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كيف تعامل نظام إسياس
مع التحوالت الجديدة في السودان؟!
تابعنــا الزيــارات املتتابعــة لوزير
خارجيــة حكومــة إســياس عثامن
صالــح ومستشــار إســياس ميــاين
إىل الســودان بعــد اإلطاحــة
كلمة
بالرئيــس البشــر يف إبريــل
العدد
املــايض بلغــت ثــاث زيــارات،
قابلتهــا زيــارات مــن رئيــس
املجلــس العســكري الســوداين
ونائبــه إىل إرتريــا ،أعطــت هــذه
الزيــارات انطباعــا عامــا لــدى الــرأي العــام بــأن إرتريــا أظهــرت
عــودة اهتاممهــا بالشــأن الســوداين بعــد أن كانــت العالقــة مــع
الســودان شــبه مقطوعــة مــع نظــام البشــر ،واعتــر نظــام إســياس
املتغـرات الجديــدة فرصــة يســعى مــن خاللهــا للتأثــر يف توجهــات
الســودان وسياســاته املســتقبلية وفقــا ألجنداتــه الخاصــة يف منطقــة
القــرن اإلفريقــي  ،وكان واضحــا قلقــه مــن إج ـراء تجميــد عضويــة
الســودان مــن قبــل االتحــاد األفريقــي للضغــط عــى املجلــس
العســكري لتســليم الســلطة إىل املدنيــن يف املــدة التــي حددهــا،
وقــد أعلــن نظــام إســياس بأنــه يرفــض مــا أســاه التدخــات
األجنبيــة يف الســودان  ،مــع أنــه تدخــل وجلــس مــع كل األط ـراف
الفاعلــة يف املشــهد الســوداين املجلــس العســكري وقــوى الحريــة
والتغيــر وأطــراف أخــرى ،لكــن لقاءاتــه هــذه ال يراهــا تدخــا،
بينــا تحــركات الوفــد املشــرك اإلثيــويب واإلفريقــي يف نظــره تدخــا
أجنبيــا.
وبشــأن زيــارة قيــادات املجلــس العســكري إلرتريــا فــإن األمــر
يوحــي بــأن إرتريــا كانــت بالنســبة لهــم رقــا مهــا ،ال بــد مــن
التفاهــم والتنســيق معهــا يف شــئون الســودان خوفــا مــن قيامهــا بأي
ردات فعــل ســالبة يف حالــة ســارت األمــور عــى نحــو ال ترتضيهــا،
حيــث ميتلــك نظــام إســياس الكثــر مــن الكــروت األمنيــة مــن
بينهــا احتفاظهــا مبلفــات املعارضــة املســلحة الســودانية التابعــة
لدارفــور ورشق الســودان  ،ووجــود معســكرات لهــا داخــل إرتريــا،
قــد تحركهــا وتســتخدمها يف تهديــد الســودان مــن الناحيــة الرشقيــة،
باإلضافــة إىل أن النظــام اإلرتــري صــار أصبــح عرابــا يف املنطقــة
بعــد أن صــار جــزءا مــن التحالــف العــريب الــذي يضــم الســعودية
واإلمــارات ومــر ،وأحــد أدواتهــا التنفيذيــة يف املنطقــة.
وبعــد نجــاح الوســاطة اإلثيوبيــة األفريقيــة يف االتفــاق بــن املجلــس
العســكري وقــوى إعــان الحريــة والتغيــر عــى الوثيقــة الدســتورية،
هــذه الخطــوة مل تكــن محــل رضــا النظــام اإلرتــري الــذي كان يأمــل

يف ســيطرة املجلــس العســكري عــى الحكــم يف الســودان ،وال يدعــم
فكــرة التحــول الدميوقراطــي يف الســودان وهــو ضــد ثــورة الشــعب
الســوداين مــن حيــث املبــدأ ،ولكــن جــاءت الريــاح مبــا ال تشــتهي
الســفن حيــث مبوجــب الوثيقــة الدســتورية ينتقــل الســودان إىل
الحكــم املــدين الدميقراطــي  ،ويبــدو أن هــذا االتفــاق تســبب يف
صدمــة للنظــام اإلرتــري وبالتــايل انخفضــت وتــرة التواصــل مــن
جانبــه مــع الســودان  ،وغــاب أيضــا بســببها عــن املشــاركة يف حفــل
مراســم التوقيــع النهــايئ عــى الوثيقــة الدســتورية الــذي أقيــم يف
الخرطــوم يف  17أغســطس 2019م رغــم الدعــوة املوجهــة إليــه،
يف الوقــت الــذي حــر كل رؤســاء دول الجــوار ووفــود لــدول
ومنظــات عديــدة  ،يــأيت ذلــك رغــم أن وزيــر خارجيتــه ومستشــاره
زاروا الخرطــوم ثــاث مـرات منــذ  11أبريــل  ،تعمــدت أســمرا عــدم
مشــاركة الرئيس أفورقي الذي شــارك يف أنشــطة سياســية وعســكرية
بأحــد املعســكرات القريبــة مــن الحــدود الســودانية يف نفــس يــوم
االحتفــال بالخرطــوم ،فيــا مل يشــارك وزيــر خارجيتــه عثــان صالــح
أو مستشــاره "ميــاين ق ـراب" يف احتفــاالت الســودانيني ،وقــد أثــار
هــذا الغيــاب الكثــر مــن عالمــات االســتفهام!!.
وبعــد أن ســارت األمــور عــى نحــو مــا تــم االتفــاق عليــه ،وبــدأت
تتشــكل مؤسســات الحكــم يف الســودان وفقــا للوثيقــة الدســتورية،
راجــع النظــام اإلرتــري موقفــه الســلبي بانقطاعــه عــن التواصــل
وقــرر العــودة إىل دائــرة التأثــر يف الســاحة السياســية الســودانية،
فكانــت زيــارة إســياس إىل الخرطــوم يف  14ســبتمرب 2019م بعــد
أكــر مــن شــهر عــى توقيــع االتفاقيــة  ،مكــث يومــن يجــري لقاءات
مــع كبــار املســئولني يف كل األط ـراف ،ومــع أن مــا تــم بحثــه مــن
قضايــا قيــد الرسيــة والكتــان فقــد كان امللــف األمنــي بــن البلديــن
هــو أكــر امللفــات حضــورا يف املباحثــات جســب مــا كشــف عنــه
تلفزيــون الصــن بــأن كال مــن إرتريــا والســودان توصــا إىل توقيــع
اتفــاق أمنــي مشــرك  ،يتــم مبوجبــه التعــاون يف مجــاالت مراقبــة
الحــدود ومكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود وتعزيــز التعــاون يف
مجــاالت التدريــب العســكري وبنــاء القــدرات ،إضافــة إىل التعــاون
يف مجــال تبــادل املعلومــات األمنيــة واالســتخباراتية بــن الجانبــن.
وإذا نجــح الســودان يف تحقيــق الســام الشــامل مــع القوى املســلحة
فــإن إســياس يكــون فقــد أهــم ملــف كان ينــاور بــه ويلعــب بــه يف
الشــأن الســوداين ،ويفقــد أكــر حينــا ينجــح الســودان يف دعائــم
دولتــه الجديــدة عــى أســس الحريــة والســام والعدالــة .
--------------------------المحرر
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األستاذ المربي أحمد عمر
مدير جهاز التعليم اإلرتري في ذمة اهلل

اىل رحمة
رحــل عــن دنيانــا الفانيــة يف
اللــه األســتاذ املــريب /أحمــد عمــر الحــاج،
مــن أبــرز قيــادات جهــاز التعليــم اإلرتــري
وأحــد مؤسســيه ،وكان مديــره العــام بعــد
وفــاة الســيد محمــود ســبي  ،عمــل إداريــا
يف الجهــاز قبــل أن يكــون مديــره.
كان الراحــل مربيــا جليــا وشــخصية مؤهلــة
اتســمت بدماثــة الخلــق وطيبــة التعامــل

والتواضــع رغــم مكانتــه الكبــرة العلميــة
والعمليــة.
نقــدم تعازينــا عــى فقــده لــكل الشــعب
اإلرتــري وخاصــة زمــاءه الذيــن عملــوا
معــه وطالبــه الذيــن درســوا يف الجهــاز
وأرستــه  ،نســأل اللــه أن يتقبلــه  ،ويتغمــده
بواســع رحمتــه  ،ويســكنه فســيح جناتــه ،
ويبــارك يف ذريتــه وطالبــه  ،وإن للــه مــا
أعطــى ولــه مــا أخــذ وإنــا للــه وإنــا إليــه
راجعــون .
جهــاز التعليــم مؤسســة تعليميــة قــدم
خدمــات تعليميــة وتربويــة للمجتمــع
اإلرتــرى بالســودان دون متييــز  ،واســتوعب
وخــرج اآلالف مــن أبنــاء إرتريــا يف
املرحلتــن االبتدائيــة والثانويــة  ،باإلضافــة
إىل ذلــك أوجــد فرصــا تعليميــة جامعيــة
يف مجــاالت علميــة مختلفــة يف عــدد مــن
الــدول العربيــة.

تعاون أمني سوداني إرتري مشترك
اذاعة إرينـا

كشــف تلفزيــون الصــن بــأن كال مــن إرتريــا
والســودان توصــا إىل توقيــع اتفــاق أمنــي
مشــرك  ،يتــم مبوجبــه التعــاون يف مجــاالت
مراقبــة الحــدود ومكافحــة الجرائــم العابــرة
للحــدود وتعزيــز التعــاون يف مجــاالت التدريب
العســكري وبنــاء القــدرات  ،إضافــة إىل
التعــاون يف مجــال تبــادل املعلومــات األمنيــة
واالســتخباراتية بــن الجانبــن.
جــاء ذلــك حســب التلفزيــون الصينــي أثنــاء
الزيــارة األخــرة للرئيــس إســياس أفورقــي
للســودان والتــي التقــى فيهــا رئيــس مجلــس
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الســيادة ونائبــه إضافــة لرئيــس الــوزراء
الســوداين.
ومل تكشــف وســائل اإلعالم الســودانية واإلرترية
تفاصيــل زيــارة الرئيــس اإلرتــري والتــي أشــارت
إليهــا بأنهــا تــأيت يف ســياق تعزيــز العالقــات
التاريخيــة بــن البلديــن ،وكان الرئيــس اإلرتــري
قــد التقــى رئيس مجلــس الســيادة الفريق عبد
الفتــاح الربهــان يف اجتــاع منفــرد ومطــول.
الجديــر بالذكر بأن البلدين يحتفظــان بعالقات
ذات أبعــاد أمنيــة واســراتيجية مــع دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة الحليــف املشــرك
للبلديــن.

أفورقي سابع أثرى
رئيس في أفريقيا
متابعة ( وصف ) :

احتــل الرئيــس اإلرتــري إســياس أفورقــي
املرتبــة الســابعة يف قامئــة أكــر الرؤســاء
األفارقــة ث ـرا ًء ،وفــق التصنيــف الســنوي
ملوقــع ،naijaquestلعــام . 2019
وقــدّر املوقــع النيجــري املعــروف بإعداد
قوائــم ســنوية لــروات الرؤســاء األفارقــة
ثــروة افورقــي بـ  120مليــون دوالر.
يذكــر أن موقــع "تغ ـراي اون اليــن" كان
قــد نــر يف فربيــر  2015تقريـرا اخباريــا
حــول معلومــات قيــل انهــا مرسبــة مــن
احــد املوظفني الســابقني يف بنــك HSBC
الســويرسي كشــف فيهــا عــن 100
حســاب رسي يف هــذا البنــك مــن بينهــا
حســاب للرئيــس االرتــري بقيمــة 695.2
مليــون دوالر.
كــا ســبق لـــ موقــع أســنا ،أن نــر يف
العــام  2009وثيقــة تكشــف معامــات
مبئــات املاليــن مــن الــدوالرات يف البنوك
الصينيــة وبنــوك هونــغ كونــغ تعــود
للرئيــس اســياس ونجله واملجموعــة التي
تحيــط بــه.
تجــدر اإلشــارة هنــا ان الحكومــة االرترية
ظلــت تتعــرض النتقــادات مســتمرة مــن
قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة نتيجــة
انعــدام الشــفافية يف معامالتهــا املاليــة
حيــث ال توجــد ميزانية معلنــة وال تعرف
مصــادر الدخــل الحقيقيــة كــا ال تعــرف
أوجــه الــرف نســبة لغيــاب املؤسســات
الرقابيــة والترشيعيــة يف الدولــة.
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إغالق المعاهد اإلسالمية
في مدينة كرن وحقات

أفــادت األنبــاء الــواردة مــن أرض الوطــن
بــأن النظــام اإلرتــري قــام بإغــاق جميــع
املعاهــد اإلســامية يف إرتريــا شــملت مدينــة
كــرن وحقــات .وبذلــك تســبب يف حرمــان
آالف مــن الطلبــة لتلقــي العلــم يف شــئونهم
الحياتيــة والدينيــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن النظــام اإلرتــري املجرم
اعتقــل وســجن آالف من املشــايخ واألســاتذة
منــذ اإلســتقالل عــام  1991ومازالــوا مغيبــن
يف غياهــب الســجون التــي يديرهــا زبانيــة
النظــام .وهــذا الفعــل الــذي أقدم عليــه هذا
النظــام املجــرم إمنــا يربهــن حقــده وكراهيتــه
للديــن اإلســامي ويتحــن الفــرص للتتضيــق
عــى املســلمني يف شــتى مناحــي الحيــاة.
وهنــا ال بــد مــن التأكيــد بــأن املســلمني
يف إرتريــا ســوف يــزدادون قــوة وشــكيمة
للحفــاظ والدفــاع عــن دينهــم وكرامتهــم
وســوف لــن يهابــوا مــن زبانيــة إســياس عــى
مثــل هــذه األفعــال الشــنيعة التــي يســعى
النظــام بتجهيــل وإبعــاد املســلمني عــن
ثقافتهــم الدينيــة بإغــاق املعاهــد.
إســياس أفورقــي وعصابتــه اإلجراميــة رمبــا
يظنــون بإغــاق املعاهــد يوقفــوا التعليــم
الدينــي ملجتمعنــا ولكــن نقــول لهــم هيهات
ــل
هيهــات يقــول تعاىلُ (:هــ َو الَّــ ِذي أَ ْر َس َ
ـن الْ َحـ ِّـق لِ ُيظْ ِه ـ َر ُه َعـ َـى
ـدَى َو ِديـ ِ
َر ُســولَهُ بِالْ ُهـ ٰ
شكُــونَ).
الدِّيـ ِ
ـن كُلِّ ـ ِه َولَ ـ ْو كَ ـ ِر َه الْ ُم ْ ِ
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أكثر من  62سجنا يغيب فيها نظام إسياس الدكتاتوري عشرة آالف مواطنا

يعتقــل النظــام اإلرتــري منــذ بدايــة حكمــه عــام
1991م وحتــى اليــوم مــا يزيــد عــى عــرة آالف
معتقــل يف ســجون رسيــة وأخرى علنيــة ،وتوضح
صــورة الخارطةأعــداد املعتقــات وانتشــارها يف
كل أنحــاء إرتريــا  ،بلــغ عددهــا  62ســجنا وفقــا
لهــذه الخارطــة  ،وقــد يزيــد عددهــا أكــر مــن
ذلــك  ،غيــب نظــام إســياس يف هــذه الســجون

مواطنــن ذو إمكانــات وكفــاءات مختلفــة (
سياســيني ،عســكريني ،صحفــن ،أســاتذة ،علــاء ،
تجــار  ،طالب  ،نســاء  ،وغريهــم )  ،يقبعون فيها
دون محاكــات  ،ومحرومــن مــن كل الحقــوق
اإلنســانية املكفولــة للمعتقلــن  ،ويتعرضــون
فيهــا للتنكيــل والتعذيــب  ،وال أحــد يســتطيع
أن يتعــرف أو يتنبــأ مبصريهــم وحياتهــم .

