
  

  

  تـــــــــــــــــــقديم
  

ان ص		مود المناض		ل اإلرت		ري , وتص		ديه الباس		ل , وتحدي		ه المستمرلص		عوبات الحي		اة اليومي		ة 
القاسية والشاقة التي ك	ان يعيش	ها وال ت	زال ,والتح	ديات الت	ي تواجه	ه ف	ي س	احات القت	ال ض	د 

الت الحرب واكثرها تطورا اإلستعمار األثيوبي المدعوم من قبل اإلمبريالية األمريكية , باحدث آ
ذي يتلقاه اليوم باح	دث آالت الح	رب الش	رقية   في عهد هيلي سالسي , والدعم الجديد ال

من اإلتح	اد الس	وفيتي , ال	ذي ك	ان معروف	ا بمس	اندته للقض	ية اإلرتري	ة , ولحرك	ات التح	رر ف	ي 
بعدال		ة قض		يته  الع		الم ... ان ذل		ك ن		ابع م		ن عزيمت		ه القوي		ة , وإرادت		ه الص		لبة وإيمان		ه العمي		ق

الوطني		ة , واس		تعداده لتق		ديم التض		حيات الت		ي تتطلبه		ا مهم		ة التحري		ر , وثقت		ه المطلق		ة بش		عبه 
م  1961الذي التف حول ثورته منذ اإلنطالقة األولى الت	ي اعلنه	ا القائ	د ع	واتي , ف	ي س	بتمبر 

  تصارها مؤكدا بذلك مرحلة جديدة في حياة هذا الشعب الذي ارتبط مصيره بهذه الثورة وان
  الذي ليس له بديل آخر سوى مواصلة النضال حتى التحرير . 

ألم		ل ف		ي المس		تقبل  دائم		ا م		ع جم		اهير ش		عبه ه		و ا –ولق		د ك		ان رائ		ده أي المناض		ل اإلرت		ري 
المشرق , وتحقيق النصر والعزة والكرامة لهذا الشعب الذي قال ال لإلستعمار . ال لإلض	طهاد . 

ث	ورة اإلرتري	ة . وقوته	ا الض	اربة وجماهيره	ا الباس	لة واكتش	ف ال لإلستغالل . ال لش	ق ق	وى ال
من خالل ممارساته اليومية , انه ليس أمامه سوى الصمود وتشديد النضال لمواجهة المخ	اطر 
كافة , والعمل الجاد من اجل وح	دة ق	وى الث	ورة اإلرتري	ة , ألن الوح	دة ه	ي الش	رط الض	روري 

كان		ت العام			ل األساس		ي ال			ذي ش		كل ص			مام األم			ان  –أي الوح			دة  –لتحقي		ق النص			ر , وألنه		ا 
  لديمومة الثورة اإلرترية , رغم كل المشقات والعقبات التي اعترضت المسيرة النضالية . 

  ولقد تمثلت حقائق التصميم والصمود واستمرارية الثورة فيم يلي :
  / األمل في المستقبل وتحقيق النصر والتحرير . 1
  اهير اإلرترية التي وقفت مع الثورة منذ فجر اعالنها ./ اإليمان والثقة في الجم 2
  / اإليمان بعدالة القضية اإلرترية وضرورة تقديم التضحيات الالزمة من أجلها .  3



/ اإليم	ان بالمب	ادء واله	داف الت	ي ح		ددتها الث	ورة اإلرتري	ة ومنطلقاته	ا الوطني	ة ومرتكزاته		ا  4
  ناء إرتريا المستقلة .الفكرية األساسية من أجل التحرر الوطني وب

/ اإليم		ان الراس		خ بوح		دة ق		وى الث		ورة اإلرتري		ة وطليعته		ا ج		يش التحري		ر اإلرت		ري وتص		عيد  5
  النضال من أجل الوحدة . 

  
وغنطالقا من هذا الفهم واإليمان الراسخ , اسستطاع المقاتل اإلرتري ان يقدم ك	ل التض	حيات , 

مائهم الط		اهرة , وان يض		رب جرح		ى ح		رب كم		ا اس		تطاع ش		هداؤه ان يعب		دوا طري		ق الث		ورة ب		د
التحري	ر الوطني		ة اإلرتري		ة , اروع المثل		ة البطولي		ة , رغم		ا ع		ن ان م		نهم م		ن فق		د اه		م اط		راف 
جسمه األساسية ومع ذلك لم ينضب معين عطائهم و ولقد كان ذلك كل	ه نتيج	ة ل	روح اإلنض	باط 

دورا بطوليا وهاما في تحقي	ق التي كان جيش التحرير ومايزال يتحلى بها و مما مكنه أن يلعب 
كاف		ة اإلنتص		ارات واإلنج		ازات الت		ي ت		م تحقيقه		ا , عب		ر مراح		ل النض		ال ال		وطني , الت		ي س		ياتي 
الحديث عنها في هذا الكتاب الذي نأمل أن يكون وثيق	ة تاريخي	ة هام	ة للتجرب	ة القتالي	ة لج	يش 

م وال		ى ديس		مبر 1961 جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة من		ذ اإلنطالق		ة األول		ى ف		ي الف		اتح م		ن س		بتمبر
  م .1982

على ان	ه م	اتزال ثم	ة كلم	ة تق	ال ع	ن ج	يش التحري	ر اإلرت	ري ف	ي ه	ذا الم	دخل ه	ي : إن ج	يش 
التحرير اإلرتري قد نهض بدور اساسي وهام واصيل في تجربة جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة وذل	ك 

واإلنج		ازات عل		ى مختل		ف المراح		ل السياس		ية والعس		كرية والتنظيمي		ة والتح		والت الديمقراطي		ة 
الثورية عبر كل مراحل النضال الوطني . وكان بحق العمود الفقري للثورة اإلرترية و وض	مان 
اس		تمراريتها , وتط		وير اس		اليبها النض		الية , وارس		اء األس		س التنظيمي		ة الص		حيحة , ووض		ع 

ل الجماهير اإلرترية أمام مس	ؤوليتها الوطني	ة , م	ن اج	ل تحقي	ق اه	دافها ف	ي الحري	ة واإلس	تقال
  الوطني الكامل ..

  
يس		عدني كثي		را ان اس		جل ه		ذه الكلم		ات وان اق		دم لمناض		لي جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة , وألش		قاء 
واص		دقاء الث		ورة اإلرتري		ة , ه		ذا اإلنج		از الكبي		ر لقي		ادة ج		يش التحري		ر اإلرت		ري , من		ذ انطالق		ة 

  الرصاصة األولى وحتى المؤتمر الوطني الثالث .
تي من الحق	ائق الت	ي تض	منها فحس	ب , ب	ل إن تس	جيل التجرب	ة ف	ي ح	د ان قيمة هذا العمل ال تا

ذاته	ا ونش	رها , يعك		س وعي	ا متق		دما باهمي	ة وض	رورة تس		جيل التج	ارب الثوري		ة , ويؤك	د ف		ي 
الوق		ت ذات		ه اص		الة الق		يم الثوري		ة لمناض		لي جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة , والمتمثل		ة ف		ي الوف		اء 

وافعتراف بمبادراتهم وانجازاتهم , الى جانب القيم	ة  للشهداء , وتسجيل تضحيات المناضلين ,
التاريخية لهذا العمل , فان فوائده السياسية والعملية للمناضلين , اليوم , تتعدى حدود المعرفة 
واإللمام بحق	ائق الماض	ي ال	ى اإلس	هام ف	ي تك	وين فك	ر المناض	ل اإلرت	ري الح	الي , وض	عه ف	ي 

ض		الي الطوي		ل . وض		مانا إلس		تمرارية الث		ورة , وتاكي		دا موقع		ه الطبيع		ي كامت		داد لتاريخن		ا الن
لمستقبلها في الغد القريب . إن هذا العمل يمثل مادة خصبة , يتعلم منه	ا ك	ل مناض	ل , وتجرب	ة 
عميقة الجذور يستفيد منها كل مقات	ل .وه	و ف	ي نهاي	ة األم	ر تس	جيل لتجرب	ة ش	عب بكامل	ه ألن 

ة عس	كرية فحس	ب ب	ل كان	ت تجرب	ة ث	ورة ش	املة تجربة جيش التحرير اإلرتري , ل	م تك	ن تجرب	
  تتعلق بمختلف جوانب الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية للشعب اإلرتري .

كان جيش التحري	ر اإلرت	ري وم	ايزال يمث	ل الع	ين الس	اهرة , والي	د الض	اربة للث	ورة اإلرتري	ة , 
رم			ز حينم		ا نع			يش فرح		ة اإلنتص			ار , فهوفه		و الم		الذ عن			د الش		دة , واألم			ل وق		ت المحن		ة وال

والمرتج		ى عن		دما يقت		رب الخط		ر , فه		و م		ن الش		عب والي		ه , وه		و للش		عب وف		ي س		بيله يتق		دم 
,ويقتحم ويضحي وينتص	ر . ل	ذا فانن	ا عن	دما نق	ول ان مقات	ل ج	يش التحري	ر اإلرت	ري يق	ف ف	ي 

ي للكلم	ة , ب	ل انن	ا الخندق المامي في المواجهة مع الع	دو األثي	وبي , ال نعن	ي التفس	ير الجغراف	
بوعي			ه , مب			ادر بتض			حيته م			دافع باس			تعداده ال			دائم ,  –متق			دم  –أي المقات			ل  –نعن			ي أن			ه 

  وباختصار فان حياته كلها وفكره كله مرتبط بالثورة , يعيش لها ويستشهد في سبيلها .
إن تسجيل تجرب	ة ج	يش التحري	ر اإلرت	ري , يؤك	د ك	ل تل	ك المع	اني , ويوض	ح أن طليع	ة ج	يش 

لتحرير اإلرتري جاءت من موقعه ومن عطائه ومن دوره الرائ	د وم	ن تض	حياته المتواص	لة .. ا
لذا فهي تقدم الى جانب الحق	ائق التاريخي	ة الت	ي تض	منتها , تس	جيال موض	وعيا للواق	ع . وذك	ر 
اإلنجازات دون مبالغة واإلنكسارات دون مواربة . فالثوري الحقيقي والذي يريد اإلس	تفادة م	ن 



, علي		ه أن يتع		رف عليه		ا كم		ا ه		ي وكم		ا ح		دثت ف		ي الواق		ع , دون محاول		ة للت		زين أو  تجارب		ه
  التزيف , فالواقع دائما أكثر المصادر التي تتيح لنا معرفة الحقيقة .

