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بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمــد هللا رب العاملــني ، والصــالة والســالم علــى رســولنا ونبينــا حممــد صلــى اهللا عليــه وســلم، 

وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــني ، ومــن ســار علــى جهــم إىل يــوم الديــن . وبعــد :
ــى  ــة الــيت يعمــل عل فــإن جملــة ( الرســالة ) املطبوعــة هــي واحــدة مــن أهــم الوســائل اإلعالمي
إصدارهــا مكتــب اإلعــالم باملؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري إىل جانــب موقع ( املســار ) اإللكتــروين وصفحات 
التواصــل االجتماعــي ( الفيســبوك ، التويتــر ) ، والــيت يتواصــل املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري عربهــا مــع 

الــرأي العــام واخلــاص .
ــة  ــود امليداني ــاطاته واجله ــي نش ــري ، وتغط ــالمي اإلرت ــر اإلس ــات املؤمت ــة رؤى وسياس ــرض املجل تع
لقياداتــه وإداراتــه املختلفــة ، وترصــد أحــوال الشــعب اإلرتــري ومعاناتــه احلياتيــة يف كل مناحيهــا ، 

ــة . وتعمــل علــى كشــف ممارســات النظــام وتتصــدى لسياســاته وتوجهاتــه اإلجرامي
ولقــد قــدر مكتــب اإلعــالم أن خيصــص هــذا العــدد باملؤمتــر التنظيمــي العــام الثــاين الــذي انعقــد 
يف ٢١ نوفمــرب ٢٠١٤م يف مدينــة ( قونــدر ) اإلثيوبيــة ؛ العتبــار أن املؤمتــر ميثــل حدثــا تنظيميــا مهمــا، 
ــر  ــه ( املؤمت ــني طرفي ــت ب ــيت مت ــة ال ــه الوحدوي ــم وجتربت ــدة يف مســرية التنظي ــة جدي ويشــكل نقل

ــا ) . اإلســالمي اإلرتــري واملجلــس اإلســالمي للدعــوة واإلصــالح يف إرتري
هــو حــدث مهــم ألنــه خيتــم مرحلــة انتقاليــة للوحــدة االندماجيــة الــيت كانــت اختبــارا حقيقيــا 
ــة ، والتســامي عــن املكاســب اخلاصــة ،  ــز التجرب ــاء الثقــة وتعزي ــريف الوحــدة يف بن ــة ط ملصداقي
ــادة  ــا القي ــت ترعاه ــيت ظل ــة ال ــج اجلهــود الوحدوي ــارا لنتائ ــص وإظه ــال للفح ــر معم ــكان املؤمت ف
ــدار. ــا وأجنزــا باقت ــل اهللا يف مهمته ــد جنحــت بفض ــة ومســئولية ، وق ــة والشــورية حبكم التنفيذي

ــام  ــن امله ــد م ــاز املزي ــا إلجن ــدا وتطلع ــر توح ــدة أكث ــة جدي ــؤذن مبرحل ــه ي ــم ألن ــدث مه ــر ح واملؤمت
ــد مــن عظــم املســئولية  ــذي يزي ــر ال ــات ، األم ــدات والتحدي ــة بالتعقي واألهــداف ، يف أوضــاع مليئ

ــين . ــي والوط ــتوى التنظيم ــى املس عل
ــو مــن عــام تعــد  ــا يرب ــة جهدهــا مل ــت التحضريي ــه ، بذل ــزا يف إعــداده وإدارت لقــد كان املؤمتــر متمي
للمؤمتــر يف وثائقــه  وجوانبــه الفنيــة ، ليخــرج عمــال تنظيميــا يعــرب عــن مكانــة التنظيــم وإمكاناته 
املتنوعــة ، وزادتــه مشــاركة أعضــاء املؤمتــر الواعيــة جــودة وحتســينا ، وســارت أعمــال املؤمتــر خبــري ، 
وســادت أجــواؤه املحبــة واإلخــاء والشــفافية ، ومت اختيــار القيــادة الشــورية بسالســة ونزاهــة مــن 
أفضــل قيــادات التنظيــم يف عمليــة انتخابيــة خلــت مــن األعــراض الســالبة الــيت تصاحــب مثــل 

هــذه األنشــطة يف عاملنــا اليــوم .
متكــن املؤمتــر مــن إــاء أعماله خــالل يومني قيــم فيهــا األداء التنظيمي للمرحلــة االنتقاليــة، وناقش 
األوراق والوثائــق التنظيميــة األخــرى الــيت تعتــرب مرجعيــات للمارســة السياســية والتنظيميــة علــى 
املســتوى الداخلــي واخلارجــي ، واختتــم املؤمتــر باختيــار الشــيخ أيب ياســني إبراهيــم ســعيد مالــك 
ــد اهللا حامــد حيليــس رئيســا للتنظيــم ، فيحــدث  ــد ، والشــيخ عب رئيســا ملجلــس الشــورى اجلدي
بذلــك حالــة متوضــع جديــدة لتوزيــع القيــاداة يف إدارة جملــس الشــورى واملكتــب التنفيــذي ، بدفــق 
دمــاء وتصعيــد قيــادات جديــدة يف ســياق إرســاء ــج تبــادل األدوار واملســئوليات بصــورة سلســة .

إن هــذا املؤمتــر يســتحق أن يفــرد لــه عــدد خــاص يلقــي الضــوء علــى أعمالــه ، ويتابــع ســريه وأحواله، 
ويعــرض نتائجــه وخمرجاتــه ، يف حماولــة للتوثيــق وتدويــن أهــم نشــاطاته مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة 

أخــرى لتمكــني مجاهــري التنظيــم واألصدقــاء مــن التعــرف علــى جمريــات املؤمتــر وفعالياتــه . 
نســأل اهللا العلــي القديــر أن يوفقنــا ملافيــه اخلــري ، وأن يــربم لنــا أمــر رشــد ، وأن يعيننــا علــى إجنــاز 

أعمالنــا وحتقيــق أهدافنــا .
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اهللا ، وسيطر الوعي باملاضي واحلاضر 
مبسؤولية  الناس  وسار   ، واملستقبل 
السياسية  ممارسام  يف  هدى  على 

والتنظيمية .
ظروف  يف  تنظيمي  مؤمتر  عقد  إن 
ليس  آمنة  خلفية  وانعدام  معقدة 
البحث  يستوجب   ، اهلني  باألمر 
حلماية  أمنا  أكثر  أماكن  عن  املضين 
وتفويج  عليه  والقائمني  العمل 
واألمان  احلرية  مناخ  وتوفري   ، املؤمترين 
تليب  مرجوة  بنتائج  للخروج  ؛  هلم 
القائمني  ورغبات  املرحلة  متطلبات 
على أمر التنظيم واجلماهري العريضة 
من  ذلك  كلف  مهما  سواء  حد  على 

جهد ومثن .
املوقرة  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  وقيادة 
الكربى  املسئولية  قدر  على  كانت 
امللقاة على عاتقها ، فلم تدخر جهدا 

يف سبيل حتقيق ما تصبو إليه ، فقلبت 
كل اخليارات ، وسهرت الليايل ، وبذلت 
غاية اجلهد لتحقيق همِّ وأمل األمة ، 
بإجناح املؤمتر ووضع االتفاقية بني يدي 
وعقول  بعيون  حمروسة  درة  املؤمترين 
وجهد اجلميع ؛ ليقرروا فيها ما شاءوا 
. فتم اختيار الشيخ أبو حازم عبد اهللا 
أبو  والشيخ   ، للتنظيم  رئيسا  حامد 
ملجلس  رئيسا  مالك  إبراهيم  ياسني 

الشورى .
حتقيق  يف  اإلسالمي  املؤمتر  جتربة  إن 
جلديرة  اإلسالمي  الصف  وحدة 
لكل  ا  حيتذى  وأمنوذجا   ، باالحترام 
ورفعة  املسلمني  مشل  مجع  مريد 
شأم ، يف خضم جتارب مريرة مرت 

ا أمتنا من شتات وتفرقة . 
والعرب من  الدروس  أخذ  كان ال بد من 
املاضي القريب لتجاوز عقباته ، وبعث 

للمؤمتر  الثاين  العام  املؤمتر  يعد 
اإلسالمي اإلرتري أهم حمطة  تنتظر 
 ، اإلرتري  املؤمتر اإلسالمي   ) الشريكني 
واإلصالح  للدعوة  اإلسالمي  واملجلس 
يف إرتريا ) لفحص الصدقية ، وميزان 
قطع  ملا  وفاء  الرجال  عزمية  به  تقاس 
 ، ملواصلة املسرية  وتأكيدا   ، من عهد 
وحتقيق األمل اجلماهري املرجتى ، أمال يف 
الذي  الكامل  بالدمج  البنيان  اكتمال 
، وتطوى صفحات  الفوارق  تذوب فيه 
االفتراق ، لعبور املرحلة االنتقالية اليت 
كانت األساس الذي يبىن عليه هيكل 
التمرين  بعد  االندماجية  الوحدة 
 ، سنوات  لثالث  امتد  الذي  التجرييب 
تقاسم فيه الطرفان املؤمتر اإلسالمي 
بقيادة الشيخ أبو الرباء حسن حممد 
األويل  الفترة  ترأس  حيث   ، سلمان 
اإلسالمي  واملجلس   ، ونصف  سنة 
ياسني  أبو  الشيخ  بقيادة  للدعوة 
شغل  الذي  مالك  سعيد  إبراهيم 
منصب نائب الرئيس يف الفترة األوىل 
الطرفان  تبادل  مث   ،  ( ونصف  سنة   )
املواقع حسب ما تنص عليه االتفاقية 
للفترة  التنظيمني  بني  املوقعة 
االنتقالية على ذلك  ، فترأس الشيخ 
باقي  التنظيم  مالك  سعيد  إبراهيم 
باإلضافة   ،  ( ونصف  سنة   ) الفترة 
إىل مخسة شهور متديدا من املجلس 
نسبة لظروف اخلريف ، وشغل الشيخ 
املؤمتر  دخول  حىت  له  نائبا  الرباء  أبو 
العام الثاين املنعقد يف الفترة من ٢٢- 
مبدينة  ٢٠١٤م  نوفمرب  شهر  من   ٢٠
وحدة   ) ،  حتت شعار  اإلثيوبية  قوندر 
.. دعائم ممارستنا  .. مسؤولية  .. وعي 
)  فتحققت  والتنظيمية  السياسية 
حبمد  وانتهاء  بدءا  املؤمتر  يف  الوحدة 




بقلم : الزبيدي 
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تنشد  وثابة  بروح  جديد  من  األمل 
بعد  املسلمني  وحدة  وتتغىن  التغيري 
اجللوس سويا والعكوف على سلبيات 
التجربة املاضية لتالفيها ، قال تعاىل: 
( إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما 

بأنفسهم ).
تتويج  هو  الثاين  العام  املؤمتر  عقد  إن 
واستكمال   ، االندماجية  للوحدة 
املتدرجة  املمرحلة  لفصوهلا 
تعارف  إىل  أفضت  اليت  املدروسة 
لصيق ، وعمقت الصداقات ، ومزجت 
النفوس ، وخلقت بناء الثقة الكاملة 
خالل  من  التنظيمني  منتسيب  بني 
دمج الوحدات على املستوى القاعدي 
العاملة  القيادة  وانسجام  ومتازج   ،
الكبار  على كافة الصعد ( إذا صلح 
كان  بدوره  وهذا   ،  ( دوم  ما  صلح 
الكلمة  التقاء  على  الطيب  األثر  له 
ومل الشمل ، ونسيان املاضي ، وتعزيز 

األخوة ، وتغليب املصلحة العامة.
تقدر  صائبة  بنظرة  الصرح  وبناء 
واهلدف  اجلماعي  العمل  مصلحة 
وترسيخ  للوحدة  تعزيز  هو  اجلامع 
الفريق  بروح  للعمل  وبناء   ، ملعانيها 
 ، مبتسمة  الوجوه  فتهللت   ، الواحد 
 !! والتآلف  بالرضى  النفوس  وأشرقت 
املؤمتر  خمرجات  يف  بعده  ما  له  فكان 
مراقب حلالة  يتوقعه  مبا مل   ، الطيبة 
وحدة  يف  مرة  ألول  التقيا  تنظيمني 
اجلميع  ليعلم  ولكن   ، اندماجية 
أرسى  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  أن 
وصفحة   ، التسامح  يف  جديدا  أدبا 
بعيدا  األمني  القوي  تقدمي  يف  جديدة 
جتاوزا  ؛  النظرة  وضيق  العواطف  عن 
ملتاريس الشلليات املقعدة اليت تعارف 
 ، السنني  مر  على  جمتمعنا  عليها 
فكانت حبق عقبة كأداء تقدم مصلحة 
دون  العامة  املصلحة  على  األفراد 
على  املؤمترون  عمل  ما  وهذا   ، اتعاظ 

جتاوزه واحلمد هللا رب العاملني . 
األمان  بر  إىل  الوحدة  سفينة  مرت 
وعطاء  وإرادة  جبهد  مث   ، اهللا  بتوفيق 
 ، بشر  الكمال ألننا  ندعي  ، ال  الرجال 
األمة  لوحدة  مشروعا  حنمل  ولكننا 
تواضعنا فيه ، وحسبنا أننا خنطو إىل 
فهل   ، ومدروسة  ثابتة  خبطي  األمام 
من  مشارك لنا شرف وحدة األمة .. ؟

() عقــد املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري مؤمتــره العــام يف نوفمــرب ٢٠١٤م ، مــاذا 
ميثــل هــذا املؤمتــر يف املســرية التنظيميــة للتنظيــم ؟

ــري يف املســرية التنظيميــة للتنظيــم ، منهــا : التخلــص مــن الظــروف  ميثــل الكث
االســتثنائية الــيت كان عليهــا التنظيــم خــالل الفتــرة االنتقاليــة حبســب االتفاقية 
املوقعــة بــني التنظيمــني . والدخــول بثقــة يف الوحــدة االندماجيــة بــني الطرفــني 

حتــت مســمى املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري .
()ما اجلديد الذي أضافه املؤمتر ؟

ــد الــذي أضافــه املؤمتــر العــام جتســيد الوحــدة االندماجيــة والتأكيــد علــى  اجلدي
الثقــة املتبادلــة بــني املكونــني للتنظيــم . وحــرص اجلميــع علــى بنــاء التنظيــم بناء 

قويــا وفعــاال خــالل املرحلــة القادمــة .
() ما هي أبرز منجزات املرحلة االنتقالية ؟

أبــرز منجــزات املرحلــة االنتقاليــة كثــرية ، ولكــن نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال 
: ترســيخ األخــوة بــني املكونــني حيــث مل تشــهد الفتــرة االنتقاليــة أي مالحظــات 
ــام .  ــجام ت ــم وانس ــد يف تناغ ــع وهللا احلم ــل كان اجلمي ــواء ، ب ــدر األج ــاذة تك ش

ــروح واحلــرص علــى إجناحــه . والدخــول يف املؤمتــر العــام الثــاين ــذه ال
() : الوحــدة االندماجيــة بــني تنظيمــي املجلــس اإلســالمي واملؤمتــر كيــف 

تبــدو بعــد املؤمتــر العــام ؟
الوحــدة االندماجيــة تبــدو بعــد املؤمتــر العــام الثــاين أكثــر جتســيدا وحرصــا علــى 

ترســيخ مبادئهــا .
ــة ،  ــة التنظيــم يف العالقــة مــع التنظيمــات اإلســالمية اإلرتري () مــا رؤي

ــدورة ؟ ــد بشــأا يف هــذه ال وهــل مــن جدي
ــات  ــي عالق ــة ه ــالمية اإلرتري ــات اإلس ــع التنظيم ــات م ــم يف العالق ــة التنظي رؤي
تنســيق وتعــاون يف املواقــف املشــتركة ، وأكــد املؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري يف مؤمتــره 

ــب وجهــات النظــر . ــة احلــوار والنقــاش لتقري ــى مواصل العــام عل
()كيف تنظرون إىل دور املعارضة اإلرترية ، وما رؤية التنظيم جتاهها؟

ــل  ــىت تص ــين ح ــاش البي ــوار والنق ــن احل ــد م ــة إىل مزي ــة حباج ــة اإلرتري املعارض
إىل رؤيــة مشــتركة حــول متطلبــات املرحلــة . ورؤيــة التنظيــم الســعي لتمهيــد 

ــا . ــيق معه ــف والتنس ــة للتحال ــراف املكون ــكل األط ــتركة ل ــة مش أرضي
() ممارســات نظــام إســياس تــزداد ســوءا ، ومعانــاة الشــعب تشــتد يف كل 

شــئون حياتــه فأيــن دور القــوى السياســية واملدنيــة لتخليصــه مــن حمنتــه ؟
مــا ذكرتــه صحيحــا حــول تزايــد ممارســات النظــام ومعانــاة شــعبنا يف الداخــل ، 
ولكــن لألســف ضعــف القــوى السياســية وانقســاماا علــى نفســها أضعــف 
ــة إىل عوامــل أخــرى  ــقاطه ، باإلضاف ــل بإس ــام والتعجي ــة النظ دورهــا يف مواجه
ــر  ــدور قــوي ومؤث ــة مناســبة يف دول اجلــوار للقيــام ب ومــن أمههــا عــدم توفــر بيئ

ضــد النظــام .
() املجلــس الوطــين يتهيــأ لعقــد مؤمتــره كيــف تــرون وضعــه الداخلــي ؟ 

ومــا هــو املطلــوب مــن مكوناتــه لنجــاح املؤمتــر مــن وجهــة نظركــم ؟
الوضــع الداخلــي للمجلــس الوطــين فيــه كثــري مــن التعقيــدات حيتــاج إىل حــوار 

هــادئ وتغليــب املصلحــة العامــة علــى املصــاحل احلزبيــة والذاتيــة .

( الرسالة ) حتاور الشيخ أبو حازم عبد اهللا حامد حيليس


األستاذ أبو حازم خريج جامعة أمدرمان اإلسالمية كلية أصول الدين والدراسات 
اإلسالمية التحق حبركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري عام ١٩٨٩م وكان من الشخصيات 
اخلرطوم حينها حىت عام ١٩٩٣. ويف عام ١٩٩٤ أصبح  إمارة منطقة  الفعالة يف 
األستاذ أبو حازم املشرف التنظيمي إلمارة منطقة اخلرطوم. يف عام ٢٠٠٠م -٢٠٠٦م 
عضو جملس الشورى وعضو يف أمانة التنظيم والدعوة مث أمانة التأهيل والتدريب 
يف حركة اإلصالح اإلسالمي اإلرتري . ويف عام ٢٠٠٦ عضو جملس الشورى للمؤمتر 
اإلسالمي اإلرتري ، ويف عام ٢٠١٣ رئيس جملس الشورى للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري. 
اإلرتري.  اإلسالمي  للمؤمتر  التنفيذي  للمكتب  رئيسًا  اختياره  مت  ويف ٢٠١٤/١١/٢٢ 
وقدأجرت ( الرسالة ) حوارا سريعا وجهت إليه مجلة من األسئلة حول املؤمتر العام 

وقضايا أخرى ، فيما يلي نص احلورا :
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ــاين  ــار شــعار املؤمتــر العــام الث إن اختي
للمؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري والــذي عقد 
يف مدينــة (قونــدر) اإلثيوبيــة يف الفتــرة 
 .. وحــدة   ) (٢٠-٢١٠٤/١١/٢٢م)  مــن 
وعــي .. ومســؤولية .. دعائــم ممارســتنا 
السياســية والتنظيميــة ) مل يــأت من 
فــراغ , فالعناصــر الثالثــة متثــل ثالثيــة 
ــل منظــم , إذ  ــاة أي عم مهمــة يف حي
ــاء  ــة يف بن ــد ملح ــم وقواع ــا دعائ أ
ــة  ــن جه ــة م ــخصية التنظيمي الش
ــا يف  ــىن عنه ــز ال غ ــات وركائ , ومقوم
تطويــر وحتديــث املســار التنظيمــي أيــا 
كان نوعــه وحجمــه مــن جهــة أخــرى 
, وأقــف هنــا مــع بعــض الــدالالت 
واملعــاين التنظيميــة الــيت محلهــا 

ــاين :  ــر العــام الث شــعار املؤمت
 

ــاق  ــن والوف ــي والتضام ــوة للتآخ الدع
ــتعجلة  ــام مس ــامية ومه ــداف س أه

يف املنهجيــة الفكريــة الــيت حتكــم 
ــي  ــث تعل ــم ؛ حي ــات التنظي منطلق
ــك املعــاين واملضامــني  ــأن تل ــن ش م
حالــة  وتظــل   , األصــل  بإعتبارهــا 
حالــة  والفرقــة  واخلــالف  التشــرذم 
مســبباا  بــزوال  تــزول  اســتثناء 
الوحــدة  تــايت  الســياق  هــذا  ويف   ,
املؤمتــر  تنظيمــي  بــني  االندماجيــة 
االســالمي االرتــري واملجلس االســالمي 
للدعــوة واالصــالح يف إرتريــا تعبــريا 
وفيــا وجتســيدا فعليــا هلــذا املفهــوم 

الكبــري علــى أرض الواقــع .
التغلــب علــى التحديــات الداخليــة 
للتغلــب  الطبيعــي  املدخــل  هــو 
ــب  ــة ، فترتي ــات اخلارجي ــى التحدي عل
ــون  ــين أن تك ــل يع ــن الداخ ــت م البي
ــدة  ــإن الوح ــايل ف ــة ، وبالت ــه األولوي ل
بــني  حتققــت  الــيت  االندماجيــة 
إرادة  عــن  تعــرب  والــيت  التنظيمــني 
مبشــروع  مقرونــة  وعزميــة 
االعتبــار  إلعــادة  عملــي 
ــى  ــض عل ــذي حي ــج ال للمنه
 , املــرارت  وجتــاوز  الصلــح 
تكــون  أن  معقــود  فاألمــل 
نــواة ولبنــة لوحــدة أكربتعــود 
االســالمية  احلركــة  فيهــا 
متاســكا  أكثــر   اإلرتريــة 

. وشــوكة  ومنعــة 
ــاب  ــار واكتس ــق االنتص حتقي
مرهــون  والنفــوذ  املنعــة 
الداخلــي  بالتماســك 
فــإن  وبالتــايل  والوفــاق,  
ــيت  ــدة ال ــى الوح احلفــاظ عل
التنظيمــني  بــني  حتققــت 
اســتمرارها  علــى  واحلــرص 
مســتلزماا  وتطبيــق 
البنــاء  يف  كبــري  هوعنــوان 

والســلوك التنظيمــي , كمــا أن تعميق 
الوعــي التنظيمــي يف اجتــاه تدعيــم 
ــا  ــة وتعهده ــة الداخلي ــة اجلبه وتقوي
ــب  ــيلة لتجن ــري وس ــو خ ــتمرار ه باس
ــة  ــة بتداعياــا املؤمل ــات والفرق اخلالف

. واملدمــرة 
ــل  ــدة والتكت ــات الوح ــا : طموح وطني
طموحــات  اآلخريــن  مــع  والعمــل 
ــيلة  ــي الوس ــروعة ، وه ــة ومش واقعي
ــي  ــام القمع ــلب النظ ــة يف س الناجع
مــن إمكانيــة االســتفادة مــن عوامــل 
ــف  ــر الضع ــزق وعناص ــة والتم الفرق
التحديــات  عــن  فضــال  والعجــز, 
ــات  ــا سياس ــيت فرضته ــيمة ال اجلس
ــن  ــث ال ميك ــوري حي ــام الديكتات النظ
ــة واخلــالف  ــع الفرق مواجهتهــا بوض

