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23 الفجرالفجر

والصالة  بالقلم   علم  الذي  الحمدلله 
والسالم عىل رسول الله معلم البرشية 
الذي بعثه الله  )بإقرأ ( ليكون للعاملني 
بشري ونذيرا وعىل آله وأصحابه مشاعل 
وطالب  األمئة  من  تبعهم  ومن  الهدى 
العلم الذين حملو رسالة العلم واإلسالم 

سالما ورحمة للعاملني  اىل يوم الدين 

أعزاءنا الطالب عزيزاتنا الطالبات
تطل  الفجر  مجلة  مجلتكم  هاهي   
وعبري  أناملكم  مبداد  زاهية  عليكم 
تخطو  وهي  ومشاركاتكم  أنشطتكم 
نحو آفاق الطموح خطوة أخرى متوثبة 
نحو الريادة بخطى واثقة ، اليوم يبزغ 
فجر جديد يف حلة بهية ،ها هي الفجر 
املجلة  بثوب  تطل  الدورية   النرشة 
وذكرياته  املايض  عبق  تحمل  القشيب 
وتفاعالت الحارض وآمال املستقبل بني 

سطورها لجيل األمل واملستقبل .

يف هذا العدد حاولنا أن نعكس جهود 
ومجاهدات  الدورة  خالل  اإلتحاد 
أنشطة  يف  ومشاركاتهم  الطالب 
اإلتحاد  يقدمه  مام  وبعضا  اإلتحاد 
عرب  مجتمعنا  يف  اإلسهام  مجال  يف 
تستهدف  التي  املوسمية  األنشطة 
مواطن  يف  وأهلنا  املعسكرات  طالب 
سعيا   ، املاثلة  املعاناة  حيث  اللجوء 
وتخفيفها  املعاناة  هذه  عكس  يف  منا 
هذه  يف  والطالبات  بالطالب  وإهتامما 
الطاليب  لإلبداع  رعاية  القاسية  البيئات 
األكادميي  والدعم  الشبايب  والنشاط 
واملذكرات  الكورسات  مرشوعات  عرب 
اىل  والثانوي  األساس  ملرحلة  املدرسية 
جانب االهتامم بالطالب الجامعي وفق 
وترسيخا    ، اإلتحاد  وإمكانات  قدرات 
لقيم التكامل والتضامن بني أبناء شعبنا

 

 أعزاءنا الطالب وعزيزاتنا الطالبات  
إن الطالب هم أمل املجتمعات ومستقبلها 
وحاميل مشاعل التنوير والتثقيف والقيم 
الفاضلة ومحور التغيري يف جميع املجاالت 
يقع  ولذا  والثقافية  والقيمية  املفاهيمية 
تجاه  األكرب  الرسالة  عبء  كاهلهم  عىل 
، وإن طالب  حارض مجتمعهم ومستقبله 
يف  األعباء  تتضاعف  االرتري  املجتمع 
حالتهم ، حيث مازال مجتمعنا يرزح تحت 
وطأة املآيس وعدم اإلستقرار ويعيش جزءا  
كبريا منه خارج وطنه يف املهاجر والشتات  
فيه  آخر يف وطن ضاعت  ويعيش جزء   ،
العدالة  وأمنيات  اإلستقالل  بعد  ما  أحالم 
شتى  يف  واإلزدهار  والتقدم  والرفاهية 
الذي  التعليم  مجال  والسيام  املجاالت 
يفتقر ألبسط مقومات العملية التعليمية 
جميع  يف  أكادميية  وقيمة  وبيئة  منهجا 
مراحل التعليم األمر الذي نتج عنه البحث 
املنح  حيث  املهجر  دول  يف  التعليم  عن 
جامعات  يف  الخاص  والتعليم  الدراسية 
األمل  يجعل  . ومام  والعامل   اإلقليم  دول 
متقدا يف نفوس شعبنا ويزيد من أعباءنا 
العريق   واملايض  النبيل   اإلرث  هوذاك 
قادت  التي  والشباب  الطالب  لرشيحة 
مرحلة التحرر وابتدرت مرحلة التغيري من 
املنايف اىل ساحات امليدان  ، وها هو الزمان 
وأعبائه  بآماله  ليلقي  أخرى  مرة  يستدير 
وقيادة  التغيري  رسالة  الرشيحة  تلك  عىل 
العدالة  مفاهيم  نحو  االرتري  املجتمع 
واملواطنة وقيم الفضيلة واالسهام يف حركة 
التغيري نحو وطن مستقر ومزدهر ، وطن 
وتنوعهم  أطيافهم  بشتى  أبنائه  كل  يسع 
والفكري  واملجتمعي  واالثني  الثقايف 

والديني .

طالبنا وطالباتنا األماجد
الذات  تغيري  هي  التغيري  مراحل  أوىل  إن 
ومجاهدة النفس وتحليها بالقيم الفاضلة 
املتفوقة  العلمية  الشخصية  وبناء 
تحصيال  املعايل  مدارج  نحو  واملتطلعة 
لكل  إذ   ، اميانية  وتزكية  وتربية  أكادمييا 
الطالب  بناء  رسالتنا  وإن  رسالة  أمة  
الرسايل الذي يتحىل بقيم االسالم وفضائله 
حياته  يف  منطلقا  وهداياته  وتصوراته 

الهداية  مشاعل  حامال  الوحي  معني  من 
بالسالم  وسريا  بالحسنى  دعوة  للبرشية 
واإلسالم مستوعبا لآلخر يف حركته مجسدا 
لقيم االسالم تعامال بالحسنى وسالما وأمنا 
والذوبان  اإلنجذاب  اليعرتيه  وثباتا  وصربا 
يف ثقافات اآلخراملختلف عقائديا وثقافيا .

 والينبغي أن تقترص عملية التأهيل الذايت 
يف الجانب األكادميي إذ البد للطالب من 
بسط إهتامماته مبجاالت اإلبداع وتوسيع 
املدارك الثقافية واإلملام بثقافات مجتمعه 
إلكتساب  والسعي  األخرى   واملجتمعات 
املعارف يف مجال األدب والفلسفة والفكر 
للمجتمع   ذلك وعكسه  وإبداء  واإلجتامع 
واألنشطة   واملشاركات  الربامج  خالل  من 
عرب  املجتمع  قضايا  يف  واإلسهام  املحلية 
التنوير والتثقيف والخدمة وإزالة مفاهيم 
الجهل والتخلف وإنارة سبل املجتمع بنور 
وقيادة  والفضائل  الرسايل  والفكر  العلم 
املجتمع من مرحلة املفاهيم واإلنتامءات 
األكرب  املجتمع  اىل مفاهيم وقيم  البدائية 
من  ذلك  وتجسيد  الجامعي   والوجدان 
والسلوك  السامي  الفكري  اإلنتامء  خالل 
العميل املثايل يف حياة الطالب ومامرساته 
يف  وتضحية  وعطاء  بذال  مجتمعه  تجاه 

سبيل ذلك

طالبنا وطالباتنا األعزاء 
إلبداعاتكم  مساحة  هي  الفجر  مجلة 
اآلخر  والرأي  للفكر  مساحة  ومشاركاتكم 
من  تنفذون  وتنميتها  ااملواهب  ورعاية 
خاللها إىل املجتمع والقراء بجانب مانقوم 
نتيح  فإننا  اإلتحاد  أنشطة  عكس  من  به 
وطالباتنا  ملشاركات طالبنا  أكرب  مساحات 
يف كل الجوانب الخواطر والقصص والشعر 
واملقاالت الهادفة العلمية ومقاالت الرأي  
األعزاء  القراء  مبساهامت  نرحب  أننا  كام 
والثقافية  الفكرية  مستوياتهم  مبختلف 
وموقعنا  وصفحاتنا  إميالتنا  عرب  والعلمية 

االلكرتوين .

والله املوفق 

أرسة التحرير
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شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب اإلرتريـــن بعـــدد مـــن طالبـــه 
وكـــوادره يف دورة القيـــادة املتميـــزة التـــي نظمتهـــا منظمـــة 
رعايـــة الطـــالب الوافديـــن الســـودانية يف الفـــرة من23فربايـــر 
الـــدورة  خـــالل  املتدربـــون  وتلقـــى  2016م  فربايـــر   25 ـــــ 
وأســـاليبها وأنواعهـــا  القيـــادة  يف  املحـــارضات  مـــن  عـــددا 

دورة قيـــادات العمـــل الخـــري واإلســـالمي الطـــاليب
شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب اإلرتريـــن بأحـــد كـــوادره الطالبيـــة 
يف دورة قيـــادات العمـــل الخـــري واإلســـالمي التـــي أقامتهـــا منظمـــة 
ــــ 17 يونيو 2015م  رعايـــة الطـــالب الوافديـــن يف الفرة مـــن 14 يونيوـ 
وذلـــك يف إطـــار جهـــود املنظمـــة لإلســـهام يف تدريـــب وتطويـــر خـــربات 
القيـــادات الطالبيـــة الوافـــدة ، وقـــد تلقـــى الدارســـون محـــارضات 
ـــالمي  ـــري اإلس ـــل الخ ـــال العم ـــن يف مج ـــن ودولي ـــرباء محلي ـــن خ م

ــاد الوطنـــي للطـــالب اإلرتريـــن دورة علميـــة تحـــت  ــام اإلتحـ أقـ
شـــعار ) بالعلـــم ننمـــي العقـــول ونصنـــع املســـتقبل ( لعـــدد 30 
طالبـــا جامعيـــا يف الفـــرة مـــن 12 ـــــ 15 أغســـطس 2015م وقـــد 
الربويـــة  الجوانـــب  يف  متنوعـــة  محـــارضات  الطـــالب  تلقـــى 
والثقافيـــة واإلداريـــة ويف مســـتهل الـــدورة خاطـــب األســـتاذ 
منصـــور نائـــب رئيـــس املؤمتـــر اإلســـالمي واألمـــن العـــام لإلتحـــاد 
الوطنـــي صالـــح عثـــان الطـــالب الدارســـن مؤكديـــن عـــى 
ــع  ــي يف جميـ ــب الجامعـ ــارات الطالـ ــر مهـ ــل وتطويـ رضورة تأهيـ
ـــل  ـــاد جي ـــل إيج ـــن اج ـــة م ـــة والربوي ـــة والثقافي ـــاالت الفكري املج
مســـتنر باملعـــارف العرصيـــة مهتـــد بقيـــم اإلســـالم وثوابتـــه

أقامـــت دائـــرة اإلرشاف الربـــوي باإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب اإلرتريـــن 
ــد  ــام أحمـ ــة اإلمـ ــارضة بداخليـ ــوم 4 /4 / 2016م محـ ــاء اليـ مسـ
ـــا  ـــالم ( قدمه ـــالق يف اإلس ـــوان ) األخ ـــت عن ـــالب تح ـــل للط ـــن حنب ب
األســـتاذ أبوالوفـــاء عبـــد القـــادر القيـــادي باملؤمتـــر اإلســـالمي اإلرتـــري  
ـــالم  ـــر اإلس ـــد غ ـــالم وعن ـــالق يف اإلس ـــوم األخ ـــا  مفه ـــش  خالله ناق
وقـــد لخـــص يف نهايـــة املحـــارضة مفهـــوم األخـــالق عنـــد الغـــرب 
ــه  ــات وإرتباطـ ــة األخـــالق يف املجتمعـ والـــرق اإلســـالمي وأهميـ
الوثيـــق عنـــد املســـلمن  باإلميـــان وآثـــاره يف الســـلوك والتعامـــل

ــام  ــي للعـ ــناد األكادميـ ــروع اإلسـ ــن مـ ــاد يدشـ اإلتحـ
الشـــبابية  واألنشـــطة  2016م   - 2015م  الـــدرايس 

ــناد  ــروع اإلسـ ــن مـ ــالب اإلرتريـ ــي للطـ ــاد الوطنـ ــن اإلتحـ دشـ
ــرات  ــع مذكـ ــدرايس 2015م _2016م بتوزيـ ــام الـ ــي للعـ األكادميـ
مدرســـية لعـــدد مـــن طـــالب األســـاس والثانـــوي وتوزيـــع مســـتلزمات 
رياضيـــة للفـــرق الرياضيـــة واألنديـــة الشـــبابية هـــذا وقـــد دأب اإلتحاد 
ـــق  ـــض املناط ـــنويا ببع ـــي س ـــناد األكادمي ـــروع اإلس ـــذ م ـــى تنفي ع
وذلـــك لإلســـهام يف رفـــع مســـتوى طـــالب شـــهادة األســـاس والثانـــوي 
باملعســـكرات حســـب امكانـــات وقـــدرات اإلتحـــاد املتواضعـــة

أمـــس  مســـاء  اإلرتريـــن  للطـــالب  الوطنـــي  اإلتحـــاد  دشـــن 
كورســـات تقويـــة لطـــالب وطالبـــات الصـــف الثامـــن أســـاس 
ــة  ــالب قريـ ــة طـ ــع رابطـ ــاون مـ ــو26 وبالتعـ ــة كيلـ ــدارس قريـ مبـ
ــات  ــتمر الكورسـ ــات وتسـ ــد العليـ ــات واملعاهـ ــو26 بالجامعـ كيلـ
ـــارس 2015م ـــة م ـــاس يف بداي ـــة األس ـــات مرحل ـــة إمتحان ـــى نهاي حت

اإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب اإلرتريـــن وبالتعـــاون مـــع رابطـــة 
ــهادة  ــالب الشـ ــة لطـ ــات تقويـ ــن كورسـ ــة 26 يدشـ ــالب قريـ طـ
الثانويـــة والجديـــر بالذكـــر أن اإلتحـــاد كان قـــد دشـــن كورســـات 
تقويـــة لطـــالب شـــهادة مبـــدارس القريـــة يف األيـــام املاضيـــة

ـــة  ـــدوة بداخلي ـــم ن ـــة اإلعـــالم باإلتحـــاد الوطنـــي تقيي أمان
الطـــالب

أقامـــت أمانـــة اإلعـــالم باإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب االرتريـــن  
بالتعـــاون مـــع مكتـــب الدعـــوة باملؤمتـــر اإلســـالمي اإلرتـــري 
نـــدوة بعنـــوان ) كيـــف نســـتقبل شـــهر رمضـــان ( بداخليـــة 
االمـــام احمـــد بـــن حنبـــل التـــي  القاهـــا الشـــيخ ابوالهـــام 
رئيـــس مكتـــب الدعـــوة باملؤمتـــر اإلســـالمي االرتـــري .وذلـــك 
يـــوم األحـــد 17 شـــعبان 1436ه املوافـــق 7يونيـــو 2015م. هـــذا 
وقـــد حـــر النـــدوة عـــدد كبـــر مـــن طـــالب اإلتحـــاد الوطنـــي.

املناشط واملشاركات
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شـــارك اإلتحاد الوطني للطالب اإلرترين يف الورشـــة العلمية شـــبه 
اإلقليميـــة لألمئة والدعاة حول : ) الوســـطية واإلعتدال ( يف الفرة من 
5- 6 نوفمرب 2014م والتي نظمتها منظمة الدعوة اإلســـالمية واملنظمة 
اإلســـالمية للربية والعلوم والثقافـــة بالتعاون مع منتـــدى النهضة 
والتواصل الحضاري بالخرطوم ومبشاركة علاء من خمس دول اسالمية

شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب االرتريـــن بعدد مـــن طالبه 
الجـــدد املقبولـــن هذا العـــام بالجامعـــات الســـودانية يف مهرجان 
اســـتقبال الطـــالب الجدد الـــذي نظمتـــه منظمة رعايـــة الطالب 
الوافديـــن بقاعة الصدافة يـــوم االثنن26 اكتوبـــر 2015م بتريف 
مـــن وزيـــرة التعليم العـــايل الســـودانية وعـــدد من املســـئولن 
واملنظـــات والهيئـــات االعالمية والســـفراء املعتمدين بالســـودان

ضمـــن فعاليـــات إســـتقبال الطالب الوافديـــن الجـــدد بالجامعات 
الســـودانية شـــارك اإلتحاد الوطني للطالب اإلرترين بعدد من طالبه 
الجـــدد يف كرنفال اســـتقبال الطـــالب الجدد الـــذي نظمته منظمة 
رعاية الطـــالب الوافديـــن بالتعاون مـــع وزاريت الثقافـــة والرعاية 
االجتاعية الســـودانية ومبشـــاركة عدد من موفدي الوزرات ومعتمد 
رئاســـة والية الخرطـــوم بقاعة املؤمتـــرات بجامعة افريقيـــا العاملية 
وتخلل الحفل مشـــاركات من الطالب الوافدين وكلات املســـئولين 
السودانين ووعدوا بتقديم التســـهيالت والخدمات للطالب الوافدين 
وعى راســـها خدمة العـــالج املجاين تحـــت مظلة التامـــن الصحي

يـــوم  اإلرتريـــن  للطـــالب  الوطنـــي  اإلتحـــاد  طـــالب  شـــارك 
والتـــي  الكـــربى  الثقافيـــة  الليلـــة  يف  2015/5/21م  الخميـــس 
ــادات  ــط وإتحـ ــن لروابـ ــالب الوافديـ ــة الطـ ــة رعايـ ــا منظمـ تنظمهـ
ــل  ــج العمـ ــن برامـ ــار تدشـ ــودان يف إطـ ــن بالسـ ــالب الوافديـ الطـ
الصيفـــي للمنظمـــة وقـــد احتـــوت الليلـــة عـــي مســـابقات ثقافيـــة 
شـــعبية رقصـــات  كلـــات  وجاعـــي  فـــردي  وغنـــاء  شـــعر   ,

الســنوي  امللتقــى  يف  الوطنــي  اإلتحــاد  شــارك 
بالســودان الوافديــن  للطــالب  عــر  الحــادي 

