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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حامد تركي ا
اهد  يخالش

  مفكر رصني ورجل يف قامة أمة

  ضي اىل رب رحيممي

  علي عبــد العليـم

  م١٢/١٠/٢٠١٤    

، في الثامن من شھر أكتوبر الجاري ، انھد ركن مكين من أركان عملنا ا�س�مي والوطني بفقد رمز سامق 
، وسياسي من معدن نفيس ، ووطني من طراز فريد ، ذلكم ومفكر أصيل ، ومجاھد محتسب ، ومناضل جسور 

لقب جد ا1سرة الكبير الذي كان أبيض البشرة ) تركي(ھو الشيخ المجاھد أبو ماجد حامد صالح عمر الشھير بـ 
 يحاكي ا1تراك الذين كانوا يحكمون ارتريا في تلك الحقبة من القرن السادس عشر المي�دي ، مما يدل على

  .عراقة ا1سرة وكريم منبتھا 

  ما دري النعش و� حاملوه ما على النعش من عفاف وجود* ھد ركنا لم يكن بالمھدود ) حامد تركي(لما توفي 

 )الصحافة(مقابر حمل المشيعون من أعضاء الحزب ا�س�مي ا�رتري وأصدقائھم الجثمان الطاھر وأودعوه 
!. ، والنفوس منقبضة كئيبة ولكنھا غير جزعة  مخضلةاللحى  ، وبالدموع وتسيل  تمتلئبالخرطوم ، والمآقي 

  ..ما يرضي الرب ، برغم فداحة الفقد وجسامة المصاب  إ�و� تقول 

ان ا�حاطة بشخصية فقيدنا الرمز الوطني والمفكر ا�س�مي الكبير الشيخ الشھيد أبو ماجد يحتاج الى مجلدات ، 
حزنا وألما ووفاء على ا1سطر ، ذلك أني ممن عاشره لربع قرن من الزمان ي حقه سكبتھا ولكنھا كلمات صدق ف

في قيادة الحزب ا�س�مي ا�رتري ، وبعد رحيل رفيق دربه الشيخ الشھيد أبو نوال أصبحنا أقدم عضوين 
ضيرية للمؤتمر العام ھا ابان عملنا في اللجنة التحرحببتنفيذية الحزب ، وقضينا أوقاتا جميلة وكان أجملھا وأ

الخامس للحزب ا�س�مي ، جبنا خ�لھا معسكرات ال�جئين ا�رتريين وأماكن تواجدھم ا1خرى ، وأدرنا حوارا 
أنه لم يكن الوحيد  إ�وبرغم أن الشأن السياسي استحوذ على جل وقت الحوار ،  ثنائيا في مواضيع شتى

موسوعة في  –رحمه E  –كان لھا نصيب في حواراتنا ، فقد كان  ..فالجوانب ا�جتماعية والتاريخية والثقافية 
، كما كان متمكنا من اللغة وممسك بناصيتھا ، دقيقا في تعبيراته ، ومحددا في مفرداته ، وشام� في معلوماته 

من ورائه  فھمه واستيعابه ، � تستھويه لغة العشق والغرام فھي عنده مضيعة للوقت ، مبددة للجھود فيما � طائل
فاللغة . يجاھدون لوصل ا1رض بالسماء ، و� تليق بأصحاب المبادئ والرسا�ت ، أرباب الفكر الملتزم الذين 
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، يصيب به كبد الحقيقة ، ويوصل رسالته في  كالحسام العضب في كفه � ينبو –رحمه E  –التي يستخدمھا 
   ..عبارات دالة ومحددة ودقيقة 

حيث ووري الجسد  )الخرطوم(والنشأة الى  حيث المولد) متكل أبيت(رحلة حياة الشيخ الشھيد التي استھلھا من 
محطات ومحطات استغرقت سبعة عقود ، حفلت بعظائم ا1مور وجليل المنجزات ، لم تكن الزكي الثرى ، 