إن هذه التجربة   ملك لكل مناضلي جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة , م	ن ادي دوره م	نهم واستش	هد , 
أي  –من ابتعدوا عن التجربة لسبب وآخر , فالتجرب	ة  ومن يواصل منهم دوره حتى اليوم , بل

  هي في نهاية األمر محصلة  –تجربة 
الجه	د المش		ترك والعط		اء المش		ترك , س	واء ك		ان ايجابي		ا أوس		لبيا , واذا كان	ت تل		ك ه		ي مكان		ة  

جيش التحرير اإلرتري ف	ي س	احة النض	ال ال	وطني , وإذا ك	ان ذل	ك ه	و دوره ف	ي تجرب	ة جبه	ة 
ترية , فاننا يمكن أن ندرك سبب تاكيد مؤتمرات التنظيم واجتماعات القي	ادات عل	ى التحرير اإلر

اعطاء األولوية لجيش التحري	ر اإلرت	ري وت	وفير كاف	ة احتياجات	ه وتس	خير ك	ل انش	طة األجه	زة 
والمؤسسات األخرى في التنظيم لدعم جيش التحرير وتطويره , ودفع قدرات	ه , وإذا كان	ت تل	ك 

حرير في الماضي , فانه مازال يواصل دوره الطليعي ومازال يس	جل مالح	م هي تجربة جيش الت
البطول		ة والف		داء , فه		ذا ق		دره ومس		ؤليته التاريخي		ة الت		ي تحمله		ا بش		رف وامان		ه وسيواص		ل 

  تحملها حتى تحرير الوطن والمواطن .
 تحي		ة لك		ل مق		اتلي ج		يش التحري		ر اإلرت		ري , وم		رة أخ		رى اس		جل اعت		زازي به		ذا الجه		د الرائ		ع
وال		ذي يمث		ل وثيق		ة تاريخي		ة ونض		الية هام		ة نض		عها ف		ي ي		د ك		ل مناض		ل إرت		ري , ي		تعلم منه		ا 

  ويسترشد بها ويضيف اليها من خالل استمرار عطائه في جيش الحترير اإلرتري ..
  

  عبد هللا إدريس محمد 
  رئيس المجلس الثوري واللجنة التنفيذية 

 والقائد العام لجيش التحرير اإلرتري 
 

   

  

القائد البطل حامد إدريس عواتي في الجزء الغربي من إرتريا في قريت ( قرست  ولد   
) جنوب مدينة تسني ، وشمال مدينة قلوج وعلى ضفاف نهر القاش . كان ذلك في عام 

م . ومع مولده ولد تأريخ جديد إلرتريا . لم يكن أحد يدرك أن الطفل اإلرتري الوليد ، 1910
يرى فيه الكثيرون إال واحدا من األطفال الذين تنجبهم األمهات  على موعد مع التأريخ . ولم

اإلرتريات كل يوم .. ولكن كان  للناس حكمهم، وللقدر تقديره .. ونحن هنا نترك الحكم 
للتأريخ وحده .. ونتساءل ؟ من هو والد الطفل ؟ وما طبيعة البيئة التي نشأ فيها ؟ وفي أي  

  ولد ؟ وهنا تطلعنا الحقائق .  مرحلة من مراحل التأريخ اإلرتري

والد الطفل كان فالحا بسيطا ، لكنه كان واحدا من أبطال منطقته ، ومن القالئل الذين    
تصدوا لحمالت االستعمار اإليطالي ، واالعتداءات التي كان يقوم بها االثيوبيون على منطقتي 

التي كان يمتلكها في تلك  سيتيت والقاش . وكان يواجه تلك الحمالت واالعتداءات ببندقيته
الفترة ، وكان نادرا من يمتلك بندقية في مناطق القاش وبركا . ولقد خلقت مواقفه وبطوالته 
مناخا وطنيا جديدا في المنطقة .. وسرت  شهرته العطرة بين أبناء إرتريا ، تشغل فكرهم 

بيئة الفروسية  –ئة وتشد انتباههم ، وتحرك خيالهم لمتابعة جسارته وبطولته . في هذه البي
نشأ القائد عواتي ، ومنها تعلم لغة السالح، وتمكن من استخدام  –واإلقدام والتضحيات 

السالح في سن مبكرة . واشتهر في ذلك الوقت بدقته في إصابة الهدف وبالبراعة في القنص 
خدامه ، ولم يزل بعد من الثامنة عشر من عمره. لكن الشاب الذي ألف السالح وتمكن من است

في سن مبكر ، أتاح له القدر فرصة مواتية مكنته أكثر من معرفة أسرار السالح ، ودقائقه 
وأساليب  وفنون استعماله ، إذ شملت  حملته التجنيد اإلجباري التي فرضها االستعمار 
اإليطالي ، ويقال أن إيطاليا منحته بعثة وأرسلته مع جماعة من اإلرتريين إلى روما لتلقي 

عسكرية .. وهذا بدوره مكنه من أن يخوض في معرفة أسرار السالح، وتفاصيل العلوم دورة 
العسكرية ، وبالتالي عمق إيمانه بمواصلة الدور الذي كان يقوم به والده، عندما كان هو طفل 



صغيرا . وان يضع خبرته ومهارته وعمله في خدمة شعبه ووطنه .. وهكذا تتاح للبطل فرصة 
اريون اإليطاليون في دقة حساباتها . ولم يدركوا أن البطل بحسه الوطني ، لم يفلح االستعم

يستطيع أن يستثمر ما خططوا له ورسموه وأسموه حملة تجنيد إجبارية ، وأن يحيله إلى عمل 
وطني تأريخي ، تفجرت  منه شرارة الثورة اإلرترية األولى ، انطلق منه طوفان النضال 

اره  يطوي أوهام المستعمرين ويقضي بقوته الهائلة على أحالم وتالطمت أمواجه ، واندفع تي
الطغاة والطامعين على أن مما زاد في فعالية دور البطل وتأثيره على أبناء شعبه ، انه كان 
يجيد بجانب اللغة العربية التقرنية ولهجات التقري والبيجاوية والكناما والبارية ، بجانب 

قراءة وكتابة .. وهذا أكسبه ميزات مكنته من التأثير على عدد إجادته التامة للغة اإليطالية 
كبير من قطاعات الشعب اإلرتري ، هذا بجانب إعجاب هذا الشعب بشخصيته ، وبطولته 
وسمعته الطيبة وشجاعته الفذة ونصرته للمظلومين وانتصاره للحق ونجدته لبني وطنه ضمن 

تداءات األثيوبيين .. كل ذلك أكسبه محبة أفراد أسرته للمنطق المجاورة عندما تتعرض الع
  واحترام وتقدير الكثيرين من قطاعات الشعب اإلرتري . 

لكن فصول القصة التي صنعت شخصية البطل لم تنته بعد .. والمواقف البطولية لم    
يسدل عليها الستار . والتحدي ضد الوجود األجنبي في ضمير البطل وفي عقله وفي وجدانه ، 

ذلك كأروع ما يكون عندما انطوت صفحة االستعمار اإليطالي في إرتريا عام  ولقد تجلى
م وفي بداية االحتالل البريطاني إذ حاولت بريطانيا أن تستميل القائد عواتي إليها بعد 1941

أن عرفت دوره وسمعته ومكانته في المنطقة . وكان أن دخلت معه في مفاوضات بغرض 
له عن أهدافه الوطنية العليا . وإلدراكهم أن تركه طليقا سيسبب تكليفه بمسؤولية المنطقة لشغ

لهم الكثير من المتاعب والمخاطر ، خاصة وإن البريطانيين كانوا يحسون بعدم رضائه عن 
سياستهم االستعمارية في إرتريا . فبعد أن فشلت محاوالتهم المتكرر الغتياله لذلك لم يكن 

ه ، والموافقة على التصريح له بسالحه .. كل ذلك خوفا أمامهم بد من التفاوض معه ومهادنت
من أن يقود تمردا مسلحا ضدهم . لكن خطاء السلطات البريطانية ، لم يكن بأقل من خطأ 
السلطات اإليطالية . ولم تدرك هذه السلطة أن الرجل قد عجن بطين وطنه ، وانه قد تشرب 

لرجال الذين يمكن أن يهادنوا أو يساوموا حب هذا الوطن منذ نعومة أظفاره ، وإنه ليس من ا
في حقوق وحرية هذا الوطن ، من هنا كان خطأ البريطانيين وخطأ حساباتهم . الن القائد 
مضى في طريقه ووطد عالقاته بالعناصر الوطنية وفي مقدمتها الزعيم الوطني الكبير إبراهيم 

  االستقاللية فيما بعد . سلطان علي ، األمين العام للرابطة اإلسالمية ، والكتلة 

  ثم ماذا حدث ؟  

م ، وبتفجير الثورة ، التفت حوله 1961ثم كان تفجير الثورة الوطنية المسلحة في عام 
الجماهير اإلرترية التي كانت تعرف خلفيته التاريخية ، وتعرف مواقفه الوطنية ومقدرته 

لطامعين من اإليطاليين واإلنجليز القيادية الفذة وتاريخه في محاربة الغزاة  والمستعمرين و ا
  واألثيوبيين . 

  من هم رفاق عواتي :  

فجر القائد عواتي الثورة وكان معه ثالثة عشر مناضال وبهؤالء النفر القليل المؤمن وضع 
أصبح مؤسس جيش التحرير ’ بذرة جيش التحرير اإلرتري ، وبهذا الموقف التاريخي 

المناضلون الثالثة عشر الذين خرجوا معه عند تفجير اإلرتري ، ورائد الثورة اإلرترية و
  هم : الثورة 

  / عبده محمد فايد  الشهيد األول  1

  / إبراهيم محمد علي  2

  / همد قاذ ف  3



  / عواتي محمد فايد  4

  / محمد بيرق  5

  / محمد آدم حسان  6

  / صالح قروج  7

  / أحمد فكاك  8

  / محمد حسن د وحين  9

  / آدم فقوراي  10

  / علي بخيت  11

  / إدريس محمود  12

  / عمر كراي  13

/  2/  17ثم التحق بالقائد عواتي كبوب حجاج ، ومحمد آدم قصير ، وفي يوم    
م التحقت به كوكبة أخرى من المناضلين ، وذلك في قرية " أبوحشيال شكور " الواقعة 1962

  شمال تسني وهؤالء المناضلون هم : 

  / محمد إدريس حاج  1

  عمر حامد إزاز  /  2

  / طاهر سالم  3

  / محمد إدريس حاج  4

  / عثمان محمد إدريس  ( أبوشنب )  5

  / محمد إبراهيم بهدوراي  6

  / محمد عمر عبد هللا  ( أبوطيارة )  7

  / آدم محمد حامد       ( قندفل     )  8

  / عمر محمد علي      ( دامر )  9

  / كشه محمد كشه  10

ضلون القائد عواتي في القرية التي أشرنا إليها آنفا ورحب بهم ، قابل هؤالء المنا   
وكانوا جميعا  ضباط وصف ضباط وجنود في صفوف الجيش السوداني ، وقد تم تجنيدهم في 
فترة االستعمار البريطاني الذي كان يحتل إرتريا والسودان معا . وتتابعت موجات المناضلين 

م نذكر 1962 /16/6بعد استشهاد القائد عواتي فيوتلت هذه الكوكبة كوكبة أخرى وذلك 
  منهم على سبيل المثال ال الحصر المناضلين اآلتية أسماؤهم : 



  / محمود ديناي  1

  / حشال عثمان  2

  / صالح محمد إدريس   ( أبوعجاج )  3

  / يسن محمد علي  4

  / دنقس آري  5

  / محمد عمر آدم  6

  / أحمد محمد علي  7

   / الحسن أبو بكر 8

  / محمود ماي بتوت  9

  / علي إدريس نور  10

  / عثمان صالح علي  11

  / عبد هللا إدريس       ( ديقول )  12

  / محمد إدريس كلباي  13

  / إبراهيم داود  14

  / صالح الحسين  15

  / صالح حدوق  16

  / سعيد حسين  17

  / صالح أبوبكر  18

  / محمد موسى فكاك  19

  / محمد علي فكاك  20

  محمد علي كشه /  21

  / عبد الرحمن محمد عثمان   ( شباك )  22

  / الحاج موسى علي  23

  )  أحمد إبراهيم نفع         ( حليب ستي 24

    