ــه يف  ــن طالب ــدد م ــني  بع ــي للطــالب اإلرتري ــاد الوطن ــارك اإلتح ش
ــرتة 25  ــن يف الف ــالب الوافدي ــرش للط ــادي ع ــنوي الح ــى الس امللتق
ــا منظمــة  ــة ســنوية تنظمه ــو 2015م وهــي رحل ــو ـــــ  30 ماي ماي
ــة  ــعبية العاملي ــة الش ــس الصداق ــن  ومجل ــالب الوافدي ــة الط رعاي
الحيويــة  املناطــق  عــىل  الوافــدون  الطــالب  خاللهــا  يتعــرف 
ــات  ــة بالوالي ــات املحلي ــودان واملجتمع ــياحية بالس ــة والس واألثري
الســودان العــام واليــات رشق  الســودانية وقــد شــملت هــذا 

إفطــار  لحضــور  اإلتحــاد  يلبيهــا  أخــرى  دعــوة 
الوافديــن منظمــة  برعايــة  الســودانية  زيــن  رشكــة 

دعــوة أخــرى يف شــهر الخــري يــوم اإلثنــني 12رمضــان 1436هـــ 
يف إفطــار املؤسســات برعايــة رشكــة  ســوداين وجمــوع ممثــيل 
ــف  ــدت وبترشي ــادات الواف ــة واإلتح ــرشكات املحلي ــادات وال اإلتح
الربوفيــر / ســمية أبوكشــوة وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمي

يف  يشــارك  اإلرتريــن  للطــالب  الوطنــي  اإلتحــاد 
بالســودان الوافديــن  للطــالب  الســنوي  اإلفطــار 

الســودانية  الوافديــن  الطــالب  رعايــة  منظمــة  لدعــوة  تلبيــة 
شــارك اإلتحــاد الوطنــي  للطــالب اإلرتريــني بعــدد مــن طالبــه  
ــن  ــالب  الوافدي ــة للط ــه  املنظم ــذي أقامت ــنوي ال ــار الس يف اإلفط
بالســوادن   يــوم التاســع مــن رمضــان 1436هـــ وتخللــت اإلفطــار 
كلــامت ودروس قصــرية وســادت روح اإلخــاء اإلميــاين بــني الحضــور 
اإلســالمي العــامل  جنســيات  كل  مــن  الطــالب  بــني  والتعــارف 

ــة  ــارك منظم ــن يش ــالب االرتري ــي للط ــاد الوطن اإلتح
الســنوي إفطارهــا  يف  الوافديــن  الطــالب  رعايــة 

لوحـــة جميلـــة إزدانـــت بهـــا دار منظمـــة رعايـــة الـــطالب 
الوافديـــن يف افطارهـــا الســـنوي املركـــزي املقـــام يـــوم االثنن 
العـــارش من رمضـــان حيث شـــكل اللوحـــة بحضور عـــدد من 
قيـــادات اإلتحـــادات والروابط الوافـــدة التنفيذيـــة والتريعية 
من افريقيا وآســـيا ورشف الحفـــل امن عام املنظمـــة وعدد من 
الضيوف مـــن قيـــادات الحركة اإلسالمية الســـودانية وشـــارك 
وفد مـــن اإلتحاد الوطني للـــطالب اإلرترين يف اإلفطار برئاســـة 
نائـــب األمـــن العـــام ، وخاطب الحضـــور كل من األمـــن العام 
ملنظمـــة رعايـــة الطـــالب الوافدين / محمـــد عبداللـــه القايض
ومســـؤول الفكر باالتحادت الطالبية / احمد عبد الجليل الكاروري
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ــروع  ــذ م ــن ينف ــالب اإلرتري ــي للط ــاد الوطن اإلتح
ــن ــكرات الالجئ ــي مبعس األضاح

نفــذ اإلتحــاد الوطنــي للطــالب اإلرتريــن عــددا مــن األضاحــي 
الســودان   بــرق  اإلرتريــن  لالجئــن  الشــجراب  مبعســكرات 
التــي  اإلجتاعيــة  تنفيذاملروعــات  عــى  اإلتحــاد   دأب  وقــد 
الســوادن  يف  اإلرتريــن  الالجئــن  معانــاة  تخفيــف  تســتهدف 
والشــباب  الطــالب  رعايــة  مــن  املتعــددة  مروعاتــه  عــرب 
مــن  بتمويــل  األضاحــي  ومــروع  الصائــم  افطــارات  وتنفيــذ 
واإلنســاين الخــري  الحقــل  يف  العاملــة  واملنظــات  الخريــن 

املســلمن  تهنــئ  الوطنــي  لإلتحــاد  لعامــة  األمانــة 
املبــارك بعيداألضحــى  خاصــة  اإلرتــري  والشــعب  عامــة 

ــكل  ــري ب ــن الشــعب اإلرت ــي للطــالب اإلرتري ــئ اإلتحــاد الوطن يهن
فئاتــه وأطيافــه والشــعوب املســلمة بعيــد األضحــى املبــارك و يدعــوا 
اإلتحــاد الوطنــي للطــالب اإلرتريــن مبناســبة حلــول عيــد األضحــى

معــاين  اســتلهام  إىل  وشــبابا  طالبــا  اإلرتــري  الشــعب  أبنــاء 
التغيــر ومقاومــة  التضحيــة والفــداء مــن األضحــى يف مســرة 
التــرد  براثــن  مــن  اإلرتــري  الشــعب  لتخليــص  الدكتاتوريــة 
ــة ــه الرفاهي ــة وتظلل ــوده العدال ــن تس ــاء وط ــر وبن ــل والفق والجه

ــي  ــوم األمــن العــام لالتحــاد الوطن ــه وتوفيقــه دشــن الي بعــون الل
للطــالب اإلرتريــن موقــع اإلتحــاد الوطنــي عــى الشــبكة العنكبوتيــة 
الخارجيــة واالعــالم وأمنــاء األمانــات  العالقــات  بحضــور أمــن 
ــة املوجــودة يف الســاحة  باالتحــاد لينضــم بذلــك إىل املواقــع اإلرتري
االعالميــة االرتريــة وليكــون اول موقــع طــاليب يعكــس أنشــطة 
واألكادمييــة التعليميــة  بقضاياهــم  ويهتــم  والشــباب  الطــالب 

 شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب االرتريـــن يف ختـــام فعاليـــات
 مهرجـــان العمـــل الصيفـــي الـــذي نظمتـــه منظمـــة رعايـــة الطـــالب
ـــة ـــة الراثي ـــة بالخرطـــوم القري ـــق الدولي ـــن بالســـودان يف الحدائ  الوافدي
 الســـبت 4 / 6/ 2016م وكانـــت مشـــاركات الطـــالب الوافديـــن متنوعـــة
 يف جوانـــب املـــرح واالنشـــاد والراثيـــات ورشف الحضـــور االمـــن العـــام
 للمنظمـــة املهنـــدس محمـــد عبداللـــه القـــايض و وزيـــر الثقافـــة االســـتاذ
ـــودان ـــادات بالس ـــفراء والقي ـــن الس ـــدد م ـــدوي وع ـــن الب ـــب حس الطي

يــزف اإلتحــاد الوطنــي للطــالب اإلرتريــن أســمى آيــات التهــاين وأعطــر 
ــول  ــري يف الداخــل والخــارج مبناســبة حل ــكات إىل الشــعب االرت التربي
شــهر رمضــان والــذي يكــون غــدا الخميــس أول أيامــه للعــام 1436هـــ 
املوافــق 18 يونيــو 2015م ســائلن املــوىل جل وعال أن يجعلــه مينا وبركة 
ــا  ــالمية وجعلن ــعوب االس ــري والش ــعبنا االرت ــى ش ــتقرار ع ــا واس وامن
اللــه ممــن يصومــون نهــاره ويقيمــون ليلــه ويقدمــون فيــه الخــر والــرب 
ــم ــالب العل ــام وط ــل وااليت ــراء واالرام ــن الفق ــن م ــون للمحتاج والع

إفطــارا  ينفــذ  اإلرتريــن  للطــالب  الوطنــي  اإلتحــاد 
ــم بكســال ــرآن الكري ــظ الق ــز شــالل لتحفي ــا يف مرك جاعي

نفــذ اإلتحــاد الوطنــي للطــالب اإلرتريــني إفطــارا جامعيــا مبركــز شــالل 
لتحفيــظ القــرآن الكريــم مبدينــة كســال يــوم 24 رمضــان 1436هـــ ضمــن 
سلســلة إفطــارات ينفذهــا اإلتحــاد الوطنــي هــذا العــام يف معســكرات 
الالجئــني االرتريــني ومراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم باملدن واملعســكرات

إفطــارا  ينفــذ  اإلرتريــن  للطــالب  الوطنــي  اإلتحــاد 
اإلرتريــن لالجئــن   26 كيلــوا  معســكر  يف  جاعيــا 

شــهر  يف  عــام   كل  اإلرتريــني  للطــالب  الوطنــي  اإلتحــاد  يســعى 
ــني  ــة يف معســكرات الالجئ ــة إفطــارات جامعي ــارك اىل إقام رمضــان املب
اإلرتريــني  ســعيا منــه لتخفيــف معانــاة الشــعب اإلرتــري ومشــاركتهم 
فرحــة اإلفطــارات وإحيــاء للتكافــل والتعــاون بــني أبنــاء الشــعب 
ــري يف  ــعب اإلرت ــنني إىل الش ــن واملحس ــار الخريي ــت أنظ ــري ولف اإلرت
ــي  ــاد الوطن ــار اإلتح ــار إفط ــذا اإلط ــأيت يف ه ــوء  وي ــكرات اللج معس
 21 يــوم  اإلرتريــني   لالجئــني   26 كيلــوا  معســكر  يف  نفــذه  الــذي 
ــالمي ــباب اإلس ــة للش ــدوة العاملي ــن الن ــل م ــان 1436هـــ  بتموي رمض

إفطــارا  ينفــذ  اإلرتريــن  للطــالب  الوطنــي  اإلتحــاد 
اإلرتريــن لالجئــن  الشــجراب  معســكر  يف  جاعيــا 

ــني كل عــام يف شــهر رمضــان  ــي للطــالب اإلرتري يســعى اإلتحــاد الوطن
ــري يف  ــعب اإلرت ــاركة الش ــة  ومش ــارات جامعي ــذ إفط ــارك إىل تنفي املب
معســكرات اللجــوء فرحــة الفطــر ، والعيــش معهــم يف شــهر الخــري  اجوء 
الشــهر الكريــم تكافــال وتراحــام ، ويــايت هذا اإلفطــار الذي نفــذه اإلتحاد 
يف معســكر الشــجراب يوم 22 رمضان 1436هـ ضمن سلســلة اإلفطارات 
ــام ــني هــذا الع ــني اإلرتري ــا اإلتحــاد يف معســكرات الالجئ ــذي ينفذه ال
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 ، وشـــبايب  طـــاليب  تنظيـــم  هـــو 
يعنـــى بشـــأن الطـــالب والشـــباب 
  ، والخـــارج  الداخـــل  يف  اإلرتـــري 
ــا  ــا وعلميـ ــم تربويـ ــوم برعايتهـ ويقـ
ــارف  ــابهم املعـ ــىل إكسـ ــل عـ ، ويعمـ
ــم  ــل مواهبهـ ــي تصقـ ــارات التـ واملهـ
إلخـــراج  ويســـعى   ، وقدراتهـــم 
ــه ،  ــزم بدينـ ــح واع وملتـ ــل صالـ جيـ
ــوده  ــه ويقـ ــوم مجتمعـ ــل همـ يحمـ
. والخـــري  والرفـــاه  الصـــالح  نحـــو 

الرؤيــــة 

يرتقـــي  رســـايل  شـــاب  إيجـــاد 
ــة . ــري والفضيلـ ــو الخـ ــه نحـ مبجتمعـ

الرســـالة  
وتربيـــة   ، صـــادق  إميـــان 
. راشـــدة  ودعـــوة   ، صحيحـــة 

األهـــداف 
ـــق  ـــل تحقي ـــن أج ـــاد  م ـــل االتح يعم

األهـــداف التاليـــة:
مبـــادئ  نـــرش  عـــىل  العمـــل   -1
يف  الصحيحـــة  والعقيـــدة  اإلســـالم 
ـــني  أوســـاط الطـــالب  والشـــباب اإلرتري
ــا إىل  ــباب إرتري ــالب وش ــوة ط 2- دع
يف  واالخالقــى  الرتبــوي  اقامةالــوازع 

نفوســهم 
وشـــبايب   طـــاليب  تنظيـــم  بنـــاء   -3
ــن  ــامء للوطـ ــزز روح االنتـ ــل يعـ فاعـ
بنائـــه  يف  بفاعليـــة  ويســـهم 
4- تاطـــري الطـــالب والشـــباب اإلرتريـــني 
يف االتحـــاد الوطنـــي والســـعي لتحقيـــق 
واالجتامعيـــة  العلميـــة  مصالحهـــم 
مواهـــب  ورعايـــة  تنميـــة   -5
ـــرس  ـــباب وغ ـــالب والش ـــدرات الط وق
املســـؤولية  املبـــادرة وتحمـــل  روح 
والقيـــادة الجامعيـــة يف أوســـاطهم

قيـــادات  إيجـــاد  عـــىل  6-العمـــل 
كافـــة  يف  مؤهلـــة  وشـــخصيات 

واملجـــاالت  التخصصـــات 
7ـ دعـــم وبنـــاء اإلنســـان املســـلم 
املعـــارص مبـــا يتـــامىش مـــع روح العـــرص 
حتـــى يكـــون فاعـــال يف مجتمعـــه

8ـ صيانـــة املجتمـــع وتحصينـــه مـــن 
األفـــكار الهدامـــة 

يف  االرتـــرى  الشـــعب  مشـــاركة   -9
وتطلعاتـــه  همومـــه 

ـــا املســـلمني  10- منـــارصة جميـــع قضاي
يف العـــامل 

الوســـائل 
يعتمـــد االتحـــاد الوطنـــي  الوســـائل 
لتحقيـــق  املتاحـــة  و  املرشوعـــة 
أهدافهـــا املذكـــورة أعـــاله ومـــن ذلـــك:-

ـــج  ـــق الربنام ـــة وف ـــدروس الدوري 1- ال
ـــاد.  ـــوي لإلتح الرتب

والنـــدوات  املؤمتـــرات،  إقامـــة   -2
واملحـــارضات.

3- إقامـــة اللقـــاءات االجتامعيـــة , 
والليـــايل الثقافيـــة.

 4-  إصـــدار الدوريـــات والنـــرشات 
والبيانـــات 

 5ــ  نرش الرشيط  والكتاب اإلسالمي .
  . الهادفـــة  6-الرحـــالت والزيـــارات 
7ـ البحـــوث والدراســـات املتخصصـــة 

يف شـــتى املجـــاالت .
8ـ  إجـــراء املســـابقات واملنافســـات 
والرياضيـــة. والثقافيـــة  الفنيـــة 

9ـ  القوافـــل الدعويـــة والصحيـــة , 
ــة يف صفـــوف  ــو األميـ وحمـــالت محـ

املهاجريـــن .
الطـــالب  ودعـــم  تشـــجيع  10ـ  
املتفوقـــني عـــرب املنـــح واملكافـــآت 
كافـــة  مـــع  التعـــاون  11ـ 
التـــي  والهيئـــات   املؤسســـات 

  . االتحـــاد  أهـــداف  مـــع  تتوافـــق 
12ـ  تشـــكيل األجهـــزة اإلداريـــة والفنية 
ـــة . ـــطة املختلف ـــذ األنش ـــة لتنفي الالزم

قيـــم العمـــل 
التضحيـــة   ، االســـتقامة   ، العلـــم 
 ، التطـــاوع   ، األمانـــة   ،

رئيسيـــة  بيـــانات 
–املقر الرئييس : 

جمهورية السودان . الخرطوم
–االتحاد الوطني عضو عامل يف الندوة 

العاملية للشباب اإلسالمي .
–يحظى برعاية منظمة رعاية الطالب 

الوافدين السودانية .
–الربيد اإللكرتوين : 

eritreannational@gmail.com
–صفحة الفيسبوك : 

  اإلتحاد الوطني للطالب اإلرتريني
–التلفونات :  

 0122145661   ـــ  0129089618

الهيـــكل اإلداري 
1- املؤمتـــر العـــام يعقـــد كل ســـنتني، 
منتخبـــون  أعضـــاء  فيـــه  يشـــارك 
والتكوينـــات  القطاعـــات  مـــن 
والشـــبابية  التنظيميةالطالبيـــة 
لالتحـــاد الوطنـــي ، يقيـــم املؤمتـــر 
املاضيـــة  للـــدورة  التنفيـــذي  األداء 
والسياســـات  املوجهـــات  ويتخـــذ   ،
 ، القـــادة  للـــدورة  املناســـبة 
. الطـــاليب  املجلـــس  ويختـــار 

املجلس الطاليب :  .2
يعقـــد  ترشيعيـــة  جهـــة  وهـــو 
ـــهر  ـــتة أش ـــة كل س ـــه الدوري اجتامعات
، يتـــم اختيـــار أعضائـــه مـــن املؤمتـــر 
العـــام وفقـــا للمعايـــري التنظيميـــة 
ـــل  ـــري العم ـــب أداء وس ـــرة ، ويراق املق

االحتاد الوطين للطالب اإلرتريني
ـــج  ـــط والربام ـــز الخط ـــذي ويجي التنفي
ــر  ــررات املؤمتـ ــذ مقـ ــة لتنفيـ العمليـ
ـــات ، ويتخـــذ  ـــد امليزاني ـــام ، ويعتم الع
القوانـــني والقـــرارات التـــي تضبـــط أداء 
العمـــل التنظيمـــي يف كل املجـــاالت . 

