســيطرته  يســهل 

الضعفــاء. 
وأمــا عــن الــدور العســكري اإلرتري يف 
اليمــن يؤكــد تقريــر لألمــم املتحــدة 
أن ٤٠٠ جنــدي إرتــري مت نشــرهم يف 
ــيت  ــف ال ــوات التحال عــدن لدعــم ق
تقودهــا الســعودية. وأيضــًا إرتريا هي 
الدولــة املفضلــة للتحالــف لتدريــب 
ــك  ــة وذل القــوات العســكرية اليمني
ــة بــني  لتشــابه التضاريــس اجلغرافي
ــكرات  ــئت معس ــد أنش ــن وق البلدي

ــا هلــذا الغــرض. ــب يف إرتري للتدري
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تأســس التحالف اإلســالمي يف ٣ ربيــع األول 
ـ ، املوافــق ١٥ ديســمرب٢٠١٥م بقيادة  ١٤٣٧هــ
ــم ٣٤  ــعودية ، يض ــة الس ــة العربي اململك

دولــة عربيــة وإســالمية  .
يعتــرب التحالف اإلســالمي ملحاربــة اإلرهاب 
ــيت  ــة ، ال ــر مشولي ــم واألكث ــوة األه اخلط
أطلقتهــا اململكــة يف إطــار خطــة واعــدة 
العــريب  ، بامتداديهــا  األمــة  الســتعادة 
واإلســالمي حلاضرهــا ومســتقبلها ، الذين 
ــة عليهــا . ــا كقصعــة تتداعــى األكل بات

يــأيت التحالــف اإلســالمي ، بعد بــروز مكانة 
الدولــة الســعودية لــدى خمتلــف الفاعلني 
اإلقليميــني والدوليــني ، والــيت تعززت عمليا 
مــع االيــار الكبــري الــذي حلــق بــدول 
قطبيــة يف املنطقــة ، مثل : مصــر ، والعراق 
، وســوريا. وارتــدادات ذلــك علــى باقي الــدول ، 
مــا كــرس اململكــة قطبــا هامــا قــادرا على 
اســتعادة زمــام املبــادرة ، وانتشــال املنطقــة 
ــوازن»  ــدان الت ــول وفق ــيت « الذه ــن حال م
اللتــني أصيبــت مــا تزامنــا مــع مــا عرف 

ـ ( الربيع العــريب). بــ
التصدي الســعودي بــدأ عمليا باالحنيــاز إىل 
منجــز ( الربيــع العــريب ) ، ومــن مث التصــدي 
للتغــول الفارســي يف املنطقــة ، عرب حتالف 
ــة  ــة وحامس ــة عادل ــوض معرك ــريب خي ع
ــريا  ــة .وأخ ــا آمث ــت أحالم ــن ، حطم يف اليم

التحالــف اإلســالمي ملحاربــة اإلرهــاب .
أهــم توجســات األعــداء الــيت أعقبــت 
تكوين التحالف اإلســالمي ملحاربــة اإلرهاب 
! قبــل أن جيــف مــداده الــذي كتــب بــه : مــا 
صــرح به الكرملــن  برفضــه التعليق على 
إنشــاء التحالــف الوليــد ، وأكــد يف الوقــت 
نفســه على إجيابيــة توحيد اجلهــود ملحاربة 

اإلرهــاب .

أمــا موقــف الرئاســة الروســية ، فتمثــل يف 
توجيــه ثالثــة أســئلة عــن املولــود اجلديــد ، 
حيــث قــال املتحــدث بامسهــا : ( مل تتوافــر 
لدينا املعلومات التفصيليــة اليت حنتاجها 
، ممــن يتكــون التحالــف ؟  ومــا هــي أهدافه ؟ 

وبــأي شــكل ســيحارب اإلرهــاب ؟ ) .


وشــعاره املرفــوع منــذ الوهلــة : ( أن اإلرهــاب 
اإلســالم  مسعــة  تشــويه  إىل  عمــد 
واملســلمني يف العــامل ، وأنــه موجــه ضــد 
اجلميــع ). األمــر الــذي اســتدعى تشــكيل 
ــا ،  ــريث عملي ــذي س ــد وال ــف اجلدي التحال
التحالــف العــريب الــذي أسســته اململكــة 
ــرم الشــيخ  ــالل قمــة ش حلــرب اليمــن خ
األخــرية ، والــذي حيــد كال مــن إيــران والعــراق 
وســورية .  وهــذا يعطــى إشــارة واضحة بأن 
التحالــف اإلســالمي ســريكز علــى املكــون 

الســين فقــط  .
أهــم التحديــات الــيت يواجههــا التحالــف 
اإلســالمي تتمثــل يف حتديــني كبرييــن غــري 
مســبوقني يف التاريــخ املعاصــر لــدول 
املنطقــة ، ومهــا : داعــش والنفوذ اإليــراين يف 

املنطقــة  .


ـ  جنــاح التحالف يرتكز علــى جدية وعزمية  ١
ــا  ــدول اإلســالمية واملضــي قدم وإصــرار ال
ــعروا  ــذي استش ــام ال ــار اهل ــذا املس يف ه
أمهيتــه ؛ والســري فيــه بوعــي ومســئولية 

حنــو األمــام .
ـ  مالمســة ذلك آمال وتطلعات الشــعوب  ٢
اإلســالمية املحبطــة مــن مواقــف دوهلــا 
الــيت كانــت متخاذلــة بعض الشــيء فيما 
ــل هــذه الشــعوب  ــر تفاع ــى ؛ وتقدي مض
واهلتــاف باســم التحالف اإلســالمي وعقد 
ــد  ــة بع ــه ، خاص ــة علي ــال العريض اآلم
إعالنه التدخل يف ســوريا عســكريا ، ووصول 

طالئعــه إىل قاعــدة أجنرليــك التركيــة .
ـ هــذا االلتفاف الشــعويب حــول التحالف  ٣
، يعــد تصاحلــا مــع األنظمــة القائمــة على 
ــل  ــل حم ــذي ح ــام ال ــى الع ــاط الرض بس
ــت توســم الشــعوب  ــوم كان ــة ، ي الغضب
أنظمتهــا بشــجر الغرقــد الــذي زرع حلماية 

ــة املحتلني . الصهاين
ـ عــادت املهابــة للــدول اإلســالمية بعــودة  ٤

التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب
اإليجابيـات .. والمخـاوف 

ا:





١٧الرسالة ـ العدد  ٢٠

األمــل يف القــوة واملنعــة ، واالجتمــاع علــى 
كلمــة ســواء.

تــأىب الرمــاح إذا اجتمعــن تكســرا   **   وإذا 
افترقــن تكســرت آحــادا 

ــتجمع  ــالمي يس ــف اإلس ــو التحال فهاه
حشــوده املهيبــة على ميــدان االســتعراض 
وإعــداد الــالزم مــن القــوة ومــن ربــاط اخليــل 
!.. ومتــازج الصفــوف ومجــع الشــمل مشال 
اململكــة ، يف عرض تدرييب مهيــب ؛ مناورات 
حتت مســمى رعد الشــمال ! حىت كاد ســنا 
برقــه يذهــب بأبصــار األعداء مــن كل جنس 
وملــة ، منــاورات مل يشــهد هلــا مثيــل يف 
الشــرق األوســط مــن قبــل ــذا احلجــم 

والقــوة . 
يــوم  املجلجــل  زحفهــا  انطــالق  بــدأ 
عســكرية  قــوة  بقــوام  ٢٠١٦/٢/٢٧م 
ضخمــة العــدد والعتــاد مــن ٢٠ دولــة بلــغ 
عــدد جنودهــا املشــاركني ٣٥٠ ألــف مقاتل ، 
و٢,٥٤٠ طائــرة مقاتلة ، و٤٦٠ مروحية قتالية 
ــة ومدرعــة متطــورة ،  ــف دباب ، وعــدد ٢٠ أل

ــة  . ــفن احلربي ــات الس ومئ
هذا احلشــد والتســليح الرهيــب كان كافيا 
إلرعــاب األعــداء ، كمــا هــو كذلــك مصــدر 
قــوة هــذا التحالف الــذي يضم إضافــة إىل 
اململكــة العربيــة دولــيت تركيا وباكســتان ، 
وهــي الــدول األعىت تســليحا واألكثــر هيبة.
ظهــر ذلــك جليــا مــن خــالل مقطــع 
الفيديــو الــذي نشــرته قنــاة (دن برو إتــش دى 
) األمريكيــة ، وحجــم الرعــب الذي ســببته 
منــاورات رعــد الشــمال لإلعــالم األمريكــي 
، وحالــة الرهبــة الــيت انتابتهــم عــن حجم 
وعــدد القــوات املذكــورة أعــاله ، وقــال املذيــع 
علــى مقطــع الفيديــو املنشــور : ال ميكــن 
أن تكــون منــاورات ــذا احلجــم العــددي يف 
املقاتلــني ، واملعــدات والطائرات القتاليــة ، أن 
تكــون تدريبــا ســلميا ، وتابع يقــول : إمنا ذلك 
إشــارة الســتعداد دخــول الــدول اإلســالمية 
عســكريا يف ســوريا ، وأضــاف : كمــا أن هذه 
ــة  ــة وواضح ــالة صرحي ــه رس ــدول توج ال
وشــديدة اللهجــة .. وفيهــا من اســتعراض 
القــوة لــكل مــن روســيا وإيــران ، وبالطبــع 
الواليــات املتحــدة ، وكل مــن يزعزع اســتقرار 

الشــرق األوســط .
وال أدرى ملــاذا أشــار املذيــع إىل الواليات املتحدة 
، يف معــرض حديثــه عــن رســائل التحالــف 
اإلســالمي املوجهــة إىل كل مــن روســيا 
وإيــران بقولــه وبالطبــع الواليــات املتحــدة ؟!
بالرغــم ممــا تتمتــع بــه أمــريكا مــن عالقات 
وطيــدة مــع الــدول املكونــة للتحالــف 
اإلســالمي وحمــور صداقاــا ؟ فــإن هــذه 

اإلشــارة يف نظري ليســت مــن فــراغ ! فإما أن 
الواليــات املتحــدة قــررت التخلــي عــن الدول 
اإلســالمية الســنية وهــم أيضــا يشــعرون 
بذالــك! وإن مــا قامــوا بــه فعــال اســتعراض 
مقصــود حــىت للواليــات املتحدة كمــا قال 
املذيــع ، أو أن هنالــك اصطفافات وتفامهات 
روســية إيرانية أمريكية (ســرية) املذيع على 
علــم ــا ويعي مــا يقــول بشــأا ، وليس 
جمــرد أن ذلــك نابــع مــن دهشــة املوقــف ، 
إمنــا هــو جــزء يســري مــن تراتيب مســتقبل 

املنطقــة الــيت حتــاك هنــا وهنالــك .
وأردف املذيــع قائــال مواصلــة هلول املشــهد 
ومتحدثــا عن شــدة وقوة املهــارات التدريبية 

يف
املنــاورات اجلاريــة « رعد الشــمال»  متســائال 

هــل : هــذا عــرض للســالم ؟!
ــال : بالطبــع ال ،  مث جييــب علــى نفســه قائ
والصحيــح هــو أن الشــرق األوســط يقــوم 
باســتعراض القــوة اهلائلــة الــيت تكمن يف 
احتــاد الــدول العربيــة واإلســالمية . ويؤكــد 
علــى أن هــذه التدريبــات هــي أكــرب منــاورة 
عسكرية ميكن أن يشهدها العامل والتاريخ 
؛ بســبب ضخامــة عــدد اجلنــود املشــاركني 
واملعدات القتالية والطائــرات احلربية ، ويعدد 
يف دهشــة األرقــام املشــاركة مــن جديــد ، أن 
ــرد  الشــرق األوســط يســتخدم أســلوب ف
العضــالت ، وأن هــذا ليــس عرضــا أو تدريبــا 
عســكريا ، إمنــا هو إنــذار واضح وصريح كما 
يقول يف اية تعليقه : أن حمتوى الرســالة 
املوجهــة مــن الشــرق األوســط إىل روســيا 
وإيــران  وأمــريكا هــو» حنــن أقويــاء وجاهــزون 
للذهــاب إىل احلــرب يف ســوريا»  وأن ما تفعله 
الــدول العربيــة ليــس جمــرد دعايــة أو جــذب 
نظــر اإلعــالم ، ولكنها حقيقة للقــوة اليت 
ميلكهــا الشــرق األوســط...  هــذا واحلــق مــا 

شــهد بــه األعــداء . 
انظــر كيــف أــم كانــوا يســتبعدون 
وحدتنــا! وكيــف هــم اليــوم يتوجســون من 
حلظــة انتباهتنــا ، فبمجــرد هــذه القفــزة 
حتســبوا هلــا وهاهلــم أمرهــا وحذروهــا من 
أن يفيــق هــذا املــارد النائم ! فيحيل حيام 

إىل جحيــم كمــا فعــل األولــون .
أمــا ســلبيات هــذا التحالــف فتتمثــل يف 

اآليت:
ـ  اخلشــية مــن أن تتحــول هــذه اهليعــة  ١
إىل شــبح يقــض مضاجــع الشــرق والغرب 
ــك  توجســا منــه حــىت ومل مل يكــن كذل
بالفعــل ، ويتــم االلتفــاف عليــه مــن عــدة 
ــائل  ــع وس ــه وقط ــد إضعاف ــا بقص زواي
التســليح منــه ألنــه شــب عــن الطــوق أو 

ــه فعــال وناقشــه  ــا قال ــك م كاد . ومــن ذل
الربملــان األورويب ، حيــث حــض الــدول األوروبية 
بضــرورة حظــر بيع األســلحة للســعودية ! 
وهــذا القــرار كان يوم اخلميــس ٢٠١٦/٢/٢٥م 
مبجــرد أن شــعروا بــأن التحالــف اإلســالمي 
جــدي وخيطــو حنــو األمــام خطــوات عمليــة 
أوالهــا بعــد التأســيس « رعــد الشــمال « 

الــذي ســتتبعه خطــوات علــى الطريــق .
ــد  ــة بع ــم خاص ــتبعد منه ــذا ال يس وه
توريــط اململكــة يف الوضــع الســوري حــىت 
ــالح  ــيل الس ــن س ــا م ــاع أن حيرموه النخ
الــذي كان يأتيهــا كل حــني مــن قبــل ؛ كأن 

ــن فقــط ! الغــرض مــن شــرائه للتخزي
وباملناســبة جميء امللك ســلمان علــى رأس 
اململكة غــري الكثري من مواقف الســعودية 
يف كثــري مــن املواقــف واملياديــن ، وأعــاد هيبة 
الدولــة الســعودية بل وهيبة الــدول العربية 
واإلســالمية ، األمــر الــذي ال يــروق للكثريين .

ـ  اخلــوف مــن توقــف التحالــف اإلســالمي  ٢
عنــد هــذا احلــد مــن التكويــن بعــد حتريض 
اخلصــوم علــى دولــه وشــعوب الســنة 
قاطبــة ، وهــا قــد بدأ ســيف األعــداء يعمل 
ــاليب  ــكل األس ــين وب ــى كل س ــدة عل حب
ــال  ــة اغتي وىف أي مــكان ، ومــن هــذا حماول
ــارس  ــخ ١ م ــرين بتاري ــض الق ــور عائ الدكت
٢٠١٦ يف الفلبــني علــى يــد جمهولــني ، وهو 
ــن  ــزم م ــة احل ــع عاصف ــف بشــدة م الواق
قبــل والتحالــف اإلســالمي مــن بعدهــا  .

