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 اللجنة اإلعالمية لالئتالف تواصل السمنارات الداخلية

.                                                                                                                                16مققققققققراسققققققققل  دال   -تققققققققاققققققققريققققققققر  خقققققققق ققققققققار  

ضمن ال رنامج المتواصل  وسلسلة نشاطات اللجنة اإلعالميقة لقالئقتقالف 

و وفق التثايف الداخلي القي  يسقتق قدف  –الوطني الديماراطي اإلرتر  

أقامت   –خلق وحدة المفاهيم المشترك لاواعد و كوداد وقيادات االئتالف 

اللجنة اإلعالمية سمنار عام داخلي حصر  لمكقونقات االئقتقالف  قتقاريق  

استضافت فيه األستاي  –من ش ر أكتو ر / تشرين أول الجار   8الس ت 

القرييقة   –محمد نور كراني في ورقة  عنوان: حقكقومقة القلقل القوطقنقي 

والفكرة واألهداف. تناولت الورقة ضرورات ما تتطل  ا المرحلة الحالقيقة 

من الجاهزية االست اقية التي تجتمع عليه  المااومة اإلرترية  من ال ديقل 

الحكومي الي  يجب أن يحل محل  النلام اإلرتر  في حالة ساوطه  أيقا 

كانت العوامل والمس  ات لساوطه  أو تغيره. ارتكزت الورقة على تحليل 

فاحص و تاييم   يضاحي مرجعي لط يعة النلام اإلرتر    جانب ما تقمقر 

 ه  رتريا من الوضع الداخلي الحالي ومدى خطورة توج ات النلام الحاكم في غياب  الدستور و انعدام الدولة الميسقسقاتقيقة 

حيث يهق قت القورققة  لقى   –مما يستدعي االست اقية  في أهمية التفكير في  يجاد ما عنونته الورقة  حكومة اللل الوطني   –

تفاصيل شافية  لى ت يان مف وم أمر هيه الحكومة  ويلك  عد أن تعمات في الريية و الفكرة من  ققامقتق قا وصقوال لقتقحقاقيقق 

م تغاها نحو ال دف من وراء ضرورت ا الملحة في الوقت الحالي. لاد فتحت الورقة وما تناولته من محاور اتسمت  المن اج 

مجاال للنااش  ين القحقضقور القي  جقمقع  قيقن   –المرجعي 

قواعد وكوادر وقيادات االئتالف وخاصة  األج زة التنفيييقة 

و التشريعية لمكونات االئتالف من التنليمات الثالثة. وتقعقد 

هيه الندوة هي الثالثة من نقوعق قا القتقي أققامقتق قا القلقجقنقة 

اإلعالمية ضمن مرحلة التنسيق الشامل لمكومات االئتقالف. 

ويلك  ناًء على خارطة الطريق التي تقمقخقضقت مقن  عقالن 

وهي المرحلة التي ت قدف  لقى  قنقاء   –  0206س تم ر في 

فكرة الوصول  لى التنليم الواحد ا تداًء من تحت  لى أعقلقى 

حتى تكون ال داية  –من الاواعد  لى أعلى ال رم ال يكلي  –

في مرحلة التنسيق الشامل م نية علقى رو  االنقتقمقاء  لقى 

 االئتالف مدخال كوسيلة نحو التنليم الواحد.
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 ج  ة التحرير اإلرترية تنعي المناضل ادم محمد طه
  

  سم هللا الرحمن الرحيم
ِل  قَن ٱأۡلَۡمقَوِ َن ٱۡلَخۡوِف َوٱۡلُجوعِ َونَۡاٖص ِمِّ قال تعالى )َولَنَۡ لَُونَُّكم  َِشۡيٖء ِمِّ

 ِِرينَ 
ِتِۗ َو َِشِِّر ٱلصَِّ ِصي َٞة قَقالُقْوا   * َوٱأۡلَنفُِس َوٱلثََّمَرِ ٱلَِّييَن  َِي  أََصِ َۡتُ م مُّ

ِجعُونَ  لِِلَِّ   ِنَّا (  الوب راضية  اضاء هللا وققدره تقحقتقسقب  َو ِنَّآ  ِلَۡيِه َرِ
ج  ة التحرير اإلرترية المغفور له  أين هللا المناضل/ دم مقحقمقد طقه 

 ٠١رئيس فرع الج  ة  الااهرة الي  وافته المنية االثنين القمقوافقق 
م. المغفور له  إين هللا كان مثاالً يحتيى  ه في الجالية ٢١٢٢أكتو ر 

اإلرترية  جم قوريقة مصقر القعقر قيقة ومقديقنقة القاقاهقرة عقلقى وجقه 
الخصوص،  ل كان مناضالً متمسكاً  حق شع ه في العودة والقحقريقة 
والكرامة وماداماً في صفوف ج  ة التحرير اإلرترية حتى  خقر أيقام 
حياته، حيث أل ر قدرات ققيقاديقة وتقنقلقيقمقيقة عقالقيقة. لقه القرحقمقة 
والمغفرة ور نا يرفعه في أعلقى القجقنقان مقع األنق قيقاء والصقديقاقيقن 
والش داء وحسن أولئك رفيااً. ألسرته الصغيرة وأص اره وأصدقائقه 
ورفاق در ه في ج  ة التحرير اإلرترية الص ر وحسن القعقزاء. و نقا 

 هلل و نا  ليه راجعون.
 محمد  سماعيل همد

 رئيس ج  ة التحرير اإلرترية 

 

 ج  ة التحرير اإلرترية  تنعي الشي  الوقور عثمان األمين 

 
  سم هللا الرحمن الرحيم

ا ِِريَن الَِّييَن  ِيا أَصا َت ُ م  ُمِصي َةٌ قالُوا  ِنَّا  قال تعالى )َو َِشِِّر الصَّ
ِ َو ِنَّا  ِلَي ِه راِجعُوَن( تحتسب ج  ة التحرير اإلرترية عند هللا  لِِلَّ
تعالى المغفور له  إين هللا المناضل عثمان األمين محقمقود ود 

أكقتقو قر القجقار   ٨الشي ، الي  انتال لرحمة هللا مساء يقوم 
والمناضل ود الشي  التحق  عضوية ج  ة التقحقريقر اإلرتقريقة 
في مدينة كسال مني  داية تأسيس ا و شعال ا للكفقا  القمقسقلق  

م  ايقادة الشق قيقد الق قطقل حقامقد ٠٦٩٠في الفات  من س تم ر 
 دريس عواتي ورفاقه في الرعيل، وكقان مقن القرجقال القييقن 
كان ل م  س ام م السخي والم اشر وكان مطعمه  يتاً مفتقوحقاً 
للمناضلين، و اي على ع ده  النضال والث ات عقلقى القمق قاد  
التي تعاهد علي ا مع زمالئه في الحركة القجقمقاهقيقريقة عقامقة 
والحركة العمالية خاصة. توفي  ثر عقلقة لقم تقمق قلقه  ي دخقل 

المستشفى وتوفي مساء اليوم التالي وور  جثمانه الطاهر الثرى في ماا ر الحسن والحسين  مدينة كسال.  فاده يفاد شع نا 
ومنضالينا رجالً  اامة شعب ووطن. كان على الدوام في طليعة المدافعين عن الحق والعدل والحرية وكان يتمتع  رو  الثاقة 
 النصر و اي على ع د النضال حتى رحل عن دنيانا. عزاينا أل نائه األمين ، الشي  محمد ، أ و كر وألخية الشقيق  مقحقمقود 
األمين وأ نائه ولعموم األسرة الممتدة ولزمالئه في االتحاد العام للعمال ورفاقه في ج  ة التحرير اإلرترية ورغم ألم الفاد ال 
 ناول  ال ما يرضي هللا،  نا هلل و نا  ليه راجعون و نا لفادكم يا ود الشي  عثمان األمين لمحزونون الحول وال قوة  ال  اهلل .