3- األمانة العامة :
ـــا  ـــوط به ـــة املن ـــة التنفيذي ـــي الجه وه
إدارة العمـــل الطـــاليب والشـــبايب يف 
ـــة  ـــة والعالقاتي ـــئونه املالي ـــه وش برامج
ــة  ــة والرتبويـ ــة واالجتامعيـ واألكادمييـ
،وذلـــك وفقـــا للسياســـات والخطـــط 
ـــا  ـــاته العلي ـــاد يف مؤسس ـــازة لالتح املج
، يـــرتأس األمانـــة العامـــة األمـــني العـــام 
ـــاليب  ـــس الط ـــن املجل ـــاره م ـــم اختي يت
، ويســـاعده آخـــرون مرشـــحون مـــن 
قبلـــه ويحظـــون مبوافقـــة املجلـــس . 

4- الفروع :
ــة  ــا تنظيميـ ــي فروعـ ــاد الوطنـ لالتحـ
القاعديـــة  العضويـــة  تســـتوعب 
فيهـــا  يف شـــكل وحـــدات ميـــارس 
ويقومـــون  حقوقهـــم  األعضـــاء 
 ، التنظيميـــة  بواجباتهـــم  فيهـــا 
ــي  ــق التـ ــدة يف املناطـ ــي متواجـ وهـ
يتواجـــد فيهـــا الطـــالب والشـــباب 
. والخـــارج  الســـودان  يف  اإلرتـــري 

برامـــــج االتحــاد الوطــني 
يقـــوم اإلتحـــاد الوطنـــي للطـــالب 
ـــني  ـــالب اإلرتري ـــة الط ـــني برعاي اإلرتري
ــبة  ــة املناسـ ــة التعليميـ ــري البيئـ وتوفـ
لهـــم وإيجـــاد املنـــح الدراســـية  وتوفـــري 
عـــرب  الجامعـــي  الطالـــب  كفالـــة 
املحســـنني  واإلســـهام يف املرصوفـــات 
ـــاب  ـــري الكت ـــة وتوف ـــوم الجامعي والرس

ــية  ــرات املدرسـ واملذكـ
كـــام يقـــوم اإلتحـــاد برعايـــة املنتديـــات 
الدوريـــات  وإقامـــة  الشـــبابية 
الرياضيـــة  واأليـــام الثقافيـــة والرحـــالت 
وكورســـات  والعلميـــة   الرتفيهيـــة 
التقويـــة لطـــالب األســـاس والثانـــوي  
والـــورش  التدريبيـــة  والـــدورات 
. والعلميـــة   الفكريـــة  والنـــدوات 

انجـــــازات اإلتحـــاد الوطـــني

اإلمكانـــات  محدوديـــة  رغـــم 
اســـتطاع  الضاغطـــة  والظـــروف 
االتحـــاد يف مســـريته التنظيميـــة أن 
ـــه وتوفيقـــه باألعـــامل  يقـــوم بعـــون الل

: التاليـــة 
- االســـتمرار عـــىل عقـــد مؤمتراتـــه 
العامـــه واجتامعـــات مجلســـه الطـــاليب 
،  وهـــذا كـــرس النهـــج املؤســـيس يف 
ــط  ــع الخطـ ــي بوضـ ــاء التنظيمـ البنـ
والتصـــورات والسياســـات واللوائـــح 
وااللتـــزام بهـــا يف التنفيـــذ وتقييـــم 
األداء وإجـــراء املراقبـــة واملتابعـــة ، 
واملرشوعـــات  املقرتحـــات  وإعـــداد 
التـــي تعمـــل عـــىل تطويـــر العمـــل 
الطـــاليب والشـــبايب يف اإلتحـــاد الوطنـــي 
– تعاقـــب القيـــادات الطالبيـــة والشـــبابية 
ـــة  ـــام التنظيمي ـــد املســـئوليات وامله يف تقل
يف املســـتويات املختلفـــة ، والعمـــل بصـــورة 
ـــات  ـــذ الواجب ـــة يف تنفي متناغمـــة ومتعاون
ــة  ــارة صحـ ــرب أمـ ــة تعتـ ــذه تجربـ ، وهـ

ــاء  ــة أعضـ ــزز ثقـ ــي يعـ ــج تنظيمـ ونضـ
االتحـــاد يف قدرتهـــم عـــىل تحقيـــق املزيـــد 

ـــددة . ـــداف املح ـــازات واأله ـــن اإلنج م
ـــة لعـــدد مقـــدر  – إقامـــة مخيـــامت دوري

مـــن الطـــالب والشـــباب .
– إقامة دورة رياضية .

ــهادة  ــرات لطـــالب الشـ ــع املذكـ – توزيـ
ــاس . ــهادة األسـ ــة وشـ الثانويـ

– توفـــري ســـكن يف الخرطـــوم لعـــدد 
ـــون يف  ـــني يدرس ـــالب اإلرتري ـــن الط كبريم

ــة. ــة الجامعيـ املرحلـ
– األسابيع الدعوية.
– الدورات الرشعية.

ســـنويا  صائـــم  إفطـــارات  تقديـــم   –
مراكـــز  وبعـــض  الداخليـــة  لطـــالب 
ــق  ــم ويف مناطـ ــرآن الكريـ ــظ القـ تحفيـ

املعســـكرات  يف  اإلرتريـــني  تواجـــد 
واملـــدن.

– تقديـــم أضاحـــي ســـنوية لبعـــض مراكـــز 
تحفيـــظ القـــرآن الكريـــم ومعســـكرات 

ـــني . ـــني اإلرتري الالجئ
ـــات  ـــية يف الجامع ـــح الدراس ـــري املن – توف

ـــالب . ـــن الط ـــدد م ـــودانية لع الس
– تقديـــم اإلعانـــات العالجيـــة وغريهـــا 

لعـــدد مـــن الطـــالب .
ـــة  ـــورة دوري ـــر بص ـــرشة الفج ـــدار ن – إص

.
– إصـــدار بيانـــات يف املناســـبات الوطنيـــة 

ـــة  والعاملي

املشـــاركة يف املؤمتـــرات والنـــدوات 
ـــارصة لشـــعب فلســـطني ومســـلمي  املن

إفريقيـــا ... املقامـــة يف الســـودان . 
ـــى  ـــي يف ملتق ـــاد الوطن ـــارك اإلتح - ش
ــة  ــري  مبدينـ ــي اإلرتـ ــوار الوطنـ الحـ

أديـــس أبابـــا اإلثيوبيـــة
- شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي يف مؤمتـــر 
الحـــوار الوطنـــي اإلرتـــري مبدينـــة 

ــة ــا اإلثيوبيـ أواسـ
- شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي يف مؤمتـــر 

دويل بإســـطنبول يف تركيـــا
- شـــارك اإلتحـــاد الوطنـــي يف مؤمتـــر 
التعليـــم األكادميـــي ألبنـــاء مســـلمي 
الســـودانية  بالعاصمـــة  بورمـــا 

الخرطـــوم
ـــى  ـــي يف امللتق ـــاد الوطن ـــارك االتح - ش
غـــزة  لدعـــم  العاملـــي  الطـــاليب 
الخرطـــوم. الســـودانية  بالعاصمـــة 
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معناهـــا  يـــدور  مفـــردة  النقـــد   
ومدلولهـــا اللغـــوي  حـــول إبـــراز 
والكشـــف  وبـــروزه  الشـــيئ 
وعيوبـــه  وجودتـــه   حالـــه   عـــن 
. وتالفيهـــا  إصالحهـــا  بغـــرض 

ويف معنـــاه اإلصطالحـــي يتســـع ليشـــمل 
ونطاقـــات  املفـــردة  مدلـــوالت  كل 
اســـتخداماتها يف كل علـــم وفـــن  ولعـــل 
مـــاورد يف تفصيـــل الدكتـــور بليـــل 
يف مقالـــه تعريـــف النقـــد يغنينـــا 
عـــن اإلســـهاب يف وإســـتصحاب كل 
التعريفـــات اإلصطالحيـــة األخـــرى .

اصطالحـــــــًا
) »النقـــد يف حقيقتـــه تعبـــرٌي عـــن 
موقـــٍف كيل متكامـــل يف النظـــرة إىل 
ـــًة،  ـــعر خاصَّ ـــًة، أو إىل الشِّ الفـــن عامَّ
يبـــدأ بالتـــذوُّق؛ أي: القـــدرة عـــىل 
ــري  ــا إىل التفسـ ــرُب منهـ ــز، ويعـ التمييـ
والتقييـــم،  والتحليـــل  والتعليـــل 
خطـــوات ال تُغِنـــي إحداهـــا عـــن 
عـــىل  متدرجـــٌة  وهـــي  األخـــرى، 
هـــذا النســـق؛ يك يتَّخـــَذ املوقـــف 
ـــد  ـــىل قواع ـــالً ع ـــا، مؤص ـــا واضًح نهًج
ــوَّة  ــًدا بقـ ــة - مؤيـ ـ ــة أو عامَّ - جزئيَّـ
التمييـــز«]3[. ة  قـــوَّ بعـــد  امللكـــة 

ــات  ــد بحيثيَّـ ــوُم النقـ ــُر مفهـ ويتغايَـ
ــد  ــه، فنقـ ــاُض فيـ ــذي يخـ ــن الـ الفـ
ـــاء  ـــد الُفَقه ـــري نق ـــَعراء غ ـــاء والشُّ األدب
وأهـــل الفـــرق، ونقـــد األصوليـــني 
ـــُده  ـــكلٍّ قواع ـــني؛ فل ث ـــد املحدِّ ـــري نق غ
ــا  ــرتك بينهـ ــري أنَّ املشـ ــه، غـ ومناهُجـ
ـــا،  ـــان ُعيوبه ـــة لبي هـــو النظـــر يف املقال
ـــا  ـــم الحكـــم عليه ـــا، ث وكشـــف نقائصه
ـــا ـــع غريه ـــا م ـــا، وتصنيفه ـــري فنِّه مبعاي

الصـــادرة  واألحـــكام  واملعايـــري 

تتفـــاَوُت وتتغايَـــُر بحَســـب الفـــن 
ـــب  ـــد، وبحَس ـــه النق ـــارُس في ـــذي مي ال
العلميَّـــة. وملكاتهـــم  ـــاد  النُّقَّ

ُمقاربـــة؛  مفـــردات  للنقـــد  كـــام 
ـــرات  ـــرُّدود، واملناظ ـــم وال ـــل: التقيي مث
واملباحثـــة،  والجـــدل  واملحـــاورات، 
كان  وإْن  واملناقشـــة،  واملِـــراء 
عـــن  مُييِّـــزُه  مـــا  واحـــٍد  لـــكلِّ 
وأســـاليب  دواعـــي  مـــن  غـــريِه 
دكتوربليـــل  ودوافـــع.(  وغايـــات 
اإللكرتونيـــة األلوكـــة  شـــبكة   -

ــه  ــن كونـ ــد مـ ــة النقـ ــع أهميـ وتنبـ
ـــز  ـــائل اإلصـــالح لتميي ـــن وس ـــيلة م وس
وكشـــف  الطيـــب  مـــن  الخبيـــث 
األخطـــاء قبـــل اســـتفحالها وتداركهـــا 
بالعـــالج قبل أن تســـتعيص عـــىل الحل .

مالزمـــة  كونيـــة  ســـنة  واألخطـــاء 
والحاجـــة  بطبيعتهـــم  للبـــرش 

ــح  ــد تصبـ ــح والنقـ ــح والنصـ للتصحيـ
إلســـتمرارية  ورضوريـــة  ملحـــة 
ــاء  ــرار األخطـ ــب تكـ ــواب وتجنـ الصـ
ينتـــج  النقـــد  تعطيـــل  أن  كـــام   ،
عنـــه تكريـــس للأملـــوف الخاطـــئ 
وتكديـــس للعيـــوب حتـــى تطفـــو 
. اإلصـــالح  عـــىل  وتســـتعىص 

ــة  ) وكـــامل مثـــر النقـــد دوام خرييَـّ
ـــرون  ـــل الق ـــة تفضي ـــة؛ فِعلَّ ـــذه األمَّ ه
ــا  ــم: امتالكهـ ــي األمـ ــىل باقـ األوىل عـ

ـــبها:  ـــام يكس ـــذايت؛ م ـــد ال ـــة النق ناصي
ـــاليف  ـــن، وت ـــد الَوَه ـــِة بع ـــَة العافي قابلي
ــوات  صـــات بالتنبيـــه عـــىل ُخطُـ املنغِّ
ــد  ــرِّ بعـ ــىل الكـ ــدرة عـ ــل، والقـ الزَّلَـ
ـــد  ـــود، فالنق ـــد القع ـــام بع ، والقي ـــرِّ الف
ــورِث  ــه يُـ ــرد لنفسـ ــن الفـ ــذايت مـ الـ
التوبـــة، ومـــن الفـــرد ألخيـــه يُرِْشـــد 
لألَْوبَـــة، وبـــني األمـــة؛ يرفعهـــا بعـــد 
الَكبْـــَوة؛ قـــال تعـــاىل: ﴿ كُْنتُـــْم َخـــرْيَ 
تَأُْمـــُروَن  لِلنَّـــاِس  أُْخرَِجـــْت  ـــٍة  أُمَّ
ــِر  ــِن الُْمْنَكـ ــْوَن َعـ ــُروِف َوتَْنَهـ ِبالَْمْعـ
ـــِه ﴾ ]آل عمـــران: 110[، َوتُْؤِمُنـــوَن ِباللَّ

والنقـــد منـــه ماهـــو داخـــيل يعنـــى 
ــو  ــا وماهـ ــس وتزكيتهـ ــالح النفـ باصـ
ــح  ــداء النصـ ــل يف إسـ ــي يتمثـ خارجـ
للخلـــق وتبصريهـــم باألخطـــاء والعيوب 
التـــي تعيـــق تطورهـــم وتنغـــص حياتهم 
ـــم  . ـــم آخرته ـــد عليه ـــا وتفس يف الدني

)وميّـــز علـــامء االجتـــامع بـــني الّنقـــد 
ــد  ــلبي؛ فالّنقـ ــد الّسـ ــايب والّنقـ اإليجـ
االيجـــايب هـــو الـــذي يكـــون هدفـــه 
نبيـــالً وغايتـــه ســـامية، بينـــام الّنقـــد 
ــرية، أو  ـــع الغـ ــون بداف ــلبي يكـ الّسـ
ــات  ــد، أو غـــري ذلـــك مـــن آفـ الحسـ
األغلـــب  عـــىل  ويكـــون  الّنفـــس، 
ــة  ــة أو هـــدف. إّن أهميّـ بـــدون غايـ
الفـــرد  بنـــاء  يف  الـــّذايت  الّنقـــد 
ـــرية، فشـــخصيّة اإلنســـان  ـــع كب واملجتم
ـــص  ـــامت والخصائ ـــة الّس هـــي مجموع
ــان  ــز كّل إنسـ ــي متيّـ ــخصية التـ الّشـ
عـــن اآلخـــر، وكثـــري مـــن ســـامت 
ــل  ــرّي إىل األفضـ ــد تتغـ ــخصيّة قـ الّشـ
ويكـــون الّنقـــد الـــّذايت أداة تســـاهم 
شـــخصيّة  يف  التّغيـــري  إحـــداث  يف 
اإلنســـان، وبالّتـــايل تصحيـــح مســـاره 
ــل.  ــل واألكمـ ــو األفضـ ــاة نحـ يف الحيـ

ثقافة النقد الذاتي

ـــوم اإلنســـان  ـــك أن يق ـــال عـــىل ذل ومث
بنقـــد ذاتـــه حـــني يتبـــنّي أوجـــه 
ــوم  ــا فيقـ ــور فيهـ ــه القصـ ــن أوجـ مـ
ـــني  ـــان ح ـــا، فاإلنس ـــا وإصالحه بتقوميه
يـــرى نفســـه كســـوالً محبًّـــا للرّاحـــة 
طويلـــة،  لفـــرتات  مثـــاًل  والّنـــوم 
ويتبـــنّي أّن هـــذا األمـــر قـــد يشـــّكل 
ـــن  ـــريٍ م ـــق كث ـــاه تحقي ـــة تج ـــه عقب ل
األمـــور والغايـــات فيكـــون الّنقـــد 
ـــّذايت لنفســـه مـــن خـــالل محاســـبتها  ال
عـــىل ذلـــك وتذكريهـــا دامئًـــا بفوائـــد 
ـــة ومســـاوىء الكســـل  الّنشـــاط والحرك
ـــر  ـــذا األم ـــأّن ه ـــّك ب ـــول. وال ش والخم
يســـهم يف بنـــاء الّنفـــس اإلنســـانيّة مـــن 

تذكريهـــا  خـــالل 
والقيـــم،  باملثـــل، 
التـــي  واملبـــادىء 
ــأنها  ــن شـ ــع مـ ترفـ
قيمتهـــا  وتعـــيل 
وإّن  الّنـــاس.  بـــني 
الّنقـــد  محصلـــة 
ــرٍد  ــكل فـ ــّذايت لـ الـ
مـــن أفـــراد املجتمـــع 
أن ينتـــج مجتمـــع 
يقـــّوم  راشـــد 
باســـتمرار  نفســـه 
مســـريته  ويوّجـــه 
بوصلـــة  نحـــو 
تحقيـــق األهـــداف 