مجموعة عنصرية تقتل وتجرح مدنيين عزل في مدينة صنعفي
يف حادثــة غريبــة يف ثقافــة املجتمع اإلرتري شــهدت
مدينــة صنعفــي يف األيام املاضية من شــهر ســبتمرب
الجــاري جرميــة نكــراء وعمليــة إرهابيــة نفذتهــا
مجموعــة عنرصيــة متطرفــة حيــث قامــت بهجوم
مســلح عــى عــدد مــن اهــايل مدينــة صنعفــي
عــى حــن غــرة  ،ودون أي ســبب أو مشــكلة تدفــع
باملجرميــن الرتــكاب جرميتهــم الشــنعاء ســوى أن
املســتهدفني مســلمني  ،وحســب شــهود عيان أسفر
الهجــوم عــن قتــى وجرحــى حالة بعضهم خطــرة ،
وتــم تنفيذ هذه العمليــة يف غيــاب ألي دور للنظام
سـواء يف متابعــة ومالحقــة أفـراد هــذه املجموعــة
املســلحة  ،أو االهتــام بالجرحــى يف تقديــم ما يلزم
مــن العــاج وتفيــد األنبــاء بأنهــم عانوا مــن اإلهامل
املتعمــد يف تلقــي العــاج الطبــي .
ويعــد هــذا االعتــداء الغاشــم الــذي ليــس هــو

األول مــن نوعــه دليــل عــى العنرصيــة والطائفيــة
املقيتــة التــي تتشــبع بهــا هــذه املجموعــة النازيــة
ضــد املســلمني يف إرتريــا  ،وهــذا الحــادث يوضــح
مــدى رعونــة هــذه املجموعــة العنرصيــة الطائفيــة
التــى ال تبــايل بقيمــة الوطنيــة وال تعــرف بالتعــدد
والتعايــش الدبنــي الــذي عاشــه شــعبنا اإلرتــري يف
عهــوده املاضيــة  ،ولخطــورة هــذا التوجــه الغريــب
عــى املجتمــع اإلرتــري بــكل فئاتــه املختلفــة وقواه
السياســية واملدنيــة مواجهة هــذا الســلوك املتطرف
بكل الســبل والوسائل إليقافه والحيلولة دون تناميه
 ،حفاظـاً عــى الوحدة الوطنية والتعايش الســلمي ،
وتفاديـاً لفتنــة دمويــة تنــوي هــذه املجموعــة جرنا
إليهــا  ،حتــى ننــرف بهــا مــن مهمتنــا الرئيســية
وهــي التخلــص مــن النظــام الديكتاتــوري املســتبد
الجاثــم عــى صــدر شــعبنا .
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كم من الوقت يجب أن تنتظر إرتريا التغيير؟

نــر ت منظمــة العالقــات الخارجيــة
 CFRاالمريكيــة يف موقعهــا بتاريــخ
 16ســبتمرب  2019مقــاال تحــت عنــوان :
كــم مــن الوقــت يجــب أن تنتظــر
إرتريــا التغيــر؟
بقلــم  :ميشــيل جافــن (متخصصــة
يف الدراســات االفريقيــة)  ،قالــت يف
مقالهــا :
يف األســبوع املــايض صنفــت لجنــة
حاميــة الصحفيــن إرتريــا بأنهــا "
البلــد األكــر رقابــة يف العــامل " .هــذا
االســتنتاج غــر املســتغرب ليــس ســوى
اضافــة حديثــة لســجل ارتريــا الســئ
وهــي دولــة غالبــاً مــا تبــدو متجمــدة
يتحكــم فيهــا حكــم االســتبداد يف وســط
منطقــة تتميــز بتغــرات عميقــة.
برغــم ان اتفــاق الســام لعــام 2018
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مــع إثيوبيــا ادى إىل اســقاط مــرر
الحكومــة اإلرتريــة عــى هيمنتهــا
املطلقــة عــى الســلطة وتجاهلهــا
للحقــوق املدنيــة والسياســية لشــعبها
لكنــه مل يــؤد ي يف الواقــع إىل فتــح
املجــال الســيايس .ففــي يونيــو تقــدم
أكــر مــن مائــة مــن املثقفــن األفارقــة
البارزيــن بخطــاب إىل الرئيــس اســياس
افورقــي معربــن عــن قلقهــم إزاء وضــع
الســجناء السياســيني والتدفــق املســتمر
مــن طالبــي اللجــوء مــن الشــباب هربــا
مــن قيــود الحيــاة يف إرتريــا التــي
فرضهــا اســياس .وكان الــرد عليهــم بــأن
شــككت وزارة اإلعــام يف دوافعهــم
واتهمتــم بــان غــر مطلعــن عــى
االوضــاع يف ارتريــا واعتــرت ذلــك
تدخــا يف الشــئون الداخليــة الن صياغــة

السياســات هــي مــن شــان الحكومــة
االرتريــة وشــعبها فقــط يف وجهــت
نظرهــا ولكــن بالطبــع الــكل يعــرف
حقيقــة وهــي ان اإلرتريــن ليســوا
أحــراراً يف التعبــر عــن ارائهــم بشــأن
هــذه القضايــا و إن ادعــاء الحكومــة
بتمثيــل إرادة الشــعب بصــورة مرشوعــة
ال تســتند إىل الحقيقة.يعتقــد الرئيــس
إســياس وأولئــك الذيــن يســانده انــه
يجــب أال يتــم تفكيــك آليــة القمــع
املنتــرة يف إرتريــا بســبب ضغــوط مــن
الخــارج .بــل ينبغــي عليهــم تفكيكهــا
ألن اإلرتريــن يســتحقون أفضــل .ويجــب
أن تــدرك النخبــة الحاكمــة التــي تعيــش
عــى وهــم املــايض أن التاريــخ مبــا
يف ذلــك التاريــخ اإلفريقــي الحديــث
مــيء بالقــادة املحرريــن الذيــن
أصبحــوا طغــاة وســقطوا  .ان الوضــع
الراهــن الــذي يرغــم فيــه االرتريــن
ان يكونــوا خاضعــن لســيطرة الدولــة
املســتبدة يهــدد ســامة ومســتقبل
إرتريــا نفســها الن حرمــان املواطنــن
مــن الحــق يف مناقشــة تطلعاتهــم
بحريــة ملســتقبل إرتريــا ورفضهــم
تنفيــذ الدســتور لتوفــر إطــار القانــوين
التخــاذ القــرارات يف املســتقبل ووســم
أي نشــاط معــارض بالخيانــة يــودي اىل
تعطيــل كل ســبل التطــور عــر التنميــة
السياســية الســلمية فــإن الحكومــة
الحاليــة بذلــك تجعــل الدولــة أكــر
هشاشــة.
(نقال عن جبهة الثوابت الوطنية للتغري)
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بيـان بمنـاسبـة الذكرى ( )58النطـالقة الكفـاح المسـلح

أيها الشــعب اإلرتري البطل:
ذكــرى الفاتــح مــن ســبتمرب التــي أطلقــت
فيهــا أول رصاصــة مــن القائــد الرمــز
البطــل حامــد إدريــس عــوايت تعتــر حدث ـاً
تاريخي ـاً مه ـاً  ،وحدث ـاً سياســياَ كبــراً تــم
فيــه إعــان الكفــاح املســلح ضــد املســتعمر
اإلثيــويب بعــد أن اســتنفذ الشــعب اإلرتــري
كل الوســائل السياســية والدبلوماســية
لنيــل اســتقالله وحريتــه والــذي حالــت
دونــه قــوى االســتكبار  ،حيــث تنــادى
األبطــال يف ثــورة مســلحة يقــف خلفهــا
ـعب أيب  ،خاضــت حرب ـاً رضوس ـاً قرابــة
شـ ٌ
ثالثــة عقــود يف مواجهــة قــوة عســكرية
غاشــمة ال ترعــى أي قيــم إنســانية،
مارســت كل أنــواع الحــروب القــذرة مــن
اعتقــاالت للرشفــاء  ،وإبــادة جامعيــة
للقــرى ،وتســميم للميــاه  ،وقيــادة معــارك
ضاريــة يف كل أنحــاء إرتريــا اســتخدمت
فيهــا الســاح الجــوي والقنابــل العنقوديــة
والنابــامل وكل األســلحة املحرمــة دوليــاً
لتحقيــق أهدافهــا اإلســتعامرية املقيتــة
مــن دون حســاب وال رقيــب  .حيــث فقــد
خاللهــا الشــعب اإلرتــري أعــز مــا ميلــك مــن
األنفــس واملمتلــكات تحــت سياســة األرض
املحروقــة التــي أتبعهــا اإلســتعامر اإلثيــويب
مــا أجــر الشــعب اإلرتــري اللجــوء إىل
الســودان يف عــام 1967م.
وبالرغــم مــن التضحيــات الجســام التــي
قدمهــا الشــعب اإلرتــري يف مواجهــة
املســتعمر  ،والصــر عىل التدمــر والتخريب
الــذي طــال األنفــس والــدواب واملــوارد
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الطبيعيــة مــن أجــل كــر عزميتــه  ،ورغــم
قلــة النصــر وشــح اإلمكانــات وضعــف
القــدرات العســكرية فقــد كان ميتلــك
الشــعب اإلرتــري اإلرادة الفوالذيــة التــي
مكنتــه مــن االســتمرار يف ثورتــه ال ترهبــه
قــوة العــدو وبطشــه  ،وال توهــن قــواه
وإرادتــه خــذالن النصــر  ،حتــى انتــزع
بعــون اللــه اســتقالله يف عــام 1991م
بعــزة وكرامــة بعــد دحــر جيــش االحتــال
الــذي خــرج مــن إرتريــا وهــو يجــر أذيــال
الخيبــة والهزميــة الشــنعاء أدت لهروبــه إىل
دول الجــوار وتســليم نفســه تــاركاً وراءه
العتــاد العســكري الــذي كان يبطــش بــه
املدنــن العــزل يف إرتريــا .
فــإن تحريــر األوطــان مــن االســتعامر
لــه طعــم خــاص ولهــذا ابتهــج الشــعب
اإلرتــري يف الداخــل والخــارج لهــذا النــر
املبجــل  ،وودع حقبــة املأســاة التــي طاملــا
متنــى وترقــب نهايتهــا  ،وبــدأ يف رســم
تطلعاتــه لعيــش كريــم حــر ،وبنــاء وطــن
يســوده االمــن والرخــاء ،يشــارك فيــه
جميــع اإلرتريــن بــكل ألوانهــم السياســية
واالجتامعيــة يف نظــام ســيايس يُعــي بقيــم
العدالــة والكرامــة االنســانية .لكــن لألســف
خــاب هــذا الحلــم وأصبــح رساب ـاً بقيعــة،
وارتــدت مــن جديــد حالــة االضطهــاد
واإلســتبداد لتــارس بصــورة أبشــع
وأشــمل ضــد الشــعب اإلرتــري مــن ِقبــل
عصابــة إســياس أفورقــي التــي انتهــزت
الفرصــة  ،فمحــورت انتصــارات الشــعب
لفــرض هيمنتهــا وبرنامجهــا االســتبدادي،

وأغلقــت البــاب دون عــودة أبطــال الثــورة
يف الخــارج ممــن يختلفــون معهــا يف الــرأي.
وقامــت باعتقــال مئــات العلــاء واألســاتذة
والسياســيني واإلعالميــن يف ظروف ال تراعي
الحقــوق اإلنســانية والعدليــة  ،ومــا زالــوا
مجهــويل املصــر أمواتـاً أم أحيــاء ؟!! مخالفاً
بذلــك كل الرشائــع الســاوية والقوانــن
الوضعيــة يف اإلخفــاء القــري الــذي أصبــح
منهجيــة النظــام يف التعامــل مــع املخالــف.
وأصبــح املواطــن يف الداخــل عبــارة عــن
ســجني يف وطنــه ممتهــن الكرامــة عــى يــد
عصابــة النظــام اإلجراميــة.
أيها الشــعب اإلرتري الباسل:
إن إرتريــا التــي كانــت مــرب املثــل
يف اإلبــاء والبطولــة صــارت اليــوم مثــاً
يف الســوء  ،فهــي أســوأ دولــة يف ملفــات
حقــوق اإلنســان وحريــات التعبــر وســوء
املعيشــة  ،األمــر الــذي يدعــو إىل العمــل
للتخلــص مــن هــذا النظــام وإعــادة
الثــورة بــكل مــا تعنيــه هــذه املفــردة مــن
أجــل تحريــر اإلنســان اإلرتــري  ،وتحقيــق
الكرامــة والعدالــة والعيــش الكريــم،
بتضافــر الجهــود بــن كل اإلرتريــن وقــواه
السياســية واملدنيــة يف الداخــل والخــارج
ويف كل املياديــن وبــكل الوســائل املتاحــة
ملواجهــة هــذا النظــام وإزاحتــه  ،فــا
اســتقرار وال تقــدم وال منــاء لشــعبنا إال
بذلــك .
وعندمــا نتحــدث عــن ذكــرى الفاتــح
مــن ســبتمرب فإننــا نســتلهم منهــا العــزة
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والكرامــة والفخــر واإلعت ـزاز وتجديــد روح
املقاومــة الســرداد الحقــوق املســلوبة .متــر
علينــا هــذه الذكــرى التاريخيــة الفاتــح مــن
ســبتمرب هــذا العــام ومنطقتنــا متــر بكثــر
مــن التحــوالت السياســية تســتدعي منــا
أخــذ العــر واالســتعداد لقيــادة التحــوالت
واملتغــرات القادمــة يف وطننــا الحبيــب.
وبالرغــم مــن التحــركات الشــعبية املطلبيــة
يف الــدول املجــاورة إال أن نظــام إســياس
أفورقــي مــازال يكابــر عــى شــعبه يف منــح
حقوقــه املرشوعــة يف العيــش الكريــم.
ونحــن عــى يقــن بــأن ريــاح التغيــر قادمة
بــإذن اللــه لــي ينعــم شــعبنا بالحريــة
واالنعتــاق مــن الظلــم واإلضطهــاد.
وبهــذه املناســبة التــي متثــل اإلبــاء
والشــمم ،والعــزة والكرامــة نجــدد األمــل،
ونقــوي اإلرادة  ،ونشــحذ الهمــم للعمــل
بجهــود مشــركة يف معركــة تحريــر اإلنســان
اإلرتــري ،لينعــم كغــره مــن شــعوب العــامل
باألمــن والكرامــة يف بلــده .
ومتــي ذكــرى انطالقــة الــكاح املســلح
املســئولية الكــرى عــى القــوى السياســية،
وتســتوجب عليهــا أن تتســامى عــن
خالفاتهــا االنرصافيــة ،وترتقــي بعملهــا إىل
االنشــغال بهمــوم الوطــن واملواطــن التــي
تتوحــد فيهــا كل األطـراف  ،وأن تطــور مــن
آلياتهــا ووســائلها  ،وأن تعــزز وتضاعــف
مــن جهودهــا حتــى تختــر املســافة
وتحقــق املأمــوول منهــا .
ولألوطــان يف دم كل حــر  ...يــد ســلفت
وديــن مســتحق
املكتب التنفيذي
للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري
2019/9/1م
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خبر  ..وتعليق ..
د .حسن سلمان :

الخبر:
أعلنــت الســلطات اإلثيوبيــة اليــوم بأنهــا
كشــفت خليــة إرهابيــة تابعــة لداعــش
كانــت تنــوي تنفيــذ عمليــات إرهابيــة
داخــل أديــس أبابــا هكــذا الخــر.
التعليق:
 /١تعيــش إثيوبيــا هــذه الفــرة مرحلــة
جديــدة بعــد مجيــئ رئيــس الــوزراء
اإلثيــويب أيب أحمــد وهــي مرحلــة اتســعت
فيهــا هوامــش الحريــات والحقــوق كــا
زادت فيهــا مســاحة املشــاركة السياســية
للمســلمني وزادت حركــة الدعــوة والتعليم
اإلســامي وال شــك فــإن ذلــك يزعــج الكثري
مــن الجهــات املعاديــة لهــذا االنفتــاح
ومــن مصلحتهــا التخطيــط إليقــاف ذلــك
بــكل الوســائل املتاحــة مبــا فيهــا تحريــك
ملــف اإلرهــاب وصناعتــه وهــذا أمــر صــار
معلومــا لــكل متابــع للملــف اإلســامي يف
املنطقــة فاإلرهــاب صناعــة يتــم انتاجهــا
ملواجهــة حركــة الشــعوب التــي تنشــد
الحريــة والتغيــر والنهضــة.
 /٢مل تفكــر داعــش وال غريهــا يف منطقــة
الصومــال مهاجمــة إثيوبيــا خــارج األرايض
الصوماليــة فــا هــو الجديــد اآلن الــذي
جعــل داعــش تفكــر يف العمليــات داخــل
إثيوبيــا؟ إن مــن يتابــع داعــش منــذ
تأسيســها يالحــظ بأنهــا أداة مــن أدوات
املنظومــة املتحكمــة يف املنطقــة وتعمــل
جاهــدة لــرب أي تحــرك إســامي
حقيقــي للتحــرر ورضب الثــورات الشــعبية
عامــة ومدعومــة بشــكل مبــارش مــن قــوى
الثــورة املضــادة يف املنطقــة لتحويــل ثورات

الشــعوب إىل حــاالت إرهابيــة يجــب
محاربتهــا عامليــا وهــذه الجهــات متواجــدة
اآلن يف القــرن األفريقــي بقــوة وســتعمل
عــى تفعيــل ملــف اإلرهاب تحت مســمى
داعــش وغريهــا لتنفيــذ املشــاريع املعاديــة
لشــعوب املنطقــة وبالتــايل فداعــش تحركها
ال عالقــة لــه بالحــركات الجهاديــة بقــدر مــا
هــي أداة وظيفيــة وبندقيــة لإليجــار.
 /٣علينــا أال ننظــر لألحــداث يف منطقــة
القــرن األفريقــي بشــكل معــزول فاألحداث
مرتابطــة وبينهــا خيــوط ناظمــة فــا
يجــري يف إثيوبيــا ورشق الســودان و إرتريــا
وخاصــة حــوادث أكيل قــوزاي وعالقــات
النظــام اإلرتــري وتحالفاتــه املشــبوهة كلها
ترمــي لهــدف واحــد وهــو إشــعال املنطقــة
وإعــادة رســم خارطتهــا مــن جديــد مبــا
يحقــق الضبــط والســيطرة والتحكــم عــى
شــعوب املنطقــة ومنــع تحررهــا ونهــب
ثرواتهــا.
 /٤عــى املســلمني يف منطقــة القــرن
األفريقــي اليقظــة والحــذر مــن هــذه
املشــاريع املشــبوهة التــي ترفــع شــعارات
براقــة وهــي مشــاريع مدمــرة وال تخــدم
املصالــح اإلســامية بــل توقــف وتعطــل
املشــاريع الســلمية التــي وجــد فيهــا
املســلمون فرصــة كبــرة مل يجدوهــا منــذ
عــدة قــرون وخاصــة يف إثيوبيــا وبالتــايل
يلــزم الوضــوح يف املوقــف مــن هــذه
االتجاهــات ورفضهــا وتنبيــه الشــباب أال
ينجــر لهــا يك ال يكونــوا وقــودا ملعــارك
خــارسة وغــر مجديــة.
اللهــم أبــرم لهــذه األمــة أمر رشــد يعــز فيه
أهــل الطاعــة ويــذل فيه أهــل املعصية.
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حراك الشعب والثورة وصناعة التغيير
منصـور طــه

ظاهــرة الثــورات والحــراك الشــعبي ظاهــرة تتطــور وتنتقــل مــن منطقــة ألخــرى  ،ومــن شــعب آلخــر  ،كل
منــه يصنعهــا علــي طريقتــه ومعطياتــه الخاصــة  ،وتتوالي أحداثهــا عبر قوالــب ذات طابع يلبــي حاجتها
وتحدياتهــا ومشــكالتها التــي تتصــدى لها  ،ولكــن المحفــزات وعوامل النجــاح تتدداولها الشــعوب .