ــف .  ــن والضع ــد الوه ــيت تول ال


للوعــي بشــىت اجتاهاتــه ومســاراته 
مشــروع  أي  يف  حامســة  أمهيــة 
سياســي أو تنظيمــي , فكلمــا كان 
مرتفعــا  واجلمعــي  الفــردي  الوعــي 
مبــا جيــب أن يكــون عليــه التنظيــم 
ورســالته  رؤيتــه  يف  السياســي 
ــه علــى املســتوى  وحضــوره وفاعليت
السياســي الوطــين , كلمــا مــد ذلــك 
ــه ونشــاطه ,  ــة يف أدائ ــة ودينامي حبيوي
ــات وجــوده  ــايل يف اجتــاه إثب ــه بالت وأهل
ــرة  وتنفيــذ اســتراتيجيته وتوســيع دائ
تاثــريه ومنــوه , والعكــس صحيــح حيث 
التناقــص هنــا تناقــص هنــاك , حيــث 
غيــاب الوعــي العــايل واإلحاطــة يــؤدِي 
إىل شــيوع حالــة فقــدان الــوزن وانعدام 
الرؤيــا وتوالــد تداعيــات بــال حــدود 
أبرزهــا ختلــف (مؤسســايت وســلوكي) 
ــم  ــاع املصــاحل وتفاق ، والنتيجــة ضي

ــد . ــرور واملفاس الش


مجال الدين أبو عامر

تعتــرب املؤمتــرات التنظيميــة أحــد أهــم حمطــات قيــاس األداء السياســي والتنظيمــي , مــن خــالل التقييــم 
ــة  ــاة االجتماعي ــدور يف احلي ــار وال ــة واالنتش ــة , البني ــي املختلف ــل التنظيم ــارات العم ــؤول ملس ــاد واملس اجل
والسياســية والوطنيــة, واخلــروج بقــرارات وتوصيــات ــدف إىل االرتقــاء بالوعــي واالنضبــاط التنظيميــني . 
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اإلرتقــاء بالوعــي مبختلــف معانيــه 
باملهمــام  وعــي   ) ودالالتــه  وأبعــاده 
األداء  مبراقبــة  ووعــي   ، األساســية 
والتنظيميــة  الفكريــة  بأبعادهــا 
، ووعــي باملحاســبة يف  والســلوكية 
حالــة ظهــور احنــراف ســليب ) هــو 
الســتمرارية  والزم  أساســي  شــرط 
التنظيــم ومنــوه , باعتبــاره العامــل 
ــول القيــم واألهــداف  األساســي يف قب
للتنظيــم وجتســيدها يف  الرئيســية 
أرض الواقــع , ورفــع حــس الشــعور 
 , واالنتمــاء  والعطــاء  باملســؤولية 
ــزام التنظيمــي يف املــكان  ووضــع االلت

. وعلــى ســلم األولويــات  األول 
ووســيلة  حاســم  عنصــر  الوعــي 
األخطــاء  كثريمــن  لتجــاوز  ناجعــة 
ــن  ــة ، م ــري التنظيمي ــة وغ التنظيمي
والوصوليــة  واالنتهازيــة  الفرديــة 
علــى  تعمــل  والــيت  والتكتليــة 
النافعــة  الطاقــات  كل  امتصــاص 
وجتيريهــا حلســاا , وذلــك مــن خــالل 
وتعزيــز  البنــاء  النقــد  تعزيزممارســة 
ــع مــن الوعــي  ــذايت الناب ــاط ال االنضب
واإلرادة  والتشــبث بالفكــرة والــوالء 

هلــا . 
وعــي  بنــاء  يف  نتــوق   : تنظيميــا 
ــني  ــني متالزم ــل باجتاه ــي كام تنظيم
التنظيــم  ســالمة  علــى  احلفــاظ   :
ــة برســالته  وجــه وخطــه , والتوعي
ــه الكــربى ، ومــا حتتاجــه مــن  وغايات
منظومــة  عــرب  وذلــك  ؛  تضحيــات 
مــن الثقافــة التنظيميــة والتزاماــا 
التربيــة،  حماضــن  عــرب  األخالقيــة 
ومناهــج اإلعــداد، وبرامــج التكويــن  
الفكــري  امليثــاق  علــى  املســتندة 
واملنهــاج الدعــوي والنظــام األساســي 
وقــرارات  السياســي  والرينامــج 
وكل  والربامــج  واللوائــح   , املؤمتــرات 
األدبيــات الصــادرة عــن مؤسســات 

 . التنظيــم 
التنظيــم  رســالة  فــإن   : وطنيــا 
والتعبئــة  التوعيــة  هــي  اجلوهريــة 
بأهدافــه وغاياتــه يف أوســاط املجتمــع 
ــه  ــيت تواجه ــات ال ــري , وبالتحدي اإلرت
وكيفيــة التغلــب عليهــا , وبالتــايل 
فــإن الوعــي بطبيعــة املرحلــة وطبيعة 
ــيت  ــات وطبيعــة املســؤولية ال التحدي
ينبغــي االضطــالع ــا , فضــال علــى 

الوقــت  يف  املطلوبــة  التضحيــات 
احلاضــر يظــل أمــرا حامســا , خاصــة 
ــاوزت كل  ــيت جت ــات ال ــل التحدي يف ظ
مســتوى  إىل  املصــاحل  افتراضــات 
ــعور  ــز ش ــب تعزي ــا يتطل ــود , مم الوج
لــدى  الوحــدوي  واالرتبــاط  االنتمــاء 
مكوناتــه  بــكل  الشــعب  الشــعب 
ــتقبال   ــرا ومس ــا ، وحاض إنســانا وتارخي


الشــعور باملســؤولية يف املنهــج الــذي 
مثــرة  هــو  التنظيــم  إليــه  يســتند 
لتصــُور اإلنســان عــن اهللا , فبالتزامــه 
ــام  ــه أم ــة إلي ــام املوكول ــض امله ببع
الســلطات األعلــى منــه  , فإنــه يوقــن 
متامــا أنــه حتمــل والتــزام أمــام اهللا 
الســميع الرقيــب قبــل أي اعتبــار آخــر .

ــخصية  ــاس الش ــي أس ــؤولية ه املس
التنظيميــة , والــيت تعــين القيــام 
باملهــام الــيت حتقــق مضامــني الوعــي 
ــة  ــة ومصداقي ــكل أمان ــده ب ومقاص
وعمــل  ــج  إىل  الوعــي  وحتويــل   ,
وحيــاة مبــا حيقيــق األهــداف واملقاصــد  

التنظيميــة .
ــي  ــن الوع ــد م ــيت تتول ــؤولية ال املس
ــان  الشــامل تعتــرب مصــدر قــوة للبني
الطريــق  باعتبارهــا   , التنظيمــي 
ــي  ــل التنظيم ــاء بالعم ــل لالرتق األمث
ــره مــن خــالل اعتبــار الواجبــات  وتطوي
أهليــة  علــى  مقيــاس  التنظيميــة 
شــرف االرتبــاط واالنتمــاء التنظيمــي و 
ــى  ــام ــا عل حتمــل املســؤولية والقي

ــه .  ــل وج أكم
التنظيميــة  باملســؤلية  اإلحســاس 
ــارات  ــارات واختب ــر يف اختي ــدى أكث تتب
ــدأ  ــى مب ــادات عل ــيح القي ــلء وترش م
تقــدمي ( الرجــل املناســب يف املــكان 
املناســب ), باعتبــار املواقع الســلطوية 
هــي املحــك الفعلــي لوعي املســؤولية 

، واملصداقيــة الســلوكية , وكذلــك يف 
اختبــار تطابــق القــول والعمــل وعــدم 

ــا .  تناقضهم
بوعــي  التنظيمــي  االنتمــاء  قبــول 
وقبــول  املســئولية  حتمــل  يعــين 
املســاءلة عــن أداء الواجبــات املنبثقــة 
ــال  ــؤولية ب ــال مس ــلطة , ف ــن الس ع
الســلطة  أن  إذ   , ونقــد  حماســبة 
ــئولية وجهــان لعملــة واحــدة  واملس
متســاويتان  امــا  علــى  فضــال   ,
, فزيــادة الســلطة عــن املســئولية 
تــؤدي إىل منــط ديكتاتــوري يف العمليــة 
ــن  ــريا ع ــا كث ــة ، ونقصاناه التنظيمي
ــؤدي إىل منــط اســتعبادي  املســئولية ت

, وكالمهــا مذمومــان . 
ــاء  غــرس الشــعور باملســؤولية واالرتق
ــذا الشــعور يتطلــب إيــالء االهتمام 
املتعاظــم لعمليــة التثقيــف املمنهج 
، خصوصــا يف بيئــة يغلــب عليهــا 
ــواكل يف حتمــل املســؤوليات  ــع الت طاب
الــيت  العوامــل  علــى  بالتركيــز   ,
 ) املســؤولية  حتمــل  علــى  تُســاعد 
اجلديــة والصــدق والشــفافية ، وثقافة 
ــن  ــاد ع ــبة, واالبتع ــاءلة واملحاس املس
ــي  ــري التنظيم ــاء غ ــب واالنتم التعص
بــكل أنواعــه ، واالتكاليــة ، واالرجتاليــة 
ــم  ــي املنظ ــل اجلماع ــان بالعم ، واإلمي
وتعزيــز   ، الرقــايب  الوعــي  ونشــر   ,
الشــفافية والرتاهــة  , وتفعيــل تنميــة 
عقليــة العمــل املؤسســايت وجــه ... 

اخل ) 
تلــك كانــت إشــارات حــول بعــض 
الثــاين  العــام  املؤمتــر  شــعار  دالالت 
ماســة  حاجــة  يف  هــي  والــيت   ,
ــى أرض الواقــع فكــرة  لتجســيدها عل
ــا  ليتحلــى  وســلوكا  وممارســة 

 . وقاعــدة  قيــادة  التنظيــم 
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األصدقاء  من  الوفود  أعضاء  األخوة 
واألشقاء

األخوة أعضاء املؤمتر
املباركة  الساحنة  هذه  يف  يل  يطيب 
أن أرحب بكم أمجل ترحيب ، ومرحبًا 

بكم وأهالً وسهالً .
األخوة الكرام :

أقدم جزيل الشكر  أجد لزامًا علي أن 
 ، معنا  حلضوركم  االمتنان  وعظيم 
وكم   ، ملشاركتنا  املشاق  وحتملكم 
الشرف  عظيم  ولنا  سعداء  حنن 
املؤمتر  الكبري  العرس  هذا  بتشريفكم 
االندماجية  الوحدة  مؤمتر   : الثاين 
للدعوة  اإلسالمي  املجلس  بني 
اإلسالمي  واملؤمتر  إرتريا  يف  واإلصالح 
وضوح  يف  عريقني  فصيلني   ، اإلرتري 
واملستقبلية   السياسية  الرؤية 
أمل  وحتقيق  لبناء  واالستراتيجية 
زاهر  مستقبل  يف  اإلرتري  الشعب 
والتأسيس  والكرامة  احلرية  يف   ،
للعدالة االجتماعية وحقوق  اإلنسان 
، وإقامة دولة العدل والقانون يف ربوع 
تُحترم   ، وشعبا  أرضا  املوحدة  إرتريا 
والدينية  االجتماعية  املكونات  فيها 
خلريطة  واضحة  قراءة  يف  والثقافية 
املجتمع بأكمله بال إقصاء وال ميش 

وال استعالء .
األخوة الكرام

مل تكن الفرقة اليت حدثت يف ١٩٩٦م 
، وال جريا للمكاسب  هوى وال طيشًا 
هبة  كانت  وإمنا   ، واملعنوية  املادية 
عقل  ال  جارف  احنراف  لصد  متقدمة 
له وال تفكري ، ضاالً يف فهمه وممارسته 
لتفسري الدين ، رافعًا مقولة : الساحة 
ال تسع وال تتحمل تنظيمني ، شعارًا 
 ) املجتمع  حلمة  وتفريق  لإلقصاء 
الفنت  وزرع   ،  ( وجوية  مضادات  إىل  
الفرقة  كانت  نعم   .. والضغائن 
وجتاوز  ملحاصرة  ؛  وشرعًا  عقالً  مربرة 
نستجيب  ال  وأن   ، واملحن  املفاوز  هذه 
الرهيبة ؛ لنعرب مبجتمعنا هذا  آلثارها 
ال  يقني  على  وكنا   ، املظلم  النفق 
مرضية  حالة  تلك  أن  الشك  خياجله 
 ، ومراراا  آالمها  كل  رغم  عارضة 
فكان أول مشروع يف تلك الفترة إعداد 
والدعوة   ، اإلسالمية  الوحدة  مشروع 
املمارسات  وإدانة  للحوار حلل اخلالفات 
حلل  البدنية  والتصفية  القمعية 

اخلالفات .
بعد  للفرقة  الثانية  املرحلة  جاءت  مث 
اخلبيث  املرض  وعم  الكيل  طفح  أن 
 ، ،  ومل يبق يف اجلسم جزءا لإلصالح 
فكان ميالد املؤمتر اإلسالمي اإلرتري يف 

٢٠٠٦م .
أجل  من  معهودة  غري  سابقة  ويف 
 ، الفراق  على  االتفاق  مت  الشر  تقليل 

وبرناجمه  مشروعه  عن  املؤمتر  ليعلن 
كل  مع  احلوار  اعتماد  يف  السياسي 
للوصول  ؛  واملنظمات  الفصائل 
ملشتركات سياسية ، ولتكوين هياكل 

مجاعية .
بني  احلوار  انطلق  ٢٠٠٧م  عام  ويف 
املجلس واملؤمتر يف جوالت متعددة ، ويف 
إىل  أفضت  وعميقة  هامة  مواضيع 
االتفاق على إعالن الوحدة االندماجية 
انتقالية  مبرحلة  لتمر   ، ٢٠١١م  يف 
من  بتوفيق  اليوم  وحنن   ، ومتدرجة 
الفترة  أكملنا  مجيعًا  اهللا مث حبرصنا 
املبارك يف قاعة  االنتقالية حبضوركم 
 ، العوائق  من  خالية   ، العام  املؤمتر 
ومتطلعة للمستقبل ؛ لنقيم ونقوم 
مجيعًا ، ولنقف على حصيلة ونتائج 

املرحلة االنتقالية .
تقييم  يعين  مؤمتركم  انعقاد  إن 
لبنة  لتكون   ، وواقعيًا  علميًا  املرحلة 
ملراحل  عليها  نؤسس  سوف  قوية 
واستحقاقاا  بواجباا  قادمة 
والتجربة  للمسرية  جرد  أنه  كما   ،
براجمها  يف  واخفاقاا  بنجاحاا 
وسلوك قيادا ، وما حتقق على أرض 
الواقع من جتلياا يف التغيري املنشود 
، ويف مدى التحامها مببادئها وأهدافها 
االحنراف  من  عليها  املحافظة  ويف   ،
 ، األشكال  من  شكل  بأي  واالستالم 

الشيخ أبو ياسني إبراهيم سعيد مالك
رئيس املؤمتر اإلسالمي اإلرتري (السابق) :

املفـاهـيم  فـي  التجـديـد  يعــين   :  « املؤمتر   »
لتحمـل  الرجــال  فـي  والتجديـد   ، واألفكار 

املسؤوليـة ورفـدا للمسرية بدماء جديدة
ألقى الشيخ أبو ياسني إبراهيم سعيد مالك كلمة يف 

افتتاح املؤمتر العام الثاين فيما يلي نصها :
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 ، أو أي ممارسة من املمارسات اخلاطئة 
كما يعين هذا املؤمتر حمطة للتقييم 
وحماسبة  الذات  ملواجهة  الصادق 

الضمري .
وهو كذلك يعين التجديد يف املفاهيم 
واألفكار ، والتجديد يف الرجال لتحمل 
بدماء  للمسرية  ورفدا  املسؤولية 

جديدة.
 ، االخفاقات  معاجلة  يعين  كما  وهو 
هذا  وفوق   ، باإلجنازات  اإلشادة  ويعين 
يف  الثقة  لتجديد  حمطة  هو  كله 
رفقاء  بني  املحبة  وحتديث   ، املسرية 
الدرب من انطالقة صحية وصحيحة 
، وهنا أدعو اجلميع لنقف وقفة ثاقبة 
واملقارنة  باالعتبار  مليئة   ، فاحصة 
واالندماج  للمحبة  يؤسس  مؤمتر  بني 
ويقدم   ، اجلميع  مصاحل  ويراعي   ،
واالجناز  الفاعلية  ويقدر   ، الكفاءات 
ألفراده ، ويستحضر مكوناته ؛ ليجمع 
أفراده  الكماالت املوزعة يف مجيع  بني 
بوتقة  يف  واختصاصاته  ومكوناته 
يعرف أصحابه  ال  مؤمتر  وبني   ، واحدة 
وصناعة  اإلقصاء  إال  االبتكار  من 
على  الشرعية  إلضفاء  ؛  الشلليات 

املصاحل املكتسبة واملتوقعة .
األخوة األفاضل :

إا أيام حمدودة أقل من أصابع اليد 
قرارات  فيها  نقرر  وسوف  الواحدة 
ألربع  قيادات  فيها  وخنتار   ، مصريية 
وهذا   ، باملفاجآت  موعودة  سنوات 
واندماجا   ، مجاعيًا  وعمالً  روحًا  حيتم 
روحيا وجسديًا ؛ حىت ال نقع يف أخطاء 
الفشل  نتائجه  كانت  الذي  املاضي 

واهلزمية .
الشعب  ناضل  لقد  الكرام  األخوة 
 ، واسطوريا  بطوليا  نضاالً  اإلرتري 
نضاالً مريرًا وعظيمًا من أجل معركة 
فرضت   ، واالنعتاق  واحلرية  الوجود 
املستعمرين  واطماع  ملصاحل  عليه 
وحسابام االستراتيجية يف املنطقة 

استقالله  أجنز  النضال  ذلك  وبعد   ،
التحرير  ملحمة  بعد  دولته  وأعلن   ،
القاسية اليت حتمل شعبنا تكاليفها 
الباهظة اجتماعيا ونفسيًا واقتصاديًا 
واستقرارا يف عقود الثورة ، واليوم يئن 
الدكتاتور  وقمع  وطأة  حتت  شعبنا 
العنيف والرهيب ، قاتل إرادة الشعب 
ومصادر احلرية وسالب الكرامة ، الذي 
أذل املجتمع ، وجعل من الوطن سجنا 
كبريًا ومقربة مجاعية للشرفاء ، وقتل 
فتدافعت   ، الشباب  نفوس  يف  األمل 
مجاعية  هجرة  إىل  اإلرترية  األمة 
حمفوفة باملخاطر رجاالً ونساء ، شيبًا 

وشبابًا وأطفاالً .
املأساوي  الواقع  هلذا  وانعكاسًا 
يعاين  النظام  بدأ  املجتمع  لشرائح 
تفككًا رأسيًا يف قياداته ، وانفضاضًا 
العسكرية  مؤسسته  يف  كيفيًا 
 ، اقتصاديًا  وايارًا   ، واألمنية 
ومؤشرات  كدواعي  ؛  دوليًا  وحصارًا 
املعركة  أن  شك  وال   . النظام  لزوال 
فصائل  كل  مع  اجلهود  توحيد  حتتم 
برنامج احلد  واالتفاق على   ، املعارضة 
أجل  النضال من  وترية  لتسريع  األدىن 

التغيري واخلالص.
الدكتاتوري  النظام  مع  معركتنا  إن 
قيم  كل  أسقط  الذي  الطاغويت 

من  املجتمع  وجرد  اإلنسانية، 
عقائده  قدسية  وأهدر  خصائصه، 
اجلبابرة  بقانون  وجربوتًا  قهرًا  وعاداته 
نظام    ،  ( أرى  ما  إال  أريكم  ما   )  :
كما   ، البالد  حلكم  واإلرهاب  القتل 
شرعن احلرب األهلية لقتال وتصفية 
التنظيمات اإلرترية يف مرحلة ما قبل 

التحرير إلخالء الساحة .
التحرير فأقام احلروب  أما بعد مرحلة 
حروب  يف   ، استثناء  بال  اجلوار  دول  مع 
عبثية مل حتقق إال أرتاالً من الشهداء 
الشعب  وأصبح   ، واملعوقني  واأليتام 
من  جديدة  مرحلة  يواجه  اإلرتري 
التشرد والشتات ، يعاين أسوأ كابوس 
االجتار  واستغالل   ، الدول  حدود  بني 
بالبشر ، والغرق يف البحار واملحيطات 
بطش  من  النجاة  رجاء  املوت  مبراكب 
أفورقي وزبانيته ، ومن أجل تأمني حياة 
الوطن جحيمًا  أن أصبح  أفضل بعد 

ال يطاق .
ختامًا :

كان املؤمتر اإلسالمي اإلرتري ينطلق يف 
ملرحلتني  السياسي  للعمل  تأسيسه 

رئيسيتني :
وآلياا  النظام  تغيري  مرحلة   •
القوى  مع  وسياساا  وبراجمها 

الوطنية املعارضة.

أدعو اجلميع لنقف وقفة ثاقبة فاحصة ، مليئة باالعتبار واملقارنة بني مؤمتر يؤسس للمحبة 
واالندمـاج ، ويراعي مصاحل اجلميـع ، وبني مؤتـمر ال يعـرف أصحابـه من االبتكار إال اإلقصاء

( املؤمتر العام ) جرد للمسرية والتجربة بنجاحاا واخفاقاا يف براجمها وسلوك قيادا 
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احلمد هللا  أمحده ، والتوفيق للحمد من  
باملزيد  ، وأشكره والشكر كفيل  نعمه 
من فضله وكرمه وقسمه، واستغفره 
وأتوب إليه من الذنوب اليت توجب زوال 
نعمه وحلول نقمه،  وأشهد أن ال  إله 
إال اهللا وحده ال شريك له  ، كلمة قامت 
ا األرض والسماوات ، وفطر اهللا عليها 
والسالم  والصالة   ، املخلوقات  مجيع 

على رسول اهللا وآله وصحبه وسلم..
األخ رئيس املؤمتر اإلسالمي 

اإلخوة الضيوف 
اإلخوة األعضاء حضور املؤمتر العام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أن  والغبطة   الفرحة  دواعي  ملن  إنه 
الثاين  يف صورته  العام   املؤمتر  ينعقد 
بنا من  مير  ما  رغم   ، الزاهية  العظيمة 
من  كثري  دون  حيول  ومانع  مقعد  ظرف 
الساحنة  وهذه   ، ومطالبنا  مقاصدنا 
هذا  النعقاد  لنا  هيئت  اليت  العظيمة 
اجلمع الكبري إمنا هي من نعم اهللا علينا 
ومنه  توفيقه  على  اهللا  حنمد  فإنا   ،

والفضل كله إليه. 
حافلة  صفحة  طوينا  قد  نكون  ذا 
من  هلا  ما  هلا  تنظيمنا  عمر  من 
واجبات  عليها من  ما  وعليها   ، إجنازات 
ومهام  ؛ لكن أهم ما فيها أا تؤسس 
ملرحلة قادمة ترسم مالحمها ومعاملها 
إىل مستقبل كبري  وتطلع  أمل  وكلنا   ،

نتوق  عظيمة  وغايات  وأهداف   ، واعد 
إليها ونسعى  لتحقيقها . خنطوا إليها 
 ، ثاقبة  صحيحة  ورؤية  ثابتة  خبطوات 

تليب أملنا وأمل جمتمعنا وأمتنا .
بناء  يف  املؤمتر كهدف  انعقاد  ولتحقيق 
التحول  ا  يتحقق  ومرحلة  التنظيم 
اللجنة  الشورى  املجلس  وعني  كلف 
اإلعداد  مبهمة  للقيام  ؛  التحضريية 
، وهي مهمة كبرية  والتحضري للمؤمتر 
كابدت فيها اهلم والعناء ، وحبر عميق 
اهللا  عناية  لكن   ، دونه  تتلف  كادت 
ولكن مع   ، رعتها  وسلمتها  وتوفيقه 
هذا فإن ما قدمته اللجنة من جهد يف 
كان  غاية  من  النفس  طلبته  ما  جنب 
قليال ، وعسى أن يبارك اهللا يف القليل .