ـ  اخلــوف من أن ختدع الشــعوب اإلســالمية  ٣
ــهيتها  ــو ش ــن فتح ــا الذي ــن حكامه م
لألجمــاد ، وكســبوا التفافهــا واصطفافها 
 ، األرصفــة  علــى  ببيعهــا  خلفهــم  
بتحطيــم هــذه األحــالم ال قــدر اهللا مبــا 
ـ « فنــون التســويات واملســاومات  يعــرف بــ
مــع اخلصــوم  «، فريتــد ســهمها ، وتتفلــت 
هائمــة علــى وجهها يأســا ، وحتــرق األخضر 
واليابــس غضبــا  ، وأن ينتــج عن هــذا احلراك 
الضخــم غــري الــذي أملــت منه الشــعوب ، 
فيقطــع الطريــق على ثــورة الشــعوب اليت 
قدمت اآلالف من الشــهداء وخلقــت التوازن 
علــى األرض متدرجــة يف مقاتلــة النصريية 
ــل  ــا ، ب ــن غريه ــر م ــم أكث ــربت كنهه وخ
ــى  ــت مصــدر إهلــام للحكومــات عل كان

مقاتلــة هــؤالء الروافضــة ... 
ختامــا رب ســائل يســأل ، هــل مــع امتــالك 
أمتنــا اإلســالمية هذه القــوة اهلائلــة اليت 
أرعبــت األعداء مبجرد أن حشــدت للمنــاورات 
تعجــز عــن فــك احلصار عــن شــعب قطاع 
غــزة املحاصــر الــذي ينتظره املــوت اجلماعي 
؟ إن مل نقــل عــن حترير فلســطني الدولــة ..؟!
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الشــورى  جملــس  عقــد  نعــم 

ينايــر  يف  األول  الــدوري  اجتماعــه 
املاضــي ووقــف علــى أداء املكتــب 
التنفيــذي ، واألداء خيتلــف حســب 
كان  بعضهــا  ففــي   ، املجــاالت 
إىل  يصــل  مل  وإن  جيــدا  األداء  
درجــة الطمــوح مقارنــة بالوضــع 

االســتثنائي الــذي نعيــش فيــه ، ويف 
بعــض املجــاالت حتتــاج إىل املزيــد 

مــن البــذل واجلهــد .
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عــاش املجلــس الوطــين يف خالفــات 
دائمــة منــذ تأسيســه أقعدتــه عــن 
ــه ، ومل يســتطع  مهامــه املنوطــة ب
جتاوزهــا خــالل الفتــرة املاضيــة ، وهو 
ــتقبل  ــى مس ــدا عل ــق ج ــر مقل أم
زادت  اخلالفــات  وهــذه   ، املعارضــة 
يف  املتهالــك  النظــام  عمــر  مــن 
بالدنــا ، األمــر الــذي يتطلــب مــن 
ــين  ــس الوط ــات املجل ــع مكون مجي
ــدي  ــتوى التح ــى مس ــوا عل أن يكون
وأن   ، ــم  املناطــة  واملســئولية 
يترفعــوا عــن سفاســف األمــور  ، 
وأن ينظــروا بتجــرد إىل الواقــع الــذي 
ــوء  ــن اللج ــعبنا م ــه ش ــش في يعي
الأرى ســببا  واحلقيقــة   . والتشــرد 
مــربرا منطقيــا هلــذه  أو  مقنعــا 
النفــس  هواجــس  إال  اخلالفــات 
فقــط . أمــا الســؤال عــن جهــود 
املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري فقــد بــذل 
مســاعي حثيثــة باملشــاركة مــع 
ــف  ــان التحال ــرب جل ــواء ع ــن س آخري
واملجلــس ، كمــا عمــل علــى لقــاءات 
ملعرفــة  األطــراف   مــع  ثنائيــة 
ــب  ــة وتقري ــات اجلاري أســباب اخلالف
ــات  ــدمي مقترح ــر بتق ــات النظ وجه

ــدع . ــرأب الص ل
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 : للمعارضــة  لقاءيــن  مت  نعــم 
نــرويب  ، ولقــاء  لقــاء فرانكفــورت 
. واللقاءيــن خمتلفــني متامــا مــن 
حيــث املشــاركة واألجنــدة والنتائــج 
، لقــاء فرانكفــورت مت فيــه جتــاوز 
أن  رغــم  وإقصائهــم  لإلســالميني 
بعــض األجنــدة املطروحة يف الورشــة 
مهــم  فيهــا  اإلســالميني  وجــود 
ــف مل  ــن لألس ــا ، لك ــدا يف نظرن ج
تقــدم دعــوة املشــاركة للتنظيمــات 

مــن  تعتــرب  الــيت  اإلســالمية 
اإلرتريــة  السياســية  القــوى  أبــرز 
ــاحة  ــطة يف الس ــة والناش املعارض
، فحــدث تغييــب وإقصــاء هلــذه 
لــدى  فســر  الــذي  األمــر  القــوى 
قطــاع عريــض مــن املجتمــع اإلرتــري 
يســعى  هــذا توجــه جديــد  بــأن 
إلقصــاء اإلســالميني ســواء كان مــن 
اجلهــة الداعيــة واملنظمــة أو اجلهــات 
اإلرتريــة  القــوى  مــن  املشــاركة 
مبجاراــا وســكوا علــى هــذا 
التغييــب ، وبعــث هــذا الســلوك 
خمــاوف مــن نشــوء اصطفافــات 
جديــدة يف الوقــت الــذي تبــذل فيــه 
صــف  لتوحيــد  حيثيــة  مســاع 

املعارضــة وجتــاوز خالفاــا .
أمــا لقــاء نــريويب كان لقــاء منظمــا 
ــية  ــوى السياس ــة الق ــع غالبي ومج
اإلرتريــة ، وخــرج بنتائــج جيــدة ، وأقل 
ــه أزال بعــض املخــاوف  مــا يقــال في
الــيت نشــأت عــن لقــاء فرانكفــورت 
، وميكــن أن يكــون أرضيــة صلبــة 
ملــا أوجــده مــن الثقــة بــني األطــراف 

املشــاركة .


  







ــني  ــع ب ــيت جتم ــتركات ال ــم املش نع
ــك  ــدا ، وهنال ــرية ج ــالميني كث اإلس
ــد  مســاعي ــذا اخلصــوص لتوحي
إىل  والتنســيق  والتعــاون  املواقــف 
ــا ميكــن عملــه يف هــذا  أقصــى م

ــأن . الش






األوضــاع يف الداخــل ســيئة جــدا 
ــاين  ــزال الشــعب يع ــة ، وال ي ومقلق
ــام  ــذا النظ ــش ه ــن طي ــن م األمري
ــيت  ــاء ال ــاته اخلرق ــل وسياس الفاش
واجلــوع  الفقــر  تكريــس  إىل  أدت 

واخلــوف ، وكل هذا متعمدا إلذالل هذا 
الشــعب األيب الكــرمي الــذي مل يبخل 
ــه ونفســه يف  ــه مبال يومــا علــى ثورت
ســبيل نيــل حريتــه واســتقالله مــن 
املحتــل ، والوضــع االقتصــادي أســوأ 
حــاال ، حــي يعيــش املواطــن كفافــا 
، والواجــد فيــه واملعســر ســواء ، 
هكــذا خطــط لــه النظــام أن يعيــش 
ــري يف وطنــه بعــد كل  اإلنســان اإلرت
التضحيــات الــيت قدمهــا خــالل 
ــر ،  ــل التحري ــن أج ــا م ــني عام الثالث
ــل  ــري دلي ــرا خ ــة مؤخ ــري العمل وتغي
ــت  ــوال أدخل ــكل األم ــك ف ــى ذل عل
 ، فيــه  واحتجــزت  النظــام  بنــوك 
واملواطــن يعــاين مــن الفقــر واجلــوع 
مــن  اســتلمها  الــيت  واألمــوال   ،
ــدات  ــب وعائ ــاء عص ــتئجار مين اس
ــاب  ــا يف حس ــا كله ــب وغريه الذه

ــام . ــس النظ رئي




ــري يف الداخــل  حقــوق اإلنســان اإلرت
منتهكــة ، ويفقــد أبســط مقومــات 
العصابــة  تأخــذه   ، اإلنســانية 
يف جنــح الظــالم وال أحــد يعــرف 
مصــريه بعــد ذلــك ، وإذا ســأل أحــد 
صاحبــه  مصــري  فمصــريه  عنــه 
ــب  ــت التعذي ــجون حت ــع يف الس يقب
ــدون  ــه ب ــراف من ــزع االعت ــىت ينت ح
املجتمــع  دور  أمــا   ، حماكمــة 
الــدويل مل يتجــاوز  تكويــن جلــان 
ــارات يف  ــاكات واإلش ــي االنته لتقص
تقاريــر املنظمــات املهتمــة ــذا 
الشــأن بوجــود انتهــاكات حلقــوق 
خطــوة  هــذه   ، اإلرتــري  اإلنســان 
ــاج  ــابق حتت ــن يف الس ــة مل تك إجيابي
إىل دعــم مــن كل القــوى اإلرتــري 
والشــعبية  واملدنيــة  السياســية 
 ، املوثقــة  باملعلومــات  بتزويدهــا 
وتكثيــف محــالت التعبــري عــن الــرأي 
باملظاهــرات والوســائط اإلعالميــة 
ــة  ــدويل إىل مرحل ــع ال ــع املجتم لدف
اختــاذ إجــراءات مباشــرة جتــاه النظــام 
اإلرتــري ملحاســبته ومعقابتــه ، واحلد 
الــيت  وانتهاكاتــه  ممارســاته  مــن 
ــقاء  ــؤس والش ــوف والب ــت اخل فرض

والتشــرد للشــعب اإلرتــري .
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ِ ُمْســتَِعينَا .. رَاٍض بِــِه  أَْبــَدأُ بِاْســِم اهللاَّ
َــا  ــا َهَدان ِ َكَم ــُد ِهللاَّ ــا ..وَاْلَحْم ــرًا ُمِعينَ ِّ ُمَدب
ــُدهُ  ــا ..أَْحَم َ ــقِّ وَاْجتَبَان ــبِيِل اْلَح ــى َس ... إِلَ
َمَســاوِي  وَِمــْن   ... وَأَْشــُكرُْه  ُســْبَحانَُه 
ــِل  َعَملِــي أَْستَْغِفرُْه..وَأَْســتَِعينُُه َعلَــى نَْي
ــَدا .. َمــْن  الرَِّضــا ... وَأَنَّ َخْيــرَ َخْلِقــِه ُمَحمَّ
ــى  ــولُُه إِلَ ـ رَُس ــَدى . ــاِت وَاْلُه ــا بِاْلبَيِّنَ َ َجاءَن
ــِن  ــَدى وَدِي ــورِ وَاْلُه ــِق .. بِالنُّ ــِع اْلَخْل َجِمي
ــَدا ... وَاآلِل  ُّنـَـا وََمجَّ اْلَحــقِّ ..َصلَّــى َعلَيــِه رَب

ــد: ــْرَمَدا .وبع ــا َس ــِب دَوَاًم ْح وَالصَّ
إن العلــَم هــو احليــاةُ، واهللا – جــل وعــال - 
خلــق اإلنســان لعبادتــه، وأمــره بتوحيــِده 
ــُق العمُل الــذي يُْرِضي  وطاعتـِـه، وال يتحقَّ
اهللاَ - ســبحانه وتعــاىل- ويُْنِجي العبَد يف 
الدنيــا واآلخــرةِ إال بتعلُّــم العلــم النافــع؛ 

ألن العمــَل بــدون علــٍم ضــالٌل.  
فــإذن اجلنــة ال تُْدَخــل إال بعمــل، ﴿ اْدُخلـُـوا 
ــوَن ﴾ [النحــل:  ــْم تَْعَملُ ــا ُكْنتُ ــَة بَِم اْلَجنَّ
ــل إىل اجلنــة ال  ــُل الــذي يُوَصِّ ٣٢]،  فالعَم
ًســا علــى علم شــرعي  بــد أن يكــون ُمؤسَّ
مــن كتــاب اهللا وســنة رســول اهللا - صلى 

اهللا عليــه وســلم-. 
وال يقــوم ــذا العلــم ويعلمه للنــاس إال 
العلمــاء، املســتقيمون علــى طاعــة اهللا، 
هــم الذيــن يبينــون للنــاس ويعلموــم 
أمــور دينهــم ودنياهــم، فالعلــم ال يؤخــذ 
عــن الكتــب والقــراءة، وال يؤخــذ عــن 
اجلهــال واملتعاملــني، وال يؤخــذ عــن علمــاء 
ــم  ــذ العل ــا يؤخ ــة، وإمن ــالل والبدع الض
ــول اهللا – جــل  ــني، ق عــن العلمــاء الرباني

َّانِيِّنيَ بَِمــا ُكْنتُْم  وعــال-: ﴿ وَلَِكــْن ُكونـُـوا رَب
تَُعلُِّمــوَن اْلِكتـَـاَب وَبَِمــا ُكْنتُْم تَْدرُُســوَن ﴾ 

ــران: ٧٩،  آل عم
ــدون  ــب، وب ــدون تع ــل ب ــم ال حيص والعل
طلــب، بــل ال بــد مــن طلــب العلــم، أينما 
ــه،  ــب يف حتصيل ــن التع ــد م ــد، وال ب وج
وهــو يف ســبيل اهللا - عــز وجــل -، قــال - 
صلــى اهللا عليــه وســلم -: « َمــْن َســلََك 
ُ لَُه  َل اهللاَّ َطرِيًقــا يَْلتَِمــُس ِفيِه ِعْلًمــا َســهَّ
َطرِيًقــا إِلـَـى اْلَجنَّــِة » ، فالعلــم النافع هو 
الطريــق إىل اجلنــة، وهــذا العلــم النافع إمنا 
ــول اهللا  ــنة رس ــاب اهللا ويف س ــو يف كت ه
- صلــى اهللا عليــه وســلم - ، وال يؤخــذ 
إال عــن أهلــه املعروفــني بــه ، الــذي تلقــوه 
عمــن قبلهــم ، وألقــوه علــى مــن بعدهم 
، وتوارثــه املســلمون ، كمــا قــال - صلــى 
اهللا عليــه وســلم -: فـــ ( إِنَّ اْلُعلََمــاءَ ُهــْم 
وَرَثـَـُة األَْنبِيـَـاءِ، لـَـْم يَُورِّثـُـوا دِينـَـارًا وَالَ دِرَْهًمــا، 
ََّمــا وَرِثـُـوا اْلِعْلــَم، َفَمــْن أََخــَذ بـِـِه، أََخــَذ  وَإِن

بَِحــظٍّ وَاِفــرٍ ). 
فالعلــم ال يشــبع منــه، وهلــذا قــال اهللا 
لنبيــه حممــد - صلــى اهللا عليــه وســلم 
-: ﴿ وَقـُـْل رَبِّ زِْدنِي ِعْلًمــا ﴾ [طه: ١١٤]، ومل 
يأمــره بالزيــادة مــن شــيء إال مــن العلــم ، 
وهــو مــرياث األنبيــاء واملرســلني ، وَحَملَتـُـه 
ــى  ــلني، ويُتَلَقَّ ــاء واملرس ــة األنبي ــم ورث ه
ــُم عنهــم؛ ولذلــك حبصــول العلــم  العل
الشــرعي فإنــه حيصــل اخلــري الكثــري، ملــن 
وفَّقــه اهللا - ســبحانه وتعــاىل- ، والعلــم 
ليــس لــه حــدٌّ يُْنتَهى إليــه، وإمنــا كل يأخذ 

منــه علــى قدر مــا وفقــه اهللا وأراده اهللا له، 
وإال فــاهللا جــل وعــال يقــول: ﴿ وََمــا أُوتِيتـُـْم 

ِمــَن اْلِعْلــِم إِال َقلِيــال ﴾[اإلســراء: ٨٥]، 
ولكن هــذا القليــَل إذا كان ِعْلًما صحيًحا 
فهــو مبــارك ونافــع، فليســت العــربة 
ــة  ــربةَ بنوعي ــنَّ الع ــم، ولك ــرة العل بكث
العلــم، والعــربةَ بالعمــل ــذا العلــم، « 
ــَم مــا  َــه اهللا ِعْل ــْن َعِمــَل مبــا َعلِــم أورَث َم
ــر، فــإن العلــَم  لَــْم يَْعلَــم » ، كمــا يف األث
ينمــو ويـَـْزداد مــع العمــل ، ويرحل مــع ترك 
العمل. وكل النــاس حباجة إىل العلم، وكلُّ 
املســلمني كذلــك، أكثر مــن حاجتهم إىل 
ــَم  ــواء؛ ألن العل ــراب واهل ــام والش الطع
تَْحيـَـا بــه القلــوب، وتســتنري بــه البصائر، 
ويــُدّل علــى اهللا، وعلــى جنتـِـه، فهــو أْلــزَُم 
مــن الطعــام والشــراب واهلــواء؛ ألنَّ هــذه 
كلَّهــا مغذيــٌة لألبــدان، وأمــا العلــُم فهــو 
ُمَغــذٍّ للقلب والبصــريةِ، وإذا تعلَّــم اْلِعْلَم 
النَّاِفــع وعمــل بــه فإمنــا يَُغــذِّي قلبـَـه، مبــا 
ــه لعبــادة اهللا وحــده ال شــريك لــه،  يؤهل

فــال بـُـدَّ مــن تعلُّــِم اْلِعْلــم . 