واتسعت دائرة النضال أكثر فأكثر .. وانضم إلى  موكب النضال العظيم مجموعة أخرى   
ذكر منهم على سبيل المثال ال من اإلرتريين الذين كانوا يعملون في قوة البوليس األثيوبي ،و ن

  الحصر التالية أسماؤهم : 

  / محمد سعيد شمسي  1

  / محمد يسن الحاج  2

  / علي أحمد  3

  / إسماعيل أبوبكر      ( مظلوم )  4

    

  كما انضم إليه عدد من الطلبة الذين تلقوا دورة عسكرية في سوريا وهم :   

  / عبد الكريم أحمد  1

  / محمد علي عمرو  2

  رمضان محمد نور  / 3

    

  م  1982م  وإلى ديسمبر 1961تجربة جيش التحرير اإلرتري منذ الفاتح من سبتمبر           

تكونت النواة األولى لجيش التحرير اإلرتري من أولئك النفر الثوريين الذين أعلنوا الكفاح 
م . 1961عام المسلح بقيادة المناضل القائد حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر 

وكانت هذه النواة هي البداية لجيش التحرير اإلرتري الذي أخذ أشكاال متطورة في المراحل 
المختلفة لمسيرة الشعب اإلرتري ، وبدأ من الجماعة ليصل إلى اللواء باعتباره أعلى وحدة 
عسكرية ، ووصل في المراحل األخيرة إلى مستوى الجبهات العسكرية التي تضم أكثر من 

  واء ! ل

هذا الجيش الثوري المتطور لم تقتصر مهمته على العمل العسكري وحده وإنما تخطته إلى 
المجاالت أخرى .   وقد كان جهازا للتعبئة السياسية ،وكان له دوره في الحقل الصحي 
والساحة القضائية والميادين االقتصادية . وإجماال نستطيع القول إنه جسد نواة لكل األعمال 

م ،إلى مكاتب رئيسية وأقسام تابعة 1971مية التي تفرعت بعد المؤتمر الوطني األول التنظي
للجنة التنفيذية وكان ذلك أمرا طبيعيا اقتضته حقيقة أن جبهة التحرير اإلرترية برزة على 
مسرح النضال الوطني اإلرتري كتنظيم يناضل من أجل تحقيق االستقالل الوطني بأسلوب 

  عاظم دوره في قيادة النضال الوطني . الكفاح المسلح ، وت

إن هذا الدور الشمولي السياسي والعسكري واالقتصادي الذي أنيط بجيش التحرير اإلرتري 
باعتباره أداة النضال األساسي ، قد خضع خالل الفترة  الماضية لتغيرات _ كما ونوعا _ 

ي األوضاع التي نعيشها حددت إلى درجة بعيدة مسار القضية الوطنية اإلرترية ، وأسهمت ف
  اليوم بكل نتائجها الواضح والمعروفة . 

هذا بجانب ما أثبتته تجربة جيش التحرير اإلرتري  من حقائق مبدئية وكثيرة ، حول قوانين 
حرب التحرير الشعبية وضرورة التمسك بها وتطبيقها بشكل خالق في الواقع اإلرتري ، األمر 

يخضع لدراسة علمية فاحصة ودقيقة ، وهذا يقودنا إلى  الذي ال يمكن تجاهله رغم إنه لم



م ، قد حددت بما ال يدع 1961القول بأن جبهة التحرير اإلرترية بإعالنها الكفاح المسلح عام 
مجاال للشك إن تحقيق الهدف اإلستراتيجي المتمثل في االستقالل الوطني ال  يمكن إنجازه إال 

  من خالل طريق واحد ال ثاني له : 

    

هو طريق النضال العسكري والسياسي جنبا إلى جنب ، األمر الذي يعني إن التطورات التي 
مرت بها ، كانت في التحليل النهائي ، محصلة لما تم تحقيقه في هذين المجالين . وهنا نصل 
إلى القول بأن األهداف اإلستراتيجية للثورة اإلرترية ، هي أهداف وطنية  وديموقراطية 

مواجهة عدوها تسخير كافة طاقات الجماهير وحشدها بحيث يتم تأمين التفوق تستلزم في 
  االستراتيجي السياسي على العدو الذي يتفوق من ناحية إمكانياته المادية والبشرية . 

كذلك فان التجانس بين هذين الشكلين من النضال أمر حيوي في سياق عملية تحقيق تلك 
ب عليه إن طغيان أي من النضال السياسي أو العسكري  األهداف االستراتيجية ، مما يترت

على األخر ، يؤدي في النهاية إلى نتائج ضارة في مجمل العمل  الوطني  . وإذا كان هذا 
الطرح تمليه حقائق المنطق الموضوعي ، فإنه يقود بدوره إلى إثبات حقيقة كبيرة هي إن 

ألهداف تشكل مصادر القوى األساسية الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في تحقيق تلك ا
ولذلك فإن كسب تأيد  –العسكري والسياسي  –الدافعة لكل من شكلي النضال الرئيسيين 

الجماهير وضمان استمرار دعمها يمثل الشرط األساسي في بلوغ تلك األهداف ، هذا بجانب 
ي يلعب دورا إن اتباع السياسات والخطط الصحيحة في كل من المجالين العسكري والسياس

  هاما في إنجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية . 

إن تقييم تجربة العمل العسكري لجبهة التحرير اإلرترية ، وأداء جيش التحرير اإلرتري ينطلق 
من هذه المعطيات األساسية ويأخذ في االعتبار إن هذه التجربة بكل مالها وما عليها هي في 

  تها .. النهاية تجربة الجبهة برم

    

    

  المرحلة األولى 

  م 1965م وحتى 1961تجربة العمل العسكري من عام 

  

   
  

 المرحلة األولى : 
 م1965م وحتى 1961تجربة العمل العسكري من عام 

   
يتضح مما أسلفنا إن النضال الوطني اإلرتري قد دخل مرحلة جديدة نوعيا ، منذ 

ته الهادفة للتحرير من االستعمار األثيوبي ، م في تأريخ مسير1961الفاتح من سبتمبر عام 
وذلك منذ أن أعلنت جبهة التحرير اإلرترية تبني أسلوب الكفاح المسلح كوسيلة أساسية 
ووحيدة لتحقيق االستقالل الوطني ، وذلك بعد فشل كل المحاوالت السلمية التي خاضتها 

وحيد وهو الكفاح المسلح لتحرير الحركة الوطنية اإلرترية مما فرض على اإلرتريين خيارهم ال
األرض واإلنسان اإلرتري من االستعمار ، لذلك تفجرت الثورة اإلرترية بقيادة القائد البطل 

م ، وبدأت الطالئع األولى المقاتلة 1961حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر عام 



إلرتري تدريجيا ، تغض تواجه عنف االحتـالل األثيوبي بالعنف الثوري ، وتنتشر في الريف ا
  مضاجع االستعمار األثيوبي وعمالئه من اإلرتريين وسادته اإلمبرياليين األمريكان .

ولقد استفادة جبهة التحرير اإلرترية من تجربة حركة التحرير اإلرترية على صعيد 
ء التكتيكات التنظيمية في العمل السري في مراحلها األولى ، وتمكنت بعد فترة وجيزة من بد

الكفاح المسلح من استقطاب  أعداد جديدة وتأيد من الجماهير التي كانت في الماضي منضوية 
  في الحركة أو متعاطفة معها .

هذه الحقيقة تؤكد إن الظروف كانت ناضجة ومالئمة لتفجير الكفاح المسلح ، كما تؤكد في 
ير للطالئع األولى أو سواء كان على مستوى تأيد الجماه –الوقت نفسه ، أن التحول النوعي 
يوضح أن نجاح البطل حامد إدريس عواتي ورفاقه يعود  –على مستوى االستقطاب التنظيمي 

إلى تنفيذهم بنجاح تام المهمة األولى وهي إعداد وتهيئة الجماهير اإلرترية وتحريضها على 
العصابات في الكفاح المسلح . ويعود هذا بالدرجة األولى إلى تطبيقه هو ورفاقه أسلوب حرب 

الواقع اإلرتري بشكل يمكن القول معه إن ما أنجزه كان إبداعا عسكريا إرتريا لقوانين حرب 
العصابات ، كما يعود أيضا بالدرجة األولى إلى تجسيده هو شخصيا لكل التقاليد التاريخية 

ق قوانين للبطولة اإلرترية ، بمعنى آخر . يمكن القول بأنه في تلك المرحلة العصيبة تم تطبي
  حرب التحرير الشعبية بشكل خـالق ومبـدع ..

وكان طبيعيا أن يؤدي .انتصار وصمود تلك الطالئع إلى جذب أعداد متزايدة من 
المتطوعين ، مما ترتب عليه إن النوات أخذت تتزايد عددا وتجربة بالرغم من إنه كان ينقصها 

وية والغذاء .. ولعلى ذلك يتضح بشكل وبشكل كبير احتياجات القتال األساسية كالذخيرة واألد
أكبر إذا علمنا إن مصدر السالح األساسي كان العدو األثيوبي ، مما يؤكد صحة الخط 
العسكري الذي كان مناضلون يتبعونه ولن نغفل هنا أن نذكر إن االعتماد الكلي كان على 

  صالت وإيواء الجرحى .جماهيرنا في الريف والمدن اإلرترية في مجاالت الغذاء والنقل والموا
وهذا يمكن القول إن انتشار الثورة بشريا وجغرافيا يطرح تلقائيا دور العمل السياسي 
، باعتباره العنصر الحاسم في تطوير العمل العسكري من مستوى حرب العصابات إلى 
 مستوى الحرب شبه النظامية المتحركة . وهنا يبرز دور القيادة السياسية المتميز . ويجيء

المجلس األعلى ( القيادة التأسيسية )  –القول هنا إن قيادة جبهة التحرير اإلرترية  آنذاك 
  -الذي كان مقره القاهرة تتكون من المناضلين التالية أسمائهم :

   
  رئيس المجلس األعلى     / إدريس محمد آدم  1
  سكرتير شؤون الثورة   / إدريس عثمان قاليدوس  2
  سكرتير العالقات الخارجية     / عثمان صالح سبي  3
  عضوا     / محمد صالح همد  4
  عضوا    / طه محمد نور 5
  عضوا    / عثمان خيار 6
  عضوا  / سيد أحمد محمد هاشم  7
   

بحكم تكوين تلك القيادة ووعيها السياسي وبعدها عن ارض المعركة لم توفر للتجربة 
ي تمكنها من االنطالق ، فهي العسكرية السياسية الوليدة والناجحة الظروف السياسية الت

برغم اهتمامها بدعم العمل العسكري من الناحية المادية ، إال إنها أهملت وبشكل واضح 
معالجة القضايا السياسية التي طرحت نفسها بشكل مباشر ، في إطار الصراعات والخالفات 

ية واالجتماعية التي بدأت تحدث بين القادة المباشرين للعمل اليومي ، والمعضالت االقتصاد
التي تواجه الجماهير في الريف ، هذه القضايا  الملحة لم تجد المعالجة الصحيحة والسريعة ، 
مما أحدث تراكما للمشاكل والصراعات المعوقة . لكن بالرغم من هذا كله فإن التقاليد التي تم 

لقتال والمصمم إرساؤها في المراحل األولى والتي تجسدت في خلق المناضل المستعد دائما ل
أبدا على النصر ، هذه التقاليد كانت وما تزال راسخة في فكر ووجدان المناضل اإلرتري ، 
وأدت إلى تحقيق انتصارات كبيرة وتاريخية على العدو اإلثيوبي الذي بدأ يشعر بخطورة 

  الموقف ، ويسخر إمكانيات كبيرة إلجهاض الثورة اإلرترية في مهدها .



