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 بسم هللا الرحمن الرحيم
َ َعلَْيِه ۖ  َهُدواْ ٱَّلله َن ٱْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُواْ َما َعَٰ قال تعالى )ِمِّ
 ) ن قََضىَٰ نَْحبَهُۥ َوِمْنُهم مهن يَنتَِظُر ۖ َوَما بَدهلُواْ تَْبِديًلا فَِمْنُهم مه

 صدق هللا العظيم
بقلوب راضية بقضاء هللا وقددر  تدحدتدسدب جدبدهدة الدتدحدريدر 
اإلرترية عند هللا تعالى المناضل الرعيل محمد كرار عافة عمر 

م ٦٦١١الذي التحق بجبهة التحرير اإلرترية في مطلع الدعدام 
وعمل في شعبة الفدائيين العامة في إقليم بدركدة تدحدا قديداد  

ثم في المنطقة العسكريدة   القائد الشهيد آدم محمد حامد قندفل
الرابعة بقياد  المناضل محمد علي عمرو ثم جبهدة حدمداسديدن 

قياد  القائد الشهيد أحمد أسمرا وأخديدراا   شعبة الفدائيين تحا
لجبهة دنكاليا التي بقى فيها حتى الثمانيناا وأقام في الجزير  
ا يدؤدي واجدبده  وبقي على عهد الشهداء والنضال عضواا نشطا
النضالي وبفقد  يفقد شعبنا واحداا مدن أبدندائده الدبدرر  الدذيدن 
أعطوا من أجل حريته أحلى سنواا الشباب. رحم هللا فدقديددندا 
وأسكنه فسيح جناته وجعل البدركدة فدي ذريدتده وصدبدر أ دلده 
وألهمهم الصبر والسلوان و ال نقول إال ما يرضي هللا، إندا   

 .وإنا إليه راجعون

 

    

 أخوكم محمد إسماعيل  مد
 رئيس جبهة التحرير اإلرترية

   

 تعزية
ِحيمِ  ِن الره ْحَمَٰ ِ الره ابِِريَن الهِذيَن إَِذا أََصابَتُْهم ) بِْسِم َّللاه َوبَِشِِّر الصه

ِصيبَةٌ قَالُواْ إِنها َّلِلِِّ َوإِنها إِلَْيِه َراِجعوَن(  مُّ
بقلوب محتسبة راضية بقضاء هللا وقدر  تلقينا ببالغ الحزن 
نبأ وفا  المغفور لها بإذن هللا تعالى والد  المناضل الدكتور 

السيد  آمنة إدريس محمد نور التي وافتها  –يسن مدني 
ونحن في جبهة  .م 2122يونيو  01المنية صباح الجمعة 

التحرير اإلرترية إذ ننعي الفقيد ، نعزي أنفسنا وجميع آل 
ندعوا هللا أن يتقبلها قبوالا  –مدني و آل إدريس محمد نور 

حسنا في فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا و نسأل هللا أن يلهم ذويها و أ لها الصبر 

و ما نقول  –والسلوان على  ذا الفقد العظيم والمصاب الجلل 
فِإنِّ   ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء  -إال ما يرضي هللا

ى، إنا   وإنا إليه راجعون  .عند  بأجٍل مسمِّ
 سكرتارية المجلس التشريعي

 

 

 سكرتارية المجلس التشريعي تعزي في وفا  ارملة الشهيد مدني عبدالقادر
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بدعو  كريمة من شعبة العلوم السياسية بكلديدة الدحدقدوق  

في جامعة )غليزان( الجزائرية شدارك اخ  إدريدس  دمدد 

رئيس دائر  العًلقاا الخارجية بصفته مديراا لمركز البحر 

اخحمر للتنمية بالعاصمة البريطدانديدة لدنددن، قددم خدًللدهدا 

ورقددة أكدداديددمدديددة بددحددثدديددة عددبددر وسدديددلددة )قددوقددل مدديددا(   

Google meet بعنوان الحروب الداخليدة فدي مدندطدقدة

الددقددرن اخفددريددقددي وآثددر ددا عددلددى االسددتددقددرار السدديدداسددي 

واالجددتددمدداعددي والددتددكددامددل االقددتددصددادي. ندداقدد  الددمددلددتددقددى 

االفتراضي الذي عقد في الثامن من شهر يدونديدو الدجداري 

عدد من اخوراق البحثية من اخكاديميين والدبداحدثديدن مدن 

الجامعاا الجزائرية باإلضافة إلى تونس وليبيا ، ومن أ م 

اخوراق الددتددي قدددمددا  دور االتددحدداد اإلفددريددقددي فددي حددل 

النزاعاا الداخلية، والدبلوماسية الجزائرية في المسا مدة 

في النزاعاا في غرب وشرق إفريقيا والمسألة الدلديدبديدة، 

 ذا وكان الملتقى تحا إشراف وحضدور رئديدس جدامدعدة 

غيلزان البرفسور / بحري أحمدد وعدمديدد كدلديدة الدحدقدوق 

الدكتور زقاي بغشام اللذان خاطبا الملتقدى بداإلضدافدة إلدى 

رئيس قسم العدلدوم السديداسديدة رئديدس الدمدلدتدقدى الددولدي 

للدبلوماسية الدكتدور صداغدور  شدام وعددد مدن أسداتدذ  

الجامعاا وفي ختام الملتقى تقدم الحضور بتوصياا تخدم 

الدبلومداسديدة الدجدزائدريدة.  دذا ومدن الدمدقدرر أن تصددر 

ا.  اخوارق التي قدما في كتاب سوف تتم طباعته قريبا

  

 

 

 

  :رئيس دائر  العًلقاا الخارجية يشارك في الملتقى االفتراضي الدولي للدبلوماسية الجزائرية

عقد في الخامس من يونيو الجاري فرعا جبهة الدتدحدريدر 

اإلرترية في أمريكا وكندا عبر وسيلة الزوم اجتدمداعدهدمدا 

الشهري والذي دأبا عدلدى عدقدد  فدي مدطدلدع كدل شدهدر، 

وناق  المجتمعون أ مية تقويدة تدندظديدمدندا الدرائدد، كدمدا 

واقترح الحضور ضرور  عقد لقاءاا مشتركة بين قيداد  

وقواعد تنظيمنا لتقييم التي يمر بها وطننا ومنطقة القرن 

ا لتقوم الجبهة بالدور المنوط بها في  دذ   اإلفريقي عموما

 المرحلة الحساسة.