أوال: علــم حيتــاج إليــه كل مســلم، وال 
ـم  يســتغين عنــه مســلم، وهــو تعلـُّ
أحــكام عقيدتــه وأحكام صالتــه، وأحكام 
ــه  زكاتــه، وأحــكام صيامــه، وأحــكام َحجِّ
وعمرتــه ، والعبــادات األخــرى ، فــال بــد مــن 
؛ ألنَّ اهللا -عــز وجــل-  العلــم الشــرعيِّ
ــني  ــا ب ــون َحَكًم ــَم لِيَُك ــذا العل ــزَل ه أْن
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النــاس فيمــا خيتلفــون فيــه، ﴿ َكاَن النَّاُس 
يَن  ــرِ ُ النَّبِيِّنيَ ُمبَشِّ ــًة وَاِحــَدةً َفبََعــَث اهللاَّ أُمَّ
وَُمْنِذرِيــَن ، وَأَْنــزََل َمَعُهــُم اْلِكتـَـاَب بِاْلَحــقِّ 
ـاِس ِفيَمــا اْختَلَُفــوا  لِيَْحُكــَم بَْيــَن النـَّ
ِفيــِه ﴾ [البقــرة: ٢١٣]، ﴿ َفــإِْن تَنَازَْعتُــْم 
ــوِل ﴾  ِ وَالرَُّس ــى اهللاَّ ــرُدُّوهُ إِلَ ــْيءٍ َف ــي َش ِف
ــرَّدُّ إىل  ــو ال ُّ إىل اهللا ه ــرّد ــاء: ٥٩]، وال [النس
ــرَّدُّ  ــو ال ــوِل ه ــرَّدُّ إىل الرس ــاِب اهللا، وال كت
ــه  ــى اهللا علي ــنِة الرســوِل - صل إىل س
ــنَة إال  ــاَب والس ــُم الكت ــلم-، وال يَْعلَ وس
ــكاَم  ــون األح ــن يعرف ــم الذي ــاءُ، ه العلم
ــن  ــِة ِم ــِة التفصيلي الشــرعيََّة مــن األدل
ــى اهللا  ــولِِه - صل ــنِة رس ــاب اهللا وس كت

ــلم-.  ــه وس علي
أن  العلمــاء  علــى  امليثــاق  أَخــذ  واهللا 
ــَذ  ــه ، ﴿ وَإِْذ أََخ ــاس وال يكتمون ــوا للن يبين
ُ ِميثَــاَق الَِّذيــنَ أُوتـُـوا اْلِكتَــاَب لَتُبَيِّنُنَّــُه  اهللاَّ
ــران: ١٨٧]  ــه ﴾ [آل عم ــاِس وَال تَْكتُُمونَ لِلنَّ
ــَذهُ اهللاُ علــى العلمــاءِ  ــاقٌ أَخ ، فهــذا ميث

ــاس.  ــوا للن لِيبَيِّن
وهــذا النــوع جيــب علــى كل مســلم 
ومســلمة، على كل حــر وعبــد، وعلى كل 
صغــري وكبــري، فيتعلمــوا هــذا احلــد مــن 
العلــم . كمــا أوجب علــى العــوام واجلهال 

أن يتعلمــوا وال يبقــوا يف جهلهــم. 
أمــا النــوع الثــاين: فهو مــا حيتاجــه الناس 
ــا  ــد، وإمن ــه كل أح ــد ال حيتاج ــا، وق عموًم
ــكام  ــم أح ــل تعل ــا، مث ــه عموًم حيتاجون
ــكام  ــة، وأح ــكام األنكح ــالت، وأح املعام
ــة  ــكام األقضي ــربة، وأح األطعمــة واألش
واخلصومــات، وأحــكام اآلداب الشــرعية 
العامــة، فهــذه قــد ال يتيســر لكثــري مــن 
النــاس أن يتعلموهــا، ولكــن إذا تعلمهــا 
مــن املســلمني مــن يقــوم حباجــة النــاس 
فإنــه يكفــي، وهــذا يســمى بفــرض 
ــن  ــي م ــن يكف ــه م ــام ب ــة، إذا ق الكفاي
النــاس فإنــه يبقــى يف حــق البقية ســنة، 

مــن أفضــل الســنن. 
َكاَن  وََمــا   ﴿ قــال:  وعــال-  جــل  واهللا - 
اْلُمْؤِمنـُـوَن لِيَْنِفــرُوا َكافًَّة ﴾ [التوبــة: ١٢٢]، 
ــم  ــب العل ــون لطل ــم يروح ــين كله يع
ــر  الــذي هــو النــوع الثــاين، فهــذا ال يتيسَّ
ِمــْن ُكلِّ  لــكل النــاس، ﴿ َفلَــْوال نََفــرَ 
ــة: ١٢٢]،  ــة ﴾ [التوب ــْم َطائَِف ــٍة ِمْنُه ِفْرَق
ــراد  ــه أف ــب من ــع يذه ــن كل جمتم أي م
مــن شــبام ومــن أذكيائهــم يتلقــون 
ــوز  ــك ال جي ــر ذل ــإذا تيس ــم ، ف ــذا العل ه
تركــه، وجيــب علــى والة األمــور أن يفتحــوا 
لــه املؤسســات العلميــَة، ويُعينــوا هلــم 
مدرســني، مث مــن كان عنــده اســتعداد 

ُهوا  يلتحــق يف طلب هــذا العلــم. ﴿لِيَتََفقَّ
ــوا  ــْم إِذَا رََجُع ــِذرُوا َقْوَمُه ــِن وَلِيُْن ي ــي الدِّ ِف
إِلَْيِهــْم لََعلَُّهــْم يَْحــَذرُون ﴾ [التوبــة: ١٢٢]. 
كانــت القبائــل علــى عهــد النــيب - 
ــلمون، مث  ــلم- يس ــه وس ــى اهللا علي صل
يذهــب منهــم مــن شــبام وأفرادهــم 
إىل املدينــة ليصلــوا معه، ويتعلمــوا منه 
صالته، ويســتمعوا إىل دروســه ومواعظه 
وتعليمــه، مث إذا لبثــوا مــدة كافيــة رجعــوا 
إىل قومهــم مبــا حصلــوا مــن العلــم 

ــم.  ــروه يف قومه فنش
فهــذا هــو ســبيل املســلمني مــن عهــد 
الرســول - صلــى اهللا عليــه وســلم-، وال 
ــني،  ــرض الع ــه، ف ــم بنوعي ــن العل ــد م ب
وفــرض الكفايــة، فــإذا تركتــه األمــة 
هلكــت، وضاعــت، ولكــن – واحلمــد هللا- 
ال يــزال هــذا اخلــري موجــودا، وملــا ضعفــت 
العلــم يف املســاجد  العنايــة بــدروس 
واحللقــات الــيت كانــت متوفــرة فيمــا 
ســبق يســر اهللا هــذه املــدارس اإلســالمية 
واملعاهــد العلميــة والكليــات الشــرعية، 
فيســر اهللا وجودهــا للمســلمني، فالتحق 
ــة  ــدوا حاج ــلمني، وس ــباب املس ــا ش 

ــلمني.  املس
مث مــا حيصــل يف الكثــري مــن الــدورات 
واحللقــات العلميــة، فيــه خري كثــري – وهللا 
احلمــد واملنــة-، وهــذا فيــه إقامــة احلجــة 
علــى العبــاد، وهــو مــن معجزات الرســول 
- صلــى اهللا عليــه وســلم-، ألن اهللا بعثه 
ــن  ــم، واجل ــرب والعج ــة، للع ــاس كاف للن
واإلنــس، بشــريا ونذيــرا، بلــغ الرســالة، وأدى 
األمانــة، ونصــح األمــة، وجاهــد يف اهللا 
ــْن  ــرٍ ِم ــا لِبََش ــا َجَعْلنَ حــق جهــاده، ﴿ وََم
َقْبلـِـَك اْلُخْلــَد أََفــإِْن ِمــتَّ َفُهــُم اْلَخالـِـُدوَن 
﴾ [األنبيــاء: ٣٤]، مث توفــاه اهللا -عــز وجــل-

ــرام  ــه الك ــده صحابت ــن بع ــه م ، وخلف
الذيــن قامــوا ــذا العلــم وهــذا اجلهاد يف 
ســبيل اهللا، حــىت نشــروا العلــم ونشــروا 
ــا، مث  ــارق األرض ومغار ــالم يف مش اإلس
جــاء جيــل التابعــني مــن بعــد الصحابــة، 
ــرون  ــني، والق ــل أتبــاع التابع ــاء جي مث ج
املفضلــة، مث تــواىل اخلــري يف األمــة وهللا 

احلمــد. 
وملا كثر الشــر والفنت، فإن اهللا - ســبحانه 
ــى رأس  ــث عل ــأن يبع ــل ب ــاىل- تكف وتع
ــة ســنة هلــذه األمــة مــن جيــدد  كل مائ
ــن  ــن م ــث اهللا املجددي ــا ، فبع ــا دينه هل
األئمــة، والدعــاة إىل اهللا، فقامــوا بالدعــوة 
ــم،  اهللا  فنفــع  والتعليــم،  اهللا  إىل 
ــني،  ــال أرض احلرم ــبيل املث ــى س ــذ عل وخ

كانــت يف األول مثــل البــالد األخــرى فيهــا 
ــا  ــل، وفيه ــا جه ــن فيه ــلمون، لك مس
عقائــد فاســدة، وفيهــا شــركيات وبــدع ، 
فيســر اهللا أن بعــث هلــا الشــيخ حممــد 
بــن عبــد الوهــاب - رمحــه اهللا- فهــو من 
املجدديــن قــام بنشــر التوحيــد والعقيدة، 
ــوذ  ــع املأخ ــم الناف ــاس العل ــم الن وتعلي
مــن الكتــاب والســنة، فعــاداه مــن عــاداه 
ــرب  ــه، ولكنــه ص وضايقــه مــن ضايق
واســتمر علــى دعوتــه، ويســر اهللا لــه مــن 
ــاعده،  ــور مــن آل ســعود مــن س والة األم
ومحــاه مــن أعدائــه وجاهــد معــه، حــىت 
حصلــت هــذه النعمــة، وال تــزال وهللا 
ــذه  ــتمر  يف ه ــأل اهللا أن تس ــد، ونس احلم
ــي،  ــط الوح ــني، ومهب ــالد احلرم ــالد، ب الب
ومبعــث الرســالة، وقبلــة املســلمني، يفد 
إليهــا املســلمون يف احلــج والعمــرة، مــن 
ــون إىل  أقطــار األرض، ويســتفيدون ويذهب
بالدهــم بالعلــم والعقيــدة الصحيحــة 
، ويعلمــون مــن خلفهــم ، فانتشــر هــذا 

اخلــري. 
لقــد صــارت الكلمــة الطيبــة تبلــغ 
واحــدة،  حلظــة  يف  واملغــارب  املشــارق 
وهــذه  الت  املســجَّ هــذه  وتنتشــر 
املطبوعــات يف كل البــالد، ينتفــع ــا من 
شــاء اهللا أن ينتفــع، وتقــوم احلجــة علــى 
ــوم  ــا، فتق ــا ورفضه  ــع ــن مل ينتف م
عليــه حجــة اهللا - ســبحانه وتعــاىل-، ﴿ 
ــْن بَِشــريٍ وَال نَِذيــرٍ  َــا ِم ــا َجاءَن أَْن تَُقولُــوا َم
ــى  ُ َعلَ ــرٌ وَاهللاَّ ــريٌ وَنَِذي ــْم بَِش ــْد َجاءَُك َفَق
ُكلِّ َشــْيءٍ َقِديــر ﴾ [املائــدة: ١٩]، فبلــغ 
ــَو  هــذا الديــن مبلــغ الليــل والنهــار، ﴿ ُه
الَّــِذي أَرَْســَل رَُســولَُه بِاْلُهــَدى وَدِيــِن اْلَحقِّ 
يــِن ُكلِّه ﴾ [التوبــة: ٣٣]،  لِيُْظِهــرَهُ َعلَى الدِّ
فظهــر ديــن اهللا علــى ســائر األديــان، وبلــغ 
ــد. ــزال وهللا احلم ــارب، وال ي ــارق واملغ املش

ــره ، وأن  ــم ونش ــم بالعل ــا أن ت فعلين
نعمــل بــه ، وإال فإنــه يكــون حجــة علينــا 
، وهلــذا يقــول الشــيخ حممــد بــن عبــد 
الوهــاب - رمحــه اهللا-: « اعلــم أن اهللا 
أوجــب علينا تعلــم أربع مســائل، والعمل 
ــن » ، وهــذه املســائل األربــع يف ســورة 
العصــر، وهــي الــيت حيفظهــا كل واحــد 
مــن املســلمني ، الكبــري والصغــري، البدوي 
ســورة  حيفظــون  كلهــم  واحلضــري، 
العصــر، وفيهــا هــذه املســائل األربــع 
ــعادة، وإذا  ــت حتققــت الس ــيت إذا حتقق ال
ــت  ــا ضاع ــيء منه ــد ش ــدت أو فق فق
فيقــول  اإلنســان،  وخســر  الســعادة 
تعــاىل: ﴿ وَاْلَعْصــرِ  إِنَّ اإلْنَســاَن لَِفــي 
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ُخْســر ﴾ [العصــر: ١، ٢] أي كل إنســان، 
مــن امللــوك، والتجــار، والعلمــاء، والذكــور 
واإلنــاث، واألحــرار والعبيــد، فــكل إنســان 
هــو خاســر إال مــن اتصــف بأربع مســائل، 
ــاِت  الَِح ــوا الصَّ ــوا وََعِملُ ــنَ آَمنُ ﴿ إِال الَِّذي
ْبــرِ ﴾  وَتَوَاَصــْوا بِاْلَحــقِّ وَتََواَصــْوا بِالصَّ

[العصــر: ٣].
ــان ال  ــان، واإلمي ــي : اإلمي ــألة األوىل ه فاملس
يتحقــق إال بالعلــم، والعلــم ال يتحقــق إال 

 . بتعلمه
واملســالة الثانيــة هــي : العمــل الصاحل ، 
فــال يكفــي العلــم، بــل ال بــد مــن العمل، 
ومل يقــل عملــوا فقــط، بــل قــال عملــوا 
الصاحلــات، فــال بــد أن يكــون العمــل 
ــإذا  ــر األعمــال فاســدة، ف صاحلــا، ألن أكث
مل تكــن علــى كتــاب اهللا وســنة رســوله، 

فهــي فاســدة، وتعــب بــال فائــدة. 
واملســألة الثالثــة هــي : التواصــي باحلــق، 
فــال يكفــي اإلميــان وعمــل الصاحلــات 
وحــده، بــل ال بــد أن يتواصــوا باحلــق، فال بد 
مــن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، 
ــد أن يعلمــوا النــاس العلــم النافــع،  وال ب
فهــذا مــن التواصــي باحلــق، وال يكفــي أن 
ــدون أن  تصلــح نفســك وتتــرك النــاس ب
تعلمهــم، وأن تبلغهــم، وأن تنذرهــم، ال بد 
أن تصلــح نفســك مث تســعى يف إصــالح 

غــريك. 
واملســألة الرابعــة هــي : التواصي بالصرب، 
ــان والعمــل الصــاحل والتواصــي  ألن اإلمي
باحلــق ال بــد فيهــا كلهــا مــن املشــقة، وال 
بــد أن ينالــك مــن النــاس مــا ينالــك مــن 
ــاه  ــرب معن ــرب، والص ــك بالص األذى، فعلي
ــها  ــزع ، وحبس ــن اجل ــس ع ــس النف حب
عــن الكســل؛ فــإن بعــض النــاس ينشــط 
يف تعليــم العلــم والدعــوة إىل اهللا واألمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، مث إذا تعرض 
ألي مشــقة أو ألي اعتــراض أو ألي جمــادل 
ــع  ــوة وانقط ــن الدع ــف ع ــل توق بالباط
عنهــا ، بــل ال بــد مــن الصــرب، ﴿ يـَـا بُنَــيَّ 
ــِن  ــَه َع ــْر بِاْلَمْعــرُوِف وَانْ ــالةَ وَأُْم ــِم الصَّ أَِق
اْلُمْنَكــرِ وَاْصبِــْر َعلَــى َمــا أََصابَــَك إِنَّ 
ذَلِــَك ِمــْن َعــْزِم اْألُُمــور﴾ [لقمــان: ١٧]، 
وقــال تعــاىل: ﴿ وَتَوَاَصــْوا بِاْلَحــقِّ وَتَوَاَصْوا 
ْبــرِ ﴾ [العصــر: ٣]،  ويقــول علــي بــن  بِالصَّ
ــرب  ــه-: «الص ــي اهللا عن ــب - رض أيب طال
ــن اجلســد»،  ــرأس م ــة ال ــن مبرتل ــن الدي م
لــو كان متعافيــا متكامــال  فاجلســد 
ــى  ــه ال تبق ــه فإن ــل رأس ــا، إذا أزي وضخم
ــن الــذي ليــس  فيــه حيــاة ، وكذلــك الدي

معــه صــرب ال يثبــت بــل يــزول. 

والعمــل ال يكــون صاحلــا إال إذا توفــر فيــه 
شــرطان: 

الشرط األول: اإلخالص هللا -عز وجل. 
الشــرط الثــاين: املتابعة للرســول - صلى 

اهللا عليه وســلم-. 
 ِ قــال تعــاىل: ﴿ بَلـَـى َمــْن أَْســلََم وَْجَهــُه ِهللاَّ
وَُهــوَ ُمْحِســٌن ﴾ [البقــرة: ١١٢]، فاإلســالم 
ــالص،  ــو اإلخ ــرط األول، وه ــو الش ــذا ه ه
واإلحســان هو اتبــاع الرســول - صلى اهللا 
ــابُِقوَن األوَّلـُـوَن ِمَن  عليــه وســلم-، ﴿ وَالسَّ
ــْم  ــَن اتَّبَُعوُه ــارِ وَالَِّذي ــَن وَاألنَص اْلُمَهاِجرِي
ــم  ــة: ١٠٠]، أي اتبعوه ــاٍن ﴾ [التوب بِإِْحَس

بإتقــان . 


ــري،  إن املســؤولية عظيمــة، والواجــب كب
ــورع،  ــم: ال ــب العل ــى طال ــب عل ــا جي ومم
واحلــرص  بالعلــم،  والعمــل  والتقــوى، 
ـ مــع احلــذر  علــى نشــر العلــم وتبليغــه 
ــوة إىل  ــم ـ، والدع ــري عل ــوى بغ ــن الفت م
باملعــروف،  واألمــر  بصــرية،  علــى  اهللا 
والنهــي عــن املنكــر، والقــدوة الصاحلــة، 
واالســتمرار يف طلــب العلــم حــىت املمات، 
واجلــرأة يف احلــق، والوعــي الكامل الشــامل 
بواقــع األمــة، ومعرفــة ســبيل املجرمــني.

ــرعي  ــم الش ــلك العل ــراط يف س إن االخن
يعــين أن صاحبــه وقــف نفســه هللا، 
ونــذر وقتــه خلالقــه، يتعلــم ليعمــل 
ويعلِّــم ويدعــو ويصلــح، وإذا مل يقــم 
ــيقوم  ــن س ــه فم ــم بواجب ــب العل طال
بــه؟!، ويكفــي أن نعلــم أنــه لــو قــام عــدد 
ــا  ــم مل ــم بواجبه ــالب العل ــن ط كاف م
ــإىل اهللا  ــتوى، ف ــذا املس  ــة ــت األم كان

املشــتكى.