لنصب ، ومزق ھدوءھا أصناف من مفروشة بالورود فقد تخللتھا أوقات عصيبة فيھا ا1لم والدموع والجھد وا
من أجل الوطن وقضية المسلمين ،  راقيل ، والتضحيات الكبار، واعترض سبيلھا أرتال من العوالتنكيل التعذيب 

طف� مشاكسا ، وصبيا ذكيا لماحا ، يحب العلم ويتطلع الى أدوار كبيرة  -رحمه E  –فمنذ نعومة أظافره كان 
لعلم في السودان ل طلباتغرب عن الوطن الھم الوطني موقعا مبكرا في نفسه ،  بھا في المستقبل ، أخذ نھضي

جال أرحب يخدم مأن نفسه الكبيرة كانت تتوق ل إ�، وكان من الط�ب النجباء رشح لكلية الطب  والعراقومصر 
دنيا و� المصالح من خ�له وطنه السليب ، فاختار القانون حيث وجد نفسه فيه ، وعندما تخرج لم تأخذه بھارج ال

فان حامد تركي لم يكن رجل ولعاعتھا ،  فانية، فيذھب بعيدا في المدائن يجمع حطام الالضيقة الشخصية 
، ف� حظ للقبيلة أو  كان رجل عامة ، فھو حصريا لقضية الوطن ولھموم المسلمين خاصة نفسه ، بل

ھو ملم  وفوق ذلكفيه ،  خلجةالنعرات ا1خرى في نفسه ، وأشھد E � تحرك ھذه ا1وشاب والعصبيات 
يبخسھا  بخارطة ارتريا وقبائلھا وأفخاذھا وبطونھا ، ويحفظ مآثرھا وأيامھا ومساھماتھا في الشأن الوطني و�

واصل مع كافة المكونات ا�جتماعية ا�رترية ، ويحترم مكانة تعلى مد جسور ال صرمنه شيئا ، ونجده يححقھا 
في جمع الصف وحشد الطاقات وتدعيم قضية المسلمين وتكتيلھم دفاعا  اكبير االقيادات ا1ھلية ويرى أن لھم دور

 )صيريةارتريا والتحديات الم(من أبكار كتاباته كتابه الشھير وعن حقوقھم ومكتساباتھم ، وكتاباته تشھد بذلك ، 
  ..وشعبھا وقضيتھا  بإرترياالذي أسھم فيه بالتعريف 

بل ذھب  –وھو حق له فأسرته تنتظره  – قلنا أن فقيدنا حال التخرج لم يذھب بعيدا بحثا عن مصلحة شخصية
حيث ا1سرة الكبيرة بحجم الوطن ، ذھب الى الميدان ليناضل في صفوف الثورة ، وتدرج في سلم المسئوليات 

حتى محكمة ا�ستئناف العليا بالجبھة عضوا بالمكتب القيادي للجبھة ، و، و بغدادمن مدير لمكتب جبھة التحرير ب
 نوالبوادي ا�رترية ، في اطار عملھم القضائي ، باسطيالقرى  يق دربه الشھيد الشيخ أبو نوالف، وقد طاف ور

ين ، وقد ساعدھم المامھم الكبير للعدالة وناشرين لواءھا ، ورادين الحقوق الى أصحابھا ، وناصرين المظلوم
  ) .. حقتات( بالقانون والشريعة السمحاء وا1عراف المحلية 

المھادن والمخادع كان صريحا ومصادما غير ھياب ،  لم تكن من النوع –رحمه E  –شخصية الشيخ أبو ماجد 
ر لبه ، و� مة �ئم ، كما أن الحسناء � تأسقوا� للحق ، ومنافحا عنه ، � يخشى في اظھار الحق والصدع به لو

و� مناص أو مھرب بھذه المواصفات � يمكن شراءه ،  ، رجل زاھديذھب الذھب ا1صفر بعقله ، رجل مبادئ 
قويم ، فكان ، رحمه E ، حربا � ھوادة مع ا1وضاع الجاھلية المنحرفة عن جادة الدين والخلق الة من المواجھ