تعيينها  منذ  التحضريية  واللجنة 
الشورى  جملس  جلسة  يف  وتكليفها 
تعمل  فتئت  ما  ٢٠١٣م   /٤/٤ بتاريخ 
 ، العام  املؤمتر  هلذا  اإلعداد  يف  وجتتهد 
ونظمت ورتبت مهامها بالئحة وبرنامج 
مراحل  إىل  الواجبات  وقسمت   ، عمل 

ثالث:
وهي  النظري  اإلعداد  مرحلة   : األويل 
التنظيمية  األوراق  إعداد  يف  تتثمل 
الفكرية  الرؤية  بوضع  تعىن  اليت 
واخلطة  واألهداف  واملبادئ  والسياسية 
للتنظيم  والتنظيمية  اهليكلية 
التوطئة  بعد  البداية  وكانت   ،

األوراق  موضوعات  وحتديد  املوضوعية 
ورقة  هلا  وضعت  نقاش  حلقة  بعقد 
كما   ، تام  بنقاش  حظيت  تقييمية 
ومراجعات يف  األوراق بنقاشات  حظيت 
ومستوى  التحضريية  اللجنة  مستوى 

القيادة واملجلس الشورى .
واألوراق التنظيمية اليت مت إعدادها هي : 
الالئحة  وهو   : األساسي  النظام   -
هيكله  تشمل  اليت  للتنظيم  العامة 

ووظائفه وأهدافه ومبادئه .
الربنامج  وهو   : السياسية  والرؤية   -
األساسية  املطالب  فيه  نتلمس  الذي 
لشعبنا  املكافح ومسألتنا السياسية.

العامة  الورقة  وهي   : امليثاق  وورقة   -
تثبت  واليت  والقيم  لألفكار  املوجهة 

الكليات احلاكمة لتوجه التنظيم .
: اليت تتناول جانب  والورقة الدعوية   -

الدعوة وخطتها وأداءها .
- والرؤية االستراتيجية : اليت تشتمل 
وتوزيع  العمل  لربامج  الكلية  اخلطة 
الواجبات واملهام بنظرة عامة ؛ لضبط 
األساسية  املهام  ضمن  العمل  خطة 

واألولويات .
املرحلة الثانية : مرحلة تصعيد واعتماد 
عملت  وقد   ، العام  املؤمتر  عضوية 
من  والتصعيد  الترشيح  على  اللجنة 
عضوية التنظيم للمؤمتر العام ، وبلغت 
عضويته الكلية املعتمدة ٢١٨ عضوا .

الترتيبات  مرحلة   : الثالثة  واملرحلة 
النعقاد املؤمتر،  وهي الترتيبات اليت متت 
يف إعداد مكان املؤمتر وحتشيد العضوية 
إثيوبيا  دولة  مسحت  وقد  املؤمتر.  إىل 
على  مؤمتركم  انعقاد  يف  مشكورة 
أرضها وحنن نرفع شكرنا وتقديرنا هلا .

ختتم   - التحضريية  اللجنة  وكانت 
أعماهلا  عن  تقرير  برفع  مرحلة  كل 
ومطالبها إىل جملس الشورى الذي كان 

جياز يف جلساته الدورية  والطارئة.

منصور طه احلاج


كلنا أمل وتطلع 
ملستقبل كبري واعد ..

ألقى منصور طه 
رئيس اللجنة 
التحضريية 

كلمة يف حفل 
افتتاح املؤمتر 

العام الثاين فيما 
يلي نصها : 
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أعمال  وخالصة  خمرجات  ذا  هو  وها 
التحضريية يقدم إليكم ، سواء كان يف 
اشتملته  واخلطط  والتصورات  األفكار 
األوراق املقدمة إليكم ، أو كان يف إعداد 
إجنازه  مت   وما   . واملؤمترين  املؤمتر  وترتيب 
كان بدور كبري وتعاون عظيم من قيادة 
ومهدت  فيه  تعاونت  اإلسالمي  املؤمتر 

الطريق لإلجنازات .
اإلخوة الكرام 

أساسية  حمطة  يعترب  هذا  مؤمترنا 
التنظيمي  عملنا  سري  يف  وحمورية 
والسياسي ، فهو تتويج ملرحلة ماضية، 
ومراكمة   سابقة  ملرحلة  ومراجعة 

ملنجزات هامة .
برنامج  يتمخض منه  وهو يف حقيقته 
وخطة ورؤية للعمل يف مرحلته القادمة، 
مهه  حتمل  قيادة  منه  وتتمخض 
ومبادئه ومنهجه ، يوطئ هلا األسباب 
اجلماعة  ولسوق  املرحلة  الالزمة خلوض 
دى وحكمة وسلوك راشد ؛ لتحقيق 
جتربة  من  العرب  وتستلهم  الغايات 
ومرحلتها،  واقعها  يف  وتعمل  املاضي، 
وتستشرف  املرحلة،  واجب  تؤدي 
املستقبل، والتنظيم مطيتها لتحقيق 

الغايات واملآرب للتنظيم واألمة .
يف مؤمترنا هذا نؤسس بناءنا التنظيمي 
األخوة  على  واألخالقي  والسياسي 
وقضية  مها  حتمل  اليت  الصادقة 
واحدة، وتسعى إىل أهداف وغايات واحدة 
. تصوغ عالقتنا عقيدة اإلميان والتوحيد 
باحلق  والتواصي  واإلحسان  الرب  وأخالق 
املرعية  الفضائل  علي  والتعاون  واخلري، 

يف شريعة اإلسالم .
سياسي  إصالح  رسالة  ورسالتنا 
وترتكز  تشتمل   ، وثقايف  واجتماعي  
واإلحسان،  والعدل  واحلرية  اإلميان  على 
ا  جاءت  اليت   ، الفاضلة  واألخالق 
الفطر  ووافقتها  اإلسالم  شرائع 

السليمة والعقول الصحيحة .
املؤمتر اإلسالمي يف ثوبه اجلديد تشكل 
اإلسالمي   املؤمتر   : كيانني  من  بوحدة 
واإلصالح   للدعوة  اإلسالمي  واملجلس 
 ، واملثمر  اجلاد  احلوار  من  جوالت  بعد 
حيدوه توق وشوق لالجتماع واالئتالف يف 
انتقالية   مبرحلة  متر  وحدة   ، واحد  بناء 
اجلماعة  وثاق  وشد  التثبيت  لداعي 

وتنكص  ترتد  ال  حىت   ، األلفة  وإحكام 
واحتد  الشمل  فاجتمع  عقبيها   على 
املؤمتر  ذا  نتوجها  حنن  وها   ، الصف 
 ، أخرى  وبداية  جتربة  اية  حيكي  الذي 
اخلالف  حالة  الساحة حتكي  العادة  ويف 
بعد الوفاق ، وحالة الشقاق بعد االحتاد . 
الوفاق  رعاية  يف  نستحضر  ذا  وحنن 
وهدايته  اهللا  توفيق  أن   ، الوحدة  وبناء 
وحسن القصد وصالح النية ، وسالمة 
األخالق  وحسن   ، والسبيل  النهج 
الرفقة  على  واحلفاظ   ، احلقوق  ورعاية 
قوية  عوامل  هي  واملرمحة   باملعروف 
بل   ، ، وال حياد عنها  للوفاق واالجتماع 
هي قاعدة نؤسس ا الوفاق واالئتالف 

يف ساحتنا . 
اإلخوة الكرام

واقعنا السياسي فيه كثري من التعقيد 
اليت   ، املتراكمة  املشكالت  وكثري من   ،
وعزمية   ، عميق  وفهم  فقه  إىل  حتتاج 
وإرادة حية ، تكسر األغالل وتبعث احلياة 

.
شعبنا يتيم ال جيد سندا دوليا وال حمليا 
وقضيتنا   ، معاناته  يف  له  مواسي  وال 
مدفوعة ال يؤبه هلا ، ما يزيد من محل 
القضية ، اليت تتطلب تالحم الشعب 

واحتاد إرادته وقواه السياسية .
قضيتنا تتطلب مجع اإلرادة الشعبية 
حماربة  يف  الوطنية  مطلوباتنا  حول 
وبناء   ، الطائفي  والسلوك  االستبداد 
احلقوق  وكفالة  والعدالة  احلرية  دولة 
وبناء   ، اإلرتري  للشعب  الكرمي  والعيش 
متبادل  واحترام  عالقات جوار ومصاحل 

ورعاية الروابط االجتماعية والثقافية.
اليت  اإلرترية  السياسية  والقوى   
الواقع  تلبية حلاجة  األساس  خرجت يف 
السياسي وقضية الشعب ، عليها من 
الواجبات واملهام ما يستدعي أن ترتقي 
إىل مستوى التحدي ، وتعيش قضيتها 

، وتعمل من أجلها جبهد متضافر .
أنه  السياسي  تنظيمنا  يف  نؤمله  وما 
تعاجل   ، واضحة  سياسية  رؤية  ميتلك 
مع  وتتعاطى  األساسية   القضية 
واملعطيات  املمكنات  وتتحسس  الواقع 
 ، واملطلوبات  املطامح  إىل  لتصعد ا 

وحتقق أوجه الصالح تدرجا ومعاجلة .
ولبناء جتربة ناجحة يف التغيري واإلصالح 

يف  للتنظيم  داخلي  تغيري  إىل  حنتاج 
فقهه وفهمه ، يف سلوكه وأدائه  ، يف 
رؤياه  ومشروعه . ويبدأ التغيري مبعاجلة 
والتدقيق يف القيم   ، األفكار واملفاهيم 
 ، واألخالق  للسلوك  احلاكمة  والقواعد 
فهي  السابقة  التجربة  نغفل  ال  وحنن 
رصيد هام ينبغي الوقوف عنده والتأمل 

واملباحثة فيه .
إن عملنا اإلصالحي والتغيريي ، ينبغي 
مسارات  ضمن  ونوظفه  نفهمه  أن 
ومتعاونة  متخصصة  ووظائف 

ومتعاضدة .
تسند   : سياسي  عمل  مسار   -
حيشد    ، سياسي  تغيري  مهمة  إليه 
تتوفر  سياسي  نظام   لقيام  املجتمع 
احلقوق  وصيانة   ، واحلرية  العدالة  فيه 
والتنمية،  الكرمي  والعيش  واملساواة 
القوى  مع  متضافر  جبهد  ويسعى 
الوطنية؛  واملنظمات  السياسية 
هذه  لتحقيق  وتوافقها  لتحشيدها 

الغايات واألهداف .
باملهمة  يقوم   : دعوي  عمل  مسار   -
وإصالح  وتغيري   ، والتعليمية  الدعوية 
 ، وثقافته  وقيمه  عقيدته  يف  املجتمع 
على  ويعمل   ، الصاحل  املجتمع  وبناء 
التعاون مع  الفئات احلادبة على الدعوة.

: يقوم  - مسار عمل اجتماعي خدمي 
ورعاية   ، واملدين  اخلدمي  العمل  مبهمة 
والصحة  التعليم  يف  املجتمع  حاجات 
إجياد  إىل  يسعى   ، واإلغاثة  والعون 
 ، متعاون  منتج  متعلم  معاىف  جمتمع 
ويعمل على صناعة مشاريع اجتماعية  

هادفة . 
املجتمع اإلرتري  اخلتام حنن من هذا  ويف 
، حنمل مهه ومعاناته ، وآماله وأحالمه 
واملعاملة  واإلحسان  الود  حبل  ومند   ،
ونضع   ، طوائفه  كافة  إىل  احلسنة 
حقوقه ومصاحله يف املحل األمسى من 
جاهدين  ونسعى   ، ومهومنا  قضايانا 

لصوا ومحايتها .
ج  علي  ونسري   ، إصالح  محلة  حنن 
إصالح ، واإلصالح بضاعتنا اليت نعمل 
حقائقها  وبث  عرضها  إحسان  علي 
وغاية  حيدونا  أمل   ، وترفق  حبكمة 
، نسرع اخلطى وحنكم   عظيمة تشدنا 

الطريق ، وحنسن الرفقة يف املسري .

يف مؤمترنا هذا نؤسس بناءنا التنظيمي والسياسي واألخالقي
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مدخل : 
جاء انعقاد املؤمتر العام الثاين للمؤمتر اإلسالمي االرتري بعد 
مرحلة انتقالية  زاخرة بالبذل والعطاء يف كافة االجتاهات 
اتفاقية  نص  مبوجب  واستحقاق  تنظيمية  كضرورة   ,
املؤمتر اإلسالمي  املوقعة بني تنظيمي  الوحدة االندماجية 

االرتري  واملجلس اإلسالمي للدعوة واإلصالح يف ارتريا .
اإلسالمي  للمؤمتر  الثاين  العام  املؤمتر  انعقاد  مثًّل  حيث 
قوندار  /٢٠١٤/١١م  مبدينة   ٢٣ ـــ   ١١/٢٠ الفترة من  يف 
البناء  عجلة  دوران  الستمرار  مهمة  حمطة  اإلثيوبية 
متر ا  اليت  الدقيقة  املرحلة  مع  والتعاطي   , التنظيمي 
القضية االرترية , كما  جاءت أمهية االنعقاد من كوا 

ترتيب  يف  تساهم 
الداخلي  البيت  ومتتني 
أمام  املجال  وتفسح   ,
يف  جديدة  قيادات  بزوغ 
كافة األطر التنظيمية 
وهذا من شانه  أن حيقق 
قوية وإضافة  انطالقة 
إلمكانات  نوعية 

التنظيم .
يف  قراءة 
النظام  نصوص 

األساسي:
الورقة  هذه  اكتسبت 
كوا  من  أمهيتها 
الورقة اليت تنبثق منها 
التنظيمية  اللوائح 

واملنشورات املنظمة لألداء التنظيمي , كما متثل املرجعية 
التحضريية  اللجنة  أولتها  حيث   , للتنظيم  القانونية 
والتعديل  النقاش  وافر من  وأثرا بقدر   ، اهتماًما خاًصا 
والتصويب , لتقدم يف املؤمتر العام الثاين حمكمة النصوص 
ومترابطة املواد ، كما أفرد هلا املؤمترون بدورهم وقتا كبريًا 
يف تداوهلا ونقاشها ؛ باعتبار (( أن النظام األساسي ألي 
بعد  السمو  يف  الثانية  التنظيمية  الوثيقة  هو  تنظيم 
الربنامج )) ، حيث حظيت هذه الورقة بنقاش مستفيض 
, وتداول عميق أمثر إجازا بصورة نالت الرضاء والقبول .

جاء النظام األساسي للمؤمتر اإلسالمي االرتري يف سبعة 
أبواب و (٦٢) مادة , وفيما يلي تلخيص عام ألبوابه ومواده :
١. اهتم الباب األول من النظام األساسي كعادة األنظمة 
األساسية باسم النظام , وإلغاء النظام السابق , وتفسري 
منت  يف  الواردة  والعبارات  املصطلحات  لبعض  وشرح 

النظام ، وقد جاء ذلك يف (٣) مواد .
٢. أما الباب الثاين فقد جاء يف (٥) مواد ، وقد اهتّم بتبيان 
اسم التنظيم والتعريف ، فقد جاء يف التعريف أن املؤمتر 

اإلسالمي االرتري هو :
أهداف  على  تكون   , مجاهريي  سياسي  ((تنظيم 
الوضع  إلصالح  احلياة  شعاب  مجيع  تنتظم  ومقاصد 
السياسي واالجتماعي 
يف  واالقتصادي 
املؤمتر  ويسعى  ارتريا 
لتحقيق  االسالمى 
أهدافه ببسط احلريات , 
ونشر العدالة وتكريس 
، وإعالء  مبادئ الشورى 
والفضيلة،  الدين  قيم 
لألمن  وباسطًا 

واالستقرار .))
للمقر  باإلضافة  
التنظيم  وشعار 
عدل    ، ((دعوة  املنطوق 
والشعار   ، تنمية))   ،
شكل  على  املرسوم 
دائري مكتوٌب يف أعاله : 
اسم التنظيم باللغة العربية، ويف النصف األسفل : اسم 
الدائرة  وبداخل   ، واإلجنليزية  التقرينية  باللغة  التنظيم  
غصين زيتون وكتاب وميزان وعجلة التنمية . كما تضمن 
هذا الباب علم التنظيم الذي يتكون من ثالثة  ألوان على 
شكل مستطيل أفقي الوضع : أخضر يف األعلى ، وأمحر 
باألسفل ، ويتوسطهما اللون األبيض به شعار التنظيم .
ومبينًا  موضًحا  جاء  األساسي  للنظام  الثالث  الباب   .٣
ملبادئ وأهداف ووسائل التنظيم ، وقد بسط القول شارحًا 
ومبينًا بوضوح يف املادة (٩) مبادئ التنظيم اليت نوجزها 

 

ورقة النظام األساسي
للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري

خالد منا
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فيما يلي :

١. الدين وقيمه ومقاصده ، واألعراف الكرمية من املكونات 
الرئيسة للمجتمع اإلرتري .

اإلنسانية  والكرامة  واملساواة  واحلرية  والعدل  الشورى   .٢
مبادئ أساسية يف السياسة واحلكم واالجتماع .

٣. احلوار حول الشأن اإلرتري ومشكالته ، وسيلة أساسية 
يف تسوية املشكالت .

لتحقيق  ضمان  الفرص  وتكافؤ  اإلدارية  االستقامة   .٤
العدالة وتعميق االنتماء للوطن .

العربية والتقرينية لغتان وطنيتان رمسيتان يف  اللغة   .٥
إرتريا مع احترام اللهجات املحلية األخرى .

كل  يف  واملتوازنة  والكاملة  الشاملة  التنمية  حتقيق   .٦
املجاالت االقتصادية ضمن تكامل متناغم بني القطاعات 

العامة واخلاصة . 
حبدودها  أرضا  ووحدا  إرتريا  سيادة  على  املحافظة   .٧
واللغوي   الديين  بتنوعه  وشعبا  التارخيية   اجلغرافية 

والعرقي .
) وترسيخ  (املنضبطة  والفردية  العامة  ٨. حتقيق احلريات 
تكرمي  معىن  جتسيد  يف  حمورية  قيمًا  باعتبارها  العدالة 

وحتقيق  للخلق  اهللا 
اإلنسان  إنسانية 
وتكريس حقوقه وتأكيد 
السياسية  التعددية 
اإلعالم  وحرية 
وإطالق  والصحافة 

حرية اإلبداع 
يف  التنظيم  وأهداف 
ووسائله   ،  (١٠) املادة 
وحتقيق  غاياته  بلوغ  يف 

أهدافه يف املادة (١١) .
التنظيم  عضوية   .٤
كانت حمور الباب الرابع 
، فاهتمت (٧) مواد ذا 
شروط  حيث  من  األمر 
 ، العضوية  وإجراءات 

وكيفية اكتساب العضوية يف املؤمتر اإلسالمي ، وواجبات 
 ، العضو  وحقوق   ، التنظيم  جتاه  العضو  والتزامات 
واجلزاءات املترتبة على اإلخالل ببعض واجبات العضوية أو 
املهام اليت يكلف ا , وزوال وفقدان العضوية وإجراءاا 
. كما مت إفراد مادة خاصة ذه الباب تعين بتأطري الطالب 
والشباب ؛ ألمهية هذا القطاع وحيويته وضرورة العناية 

بأمره .
 ، مادة   (٣٣) يف  جاء  األساسي  للنظام  اخلامس  الباب   .٥
وخصصت للهيكل التنظيمي للمؤمتر اإلسالمي ، حيث 

أفصح النظام بأن اهلياكل التنظيمية للمؤمتر تقوم على 
إىل  األعلى  واملتتايل من  املترابط  التنظيمي  اهلرم  أساس 

األسفل على النحو التايل  :
١. املؤمتر العام  .

٢. جملس الشورى . 
٣. املكتب التنفيذي  .