وهــو بيــت القصيــد، والــذي جيــب التركيز 
ــرى  ــه ؛ وذلــك ملــا ن ــام ب ــه واالهتم علي
ــني،  ــة العامل ــني وقل ــرة املتعلم ــن كث م
وملــا نشــاهد مــن إعجــاب كثــري مــن 
طــالب العلــم بألقاــم ونســيام 
لرســالتهم يف أمتهــم وجمتمعاــم 
ــوا خطــورة إمهاهلــم  ؛ حيــث مل يدرك
ــى اهللا  ــوله - صل ــر اهللا (تعــاىل) ورس ألم
عليــه وســلم-، وأيضــًا: ملــا نلحــظ مــن 
القصــور الواضــح يف مناهــج التعليــم، 
وخباصـــة الفصـــل الواضـــح بني العلـم 
والعمـــل، واألمــة إمنــا حتتــاج ـ يف احلقيقة 
ـ إىل العلمــاء املؤثريــن العاملــني، اآلمريــن 

ــر. ــن املنك ــني ع ــروف والناه باملع

إن العلــم ال قيمــة لــه بــدون العمــل، 
ولــذا: تكاثــرت النصــوص يف الكتــاب 
ـ مؤكــدة  والســنةـ  وكــذا أقــوال الســلف 
ــذرة  ــل، وحم ــم بالعم ــط العل ــوب رب وج
مــن الفصــل بينهمــا: كــم نقــرأ يف كل 
يــوم قــول اهللا (تعــاىل): ((َغْيــرِ املَْغُضــوِب 
الِّــَني)) [الفاحتــة: ٧]، قــال  َعلَْيِهــْم وَال الضَّ
العلمــاء: املغضــوب عليهــم: هــم الذيــن 
مل يعملــوا بعلمهــم، ويدخــل فيهــم 
اليهــود ــذا الوصــف، والضالــون: هــم 
الذيــن يعملــون علــى جهــل وضــالل، 
فهمنــا  فهــل  النصــارى،  ومنهــم 

املقصــود؟!.
ــرِّ  ــاَس بِاْلبِ ــرُوَن النَّ ــاىل): (( أَتًاُم ــال (تع وق
وَتَنَســْوَن أَنُفَســُكْم وَأَنتـُـْم تَْتلـُـوَن الِكتَاَب 
ــال: ( ال  ــرة: ٤٤]، وق ــون َ)) [البق ــال تَْعِقلُ أََف
تــزول قــدم ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عند 
ــر  ــس)... وذك ــن مخ ــأل ع ــىت يس ــه ح رب
ــم) (٦)،  ــا عل ــل فيم ــاذا عم ــا: (.. وم منه
وكان - صلى اهللا عليه وســلم- يستعيذ 

بــاهللا مــن علــم ال ينفــع (٧).
ــل  ــم ال يعم ــل عل ــرة: (مث ــو هري ــال أب وق
بــه كمثــل كــرت ال ينفــق منــه يف ســبيل 
ــرأ  ــن ق ــم م ــر: ( ال يغررك ــال عم اهللا)، وق
ــه) ،  القــرآن، ولكــن انظــروا مــن يعمــل ب
وقــال ســهيل بــن عبــد اهللا: (الدنيــا جهل 
ومــوات ، إال العلــم، والعلــم كلــه حجــة، 
ــاء إال  ــه هب ــل كل ــه، والعم ــل ب إال العم
اإلخــالص، واإلخــالص علــى خطــر عظيــم 

ــه). حــىت خيتــم ب


وهــي آفــات مهلكــة، أو مضيعــة للعلم، 

أو مســببة لعــدم االنتفــاع بــه، ومنهــا:
اآلفــات؛ ألن  آفــة  وهــي  املعاصــي،   -١
العلــم هــو مــا ورث اخلشــية، قــال (تعاىل): 
َ ِمــْن ِعبَــادِهِ الُعلََمــاءُ))  ََّمــا يَْخَشــى اهللاَّ ((إن
[فاطــر: ٢٨]، واملعاصــي تناقــض اخلشــية.
٢- الكــرب والغــرور، وهــو مــن أســرع اآلفات 

إىل طلبــة العلــم، واملتعلمني.
٣- املراءاة واملخاصمة واجلدل.

٤- كتــم العلــم، وهــو يــؤدي إىل نســيانه 
ــالق  ــورع يف إط ــدم الت ــذا: ع ــه، وك وذهاب

ــم. ــال عل الفتــوى، والقــول ب
٥- االنشغال بالدنيا، وكثرة الفضول.

٦- املداهنــة يف ديــن اهللا، والســكوت عــن 
إظهــار احلــق، وعلــى إنــكار الباطــل.

ــرة،  ٧- النســيان، ويكــون عالجــه: باملذاك
وبــذل العلــم، وتــــرك أســـباب ذهابــه.
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تنظيــم الوقــت هــو مــن األســاليب 
وازدهــار   ، األمــم  لرقــي  الرئيســية 
حضارــا ، وظهــور هيبتهــا ، وبنــاء 
يتعــدى  الوقــت  وتنظيــم   . قوــا 
جمــرد ترتيــب املواعيــد إىل ربــط الوقــت 
ــد  ــم املواعي ــة يف تقيي ــداف والدق باأله

. والواقعيــة 
ــد  ــن التجدي ــا ع ــث دائم ــس تبح والنف
وتســعى دومــا للتغيري ، والعام الدراســي 
ــع  ــا للطفــل ؛ فتتطل ــا يومي ميثــل روتين
نفســه للراحــة وحتتــاج للتغيــري وكســر 
الروتــني ، وــدف اإلجــازة الصيفيــة 

ــني املمــل . لكســر هــذا الروت
وعندمــا ينتظــر التالميــذ إجازاــم 
ــاء  بشــغف كبــري تتعــاىل صرخــات أولي
األمهــات)  خاصــة   ) التالميــذ  أمــور 
معــربة عــن قلقهــا مــن اإلجــازة وكيــف 
ــد  ــذي يس ــن ال ــاء ؟ وم ــا  األبن يقضيه
ــة  ــه املدرس ــت تغطي ــذي كان ــراغ ال الف

ــي ! ــام الدراس ــالل الع خ


ــة  ــرة زمني ــي فت ــة ه ــازة الصيفي اإلج
تغلــق فيهــا املــدارس أبواــا ، متيحــة 
بعــد  واالســتجمام  للراحــة  فرصــة 
عــام مــن التحصيــل واالجتهــاد ، فتــأيت 
ــاد  ــني املعت ــك الروت ــر ذل ــازة لكس اإلج
ــن  ــه م ــا لدي ــل م ــا الطف ــرغ فيه وليف
ــرح  ــدة بامل ــة متوق ــض وطاق ــد فائ جه

ــب . واللع
واإلجــازة ســالح ذو حديــن إذا مل تســتغل 
ــى  ــاالً عل ــح وب ــًا تصب ــتغالال إجيابي اس
ــذ  ــا عندئ ــع ؛ أل ــذ وكل املجتم التلمي
ــاع  ــر ، وضي ــوات العم ــببًا لف ــون س تك
الزمــن ، وتعكــري الفكر ، واعتيــاد العادات 
الســالبة ، وتغيــري اهتمامــات الطفــل ، 
ورمبــا أورثــت ارتــكاب اجلرائــم واملوبقــات ، 
ــذل الفكــر واجلهــد  ــد مــن ب وهلــذا ال ب

ــك إال  ــى ذل ــازة ، وال يتأت ــتغالل اإلج الس
مــن خــالل برنامــج خمطــط يُمّكــن 
ــتمتاع  ــتفادة واالس ــن االس ــذ م التالمي
باإلجــازة الصيفيــة ؛ ألن اإلســالم عندما 
أمــر حبفــظ الزمــن وأعلــى مــن أمهيتــه 
وإشــباع  الصغــار  تطلعــات  يلــغ  مل 
واللعــب  املبــاح  باللهــو  رغباــم 

ــه . ــادف املوج اهل
ــاطات  ــج ونش ــاد برام ــن إجي ــد م ــال ب ف
تســهم يف تنميــة مهــارات التالميــذ 
، وإكســام خــربات تعليميــة تعــزز 
ومتنحهــم  العلميــة  مســتويام 
مهــارات التفكــري اإلبداعــي ، وتوســع 
أفقهــم اخليــايل ، فضــال عــن إثــراء 
معرفتهــم الثقافيــة والذاتيــة مــن خالل 
رغباــم  وإشــباع   ، تربويــة  وســائل 
باأللعــاب املأمونــة واهلادفــة . وذلــك 
إعمــاال لنظريــة التخلــص مــن الطاقــة 
الفائضــة ، وحفاظــا عليهــم مــن الفراغ 

العطلة الصيفية 
وكيفية استفادة األطفال منها
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، ومــا يورثــه مــن أضــرار تتمثــل يف : امللل 
ــالق الســيئة ، وعــدم   ، والكســل ، واألخ

ــر . ــمي املبك ــو اجلس ــوازن والنم الت
 مــن هنــا تظهــر أمهيــة الربنامــج 
املخطــط للعطلــة الصيفيــة ، وهــو 
ــطة  ــن األنش ــة م ــن جمموع ــارة ع عب
والثقافيــة  والتربويــة  الدينيــة 
ــا  ــم تنفيذه ــة ، يت واالجتماعيــة اهلادف
خــالل اإلجــازة الصيفيــة ، وهــي ذات 

ثالثــة أهــداف :
١- هــدف بنائــي : يتــم مــن خاللــه غرس 
ــاف  ــة واكتش ــم الفاضل ــادئ والقي املب
املعلومــات واألدوات الــيت ختــدم الطفــل 

يف املســتقبل .
٢- هــدف وقائــي : يتــم مــن خاللــه 
الســوء  رفقــاء  مــن  األبنــاء  محايــة 

األوقــات. وضيــاع 
٣- هــدف عالجــي : يتــم مــن خاللــه 
معاجلــة بعــض الســلوكيات الــيت تطــرأ 
علــى الطفــل مثــل ضعف الشــخصية 

وغريهــا .
يف  الربامــج  هــذه  تلخيــص  وميكــن 

: اآلتيــة  الفقــرات 
ــادئ  ــرس املب ــة ، بغ ــة الديني ١- التوعي
األخالقيــة احلميــدة يف نفــوس أبنائنــا 

التالميــذ .
ــن  ــم ع ــذي يت ــوي ، ال ــاط الترب ٢- النش
ــية  ــارات الدراس ــاف امله ــه اكتش طريق
ــع  ــل م ــه للتفاع ــيت يئ ــة ال واحلياتي

ــع . املجتم
ــارات  ــة مه ــايف وتنمي ــاط الثق ٣- النش
القــراءة والتعامــل مــع املكتبــة واإلذاعــة 

والصحافــة .
٤- النشــاط املهــين ، والــذي يتعــرف 
الطفــل مــن خاللــه علــى بعــض احلــرف 

ــة . ــارة والصيان ــات والتج والصناع
يف  املتمثــل  الرياضــي  النشــاط   -٥
ــن  ــة . وتكم ــة واجلماعي ــاب الفردي األلع
أمهيــة اللعــب لألطفــال بأنــه وســيلة 
مــن وســائل تطويــر الســلوك والتفكــري 
والطبيعــة  احليــاة  قوانــني  وتعلــم   ،
 ، املســؤولية  حتمــل  مــن  وأمناطهــا 
وحتقيــق االنتصــار أو قبــول اهلزميــة ، 
كمــا ينشــط ذاكــرة الطفــل . واللعــب 
املوّظــف لــه أمهيــة كبــرية يف حيــاة 
األطفــال إلســهامه املباشــر يف التكويــن 
العقلــي والنفســي واجلســماين . وال بــد 
ــول الطفــل وتوفــري  ــه مــن قــراءة مي في
ــبة  ــا واملتناس ــل إليه ــيت ميي األلعــاب ال

ــة. ــه العمري ــع مرحلت م

ومــن وســائل حتقيــق هــذه الربامــج 
: واألهــداف 

١/ املخيمات الصيفية .
٢/ خــالوي حتفيــظ القــرآن وحفــظ قــدر 

معــني مــن القــرآن يوميــا أو أســبوعيا .
تنمــي  الــيت  التدريبيــة  املراكــز   /٣

. املســتوى  وترفــع  املهــارات 
٤/ حلقات العلوم الشرعية .

ــات  ــاء الكتيب ــات واقتن ــاد املكتب ٥/ ارتي
ــدة . ــالت املفي واملج

يف  الصلــوات  علــى  املحافظــة   /٦
. املســاجد 

٧/ االنضمــام إىل جموعــة رياضيــة : 

ــدم ... . ــرة الق ــل ، ك ــباق اخلي س
٨/ زيارة األقارب وصلة األرحام .

الناجحــني  األشــخاص  زيــارة   /٩
. الطيبــة  األعمــال  يف  واملشــاهري 
١٠/ ممارســة األعمــال املرتلية واملشــاركة 
يف خدمــات البيــت كٌل مبــا يناســبه مــن 

الذكــور واإلنــاث.
الكورســات  مــن  االســتفادة   /١١
؛  املــدارس  تقــام يف  الــيت  الصيفيــة 
ــًا يســاعد  ألــا توفــر رصيــدًا حتصيلي
التلميــذ خــالل العــام الدراســي اجلديــد 
الدراســية  املقــررات  اســتيعاب  يف 

. بســهولة 



ــة  ــاج إليــه الطفــل غاي ــن القيــم رمحــه اهللا مــا ملخصــه : وممــا حيت قــال اب
ــاج : االحتي

١. االعتنــاء بأمــر خلقــه، فانــه ينشــأ علــى مــا عــّوده املــريب يف صغــره وهلــذا 
ــيت نشــا  ــة ال ــل التربي ــك مــن قب ــة أخالقهــم وذل ــاس منحرف ــر الن جتــد اكث

عليهــا.
٢. وكذلــك جيــب أن يتجنــب الصــيب إذا عقــل جمالــس اللهــو والباطــل 
ــاء، ومســاع الفحــش والبــدع ومنطــق الســوء فانــه إذا َعلِــق بســمعه  والغن

ــرب. ــه يف الك ــه مفارقت ــر علي عس
٣. وينبغــي لوليــه أن جينبــه األخــذ مــن غــريه غايــة التجنــب، فانــه مــىت اعتــاد 
ــذل  ــوده الب ــي ويع ــأن يعط ــذ ال ب ــأن يأخ ــأ ب ــة، ونش ــه طبيع ــار ل ــذ ص األخ

واإلعطــاء.
٤. وجينبــه الكــذب واخليانــة أعظــم ممــا جينبــه الســم الناقــع فانــه مــىت مــا 
ســهل عليــه ســبيل الكــذب واخليانــة أفســد عليــه ســعادة الدنيــا واآلخــره 

وحرمــه كل خــري.
٥. وجينبــه الكســل والبطالــة والدعــه والراحــة، بــأن يأخــذه بأضدادهــا، فــإن 
ــب  ــب عواق ــد والتع ــدم ، وللج ــة ن ــوء ومغب ــب س ــة عواق ــل والبطال للكس

ــم براحــه اجلســد . ــال العل ــري ال يُن ــدة، قــال حييــي بــن أىب كث محي
٦. ويعــوده االنتبــاه آخــر الليــل (للصــالة) فانــه وقــت قســم الغنائــم وتفريــق 
ــاد ذلــك صغــريا ســهل  ــز، فمســتقل ومســتكثر وحمــروم ، فمــىت اعت اجلوائ

عليــه كبــريا .
٧. وجينبــه فضــول الطعــام والــكالم واملنــام وخمالطــة األنــام ، فــان اخلســارة يف 

هــذه الفضــالت، وهــي تفــوت علــى العبــد خــري دنيــاه وآخرتــه .
٨. وجينبــه مضــار الشــهوات املتعلقــة بالبطــن والفــرج غايــة التجنــب ، فــإن 
متكينــه مــن أســباا والفســح لــه فيهــا يفســده فســادا يعــزُ عليــه بعــد 

ذلــك صالحــه.
ــكر  ــن مس ــه م ــل عقل ــا يزي ــاول م ــن تن ــه م ــن متكين ــذر م ــذر كل احل ٩. واحل
وغــريه ، أو عشــرة مــن يُخشــى فســاده أو كالمــه ، فــان ذلــك اهلــالك كلــه، 
ومــىت ســهل عليــه ذلــك فقــد ســهل عليــه الدياثــه وال يدخــل اجلنــة ديــوث.
١٠. وجينبــه لبــس احلريــر فانــه مفســد لــه، كمــا جينبــه شــرب اخلمــر والســرقة 
ــه  ــه متكين والكــذب. والصــيب وإن مل يكــن مكلفــا فوليــه مكلــف ال حيــل ل

مــن املحــرم . فإنــه يعتــاده ويعســر فطامــه عنــه.