ــع  ــي باملجتمـ ــي ترتقـ ــات التـ والغايـ
ــد  ــار الّنقـ ــن مثـ ــك مـ ــة. وكذلـ واألّمـ
الـــّذايت تغيـــري الحالـــة التـــي يكـــون 
بحيـــث  واملجتمـــع  الفـــرد  عليهـــا 
يلمـــس اإلنســـان آثـــار هـــذا التّغيـــري 
ـــاة،  ـــهولة يف الحي ـــش وس ـــًدا يف العي رغ
وإّن ســـّنة التّغيـــري هـــذه مـــن ســـنن 
ــاىل: »إّن  ــال تعـ ــاة، قـ ــون والحيـ الكـ
بقـــوٍم حتـــى  مـــا  يغـــرّي  ال  اللـــه 
فبدايـــة  بأنفســـهم«،  مـــا  يغـــرّيوا 
التّغيـــري إذن يف واقـــع الحيـــاة تكـــون 
ــريًا  ــا. وأخـ ــس وتقوميهـ ــري األنفـ بتغيـ
ـــة  ـــيلة مهّم ـــو وس ـــّذايت ه ـــد ال إّن الّنق
لكثـــريٍ مـــن الّساســـة والحـــّكام مـــن 
ــل  ــارهم، وتعديـ ــح مسـ ــل تصحيـ أجـ

برامجهـــم، وتقويـــم سياســـتهم يف إدارة 
ـــلف  ـــد رضب الّس ـــة، وق ـــؤون الّرعيّ ش
ـــاء املســـلمني خـــري  ـــن الخلف ـــح م الّصال
مثـــال عـــىل ذلـــك، فقـــد كان عمـــر 
ـــااًل  ـــه مث ـــه عن ـــاب ريض الل ـــن الخطّ ب
ـــك  ـــا، لذل ـــس ونقده ـــبة الّنف يف محاس
اســـتطاع بنـــاء دولـــٍة إســـالميّة مرتاميـــة 
األطـــراف يرهبهـــا القـــايص والـــّداين(

ويتعاظـــم دور النقـــد الـــذايت وأهميتـــه 
يف الكيانـــات املنظمـــة سياســـية كانـــت 
ـــد  ـــة إذ الب ـــة أومنظـــامت مدني أو أهلي
ـــوات تنظيمـــة  ـــود أطـــر وقن ـــن وج م
الـــذايت  النقـــد  عمليـــة  ملامرســـة 
وترســـيخ ثقافتهـــا يف األفـــراد والكـــوادر 

النصـــح  منهـــاج  وفـــق  الحزبيـــة 
والتناصـــح وتعزيـــز اإليجـــايب مـــن 
الســـلوكيات واملامرســـات والسياســـيات 
ـــة  ـــالبة مراجع ـــب الس ـــف الجوان وكش
للسياســـيات ومامرســـات األفـــراد ، 
ــم  ــل منظـ ــض عمـ ــن أن ينهـ وال ميكـ
دون بـــذل النصـــح والنقـــد اإليجـــايب 
ــن  ــح مـ ــه الناصـ ــق فيـ ــذي ينطلـ الـ
ـــه اإلســـالمية  ـــه قيم ـــه علي واجـــب متلي
والتقويـــم   اإلصـــالح  يف  ورغبـــة 
التشـــهريا وهدمـــا وإنتقامـــا وتشـــفيا 
وتصفيـــة حســـابات شـــخصية ونقـــدا 
ــط  ــري منضبـ ــض غـ ــل النقـ ــن أجـ مـ
ــايب . ــد اإليجـ ــح والنقـ ــأداب النصـ بـ

إن أكـــرب معيـــق لعمليـــة النقـــد الـــذايت 

لألحـــزاب والكيانـــات املنظمـــة هـــو 
غلبـــة الطبقـــة الديكوريـــة التجمليـــة 
املامرســـات  دومـــا  تصـــور  التـــي 
واألفـــراد  للقيـــادات  الحزبيـــة 
منتجـــات  أنهـــا  عـــىل  والكـــوادر 
التخضـــع للمواصفـــات واملقاييـــس 
التنظيميـــة ماميجعـــل منهـــا منتوجـــا 
ـــة  ـــة التطبيلي ـــل الدعاي مســـاحيقيا بفع
غـــري قابـــل للتنقيـــب والبحـــث عـــن 
ســـوءاته ، ويظـــل هـــذا التقديـــس 
والتدليـــس طاغيـــا مرتاكـــام عـــىل 
الحقائـــق حتـــى ينكشـــف زيـــف 
املســـاحيق وتســـقط األقنعـــة وتبـــدو 
ــل  ــا  ، ويقابـ ــىل حقيقتهـ ــوه عـ الوجـ
الفئـــة  هـــذه 
أخـــرى التـــرى إال 
ومعيـــار  مبنظـــار 
واحـــد للحـــوادث 
ت  لشـــخصيا ا و
واملامرســـات تضـــع 
كل عمـــل وجهـــد 
للخطـــأ  قابـــل 
يف  والصـــواب  
النقـــد  خانـــة 
فتعيـــق  الســـلبي 
العمـــل  حركـــة 
وتنـــر  املنظـــم 
اليـــأس واإلحبـــاط 
ميـــدان  ترتـــاد  وال 
ـــة  ـــا وإعاق ـــي إال هدم ـــل الحقيق العم
ـــالب  ـــد الس ـــذا النق ـــل ه ـــدر مث واليص
اإل مـــن نفـــوس مبتـــالة بالحســـد 
 ، وغـــرور   عجـــب  أو  والكراهيـــة 
النقـــد  نجـــد  الفريقـــني  ومابـــني 
ــذال  ــه بـ ــح املأموربـ ــايب والنصـ اإليجـ
ـــر  ـــن املنك ـــا ع ـــروف ونهي ـــر باملع لألم
ومامرســـة للشـــورى  تحقيقـــا لعبوديـــة 
لقيـــم  ومتكينـــا  وتحكيـــام  اللـــه 
اإلســـالم وآدابـــه وشـــعائره املعظمـــة

  
بقلم أبوصهيب صالح عثان

والنقد منه ماهو داخلي 
يعن���ى باص���الح النف���س 
وتزكيتها وماهو خارجي 
يتمث���ل يف إس���داء النصح
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شــهد يــوم الرابــع مــن  مايــو /2006م 
افتتــاح املؤمتــر العــام األول للحركــة 
اإلســالمية لطلبــة وشــباب ارتريــا الــذي 
ــح  بقاعــة الشــارقة بالخرطــوم يف  افتت
ــا  ــدة ، يحدوه ــة حاش ــرة طالبي تظاه
األمــل يف اســتكامل طريــق شــاق  بــدأ 
الصفــاء  بــني  واقعــا  وعــاش  حلــام 
والقتامــة ، أطلــت الحركــة الوليــدة 
ســامء  يف  الواقــع  ذاك  صلــب  مــن 
الكيانــات الطالبيــة نجــام نائــرا ، حامال 
همــوم أبنــاء الشــعب االرتــري خدمــة 
لجيــل  وتأهيــال  أكادمييــة  ورعايــة 
رائــد يســهم يف قيــادة شــعبه نحــو 
الحريــة والبنــاء والتقــدم واإلســتقرار ، 
ــردد صــدى  ــت األصــوات ت ــا كان يومه
الهــدف  أنشــودة  )بــدأ املســري إىل 
ــي عبقــت  ــكل يف عــزم زحــف( الت وال

أثــري القاعــة شــذى فواحــا  ،وعــىل 
إيقاعهــا تناغمــت روح اإلخــاء فكانــت 
ــاح املؤمتــر العــام األول  ــة إفتت إحتفائي
ميــالد جديــد ملســرية ممتــدة تجــاوزت 
وهــن إنكســارتها وضيــق مســاحتها إىل 
ــد  ــة بغ ــل  حامل ــاموات األم ــاب س رح
أفضــل  ومياديــن أرحــب وأوســع ، 
تســترشف فيهــا أبنــاء الشــعب اإلرتري 
ــة . ــة ورعاي ــا خدم ــملهم بعنايته وتش

انطلقــت مســرية الحركــة االســالمية 
والتحديــات  طريقهــا  تشــق 
فــكان   ، أمامهــا  ماثلــة  بصنوفهــا 
يف  الطــاليب  الكيــان  قيــادة  قــدر 
تلبــي  أن  الحرجــة  املرحلــة  تلــك 
أشــواق وآمــال طالبهــا  وأن تتجــاوز 
العقبــات نحــو أهدافهــا وغاياتهــا .

عــارص  جيــل  املرحلــة  تلــك  قــاد   
ــة  ــالمية اإلرتري ــة اإلس ــة الطالبي الحرك
  ، وإخفاقاتهــا  إرشاقاتهــا  وشــهد 
فقدمــوا جهــدا مقــدرا يف كل املجــاالت 
والتنظيميــة  والرتبويــة  األكادمييــة 
وشــهد الكيــان الوليــد مرحلــة مــن 
قطاعــا  لتشــمل  امتــدت  البنــاء 
ــة  ــة وخدم ــن الطــالب رعاي عريضــا م
وتأهيــال رغــم مــا كان يعانيــه الكيــان 
لطــاليب مــن شــح املــوارد املاديــة فقــد 
ــة  ــالمية لطلب ــة اإلس ــتطاعت الحرك اس
وشــباب ارتريــا أن تعــرب تلــك املرحلــة 
ــة  ــد وضعــت بصــامت البداي وهــي ق
البنــاء املؤســيس . وأرســت أعمــدة 

الكيــان  دور  أن  معلــوم  هــو  كــام 
يرتكــز يف رعايــة  باألســاس  الطــاليب 

اإلحتاد الوطين تأمالت املسري

الطــالب واإلهتــامم بهــم إال أن الحركــة 
اإلســالمية لطلبــة وشــباب ارتريــا  مل 
يقتــرص دورهــا يف رعايــة الطــالب  بــل 
ــرصا أساســيا  ــري عن كان الشــباب اإلرت
يف منظومــة الكيــان ولــذا كان الشــباب 
ــذان  ــان الل ميثــل إحــدي جناحــي الكي
يحلــق بهــام يف ســامء الواقــع اإلرتــري  
وال أدل عــىل هــذا مــن ذاك الحضــور 
املشــهود للشــباب جنبــا إىل جنــب 
مــع الطــالب مــن جميــع عضويــة 
الحركــة الطالبيــة والشــابية  يف املؤمتــر 
العــام األول للحركــة اإلســالمية لطلبــة 
وشــباب ارتريــا ، وبنــاء عــىل هــذا 
كانــت وال تــزال األنشــطة الشــبابية 
الشــباب  وتأهيــل  األنديــة  ورعايــة 
ــغل  ــكاالتهم يش ــل إش ــهام يف ح واإلس
الحركــة  برامــج  يف  كبــريا  حيــزا 
. ارتريــا  وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية 

يف يــوم 9 أكتوبــر 2009م  افتتحــت 
وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية  الحركــة 
ــت  ــاين تح ــام الث ــا الع ــا مؤمتره ارتري
تهــدي  عقــول  الطــالب   ( شــعار 
وأيــادي تبنــي (  كان يومهــا كل شــيئ 
ــة  ــوان املرحل ــعاراملؤمتر عن ــد ش يجس
عــىل  ترتكــز  مرحلــة    ، القادمــة 
هدايــة العقــول واســتثامر االمكانيــات 
الكيــان  لرتفــد  وتطويرهــا  البرشيــة 
عطــاء وبــذال أكــرب بعــد مرحلــة البنــاء 
ــرب التمــدد  ــذات  ع ــاء عــىل ال واإلنكف
واإلقليــم  الوطــن  مســاحات  نحــو 
ــاء املجتمــع  واملجتمــع واإلســهام يف بن
ــدة  ــال الواع ــداد األجي ــري عربإع اإلرت
واإلســهام  األفضــل  نحــو  للتغيــري 
إرث  مــن  معــاىف  مجتمــع  بنــاء  يف 
ــدة  ــيد الوح ــالب عربتجس ــايض الس امل
الوطنيــة وإزكاء روح اإلخــاء اإلميــاين 
. الواحــد  الجســد  مجتمــع  وبنــاء 

كان املؤمتــر العــام الثــاين وثبــة أخــرى 
يف طريــق التأســيس املمنهــج والعمــل 
الــدؤوب مــن أجــل تطويــر الكيــان 
البرشيــة  قدراتــه  وتعزيــز  الطــاليب 
واملاديــة بــدا الجيــل الثــاين مــن طــالب 

وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية  الحركــة 
ارتريــا الــذي تصــدر قيــادة الحركــة 
يتطلــع  الثــاين  العــام  املؤمتــر  بعــد 
ومقرراتــه  املؤمتــر  شــعار  لتحقيــق 
الدوريــة  الربامــج  عــرب  وتوصياتــه  
التــي تســتهدف الطــالب والشــباب  
جهــدا  العامــة  األمانــة  وبذلــت 
ــا  ــة إهتامم ــهدت املرحل ــعا ، فش واس
آفــاق  وفتــح  والتواصــل  بالعالقــات 
جديــدة يف التواصــل مــع املنظــامت 
ــهم  ــان يس ــل الكي ــام جع ــة م الداعم
يف برامــج اإلفطــارات واألضاحــي وزكاة 
الفطــر يف معســكرات اللجــوء اإلرتــري 
ــطة  ــح  واألنش ــج املن ــن برام ــال ع فض
ــرشة  ــدار ن ــة ، وإص ــبابية الرياضي الش
تعكــس  التــي  الدوريــة  الفجــر 
لطلبــة  االســالمية  الحركــة  أنشــطة 
وشــباب وقــد متيــزت اإلصــدارة بتنــوع 
املوضوعــات ثقافيــا وفكريــا وتربويــا .

ويف الرابــع مــن إبريــل 2014م  كانــت 
وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية  الحركــة 
دســتوري  إســتحقاق  أمــام  ارتريــا 
ــث  ــام الثال ــر الع ــاد املؤمت ــث إنعق حي
وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية  للحركــة 
ارتريــا  والــذي افتتحــت أعاملــه يف 
بجامعــة  الدوليــة  املؤمتــرات  قاعــة 
ــن  ــدد م ــور ع ــري بحض ــم األزه الزعي
ممثــيل اإلتحــادات الطالبيــة واملواقــع 
اإلرتريــة أبرزهــا اإلتحــاد اإلســالمي 
للطــالب اإلرتريــني والرابطــة اإلســالمية 
وممثــل  ارتريــا   وشــباب  لطــالب 
ــادة يف  ــام الع ــوم  ك ــا الي ــع ارتري موق
كل مؤمتــرات الحركــة اإلســالمية لطلبــة 
وشــباب ارتريــا ، وعــىل أنغــام أصــوات 
ــت تصــدح  ــة املعــايل لإلنشــاد كان فرق
ــا ، كان  ــدا عذب أصــوات الحضــور تردي
الحضــور يعكــس تنــوع الحركــة شــبابا 
ــم  ــل التعلي ــع مراح ــن جمي ــا م وطالب
. اإلرتــري  الوجــود  مناطــق  وشــتى 

مرعــام وأيــام عــىل إنعقــاد املؤمتــر 
اإلســالمية  للحركــة  الثالــث  العــام 
لطلبــة  وقــد شــهد الكيــان تغيــريا 

الحركــة   ( مــن  الســابق  لإلســم 
ارتريــا  وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية 
اإلتحــاد   ( الجديــد  اإلســم  اىل    )
الوطنــي للطــالب اإلرتريــن ( كأحــد 
 . الثالــث  العــام  املؤمتــر  مخرجــات 
ويعــد التجديــد أحــد ســامت الحركــة

ارتريــا  وشــباب  لطلبــة  اإلســالمية 
والسياســات  الدمــاء  يف  تجديــدا   ،
دورة  كل  متتــاز  ولــذا  والربامــج  
وإنجــازا  أداء  ســابقتها  عــن 
. للســابقني  الســبق  ريــادة  .مــع 

الوطنــي  واإلتحــاد  عــام  مــى 
للطــالب اإلرتريــني بطالبــه وشــبابه 
ــت  ــابقيه وإن اختلف ــج س ــل نه يواص
ــة  ــال متعاقب ــددت األجي ــامء وتج األس
يف قيادتــه فســيبقى الكيــان مؤمنــا 
خدمــة  الطريــق  مواصــال  بأهدافــه 
ورعايــة للطــالب والشــباب اإلرتــري 
ــدم  ــي والتق ــن الرق ــد م ــا ملزي ، طامح
يف كل املجــاالت الخدميــة واألكادمييــة 
ــع  ــال م ــة . متكام ــة والتأهيلي والرتبوي
غــريه مــن الكيانــات الطالبيــة اإلرتريــة 
تنســيقا وتعاونا يســهم يف رفــع املعاناة 
عــن الشــعب اإلرتــري ويحقــق جــودة 
يف خدمــة الطالــب والشــباب اإلرتــري .
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التع���ود على فعل اخلري  عادة طيبة 
ألخي الداعية  

املقصــود مــن التعــود عــىل فعــل 
الخــري:

هــو العمــل الــذي يفعلــه املســلم 
ــذا  ــح ه ــى يصب ــررة حت ــة متك بصف
العمــل جــزء مــن حياتــه ال ميكــن 
االســتغناء عنــه لــو مل يفعلــه لضاقــت 
وتأنيــب  بالقلــق  ولشــعر  نفســه 

الضمــري.

مثال عىل ذلك:

ــو  ــجد ل ــالة يف املس ــاد الص ــل اعت رج
أمرتــه أن يصــيل يف بيتــه ملــا اســتطاع 
عــىل  والتحــر  بالضيــق  ولشــعر 
ــجد  ــة الن املس ــالة جامع ــوات الص ف

ــة. ــه اليومي ــن حيات ــزءا م ــح ج أصب

بــالل ريض اللــه عنــه يعلمنــا التعــود 
عــىل فعــل الخــري:

ــالل  ــه وســلم لب ــه علي ــال صــىل الل ق
عمــل  بأرجــى  بــالل حدثنــي  )يــا 
عملتــه يف اإلســالم فــاين ســمعت دف 
عليــك بــني يــدي يف الجنــة. قــال إين مل 
أتطهــر طهــورا يف ســاعة ليــل أو نهــار 
إال صليــت بذلــك الطهــور. مــا كتــب 

ــه ــق علي يل أن أصــيل( متف

برنامج التعود:

أ -املحافظة عىل الوضوء.