(ولعــل أهــم مــا ينبغــي إدراكــه يف فكــرة
الثــورة أنهــا ليســت خيــارا بــن خيــارات ،وإمنــا
هــي مبثابــة ممــر إجبــاري ،بعــد أن يســدّ
النظــام الســائد كل الطــرق نحــو التغيــر أو
التجديــد أو التطويــر ،وألنهــا تــأيت كحــاالت
انفجاريــة فجائيــة وصادمــة وعنيفــة ،ومــن
خــارج التو ّقعــات ،قوتهــا بقــدر الطاقــة
املحتبســة فيهــا ،لــذا فهــي ال ميكــن التحكــم
بهــا والــذي أكــر يقينيــة عــى هــذا الصعيــد
أن الثــورات تنهــي حالــة االســتعصاء ،أو
االنســداد ،يف تطـ ّور املجتمعــات املعن ّيــة مهام
كانــت مآالتهــا ،وتع ّرجــت مســاراتها ،ومهــا
كانــت أمثانهــا) ،وظاهــرة االســتبداد وأنظمــة
الطغيــان ومنظومــات الفســاد الســيايس
واالقتصــادي مــا هي إال سالســل وحلقــات أرس
وارتهــان الشــعوب  ،وأدوات تحركهــا القــوى
االســتعامرية المتصــاص وانتهــاك مقــدرات
الشــعوب ؛ لتكــون حبيســة أســرة ال تقــوى
عــي النهضــة واالنتهــاض  ،وال متلــك حريــة
وال إرادة  ،ووقــود الثــورات وباعثهــا القــوي
عــي النهضــة واإلبــاء (قيــم التضحيــة والفــداء
 ،والتعــاون والتعاضــض ونــرة املظلــوم
واألخــاق الكرميــة التــي تدعــو إىل معــايل
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األمــور)  ،فهــي التــي تعالــج التشــوهات
الكبــرة يف قيــم وبنيــة املجتمــع  ،وتنفــي عنــه
ركام التغييــب والتشــويه واملحــن والنــوازل
وبــاء الطغيــان الــذي يحــاول أن يصنــع شــعبا
عبــدا يعكــف يف عبوديتــه لــه.
انتظمــت أفريقيــا ثــورة الدميقراطيــات
والحريــات  ،وتغــرت ثلــة مــن األنظمــة
االســتبدادية التــي أرهقــت شــعوبها زمنــا
طويــا ،وامتــدت رياحهــا لتشــمل القــرن
األفريقــي ورائدتــه إثيوبيا  ،وقــد انفتح نظامها
يف ظــل قيــادة أيب أحمــد الــذي قــاد شــعبه
إىل ظــال واســعة مــن الحريــة واإلصالحــات
السياســية  ،وفتح الباب واســعا أمــام الخارجني
عــن القانــون والبــاد مــن هــؤالء الثائرين عيل
النظــام الــذي ســبقه  .قيــادة أيب أحمــد جاءت
نتاجــا لحـراك وثــورة شــعبية طويلــة وصامــدة
غــرت مجــرى دميقراطيــة انتقائيــة متلبســة
باســتبداد طائفــة مــن الشــعب  ،تحظــي بــكل
االمتيــازات السياســية واالقتصاديــة التنمويــة
إىل دميقراطيــة تســع كل الشــعب االثيــويب .
إثيوبيــا تشــهد تحــوالت كبــرة سياســية
واقتصاديــة ومجتمعيــة لعوامــل ومؤثــرات
داخليــة  ،وشــهدت حـراكا عارمــا للقوميــات،

مطالبــة بحقوقهــا  ،ووقفــات احتجاجيــة قوية
وحشــود شــعبية ثائــرة لســنوات متواليــة
انقلــب إىل عنــف كاد ينفلــت عرقيــا  ،وهــو
مــن تداعيــات الثــورة الســالبة  ،ونتــاج لحالــة
االنفتــاح والحريــة بعــد الكبــت واالســتبداد
واملظــامل الــذي طــال الشــعب وخلــف غبنــا
حــادا  ،لكــن تعــود األمــور إىل مســارها
الطبيعــي خاصــة مــع انضبــاط املؤسســة
السياســية بخطــة ونهــج اإلصــاح وتوطــن
الحريــة والعدالــة واالســتقرار  ،وامتصــاص
الغــن الشــعبي برفــع املظــامل وبالتنميــة
العامــة .هــذا التحــول يف إثيوبيــا ســيكون
لــه ارتداداتــه يف القــرن األفريقــي  ،ويتعــدي
أثــره عــي اإلقليــم وخاصــة إرتريــا  ،وســيهتز
الوضــع الســيايس فيهــا ويتفاعــل الشــعب
مــع ريــاح الحريــة وريــاح التغيــر  .وبعــد
املصالحــة والنظــام الجديــد ال بــد مــن إعــادة
النظــر يف فهــم إثيوبيــا ومكوناتهــا  ،وكيفيــة
التواصــل واالســتفادة منهــا ،والعالقــة بإثيوبيــا
لهــا خصوصيــة العتبــارات اجتامعيــة ودينيــة
وجــوار لــه امتــداد وإرشاف عــى الجغرافيــا
 ،كل ذلــك حــارض بقــوة ولــه تأثــره الداخــي
عــي إرتريــا ويلبــي هــوى جــزء مــن ســكانها
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 ،وهــذا مــا ال ميكــن إغفالــه ،ولذلــك تحتــاج
إرتريــا إىل عالقــة ذات طابــع خــاص يلبــي
املصالــح والعالئــق االجتامعيــة والدينيــة ،
كــا ال يحصــل تغيــر يف إرتريــا مــامل يحصــل
تغيــر يف إثيوبيــا؛ فــإن تجربــة الثــورة والتحرر
عكســت حالــة تفكــر الثــورة اإلرتريــة يف
بنــاء وتطويــر حليــف ثــوري ضــد النظــام
اإلثيــويب الــذي تحــول إىل االشــراكية مــن
التوجــه الكنــي يف حكــم هيــا ســايس
الــذي كان محمــوال غربيــا أمريكيــا  ،مــع
غرابــة ثــورة التجــراي التــي ال تختلــف مــن
حيــث األيدلوجيــة عــن نظــام منغســتو الــذي
كان يحتمــي باملعســكر الرشقــي .ومســتوى
التفاعــل الســيايس الداخــي لقوميــات إثيوبيــا
يف تحديــد مطالبهــا وأخــذ حقوقهــا خطــا
خطــوات ومراحــل يؤســس إلثيوبيــا جديــدة
ليســت إثيوبيــا األمــس  ،وهنــا رضورة البحث
والصناعــة يف العالقــات الخارجيــة عــن الذيــن
يؤيــدون حقــوق الشــعب اإلرتــري املرشوعــة
يف أرضــه ووطنــه  ،ويســاندون عدالــة كفاحــه
ومطالبــه .
والجنــاح الثــاين للتغيــر يف القــرن األفريقــي
جــاء يف ثــورة الشــعب الســوداين ضــد
االســتبداد ،امتــدادا وتجديــدا لثــورات الربيــع
العــريب  ،لكنــه متفــردا يف الريــادة بطريقتــه
وأدائــه يراكــم تاريخــه ويســتدعي آثــاره يف
قيامــه ونهوضــه ضــد االســتبداد  ،حتــي كانــت
ثورتــه يف طورهــا الثــاين يف العــام 2018م ،
والتــي تحولــت مــن ثــورة نخــب إىل ثــورة
شــعب يعيــش قضايــاه وأزماتــه ،وقــد مــرت
مبحطــات عربتهــا يف خطواتهــا وتسلســل
أحداثهــا إىل مراحــل حققــت بها نجــاح الثورة.
فــكان عبورهــا األول بالتأســيس للوعــي
الشــعبي املناهــض واســتحضار الذاكــرة
التاريخيــة يف املقاومــة  ،واختيارهــا توقيتــا
يعــر عــن ثــورة ناجحــة تســتلهم منهــا
املحف ـزات  ،والح ـراك الــذي يســتخدم أدوات
متعــددة وخطــوات تراكميــة يف طريــق التغيري
وأســاليبه.
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وكان عبورهــا الثــاين بااللتقــاط للحاجــة
الشــعبية يف رضورات املعــاش الــذي تــأزم
باملســالك االقتصاديــة والسياســية التــي
راكمــت الفســاد االقتصــادي رديفــا للفســاد
الســيايس  ،والشــعب يف وعيه العــام قد يؤجل
معالجــة ومواجهــة الفســاد الســيايس ملالحظة
الكلــف الباهظــة يف مقاومتــه  ،وال يصــل إىل
وعيــه الجمعــي تأكيــد أهميــة املناهضــة  ،أو
يعتربهــا ويربــط بينهــا وبعــض املظاهــر مــن
رصاعــات وخالفــات النخــب السياســية التــي
تخــاف منهــا لئــا تقودهــا إىل املجهــول  .ويف
املقابــل تهتــم بــه النخــب السياســية واملثقفة
حيــث أصابهــا الــرر واألذى مبكـرا وتــن من
وطأتــه وشــدته  ،وقــد ال يخلــو اهتاممهــا مــن
املصالــح الخاصــة والتطلعــات لــدى بعضهــا .
ويف عبورهــا الثالــث كادت يف بعــض محطــات
الثــورة أن تنحــرف عــن مســارها وأهدافهــا
باملســالك العنفيــة والتوجهــات العنرصيــة
والتشــويش عــى املطالــب العادلــة  ،وهــي
غايــة تحــاول أن تعملهــا األنظمــة املســتبدة
إلربــاك الثــورة وتفكيكها وتفريقهــا ،وتتامهى
معهــا بعــض العنــارص التــي يقــر وعيهــا عن
فهــم مبــادئ العــدل  ،لكــن كان االلتقــاط
واعيــا  ،والنقــل والعبوررسيعــا مــن مربعــات
التخريــب واالحــراب إىل مهــات الوعــي
النابــه باملصالــح والغايــات الكبــرة التــي
تعــر عــن حــب الشــعب أن يعيــش حــرا
كرميــا ســمحا  ،وهــذا جانــب يتطلــب حراســة
شــديدة وتجديــدا للعهــد.
وكان عبورهــا الرابــع عدالــة ومرشوعيــة
املطالــب التــي قدمتهــا كمبــادئ ومطالــب
محــل اتفــاق عــام ،ومســتوى يوجــه مســرة
الثــورة الجامهرييــة ويخاطــب وجدانهــا ،
ومحــددات تعمــل بهــا يف إســقاط النظــام .
وكان عبورهــا الخامــس النقلــة االس ـراتيجية
يف الحـراك الشــعبي يف تحديــد نقطــة ارتــكاز
تاريخــا ومكانــا  ،ميثــل رمزيــة وأمانــا محف ـزا
لالحتشــاد الجامهــري الكبــر ،يف مجــاورة
كرميــة وأبويــة تخاطــب القــوات املســلحة

وتجــدد الثقــة لالرتفــاق والتعاضــض يف
مســرة التغيــر ،فلــم يخــب الظــن فيهــا فكان
ميدانهــا ميدانــا مليــاد الكتلة البرشيــة الباهرة
والتحــول املفصــي يف تكــون االعتصــام الــذي
تبلــورت مطالبــه يف وضــوح وقــوة  ،والكلمــة
التــي ينتظــر ســاعها كل النــاس وانتقــل
صداهــا إىل كل مــكان.
وكان عبورهــا الســادس الصمــود يف ميــدان
االعتصــام والدعم املــادي للمعتصمني وترتيب
كافــة التجهيـزات الغذائيــة والدوائيــة والتأمني
والحراســة الخاصــة مــن املعتصمــن ،تــم توفري
كافــة هــذه املعينــات بالتربعــات واملشــاركات
الشــعبية ودعــم القطــاع الخاص  ،هــذه الثورة
الشــعبية واالعتصــام الحاشــد  ،ســبقه ح ـراك
طويــل تتعــدد مواقعــه وطرائقــه يتصــف
بطــول النفــس وسياســة الرتكيــز الهــادئ الــذي
يتــواىل حراكــه  ،وتشــعله حــرارة قضيتــه
وعدالــة مطالبــه والتــي تحمــل يف ســبيلها
العنــاء والكلــف يف األرواح واألمــوال وغريهــا .
ومــع هــذا التغيــر والتحــوالت التــي رست يف
املنطقــة بقــي يف عقــد القــرن األفريقــي نظــام
إرتريــا الــذي يشــكل جســا شــاذا ومعيقــا
لريــاح التغيــر يف املنطقــة  ،لكــن ســتأيت عليــه
مــن أبــواب متعــددة وســتغالبه وتغلبــه ،
والشــعب اإلرتــري لــه محطاتــه الثوريــة ضــد
االســتبداد وتاريخــه النضــايل ضــد االســتعامر
رغــم التآمــر الخارجــي والداخــي عــى ثورتــه
 .وهنــا محفـزات خارجيــة وداخليــة للحـراك
الشــعبي يف إرتريــا  ،فاملحفــزات الخارجيــة
هــي الحركــة الحاصلــة يف اإلقليــم وجوارهــا
املبــارش والــذي لــه عالئــق وتواصــل مؤثــر
عــى الداخــل ،كــا أن تغــر حالــة الحــرب مــع
إثيوبيــا إىل مصالحــة انقطعــت بهــا مــررات
االســتنفار والتعبئــة للحــرب التــي تشــغل
النــاس عــن قضاياهــم ومشــكالتهم ومطالبهم
السياســية ،والتي اســتخدمها النظــام يف اإللهاء
ورصف النــاس عــن حقوقهــم  ،وكــذا التحوالت
التــي تشــهدها الســاحة السياســية الســودانية
لهــا أثــر كبــر عــى الوضــع الســيايس يف إرتريا،
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خاصــة إذا اســتقرت الدولــة بنظــام ســيايس
يحقــق الحريــة والعدالــة وبحـراك دميقراطــي
واعــي  ،والحــراك الســيايس الشــعبي يف
الســودان وتجربــة ثورتــه يف تغيــر النظــام
االســتبدادي ســرفد مســرة الح ـراك الشــعبي
التغيــري يف إرتريــا وسـراكم خربتــه وتجربتــه،
وبالتأكيــد ســقوط النظــام االســتبدادي يف
الســودان يعتــر انهيــار حائــط كبري كان يســند
بنايــة النظــام االســتبدادي يف إرتريــا ،كان
النظــام يف الســودان يقوم ويعمــل دور املعيق
واملانــع لثــورة التغيــر لتشــابه االســتبداد
بينهــا  ،ويوفــر األمان للنظــام يف إرتريــا الذي
جعلــه يتــادي يف ســلوكه اإلجرامــي يف قمــع
وانتهــاك حرمــات الشــعب اإلرتري  ،والشــعب
اإلرتــري ينظــر بعمومــه وخصوصــا املســلمني
منهــم ينظــرون إىل الســودان امتــدادا وجــوارا
تربطهــم بــه روابــط متعــددة ووشــائج قويــة،
بالرغــم مــن املواقــف املتقلبــة التــي تعمــد
إليهــا األنظمــة السياســية ويتحمــل عناءهــا
الشــعب املســكني
وأمــا املحفـزات الداخليــة تتمثــل يف األوضــاع
املأســاوية التــي يعيشــها الشــعب اإلرتــري يف
اســهدافه يف حياتــه ويف قيمــه ودينــه وحريته،
ويف معيشــته بالتضييــق عــى كســبه وســعيه
ومطاردتــه يف لقمــة عيشــه ورزقــه  ،وأمنــه
واســتقراره  ،واســتهداف مؤسســاته التعليميــة
بتغييــب معلميه وشــيوخه وأســاتذته ومراكزه
ومعاهــده يف كل املــدن وكل البــاد  ،وقــد
لخصــت الوصــف للوضــع القائــم يف إرتريــا
التقاريــر الدوليــة والتقــي األمميــة إذ( تشــر
التقاريــر أن إرتريــا تســجل أحــد أكــر معدالت
الهجــرة يف العــامل ) وبقولهــا  « :ليــس القانــون
هــو الــذي يحكــم اإلرتريــن ،بــل الخــوف» ،
االعتقــال العشــوايئ ميــارس عــى املشــاع .ليس
بإمكانــك أن تعــرف ملــاذا اعتقلــت ،مــا التهــم
املوجهــة إليــك؟ ،متــى يفــرج عنك؟ ،أيــن أنت
معتقــل؟ ،وملــاذا أنت؟،واملــوت هــو املخــرج
الوحيــد مــن املعتقل ،حتــى كبار رجــال الدين
– املســلمني واملســيحيني عــى الســواء ،فــا
العدد ()30
محرم 1441هـ ــ سبتمبر 2019م