لفترة التي أعقبت استشهاد البطل حامد إدريس عواتي وبالرغم ومجمل القول فان ا
  مما حفلت به من انتصارات مثل معركة هيكوتا وتقوربا الشهيرة تميزت بالسمتين التاليتين :

  غياب العمل السياسي المنظم في أوساط المقاتلين والجماهير على حد سواء .
عكاساته السلبية على العمل بروز التناقضات والصراعات الشخصية ، وكان لهذا ان

  العسكري حيث إن التجانس بين العمل السياسي والعسكري أصبح فقودا 
وإن التجربة العسكرية بأصالتها اإلرترية بدأت تتأثر ، كما إن غياب الشخصية 

  القيادية خلق فراغا كبيرا وتنافسا خطيرا ، إال إن هذا التنافس قد حسم 
ج  بديال للشهيد عواتي ، وكان قائدا لجيش التحرير اختيار المناضل محمد إدريس حا

  م ، وبعد استشهاده قاد المناضل أبو 1963اإلرتري حتى نهاية عام 
طيارة جيش التحرير اإلرتري لفترة قصيرة  ثم اختير المناضل طاهر سالم قائدا 

  مباشرا لجيش التحرير اإلرتري .
إن نبأ استشهاد القائد حامد إدريس  وهنا وقبل االسترسال في الحديث ينبغي ، أن نذكر

عواتي ، ظل سرا مكتوما عن الجماهير بقرار من القيادة لثالثة أعوام وذلك لسببين رئيسيين 
:  

   
األول : الحفاظ على معنويات الجماهير والمقاتلين لثقتهم في مقدرته وإعجابهم ببطولته ، 

قاتلون أو تموت جذوة النضال في واحترامهم لشخصه وحتى ال تنهار المعنويات أو يضعف الم
  نفوس الجماهير .

   
الثاني : منع العدو اإلثيوبي من معرفة نبأ استشهاده ، لما كان يشكله من براعة في قيادته 
ودقته في أسلوب حرب التحرير الشعبية ، وما كان يشكله ذلك من رعب وخوف في صفوف 

مكتوما ، حتى تعيد الثورة اإلرترية  قوات العدو . لذلك كان ضروريا أن يظل استشهاده سرا
ترتيب  أمورها من جديد ، وتجعل من استشهاد البطل قوة دافعة إلى المزيد من النضال 
والتصدي ، وكان ذلك يدل على وعي القيادة ، وحرصها على حماية مسيرة الثورة وتصعيد 

  نضالها ..
   

  م .1965وحتى عام م 1961أهم المعارك التي خاضتها الطالئع األولى من  عام 
  

الحقائق والوقائع التي سردناها آنفا ، منذ أن حدد الشعب اإلرتري اختياره  ، وهو أن ينتزع 
حقه في التحرير واالستقالل  بالكفاح المسلح ، هذه الحقائق تخللتها وأثرت فيها وصقلت 

ناعة معدنها معارك مجيدة وفريدة ، في تأريخنا النضالي اإلرتري ، وأكدت بدورها ق
المناضلين بان قدرهم أن يناضلوا ويقاتلوا ، وإن الحق اإلرتري ال يمكن أن يسترد إال بدماء 
الرجال ، وتضحيات األبطال ، وإن الشرف اإلرتري مهره األرواح الغالية والعزيزة ، وإنه ما 

  عادت في إرتريا لغة لمخاطبة العدو اإلثيوبي إال لغة البندقية .
طنية المجيدة  . وتحدث السالح وكان أن سجل تأريخ النضال وانفجرت المعارك الو

وحتى 1961اإلرتري المعارك التالية وهي أهم المعارك التي خاضها طالئـعنا األوائل منذ عام 
  م :1965عام 

   
  ) معركــة أدال 1(
  

حامد تعتبر معركة أدال المعركة األولى في تأريخ النضالي  البطولي  ، وقد قادها القائد البطل 
إدريس عواتي بنفسه ، وكانت بمثابة إعالن الثورة والكفاح الوطني المسلح ، وكان الفاتح من 

يوما عظيما في التاريخ اإلرتري ، إذ انطلقت فيه الشرارة األولى للثورة  1961سبتمبر عام 
 اإلرترية ، وشهدت أدال بداية التحدي العظيم ضد العدو األثيوبي ، وكانت " معركة أدال "

الخالدة الشرارة األولى ومن بعدها اندلع لهب الثورة يحرق أطماع العدو ويقضي على أطماعه 
 .  



ومن هذه المنطقة الصغيرة  " منطقة أدال " التي تقع غرب مدينة أغردات والشمال الغربي  
لمدينة بارنتو ، سجل التاريخ أول عمل ثوري منظم .. كان التحول العظيم في التاريخ الوطني 

وكان الرد الثوري الرادع ضد مطاردات العدو اإلثيوبي للرعيل األول الذين ال يزيد عددهم  ،
عن ثالثة عشر مناضال ، يقودهم القائد البطل  عواتي ، وال يملكون سوى بندقية عواتي " أبو 

  عشرة " التي كانت من صنع إنجليزي وثالثة بند قيات إيطالية الصنع .
                      

   ) معركة أومال2(
وصدى معركة " أدال " ما زال يتردد في األذان وأخبارها تنتقل من قرية إلى قرية ،         

ومن مدينة إلى مدينة ويتحدث بها الصغير والكبير ، ويتحرك وجدان المناضل اإلرتري 
عركة ويتساءل الناس ماذا وراءها ؟ ويأتي الجواب بأكثر مما كانوا يتصورون .. يأتيهم من م

" أومال " بمنطقة ساوا حيث دارت المعركة التصادمية بين العدو األثيوبي والطالئع  الثورية 
بقيادة البطل عواتي ، والتي قلبت مخطط العدو رأسا على عقب . وكان هذا المخطط  يهدف 
إلى تطويقهم ، ولكن طالئعنا الباسلة تمكنت من اإلفالت ، بعد مصادمات عنيفة مع العدو 

يوبي ، وقدمت شهيد الثورة اإلرترية األول المناضل عبده محمد فايد وذلك في نهاية األث
  م .1961سبتمبر 

   

  ) معركة أغردات الفدائية الجريئة 3(
 –كان طبيعيا وقد تفجر النضال المسلح ،  أن يطور المناضلون  من أساليب نضالهم 

غردات . حيث كان هناك اجتماع ويشاء القدر أن تكون أولى تجارب هذا التطور في مدينة أ
برئاسة أبي أببي ممثل اإلمبراطور هيل سالسي وبعض العمالء اإلرتريين ، وفوجئوا بالثوار 
ينفذون عملية فدائية جريئة ضدهم ، بقنابل يدوية عتيقة لم تنفجر منها سوى واحدة ، ومع 

وجرح كثيرون غيرهم ، ذلك فلقد كانت نتيجتها مقتل ثمانية من الذين ضمهم ذلك االجتماع ، 
وكان مهما للغاية أن أشاعت هذه العملية الفدائية الجريئة الذعر والرعب في صفوف قوات 

  العدو األثيوبي وعمالئه .
 12قاد هذه العملية المناضل آدم محمد حامد الملقب ب " قندفل " وتم تنفيذها في يوم 

  لح . م  وخطط لها المناضل األستاذ محمود محمد صا1962/  7 /
   

  ) معركة تألي 4(
ثم كانت معركة  " تألي " في منطقة  "ساوا " التي نصب فيها ثوارنا كمينا لقوات 
العدو األثيوبي المتجه من منطقة " قرقر " بالقرب من الحدود اإلرترية السودانية إلى مدينة 

ة عشر أغردات ، وقد وقع العدو في الكمين وأسرت كل قواته ، وغنم مناضلون منهم سبع
بندقية بذخائرها ، وكان ذلك كسبا كبيرا في تلك المرحلة الصعبة التي لم يكن لثوارنا خاللها 

  مصدر للسالح ، إال ما يغنمونه من العدو .
ويالحظ إن الجنود الذين تم أسرهم هنا ، كانوا  من اإلرتريين ، ولذلك تم إطالق 

لقد قاد هذه المعركة الناجحة المناضل سراحهم بعد أن شرحت لهم أهداف الثورة ومبادئها ، و
  م .1963البطل عمر حامد إزاز ،  وكان ذلك  في منتصف عام 

   
  ) معركة عنسبا 5(

    
واصل مناضلون البواسل مالحقتهم للعدو ، وتوالت هجماتهم عليه 
وكان من ضمن المعارك التي خاضوها ضده ، هي معركة "عنسبا "  

مدينة كرن ، ففي تلك المنطقة نصبت منطقة  " جنقرين " الواقع شمال 
قواتنا الباسلة كمينا محكما لقوات العدو والمتجهة من منطقة كرن إلى 
منطقة حلحل ، ووقعت قوات العدو في هذا الكمين وقتل معظم أفرادها أو 
جرح ، وفر آخرون إلى مدينة كرن تاركين أسلحتهم وراءهم غنيمة 

ث وعشرون بندقية ومدفعين برين لمناضلين األبطال ، وهي عبارة عن ثال
"رشاش خفيف " وكمية من الذخائر . قاد هذه العملية القائد محمد إدريس 

  حاج وأصيب خاللها بجراح واستشهد متأثرا بجراحه ..



   
  ) معركة هيكوتا الهجومية6(
  

م . وهي معركة هجومية ناجحة بكل المقاييس ، 1963وقعت معركة هيكوتا في نهاية عام 
على نجاحها إن مقاتلين األبطال ، قد استولوا على  معسكر العدو استيالء  تاما ،  والدليل

والحقوا بوحداته ضربات قاضمة ، وقع أفرادها على أثرها بين قتيل وجريح وأسير ، وغنموا 
في هذه المعركة أكثر من ثالثين قطعة من األسلحة الفردية ، ومدفعين برين" رشاش خفيف " 

  لمعركة المناضل آدم محمد حامد" قندفل " وكان قائد هذه ا
   
     ) معركة تقوربا التاريخية 7(
  

يمكن أن نسمي هذه المعركة ، معركة التحدي العظيم ، والتصدي الباسل للدفاع عن         
شرف إرتريا ، وكرامة شعبها ، ألن الجيش األثيوبي  النظامي والمسلح تسليحا حديثا 

رر أن يجعل من هذه المعركة معركة فاصلة ليريح نفسه من الصداع والمدرب تدريبا عاليا ، ق
المؤلم ، والقلق المستمر ، الذي تسببه له هجمات جيش التحرير اإلرتري  .. لكن الجيش 
األثيوبي أصطدم بحقيقة لم يحسن حسابها ، وهي إن هذه المعركة كانت في الوقت نفسه ، 

اإلرتري الذي تصدى ببسالة للجيش األثيوبي معركة شرف وكرامة بالنسبة لجيش التحرير 
وتمكنت وحداته من ردع هذا الهجوم ، وألحقت به هزائم فادحة في األرواح والعتاد ، ويكفي 

ضابطا وجنديا سقطوا قتلى على أرض  84أن نشير هنا إلى أن الجيش األثيوبي قد خسر 
وتمكنت في النهاية من رده على المعركة ، وأن قواتنا الباسلة قد استولت على معظم معداته ، 

  أعقابه يجر وراءه ذيول الهزيمة النكراء إلى مدينة هيكوتا التي أنطلق منها . 
ولقد فقد مقاتلون األبطال في هذه المعركة تسعة عشرة شهيدا من خيرة أبطالنا ،           

على أنصع  الذين سجل التاريخ قدرتهم القتالية وشجاعتهم النادرة ، وإيمانهم بقضيتهم
  صفحاته .