على ا�لحاد الذي رفع لواءه حزب العمل الشيوعي ، الذي صبغ جبھة التحرير بلونه ا1حمر القاني ،  فيھا
عقلية مل حتن مرحلة التحرير � تومارس ا�قصاء بأبشع صوره في مواجھة معتنقي ا1فكار ا1خرى ، وبرغم أ

أن حزب العمل ولغ في كل تلك الموبقات في ممارساته ، فكانت المواجھة معه  إ�ا�نفراد وا1نانية وا�ستبداد 
  ..والفكر المنحرف  واNباحيةضد موجة ا�لحاد والشيخ أبو ماجد وصحبه من ا�س�ميين والوطنيين ، 

واجھت الفكر بالرصاص وقارعت الحجة والرأي بالقمع وا�عتقا�ت !.  مفلسرد القيادة حزب العمل وكان رد 
ن ألوانا من العذاب ، وبرغم أن التعذيب وتكميم ا1فواه ، وكالت للشيخ أبو ماجد وصحبه من ا�س�ميين والوطنيي

لم ينكسر أمام لم يفت في عضده ، ولم يثنيه عن فكره ، ولم يرتد عن قناعاته ، و هأن إ�ه مرضا مزمنا أورث
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ة على الجبھة ولما انكسر حزب العمل وفقد السيطرج�ديه ، وأظھر بطولة وجلدا أذھل زبانية حزب العمل ، 
تحرر السجناء والمعتقلون وكان من بينھم شيخنا الفقيد ، وبرغم مرضه وحالته الصحية وتفرقت أيدي سبأ ، 

اة الدعة ، � وقت لديه �جترار الماضي وا�نتقام والتشفي أن الشيخ لم يركن للراحة ولم يلجأ الى حي إ�الحرجة 
  ، بل باشر النضال والجھاد من خ�ل الواجھة السياسية للحركة ا�س�مية ا�رترية التي أنشأھا وصحبه الكرام 

. سابقا بذلك الكثير من فصائل الحركة ا�س�مية في دول المنطقة  )م ١٩٨١ عام منظمة الرواد المسلمين( 
سياسيا متقدما تجسد طرحا التي و )الخبز والس)م ( الشھيرة المنفستو الذي اشتمل على العبارة وھو صاحب 

ي يرمز للخبز الذ يحتاج كما ، فشعبنا يحتاج الى الس�م وا�ستقرار ليمارس حياته السياسية بحرية ،  حينھا
، في الحقيقة ا�طعام من جوع وا1من من بعد الخوف ذلك ما كان يحتاجه الشعب .. للغذاء والتنمية والرفاھية 

وھي النعمة التي امتن E بھا على قريش ، وھذه الحاجات ا�رتري بعد ا�نعتاق من المستعمر وما يزال ، 
الشھير القائم من العلماء وفي مقدمتھم ابراھام ماسلو وھرمه  ا1ساسية كانت محل دراسات ونظريات من العديد

                     سيولوجية والحاجة الى ا(من ، ة ، وفي قاعدة الھرم الحاجات الفعلى أساس الحاجات ا"نساني

 )Physiological and Security Needs  (.  

فھو مشھود وغير منكور ، فكان أمينا لمكتبھا السياسي  أما دور الشيخ الشھيد في تأسيس حركة الجھاد الموحدة  
وممسكا ورفاقه بزمامھا حتى لمواقفھا من شتى المستجدات في الساحة ، ومنظرا 1طروحاتھا السياسية ، وصانعا 

في مھاوي الغلو والتكفير ، ويشھد من شھد تلك الحقبة على عمق  وتنزلق� تنجرف وراء ا1فكار المتطرفة 
 ، وحل عقد أحداثه المشھد السياسي وسبر أغوار مجاھيلاھن ومستجدات الساحة وتحليله السياسي ، قراءته للر