 فرعا الجبهة في أمريكا وكندا يعقدان اجتماعهما الشهري:

 مواطنين من سجن منطقة عاال إلى معسكر قبر منعا 

ابتكر النظام الديكتاتوري القمعي في إرتريا بدعدة جدديدد  

تمكنه من سد العجز البدشدري فدي قدواتده بدعدد أن أ دلدك 

عشاراا اآلالف من أبناء شعبنا بعد أن زج بهم لمساعد  

مليشياا فانو اإلثيوبية في الحرب اإلثيدوبديدة الددائدر  مدا 

بين الجي  الفيدرالي ومليشياا فانو مدن جدهدة وجديد  

 إقليم تقراي في شمال أثيوبيا من جهة أخرى.

ا  تمثلا  ذ  البدعة بإرسال المواطنين الذين حبسهم ظلدمدا

في أقبية سجونه إلى معسكراا التدريب العسكري بحدجدة 

 إطًلق سراحهم ومنحهم الحرية.

يونيو الجاري أطلدقدا أجدهدز  الدندظدام الدقدمدعديدة  00في 

موطن كانوا محتجدزيدن فدي أقدبديدة سدجدون  011سراح 

ا،  منطقة عاال، ويبدو أن أطًلق سراحهم كان مشروطا

منهم إلى معسكراا التدريب العسكري في  011إذ أُرسل 

يدونديدو الدجداري.  01منطقة أقبر منعا التي وصلو ا في 

فقد سمح لهم بالعود   011أما المئة مواطن من أصل ال 

لقرا م، وذلك لكبر سن بعضهم وعدم قدر  البعض اآلخدر 

على العمل العسكري، وتم ترحيلهم من أسدمدرا صدبديدحدة 

يددوندديددو الددجدداري. وتددحددصددلددا آدال عددلددى  ددذ   00يددوم 

المعلوماا من اتصال بعض من ُسمح لهم بالعود  لقرا م 

 .بمراسلنا

و ناك توقعاا أن يقوم النظام في الفتر  القريبة بدإطدًلق 

سراح أعداد أخرى من سجونه المختلفة وإرسال مدن لده 

الددقدددر  عددلددى حددمددل السددًلح إلددى مددعددسددكددراا الددتدددريددب 

  العسكري.
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  .. من ذاكر  التاريخ

   في عًلقة الشعبين الشقيقين في إرتريا والسودان

 . أسر  تحرير آدال

تتميز العًلقاا الشعبية اإلرترية السودانية بعمقها االجتماعي والثقافي إلى جانب العمق الجغرافي، فهي عًلقاا ضاربة في 

ا تقاسما فيه الحيا  بحلو ا ومر ا ولم تغير عوامل  جزور التاريخ، فمنذ ما قبل التاريخ عاشا مجتمعاا  ذ  المنطقة معا

 . الجغرافية الطبيعية وحتى السياسية في  ذ  العًلقة، لم يكن بين الشعبين ما يمكن اإلشار  إليه بسلبية

ففي العصر الحديث خاصة في مرحلة حركاا التحرر الوطني في العالم، وبعد ظهور ما عرف بالدولة القطرية و ي فتر   

عصيبة شهدا تجاذباا عديد  في مرحلة تصفية االستعمار اخوروبي في العالم الثالث فكانا من أصعب المراحل، خن العديد 

وإن لم يكن كل الدول التي ظهرا على الخريطة السياسية شطرا الشعوب في تلك البلدان ولم يكن الشعبان في إرتريا 

، فقد خلِّف تقسيم الحدود وراء  شعب واحد في قطرين حسب ما أملته مصالح المستعمر الذي لم يراعي  والسودان استثناءا

في ذلك طبيعة التركيبة السكانية للذين قُسما أرضهم بين قطرين لعي  أبناء العم وفي بعض اخحيان أبناء اخسر  الواحة 

  . مقسمين حسب اخرض  ، واخمر بالطبع ينطبق على بقية الشعوب والدول التي أُعمل فيها مشرط التقسيم

في تناولنا لموضوع العًلقة السودانية اإلرترية في  ذا المقال أردنا أن نسلط الضوء على مدى متانتها وتأثيراا تلك العًلقة 

ا مما كتبه اخستاذ القدير عمر جعفر السوري )عمر عليم(  على صيرور  المعترك السياسي، وقد يكون مفيداا أن نتناول بعضا

السوداني اإلرتري والمناضل السابق في جبهة التحرير اإلرترية ورئيس اتحاد الكتاب والصحفيين اإلرتريين في فتر  الكفاح 

  . المسلح

تناول اخستاذ عمر عليم  ذ  العًلقة بشفافية ووضوح في مقال طويل تحا عنوان: قليٌل من أنساب بين السودان وإرتريا : 

رفقة السًلح والكفاح.. استهل المناضل عمر مقاله ببيا شعر للبيد بن ربيعة العامري: و جـًل الســيوُل عن الطلـوِل    كأنها 

زبـٌر تجـدُّ متونـَها أقـًلُمـها. ثم تطرق إلى بحث كان قد أجرا  حسب هللا محمد أحمد حيث قال: أحدث البحث القيم العميق 