 أخوكم محمد  سماعيل همد

 رئيس ج  ة التحرير اإلرترية
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 دول غر ية تصدر  يانا شديد الل جة  شأن الحرب الدائرة في شمال  ثيو يا .

أكتو ر الجار    يانا  شأن األوضاع المتفجرة في  ثيو يا وهى أستراليا ،  60دول غر ية في يوم األر عاء  1أصدرت  

الدنمارك ، ألمانيا ، هولندا ، المملكة المتحدة ، والواليات المتحدة ،وقد نص ال يان على قلق هيه الدول   زاء تصاعد 

الصراع المستمر واألزمة اإلنسانية في شمال  ثيو يا. ودعي ال يان حكومة  ثيو يا والسلطات اإلقليمية في تيغرا   لى الوقف 

الفور  ل جمات ا العسكرية ، والموافاة على وقف األعمال العدائية ، والسما   وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق 

و شكل مستمر ، والسعي  لى تسوية تفاوضية من خالل محادثات السالم في  طار عملية ياودها االتحاد األفرياي. كما أدان 

ال يان  تدخل الاوات العسكرية اإلريترية في شمال  ثيو يا. ودعاها  لى وقف عمليات ا العسكرية واالنسحاب من شمال 

ويكر أنا تاارير متعددة ،  ما في ا تارير  . ثيو يا، وعلى جميع الج ات األجن ية الفاعلة وقف األعمال التي تغي  هيا الصراع

التحايق المشترك للجنة حاوق اإلنسان اإلثيو ية / مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحاوق اإلنسان والتارير األخير للجنة 

،وثات انت اكات حاوق اإلنسان التي ارتك ت ا الاوات الحكومية  (ICHREE) الدولية لخ راء حاوق اإلنسان  شأن  ثيو يا

اإلثيو ية واإلريترية ، وقوات  قليم التاراى ، والج ات المسلحة األخرى ، مثل ميليشيا فانو ، مني  دء النزاع في نوفم ر / 

. وتشمل انت اكات حاوق اإلنسان الموثاة في هيه التاارير الاتل غير الاانوني ، واالعتداء الجسد  ، 0202تشرين الثاني 

والعنف الاائم على النوع االجتماعي.  ننا نشعر  الق  الغ  زاء النتيجة التي توصل  لي ا الميتمر الدولي حول حاوق اإلنسان 

والحريات الدينية  أن هناك أس ا ًا معاولة لالعتااد  أن تجويع السكان المدنيين قد استُخدم كأسلوب من أساليب الحرب. يثير 

نحن ندين أ   .استئناف الاتال في شمال  ثيو يا مخاطر ك يرة لوقوع المزيد من االنت اكات والتجاوزات لحاوق اإلنسان

وجميع أشكال العنف ضد المدنيين. ندعو األطراف  لى االعتراف  عدم وجود حل عسكر  للصراع ، وندعو حكومة  ثيو يا 

والسلطات اإلقليمية في تيغرا   لى المشاركة في المحادثات التي ياودها االتحاد األفرياي والتي ت دف  لى مساعدة  ثيو يا 

على تحايق سالم دائم. يجب أن يشمل أ  حل دائم المساءلة عن انت اكات حاوق اإلنسان وانت اكات ا. كما ندعو جميع 

األطراف  لى السما   وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق ، وضمان سالمة وأمن العاملين في المجال اإلنساني ، 

 والتعاون مع مراق ي حاوق اإلنسان الدوليين وتس يل وصول م.

 الشاب الخلوق محمد محمد حامد تمسا  في رحاب هللا  

 

  سم هللا الرحمن الرحيم 

قال تعالي في محكم تنزيله ) كل نفس يائاة الموت ثم  لينا 

ترجعون ( تحتسب ج  ة التحرير اإلرترية عند هللا تعالى المغفور 

له  إين هللا اال ن محمد محمد حامد تمسا   الي  رحل عن دنيانا 

يوم مطلع أكتو ر الجار   عد معاناة قصيرة مع مرض لم يم له 

طويال وهو الشاب الخلوق حلو المعشر واال ن العصامي الي  لم 

ي زه اليتم وفاد أم الكل الوالدة مريم وعمه محمد صال  اليين كانا 

له األب واألم و اى رغم األلم قويا وشق طرياه في الحياة صحفيا 

مصورا في قناة الجزيرة أديس وقناة الشروق وكان طيب المعشر 

عفيف اليد واللسان صديق الكل تراه فتيكر معه رهط من رفاقه حسين صال  ، وموسى ، ومحمود ،  ومنيب ، وحسين أكد ، 

أر  أر  ، ومنيب وأشاائه أ ناء األعمام حكيم ، ح يب ،   راهيم دايود ،   راهيم محمد  ، دايود ،  دريس،  صدام وأعمامه 

 دريس عثمان ، ومحمد نور ،  وحسن  دم ولفيف من األصدقاء اليين جايوا والدموع تسيل ما شاء هللا ل ا أن تسيل انه فاد 

از ن الش اب انه فاد ك ير لشاب سي اى في الياكرة واسم  يستدعي لدينا الكثير ولكنا ال ناول  ال ما يرضي هللا الل م ص ر 

أهله وأسرته واجعل ال ركة في أ نائه الل م ص رهم على فادهم  عزاينا لألخوة  دريس ، حسن ، محمد نور،  محمد احمد أنا 

 هلل وأنا  لي م راجعون الل م اجعل الجنة مأواه.                                   .

أخوكم محمد  سماعيل همد                             .                                              

   رئيس ج  ة التحرير اإلرترية .
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ِليَِّة فِي أَث يُو ِيَا َوتََداِعيَاتَِ ا َعلَى  ِرت ِريَا َه  ِب اأَل  َراُر اَل َحر  تِم   اِس 

 م                                                                               0200أكتو ر  66  - الم  المناضل : أحمد نااش 

قديما قيل الحرب هي اللعنة، لعن هللا من أيال ا، وقال هللا "الاتال كره" والحروب عادةً      

يشعل ا الاادة وليس الشعوب لكن من يدفع ثمن ا هو الشعب! كثير من الاضايا يمكن حل ا 

 الحوار لكن في النلم المتخلفة والدكتاتورية تعلن الحرب وتزهق في ا أروا  األ رياء من 

الناس ألتفه األمور  س ب انعدام المساءلة والمحاس ة الاانونية للاادة، وال عض يصفق 

للحروب ألنه  عيد من ا وال يتألم كما يتألم من في  طن ا. والشعب الي  يفكر  المنطق 

والاانون يتساءل عن مشروعية الحرب وضرورت ا الحاياية، لكن الشعب الي  يفكر  عواطفه وانتمائه الضيق يناسم على 

الفرياي ن المتحار ين كأن ا لع ة كرة الادم، والكل ي دع في صياغة م رراته من أجل الموقف الي  اتخيه.   الحرب األهلية في 

، وقد تستمر في هيا الحال ألن كل األطراف تفكر  منطق  0202أثيو يا مشتعلة مني الرا ع من نوفم ر  وهي حرب كرِّ وفرِّ