تفرقــة يف القمــع هنــا).
املشــكلة أن املجتمــع اإلرتــري إزاء كل هذا هو
أمــام خياريــن  :إمــا أن يواصــل العيــش عــى
نحــو انتهــاك حقوقــه وكرامتــه  ،يعيــش مرشدا
عــى هامــش املجتمعــات األخــرى  ،وســجينا
بكراهــات الظلــم والعســف  ،والبقــاء عــى
هامــش التاريــخ العاملــي  .أو يكــر الحلقــة
الســيئة التــي متثلهــا نظــم وســلطة االســتبداد،
وهــو مــا يحصــل ،رغــم التكاليــف والتحديات
التــي تنجــم عــن ذلــك) وقــد انتهــت مرحلــة
الكفــاح املســلح نحــو االســتقالل  ،وجــاءت
مرحلــة الكفــاح مــن أجــل الحريــة وإزاحــة
الطغيــان واالســتبداد  ،وكــا حصــل اإلجــاع
الوطنــي عــى النضــال مــن أجــل االســتقالل ال
بــد مــن اإلجــاع الوطنــي مــن أجــل الحريــة
والكرامــة  ،وتعبئــة كل املــوارد اإلنســانية
الشــعبية واملجتمعيــة يف تالحــم وتعاضــد تــام
لنيــل هــذه الحقــوق  ،وحينهــا ال يكــون بــد
أمــام قــوى االســتبداد والقــوى العــدوة لحريــة
وكرامــة الشــعب مــن االستســام واالنهيــار .
املكتســب واملرتكــز األول لحــراك الشــعب
التغيــري هــو وعيــه بحقوقــه ووحــدة إرادته،
والتفافــة حــول قضايــاه ومطالبــه األساســية ،
ووعيــه بزيــف ومطامــع نظــام الطاغيــة الذي
اســتبد ومتــادى يف إرهــاق الشــعب وتهــرب
مــن اســتحقاقات االســتقالل يف توفــر الحريــة
والعدالــة واألمــان وكافــة حقــوق املواطنــة،
وســاق البــاد يف سلسلســلة مــن األزمــات ،
هــذا كفيــل بقيــام حـراك شــعبي قــوي ورفــع
صــوت ســيايس ومطلبي جهــر  ،يدعــو إلزاحة
االســتبداد ونيــل حقوقــه السياســية واملدنيــة
كاملــة .
واملعارضــة التــي صمــدت طويــا يف مناهضتها
للنظــام وبيــان فســاده وتعريتــه وثباتهــا عــي
مبــدأ محاربتــه ومل تقبــل أي مســاومات  ،كان
لهــا تأثريهــا مــع األســباب األخــرى يف خــروج
الكثــر مــن منــارصي النظــام والعاملــن يف
منظومتــه والحاملــن لفكرتــه  ،لكنهــا فشــلت
يف تحقيــق تالحــم شــعبي واتحــاد إرادتهــا

السياســية لتغيــر النظــام الــذي مــارس كل
ألــوان الظلــم والطغيــان  .رغــم أنهــا كانــت
رهينــة املصالــح والتقلبــات السياســية لــدول
الجــوار  ،والتــي متــارس دورا ضاغطــا تعــوق
مســرتها النضاليــة ضــد النظــام  ،فلــم تجــد
نصـرا خالصــا يتوافــق مــع مصالــح ومطالــب
الشــعب اإلرتــري  ،ويتفهــم لحقيقــة الظلــم
الواقــع عليــه وحرمانــه مــن العيــش الكريــم
عــي أرضــه ووطنــه .
ولكــن كانت تحتــاج املعارضة يف هــذه املرحلة
إىل إعــادة تعريــف لهــا  ،وإعــادة تعريــف
ملهامهــا واألرض التــي ميكــن أن تنطلــق منهــا،
وتجديــد وتحديــث ملفهــوم العالقــات مــع من
تصنعهــا ومــاذا تحقق بهــا  ،فليســت األهداف
واحــدة وال املطالــب واحــدة  .كــا تحتــاج إىل
مللمــة أطرافهــا  ،وصياغــة برنامــج وهيكليــة
تســتوعب كل القــوى بتعــاون بنــاء وتنــوع
معتــر يخــدم لصناعــة التغيــر ،وتجديــد
مرشوعهــا ومراجعــة أهدافهــا ومبادئهــا  ،وال
بــد مــن ترسيــع جهودهــا ملالحقــة املوقــف
الســيايس املســتجد لتكــون طرفــا فاعــا
وضامنــا ملســرة التغيــر الشــعبي ،والتعبــر
والتوجــه بواجهــة واحــدة وخطــاب واحــد إىل
القــوى السياســية والقــوى الثوريــة يف املحيــط
الجغــرايف  ،ورضورة الفاعليــة يف ابتــكار
طرائــق ووســائل الكفــاح والتعبئــة الشــعبية
والسياســية  ،وإىل توحيــد جهودهــا لتوجيــه
الحركــة الشــعبية املتكاتفة التــي تحمل مبادئ
وشــعارات واحــدة  ،وبنــاء حركة رفض شــعبية
واســعة ومتالحمــة  ،قامئــة عــى وعــي حقيقي
وإرادة صلبــة .
كــا ال بــد مــن بنــاء منظــات مجتمــع مــدين
متنوعــة تغطــي كل االحتياجــات الشــعبية
القانونيــة والسياســية واإلعالميــة والثقافيــة
واالجتامعيــة واالقتصاديــة والخدميــة  ،ولهــا
حلقــات ربــط شــعبية تــؤدي إىل حــراكات
متنوعــة ومتســقة تخــدم الهــدف الــكيل يف
تثبيــت الحقــوق وحاميــة املكتســبات .
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تحديات الحركة اإلســامية اإلرترية في المستقبل
أبو عفراء

الحركــة اإلســامية اإلرتريــة بحاجــة
لوضــع رؤيــة واضحــة املعــامل الســترشاف
املســتقبل الــذي أصبــح مــن أهــم العلــوم
اإلســراتيجية يف جميــع مناحــي الحيــاة.
ويجــب أن تضــع لهــذه الرؤيــة الخطــط
اإلســراتيجية املســتقبلية بنــا ًء عــى قــراءة
التاريــخ وتطــورات األحــداث  ،ومــن ثــم
إســتخالص العــر والــدروس العلميــة  ،يجــب
أن تكــون القـراءة لألحــداث بواقعيــة حيــث
أن اســترشاف املســتقبل يوفــر لصنــاع القـرار
فرصــة وضــع الخطــط واالســتعدادات ملــا
هــو متوقــع الحــدوث قبــل حدوثــه لوضــع
التدابــر الالزمــة ،إمــا بالتنبيــه لخطــر داهــم
ومحــدق قــادم ومحاولــة تفاديــه  ،أو بإدراك
فرصــة متاحــة ينبغــي االســتفادة منهــا.
ومبــا أننــا نعمــل يف املجــال الســيايس مــن
الــروري أن نقــرأ األحــداث بصــورة
علميــة  ،ونقــوم بتحليلهــا بطريقيــة
مهنيــة للوصــول إىل الخطــط اإلســراتيجية.
وبفضــل التخطيــط اإلسـراتيجي واســترشاف
املســتقبل تبقــى األمــم وتزدهــر  ،وبدونــه
تــذوب وتندثــر .وســبب ذلــك يعــود لعــدم
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االهتــام بدراســة املســتقبل  ،أو قراءتهــا
الخاطئــة لتطــورات املســتقبل  ،وفشــلها يف
اتخــاذ املواقــف املطلوبــة التــي متكنهــا مــن
االســتعداد للفــرص والتحديــات املســتقبلية.
الحركــة اإلســامية بحاجــة إىل إعــادة القراءة
ملجريــات األحــداث األقليميــة والدوليــة مبــا
يالمــس الواقــع وبــرورة النظــر يف مــآالت
العمــل اإلســامي يف إرتريــا.
مــا زال االهتــام الغــريب بــدول القــرن
اإلفريقــي مســتمراً ،خاصــة فيــا يتعلــق
بالحــركات اإلســامية ،يف ظــل الخصوصيــة
التــي تتميــز بهــا دول املنطقــة ،ويف ظــل
الرصاعــات املســتمرة التــي تشــهدها عــى
مــدار الســنوات األخــرة.
ويف هــذا اإلطــار قــدم معهــد شــال
أفريقيــا الســويدي تقريــراً بعنــوان
“الحــركات الجهاديــة اإلســامية العابــرة
للحــدود ،والرصاعــات بــن الــدول يف القــرن
األفريقــي" ،وكاتبــه هــو الدكتــور محمــد
صالــح أســتاذ سياســات التنميــة مبعهــد
الدراســات االجتامعيــة يف جامعــة ليــدن
بهولنــدا وهــو مــن أصــول أفريقيــة .وصــدر

هــذا التقريــر يف إبريــل 2011م ،والــذي
حــاول رســم خريطــة للحــركات الجهاديــة
اإلســامية يف املنطقــة ودورهــا يف تأجيــج
الرصاعــات بــن الــدول .واملالحــظ يف أكــر
الدراســات الغربيــة إشــارتها إىل أن اإلســام
الســيايس هــو الســبب يف تأجيــج الرصاعــات
وانــدالع الحــروب يف العــامل  ،وهــو بــا شــك
تقييــم عــدايئ مــع ســبق االرصار والرتصــد
للنيــل مــن املســلمني.
واســتعرض التقريــر دور وتأســيس حركــة
الجهــاد اإلســامي اإلرتــري يف أواخــر
الثامنينيــات للقــرن املــايض والجامعــات
املكونــة لها  ،وصــوالً إىل الخالفــات البينية يف
بدايــة التســعينيات .حيــث وصــف التقريــر
الحركــة اإلســامية اإلرتريــة بأنهــا تســتخدم
اإلســام الراديــكايل كأيديولوجيــة للتحــرر
الوطنــي .هــذه املتابعــة مــن الغــرب تبــن
مــدى اهتاممهــا باملنطقــة  ،وأيضــا توجــد
متابعــة دقيقــة وترقــب للحــركات اإلســامية
يف متددهــا وأفكارهــا ملحاربتهــا بالوكالــة أو
باالصالــة.
ويذكــر التقريــر بــأن ســبب قطــع العالقــات
بــن الســودان وإرتريــا بعــد االســتقالل
كانــت حركــة الجهــاد اإلســامي اإلرتــري
حيــث يقــول (عــى ســبيل املثــال اتســمت
العالقــات بــن إريرتيــا والســودان بالصعوبــة
منــذ بدايــة اســتقالل إريرتيــا بســبب دعــم
الجبهــة القوميــة اإلســامية للجهاديــن
اإلريرتيــن مثــل حركــة الجهــاد اإلســامي
اإلريــري بقيــادة خليــل محمــد عامــر،
ونائبــه أبــو ال ـراء ســلامن حســن ،وكالهــا
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معروفــان بأفكارهــا الجهاديــة املتطرفــة
وعالقاتهــا مــع تنظيــم القاعــدة )،إنتهــى.
يذكــر التقريــر هــذه املعلومــات املغلوطــة
للبنــاء عليهــا ملحاربــة املســلمني يف املنطقــة.
وإذا كان هــذا التقريــر يســلط الضــوء عــى
دور الحــركات الجهاديــة يف تأجيــج ال ـراع
بــن الــدول يف القــرن اإلفريقــي ،فقــد ســبقه
تقريــر آخــر صــدر عــن معهــد القانــون
الــدويل والسياســة الرنويجــي بعنــوان
“اإلســاميون يف القــرن اإلفريقــي :تقييــم
األفــكار والجهــات الفاعلــة واألهــداف”،
والــذي حــاول رســم خريطــة لإلســاميني يف
القــرن اإلفريقــي حيــث مييــز بــن اإلســام
الســيايس ،والحــركات اإلصالحيــة اإلســامية،
والحــركات الجهاديــة اإلســامية.
وحــاول التقريــر استكشــاف أهــم الجهــات
اإلســامية الفاعلــة يف القــرن اإلفريقــي،
فأكــد (أنــه باســتثناء جيبــويت فــإن
الجامعــات اإلســامية تنشــط يف جميــع
أنحــاء القــرن اإلفريقــي؛ ففــي إريرتيــا
ظهــرت أول جامعــة إســامية باســم حركــة
الجهــاد اإلســامي اإلريــري ،التــي أنشــئت
عــام  ،1980واكتســبت املزيــد مــن القــوة
حــن اندمجــت مــع جامعــات أخــرى يف عــام
.)1988
اإلشــارة للتقاريــر أعــاه هــو لــي ننتبــه
ونتعــرف عــى العقليــة التــي يفكــر بهــا
الغــرب  ،ونعــرف عــى رؤيتــه حــول منطقــة
القــرن األفريقــي التــي نحــن جزء منهــا  ،وأن
تقييمــه للحركــة اإلســامية اإلرتريــة يجعلنــا
نفكــر بصــورة جديــة عــى التحديــات التــي
ســوف تواجــه الحركــة اإلســامية اإلرتريــة يف
املســتقبل.
لذلــك هنــاك تحديــات كبــرة للحركــة
االســامية االرتريــة يف املســتقبل حســب
تقديــري املتواضــع تتمثــل يف اآليت:
 )1دول الغرب.
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 )2دول الجــوار إثيوبيــا والســودان وجميــع
الــدول العربيــة التــي ال تســمح بصعــود
التيــار االســامي يف الحكــم.
 )3قلة التجربة يف املامرسة العملية .
 )4غيــاب برنامــج وطنــي موحــد لجميــع
التيــارات يبــدد مخــاوف الشــعب واملجتمــع
بتامســك الحركــة االســامية االرتريــة وعــدم
تشــتتها.
 )5القــدرة يف اســتيعاب جميــع رشائــح
املجتمــع االرتــري املســلم.
وهنــاك عوامــل القــوة للحركــة اإلســامية
اإلرتريــة تحتــاج اســتثامرها لــي تحافــظ
عــى مكتســباتها وهويتهــا :
• متتلك قوة جامهريية كبرية.
• متتلــك إمكانيــات ماديــة أفضــل مــن
التنظيــات اآلخــرى.
• لديهــا قيــادات سياســية وعســكرية
معتــرة.
• متتلك كفاءات إعالمية.
• لديها كوادر قوية وفاعلة.
• متتلك قوى شبابية وطالبية ضخمة.
• لديهــا عالقــات معتــرة مــع أحــزاب
ومنظــات عربيــة وإســامية قابلــة
للتطو يــر .
• الحــركات اإلســامية مبــا تتميــز بــه عــن
غريهــا مــن التنظيــات باإلمــكان أن تكــون
يف مقدمــة صفــوف قــوى املعارضــة إلخراجها
مــن الوحــل واملســتنقع الــذي تعيشــه.
• مطلــوب وضــع حــد أدىن يف التعامــل بــن
التنظيــات اإلســامية يف القضايــا الوطنيــة
كــا هــو الحــال يف داخــل املجلــس الوطنــي
ومبوجبــه يكــون للحركــة اإلســامية رؤيــة
موحــدة يف كل القضايــا الوطنيــة محــل
االختــاف  ،بــدل أن يــديل كل تنظيــم بدلــوه
يف كل قضيــة بصــورة منفــردة .
وبالله التوفيق..
-------------------