الصافي الذي قدمه حسب هللا محمد أحمد )من جماعة بعث التاريخ السوداني التي نشطا في ستينياا القرن الماضي( في 

عن  جر  عشير  "النابتاب" من شمال السودان و استقرار م في غربي 0600ندو  بنادي الخريجين بأمدرمان العام 

إرتريا، و عن أصولهم و خصائصهم و تسميتهم و لغتهم و اكتسابهم لها و أسباب تلك الهجر  و دور م قبلها في السودان و 

بعد ا في إرتريا، و قيادتهم للمجتمعاا التي حلوا بديار ا و أقاموا بينها، عن رضى و ليس عن قهر، و تأثير م و تأثر م 

ا في مستمعيه من سودانيين و إرتريين. أعقب قراء  البحث الطويل نقا  مستفيض، ترك  بالبيئة المحيطة، أحدث أثراا عميقا

ا في بحور صلة الجوار بين البلدين   . أيضاُ أثراا واضحاُ يدفع الناس إلى الغوص عميقا

ا منسيا من بعد ذلك. أراد  لكن ذلك اخثر لم يدم طويًلا عقب انفضاض الندو ، بل طوا اخحداث المتًلحقة نتائجه، وأصبح نسيا

البعض أن يسبر غور ما جرى بين السودان وإرتريا في فتراا ممتد  عبر تاريخ البلدين والشعبين، لكن مجرياا اخمور 

د مته، وجرفته سيوالا لملماا، فترك التيار يأخذ  حيثما يشاء. لهذا لم يفطن كثيرون إلى  جر  معاكسة من إرتريا إلى 

السودان ثم العود  مر  أخرى ليلتحقوا بصفوف الثور ، أو بدولة االحتًلل، بل حسبوا ذلك من المسلماا و غفلوا عما 

أحدثته و ما خلفته في بعض المناطق المتاخمة للحدود كما البعيد  عنها على حد سواء، وفي سرد تاريخي شيق تناول طبيعة 

     ذا التمازج الممهور باختًلط الدم في الدفاع عن اخرض وفي ذلك أشار إلى 

كانا "أورطة العرب الشرقية" التي تأسسا بُعيد سقوط الدولة المهدية مقصداا لكثير من اإلرتريين “والحديث لعمر عليم: 

الذين التحقوا بصفوفها، ثم انضموا إلى وحداا قو  دفاع السودان وبعد ا إلى الجي  السوداني في الفتر  التي أعقبا 

الجًلء. لم يعملوا في مناطق الشرق فحسب، بل في جميع أرجاء البًلد. لقد كان والد الدبلوماسي والوزير اإلثيوبي ذي 

، 0621اخصول اإلرترية، صالح حنيا، على سبيل المثال، من جنود تلك اخورطة. فقد ولد صالح في أمدرمان في العام 
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اإلرتري، كجراي، ثم نال تعليمه في مدارس  –وتلقى أولى دروسه على يد "سيدنا محمد صالح"، والد الشاعر السوداني 

ا بأمدرمان.  ذ   القضارف وبورتسودان و بربر حتى تخرج من كلية قوردون التذكارية ليلتحق بالعمل اإلداري مفتشا

ا في صفوف القواا  المدارس التي تعلم بها صالح حنيا تشير إلى المدن التي انتقل إليها والد  مع وحدته العسكرية، جنديا

، 0611المصري. بعد سنة واحد  اختارته اإلدار  البريطانية العام  –النظامية السودانية إبان فتر  الحكم الثنائي اإلنجليزي 

مع غير  من رجال الخدمة المدنية في السودان، للعمل في مدينة تسني التي حررتها جيو  الحلفاء من القواا اإليطالية. و 

من  ناك، و منذ ذلك الوقا أخذ في صعود السلم الوظيفي قفزاا، فاختار االنحياز إلى إثيوبيا، إذ عاد إلى مسقط رأسه سفيراا 

خثيوبيا في الخرطوم، ثم غادر ا ليصبح فيما بعد وزيراا لًلتصاالا إلى أن عزله اإلمبراطور  يلي سيًلسي، فلم يجد بداا من 

الوقوف بالقرب من باب القصر اإلمبراطوري يؤدي التحية )ادجناا(، و  ي االنحناء عند خروج اإلمبراطور من قصر  

قاصداا مكتبه أو أية وجهة أخرى. تلك االنحناء  كانا تعبيراا عن الوالء المطلق  خسد يهوذا، يرجو فيها الواقف على عتباا 

القصر الرضى و القبول و المن و الغفران،  كذلك السلوى و الحلوى، إن رضي و غفر و تفضل ثعلب السياسة اخفريقية 

بالعفو، و ذلك كله في الصيف و الشتاء، تحا وابل من المطر، أو سياط السعة من الشمس المحرقة أو الزمهرير القارس، 

ا  ا  ناك إلى أن سقط سبط يهوذا من عرشه، ليعمل السفير و الوزير مترجما لكن ملك الملوك لم يرض عنه، فظل الرجل واقفا

، وكانا 0660في منظمة الوحد  اإلفريقية حتى توفا  هللا بعيداا عن مسقط رأسه السودان و عن موطنه إرتريا في العام 

  . الثور  قد انتصرا منذ حين. مثله كثير من اإلرتريين آثروا البقاء في إثيوبيا، وبعضهم له صًلا وثيقة بالسودان

أما اإلخو  عندوم، فقد كان حظ أصغر م عاثراا عندما قضى في مذبحة أودا بحيا  عسكريين إثيوبيين كثر من مختلف  
القومياا والقبائل، وكان  و رئيسهم وقائد م الذي تربع على سد  العر  فور اإلطاحة باإلمبراطور. عاد ملِّس عندوم إلى 