ويحضرني ھنا أن أحد أعضاء مجلس الشورى في ذلك الحين وبعد أن قدم الشيخ الراحل أبو ماجد تقريره .. 
وھو كان يريد ثغرة في ) احرلقد سحرنا الس( السياسي والذي حفل بتحليل رصين لم يتمالك نفسه أن قال منبھرا 

  .التقرير ينفذ منھا ويوجه سھامه ، ولكن براعة الشيخ وحنكته السياسية حالت دون ذلك 

و1ن الشيخ الشھيد ينتمي لمدرسة عرفت بشمولية الطرح والوسطية وا�عتدال في التناول والتعاطي مع شتى 
جتماعية ا�عتدال في أحواله المعيشية وا�التوسط في ا1مور و –رحمه E  –لقد ألزم نفسه نواحي الحياة ، 

    ..تركھا ل�عتدال  إ�1ن ا�عتدال ھو الس�مة ، وما ضر ا1مة .. الدينية السياسية وو

لقد كان رحمه E ، مھندس الحوارات والتحالفات السياسية مع التنظيمات الوطنية ا�رترية منذ حركة الجھاد 
، لقاءات التنظيمات ا�ربع بعيد التحرير ثم التحالف الوطني الث�ثي : ( مي الموحدة وحتى الحزب ا�س�

، كان يؤمن ) والتجمع الوطني ، والتحالف الديمقراطي ، والمجلس الوطني ، اضافة الى الحوارات الثنائية 
يقصى أحد عن التجمعات  أ�ه ويرى بضرورة العمل الوطني المشترك ، ويمد يده الى أي فصيل مھما قل شأن

وفي كل ھذه المراحل كان يجود بفكره ..  والتحالفات الوطنية لمواجھة الدكتاتورية والطائفية الحاكمة في ارتريا 
ويعتمد على كل ذلك ليدبج الخطط .. مته الربانية ، ومعلوماته الموسوعية لسياسية وحكالثاقب وعصارة تجاربه ا

  ..وا1طروحات الجامعة والمؤسسة لقاعدة العمل الوطني العريض والبرامج السياسية 

دم من مسكونا بالھم ا�س)مي وتواقا للم شمل الصف المسلم فكم ق –رحمه .  –كان الشيخ أبو ماجد 
طروحات وأفكار كبيرة يرمي من خ)لھا ايجاد مواعين وتكت)ت جبھوية عريضة تجمع المسلمين والمھمشين أ

  ..واحد ، �سترداد حقوقھم السليبة وحراسة مكتسباتھم في صعيد 

فكانت الحوارات والعروبية خدم ، رحمه E ، وحدة الصف المسلم من خ�ل الحوارات بين الفصائل ا�س�مية 
ثم جبھة التحالف ا�س�مي والتي تمخض عنھا .. الثنائية مع حركة ا�ص�ح وجبھة التحرير والحركة الفيدرالية 
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تدعيم أواصر الثقة والعمل المشترك ، وتقديم ا1فكار لوفي كل المحطات كان رحمه E ، يعمل جاھدا  امن التض
   ..ذلك  علىالنيرة التي تساعد راء �وا

ومن خ�ل متابعاته ..  وفي اطار الحزب ا�س)مي كان ريحانة اجتماعاتھا وسمناراتھا ولقاءاتھا السياسية
يعمل على ربط ا1حداث ود��تھا ، ) ذياع � يفارق مخدعه ، والصحف يلتھمھا التھاما فالم( لRوضاع السياسية 

وتأثيراتھا على القضية ا�رترية ، نشھد أن له باعا كبيرا في التنظير والتحليل السياسي ، وھو في ھذا الميدان 
ع�قاته ، ماھر في  فارس � يشق له غبار ، ثاقب النظر ، بارع في استخدام أدواته ، ومدرك لمتشعب

  ..استخ�صاته واستنتاجاته ، ومتقن في الوصول الى المآ�ت المرجوة 

وھو في كل ذلك بعيدا عن الھوى والغرض ، ف) تدنسه قبلية و� جھوية و� حزبية ضيقة و� عصبية ايا كان 
   .انما يبتغي وجه . ثم الوطن ، جعله . في ميزان حسناته .. منزعھا 