توجيهات لتربية األبناء
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 منذ فجــر التاريخ.. يف كل حضــارة وأمة.. 
ــات،  ــاء عظيم ــذاذا ، ونس ــاال أف ــد رج جن
اســتطاعوا أن حيققــوا أشــياء يف حيام 
ــت  ــم.. كان ــن حوهل ــن م ــاة اآلخري وحي
مــن قبــل خيــاال يف األذهــان أو ومهــا مــن 
األوهــام أو ضربــا مــن املســتحيل أو رمبــا 

مل ختطــر علــى بــال أحــد مــن العاملــني.
ــن  ــخ ع ــدث التاري ــرة يتح ــؤالء العباق ه
ــم  ــار، ويذكره ــاب وإكب ــم بإعج عطائه
النــاس بتجلــة واحتــرام، مبــا قدمــوا 
ــزال ممتــدة  للبشــرية مــن إســهامات ال ت
األثــر والتأثــري يف عصرنــا احلاضــر ورمبــا يف 
ــوا  ــد غلب ــاء ق املســتقبل، فكأــم أحي
املــوت، وقهــروا الفنــاء، واســتطاعوا أن 

ــان. ــداد األزم ــى امت ــوا عل يبق
ــعراء  ــاء وش ــاء وحكمــاء وأدب ــم علم إ
ــادة  ــة وق ــون وساس ــفة ومصلح وفالس
ــا  ــد م ــانية حتص ــزال اإلنس ــوش.. ال ت جي
بــذروا مــن فكــر، وقدمــوا مــن مثــل 
صــاحل، وأحيــوا مــن مــوات النفــوس، 
وعاجلــوا مــن مشــاكل الفــرد واملجتمــع، 
ــوا  ــول، وناضل ــف احلق ــوا يف خمتل وخدم
يف خمتلــف املياديــن، ودفعــوا بالكائــن 
البشــري يف ســبل املعرفــة واحلكمــة 

ــة. ــارة واحلري ــي واحلض والرق
هــؤالء جيميعــا.. ممــن ســلف وخلــف 
ــوا قبــل كل شــيء ذوي إرادة ال تقهــر  كان
ــدر عــال مــن الثقــة بالنفــس  ــى ق ، وعل
كانــت الدافــع واملحــرك األول فيما حققوا 
ــود  وانتهــوا إليــه مــن جمــد ورفعــة وخل
وعظمــة.. يقــول تعــاىل: «.. فأمــا مــا 

ينفــع النــاس فيمكــث يف األرض..». 
ــداد  ــة العــزم، واالعت ــوة اإلرادة وصالب إن ق

العظيــم بالنفــس الــذي حيمل املــرء على 
املحاولــة والنجــاح، والشــخصية الواعية 
املصممــة الثابتــة، والقــادرة على التغلب 
علــى الشــهوات واألنانيــات واالنفعــاالت، 
واجلــراءة الواضحــة واهلادئــة والطمأنينة 
يف مواجهــة األحــداث وامللمــات، وموهبــة 
التأثــري يف أفــكار اآلخريــن واســتعدادام 
وقراراــم، ونشــاط الذهــن والرباعــة 
الضروريــة للتغلُّــب علــى خمتلــف أنــواع 
املشــاكل والتحديــات، كل ذلــك يشــكل 

ملمحــًا مــن مالمــح الثقــة بالنفــس.
يــرى العديــد مــن علمــاء النفــس أن القوة 
النفســية وقــوة الشــخصية تســتخدم 
ــات  ــدرة الفــرد علــى الثب ــري عــن ق للتعب
وتوكيــد  الــذايت  والضبــط  االنفعــايل 
الــذات، كمــا أــا تعكــس أخالق وعــادات 
الفــرد أثنــاء التعامــل مــع الضغــوط 
ــم  ــى احلل ــه عل ــك قدرت ــات، وكذل واالزم
االهتمــام  وعــدم  الغيــظ،  وكظــم 
بصغائــر األمــور، وهــي مــن أهــم العوامل 
الــيت متكــن اإلنســان مــن حتقيــق النجاح 
ــة  ــوة واملنع ــه الق ــا ب ــه أل يف حيات
والقــدرة علــى التركيــز للوصــول إىل 

ــات. ــة بثب ــج املطلوب النتائ
ــة  إن الثقــة بالنفــس وقــوة اإلرادة والعزمي
هــي إحســاس املــرء بقيمــة ذاتــه وحســن 
إعتــداده بنفســه واعتبــاره لذاتــه وقدراته، 
حركاتــه  يف  الثقــة  هــذه  فتترجــم 
ــكل  ــان بش ــرف اإلنس ــكناته، ويتص وس
ــة أو  ــق أو رهب ــي وتلقائــي دون قل طبيع
ــا  ــن حيكمه ــو م ــه ه ــف، فتصرفات تكل
وليــس تأثــريات املوقــف الــذي هو بصــدده، 
كمــا أــا نابعــة مــن ذاتــه وال شــأن هلــا 

ــال  ــا ع ــه مهم ــني ب ــخاص املحيط باألش
ــم.  ــوي تأثريه ــأم أو ق ش

وبعكــس ذلــك انعــدام الثقــة وهــو الــذي 
ــون  ــرف وكأن عي ــخص يتص ــل الش جيع
العاملــني ترقبــه وتتصيــد دقائــق حتركاتــه 
وتصرفاتــه ممــا يوقعــه حتــت تاثري نفســي 
ــواه  ــن ق ــريًا م ــدرًا كب ــده ق ــب يفق رهي
ــه   ــًا.. فيتملك ــدية مع ــية واجلس النفس
اإلحســاس  وعــدم  واإلحبــاط  القلــق 
ــلبية  ــكار الس ــن األف ــا م ــان وغريه باألم

ــرة. ــة واملدم اهلدام
إن هــذا الشــخص يــرزح يف براثــن القلــق 
الزائــد،   الســليب  واخلجــل  واخلــوف 
ــه،  ــن حيادث ــون م ــى النظــر يف عي يتحاش
ــك،  ــو يصافح ــاه وه ــت كف ــا تعرق ورمب
ــه عنــد  ــه وتغــريات نربات أو حتشــرج صوت
ــدم  ــرأس، يق ــئ ال ــًا مطأط ــث، دوم احلدي
رجــال ويؤخــر أخــرى يف اختــاذ قرارتــه، وكثريًا 
مــا يهــرع إىل اآلخريــن يف حــل مشــكالته،  
ــه  جتــده مسترســالً مــع عواطفــه ونزوات
دون تفكــري يف العواقــب وإعمــال للعقــل. 
إنــه ســريع االســتجابة يف تلبيــة رغبــات 
ــى حســاب  اآلخريــن حــىت لــو كان عل
اقتنــاص  يف  متلكئــًا  بطيئــًا  راحتــه، 
ــة  ــًا بالتبعي ــوانح، مكتفي ــرص والس الف
املطلقــة لآلخــر يف الفكــر والــرأي واملوقف 
مييــل معــه مينــة ويســرى دون احلاجــة 

ــان. ــل أو بره لدلي
إن املــرء الــذي يرضــى لنفســه أن ترتــع يف 
احضــان اهلــوان والــُذل حقــريًا صاغــرا ؛ 
ليــس عليــه أن ينتظــر تغيــريًا يف حظــه 
نفســه  مــداواة  عــن  يتــواىن  دام  مــا 

ــريه. ــري مص ــه وتغي ــني موقف وحتس
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إذًا مــا الــذي جيــب فعلــه إزاء هــذه العلــل 
واملشــكالت النفســية..؟

إن عــدم الثقــة يف النفــس هــي حصيلــة 
عوامــل نفســية ذاتيــة وبيئيــة أو أســرية 
ــنني  ــر الس ــى م ــع عل ــة تتجم متراكم
الشــخصية  ايتهــا  يف  لتكــون 
فضعيــف  اجلازعــة،  املضطربــة 
الشــخصية مل يولــد هكــذا بعللــه، وإمنا 
تكونــت علــى مــر الزمــن بفعــل عوامــل 
ــه،  ــة ب ــة املحيط ــن البيئ ــبة م مكتس
والتربيــة األوليــة الــيت خضع هلــا، حيث 
يتكامــل بنــاء الشــخصية علــى مراحــل 
وتدعــم بالســنني واملواقــف والتجــارب 
الــيت ميــر ــا اإلنســان يف حميطــه 
االجتماعــي والبيئــي، مــع عــدم اإلغفــال 
اجليــين لذلــك بطبيعــة  لالســتعداد 

ــال. احل
اجلزئيــة  - حلســن  هــذه  واســتيعاب 
ــه  ــة أن ــرار حقيق ــا إىل إق ــظ-  يقودن احل
ــة الصفــات الســلبية  ميكــن للمــرء إزال
ــا  ــه واحــالل حمله ــن حيات املكتســبة م
صفات أخــرى إجيابيــة، ويف احلديــث «وأتبع 
ــا  ــل م ــا»، ولع ــنة متحوه ــيئة احلس الس
تبذلــه العديــد مــن املؤسســات التربويــة 
مــن جهــود يف صياغــة الفــرد مــن خــالل 
العمليــة التعليميــة ينطلــق مــن هــذه 

ــة. الفرضي
ويف التــراث اإلغريقــي قصــة معروفــة لـــ 
ــا املشــهور  (دميوســتينوس) خطيــب أثين
الــذي كان متتامــًا عييّــًا ومل يلبــث أن 
أصبــح مضــرب املثــل يف طالقة اللســان 
وبالغــة املنطــق وفصاحــة البيــان بعــد أن 
مــارس لنفســه بنفســه وســائل اخلطابة 
ــن  ــري مم وطــرق الرباعــة فيهــا.. وغــريه كث
ــم  ــريت مصائره ــم وتغ ــت أحواهل تبدل

ــل العمــل اإلرادي. بفع
وقبــل الدخــول يف ســرد مجلــة مــن 
احللــول الــيت يقترحهــا املختصــون مــن 
علمــاء النفــس وعلمــاء الســلوك بغرض 
ــا  ــري بن ــات؛ ح ــك اآلف ــن تل ــص م التخل
معرفــة املقدمــات واألســباب الــيت تعيــق 
بنــاء الشــخصية الســوية الــيت تنعــم 
بقــوة اإلرادة وقــدرًا وافــرًا مــن الثقــة 
ــون: أن   ــرر املختص ــث يق ــس، حي يف النف
ــف  ــوار والضع ــزام واخل ــاالت اإل كل ح
النفســي نامجــة عــن نقــص يف كميــة 
ــوم  ــن املعل ــإن م ــة..!! ف ــوة العصبي الق
ــع  أن اجلســم البشــري يهــيء خــالل األرب
ــار  ــن التي ــة م ــاعة كمي ــرين س والعش
العصــيب ختتلــف باختــالف كل فــرد، 

ومعظــم األمــراض والعلل تنجــم نتيجة 
ــة،  ــة العصبي ــة الطاق ــص يف كمي لنق
األمــر الــذي حيتــم علينــا ابتــداءًا العمــل 
ــارة  ــة اجلب ــذه الطاق ــى ه ــاظ عل للحف

ــا. ــدم تبديده ــة وع ــروة الثمين والث
 ولــن يتــأيت ذلــك إال باكتســاب مجلة من 
ــنة  ــادات احلس ــات والع ــال والصف اخلص
ــة  ــة الطبي ــة الوصف ــرب مبثاب ــيت تعت وال
واحللــول الناجــزة الــيت يقترحهــا املقــال 
ــل  ــك العل ــن تل ــيء م ــه ش ــق ب ــن تعلَ مل

ــى النحــو التــايل: عل

١
يرافــق تلبيــة الرغبــات احلســية العميقة 
ــار العصــيب،  انفــاق قــدر كبــري مــن التي
املــرء  اســتجاب  كلمــا  أنــه  حيــث 
النفعاالتــه العاطفيــة خســر قســما 
مــن طاقتــه العصبيــة، وأهــم هــذه 
االنفعــاالت: الغضــب، وحــب الظهــور 
ــور  ــة الظه ــان، ورغب ونشــدان االستحس

ــب الشــهرة. وح
إن الغضــب واهليــاج.. والثرثــرة والســعي 
وراء الفضــول، وطلــب الظهــور والشــهرة 
مــن  ذلــك  ومــا إىل  الصيــت..  وحــب 
أوضــاع وحــاالت تكلــف املــرء جهــدًا 
نفســيا ورصيــدا مــن الطاقــة النفســية 
ال ميكــن تعويضــه.. ليــس هــذا فحســب 
بــل كل أمــر يتعــارض مــع حــاالت التوافق 
النفســي يكلــف املــرء جهــدًا مــن التيــار 
العصــيب يــؤدي بــه يف ايــة املطــاف إىل 
فقــدان الثقــة يف النفــس.. وصــدق معلم 
البشــرية حيــث يقــول: «الرب مــا اطمئنت 
إليــه النفــس.. واإلمث مــا حــاك يف صــدرك 
وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس.. أو كمــا 

قــال صلــى اهللا عليــه وســلم.
ــرء  ــل امل ــا استرس ــه كلم ــين أن ــذا يع ه
يف االســتجابة النفعاالتــه العاطفيــة 
وأطلــق العنــان لرتواتــه خســر قــدرا كبريا 
مــن طاقتــه العصبيــة.. علينا أن نعــي إذًا 
أن مــن يفتقــرون إىل الثقــة يف أنفســهم 
ينفقــون هــذه الثــروة الثمينــة املحــدودة 
أصــالً يف غــري مــا نفــع ويبذروــا تبذيــرا 
ــادت  ــا لع  ــوا ــو احتفظ ــوائيًا، ول عش
حتســني  يف  العميــم  باخلــري  عليهــم 
«ولــو  وتبديــل مصائرهــم..  حياــم 
ــكان  ــه ل ــون ب ــا يوعظ ــوا م ــم فعل أ

ــًا..». ــد تثبيت ــم وأش ــريًا هل خ

٢
فــن الســيطرة يعــرب عــن قــدرة اإلنســان 

علــى مقاومــة عمليــة التأثــري النفســي 
املوجهــة مــن طــرف آخــر، وفيــه مناهــج 
متبعــة يف عمليــات التحقيقــات األمنية 
لــدى أجهــزة االســتخبارات. كمــا ينــدرج 
ــى إخفــاء املشــاعر  ــرء عل ــدرة امل ــه ق حتت
والعواطــف بــأن ال تظهــر علــى قســمات 
ــُم أي أثــر علــى مــا يعتلــج  وجهــه وال ينّ

ــه. يف دواخل
 وجيــدر بنــا هنــا أن نقــف مليًا مــع موقف 
ــة  ــكيمة ومهاب ــذ ذو ش ــامل ف ــد لع فري
ذلكــم هــو القاضــي أبــو بكــر الباقــالين 
املتــويف ســنة ٤٠٣هـ يف قصته املشــهورة 
مــع ملــك الــروم عندمــا ابتعثــه اخلليفــة 
العباســي يف مهمــة  دبلوماســية فيمــا 
يبــدو شــاهدنا يف القصــة أن ملــك الــروم 
ــالين  ــي الباق ــى القاض ــارس عل أراد أن مي
ــى  ــث دع ــي، حي ــري النفس ــة التأث عملي
بآلــة موســيقية ذات نغــم بالــغ التأثــري.. 
ــن  ــا كان م ــوره، فم ــزف حبض ــر أن تع فأم
ــك  ــراد ذل ــدرك م ــو ي ــل وه ــامل اجللي الع
ــري النفســي  ــاوم هــذا التأث ــك إال أن ق املل
فعمــد إىل جــرح يــده لينشــغل عــن تأثري 
ــة  ــو اهلم ــه عل ــه..!ّ! إن ــة جبرح ــك اآلل تل
ــارة  وهــو ممــا ال يدركــه غــري النخبــة اجلب
مــن بــين البشــر.. «ومــا يالقاهــا إال الذيــن 
صــربوا ومــا يلقاهــا إال ذو حــظ عظيــم» 

فرمحــة اهللا علــى الباقــالين.
ــح  ــة مين ــذه اخلصل ــى ه ــرُس عل إن التم
العصــيب،  للجهــاز  مفيــدا  هــدوءًا 
ــن  ــاق م ــان االنعت ــن لإلنس ــدرج ميك وبالت
ــتفزة مهمــا  ــال املواقــف املس ُــر حي التأث
ــا  ــس، وحينه ــى النف ــا عل ــم وقعه عظ
يشــعر بنفســه أكثــر قــوة وأعظــم ثقــة.

٣
إن النــوم اهلــاينء والــوايف الوديــع ضــرورة 
ال بــدة مــن تلبيتهــا إلزالة التعــب اليومي 
ــام  ــذي حيــل بالبــدن، فمــن ين واإلرهــاق ال
بانتظــام يســتفيق مرتاحًا خاليــًا من كل 
مــا يتعبــه ويربكــه، ويقبــل مــن مثـَـة على 
ــاره ملتابعــة أعمالــه ونشــاطاته، ألنــه 
ــكيمة  ــوي الش ــن، ق ــايف الذه ــود ص يع
ــادرًا  ــه، ق ــيت تعترض ــاب ال ــال الصع حي
ــا  ــة آثاره ــاكل ومقاوم ــل املش ــى ح عل

علــى النفــس.
ــان  ــة اإلنس ــل هيئ ــاينء جيع ــوم اهل والن
اخلارجيــة منبســطة مؤتلقة، بــه يصفو 
ــزول  ــد، وت ــر ويصم ــدأ النظ ــون، ويه الل
القضــون و التجاعيــد، كمــا أن الصــوت 
حيســن ويعــذب جرســه، ويصبــح النطق 
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واضحــًا قويــًا معــربًا، وهــي مــن الصفات 
الالزمــة يف الشــخصية املؤثــرة.

والنــوم أخــريًا يطيــل العمــر..!ّ! فــكل 
ــاع  ــن ســاعات الكــرى انقط ســاعة م
إن  أو  النائــم،  حيــاة  ملجــرى  حقيقــي 
شــئت فقــل إطالــة يف القــدرة علــى 
مقاومــة األيــام أي العمــر.. لذلــك ينصــح 
املختصــون مبعــدل مثانيــة ســاعات يف 
يقضيهــا  أدىن  كحــد  واليلــة  اليــوم 
ــاة. ــن احلي ــا ع ــا منقطع الشــخص غافي
ــت  ــذل ويفت ــه خي ــهر واألرق فإن ــا الس أم
ــاطة  ــه ببس ــرعة ألن ــم بس ــان اجلس كي
ينخــر يف البدن ويســلمه فريســة لــألدواء 
واألمــراض الــيت ال حيلــة لــك معهــا 
لتنعــم باســتقامة حياتــك علــى اجلــادة.

