العبرة بالخواتم وليس بالبدايات

في اليام الخيرة ظهر نشاط معاد لنا في وسائل التواصل العصرية،
وهو ما قد بدأ يتقيأه المدعو تس##فاظيون وآخري##ن ك##ثيرين س##اروا عل##ى
نهجه ،هم من بني قومه وملته ،فدعوا ما قد دعوا بص##ريح الق##ول إل##ى
قتلنا وتشريدنا وس##حقنا وإبعادن##ا ع#ن وطنن##ا ،ح##تى تك#ون إرتري##ا دول##ة
نصرانية خالصة أبدا للتجراي تجرينيا ،وفي مقابل هذا الغي والعجرف##ة،
التزم الغالب منا أدب عدم مجاراة هؤلء السفهاء ال##ذين غ##دوا ينبح#ون
كما تنبح الجراء في الدمن خوفاا على نفس##ها ،ولن لك##ل ش##يء ح##د ل

ينبغي أن يتجاوزه ،فقد أسهمت بكلمات مقتضبات كما فعل غي##ري م##ن
الفضلء مع التفاوت بيننا ،وأن ما قلته في هذا هو التالي:

"المواجهة الفاصلة قادمة ،وسوف نرى عندئذ منن سيكون له شأن ،،فقد
قلتم كذلك يوم كنتم تقبلون قدم الهالك هيلى سيلس##ى ،ث##م أقحمن##اكم
في ثورة أس##قطت معب#ودكم ،ولنك##م تحس#نون الس##رقة والتل#ون فق#د
سرقتم جهودنا ،وهي خطيئة ارتكبناها لما ت##ولت أمرن##ا قي##ادات جاهل##ة
بدوية قبلية ،ولن نكرر ذلك ،وغدا لن#اظره قري##ب ".انته#ى م#ا قلت##ه .هن#ا
حصل تعلي#ق ك#ثير ربم##ا زاد ع#ن حاج##ة مق#الي المقتض#ب ال#ذي أعله
مباشرة ،ومما يلفت النظر أن بعض التعليقات ثارت ض##د جزئي##ة ق##ولي:
) .....وهي خطيئة ارتكبناها لما تولت أمرنا قيادات جاهلة بدوية قبلي##ة(،
فهؤلء الثائرون لم يعلقوا على بقية القول الذي هو أص##ل ول##ب الم##راد
من المقال المقتضب ،حتى بلغ ببعض##هم الم##ر إل##ى ح##د الس##اءة إل##ي
جهل وغرورا ،فرأيت صرف النظر ع##ن ذل##ك ،ث##م اس##تدركت م##ع ت##والي
التعليقات التي غلب على كثير منها منطق الجهل المركب من قبيل ق##ول

بعضهم) :هذا خط أحمر( ،فعلمت أن الكثير من##ا م##ا زال يعي##ش عقلي##ة
س##تينات وس##بعينات الق##رن الماض##ي ،وه##و أم##ر يلزمن##ا الوق##وف علي##ه
لمعالجة معضلته ببيان يعض مث#البه ،بص#رف النظ#ر ع#ن ني##اتهم ال#تي
أمرها إلى ا وحده ،وليس إلينا منها أي قدر لجهلنا بها ما لم يصرح ب##ه
المعني ،وفي هذا قلت ما يعتبر قول ا مجمل ا هو التالي:
إنني احترم كل الخوة والخوات الذين كتبوا في الش##أن ال##ذي بي##ن
أيدينا ،احترم أشخاصهم الكريمة النبيلة ،وأفكارهم التي أرادوا بها ال##ذب
عن الحمى ،وأعلم يقينا أن ليس بيننا عداوة البتة ،بل كلنا إنما نقول من
أجل الدفاع عن هذا الوطن الجامع السليب ورموزه الوطنية.
نعم ،رموزه الوطنية م##ن المفكري##ن والسياس##يين والمق##اتلين ،ولئن
حصل بيننا سوء تفاهم كما بدا ،فليس هو المراد لذاته ،بل هي طرائق
تعبير تصدر عن كل أحد منا بحسب تصوره الفكري ال##ذي أص##له مك##ونه
الثقافي ،فهذا يقرأ الحدث التأريخي والظاهرة الكونية من زاوي##ة بع##ده
الثقافي المؤسس على ما لديه من علم ومعارف ،وكذلك الخر ،وذل##ك
من قبيل أننا لنا تفسيرنا للخسوف والكسوف في دين الس##لم دون أن