٤. اهلياكل القاعدية .
مث تناولت املواد من ٢١ ـــ ٢٩ تعريف املؤمتر العام وتكوينه 
سكرتارية  اختيار  وكيفية   ، العام  املؤمتر  واختصاصات 
املؤمتر ومهامها ، وكيفية االنعقاد والنصاب القانوين الالزم 
والبسيطة  اهلامة  القضايا  يف  القرارات  اختاذ  وكيفية   ,
ومؤمترات   ، (الطارئ)  العادة  فوق  املؤمتر  انعقاد  وكيفية   ،

القطاعات الفئوية واختصاصاا .
 ، الشورى  جملس  تعريف   ٤٠ ــ   ٣٠ من  املواد  تناولت  مث 
وكيفية تكوينه وشروط العضوية وزواهلا ، واختصاصاته 
والسياسات  النظم  واقتراح   ، وحتقيقها  املبادئ  رعاية  يف 
العليا الكفيلة بتحقيق األهداف . مث تناولت املادة ٣٥ رئيس 
املجلس وكيفية اختياره ونائبه والسكرتري ، مث املادتني ٣٦ 
جاءت  مث  ونائبه،  املجلس  رئيس  منصب  خبلو  اهتمت  و٣٧ 
مهتمة  املواد  باقي 
بانعقاد ونصاب املجلس 

وقراراته ومدة واليته .
 ٣٩ من  املواد  يف  وجاء 
املكتب  خيص  ما   ٤٨ ـ 
للمؤمتر  التنفيذي 
اإلرتري:  اإلسالمي 
وتكوينه،  تعريفه 

واختصاصاته 
وانعقاد  ومهامه، 
الدورية  اجتماعاته 
وكيفية   ، والطارئة 
وتعريف  قراراته،  اختاذ 
رئيس التنظيم وكيفية 
واختصاصاته  اختياره 
وخلو  وصالحياته 

منصبه ، واختصاصات النائب.
التنظيم  أموال  النظام  تناول  السادس  الباب  ويف   .٦

وحساباته وحله , وتصفية أمالكه.
, وتعذر  اللوائح  الباب السابع واألخري تناول إصدار  ٧. ويف 
مع  واالندماج  والتحالف  والتنسيق   , العام  املؤمتر  عقد 
التنظيمات السياسية اليت ال تتعارض مع مبادئ وأهداف 

التنظيم , وحل التنظيم .
واهللا املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل ,,,
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السياسة هي رعاية شؤون األمة داخليًا 
وخارجيًا ، وتكون من قبل الدولة واألمة 
اليت تباشر هذه الرعاية  ، فالدولة هي 
ا  حتاسب  اليت  هي  واألمة   ، عمليًا 

الدولة.
من هذا املفهوم املؤمتر اإلسالمي اإلرتري 
أسس   ، مجاهريي  سياسي  تنظيم  
قام  اليت  اإلصالحية   املسرية  لريفد 
ارتريا  أبناء  من  املخلصون  أسالفه  ا 
األبية . فهو امتداد طبيعي لكل األدوار 
اليت  املشرفة  واملجاهدات  واملقاومات 
يف  متمثالً  اإلرتري  الشعب  خاضها 
قبلها  ومن  اإلرترية  اإلسالمية  الرابطة 
ومن بعدها ، وعلى وجه اخلصوص احلركة 
مبراحلها  املعاصرة  اإلرترية  اإلسالمية 
يف  أسهم  حيث   . املختلفة  وأبعادها 
ذلك الصرح بسهم وافر وقدح معلى . 
واملؤمتر اإلسالمي اإلرتري ال يصادر جهود 
الوصاية  يدعي  أو  اآلخرين  واجتهادات 
والكلمة الفصل يف أمور الدين والدنيا 
للريادة  ويسعى  أنه ينشد الكمال  . إال 
وتصدر املسرية واالضطالع مبسئولياته 
قيم  دعائم  وإرساء  الدعوة  ابالغ  يف 
والسالم  احلق  واملعرفة واحلرية والعدل 

والتنمية يف ربوع الوطن.
وإميانًا منه بضرورة السياسة والتعاطي 
اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  يضع  معها 
مجلة من املبادئ اليت تضئ له الطريق 
املتنوع  اإلرتري  الواقع  مع  تعامله  يف 
وحضاريًا  واقتصاديا  واجتماعيا  ثقافيًا 
وقيمه  الدين  املبادئ  من  منطلقًا   ،
 ، واحلرية  والعدل  الشورى   ، ومقاصده 
اعتماد احلوار يف حل مجيع اإلشكاليات 
التنمية  لتحقيق  اإلرتري  الشأن  يف 
الشاملة والكاملة واملتوازنة مع بسط 
والعدالة  والفردية  العامة  احلريات 
اهللا  تكرمي  يف  حمورية  قيمة  باعتبارها 
يتطلب  املبادئ  هذه  لتكريس  للخلق. 
هو  الوطين  والتعايش  األهلي  السلم 

االرتري  القومي  األمن  قضايا  أهم  أحد 
مبنية  إلرساء سياسة خارجية  وذلك   ،
ارتريا أرضًا وشعبًا واستقالل  على عزة 
كل  وعلى   نفوذ  كل  عن  قراراا 
املستويات وإقامة العالقات الدولية وفق 

مبادئ االحترام املتبادل.
واملؤمتر اإلسالمي اإلرتري يسعى لترسيخ 
يف  الفاضلة  واألخالق  الدين  قيم 
املجتمع لتحقيق املصاحل االجتماعية 
للشعب  والسياسية  واالقتصادية 
الوسطية  ثقافة  متبعًا   ، اإلرتري 
واالعتدال املدلل يف منهجيته الدعوية 
التسامح  روح  إلشاعة  والسياسية 
وتقوية  لتمتني  والوفاق  والتعايش 
هذه  ولتحقيق  الوطنية.  الوحدة 
األهداف يعتمد املؤمتر اإلسالمي اإلرتري 
كافة الوسائل املشروعة واملمكنة وفق 

األهداف املحددة.
أحد  باعتباره  اإلسالمي  املؤمتر 
التغيري  ينشد  املعارضة  التنظيمات 
لديه تصور ورؤية واضحة حول سيناريو 
يقسم  فهو  النظام  سقوط  بعد  ما 

املرحلة إىل قسمني :
االنتقالية  املرحلة  وهي  األوىل  املرحلة 
السلطة  فراغ  ملء  األساس  يف  وتعين 
 ، النظام  سقوط  عند  سينشأ  الذي 
ألمهية  اإلسالمي  املؤمتر  من  وإدراكًا 
متهد  واليت  املرحلة  هذه  وخطورة 
بديل  سياسي  نظام  لبناء  الطريق 
إعادة  خالل  من  الديكتاتوري  للنظام 
تشكيل بناء الدولة ونظامها السياسي 
اإلسالمي  املؤمتر  فإن   ، أهله  وبإمجاع 
والتعامل  اهلادف  التعاون  سيبذل 
االجيايب والتفاعل مع كافة قوى التغيري 
قائم  تعددّي  سياسّي  مناخ  لتأسيس 
على  إعالن دستوري متوافق عليه حبيث 
ال تتجاوز املرحلة االنتقالية عن سنتني.

واملرحلة الثانية هي املرحلة الدستورية 
وهي املرحلة اليت تلي املرحلة االنتقالية 
الوطين  التحول  بإجناز   واملعنية 
تشتمل  اجلوهر  حيث  ومن  الدميقراطي 

املهمات  من  مجلة  على  املرحلة  هذه 
الوطن  واستقالل  بسيادة  تتعلق  اليت 
تطوره  وضمان  ومحاية  عنه  والدفاع 
على األصعدة االقتصادية واالجتماعية 
املؤمتر  .رؤية  والثقافية  والسياسية 
هي  املرحلة  هذه  يف  اإلرتري  اإلسالمي 
الوطن  املغالبة  يف خدمة  ال  املشاركة 
بقية  مع  ذلك  يف  والتنافس  والشعب 
األحزاب والتنظيمات السياسية ، بروح 
االحترام واملحبة والتعاون ، واحترام اخليار 
اختيار  يف  حبقه  واالعتراف   , الشعيب 
النظام السياسي الذي حيقق مصاحله، 
ويصون  حيمي  الذي  احلكم  ونظام 
واالقتصادية.  االجتماعية  مكتسباته 
اإلسالمي  املؤمتر  يطرح  الصدد  وذا 
املرحلة  هلذه  تفصيلية  بصورة  رؤيته 
 ، أساسية  حماور  أربع  تشمل  واليت 
 ، واالقتصادي   , السياسي  املجال  يف 
ورقة  يف  القومي  األمن  و   ، واالجتماعي 

الرؤية السياسية.
الرؤية  ذه  يتقدم  إذ  اإلسالمي  املؤمتر 
احلق  قيم  من  املنطلقة  االجتهادية 
اهلوية  وهي حتدد   ، الوطنية   والثوابت 
السياسية والفكرية للمؤمتر اإلسالمي.

ال  أا  اإلسالمي  املؤمتر  يرى  ذلك  مع 
متثل احلقيقة املطلقة وإمنا هي اجتهاد 
للمناقشة  قابل  وفكري  سياسي 
تأكيد  مع   . والتقومي  والتصحيح 
ثقته  الكبرية  بقدرات الشعب اإلرتري 
أي  تقييم  باعتباره احلكم  يف  واختياره 

عمل نضايل أو جهد سياسي .
أن  جيب  الذي  بالدور  وعيًا  املؤمتر  فإن 
يقوم به واملسئوليات اليت يستشعرها 
 ، الكبرية  بالواجبات  للقيام  يتطلع 
الوطين  اهلم  حيمل  من  كل  مبشاركة 
ينطلق  اإلرتري  الشعب  ويعيش معاناة 
واملجاهدة  املناضلة  يف  بواجباته  ليويف 
املعاناة  ودفع  والعدالة  احلرية  أجل  من 

والظلم عن الشعب اإلرتري .
وباهللا التوفيق

 

ورقة الرؤية السياسية
املجازة يف املؤمتر العام الثاين

أبو احلارث املهاجر
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العناية بأمر الدعوة من العناية 
باإلسالم ، وألمهيتها يف إصالح 
املجتمع وصيانة قيمه ، ولذلك 
اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  أوالها 
الثاين،  مؤمتره  يف  خاصة  عناية 
يلم  الذي  كياا  هلا  ليكون 

مبهامها ويعتين بواجباا . 

تناولت الورقة يف املقدمة واقع الشعب 
وعمال  فهما  التدين  وواقع  اإلرتري 
شعوب  من  كغريه  فهو   ، واستقامة 
الزمن  تطاول  ملا  االسالمية  األمة 
مستوى  يف  وتغري  حتول  حصل  وبعد 
تدينه والتزامه باإلسالم . وللتحركات 
الدعوات اهلدامة من  تقوم ا  اليت 
املبطلني املحرفني والكفرة الذين يبثون 
دعايتهم هلدم وتشويه اإلسالم وإبعاد 
الناس عن االلتزام به  أثر كبري وتأثري يف 
يف  مقابل  ضعف  مع  وذلك   ، الواقع  
على  ترتكز  والدعوة   . اهللا  إىل  الدعوة 
اإلسالم  وفهم  التدين  بعد   : بعدين 
عليه  اهللا  صلى  النيب  سبيل  والتزام 
ونشرها  العربية  اللغة  وبعد   ، وسلم 
وحتسني اللسان ا ، واإلسالم واللغة 
حيمل  وعاء  واللغة   ، قرينان  العربية 
ومفاهيمه  وعقيدته  اإلسالم  قيم 

وتصوراته .
ولنظام الشعبية دور كبري يف حماربة 
وتكبيل  ومنع   ، قيمه  اإلسالم ونقض 

أن  املساجد  وحماصرة  الدعوة  أداء 
والتربية  والدعوة  للعلم  واحة  تكون 
املغرضة  الدعاية  ونشر   ، والتزكية 
باإلرهاب  ووصمهم  الدعاة  ضد 
مؤبدا  اعتقاال  واعتقاهلم  وسجنهم 
حماربة  يف  عامة  سياسة  واختذت   .
وخلخلة  وثقافة  علما  العربية  اللغة 

جذورها يف املجتمع . 
الدعوة  مفهوم  أن  الورقة  وبينت 
هداية  هو   ، وموضوعها  ومقصودها 
وإىل  اإلسالم  وإىل  باإلسالم  الناس 
،.بينما  واملعاد  املعاش  يف  مصاحلهم 
الناس  يعود  ان  اهللا  إىل  الدعوة  مهام 
واستقامة  وطاعة  عبادة  رم  إىل 
اتباع  يتحقق  وأن   ، وأوامره  دينه  على 
النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والتزام 

سبيله وهديه .
حتقق  أا  يف  الدعوة  أمهية  وتكمن 
واستمراره  ونقله  اإلسالم  دميومة 
املجتمعات  وجتديده يف  عليه  واحلفاظ 
قال تعاىل : ( فقست قلوم ) ، (أمل 

قلوم  ختشع  أن  آمنوا  للذين  يأن 
لذكر اهللا وما نزل من احلق ) ، وإمنا يطرأ 
واندراس  واجلهل  واالحنراف  الفساد 
العلم إذا ضعفت الدعوة أو انعدمت 

يف املجتمع .
بأنه  الدعوة  خطاب  الورقة  وتناولت 
مؤسس على الكتاب والسنة وفقهه 
بفهم مراد اهللا ومراد النيب صلى اهللا 
يوحد  بأن  باهللا  واإلميان   ، وسلم  عليه 
عليه  اهللا  صلى  النيب  ويطاع  اهللا 
ومواالة  ورسوله  هللا  واملواالة   ، وسلم 
املعروف  وبذل  واإلحسان   ، املؤمنني 
إىل عامة الناس ، ونشر وإرساء دعائم 
أخالق وقيم اإلسالم  الفاضلة وتزكية 
املجتمع . ووسيلته التيسري والتبشري 
واهلداية ال التعسري واملشقة والتنفري 
والعمل  القول  يف  والعدل   ، عنه 
والرمحة والرفق مع املخالف . والتدرج 
والتنوع يف البيان حسب حاجة الناس 

وأولويات الواقع .

منصور طه احلاج
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االستراتيجي  التخطيط  جوهر  إن 
القدرة  هو  اإلستراتيجية  واحللول 
املختار  التارخيي  املستقبل  إنتاج  على 
، وليس املستقبل الذي يفرضه الغري ، 
أو متليه املصادفات العابرة ، أو تشكله 

املضاعفات العارضة.
فكرًا  عمومًا  اإلسالمي  الفكر  يعترب 
يف  وحىت   ، التفكري  يف  استراتيجيًا 
إصدار األحكام , حيث يهتم اهتماما 
والنظرة   , الشرعية  باملقاصد  بالغا 
إىل املآل يف األمور ، وقضية املوازنة بني 
اعتبار  وقضية   ، واملفاسد  املصاحل 
أساسيات  من  وغريها   ... املصاحل 

الفكر اإلسالمي.
ذه الكلمات اجلامعة استهلت ورقة 
الرؤية االستراتيجية للمؤمتر االسالمي 
، املقدمة للمؤمتر العام الثاين ، املنعقد 
يف نوفمرب ٢٠١٤م ، وهي تؤسس وتضع 
رسم  دف  الركائز  وتبين  القواعد 
خارطة للمستقبل ، تضمن للتنظيم 
متتابعة  جناح  خطوات  يف  السري 
لـ»الرؤية»  مقاربة  حالة  إىل  توصله 
الورقة  أعتمدا  اليت  االستراتيجية 
وأقرها املؤمتر العام ؛ لتكون هي أقصى 
األعوام  خالل  يتحقق  أن  ميكن  منال 
استشرفها  اليت  القادمة  األربعة 

التنظيم بعقد مؤمتره العام الثاين.
اإلرتري  االسالمي  للمؤمتر  وحيمد 
تطلعه للعمل وفق آليات ومنهاجيات 
الفكر  معايري  إىل  تستند   ، علمية 
للخطط  وضعه  يف  االستراتيجي 
املستقبلية إعدادًا وختطيطًا وتنفيذا. 
منطلقاته  مع  انسجامًا  ذلك  ويأيت 
الفكرية  ومرجعيته  العقائدية 

ومنظومته القيمية ؛ حيث أن املتتبع 
واملتعمق  والسنة  الكتاب  لنصوص 
«التكاليف  جيد  ودالالا  مراميها  يف 
على سبيل  كانت  ، سواءً  الشرعية» 
الوجوب أو الندب واالستحباب ، كلها 
 ، األفضل  حنو  تغيري  إحداث  إىل  ترمي 
«التوبة» عندنا إال ضرب  وما مفهوم 
 ، االستراتيجية  األفعال  ضروب  من 
 ، األمة  مبجموع  وتنتهي  بالفرد  تبدأ 
اهللا  إىل  (..وتوبوا  املجتمع  بأفراد  مرورًا 
مجيعًا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون)

تعاىل:  قوله  معي  وتأمل   ، (النور:٣١) 
(.. لعلكم تفلحون).. (.. ومن مل يتب 

فأولئك هم الظاملون)(احلجرات:١١).
بالوطن  املحدقة  األخطار  أن  كما 
والتحديات اجلسام اليت يشكلها واقع 
الشعب يف الداخل واخلارج ، والنكسات 
واالنكسارات اليت اتسمت ا مسرية 
أطيافها  مبختلف  اإلرترية  املعارضة 
الذي  «الفعل»  على  قدرا  وعدم   ،
يفضي للتغيري أو التعديل يف  سلوك 
كل  الشعب؛  احلاكم لصاحل  النظام 
فكر  إىل  احلاجة  حتَتم  العوامل  تلك 
يتالىف   ، وطنيًا  يُنتج مشروعًا  جتديدي 
تلك  يف  سببًا  كانت  اليت  املقدمات 
وحيظى   ، واالنكسارات  النكسات 
ويفجر   ، الشعب  مجاهري  بتفاعل 
، ويقودها حنو  الطاقات الكامنة فيها 

االنعتاق.
فإن  التنظيم  أجهزة  مستوى  وعلى 
يضمن  االستراتيجي  التخطيط 
اختاذ  يف  املشاركة  دائرة  يف  اتساعًا 
بذلك حيقق مقصدا من  ، وهو  القرار 
مقاصد الشورى ؛ ذلك أن النتائج اليت 

البيئة  حتليل  مراحل  يف  إقرارها  يتم 
الداخلية واخلارجية كما سيأيت معنا 
واآلراء  التقييمات  من  مستخلصة 
والتطلعات اليت احتوا االستمارات 
على  توزيعها  مت  اليت  واالستبيانات 
التنظيم.  أعضاء  من  واسعة  شرحية 
وإذا كان من مسات ولوازم التخطيط 
وحتديد  الرؤية  وضوح  االستراتيجي 
ذلك  ؛ فإن  األولويات  بيان  األهداف مع 
قياس  إمكانية  بالضرورة  يستلزم 
 ، األهداف  تلك  حتقيق  يف  التقدم 
واالطمئنان على سري العمل يف االجتاه 

الصحيح. 
اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  فإن  وأخريًا 
ورسائل  إشارات  يرسل  التوجه  ذا 
طمأنة ألعضائه ومناصريه ، مفادها 
ويستند   ، مكني  ركن  على  يرتكز  أنه 
وأسس تضمن  ومنهجيات  فكر  على 
له - بعد توفيق اهللا تعاىل - وصوله 

للغايات الكربى.
مضامني  االستراتيجة..  الرؤية  ورقة 

ورؤى.. 
االستراتيجية  الرؤية  ورقة  اتسمت 
بالشمول  اإلرتري  االسالمي  للمؤمتر 
التخطيط  وجوانب  ملحاور  تناوهلا  يف 
بـصياغة  بدءًا   ، االستراتيجي 
وحتديد   ، «الرؤية»  وبناء   ، «الرسالة» 
البيئة  بتحليل  ومرورًا   ، «القيم» 
يعرف  ما  أو  واخلارجية  الداخلية 
بدوره  يقود  الذي  الرباعي  بالتحليل 
االستراتيجية  األهداف  صياغة  إىل 
واقتراح   ، التقييم  آليات  وحتديد   ،
اللجوء  ميكن  اليت  البديلة  اخلطط 
تؤثر  أوضاع  استجدت  حال  يف  إليها 

 

ورقة الرؤية االستراتيجية
إن التخطيط االستراتيجي (Strategic Planning) هو أحد املهارات األساسية للقيادة ، 

وهو عبارة عن خارطة ترشدك إىل الطريق الصحيح بني نقطتني أوهلما أين أنت اآلن ؟ 
واألخرى أين ترغب أن تكون يف املستقبل؟ وكيف ميكنك أن حتقق ذلك؟.
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على املعطيات االفتراضية اليت بنيت 
على أساسها اخلطة.

بالترتيب  احلريف  االلتزام  عن  وبعيدا 
 ، الورقة  انتهجته  الذي  املوضوعي 
اخلطة  ميكن تقسيم صياغة عملية 
 ، أُطر  ثالثة  إىل  عمومًا  االستراتيجية 
بصياغة  التأسيسية  باملرحلة  تبدأ 
األرضية  ومعرفة   ، العامة  املفاهيم 
التنظيم من خالل  يقف عليها  اليت 
 ، واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل 
 ، البديلة  اخلطط  بصياغة  وتنتهي 
االستراتيجية  األهداف  برسم  مرورًا 
 ، عنها  املتفرعة  العملياتية  واخلطط 

وحتديد آليات الرقابة والتقومي . 
اسقاط  هذا  مقالنا  يف  وسنقوم 
هذه  على  احتوته  وما  الورقة  بنود 
وفقــًا  قراءاتنـــا  وتدويــن  األطر، 

تواضـع  اليت  للمعايــري 
التخطيط  خرباء  عليها 

االستراتيجي(*). 
املرحلــة   : األول  اإلطـــار 

التأسيسية:
منطلقات  بناء  تتضمن 
اليت  االستراتيجية  اخلطة 
«رؤية»  بلورة  فيها  يتم 
عن  املنبثقة  التنظيم 
بدورها  واليت   ، «الرسالة» 
الغرض  باقتضاب  تلخص 
الفعلي الذي تأسس ألجله ، 
و»القيم» الضابطة حلراكه 

الذي  التصور  عن  فضالً   ، وانفعاله 
كَوََنه لنفسه ، وعن واقع احلال للبيئة 
، وامليدان الذي ينشط فيه، والعناصر 
 ، امليدان  هذا  ملستقبل  املكونة 
آلية  خالل  من  به  املحيطة  والظروف 

حتليل البيئة الداخلية واخلارجية.
صياغة الرسالة:

نوايا»  «إعالن  مبثابة  هي  «الرسالة» 
ا  يضطلع  سوف  اليت  باألدوار 
اليت  باألطر  وتعريف   ، التنظيم 
غاياته  لتحقيق  خالهلا  من  سيعمل 

الكربى.

الرؤية  والرسالة اليت اعتمدا ورقة 
النحو  على  جــاءت  االستراتيجية 
هو  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر   ) التايل: 
تنظيم سياسي ذو مرجعية إسالمية، 
وجد ليقوم بدور اهلداية واإلصالح إىل 
اخلري، وليليب طموحات أعضائه يف بناء 
تنظيم مؤسسي ، وممارسة سياسية 
راشدة تراعي املبادئ والقيم األخالقية 
الوطنية ، ويسعى لتحقيق  والثوابت 
احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 

واألمن والرفاهية للشعب اإلرتري ).
يتسم نص «الرسالة» أعاله بالوضوح 
حمددة  أفكار  عن  ويعرب   ، معانيه  يف 
ودالالت عميقة ، وبإخضاعه للمعايري 
لدى  «الرسالة»  صياغة  يف  املتبعة 
جند  االستراتيجي  التخطيط  خرباء 
؛ حيث  املعايري  لتلك  فعلية  مطابقة 
حنن؟  من   : التساؤالت  على  جييب  أنه 

وماذا نريد؟ وحيدد علة وجود التنظيم 
اليت  والوطنية  الدينية  واملشروعية   ،
الذي  العمل  وميدان   ، إليها  يستند 

ينشط فيه.
نص  على  املترتبــة  املقتضيات 

«الرسالة»:
إفصاح  مبثابة  هي  الرسالة  هذه   �
وينبغي   ، التنظيم  وجود  علة  عن 
السياسي  اخلطاب  يف  استصحاا 
للتنظيم والرسالة اإلعالمية والربامج 

التعبوية.
اإلطار  مبثابة  هي  الرسالة  هذه   �

وانفعال  إيقاع  يضبط  الذي  القانوين 
املؤمتر اإلسالمي يف شؤونه كلها.

� هذه الرسالة تنطوى على مضامني 
وأفكار جمملة ميكن استنباط األهداف 
والربامــج  واملشاريــع  االستراتيجية 
منها، كما أا تعترب موجهًا وضابطًا 

لتلك األنشطة من جهة ثانية.
يكون  أن  يفترض  الوقت  مبرور   �
احلالــة  من  قربــًا  أكثر  التنظيم 
هذه  ترمسها  اليت  الذهنية 
«الرسالة» ، وذلك بتوظيف كل موارده 
الوقت يف  الفكرية والفنية مع عامل 
اللوين»  لـ»التدرج  مشاة  حالة 
عن  معربًا  تصاعديًا  يتضاعف  الذي 

االجنازات التراكمية.
بناء الرؤية :

منظور  عن  تعبري  هي  «الرؤية» 
لألوضاع  مستقبلي 
تعكس   ، الراهنة 
حنو  التنظيم  تطلعات 
مدى  يف  إجنازه  يريد  ما 
زمين حمدد ومنظور (٤ 

سنوات).
يف  «الرؤية»  وجاءت 
النحو  على  الورقة 
املؤمتر  ( يطمح   : التايل 
أن  اإلرتري  اإلسالمي 
يكون خالل أربع سنوات 
يف  مؤسسًا  تنظيما 
بنائه الداخلي ، ومتميزًا 
يف دوره السياسي واالجتماعي وسط 

املجتمع اإلرتري ).
بني  مازجة  «الرؤية»  هذه  جاءت 
الواقعية والطموح ، ومها أمران الزمان 
صياغة  يف  املعادلة  جانيب  ميثالن  ؛ 
فيما  تعين  والواقعية   . «الرؤية» 
والتخيالت  اإلقرارات  البعد عن  تعنيه 
وأن   ، هلا  أساس  ال  اليت  والتقديرات 
تكون طموحة وتطلُعية دف لنقل 
حمددة  ووضعية  حالة  من  التنظيم 
ووضعية  حالة  إىل   .. اآلن  يعيشها 
 ، ملموسًا  جوهريًا  فارقًا  حتدث  أخرى 

 

اتسمت الرؤيــة االسـتراتيجيـة للمؤمتـر االســالمي اإلرتــري 
بالشمول يف تناوهلا ملحاور وجوانب التخطيط االستراتيجي
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 ، داخله  من  التنظيم  أعضاء  يدركه 
واملراقبون له من خارجه. 
مقتضيات هذه «الرؤية»:

وموجهًا  مرجعًا  الرؤية  هذه  تعترب   �
لصياغة األهداف االستراتيجية.