قاد هذه المعركة القائد المناضل محمد علي إدريس الملقب ب " أبورجيلة " واعتبرت        
  هذه المعركة ألهميتها التاريخية عيدا لجيش التحرير اإلرتري يحتفل به سنويا .

بقي أن نشير إلى تقوربا ، تقع غرب مدينة أغردات وشمال مدينة تسني وشمال غرب       
  دينة بارنتو م

  م .. 1964مارس  15وأن معركتها التاريخية الهجومية وقعت بتأريخ  
   

  ) معركة شعب .8(
  

تمتاز هذه المعركة بأنها كانت معركة هجومية على قوات العدو في مدينة " شعب " ، 
وقد تمكنت وحدات جيش التحرير اإلرتري من تحرير المدينة تحريرا كامال وفرضت سيطرتها 

  ات العدو األثيوبي التي  سقطت أمام مقاتلينا بين قتيل وجريح . على قو
قاد هذه المعركة الهجومية الناجحة المناضل البطل محمد سعيد شمسي ، الذي أصيب في هذه 
المعركة واستشهد متأثرا بجراحه ، بعد أن سجل لمدينة " شعب " التي تقع شمال غرب مدينة 

  فحات تأريخها . مصوع ، أسعد أيام أعيادها وأعظم ص
واآلن : وقد تابعنا هذا المسلسل العظيم ووقفنا خالله على أعظم المشاهد النضالية المثيرة ، 
والتضحيات العظيمة ومواقف األبطال التي هزة عرش اإلمبراطور الطاغية ، ورسمت طريقا 

قوى بكثير مما جديدا للمجد بدماء الرجال واألبطال ، اآلن يمكننا القول إن الثورة اإلرترية أ
يتخيل أعداؤها ، وإن قواعدها الثابتة الصلبة ، قادرة على تحطيم أوهام الطامعين 

  واالستعماريين األثيوبيين .
وآية ما سقناه من مواقف ومشاهد وبطوالت . ودليله ما نشهده اليوم  ، من صمود في وجه 

لذي لقنه جيش التحرير قوات اإلمبراطور الجديد " منقستو " وتصميم على تلقينه الدرس ا
  اإلرتري لسلفه اإلمبراطور هيل سالسي ونواصل المشوار ..  انتهى  .

  



   
إلى 1965نواصل في الحلقة القادمة المرحلة الثانية من تجربة العمل العسكري من عام 

  م    1969
 المرحـلة الثـانية . 

 م .1969إلى أغسطس 1965تجربة العمل العسكري من أغسطس 

   
م إدخال نظام المنطق العسكرية ، واصدر 1965جلس األعلى في أغسطس عام قرر الم

الئحة تنظيمية بذلك ، جاء في مقدمتها : إن هذه النظام يهدف إلى نشر الثورة بشريا وجغرافيا 
لتغطي كل التراب اإلرتري . وكان هذا يبدو في مظهره العام تطورا للثورة اإلرترية خاصة ، 

رست وجودها السياسي والعسكري في المنطقة الغربية من إرتريا بشكل وإن الثورة كانت قد ك
   -ملحوظ ، لكننا إذا تمعنا في هذا األمر ، فإنه يمكن مالحظة التالي :

أوال : إن نظام المناطق كان نقال آليا للتجربة الجزائرية ، وقد طبق على الساحة اإلرترية دون 
  التأكد من مالءمته للواقع اإلرتري .

يا : القضية الجوهرية . قضية العمل السياسي داخل جيش التحرير اإلرتري أو أوساط ثان
الجماهير اإلرترية ، لم تعالج على اإلطالق ، وبقيت قضايا الوحدة الوطنية ، والقضايا الحيوية 
األخرى المتعلقة بصميم النضال الوطني ، بقيت على ما هي عليه  ، بل إن المجلس األعلى 

بيقه هذا النظام كرس تلك التعقيدات والتراكمات التي كانت قائمة قبل هذا التغير ، من خالل تط
إذ جاء تكوين قيادات المناطق العسكرية مرتكزا على أسس إقليمية واضحة ، ومستقلة عن 
بعضها البعض ، وال يربطها برنامج مشترك ، وكانت صلة كل قائد بالقيادة الثورية بكسال ، 

ا ، خارج ساحة العمل النضالي اليومي ، وكانت تتكون من المناضلين والتي كانت بدوره
  التالية أسماؤهم :

  / محمد إسماعيل عبده 2    محمد سعد آدم /1
  /  أحمد محمد علي عيسى  4    / جعفر محمد 3 
  / عمر الحاج إدريس  6    / عمر جابر عمر 5
  / مألؤ /   سلم نفسه للعدو األثيوبي . 8    / عبده عثمان 7
   

  ثم أضيف إليهم فيما بعد :
  / الزين يسن  2    / صالح حدوق 1
  / أبو بكر إدريس  4    / محمود محمد صالح 3
   

ومرت بتعديالت إلى حين انعقاد مؤتمر  " أدوبحا " كانت تلك الصلة أيضا تتم في 
إطار تلك االنعزالية عن باقي القيادات ، ولهذا استبدلت القيادة  العسكرية الواحدة لجيش 

  لتحرير اإلرتري بخمسة قيادات منفصلة مستقلة عن بعضها البعض . ا
   -وتم تكوين هذه القيادات على النحو الــتــالـي :

   
  قيادة المنطقة األولى وتشمل محافظتي بركا والقاش :

  قائد المنطقة األولى     محمود ديناي -1
  نائب قائد المنطقة   صالح محمد إدريس – 2
  المفوض السياسي للمنطقة األولى .    موسى محمد هاشم – 3
   

  قيادة المنطقة الثانية وتشمل محافظتي كرن والساحل :
  قائد المنطقة الثانية     عمر حامد إزاز -1
  نائب قائد المنطقة الثانية     محمد عمر آدم – 2
  محمود إبراهيم محمد سعيد ( شكيني ) المفوض السياسي للمنطقة الثانية . – 3
   

  الثالثة وتشمل محافظتي سراي وأكلوجزاي :قيادة المنطقة 
  قائد المنطقة الثالثة     عبد الكريم أحمد – 1



  نائب قائد المنطقة عين حامد صالح بعد استشهاد حامد جمع .      حامد جمع – 2
   

  قيادة المنطقة الرابعة :
  قائد المنطقة الرابعة     محمد علي عمرو – 1
  بعة نائب قائد المنطقة الرا    علي معتوق – 2
  المفوض السياسي  للمنطقة الرابعة      رمضان محمد نور – 3
   

  قيادة المنطقة الخامسة  :
وعين 0وقد استسلم للعدو األثيوبي  –قائد المنطقة الخامسة      ولداي كحساي  – 1

  أبرهام تولدي بدال عنه .
  نائب قائد المنطقة الخامسة     حشال عثمان – 2
لمنطقة الخامسة ، ثم عين إسياس المفوض السياسي ل      قيالي  – 3

  م .1968أفورقي بعد عودته من دورة الصين في مايو 
   

ثالثا : إن الصراعات الشخصية على صعيد القيادات السياسية والعسكرية قد حلت على أساس 
  المساومات والترضيات  .

نفيذ هذا النظام رابعا : إن القيادة السياسية للتنظيم بقيت خارج أرض المعركة كعادتها، وفور ت
الجديد ظهرت نتائجه اإليجابية ، وتمثل ذلك في تمكين الثورة من الدخول إلى المرتفعات 
اإلرترية ، وألـمنخفضات الشرقية  ودنكاليا ، بيد إنه سرعان ما تحولت هذه المناطق 

  العسكرية إلى دويالت وقطاعات شبه مستقلة من بعضها البعض واعدم التنسيق بينها .
كان لهذا النظام الجديد انعكاسه على أساليب العدو األثيوبي وخططه في مواجهة ولقد 

الثورة ، إذ ما لبث العدو أن شعر بتنامي خطر الثورة اإلرترية عليه ، فبدأ في اتباع سياسة 
األرض المحروقة ، وفكر إقامة القرى االستراتيجية ، ( وأرترة ) الصراع بخلق قوات 

عدادها وتدريبها على أيدي أميركية  إسرائيلية في تل أبيب ، إلجهاض الكمندوز ، التي تم إ
  الثورة بقوى إرترية عميلة وموالية لنظام هيل سالسي .

وتطبيقا لهذه السياسة ، بدأ العدو األثيوبي بعمليات حرب اإلبادة الشاملة في عام 
لجماعية ضد م . حيث احرق خاللها القرى اإلرترية ، ومورست عمليات اإلبادة ا1967

جماهيرنا ، بهدف تفريغ إرتريا من سكانها ، وبهدف تصفية الثورة الوطنية اإلرترية ، مما 
أدى إلى إجبارها للجوء بأعداد كبيرة للسودان ، في الوقت الذي لم يتمكن فيه جيش التحرير 

بسبب  المنقسم في مناطق عسكرية من الدفاع بفعالية عنها بالتنسيق بين تلك المناطق ، وذلك
  فقدان القيادة المركزية التي توجه مجمل العمل الثوري .

ويمكن القول إن تجربة المناطق رغم ما حققته من خطوات إيجابية على صعيد انتشار 
الثورة في جميع أنحاء الوطن ، إال إنها جسدت غيابا كامال  ألي دليل سياسي يقود التجربة ، 

كزي الذي يتصدى جيش التحرير اإلرتري للعدو وبالتالي العمل العسكري بالتوجيه المر
بموجبه . كانت النتيجة إن أخذ الصراع أبعادا جديدة وخطيرة ، انعكست في الداخل بشكل حاد 
، وزاد من خطورة هذا الصراع إن الدعم الذي كانت تتلقاه الثورة من الخارج كان ضئيال 

  ومتقطعا .
بة المناطق على الصعيد العسكري ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن فشل تجر

طرح األزمة السياسية لجبهة التحرير اإلرترية بشكل مباشر وملح أمام كل المناضلين . 
وتصدى جيش التحرير اإلرتري لمهمته التاريخية الستعادة التجانس والتوازن بين العمل 

على الصعيد م يلعب دورا متزايدا في أهميته 1967السياسي والعسكري ، وبدأ منذ عام 
السياسي ، وذلك من خالل مناداته بإلغاء نظام المناطق العسكرية ، وتوحيد جيش التحرير ، 

  ومعالجة كل أسباب الفشل التي كانت تعاني منها الثورة .
ولقد كان واضحا إن اإلنجازات العسكرية التي تم تحقيقها في هذه المرحلة تعود بسفه 

يش التحرير ، ومستوى التدريب الذي تحسن بشكل ملحوظ أساسية إلى التقاليد البطولية لج
نتيجة لنهلة من العلوم العسكرية التي تلقاها المناضلون الذين قدموا بعد تلقيهم الدورات 
العسكرية في سوريا والعراق والصين الشعبية  وكوبا والثورة الفلسطينية . كما يرجع ذلك 



والتضحية . وإنه لمن المهم أن نسجل هنا ، إن إلى ارتفع الروح الوطنية واالستعداد للبذل 
أول دعم عسكري شمل التدريب والتسليح للثورة اإلرترية ، كان من القطر العربي السوري 

م عقب إعالن سوريا وقوفها إلى جانب نضال الشعب 1963الشقيق ، وكان ذلك في عام 
  اإلرتري وثورته الوطنية المسلحة .