ننكر مسائل الظ##واهر الطبيع##ة الكوني##ة الفيزيائي##ة مثل ا ،وآخ##رون مم##ن
ليس لديهم ما لدينا من علوم ومعارف ديني##ة مؤص##لة ،يق##ف تفس##يرهم
لحوادث التأريخ وظواهر الطبيعة عند ح##د م##ا ل##ديهم م##ن عل##وم مادي##ة
فقط.
ولكن ،وإن كانوا قد تصدوا لما ذهب##ت إلي##ه ذب#ا ع#ن الحم##ى ،إل أن
ع##اطفتهم غلب##ت عل##ى بع##د النظ##ر لق##راءة لممن##ا ه##و ك##ائن ف##ي واقعن##ا
المعاصر البئيس بناء على ما كان في المس ،ومع ذلك ،فم##ن الجمي##ل
بينما أرادوا نقدي إلى حد الساءة بألفاظ منكرة هي من أصل الماضي
البئيس ،قد أثبتوا ما قلته من وصف البداوة للبعض الذي كان له أثر ،ف##ي
مس##يرة كفاحن##ا المس##لح ،فق##د ق##ال أك##ثرهم" :إن تل##ك القي##ادات ال##تي
أخلصت حق الخلص لوطنها قد خ##دعها ال##ذين انح##دروا م##ن الم##دن"،
ولم يدرك هؤلء الناقدين لي ،أنني لم أق##ل غي##ر ذل##ك أب##دا تص##ريحا أو
ضمنا ،ولم أطعن البتة على أشخاص أولئك الس##لف ،ل ف##ي إخلص##هم،
ول في شجاعتهم ومرؤتهم ،ولم يعلم هؤلء بأن البدوي يخ##دعه ع##ادة
الحضري المتعلم ما لم يكن الجميع على منهج واحد وهدف واحد ،ولم

يعلم أيضا هؤلء ،أن الفرق بي#ن الش##جاعة والص#دق ال##تي يتمت#ع بهم#ا
البدوي في الغالب ،ليست معيارا للهلية القيادية الناجحة ،وه##و م##ا ق##د
حصل بالفعل ،فالشجاعة ورفض الذل والمهان##ة والض##يم ،م##ن خص##ال
المروءة وتم##ام مك##ارم الخلق ،بي##د أن ه##ذه المحام##د م##الم تص##قل
بالعلم والمعارف التي بها تعرف الهداف الحقيقية المصيرية ،وبها يميزز
بين الشريك والصديق الصدوق ،والخر العدو والكذوب وما يترتب عل##ى
ذل##ك م##ن تخطي##ط وتنظي##م وإدارة دقيق##ة ،ومعرف##ة للوس##ائل واللي##ات
اللزمة لنفاذ الهداف ،فهي وإن ظلت صفات حميدة ،بي##د أنه##ا ل##م ول
ولن ترشح المتصفين بها أبدا لقيادة أمة م##ا ،وه##ي ذات الخص##ال ال##تي
كان مجتمع العرب البدوي يتمتع ويتف##اخر به##ا دوم##ا ،ولك##ن عن##د حل##ول
الفتن في س##احاتهم ،يتحك##م عليه##م ب##اعث الجهال##ة والعجرف##ة ،فيقت##ل
بعضهم بعض##ا ف#ي ناق##ة أو م##اء ح##تى يفن##ي الجمي##ع م##ن أج##ل حمي##ة
جاهلية.
ولماز لم يكن الجميع على قلب وعق##ل رج##ل واح##د ،فق##د ك##ان نق##د
البعض الخر غاية في الدب وجميل القول بلغ##ة مهذب##ة وراقي##ة ،لي##س

فيها سباب ول تنقيص ول اتهام ،ومع ذلك فقد أعطى هؤلء كل ش##يء
حقه مما يقبلونه وما ل يقبلونه ،وهذا هو النق##د ال##ذي يج##ب أن نس##تمع
إليه ونقبله ،وليس هذا الفارق إل بحسب تف##اوت الهلي##ة العلمي##ة ال##تي
مكنتهم من القراءة الص##حيحة ،فتص##وروا م##ا ك##ان وم##ا ه##و ك##ائن وم##ا
سيكون ،وطبيعة الهداف الرئيسة وأولوياتها ،فهم وحدهم المرش#حون
للعمل بآليات ووسائل تمكين الهداف ولو بعد حين.
لهذا لسنا نختل##ف عل##ى أن الب##دوي ش##جاع ،وأن##ه لي##س ل##ه حس##ابات
متعددة ،بيد أنه ضيق الفق ،ومن ها هنا كانت العتق##الت والغتي##الت
التي مارستها جبهة التحرير ضد بعض أف##راد الث##ورة دون م##برر ت##أريخي
محفوظ ،ثم توججت تلك العتقالت والغتيالت ،بحرب أهلية ماحقة بي##ن
صفوف جبهة التحرير الرترية رائدة الكفاح ،والفصيل الذي انشق عنه##ا،
فما تلك العتقالت والغتيالت إل خطيئة استدرج إليها من قام بها وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ،وأن تلك الح##رب الماحق##ة ال##تي حص##دت
آلف الرج##ال ،ك##انت أعظ##م هدي##ة ق##دمناها عل##ى ص##حاف م##ن ذه##ب
للعادي المحليين والقليميين والدوليين بجهلنا وحماقتن##ا لص##ناعة واق##ع