ا، وترقى شقيقه عاثر الحظ، أمان، في درجاا العسكرية إلى رتبة الجنرال ليختار  الجنود  الخرطوم سفيراا إلثيوبيا أيضا
ا للمجلس العسكري )الدرق( الذي استولى على السلطة، لكن منقستو  يلي  المتمردون في سبعينياا القرن الماضي رئيسا
مريام ور طه سفكوا دمه ودماء من معه بدم بارد، وقتلو م عن بكر  أبيهم من غير أن يرف لهم جفن. أما شقيقهم اخكبر 

كما لم يرو   –فقد مكث في أسمرا، يسعى في مناكبها، يحدث عن أيام بورتسودان ويروي اخمثال السودانية وشعر الدوبيا 
ا أو زائراا. –أحد  ا، أو جاء معزيا ا وعروسا ا، أو زف عريسا   وذلك كلما التقى بأصدقائه أوعاد مريضا

بقياد  الشخصية الوطنية الفريد ، حامد إدريس عواتي،  0600حينما اندلع الكفاح المسلح في إرتريا في أول سبتمبر/أيلول 

ا وعر  وموحشة، لكنهم  لم تكن لديه أو لدى رفاقه اإلمكاناا والوسائل التي قد تعبد الطريق تحا أقدامهم أو تفسح لهم دروبا

قرروا، بعزيمة ال تهن، اجتياز ا. جاء إليه جنود عملوا في الجي  السوداني ببنادق أكل عليها الزمن وشرب وكلِّ زناد ا من 

ا من السودان قط، ولم يزود ا أي من  معارك غابر . بدأوا بتلك "الطبنجاا" طريقهم نحو الحرية. لم تشتر الثور  سًلحا

ا و رطقة وتزويراا؛ ولم تأا من المناصير  أصدقائها السودانيين بقطعة سًلح واحد ، بيضاء أو نارية، كما تردد ادعاءا زائفا

حتى رصاصة فارغة. السودان لم يكن مصدراا للسًلح، بل كان ممراا له. لكنه لعب دوراا أ م من ذلك، و و دور الحاضن 

للثور ، والخلفية التي يتكئ عليها، وشريان اإلمداد و التموين، و الملجأ الذي يلوذ به ضحايا حمًلا اإلباد  و اخرض 

المحروقة و التنكيل و العسف، و بعض ذلك ما زال يجري على أيدي ذوي القربى، و رفاق الدرب و إخو  السًلح." انتهي 

 . االقتباس

ا في  ونشير  نا أنه اخستاذ عمر عليم  و اآلخر نتاج  ذا التمازج حيث أتى والد  إلى إرتريا ضمن كادر اإلدار  المدنية معلما

مدينة مصوع في عهد االنتداب البريطاني واستقر  ناك وتزوج من إحدى العوائل اإلرترية  ناك وكان نتاج ذلك الزواج 

 الميمون عمر المناضل واإلعًلمي الًلمع الذي ترك بصمته في التاريخ النضالي لشعب إرتريا وثورته.

وفي تناوله للعًلقة الشعبية وليسا الرسمية مع الثور  اإلرترية في بداياتها خاصة فتر  الجنرال الراحل إبرا يم عبود انتقل 

ا: والحديث  بنا الصحفي القدير إلى مذكراا القائد الشهيد إدريس محمد آدم القائد المؤسس لجبهة التحرير اإلرترية موضحا

للشهيد إدريس محمد آدم " تبرع العمال المقيمون في السعودية بالمال من أجل شراء السًلح ليدعموا به الثور  وقد أدى 

ا في تقوية فروع الجبهة في جد  والرياض وبقية المدن السعودية التي  اخ  المجا د الشهيد عثمان صالح سبي دوراا  اما

 تتواجد فيها الجالية اإلرترية. 
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ا تتوفر فيه شروط القياد  ويمتاز بحديثه الجذِّاب وأسلوبه المرن في التعامل مع اآلخرين.. تم تكليف  ا نشطا فقد كان شخصا

اخ  عثمان بالتوجه إلى عدن التي كانا في ذلك الوقا تحا االستعمار البريطاني بغرض شراء سًلح بهذا المال. وفعًلا 

اشترى بنادق إنجليزية ومسدساا وذخائر من السوق. تم جمع اخسلحة ووضعها في حقائب بمساعد  أعضاء الجبهة ومن 

ثم سافرا إلى الخرطوم بالطائر  ومعي  ذ  الشحنة. كانا اللحظة الحاسمة تقترب. كنا أسأل نفسي  ل أنجح في إيصال 

 ذا السًلح خيدي الثوار في جبال إرتريا الذين ينتظرونه بفارغ الصبر. دخلنا المطار وفي قاعة الجمارك لفا نظر المفت  

ا وأتمتع بالحصانة  ا صوماليا منظر الحقائب فطلب مني أن أفتحها، اعترضا على طلبه بحكم أنني أحمل جواز سفر دبلوماسيا

الدبلوماسية، فزادا شكوكه السيما وأن لهجتي في الحديث ومنظر )الشلو ( على وجهي توحي بأنني سوداني وأن في  ذ  

ا ربما يخص اخحزاب السودانية المعارضة للحكومة العسكرية بقياد  الفريق إبرا يم عبود. وبعد جدال  الحقائب سًلحا

وإصرار من جانبي على عدم تفتي  الحقائب والسماح لي بإدخالها كما  ي أو العود  بها من حيث أتيا، اتفقا مع المفت  

أن تبقى الحقائب في المطار ويسمح لي بالدخول خعالج  ذا الموضوع مع المسؤولين في الحكومة. نزلا في الفندق ومن 

 ناك اتصلا بفرع الجبهة خعلمهم بالوضع ومن ثم بحثا عن صديق للجبهة كان يعمل في القنصلية السودانية في جد . 