شرائح التغيير
نقــا عن الدكتور جاســم ســلطان مــن كتابــه (قوانني
النهضــة) بترصف:
تحتــاج كل حركــة تغيرييــة إىل ثالث رشائــح مختلفة،
حيــث تعــر كل رشيحــة عــن طبيعــة املرحلــة التــي
متــر بهــا الحركــة التغيرييــة ،وهــذه الرشائــح الثــاث
هــي :رشيحــة البــدء ورشيحــة التغيــر ورشيحــة
البناء.
رشيحــة البــدء  :هــم الرعيــل األول أو املجموعــة
األوىل التــي تطلــق رشارة التغيــر ،وتنــادي بأفكارهــا،
إال أنهــم ال ميلكــون مــن اإلمكانــات واملهــارات ـ
كمجموعــة ورشيحــة ــــ مــا ميكنهــم مــن إحــداث
التغيــر بأنفســهم  .وال يعنــي هــذا أن أف ـراد هــذه
الرشيحــة ال ميلكــون مواهــب أو إمكانــات؛ إمنــا
نقصــد أن هــذه الرشيحــة يف مجموعهــا مل تصــل إىل
النقطــة الحرجــة مــن اإلمكانــات واملهــارات التــي
تــؤدي إىل حــدوث التغيــر .ولهــذه الرشيحــة عمــر
افـرايض محــدد فــإذا طــال أمدهــا ومل يتــم الوصــول
إىل رشيحــة التغيــر تفقــد هــذه الرشيحــة االتجــاه،
وتصــاب بحالــة أشــبه بالشــلل الفكــري والتنفيــذي،
إىل أن تصــل إىل فقــدان الثقــة بالنفــس واليــأس مــن
إمكانيــة التغيري فتعلــو الصيحات املطالبــة باالكتفاء
بإصــاح األوضــاع الفاســدة بــدال مــن تغيريهــا .
رشيحــة التغيــر  :وهــي الفئــة القــادة عــى إعطــاء
املنعــة والتمكــن (توفــر أداة التنفيــذ) ،أو مــا يطلــق
عليهــا يف التعبــر الرشعــي (ذو الشــوكة) الذيــن
يســتطيعون نقــل دعــم الفكــرة بقــوة الدولــة ومــا
متتلكــه مــن إمكانــات  .وال يعنــي هــذا إلغــاء دور
رشيحــة البــدء يف عملية التغيري ،فتمــي الرشيحتان
معــا ـ الرعيــل األول وذوو الشــوكة ـ إلحــداث التغيري
املطلــوب .
رشيحــة البنــاء  :عندما تتوفر للفكــرة أدوات التنفيذ،
وتقــوم الدولــة املنشــودة تــأيت مهمــة رشيحــة البناء،
وهــي رشيحــة تشــمل كل فصائــل املجتمــع املؤمــن
بالفكــرة وغــر املؤمن بهــا  ،فيســاهم يف عملية البناء
مختلــف الطاقــات والفصائــل والتيارات املوجــودة يف
املجتمــع كجــزء مــن التحــوالت االجتامعيــة والحراك
االجتامعــي ،مــع تفــاوت يف مســاهامتها يف عمليــة
البنــاء ،وهنــا يلــزم عقــد اجتامعــي يعمــل عــى
اســتيعاب جميــع رشائــح املجتمــع وفئاتــه .
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ذكرى الفاتح من سبتمبر ودالالتها في التاريخ اإلرتري
محمد سعد

ذكــرى الفاتــح مــن ســبتمرب هــي ذكــرى عطــرة
تذكرنــا بانتفاضــة شــعبنا ضــد اإلحتــال اإلثيــويب
الغاشــم وإعالنــه الكفــاح املســلح ضــده دفاعــا
عــن األرض والعــرض  ،وعــن الكرامــة اإلنســانية
واالنعتــاق مــن الظلــم واإلضطهــاد الــذي كان
ميارســه اإلحتــال.
الشــعب اإلرتــري عندمــا قــرر واتخــذ قــراره
للكفــاح املســلح كان يــدرك النتائــج والتضيحــات
الجســام التــي ســوف تكــون مثنــا للحريــة
واالســتقالل  ،وكان يرنــو لنظــام حكــم دميقراطــي
ُيكنــه من مامرســة خياراته الوطنية والسياســية ،
ويحقــق لــه العدالــة االجتامعيــة  .ومل تخطر بباله
بــأن رشذمة مســتبدة ســوف تتســلل عــى مقاليد
الحكــم تصــادر حقوقــه املرشوعــة  ،ويتســلب
منــه إنســانيته ووطنــه ؛ ليصبــح غريبـاً يف وطنــه،
حيــث وضــع إســياس أفورقــي وزمرتــه الحاكمــة
الشــعب اإلرتــري يف خانــة العــدو األول  ،وعملت
عــى تركيعــه أمام سياســاته الطائفيــة  ،ومارس يف
حقــه كل أنــواع التنكيــل واإلج ـرام.
ومنــذ عمــر االســتقالل حتــى يومنــا هــذا عجــز
النظــام أن يبنــي اإلنســان اإلرتــري ومؤسســات
الدولــة الرئيســية والبنــى التحتيــة ،وتفتقــر إرتريا
إىل أبســط مقومــات الحيــاة حيــث ال دواء وال
كهربــاء وال مــاء مــع انعــدام املــواد االســتهالكية
األساســية اإلســراتيجية  ،حتــى أصبــح شــعبنا
يعيــش يف مســتوى متــدن وفــق املعايــر الدوليــة
يف التصنيفــات املعيشــية  ،ومــن هنــا تتضــح
لنــا األمــور بــأن ليــس ملثــل هــذه األنظمــة
الدكتاتوريــة اإلجرامية قضية وال تحد إال الشــعب
 ،حيــث يتفنــن يف إذاللــه والحــط مــن كرامتــه
ليعيــش مســتعبداً يف بــاده ومبــا يحقــق مصلحــة
الدكتاتــور ونهــب ورسقــة الــروات بــا رقيــب
وباســتقراء الواقــع املريــر يف إرتريــا يتبــادر يف
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ذهــن كل مواطــن حــر
ســؤال ملــح وهــو  :مــا هــو
الســبيل للتخلــص مــن النظام
الدكتاتــوري ؟
لإلجابــة عــى هــذا الســؤال
نحتــاج العمــل الجــدي
واملؤســس بحيــث أن األنظمة
الدكتاتوريــة ال ميكــن التخلص
منهــا إال بتفكيكهــا  ،وهــذا
ال يتــأىت بالعمــل الســطحي
واالرتجــايل وإمنــا يحتــاج إىل
عمــل منظــم تتضافــر فيــه
جهــود كافــة املجتمــع والقوى
السياســية بوعــي وإدراك .
هــذه اليقظــة مهمــة جــداً
حتــى ال يتمكــن النظــام مــن
إنتــاج نفســه مــن جديــد عىل
حســاب تضحيــات الشــعب .
ألن األنظمــة الدكتاتوريــة تعيــش يف حــرب دامئــة
ضــد شــعوبها ال ملجــرد نــزع إرادتهــا واستســامها
فحســب  ،بــل إليصالهــا إىل حالــة تُعــرف بحالــة
املواطــن املســتقر .وهــي مرحلــة مــن املراحــل
يتــم فيهــا إجبــار الشــعب مــن ِقبــل الدكتاتــور
أن يتقبــل فيهــا الظلــم واالضطهــاد واالســتبداد
واالســتحامر واالســتعباد كنمــط حيــاة مرتبــط
بالنظــم الدكتاتوريــة.
بعــد الكفــاح املســلح منــذ انطــاق أول رشارة يف
الفاتــح مــن ســبتمرب 19661م  ،وبعــد أن قــدم
شــعبنا األرواح واملهــج يف ســبيل نيــل الحريــة
والكرامــة .حصــل عــى مــراده يف عــام 1991م
بطــرد االحتــال اإلثيــويب  ،وبالرغم مــن أن الوطن
تحــرر مــن االحتــال الخارجــي إال أن شــعبنا مــا
زال يــرزح تحــت وطــأة ظلــم وطغيــان إســياس

أفورقــي وزمرتــه التــي تنكــرت لجميــع حقوقــه.
إن اســتقالل األوطــان مــن االحتــال يعتــر حالــة
مدنيــة وشــعورية تنبــع مــن قــوى فكريــة تأملية
تحفــز الشــعور بالتحــرر مــن القيــود الخارجيــة،
وذلــك ألن االســتقالل مرتبــط مبفهــوم الهويــة
والكرامــة الوطنيــة التــي تعزيــز مفهــوم القــوى
االنتاجيــة للبنــاء والتعمري،حيــث أن االســتقالل
الحقيقــي يجــب أن يكفــل الحريــات العامــة
للمجتمــع الــذي يدفــع الشــعوب نحــو تــداول
الحكــم وســيادة القانــون.
ويف تقديــري أن الشــعب اإلرتــري الــذي متكــن
مــن طــرد االحتــال قــادر بــأن يضــع حــدا
لترصفــات النظــام  ،وإن خــروج املواطنــن يف
مختلــف املــدن اإلرتريــة يف احتجاجــات مطلبيــة
رغــم قلتهــم إمنــا هي نــوة للتغيــر القــادم عندما
تســتكمل آلياتهــا.
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النظام الديمقراطي والنظام اإلسالمي في الحكم
عبد الرحمن أحمد

يتميــز الســلوك اإلنســاني عــن الســلوك الحيوانــي بالعديــد مــن الفــوارق  ،ولكــن
أهمهــا أن الســلوك اإلنســاني متغيــر بنــاء علــى تغيــر عقلــه وفكــره ومشــاعره
ومزاجــه  ،بينمــا الســلوك الحيوانــي ثابــت وغيــر متغيــر ؛ ألن الحيوانــات غيــر عاقلــة
 ،وال تميــز فــي ســلوكها الغريــزي  ،ونجــد أن للســلوك اإلنســاني بعديــن رئيســين :
البعــد الخــاص مــع نفســه  ،والبعــد العــام مــع محيطــه ومجتمعــه .فعندمــا يختلــط
اإلنســان مــع بيئتــه يتكــون الســلوك الجمعــي للمجتمــع ،والســلوك الخــاص والعام
فــي تغيــر مســتمر ســلبا أو ايجابــا بنــاء علــى عــدة عوامــل خارجيــة منهــا وداخليــة.

وحســب الدراســات فــإن الســلوك اإلنســاين
مســبب أي لــه أســباب وموجــه نحــو هــدف
مــا ،والدافــع قــد يكــون ظاه ـرا وقــد يكــون
خفيــا  ،وألن الطبيعــة البرشيــة جــدا معقــدة
يف تفاعلهــا مــع الغــر وميالــة إىل الظلــم
والعــدوان خاصــة يف املجتامعــات األميــة ؛
لذلــك نجدهــا تعيــش يف حيــاة ضنكــة ،قــال
الحريــري ( :تعامــل القــرن األول فيــا بينهــم
بالديــن زمانًــا طويــا حتــى َّ
رق الديــن ،ثــم
تعامــل القــرن الثــاين بالوفــاء حتــى ذهــب
الوفــاء ،ثــم تعامــل القــرن الثالــث باملــروءة
حتــى ذهبــت املــروءة ،ثــم تعامــل القــرن
الرابــع بالحيــاء حتــى ذهــب الحيــاء ،ثــم صــار
النــاس يتعاملــون بالرغبــة والرهبــة) ؛ لذلــك
كان لزامــا أن تكــون هنــاك القــدوات املرجعية
التــي متــد املجتمعــات باملعرفــة وبالســلوك
القويــم حتــى ترتقــي يف شــئونها الحياتيــة
واألخرويــة ،واإلنســان مهــا كان متفوقــا
ومهــا كان ذكيــا لــن يهتــدي إىل تعديــل
ســلوكه املنحــرف وال ســلوك مجتمعــه ،وال بــد
مــن مصــدر ينهــل منــه العلــم واملعرفــة التــي
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تؤهلــه لالرتقــاء مبســتواه ومســتوى مجتمعــه
 ،وهــذا املصــدر ال بــد أن يتصــف بصفــات
الكــال مثــل اإلحاطــة والعلــم ،فــكان دور
الرســل يف كل فــرة مــن الفـرات دعــوة النــاس
إىل اإلميــان باللــه عزوجــل  ،وأن يهدوهــم إىل
مــا ينفهــم  ،ويحذرونهــم مــا يرضهــم يف
الدنيــا قبــل اآلخــرة  ،قــال عــز وجــلَ " :و َمــا
ـن
ســولٍ إِال ِبلِ َســانِ َق ْو ِم ـ ِه لِ ُي َبـ ِّ َ
س ـلْ َنا ِمــن َّر ُ
أَ ْر َ
ـم َ ،ف ُي ِضـ ُّـل اللَّـــهُ َمــن َيشَ ــا ُء َو َي ْه ـ ِدي َمــن
لَ ُهـ ْ
يَشَ ــا ُء " إبراهيــم ،4:اســتمرت هــذه الوظيفــة
يف تــوارث مــن األنبيــاء عليهــم الســام للدعاة
إىل يومنــا هــذا وإىل يــوم الديــن ،والدعــاة هم
ورثــة األنبيــاء  ،وأن رســالتهم هــي رحمــة
للعاملــن  ،قــال اللــه عزوجل يف محكــم تنزيله
" ومــا أرســلناك إال رحمــة للعاملــن ".
لقــد صنــع املســلم يف صــدر اإلســام املعجزات
مــن خــال اســتخدامه كل وســيلة تســاعده يف
االرتقــاء مبســتوى الحياتيــة ..حيث أن اإلســام
كمــل نواقــص اإلنســان األخالقيــة فانطلــق
كالصــاروخ يف أمــوره كلهــا ..وهــو ذلكــم
اإلنســان الحديــدي الــذي أظهــر كامــل قوتــه