اليوم دون جدل بين العقلء النابهين ،وقد تواصلت الحرب بين الش##قاء
في سياق تأري##خ دام ،ح##تى ت##م إس##دال الس##تار بهزيم##ة جبه##ة التحري##ر
الرترية التي كانت تنعت في الدوائر السياسية الدولي##ة والقليمي##ة ب##ذات
خصائص عربية وإسلمية.
وبعد أن قضى القوي منا على الضعيف مناز بالصالة أو بالوكالة ،مع
ما كان بينهم في الصل من هم ،ومصير مشتركين ،ومع ما كان وما زال
من حقيقة ثابت العدو المحلي رميه لن#ا جميع#ا م#ن ق#وس واح##دة أب##د
الدهر كلما تمكن ،فهو لذلك قد قضى على أصل رمزن##ا النض##الي ال##ذي
قد ساقه كقطيع أنعام إلى الحدود السودانية ع##ام  1981حي##ث س##حب
قائده مسدس#ه ف#ألقى ب#ه أرض#ا معلن#ا هزيم#ة جبه#ة التحري#ر الرتري##ة
العملقة التي بكى عندئذ جيشها الشاوس دما بدل من دم##ع لم #از عل##م
أن بعض قياداته من حزب العمل الشيوعي الذي توهم تق##ديم النض##ال
الممي على النضال الوطني باع رمزنا الوطني ،ذلك لجهله بفقه الواقع
من الناحية العملية ،وكذلك كان قبله الحزب الثوري الشيوعي في قوات

التحرير الشعبية لماز توهم تقديم النضال الممي على النض##ال ال##وطني
جهالةا.

وليت المر توقف عند سوء فعال جهالة الحزبي##ن الش##يوعيين ،فق##د
لحقت بهما حركة الجهاد السلمي الرتري لما كانت من ذات المس##توى
الفكري وإن اختلفت عقائدهم ،إذ لكل حزب في حركة الجهاد ارتب##اطه
الخ#ارجي م#ن الناحي##ة العملي##ة المحسوس##ة ال#تي ترجم##ت عل#ى أرض
الواقع ،وليس ذلك إل لجهلهم بفقه الواقع.
فقد كان السلفيون يعملون بإيحاء الس##لفيين ال##داعمين له##م ،وك##ذا
الخ##وان المس##لمين بقواع##د تنظي##م الخ##وان المس##لمين ال##داعم له##م،
فهؤلء وهؤلء قد قدموا تلك اللتزامات الدبية على واقع الم##ة المل##زم
بالوقوف على حدود واقع المطل##ب الرت##ري وض##روراته ،ك##ل ذل##ك م##ن
الناحي##ة العملي#ة ،ول#م يك#ن ذل#ك ع#ن قص#د وإرادة الغ#الب فيه#م م#ن
العضاء والمؤيدين ،بيد أنهم م##ا ك##انوا أهل ا لفه##م ه##ذه الح##وادث كم##ا
تبينت لهم بعد ما وقع الشر.

وبين زمرتي ملحدي الثورة الرترية ال##ذين عمل##وا بإيح##اءات فكري##ة
مباشرة وغي##ر مباش##رة ،وبعل##م وبغي##ر عل##م م##ن جه##ة أص##حاب) :نح##ن
وأهدافنا( من أجل صناعة واق##ع الي##وم ،ك##انت ثن#مز ق##وة م##ن المغفلي##ن
النافعين الذين كانوا يسيرون دون وعي ول تمييز بي##ن النض##ال ال##وطني
والنضال الممي ،وغالب هؤلء كان ممن تم إسكارهم بفعل الق##وارير
والقوارير ،وكذلك كان عدد ،كبير ،ف##ي حرك##ة الجه##اد الس##لمي الرت##ري
ممن لم يسبق لهم عم##ل ض##من جماع##ات منتظم##ة ف##ي نم##ط حزب#ي،،
كالسلفيين ال#ذين غلزف#وا الس##لفية بالقبلي##ة ،والخ#وان المس#لمين ال#ذين
يعملون بموجب تعاليم مدرسة الخوان المسلمين لما يقرب م##ن ق##رن،
فهؤلء البنين ،قد خدعتهم دع##وة الجه##اد ف##ي س##بيل ا ب##راءة ،بي##د أن
الصل لن يخ #دنعوا ،ك##ان تخلفه##م العلم##ي والمعرف##ي بس##بب الب##داوة
والقبلية.
وب##تراكم جمل##ة ه##ذه الجه##الت أص##بحت الس##احة الرتري##ة خالص##ة
للع##ادي م##ن كاف##ة فص##ائل جبه##ة التحري##ر الرتري##ة ببع##دها الثق##افي
والسياس##ي والعس##كري والمن##ي والجمع##ي ،ث##م تلته##ا حرك##ة الجه##اد

السلمي الرتري ،لستكمال حلقات تمكين تنظيم الجبهة الش##عبية لم##ا
كان قد بدأه في عهده الث##وري من##ذ إص##داره لكت##ابه) :نح##ن وأه##دافنا(،
فكانت محادثات أتلنتا بقيادة اليهود والكنيسة اليفانجليكية التي أنتج##ت
المحافظين الجدد في القيادة الميركية ،تل##ك المحادث##ات ال##تي اع##ترفت
فيها إثيوبيا للمرة الولى ب##الحق الرت##ري ال##ذي أعقب##ه اص##طناع هزيم##ة
الجيش الثيوبي.
وق##د ك##انت تل##ك الح##داث مف##اجئة لمؤسس##ات الع##الم السياس##ية
والستخبارية باندحار الجيش الثيوبي الذي ك##ان يزي##د ع##ن رب##ع ملي##ون
جندي من كافة القوى المدججة بأحد النت##اج الحرب##ي الس##وفيتي ال##بري
والجوي ،والبحريج والقوات المساندة ،وقد ك##ان ان##دحارها دون مقاوم##ة
ظاهرة ،والسبب في ذلك ،كان إجبار رئي##س الدول##ة والجي##ش الثي##وبي
إلى القبول باللجوء إلى حيث حسم سلفا لن يقض##ي م##ا بق##ي ل##ه م##ن
العمر ،وهو اللجوء الذي تزامن مع سحب جنرالت الجيش الثيوبي من
الساحة الرترية تمهيدا لبلوغ قوات الجبهة الشعبية إلى أس##مارا مح##ررة
لسدال الستار على الستعمار الثيوبي لرتريا.