ان اھتمامات الشيخ الجليل لم تقتصر على الوطن ارتريا فقط بل امتدت الى دول ا�قليم فلم تغيب قضاياھا عن 
باله بل ظلت حاضرة في تنظيراته وتحلي�ته ، وينوه دوما الى الترابط والتشابك بين مصالح شعوب المنطقة 

وكم من ص�ت وصداقات كثيرة تربطه مع وضرورة ايجاد تعاون يرقى الى تكامل في شتى الصعد والمجا�ت ، 
  . القيادات الوطنية واNس�مية بالمنطقة 

فالشيخ مع سابقته .. قوية وھمة عالية تنطح الجبال و� ترضى بدون النجوم  وإرادةكان الشيخ ذو نفس أبية 
ق ، عطوف و قلب كبير يسع  الكل ، متواضع جم ا1دب مھذب ا1خ�كان ذ.. وعلمه وفضله وتراكم خبراته 

  ) .ھمسيدالقوم  خادم( خوانه وھو أكبرھم سنا ومقاما نفسه ولو كان به خصاصة ، ويخدم ا كريم يؤثر على

كانت ثقته في نفسه كبيرة ألھم بھا اSخرين ثقة واجتذبھم تحت قيادته ، ومعتد برأيه يقارع عنه بالحجة والمنطق ، 
الحزب ، كيف � وھو يسھر في تقليب الرأي ومقارنته ويستميت في سبيل ا1خذ به واعتماده ضمن مقررات 

 E ومضاھاة بدائله للتنبؤ بمآ�ته اذا وجد الطريق الى التنفيذ ، وبعقل راجح وفھم عميق وعلم واسع فانه رحمه
د تولسمكتوبا ليكون مادة للنقاش ، وكان بحق يشحذ ا1فھام ، ويستدر ا1فكار ، وييدلي برأيه وغالبا ما يأتي به 

شعل المداو�ت ، والتباري الحكيم ، والتنافس فكان باختصار يثري ا�جتماع ، وي..  اSراء والمقترحات 
باعتمادھم ويخرج كقرار ع آراء الحضور وينال رضاھم ويفوز شكل جمايحتى .. الشريف ، والرأي السديد 

  .حزبي ملزم 

الشيخ رحمه E ينافح دون رأيه وما يعتقده صوابا في كل المحطات الشورية ، أما وان رأت ا1غلبية خ�ف ما 
  .. معلمةفقط الشورى ، فمخرجاتھا عنده ملزمة وليست يرى فانه نزال عند أمر 

 Uي الساحة السياسية ، بالحكمة والرأي القويم ، وقد كانت كتاباته تثير حراكا فا� يتدفق الشيخ أوتي يراعا سي
  .. وتشغل الرأي العام ردحا من الزمن بجرأة طرحھا ، وتطرقھا للمسكوت عنه 

بين حلقاتھا ، ويستل أطراف خيوطھا ويدرس روابطھا وع�قاتھا كان يتفرس في ا1حداث ويسبر غورھا ويعقد 
نت في الغالب تصدق تنبؤاته كأنما ھتكت له ، فكاباتجاھاتھا المستقبلية  أعمل فيھا العلم والفكر النافذ ليتنب، ثم يُ 

  ..حجب الغيب ، وتتجسد في المشھد السياسي ونراھا رأي العين 

زرقاء و1نه الرائد الذي � يكذب أھله ، والحريص على مصلحتھم فھو النذير لھم من المھددات المحتملة ، كما 
الديار ، قومھا ، فوقعت الواقعة واستباح العدو  اليمامة تنذر قومھا بقولھا اني أرى أشجارا تتحرك ، فسخر منھا
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أن كبير النفس لم يرد على جھا�ت  إ�.. لWساءة والطعن والتجريح وكذلك الشيخ رحمه E ، فكم تعرض 
� يعلمون  فإنھماللھم اغفر لقومي ( : كتفي بالقول لين ، واحتسب عرضه X تعالى ، واالجاھ(  .  