نجحا في االتصال بالسيد الفاضل )علي طالب هللا( وكان وقتها قد انتقل إلى وزار  الخارجية وأطلعته على الموقف 

بالتفصيل، فبادر بإعداد رسالة من وزار  الخارجية إلى سلطة الجمارك في المطار يطلب فيها السماح بإدخال الحقائب خنها 

ا  ا تاما تحتوي على منشوراا سياسية تخص ثوار إرتريا. قابلا مسؤول الجمارك في المطار وسلمته الرسالة فرفضها رفضا

قائًلا إن اخمر ال يخص وزار  الخارجية، ثم سألني: لماذا ترفض تفتي  الحقائب، فأجبته خنني أتمتع بالحصانة الدبلوماسية 

و ذا حق وُعرف معتمد فكما أنه يحق لي الدخول بدون تفتي  في مطار الخرطوم فكذلك تعامل حكومة الصومال 

ا: كنا أتوقع أن تسألني  ل  الدبلوماسيين السودانيين في مطار مقديشو. قال: أال يوجد سًلح في  ذ  الحقائب؟ أجبته ضاحكا

وبدون تردد ليقيني بأن ال مخرج آخر أمامي  -يوجد فيها مخدراا؟ رد قائًلا: أتحلف بشرفك أنه ال يوجد فيها سًلح؟ قلا 

بشرفي ال يوجد فيها سًلح. عندئٍذ وافق على أن  -إلدخال السًلح الذي ينتظر  المجا دون في جبال إرتريا بفارغ الصبر 

أتسلم الحقائب بدون تفتي . حمدا هللا كثيراا أن يسر لي إدخال  ذ  الشحنة الهامة. اتجها فوراا إلى فرع الجبهة في 

ا وكلفوا عدداا من اخعضاء بحملها في القطار  الخرطوم ومعي الحقائب حيث قام الشباب بتوزيعها في حقائب أصغر حجما

متجهين إلى مدينة كسًل في اليوم التالي بواقع حقيبة واحد  مع كل شاب. اتفقنا على أن أغادر إلى القا ر  قبل أن تكتشف 

 . السلطاا السودانية اخمر

جاءا أول إمداداا كبير  ونوعية من سورية. كانا تلك اخسلحة  ي الوحيد  التي نقلا جواا. لم تكن  0600وفي العام  

ا من نقلها على متن طيرانها  سورية تملك طائراا نقل جبار  تنقل شحناا مقدر  من اخسلحة والذخائر، فلم تجد مناصا

التجاري، و  ي طائراا صغير ، ذاا حمولة محدود ، لم تكن مهيأ  لمثل  ذ  الشحناا. كانا عند شركة الطيران العربية 

السورية يومئٍذ طائراا من طراز "كرافيل" الفرنسية، قبل أن تمتلك في بداية السبعينياا طائراا أكبر قليًل من طراز 

"سوبر كرافيل"؛ ثم عززا أسطولها، بعد سنواا بطائراا اليوشن الروسية. وكلها صغير  الحجم محدود  السعة. وبعد 

حرب الخليج اخولى في بداية تسعينياا القرن الماضي التي شاركا فيها سورية بقواا كبير  إلى جانب الحلفاء، قاد ا 

اللواء علي حبيب، أ دتها الكويا طائرتي بوينق جمبو صغيرتي الحجم، تبدوان كلعب اخطفال حينما تحطان في المطاراا، 

ينظر إليهما الناس باستغراب وابتسام. لم تكن الطائرتان الفريدتان تعبِّران حتى عن ذر  من االمتنان، والسًلح الذي حط 

 . رحاله في مدينة الخرطوم وتم تخزينه في ضاحية برى قصة أخرى تنم على عمق الصًلا الشعبية

أكتوبر الشعبية ورحيل  20عندما انكشف أمر السًلح لدى السلطاا السودانية وكان ذلك في عهد الديمقراطية بعد ثور   
ا للوزراء، تصدِّى للدفاع عن قياد  الجبهة التي تم اعتقالها  الجنرال عبود وكان وقتها السيد الصادق المهدي رحمه هللا رئيسا
وعلى رأسهم القائد الشهيد عثمان صالح سبى وعدد من المحامين أمثال الراحل المقيم ميرغني النصري والوزيران محمد 

ا في موقف بطولي، وعلى الرغم من أن الوزيرين فقدا منصبيهما بسبب  جبار  العوض والرشيد الطا ر بكر رحمهم هللا جميعا
ا و و ما يعكس أن العًلقة بين الشعبين ليسا جواراا فقط بل تمازج وقبل كل ذلك  ذلك الموقف إال أن  ذلك لم يزيد ما إال ثباتا

عًلقاا إنسانية ارتقا بها الجغرافية والثقافة وفوق  ذا وذاك الدم ! ليس  ذا فحسب فإن التياراا السياسية لعبا دوراا 

 . مهما في الوقوف مع القضية اإلرترية وثور  شعبه فقد كانا عًلقة الثوار مع معظم اخحزاب السياسية
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ونذكر  نا مواقف الشباب السوداني في ذلك الوقا بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية  شكلوا جمعياا للصداقة السودانية 

اإلرترية، وكانا جامعة الخرطوم منار  العلم والثقافة حيث تقام الندواا السياسية المدافعة عن الحق اإلرتري وكان اإلخوان 

المسلمون في مقدمة  ؤالء الشباب أمثال القطب اإلسًلمي المعروف السيد قطبي المهدي، وكان للحزب الشيوعي مواقف 

ا في ذلك أمثال السيد محمد إبرا يم كبج وآخرين ، ونذكر  نا  مشرفة في دعمه للقضية اإلرترية وكان لكادر الحزب دوراا مهما