يف املعــارك التــي شــهدتها األمــة يف صــدر
اإلســام خاصــة مــع الفــرس والــروم  ..وهــو
ذلكــم اإلنســان الــذي فتــح قلــوب البرشيــة
بأخالقــه وتعامالتــه الحســنة بــاد املــرق
مثــل اندونيســيا وماليزيــا  ..الــخ.
والدميقراطيــة (مبــا فيهــا مــن مالحظــات)
كآليــة أو وســيلة لو طبقــت بعــدل ودون تعد
أو ظلــم وبــكل شــفافية وخالطهــا املســلمون
فإنهــم منصــورون بــإذن اللــه ال محالــة يف
ذلــك  ،وأنهــم ســوف يقنعــون اآلخريــن مبــا
ميلكــون مــن أفــكار وســلوك قويــم ..
كــا ذكرنــا أوجــدت الرشيعــة اإلســامية
أســاس العمليــة السياســية وهــو اإلنســان
الصالــح ،وأطلقــت لــه العنــان إليجــاد
الحلــول املناســبة ملشــاكله والتــي تحيــط بــه
ومبجتمعــه مــن خــال العديــد مــن الوســائل
منهــا التفكــر واملشــورة ،حيــث أمــر اللــه
ســبحانه بالتفكُّــر والتدبــر يف كتابــه العزيــز،
وأثنــى عــى املتفكِّريــن بقولــهَ " :ويَ َت َفكَّ ـ ُرونَ
السـ َـا َو ِ
ـت
ات َواألَ ْر ِض َر َّب َنــا َمــا َخلَ ْقـ َ
ِف َخلْـ ِ
ـق َّ
َهـ َذا بَ ِ
اب ال َّنــا ِر " [آل
اطـاً ُسـ ْب َحانَكَ َف ِق َنــا َعـ َذ َ
عم ـران مــن اآليــة ،]191:وقــال ســبحانه" :إِنَّ
ِف َذلِــكَ آليَـ ٍ
ـات لِّ َقـ ْو ٍم يَ َت َفكَّـ ُرونَ" [الرعــد مــن
اآليــة.3:
إذن الشــورى يف اإلســام متــارس طاعــة للــه
تعــاىل ،واقتــداء بالنبــي صــى اللــه عليــه
وســلم ،وهــي حــق لألمــة املســلمة ،وواجبــة
عــى الحاكــم ،وهــي نظــام ســيايس إســامي
عظيــم ،وحلقــة وصــل بــن الحاكــم وأهــل
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الحــل والعقــد الذيــن ميثلــون األمــة .وهــو
مصطلــح إســامي اســتمده بعض مــن الفقهاء
وعلــاء املســلمني مــن اآليــات القرآنيــة مثــل
ِــم
قولــه تعــاىل َ " :والَّ ِذيــ َن ْاســ َت َجابُوا لِ َربِّه ْ
الصــا َة َوأَ ْم ُر ُه ْم شُ ــو َرى َب ْي َن ُهـ ْ
َوأَ َقا ُمــوا َّ
ـم َ ،و ِممَّ
ــم يُ ْن ِفقُــونَ) ســورة الشــورى-آية 38
َر َز ْق َنا ُه ْ
للداللــة عــى مــا اعتــروه أن الشــورى مبــدأ
رشعــي مــن مبــادئ اإلســام املتعلــق بتقليــب
اآلراء ،ووجهــات النظــر يف أي قضيــة مــن
القضايــا التــي متــس الشــأن العــام ،وصــوالً إىل
الصــواب ،وأفضــل اآلراء ،مــن أجــل تحقيــق
أحســن النتائــج  .وتذكــر كتــب الحديــث
والتاريــخ اإلســامي مواقــف اعتربوهــا
تجســد مبــدأ الشــورى منهــا استشــارة النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم ألصحابــه رغــم أنــه
معصــوم .وال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال
أن نتطــرق إىل املؤسســة السياســية اإلســامية
دون الحديــث عــن واحــدة مــن أهــم مميزات
هــذه املؤسســة؛ فاإلســام قــد جــاء مببــدأ
إنســاين غايــة يف العظمــة والروعــة ،وهــو مبدأ
الشــورى ،بــل ُســميت ســورة مــن ســور القرآن
الكريــم باســم "ســورة الشــورى"؛ داللــة عــى
أهميــة تحقــق هــذا الــرط يف أي شــأن مــن
شــئون املســلمني  ،وعــى الرغــم مــن اختــاف
الفقهــاء حــول آليــات تنفيــذ هــذا املبــدأ مــن
ناحيــة االختيــار أو الوجــوب واإللـزام ،لكنهــم
ُم ْج ِم ُعــون عــى رضورة تَ َحقُّقهــا بني املســلمني
ِــا َر ْح َمــ ٍة ِّمــ َن
مصدا ًقــا لقولــه تعــاىلَ " :فب َ
ـت َفظًّــا َغلِيـ َ
ـظ الْ َقل ِْب
ـم َولَـ ْو كُنـ َ
اللّـ ِه لِنـ َ
ـت لَ ُهـ ْ
ـف َع ْن ُه ْم َو ْاسـ َت ْغ ِف ْر
الَنفَضُّ ــواْ ِمـ ْن َح ْولِــكَ  ،فَا ْعـ ُ
ـت َف َت َوكَّ ْل
ـم َوشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِف األَ ْمـ ِر َ ،فـإِ َذا َع َز ْمـ َ
لَ ُهـ ْ
ـب الْ ُم َت َوكِّلِ ـ َن).
َعـ َـى اللّ ـ ِه إِنَّ اللّــهَ يُ ِحـ ُّ
فالشــورى إذن هــي املطلــب األســايس يف
النظــام اإلســامي عنــد اختيــار الحاكــم مــن
خــال أهــل الحــل والعقــد  ،وهــم وكالء عــن
األمــة (الربملــان)  ،ومورســت هــذه العمليــة يف
صــدر اإلســام يف اختيــار خليفــة رســول اللــه
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صــى اللــه عليــه وســلم عــن طريــق االنتخاب
 ،حيــث حــر أهــل الحــل والعقــد يف ثقيفــة
بنــي ســاعدة  ،وبعــد مناقشــة مســتفيضة
وقــع االختيــار عــى أيب بكــر الصديــق ريض
اللــه عنــه ليكــون خليفــة رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم.
وعندمــا نقــول أن الســلطة لألمــة يعنــي أن
األمــة هــي التي متنح شــخصا مــا أحقيــة إدارة
الشــأن العــام  ،وإذا مل يتــم اختيــار الحاكــم
مــن قبــل األمــة فلــن تكــون لــه كلمــة نافــذة
يف املشــهد الســيايس  ،ولــن يحالــف العمليــة
السياســية أو النظــام الســيايس النجــاح  .قــال
اإلمــام الجوينــي  (" :إن عقــد اإلمامــة هــو
اختيــار أهــل الحــل والعقــد ،وهــم األفاضــل
املســتقلون الذيــن حنكتهــم التجــارب
وهذبتهــم  ،وعرفــوا الصفــات املرعيــة يف مــن
ينــاط بــه أمــر الرعيــة ) ،وذكــروا العلــاء
الــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر يف أهل الحل
العقــد (أعضــاء الربملــان) = (مجلس الشــورى)
ومــا إىل ذلــك مــن مســميات باختــاف الــدول
والدســاتري ذكــروا منهــا العدالــة  ،العلــم  ،وأن
يكــون ســليم الصــدر ومــا إىل ذلــك  ،وميكننــا
أن نجملهــا يف جملــة واحــدة (أن ال يكــون
ظاملــا وجهــوال)  ،وهاتــان الصفتــان تشــمالن
كل الصفــات املطلوبــة يف أهــل الحــل والعقد،
واألمــر اجتهــادي قــد يختلــف يف توصيفهــم
مــن عــامل إىل آخــر.
ونجــد أن العــرب واملســلون مارســوا الشــورى
كبقيــة البــر اختــار مــن يحكمهــم ،وأوجــدوا
الحكــم الرشــيد (أنشــأوا دولــة ال يظلــم فيهــا
أحــد) ،والرســول صــى اللــه عليه وســلم أذاب
كل أخــاق وســلوكايات الجاهليــة عــى مــدى
ثالثــة وعرشيــن عامــا مــن خــال التوجيهــات
الربانيــة واألحاديــث النبويــة وافعالــه
التقريريــة  ،وإذا أردنــا أن نــرح كيــف
اســتطاع الرســول صــى اللــه عليــه وســلم
تغيــر أخــاق العــرب  ،ونقلهــم مــن ظلــات

الجهــل إلــن نــور اإلميــان والعلــم علينــا أن
نــرح كتــاب اللــه عزوجــل وكتــب األحاديث
بكاملهــا وســرة املصطفــى ،فــإن الرســول صىل
اللــه عليــه وســلم يقــول  ( :إمنــا بعثــت ألمتــم
مــكارم األخــاق )  ،وإذا مامتــت مــكارم أخالق
الفــرد يف أي مجتمــع مــا هــذا هــو املطلــوب ،
وهــذا مــا ينبغــي أن نكــرس جهودنــا لتحقيقه
إليجــاد الفــرد صاحــب الخلق الحميــد وكذلك
املجتمــع ؛ ألنــه هــو مــن يســند إليــه أمــر
الحكــم العــام ســواء كان ناخبــا أو منتخبــا  ،أو
إذا أســندت إليــه أي وزارة مــن الــوزارات أو
أي مســئولية مــن املســئوليات  ،وحتــى نصــل
إىل هــذا املســتوى يتطلــب منــا بــذل جهــد
كبــر ،ويف نفــس الوقــت نجــد االوروبيــن
أنهــم يف تطبيقهــم للدميقراطيــة مبــا فيهــا
مــن ســلبيات وإيجابيــات مل يصلــوا إىل ذلــك
بــن عشــية وضحاهــا  ،بــل إن األمــر امتــد إىل
مئــات الســنني حتــى وصلــوا إىل مــا هــم عليه
اليــوم ،وإن مل يرتــق إنســان الــدول الناميــة
فلــن تنجــح معــه ال الدميقراطيــة وال الشــورى
وال الحكــم الرشــيد ؛ ألن األســاس مفقــود وهو
اإلنســان الواعــي البعيــد عــن الظلــم.
والعــرب رغــم أنهــم مل يكونــوا يعرفــوا
الهيــاكل التنظيميــة والسياســات االقتصاديــة
كــا ذكرنــا آنفــا فإنهــم نجحــوا يف تحقيــق
العدالــة والحريــة والســام وهــي شــعار
الدميقراطيــن ،وكانــوا يســتخدمون الوســائل
التــي كانــت معروفــة لديهــم ،باإلضافــة إىل
نقــل التجــارب اإلداريــة مــن البــاد التــي
فتوحهــا كالنظــام املــايل يف عهــد عمــر بــن
الخطــاب الــذي جلبــه مــن بــاد فــارس ،ويف
املقابــل وجدنــا الكثــر مــن الــدول الغربيــة
اســتفادت مــن النطبيقــات اإلســامية خاصــة
يف جانــب املعامــات  ،وإن قلنــا أنــه تــم نقلــه
بالكامــل مل نكــن مبالغــن يف ذلــك وطبق متاما
 ،حيــث أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن
أكــر الشــعوب تطبيقــا لإلســام هــي الــدول
16

الرسالة

النــافـذة السـيـاسـيـة

AL-RISALA

األوروبيــة مثــل إيرلنــدا والســويد  ..الــخ  ،أمــا
الــدول االســامية والعربيــة صاحبــة الديــن
واإلميــان وصاحبــة الرســاالت نجــد أنهــا جاءت
يف ذيــل القامئــة التــي تصنــف الشــعوب بنــاء
عــى تطبيقهــا لإلســام يف جانــب املعامــات
دون العبــادات ،هــذا يــدل عــى أن اإلســام
بالفعــل جــاء رحمــة للعاملــن.
الدميقراطيــة والشــورى آليتــن أساســيتني
للحكــم بينهــا فــرق جوهــري هــو أن املرشع
يف الدميقراطيــة هــو الشــعب  ،أمــا يف النظــام
اإلســامي فــإن الترشيــع حــق للــه عزوجــل :
" إن الحكــم اال للــه "  " ،ومــن مل يحكــم مبــا
أنــزل اللــه فأولئــك هــم الكافــرون "  ،وال يحل
لكائــن أن يحــل مــا حــرم اللــه ،وال يحــرم مــا
أحــل اللــه يف النظــام اإلســامي  ،أمــا النظــام
الدميقراطــي نجــد أن املــرع هــو الشــعب
فهــو مــن يقــرر هــل الزنــا يف الدولــة مبــاح
أم غــر مبــاح؟ وهــل الحجــاب يســمح بــه
أم ال يســمح بــه ؟ ؛ لذلــك نجــد العديــد مــن
الصعوبــات التــي تواجــه الشــعوب اإلســامية
املهاجــرة إىل الغــرب ،والدميقراطيــة بالرغــم
مــن أن لهــا إيجابيــات عديــدة  ،خاصــة يف
مســألة االنتخــاب ومشــاركة الشــعب يف
اختيــار مــن يسوســهم إال أن فيهــا العديــدة
مــن الثغــرات ،والعلــل املهلكــة يف ذاتهــا ،
عــى ســبيل املثــال مســألة الحريــات بالرغــم
مــن تحديدهــا يف إطــار الحريــة الشــخصية
وعــدم التعــدي عــى اآلخريــن  ،نجــد الحريــة
الشــخصية ال يحدهــا حــدود  ،ومــن خــال
هــذه الحريــة الشــخصية يتــم التعــدي عــى
الحريــة العامــة  ،ونجــد أنهــا اجتثــت الحيــاء
مــن جذورهــا وكثــر مــن األخــاق الحميــدة
التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا  ،فصــار نظامها
الدميقراطــي يتهــاوى  ،ويحــذر علامؤهــا
وباحثوهــا مــن خطــورة هــذه السياســات
الخرقــاء التــي تــؤدي يف نهايــة األمــر إىل
االنهيــار التــام يف مناحــي الحيــاة.
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(إرتريا) األولى في انتهاك حقوق الصحفيين
أريرتيــا هــي البلــد األكــر فرضـاً للرقابــة يف
العــامل ،وفقـاً لقامئــة أعدتهــا لجنــة حاميــة
الصحفيــن .وتســتند القامئــة إىل أبحــاث
لجنــة حاميــة الصحفيــن حــول اســتخدام
أســاليب تـراوح مــا بــن ســجن الصحفيــن
والقوانــن القمعيــة إىل الرقابــة املفروضــة
عــى الصحفيــن والقيــود عــى اســتخدام
شــبكة اإلنرتنــت ووســائل التواصــل
االجتامعــي .تنــص املــادة  19مــن اإلعــان
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،عــى أنــه يحــق
لــكل شــخص التــاس األنبــاء والتعبــر
عــن آرائــه .وتنتهــك إرتريــا هــذه املعايــر
الدوليــة مــن خــال حظــر وســائل اإلعــام
املســتقلة أو تقييدهــا بشــدة ،ومــن خــال
ترهيــب الصحفيــن بالســجن والرقابــة
الرقميــة والشــخصية وأشــكال أخــرى مــن
املضايقــة مــن أجــل إســكاتهم .وتنتــر
الرقابــة الذاتيــة عــى نطــاق واســع يف هذه
البلــدان.
وبحســب لجنــة حاميــة الصحفيــن تعمــل
وســائل اإلعــام يف إرتريــا كبــوق دعايــة
للدولــة ،وتضطر الصحافة املســتقلة للعمل
مــن املنفــى .أمــا الصحفيــون األجانــب
القالئــل الذيــن يُســمح لهــم بدخــول إرتريا
 ،فيتعرضــون ملراقبــة لصيقــة.
وتذكــر اللجنــة أن إرتريــا هــي الدولــة التي
تســجن أكــر عدد مــن الصحفيــن يف بلدان
منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى،
إذ كانــت تحتجــز يف  1ديســمرب  2018ما ال
يقل عــن  16صحفيـاً؛ ومعظمهــم اح ُتجزوا
منــذ حملــة القمــع التــي جــرت يف عــام
 ،2001ومل يُحاكــم أي منهم ،يتضمن قانون
الصحافــة الصــادر يف عــام  1996متطلبــات
تفــرض عــى وســائل اإلعــام الرتويــج
"لألهــداف الوطنيــة" .وتحتفــظ الدولــة

باحتــكار قانــوين لوســائل البــث اإلعالمــي،
ويلتــزم الصحفيــون العاملــون يف وســائل
اإلعــام الحكوميــة بالخــط التحريــري الذي
تحــدده الحكومــة خشــية مــن تعرضهــم
لالنتقــام .أمــا املصادر البديلــة للمعلومات،
مــن قبيل شــبكة اإلنرتنــت أو وســائل البث
الســاتيل للمحطــات اإلذاعيــة املوجــودة يف
املنفــى ،فهــي مقيــدة عــر التشــويش عــى
موجــات البــث الــذي متارســه الحكومــة
أحيانــاً ،إضافــة إىل ســوء نوعيــة خدمــة
اإلنرتنــت التــي تســيطر عليهــا الحكومــة
وفق ـاً ملنظمــة 'أكادمييــة دي دبليــو'.
ويبلــغ معــدل انتشــار اإلنرتنــت مســتوى
متدني ـاً جــداً ،إذ يصــل إىل  %1فقــط مــن
الســكان وفقـاً لالتحــاد الــدويل لالتصــاالت
التابــع لألمــم املتحــدة .ويُضطــر
املســتخدمون لزيــارة مقاهــي اإلنرتنــت،
حيــث تجــري مراقبتهــم بســهولة .وأفــادت
محطــة 'يب يب يس' يف  15مايــو /أيــار
عــن عمليــة إغــاق لوســائل التواصــل
االجتامعــي يف أريرتيــا ،عشــية احتفــاالت
البلــد بعيــد االســتقالل.
ومــع فتــح الحــدود مــع إثيوبيــا يف أواســط
عــام  ،2018حصــل بعــض الصحفيــن
األجانــب عــى وثائــق اعتامد خاصــة لزيارة
إرتريــا ،وفقــاً ملجلــة 'ذي إيكونومســيت'،
بيــد أن إمكانيــة تجولهــم كانت مقيــدة إىل
حـ ٍد مــا.
أصــدر أكــر مــن  100صحفــي وباحــث
وناشــط حقوقــي مــن أفريقيــا رســالة
مفتوحــة إىل أفورقــي يطالبــون فيهــا
بزيــارة الصحفيــن والناشــطني املحتجزيــن
منــذ مــدة طويلــة؛ ولكــن رفضــت وزارة
اإلعــام اإلرتريــة هــذا الطلــب رفضـاً قاطعاً
واعتربتــه "غــر مالئــم".
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األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودور كل منهما