ب -صالة ركعتني بعده.

ــا  ــلم )ي ــه وس ــه علي ــىل الل ــال ص *ق
ــالن كان  ــل ف ــن مث ــه ال تك ــد الل عب

ــل(  ــام اللي ــرتك قي ــل ف ــوم اللي يق

ــاده  ــا أعت ــرك م ــث: أن ت ــاد الحدي أف
املســلم مــن خــري أو عمــل صالــح أو 
ــىل  ــل ع ــه دلي ــنة يف حيات ــنة حس س
انشــغال القلــب عــن طاعــة اللــه 

ــاىل. تع

فائدة التعود عى فعل الخر:

قــال صــىل اللــه عليــه وســلم )إذا 
مــرض العبــد أو ســافر كتــب لــه مثــل 
مــا كان يعمــل مقيــام صحيحــا( رواه 

ــاري  البخ

أفــاد الحديــث: أن مــن كان يقــوم 
بعمــل بــر وخــري يف األحــوال العاديــة 

ثــم قــرص عــن قيــام بــه لعــذر طــارئ 
كســفر أو مــرض، فانــه يكتــب لــه 
مثــل ذلــك العمــل ويثــاب عليــه كــام 

ــه )نزهــة املتقــني( ــو كان يفعل ل

]وهــذا يعنــي أن التعــود عــىل فعــل 
ــي  ــة الت ــور الطارئ ــد لألم ــري مفي الخ
ــه  ــل الل ــذا فض ــلم وه ــل للمس تحص

ــلم[ ــىل املس ــاىل ع تع

ومن الفوائد:

1-تكــون صلــة املســلم باللــه دامئــة ال 

. تنقطع

2-عداد الحسنات ال يقف.

3-يكونــون النــاس لــه شــهداء اللــه يف 
أرضه.

4-كرة الربكة يف حياته اليومية.

5-حسن الخامتة.

ــل  ــىل فع ــود ع ــة للتع ــاذج مقرتح من
ــري  الخ

وهــو  االحتســاب:  عــىل  1-التعــود 
أن يعمــل الداعيــة املســلم العمــل 
ــا  ــه يشء مــن عــوض الدني ال يرجــو ب
الزائــل بــل يرجــو الثــواب واألجــر 

ــدة. ــه وح ــن الل م

ــاىل  ــه تع ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ق
)مــن عــود نفســه العمــل للــه مل يكــن 
اشــق عليــه مــن العمــل لغــريه( عــدة 

ــن صــ82ـــ الصابري

)فطــويب ملــن صحــت لــه خطــوة 
ــه تعــاىل(  ــا إال الل ــد به واحــدة ال يري

القاصديــن صـــ365ـــــ  منهــاج 

ــل الذهــاب  ــوم عــىل طهــارة قب 2-الن
ــع. إىل املضج

قــال صــىل اللــه عليــه وســلم )إذا 
أتيــت مضجعــك فتوضــأ وضــوءك 
للصــالة ثــم اضطجــع عــىل شــقك 
األميــن ....( رواه البخــاري ومســلم.

ــرأ  ــأن يق ــهر: ب ــران يف ش ــم الق 3-خت
الداعيــة جــزءا يوميــا مــن القــران 

ق���ال صل���ى اهلل عليه وس���لم )إذا 
أتي���ت مضجع���ك فتوض���أ وضوءك 
للص���الة ث���م اضطج���ع على ش���قك 
األمين...( رواه البخاري ومسلم.

فــكان مــن الســلف مــن يختــم يف 
الشــهر ختمــه.

قــال ابــن املســعود: مــن ختــم القــران 
فله دعــوة مســتجابة.

4-أن يكــون الداعيــة عــىل طهــارة 
غالــب اليــوم: 

قــال صــىل اللــه عليــه وســلم )...ولــن 
يحافــظ عــىل الوضــوء إال مؤمــن( 

ــه  ــن ماج رواه اب

5-التبكــري إىل الصلــوات الخمــس يف 
ــجد: املس

قــال صــىل اللــه عليــه وســلم )...ولــو 
التهجــري الســتبقوا  مــا يف  يعلمــون 

ــه  ــق علي ــه ...( متف إلي

6-اســتحضار نيــة صالحــة يف كل عمل 
حياتــه  يف  الداعيــة  ميارســه  وقــول 

ــة: اليومي

ــد  ــة عن ــة صالح ــتحرض ني ــال: يس مث
النــوم  بهــذا  ينــوي  بــان   – النــوم 
إراحــة بدنــه وتجديــد نشــاطه حتــى 
يســتطيع القيــام عــىل عبــادة ربــه 

ــل. ــز وج ع

7-عــدم النــوم يف بدايــة اليــوم إىل 
الشــمس: طلــوع 

ــارك  ــم ب ــف :)الله ــث الرشي يف الحدي
ــي يف بكورهــا( ألمت

ورىئ ابــن عبــاس ريض اللــه عنــه ابنــا 
ــه،  ــال ل ــة فق ــه الصبح ــا نوم ــه نامئ ل
قــم أتنــام يف ســاعة التــي تقســم فيهــا 

األرزاق.

اســتحباب  عــىل  الفقهــاء:  *ونــص 
ــه  ــر الل ــاعة بذك ــذه الس ــتثامر ه اس

تعــاىل حتــى طلــوع الشــمس.

8-صيام ثالثة أيام من كل شهر:

اللــه بــن عمــرو بــن  *عــن عبــد 
العــاص ريض اللــه عنــه قــال: قــال 
رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم: 
)صــوم ثالثــة أيــام مــن كل شــهر 
ــاري  ــه( رواه البخ ــر كل ــوم الده كص

ومســلم.

9-اســتصحاب نيــة الخــري يف بدايــة 
اليــوم واملعنــى: أن يقصــد املســلم 
أعــامال صالحــة ميارســها خــالل هــذا 
اليــوم: قــال صــىل اللــه عليــه وســلم 
)إذا تحــدث عبــدي بان يعمل حســنة 
ــا اكتبهــا لــه حســنة( رواه مســلم  فأن
بالخــري  العمــل  نيــة  فاســتصحاب 

ــل. ــببا للعم ــون س يك

10-توفــري مبلغــا مــن املــال للطــوارئ 
مــن راتبــه الشــهري.

11-االســتيقاظ مــن النــوم قبــل آذان 
ــا للصــالة  ــث ســاعة تقريب الفجــر بثل

ــاء: ــتغفار والدع واالس

قــال اللــه تعــاىل )وباألســحار هــم 
يســتغفرون( يف اآليــة إشــارة إىل أن 
يكــون مســتيقظا يف هــذا  املســلم 
الوقــت. وجــاء طــاووس إىل رجــل 
نائــم  فقالــوا: هــو  الســحر  وقــت 
ــام  ــت أرى أن أحــدا ين ــا كن ــال: م فق

يف وقــت الســحر.

12-املداومــة عــىل الصدقــة يوميــا أو 
أســبوعيا أو شــهريا: 

ــا  ــلم )م ــه وس ــه علي ــىل الل ــال ص ق
مــن يــوم يصبــح العبــاد يف إال ملــكان 
ينــزالن فيقــول أحدهــام: اللهــم أعــط 
ــم  ــر: الله ــول األخ ــا ويق ــا خلف منفق

ــه. ــق علي ــا( متف أعــط ممســكا تلف

13-الحــرص عــىل الــكالم الــذي يرجــو 
الداعيــة ثوابــه عنــد اللــه:

ــه  ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل *كان رس
وســلم )ال يتكلــم إال مــا يرجــو ثوابــه(

ــه  ــر الل ــجد لذك ــوس يف املس 14-الجل
تعــاىل بعــد صــالة الصبــح واقــرتح أن 
يكــون يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع.

قــال صــىل اللــه عليــه وســلم )أن 
مــن أفضــل أيامكــم يــوم الجمعــة .... 

الحديــث(

15-النوم مبكرا إال ملصلحة راجحة:

ــه وســلم:  ــه علي ــي صــىل الل كان النب
)يكــره النــوم قبــل العشــاء والحديــث 

بعدهــا( رواه البخــاري ومســلم 

16-اســتقطاع شــهري مــن الراتــب 
لينفقــه يف أعــامل الخــري والدعــوة 

ونــرصة األمــة.

*أىت رجــل إىل الرســول صــىل اللــه 
عليــه وســلم فقــال أي النــاس أفضــل 
قــال: )مؤمــن يجاهــد بنفســه ومالــه 

ــه. ــق علي ــه( متف ــبيل الل يف س

17-مامرســة عبــادة خفيــة ال يعلمهــا 
إال اللــه:

فهــذا الحســن البــرصي يصــف جيــل 
الرجــل  كان  )إن  فيقــول  التابعــني: 
ليجلــس، فتجــئ عربتــه، فريدهــا فــإذا 

ــام(  ــبقه ق ــي أن تس خ

ــع )أن كان  ــن الواس ــد ب ــال محم *وق
ــه  ــن ســنه وأمرت الرجــل ليبــي عرشي

ــم( معــه ال تعل

18-التعــود عــىل الدميومة واالســتمرار 
ــام ببعــض األعــامل  واالنتظــام يف القي

ولــو كانــت قليلــة.

قــال صــىل اللــه عليــه وســلم )أحــب 
األعــامل إىل اللــه ادومهــا وان قــل( 

تتابعــا  أكرهــا  ثوابــا  أكرهــا  أي 
. ظبــة وموا

ــن  ــة م ــرتة الصباحي ــتغالل الف 19-اس
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اليــوم يف العمــل واالنجــاز: لهــذا كان 
النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم إذا 
صــىل الغــداة جلــس يف مصــاله حتــى 
تطلــع الشــمس حســناء. فاســتثمر 
النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم هــذه 
الفــرتة يف ذكــر اللــه تعــاىل وهــي مــن 

ــوم. ــة الي ــازات يف بداي ــم االنج أه

ــض  ــن والتفوي ــتعانة باآلخري 20-االس
ــال:  الفع

ــرب  ــوا عــىل ال ــه تعاىل:)وتعاون قــال الل
ــوى( والتق

أو  املهــام  أو  األوليــات  21-تحديــد 
املســؤوليات التــي يجــب انجازهــا 

قبــل غريهــا.

قــال اللــه تعــاىل يف الحديــث القــديس 
)ومــا تقــرب إيل عبــدي بــيء أحــب 
إىل مــام افرتضتــه عليــه( رواه البخاري 

22-املحافظــة عــىل الوضــوء وتجديــد 
لــكل صــالة:

عــن انــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه 
ــه  ــه علي ــىل الل ــي ص ــال: )كان النب ق
ــالة( رواه  ــد كل ص ــأ عن ــلم يتوض وس

ــاري  البخ

للجميــع:  الخــري  إشــاعة  23-حــب 
قــال اللــه تعــاىل )ولتكــن منكــم امــة 
يدعــون إىل الخــري( وقــال اللــه تعــاىل 
*وأولئــك  الخــريات  يف  )ويســارعون 
مــن الصالحــني( وقــال صــىل اللــه 
الخــري  عــىل  )الــدال  عليــه وســلم 

كفاعلــه( رواه مســلم

فيخــرج املســلم مــن بيتــه وهــو ناويــا 
املســلمني  إلخوانــه  الخــري  إشــاعة 

ــروف.  ــل املع ــىل فع ــم ع وإعانته

املتاحــة  الخــري  فــرص  24-انتهــاز 
الطاعــة:  يف  واســتثامرها 

قــال وهيــب بن الــورد )أن اســتطعت 
أال يســبقك إىل اللــه أحــد فافعل( 

ــنة يف  ــات الحس ــن الني ــار م 25-اإلكث
ــدة: ــة الواح الطاع

ــك: إذا وصــل املســلم  ــال عــىل ذل مث
ــا  ــوي معه ــاده فين ــذه عب ــه فه رحم
دعوتهــم وإدخــال الــرور عليهــم 

ــة.  ــة طاع ــكل ني ــه ب ــل ل فيحص

األجــر  فــوات  عــىل  26-التحــر 
– فهــي عالمــة عــىل صحــة قلــب 

اللــه. إىل  الداعيــة 

كان ســعيد بــن عبــد العزيــز التنوخي 
صــالة  فاتتــه  )إذا  اللــه  رحمــه 
الجامعــة بــى( متحــرا عــىل فــوات 

أجــر الجامعــة يف املســجد

يف  العشــاءين  بــني  مــا  27-إحيــاء 
املســجد ولــو يومــا واحدا يف األســبوع:

عــن حذيفــة ريض اللــه عنــه قــال: 
)أتيــت النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم 
فصليــت معــه املغــرب فصــىل إىل 
العشــاء( رواه النســايئ بإســناد صحيح 

فهــذه 27عــادة مباركــة متــارس خــالل 
ة  لحيا ا

عــىل ســيدنا محمــد  اللــه  وصــىل 
وســلم  وصحبــه  الــه  وعــىل 

من عالمات التوفيق للعبد
 

أن يجعله الله ملجئا للناس 
يفـــرج هـــام ، ينفـــس كربـــا ، يقـــي دينـــا 
، يعـــني ملهوفـــا ، ينـــرص مظلومـــا ، ينصـــح 

حائـــرا ، ينقـــذ متعـــرا ، يهـــدي عاصيـــا .
ــه   ــاره اللـ ــذي أختـ ــد الـ ــذا العبـ ــرم بهـ أكـ
وجعلـــه  ســـببا يف نفـــع النـــاس وإعانتهـــم .

يقـــول صـــىل اللـــه عليـــه وســـلم  : إن مـــن 
ــرش ،  ــا للـ ــري مغاليقـ ــا للخـ ــاس مفاتيحـ النـ
ـــاس مفاتيحـــا للـــرش مغاليقـــا للخـــري   ومـــن الن
ـــه   ـــىل يدي ـــري ع ـــه الخ ـــل الل ـــن جع ـــوىب مل فط

 )
ـــدا  ـــه  أب ـــه الل ـــذا اليخزي ـــل ه ـــم أن مث واعل
ـــه  ـــه إلي ـــه كان الل ـــاد الل فمـــن أحســـن إىل عب
بـــكل خـــري أرسع ، ويـــره لليـــرى وفتـــح 

ـــم  ـــواب العل ـــه أب ل
ـــر  ـــا اليخط ـــه م ـــاف الل ـــن ألط ـــريى م ـــل وس ب

ـــال  ـــىل ب ـــه ع ل
فاللهم استعملنا وال تستبدلنا   

قصة مؤثرة                                 
   

يحــى أن شــيخا عاملــا كان ميــي مــع 
أحــد تالميــذه بــني الحقــول  وأثــاء 
ســريهام شــاهدا حــذاء قدميــا اعتقــدا 
أحــد  يف  يعمــل  فقــري  لرجــل  أنــه 
ســينهي  والــذي  القريبــة  الحقــول 
. ويــأيت ألخــذه  قليــل  بعــد  عملــه 

  : لشــيخه  التلميــذ  فقــال 
العامــل  هــذا  منــازح  لــو  مارأيــك 
وعندمــا  حــذاءه  بإخفــاء  ونقــوم 
مفقــودا  يجــده  ليلبســه  يــأيت 
ترصفــه  ســيكون  كيــف  فــرى 
 : الجليــل  العــامل  فأجابــه 
بأحــزان  أنفســنا  نســيل  أال  يجــب 
اآلخريــن  ولكــن أنــت يابنــي غنــي 
وميكــن أن تجلــب الســعادة لنفســك 

بوضــع  تقــوم  بــأن  الفقــري  ولذلــك 
قطــع نقديــة بداخــل حذائــه وتختبــئ 
يك تشــاهد مــدى تأثــري ذلــك عليــه 
أعجــب التلميــذ باإلقــرتاح وقــام بوضــع 
قطــع نقديــة  يف حذاء ذلــك العامل  ثم 
اختبــأ هــو وشــيخه خلــف الشــجريات 
، لرييــا ردة فعــل ذلــك عــىل العامــل .

ــري رث  ــل فق ــاء عام ــق ج ــد دقائ وبع
ــك  ــه يف تل ــى عمل ــاب بعــد أن أنه الثي
بــه  وإذا   ، حــذاءه  ليأخــذ  املزرعــة 
ــل  ــه بداخ ــع رجل ــا وض ــأ عندم يتفاج
ــه   ــاك شــيئا مــا بداخل ــأن هن الحــذاء ب
ــده  ــيئ وج ــك الش ــرج ذل ــا أخ وعندم
نقــودا  وقــام بفعــل الشــيئ نفســه يف 
ــودا أيضــا ... الحــذاء اآلخــر ووجــد نق

نظــر مليا اىل النقود وكــرر النظر ليتاكد 
مــن أنــه اليحلــم ..  بعدهــا نظــر حولــه 

بــكل اإلتجاهــات ومل يجــد أحــدا 
حولــه ..  وضــع النقــود يف جيبــه وخــر 
عــىل ركبتيــه  ونظــر إىل الســامء باكيــا 
ــه :    ــال يناجــي رب ــال بصــوت ع ــم ق ث
أشــكرك يــارب يا من علمــت أن زوجتي 
اليجــدون  جيــاع  وأوالدي  مريضــة 
الخبــز فأنقذتنــي وأوالدي مــن الهالك .

واســتمر يبــي طويــال ناظرا إىل الســامء 
شــاكرا هــذه املنحــة الربانيــة  الكرمية .