�  االضطالع بدور سياسي ريادي متميز 
ومبادر بطرح املشاريع السياسية ، مع 
املشاريع  تلك  إلنزال  التام  االستعداد 

على أرض الواقع.
امليدان  على  ينطبق  نفسه  األمر   �
خلصوصية  مراعاة  مع  االجتماعي 

كل جمال.
«متميزًا»  صيغة  نقرر  عندما   �
األدوار  عن  االبتعاد  ذلك  يقتضى 
بأن  السالبة  والنمطية  التقليدية 
جتديديًا  رياديًا  دورًا  التنظيم  يلعب 
بابتكار احللول السياسية اليت ترتقي 

بواقع املعارضة املأزوم. 
اليت  األصوات  بعض  إىل  أشري  وهنا 
نادت أثناء مداوالت املؤمتر العام الثاين 
صياغة  بضرورة  اإلسالمي  للمؤمتر 
دور  لتفعيل  مشروع سياسي طموح 
اإلعالمي  اجلانب  يتضمن  املعارضة 
والتعبوي.  (الدبلوماسي)  والسياسي 
أنه  املشروع  هذا  يف  الالفت  اجلديد 
عاملية  خربة  بيوت  بتوظيف  نادى 

(استشارية) يف صياغته وتنفيذه.
حتليل البيئة الداخلية واخلارجية :

هو  الرباعي  التحليل 
البيئة  لتحليل  وسيلة 
وضع  فيها  سيتم  اليت 
االستراتيجية  اخلطة 
ميثل  كما   ، وتطبيقها 
معلوماتية  قاعدة 
عملية  يف  إليها  يُستند 
االستراتيجي  التخطيط 
شقه  يف  يتناول  وهو   ،
قوة  نقاط  الداخلي 
التنظيم ونقاط ضعفه 
اخلارجي  شقه  ويف   ،
الفرص املتاحة يف البيئة 
والتحّديات  اخلارجية 

الناجتة منها.
بـ  العملية  هذه  تسمية  جرت  وقد 
تتعلق  كوا  الرباعي»  «التحليل 
للتنظيم  الداخلية  البيئة  بدراسة 
القوة  عناصر  من  عليه  تنطوي  مبا   ،
مبا   ، اخلارجية  والبيئة   ، والضعف 
من  متثله  وما  فرص  من  تقدمه 
التنظيم ، وهي  خماطر وحتّديات على 
عملية  من  القلب  موقع  حتتل  بذلك 

التخطيط االستراتيجي .
االستراتيجية  الرؤية  ورقة  عددت 
القوة  نقاط  من  الكثري  حتليلها  يف 
الفكري  اجلانب  مشلت  الداخلية 
وعلى   ، البشرية  واملوارد  والتنظيمي 
والعالقات  السياسي  األداء  صعيد 
اخلارجية ، كما مشلت نقاط الضعف 
التنظيم  وجود   ) سياسية  جماالت 
 ، األمنية  والقيود   ( الوطن  خارج 
وحمدودية املوارد إىل املسؤليات واألدوار 
اليت يضطلع ا التنظيم ، وقضايا 

تنظيمية واجتماعية أخرى .
حددت  اخلارجية  للبيئة  تناوهلا  ويف 
الورقة قائمة «الفرص» واليت مل خترج 
 ، السياسي  املجال  عن  جمملها  يف 
وجانبًا من املوارد ، بينما مشلت قائمة 
املهددات اجلوانب السياسية واألمنية 
التحوالت  عن  فضالً   ، واالجتماعية 
البشري  شقها  يف  املوارد  على  املؤثرة 

واملايل .
القوة  بني  املزاوجة  للورقة  ويسجل 
لبعض  واملهددات  والفرص  والضعف 
البنود اليت تنطوي على جانبني ، مثال 
 - قوة  مبوقف  تتعلق  بنود  وردت  ذلك 
قائمة  يف  املالية  املوارد  يف   - نسبيًا 
يف  ورد  نفسه  واألمر  القوة،   نقاط 
موقف  باعتبار  الضعف  نقاط  قائمة 
املسؤوليات  مع  يتناسب  ال  القوة 
واألدوار اليت سيضطلع ا التنظيم 
قائمة  يف  تكرر  النسق  نفس  وعلى   .
الفرص واملهددات حيث اعتربت هجرة 
الشباب عن أرض الوطن فرصة لدفع 
الوقت  ويف   ، لألمام  املعارضة  نشاط 
احتمالية  باعتبار  كمهدد  ورد  نفسه 
يف  الشباب  هؤالء  من  قطاعات  ذوبان 
جمتمعات أجنبية. وهذا اجلمع يعكس 
النظر  على  وقدرة  التحليل  يف  عمقًا 

للموضوعات بأكثر من منظور.
يواجه  الذي  الرئيس  التحّدي  ويبقى 
هو  للتنظيم  التنفيذي  اجلهاز 
العمل على مطابقة نقاط القوة مع 
الفرص املتاحة لضمان جناح املشاريع 
إىل  الضعف  نقاط  وحتويل  والربامج، 
نقاط قوة ، وحتويل املعوقات الداخلية 

والتحديات إىل فرص تطويرية.
احتوته  اليت  الشمول  شواهد  ومن 
عملية التحليل أا مل تغفل التعرض 
للعناصر اخلارجية املؤثرة 
 ، التنظيم  مسرية  على 
له  الداعمة  تلك  سواء 
واملدافعة عنه أو املعادية 
الدوائر  حىت  أو   ، له 
يتوقع  اليت  الكامنة 
يف  تأثري  كعامل  بروزها 
ظروف  وحتت  ما  وقت 

معينة .
حتديد  الثاين:  اإلطار 
األهداف  وصياغة 

االستراتيجية:
اخلطة  جناح  يتوقف 
على  االستراتيجية 

 

عندما نقرر صيغة «متميزًا» يقتضى ذلك االبتعاد عن 
األدوار التقليدية وأن يلعب التنظيم دورًا رياديًا جتديديًا 
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ومن   ، للتنفيذ  وقابليتها  واقعيتها 
عدد  على  االقتصار  واألوفق  األجدى 
حمدد من الغايات (من ٣ إىل ٥ غايات 
ممكنًا  حتقيقها  جيعل  األكثر)  على 
املوارد  حمدودية  ظل  يف  خصوصًا   ،
على  احلصول  وصعوبة   ، املتاحة 
يُستتبع   . املناسبة  بالشروط  متويل 
مرحلية  فرعية  أهداف  بتحديد  ذلك 
العمل باخلطة  وآليات لقياس تقدم   ،
حتقيق  من  اقتراا  مدى  وحتديد 

األهداف اإلستراتيجية.
هذه  حتقيق  يف  الورقة  أجادت  وقد 
اخلاصية باقتصارها على أربعة أهداف 
استراتيجية ، ميكن بلورا وتفريعها 
إىل جمموعة أهداف مرحلية جمدولة 
زمنيًا حسب األولويات املستندة على 
قاعدة «تأثري اهلدف وسهولة تنفيذه» 

على النحو املوضح أدناه :
أوالً: تعزيز البناء التربوي والدعوي . 

ثانيًا: استكمال البناء املؤسسي وبناء 
القدرات.

السياسي  بالعمل  االرتقاء  ثالثًا: 
والوطين.

االجتماعية  التنمية  حتقيق  رابعًا: 
والثقافية .

واألهداف  الغايات  هذه  حتديد  ويأيت 
للخالصات  كنتيجة  االستراتيجية 
إجراء  من  إليها  التوصل  مت  اليت 

البيئة  حتليل  عملية 
واخلارجية  الداخلية 
يالحظ  واملدقق   ،
توزيع  يف  التوازن  جبالء 
الداخل  بني  االهتمامات 
فاملحورين   ، واخلارج 
(تعزيز  والثاين  األول 
والدعوي  التربوي  البناء 
وبناء  املؤسسي  والبناء 
القدرات) يهدفان لتعزيز 
 ، الداخلية  القوة  نقاط 
ومعاجلة جوانب القصور 
عملية  سجلته  اليت 
الصعيد  على  التحليل 

الداخلي . 
جوانب  لتعزيز  األخرى  املحاور  وجاءت 
على  القصور  جوانب  ومعاجلة  القوة 
وتعزيزًا   ، اخلارجية  البيئة  صعيد 
وتدعيمًا للدور السياسي واالجتماعي 

للتنظيم .
ويف ثنايا تفاصيل الربامج جند استجابة 
 ، املتاحة»  «الفرص  لعامل  واضحة 
اليت  للمهددات  واستعدادًا  وحتسبًا 
بدت يف عملية حتليل البيئة اخلارجية .

 تنفيذ اخلطة:
يتوقف  اإلستراتيجية  اخلطة  جناح 
ملعطيات  وعميق  صحيح  فهم  على 
 ، واخلارجية  الداخلية  البيئتني 
وتأثرياا املحتملة على اخلطة ، كما 
قدرة  على  أخرى  جهة  من  يتوقف 
توظيف  على  التنفيذية  األجهزة 
البيئتني  هلاتني  اإلجيابية  التأثريات 
لصاحل اخلطة ، والتعامل مع العوائق 
إىل  بتحويلها  املحتملة  الت  واملعطِّ
حتّديات  إىل  أو   ، دفع  وعوامل  معززات 
حتّفز على خوض الصعاب وتطويعها 

لصاحل املشروع .
التنبيه  على  الورقة  حرصت  وقد 
املتبع  املنهج  أمهية  على  والتشديد 
«جيدة»  جبودة  فخطة   ، التنفيذ  يف 
خطة  تفوق  ممتازة  بطريقة  تنفذ 
«جيدة»  بطريقة  تنفذ  «ممتازة»  جبودة 

باعتماد  إال  الواقع  ذلك يف  يتأتى  وال   ،
تنفيذ  يف   الشاملة»  «اجلودة  مناهج 
الربامج واملشاريع أي يف مرحلة اخلطط 
العملياتية . وهنا ال بد من اإلشارة إىل 
تنفيذه  يراد  ما  وجتريد  حتديد  أمهية 
متطلبات  استصحاب  مع   ، بدقة 
التنفيذ ، وحتديد املدى الزمين لإلجناز، 
وتشكيل آليات الرقابة والتقييم ، كي 
تتكامل هذه احللقات األربعة لتحقيق 

مستوى جناح باهر حبول اهللا تعاىل .
حيث  ذلك  أيضًا  الورقة  تغفل  ومل 
الوسائل  شرح  يف  كثريًا  شددت 
ببلورة  بدءًا   ، األساسية  واملدخالت 
اإلداريني  لكل  وشرحها  الرؤية  هذه 
على  ليكونو  ؛  التنظيم  وأعضاء 
دراية ا ويسهموا يف جناحها ، مرورًا 
بتحديد سلم األولويات وفقًا للمعايري 
هذه  يف  إليها  تطرقنا  اليت  العلمية 
واملشاريع  الربامج  وتصميم   ، الورقة 
ووضع  والتشغيلية،  التفصيلية 
املناسبة  اإلدارية  والوحدات  اهلياكل 
وحتديد املوارد البشرية واملالية والفنية 

الالزمة.
اخلطة  أداء  وتقييم  مراقبة 

االستراتيجية:
األداء  قياس  مؤشرات  تستخدم 
العمل  تقدم  مدى  وقياس  لرصد 
وبالربامج  اإلستراتيجية  باخلطة 
واملشاريع املختلفة اليت 
تكرار  وميكن  تضمنتها، 
حتديد  من  دوريًا  القياس 
النتائج  بني  الفجوة 
والنتائج  املحققة 
ما  واختاذ   ، املستهدفة 
يلزم لتدارك أي احنراف أو 

تأخري فيها.
الورقة  أفردت  لذلك 
للجانب  واسعًا  حيزًا 
ومراجعًة  إشرافًا  الرقايب 
وتقييمًا وتقوميًا ، معتربةً 
تقييم األداء باملقارنة مع 
أمرًا ضروريًا  اخلطة  هذه 

 

خطـة جبــودة «جيدة» تنفــذ بطريقة ممتــــازة 
تفوق خطة جبودة «ممتازة» تنفذ بطريقة «جيدة» 
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وحتديد  التنظيم  وضع  لتشخيص 
مدى قدرته أو ضعفه على االستمرار 
االلتزام  مستوى  وحتديد   ، والنجاح 
باخلطة أو حجم االحنراف عنها ، كما 
املوقف  تدارك  على  التقييم  يساعد 
لألخطاء  املناسبة  املعاجلات  ووضع 
وبالتايل   ، حتدث  اليت  واالخفاقات 
استمراره  اهللا  بإذن  التنظيم  يضمن 

والسري حنو غاياته.
الورقة  أقرا  اليت  املوجهات  ومن 
حتدث  اليت  الرئيسية  املتغريات  رصد 
أو  اإلجيابية  ورداا   ، التنظيم  داخل 
اخلطة  على  تأثريها  ومدى   ، السلبية 
على  التأكيد  مع   ، االستراتيجية 
مستوى  بني  املقارنات  إجراء  ضرورة 
هو  ما  وبني  الفعلي  واألداء  التنفيذ 
لتحديد  اخلطة  يف  تنفيذه  مطلوب 
حجم الفجوة والقيام بوضع املعاجلات 

املالئمة.
اإلطار الثالث: رسم اخلطط البديلة:

االستراتيجية  الرؤية  ورقة  ختمت 
ملؤشرات  وعميقة  واعية  بقراءة 
األوضاع يف املستقبل املنظور اليت قد 
ينتج عنها حتوالت دراماتيكية مفاجئة 
اإلقليمي  أو  الوطين  الصعيد  على 
اخلطة  بيئة  يف  اهتزازًا  يعين  مما   ،
حبيث  عليها  قامت  اليت  والفرضيات 

يتعذر معها االستمرار يف 
اخلطة الرئيسية. 

القراءة  هذه  تناولت 
احتماالت وفرضيات على 
مستويني من حيث حجم 
التغيري   : مها  التأثري 
النظام  بنية  يف  الكامل 
حبيث  أمسرا  يف  احلاكم 
بصورة  سقوطه  نشهد 
كاملة، والفرضية الثانية 
بنية  هي تغيريًا جزئيًا يف 
واقعًا  تفرض  النظام 
تفاعالً  يتطلب  جديدًا 
جتاه  التنظيم  من  معينا 

هذا املتغيري.

ومضت الورقة يف رصد مترتبات هذه 
وما   ، املحتملة  وتأثرياا  التحوالت 
والتحرر،  االنعتاق  يف  فرص  من  متثله 
خماطر  من  تشكله  أن  ميكن  وما 
وجه  على  التنظيم  مستوى  على 
أمنيًا  واملنطقة  الوطن  وكيان  خاص 

وسياسيًا واستراتيجيا. 
قراءا  يف  الورقة  أجادت  ما  وبقدر 
املحتملة  والتغريات  التحوالت  لتلك 
كبري  حد  إىل  وفقت  فقد  ؛  وتأثرياا 
يف مقابلة كل تلك التحديات اجلسام 
خبطط واقعية وحمكمة تنم عن فهم 
عالية  وقدرة  الواقع  ملعطيات  عميق 

على قراءة املستقبل. 
الرؤية  ورقة  متثله  الذي  ما  ختامًا..   
للمؤمتر  بالنسبة  هذه  االستراتيجية 

اإلسالمي اإلرتري..؟؟
اإلرترية  اإلسالمية  احلركة  ماضي  يف 
«الرؤية»  غياب  ويف  والقريب  البعيد 
املاثلة  التحديات  لطبيعة  الواضحة 
اإلسالمية  باحلركة  املنوط  والدور 

االضطالع به .
ومراكز  الرصد  وسائل  غياب  ويف 
«قرون  مبثابة  تعترب  اليت  البحوث 
تشكل  اليت  للمسارات  استشعار» 
 ، القرار  لدعم  وآليات   ، املستقبل 
االستراتيجية  اخلطط  لبناء  وركائز 

واملحتملة  املنظورة  التحوالت  ملقابلة 
أول  يف  التجربة  تعثرت  ؛  مستقبالً 
نظام  وسقوط  بايار  هلا  اختبار 
كان  الذي  ماريام»  هيلي  «منقوستو 
االستعمار،  حقب  من  حقبة  آخر 
بأهم  اجللل  احلدث  هذا  أطاح  حيث 
مرتكز كان املسلمون يعولون عليه يف 
صنع مستقبلهم أال وهو «الوحدة».. 
ووحدة  الغايات  وحدة  على  واالمجاع 

املشروع .
مفاهيم  وجتريد  حترير  غياب  ويف 
«األهداف  و  الكربى»  الغايات   »
الوسائل  وامتالك  االستراتيجية» 
الواقع؛  أرض  على  إلنزاهلا  املالئمة 
شعبنا  كلفت  جهود  مثار  ضاعت 
، وأهدرت موارد بشرية ومالية  الكثري 
وأوقات ال تقيم بثمن ، وفرص مواتية 
نَْعبُر  أن  باإلمكان  كان    .. تعوض  ال 
اإلسالمي مراحل بعيدة جدًا  بالعمل 
يف سرينا حنو األهداف والغايات الكربى.
هنالك  كان  املقابلة  اجلهة  ويف 
 ، نقاطًا مهمة  مناوئًا حيقق  مشروعًا 
اليت  والغايات  بيننا  الفجوة  ويوسع 
من  ذلك  يف  مستفيدًا  إليها..  نرنو 

غياب الرؤية االستراتيجية لدينا.
عوالق  جتاوز  بصدد  حنن  ترى  يا  فهل 
املاضي  وعثرات  البعيد..؟؟  املاضي 
وعوائق  القريب..؟؟ 

احلاضر..؟؟
أحسب أن املؤمتر االسالمي 
ورقة  باعتماده  اإلرتري 
االستراتيجية»  «الرؤية 
الطاولة  يف  وضع  هذه 
صحيفة بيضاء.. لننتظر 
ما  ولننظر   .. سنني  أربع 
وأربع  عليها..  دونه  الذي 

ليست ببعيدة .
«أفمن   : تعاىل  اهللا  قال 
وجهه  على  مكبًا  ميشي 
سويًا  ميشي  أمن  أهدى 

على صراط مستقيم».

يف غياب جتريد مفاهيم «األهداف االستراتيجية» أهدرت موارد 
بشرية ومالية وأوقات ال تقيم بثمن ، وفرص مواتية ال تعوض 
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يف صبيحة الثامن عشر من شهر ١١ / ٢٠١٤ 
وىف متام الساعة ٤و٢٠ دقيقة اجتهنا اىل أديس 
أبابا على منت طائرة تابعة ألسطول اخلطوط 
الشباب  من  وكنا جمموعة  اإلثيوبية  اجلوية 
أبو  والدكتور  ياسني  أبو  الشيخان  يتقدمنا 
الرباء سعدنا كثريًا برفقتهم وتعلمنا الكثري 
من وقارهم إذ كانوا لنا مشوعًا تضيئ الرحلة 
وجنومًا تدى م ، ولعلها املرة األوىل اليت 
اجلميل  وانسهم  برفقتهم  فيها  حنظى 
وفكاهتهم الرائعة ،،، ومل نلتفت للزمن حىت 
وصلنا اىل وجهتنا املحددة عاصمة اللطافة 
دقيقة  و٥٠   ٥ الساعة  متام  يف  أبابا  أديس 
يف  املظلم  الليل  تودع  وهى  اليها  متسللني 
حلظة مجاهلا الطبيعي غري املصطنع عند 
ما  معرفة  أردنا  ولكأننا  املتنفس  الصبح 
تترجم  أن  أرادت  أا  أو   ( أبابا  (أديس  معىن 
يف  تتقلب  وهى  دخلناها   ،،، عمليًا  ذلك  لنا 
مضجعها تنازع نفسها بني البكور أو مزيدا 
بأزهارها  إذا  وبينما هي كذلك   ،،،، الدثور  من 
البتول  اخلجولة  الشمس  ضحى  تستنشق 
اليت ترسل ومضات حياء هي األخرى تشبه 
االستئذان بالشروق كي ال متس سكون أديس 
من  خارجني  حنن  وبينما  الفريد.  الصباحى 
صالة القدوم عند التاكسي من أمام مطار 
التذكارية  اللقطات  هذه  كانت  الدويل  بويل 
املعد  املكان  حيث  إىل  انطلقنا  مث   ، اجلميلة 
لالستراحة لنقضي يومنا يف الراحة تعويضًا 
أديس  خط  على  الشاقة  الغد  لرحلة  وتزودًا 

أبابا قندر بالبص .
وىف صباح التاسع عشر من شهر ١١ /٢٠١٤ 
والنصف صباحًا صعدنا  اخلامسة  متام  وىف 
من  قوندر  اىل  املتجه  بص  اسكاي  مدارج 
العاصمة  )بقلب  أدباباي  (مسقل  ميدان 
أديس أبابا وهو نفس امليدان الذى كان خياطب 
منه منقستو هيلى ماريام الشعب اإلثيويب 
املتعلقة  واحلماسية  الرمسية  خطبه  يف 
،،، كما يذكر أنه وبعد  بإعالن احلرب والسلم 

من  ناري  املطلة خطاب  العمارة  فوق 
بالدم  مليئة  بزجاجة  ألقى  امليدان  على 
انطلق  مث  إرتريا  باحتالل  إيذانًا  اجلمهور  أمام 
أفئدة  مهوى  الساحة هي  هذه  زالت  وال   ،،،،
اإلثيوبيني للخطب اجلماهريية مرورًا مبلس ،،، 
يتقدمها  رحلة  يف  اهللا  بركة  على  انطلقنا 
الشيخان والسيد رئيس اللجنة التحضريية 
والسيد  السياسي  املكتب  رئيس  والسيد 
رئيس مكتب العالقات اخلارجية أحد أعضاء 
وفد املقدمة واإلعداد الناجح للعرس املأمول 
،،، خرجنا تاركني أديس غارقة يف نومها كما 
النعل  بنا  شالت  حيث   ،،، ساكنة  دخلناها 
بنور  األرض  وأشرقت   ، وسارت  الواطئني  يف 
 ،،،، احلقيقة  وبانت  صنعه  فتجلى  را 
تكسوها  املهندمة  اخلضراء  احلبشة  أرض 
اجلبال  يف  املزارع  تغطيها  واخلضرة  األشجار 
فنية  لوحة  مشكلة  قلتها  على  والرباري 
اإلثيوبية  األرض  امتداد  طول  على  مرسومة 
، منها الطاف والقمح والشعري وأشياء أخر 
بك  يتجه  أينما  اخلالبة  الطبيعة  تأخذك   ،،،،
النظر وأنت سائر يف طريق جبلي دائري آخذ 
يف  أخرى  تارة  اهلبوط  وىف  تارة  الصعود  يف 
 ،،،، مشهد تتجلى فيه عظمة اخلالق املبدع 
وبينما أنت سائر يف أكناف معجزة الطبيعة 
اليت حباها اهللا ألرض احلبشة ال تكاد تفارق 
منتشرة كالنحل  املواطنني  عيناك مساكن 
والوديان  السهول  وعلى  اجلبال  قمم  يف 
كل  يف  دؤوبة  بشرية  وحركة  واسع  بانتشار 
مناح احلياة يف مساحة متتد من أديس أبابا إىل 
قندر طوهلا ٧٨٠ كلم ،،،،، تتتبع فيها حركة 
اإلنسان واحليوان وأسرار التشبث باألرض لدى 
وترويض  لكل شرب  وإعماره  اإلثيويب  اإلنسان 
عندهم  املرأة  هوان  مدى  ترى  كما   ،،، اجلبال 
إذ تعمل يف الطرقات والكباري واملزارع حاملة 
األثقال على متنها حافيه القدمني ال أدري ما 
السر يف ذلك ؟؟؟ !!! ويفاجئك منحىن جبلي 
غاية يف اجلمال روض هو اآلخر ليكون طريقًا 

إثيوبيا  معجزات  اىل  يضاف  بريًا 
أخطر  به   ، حد  عند  تنتهي  ال  اليت 

شكل  تأخذ  اليت  اإلطالق  على  املنعطفات 
التواء احلبل يف منطقة تعرف جببل أباى برها 
من  كلم   ٣٠٠ بعد  على  كلم   ٤٢ اىل  متتد 
اديس ابابا ،،،!!! مث تتابع سحر الطبيعة األخاذة 
حىت تصل اىل منطقة دجن اليت توجد ا 
أضخم مصانع اإلمسنت وتبعد حواىل ١٢٥ 
التقدمي  على  واعذروين  ابابا.  أديس  عن  كلم 
معرفيت  عدم  على  يدل  الذى  و  والتأخري 
منطقة  مث   ، التفاصيل  من  بكثري  الدقيقة 
أنواع  ا  يوجد  اليت  اجلبلية  دبرامارقوس 
مسلسل  ويتواصل   ، الصايف  النحل  عسل 
املختزل  اجلمال  عمق  إىل  وصوالً  الرحلة 
وسحره اجلاذب مدينة حبر دار عروس الطبيعة 
مجاهلا  تتوسط  أن  وما  املاليني  عشيقة 
عابرًا حىت تتخاطفك املناظر واملركب يشق 
بعضه  اجلمال  فينسيك  قوندر  اىل  طريقه 
كاملة  تغطية  بعد  الصور  من  اجلوال  وميل 
يتوقف  بص  اسكاي  يكاد  ال   !!!،،،، للرحلة 
عن السري حىت يكمل رحلته اىل قوندر بعد 
مضى ١٤ ساعة وىف متام السابعة والنصف 
مساءًا حيط رحاله مبدينة قوندر ذات الطابع 
األثري املحاطة بالطبيعة ،،،، وكان يف انتظار 
الفاحتني  األشاوس  قندر  أرض  على  قدومنا 
اإلخوة  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  طليعة 
فما   ، والتشريفات  املؤمتر  بتنظيم  املكلفني 
توجهنا  حىت  قوندر  أرض  أقدامنا  وطئت  أن 
املعد سلفًا (غري  املؤقت  الضيافة  اىل قصر 
 ،،، وحللنا  إكرام  أميا  فأُكرمنا  املؤمتر)  مكان 
لبعض  السوق  على  طفنا  الصباح  وىف 
فإن  وللحقيقة   ،،،،، رأينا  ما  ورأينا  األغراض 
متواضع  شعب  باجلملة  اإلثيويب  الشعب 
ومنظم شعب حيفظ اجلميل وأكرب من ذلك 
و  (إشى  وبعبارة  رائعة  باحنناءة  اجلميل  يرد 
أمسقنالو) اللتان تفوقان عدد اجلمل األخرى 

املتداولة خالل اجلرد اليومي للكلمات .