رمبــا اختلــط األمــر لــدى البعــض فاعتقــدوا أن
منظامتهــم واتحاداتهــم املدنيــة قــد تســتطيع
الحلــول محــل األحــزاب السياســية وتشــغل
الفـراغ الحاصــل يف الســلطة الذي ســينجم عن
توقــف مؤسســات الدولة عن مامرســة مهامها
نتيجــة لحالــة الثــورة ،فتلــك املهمــة التــي
تنــاط باألحـزاب السياســية ،ومــن غــر املمكن
ملنظــات املجتمــع املــدين أن تقوم مبامرســتها.
ويف هــذه النافــذة نلقــي الضــوء عىل الفــوارق
والتخصصــات واملهــام لــكل مــن األحــزاب
السياســية ومنظــات املجتمــع املــدين ،
وذلــك نـرا للوعــي والوصــول مــن بعــده إىل
املامرســة الراشــدة واملتخصصــة كل يف مجــال
عملــه  ،وتوظيــف أدوار الطرفــن يف مصلحــة
املجتمــع والدولــة بطريقــة تكامليــة .
( )1األحزاب السياسية :
يعـ ّرف الحــزب الســيايس عــى أنــه مجموعــة
منظمــة مــن األف ـراد  ،ميتلكــون أهدافــا وآراء
سياســية متشــابهة بشــكل عــام ،ويهدفــون
إىل التأثــر عــى السياســات العامــة مــن
خــال العمــل عــى تحقيــق الفــوز ملرشــحيهم
باملناصــب التمثيليــة ،وهــم يشــكلون عنـراً
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رضوريــاً يف أي نظــام دميقراطــي حديــث.
عــاد ًة مــا توصف األحـزاب السياســية عىل أنها
الوســيط بــن املجتمــع املدين ومــن يضطلعون
مبســؤولية صنــع الق ـرارات وتنفيذهــا .ومــن
خــال ذلــك ،تتمكــن األحـزاب السياســية مــن
متثيــل تطلعات أعضائها ومنارصيهــا يف الربملان
والحكومــة .وعــى الرغــم مــن قيــام األحـزاب
السياســية بــأدوار حيويــة متعــددة يف املجتمع
الدميقراطــي ،إال أن تســمية املرشــحني وتنفيــذ
الحمــات االنتخابيــة هــي مــن الفعاليــات
األكــر ظهــوراً للعيــان أمــام الناخبــن.
ويف حــال حــدوث اضطرابــات يف البــاد
وتوقــف مؤسســات الدولــة عــن العمــل ,تقوم
األح ـزاب السياســية بــدور الســلطة الفعليــة
(ســلطة أمــر الواقــع) ،ومتــأ الف ـراغ الحاصــل
ريثــا تنتهــي األزمــة لتعــود الرشعيــة إىل
الشــعب مصــدر الســلطات.
وتضطلــع األحزاب السياســية مبهام رئيســية يف
املجتمع الدميقراطــي ،مثل:
 .1تجميــع وصياغــة االحتياجــات والتحديــات
التــي يعــر عنهــا أعضاؤهــا ومنارصوهــا.
 .2القيــام بنشــاطات اجتامعيــة وتثقيــف
الناخبــن واملواطنــن بشــكل عــام حــول

النظــام الســيايس واالنتخــايب وتشــكيل القيــم
السياســية العامــة.
 .3موازنــة املتطلبــات والتطلعــات املتناقضــة
وتحويلهــا إىل سياســات عامــة.
 .4تحريــك وتفعيــل املواطنــن للمشــاركة
يف القــرارات السياســية وتحويــل آرائهــم إىل
خيــارات سياســية واقعيــة.
 .5إيجــاد قنــوات لنقــل الــرأي العــام مــن
املواطنــن إىل الحكومــة.
 .6اســتقطاب وتأهيــل املرشــحني للمناصــب
التمثيليــة.
ولــي تتمكــن األحـزاب السياســية مــن القيــام
بأدوارهــا ومهامهــا ،تحتــاج هــي واملواطنــون
بشــكل عــام إىل ضامنــات دســتورية أو قانونية
تكفــل لهم بعــض الحقــوق والواجبــات ،والتي
تشــتمل عــى:
• حرية التنظيم.
• حرية الرتشح لالنتخاب.
• حرية التعبري والتجمع.
• منافسة نزيهة وسلمية.
• إجراءات تضمن مبدأ التعددية.
• اإلرشاك يف العمليــة االنتخابيــة والتواصــل مع
اإلدارة االنتخابية.
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• تكافؤ الفرص وغياب التمييز.
• الوصول إىل وسائل اإلعالم.
• متويل سيايس شفاف يخضع للمحاسبة.
( )2منظامت املجتمع املدين :
منظــات املجتمــع املــدين هــي عبــارة عــن
جمع ّيــات يقــوم بإنشــائها عد ٌد من األشــخاص،
وتقــوم هــذه الجمع ّيــات حــول قيـ ٍـم وأهداف
ومصالــح مشــركة وعــى نرصة قض ّية مشــركة،
وتشــتمل هــذه املنظــات :املنظــات غــر
الربحيــة وغــر الحكوم ّية ،والنقابــات العامل ّية،
واملنظــات الدين ّيــة والخري ّيــة ،والنقابــات
املهن ّيــة ،وجميــع مؤسســات العمــل الخــري،
وتكــون ُمعت ِمــدة عــى أُ ُســس أخالق ّيــة ،أو
خرييّــة ،أو دين ّيــة ،أو علم ّيــة ،أو ثقاف ّيــة  ،أو
مهنيــة  ،أو حرفيــة . ..
وعــى الرغــم مــن تنــوع كافــة منظــات
املجتمــع املــدين ،إال أنهــا تتميــز بأنهــا تشــرك
يف اســتقاللها عــن القطاعــن الحكومــي
والخــاص مــن حيــث املبــدأ عــى األقــل ،وهذه
امليــزة تســمح لهــذه املنظــات بالعمــل عــى
األرض وتقــوم بــدو ٍر غايــة يف األهم ّيــة يف ظــل
نظــام دميقراطــي.
أي
ٍ
وتؤ ّمــن الدولــة الحاميــة لهــذا النــوع مــن
الخاصــة بهــا،
ؤسســات ،وتضــع القوانــن ّ
امل ُ َّ
وتر ُ
اقــب نشــاطاتها عــن ُقــ ْرب ،كــا يســرُ
املجت َمــع املــد ّين تحــت ُســلطة الدولــة مــن
أجــل خدمــة الشــعب.
ولتصنيــف أي مؤسســة أو منظمــة ضمــن
منظــات املجتمــع املــدين ال بُــدّ أن تتوفُّــر
فيهــا الــروط التاليــة :
ؤسســة ذات نظــام ُمســت ِق ّل
 .1أن تكــون امل ُ َّ
ؤسســات الحكوم ّيــة.
بعيــداً عــن امل ُ َّ
 .2أن تكــون املُنظَّمــة غــر قابلــة للتوريــث،
ويعنــي ذلــك عــدم ُقــدرة األفـراد عــى توريث
الخاصــة بهــم ألحــد أفـراد العائلــة،
ال ُعضو ّيــة ّ
أو الطائفــة ،أو العشــرة.
طوعــي،
ؤسســة ذات نظــام
 .3أن تكــون امل ُ َّ
ّ
ويعنــي ذلــك أن يكــون االنضــام إىل تلــك
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ؤسســة نابعــاً مــن الحريّــة الشــخص ّية،
امل ُ َّ
وال َو ْعــي اإلنســا ّين.
 .4أن يكــون االنتــاء لذلــك املجتمــع مــن
خــال اتِّبــاع نظــام املســاواة.
ـي،
 .5أن تكــون امل ُ َّ
ؤسســة ذات نظــام دميقراطـ ّ
ســواء كان ذلــك يف عالقاتهــا ،أو أعاملهــا ،أو
تعا ُملِهــا مــع َمــن حولهــا.
ؤسســة قابلــ ًة للتعــدُّد،
 .6أن تكــون امل ُ َّ
واالختالف،والتنــ ُّو ع.
 .7أن ي ّت ِســم املُجت َمــع بالحداثــة ،والتقــدُّم،
والتمــدُّن ،وال ُّر ِقــي ،ويبتعــد عــن الرجع ّيــة،
والتقليديّــة ،والتخلُّــف .
وبعــد عرضنــا ألهــم مميــزات األحــزاب
السياســية ومنظــات املجتمع املــدين وطبيعة
ووظائــف كل منهــا نخلــص إىل أنــه ال ميكــن
أن تكــون منظــات املجتمــع املــدين عوضــاً
عــن األحـزاب السياســية أبــداً ،بل تكــون جزءا
أساســيا مكمــا لألحـزاب ،واعتبارهــا حليفني
طبيعيــن ،ومبقــدور األحــزاب السياســية أن
تدمــج املجتمــع املــدين يف السياســة أكــر
مــن أي قطــاع آخــر ،لــذا مــن املهــم أن تقــوم
األحــزاب السياســية بتشــجيع النشــاطات
املدنيــة  ،غــر أنــه ال يجــدر مبنظــات املجتمع
املــدين أن تتبنــى أيديولوجيــا سياســية معينــة،
ال ســيام وأن هــذا ســيقلص مــن اســتقالليتها
ومصداقيتهــا ،بــل يجــب عليهــا أن تنمــي
رشاكــة مــع الحــزب يف القضايــا التــي تصــب
يف املصلحــة العامــة ،فحــن تتصــل األح ـزاب
السياســية مبنظــات املجتمــع املــدين
وتتعامــل معهــا يف إطــار التعــاون يف القضايــا
و املرشوعــات ذات النفــع العــام ســتصبح
مؤسســات األحـزاب أقــوى وتكتســب تقديـراً
أكــر بــن املواطنــن.
-----------------------راجع ملزيد من التفاصيل :
ــــ ســاالر صالــح ـ مقــال منشــور يف موقــع
يكيتــي ميديــا اإللكــروين .
ــ موقع موضوع اإللكرتوين .

المفاتيح العشرة للنجاح
فيــا يــي ملخــص ألفــكار كتــاب (املفاتيح
العــرة للنجــاح) د .إبراهيــم الفقي:
( )1الدوافــع  :الرغبــة املشــتعلة لتحقيــق
األهــداف  ..رس النجــاح هــو الرغبــة
املشــتعلة .الدوافــع الداخليــة هــي
الســبب يف أن يقــوم الشــخص العــادي
بعمــل أشــياء أعــى مــن املســتوى العــادي
و يصــل إىل نتائــج عظيمــة  ...أمــا الدوافــع
الخارجيــة التــي مصدرهــا األخريــن و التي
تتــاىش برسعــة .
( )2الطاقــة  :الصحــة هــي وقــود الحيــاة،
الرياضــة التنفــس الغــذاء املتــوازن رشب
املــاء الطاقــة العاطفيــة التأمــل.
( )3املهــارة  :زيــادة املعــارف بالقــراءة
والتنثقيــف الــذايت ســيزيد مــن خرباتــك
ومهاراتــك .
( )4التصــور  :األحــام هامــة جــداً ،والخيال
بدايــة كل يشء .مــا مينعــك مــن تحقيقهــا
اآلخــرون و أنــت نفســك " .املــكان الوحيد
الــذي تصبــح فيــه أحالمــك مســتحيلة هــو
داخــل أفــكارك أنــت شــخصياً ".
( )5الفعــل  " :املعرفــة وحدهــا ال تكفــي,
ال بــد أن يصاحبهــا التطبيــق  ..واالســتعداد
وحــده ال يكفــي فــا بــد مــن العمــل"،
العقبــات التــي توجــه الفعــل  :الخــوف
مــن الفشــل ،ومــن عــدم التقبــل ،ومــن
املجهــول ومــن النجــاح !! املامطلــة :
القـرار الســليم يــأيت مــن الخــرة التــي تــأيت
مــن الق ـرارات الســيئة .
 6التوقــع  :إذا مل تتوقــع النجــاح فستفشــل
 " .مــا أنــت عليــه اليــوم هــو نتيجــة
كل أفــكارك " ركــز طاقتــك عــى النتائــج
االيجابيــة التــي ســتحصل عليهــا و تفائلــوا
بالخــر تجــدوه .
 7االلتـزام  :يجــب عليــك أن متلــك القــدر
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الدروس المســتفادة من

الهجـرة النبـويـة!
يتذكَّــر املســلمون مــع بدايــة كل عــام
هجــري حــادث هجــرة نبينــا محمــد صــى
اللــه عليــه وســلم مــن مكــة املكرمــة إىل
املدينــة املنــورة ذلــك الحــدث العظيــم،
الــذي قلَــب موازيــن التاريــخ ،وغـ َّـر وجــه
البرش َّيــة  ،اشــتمل عــى قيــم ومعــان
كثــرة ،تشــكل نرباســا ومنهجــا قوميــا لــكل
مــن صاحــب رســالة نبيلــة  ،ولــكل مــن
يســعى يف اإلصــاح وإقامــة الحــق والعدل.
تعتــر الهجــرة النبويــة الرشيفــة الحــدث
املفصــي األعظــم يف التاريــخ اإلســامي،
وذلــك ملــا لهــا مــن أثــر عظيــم يف نهضــة
األمــة اإلســامية ،وتأســيس الدولــة التــي
امتــدت لقــرون طويلــة ،فلــوال الهجــرة
النبويــة ملــا كان للمســلمني ذلــك الشــأن
العظيــم ،وملــا اســتطاعوا صنــع حضــارة
عظيمــة امتــدت عــى امتــداد الزمــان
واملــكان .وهنــاك العديــد مــن الــدروس
والعــر التــي ميكــن اســتنباطها مــن الهجــرة
النبويــة؛ وذلــك ألهميتهــا العظيمــة،
وأحداثهــا ،ووقائعهــا العديــدة واملتنوعــة،
إذ ميكــن للمســلم االســتفادة منهــا ،ومتثُّلهــا
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يف كافــة املواقــف الحياتيــة املختلفــة التــي
قــد يتعـ َّرض لهــا ،وفيــا يــأيت بعــض أبــرز
الــدروس املســتنبطة مــن الهجــرة النبويــة
الرشيفــة:
 .1تــرك الســيئات واملعــايص  :فالهجــرة
مبعناهــا الدينــي الواســع ليســت هجــرة
مــن منطقــة جغرافيــة محــدودة إىل
منطقــة جغرافيــة أخــرى ،بــل تتضمــن
هجــرة املعــايص ومــا ُي ْع َبــد مــن دون اللــه،
قــال تعــاىلَ " :وال ُّر ْج ـ َز فَا ْه ُج ـ ْر " [املدثــر:
 ،]5وقــال  -صــى اللــه عليــه وســلَّم :-
(الْ ُمســلم مــن َسـلِم املســلمون مــن لســانه
ويــده ،واملهاجــر َمــن هجــر مــا نَهــى اللــه
عنــه)؛ م َّتفَــق عليــه .وتضضمــن ِه ْجــرة
العصــاة ،و ُمجانبــة ُمخالطتهــم ،قــال
ــر َع َ
ــى َمــا يَقُولُــونَ
اللــه تعــاىلَ " :و ْاص ِ ْ
ـم َه ْج ـ ًرا َج ِميــا " [املزمــل،]10 :
َوا ْه ُج ْر ُهـ ْ
وهجــرة القلــوب إىل اللــه تعــاىل ،واإلخالص
ر والعالنيــة ،قــال
يف التو ُّجــه إليــه يف ال ـ ِّ
النبــي  -صــى اللــه عليــه وسـلَّم ( :-ف َمـ ْن
كانــت هجرتــه إىل اللــه ورســوله ،فهجرتُــه
إىل اللــه ورســوله ،ومــن كانــت هجرتــه