ــت  ــل ألس ــيخ الجلي ــال الش ــا ق عنده
اآلن أكــر ســعادة مــام لــو فعلــت 
؟   الحــذاء  وخبــأت  األول  اقرتاحــك 
 : التلميــذ  أجــاب 
أنســاه  لــن  درســا  تعلمــت  لقــد 
معنــى  فهمــت  اآلن  ماحييــت 
. أفهمهــا  أكــن  مل  كلــامت 

قواعد التعامل مع الشدائد

القاعدة األوىل :    ) لست  وحدك  ( 
القاعدة الثانية :     )  اليقدر الله شيئا إال لحكمة ( 

ـــه ، فـــال  ـــة :     ) جالـــب النفـــع ودافـــع الـــرض هـــو الل القاعـــدة الثالث
ـــه (  تتعلـــق إال ب

القاعـــدة الرابعـــة :    ) مـــا أصابـــك مل يكـــن ليخطئـــك ، ومـــا أخطـــأك 
مل يكـــن ليصيبـــك ( 

القاعدة الخامسة :   ) أعرف حقيقة الدنيا تسرتح  ( 
القاعدة السادسة :   ) أحسن الظن بربك  ( 

ــارك  ــري مـــن إختيـ ــه لـــك خـ ــار اللـ ــابعة :   )  إختيـ ــدة السـ القاعـ
ــك  لنفسـ

القاعدة الثامنة  :   ) كلام إشتدت املحنة قرب الفرج  (
ـــه إذا أراد  ـــإن الل ـــرج ف ـــة الف ـــر يف كيفي ـــعة :  ) التفك ـــدة التاس القاع

ـــال  ـــىل ب ـــر ع ـــكل اليخط ـــبابه بش ـــه أس ـــأ  ل ـــيئا هي ش
القاعدة العارشة :   ) عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفرج  ( 

حكمة رائعة 

ويــأيت  كنعمــة   لحياتــك  البعــض  يــأيت 
ــىل  ــظ ع ــدرس .فحاف ــك ... ك ــض لحيات البع
النعمــة ... وتعلــم مــن الــدرس . النــاس 
ــاس  ــن تق ــر ..... ولك ــال أو العم ــاس بامل تق
ــل  ــلوب يظ ــامل األس ــوب وبج ــة القل بطيب
مثــل  الحيــاة  هــذه  يف  اإلنســان  يظــل 
قلــم الرصــاص تربيــه العــرات  ليكتــب 
بخــط  أجمــل ويكــون هكــذا حتــى يفنــى 
ــب  ــا كت ــل م ــه إال جمي ــى ل ــم  واليبق القل
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احلراك الشبابي والطالبي االسالمي ودوره 
يف مقاومة النظام الدكتاتوري

ــالميون  ــباب االس ــالب والش ــكل الط ش
النظــام  مقاومــة  يف  خصوصيــة 
لهــم  كانــت  حيــث   , الدكتاتــوري 
الــذراع الطويلــة والكلمة املســموعة يف 
مجابتهــه وكــر شــوكته بعــدة وســائل 
وطرائــق نلخصهــا فياميــيل اجــامالً :

ومتكــني  الدينيــة  القيــم  غــرس    )1
روح املجاهــدة واملثابــرة يف وجــدان 
الشــباب والطــالب                  وتزكيــة 
والفرائــض. الشــعائر  بتعظيــم  لــه 

الطــالب  اخــراج  عــيل  العمــل    )2
الشــخصية  همومــه  مــن  والشــباب 
.وذلــك  العامــة  همــوم  ايل 
بنــاء        عــيل مرتكــزات تتوافــق 
وتاريخــة. وثقافــة  دينــه  مــع 

3(  تشكيل الكتائب واملفارز العسكرية 
ومهاجمــة قــوات النظــام الباغيــة  .

4(  تســيري القوافــل الدعويــة والصحيــة 
الرتريــني  املهاجريــن  ملعســكرات 

بالســودان تخفيفــا              ملعاناتهــم 
وطبيعــة  بقضيتهــم  وتبصــريا 
. النظــام  مــع  الحضــاري  الــرصاع 

5(  رعايــة الطــالب االرتريــني بالعديــد 
مــن دول املهجــر وتوفــري فــرص التعليم 
العايل لهم            والعمل عىل دعمهم 
ــاً مــن اجــل رفــد الســاحة بجيــل  مادي
متعلــم ومتطــور وواعــي بقضيتــه .

املؤمتــرات  الفاعلــة يف  املشــاركة    )6
ــة  ــة للتبصــري بحقيق ــة والدولي االقليمي
ــاءم  ــام           الق ــه النظ ــوم ب ــا يق م
. الشــعب   تجــاه  ارتريــا  يف 
التحديــات التــي واجهــت االســالميني :

كان التيــار االســالمي االرتــري يف بداياته  
حتــى   ومتامســكاً  وقويــا   متحــداً 
ــا االنقســام  ــي حــدث فيه اللحظــة الت
يف عــام 1993م وهواكــرب انقســام يف 
ــا ....  ــالمي يف ارتري ــار االس ــخ التي تاري
حيــث اصيــب املــد االســالمي بتشــظي 

انتجــت  عديــدة  مفاصــالت  تبعتــه 
اكــر مــن تيــار اســالمي مســتقل ,, ثــم 
بجهــود مباركــة ومخلصــة التئــم شــمل 
ــدة  ــني يف وح ــالمني ارتري ــني اس تنظيم
نوعيــة بعثــت قــدراً مــن التفــاؤل , 
وشــيئاً من االمــل يف النفــوس .. )املؤمتر 
) االســالمي  واملجلــس  االســالمي 

والشــبايب  الطــاليب  الحــراك  يكــن  مل 
االســالمي مبنــأي ومبعــزل عــن تداعيات 
املشــهد الســيايس االســالمي فقــد تأثــر 
عطــاؤه وبذله تبعــاً لحركة املــد والجزر 
داخــل اروقــة الحــركات االســالمية .

التــي  التحديــات  متظهــرت  
واجهــت الحــراك الطــاليب والشــبايب 
ســامت  عــدة  يف  االســالمي  
: يــيل  مــا  منهــا  نوجــز  ومالمــح 

االســالمي . 1 التيــار  اصابــة 
فتــت  املتتاليــة  باالنقســامات 
الشــبايب. الحــراك  عضــد  يف 

الرتبــوي . 2 املنهــج  ضعــف   
تطبيقــه  وتقليديــة   , والتصفــوي 
الصــف  وأوهــن   , البنــاء  أضعــف 
الرتبيــة(  )ضعيفــة  اجيــال  وانشــأ   ,
. وتالشــت  ذابــت  مــا  رسعــان 

لبعــض . 3 االداري  الســلوك 
القيــادات مل يســتطيع مــن تحقيــق 
التــي كان يرمــي   الكــربي  االهــداف 
مســتقبال. االســالمي  التيــار  اليهــا 

واخــراج . 4 االقصــاءات  عمليــة 
البعــض  اعتــربه  االشــخاص  بعــض 
اىل  ادت  املوسســية   عــن  بعيــدا 
خــروج اعــداد كبــرية مــن الشــباب 
 , املوجــب  العمــل  دائــرة  مــن 
متفرجــة  الرصيــف  عــىل  وبقــاؤه 
. االســاس  مــن  للفكــرة  نســيانه  او 

للهمــوم . 5 االلتفــات 
العمــل  عــن  بالبحــث  الشــخصية 
بهمــوم  واالنشــغال   , والتوظيــف 
ــام ــم الع ــن اله ــداً ع ــذات        بعي ال

االرتــري  والشــباب  الطــالب  حــراك 
واســرتاليا: وامريــكا  باوربــا 

ارتريــا  يف  القائــم  الوضــع  احــدث 
ــرية  ــوع غف ــرة لجم ــن الهج ــة م موج
الشــباب والطــالب بحثــا عــن  مــن 
ــة  ــر مالمئ ــع اك ــه ,و وض ــالذات امن م
لتحقيــق الــذات وبنــاء الطمــوح .... 
فقــد ركــب الشــباب االرتــري يف ســبيل 
ذلــك االهــوال وامتطــوا الصعــاب يف 
يأمنــون  بلــدان  ايل  الوصــول  رحلــة 
ويجــدون  انفســهم  عــيل  فيهــا 
املتنفــس واملوطئــي لبدايــات جديــدة .

الطــاليب  الحــراك  مــع  وبالتــوازي 
ــري الكثيــف بالســودان  والشــبايب االرت
بالــدول  ارتــري  نشــأ حــراك شــبايب 
ــد بسياســية  ــة ناشــطًا يف التندي االوربي
ارتريــا ومســتغالً  القائــم يف  النظــام 
الفــرص واالمكانــات املتاحــة وفضــاء 
الحريــات الرحــب بالــدول االوربيــة 
التعبــري عــن رفضــه مــن خــالل  يف 
املســريات والوقفــات االحتجاجية ورفع 

الالفتــات والشــعارات املطلبيــة   ... الخ 
يكــن  مل  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــيل 
ذلــك الحــراك اســرتايجيا اي مل تكــن 
ونظــام  فكــر  يجمعهــا  نخبــة  لــه 
ســيايس بــل كان عبــارة عــن تجمــع 
الشــتات  ارض  جمعتــه  شــبايب 
ووحدتــه االمــال واالالمل  واالشــجان .

وقدنشــطت هــذة التجمعــات 	 
الشــبابية يف تنظيم نفســها عربتكوينات 
يف الــدول التي يقيمون بهــا وعمدوا ايل 
انشــاء مواقــع  يف االنرتنــت وصفحــات 
موقعــي  عــرب  االجتامعــي  التواصــل 
فيســبوك وتويــرت للتنســيق واملتابعــة .
: النظــام  مقاومــة  يف  دوره  

ــائل . 1 ــال رس ــيل ارس ــل ع  العم
والعربيــة  االوربيــة  للحكومــات 
ــالل  ــن خ ــري م ــعب االرت ــاة الش مبعان
االحتجاجيــة  والوقفــات  املســريات 
واملنشــورات ورفــع املذكــرات .....الــخ .

العــام . 2 الــراي  عــيل  التأثــري 
االوريب وتقليــص الدعــم املقدم للنظام .

اســتصدار . 3 يف  النجــاح 
الحكومــات  مــن  القــرارت  بعــض 
الســيايس  الخنــاق  لتضيــق  العامليــة 
مثــل  النظــام  عــيل  واالقتصــادي 
. ســوييرا  حكومــة  مــن  ماحــدث 

شــبابية . 4 حــركات  تكويــن 
مايــو   24 حركــة   ( احتجاجيــة 
ــبايب .............(  ــراك الش ــرة ، الح القاه
التواصــل  صفحــات  وانشــاء 
. االنرتنيــت  عــرب  االجتامعــي 

النشــاء . 5 رويــة  بلــورة 
طاقــات  يحشــد  جامــع  كيــان 
جهــة  يف  االرتــري  الشــبايب  الحــراك 
واحــدة) قنــدر ، مؤمتــر دبرزيــت ( 

الدعومــات . 6 اســتقطاب 
لتيســري  الــالزم  املــايل  والعــون 
الشــبايب  الحــراك  انشــطة 

خرييــة . 7 جمعيــات  انشــاء 
تعنــي  مــدين  مجتمــع  ومنظــامت 
بــارض  االرتــري  الشــعب  بخدمــة 

ات  معســكر  بالرتكيزعــىل  املهجــر 
ــودان . ــرشق الس ــني ب ــن االرتري االجي

واجهــة . 8 التــي  التحديــات 
االوربيــة: بالــدول  الشــبايب  الحــراك 

عــدم التاثــري بالقــدر املطلــوب . 9
االرتــري  الســيايس  املشــهد  عــىل 
الســتخدامهم يف الغالب وسائل مقاومة 
ــري مــن جمــوع الشــعب  اليتســّنى لكث
واالرتقــاء  معهــا  التفاعــل  االرتــري 
ملســتواها خصوصــا الشــعب بالداخــل .

تبايــن ايدولوجيــات وافــكار . 10
الشــباب وعــدم وجــود قكــرة موحــدة 
تجمــع شــتاتهم وعــدم وضــوح الرويــة 

بــني . 11 التواصــل  ضعــف 
ــة  ــة والتجرني ــة العربي ــني باللغ الناطقي
. مختلفــة  بثقافــات  والتفكــري 

تجمعــات . 12 مســميات  كــرة 
االوربيــة  بالــدول  الشــبايب  الحــراك 
ــرايف  ــد الجغ ــات  التباع ــن االولوي وتباي
الطــاليب  الخــراك  مكونــات  بــني 
الوطــن عــن  والبعــد  والشــبايب  

  ضعــف التنظيــم والتأطــري . 13
وقلــة  البــرشي  الــكادر  وشــح 
واالعتامدعــيل  واالمكانــات  املــوارد 
 . الشــحيحة  الــذات  مــوارد 

رؤيــة . 14 بلــورة  عــدم 
صيغــة  ايل  للوصــول  مشــرتكة, 
الشــبابية الحــركات  بــني  موحــدة 

الســيايس . 15 الواقــع  أنعــكاس 
هــذه  عــيل  واحباطاتــه  االرتــري 
الحــركات الشــبابية يف فقــدان الثقــة .

والتزاحــم . 16 الزائــد  الطمــوح 
يف الســلطة مــع ضعــف املواهــالت 
االدرايــة  والخــربات  واملقــدرات 

الحــركات . 17 افتقــار 
النقــد  ومبــدا  ملنهــج  الشــبابية 
والتقيــم  والتقويــم  الــذايت  
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يبــذل العلامء جهود متواصلة لدراســة 
ــام ،  ــرأي الع ــن ال ــة يف تكوي ــر اللغ أث
ــؤ  ــن التنب ــم م ــة متكنه ــة علمي دراس
بنتائــج آثــار اإلعــالم والتحكــم فيهــا .

أطلــق عامل اإلجتــامع الفرنــيس ) إمييل 
دوركايــم ( عــىل الــرأي العــام تعريفــه 
ــة » أو  ــل الجامع ــه » عق ــهري بأن الش
» الضمــري الجمعــي » ، كــام قــرر 
العــام  الــرأي  أن  اإلجتــامع  علــامء 
ــد  ــي ،، وق ــل الجامع ــاج العق ــن نت م

عــرّف البعــض مضمــون عقــل 
نظــام  بأنــه   «  : الجامعــة 
خلقــي ينشــأ نتيجــة تفاعــل 
وتبــادل  األفــراد  نشــاط 
ــام  ــة في ــات اإلجتامعي العالق
بينهــم » ويف النهايــة يصبــح 
هــذا العقــل الجامعــي هــو 
ألعاملــه  املســيطرة  القــوة 
 ، وترصفاتهــا  الجامعيــة 
بحيــث أنــه عندمــا يقــوم 
نشــاط  بــأي  األفــراد 
اجتامعــي ، فإنهم يضعون يف 
اعتبارهــم أهــداف املجتمــع 

ــم  ــج ذواته ــك تندم ــه ، وبذل وأغراض
ــون  ــي ينتم ــة الت ــة يف الجامع الفردي
إليهــا ، ويتحــدد ســلوكهم وتُضبــط 
عالقاتهــم وفقــا للعقــل الجمعــي .

والــرأي العــام هــو املنبــع الــذي تصدر 
أنــه  كــام   ، الجامهــري  أحــكام  نــه 
القــوة التــي يســعى اإلعــالم إىل التأثري 

ــام وجــود  ــرأي الع ــع أن ال ــا ، وم فيه

معنــوي ال نــراه ، فــإن ذلــك ال يُنقــص
شــأن  شــأنه   ، قوتــه  مــن  شــيئا 
ــه  ــراه ولكن ــذي ن ــوي ال ــط الج الضغ
. محــددة  مبعــدالت  موجــود 

اآلراء  محصلــة  ميثــل  العــام  الــرأي 
 ، املجتمــع  يف  الســائدة  واألحــكام 
صفــة  تكتســب  الظاهــرة  وهــذه 
وضوحهــا  يف  وتختلــف  اإلســتقرار 
ــا  ــراد ، ولكنه ــا يف عقــول األف ودالالته
بــني  متبــادل  اتفــاق  عــن  تصــدر 
غالبيتهــم رغــم اختالفهــم يف مــدى 

ــا  ــغ تحقيقه ــا ومبل ــم ملفهومه إدراكه
لنفعهــم العــام ومصلحتهم املشــرتكة .

الســائد  الــرأي  أو  العــام  اإلجتــامع 
مبنيــاً  األحــوال  أغلــب  يف  يكــون 
الُعــرف والتقاليــد والعــادات  عــىل 
ــوار  ــه الح ــام فأساس ــرأي الع ــا ال ، أم
ــكار وتفاعــل  ــكاك األف والنقــاش واحت

الــرأي  أو  الســائد  والــرأي   ، اآلراء 

عــىل  مبنيــاً  يكــون  اإلجتامعــي 
تقاليــد موروثــة ، أو عــىل عــادات 
ولكنهــا  املــايض  يف  آراء  كانــت 
ــا . ــلّم به ــات املُس ــت كالبديهي أصبح

املصطلحــات  مــن  العــام  والــرأي 
الحديثــة التــي مل تُعــرف إال يف أواخــر 
القــرن الثامــن عــرش ، إبّــان حــرب 
والثــورة  األمريكيــة  اإلســتقالل 
الفرنســية ، فــال ميكــن القــول بــأن 
الحضــارات القدميــة كانــت خاليــة 
مــن املفاهيــم املشــابهة للــرأي العام .