٤
وثــورة  والنرفــزة  والغيــظ  االخنــذال  إن 
األعصــاب واالهتيــاج تعــرب عــن نفســها 
يف صفحــات الوجــه وخلجاتــه.. وإيقاعات 
اليــد  وإشــارات  وتشــنجاته،  الصــوت 
وحركاــا.. وهــي متنــع اإلنســان مــن 
اهلــدوء الداخلــي العميــق واملثمــر، وتزيــد 
مــن بلبلــة كيانــه النفســي وإدخــال 
الفوضــى يف ذهنــه ونواحــي نشــاطه، 
ــاع عنهــا يعــود بفوائــد مجــة  واالمتن
والتمــرس  إحصاءهــا،  نتســتطيع  ال 
أكــرب  النفــس  وامتــالك  بالتماســك 
مســاعد علــى تنميــة اإلرادة والعزميــة 

والثقــة بالنفــس.
تقــاوم  وأن  ــدأ  أن  علــى  فاعمــل 
ــم العقــل،  االضطــراب اخلارجــي بتحكي
فاإلنســان الرزيــن الرصــني يقابــل كل 
ــرتع  ــة املتحكــم وي ــرات بعقلي ــك املؤث تل
عنهــا معظــم تأثرياــا الســالبة علــى 

ــه. نفس
وأمــا الغضــب فــإن كبحــه يبــدأ مبقاومة 
حركــة نفســية خفيفــة هــي: اســتفراغ 
الصــرب.. فــإذا صــربت أول األمــر احتفظت 
ــو  ــق حن ــلكت أول الطري ــاردا س ــك ب بدم
متاســك قــوي حيــال االســتفزازات املثــرية.. 
ــات  ــن الثب ــو م ــا ترن ــتبلغ م ــا س حينه

النفســي املطلــوب. 
وأخــريًا ال ختلــط أيهــا املكافــح يف ســبيل 
النصر بــني الفاعلية الصحيحــة املثمرة 
واملنتجــة، والتســرع والرعونــة والصخب، 
فــال ينفــع مــن أصابتــه مصيبــة أن 
جيمــع قبضــة يــده ويشــد عضالتــه وأن 
ــاج.. ويستســلم لإلنفعــاالت  ــوج ويهت مي
يغنيــه  ذلــك ال  الــيت تغــزو كيانــه.. 

فتيــال.. وكلمــا كان اخلطــب عظيمــا؛ كان 
ــدوء  ــيمة اهل ــام بش ــبث واالعتص التش
ــتجابة  ــت االس ــًا.. وكان ــًا مفروض فرض
ــزم يف  ــدى وأل ــة أج ــل والروي ــداء العق لن

ــالء.. ــة الب مواجه

٥
االنســجام  مبــدأ  إىل  نومــئ  وهنــا 
النفســي، والتوافــق بــني املظهــر واجلوهر، 
أن  أو ميكننــا  والباطــن  الظاهــر  وبــني 
ــل  ــي جلي ــدأ أخالق ــك إىل مب نأخــذ خبيال
أي  يف  املقدمــة  يتصــدر  وعظيــم، 
ــع  ــدق م ــه الص ــة.. إن ــة أخالقي منظوم
النفــس الــذي جيعــل روحــك يف حالــة 
مــن التوهــج واليقظــة.. إذًا كــن صديــق 
ــن مســلك  ــًا ع ــك يوم ــك ال تلومن نفس
خالفتهــا فيــه.. ال يصدنــك عــن شــيمة 
الصــدق رغبــة هائمــة.. وال شــهوة عابرة.. 
ــة.. وال  ــروة مغترف ــم.. وال ث ــاه متوه وال ج
نفــوذ مغــري.. إن الصــدق هــو شــرف عزيز 
املنــال يــردك عزيــزًا قويــًا غامنــا يف معتــرك 
احليــاة.. إنــه احلجــة الدامغــة الــيت انتصر 
ــا النــيب صلــى اهللا عليــه وســلم يف 

مكــة. 

٦
مــن خــالل اســتعراض ســرية الرجــال 
ــوا بوســائلهم الشــخصية  ــن وصل الذي
ــا كان يف  ــرز م ــث أرادوا، نتبــني أن أب إىل حي
ــام  ــف ع ــتمرارهم يف موق ــم اس طباعه
واحــد، وعلــى حالــة نفســية وفكــرة 
موجهــة واحــدة مــن إرادــم، اخضعــوا 
آماهلــم  كل  أمرهــم  بدايــة  يف  هلــا 
ــد  ــك قي ــن ذل ــدوا ع ــم ومل حيي واجتاها

ــة. أمنل
ــوا يف  ــا أوضح ــي كم ــم اليوم فجهده
مذكراــم مل يكــن خارقــًا ال قبــل ألحــد 
ــًا ال  ــه، وال مرهق ــد ل ــعًا ال ح ــه، وال واس ب
يقــوى عليــه اآلخرون، وإمنا كان مســتقيمًا 
هادئــًا متناســقًا منهجيــًا دقيقــًا موزعــًا 

ــري. مبهــارة وحســن تدب
وكأــم عرفــوا ســر النجــاح ومبــدأ 
ــذي أسســه النــيب صلــى اهللا  ــادة ال الري
عليــه وســلم حــني قــال: «خــري األعمــال 

ــل». ــه وإن ق أدوم
امتــالك  يف  املــرء  تفكــري  جمــرد  إذا 
شــخصية قوية صحيــًا وأخالقيــا وماديًا 
ومعنويًا، متنحــه اســتعدادًا ودفعًا معنويًا 
ــًا، وإذا  ــيًا متعاظم ــدًا نفس ــالً ورصي هائ
ــًا دقيقــًا  اختــط لنفســه منهجــًا عملي

وألــزم نفســه الســري قدمــًا يف تنفيــذ مــا 
ــه  ــام نفس ــك زم ــأ أن ميل ــه؛ ال يفت اختط
وتأطريهــا وفــق املبــاديء الــيت يؤمــن ــا 
«مراقبــة اهللا ســبحانه وتعــاىل» ليســعد 
ــاة  ــق يف احلي ــأن وتوفي ــو ش ــا بعل حينه
وبســطة يف العيــش وســعة يف العلــم.. 

ــكارم. ــع امل ومجي
ــذي  ــان ال ــالً أن اإلنس ــد فع ــن املؤك إن م
تــدرب ومتــرس علــى امتــالك نفســه 
ــارئ؛  ــام أي ط ــه أم ــم يف انفعاالت والتحك
وهــذه  التماســك  هــذا  مبجــرد  يؤثــر 
ــن وامتــالك  الصالبــة يف توجيــه اآلخري
اعجاــم، فــإن النظــرة اهلادئــة املعــربة 
ــازم،    ــي ح ــن قــرار ائ ــيبء ع ــيت تن ال
الواضحــة املوزونــة املوجهــة بقــدرة وقوة 
وصرامــة، واملوقــف الصلــب الرصــني 
املخطــط، كل هــذه، ومــا شــاكلها مــن 
صفــات حتصل بتربية اإلرادة واســتثمارها 
يف تعزيــز الثقــة بالنفــس؛ متنــح صاحبها 
نفــوذًا شــخصيا بالغــًا علــى مــن حييــط 

ــه. ــش إىل جانب ــه ويعي ب
اشــحذ مهتــك إذًا أيهــا املغوار.. وتشــجع 
وصمــم واقتــرب جبــرأة ممــا تبتعــد عنــه 
مــن أجمــاد وأهــداف وأحــالم، وتــدرب 
ــى  ــة ، عل ــراس البطول ــى م ــًا عل تدرجيي
اجلــد والكــد واالجتهــاد، وعلــى التفكــري 
ــب  ــث والتنقي ــل، والبح ــل والتأم والتخي
والرويــة علــى التقريروالعــزم واملضــي 
فيمــا تقــرره، ومهمــا كانــت إرادتــك 
ــث  ــة، ال تلب ــة جازع ــة مضطرب ضعيف
وتنشــط  تقــوى  أن  تدرــا  أن  بعــد 
وتفــرض نفســها عليك لتفرض نفســك 
ــد  ــاء بع ــاة واألحي ــى احلي ــاطتها عل بوس

ــك. ذل
فليــس علــى املــرء إال أن يريــد، وأن يســعى 
إىل حتقيــق مــا يريــد ليفتتــح أبــواب املجد 
ــن  ــل م ــن يعم ــعادة « وم ــق الس ومغالي
الصاحلــات وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة 
ــن  ــم بأحس ــم أجهره ــة ولنجزينه طيب

مــا كانــوا يعملــون» النحــل.
وليــس علــى الشــعب إال أن يبغــي االحتــاد 
والتضامــن والتالحــم والتعــاون مــن أجل 
خــري كل فــرد مــن أفــراده، ليتخلــص مــن 
ــه  ــل تقدم ــيت تعرق ــات ال ــة العبودي ربق
ــه..» إن  ــى أرض ــه وعل ــعادته يف وطن وس
ــا  ــريوا م ــىت يغ ــوم ح ــا بق ــري م اهللا ال يغ
بأنفســهم» « وإذا أراد اهللا بقــوم ســواء 
ــه مــن  ــه ومــا هلــم مــن دون فــال مــرد ل
ــون  ــرح املؤمن ــذ يف ــد:  «ويومئ وال» الرع

ــر اهللا..» بنص
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كتــاب صــدر حديثــًا  يدينــا  بــني 
بعنــوان ( فقه املشــاركة السياســية 
بــني التأصيــل واملمارســة ) للدكتــور 
ــلمان  ــد س ــن حمم ــرباء حس ــو ال أب
، وهــو حبــث علمــي قدمــه لنيــل 
درجــة الدكتــوراه ، نــال عليــه درجــة 
مبرتبــة  ممتــاز  بتقديــر  الدكتــوراه 
درمــان  أم  جامعــة  مــن  الشــرف 

 .٢٠١٤ يف  اإلســالمية 
والدكتــور أبــو الــرباء حســن ســلمان 
الشــخصيات  أبــرز  مــن  يعتــرب 
ــري  ــالمي اإلرت ــار اإلس ــري التي ومنظ
ــوس  ــة البكالري ــى درج ــل عل ، حاص
ــان اإلســالمية  ــة أم درم ــن جامع م
يف الشــريعة والقانــون عــام ١٩٩٠م ، 
وعلــى درجــة املاجســتري مــن جامعــة 
فقــه   ) يف  اإلســالمية  درمــان  أم 
ــام  ــد اإلم ــلطانية عن ــكام الس األح
الشــاطيب ) بتقديــر ممتــاز ، وهــو 
سياســي بــارز كان عضــوا قياديــا 
ــا  ــر إرتري ــالمية لتحري ــة اإلس باجلبه
وعضــوا   ، الثمانينيــات  بدايــة  يف 
مؤسســا لإلحتــاد اإلســالمي لطلبــة 
وعضــوا   ، ١٩٨٥م  إبريــل  يف  إرتريــا 
مؤسســا حلركــة اجلهــاد اإلســالمي 
اإلرتــري يف عــام١٩٨٨م ، وشــغل نائب 
ــة  ــي  حلرك ــب السياس ــس املكت رئي
ــري ١٩٨٨م –  ــالمي اإلرت ــاد اإلس اجله
١٩٩٣ م ، ونائــب أمــري حركــة اجلهــاد 
ــري منــذ مؤمتــر عــام  اإلســالمي اإلرت
ومســئول   ، ٢٠٠٠م  حــىت  ١٩٩٥م  



مكتــب العالقــات اخلارجيــة  حلركــة 
اإلرتــري مــن  اإلصــالح اإلســالمي 
رئيــس  وكان   ،  ٢٠٠٦ حــىت   ٢٠٠٠
 ٢٠٠٦ اإلرتــري  اإلســالمي  املؤمتــر 
مســاعد  وحاليــًا   ، ٢٠١٣م  حــىت 
اإلرتــري  اإلســالمي  املؤمتــر  رئيــس 
ــة العربيــة للعلــوم  ورئيــس األكادميي
السياســية والدبلوماســية بتركيــا ، 
قــدم عــددًا مــن النــدوات السياســية 
القــرن  منطقــة  أوضــاع  حــول 
اإلفريقــي ، ولديــه عــدة مســامهات 
بالشــأن  تتعلــق  وحبــوث  فكريــة 
الدكتــور  يتميــز   ، اإلرتــري  العــام 
فكريــة  وأراء  الواضحــة  بأفــكاره 
وبعلمــه الغزيــر يف العلــم الشــرعي ، 
ويســعى إلنــزال النصوص الشــرعية 
العملــي يف  الواقــع  وترمجتهــا يف 
ــرأ  ــن يق ــاة ، وم ــئون احلي ــع ش مجي

القــراءة  ويبــدأ  الكتــاب  عنــوان 
ــدءًا باملقدمــة ســوف جيــد نفســه  ب
كأنــه يقــرأ يف كتــاب متخصــص يف 
ــل  ــًا يف التأصي ــد وليــس كتاب العقائ
السياســي وذلــك لكثــرة النصــوص 
الشــرعية الــيت أوردهــا ، وهــذا يدلــل 
الكتــاب  مؤلــف  منهجيــة  علــى 
واهتمامــه باألدلــة لتمليــك احلقائــق 

ــرعي . ــور الش ــق املنظ وف
 ٥٨٣ مــن  يتكــون  الكتــاب  هــذا 
صفحــة مــن احلجــم املتوســط ، 
ــامهت يف  ــل س ــدة عوام ــاك ع وهن
اختيــار ( فقه املشــاركة السياســية 
ــا  ــة ) عنوان ــل واملمارس ــني التأصي ب
ــن  ــف ، وم ــل املؤل ــن ِقب ــاب م للكت

أمههــا : 
مهــم  جانــب  يف  املســامهة   -
السياســي  الفقــه  جوانــب  مــن 

قـراءة فـي كتــاب : 
فقه المشاركة السياسية بين التأصيل والممارسة
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مهــم  موضــوع  ويف  اإلســالمي 
ــاركة  ــو املش ــي وه ــاس وواقع وحس

 . ســية لسيا ا
ــد ســيادة منطــق االســتبداد  - تبدي
ــاركة  ــه املش ــور بنقيض ــرب العص ع
ــن  ــل ع ــا البدي ــية باعتباره السياس

ــلط . ــة التس وحداني
ولتحقيــق هــذا املقصــد يتطلــب 
شــرعيًا لتوضيــح  األمــر تأصيــالً 
رؤيــة اإلســالم يف املشــاركة ، وتفنيــد 
ــن  ــني الذي مزاعــم املغرضــني واملناوئ
وتانــًا  زورًا  اإلســالم  يتهمــون 
حبمايــة االســتبداد والدكتاتوريــة . 
وأيضــًا يعتــرب هــذا الكتــاب مكمــالً 
األحــكام   ) املاجســتري  لرســالة 
الســلطانية عنــد اإلمــام الشــاطيب 
ــال فيهــا درجــة املاجســتري  ) الــيت ن
بتقديــر ممتــاز مبرتبــة الشــرف ، حبيــث 
يتمكــن املؤلــف يف كتــاب املشــاركة 
ــض  ــن اســتعراض بع ــية م السياس
مــن  يتمكــن  مل  الــيت  املفاهيــم 
تناوهلــا بشــكل مفصــل يف رســالة 
قضيــة  يف  املتمثلــة  املاجســتري 
ــار  ــا يف اختي ــة وحقه ــلطان األم س
مــن ميثلهــا ، باعتبــار األمــة هــي 
ومحــل  النبــوة  وراثــة  يف  األصــل 
للمؤلــف  وحيســب   ، الرســالة 
ــة  ــه يف عملي ــه خوض ــكر علي ويش
هــذا  إلخــراج  والتنقيــب  البحــث 
ــن  ــم م ــورة بالرغ ــأروع ص ــاب ب الكت
ــة  ــة البحــوث والدراســات املؤصل قل
يف قضيــة املشــاركة السياســية 
وباطالعــه  املميــز  وبأســلوبه   ،
ــن  ــن تكوي ــف م الواســع متكــن املؤل
الــيت  العلميــة  شــخصيته 
ــة. ــات املقبل ــا يف احللق ــتتضح لن س
الكتــاب  هــذا  أمهيــة  وتكمــن   
واســتقرائه طرحــه  مالمســته  يف 
االســتبدادي  السياســي  للواقــع 
وعــرض   ، البشــرية  التجربــة  يف 
وإبــراز منــاذج مــن الفكــر السياســي 
أجــل  مــن   ، الراشــدة  واملمارســة 
حتقيــق فاعليــة يف املجتمــع وحتقيــق 

ــه.  ــني مكونات ــلمي ب ــش الس التعاي
جتنــب  علــى  يســاعد  ممــا  وهــذا 
التوتــر  إىل  تــؤدي  الــيت  العوامــل 

. واالحتــراب 
ويف تقديــري صــدور هــذا الكتــاب يف 
مثــل هــذه الظــروف املتالطمــة الــيت 
يتكالــب فيهــا األعــداء علــى األمــة 
وتشــتعل فيهــا احلــروب يف كثــري مــن 
ــن  ــالمية ، وم ــة واإلس ــدول العربي ال
ــور  ــل الدكت ــة مث ــخصية مرموق ش
يتمتــع  الــذي  ســلمان  حســن 
النصــوص  اســتنباط  يف  بالقــدرة 
الشــرعية وجتربــة عمليــة ثــرة يف 
ــع  ــاش مجي ــاره ع ــة باعتب السياس
ــة  ــية يف املنطق ــوالت السياس التح
اإلقليميــة منهــا والدوليــة ، فــإن 
ذلــك يضفــي علــى الكتــاب طعمــا 
والتحليــل  التأصيــل  يف  خاصــا 
الــيت  األحــداث  جلميــع  للواقــع 
ــن مث يقــدم  ــة. وم تتعــرض هلــا األم
ــيت  ــة ال ــية الناجع ــول السياس احلل
ــذل واهلــوان إىل  ــن ال ختــرج األمــة م
ــوض باألمــة  ــم والنه ــحذ اهلم ش
ــى النصــوص الشــرعية  مرتكــزًا عل