بقراءة كل هذه التحولت العظيمة ،يبدو جليا أن الف##ارق ك##ان ك##بير
جدا بين القدرة الفكرية والتخطيط والتنظيم للقيادات المدنية المتعلم##ة،
والقيادات ال#تي ك##انت تتحك##م عليه##ا عقلي##ة الب##داوة والقبلي##ة وإن ك#انت
مخلصة لوطنها ،وهم##ا خص##لتان متلزمت##ان ،لس##ت إذا هن##ا أعن##ي أولئك
السود الشاوس الذين استشهد بعضهم من أجل حاضر ومستقبل هذا
الوطن الجريح ،بل أعني بعد التفكير والتخطيط والتنظي##م ال##ذي ل ول##ن
يتحقق إل بقراءة ثاقبة لمثل هذه التحولت التي تنتج عنها عادة معرفة
العادي الحقيقين الستراتيجيين ،والخرين الذين من الممكن تحي##دهم
ومساومتهم ،وبناء على ذلك ،يتم تحديد اله##داف الس##تراتيجية ال##تي ل
حيدة عنها أبدا ،والخرى الضرورية في الزم##ان والمك##ان ،والعم##ل م##ن
أجل تحقيقها في المستقبل ،أو الذب عنها في الحاض##ر ،ذل##ك م##ن أج##ل
ضمان مستقبل أفضل بترتيب أولويات المطالب الوطنية ،ثم العمل دون
استحسار بكافة المتاح من الوس##ائل واللي##ات الثابت##ة والمتغي##رة .نع##م،
أليست القيادات بدوية المخبر ،قد أعاقت بعض المثقفين المدنيين ح##تى
أقصتهم عن الساحة بشتى الطرق التي نعرفها حق المعرفة ،ث##م ه##ي

أقصاها أنصاف المثقفين الملحدين الذي تحولوا إلى شبه عملء للجبهة
الش##عبية ال##ذين توهم##وا بالش##تراكية الممي##ة ف##ي م##ن ق##وات التحري##ر
الشعبية وجبهة التحرير الرترية خدمة لهداف التجراي تجرينيا ،ومعه##م
بعض المغفلين الذين قد تم استغللهم بالقوارير والقوارير ،فكانوا في
حال سكر شبه دائم لماز يندروا بما كان يجري حولهم ،ثم قض##ت الجبه##ة
الشعبية منن بنقين من هؤلء وأولئك بعد الستقلل بطرق مختلفة علني##ة
وسرية نعلمه##ا جميع##ا .هن#ا ن##أتي إل##ى مح##اورة ش##انئ كلم##ي ال##ذين
أسقطوا أمه##ات الم##ور ليطنطن##وا بخطاب##ات عاطفي##ة ش##بيهة بخطاب##ات
الثكالى في الدمن ،وهذا يوحي ببدائية الفكر السياسي الذي يركجز دوما
على جزئيات ليست من أمهات المور ،طارحين الهم ،فقد قالوا بلسان
حالهم ،أن تجربة جبهة التحرير الرتري##ة خاص##ة به##م دون س##واهم م##ن
بين سائر الشعب الرتري ،وليس هذا التصور العقيم جدي##د علين##ا ،فق##د
سمعناه كثيرا ،فلهؤلء أقول ،حسبكم جهل ا وحماقة ،عليك##م أن تعلم##وا
أنكم ما زلتم لم تدركوا ك##ثيرا م##ن المث#الب ال##تي وق##ع فيه##ا الك##ثير م#ن
قبلهم ،فكانت تلك وهذه المثالب هي التي أوصلتنا إل##ى م##ا وص##لنا إلي##ه

من المأساة التي يبدو أنها سوف تمتد إلى أمد بعيد ما لم نرتقي بعملنا
فكرا وتخطيطا وتصورا وخطابا ،ولي##س ذل##ك إل بإع##ادة ق##راءة أح##داث
التأريخ ،ثم فهم طرائق المعالجات الصائبة من زاوية بعد النظر العلمي
والمعرفي الناتج عن حسن قراءة الماض وفهم حاض##ر تأري##خ ال##وطن
من أجل حسن تصور مستقبل أفض##ل ،ول##ن تكتم##ل ه##ذه المط##الب إل
بمعرفة صانعي الحداث ضدنا ،وليس بالنتصارات العاطفية الحماس##ية
الجوفاء.
إنني لم ول ولن أقلل م##ن ش##أن أح##د البت##ة ،لكنن##ي ق##ارئ لح##داث
التأريخ بمنهاج الستقراء التحليلي أبعاد تلك الح##داث بكش##ف ص##انعيها،
وإني كغيري من الرتريين قد مات الك#ثير م#ن أق#اربي وأص#دقائي ف#ي
صفوف جبهة التحرير الرترية وفروعها الكثير ،لست إذا من كوكب آخ##ر،
أو من شعب آخر ،بل من أصل وأعرق قبائل ش##عب إرتري##ا البي##ة ال##تي
ناضلت حتى حققت جزءا من مط##الب ال##وطن ،ل ينبغ##ي إذا أن يت##وهم
أحد ،مناز بأنه هو الول##ى والح##رى بجبه##ة التحري##ر الرتري##ة ال##تي ن##ؤمن