كان صمام أمان للمسيرة ، وحامي حمى الحزب والمنافح عنه في شتى المنابر والمحافل ، والمدافع عن قضايا 
المسلمين والمھمشين ، وھو في كل ذلك � يشطط في الرأي و� يفتئت على الحقيقة ، انما يعدل في الحكم على 

الح من ھو محسوب عليه ، أو لغير ، ولو كان في غير ص) وھو القاضي المخضرم ( موضع البحث  القضية 
  . )اعدلوا ھو أقرب للتقوى ( فشعاره دوما .!!. صالح حزبه الذي ينتمي اليه 

ينشد الكمال في أي عمل يقدم عليه ، فينكب عليه ويعمل فيه فكره ويفرغ ھده وورعه كان متجردا محتسبا مع ز
  .فيه جھده فيخرج العمل متقنا كام� 

� يخلو فكره من ا�شتغال بقضية من قضايا الوطن والمسلمين ،  البطالة أو الراحة ، � يعرفالشيخ المجاھد 
يمعن فيھا النظر ، ويجيل فيھا الفكر ، ، وينشد فيھا الخير والص�ح للوطن وللمسلمين ، فيخرجھا رأيا ناضجا 

الكثيرة فان حق ربه � يفرط فيه ابدا ف� يفوت صيام التطوع ، واستغفار السحر  غولياتهومع مش.  اومقترحا بناء
ھو قائم في مص�ه يناجي ربه ، � يمنعه مرض ، و� يصده  فإذا، فكم من مرة افتقدته في سفر وفي حضر 

علھا له قربى كثرة التكاليف التنظيمية ، يواظب على ذلك في كل ا1حوال ، أسأل E أن يجو� يحجزه  ،نصب 
  .نس في قبره انه سميع مجيب أو وزلفى اليه جل وع� ، ونور

كان صبورا جلدا ، وقد ھد المرض جسده ا� أن نفسه الكبيرة � ترض با�نطواء والبعد عن مسرح الفعل 
 ھو � يحب ا1ضواء ، ويعمل خلف الكواليس بتجرد ونكران ذات ، له رسالة يؤمن بھا ويريد أنوالسياسي ، 

يبلغھا ، له دور يرى ضرورة ا�ضط�ع به مھما كان الثمن ، دون ا�كتراث للمثبطات والعقبات الكثيرة ، ودون 
  ..الوجل من العواقب 

ب ونظيف الدواخل � يحمل حقدا أو غ� 1حد ، يبادر با�تصال اكان عف اللسان وعفيف اليد طاھر ا1ثو
  ..ي تسامح عريض وتواضع جم ، وھو من ھو في المقام والفضل بخصومه ، ويقابل من أساء اليه ھاشا باشا ف

أراد ، وقد أتته منقادة أكثر من مرة ،  لوكان للشيخ أبو ماجد أن يتمرغ في زھرة الحياة الدنيا ويستمتع بزينتھا 
ھب ه الذت، وآثر حياة الكفاف ، وبارحھا وھو خفيف فلم يورث ورثوآخرته فصدھا عنه حتى � تفسد عليه دينه 

 –بعون E  ــة لوالعقارات ، بل ترك لھم تركة ا�نبياء العلم وھذه الدعوة ، فھي منحته البركة والنجاح وھي كفي
  ..1سرته الصغيرة الصامدة الصابرة ، جعلھم E خير خلف لخير سلف ، فالتحية  ذريتهأن تنقل ذلك الى 

وزم�ئه ورفاقه ومعارفه حسن العزاء وجميل السلوان ، وأن وذويه وE نسأل أن يلھم كل محبي الشيخ الشھيد 
  ..يخلف الحزب ا�س�مي بل الوطن أجمع في ھذا الفقد الجلل خيرا ، انه ولي ذلك والقادر عليه 
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