دور الكادر العسكري النشط الذي يقوم بمختلف مهام  وقد تميزت هذه الفترة ببروز
الثورة ، مثل التعبئة السياسية في أوساط الجماهير والمقاتلين ، وتنظيم الجماهير ، على 
أشكال لجان القرى والمناطق ،هذا بجانب تنظيم الخاليا السرية في المدن التي يحتلها العدو 

والحصول على المعلومات حول نشاطات العدو  األثيوبي ، بغرض توسيع القاعدة الجماهيرية
المختلفة ، كما كان لهذه الخاليا دور في دعم الثورة بالنسبة الحتياجاتها التنموية ، وشراء 
احتياجاتها األخرى . كما تميزت هذه المرحلة باالتصاالت الواسعة لكوادر التنظيم في مختلف 

لغاء نظام المناطق العسكرية ، والضغط على المناطق . والتنسيق عبر لجان المقاتلين بغرض إ
قيادات المناطق إللغاء هذا النظام ، وقد عقدت لهذا الغرض اجتماعات ومؤتمرات فرعية مثل 

  مؤتمر " عردايب " الذي دعا له المناضالن :
عبد هللا إدريس محمد قائد السرية األولى ، وقائد المنطقة الخامسة باإلنابة ، وكان قائدها  – 1
  سلم للعدو األثيوبي وأستدعي نائبها من قبل القيادة بكسال .  قد
محمد سعد  –إبراهيم العلي قائد السرية الثانية ، وذلك بعد أن تلقيا رسالة من المناضل  – 2

  رئيس القيادة الثورية تضمنت التالي :  –آدم 
درة ( أ ) إن الحكومة السودانية فرضت الحظر على نشاط القيادة وطلب منها مغا

  البالد .
غير مسؤولة عن أي مناضل يحول إليها من  –أي القيادة الثورية  –( ب ) أنها 

  المناطق .
  ( ج ) أنها ال تستطيع مزاولة نشاطها ، وعلى كل منطقة أن تتحمل  مسؤوليتها .

   
وقد تضمنت الرسالة التي وجهها المناضالن عبد هللا إدريس محمد وإبراهيم العلي 

  التالي :  لقادة المناطق
ضرورة عقد مؤتمر طارئ لدراسة أوضاع المنطقة الخامسة وتحمل مسؤولية توجيهها في 
ظل غياب قائدها ونائبه والقيادة الثورية . بحث أوضاع الثورة بالتفصيل في ظل غياب القيادة 

تمر المركزية للتنظيم .. وقد تمت تلبية هذه الدعوة من قبل قادة المناطق األربعة ، وانعقد مؤ
م ، وكان هذا أول مؤتمر عسكري تشارك 1968يونيو  16إلى  14" عردايب " في الفترة من 

فيه كل قيادات المناطق العسكرية الخمسة بالميدان في ذلك الوقت وحضر ثالثة عشر مناضال 
  وهم :

  المنطق األولى       محمود ديناي قائد 
  المفوض السياسي للمنطقة األولى .      موسى محمد هاشم 

  قائد المنطقة الثانية .      عمر حامد إزاز 
  المفوض السياسي للمنطقة الثانية .  محمود إبراهيم محمد سعيد ( شكيني ) 

  قائد المنطقة الثالثة .      عبد الكريم أحمد 
  المفوض السياسي للمنطقة الثالثة .      أحمد محمد إبراهيم  

  قائد المنطقة الرابعة .      محمد علي عمرو 
  المفوض السياسي للمنطقة الرابعة .      نور  رمضان محمد 

قائد السرية األولى وقائد المنطقة الخامسة       عبد هللا إدريس محمد 
  باإلنابة .

المفوض السياسي للمنطقة الخامسة وقد         أسياس أفورقي 
  م .1968عين بعد عودته من الصين في مايو  

  قائد هيئة التدريب .      عمر محمد علي دامر  
  نائب قائد هيئة التدريب .     إدريس ضرار  عبد هللا

  قائد قوة المساعدة .  محمد عمر عبد هللا  ( ابوطيارة ) 
   



  وكان من أهم قرارات هذا المؤتمر ما يلي :
   
الدعوة إلى مؤتمر عام يضم المناطق الخمسة ، ويشارك فيه معظم  الكوادر األساسية  – 1

  للتنظيم .
  ثورية كان مقرها مدينة كسال للدخول إلى الميدان .توجيه الدعوة للقيادة ال – 2
  تكليف المنطقة الثانية بالتحضير للمؤتمر وتأمين مكان انعقاده . – 3
  إلحاق فصيلة المساعدة بالمنطقة األولى . – 4
تكليف المنطقتين الثانية والرابعة بدعم المنطقة الخامسة لتتمكن من الصمود في مواقعها  – 5
.  
  منطقة األولى بدعم المنطقة الثالثة بحيث تتمكن من الصمود في مواقعها . تكليف ال – 6
  أن تظل هذه القرارات في طي الكتمان إلى حين عقد المؤتمر . – 7
   

ويالحظ هنا إن المناضل عمر حامد إزاز قد تقدم باقتراح  عملي في هذا المؤتمر، دعا 
ؤتمر ، يضاف إليها كل من يلبي دعوة فيه لتشكيل قيادة عسكرية عليا من الحاضرين في الم

المشاركة للحضور للميدان من أعضاء القيادة الثورية ويعتبر عضوا في هذه القيادة التي 
يتوقع أن تشكل القيادة المركزية في التنظيم مستقبال ،إال إن هذا االقتراح  لم يؤخذ به من 

وعيه وإدراكه لطبيعة العمل  المؤتمرين ، ويبدو إن القائد عمر حامد إزاز كان متقدما في
الثوري بشخصيته القيادية المتميزة في تلك الفترة ، إال أن غالبية المؤتمرين تحفظوا من هذا 
االقتراح ، ظنا منهم إنه سيكرس وجود قيادات المناطق ، والقيادة الثورية التي كان الكادر 

  يعمل من أجل تغيرها .
عة ، وإنما شرع في اتخاذ الخطوات العملية على أن تلك القرارات لم تترك بال متاب

لعقد المؤتمر الذي تم االتفاق عليه في مؤتمر " عردايب " وبالفعل فقد تم انعقاد المؤتمر في 
م ، وشارك فيه أربعون مناضال من 1968سبتمبر  18 – 11عنسبا ( أروتا ) من الفترة 

ئة التدريب ، كما تغيب عن هذا المنطقة الرابعة والثالثة والخامسة وفصيلة المساعدة وهي
المؤتمر المنطقة األولى ، التي أرسل قائدها رسالة موجه إلى المؤتمر يعتذر فيها عن 
الحضور ، وقد حمل هذه الرسالة إلى مكان المؤتمر المناضل محمد إبراهيم بهدوراي وكان 

  مضمون تلك الرسالة كالتالي :
من الحضور ، نتيجة لغياب معظم المسؤولين في لم يتمكن  –أي قائد المنطقة األولى  –أنه 

  المنطقة ، وانشغالهم باستقبال المهمات التي وصلت من الخارج .
مضافا إلى هذا ، انشغالهم بإرسال نجدات لدعم المنطقة الثانية في معركة حلحل الهجومية . 

اده ، وتحدد وكان من المفروض أن تشارك المنطقتان في هذا المؤتمر ، ألنه تحدد موعد انعق
مكانه باتفاق كل المناطق وذلك في مؤتمر عردايب ، ولذلك لم يكن لهذا التغيب سوى تفسيرا 
واحد ، هو إنه موقف خاطئ وغير سليم . ألن قضية وحدة جيش التحرير كانت من أولويات 
العمل الثوري ، وإن وجود األعضاء الذين توافدوا إلى مكان المؤتمر في " في إروتا " في 

لوقت الذي كانت تجري فيه المعركة الهجومية في حلحل ، وعدم نجدة الحضور للمنطقة ا
الثانية أثناء المعركة كان موقفا سلبيا ، أكد عدم المسؤولية  ألنه كان باإلمكان تأجيل المؤتمر 
لفترة قصيرة بحيث يتم انعقاده بعد حسم المعركة ، خاصة بعد االتصال المباشر الذي قام به 

ضالن محمود إبراهيم محمد سعيد وأحمد إبراهيم نفاع ( حليب ستي ) طالبين تأجيل المنا
المؤتمر لفترة قصيرة ، لكي يتسنى لهما االنضمام للمؤتمر والمشاركة في أعماله ، بعد أن 
يقوما بترتيب األمور لجرحاهم وإعادة تنظيم وحداتهم ، ألن القائد البطل عمر إزاز استشهد 

  ية التي كان يقودها بنفسه .في معركة الهجوم
وقد طرح هذا الطلب  أثناء انعقاد المؤتمر ونوقش مناقشة مطولة أدت إلى بروز 

  رأيين أساسيين :
األول  : يرى ضرورة تأجيل المؤتمر لفترة قصيرة بناءا على طلب المنطقة الثانية ، تقديرا 

  لظروفها ورغبتها الجادة في الوحدة . 
المؤتمر في أعماله ، وأن تستبعد فكرة التأجيل ، ألن معركة حلحل لم  الثاني : يرى أن يستمر

  تكن في األصل ضرورية ، وإنما جرت للتنصل من المشاركة . وسقط االقتراح األول . 



ويمكن القول إن خطوة المناطق الثالثة كانت خطوة إيجابية ، إال أن التسرع الذي 
اله ، شكال موقفا سلبيا .وقد خرج مؤتمر حدث في المؤتمر والتطرف الذي اتسمت به أعم

  عنسبا ( إروتا ) بالقرارات التالية :
   

إلغاء قيادات المناطق الثالثة وتكوين قيادة ثورية مؤقتة بالميدان من اثني عشر 
  مناضال .

  عدم االعتراف بالقيادة الثورية المتواجدة في كسال بالسودان .
  ، للحاق بعملية الوحدة .توجيه دعوة للمنطقتين األولى والثانية 

  إصدار بيان عن نتائج المؤتمر يوجه للمقاتلين والجماهير .
   