حسم المعركة وليس  منطق واقع لدولة ومكونات ا وتعايدات ا التاريخية.  يا كان هيا معلوم لكثير من المراق ين فما يُحير 

األل اب والعاول هو  قحام الدولةُ اإلرترية الشعَب اإلرتر  في هيه الحرب التي ال ناقة وال جمل، فالشعب اإلرتر  حسم 

وكل الحروب التي أعلن ا أفورقي  عد استاالل أريتريا هي حروب تخص  6996معركة التحرير مع أثيو يا مني مايو 

مشروعه الخاص وال تخص الشعب اإلرتر ، وفي هيه الحرب األخيرة ومني  قحام الدولة اإلرترية نفس ا في أتون ا، اناسم 

أغلب اإلرتريين على أنفس م، فمن م من يناصر نلام الج  ة الشع ية الي  يحكم أريتريا  الحديد والنار مني استاالل ا تحت 

و من م من يناصر  - الرغم من أن نلام هادف أخطر م دد لسيادة الدولة اإلرترية   –م رر حماية السيادة الوطنية اإلرترية 

سنة خلت،  حجة أنه ال يمكن التخلص من افورقي  ال ع ر  02ج  ة وياني تغرا  التي حكمت أثيو يا  الحديد والنار لمدة 

د ا ات ج  ة ويانى فضال عن أن ج  ة وياني هي حامي حمى مشروع تغرا  الك رى، والفريق الثالث يرى أن الحرب ال 

تعني  رتريا وأن النلام الحاكم عليه فاط تأمين حدود الدولة وليس هدر الموارد ال شرية والمالية إلرتريا في حرب أهلية 

ليا يجب علينا في هيه السطور أن نحلل النااط التالية                                     :                                       لدولة جارة.

تداعيات الحرب على مستا ل   -3لمايا اناسم اإلرتريون حول هيه الحرب؟   -0 لمايا تم  قحام أريتريا في هيه الحرب؟  -6

الدولة اإلرترية.                                                         .                                                   

عادةً أ  دولة في العالم عندما تشتعل الحرب في دولة جارة تسعى   لمايا تم  قحام  رتريا في الحرب األهلية في أثيو يا؟

للمساهمة في حل الحرب  الحوار والسالم من ناحية ومن ناحية أخرى تاوم  تأمين حدودها الدولية مع تلك الدولة تحس ا 

أل  تطورات على الحدود دون تجاوز حدودها الدولية في حالة تجاوز الاوة األخرى لحدودها الدولية يحق للدولة أن تدافع 

عن أراضي ا، هيا ما يكفله ل ا الاانون الدولي والاانون المحلي للدولة، لكن  رسال الجنود والمدرعات  لى عمق الدولة 

ولمعرفة ما في نفس يعاوب علينا أن نعود  لى     األخرى يعت ر المشاركة في الحرب  طريق م اشرة لشيء في نفس يعاوب.

الوراء قليال،  رتريا مثل ا مثل كثير من الدول الحديثة في أفريايا و سيا تم تحديد حدودها الدولية عن طريق المستعمر 

األ يض في الارن التاسع عشر واالستعمار في تأسيس مستعمرته لم يفكر في المكونات ال شرية للدول،  ل أينما توقفت قواته 

 –السودان –كانت حدوده لتلك المستعمرة، ليا دولة  رتريا ل ا امتداد شع ي وثاافي وديني مع الدول المجاورة مثل )أثيو يا 

دولة جي وتي(.  عد هزيمة  يطاليا ودخول قوات الحلفاء المنتصرة  في الحرب العالمية الثانية  لى أريتريا اتفات قوات 

الحلفاء واألمم المتحدة على حق تارير المصير للمستعمرات اإليطالية في أفريايا وهي كانت ) رتريا والصومال ولي يا( تم 

استاالل لي يا والصومال وأريتريا تم ر ط ا وفق النلام الفدرالي مع أثيو يا، يلك نتيجة الناسام شع  ا  لى قسمين: مسلمي 

 رتريا اليين حددوا هويت م الوطنية طال وا  االستاالل الكامل إلرترية، أغلب المسيحيين األرثويوكس اليين لم يستطيعوا 

حسم هويت م الوطنية  عيدا عن الكنيسة طال وا  ضم أريتريا  لى أثيو يا التي يحكم ا نلام ملكي مسيحي أرثودوكسي.  عد 

احتالل أثيو يا و لغاء النلام الفدرالي واضط اد المسلمين على وجه الخصوص انفجرت الثورة اإلرترية في مناطق المسلمين 

فى منطاة  ركة  التحديد في ج ل  دال ،  عد عاد من الزمان 6916 ايادة المناضل  الش يد حامد  دريس عواتي في س تم ر 

  دء المسيحيين الوطنيين اإلرتريين يلتحاون  الثورة.  عندما أص حت الثورة واقعا ال يمكن تجاوزه فكر نلام 
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ِليَِّة فِي أَث يُو ِيَا َوتََداِعيَاتَِ ا َعلَى  ِرت ِريَايت ع :                        َه  ِب اأَل  َراُر اَل َحر  تِم   اِس 

هيلي سالسي األثيو ي وحاكمه في أريتريا "أسرا ت كاسا " واستخ اراته اختراق الثورة اإلرترية من القداخقل و قدء الق قحقث 

عن  رتر  من أصل أثيو ي ووقع االختيار  عناية شديدة على الطالب في جامعة أديس أ ا ا أال وهو السيد "أسياس أفورقي" 

 حكم أنه من مواليد اسمرا محسوب على المسيحية األرثويكسية في )ك َسا(، والجدير  اليكر  ن الكثير من ال احثقيقن  قالقلقغقة 

األم رية والتجرينية ييكدون  أن "اسياس أفورقي" هو من ساللة  أسرة الملك يوهانس الرا ع في أثيو يا وهو ينقتقمقي  لقى 

منطاة )تم ين( في  قليم تيغرا  واسمه  الكامل هو )أسياس أفورقي أ رها حاوس مرجا ولدكيدان( حاوس هو األخ األصقغقر 

للملك )يوهانس مرجا ولدكيدان( و سياس  يكائه وتدري اته التي تلااهقا اسقتقطقاع أن يقنقجق  فقي اخقتقراق القثقورة اإلرتقريقة 

مستخدما العواطف الاومية والدينية واإلقليمية واستطاع مع الوقت أن ييسس تنليم ققو  و قمقواصقفقات دققيقاقة جقدا، كقمقا 

استطاع أن ييسس ج از استخ ارات قو  على مستوى المنطاة. وأسياس أفورقي  لم يكن مجرد مرسال قد يكون استفاد من 

الدعم األثيو ي في  داية طرياه  ال أنه كان صاحب مشروع ومشروعه ال يتفق مع الدولة اإلرتريقة القمقسقتقاقلقة، ومشقروعقه 

يرتكز  الدرجة األولى في استعادة ُملك أجداده في المنطاة أ  أن يحكم أثيو يا الك رى تسودها قومية التقجقريقنقيقة. وأفقورققي 

 دء يرى مالم  نجا  مشروعه مني أن استطاع تأسيس حركة وياني الثانية  زعامة الراحل ملقس زيقنقاو  و خقراج جق ق قة 

وعند دخول أفورقي  لى اسمرا وملس زيناو   لقي أديقس  6986التحرير اإلرترية من الساحة  دعم من وياني تيغرا  عام 

 دأت تتضارب المصال   ين أفورقي و ين ملس زيناو  رغم أن المشروع واحد  قيقن "القجق ق قة الشقعق قيقة  6996أ ا ا عام 