  . م0601مواقف الحزب التي كانا داعمة لحركة تحرير إرتريا التي تأسسا قبل جبهة التحرير اإلرترية في العام 

ناضل العديد من الشباب السوداني في صفوف الثور  اإلرترية منذ بداياتها ومنهم من استشهد في المعارك أمثال الشهيد 

م والثور  مازالا تتلمس طريقها ، والعديد 0601أحمد أبكر المنحدر من أقاصي غرب السودان  والذي سقط شهيدا في العام 

منهم واصل النضال في صفوف الثور  اإلرترية حتى يوم التحرير ومنهم من آثر البقاء في إرتريا  نذكر منهم المفكر محمد  

أبو القاسم حاج حمد والذي التحق بالثور  في بداياتها ومثلها في كل من سوريا ولبنان ومقديشو والمناضل إدريس عوض 

الكريم كادر الحزب الشيوعي السوداني الذي ترك وطنه بعد فشل انقًلب الرائد  اشم العطا ومًلحقة نظام مايو للحزب 

فالتحق فيما بعد بجبهة التحرير اإلرترية وأصبح ضمن طاقم إعًلمها الخارجي وبعد التحرير كان محرر للصحيفة االنجليزية 

) ارترين بروفايل( إلى أن أقعد  المرض وانتقل إلى الرفيق اخعلى رحمه هللا، ونذكر  نا من غادرنا في اخيام القليلة الماضية 

المناضل الجسور عابدين عبد الصبور الذي أسس مع رفاقه جمعية الصداقة السودانية اإلرترية في مدينة ود مدني ومألف 

م (، وكذا اإلعًلمي الكبير إبرا يم 0612ديسمبر  -م 0600كتاب ) إرتريا  والسودان تطور العًلقاا االستراتيجية سبتمبر 

  . عبد القيوم

بالعود  إلى ما كتب المناضل عمر عليم ذكر أن " قال عواتي للذين أتوا لًللتحاق به مع بنادقهم في تلك اخيام اخولى: لن 

يبقى بين صفوفنا من يقول أن  ذ  بندقيتي، و سوف أمنع رفاقي من استعمالها و القتال بها. وليعلم الجميع أن كل  ذ  

البنادق )أبو عشر  كانا أو أبو خمسة(  ي ملك الشعب اإلرتري منذ  ذ  اللحظة. وبعد االستقًلل سوف نعلقها في المكاتب 

وتلك لعمري ما يجب أن يدين بها  –أو المتاحف تذكر  للناس بمشقة الطريق الذي سلكنا  إلى الحرية." ثم مضى إلى القول 

ا عن شعب أو عن حقوق سليبة ويكمل أقوال القائد عواتي: "أقول لكل من تسول له نفسه اليوم أو في  كل من ينهض دفاعا

أي وقا، أو من له ثأر يريد أخذ  بهذا السًلح، أو من ينهب أو يغتصب نساء شعبنا، فليخرج من بين صفوفنا فوراا، وإن 

  ". ارتكب  ذ  الجرائم سيكون عقابه أشد مما قد يتصور

 . ليعد اإلرتريون إلى صفاء ينابيع البداياا وليتمثل بهم أدعياء الثور  اليوم، فكل البًلد رحيبة
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           التعليق الساسي 

 السياد  الوطنية و شروط االنتصار                        

م، ومن تاريخده وحدتدى ندهدايدة الدحدرب 0616أنشأا إرتريا كمستعمر  إيطالية بقرار من الملك اإليطالي امبرتو اخول عام 

العالمية الثانية ظلا إرتريا تحا نير الفاشستي اإليطالي، وكانا  نالك مقاومة لًلحتًلل رافضة لسلوك المحتل إال أنها كانا 

غير منظمة ومتفرقة، وبعد الحرب العالية الثانية آلا إرتريا كمستعمر  إيطالية  لبريدطدانديدا، وبدعدد تدأسديدس عصدبدة اخمدم 

المتحد  كان من المفترض أن تكون إرتريا من أولى المستعمراا التي تنال إستقاللها، ذلك نسبةا لدوعدي شدعدبدهدا وقداومدتده 

السلمية تعبيراا عن رغبته في الحرية منذ أربعينياا القرن الماضي، ولكن ولتضارب المصالح وتوجه  أنظدار دول الصدراع 

إلرتريا، ظهرا رغبة الدول الغربية وفي مقدمتها الوالياا المتحد  إيجاد منفذ بحري لحليفتها إثيوبيا، ومن أكثر اخجدندداا 

التي كانا تؤرق حلفاء إثيوبيا كان مشروع تقسيم المستعمر  اإليطالية بين السودان وإثيوبيا كما اقترحا بدريدطدانديدا، كدمدا 

كانا الرغبة الجامحة خصحاب حضار  أكسوم النظر في مصير م ضمن مصير امتداد م في إرتريا، وذلك خوفا مدن سدطدو 

حضار  شوا االمهرية، وعبرا تلك النخبة عن رغبتها بتسليم مذكر  لوفد اخمم الدمدتدحدد  الدمدبدعدوثدة إلرتدريدا، كدذلدك كدان 

اإلمبراطور  يلي سًلسي يرغب ويسعى لضم ارتريا، وكانا الوالياا المتحد  اخمريكية مساند  وداعمة لهذ  الرغبة، اخمر 

الذي جعل توالي قدوم الوفود اخممية إلرتريا للنظر في القضية اإلرترية ولثًلث مراا وبدوفدود مدخدتدلدفدة، واندتدهدى ندجداح 

الموقف اخمريكي الداعم خثيوبيا ببناء اكبر قاعد  أمريكية تتكون من أربعة آالف جندي وخبير عسكري واستخدبداراتدي فدي 

قاعد  كانيو ستيشن في ضواحي اسمرا، ولكن إصرار الشعب اإلرتري على حقه في الحرية واالستقًلل وإقامة دولدتده بدرز 