جميعا بأنها رمزنا الوطني ،ثم يتص##دى لل##ذب ع##ن ض##يعته الرثي##ة ال##تي
يقول بلسان حاله ،أنه قد ورثها من أم أو أب أو عشيرة.
أقول ويق##ول ك##ثير ،غي##ري :إن ك##انت حق##ا أن تجرب##ة جبه##ة التحري##ر
الرترية خاصة بهم أصالة ،ليس بد ،إذا من أن نعلم جميعا من ه##م ،ث##م
عليهم أن يعلمونا كيف اختص#وا به##ا ،ولي##س ذل##ك إل ب##التحقيق العلم##ي
والعهود والمواثيق التي بموجبه#ا حقق#وا ه##ذه الملكي##ة ،أي لي##س ذل#ك
بأح##اديث المقع##دين غي##ر المؤس##س ،ل ينبغ##ي إذا مث##ل ه##ذا الج##ترار
الج##اهلي ال##ذي نس##معه منه##م حين##ا بع##د آخ##ر ،فالص##حيح أن تج##ارب
المجتمع##ات تك##ون ف##ي الص##ل ملك##ا للم##ة ،ح##تى ل##و ك##ان فاعله##ا أو
مخترعها فرد ،منها ،سواء ،في غربها ،أو ف#ي ش##رقها ،أو ف#ي جنوبه#ا ،أو
في شمالها ،أو في وسطها.
بل هي رصيد ،معرفي للمة كلها ،وليس لجزء منها كم##ا ه##و الح##ال
في المجتمعات المدنية الحية ال##تي تنش##د الفض##ل والرق##ى دوم##ا ،أم##ا
اجترارها كما تجتر النعام فنرثنهنا ،فذلك يدل على جه##ل ومرك##ب نق##ص،
ولهذا تحترم المجتمع##ات المدني##ة الحي##ة رجاله##ا الش##اوس م##ن الق##ادة

السياسيين والمقاتلين البواسل الذين قدموا أنفس##هم ذب #از ع##ن ال##وطن،
وكذا العلماء المبدعين في سائر العلوم والمعارف النظري##ة والتطبيقي##ة
في أي جزء م##ن ال##وطن ،ودوم##ا مث##ل ه##ذه الم##ة الحي##ة تس##تفيد م##ن
رصيدها العلمي والمعرفي بدراسة كل جوانبه ،لتعمل باليج##ابي من##ه،
وتتجنب تكرار السلبي ،أما أن تتخذه رمزا مقدزسا ل يجوز الح##ديث عن##ه،
فذلك عين الجهل والتخلف المقيت.
وله##ذا ف##إن احترامن##ا وتعظيمن##ا لرموزن##ا الوطني##ة م##ن السياس##يين
والعسكريين وكافة المناضلين والمب##دعين ،يظ#ل م#ن س#مات الش##عوب
المتحضرة التي تنزمل رجال ال##وطن من##ازلهم اللئق##ة به##م ،وإنن##ا إن ل##م
نفعل كذلك تحققا ،فنحن إذا شعب ،ل يستحق الحي##اة الكريم##ة لم##ا ل##م
يكرجم ق##ول وعمل ق##ادته وعلم##اءه ،بي##د أن ه##ذا التكري##م ل يعن##ي أب##دا
تقديسهم ورفعهم فوق المنزل##ة البش##رية ،فنق##ول بع##دم نق##دهم عل##ى
الطلق ،وهو ما يقول به بعض الخوة الكرام ،سواء بلسان الحال أو
بالمقال الصريح ،وهنا أمر ،ذي بال عظيم ليس بد ،من الوقف عليه بغي##ة
معرفة أسبابه من أجل الشتراك في صناعة واقع معاني الوعي البن##اء

ما دمنا ننشد التغيير اليجابي ،بدحض الس##س الفكري##ة للواق##ع ال##بئيس
وقادته ،والمر ذي البال العظيم الذي أعني هو :ما هو التفسير العلمي
المؤسس لبيان أسباب هزيمة جبهة التحرير الرتري##ة ال##تي ك##انت الك##بر
والقوى ،وأنها كانت تتمتع بجيش صعب المراس؟
أما قول أحدهم ،ماذا قدمت أنا ،فأجدني مض##طرا لق##ول له##ذا الخ
الكريم ،وربما غيره ،لست أقف على برج وهمي ،أتعالى من فوقه على
الخرين ،ولست أفتخر بذلك ،ولك##ن للض##رورات أحكامه##ا ،ولك##ل مق##ام
مقال ،يناسبه في الزمان والمك##ان ،ف##إني ق##د ألف##ت ع##ن تجرب##ة حرك##ة
الجهاد السلمي الرتري كتابا من ثلثة مجلد في نحو  850صفحة م##ن
القطع الكبير بعنوان خارجي) :إرتريا والمأساة التأريخي##ة( ،وأم##ا عن##وانه
الداخلي بما أردته منه :فهو) :حرك##ة الجه##اد الس##لمي الرت##ري النش##أة
والنهاية( ،وقد بينت فيه القوى التي نشأت منها حركة الجه##اد ،وكي##ف أن
غالبها كان بدوي المخبر ،وإن ظه##ر ف##ي هي##أة الم##دني ،وحمل##ة بع##ض
شهادات العلم الشرعي وغيرها ،وبينت فيه أيض##ا ،كي##ف أن اس##تخبارات
الجبهة الشعبية والسودان تغلغل فيها ،وكيف أن النظام العالمي الجديد