هادف" و "ج  ة الشع ية وياني تيغرا " وما أعقاق القمقشقروع هقو 

 روز جنا  داخل وياني  زعامة ملس زيقنقاو  يقفقضقل اال قتقعقاد عقن 

اسياس ودولته ليتسنى ل م حكم أثيو يا لوحدهم و عيدا عن طقمقوحقات 

أفورقي ونزعته االنفرادية   السلطة، و ينما جنا   خر  قزعقامقة )أ قا 

حتقى ولقو أصق ق  أفقورققي   –س حت( كان ير  المضي في المشروع 

ولكن  ما أن جنا  ملس كان األقوى فضلوا حكم أثيقو قيقا   –زعيما ل ا 

 عيدا عن أفورقي وهيا سر الخالف والصراع    ين  أفقورققي  و قيقن 

الراحل ملس  وج  ة وياني تغراى الى القيقوم، لقيا يقرى أفقورققي أن 

ج  ة وياني هي حجر العثرة أمام مشروعه والجدير  اليكر أن أسياس افورقي  ال يكره وال يعاد   شعب تغراى كقمقا يقعقتقاقد 

 ال أن خالفه هو مع السلطة  في  قليم تغراى التي تعيق مشروعه.  عد ملس زيناو  سيطر جنقا  تقغقرا  القكق قرى  -ال عض 

داخل ج  ة وياني أال أن اسياس افورقي يعت ر  النسية ل م ولمشروع م حجر عثرة، وكانت استراتيجية هيا الجنا  مقنقي أن 

كانوا في حكم أديس أ ا ا هو ترك افورقي لحين من الزمن ألضعاف الشعب اإلرتر  وت جير ش ا ه، ليلك ح سوا القمقعقارضقة 

اإلرترية  لعاد من الزمان لم يدعم ا كما ين غي ولم يترك ا ت حث عن  دائل في الدول االخرى، ويلقك كقي ال تقاقوى وتُشقكِّقل 

 ديال في حال  زوال النلام .   وجملة الاول  ن مشروع ج  ة وياني تغراى والج  ة الشع ية هادف ليس  قعقيقدا عقن  قعقض 

وان وجد خالف هو أن أفورقي يميل  طموحه  لى أثيو يا الك رى التي تسودها قومية تجرينية وج  ة وياني تقغقراى تقفقضقل 

تيغرا  الك رى وهنا يتض  أن المشروعين ضد وجود الدولة اإلرترية  حدودها الحالية والخالف  ين وياني وهادف ليس في 

المشروع  نما في تفاصيل المشروع وفي مادمت ا من ياود المشروع ؟؟ وهنا مر ط الفرس و عد اعتالء السلقطقة فقي أديقس 

أ ا ا السيد أ ي أحمد تااطعت مصال  أ ي أحمد مع مصال  أفورقي : أوال الرجالن ييمنان  مشروع أثيو يا الك رى وثانقيقا أن 

ج  ة وياني تغرا  صاح ة مشروع تغرا  الك رى هي العدو المشترك ل ما، ومن هنا  دأ التحالف  ين أ ى أحمقد و أسقيقاس 

أفورقي، و ن كان لكل من ما طموحاته الخاصة ليا نرى السيد أفورقي يعتمد أكثر  لى قومية االم را التي ال تختلف مقعقه فقي 

مشروع أثيو يا الك رى، هكيا يتض  أن المعركة هي واحدة وهي  رمت ا معركة صراع المشاريع ومع ا صراع السقلقطقة فقي 

أثيو يا وهيا هو س ب تدخل اسياس الم اشر في الصراع في اثيو يا، موارد  رتريا ال شرية والمقالقيقة  قنقسق قة السقيقاس هقي 

الموضوع الثاني وهو لمايا اناسم اإلرتريون  في تقاقيقيقمق قم    مجرد أداة لتحايق حلمه وأعاده مجد أجداده في أثيو يا الك رى.

فألمر يعود في تاديرنا الى أمور عدة مرت طة  شكل م اشر  التركي ة االجتماعية والثاافية اإلرترية  للقمقجقتقمقع     ل يه الحرب؟

المجتمع المسيحي لغته هي التجرينية . ل يا الس ب  ن  09(  المجتمع المسلم لغته الرسمية هي اللغة العر ية . 6اإلرتر    

  واللغتين الرسميتين للدولة هما اللغة  أقر  أن أريتريا تتكون من مجتمعين أساسين 6996عام أول  رلمان  رتر  منتخب في 
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اعت ر من الثوا ت الوطنية اإلرترية  ال أن النخب التغرنية والسياسيين لم ييمنوا من الناحية العملية   يه الثوا ت  ال   

 6921الالة الاليلة من م، والخالف األول واألساسي  ين الزعيم الوطني "عثمان صال  س ي" "وأسياس أفورقي" عام 

وجملة الاول  ن النخب السياسية المسلمة لم   كان رفض اسياس ل يه الثوا ت الوطنية على رأس ا رسمية اللغة العر ية.

تأخي الصراع العميق  ين المجتمعين مأخي الجد  ل اعتادت  أنه يمكن حل ا  مجموعة من المحاضرات والتثايف السياسي 

ومدرسة الكادر في الميدان ألن المجتمع المسلم في أريتريا يفتاد  لى اآلن للمنلرين الحايايين في السياسة والفكر 

والدين،   يا التفكير السايج في السياسة نالوا مجتمع م من ضعف  لى ضعف. أما النخب السياسية المسيحية التجرينية 

لم ت مل أساس الصراع وان رفعوا شعارات ماركسية أو شعارات أخرى، أال ان م عملوا  كل ج د في سيادة ثاافت م 

والسيطرة على السلطة  كامل ا في  رتريا واالختالف  ين أفورقي و عض النخب السياسية التجرينية هو ليس في سيادة 

ثاافة التجرينية  والسيطرة على السلطة في أريتريا  نما الخالف هو في مشروع اسياس أ  "مشروع أثيو يا الك رى 

وأسلو ه الدكتاتور  في الحكم" ليا كان أسياس أفورقي حتى حر ه مع ج  ة وياني 

الزعيم األوحد المتفق عليه في مجتمع التجرينية في ارتريا، الن  6998تغراى  عام 

 اغلب التجرينية في  رتريا يميلون الى مشروع تاراى الك رى وليس الى  ثيو يا الك رى.

اآلن هيه الحرب األخيرة في أثيو يا ال ينلرون  لي ا كما ينلر  لي ا المجتمع المسلم في 

أريتريا  اعت ار أن ا حرب أهلية أثيو يا  ل ينلر  لي ا أغلب مجتمع التجرينية على أن ا 

الصراع  ين قومية أم را وقومية   –حرب وجود  ين قومية التجرينية وقومية االم را 

من هيا الف م يأتي االناسام. كل من ييمن أو يميل  لى  -تيارا  في المنطاة قديم وعميق

مشروع تيارا  الك رى سواء كان من أصلي تاراو  أو  رتر  ياف في هيه الحرب مع 

ج  ة وياني تارا  . وكل من ييمن  مشروع أثيو يا الك رى مثل أ ناء تم ين في  قليم تارا  )قوات دمحيت( أو المولدين 

في  رتريا و عض اإلرتريين المرت طة مصالح م مع النلام  كل هيالء يافون مع أسياس أفورقي. والصراع  يا هو 

ه )صراع  ين هلي يوهانس وهلي  صراع حول السلطة  ين قومية التجرينية وقومية األم را أساسا، و ن شئت فسمِِّ

منليك( أما اآلخرون هم مجرد وقود في هيا الصراع الي  ال يعني م ال من  عيد وال من قريب وفي مادمت م الشعب 

والمجتمع المسلم في  رتريا اليوم يتفرج كأن الحرب ال تعنيه رغم أن أساس كل هيا الصراع يدور حول دولت م   اإلرتر .