كصخر  تكسرا عليها اخطماع اخثيوبية، وبدأا المقاومة اإلرترية بالتعبديدر السدلدمدي الدذي تدمدثدل فدي تدأسديدس الدرابدطدة 

اإلسًلمية بقياد  الشيخ إبرا يم سلطان ثم تحولها للكتلة االستقًللية والمظهراا المطالبة بحق تقرير المدصديدر، وبدعدد ربدط 

ا بأثيوبيا في الفتر   م،سعا أثيوبيا لوأد  ذ  الرغبة بتشكيل جماعاا إر ابية نفذا عملديداا 0602إلي 0602إرتريا فدراليا

اغتيال للشخصياا الوطنية وعلى رأسهم اغتيال اخستاذ المحامي الشهيد عبد القادر كبيري  و يستعد للسدفدر لدمدقدر لد مدم 

المتحد   ليشرح رغبة الشعب اإلرتري في تقرير مصير , ونظراا لهذ  التطوراا التي كانا تدلل على ضدم إرتدريدا تدجداوزاا 

للقرار اخممي الذي أقر فتر  عشر سنواا لًلتحاد الفدرالي الجائر، و ليُنظر بعد ا في مصير إرتريا  دذا الدتدجدا دل اخمدمدي 

وتجاوزاا أثيوبيا أدى لقيام حركة تحرير إرتريا بقياد  الشهيد البطل المناضل محمد سعيدد نداود، سدعدا الدحدركدة لدتدندظديدم 

موظفي الدولة وفعالياا المجتمع لقياد  حراك شدعدبدي داخدل الدمددن الدتدي دخدلدا فدي إضدراب عدام وأقدامدا الدتدظدا دراا 

اإلحتجاجية، ولكن عمًلء إثيوبيا مارسوا أساليب التر يب والترغيب،  مما اضطر بقياداا العمل السيداسدي اإلرتدري أمدثدال 

الشيخ القائد الشهيد إدريس محمد ادم رئيس البرلمان اإلرتري والشيخ إبرا يم سلدطدان لدلدهدجدر ، ثدم تدم تدأسديدس جدبدهدة 

م، ومن ثم ميًلد الكفاح المسلح تحا راية جبهة التحرير اإلرترية بقديداد  0601التحرير اإلرترية في القا ر  في يونيو عام

م إيذانا بفجر جديد و و المقاومة المسلحة حتدى 0600القائد الشهيد البطل حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر عام 

مدايدو عدام  21عم صوا الثور  اخرياف والحضر وحقق شعبنا حلمه في الحرية واالستقًلل بخروج آخر جندي إثيوبي في 

م، كعمل تراكمي رفد  شعبنا بالغالي و النفيس ودمغ تضحياته باستفتاء قال فيه كلدمدتده بداإلجدمداع ندعدم لدًلدسدتدقدًلل 0660

م، و أصبدحدا إرتدريدا دولدة ذاا سديداد  عدلدى أرضدهدا 0661مايو  21وبشهاد  الدولة المستعمر  و المجتمع الدولي في 

وشعبها . منذ فجر االستقًلل كانا  ناك فرصة كبير  أمام الشعب اإلرتري و ثورته المظفر  لتجاوز خًلفاا مرحلة التحرير 

و التوجه لصيانة االستقًلل بتلبية تطلعاا الشعب اإلرتري في الحرية والسًلم وبناء دولة العدالة والدمدسداوا  وكداندا  دذ  

الفرصة سهلة المنال كون الشعب اإلرتري قدم تضحياا جسام دون فرز في مرحلة التحرير، ولكن  كدان فدي إندتدظدار دنداك 

شعبنا مأسا  تمثلا في  انفراد عصابة ذاا أ داف خبيثة  مها اخول واآلخر السطو على مقدراا شعبنا وإجهاض حلمه في 

بناء دولته، وقد توضحا نوايا  ذ  الفئة منذ فجر التحرير، وقد بذل أبناء الوطن الكثير من المحاوالا إلثناء  ذ  العدصدابدة 

عن توجهاتها، أما محاوالا القوى السياسية فتمثلا في مخاطبة حكومة اخمر الواقع، وكان على رأس  ذ  الدقدوى جدبدهدة 

التحرير اإلرترية التي تساما فوق جراحاا الماضي وقدما مبادر  حتى يلعب شعبندا دور  فدي تدرسديدخ الدحدكدم الدراشدد، 

وطالبا الجبهة بحوار مفتوح يتضمن كيفية الحكم وعود  الًلجئين و السعي إلقامة دولة الدقداندون، ولدكدن كداندا الصددمدة 

اخولى رفض العصابة تلك المبادر ، فأصدرا ما أسمته  العفو العام والعود  الفردية لمن أراد أن يسا م فدي بدنداء الددولدة، 
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adal61.net     ة تجدونها ايضا عىل الموقع الرسمي لجبهة التحرير اإلرترية  هذه النشر

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  عدد     6326/261/11 72وكالة األنباء اإلرترية نشر

اخفراد الوطنيين في داخل الجبهة الشعبية الذين كانوا يدرون أن مدتدطدلدبداا الددولدة تدخدتدلدف عدن وقد ساعد في ذلك بعض  

متطلباا الثور ، و قد لعبا  ذ  القوى دور محوري في إقناع بعض اخفراد للعود  الفدرديدة لدلدوطدن، كدمدا تدبدع ذلدك حدراك 

م، و كدمدا تدتدال تدعدالدي أصدواا 0661إصًلحي داخلي في تنظيم الجبهة الشعبية تمثل في حركة قواا اخسلحة الثقيلة عام 