انزعج من هذا العلن في غ##رب البح##ر الحم##ر ،فوض##ع ب##التواطؤ م##ع
بعض دول القليم خطط وأد حركة الجهاد ،وقد كانت أبرز خطط##ه م##ن
خمسة محاور سياسية وأمنية ومالي##ة ،وق##د ت##ولى كبره##ا الس##ودان م##ع
الجبهة الشعبية ،وأن بعض الدول العربية قد تورطت في تل##ك الخط##ط
التي لم يكن بوسع قيادة حركة الجهاد فهما ف##ي وقته##ا وزمانه##ا ،بيمن##ا
كانت تلهث وراء ما زينته لها حكوم##ة الس##ودان الس##لمية م##ن ح##وارات
سياسية وأمنية كانت هي الوسيط والمتعهد فيها لض##مان مس##تقبلهم إن
هم وافقوا للعمل م#ع الجبه##ة الش#عبية داخ##ل ال#وطن ،ف#وقعت قي#ادة
الحركة في الفخ كما تم التخطيط له ،وهذه الحقائق قد أثبتها ب##التوثيق
بما صدر م##ن ذات حرك##ة الجه##اد منف##ردة ،أو م##ع الش##ركاء السياس##يين
المعارضين لح##زب الجبه##ة الش##عبية الح##اكم ،وك##ان ه##ذا م##ن الس##باب
المباشرة للنقسام الذي حصل ف##ي جس##م الحرك##ة بي##ن تي##ار الخ##وان
المسلمين ،وتيار السلفيين عمليا ،بيد أن أحد ،منهم لم يصرح ب##ذلك ،وم##ا
كان ليحصل كل ذلك لو لم تكن غالب قيادة حركة الجهاد ،بدوية جاهلة
لم تدري عما كان يجري من حولها في عام وخ##اص الس##احة الرتري##ة،

ولهذا فقد وصفتهم ب) :#المتمدينين اضطرارا( ،أي أنهم لم يصعدوا سلم
المدنية لقيادة مجتم##ع ذي واق##ع سياس##ي بج###دارة-.راجع الج##زء الول
والثاني في كتاب إرتريا والمأساة التأريخية.-
وألفت أيضا كتابا من جزأين في نحو 750صفحة من القطع الك##بير
بعنوان) :إرتريا في قراءات سياسية( ،وهو دراس##ات بحثي##ة م##ن أعظ##م
موادها :السيادة الوطنية ،واللغة وبعد النتماء ،وعلم التأري##خ ،والمثل##ث
العفري ،والتأريخ بين الحيدة عنه وقراءته بمقاصد ،ولصالح من تخري##ب
ال######################################################################################بيت
الرت######ري...............................................................................
الخ.
وألفت كتابا من الحجم المتوسط ،آثرت عدم ذكر اس##مه لحساس##يته
حتى ينشر ،وقد بينت في##ه أن بع#ض الحرك##ات ق##د اس##تغلها اليه##ود كم##ا
فعلوا بأشياعها منذ زمن بعيد ،ولهذا ظل وسوف يظل المستفيد الوحي##د
من أعمال هذه الحركات ،قوى العداء المحلي المتح##الف م##ع واليه##ود،
وبعض دول القليم والنظام العالمي الجدي##د بقي##ادة أميرك##ا وحلفاؤه##ا

الذين يعملون جميعا لتهيئة إرتريا لغير أهلها بخط##ط علمي##ة ثابت##ة بغث##ة
تمكين تجرنة إرتريا دينا وثقافة وتحالفات سياس##ية ،وه##و أم #ر ،ل يخطئه
كل منن يحسن القراءة.
وألفت كتابا من الح##ج م الص##غير بعن##وان) :خ##واطر سياس##ية( ،وق##د
جمعت فيه خواطري السياسية خلل الع##وام ال##تي عكف##ت فيه##ا عل##ى
القراءة والكتابة بعد فشل حركة الجه#اد الس##لمي ،وك##ل ه##ذه الكت#ب
معدة للنشر وإن أعاقها أفراد ،من الجماعات السلمية خاصة ،لكنها في
العاجل أو الجل سوف ترى النور-بمشيئة ا ،-فيقرأه##ا حاض##ر وقاب##ل
المة ،وأنها سوف تكون من أعظم الوثائق التأريخية الرترية التي ه##ي
ملك للشعب الرتري عامة ،وللمسلمين خاصة ،وأنها أيض##ا س##وف ت##ثري
مراجع المكتبة الرترية والمكتبة العربية.
وإني الن بصدد تأليف كت##اب ع#ن الس#باب الحقيقي##ة لهزيم##ة جبه##ة
التحرير الرترية بكل فصائلها أمام نج##اح الجبه##ة الش##عبية ،ول أش##ك أن
هذا الكتاب سوف يكون من أعظم وثائق تأريخ الكفاح الرتري المسلح