و حرها. ويلك لس  ين: أول ما  ن غال ية أ ناء مسلمي  رتريا تتغلب علي م العاطفة والط يعة ال دوية  في التفكير. 

تداعيات وثاني ما عدم وجود قيادة فكرية ودينية وسياسية حاياية ماتدرة تشخِّص الصراع وتحرك المجتمع.             

كما أشرت سا اا أن أساس كل هيا الصراع اليوم هو حول مشروع ا تالع أريتريا و حرها :     هيه الحرب على أريتريا

مشروع   -6  ومن ياود المشروع من هنا يتض  أن الصراع هو صراع المشاريع ويمكن تحديدها في ثالثة مشاريع:

 –السيد أسياس أفورقي –أثيو يا الك رى وأنصاره هم )السيد أ ى أحمد 

قوات دمحيت التغراوية ( كل هيالء يتفاون   –قيادة النخب األم رية 

حول المشروع لكن م يختلفون في التفاصيل. ليا نراهم أحيانا يتفاون 

مشروع تارا  الك رى     -0  وأخرى يختلفون.

 رهو   – غأزيان   –وأنصاره )ج  ة وياني تغرا  

أصحاب المشروع الوطني     -3.  ملا  و ل  (

اإلرتر  لكن م خارج الصراع الحاياي نتيجة ضعف م 

وض ا ية الريية عند  عض م وفادان قيادة أو قائد 

   يحرك المجتمع نحو هدف حاياي. 
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ِليَِّة فِي أَث يُو ِيَا َوتََداِعيَاتَِ ا َعلَى  ِرت ِريَايت ع :                         َه  ِب اأَل  َراُر اَل َحر  تِم   اِس 

 تداعيات هيه الحرب على  رتريا يمكن توقع عدد من السيناريوهات حول هيا الصراع:

أ( انتصار أصحاب مشروع تارا  الك رى رغم أنه مست عد في المنلور الاريب، في هيه الحال سيحاول السيطرة على الحكم 

في أديس أ ا ا  تحالف  مع مجموعات  ثيو يا أخرى  لوقت معلوم حتى 

من  39يشرفوا على استفتاء حق تارير  قليم تغرا   نفس م  وفق الماد 

الدستور األثيو ي الي  تيمن  ه ج  ة تغرا  ، وفي الوقت نفسه  قامة 

حكومة موالية ل م في أسمرا ليس ل ل م  عد انفصال من أثيو يا  عالن 

 االتحاد مع أريتريا وهكيا تولد دولة تاراى الك رى.

ب(    انتصار أصحاب مشروع أثيو يا الك رى وهم )أ ي أحمد وأسياس 

وقوات دمحيت التغراوية( في هيه الحال  -أفورقي والنخب األم رية

سوف تتم صياغة 

محددة مثل االتحاد 

الفدرالي  ين أثيو يا 

و رتريا و موج  ا 

يتم ا تالع أريتريا 

و حرها من جديد أو يحصل خالف حول من ياود  ين أ ى أحمد وأسياس  

وام را  وقد ييد  هيا  لى صراع  جديد  ين ما.                   

ج( اتفاق  ين أطراف الصراع الثالثة أ   ين )أ ى أحمد وج  ة وياني 

وأفورقي(  ضغط من أمريكا والمنلومة الغر ية. وفي هيه الحالة قد 

تستمر الدولة اإلرترية من الناحية الشكلية  ال أن م سيعملوننا جميعا على قدم وساق على ت جير ما ت اى من الشعب اإلرتر  

وت يئة الوضع لتحايق أثيو يا الك رى مع  عطاء شي من الحكم الياتي إلقليم ثغرا  .  وقصارى الاول  ن المست دف األخير 

والمتفق حوله هو  ن اء الدولة اإلرترية وسيادت ا المستالة. وقد 

ياول قائل  ن أريتريا دولة مستالة ومعترف   ا دوليا و التالي من 

المستحيل حدوث ما يه نا  ليه،  ال أن أصحاب هيه المشاريع 

ليسوا أغ ياء أو يج لون  المخارج الاانونية لتحايق ما يريدون 

وصيغة استفتاء الشعوب صيغة معترف   ا دوليا، ليا يمكن 

تحايق ما يسعون  ليه ع ر االستفتاء، وهيا ممكن في لل ت جير 

الشعب اإلرتر  الي  يتم مني أن حكم نلام أفورقي الدولة 

اإلرترية، هنا أريد التنويه على أن لاهرة أفورقي ليست فردية 

 ادر ماهي لاهرة مجتمعية وثاافية وتاريخية معادة حتى في لل 

غياب افورقي قد يل ر قائد  خر لتحايق المشروع.  وهنا سيال 

؟ واإلجا ة هي أن تتحد الاوى الوطنية  اإلرترية -وهو كيف يمكن  نااي أريتريا والمشروع الوطني اإلرتر   –يطر  نفسه 

الحاياية  َشي  ًا َوَش َاِب ِرَجاالً َونَِساًء  ق ل فوات األوان تحت شعار ) نااي الوطن وحماية الشعب( و عالن الكفا  المسلحة في 

 أسرع وقت ممكن ألن ما أخي  الاوة ال يسترد  ال  الاوة. 
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 هشيم الذاكرة

 

 خواطر عن عالقات الثورة اإلرترية  الشيوعيين السودانيين

 التعاون مع أسرة تحرير وكالة األن اء اإلرترية أن نطل عليكم ع ر نافية  16يسر موقع  دال 

رات ة  في حلاات يكريات مناضل التي ي تدرها لنا المناضل العتيق واإلعالمي الضليع 

المناضل عمر جعفر السور  )عمر عليم( تحت عنوان هشيم الياكرة ، في الحلاة األولى ل يه 

السلسلة يتناول المناضل عليم عالقة الثورة اإلرترية  الحزب الشيوعي السوداني ، فإلى 

أولى حلااتنا التوثياية.                                                                              

مني منتصف ستينيات الارن الماضي أص   للثورة اإلرترية حضور ملحول في السودان، كما أص   ل ا عالقات واسعة 

 الاوى السياسية والناا ية السودانية، ورجال الفكر والصحافة، أال الحزب الشيوعي الي  كان متوجساً من ا. ليلك النفور 

أس اب عددا تخص الشيوعيين السودانيين أنفس م و أخرى كثيرة ل ا صلة  االتحاد السوفيتي و عالقاته  إثيو يا و مصالحة 

تنلر الى  - روسيا و ما زالت وريثته -كان االتحاد السوفيتي  :في منطاة الارن االفرياي، و رييته االستراتيجية العالمية

 ثيو يا على أن ا الركيزة األساس في  ناء مصالح ا السياسية و األمنية و االقتصادية في هيه ال اعة من العالم، ف ي الااعدة 

ً  األهم في زاوية المثلث المضطرب ، يلك المثلث الي  يمتد من  عد األناضول الى سواحل االطلسي و ي  ط الى  حر جنو ا

العرب و المحيط ال ند . و مساحة اثيو يا و عدد سكان ا و جيران ا ياتضون تفضيل االنحياز  لي ا ايا ما جاء وقت االختيار، 