م، ومن بعد  ذا الدمدؤتدمدر الدمدشدؤوم اتضدحدا رؤيدة 0661اإلصًلح  حتى عقد مؤتمر الجبهة الشعبية الثالث في نقفة عام 

العصابة لكثير من أصحاب الضمير الوطني من قوى الداخل وكان أول تعبير جهرا من قدوى الدداخدل  دو مدذكدر  مدجدمدوعدة 

الثالثة عشر التي كانا تتكون من قياداا نافذ  وكوادر الجبهة الشعبية وعلى رأسهم رئيس لجنة اإلستفتاء،  ثدم تدلدتدهدا مدا 

التي ضما عدد من قياداا الجبهة الشعبية التاريخية على راسهم بطرس سلمون وزير الدفاع  G00عرف بحركة مجموعة 

و يلي ولدي تنسأي وزير الخارجية ومحمود شريفو وزير الحكم المحلي وثلة من القياداا فدي الدجدبدهدة الشدعدبديدة، وكدذلدك 

مطالباا جرحى حرب التحرير في ماي حبار وحركة فورتو الجريئة والتي تعامل معها النظام بالتغييب وتنفيذ اإلعداماا على 

منفذيها ومنهم مواطنين عزل منهم عدد من المشايخ وعلماء الدين، كما تعاملا العصابة مدع رغدبدة أولديداء أمدور مددرسدة 

النهضة بالرفض والقمع بعنف وتغييب البعض منهم، واشهر ا جريمة اغتيال الشيخ موسى محمد نور . كما فُرضا الخدمدة 

اإللزامية غير معروفة اخجل واستخدام الشباب من الجنسين كعمال سخر  مما تسبب في إفراغ الدبدلدد مدن الشدبداب بدظدا در  

اللجوء التي شكل فيها اإلرتريين أكبر معدل بالرغم من قلة تعداد سكان إرتريا،  ذ  الجرائم الدتدي أفدقددا الدبديدوا اإلرتدريدة 

الكثير من أبنائها حيث أصبح الشباب اإلرتري لقمة صائغة لرمال الصحراء وأسماك البحار، السيما جرائدم اإلتدجدار بدالدبدشدر 

التي مارسها النظام  وسهل لها، اخمر الذي أجبر الشباب على الهروب من الدوطدن وتدعدرضدهدم لدكدل تدلدك اخ دوال. وكدذلدك 

تعريض الوطن للمخاطر بسبب فقدانه لقوا  الفاعلة في الدفاع والبناء، ولم يقدم إلدى أيدة حدلدول إليدقداف ذلدك ندزيدف . أمدا 

بخصوص العالقاا الخارجية أصبحا إرتريا مصدر قلق لدول الجوار إذ لم تسلم دولة من تدخل عصابة اسمدرا فدي شدأندهدا، 

ودخول أراضيها بدأ باليمن الشقيق والسودان وجيبوتي  ذ  الدول التي كانا عمقا استراتيجيا االنتصار ثورتدندا، كدمدا حددا 

سياساا النظام من دور إرتريا في المنظماا اإلقليمية ومنها منظمة الوحد  اخفريقية و جامعة الدول العربية،  ذ  المنظماا 

التي كان من المفترض كسبها و تمتين العًلئق معها لتكون محاور دعم لتأمين السياد  الوطنية . من خًلل سردنا لدلدحدقدائدق 

أعًل  يمكننا القول أن العصابة عملا منذ سطو ا على السلطة على إقامة حكومة مؤقتة مستمر  خكثر من ثًلثة عقود و ي 

تمثل أكبر تحدي لسياد  القانون بل تمثل المنا  اخمثل لكل طامع على سياد  إرتريا، ال ننكر رغبة بعدض الدندخدب اإلثديدوبديدة 

سواء كانا من حكومة المركزية أي حكومة أبي أحمد أو حكومة إقليم تقراي حليف اخمس وخصم اليوم للعصابة، وبدالدرغدم 

من ذلك استنكرنا تدخل القواا اإلرترية في الصراع الداخلي اإلثيوبي ومنذ الو لة اخولى وطالبنا بخدروج الدجديد  اإلرتدري 

من اثيوبيا، ولكن إصرار العصابة على إدخال أبنائنا في  ذ  المحرقة كلف الكثير من الخسائر بل أدخلا الوطن بدأكدمدلده فدي 

ا ،  عنق زجاجة، وظلا عصابة اسمرا مستمر  سواء االستمرار في االعتقاالا وعدم توضيح ما تمر به إرتريا أرضا وشدعدبدا

وتحقيق عوامل استقرار الوطن ومنها إطًلق سراح المعتقلين وتوجيه خطاب للشعب اإلرتري بما فيه قوا  السياسية وكدذلدك 

تبصير اخصدقاء االستراتيجيين من دول الجوار والمنطقة والبدء بعمل يؤدي إلذابة جبال الجليد التي تسببا به العصابة . ال 

ا للشعب اإلرتري وذلك نسبة لقدر  شعبنا وتاريخه التليد في الدفاع عن أرضه، لذلك في تقديرنا  تمثل اخطماع الخارجية تحديا

افتعال الحروب و اعتماد فزاعة الغزو ما ي إال دغدغة عواطف، ويمكن أن ندلل علدى ذلدك بدالدظدروف السديداسديدة واخزمدة 

الداخلية اإلثيوبية، زد على ذلك معانا  شعب تقراي الذي مازال يستجدي المجتمع الدولي إلنقاذ   بتوفير لقمة عي  و جرعة 

دواء . لذلك ال يصح إال الصحيح و و إن كانا العصابة حريصة لصيانة الوطن اإلرتري آن اخوان للبدء فوراا بإطًلق سدراح 

المعتقلين وفتح حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية كضامن للوحد  الوطنية وصمام أمان إلخراج إرتريا من المستقدبدل 

  المجهول.