والتجــارب الناجحــة .
ورادع  رائــع  رد  هــو  الكتــاب  وهــذا 
للذيــن يزعمــون أنــه ال عالقــة هلــذا 
الدنيــا وسياســة  الديــن بشــئون 
أو مــا يعــرب عنــه   ، العبــاد  أمــور 
سياســة  ال  بقوهلــم  البعــض 
، وال ديــن يف السياســة  الديــن  يف 
بــني  يــرتوي  أن  جيــب  الديــن  وأن 
ــاال  ــا جم ــاجد بوصفه ــدران املس ج
ــا  ــئون الدني ــرك ش ــد ، وأن تت للتعب
وســاحة السياســة ملذاهــب البشــر 
ــة وفلســفام اإلنســانية  الوضعي
، وذلــك طبقــًا ملبــدأ دع مــا لقيصــر 

لقيصــر ، ومــا هللا هللا .  
اهلــدف األساســي الــذي يريــد أن 
يوصلــه املؤلــف مــن خــالل هــذا 
للوصــول  البلــورة  هــو  الكتــاب 
حــول  متكاملــة  شــرعية  لرؤيــة 
 ، السياســية  املشــاركة  مفهــوم 

حيــث تعــد مــن أكثــر املفاهيــم 
السياســية  العلــوم  يف  شــيوعًا 
ــة  وترتكــز عليــه النظــم الدميقراطي
. واملؤلــف يهــدف إىل جتليــة املفهــوم 
والتأصيــل  بالتنقيــح  وتوضيحــه 
الشــرعي ، ومــن مث الوقــوف علــى 
التجربــة  يف  العمليــة  املمارســة 
اإلســالمية . ومــن خــالل هــذا العرض 
حاجتنــا  أن  علــى  املؤلــف  يؤكــد 
لالجتهــاد واالســتنباط والنظــر يف 
ــى  ــدم عل ــل ، ومق ــي األص ــا ه دينن
اســترياد املفاهيــم الوافــدة إلينــا دون 

متحيــص . 
التأصيــل  املــرء يف  عندمــا يقــدم 
عنــوان  ملثــل  سياســية  لقضايــا 
ــن بصــدده  ــاب الــذي حن ــذا الكت ه
ــة أشــار  ــاك عــدة أســئلة جوهري هن
إجابــة  إىل  حتتــاج  املؤلــف  إليهــا 
ــة  ــي املتمثل ــردة وه ــة ومتج واضح
يف : ملــن الســلطة ؟ أو مــن أحــق 
يف  يوجــد  وهــل  ؟  ــا  النــاس 
التصــور اإلســالمي إجابــة واضحــة 
ــة  ــة األم ــق فاعلي ــة حتق ــن كيفي ع
ــل  ــها ؟ وه ــى نفس ــلطاا عل وس
هنــاك مــا يــربر حلالــة االســتبداد 
التارخيــي يف األمــة واغتصــاب حقهــا 
ــة ؟  ــة الغلب ــرض والي ــة وف يف الوالي
وهــل مفهــوم املشــاركة السياســية 
باعتبــاره أحــد أركان الدميقراطيــة 
ــالمي ؟  ــور اإلس ــذور يف التص ــه ج ل
أم هــو مفهــوم غــريب حــادث علينــا 

مطلــوب إجتنابــه ؟
وقــد اتبــع املؤلــف منهج االســتنباط 
الوصفــي  واملنهــج   ، واالســتقراء 
التجربــة  دراســة  يف  التحليلــي 
للمشــاركة  واملعاصــرة  التارخييــة 

. السياســية 
مقدمــة  علــى  الكتــاب  وحيتــوي 
وفصــل متهيــدي بــه أربعــة مباحــث 
ــواب  ، كمــا حيتــوي علــى أربعــة أب
ــث . ــول ومباح ــاب فص ــم كل ب يض

يتبع يف احللقة القادمة إن شاءاهللا
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أضرمت وجدي جوار أقلعت  
عن مراسيها عويال مثخن

وانثياالت حنيين اشتعلت  
أجنما بالسهد تغري األعينا

ــذه الكلمــات صــور شــاعرنا الكبــري 
عبــد الرمحــن ســكاب أحاسيســه جتــاه 
ــيت  ــة ال ــة الرنان ــك الكلم ــن ، تل الوط
ــق  ــوي ، وخيف ــان س ــقها كل إنس يتعش
ــه شــوقا  ــه كلمــا ذكــر إســم وطن قلب

ــا :  وحنين
دعــا باســم ليلــى غريهــا فكأمنــا       أطار 

بليلــى طائــر كان يف صدري
أغلــب  الوطــن يف  مدلــول كلمــة  إن 
ــذي  ــرتل ال ــين امل ــة يع ــم اللغوي املعاج
يقيــم فيــه اإلنســان ، وهــو موطــن 
ابــن  رؤبــة  يقــول  وحملــه.  اإلنســان 

: العجــاج 
كيما ترى أهل العراق أنين 

أوطنت أرضا مل تكن من وطين
لو مل تكن عاملها مل أسكن

واجلمــع أوطــان ، وأوطــان الغنــم والبقــر 
مرابضهــا وأماكنهــا الــيت تــأوي إليهــا .
ــاحة  ــدان املعركــة وس ــو مي ــن ه واملوط
ــه  الــرتال ، ومجعــه مواطــن ، ومنــه قول
تعــاىل : ( لقــد نصركــم اهللا يف مواطــن 

كثــرية ) .

ــكان  ــن أو امل ــوم الوط ــور مفه ــد تط وق
بتطــور اإلنســان وتقدمــه يف احليــاة ، 
فبعــد أن كان حمصــورا يف ديــار املحبوبة 
وآثارهــا واحلنــني إليهــا ، ووصــف األطالل 

ــن : والدم
خلولة أطالل بربقة مسهد     

تلوح كباق الوشم يف ظاهر اليد
مث تطــور إىل أن مشــل كل ديــار القبيلــة 
ومراعيهــا وحممياــا ، وكانــت العــرب 
يف اجلاهليــة لشــدة تعلقهــم بديارهــم 
وحبهــم هلــا يأخــذ أحدهــم حفنــة 
مــن تــراب قريتــه يف أســفاره الطويلــة ، 
وكان يشــتم هــذا التــراب كلمــا اشــتاق 
إىل أهلــه ووطنــه ، ويقبلــه ويعتقــد أنــه 

ــة . خيفــف عليــه آالم الغرب
ومــن العــادات الــيت كان ميارســها أهلنــا 
يف إرتريــا يف هــذا اجلانــب كمــا حــكاه لنــا 
ــذون  ــوا يأخ ــم كان ــل أ ــا األوائ أجدادن
ــدون  ــافر ، ويعتق ــر املس ــن أث ــراب م الت
أنــه ســيعود مــا دامــوا حيتفظــون ــذا 
التــراب . وممــا يذكــر يف هــذا املجــال قــول 
الشــاعر حممــد مهــدي اجلواهــري يف 
ــق:  ــة دمش ــدة عــن مدين ــع قصي مطل
والملقــا      الزلفــى  تربــك  مشمــت 
والمذقــا الخبــا  قصــدك  وســرت 

فكان قليب إىل رؤياك باصريت     

حىت امت عليك العني واحلدقا
وســرت قصــدك ال كاملشــتهي بلــدا      
لكــن كمــن يتشــهى وجــه مــن عشــقا
و الرســول صلــى اهللا عليــه وســلم 
ــروى  ــا ي ــال فيم ــة ق ــارق مك ــا ف عندم
ــوال  ــالد اهللا إيل ول ــت أحــب ب ــه : ( ألن عن
أن قومــك أخرجــوين مــا خرجــت منــك ) 
، وعندمــا رأى حنــني أصحابــه إىل مكــة 

ــم : ــال قائله ــىت ق ــا ح ــوقهم هل وش
أال ليــت شــعري هــل أبينت ليلــة        بواد 

ــر وجليل وحويل إذخ
وهل أردن يوما مياه جمنة     
وهل يبدون يل شامة وطفيل

فقــال صلــى اهللا عليــه وســلم :( اللهم 
ــة أو  ــا مك ــة كحبن ــا املدين ــب إلين حب
أشــد ، اللهــم وصححهــا وبــارك لنــا يف 

مدهــا وصاعهــا ...) .
مث إن اإلســالم حــرص علــى أن تكــون 
املواطنــة حــق للجميــع يف كل بــالد 
ــم  ــن أعراقه ــر ع ــض النظ ــالم بغ اإلس
وأصوهلــم الــيت احنــدروا منهــا ف ( 
ســلمان الفارســي منــا آل البيــت وبــالل 

احلبشــي ســيدنا ... ) . 
القــدمي  الوطــن يف  أو  املــكان  كان  وإذا 
ــم  ــد اجلاس ــم حمم ــول جاس ــا يق كم
ــة : (  ــن القدمي ــال األماك ــه اغتي يف كتاب
ــه إذ  ــاء حق ــعراء القدم ــاه الش ــد وف ق
شــغل مســاحات واســعة يف شــعرهم 
. وقــد عمــر املــكان باملشــاعر اإلنســانية 
فعندمــا يرحــل احلــي ... يتداول الشــعراء  
الديــار واألطــالل واألرواح والــدمي ، فيمتلئ 
املــكان بعواطــف إنســانية تســتنطقه )

منازل قوم حدثتنا حديثهم 
ومل أر أحلى من حديث املنازل

وقول اآلخر :
َفلَّما َعرَفُت الدارَ قُلُت لِرَبِعها

أَال ِعم َصباحًا أَيُّها الرَبُع وَاسلَِم  
وإذا كان الشــاعر القــدمي مرتبطــا باملكان 
ولــه بقيــة مــن رســوم وأطــالل ، يتعلــل 

الحنين إلى الوطن في الشعر اإلرتري
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ــا ، يهمس هلــا ، يناجيها ، يســتوقف 
هلــا صاحبــه ويبكــي ويســتبكي فيها

خليلي هذا ربع عزة فاعقال      
قل وصيكما مث ابكيا حيث حليت

 فهــل يــا تــرى توفــرت ميــزة املــكان 
يقــف  حــىت  اإلرتــري  للشــاعر 
هلــم  توفــرت  وهــل  ويســتوقف؟ 
الظــروف الــيت توفــرت لغريهــم مــن 
شــعراء العــامل الذيــن عاشــوا يف كنــف 
أوطاــم أحــرارا يف شــعرهم وأحــرارا يف 

نفســهم؟  أ
ــريب  ــعر الع ــات الش ــا إىل بداي ــو رجعن ل
يف إرتريــا أو قــل بدايــات الوعــي الوطــين 
لإلنســان اإلرتــري لوجدنــا أن إرتريــا كانت 
ــض ،  ــتعمار البغي ــري االس ــت ن ــرزح حت ت
ــن هــم أكثــر  فلــم يكــن للشــعراء الذي
وإحساســا  باحلريــة  شــعورا  النــاس 
ــون أو  ــة فيمــا يقول ــا ، مل تكــن احلري
يكتبــون ولذلــك جنــد الشــعراء يف إرتريــا 

ــني : ــموا إىل فئت ــد انقس ق
األوىل : لشــعراء الذين كانــوا يف إرتريا ومل 
ــم  ــري منه ــد الكث ــؤالء جن ــا ، وه يغادروه
ــت  ــزي ، فأصبح ــعر الرم ــأوا إىل الش جل
الوطــن  املحبوبــة  عــن  كتابتهــم 
الــيت  الرمزيــة  باملســميات  والتغــين 
ــفهم  ــىت ال تكش ــا ، ح ــون وراءه يتخف
كانــوا   الذيــن  الكومانــدوز  عصابــات 
حيصون عليهــم أنفاســهم وكلمام ، 
وهــذا متثــل يف كثــري مــن كلمــات األغاين 
اخلمســينات  الــيت ظهــرت يف جيــل 
والســتينات مــن القــرن املاضــي ، ومــن 
ــري  ــاعر الكب ــة الش ــذه الفئ ــعراء ه ش
حممــود لوبينــت  الــذي خياطــب الوطــن 

ــول : ــورة ويق ــون العصف يف عي
عيناك سفر ....بدون إياب

عيناك حمن وبقايا أمل 
وشظايا حلم ورفات وطن

مبناف ترفع أعالما ألي وطن
وتعدلنا كشوف حساب

ومتنحنا.. جواز سفر 
وأمنية حبسن مآب

إىل أن يقول
عيناك أفق

عيناك قفص
فإالم ستبقى العصفورة 

حتلق دوما مقهورة
يف أفق أضيق من أي قفص

ــدة  ــت يف قصي ــاعر لوبين ــو الش  وهاه
 ( جائــز  شــيء  كل   ) بعنــوان  أخــرى 
ــور  ــياء يف ص ــياء واألش ــتنطق األش يس
رمزيــة عذبــة ، كأنــه يصــور لنــا كيــف 
قامــت الثــورة اإلرتريــة بعنفواــا وثبات 
رجاهلــا ، حــىت كادت أن حتقــق احلريــة يف 
وقــت مبكــر مــن عمــر الثــورة ، مث كيــف 
ــم  ــا حل ــى معه ــورة وتالش ــارت الث ا
االســتقالل بعــد أن كان قــاب قوســني أو 
أدىن ؛ بســبب االنشــقاقات الــيت تاهــت 

ــح . ــورة عــن مســارها الصحي بالث
رمبا كانت سحابة

أمطرت من غري قصد
دون برق أو رعود

فجرت يف األرض أشواق الوجود
وتوارت ... 

بعد أن أحيت ما أمات الصيف فينا
وتالشت يف األفق

كل شيء جائز
ومــن هــؤالء أيضــا مــن رفــع عنــوان 
الشــاعر  مثــل   ، والصمــود  التحــدي 
الفــذ أمحــد حممــد ســعد الــذي كتــب 
ــه: ــا قول ــيت منه ــاق وال ــا ب ــه أن قصيدت

أنا باق 
هنا أرضي وتارخيي وأجمادي

هنا جذري هنا داري وميالدي 
ولن أرضى بليل السجن يف وطين 

نداء األرض إنشادي 
أنــا قــدر وعاصفــة تصــب النــار يف 

وجــالدي خصمــي 
أنا ماض إىل دريب وإن مت

سيحمى الدار أوالدي
ــعراء  ــن ش ــة م ــة الثاني ــة : الفئ الثاني
بــالدي هــم الذيــن ضــاق عليهــم الوطن،  
دياجــري  يف  عنــه  يبحثــون  فخرجــوا 
واحلــزن  يودعونــه  املدهلمــة  اللجــوء 
ميألهــم  والدمــوع تترقــرق يف عيوــم ، 
يبحثــون عــن مشــس احلريــة املســلوبة 
منهــم يف كل القطــارات واملطــارات ، 
فهــذا الشــاعر الكبــري كجــراي يواســي 
أصحابــه وأحبابــه ويشــتكي مــن أمتــه 
الشــعب  مآســي  حتركهــا  مل  الــيت 
ــين  ــترجع املع ــا يس ــو هن ــري ، فه اإلرت
الــذي قصــده ذلــك الشــاعر العــريب 

ــه: ــه بقول ــا قبيلت ــا هج عندم
قبيلة ال يغدرون بذمة           
وال يظلمون الناس حبة خردل

يقول كجراي:
أقول لثلة األ حباب ال  تأسوا

إذا ما رّن صوت احلزن يقطر من كتابايت
فإن احلزن يوقظين

يال حقين يلّون دغل مأسايت
أنا من أمة سكرى خبمر الصرب ،

خترس صوت آهايت
وختنق يل عبارايت

مير العام تلو العام ال  األ حال م تصدق
ال ركام اهلم يسقط من حسابايت

وخيجلين امتداد الصمت ،
لون الصمت ،

عري الصمت يف جدب املسافات
ماذا يا رفاق الدرب ما دامت

عقم  يف  واال حباط  القهر  رياح  تزلزلنا 
البداياِت

وها أنذا كمجذوٍب يسري على هواه
 يظهر يف مجوع الّسفر يف كل القطاراِت

فيا مشسًا تغيب هناك وراء الربزخ
املمتد يف أقصى املداراِت

أتوه أظل أحبث عنك
إىل أن يقول:

ً فيا وطن الضياع املر يا نصال 
ميزقين ويكثر من جراحايت

رمل  يغسل  الضوء  موج  ينسل  مىت 
واحايت 

ــد ســعد يبحــث  وهــذا الشــاعر أمح
ــة  ــادي فرح ــاءل وين ــه ، ويتس ــن وطن ع
اللقيــا أن تطــل حــىت ينســل منهــا 
منــه  تســاءل  الــذي   الضــوء  مــوج 
كجــراي ، ويشــكو مــن وحشــة الغربــة 

: وإســتمرارها 
أين أنِت يا بالدي

طال ليلي
ورحيلي

غّير املنفى هوايا
ضيّع اهلجر ُمنايا

يا رفيقي
ال تسلين

أين ولّت كل هاتيك األماين؟!!
فتعايل

يا عصافريَ بالدي لنغّني
فلعل اللحَن ميحو

بعَض آالم فؤادي
بيد أين رغم آالف الصعاِب

لن أبايل بالعذاِب
بل سأمضي يف طريقي
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حامالً نبض الشباِب
وغًدا حتيا بالدي

حرةً تبين أماين الكادحْني
فرحَة اللقيا أطلّي
ري النورَ بعقلي فجِّ

طال ليلي
ورحيلي 

وهــا حنــن اآلن وبعــد مــا يقــارب النصــف 
قــرن مــن رحيــل هــذا الشــاعر العمــالق 
مل تتــم فرحتنــا بعــد ، ومازالــت أحالمنــا 
مؤجلــة ، بــل تبلــغ املأســاة ذروــا 
عندمــا نــرى صفحــات التواصــل متتلــئ 
ــا  ــدا من ــكات ؛ ألن واح ــاين والتربي بالته
 ، جنســيتها  الــدول  إحــدى  منحتــه 
وهاهــم شــعراؤنا بــل بالبلنــا املغــردة قد 
حرمــت مــن دوحتهــا الكــربى ، وتشــردت 
ــن هــذه  يف أقطــار األرض املختلفــة ، وم
شــريفة  الرائــدة  الشــاعرة  البالبــل 
العلــوي والــيت وافاهــا األجــل وهــي 

ــادي: تن
أعيدوين ألحالمي
أعيدوين ألحالمي 

أعيدوين
إىل وطن ميثل كل أفكاري

العتيقات
أعيدوين ..