الي  ضم  رتريا  9 –)أ(  392رقم  المتحدة االمم الصومالية، و ق ل يلك الرضا  ارار -و هو ما حدث ا ان الحرب االثيو ية

فدرالياً الى اثيو يا  ما ييد  فيما  عد الى الضم الكامل و االلحاق  اإلم راطورية؛ و هو الارار الي  وصفه مندوب االتحاد 

السوفيتي يومئِي، اندريه قروميكو )و ما أدراك ما أندريه قروميكو(،  أنه زواج كاثوليكي  اإلكراه لن يحاق االمن و السالم 

في المنطاة. ثم ان حاكم ال الد  ال منازع في يلك الوقت هو أحد أ طال الحرب ضد الفاشية، االم راطور هيلي سيالسي، الي  

ق يل الحرب العالمية الثانية، فصمِّت ارو ا ايان ا عن صرخته المدويِّة  االمم حير من خطرها في خطا ه الش ير أمام عص ة

مثلما ادار العالم "الحر" له ل ره. هو رفيق نضال اين! و حينما سدد االم راطور ثمن الارار الفدرالي 

، المتحدة الواليات االميركية  ااعدة كانيو العسكرية و هي في يات الوقت قاعدة اتصاالت كانت االك ر خارج المتحدة للواليات

، دون حلر أديس ا ا ا لم ي مل االتحاد السوفيتي فمنحه االين  إقامة واحد من اك ر مراكز الثاافة السوفيتية في عاصمته

على توزيع المط وعات الماركسية، و صور لينين، و  يارق المطرقة و المنجل، و تنليم الندوات و االحتفاالت و عرض 

 رتريا. هل كان هنالك غيرها في  جنو ي الشرائط السينمائية؛، كما لجأ اليه ل ناء مصفاة تكرير النفط في ميناء عصب،

أفريايا؟ مصفاة للنفط يشتغل في ا العمال ويُ تعثون للتدرب في حاول النفط السوفيتية ومصافي ا، ستيسس قاعدة عمالية 

مستنيرة، ال محالة، في  لد يحكمه االقطاع واالكليروس، ثم تأتي األرثدوكسية كضمير مستتر تاديره لدى صناع الارار! كان 

ثعلب السياسية االفرياية يعرف كيف تيتى أُكل ا كل حين، فاد  ادر  االعتراف  الصين الشع ية، 

في زمن كان يلك كفراً  وا  عند حلفائه في الغرب. جرى يلك 

يوم علم أن الصين قد أقامت صالت مع الثورة اإلرترية ودر ت 

ل م خمسة مااتلين،  ين م رئيس  رتريا الحالي، أسياس 

أما تلك االس اب التي تخص الشيوعيين السودانيين  .أفورقي

أنفس م والتي حدت   م الى التحفل عن أية عالقة  الثورة 

اإلرترية فاد نتجت عن رييت م اندفاع االخوان المسلمين في 

السودان الي احتضان ا، وال عثيين في سوريا الى مدها  العون والدعم والمساعدة والسال ، 

مع ش  ة تأييد  عض دول الخليج ل ا. كانت دالئل يلك تتمثل في أن الخطي ين الدائمين في احتفاالت يكرى اندالع الثورة 

هما الشي  الصادق ع دهللا ع د الماجد، قطب حركة االخوان المسلمين، و  الخرطوم اإلرترية التي تاام في ناد  طالب جامعة

ج  ة الميثاق االسالمي اال رز  عد زعيم ا، د. حسن ع دهللا الترا ي، و الصحافي ع د هللا محمد أحمد، رئيس تحرير جريدة 

"االمة"، الناطاة  لسان حزب طائفة االنصار الم دوية؛ و كانت تر طه عالئق وشيجة  اإلخوان المسلمين،ثم يأتي من  عد 

يلك ممثلو حزب الشعب الديموقراطي، اليراع السياسية لطائفة الختمية و التي يطلق علي ا أيضا الطائفة الميرغنية، و 

ر ما  ددت نلرة أعمق ل يالء الخط اء وعالقت م العاطفية أوالً  إرتريا، ق ل الدوافع السياسية، يلك التوجس ور ما  .غيرهم

  ي أن للشي  الصادق صلة قر ى  سودانيين استوطنوا تلك ال الد و خرين ولدوا   ا واختاروها ماراً   خففت كثيراً من حيرهم،
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 خواطر عن عالقات الثورة اإلرترية  الشيوعيين السودانيينيت ع                           

التي أ ادت سكان ال لدة  6892ومستاراً. فاد فر  عض السودانيين ممن نجوا من مي حة المتمة )كتلة المتمة( في العام 
وقتلت زعيم الجعلييين، ع د هللا ود سعد،  عد خالف مع خليفة الم د ، ع د هللا التعايشي، ودفعت   م الى أقصى شرق  رتريا 
حيث سكنوا مدينة مصوع  وضواحي ا على ساحل ال حر االحمر؛ ولموزع ال ريد األمير  على ل ور ال جن وشاعر الدو يت 
الفخيم،   راهيم ود الفراش، قصائد وحكايات عن مصوع واسمرا، وغيرهما، كما كانت له قضايا عدلية ومحاكمات في ا. من 
 ين هيالء الناس اليين استاروا   ا أقر اء للشي  الصادق للوا على صلة وثياة  ه، من م والدة كاتب مسرحي سوداني 
ش ير ماتدر هو عثمان علي الفكي، وعلي الفكي كان اليراع اليمنى للشريفة علوية الحر ية.  ل كان كثير من اإلرتريين يو  
األصول السودانية يزورونه ويلجيون الي حي الدومة  ودنو او  في أمدرمان  يا ما دعت م الحاجة الى طلب العون، 
وينسحب هيا الاول على الصحافي والسياسي والوزير والسفير ع د هللا محمد أحمد. ومعروف عن السودانيين أن العاطفة قد 

أما المراغنة فاد توزعوا  ين السودان و رتريا، فكما أسسوا للطرياة والطائفة في تحكم مواقف م السياسية وتتحكم   ا.
ارتريا، فكانت الطرياة األك ر هناك واألكثر نفوياُ  دون منازع من  ين طوائف المسلمين وطرق م  السودان، وطدوا ل ا في

الصوفية. ولعل مما يثير االنت اه ويلفت النلر الى أحوال الطرياة في يلك ال لد، هو رئاسة امرأة ل ا ألول و خر مرة حتى 
اآلن. فاد خلفت الشريفة علوية الحر ية والدها السيد محمد هاشم الميرغني. لم يكن للشريفة علوية نفويً ديني فاط،  ل لع ت 
أدواراُ سياسية واجتماعية مختلفة في حا ة هي األكثر دقة من تاري  المنطاة المعاصر، من  ين تلك اللروف الدقياة اندفاع 

في السودان؛ وقد زارت العاصمة اإليطالية روما  واحتالل مدينة ومنطاة كسالقوات موسوليني نحو الح شة واحتالل ا، 
صح ة الشي  على الفكي واجتمعت  موسوليني. لم تكتف علوية الحر ية  رئاسة الطرياة الختمية فحسب،  ل تولت مااليد 
الجمعية الخيرية اإلسالمية التي ترعى شيون المسلمين جميعاً والم اجرين العرب قاط ة في  رتريا  عد أن اختلف المسلمون 
والمايمون العرب حول قيادة نجيب يوسف جن الط. ليلك كانت عالقة الثورة اإلرترية  ختميه السودان وحز  م السياسي هي 