  وقد تشكلت القيادة الثورية المؤقتة بالميدان من المناضلين التالية أسمائهم :
  محمد أحمد عبده    رئيسا . -1
  محمد علي عمرو . – 2
  عبد هللا إدريس محمد .  – 3
  ابرهام تولدي . – 4
  ياس أفورقي .إس – 5
  محمد عمر عبد هللا   ( أبو طيارة ) – 6
  أحمد إبراهيم . – 7
  محمد عبد هللا طه     ( الصافي )  – 8
  عمر دامر . – 9

  رمضان محمد نور  . – 10
  عبد هللا يوسف . – 11
  حامد صالح . – 12

   
من على إنه يجب أن نذكر للحقيقة والتأريخ أنه رغم كل الجهود التي بذلت في كل 

مؤتمري عردايب وعنسبا إال إن عملية الوحدة المنشودة وإلغاء المناطق لم تتحقق . ولذلك 
واصل الطرفان " الوحدة الثالثية والمنطقتان األولى والثانية " جهودهما من أجل تحقيق 
هدف الوحدة ، وعقد المؤتمر العام كوسيلة أساسية وهامة ، إلزالة كل العوائق التي كانت ما 

  مام المناضلين في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الثورة اإلرترية  .ثلة أ
األولى   –ولتحقيق هذا الهدف الكبير عقدت مؤتمرات فرعية على مستوى المنطقتين 

والثانية والوحدة الثالثية ، وخرجت هذه المؤتمرات بقرارات تدعو إلى التعجيل بعقد المؤتمر 
  العام . 

اير من بعض أفراد القيادة الثورية المؤقتة يعارض عقد لكن برز وقتها اتجاه مغ
المؤتمر العام ، وكان يقود هذا االتجاه المناضالن محمد علي عمرو عضو القيادة الثورية 
المؤقتة وأسياس أفورقي  عضو القيادة الثورية المؤقتة . وكانت معارضتهما تقوم على حجة 

أن تكون ملزما للجميع ، بما في ذلك  أن مؤتمر عنسبا وما تمخض عنه من قرارات يجب
المنطقتين األولى والثانية ، كما عبرا عن تخوفهما من إحداث تغيرات شاملة في المؤتمر العام 
.. بل إنهما مضيا إلى أبعد من ذلك ، فمارسا ضغوطا شديدة للتأثير على القيادة الثورية 

الضغوط حدا استقال معه المناضالن المؤقتة ، حتى ال تشارك في المؤتمر العام ، وبلغت هذه 
م ، 1969/  7/  5م والثاني 1969/  7/  4أسياس أفورقي ومحمد علي عمرو ، األول بتاريخ 

  ولكن كل المحاوالت والضغوط باءت بالفشل .
ويالحظ هنا أن أزمة التنظيم العامة ، وجدت لها تعبيرا مباشرا خالل القضايا التي 

ين ، وفقا لما ذكرناه آنفا مما أدى بدوره إلى أن تلك التغيرات طرحت نفسها أمام كل المناضل
بدأت تتبلور في تحركات ذات دالالت سياسية واضحة تمثلت في حركة المقاتلين واإلصالح 
التي كانت كلها تدعو إلى إلغاء نظام المناطق ، وتوحيد جيش التحرير باعتبار أن ذلك يشكل 

مة ، وبالمقابل كانت هناك تحركات معاكسة تحظى الوسيلة المثلى للخروج من تلك األز
بدرجات متفاوتة بتأييد هذا الجناح أو ذاك من أجنحة المجلس األعلى المتصارع خارج الساحة 



اإلرترية ، والتي كانت بدورها تتحرك وتبث سمومها في قيادات المناطق  المرتبط بها . لكن 
إلغاء نظام المناطق ، خاصة في أوساط الميدان االتجاه الغالب كان بجانب عقد المؤتمر العام و

الذي بلغت فيه هذه الجهود لعقد المؤتمر ذروتها ، وتوجت نضاالت الكادر العسكري بعقد 
م ، وقد شارك في المؤتمر مندوبون من كافة 1969مؤتمر أدوبحا التاريخي في أغسطس 

ين األولى والثانية ، وخرج وحدات جيش التحرير اإلرتري ، ممثلة للوحدة الثالثية والمنطقت
  هذا المؤتمر بقرارات وتوصيات أهمها :

   
  إلغاء نظام المناطق العسكرية التي كانت قائمة آنذاك .

  تكوين قيادة عامة لجيش الحرير اإلرتري .
  تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني عام لتنظيم الجبهة .

  كاوي والمظالم . تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول كافة القضايا والش
  تكوين لجنة لحصر واستالم ممتلكات التنظيم من القيادة السابقة . 

   
  وقد تكونت القيادة العامة من المناضلين اآلتية أسمائهم :

  رئيس القيادة العامة     محمد أحمد عبده  - 1
  رمضان محمد نور  -2

  أحمد محمد إبراهيم 
  تسفاي تخلي 

  عن الشؤون العسكرية  عبد هللا إدريس محمد    مسؤول
  صالح إبراهيم جمجام  

  آدم صالح الحاج       ( شيدلي ) 
  صالح حيوتي 
  أحمد آدم عمر

  أحمد إبراهيم محمد 
  سعيد صالح  

  عبد القادر رمضان 
  إبراهيم عبد هللا محمد 

  يسن الحاج 
  عامر طاهر شهابي 

  عبد الرقيب محمد موسى 
  محمد عثمان إزاز 

  محمد أحمد إدريس 
  عفر جابر عمرج

  عبد هللا محمود 
  إبراهيم جميل 

  أسياس أفورقي 
  حامد محمود 

  إبراهيم محمود 
  عثمان عجيب

  أحمد هيتين
  موسى محمد هاشم 
  حامد أحمد عثمان 
  صالح فرج علي 

  محمد سعيد شنيتي 
  أبرا مكنن

  محمد برها بالتا 
  عثمان عمر شعبان 



  عبد القادر حمدان 
  ( شكيني )      محمود إبراهيم محمد سعيد 

  صالح عمر كيكيا
  صالح محمد فكاك
  عافه محمد حامد 

   
وكانت تلك القرارات بحق إنجازا تاريخيا عظيما ، أكد الدور الطليعي لجيش التحرير 

  …اإلرتري في تأمين مسيرة النضال الوطني اإلرتري 
   

  أهم المعارك التي حدثت في هذه المرحلة الثانية .
لقارئ إن فترة الصراعات والنشاطات التي اقتضتها ظروف انعقاد لربما يخطر في ذهن ا

المؤتمر ، قد شغلت المقاتلين الثوار عن مهمتهم األساسية ، وهي مواجهة العدو وإحباط 
خططه وضرب أهدافه ، لكن الحقيقة كانت عكس هذا تماما ، ألن المرحلة قد شهدت معارك 

  عدة ، نرصدها فيما يأتي وبإيجاز شديد :
                                

  معركة حشيك .
  م وقتل فيها الضابط العميل تخلي أنكئيل .1965وكانت في نهاية عام 

  معركة محالب . 
م قام العدو األثيوبي بحملة عسكرية للتصدي للثورة اإلرترية لدى وصولها إلى 1965في عام 

تنا الباسلة ، وكبد ته خسائر فادحة المنطقة بهدف الحد من انتشار الثورة ، ولقد تصدت له قوا
  في األرواح والمعدات ، وقدمت من أجل قضيتها العادلة عدد من الشهداء .        

  معركة كرن .
خاضت قواتنا الباسلة  معركة شرسة ضد العدو األثيوبي في كرن ، وقتلت فيها ثمانية من 

أبريل  18ت هذه المعركة بتاريخ قواته ، بعد أن أثبتت شجاعة نادرة ، وتصديا جسورا .. وكان
  م ..1967

  معركة قمهوت " سمهر " .
وتوالت المعارك ، والتحمت قواتنا الباسلة بقوات العدو األثيوبي في معركة شرسة في قمهوت 
" سمهر " وتمكنت من قتل ثالثين من جنود العدو وجرح أربعة عشر منهم . وقعت هذه 

  . م1967المعركة في الحدي عشر من يوليو 
  معركة عيلت .

وقعت هذه المعركة في مدينة عيلت شمال شرق مدينة مصوع في الرابع عشر من يونيو عام 
  م ، وقد تمكنت قواتنا الباسلة من قتل أربعين جنديا من قوات العدو األثيوبي .1967

  معركة رورا ماريا .
ر فادحة بلغت ستة اشتبكت قواتنا الباسلة مع قوات العدو األثيوبي ، وألحقت بقواته خسائ

  م .1967عشر قتيال ، وكان ذلك في السادس عشر  من يونيو 
  معركة باب جنقرين .

م بباب جنقرين ، وقد تمكن 1967وقعت هذه المعركة في السادس عشر من يونيو عام  
  مقاتلون البواسل من إلحاق ضربة مميتة للعدو األثيوبي بلغت خسائره فيها ثمانية عشر قتال . 

  قوحايتو .معركة 
خاض مناضلون الشجعان هذه المعركة بنفس الروح التي خاضوا بها المعارك السابقة ، 

  والحقوا فيها خسائر كبيرة بأفراد العدو ، بلغت سبعة وعشرون قتيال .
  معركة عنبوري "  دمبالس " .

من  واصلت وحداتنا المقاتلة تصديها للعدو األثيوبي ، وضرب مخططاته العدوانية ، وتمكنت
أن تقتل ضابطا أثيوبيا كبيرا في معركة عمبوري " دمبالس " وأن تضع يدها على كميات 

  م. 1967كبيرة من األسلحة والذخائر . وقعت هذه المعركة في عام 
  معركة تكمبيا .



تصاعدت حركة النضال اإلرتري ، واكتسب جيش التحرير اإلرتري خبرة متزايدة ، وتوالت 
من ضمن هذه المعارك معركة تكمبيا ، التي وقعت في السادس من  هجماته على العدو وكان

م ، وتمكنت وحداتنا الباسلة من قتل خمسة عشر جنديا من جنود العدو وجرح 1967يونيو 
  ثمانية من أفراده . 

  معركة تكمبيا . 
وفي نفس المدينة " تكمبيا " اشتبكت وحداتنا المقاتلة الجسورة مع جيش العدو األثيوبي في 

م . أي بعد أربعة أيام من وقوع المعركة األولى ، واستطاعت أن 1967الثالثين من يوليو عام 
  تقتل ستين جنديا من جنود العدو اإلثيوبي وأن تصيب ثالثين منهم بجراح .

  معركة أغردات الهجومية .
 م بمدينة أغردات ، وقد اقتحمت فيها وحدات جيش التحرير1966هذه المعركة وقعت في عام 

اإلرتري معسكرات العدو ، وأمطرته بنيرانها وألحقت به خسائر كبيرة في األرواح والمعدات ، 
  واستشهد في هذه المعركة المناضل دنقير والمناضل محمد صالح أفروت .

  معركة مرارة الهجومية .
م ، وقد تمكنت وحداتنا المناضلة من اقتحام 1968وقعت هذه المعركة في مارس من عام 

  للعدو األثيوبي واالستيالء عليه ، وغنمت كل األسلحة والذخائر التي كانت بداخله.معسكر 
  معركة قلوج الهجومية .

استطاعة وحدات جيش التحرير الباسلة أن تتوج هجومها على معسكرات العدو بتحرير مدينة 
  م .1968قلوج من العدو األثيوبي ، وأن تستولي على أسلحته ومعداته ، وذلك في عام 

  معركة قلب الهجومية .
توالت هجمات وحداتنا المقاتلة على معسكرات العدو ، وكان من ضمن تلك الهجمات هجومها 

  م ..1968على مدينة " قلب " في مايو عام 
  معركة قرورة الهجومية . 