اللغــة ليســت مــن صنــع   *
األفــراد كــام هــو الحــال يف 
ــا  ــام ، وإمنــا تخلقه ــرأي الع ال
طبيعــة اإلجتــامع البــرشي ، 
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــث م وتنبع
الجامعــات  حيــاة  عــن 
. العمــران  ومقتضيــات 

واللغــة يف كل مجتمــع نظــام 
عــام يشــرتك األفــراد يف اتباعه 
للتعبــري  أساســاً  ويتخذونــه 
ــم ويف  ــول بخواطره ــام يج ع
تفاهمهــم بعضهــم مــع بعض 
، فاللغــة ليســت مــن األمــور 
ــراد  ــني أو أف ــرد مع ــا ف ــي يصنعه الت
طبيعــة  تخلقهــا  وإمنــا   ، معينــون 
الحيــاة  عــن  وتنبعــث  اإلجتــامع 
الجمعيــة ، ومــا تقتضيــه هــذه الحياة 
مــن تعبــري عــن الخواطــر وتبــادل 
ــني  ــد ب ــأ يج ــرد ينش ــكار ، وكل ف األف
عليــه  يســري  لغويــاً  نظامــاً  يديــه 

فيتلقــاه  مجتمعــه 

مدى تأثري اللغة على الرأي 
.العام والتقليــد  ـم  التعلُـّ بطريــق  عنــه 

نفســه  فــرد  كل  يــرى  التــي  األمــور  مــن  واللغــة 
مضطــراً إىل الخضــوع ملــا ترســمه ، وكل خــروج عــن 
مــن  يلقــى  جهــل  أو  خطــأ  عــن  كان  ولــو  نظامهــا 
الــرأي العــام مقاومــة ، تكفــل رد األمــور إىل نصابهــا 
. الجــزاء  أنــواع  ببعــض  املُخالــف  وتأخــذ  الصحيــح 

وهــي   ، إجتامعيــة  ظاهــرة  اللغــة  إذن 
تكويــن  عنــارص  أهــم  تؤلــف  هــذا  بوصفهــا 
بوســائله  اإلعــالم  يســعى  الــذي  العــام  الــرأي 
هنــاك  إذن   ، فيــه  التأثــري  إىل  املختلفــة 
. العــام  والــرأي  اللغــة  بــني  قويــة  عالقــة 

علــامء  يُفضــل  كــام  الثقافــة  أو  الحضــارة  عرّفنــا  إذا 
ــاط  ــة النش ــا : » حصيل ــىل أنه ــميتها ع ــي تس اإلنربولوج
ــام  ــل في ــي تتمث ــل ، والت ــه الطوي ــالل تاريخ ــرشي خ الب
ــون وآداب  ــدع مــن فن ــق املب أنتجــه عقــل اإلنســان الخال
وآالت وأدوات وصناعــات وأخــالق وعــادات وقيــم ، وفيــم 
ــا  ــر لن ــن ، لظه ــذه امليادي ــارات يف كل ه ــن مه ــه م حقق
أن الخاصيــة الرئيســية التــي متيــز الحضــارة هــي خاصيــة 
ــر ،  ــل آلخ ــن جي ــال م ــىل اإلنتق ــدرة ع ــتمرار ، والق اإلس
ــا  ــف إىل م ــبقوه ويضي ــن س ــل عم ــذ كل جي ــث يأخ بحي
أخــذه منهــم ، ثــم ينقلهــا بعــد ذلــك لألجيــال التــي تــأيت 
ــاك  ــل هن ــي تجع ــي الت ــم ( ه ــة ) الرتاك ــده ، فخاصي بع
فارقــا أساســياً بــني الحضــارة اإلنســانية ، ومختلــف أنــواع 
الحيوانيــة  الجامعــات  عنــد  تصادفهــا  التــي  النشــاط 
األخــرى ، وأداة هــذا الرتاكــم هــي ) اللغــة ( ، فعــن طريــق 
اللغــة والتفكــري تكــون خــربات اإلنســان وتجاربــه مســتمرة 
ومتصلــة ، وهــذا يســاعد بالتــايل عــىل تطويرهــا وتنميتهــا .

فاللغــة كغريهــا مــن مظاهر الثقافــة تتميز بخاصيــة الرتاكم 
ــك  ــال ،وهــي ذل واإلســتمرار والنمــو والقــدرة عــىل اإلنتق
الجــزء مــن الثقافــة أو الحضــارة الــذي يســاعد أكــر مــن 
ــادة الخــربة واملشــاركة يف خــربات  ــم وزي غــريه عــىل التعل
ــا  ــة ، أي أنه ــة أو الحالي ــن ، ســواء الخــربات املاضي اآلخري
العامــل األســايس يف عمليــة الرتاكــم التــي هــي أهــم عنــرص 
ــياً  ــة تلعــب دوراً أساس يف الحضــارة اإلنســانية ،، إذن اللغ
وفاعــالً يف صناعــة و توجيــه وتكوين وتشــكيل الــرأي العام
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الس���ر - املفهوم - العوامل - اآلثار

* املفهوم الرعي للسر :
ــم  ــاهمة يف تقديـ ــي املسـ ــب منـ طُلـ
بعـــض الـــرؤى واملقرتحـــات الســـتبانة 
تخـــص باحـــث مبرحلـــة املاجســـتري 
)الســـرت  بــــ  رســـالته  عنـــون  وقـــد 
الجرميـــة  مـــن  الوقايـــة  يف  وأثـــره 
ــار  ــث يف اختيـ ــق الباحـ ــد وفـ ( ، وقـ
ــث أن  ــالة حيـ ــذه الرسـ ــوع لهـ املوضـ
ــل  ــة ويقلـ ــن الجرميـ ــي مـ ــرت يقـ السـ
منهـــا يف كثـــري مـــن األحيـــان ، لكـــن 
يحـــق لنـــا أن نتســـاءل : هـــل الســـرت 
عـــىل اإلطـــالق يقـــي مـــن الجرميـــة ؟

ـــأ  ـــن الخط ـــك م ـــم ذل ـــك أن تعمي ال ش
البـــني ، ألننـــا لـــو قلنـــا بذلـــك لـــكان 
لهـــذا القـــول لـــوازم باطلـــة مـــن 
ـــة  ـــة الترشيعي ـــال الحكم ـــا : إغف أهمه
... البـــرش  عـــىل  الحـــدود  إلقامـــة 

ــة  ــو تغطيـ ــه : هـ ــرت يف حقيقتـ والسـ
ـــا ،  ـــئ وإخفائه ـــوب املخط ـــات وعي لهن
ـــه  ـــد تخصيص ـــي بالتحدي ـــذا ال يعن وه
بـــذوي الهيئـــات كـــام نقـــل ذلـــك 
ـــه –  ـــه الل ـــووي – رحم ـــام الن ـــن اإلم ع
ـــرة  ـــو املجاه ـــذا ه ـــط يف ه ـــل الضاب ب
باملعصيـــة مـــن عدمهـــا ، ألنـــه مبجاهرته 
ـــاىل  ـــه ســـبحانه وتع اســـتخف بحـــق الل
، وقـــد تورثـــه هـــذه املجاهـــرة إىل 
إقامـــة الحـــد عليـــه أو التعزيـــر .

يقـــول اإلمـــام أحمـــد – رحمـــه اللـــه 
– » النـــاس يحتاجـــون إىل مـــداراة 
، ورفـــق يف األمـــر باملعـــروف ، بـــال 
غلظـــة ، إال رجـــالً مباينـــاً ، معلنـــاً 

ــك  ــب عليـ ــردى ، فيجـ ــق والـ بالفسـ
ــه  ــا كالمـ ــد بنـ ــه ، وقـ ــه وإعالمـ نهيـ
- رحمـــه اللـــه - فيـــام يظهـــر مبـــا 
ـــرة  ـــن أيب هري ـــاري ع ـــد البخ ـــت عن ثب
ريض اللـــه عنـــه عـــن النبـــي - صـــىل 
ـــال : » كل  ـــه ق ـــه وســـلم – أن ـــه علي الل
أمتـــي معـــاىف إال املجاهريـــن ، وإن مـــن 
املجاهـــرة أن يعمـــل الرجـــل بالليـــل 
ـــه  ـــرته الل ـــد س ـــح وق ـــم يصب ـــالً ، ث عم
ـــة  ـــت البارح ـــالن عمل ـــا ف ـــول : ي ، فيق
كـــذا وكـــذا ، وقـــد بـــات يســـرته 
ربـــه ، ويكشـــف ســـرت اللـــه عنـــه » .

وبالتـــايل يجـــدر التنبـــه إىل أنـــه ال يلـــزم 
ــي  ــهري املنهـ ــرت التشـ ــدم السـ ــن عـ مـ
ـــه  ـــة فإن ـــه ، إال مـــن جاهـــر باملعصي عن
ـــه إىل  ـــد نب يجـــوز التشـــهري بفســـقه وق
ذلـــك أيضـــاً اإلمـــام أحمـــد – رحمـــه 
ـــل  ـــال : إذا كان الرج ـــام ق ـــه – حين الل
ـــة » ـــه غيب ـــت ل ـــقه فليس ـــاً بفس معلن

مـــع مراعـــاة ضوابـــط التشـــهري ، فليـــس 
التشـــهري يف املـــكان الـــذي جاهـــر 
صاحبـــه فيـــه كالتشـــهري مثـــالً عـــىل 
ـــد  ـــال ب ـــت . ف ـــبكة اإلنرتن ـــات ش صفح
ــد يف  ــح واملفاسـ ــاة املصالـ ــن مراعـ مـ
ذلـــك ، ويف املقابـــل ال يفهـــم مـــن 
الذنـــب  إظهـــار  عـــدم  يف  الســـرت 
ـــىل  ـــكار ع ـــيان اإلن ـــاس .. نس ـــام الن أم
ـــب  ـــىل املحتس ـــب ع ـــل يج ـــئ ب املخط
وتوجيهـــه  عملـــه  قبيـــح  بيـــان 
. يـــده  عـــىل  واألخـــذ  للصـــواب 

ـــام  ـــا * ك ـــإن حياتن ـــاً ف ـــإن كان ذا حق ف
ـــرت ـــف الس ـــردى كاش ـــرتٌ وال ـــل س قي

 * العوامل املساعدة عى السر 

لهـــذه  املتتبـــع  أن  شـــك  ال 
 ، كثـــرية  أنهـــا  ســـيجد  العوامـــل 
ــاب  ــن بـ ــيمها مـ ــن تقسـ ــن ميكـ لكـ
: عاملـــني  إىل  للفهـــم  التقريـــب 

أوالً : عوامل راجعة لذات املخطئ 

ــل :  ــذه العوامـ ــرز هـ ــن أبـ ــل مـ ولعـ
التأثـــري القلبـــي واستشـــعار املخطـــئ 
لعظـــم الذنـــب الـــذي وقـــع منـــه 
 – التوبـــة  رشوط  رشارة  وظهـــور   ،
العلـــم  التـــي نـــص عليهـــا أهـــل 
– عليـــه ، وتنزيلهـــا عـــىل واقعـــه .

ـــة  ـــاء يف قص ـــا ج ـــك م ـــىل ذل ـــدل ع وي
التـــي زنـــت يف عهـــد النبـــي – عليـــه 
الصـــالة والســـالم – فـــإن النبـــي – 
عليـــه الصـــالة والســـالم – أعـــرض 
وملـــا   ، بخربهـــا  يفـــرح  ومل  عنهـــا 
أرصت وألحـــت عـــىل النبـــي – صـــىل 
ــري  ــد تطهـ ــلم – تريـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ
ـــالة  ـــه الص ـــألها علي ـــم يس ـــها ، فل نفس
ـــل  ـــا، ب ـــت الزن ـــرة فعل ـــم م ـــالم ك والس
ـــك ،  ـــذي زىن ب ـــو ال ـــن ه ـــألها م مل يس
ـــه . ـــو اســـترتت بســـرت الل ـــا ل ـــى أنه ومتن

ثانياً : عوامل راجعة لنوع الخطأ 
ـــي  ـــرت والت ـــة للس ـــل الداعي ـــا لعوام وأم
ترجـــع لنـــوع الخطـــأ فإنهـــا ينبغـــي 
ــبان ،  أن تراعـــى وأن تكـــون يف الحسـ
ـــري  ـــد تتغ ـــة ق ـــات القضي ـــل إن مجري ب
واختالفهـــا  األخطـــاء  تلـــك  بتغـــري 
، فـــال يعقـــل أن ينظـــر يف الســـرت 

عـــىل مرتكـــب الكبـــرية كـــام يجـــب 
أن ينظـــر يف الســـرت عـــىل مرتكـــب 
ـــر  ـــك أن ينظ ـــن كذل ـــرية ، وال ميك الصغ
ــن  ــد كمـ ــب للحـ ــأه موجـ ــن خطـ ملـ
أن  وال   ، الحـــد  يوجـــب  ال  خطـــأه 
ــرت كـــام  ــرأة يف السـ ــع املـ ــل مـ نتعامـ
نتعامـــل مـــع الرجـــل ... وهكـــذا .

وأن كنـــا نشـــنع يف الحقيقـــة عـــىل 
ـــرى عـــدم الســـرت مطلقـــاً ملـــن  مـــن ال ي
ـــد  ـــة توجـــب حـــداً ، وق ارتكـــب معصي
غـــاب عـــن ذهنـــه مـــا روي عـــن أيب 
بكـــر الصديـــق ريض اللـــه عنـــه أنـــه 
ـــت  ـــارقاً ألحبب ـــذت س ـــو أخ ـــال : » ل ق
أخـــذت  ولـــو   ، اللـــه  يســـرته  أن 
ــه » . ــرته اللـ ــارباً ألحببـــت أن يسـ شـ

يف  وأقـــوى  ذلـــك  مـــن  وأرصح 
فعـــل  مـــن  ورد  مـــا  االســـتدالل 
املصطفـــى – عليـــه الصـــالة والســـالم 
ــة  ــث أيب أمامـ ــاء يف حديـ ــد جـ – فقـ
ـــام  ـــال » : بين ـــني ق ـــرَّج يف الصحيح املخ
ـــه يف املســـجد ونحـــن قعـــود  رســـول الل
معـــه إذ جـــاء رجـــل فقـــال : يـــا رســـول 
ـــه : إين أصبـــت حـــداً فأقمـــه عـــيل ،  الل
ـــا  ـــال : ي ـــاد فق ـــم أع ـــه ، ث ـــكت عن فس
ـــه : إين أصبـــت حـــداً فأقمـــه  رســـول الل
عـــيل ، فســـكت عنـــه ، وأقيمـــت 
ــه  ــي اللـ ــام انـــرصف نبـ ــالة ، فلـ الصـ
قـــال أبـــو أمامـــة : فاتبـــع الرجـــل 
ـــت  ـــرصف ، واتبع ـــني ان ـــه ح ـــول الل رس
ــىل  ــرد عـ ــا يـ ــر مـ ــه أنظـ ــول اللـ رسـ
ـــه  ـــول الل ـــل رس ـــق الرج ـــل ، فلح الرج
ـــت  ـــه ، إين أصب ـــول الل ـــا رس ـــال : ي فق
ـــة  ـــو أمام ـــال أب ـــيل، ق ـــه ع ـــداً فأقم ح
ــه : »أرأيـــت  ــول اللـ ــه رسـ ــال لـ : فقـ
حـــني خرجـــت مـــن بيتـــك ، أليـــس قـــد 
توضـــأت فأحســـنت الوضـــوء ؟ قـــال 
بـــىل يـــا رســـول اللـــه . قـــال : فقـــال 
ــد  ــه قـ ــإن اللـ ــه : فـ ــول اللـ ــه رسـ لـ
ـــك ». ـــال : ذنب ـــدك ، أو ق ـــك ح ـــر ل غف

واملتأمـــل يف الحديـــث يتجـــىل لـــه 
ـــىل  ـــي – ص ـــة النب ـــدم رغب ـــوح ع بوض
ـــل  ـــة الرج ـــلم – مفاتح ـــه وس ـــه علي الل
يف ذنبـــه الـــذي ارتكبـــه بـــل إنـــه 
أعـــرض عنـــه ، وملـــا انقضـــت الصـــالة مل 
يبحـــث عنـــه وإمنـــا انـــرصف ولحـــق بـــه 
الرجـــل ، وكل ذلـــك يـــدل عـــىل التأكيـــد 
عـــىل أهميـــة الســـرت وفضلـــه ، فأيـــن 
مـــن يتأمـــل هـــذا الهـــدي النبـــوي .

بـــل حتـــى الشـــهادة يف مثـــل هـــذه 
القضايـــا ينبغـــي علينـــا أن نالحـــظ 
أن ثالثـــة أربـــاع الشـــهادة التامـــة 
للشـــاهد  ردعـــاً  تنقلـــب   ، فيهـــا 
ــهادة  ــوه بالشـ ــن التفـ ــه عـ ــراً لـ وزجـ
ــن  ــة مـ ــئ يف حاميـ ــل املخطـ ، يك يظـ
. العقـــاب  مـــن  ونجـــوة  الســـرت 

ـــهود  ـــدد الش ـــم أن ع ـــبك أن تعل وحس
يعـــدون  أربعـــة  يتكاملـــوا  مل  مـــا 
ــذف . ــة القـ ــني بجرميـ ــني متلبسـ آمثـ

* اآلثار اإليجابية :

وأمـــا عـــن اآلثـــار اإليجابيـــة املرتتبـــة 
الفـــرد  عـــىل الســـرت ســـواء عـــىل 
ميكـــن  كثـــرية  فهـــي  املجتمـــع  أو 
: التاليـــة  النقـــاط  يف  نوجزهـــا  أن 

أوالً : استشـــعار فضـــل الســـرت ، وأن 
ـــاً ،  ـــداً مذنب ـــرت عب ـــن س ـــرت م ـــه يس الل
فقـــد أخـــرج مســـلم عـــن أيب هريـــرة 
ــداً يف  ــٌد عبـ ــرت عبـ ــاً : » ال يسـ مرفوعـ
الدنيـــا إال ســـرته اللـــه يـــوم القيامـــة » .