بقلم : الزبيدي



الرسالة ـ العدد ١٨ ٢٢

الفترة االنتقالية  قراءة ثالثة أعوام هي عمر 
تنظيمي  بني  الوحدة  اتفاق  يف  املوقعة 
للدعوة  واملجلس اإلسالمي  املؤمتر اإلسالمي 
التمديد  إضافة  مع  إرتريا  يف  واإلصالح 
 ، والكمال  بالتمام  انقضت  أشهر  مخسة 
بني  باملحاصصة  االنتقالية  الفترة  اتسمت 
بنود  حسب  املواقع  كل  ٥٠٪ يف  التنظيمني 
العام  املؤمتر  االتفاق املربم بينهما وصوًال اىل 
الثاين والذى ميثل أهم حمطة للوحدة املوقعة 
وحدة  يف  الكيانات  كل  فيه  تذوب  حيث 
اندماجية حقيقية ال تتقيد مبحاصصة وال 
حتكمها شروط اتفاقات ال بد من اإليفاء ا 
بقدر ما تستمد قوا من تفويض املؤمترين 
واعتماد  املؤمتر  وتوصيات  قرارات  وتنفيذ 
املرحلة  لعبور  واألهلية  والقدرة  الكفاءة 
وملا   ، العاملون  فليعمل  هذا  ملثل   ، اجلديدة 
من  بد  ال  كان  غاٍل  واملهر  نبيالً  اهلدف  كان 

اإلعداد واالستعداد املمتاز.
التحضريية للمؤمتر من خيار  اللجنة  كونت 

العامان  من  يقرب  وملا   ، األعضاء 
مجيل  بترتيب  مهمتها  رتبت 
بالتصعيدات  مر  بديع  وتنسيق 
حتديد  مث   ، اهلامة  مراحله  ضمن 
بعناية  املؤمتر  مكان  واختيار 
املؤمترين  وتفويج  ومسئولية 
لدى  إجيابًا  انعكس  الذي  األمر 
ويئة  األمن  بتوفري  املؤمترين 
املكان والبيئة املحيطة من مناظر 
،،، انتهاء  سياحية اختريت بعناية 
بافتتاح املؤمتر وتسليم املسئولية 
املؤمتر  من  املنتخبة  للسكرتارية 
كل  التحضريية  رمست  أن  بعد 
املسارات وخطت كل األوراق املعدة 

مرورًا  قبل  من  للشورى  واملقدمة  بعناية 
بإجازا وتقدميها للمؤمترين.

مع  موعد  على   ٢٠/١١ يوم  مساء  فكان   
بداية فعاليات املؤمتر يف قاعة فندق فلوريدا 
األول  السياحي  جنوم  األربع  ذو  انترناشنال 
مبدينة قوندر اإلثيوبية بعد أن تقاطر املؤمترون 
من كل حدب و صوب ، كما تقاطر الضيوف 
من ممثلي املعارضة اإلرترية ، وبدأت الفعاليات 
بتالوة عطرة مث كلمة رئيس التحضريية ، مث 
االت  اليت  الربقيات  مث  الضيوف  كلمات 
ذلك  تلى  بالعشرات  هلا  مثيل  ال  بغزارة 
الضيوف  انفض  العشاء  لتناول  استراحة 

على اثرها.
الرمسية  الفعاليات  اىل  مباشرة  دخلنا   
للمؤمتر برئاسة السكرتارية اليت سرعان ما 
نظمت نفسها بعد اختيارها مباشرة وادارت 

املؤمتر حبنكة بعد توفيق اهللا هلا سبحانه.

التقرير  مث  العضوية  بتثبيت  البداية  كانت   
للمكتب  السابق  الرئيس  تاله  للدورة  األديب 
التنفيذي مشل الدورة املنصرمة بالتفصيل.

وضع  والذى  املفصل  املايل  التقرير  تاله   
بطريقة علمية غاية يف الشفافية واملهنية 
املؤمترين  وارتياح  إعجاب  نال  الروعة  العالية 

قدمه السيد أمني املال مجال سعيد.
الفلسفات  كإحدى  رمبا  أو  العادة  غري  وىف   
املبتكرة اليت تفرد ا املؤمتر اإلسالمي على 
أقرانه كانت مفاجئة للجميع وأسهمت يف 
تطمني املؤمترين على سري النظم املالية لدى 
التنظيم جاء دور تالوة التقرير املايل للمراجع 
العام للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري (خالد) فعرج 
 ، املجودة  وإشاراته  مبديًا مالحظاته  باقتدار 
كما أشاد بدوره باألداء املاىل اجليد والشفافية 
املتبعة والتعاون الذى وجده من املالية أثناء 
بدوره  بعث  كما   ، به  املنوط  بواجبه  قيامه 
من  ومزيد  والتطمني  الشفافية  من  مبزيد 

الرؤى املستقبلية للسياسات املالية.

 أجيزت التقارير باجلملة بعد أن نالت حظها 
األوراق  دور  جاء  مث  املؤمترين  من  التداول  من 
بنقاش  وحظيت  ورقة  للمؤمتر  املقدمة 
حذفًا  ونقاطها  حلروفها  تطرق  مستفيض 
منتصف  كان  مث   ،،،، وإجازةً  وتثبيتًا  وتعديالً 
املبذولة  اجلهود  حصاد  الثالث  اليوم  ليلة 
انتخب  واليت  اإلجرائية  اجللسة  يف  متمثالً 
لقائمة   ٧٢ أصل  من   ٣٦ املجلس  فيها 
لقائمة   ٢٤ اصل  من  و٥  الداخل  انتخاب 
لفرز  اجللسة  رفعت  مث   ،،، اخلارج  انتخاب 
األصوات فكانت املفاجأة املذهلة واليت جتلت 
اإلندماجية وحتققت  الوحدة  خالهلا عظمة 
بسالم  املحطة  عبور  وتأكد  الوحدة  وشائج 
إسالمي ينشد  أرحب يف ظل عمل  آفاق  اىل 
أعناق  له  تشرئب  التغيري وحيلم بغد أفضل 
وهذه   ،،، السواء  على  والغائبني  احلاضرين 
بتجاوز  املؤمترين  وعي  على  أكدت  النتيجة 

وحفر  الشلليات  ومتاريس  الكيمان  عقبة 
املجاميع اىل فضاء أرحب بأفق واسع ونفوس 
أبية تقدم مصلحة العمل على األفراد وختتار 
على  الكثريون  يراهن  كان   ،،،، األمني  القوي 
السقوط يف هاوية اخلالفات يف اية مطاف 
املؤمتر  بقدرة  ليتفاجأوا   ،، اإلنتقالية  املرحلة 
ودمل  اجلراح  فوق  التسامي  على  اإلسالمي 
اجلراح اىل األبد وسفلتة املسارات ورفع سقف 
اهلمم وإرساء أدب جديد على ساحة العمل 
اإلسالمي اإلرتري من جهة ، وعمل املعارضة 
!!! وبعد قراءة نتائج  للنظام من جهة أخرى 
واستمعوا  اجلميع  اهللا  محد  مباشرة  الفرز 
اىل كلمة ضافية من حادي الركب الدكتور 
أبو الرباء كانت مؤثرة وقوية وأنفض املؤمترون 
جلسة  نتيجة  انتظار  يف  للنوم  بعدها 
 ، املجلس  رئيس  الختيار  املنتخب  املجلس 
ورئيس التنظيم ،،،، وىف أوىل جلسات املجلس 
رئيسًا  مالك  ابراهيم  الشيخ  اختيار  مت 
، ومن مث انتقلت إدارة اجللسة من  للمجلس 
سكرتارية املؤمتر اىل رئاسة املجلس 
املكتب  رئيس  اختيار  مت  مث   ، اجلديد 
التنفيذي الشيخ أبو حازم عبد اهللا 
مرشحني   ٥ بني  من  حيليس  حامد 
بدوره  ترأس  مث   ، بإمجاع  للمنصب 
انتقال  رابع  يف  اخلتامية  اجللسة 
إلدارة اجللسات خالل املؤمتر وخاطب 
رفعت اجللسة  مث  احلاضرين  الرئيس 
قبل  من  اخلتامي  البيان  تالوة  بعد 
 ، البيان  املختصة بصياغة  اللجنة 
على أمل أن جيتمع املجلس يف أقرب 
فرصة إلجازة املكتب التنفيذي بعد 
املجلس  الرئيس مكتبه على  عرض 
رمسيًا  املؤمتر  فعاليات  انتهت   ،،،
تنوير  مت  الصباح  وىف  ليالً   ٢ الساعة  حواىل 
اليت  املجلس  جلسة  مبخرجات  املؤمترين 
ورئاسة  املجلس  ادارة  تكوين  عنها  متخض 
طوينا  نكون  وذا   ،،،، التنفيذي  املكتب 
وامتياز  بنجاح  تنظيمنا  عمر  من  صفحة 
حيث مل حتال أية مسألة اىل جلنة حللها وهذا 
مؤشر عافية حنمد اهللا عليه ، وإىل غد أفضل 

إن شاء اهللا واحلمد هللا رب العاملني .
املؤمترين  فرحة  ومع  متصل  سياق  ويف 
بانتهاء من أعمال املؤمتر العام الثاين للمؤمتر 
اإلسالمي اإلرتري إذ يعلن أحد عمال الفندق 
وتزداد  به  ليحتفوا  املؤمترين  أمام  إسالمه 
أعجب  حيث   ، اإلسالم  بدخوله  فرحتهم 
اليت  احلسنة  واملعاملة  سلوك  من  العامل 
مما  قيامه خبدمتهم  أثناء  املؤمترين  من  تلقاه 
أدى إىل إشهار إسالمه يف وسط فرحة عارمة 

من إخوانه واحلمد هللا رب العاملني .
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
البيان اخلتامي للمؤمتر العام الثاين

احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 

وصحبه أمجعني .
بعون اهللا وتوفيقه عقد املؤمتر اإلسالمي 
اإلرتري مؤمتره التنظيمي العام الثاين يف 
الفترة من ٢٧ ـ ١٤٣٦/١/٣٠هـ املوافق 
قوندر  مدينة  يف  ٢٠١٤/١١/٢٣م  ـ   ٢٠
 .. وعي   .. (وحدة   : حتت شعار  اإلثيوبية 
مسئولية .. دعائم ممارستنا السياسية 

والتنظيمية ) .
أعدت هلذا املؤمتر جلنة حتضريية مكونة 
مقدرا  جهدا  بذلت   ، عضوا   (١٣) من 
خالل (١٩) شهر ، مستخدمة عددا من 
املاضية  للمرحلة  التقييمية  الوسائل 
تنظيمية  قطاعات  فيها  أشركت   ،
ومالحظام  آراءهم  أخذت   ، متعددة 
جماالت  كافة  يف  التنظيم  أداء  على 
املباشرة  وقفتها  إىل  باإلضافة   ، عمله 
وأدبياته املرجعية ،  أوراق التنظيم  على 
وأجرت التعديالت املطلوبة اليت تعزز من 
مكتسباته  على  وحتافظ  التنظيم  دور 
بطريقة  جهوده  وترتب  أدائه  يف  وتطور 

موضوعية .
التصعيدات  الئحة  وضعت  كما 
لعضوية املؤمتر بناء على احلصر الشامل 
لعضوية التنظيم يف الداخل واخلارج ، 
كل  يف  التصعيدات  إجراءات  وباشرت 
القطاعات التنظيمية ، بلغت نتيجتها 
(٢١٨) عضوا مصعدا للمؤمتر ، وقامت 
واملعينات  بالترتيبات  التحضريية 
مع  بالتعاون  املؤمتر  إلقامة  الالزمة 
وبفضل   ، للتنظيم  التنفيذية  القيادة 
أداء  اهللا عز وجل وفقت التحضريية يف 

مهمتها .
هامة  تنظيمية  حمطة  املؤمتر  يعترب 
االنتقالية  املرحلة  على  الستار  تسدل 
بني  متت  اليت  االندماجية  للوحدة 
اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  تنظيمي 
واإلصالح  للدعوة  اإلسالمي  واملجلس 
وكانت   ، ٢٠٠١/٥/٢٧م  يف  إرتريا  يف 
اختيار  يف  خصوصياا  املرحلة  هلذه 
منط تنظيمي قائم على التوافق ، يبين 
ويرسي   ، الوحدة  أركان  ويثبت   ، الثقة 

قواعدها ، ويوطد أواصرها.
كما أن حمطة املؤمتر تفتح الستار على 
يف  وتقدما  توحدا  أكثر  جديدة  مرحلة 
النظم والربامج والسياسات التنظيمية 

توافدوا  الذين  املؤمترين  هَم  كانت  اليت 
والشرق  أوروبا  من  العامل  أصقاع  من 
األوسط ودول املنطقة ، متحملني عناء 
السفر وتاركني ارتباطام اخلاصة من 
أجل املشاركة يف تقييم الدورة املاضية 

ورسم برنامج الدورة القادمة .
لقد شارك املؤمترون يف النقاش مبسئولية 
 ، والتقدير  باالحترام  وتعاملوا   ، وجدية 
والتزموا الصراحة والشفافية ، وقدموا 
املصلحة العامة على املصاحل األخرى ، 
وكان احلرص قويا يف احلفاظ على الوحدة 
مستويات  إىل  بالتنظيم  واملضي 
، فوقف املؤمترون على التقرير  متقدمة 
القيادة  قدمته  الذي  واملايل  األديب 
وعطائه  التنظيم  دور  حول  التنفيذية 
 ، االنتقالية  املرحلة  يف  قياداته  وأداء 
فيه  ومارسوا   ، مالحظام  فيه  أبدوا 
املؤمتر  اطمأن  ، كما  والتقومي  املحاسبة 
التصرف  وحسن  األموال  سالمة  على 

فيها من خالل تقرير املراجع املايل .
اليت  األوراق  من  حزمة  املؤمتر  وناقش 
بصورة  التحضريية  اللجنة  أعدا 
جمودة ، بعد أن مرت بورش ومؤسسات 
لدائرة  توسيعا  التنظيم  وهياكل 
التنظيم  تقرير مستقبل  يف  املشاركة 
املشروعات  خالل  من  وسياساته 
النظام   : األوراق  وقد مشلت   . املقدمة 
السياسية  الرؤية   ، امليثاق   ، األساسي 
، الورقة الدعوية ، الرؤية اإلستراتيجية 
السياسية  القرارات  مشروع  ورقة   ،
املؤمترون فيها  أجرى  وقد   . والتنظيمية 
إىل  أدت  اليت  والتصويبات  التعديالت 

مزيد من التحسني والتجويد .
القرارات  من  جبملة  املؤمتر  وخرج 

والتوصيات ، ومن أمهها :
نتائج   , عاليا  ومثن  العام  املؤمتر  بارك   -
القيادة  وجهود   , االندماجية  الوحدة 
التنظيم  إدارة  يف  والتنفيذية  الشورية 
كما   ، اإلجنازات  وحتقيق  الوحدة  وإرساء 
اليت  التحضريية  اللجنة  جهود  يثمن 

أعدت هلذا املؤمتر الناجح .
الطابع  تعاظم  بشدة  املؤمتر  يدين   -
إسياس  لنظام  واإلجرامي  القمعي 
يف  احلياة  تعطيل  يف  تسببت  والذي   ,
كافة ميادينها السياسية واالقتصادية 
على  املؤمتر  ويشدد   ، واالجتماعية 
مواصلة كشف وتعرية النظام احلاكم 
باتت  واليت  وطنية  الال  دوافعه  وفضح 
مبا  االجتماعي  ونسيجه  الوطن  دد 

 


للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري
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يزيد ويعمق عزلته اإلقليمية والدولية.
مواصلة  على  العام  املؤمتر  يؤكد   -
مسرية النضال جنبا إىل جنب مع كافة 
يف  املضي  على  وعزمه   , املقاومة  قوى 
االستقالل  مشروع  استكمال  طريق 
التام ببناء الدولة الوطنية احلديثة دولة 
املؤسسات والنظام والقانون واملواطنة 
على  العام  املؤمتر  ويؤكد   ، املتساوية 
دعمه الكامل لكل ما يعزز االصطفاف 

الوطين ويصون وحدته وسيادته .
بكافة  املعارضة  قوى  املؤمتر  ويدعو   -
فوق  التسامي  وفصائلها  أطيافها 
التوترات  بؤر  من  والتخلص  خالفاا 
مستوى  إىل  واالرتقاء   , واخلصومات 
اليت  واملهام  التحديات  جسامة 
على خلق  العمل  و   , املرحلة  تفرضها 
الشعب  نضال  لدعم  أفضل  ظروف 

العادلة واملشروعة. 
املجلس  مظلة  على  احلفاظ  يؤكد   -
للقوى  جبهوي  إطار  كأوسع  الوطين 
السياسية واملدنية املعارضة ، وإعطاء 
املجلس  وضع  ترتيب  إلعادة  األولوية 
ويدعو   ، قوي  فاعل  وضع  إىل  الوطين 
السياسية  الوطين  املجلس  مكونات 
السياسية  بكفاءاا  لدعمه  واملدنية 
والتنظيمية وطاقاا املادية والبشرية 

واملعنوية .
على ضرورة  اإلسالمي   املؤمتر  يؤكد   -
تعزيز  أجل  من  اجلهود  مضاعفة 
صمود شعبنا يف الداخل وتقدمي كافة 
حد  ووضع   ، الصمود  هذا  مستلزمات 

ويدعو   ، األرض  على  واحلفاظ  للتهجري 
اجليش لالحنياز لصاحل الشعب .

يتعرض  ما  بشدة  العام  املؤمتر  يدين   -
سياسات  جراء  اإلرتري  الشباب  له 
اللجوء  على  أجربته  اليت  النظام 
والتشرد , وجعلت منه سلعة ومادة يف 
سوق االجتار بالبشر ، وأصبحت مأساة 
اإلنسان  حبق  وجرمية  حقيقية  إنسانية 
أقسى  بأشكال  العبودية  تاريخ  أعادت 

وأمر .
القمعي  إسياس  نظام  املؤمتر  وحيمل   -
عن  املترتبة  والنتائج  املسؤولية  كامل 
فشله الذريع يف أداء مهامه األساسية 
والسالمة  األمن  توفري  يف  املتمثلة 

ملواطنيه .
الصلة   ذات  األطراف  كافة  داعيا   -
بالقضية إىل حتمل مسؤولياا األدبية 
واجتثاثها  الظاهرة  بإيقاف  والقانونية 
من جذورها مبالحقة ومعاقبة مرتكبيها 

 .
البالغ  قلقه  عن  العام  املؤمتر  ويعرب   -
بسبب األوضاع الصعبة واملعقدة اليت 
مهيبا   , االرتريون  الالجئون  يعيشها 
بكافة اجلهات املعنية واملهتمة بقضية 
األساسية  احلقوق  لتوفري  اللجوء 
احلماية   ) توفري  مقدمها  ويف  لالجئني 
والسالمة هلم ) ، وحيث قيادة التنظيم 
وظاهرة  الالجئني  قضية  إعطاء  على 

االجتار اهتماما خاصا . 
- وعرب املؤمتر العام عن تعاطفه الشديد 
سجون  يف  األحرار  السجناء  كافة  مع 

حتية  هلم  مقدما   , إسياس  نظام 
األطراف  داعيا كافة   , واالعتزاز  التقدير 
على  للضغط  باملوضوع  الصلة  ذات 
النظام القمعي لإلفراج الفوري عنهم .