هيا الحير والنفور لم يمنع الطرفين من تلمس  .من ط ائع األمور، التي ال تستدعي حيراً أو نفورا من  اية الاوى السياسية
الطريق نحو حوار يزيل االلت اس. حاول اإلرتريون في ال داية فت  نافية تطل عليه عن طريق الكاتب الراحل محمد أ و الااسم 
ً اكتنفت ا  ً والشيوعيين خصوصا حاج حمد، ولكنه كان الحصان الخاسر في هيا الشوط،  ي أن عالقاته مع اليسار عموما

الشكوك. كان لمحمد   راهيم نُاد هنا دور حاسم في وضع أسس العالقات  ين الثورة 
اإلرترية والحزب الشيوعي السوداني، فجرى اختيار "صال  الزمالء" ليص   قناة 
االتصال والحوار  ين الفرياين. ُسمى هيا الم ندس الي  كان يعمل  إدارة التنليم في 

 صال  الزمالء  س ب وزنه الزائد ولتكراره كلمة زميل لمن يعرف ومن  الخرطوم مديرية
ال يعرف، فالجميع عنده شيوعيون أو قا لون على أن يص حوا أعضاء في الحزب فيما 
 عد، فغلب عليه االسم حتى نسي الناس اسم أ يه وكنيته. ورغم زيادة الوزن هيه كان 
صال  رشيق الحركة ال ي دأ، خفيف اللل، سريع ال دي ة. كنت والزميل صديق محيسي 
نستمتع  تجايب أطراف الحديث معه وسماع تعليااته الاليعة حول ما كان يجر  يومئٍي 
في السودان، وعن اناسامات في داخل الحزب الشيوعي ياته والحركة الشيوعية 

العالمية، ويلك وقوفاً تحت لالل عمارة أ ي العال التي كان صديِّق يسكن في ا وكان مكت ي في رويتر   ا، أما  دارة التنليم 
أما اإلرتريون فاد اختاروا عضو  .فاد كانت ع ر الشارع. كان صال  الزمالء  جسده الممتلئ يصطدم  نا في غدوه ورواحه

المجلس األعلى لج  ة التحرير اإلرترية، سيد أحمد محمد هاشم،  وج ه الي  تزينه شلوخ ثالث على كل خد من خديه، وزين 
العا دين يسن شي  الدين، مسيول اإلعالم في الايادة الثورية لج  ة التحرير اإلرترية. يتحدر سيد أحمد هاشم ممثل الثورة 

السودانية، كما يأتي الزين يسن من  لدة  كسال في أنحاء السودان كله، من قرية س درات التي تاع على مرمى حجر من مدينة
"علي قِِدر" الحدودية أيضاً، وهي مركز زراعة الاطن في  رتريا، وما تشكله من 

في  طوكر تشا ه مع مناطق زراعة الاطن في منطاة الجزيرة  السودان، ودلتا ن ر
شرقه خصوصاً. وفوق يلك ترعرع الزين في شرقي السودان ودرس هناك ثم تخرج 

، فخالط فصائل اليسار 6911أيام ثورة أكتو ر/تشرين األول  الخرطوم من جامعة
السوداني وحفل نصوص الماركسية اللينينية عن ل ر قلب. كان المحاوران اإلرتريان 
هما "عز الطلب" لمن أراد الوصول الى عالقة مثمرة مع الطرف اآلخر. وقد تا ع نُاد 
تفاصيل يلك الحوار، حتى أرتاى  ه الى مستويات أعلى من يلك فيما  عد، ليتصل الى 
حوار مع االتحاد السوفيتي والدول االشتراكية، حاول نائف حواتمة أن ياطف ثماره، 

 !وتلك قصة أخرى
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  0-السياسة في صوت المغني 

تناولنا في الحلاة الماضية ت ادل الخواطر  ين الشاعر محمد مدني وقصيدتي التارايت اللتان ترنم   ما الفنان الك ير  دريس 

محمد علي فك هللا اسره، وتت عنا ما  ين السطور والحس المرهف الي  دق ناقوس الخطر من  ا الشعب اإلرتر   مآالت 

األمور في وقت م كر. في الجزء الثاني مازلنا نتت ع العمالقين  فاألستاي مدني  تناول الواقع الحال وميكدا أن  الدم الي  

ساط في أم حجر وقلوج  كان عشاا أ ديا خطاه أ رهام تخلي في أم حجر ومحموداى ميكرا  رفاق األمس اليين مضوا في 

طريق التضحية فجا ر جنجر الي  وقف شامخا في عمق التاري  النضالي اإلرتر  سيلل عنوانا للفداء وادم محمد علي 

)قلوج( يلك الفتى األسمر استرخص الحياة مدافعا عن األهداف التي يمن   ا ، لخص يلك في أ يات شعرية عكست شاعرية 

                          األخ مدني      أنا العشق الي  خطاه أ رهام في أم حجر                                                                          

                     أنا د روم                                                                                                                    

                    أنا جنجر                                                                                                                     

                 أنا قلوج .... محموداى                                                                                                        

ألم مسفن وسعدية                                                                          

ميكرا   طوالت الثوار وتضحيات م في ماطع من الاصيدة حيث الثورة هي التضحية  

الموت يرتج ناقوس من الل ب                                                             

                        وفي الالب أغنيات                                                                                                             

        من حب ومن  غضب                                                                                                               

                     انا الثورة ... انا الثورة                                                                                                    

انا اللون الي  اكمل الصورة                                                           

                       انا التاري                                                                                                                   

يصنعه رجال خلف ماسورة                                                              

ست اى قصتي لكم وسائر االجيال مأثورة                                                            

اما االستاي ادريس محمد علي )ا وخالد( في قصيدة  لغت التارايت   ) مسل حوى 

لحيسني ( والتي ياول مطلع ا ) مسل والد لحيسني ارتريا تأكلني ( ياصد هنا ان 

يرفق المااتلين في الميدان ورمز يلك  كلمة )والد( الش اب المااتل ثم يصف حال المااتل من حيث المعينات واللروف التي 

يعيش ا وعلى الرغم من يلك يفضل الوجود مع م فى حالة االستش اد او الحياة ويستطرد قائال :                                  

            مسل والد حيسني اموت مسلوم وان ر                                                                                              

             من اميت ق روني وق ر سني اتا ر                                                                                                

           ومن حى حويتوم ات اجكم اتمح ر                                                                                                 

الى ان ينتال الى حالة المااتل ش  ا يلك  حاله هو عندما يلتحق   م مااتال في احراش ارتريا غير ا ه ما يالقيه من تعب        

وعناء وييكر يلك مفتخرا النه ياوم  يلك من اجل هدف سامي  والن العدو اليف م اال لغة واحدة كما يكر االستاي مدني ان 

صناعة التاري  اليمكن ان تتم اال من خالل اطاهر الاوة والتي رمز ل ا  رجال خلف ماسورا، وادريس هنا قال :                

              د ر ا ن مسك ي    اورو  الى مكدني                                                                                             

            سرو نطاف ق ئ اى     وال سرو كدنني                                                                                            

               اسئني لوجمتا         ديب اقريى تتميى                                                                                         

                هايايما دهرتا      سمعا مني م لي                                                                                             

هيا الوصف الدقيق لحالة المااتل في االحراش والاا ض على الزناد هو من يصنع االحداث ويضع ا في سفر التاري . وفي 

تغنيه  الثورة والثوار انشد ادريس قصيدة الراحل المايم سليمان حسن كليم والتي اشت رت في كل محالف االرتريين وهى 

 عنوان ) امشي على قدمي (  اللغة العر ية ا دع في ا ادريس ايما ا داع من حيث التلحين واالداء الرائع  االضافة الى 