ـــي  ـــتري ، فف ـــه الس ـــن صفات ـــه م وأن الل
الحديـــث : » إن اللـــه حيـــي ســـتري يحب 
ـــاين . ـــاء والســـرت » – صححـــه األلب الحي

ـــه  ـــه وتوبت ـــاً : رجـــوع املســـتور علي ثاني
، وليعلـــم مـــن أنعـــم اللـــه عليـــه 
ــل  ــه ميهـ ــاده أن اللـ ــني عبـ ــرت بـ بالسـ
وال يهمـــل ، وأن اللـــه قـــادر عـــىل أن 
يكشـــف ســـرته إذا هـــو كشـــف الســـرت 
ــه  ــه ، وأن اللـ ــني اللـ ــه وبـ ــذي بينـ الـ

مطلـــع عليـــه وأن مـــن قـــام بالســـرت 
ـــال  ـــه ، ق ـــه مل يســـرته عـــن عـــني الل علي
ــترتون أن  ــم تسـ ــا كنتـ ــاىل : » ومـ تعـ
ـــم  ـــم ســـمعكم وال أبصارك يشـــهد عليك
وال جلودكـــم ولكـــن ظننتـــم أن اللـــه 
ال يعلـــم كثـــرياً مـــام تعملـــون » .

ويف حديـــث أنـــس بـــن مالـــك أن 
النبـــي - صـــىل اللـــه عليـــه وســـلم - 
ملـــا ضحـــك وأخـــرب الصحابـــة أن مـــا 
أضحكـــه هـــو أن العبـــد حينـــام تعـــرض 
أعاملـــه عليـــه يـــوم القيامـــة ويجحدهـــا 
ـــه  ـــهد علي ـــهيد فيش ـــه ش ـــب علي ويطل
... -أعضـــاؤه-  منـــه  يشء  أقـــرب 

اجتامعـــي  عـــالج  أنـــه   : ثالثـــاً 
فيـــه  تختفـــي  حيـــث   ، كبـــري 
. املجتمـــع  أمـــراض  مـــن  كثـــري 

ـــني  ـــة ب ـــة واأللف ـــار املحب ـــاً : انتش رابع
النـــاس ، وفشـــو حســـن الظـــن بـــني 
ــا  ــا أيهـ ــاىل : » يـ ــال تعـ ــني ، قـ املؤمنـ
ــن  ــرياً مـ ــوا كثـ ــوا اجتنبـ ــن آمنـ الذيـ
الظـــن إن بعـــض الظـــن إثـــم ..« اآليـــة .

هـــذه بعـــض اآلثـــار والتـــي جـــاءت 
ـــه  ـــا تتطلب ـــه ، مل ـــه التنبي ـــىل وج ع
املقالـــة مـــن ســـامت االختصـــار .

وصـــىل اللـــه عـــىل نبينـــا محمـــد 
. وســـلم  وصحبـــه  آلـــه  وعـــىل 
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حرصــا مــن اإلتحــاد الوطنــي للطــالب 
الشــورى   قيــم  ترســيخ  اإلرتريــني يف 
وتجويــدا لــألداء يعمــل  عــىل  إنتظــام 
املســتويني  عــىل  الدوريــة  جلســاته 
الترشيعــي والتنفيــذي    وتــأيت جلســة 
ــة   ــس الطــاليب دورة اإلنعقادالثالث املجل
يف هــذا الصــدد  والتــي  عقــدت يف 
ــر   1437هـــ   ــن 13-14 صف ــرتة م الف

املوافــق  26-27   /11 / 2015م .

الطالب األوفياء
الرقابيــة   مســئولياته  مــن  إنطالقــا 
ــح  ــدأ التناص ــامال ملب ــة وإع والترشيعي
والتقييــم والتقويــم  وقــف املجلــس 
العامــة    األمانــة  أداء   الطــاليب عــىل 
ــر األديب  ــا التقري ــدورة مناقش ــالل ال خ
ــة  ،  ــة العام ــايل املقــدم مــن األمان وامل
مشــيدا بالجهــود املبذولــة يف تنفيــذ 
ــة يف  ــرة امللحوظ ــيام الطف ــج الس الربام
مجــاالت اإلعــالم حيــث إنشــاء املوقــع 
اإللكــرتوين لإلتحــاد كأول موقــع لكيــان 
الدراســية  واملنــح   ، إرتــري  طــاليب 
ــوي  ــاس والثان ــالب األس ــامم بط واإلهت
يف املعســكرات  ومنبهــا عــىل أوجــه 
ســادت  وقــد   ، القصورومعالجتهــا 
نقــاش  يف  والشــفافية  املوضوعيــة 
املوضوعــات املطروحــة  ، وخلصــت 
النقاشــات إىل  أفــكار بنــاءة ومقرتحات 
ــه أن تســهم  ــون الل ــة يرجــى بع عملي
األداء  وتطويــر  املنجــزات  حفــظ  يف 
ــق   ــول اىل تحقي ــبل ا لوص ــهيل س وتس
االهــداف املخطــط لهــا  خــالل الــدورة 
القادمــة بــاذن اللــه  ، كــام أجازاملجلس 
ــة   ــرتة املاضي ــايل للف ــر األديب وامل التقري
املاليــة  واملوازنــة  العامــة  الخطــة  و 

ــة ــرتة القادم للف
وخــرج املجلــس بجملــة مــن القــرارات 
والتوصيــات  التــي تعــزز دور اإلتحــاد 
الطــالب  تجــاه  أدائــه  تجويــد  يف 
اإلرتري.ومــن  والشــعب  والشــباب 
التحضرييــة  اللجنــة  تكويــن  أبرزهــا 
للمؤمتــر العــام الرابــع لإلتحــاد مــن 10 
أعضــاء وأجــازة جملــة مــن املوجهــات 
للجنــة التحضرييــة والســعي إىل إيجــاد 
الطالبيــة  للكيانــات  شــبابية  مظلــة 

اإلرتريــة لتوحيــد الجهــود املبذولــة

جاهر شعبنا األيب :
ــا العربيــة واإلســالمية تــن  ــزال أمتن الت
تحــت وطــأة العــدوان وتكالــب األمــم 
ــا   ــد فيه ــية تكاب ــا قاس ــش أوضاع وتعي
ــان  ويف  ــتبداد الطغي ــة إس إرادة الحري
هــذا الصــدد أدان املجلــس مايتعــرض 
لــه الشــعبني الفلســطيني والســورى 
ــل  مــن مجــازر وقتــل وتهجــري مــن قب

ــرويس . ــيل وال ــالل اإلرسائي اإلحت
واليــزال شــعبنا اإلرتــري يتجرع املأســاة 
وتجاهــل املجتمــع الــدويل ملعاناتــه  
املزمنــة ومأســاته املســتمرة ،  ومايــزال 
الصمــود والنضــال تتقــد جذوتــه  يف 
ــة  ــه طليع ــه  تتقدم ــكل فئات ــعبنا ب ش
يحقــق  حتــى  والطــالب  الشــباب 
شــعبنا  حريتــه وكرامتــه وينعتــق مــن 
نظــام العصابــة الدكتاتوريــة . ويف هــذا 
الصــدد مثــن املجلــس دور الشــباب 
ــة  ــه املتتالي ــري يف املهجــر ملبادرات اإلرت
يف تنظيــم وقفــات اإلحتجــاج والتظاهر 
ــم  ــة لألم ــة العمومي ــام مقرالجمعي أم
ومظاهــرات  نيويــورك  يف  املتحــدة 
جنيــف ،  ودعــا املجلــس املنظــامت 

املدنيــة والحقوقيــة الوطنيــة والشــعب 
النظــام  إنتهــاكات  اإلرتــري لكشــف 
لحقــوق شــعبنا وكرامتــه اإلنســانية 
ــامت  ــة للمنظ ــة الدامغ ــم األدل وتقدي
ــري  ــم النظــام اإلرت ــة عــىل جرائ الدولي

ــري ــعب اإلرت ــق الش بح

جاهر شعبنا الصامد :
قــوى  كل  الطــاليب  املجلــس  دعــا 
املعارضــة اإلرتريــة بكافــة توجهاتهــا 
رص  إىل  الســيايس  طيفهــا  وألــوان 
الصفــوف والتســامي عــن الخالفــات 
الوطــن  أزمــة  البينيــة  إىل مســتوى 
الــذي  اإلرتــري  الشــعب  ومعانــات 
أنهكتــه املــآيس وأعيــاه الشــقاء وينتظــر 
الخــالص مــن مسلســل التــرشد املزمــن 

والضيــاع يف كل واد وبــر وبحــر
يف  النــزاع  أطــراف  املجلــس  وناشــد 
املجلــس الوطنــي للتغيــري الدميقراطــي 
وتغليــب  فاتهــم  خــال  تجــاوز  إىل 
مصلحــة الشــعب اإلرتــري والســعي إىل 
ــكل  ــع ل ــام الجام ــر الع ــاد املؤمت إنعق

أطيــاف املعارضــة اإلرتريــة
ــدور الســودان  ــس ب . كــام أشــاد املجل
حكومــة وشــعبا تجــاه الشــعب اإلرتري 
املنظــامت  ودور  العادلــة  وقضيتــه 
الخرييــة يف تقديــم العــون أكادمييــا 
وماديــا للطــالب اإلرتريــني وعىل رأســها 

ــن ــالب الوافدي ــة الط ــة رعاي منظم

املجلس الطاليب   
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اإلحتاد الوطين للطالب اإلرتريني
 اجمللس الطالبي 

البي���ان اخلتامي لدورة اإلنعقادالثالثة

بيان مبناس���بة الذكرى الثالثة واخلمسون 
للفاتح من سبتمرب

متــر ذكــرى إنطالقــة رشارة الكفــاح 
ــام  ــبتمرب ع ــن س ــح م ــلح يف الفات املس
ــو  1961م هــذا العــام متوشــحة مايرب
ــن  ــان م ــن الزم ــرن م ــف ق ــىل نص ع
بطــوالت وأمجــاد الشــعب اإلرتــري 
ــذي  ــعب ال ــه ، ذاك الش ــه وآالم وآهات
ــة  ــه وإســتقالل أرضــه ثالث ــر حريت مه
والتضحيــات  النضــال  مــن  عقــود 
الجســام ، منــذ أطلــق الشــهيد عــوايت 
ورفاقــه مــن الرعيــل األول الــرشارة 
والكفــاح  النضــال  ملســرية  األويل 
املســلح وحتــى فجــر اإلســتقالل يف 24 

مايــو عــام 1991م .
عــام  تتجــدد كل  الذكــرى  وهاهــي 
تلــوح  واإلســتقرار  الوطــن  وأحــالم 
تــرتى،  واملعانــات   ، مرتائيــا  رسابــا 
تطــوق شــعبنا اإلرتــري يف الداخــل 
والخــارج ، نزوحــا وتــرشدا وضياعــا 
يف الفيــايف والبحــار، شــباب تتلقفــه 
ذئــاب برشيــة وأيدغــادرة وأعــامق 
املعانــات  ركام  ومــن   ، محيطــات 
مــن  الفاتــح  علينــا  يطــل  واملحــن 
يبعــث  الســامية  مبعانيــه  ســبتمرب 
ــث  ــاء حي ــد اآلب ــن مج ــة م ــا نفح فين
ــة  ــموخ ، واإلرادة الفوالذي ــاء والش اإلب
ــأيت  ــبتمرب ي ــتعمر . س ــة املس يف مقاوم
ــا الصمــود واملقاومــة واألمــل ،  ليعلمن
ــبتمرب  ــا س ــن ي ــا نح ــآيس فه ــم امل ورغ
نحتفــي بــك وننتــزع البســمة مــن 
ــوط  ــوع ، وننســج خي ــني ذرات الدم ب
التالقــي عــىل ظهــر املحــن ، هــا نحــن 
نعــرب الليــل ونحتفــي بــك فجــرا قادمــا 

يحطــم كل القيــود.

جاهرنا شعبنا األيب :
1961م  ســبتمرب  مــن  الفاتــح  إن 
ومجاهــدات  نضــاالت  آرصة  هــي 
شــعبنا كلهــا والتــي تجســد تأريــخ 
الثــورة اإلرتريــة وبطــوالت وأمجــاد 
ــون  ــم املناضل ــل األول وأحفاده الرعي
واملقاومــون مــن أبنــاء شــعبنا اإلرتــري 
، وعــىل رأســهم غــرة الركــب الشــهيد 
ــر  ــوايت مفج ــس ع ــد ادري البطــل حام
الثــورة اإلرتريــة والكفــاح املســلح ، 
وإن تخليــد ذكــرى ســبتمرب تخليــد 
لتأريــخ الشــعب اإلرتــري ومجاهداتــه 
ــة  ــه الجمعي ــه وذاكرت ــظ لوجدان وحف
، فالفاتــح مــن ســبتمرب ، مجــد كل 
ــري وتأريخــه البطــويل ،  الشــعب اإلرت
كــام أن عــوايت رمــز الشــعب اإلرتــري، 
املتوجــة  ونضاالتــه  كفاحــه  ورمــز 
ــعب  ــزا للش ــيظل رم ــتقالل ، وس باإلس
اإلرتــري اليقبــل اإلختــزال وال التجاهــل 

أو إلنتقــاص .
جامهــري شــعبنا اإلرتــري الصامــد يف 
ــح  ــرى الفات ــل إن ذك ــل والداخ الداخ
ــىل  ــرص ع ــب أال يقت ــبتمرب يج ــن س م
اإلحتفــاء واملظاهــر الشــكلية بيــوم 
ــا أن  ــي علين ــل ينبغ ــام ، ب ــن كل ع م
نســتلهم منهــا معــاين اإلرادة والصمــود 
ــو  ــريتنا نح ــة يف مس ــدة الوطني والوح
دولــة العدالــة والقانــون، تلــك املعــاين 
التــي تحــىل بهــا نفــر قليــل مــن أبنــاء 
ــات  ــري الميلكــون مقوم الشــعب اإلرت
مواجهــة جيــش املســتعمر املدجــج 
، فصنعــوا مجــدا للشــعب اإلرتــري 
املســلح  الكفــاح  رشارة  بإطــالق 
وإطــالق رصاصــة الرحمــة عــىل كربيــاء 

املســتعمر وجربوتــه .
مــن  نســتلهمه  درس  أبلــغ  وإن 
هــودرس  ســبتمرب  مــن  الفاتــح 
مــن  اإلنعتــاق  يف  الجامعيــة  اإلرادة 
ــع  ــة الواق ــة ومواجه ــة الدكتاتوري ربق
ــة  ــة العدال ــاء دول ــان يف بن ــزم وتف بع
ــري نحــو األفضــل  واملؤسســات ، فالتغي
ركائــزه هــي الوحــدة واإلرادة الصلبــة 
ــة ، وإن  ــات املاثل ــة التحدي ، يف مواجه
أكــرب تحــد يواجــه شــعبنا اإلرتــري هــو 
الحفــاظ عــىل كيانــه كوطــن مســتقل 
ومكتســباته الوطنيــة والنضاليــة وإرثــه 
املجتمعــي وتعايشــه الســلمي يف وطن 
ــة  ــة والكرام ــة والحري ــوده العدال تس

اإلنســانية .
إننــا ندعــوا كل فئات شــعبنا يف الداخل 
ــة  ــية واملدني ــواه السياس ــارج وق والخ
والطالبيــة إىل اإلصطفــاف لتغيــري واقع 
الشــعب اإلرتــري املــر وإنتشــال الوطن 
واملواطــن مــن وهــدة الــرتدي والضيــاع 
ــة واألمــان .  إىل ســاحات وطــن العدال
وأن نجعــل مــن قيــم الفاتــح مــن 
ــرية  ــالق يف مس ــة لإلنط ــبتمرب محط س
ووجــدان  متحــدة  بــروح  التغيــري 
ــة  ــتقبل بصالب ــد، نســترشف املس موح
املــايض وروح الحــارض التواقــة للحريــة 
والتحــرر مــن اإلســتبداد، متســامني عن 
طــوق اإلنتــامءات الحزبيــة واملفاهيــم 
الواحــد  الوطــن  إنتــامء  األوليــة إىل 

ــا ــا ومجتمع ــة ودين ــوع ثقاف املتن
عاش الشعب اإلرتري حرا كرميا

وعاشت ارتريا وطنا لكل أبناءها

امانة العالقات الخارجية واإلعالم
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جانــب مــن برنامج الليلة الثقافية الكربي - قاعة املؤمترات بجامعة افريقيا

جانب من استقبال الطالب الجدد - بقاعة الصداقة 

الدورة الرياضيه - مبعسكر القربة 

جانب من الكوسات الطالبية ملرحلة االساس- منطقة ك 26

جانب من توزيع مذكرات مرحلة الثانوي - منطقة أم قرقور

جانب من الدورة العلمية - داخلية اإلمام احمد ابن حنبل 

جانب من مشاركة اإلتحاد يف مؤمتر التعليم األكادميي ألبناء مسلمي بورما

املشــاركة يف امللتقــى الطــاليب لنــرصة غــزة - قاعــة الصداقــة

ــن ــالب اإلرتري ــي للط ــاد الوطن ــارات لإلتح ــي واإلفط ــن األضاح ــب م جان

 جانب من مشاركة اإلتحاد يف اإلفطارات السنوية لطالب الوافدين - وامانة طالب املؤمتر الوطني
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راسلونا عرب العناوين التالية :

السودان - اخرطوم - هاتف : 122145661 - 0129089618

http://www.nuoes.com/

er_imsy22@yahoo.com -  eritreannational@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008145846224

https://www.youtube.com/channel/UCY8wOxuCSgDDqiYhzUvOX1Q

 نشرة دورية يصدرها

 مكتب العالقات واإلعالم

باإلحتاد الوطين للطالب اإلرتريني

العدد )17( - رمضان 1437 املوافق يونيو 2016م