- أكد املؤمتر على إميانه املطلق بصواب 
ج االنتفاضة الشعبية يف التخلص 
 , والفاسدة  املتسلطة  األنظمة  من 
عن  التعبري  يف  الشعوب  حق  داعما 
طموحاا املشروعة يف احلرية والعدالة 

واحلياة الكرمية . 
- ويدين اعتداءات اليهود املتكررة على 
املسجد األقصى ، مطالبا املسلمني يف 
الفلسطينيني  إخواننا  مناصرة  العامل 

يف احلفاظ على األقصى .
- هذا واختار املؤمتر جملس الشورى من 
(٥١) عضوا ، كما اختار املجلس رئيسا 
له الشيخ إبراهيم سعيد مالك ، واختار 
الشيخ عبد اهللا حامد رئيسا للتنظيم 

باإلمجاع والتزكية .
وتقديره  شكره  املؤمتر  يقدم  وختاما 
الداخل  يف  التنظيم  جلماهري  العظيم 
وداعمة  مساندة  وقفت  اليت  واخلارج 
والشكر   ، براجمه  مع  ومتفاعلة 
على  اإلثيوبية  للحكومة  موصول 
أراضيها  يف  املؤمتر  بعقد  مساحها 
كما   ، مهمته  تسهيل  يف  وتعاوا 
السياسية  للتنظيمات  الشكر  يقدم 
اإلرترية اليت شاركت يف فعاليات افتتاح 
تعزيزا  مشاركتها  أضفت  وقد   ، املؤمتر 
شكره  ويقدم   ، التنظيمية  للعالئق 
وغري  اإلرترية  واألحزاب  التنظيمات  كل 
اإلرترية اليت بعثت بربقيتها التضامنية 

وانيها بانعقاد املؤمتر.  
الذين  لكل  بالشكر  املؤمتر  ويتوجه 
وقضاياه  االرتري  الشعب  يساندون 
وقفة  ويقدر عاليا   ، واملشروعة  العادلة 
كل األصدقاء مع املؤمتر اإلسالمي ماديا 

ومعنويا  .
واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، 
والصالة والسالم على النيب املصطفى 

...
املؤمتر العام الثاين
١٤٣٦/١/٣٠هـ 
 ٢٠١٤/١١/٢٣م
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إجنازًا  الوحدة  هذه  وتعترب 
شهدت  أن  بعد  تارخييًا 
احلركة اإلسالمية اإلرترية 
وتصدعات  إنقسامات 
اجلامع.وهي  كياا  يف 
اهللا  أنعم  نعمة  كذلك 
إيل  حتتاج  علينا  ا 
وتعهد  متواصل  شكر 
لالستمرار واحلفاظ عليها 
، وكان للشيخني الشيخ 
حسن  الرباء  أبو  الدكتور 

إبراهيم  ياسني  أبو  والشيخ  سلمان 
املعلى يف حتقيق  القدح  سعيد مالك 
هذا اإلجناز الوحدوي ، فقد كانا خري مثال 
واإلرشاد  النصح  تقدمي  يف  العمل  يف 
والعمل  الكاملة  والرعاية  والتوجيه 
التنظيمني  الوحدة بني  الدؤوب إلجناح 
عزز   ، والتقدير  إجالل  حتية  فلهم 
التنظيمني  ومجاهري  كوادر  إميان  ذلك 
بأمهية الوحدة والترحيب ا ، والقيام 
بدورهم وحتمل مسؤوليام يف إجناح 
الوحدة ، وال شك عندما تتناغم إرادة 
للوحدة  وقواعدهم  التنظيمني  قيادة 
الصعاب  عندها  يسهل  االندماجية 
ولسان حاهلم يقول: (تَهوُن علينا يف 
املعايل نفوُسنا * ومن يَْخُطب احلسناءَ 

مل يُْغلِها املهر).
اإلتفاقية  توقيع  من  يومًا   ٦٩ بعد 
إعتقال  مت  التنفيذ  حيذ  ودخوهلا 
املؤمتر  رئيس  سلمان  حسن  الشيخ 
اإلنتقالية  للمرحلة  اإلرتري  اإلسالمي 
وثيقة  عليه  نصت  ما  (وفق  األوىل 
السلطات  ِقبل  من   ، اإلتفاقية) 
السعودية بتاريخ ٠٦ رمضان ١٤٣٢هـ 

وصوله  عند   ٢٠١١/٠٨/٠٦ املوافق 
ويف  العمرة.  ألداء  الدويل  جدة  مطار 
سياق متصل بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ 
إعتقلت  ٢٠١١/١٠/٢٢م  املوافق 
قيادات  ثالث  السودانية  السلطات 
للمؤمتر  التنفيذي  املكتب  أعضاء 
اإلسالمي اإلرتري وهم األستاذ أبوالوفاء 
الرعاية  مسؤول  حامد  عبدالقادر 
اإلجتماعية والدعوة واألستاذ رمضان 
العالقات  مسؤول  نور  حممد  حممد 
حممد  حامد  واألستاذ  اخلارجية 
احلسن املسؤول السياسي وذلك عند 
إجرائهم لقاء صحفي حول مالبسات 
يف  سلمان  حسن  الشيخ  إعتقال 
له  يتعرض  ابتالء  أول  وكان  اخلرطوم. 
اإلندماجية  الوحدة  بعد  التنظيم 
املؤسساتية  وجود  ولكن  الوليدة 
التنظيم مّكنة  والبناء الراسخ داخل 
والتعاطي معها بكل  من إدارة األزمة 
رئيس  منصب  تقلد  حيث  سالسة 
إبراهيم  الشيخ  مباشرةً  التنظيم 
بعد  الرئيس)  نائب  مالك(وهو  سعيد 
إعتقال الشيخ أبوالرباء حسن سلمان 
بالرغم أن املنطق واإلتفاقية تقتضي 

أن يكون الرئيس يف الفترة 
اإلنتقالية للمرحلة األوىل 
من جناح املؤمتر اإلسالمي 
(املحاصصة)  اإلرتري 
اإلتفاقية  روح  ولكن 
القيادة  وإدراك  ووعي 
وحتقيق  املرحلة  ملتطلبات 
أمنياا الوحدوية طغت 
من  النظري  اجلزء  على 
يف  والدخول  اإلتفاقية 

اجلانب العملي مباشرةً.
مؤمتر  إنعقاد  تزامن  األحداث  هذه  مع 
اإلرترية  املعارضة  لقوى  اجلامع  أواسا 
الوطين  املجلس  منه  إنبثق  الذي 
نوفمرب  الدميقراطي يف  للتغيري  اإلرتري 
هذا  يف  التنظيم  وشارك   ،  ٢٠١١
من  األرقام  بلغة   ٪٤٤,٤ بغياب  املؤمتر 
إمجايل عدد أعضاء القيادة التنفيذية 
للتنظيم بالرغم ذلك حضر التنظيم 
املخصص  الكامل  بالعدد  املؤمتر  يف 
له من اللجنة املنظمة للمؤمتر. وهنا 
وقفة جيب أن تسجل فإن قيادة وكادر 
تضامن  مع  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر 
جدارته  أثبت  التنظيم  مجاهري 
وقدرته يف حتمله للمسؤولية وتصدره 
التنظيم  املواقف اليت جات  للكل 
ضعاف  بعد  صنعها  اليت  واملؤامرات 
النفوس وتلقفتها عدد من التنظيمات 
التنظيم  ومتاسك  هيبة  من  لنيل 
الداخلي وشارك بقوى يف كل فعاليات 
مؤمتر أواسا وحقق النتائج والنجاحات 
أنظار  وكان حمط  ينشدها  كان  اليت 
التنظيم  إللتزام  باإلعجاب  اجلميع 
حلضور املؤمتر بكامل عضويته بالرغم 

أبرز أحداث ونشاطات املرحلة االنتقالية
للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري

احلوار  جلنيت  بني  الدؤب  العمل  من  سلسلة  بعد 
للتنظيمني املؤمتر اإلسالمي اإلرتري واملجلس اإلسالمي 
أربعة  إستغرقت  واليت  إرتريا  يف  واإلصالح  للدعوة 
١٤٢٨/٧/٢٧هـ  بتاريخ  البداية  كانت  حيث  سنوات 
املوافق ٢٠٠٧/٧/٢٧م استعرض فيها الطرفان مجيع 
امللفات بكل شفافية وجترد توجت بالوحدة االندماجية 
بني التنظيمني الذي مت توقيعه بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٤هـ 

املوافق ٢٠١١/٥/٢٧م.

أبو احلارث املهاجر
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األحداث.
يف  انتظم  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر 
عقد كل إجتماعاته العادية والطارئة 
الشورى  وجملس  التنفيذي  للمكتب 
املؤمترات  مجيع  حبضور  التزم  كما   ،
السياسي  للمكتب  واإلجتماعات 
اإلرتري  الوطين  واملجلس  للتحالف 
كل  على  الدميقراطي  للتغيري 

املستويات.
يف هذه املرحلة اإلنتقالية شارك املؤمتر 
فعاليات  عدة  يف  اإلرتري  اإلسالمي 

حملية وأقليمية على التايل:
يف  التنظيم  شارك   ٢٠١١ نوفمرب  يف 
إبراهيم  الشيخ  بقيادة  أواسا  مؤمتر 

سعيد مالك رئيس املؤمتر اإلسالمي.
املؤمتر  رئيس   ٢٠١٢/١٠/١٩ يف 
سلمان  حسن  الشيخ  اإلسالمي 
شارك يف ندوة أكادميية مبدينة ود مدين 

بدعوة رمسية.
يف ٢٠١٣/٠١/١٧ وفد املؤمتر اإلسالمي 
اإلرتري شارك يف إجتماعات مؤمتر األمة 
الشيخ حسن  برئاسة  أسطانبول  يف 

سلمان رئيس املؤمتر وعضوية الشيخ 
إبراهيم سعيد مالك نائب الرئيس.

املؤمتر  قياديت   ٢٠١٣/٠٢/١١ يف 
اإلصالح  وحركة  اإلرتري  اإلسالمي 
بدعوة  يلتقيان  اإلرتري  اإلسالمي 
الشخصيات  أحد  من  كرمية  ومبادرة 
الوضع  حول  لتفاكر  املهمة  العربية 

الراهن يف إرتريا.
يف ٢٠١٣/٠٤/٢٢ وفد املؤمتر اإلسالمي 
الدميقراطي  التحالف  شارك يف مؤمتر 
أبومهام  األستاذ  إختيار  ومت  اإلرتري 
للمكتب  رئيسًا  سعيد  علي  إدريس 
الدميقراطي  للتحالف  السياسي 

اإلرتري.
املؤمتر  رئيس  نائب   ٢٠١٣/٠٧/١٩ يف 
لليمن  زيارته  خيتتم  اإلرتري  اإلسالمي 
علمية  ندوة  يف  مشاركته  بعد 
وسياسية بدعوة رمسية من اجلهات 

املنظمة.
للمؤمتر  كبري  وفد   ٢٠١٣/٠٩/٢٧ يف 
أبوياسني  الشيخ  بقيادة  اإلسالمي 
يف  شارك  مالك  سعيد  إبراهيم 

فعاليات (مؤمتر مصر الثورة ومستقبل 
األمة) يف تركيا حيث حضره عدد ٦٠٠ 

شخصية إسالمية وعربية.
حسن  الدكتور   ٢٠١٤/٠٣/١٤ يف 
اإلسالمي  املؤمتر  رئيس  نائب  سلمان 
يف  البالتوك  عرب  أمسية  يف  شارك 

غرفة املنتدى اإلرتري للتغيري.
املؤمتر  رئيس  نائب   ٢٠١٤/٠٨/٢٧ يف 
حسن  الشيخ  اإلرتري  اإلسالمي 
الصحفي  املؤمتر  يف  شارك  سلمان 
غزة   ميناء  لفتح  األمل  ألسطول 

بتركيا.
مؤمتر  يف  املشاركة   ٢٠١٤/٠٠/٠٠ يف 
العاملي للمؤسسات اإلنسانية  اإلحتاد 

الذي عقد يف اخلرطوم.
ياسني  أبو  الشيخ   ٢٠١٤/١٠/١١ يف 
املؤمتر  رئيس  مالك  سعيد  إبراهيم 
تأبني  يف  شارك  اإلرتري  اإلسالمي 

الشيخ حامد تركي مبدينة كسال.
اإلسالمي  املؤمتر   ٢٠١٤/١١/٢٢ يف 

اإلرتري يعقد مؤمتره العام الثاين.
وباهللا التوفيق
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عمر  هي  أشهر  ومخسة  أعوام  ثالثة 
االندماجية  للوحدة  االنتقالية  املرحلة 
بني املجلس اإلسالمي للدعوة واإلصالح 
يف إرتريا واملؤمتر اإلسالمي اإلرتري ، وكان 
يف  موعد  على  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر 
على  ليقف   ، العام  املؤمتر  مع  ايتها 
ويسرب  التنظيمية  ورحلته  مسريته 
وحيدد   ، جوانبها  ويتحسس   ، أغوارها 
من  لريسم   ، وسلبياا  إجيابياا 
تعزيزا  القادمة  املرحلة  مالمح  خالهلا 
وللقيام   ، لألداء  وتطويرا  للمكتسبات 
من  املؤمتر  أعضاء  توافد  الدور  ذا 
ودول  األوسط  والشرق  وأروبا  آسيا 
حيث  اإلثيوبية  قوندر  إىل  املنطقة 
٢٠١٤/١١/١٨م  من  ابتداء  املؤمتر  مكان 
لتقدمي  ومسئولية  محاس  وكلهم   ،
 ، املؤمتر  إلجناح  منهم  مطلوب  هو  ما 
قاعة  يف  املؤمتر  افتتاح  فعاليات  وبدأت 
يوم  مساء  انترناشونال  فلوريدا  فندق 
عند  ٢٠١٤م  لعام  نوفمرب   ٢٠ اخلميس 
شعار:  حتت  مساء  التاسعة  الساعة 
دعائم   .. مسئولية   .. وعي   .. وحدة   )
 ، والتنظيمية)  السياسية  ممارستنا 
حبضور مشرف لقيادات سياسية إرترية 
يف  املؤمتر  مكان  إىل  توافدت  معارضة 
الصالت  وتقوي  العالقة  تعزز  خطوة 
السياسية  القوى  مع  التنظيمية 

اإلرترية.
استهل االفتتاح بتالوة من القرآن الكرمي 
رئيس  طه  منصور  كلمة  أعقبها   ،
يف  رحب   ، للمؤمتر  التحضريية  اللجنة 
املشاركة  القيادية  بالوفود  مقدمتها 
املؤمتر  وأعضاء  اإلرترية  التنظيمات  من 
إثيوبيا  وتقديره حلكومة  وقدم شكره   ،
على السماح للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري 
وذكر   ، أراضيه  يف  العام  مؤمتره  بعقد 
طي  مت  قد  أنه  إىل  التحضريية  رئيس 
مبا  التنظيم  عمر  من  حافلة  صفحة 

واجبات  عليها من  وما  إجنازات  من  هلا 
وترسم  قادمة  ملرحلة  تؤسس  ومهام 
يف  واستعرض   ، ومعاملها  مالحمها 
إعداد  يف  التحضريية  جهود  كلمته 
مت  فقد   ، التصعيدات  وإجراء  األوراق 
: النظام األساسي  أوراق  إعداد مخسة 
 ، الفكري  امليثاق   ، السياسية  الرؤية   ،
الورقة الدعوية ، الرؤية االستراتيجية . 
وذكر أن العضوية املصعدة بلغت ٢١٨ 
التنظيمية  املؤسسات  كل  من  عضوا 
دول  يف  املتواجدة  التنظيم  وعضوية 
وختم رئيس التحضريية كلمته   ، عدة 
بأن العمل اإلصالحي والتغيريي يتطلب 
العمل عرب مسار عمل سياسي حيشد 
تتوفر  سياسي  نظام  لقيام  املجتمع 
احلقوق  وصيانة  واحلرية  العدالة  فيه 
دعوي  عمل  ومسار   ، الكرمي  والعيش 
 ، والتعليمية  الدعوية  باملهمة  يقوم 

ومسار اجتماعي خدمي .
وخاطب االفتتاح الشيخ إبراهيم سعيد 
اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  رئيس  مالك 
امتنانه  وعظيم  شكره  جزيل  مقدما 
يف  للمشاركة  احلضور  ومجيع  للوفود 
بني  اليت متت  االندماجية  الوحدة  مؤمتر 
اإلسالمي  واملؤمتر  اإلسالمي  املجلس 
فصيلني  بأما  إيامها  واصفا 
السياسية  الرؤية  وضوح  يف  عريقني 
لبناء  واالستراتيجية  واملستقبلية 
يف  اإلرتري  الشعب  أمل  وحتقيق 
والكرامة  احلرية  يف  زاهر  مستقبل 
والتأسيس للعدالة االجتماعية وحقوق 
والقانون  العدل  دولة  وإقامة  اإلنسان 
 ، وشعبا  أرضا  املوحدة  إرتريا  ربوع  يف 
من  حدث  ما  أن  إىل  خطابه  يف  وأشار 
رغم  عارضة  مرضية  حالة  كان  فرقة 
من  مت  ما  وذكر   ، ومراراا  آالمها  كل 
حوار بني التنظيمني وما توصال إليه من 
ليمر   ، ٢٠١١/٥/٢٧م  يف  وحدوي  اتفاق 

انتقالية  مبرحلة  وحدته  يف  التنظيم 
أن  ذكر  املؤمتر  أمهية  ويف   . ومتدرجة 
املرحلة  تقييم  يعين  املؤمتر  انعقاد 
علميًا وواقعيًا لتكون لبنة قوية سوف 
ملراحل قادمة بواجباا  نؤسس عليها 
للمسرية  جرد  أنه  كما  واستحقاقاا 
يف  واخفاقاا  بنجاحاا  والتجربة 
يعين  كما   ، قيادا  وسلوك  براجمها 
الصادق  للتقييم  حمطة  املؤمتر  هذا 
 ، الضمري  وحماسبة  الذات  ملواجهة 
وهو كذلك يعين التجديد يف املفاهيم 
لتحمل  الرجال  من  واجلديدة  واألفكار 
املسؤولية ورفدا للمسرية بدماء جديدة. 
ودعا الرئيس اجلميع للوقوف وقفة ثاقبة 
بني  واملقارنة  باالعتبار  مليئة  فاحصة 
مؤمتر يؤسس للمحبة واالندماج ويراعي 
مصاحل اجلميع ويقدم الكفاءات ويقدر 
ويستحضر  ألفراده  واالجناز  الفاعلية 
املوزعة  الكماالت  بني  ليجمع  مكوناته 
يف مجيع أفراده ومكوناته واختصاصاته 
يف بوتقة واحدة ، وقال إن معركتنا مع 
الذي  الطاغويت  الدكتاتوري  النظام 
وجرد  اإلنسانية  قيم  كل  أسقط 
وأهدر قدسية  املجتمع من خصائصه 
قانون  وجربوتًا  قهرًا  وعاداته  عقائده 

اجلبابرة  ما أريكم إال ما أرى.
الكلمات  توالت  الرئيس  كلمة  وبعد 
التضامنية ، كلمة من األستاذ الدكتور 
حاكم املطريي املنسق العام ملؤمتر األمة 
ورئيس حزب األمة الكوييت ألقاها نيابة 
للمؤمتر  السياسي  املكتب  رئيس  عنه 
اإلسالمي ، كما ألقيت يف حفل االفتتاح 
السياسية  القيادات  من  كلمات 
اإلرترية  التنظيمات  من  املشاركة 
املعارضة ، فألقى األستاذ مجال صاحل 
للتحالف  السياسي  املكتب  رئيس 
الدميقراطي اإلرتري كلمة التحالف كما 
ألقى كلمة اجلبهة الدميقراطية للوحدة 
اإلرترية بوصفه رئيسا هلا ، وألقى أمني 
اإلسالمي  للحزب  العسكري  املكتب 
احلزب  كلمة  والتنمية  للعدالة  اإلرتري 
اإلسالمي ، وألقى يونس إدريس العضو 
كلمة  اإلرتري  النهضة  التنفيذي حبزب 
أمحد  مجع  وألقى   ، النهضة  حزب 
خبيت عضو القيادة املركزية وممثل حزب 

تقرير عن افتتاح المؤتمر العام الثاني
للمؤتمر اإلسالمي اإلرتري
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واجلدية  باحليوية  مفعمة  جديدة  بروح 
اجتمع املكتب التنفيذي يف ٢٠١٥/٠١/٠٩ 
بتشكيلة  أعضاء  تسعة  من  املكون 
برئاسة  وقدمية  جديدة  قيادات  ضمت 
اجتماع  أول  يف  حامد  اهللا  عبد  الشيخ 
هام ينعقد بعد املؤمتر العام الثاين . فقد 
املؤمتر  بعد  ما  الفترة  يف  الرئيس  أجرى 
وحىت تاريخ انعقاد االجتماع األول ملجلس 
الشورى يف ٢٠١٤/١٢/١٣ واليت أجاز فيها 
تشكيلة املكتب التنفيذي ، سلسلة من 
املشاورات املستفيضة رست به إىل إجراء 
غري  مواقع  يف  قياديني  ألربعة  تغيريات 
، واستيعاب قياديني  مكلفني ا سابقا 
مواقعهم  يف  اثنني  وإبقاء   ، جديدين 
رمسيا  تكليفهم  وعقب   ، السابقة 
التسليم  القيادية متت عملية  مبهامهم 
اليت  التنفيذية  املكاتب  يف  واالستالم 
، وعكف  تغيريات يف مسئوليها  شهدت 
والربامج  اللوائح  وضع  يف  األعضاء 
اليت  والتصورات  للسياسات  وفقا 
يف  املنعقد  الثاين  العام  املؤمتر  ا  خرج 
٢٠١٤/١١/٢٠م ومقررات جملس الشورى 
وقف  أيام  ثالثة  مدى  وعلى   ، اجلديد 
االجتماع على اللوائح والربامج وامليزانيات 
بعد  وأجازها  املكاتب  املقدمة من رؤساء 
أن ناقشها بعمق وأجرى فيها التعديالت 
التنفيذي  االجتماع  أجاز  كما   ، املطلوبة 
تكوينات  ومقترحات  اإلدارية  اهلياكل 
املكاتب  رؤساء  ا  تقدم  اليت  املكاتب 
وأقر   ، مهامهم  وتنفيذ  أعماهلم  إلدارة 
املكتب حزمة من الضوابط والسياسات 
يف اجلوانب اإلدارية واملالية تؤدي إىل جتويد 
من  املزيد  وحتقيق  األداء  وحتسني  العمل 

األعمال واإلجنازات .
األوضاع  على  االجتماع  وقف  وقد  هذا 
إرتريا  يف  السيئة  والسياسية  األمنية 
يف  شعبنا  يعيشها  اليت  املعاناة  وعلى 
الداخل واملهجر ، وعلى املأساة اإلنسانية 
خماطر  من  الشباب  هلا  يتعرض  اليت 
من  هروم  رحلة  يف  واالبتزاز  الغرق 
عليهم  فرضها  اليت  والشقاء  البؤس 

 ، القمعية  بسياساته  اإلرتري  النظام 
ذلك يدين املكتب التنفيذي النظام  وإزاء 
عليه  تترتب  اليت  النتائج  كافة  وحيمله 
قوى  مضاعفة  ضرورة  على  ويؤكد   ،
جهودها  واملدنية  السياسية  املعارضة 
من أجل تعزيز صمود شعبنا يف الداخل 
األوضاع  هذه  من  بتخليصه  للتعجيل 
ويدعوا   ، للتهجري  ، ووضع حد  املأساوية 
بقضايا  واملهتمة   املعنية  اجلهات  كافة 
املجاورة   والدول  اإلنسان  وحقوق  اللجوء 
إىل حتمل مسؤولياا األدبية والقانونية 
والسالمة  احلماية  توفري  على  والعمل 
ومالحقة  املأساة  هذه  وإيقاف  هلم 

ومعاقبة مرتكبيها.
من  شامل  لتقرير  االجتماع  واستمع 
املشارك  اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  وفد 
الوطين  للمجلس  األخري  االجتماع  يف 
املنعقد يف ديسمرب املاضي ، وتعرف على 
لتجاوز  بذلت  اليت  واملحاوالت  املباحثات 
األزمة اليت حدثت بني القيادة التنفيذية 
يقدر  وإذ   ، الوطين  املجلس  وسكرتارية 
يطالب  اجلهود  هذه  التنفيذي  املكتب 
يكونوا على  بأن  الوطين  املجلس  قيادات 
وأن   ، هلا  تصدوا  اليت  املسئولية  قدر 
يعملوا على حل كل املشكالت املعطلة 
وتوافقية  ائية  بصورة  للمجلس 
ليتمكن من أداء دوره الكبري الذي يترقبه 
اجلامعة  املظلة  باعتباره  اإلرتري  الشعب 

اليت تضم غالب القوى اإلرترية .
املكتب  تواصى  اجتماعه  ختام  ويف 
التنفيذي على العمل جبد لتنفيذ املهام 
ومقررات االجتماع يف وقتها من غري تباطؤ 
وتواين ، وعلى جتويد األداء وتطوير العمل 
مبا حيدث تقدما ملموسا يف واقع التنظيم 
مجيع  ويناشد   ، واخلارجي  الداخلي 
مستوياا  مبختلف  التنظيم  عضوية 
وزيادة  التنظيم  برامج  مع  التفاعل  على 
العطاء من أجل إجناز األهداف اليت أكدنا 
 ، املاضي  التنظيمي  مؤمترنا  يف  عليها 

واهللا املوفق ...