الكلمات الرصينة للشاعر سليمان كليم ففي احد مااطع النشيد الي  ينض  ثورية وتحد  :                                              

تجرعت العياب وتسلات  الج ال      في كفي رشاشي اتحدى  ه المحال                                                              

                                                                                                                                 ليعود لي شرفي ودار العم والخال .                                                                                             



00  

adal61.net     عىل الموقع الرسمي لجبهة التحرير اإلرترية 
ً
ة تجدونها أيضا  هذه النشر

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد     31/10/2122 47وكالة األنباء اإلرترية نشر

سي  التعليق السياسيالتعليق السيا  

 عد تشكل العالم و ضعت حدود  دارية سقواء كقان  قيقن   

دولة ودولة لرعاية خصوصيت قا أو  قيقن أققالقيقم القدولقة 

الواحدة لخصوصية كل  قليقم. و ن كقان هقنقاك مشقكقالت 

طرأت ،اوجد المجتمع الدولي ميسسات دولية و ققلقيقمقيقة 

لتجاوز الخالف ع ر قوانين معترف  ق قا فقمقثقاًل أن كقان 

هنالك  قليم من أقاليم الدولة يرى أ نائه ان م مقتقضقرريقن 

من وجودهم في هيه القدولقة ولق قم مقاقومقات دولقة يات 

أهلية  اللتزام ا  الحقاقوق والقواجق قات ضقمقن مقنقلقومقة 

المجتمع الدولي ويمكن ا أن تسير دفة سلطة الدولة القتقي 

تتمثل في حماية األرض ومشقاركقة الشقعقب فقي تسقيقيقر 

أموره. ويمكننا أن ناول أن من حصل على هيا الحق  عقد 

تضحيات جسام الشعب اإلرتر  الي  أكد للعالم انه جقديقر 

 احترام خياره في الحرية واالستاالل فقكقانقت القحقصقيقلقة 

االعتراف الدولي واإلقليمي  دولة  رتريا المم ورة  دماء 

غالية من أ ناءها واعترف العالم  ل القدولقة القتقي كقانقت 

تدعي ت عية  رتريا ل ا  الكيان اإلرتقر  و كقان القتقحقد  

الي  واجه الشعقب اإلرتقر   مقكقانقيقتقه فقي  ققامقة دولقة 

مستقاقلقة ققادرة فقي  دارة شقأنق قا  قتقراضقي مقكقونقاتق قا 

السياسية والمجتمعية والعادية  ل قدرت ا في  ناء أواصر 

العالقات مع  قليم ا وع ره المساهمة في خلقق اسقتقاقرار 

في المنطاة كدولة نمقويجقيقة كقان لق قا أن تسقتقفقيقد مقن 

قققدرات الققدول الققمققحقق ققة لققلققسققالم واالسققتققاققرار وخققاصققة 

المساهمة في  ناء تكتالت اقتقصقاديقة وأمقنقيقة عقلقى أققل 

تادير  ين دول الارن األفريقاقي وحقوض الق قحقر األحقمقر  

وكان يمثل يلك صون وحماية للسيادة الوطنية. ولكن مني 

قيام الكيان اإلرتر  سعت العصا ة على تاقديقم تضقحقيقات 

الشققعققب اإلرتققر   ققدايققة  ققإلققغققاء دور الشققعققب اإلرتققر  

 صناعة الارار حيث استحويت على السقلقطقة ولقم تقاق قل 

اإلصال  ولو حتى من داخل قواها واستمرت تقحقت حقكقم 

الفرد و اسم الحكومة الميقتة ما يزيد عقن ثقالثقة عقاقود 

دمرت فيه ثقاقة الشقعقب عقلقى وطقنقه والشقاهقد القلقجقوء 

العكسي  قعقد االسقتقاقالل السقيقمقا عقدم عقودة القالجقئقيقن 

والم اجرين   ان مرحلة الكفا  المسل  كما كانت الخدمة 

العسكرية المفتقوحقة  والقتقضقيقيقق عقلقى مقعقاش القنقاس 

واإلخفاء الاصر  دون س ب حتى أص حقت الق قلقد سقجقن 

ك ير تركه حتى من قدم كل عمره من  جل االستاالل فقكقم 

من جرحى ومقاقاتقلقيقن ققدامقى تقحقاقق القنقصقر  قدمقائق قم 

يرزحون تحت الفاقة و قعقضق قم تقرك القديقار و يقفقتقرش 

األرض يعمل في م ن هامشية ال تفي  حاجة سد القرمقق. 

كما أن العصا ة  دأت  خلق عالقات غير مستارة وحروب 

مع دول الجوار وال يخفى على    تقفقجقيقر الصقراع مقع 

اليمن جزر حانش ثم جي وتي والسقودان وأخقيقرا حقلقيقف 

األمس وعدو اليوم )التارا ( هيه الحرب التقي أصق قحقت 

في ا عصا ة أفورقي الاوى الحاسمة  حلف ا مع الحكومقة 

المركزية األثيو ية ووجود قوات ا أو قوات حلفائ قا عقلقى 

ال لدين حسب ما تاتضيه الحقرب.  أن عصقا قة أفقورققي 

عملت الست داف السيادة الوطنية أوالً  تفريغ الوطن مقن 

عناصر الاوى ويلك  تقشقريقد الشق قاب و جقعقل و  فقاقار 

الشعب وتشويه  رتريا وتصنيف ا  الاوى المقشقاغق قة فقي 

الققمققنققطققاققة و قققتققل حققلققم الشققعققب اإلرتققر  فققي الققحققريققة 

واالستارار  سطو العصا ة على سلطقة الق قالد مقا يقفقوق 

ثالثة عاد تحت مسمى الحكومة الميقتة ، مع االستقمقرار 

في التجويع والترهيب زد عقلقى يلقك الق قعقد عقن القعقمقق 

االستراتيجي الي  كان داعًما وواقفًا لحق الشعب اإلرتر  

وخاصة الدول العر ية و عقدم القتقعقاون مقع القمقنقلقمقات 

اإلقليمية مثل اإلتحاد األفرياقي وجقامقعقة القدول القعقر قيقة 

والسيما المجقتقمقع القدولقي. فقي اآلونقة األخقيقرة تق قلقور 

الموقف مما ال يدع مجااًل للشك خطر اإل ادة القي  تقمقثقل 

في نشاط تشجيع ت ريب ال شر والي  تشارك فيه أجق قزة 

العصا ة أو لم تفكر أو تناقش حالة الق قروب والقمقغقامقرة 

التي أضحت سمة الش اب اإلرتر  واص حوا  س   ا لامة 

سائغة لحيوانات الصقحقار  والق قحقار  قل القزج  قجقمقيقع 

المواطنين في حرب داخقلقيقة فقي أثقيقو قيقا لقيقس الشقعقب 

اإلرتر  طقرف فقيق قا واسقتقنقزاف طقاققات شقعق قنقا حقتقى 

االقتصادية  تمويل حرو ه  ن ب المواطنين واخي أموال م 

قصًرا مما تس ب في موجات هروب وكساد تجار  أص   

الحصول في لامة عيش أو جرعة دواء من المستحقيقالت 

مما يكرنا وما لم يحتمل التعليق يكره يمكننا أن ناقول أن 

ما يتعرض له الشعب اإلرتر  من العصا ة لقيقس القدفقاع 

 عن سيادة  ل   ادة.

 حروب عصا ة أسمرا  ين السيادة واإل ادة