أعيدوين إىل بلدي
ومنطلق اهلويات

مكان فيه أشرقت
وأشرق قلب والديت
وفيه أسرج األنواء
من زمن الوالءات
أعيدوين إىل وطن

يقاتل فقره بالزهد واإلميان والصرب
أعيدوين إىل شعب

يوثق يومه بالبحر والفلك
ويرسو إليه فجرا

بات من أحالم أحرار
املدارات
أعيدوين

لكي ارتاح من عبء املالمات
ألبقى بني أيديكم كتابًا

مينح القراء
أسرار احلكايات .

فهــل بقــي جليــل الشــتات مــن حيفــظ 
ــا يف  ــك وأملن ــة ، نرجــو ذل أســرار احلكاي

ــري . اهللا كب

السياســية  االعتقــاالت  ملــّف  إن 
وســجناء الــرأي يعتــرب مــن أهــّم امللفات 
ــل  ــلحة ويف ظ ــات املس ــات الرتاع يف أوق
الدولــة  حتكــم  دكتاتوريــة  أنظمــة 
بقانــون الغــاب وذلــك ملــا يترتــب عليــه 
ــل  ــب رأٍي يُعتق ــني صاح ــٍط ب ــن خل م
بســبب رأيــه، وبــني شــخٍص دفعتــه 
عقيدتــه السياســية إىل محــل الســالح 

ــه. ــه وعرض ــن دين ــاع ع للدف
ــجناء  ــرات اآلالف مــن الس ــاك عش هن
واملعتقلــني اإلرتريني يف ســجون إســياس 
أفورقــي دون وجــه حــق. انتهكــت فيهــا 
حقوقهــم الشــخصية ومت تغييبهــم 
ــم  ــم وحمبيه ــرهم وأصدقائه ــن أس ع
ــايل  ــم وبالت ــم ضده  ــدمي أي دون تق
طويلــة  لســنوات  املحاكمــة  دون 
يقبعــون يف ســجونه. هــؤالء الســجناء 
ظلمــة  ثــالث  ظلمــاٍت  يف  يعيشــون 
الســجن ،  الليــل ، وظلمــة غياهــب 
وظلمــة ظلــم النظــام .والعجيــب عــدم 
اكتــراث املجتمــع الــدويل مبعاناــم 
ــاكات  ــن االنته ــون لــه م ــا يتعرض وم
إجــراءات  تعتــرب  الــيت  احلقوقيــة 
يف  الــدويل  القانــون  وفــق  حمظــورة  
ــة  مجيــع املعاهــدات واالتفاقــات الدولي

ومواثيــق حقــوق اإلنســان.
ــو  ــي ه ــجني السياس ــروف أن الس واملع
مــن ُحبــس أو ُســجن بســبب معارضته 
للنظــام يف الــرأي أو املعتقــد أو االنتمــاء 

السياســي أو تعاطفــه مــع معارضيه أو 
مســاعدته هلــم . واملعتقــل السياســي 
هــو كل شــخص مت توقيفــه أو حجــز 
حريتــه بــدون قــرار قضائــي بســبب 
معارضتــه للنظــام يف الــرأي أو املعتقــد 
أو االنتمــاء السياســي أو تعاطفــه مــع 
معارضيــه أو مســاعدته هلم أو بســبب 
عــن  دفاعــه  أو  السياســية  مبادئــه 
ــرأي هــو كل  ــل ال ــة. وأيضــًا معتق احلري
مــن يعتقــل بســبب تعبــريه عــن رأيــه يف 
أي موضــوع ســواء تعلــق األمــر باملجــال 
االجتماعــي  االقتصــادي،  السياســي، 
ــر  ــاالت الفك ــن جم ــريه م ــين وغ أو الدي
والعقيــدة واملعتقــل السياســي هــو 

ــرأي . جــزء مــن معتقلــي ال
و  السياســي  الســجني  بــني  والفــرق 
ــد صــدر  املعتقــل هــو أن األول يكــون ق
أو  باحلبــس  قضائيــًا  حكمــا  حبقــه 
الســجن أمــا املعتقــل فهــو مــن حتتجــز 

حريتــه دون قــرار قضائــي.
كمــا إنــه يرتبــط ارتباطــًا وثيًقــا حبقــوق 
اإلنســان كــون االحتجــاز ألي ســبب كان 
ال ينفــي عــن الفــرد صفتــه اإلنســانية، 
ــه  ــل من ــوق املعتق ــزاع حق ــوز انت وال جي
ــالن  ــد اإلع ــث أك ــة، حي ــة ذريع ــت أي حت
ــام ١٩٤٨م  ــان لع ــوق االنس ــي حلق العامل
املدنيــة  للحقــوق  الــدويل  والعهــد 
والسياســية لعــام ١٩٦٦م علــى أن احلــق 
يف احليــاة حــق مــالزم لــكل إنســان، 
ــق وال  ــذا احل ــة ه ــون محاي ــى القان وعل
جيــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفًا، 
وأن هــذا احلــق ال ميكــن تعطيلــه حىت يف 
ــادة ٤/أ. ــا ورد يف امل ــوارئ كم ــاالت الط ح
مبوجــب القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان 
احلــق يف حماكمــة  املتهمــني  جلميــع 
ــدان،  ــن البل ــد م ــن يف العدي ــة ولك عادل
يتــم  ال  العــامل،  أحنــاء  مجيــع  يف 
إتبــاع اإلجــراءات املناســبة، وال وجــود 
ــاء  ــني أثن ــور حمام ــات: أي حض للضمان
ــتقلني  ــاء مس ــر أطب ــتجواب وتواف االس
لفحــص املحتجزيــن، واالتصــال مــع 

المعتقلون في إرتريا 
بين ظلم النظام وإهمال المجتمع الدولي

أبواحلارث املهاجر
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ــات  ــتخدام االعتراف ــدم اس ــة؛ وع العائل
ــل. ــب كدلي ــت التعذي ــت حت ــيت انتزع ال
الدوليــة  املنظمــات  أصــدرت  حيــث 
حبقــوق  خاصــًة  وتوصيــاٍت  قــراراٍت 
مقــّررات  علــى  باالعتمــاد  الســجناء، 
جنيــف،  يف  املتحــدة  األمــم  مؤمتــر 
النموذجيــة  القواعــد  إقــرار  متّ  حيــث 
ملعاملــة الســجناء. وهــي جمموعــة 
مجيــع  حبمايــة  املتعلقــة  املبــادئ 
األشــخاص الذيــن يتعرّضون ألّي شــكٍل 
الســجن،  أو  االحتجــاز  أشــكال  مــن 
إنســانية،  معاملــًة  ومعاملتهــم 
واحلفــاظ علــى كرامتهــم اإلنســانية 
ــارف  ــوق املتع ــع باحلق ــة، والتمت األصيل
كحــّق  الدوليــة،  املواثيــق  يف  عليهــا 
ــه  ــرّض ل ــا يتع ــم مم ــل يف التظلّ املعتق
ــٍة  ــري قانوني ــٍة غ ــن ممارس ــجن م يف الس
مــن قبــل الســلطة، إذ ال جيــوز أبــدًا 
احلريــة،  تقييــد  أدوات  تُســتخدم  أن 
كاألغــالل والسالســل واألصفــاد وثيــاب 
التكبيــل، كوســائل للعقــاب. كمــا جيب 
أن يعــرف أســباب اعتقالــه. وحــّق اإلدالء 
ــن  ــاع ع ــٍت، والدف ــرب وق ــوال يف أق باألق
نفســه واالســتعانة باملحامــي. واحلــّق يف 
احلصــول علــى املعلومــات عــن حقوقــه. 
واحلــّق يف االتصــال بالعــامل اخلارجــّي. 
واحلــق يف تبليــغ األســرة باملــكان الــذي متّ 
ــري  ــال وتوف ــّق يف االتص ــه. واحل ــه إلي نقل
ــًا  زيــارة األســرة. واحلــّق يف أن يكــون قريب
مــن األســرة، وفــق القواعــد النموذجيــة 
ــه  ــرام حقوق ــجونني واحت ــة املس ملعامل

دون متييــز.
امللــف اإلنســاين للنظــام اإلرتــري يعتــرب 
مــن أســوأ امللفــات يف حقــوق اإلنســان 
عــرب  موثقــة  وانتهاكاتــه  العــامل  يف 
أحــدث  ومــن   ، الدوليــة  املنظمــات 
التقاريــر يف هــذا الشــأن تقريــر منظمــة 
العفــو الدوليــة لعــام ٢٠١٦/٢٠١٥ الذي 
األشــخاص  آالف  اســتمرار  إىل  أشــار 
يف مغــادرة البــالد هربــًا مــن اخلدمــة 

ــة. ــدة زمني ــددة مب ــري املح ــة غ الوطني
وأنــا أتســاءل أمــا آن األوان لتتوقــف هــذه 
املمارســات القمعيــة مــن ِقبــل النظام؟ 
أمــا آن األوان لنتوحــد مجيعــًا ضــد هــذا 

الطاغية؟
ال  آت  النصــر  املتواضــع  تقديــري  ويف 
ــث (عــن  ــة فلتمعــن يف هــذا احلدي حمال
َخّبــاب بــن األرت - رضــي اهللا عنــه - 
ــى  ِ -صل ــوِل اهللاَّ ــى رَُس ــَكْونَا إِلَ ــال: َش ق
ــٌد  ُمتََوسِّ وَُهــَو  وســلم-  عليــه  اهللا 
ــا: أََال  ــِة، َفُقْلنَ ــلِّ اْلَكْعبَ ــي ِظ ــُه ِف ُــْردَةً لَ ب

تَْســتَْنِصرُ لَنَــا، أََال تَْدُعــو لَنَــا، َفَقــال 
-صلــى اهللا عليــه وســلم-: َقــْد َكاَن 
َمــْن َقْبلَُكــْم يُْؤَخــُذ الرَُّجــُل َفيُْحَفــرُ 
ــاءُ  ــا َفيَُج ــُل ِفيَه ــي اْألَرِْض َفيُْجَع ــُه ِف لَ
بِاْلِمْنَشــارِ َفيُوَضــُع َعلـَـى رَأِْســِه َفيُْجَعُل 
ــِد  ــاِط اْلَحِدي ــُط بِأَْمَش ــِن، وَيُْمَش نِْصَفْي
ــدُّهُ  ــا يَُص ــِه َفَم ــِه وََعْظِم ــا دُوَن لَْحِم َم
ــنَّ َهــَذا اْألَْمــرُ،  ِ لَيَتِمَّ ذَلـِـَك َعــْن دِينـِـِه، وَاهللاَّ
ــى يَِســريَ الرَّاِكــُب ِمــْن َصْنَعــاءَ إِلَــى  َحتَّ
ْئــبَ  وَالذِّ  َ اهللاَّ إِالَّ  يََخــاُف  َال  َحْضرََمــْوَت 
ــتَْعِجلُوَن». ــْم تَْس ــِه، وَلَِكنَُّك ــى َغنَِم َعلَ

السياســية  القــراءة  خــالل  ومــن 
للحديــث وإمعــان النظــر يف تفصيالتــه 
للوصــول لتحليــل سياســي يتبــني لنــا 
ــج  ــو منه ــري ه ــج التغي ــًا أن منه جلي
املكابــدة واملشــقة. وأنَّ اســتالم دفــة 
قيــادة النــاس وامتــالك زمــام األمــور 
وخاصــة السياســية منهــا، لــن حيصــل 
ولــن يكــون مــامل يُدفــع مثــن ذلــك ومــا 
مل يُمتحــن مــن يســري ــذا االجتــاه 

ــريًا. ــاًقا وعس ــا ش ً امتحان
ومــن فوائــد احلديــث أن يف مســرية عمــل 
ــد  ــري الب ــعي للتغي ــة والس بنــاء الدول
ــتراتيجية  ــداف اإلس ــمية األه ــن تس م
اللبــس  يقبــل  ال  واضــح  بشــكل 
حتديــد  ودقــة  فوضــوح   ، اخللــط  وال 
األهــداف ســتعني العاملــني فيهــا علــى 
وســتكون  أهدافهــم  علــى  التركيــز 
ــكار  ــدم تشــتتهم يف األف ــة لع الضمان
واملنطلقــات. لقــد أوضــح احلديــث بــكل 
األمــر)  هــذا  اهللا  (ليتمــنَّ  صراحــة: 
ــه  ــرةً نقل ــداف ســتتحقق، ومباش فاأله
ــر  ــلم إىل أن ينظ ــه وس ــى اهللا علي صل
يَِســريَ  ـى  (َحتـَّ بقولــه  للمســتقبل 
ــْوَت  ــى َحْضرََم ــاءَ إِلَ ــْن َصْنَع ــُب ِم الرَّاِك
ــبَ َعلَــى َغنَِمــِه )،  ْئ َ وَالذِّ ــاُف إِالَّ اهللاَّ َال يََخ
ــداء اخلطــري يف السياســة هــو  ولكــن ال
ــم  ــداف (لكنك ــق األه ــتعجال حتقي اس
ــي أن  ــا ه ــالة هن ــتعجلون)، فالرس تس
ــل وشــائك وشــاق، ولكــن  ــق طوي الطري
مــع الصــرب والعمــل مبثابــرة ســتتحقق 
األهــداف. وهنــا جيــب التنبيــه أن الكثــري 
املســرية  يف  االعتبــار  يضــع  ال  منــا 
التغيرييــة عامــل صــراع األجيــال حيــث 
نعتقــد أننــا املعنيــني جبيــل التغيــري 
ــري  والتمكــني فحســب ، وهــذا يف تقدي
ــتعجال  ــبب االس ــو س ــب وه ــري صائ غ
وعــدم  للواقــع  الضبابيــة  رؤيتنــا  يف 
ــتقبل. ألن  ــليم للمس ــط الس التخطي
الصــراع هــو صــراع األجيــال واملطلــوب 
منــا التخطيــط اإلســتراتيجي الســليم 

برؤيــة ثاقبــة علــى املــدى املتوســط 
ــي  ــال لك ــداد األجي ــاء وإع ــد وبن والبعي
ــتقبل  ــة يف املس ــم القضي ــوا ه يتحمل

إذا مل يكتــب التمكــني يف عهدنــا!!
قــوى املعارضــة اإلرتريــة السياســية 
واملدنيــة مطلــوب منهــا أن تتحمــل 
تعقيــدات  تعــي  وأن  مســؤولياا 
ــك  ــق ذل ــة ولتحقي ــراع يف املنطق الص
يســتلزم توحيــد الكلمــة والصــف حتــت 
ســقف احلــد األدىن واملضــي قدمــًا برؤيــة 
ثاقبــة وأهــداف واضحــة حنــو املســتقبل 
واالبتعــاد مــن الفــرز و االصطفافــات 
الــيت تعيــق العمــل اجلماعــي وتســهم 
يف إطالــة أمــد النظــام. وجيــب أن تضــع 
يف ســلم أولوياــا مشــكلة الســجناء 
ــجون  ــون يف س ــن يقبع ــني الذي واملعتقل
إســياس لســنوات طــوال والعمــل علــى 
اإلفــراج عنهــم حــىت تكتحــل عيوــم 
ــتلزم اآليت: ــك يس ــق ذل ــة، ولتحقي باحلري
ــات الشــخصية الالزمــة  • إعــداد البيان
ــة  ــني بصــورة علمي للســجناء واملعتقل

ــة. ــل املطلوب بالتفاصي
عــن  متكامــل  معــرض  إعــداد   •

. ء لســجنا ا
ــات ذات  ــع اجله ــتمر م ــل املس • التواص
والدوليــة  منهــا  اإلقليميــة  الصلــة 
قضيــة  وحتديــث  لتحريــك  وذلــك 

اإلرتريــني. واملعتقلــني  الســجناء 
١)    منظمة حقوق اإلنسان الدولية.

٢)    اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان.
٣)    املنظمة العربية حلقوق اإلنسان.
٤)    منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان.

٥)    منظمة العفو الدولية.
٦)    منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان 

(هيومــن رايتــش ووتــش).
٧)    املنظمــة العربيــة للهــالل األمحــر 

والصليــب األمحــر.
٨)    اللجنة الدولية للصليب األمحر.

ويــأيت يــوم املعتقــل اإلرتــري هــذا العــام 
ــني  بالتزامــن مــع إطــالق ســراح املعتقل
مــن  قطريــة  بوســاطة  اجليبوتيــني 
اإلرتــري بعــد مثــان ســنوات  النظــام 
لوجودهــم  والتنكــر  االعتقــال  مــن 
الــذي  ولكــن الضغــط  يف ســجونه. 
مارســته الدبلوماســية القطريــة علــى 
ــالق  ــه إط ــت نتائج ــري كان النظــام اإلرت
ــرى  ــا ت ــني. في ــرى اجليبوتي ــراح األس س
للدبلوماســية  جهــودًا  نشــهد  هــل 
القطريــة إلطــالق ســراح االف الســجناء 
ســجون  مــن  اإلرتريــني  واملعتقلــني 

النظــام؟ نأمــل ذلــك !! 
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