المتصل ب##المحيط القليم##ي وال##دولي ف##ي الق##رن الفريق##ي والجزي##رة
العربية ومنطقة الشام ،وحتى مضيق هرمز حيث إيران والعراق.
وأيضا إني بصدد تأليف كتاب روائي أدبي بعنوان) :الحزان الثلث##ة(،
والكتاب تجري فصول قصته بين يتيم وعجي ،ولطيم ،وهو قراءة روائية
معدة لدي لبيان مأساتنا من جهة البعد المني للحلفاء السياسيين الذين
كان عليهم دعم القضية الرترية من زاوية بعد نظ##ر إس##تراتيجي ،ل لن
يتعاملوا مع الواق#ع السياس#ي والمن#ي القليم#ي الرت#ري ،ع#بر أجه#زة
استخباراتهم سيئة السمعة والنتائج.
وأما المقالت التي كتبته##ا فمنه##ا :عاقب##ة الطغ##اة ،وبغ##د التلزم بي##ن
اللجئين واللغة والرض ،وهل خطط تجرن##ة إرتري##ا س##تحقق أه##دافها،
وقراءة متأنية لحقيق##ة وطبيع##ة ص##راع الثني##ة الرتري##ة ،وكي##ف يتحق##ق
التغيي##ر ،وكي##ف تبع##ثرت أوراقن##ا ،وعش##رات المق##الت غي##ر ه##ذه ،وأن
معظمها وجزء من الدراسات البحثية قد نشرت ف##ي ك##ثير م##ن المواق##ع
الرترية منذ عام 2011م.

في ع##ام 2011م عق##دت المعارض##ة الرتري##ة م##ؤتمرا جامع##ا ف##ي
إثيوبيا ،وكنت ممن وقفوا بقوة فيه لتثبيت مسودة الدستور المق##ترح لم##ا
بع##د زوال ح##زب الجبه#ة الش##عبية ع#ن الحك##م ،أو جن##وحه إل##ى الس##لم
والحوار مع الق##وى السياس##ية والمدني##ة الرتري##ة ،بينم##ا ش##اهدنا بع##ض
التنظيمات الحاضرة الغائبة لم تحرك ش##فاهها بكلم##ة ف#ي ذل##ك الش#أن
العظيم ،وهم قد جاؤوا بأعداد كبيرة من التباع،

وكأن المر كان مقررا لن يحسم بالتصويت لصالح م##ن س##يحكم إرتري##ا
مستقبل بناء على أكثرية حض##ور العض##وية في##ه ،وبه##ذه الق#راءة ،أق#ول
لشانئ كلمي ،من كان منكم كذلك ،أو خير من ذلك ،أو حتى دون ذلك،
فهذا يعني إنما نحن نحمل هما واحدا ،فليدلني إذا إلى إنت##اجه الفك##ري
اليجابي لنستفيد منه ،وبهذا فنحن أكثر أهلية ليحمل بعضنا بعضا ،وم##ن
كان ليس من أهل هذه الص##ناعة ،فليع##رف ق##در نفس##ه ،ول ينبغ##ي أن
يتطاول على الرجال ،ويجب أن نفهم جميعا أن المور بخواتمها ولي##س
ببداياتها كما قرره أهل العلم م#ن المس#لمين وغي#ر المس##لمين ،فلننظ#ر

دوما إلى الخ##واتم ولي##س إل##ى الب##دايات ال##تي يب##دأها ث##م يض##حي فيه##ا
الصادقون ،ثم يسرقها منه##م المك##ارون ،وه##ذا ل يعن##ي اس##قاط أولئك
المضحين الصادقين ،ول غمطهم.
وأمر ،آخر يجب أن يفه##م الجمي##ع أيض##ا ،أن ك##ل ام#رئ يق#رأ أح##داث
التأريخ ،والظواهر الكونية ،من زاوية بعد مك##ونه الثق##افي ال##ذي يك #وجن
فكره وفهمه ،فل تطالبوا الناس لن يكونوا نس##خة منك##م إذا ك#ان لك##م
حظ في هذا الميدان ،أما من لم يك##ن ل##ه ح##ظ في##ه ،فينبغ##ي أن يل##زم
حده ،وإن نحن لم نفه##م ه##ذه المع##اني بك##ل أبعاده##ا الفكري##ة ،فه##ذا
يعني :عقم فكري يلزمنا مراجعة أسبابه بصدق وحيادي##ة ،ول##ن يتحق##ق
ذلك إل بالتحرر مما كنا نمارسه بردود أفعال كلما قتلت الجبه##ة الش##عبية
أحد أهم قياداتنا الثورية في كسل وغيرها من العسكريين والسياس##يين
والكفاءات المدنية ،من قتل الثيران ،ثم نأكل لحمها في جو ،م##ن الجلب##ة
والضجيج ،رافعين أصواتنا بتوعد الجبهة الش##عبية لن##زال الوي##ل والثب##ور
في كافة ساحاتها ،هذا ونحن نزبد ونرغم##ي ك##ذبا ،ث##م ل ش##يء يحص##ل