لِدُ نيــا يصيبهــا أو امــرأة يتز َّوجهــا فهجرتــه
إىل مــا هاجــر إليــه)؛ متفــق عليــه.
 .2التــوكل عــى اللــه واألخــذ باألســباب  :مل
يعتمــد الرســول عــى األســباب وتــرك رب
األســباب  -حاشــا للــه  -إمنــا كان يعلــم أن
األســباب ال تــأيت بنتائجهــا إال إذا أراد اللــه،
ولذلــك فبعــد أن بــذل أســبابه كاملــة تحلَّ
بيقــن عظيــم يف أنَّ مــا أراده اللــه ســيكون،
ظهــر ذلــك يف قــول اللــه عــز وجــل " ال
تحــزن إن اللــه معنــا " ويف كلمتــه الرائعــة:
ـن اللَّــهُ ثَالِ ُث ُهـ َـا» (صحيــح
« َمــا ظَ ُّنــكَ بِاثْ َنـ ْ ِ
البخــاري) .وظهــر ذلــك أيضً ــا يف أنــه مل
يكــن يكــر االلتفــات يف الطريــق ،فقــد أ َّدى
مــا عليــه ،ومــا أراد اللــهُ واقــع ال محالــة.
لقــد بــذل رســول اللــه وصاحبــه أبــو بكــر
الصدّ يــق كل مــا يف طاقتهــا إلنجــاح عملية
ّ
الهجــرة ،وهــذا هــو اإلعــداد املطلــوب مــن
املؤمنــن ،أن ُي ِعــدُّ وا مــا يســتطيعون ،ومــا
فــوق االســتطاعة ليــس مطلوبًــا منهــم "
ــم َمــا ْاســ َتطَ ْع ُت ْم ِمــ ْن ُقــ َّو ٍة "
َوأَ ِعــدُّ وا لَ ُه ْ
[األنفــال .]60:لكننــا نالحــظ أن الخطــة
قــد حــدث فيهــا بعــض الثغـرات الخارجــة
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عــن حــدود التخطيــط البــري ،فاملرشكــون
قــد وصلــوا إىل بيــت الرســول قبــل املوعــد
الــذي كان يظنــه ،ويرتــب خطتــه عــى
أساســه ،واملطــاردون وصلــوا إىل بــاب غــار
ثــور ،ورساقــة بــن مالــك اســتطاع أن يصــل
إىل النبــي وصحبــه ،وبريــدة األســلمي
وقومــه وصلــوا للرســول  .ولكــن الــدرس
هنــا أنــك إذا قمــت مبــا عليــك وأخــذت
مبــا تســتطيع مــن أســباب ،فــإن اللــه
ســيكمل لــك مــا يحــدث مــن نقــص خــارج
عــن إرادتــك؛ لــذا أغــى اللــه عيــون
املرشكــن أمــام بيــت الرســول فلــم يــروه
وهــو خــارج ،ومل يجعلهــم يلقــون نظــرة
واحــدة داخــل الغــار حتــى ال يــروا حبيبــه
وصاحبــه ،وأســاخ أقــدام فــرس رساقــة يف
الرمــال وألقــى الرعــب يف قلبــه ،ورشح
صــدور بريــدة وقومــه لإلســام فآمنــوا
وقــد خرجــوا مرشكــن فعــادوا مســلمني.
 .3الصــر عنــد الشــدائد واليقــن بــأن
مــا عنــد اللــه تعــاىل هــو األفضــل وهــو
األبقــى  :فقــد القــى رســول اللــه  -صــى
اللــه عليــه وســلم  -الشــدائد يف الهجــرة
النبويــة ،ولكنــه ثبــت ،وصــر ،واحتســب
أجــره عنــد اللــه تعــاىل ،ومل يكــن قلبــه إال
ممتلئ ـاً عــى الــدوام باليقــن املطلــق بــأن
فــرج اللــه تعــاىل آت ال محالــة ،وبالفعــل
فقــد مكَّــن لــه اللــه ،ونــره نـراً مــؤزراً،
وبلــغ صيتــه اآلفــاق ،وال يــزال إىل يومنــا
هــذا أعظــم إنســان عرفتــه اإلنســانية ،وال
ي ـزال اســمه األكــر تــرداداً عــى األلســنة.
 .4الحــب يــؤدي إىل االســتقامة  :حــب
رســول اللــه  -صــى اللــه عليــه وســلم -
هــو ســبيل االســتقامة عــى أوامــره ،واتبــاع
هديــه ،وهــذا الحــب هــو الــذي جعــل
الصدِّ يــق  -ريض اللــه عنــه  -يالقــي مــا
القــى يف الهجــرة النبويــة الرشيفــة مــن
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أجــل الدفــاع عــن رســول اللــه -صــى اللــه
عليــه وســلم -مــن كافــة املخاطــر التــي
قــد يتعــ َّرض لهــا خــال هــذه الرحلــة
املباركــة ،ورضب الصدِّ يــق  -ريض اللــه عنــه
 أروع األمثلــة يف التضحيــة والفــداء يفســبيل الحفــاظ عــى حيــاة الرســول األكــرم
 صــى اللــه عليــه وســلم .- .5األمــل والثقــة يف النــر :مل يفقــد
رســول اللــه روح األمــل يف أي لحظــة مــن
لحظــات حياتــه ،حتــى يف هــذه الرحلــة
الخطــرة ،وهــو يخــرج مــن مكّــة بهــذه
الطريقــة ،وهــو مطلــوب الــرأس ،ال يأمــن
عــى حياتــه وال عــى حيــاة أصحابــه ،إذا
بــه يبــر رساقــة ليــس فقــط بظهــور
اإلســام عــى قريــش أو عــى العــرب ،بــل
وبســقوط عــرش كــرى تحــت أقــدام
املســلمني ،وأَخْــذ كنــوز كــرى غنيمــة،
ــس ِســوا َر ْي
سا َقــ ُة تَلْ َب ُ
«كَأَنِّ بِــكَ َيــا ُ َ
ــرى».
ِك ْ َ
 .6أهميــة الصحبــة  :حــرص رســول اللــه
عــى الصحبــة ورأينــا حرصــه يف كل مراحــل
حياتــه وخطــوات دعوتــه عــى مســألة
الصحبــة ،فقــد عــاش حياتــه يف مكّــة
بصحبــة ،وخــرج إىل الطائــف بصحبــة،
وقابــل الوفــود بصحبــة ،وعقــد البيعــة
التــي بنيــت عليهــا دولــة اإلســام بصحبــة،
وهــا هــو يســأل جربيــل عــن صاحبــه يف
الهجــرة ،كل هــذا ،وهــو مــن هــو ،هــو
رســول اللــه ،ولكــن كل النــاس يحتــاج إىل
صحبــة ،وهــو يعلمنــا أن نبحــث دامئًــا عــن
الصحبــة الصالحــة ،لقــد سـطَّر رســول اللــه
ــع
قاعــدة إســام ّية أصيلــة« :الشَّ ــ ْيطَانُ ِم َ
ـن أَبْ َعــدُ » (صحيــح
الْ َوا ِحـ ِدَ ،و ُهـ َو ِمـ َن االِثْ َنـ ْ ِ
الجامــع) .وقــد ط َّبــق رســول اللــه هــذه
القاعــدة يف حياتــه هــو شــخص ًّيا ،مــع أن
الشــيطان ليــس لــه ســبيل مــع رســول

اللــه.
 .7القائــد يعيــش معانــاة شــعبه  :وضــح
لنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يف
رحلــة الهجــرة بــأن القائــد القــدوة يعيــش
معانــاة شــعبه ،يهاجــر كــا يهاجــرون،
ُيطــارد كــا ُيطَــاردون ،يتعــب كــا
يتعبــون ،يحــزن كــا يحزنــون ،يعيــش
معهــم حياتهــم بــكل مــا فيهــا مــن آالم
وتضحيــات ،كان مــن املمكــن أن ينقــل
اللــه رســوله الكريــم مــن مكّــة إىل املدينــة
بال ـراق الــذي نقلــه يف لحظــة مــن مكّــة
إىل بيــت املقــدس ،ولكــن أيــن القــدوة يف
ذلــك؟ وأيــن األســوة؟ ال بــد للمســلمني
مــن طريــق عمــي لبنــاء األمــة ،طريــق يف
مقــدور عمــوم املســلمني ،وال بــد أن يســر
يف هــذا الطريــق رســول اللــه رغــم كل
املعانــاة والتعــب.
 .8االهتــام بالدعــوة يف كل مــكان وزمــان:
رأينــا كيــف أن الدعــوة تجــري يف د ّم
رســول اللــه ،ال يضيــع فرصــة ،وال يرتبــط
بظــرف ،يدعــو كل مــن يســتطيع ،رأينــاه
كيــف دعــا إىل اإلســام بريــدة وأصحابــه
مــن قبيلــة أســلم ومل يكــن ه ّمــه الرئيــي
كيــف يبحــث عــن وســيلة للهــرب مــن
بريــدة ،بــل اعتــر أن اللــه قــد ســاق لــه
الرجــل وقومــه هديــة وعطيــة ونعمــة
وأجــر جزيــل ،وثــواب ال يقــدر ،فكيــف
يضيــع فرصــة كهــذه؟!
 .9االســتعداد التــام للعمــل للــه تحــت أي
ظــرف  :رأينــا يف هــذه الرحلــة اســتعداد
الصدّ يــق للعمــل للــه تحــت أي ظــرف،
ّ
ويف كل زمــان ومــكان ،القضيــة يف منتهــى
الصدّ يــق ،أهــم يشء
الوضــوح عنــد ّ
الصدّ يــق هــو أن يــريض اللــه
يف حيــاة ّ
ورســوله ،وال ينبغــي أن يطلبــه اللــه يف
مــكان فــا يجــده ،وال ينبغــي أن يريــده
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الرســول يف عمــل فــا يجــده ،ليــس هنــاك
يف حياتــه مــكان لكلمــة (الظــروف) ،بــل
كان يعتــذر لــكل ظــرف يطــرأ عــى حياتــه
بــأن عنــده ظرفًــا أعظــم ،وهــو العمــل
والبــذل والتضحيــة والجهــاد يف ســبيل
اللــه.
 .10حــب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم:
رضب أبــو بكــر الصديــق  -ريض اللــه عنــه
 أروع األمثلــة يف حــب النبــي عليــهالصــاة والســام ،وتجلّــت أســمى صــور
املحبــة عندمــا بــى مــن شــدة فرحتــه
ملــا علــم أنــه سـرافق رســول اللــه  -صــى
اللــه عليــه وســلم  -يف رحلــة الهجــرة ،ويف
الطريــق كان ميــي تــارة خلــف النبــي
عليــه الصــاة والســام ،وتــارة أخــرى
أمامــه ليحميــه مــن أي خطــر قــد يتعــرض
لــه ،وملــا وصلــوا إىل الغــار ســبقه إىل
الداخــل وقــام بتنظيفــه ،وغريهــا الكثــر
مــن املواقــف التــي ال ي ّتســع املقــام
لذكرهــا ،وال عجــب مــن محبــة الصديــق
 ريض اللــه عنــه  -ال ســ ّيام أنــه يعلــموجــوب تقديــم محبــة رســول اللــه عــى
النفــس واملــال والولــد ،مصداق ـاً ملــا ُروي
عنــه -عليــه الصــاة والســام -أنــه قــال:
ــب
َ(ل يُ ْؤ ِمــ ُن أ َحدُ ك ْ
ُــم ،ح َّتــى أكُــونَ أ َح َّ
ـاس أ ْج َم ِعـ َن)
إلَ ْيـ ِه ِمــن والِـ ِد ِه و َولَـ ِد ِه وال َّنـ ِ
(صحيــح البخــاري) .ويف روايــة النســايئ:
ــاس أَ ْج َم ِعــ َن».
« ِمــ ْن َمالِــ ِه َوأَ ْهلِــ ِه َوال َّن ِ
 .11البــذل والعطــاء للدعــوة  :رأينــا
الصدّ يــق وإنفــاق
الصدّ يــق وعطــاء ّ
بــذل ّ
الصدّ يــق ،يأخــذ خمســة آالف درهــم،
ّ
هــي كل مــا ميتلــك لينفقهــا عــى دعوتــه،
وقبلهــا أنفــق خمســة وثالثــن ألــف
درهــم يف ســبيل اللــه ،وســيظل ينفــق يف
املدينــة ،وســيظل ينفــق وهــو خليفــة،
وســيظل ينفــق وهــو عــى ف ـراش املــوت،
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لقــد اشــرى الجنــة ،وحــق لرجــل لــه مثــل
هــذه الصفــة أن يرضيــه اللــه " َو َسـ ُي َج َّن ُب َها
األَتْقَــى  .الَّــ ِذي ُيــؤ ِْت َمالَــهُ َي َتــ َز َّك َو َمــا
ِلَ َحـ ٍد ِع ْنــدَ ُه ِمـ ْن نِ ْع َمـ ٍة تُ ْجـ َزى إِالَّ ابْ ِت َغــا َء
َو ْجــ ِه َربِّــ ِه األَ ْع َ
ف يَــرىض "
ــى َول ََســ ْو َ
[الليــل.]21-17:
 .12إرشاك األرسة يف الدعــوة  :شــاهدنا
يف قصــة الهجــرة أمــ ًرا ال بــد أن نقــف
الصدّ يــق
معــه وقفــة ،أرأيتــم كيــف ارشك ّ
عائلتــه كلهــا يف ســبيل اللــه؟ أرأيتــم كيــف
أرشك عبــد اللــه ابنــه يف نقــل األخبــار؟
وكيــف أرشك أســاء ابنتــه يف نقــل الطعــام
وال ـراب؟ وكيــف أرشك عامــر بــن فهــرة
مــواله يف إخفــاء آثــار األقــدام؟ لقــد نقــل
الصدّ يــق ح ّبــه لهــذه الدعــوة إىل عائلتــه
ّ
وأهلــه ،بعــض الدعــاة – لألســف  -يعانــون
مــن مــرض العزلــة عــن عائالتهــم ،تجــد
لهــم نشــاطًا عظيـ ًـا يف خــارج بيتــه ،ثــم
هــم ال يُرشكــون أقــرب األقربــن إليهــم
يف العمــل للــه ،ال يحرصــون عــى أن
يذيقوهــم مــن حالوة اإلميــان التي أحســوا
بهــا ،هــذا غيــاب كبــر للفهــم ،وضيــاع
الصدّ يــق،
هائــل لألولويــات ،تعلمــوا مــن ّ
ُــم َم ْســ ُئ ٌ
ول
ُــم َراعٍَ ،وكُلُّك ْ
وتذكــروا« :كُلُّك ْ
َعــ ْن َر ِع َّي ِتــ ِه» (صحيــح مســلم).
 .13فشــل مخططــات الظاملــن :بعــد أن
حــاول كفــار مكــة إســكات صــوت الحــق
بكافــة الطــرق والوســائل وفشــلوا يف ذلــك،
قــ ّرروا اســتخدام آخــر مــا يف جعبتهــم
للتصــدي لدعــوة اإلســام ،حيــث اجتمعــوا
عــى قتــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم ،وملــا أحــاط فرســانهم ببيــت رســول
اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ليرضبــوه
عنــد خروجــه رضبــة رجــل واحــد ،كان
التدخــل اإللهــي إلفشــال مخطّطاتهــم،
حيــث أمــر اللــه  -تعــاىل -النبــي -عليــه

الصــاة والســام -بالخــروج مــن منزلــه،
فخــرج  -عليــه الصــاة والســام  -وهــو
يقــرأ مطلــع ســورة يــس إىل أن وصــل إىل
ِــم
قولــه تعــاىلَ ( :و َج َعلْ َنــا ِمــن بَ ْ ِ
ــن أَيْ ِديه ْ
ِــم َســدًّ ا َفأَغْشَ ــ ْي َنا ُه ْم
َســدًّ ا َو ِمــ ْن َخلْ ِفه ْ
ــرونَ ) ،فأخــذ اللــه  -تعــاىل-
َف ُه ْ
ــم َل ُي ْب ِ ُ
أبصارهــم عنــه ،حتــى أنــه وضــع ال ـراب
عــى رؤوســهم ومل يــروه.
 .14إتقــان التخطيــط وحســن توظيــف
الطاقــات :إن الهجــرة تعلِّمنــا كيــف يــؤ ِّدي
التخطيـ ُ
ـط الج ِّيــد َد ْو َره يف تحقيــق ال َّنجــاح،
ــس ال َّتخطيــط ُح ْســ ُن
ومــن أعظــم ُأس ِ
توظيــف الطاقــات ،وســامة اســتغالل
فالص ِديــق اختــر
القــدرات املتاحــة،
َّ
مرافقــا ،وتــم تجهيــز الراحلــة بفــرة مبكــرة
ي بــن أيب طالــب كَلَّــف
رسيــة تا َّمــة ،وعـ ُّ
و ِب ِّ
ـي  -صــى اللــه عليــه
بالنــوم يف فـراش الن ِبـ ِّ
وس ـلَّم  -تَ وي ًهــا عــى املرشكــن  ،وعائشــة
أســاء بنتــي الصديــق قامــا بتجهيــز
الجهــاز والطعــام  ،وعبداللــه بــن أيب بكــر
كان يتابــع أخبــار قريــش وتحركاتهــا ويعلم
بهــا الرســول والصديــق يف مــكان اختفائهام
بــدون أن يكشــف تحركاتــه  ،وعا ِم ـ ُر بــن
فهــرة يســلك بقطيعــه طريــق الغــار؛
لِ ُيزيــل آثــار األقــدام املؤ ِّديــة إليــه ،ثــم
ـي  -صــى اللــه عليــه وس ـلَّم -
يســقي الن ِبـ َّ
وصاح َبــه ِمــن لــن غ َن ِمــه  ،وعبــد اللــه بــن
أريقــط اتخــذ دليـاً عار ًفــا بالطريــق برغــم
كونِــه مــركًا مــا دام مؤتَ ًنــا.
ختامــا كانــت الهجــرة نهايــة مرحلــة
وبدايــة عهــد جديــد  ،انتقلــت بهــا الدعوة
اإلســامية مــن مرحلــة الضعــف والحصــار
إىل مرحلــة القــوة والعــزة واالنتشــار ،
كانــت بدايــة إلقامــة الدولــة اإلســامية
التــي كانــت منوذجــا فريــدا يف تاريــخ
البرشيــة يف العــدل والســام .
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المؤتمر اإلسالمي اإلرتري تنظيم سياسي جماهيري  ،تكوَّن
على أهداف ومقاصد تنتظم جميع شعاب الحياة إلصالح الوضع
السياسي واالجتماعي واالقتصادي في إرتريا.
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