بإثيوبيا  اإلرتري  الدميقراطي  الشعب 
الكلمات  عربت   . الشعب  حزب  كلمة 
املشاركة  لدعوة  والتقدير  الشكر  على 
اليت  العالقة  عمق  وركزت   ، املؤمتر  يف 
اإلرتري  اإلسالمي  املؤمتر  مع  تربطها 
 ، وتعزيزها  تطويرها  على  والعمل 
املشترك  العمل  أمهية  على  والتأكيد 
واملوحد للمعارضة اإلرترية إلنقاذ إرتريا 
عربوا  وكما  الديكتاتوري،  النظام  من 
فيها عن أمنيام خلروج املؤمتر بقرارات 
العمل  تفعيل  يف  تساعد  وبرامج 

الوطين العام وتطوير أداء التنظيم .
كما أبرق العديد من التنظيمات اإلرترية 
املشاركة  من  تتمكن  مل  املعارضة 
دعوة  فيها  تشكر   ، اخلاصة  لظروفها 
 ، املؤمتر  حلضور  التحضريية  اللجنة 
ونئ بانعقاد املؤمتر وتتمىن له النجاح 
واخلروج بقرارات وسياسات تعزز العمل 
الوطين املعارض وتتقدم بالتنظيم حنو 
األفضل ، والتنظيمات بعثت بربقياا 
املجلس   : هي  املؤمتر  يف  تليت  واليت 
الدميقراطي  للتغيري  اإلرتري  الوطين 
،احلركة  اإلرترية  التحرير  جبهة   ،
الفيدرالية الدميقراطية اإلرترية ، احلزب 
اإلنقاذ  جبهة   ، اإلرتري  الدميقراطي 
الوطين اإلرترية ـ هبيت ماريام ، اجلبهة 
الدميقراطية للوحدة اإلرترية ، التنظيم 
الدميقراطي لعفر البحر األمحر ، احلركة 
الوحدة   ، إرتريا  لساهو  الدميقراطية 
اجلبهة  الدميقراطي   للتغيري  اإلرترية 
الدميقراطية الثورية اإلرترية ( هنجما ) .

للمؤمتر  الثاين  العام  املؤمتر  إىل  وأبرقت 
اإلرتري أحزاب من دول عربية  اإلسالمي 
مؤمتره  بعقد  التنظيم  فيها  هنأت 
 ، والتوفيق  النجاح  له  ومتنت   ، العام 
العام  األمني  من  برقية  وصلت  فقد 
لتيار األمة يف فلسطني نعيم التالوي ، 
ومن رئيس حزب جبهة اإلصالح ـ تونس 
حلزب  التنفيذي  املكتب  رئيس  ومن   ،
رئيس  ومن   ، تونس  ـ  اإلصالح  جبهة 
حممود   ( أقم   ) األمة  قوى  احتاد  حزب 
، ومن رئيس حزب الفضيلة  عبد اجلبار 
املصري حممود فتحي ، ومن رئيس حزب 
األمة اإلمارايت د. حسن الدقي ، وغريها 

من الربقيات .

املكتب التنفيذي وبداية دورة جديدة
يؤكد فيها عزمه على إجناز مقررات املؤمتر العام
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٢٠١٥/٢/٢٨م  املوافق  ١٤٣٦/٥/٩هـ  يف 
اإلسالمي  للمؤمتر  الدعوة  مكتب  أقام 
اإلرتري ملتقى دعويا حضره أكثر من ٦٠ 
ويعترب هذا   ، مناطق خمتلفة  من  داعية 
هذه  يف  املكتب  برامج  أهم  من  امللتقى 
الدورة اليت تعقب املؤمتر العام الثاين الذي 
انعقد يف نوفمرب ٢٠١٤م ، ميثل هذا امللتقى 
انطالقة جديدة لتنظيم الدعاة وتفعيل 
اليت  وجل  عز  اهللا  إىل  الدعوة  يف  دورهم 
 ، التنظيم  من  خاصا  اهتماما  تكتسب 
القيادات  من  امللتقى عدد  شارك يف هذا 
على  أضفت  اليت  والتنفيذية  الشورية 
امللتقى روحا إجيابية ، وأكدت على اهتمام 
االنطباع  وأزال   ، الدعوة  بأمر  القيادة 
بأن  الكثريين  أذهان  يف  السائد  السليب 

الدعوة ال حتظى باهتمام التنظيم .
يف  عديدة  كلمات  امللتقى  تضمن  وقد 
شأن الدعوة وأمهيتها يف إصالح املجتمع 
جمتمعهم  جتاه  وواجبهم  الدعاة  ودور   ،
قيادة  املشاركني  تعرف  إىل  باإلضافة   ،
املناطق  يف  الدعوة  أحوال  على  ودعاة 
وفود  كلمات  خالل  من  واحتياجاا 

املناطق .
الدعوة  مكتب  رئيس  كلمة  ففي 
الشيخ إدريس علي سعيد رحب بالدعاة 
امللتقى  وشكرهم على حضورهم هلذا 
يف  االستجابة  هذه  أن  إىل  مشريا   ،
بأمر  الدعاة  اهتمام  على  يدل  احلضور 
جمتمعاتنا  مشاكل  بأن  وذكر   . الدعوة 
التزكية  ترك  إىل  يعود  سببه  اإلسالمية 
والدعاة  الدعوة  بأمر  االهتمام  وعدم 
وقال   . وأحواهلم  وأمورهم  وأنشطتهم 
أنشأ  أنه  بالدعوة  التنظيم  اهتمام  يف 
مكتب خاصا، وبدأ املكتب أول نشاط له 
بعقد لقاءات بالدعاة يف أكثر من منطقة 
وأشار   ، دورهم  وتفعيل  لتنظيمهم 
العهد  لتجديد  يتم  امللتقى  هذا  أن  إىل 
أوضاع  ، وتلمس  الدعوة  والتفاكر يف أمر 
خالل  من  الدعوية  املناطق  واحتياجات 

الوفود املشاركة من املناطق.
سعيد  إبراهيم  الشيخ  امللتقى  وخاطب 
للمؤمتر  الشورى  جملس  رئيس  مالك 
خطابه  يف  قال  حيث  اإلرتري  اإلسالمي 
أن أركان الصراع املوجود اليوم يف العامل 
كله هي الدعاة إىل اهللا واملحاربني للدعاة 
عندما  أنه  كلمته  يف  وذكر   ، والدعوة 
من  الكون  هذا  يغري  أن  وجل  عز  اهللا  أراد 
سوء  ومن  األخالقي  واالحنطاط  الشرك 
بشرا  الناس  من  جيعل  وأن   ، املعامالت 
سويا كان يكلف الدعاة ، فاإلمامة يف دين 
اهللا للدعاة . فالدعاة هم أئمة الصالة ، 
وهم يؤمون الناس يف تعليم احلالل واحلرام 
السلم  إجياد  ويف   ، الوالدين  طاعة  ويف   ،

واإلخاء واملحبة والصدق والرضا .
منصور  الشيخ  امللتقى  خاطب  كما 
قائال  اإلرتري  املؤمتر اإلسالمي  رئيس  نائب 
اللقاء هو فرصة مثينة للتالقي  إن هذا   :
 ، الدعوة  موضوع  يف  والتفاكر  والترابط 
 ، االنبياء  مهمة  هي  الدعوة  مهمة  وأن 
كان   ، املجتمع  للدعوة شأن يف  كان  فإذا 
التنظيم  . ويف عناية  لإلسالم وجود فيه 
بأمر الدعوة قال نائب الرئيس : أفرد  املؤمتر 
ووقف  بالدعوة  ورقة خاصة  الثاين  العام 
يف  وأشار   ، الدعوة  أمر  على  خالهلا  من 
ليست سياسية  أن قضيتنا  إىل  كلمته 
وإعادته  املجتمع  إصالح  هي  وإمنا  فقط 
إىل  بالدعوة  إال  ذلك  يكون  وال   ، ربه  إىل 
فهم  على  املبنية  وتعاىل  سبحانه  اهللا 
 � ِ ِذهِ َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى اهللاَّ صحيح : ُقْل َهٰ
 ِ َعلَٰى بَِصريَةٍ أَنَا وََمِن اتَّبََعنِي � وَُسْبَحاَن اهللاَّ
أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ) ، وجاء يف كلمة  وََما 
من  اإلرتري شرع  النظام  أن  الرئيس  نائب 
الدعوة  جعل  ما  واألساليب  السياسات 
فيه  تقوم  ال  يف مكان  إرتريا  والداعية يف 
أن تقوم بدورها ، ومنع  ،  فمنع املساجد 
الدعاة أن يقوموا بدورهم . وأوصى الدعاة 
جمتمعنا  حنو  الدعوة  بواجب  يقوموا  أن 

فرادا وجمموعات .

رئيس  عافة  اهللا  عبد  الشيخ  وذكر 
املكتب  أن  كلمته  يف  التنظيمي  املكتب 
حاجتها  والحظ  للمناطق  جبوالت  قام 
كانت  املناطق  أهايل  وأن  للدعوة  الكبرية 

مطالبام بالدعاة ملحة .
العضو  إبراهيم  هذا وقد حتدث سليمان 
القيادي يف االحتاد الوطين للطالب اإلرتري 
يف  يبذهلا  اليت  واجلهود  باالحتاد  معرفا 
واخلدمات  ورعايتهم  بالطالب  االهتمام 
حاجة  إىل  وأشار   ، هلم  يقدمها  اليت 
املناطق  وفود  وعرضت   ، للدعاة  الطالب 
بعض  يف  الدعاة  قلة  املشاركة مشكلة 
الدعاة  معاناة  إىل  باإلضافة  املناطق 
وضرورة توفري مقومات الدعوة ووسائطها 
باملهام  للقيام  تربوية  مؤسسات  من 
املكلة اليهم، يف مقابل اجلهل املتفشي 
بأمر الدين وكثرة وسائل الفساد ، وشبح 
الناشئة  األجيال  يتهدد  الذي  الضياع 
أمام  حقيقيا  حتديا  يفرض  الذي  األمر   ،
بالدور  للقيام  والدعاة  الدعوة  مكتب 
الوسع أداء للواجب  املطلوب وبذل ما يف 
الذي  امللتقى  وانتهى   ، باملهمة  وقياما 
أن  على  بالتأكيد  كامال  يوما  استغرق 
املعينات  وتوفري  بالتوجيه  املكتب  يقوم 
تواجه  اليت  الصعوبات  وتذليل  الدعوية 
عمل الدعوة إىل اهللا عز وجل ، وأن يتعاون 
الدعاة مع املكتب يف براجمه ونشاطاته .


امللتقى يأيت لتجديد العهد والتفاكر يف أمر الدعوة
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ــع  شــكل جملــس حقــوق اإلنســان التاب
لألمــم املتحــدة جلنــة حتقيــق أمميــة 
مبوجــب قــرار رقــم ٢٤/٢٦ الصــادر يف 
ــدة  ــران مــن عــام ٢٠١٤م مل ــو / حزي يوني
ــك  ــد، وذل ــة للتمدي ــدة قابل ــنة واح س
للتحقيــق يف االنتهــاكات الــيت يرتكبهــا 
ــات  ــك عملي ــا يف ذل ــري مب ــام اإلرت النظ
القتــل خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء 
التعســفية  واالعتقــاالت  القســري 
ــب، والقيــود  واحلبــس االنفــرادي، والتعذي
املدنيــة  احلريــات  علــى  املفروضــة 
ــز  ــر، والتميي ــار بالبش ــانية، واالجت واإلنس
ــم  ــي القائ ــف اجلنس ــرأة والعن ــد امل ض
ــوق  ــاكات حق ــس، وانته ــوع اجلن ــى ن عل
القانــون،  ســيادة  وانعــدام  الطفــل، 

والظــروف املعيشــية املترديــة.
ــترايل  ــور االس ــة الربوفس ــم اللجن وتض
مايــك مسيــث املســاعد الســابق لألمني 
نيويــورك  يف  املتحــدة  لألمــم  العــام 
ــة  ــاب يف جامع ــة اإلره ــتاذ مكافح وأس
ماكــواري يف نيــو ســاوث ويلــز بأســتراليا 
وهــو رئيــس اللجنــة ، واملحاميــة شــيال 
كيثــاروث مــن موريشــيوس وهــي أول 
مقــرر خــاص لألمــم املتحــدة معــين 
حبالــة حقــوق اإلنســان يف إرتريــا بتكليف 
مــن جملــس حقــوق اإلنســان التابــع 
ــة  ــم اللجن ــا تض ــدة ، كم ــم املتح لألم
حقــوق  مبجلــس  الســابق  العضــو 
لالحتــاد  التابــع  والشــعوب  االنســان 
اإلفريقــي الربوفســور الغــاين فيكتــور 
يف  الــدويل  القانــون  اســتاذ  دانكــوا 

جامعــيت غانــا وليمبــور ولنــدا.
ــى  ــدة لتقص ــم املتح ــة األم ــدت جلن أك
ــق واملعنيــة ببحــث حالــة حقــوق  احلقائ
أمنــاط  وجــود   ، أريتريــا  ىف  اإلنســان 

 ، لالنتهــاكات  واضحــة 
وقــال مايــك مسيــث رئيــس اللجنــة يف 
ــوق  ــر شــفهي أمــام جملــس حق تقري
اإلنســان اليــوم االثنــني ١٦ مــارس ٢٠١٥ 
يف جنيــف وبعــد أربعــة اشــهر مــن 

التحقيقــات - أنــه ومــن خــالل شــهادات 
ــو  ــن ٥٠٠ عض ــر م ــن أكث ــا م مت مجعه
ــح  ــث مل متٌن ــري ( حي ــتات اإلرت ــن الش م
أريتريــا  حكومــة  مــن  اإلذن  اللجنــة 
ــني  ــم اإلرتري ــإن معظ ــالد ) ، ف ــارة الب بزي
ليــس لديهــم أي أمــل يف املســتقبل ، 
ــى  ــكرية عل ــة العس ــة وأن اخلدم خاص
ســبيل املثــال متتــد مــن ســن ١٧ ســنة 
إىل أمــد غــري حمــدود ، وميكــن أن يقضــى 
اإلنســان حياتــه بالكامــل يف اخلدمــة 

ــة. الوطني
وأضــاف رئيــس اللجنــة أن احلكومــة 
ــية  ــات األساس ــت احلري ــة قلص األريتريي
ــم  ــعرون أن لديه ــراد ال يش ــىت أن األف ح
بالقــرارات  يتعلــق  فيمــا  خيــار  أي 
الرئيســية يف حياــم ، مبــا يف ذلــك 

الــزواج والعبــادة.
وقــال مسيــث إن االعتقــال ، هــو الوضــع 
ــا ،  ــن يف أريتري ــاة للمواط ــادي يف احلي الع
ويشــمل الرجــال والنســاء واألطفــال 
ــن  ــون يف أماك ــاز يك ــا ، وأن االحتج أيض
ــات  ــوق األرض أو حتــت األرض أو يف حاوي ف
معدنيــة معرضــة للشــمس ذات احلــرارة 

ــديدة. الش
وتنــاول رئيــس جلنــة األمــم املتحــدة 
ــوق  ــس حق ــدم إىل جمل ــر املق يف التقري
االنســان ، التعذيــب يف أريتريــا ، قائــال 
علــى  الــيت جتــرى  االنتهــاكات  إن   »  :
خلفيــة مــا تدعيــه احلكومــة حبالــة 
ــال ســلم بســبب نزاعــات  الــال حــرب وال
حدوديــة مــع جرياــا أصبحــت ذريعــة 
للحكومــة لتجاهــل القانــون الــدويل 
بعســكرة  والقيــام  االنســان  حلقــوق 
املجتمــع بأكملــه وســط غيــاب لســيادة 

ــون. القان
وأشــار مسيــث إىل أن اإلرتريني يشــكلون 
ــوريني  ــد الس ــة بع ــرب جمموع ــوم أك الي
مــن املهاجريــن الذيــن يغامــرون برحــالت 
القــوارب الصغــرية يف البحــر املتوســط 
أمــال يف اهلــرب إىل الشــواطئ األوروبيــة.


إن معظم اإلرتريني ليس لديهم أي أمل يف املستقبل




الســوداين  العــدل  وزيــر  افتتــح 
حممــد بشــارة دوســة ٢٠١٥/٢/١١م 
أول نيابــة متخصصــة يف التحقيــق 
البشــر  وريــب  االجتــار  جبرائــم 
بالبــالد.  وســيكون مقــر النيابــة 
لـــخصوصيتها  يف واليــة كســال 
ــاء  ــل إنش ــرايف ، وقب ــا اجلغ ووضعه
ــت  ــة كان ــة املتخصص ــك النياب تل
النيابــة العامــة هــي الــيت حتقــق يف 

ــم.  ــك اجلرائ ــل تل مث
املصدر : موقع عدوليس


اإلثيــويب  الــوزراء  رئيــس  خاطــب 
األحــد  يــوم  ماريــام   هيلــي 
اجليبــويت  الربملــان  ٢٠١٥/٢/٨م 
حبضــور رئيــس البــالد إمساعيــل 
عمــر جيلــي قائــال إن إثيوبيــا ســترد 
بقــوة علــى أي اعتــداء تتعــرض لــه 
جيبــويت. وقــال : التكامــل اإلقليمــي 
بــني  االســتراتيجيات  أحــد  هــو 
إثيوبيــا وجيبــويت . وقــال : إن التعاون 
ــرب مــن أهــم  ــويت يعت ــويب اجليب اإلثي
 ،Kاإلقليمــي التكامــل  دعامــات 
ــل  ــا نتعام ــه : دعون ــال يف خطاب وق
واضحــة  ونقوهلــا  بشــفافية 
ــع إن كل مــا يلمــس شــعب  للجمي
إثيوبيــا  شــعب  يطــال  جيبــويت 
شــعيب  بــأن  للجميــع  ونعلنهــا 
البلديــن قــررا النهــوض واالزدهــار 
معــا ، وذكــر بــأن البلديــن يعيشــان 
وحــدة التكامــل االقتصــادي : الربط 
والســكك  والطــرق   ، الكهربائــي 
احلديديــة ، وتســخري املوانــئ ، وتنقــل 
ــوارد .  ــع الصــادر وال ــراد ؛ وبضائ األف
ــذا  ــول ه ــدري أن يتح ــن ي ــال: «م وق
التكامــل يف االقتصــاد إىل وحــدة 

. سياســية 
موقع : املصريون
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من أجل دورة حافلة باالجنازات
ــه جمموعــة مــن العمليــات  ــريا جــرت في ــاين معمــال كب ــر العــام الث ــا كان املؤمت كمــا تابعن
اإلداريــة والتنظيميــة : التقييــم واملراقبــة واملتابعــة والتخطيــط والتنظيــم والقيــادة 
ــل،  ــت العم ــة أصقل ــارب تنظيمي ــة لتج ــت خالص ــه كان ــيق ، وخمرجات ــه والتنس والتوجي
وأفــادت يف تطويــر تصوراتــه وخططــه وسياســاته ، هــذا منجــز رائــع يتطلــب رعايــة وتعهــدا 
وحفاظــا مبزيــد مــن االجنــازات والنجاحــات ، الــيت ال تتحقــق  إال باالســتعانة بــاهللا عــز وجــل 
ــا ، وأن ال يتســرب  ــات احلياتيــة وتعقيداــا الــيت تواجهن واالعتمــاد عليــه يف جتــاوز الصعوب
ــات  ــا كتحدي ــل معه ــت ، وأن نتعام ــا عظم ــنا مهم ــف يف نفوس ــاط والضع ــأس واإلحب الي
نســعى إىل جتــاوزه فبقــوة اإلميــان بــاهللا عــز وجــل والثقــة بالنفــس وبالقــدرات الــيت وهبنــا اهللا 

إياهــا ، وأن نؤمــن بـــ ( إن مــع العســر يســرًا ، إن مــع العســر يســرًا ).
مث بالعمــل الــدؤووب للهيــاكل اإلداريــة وكل قطاعــات وأفــراد التنظيــم علــى هــدى اخلطــط 
ــه  ــل ، وتقوي ــد والتكام ــاون والتعاض ــوده التع ــو يس ــازة ، يف ج ــج املج ــات والربام والسياس
الثقــة يف مــا بيننــا ، ســاعني يف تطويــر قدراتنــا وحتســني أدائنــا  ، وكمــا يقــال : ( إن القليــل 
ــج )…وهــذا يعــين  مــن االختــالف يف القــدرات ســيؤدي حتمــًا إىل اختــالف ضخــم يف النتائ
ــج  ــك إىل نتائ ــيؤدي ذل ــنوات س ــدى س ــى م ــل وعل ــز يف العم ــل وممي ــارق ضئي ــداث ف ــأن إح ب

ــج . ضخمــة فارقــة علــى مســتوى النتائ
ينبغــي أن نتمتــع مــة عاليــة فــإن عــايل اهلمــة جيــود بالنفــس والنفيــس يف ســبيل حتصيل 
ــريات، و  ــاحل واخل ــكاره، وأن املص ــة بامل ــكارم منوط ــم أن امل ــه يعل ــه، ألن ــق بغيت ــه، وحتقي غايت
اللــذات و الكمــاالت كلهــا ال تنــال إال حبــظ مــن املشــقة، وال يُعــرب إليهــا إال علــى جســر مــن 

التعــب :
بَُصرُت بالراحة الكربى فلم أرها  ***  تُنال إال على جسر من التعب

باهلمة العالية نتحدى الصعاب ، وينجز ما نراه مستحيال .
إن التنظيــم القــادر علــى حتقيــق األهــداف واالجنــازات هــو الــذي يتمكــن مــن جعــل خططــه 
وبراجمــه واقعــا ملموســا ، وجيتهــد يف تنفيذهــا جبديــة وقــوة ، وإن تقــدم التنظيــم ال يكــون 

باإلدعــاء إمنــا بالتقــدم يف إجنــاز األهــداف والربامــج يف الوقــع امليــداين .
واملؤمتــر اإلســالمي اإلرتــري ملــا ميتلكــه مــن قــدرات فكريــة وبشــرية ومــا ميتلكــه مــن تصــورات 
هامــة ميكنــه أن يضيــف علــى اإلجنــازات الــيت حققهــا فيمــا مضــى مــن ســنوات أن حيقــق 
تقدمــا يف الوحــدة والــدور السياســي والتنظيمــي ، ويقــوي مــن مؤسســاته وزيد مــن كفاءا  

بعــون اهللا وتوفيقــه مث جبهــود قياداتــه وأعضائــه يف كل املياديــن واملســتويات.
سائلني اهللا أن يوفقنا ملا فيه اخلري لتنظيمينا ولوطننا وأمتنا ...
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