عل#ى أرض ،ث##م يق#ول الي#وم ق##ائلهم) :إن الح##ديث ع#ن جبه##ة التحري##ر
الرترية خط أحمر؟(
تبا لهذا العقم الفكري الذي يتوهم صاحبه أن تجرب##ة جبه##ة التحري##ر
الرترية ملكا لجماعة من الرتريين دون سواهم ،فما الذي ينوي القي##ام
هذا ،وضد منن ،هل يريد لن يعود بن##ا إل##ى أح##داث س##تينات وس##بعينات
القرن الماضي ،ليسجن ويعذب ويقتل بعضنا البعض ،ث##م نش##عل حرب##ا
أهلية بيننا كما فعلتها فصائل جبهة التحرير الرترية ضد بعض##ها ،أم إل##ى
أحداث تسعينات القرن الماض##ي كم##ا فعل##ه أح##د أجنح##ة حرك##ة الجه##اد
السلمي الرتري المدعي للس##لفية ،إذ س##جن ث##م ع##ذب ث##م قت##ل م##ن
خالفه داخل كسل وفي معسكر الفوا وف##ي المي##دان بي##ن المجاه##دين،
وكل هؤلء وهؤلء إنم##ا خ##دموا أه##داف الع##ادي ،ول أق##ول ك##ذلك إل
بقراءة حقائق التأريخ التي على أرض الواقع.

والسؤال في جزئية م##دعي رس##م الخ##ط الحم##ر بينن##ا ،من#ن ال##ذي
خول هذا القائل حق إصدار هذا التهديد ضد الخرين في قراءة تحليلية

لحداث التأريخ الذي يعني المة كلها ،وأين وم##تى يري##د أن يرس##م بينن##ا
الخط الحمر ،وما طبيعة هذا الخط ،وما هي مبرراته الدينية والخلقية
والسياسية اللزمة لذلك ،بينما الحديث ل##م يتج##اوز ق##راءة تجرب##ة عام##ة
هي ملك المة الرترية ،وليس حظه فيها ،إل كح##ظ أي ف##رد م##ن الم##ة
الرترية دون زيادة ول نقصان قدر قطمير؟
أليس من الواجب إن كان صادقا وق##ادرا ،أن يرس##م الخ##ط الحم##ر
بين القاسط الظالم المستبد ،والمقسط المظلوم المعتدى عليه ،فيكب##ت
بذلك الظالم المعتدي بالجمع بين سلح السنان أو القلم ،وكان عليه أن
يسألني عما أردته من قولي) :قيادات جاهلة بدوي##ة( ،ف##إن كن##ت مخطئا
صوبني بحق الخاء الذي بيننا ،وإن كنت على الصواب يسلم للحق الذي
هو بغيتنا وديدنا من أج##ل إح##داث تغيي##ر إيج##ابي ف##ي وطنن##ا ال##ذي ت##م
إقصاؤنا منه غمطا وظلما واستبدادا.
آخر القول ،أدعوا كافة الخوة والخ##وات الك##رام لن يرتفع##وا إل##ى
الحديث عن معاناتا الجامعة التي هي م##ن أص##ل طبيع##ة الخص##م بك##ل
أبعاد ما تقتضيه خطط تجرنة إرتريا ،فقد تم إقصاؤنا عن شؤون وطنن##ا

بإقصائنا من كافة إدارات الدولة الرترية ،واستبدلت اللغ##ة العربي##ة ال##تي
أجمعنا عليها ،بلهجة التجرينيا لكي تظه##ر إرتري##ا بمش##هد التجريني##ا ال##ذي
يعني النصرانية التي ل حظ فيها للسلم ،وت##م انته##اك أعراض##نا ،وتم##ت
سرقت جهودنا الوطنية التليدة والمعاص##رة ،وزوجر تأريخن##ا الناص##ع ال##ذي
أبقى إرتريا بخريطتها ومكونه##ا الثن##ي الح##الي ،بع##د أن أرادوا س##مطها
بمكونها تماما ،وتم سلب أرضنا بعمليات الستيطان الشبيهة ف#ي بع##دها
التأريخي ،باستيطان إسرائيل ف##ي أرض فلس##طين تمام##ا ،ه##ذا بص##رف
النظر عن السماء والليات والدوات ال##تي تمث##ل إح##دى الثني##ة ،وكاف##ة
هذه الحقوق بدقها وجله##ا ل ول##ن تس##ترد إل بمعرف##ة طبيع##ة الخص##م،
وطبيع##ة المعرك##ة ال##تي ي##ديرها ض##دنا ،ث##م مواجهتهم##ا بالس##لح ال##ذي
يناسبهما في الزمان والمكان ،ول يتحقق ذلك إل بالجتماع على الجمع
بين السنان والقلم ،وذلك بعد معرفة أن ل مكان لرسم خط أحمر بيننا.
ولكم جميعا تحياتي.
أبو أسامة المعلم
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