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  ملاذا التمسك جببهة التحرير االرترية ؟

 

  جبهة التحرير قلناها من بدري

                                                                                      جبهة التحرير املنا من بدري

  جبهة التحرير يا نهرنا البجري

                                                                                       فجريا ليلنا الطويل عربناه ل

                                                                         بردو ماشني وح ندوس على اجلمر

                                                                               ياطريق احلرية الغايل مشيناك 

  بدموع ودماء شهداؤنا عربناك

                                                                              صربنا طويل وياوطني حنن عبدنا 

  راح املاضي ويا مستقبل حنن بنيناك
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ولم يكن لهذا التنظيم  الماضي،من  شيءيتساءل البعض عن التمسك بجبهة التحرير االرترية، ويعتبر ذلك 
م، وكلنا يعلم ما تعرضه له التنظيم من مؤامرات من 1982في العام  خروجهالحضور في ساحة الفعل بعد 

ياترى عن جهل ام بغرض  السؤال؟وانا بدوري اسال ما المقصود بهذا  وخارجية،داخلية جهات عدة 
ن بل الشعب االرتري الذي اسس النضال االرتري المسلح بقيادة الشهيد حامد عواتى يالجبهجاستفزاز 

ج من رائدة النضال الوطني وخر هيالم تكن الجبهة  االرترية،ورفاقه الميامين تحت راية جبهة التحرير 
 السياسي!؟رحمها كل هذا الطيف 



ليس من السهل التغافل عن النضاالت الجبارة التي خاضها شعبنا تحت راية الجبهة وقوافل من الشهداء 
كما ان محاوالت النيل منه سوف لن تجد طريقها للقبول  الحرية،االبرار الذين كانوا منابرا وقناطر لشواطئ 

الزالت افئدة الوطنين الخلص تتطلع الى ولوجها وتقدم الصفوف وان  لما تمثله الجبهة من رمزية وطنية
 الخاصة.الفشل والنجاح شيئ مالزم لكل فعل ابن ادم جماعيا كان ام في حياته 

جبهة التحرير االرترية التي ساجلت وجالت في ربوع الوطن االرتري وسجلت البطوالت النادرة ستظل 
م العدو قبل الصديق البطوالت النادرة التي كانت عنوان الثائر خالدة في وجدان الشعب االرتري، ويعل

في القرن العشرين ، وامامنا حمالت (الزماجا) في معارك مرب  تاإلمبراطوريااالرتري الذي هزم اعتى 
م التي كانت احد اهم اسباب انهيار امبراطورية الكهنوت 1975الشهيرة وقبلها معارك اسمرا  في العام 

وب االثيوبية التي اسقطت االقطاع والى االبد وفتحت الطريق لحركة التحرر في اثيوبيا نفسها، وانعتاق الشع
لمقاتلي واعضاء الجبهة التي تكسرت فوقها كل المؤامرات فكانت  الفوالذيةيضاف الى كل ذلك االرادة 

العمليات الفدائية الجريئة التي اصبحت مضرب االمثال مثل عمليات منظمة العقاب في الخارج التي خلقت 
رواجا اعالمية عن ثورة الشعب االرتري وكذا العمليات الفدائية في داخل المدن االرترية وعلى راسها 

م والثورة مازالت في بداياتها، 1963مرا واحراق الطائرات التي كانت رابضة في المطار عام العاصمة اس
ي جين سجن (عدوما عملية اخراج السجناء من السجن المركزي في اسمرا والمعروف باسم (سمبل) ومسا

يدا ان نذكر معارك مثاال حيا لتلك البطوالت النادرة ، وقد يكون مفال جنوب بالقرب من مدينة مندفراالخاال) ب
 تحرير المدن والريف االرتري في منتصف سبعينات القرن الماضي . 

ليس من المناسب الحديث في هذه السطور الى ما تعرضت له جبهة التحرير االرترية من مؤامرات داخلية 
، ولهذا وخارجية ، فذلك يحتاج الى مقاالت بل الى كتب بحثية خاصة من ذوي االختصاص في كتابة التاريخ

تاريخهم الذي وحد وجدانهم الوطني وصهر كل  ألنهابالجبهة ودورها  ناإلرتريينود ان نشير الى ان تعلق 
سحناتهم والسنتهم في برنامج الجبهة الوطنية الديمقراطية التي يرى فيها الجميع نفسه ، وقد يقول قائل لكن 

ذا نتركه للتقييم الموضوعي والبحث العلمي هذا البرنامج ربما حاد عن جادة الصواب ونقول نعم ولكن ه
لتدرسه االجيال وتستفيد منه سلبا وايجابا. وتجدر االشارة هنا ان كل فصائل العمل الوطني االرتري وتلك 

كانت في معظمها جزء من تجربة جبهة التحرير االرترية  عارضة االرتريةالتي تعمل االن في ساحة الم
  المسميات.بهة الوطني مهما اختلفت مشبعة ببرنامج الج مازالتوهى 

بقى ان نقول ان كل من ناضل في جبهة التحرير االرترية مقاتال حامل السالح ام عضوا في العمل 
ان ينسى هذه التجربة العظيمة التي هزت الوجدان االرتري ، وان الحديث عن  نال يمكالجماهيري النقابي 

أخذ حقها من التوثيق بعكس تجارب حركات التحرر الوطني لم ت لألسفتجربة الجبهة ذو شجون ، بطوالت 
بل تدرس في دور العلم المختلفة ، وعلى  ةفي مختلف البلدان التي اصبحت جزءا اصيال من التاريخ البشري

الرغم من ان تجربة الثورة االرترية وجبهة التحرير االرترية على وجه الخصوص كانت متفردة ولم 
تجربة حية ومعايشات يومية يمكن ان تحتضنها صفحات الكتب وكذا الروايات يشوبها الخيال بل كانت 

 زال يتجاوالى مستوى تلك التضحيات الجبارة ، وان شعب ارتريا الذي  ىال يرقاالدبية اال ان المكتوب منها 
لذي الدرق وشعب اثيوبيا ا ةودكتاتورياعتي االمبراطوريات  فوالذيةمالين نسمة هزم بعزيمة وارادة 5ال

مليون نسمة ومدعوم من الشرق والغرب وبعض ادعياء التقدمية الزائفة في المنطقة ، هذه  100تجاوز ال
 ارادة المناضل االرتري،  هي

 علي محمد صالح شوم
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