م ، 1967تصاعد الهجوم من قبل وحداتنا على معسكرات العدو وسجل التاريخ في يناير 
على قرورة وتحريرها ، واالستيالء على جميع أسلحة العدو ، وضرب هجمتها البطولية 

  أفراده وتركهم ما بين قتيل وجريح وأسير ..
  معركة ادوبحا " دمسس " .

تميزت هذه المعركة بأنها معركة صدامية  مع العدو ، خاضتها وحداتنا المقاتلة بكل فدائية 
  م .1965في يونيو وجسارة ، واستشهد خاللها القائد طاهر سالم وكانت 

  معركة محالب .
م . وقتل 1967خاضت وحداتنا هذه المعركة ضد جيش العدو األثيوبي في مدينة محالب عام 

  فيها النقيب يسن قائد القوة األثيوبية وكان يعرف بشمبل يسن . 
  معركة منصورة الهجومية . 

ضت معركة منصورا ، وبمثل ما خاضت وحداتنا المقاتلة معاركها السابقة ببسالة وثقة خا
  واستطاعت تلحق خسائر كبيرة بأفراد جيش العدو ، واستشهد خاللها القائد أحمد وللو .

  معركة حلحل الهجومية .
م . وتميزت بأنها 1968وقعت هذه المعركة في مدينة حلحل في السابع من سبتمبر عام 

دورها على قواتنا معركة هجومية كبيرة تركة أثرها على العدو األثيوبي ، كما أثرت ب
واستشهد خاللها القائد عمر حامد إزاز. ولن ننسى أن نسجل هنا أن قوات الوحدة الثالثية ، 
قد خاضت عدة معارك ناجحة في محافظات أكلي قوزاي  وحماسين والبحر األحمر ،  وقد كان 

فت  انتباه لهذه المعارك تأثير كبير على انحطاط معنويات العدو األثيوبي. نعود من جديد لنل
القارئ إلى أن جيش التحرير اإلرتري ظل في مواقعه األمامية ، يودي دوره في أصعب 
المواقف ، وأعقد المشاكل ، ويصنع بالتالي الواقع اإلرتري الجديد ، واقع الثورة والشرف ، 
ويمتد بتأثيره إلى الواقع السياسي فيفتح أمامه آفاق المستقبل العريض ، لكي يصحح مسيرته 
، وينهض بدوره وفاء لشهداء الوطن ودفاعا عن حق المواطن وإيمانا بأن حرية إرتريا ال 
يصنعها إال أبناؤها األحرار .. والتزاما بدوره الطليعي في قيادة ركب التحرير ، وتحقيق 

  االستقالل .



وهكذا كان جيش التحرير اإلرتري ، وما يزال يمثل صمام األمان لمسيرة الثورة 
. والمعارك التي مررنا عليها مرورا سريعا ، تقدم الدليل على ذلك ، وتقيم البرهان اإلرترية 

  الذي ال يقبل الشك ، وال مجال معه للظن أو التأويـــل .
   

  م .. 1971م إلى 1969نواصل في الحلقة القادمة المرحلة الثالثة من عام 
   
   

  المرحلة الثالثة ونواصل
    

   
 المرحلة الثالثة 
 م .1971م إلى 1969من عام 

   
عند شروع القيادة في قرارات مؤتمر أدوبحا ، اصطدمت بمحاوالت االحتواء وعمليات          

ح أن األزمة التخريب المباشرة التي مارسها بعض أعضاء المجلس األعلى ، األمر الذي أوض
م . وإن مواجهتها 1960السياسية عميقة الجذور ، وإنها صاحبت تنظيم الجبهة منذ نشأته 

تتطلب االستفادة القصوى من كافة أعضاء الجبهة ، وعلى رأسها أدوات العمل الرئيسية 
المتمثلة في كادرها األساسي جيش التحرير اإلرتري . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، 

ناك غياب دليل العمل النظري الذي تسترشد به القيادة العامة في تنفيذ مهامها التي كان ه
  حددها مؤتمر أدوبحا التاريخي .. هذا الغياب أثر بدوره ولعب دورا سلبيا في الممارسة .

  ويالحظ أن القيادة العامة كانت قد قامت على الصعيد العسكري بما يلي :
  ري تحت قيادتها .إعادة توحيد جيش التحرير اإلرت

توزيعه أي جيش التحرير على شكل قطاعات عسكرية أوكلت قيادة كل قطاع إلى ثالثة من  
أعضاء القيادة العامة بهدف اإلشراف المباشر على العمليات العسكرية والعمل السياسي في 

  أوساط الجماهير والمقاتلين .
كما أولت القيادة العامة اهتماما  خاصا إقامة هيئة تدريب لتدريب المستجدين وتأهيل القادة ،  

بدور العمل السياسي داخل جيش التحرير ، ورغما من بعض المعوقات التي كان بعض 
  أعضاء القيادة العامة يضعونها على طريق العمل .  

ولقد كان معروفا إن دور الكادر العسكري قد تجلى في أرقى صورة خالل النضاالت التي 
تمر أدوبحا ، والعمل على تجاوز األزمة العامة لتنظيم جبهة التحرير خاضها من أجل عقد مؤ

  اإلرترية .
على الصعيد العسكري  –على إننا ينبغي أن نسجل هنا أن فاعلية فترة القيادة العامة 

قد تأثرت باألحداث السياسية التي واجهتها ، وإن ذلك انعكس بدوره على جيش التحرير  –
ه بعد قيام القيادة العامة بتوحيد جيش التحرير وتكوين القطاعات اإلرتري ، وكان واضحا ان

العسكرية ، بدأت االنقسامات في داخلها تنحو نحوا خطيرا بفعل النشاط التحريضي الذي قام 
به عضو المجلس األعلى عثمان صالح سبي ضد القيادة العامة بهدف تفجيرها من الداخل ، 

لعناصر المرتبط به من أعضاء القيادة العامة في الوقوف وبلغ األمر ذروته عندما بدأت بعض ا
عالنية ضد قرارات مؤتمر ادوبحا ، األمر الذي اضطر القيادة العامة العتقالهم ، وكان ذلك 
إيذانا ببدء أول انقسام في صفوف الثورة اإلرترية بقيادة ( عثمان صالح سبي ) الذي عمل 

ات إقليمية وقبلية تهدف النيل منه ، وشرع في على تصوير األمر كأنه عمل مدفوع باعتبار
تجميع بعض القياديين  المتضررين من توحيد جيش التحرير ، أمثال : محمد علي عمرو ، 
ومحمد عمر عبد هللا ( ابوطيارة ) وصالح محمد إدريس  ( ابوعجاج ) وأبو بكر محمد جمع 

كز عثمان صالح سبي في ومسفن حقوس ورمضان محمد نور سكرتير القيادة العامة . وارت
نشاطه مستغال  األموال ، والنوازع الذاتية والتعصب القبلي  واإلقليمي  ، وتمكن في نهاية 
األمر من تجمع هذه العناصر  في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ( عدن ) التي رحبت 

اإلرترية ، يقوم  به ، وفتحت له معسكرات تدريب وذلك باعتبار إن انشقاقه عن جبهة التحرير
بديال ديموقراطيا لجبهة التحرير اإلرترية التي وصمها بالرجعية !! وبهذا الطرح والتبرير 

  لالنقسام ، قدم له اليمنيون كل الضمانات التي تكرس االنقسام .



م عمل على إدخالهم إلى إرتريا في منطقة  ( دنكاليا ) وعقد 1970وفي أبريل عام 
) ، وأعلن عن تنظيم جديد أطلق عليه اسم (  قوات التحرير الشعبية   مؤتمرا في ( سدوح عيال

  ) عرف فيما بعد بالشعبية ( أ ) .
م ، وكان قد كلف 1970كذلك انشق عضو القيادة العامة (أسياس أفورقي ) في يناير 

بمهمة  في المرتفعات اإلرترية من القيادة العامة ، وبدأ يجمع نواة من المقاتلين حوله ، 
يزت بأنها ذات انتماء طائفي مسيحي ، وارتبط تكوين هذه المجموعة بحوادث وتصفيات تم

واغتياالت لبعض المناضلين في تلك المنطقة ، وذلك كما حدث في منطقة ( كارنيشم ) 
بحماسين لبعض المناضلين الذين كانوا يحاورونه بغرض إقناعه بالعدول عن فكرة االنشقاق 

  غدر بهم في النهاية .        هذه ، وكانت النتيجة أن 
م أصدرت هذه المجموعة بقيادة أسياس أفورقي بيانا أعلنت فيه 1970وفي مارس 

نهجها الطائفي بوضوح ، تحت إعالن ( نحن وأهدافنا ) وعرفت مجموعة أسياس أفورقي 
  فيما بعد بقوات التحرير الشعبية ( ب) ..

ة العامة عند هذا الحد ، وإنما لم تتوقف  نشاطات التحريض والتخريب ضد القياد
تخطته إلى درجة أن رئيس المجلس األعلى السابق إدريس محمد آدم ، قام بتشجيع بعض 
أعضاء القيادة العامة لنقل معركته الخفية إلى داخل جسم القيادة العامة ، وعمل كل ما في 

اء دورها ، وتمكن وسعه لتحقيق هذا الهدف ، بحيث تصبح القيادة العامة عاجزة تماما عن أد
  في النهاية من التأثير على أعضاء القيادة العامة التالية أسمائهم :

/ محمد أحمد  4/ آدم صالح            3/ عثمان عجيب           2/ أحمد آدم عمر          1 
  إدريس .

   
لهم عقد  ولم يلبث هؤالء أن أعلنوا بدورهم إنشقاقهم عن القيادة العامة في اجتماع         

في منطقة ( عوبل) الواقعة غرب مدينة أغردات والجنوب الشرقي لمدينة كيرو ، ثم عقدوا 
مؤتمرا لهم في منطقة ( بلتوبياي ) شمال غرب مدينة هيكوتا . وكان ذلك في ديسمبر 

م ، وأطلقوا على أنفسهم ( قوات التحرير اإلرترية ) وعرفوا بعد ذلك بالشعبية ( ج ) 1971
..  

نه يجب أن نسجل هنا أن إدريس محمد آدم قد تراجع فيما بعد وتخلى عنهم ، على إ
وشارك في المؤتمر الوطني العام األول الذي انتخبه رئيسا للمجلس الثوري في نوفمبر من 

  م .1971عام 
ولعله من المفيد أن نذكر هنا إن األساليب التي اتبعتها ( قوات التحرير الشعبية ) قد          
وألول مرة قيما ومفاهيم غير ثورية ، أثرت سلبا على استعداد الجماهير اإلرترية في  أدخلت

مضمار التطوع ، إذ  صارت المنفعة المادية سوقا رائجة في الساحة اإلرترية ، ومعسكرات 
الالجئين في السودان ، وذلك باستغالل الظروف التي تعيشها الجماهير اإلرترية اقتصاديا 

ان واضحا أن القيادة العامة لم تكن قادرة على التصدي لكل هذه التحديات التي واجتماعيا ، وك
كانت تهدد صميم النضال الوطني ومسيرة الثورة . وبهذا أصبح من الضروري العمل من أجل 
عقد المؤتمر الوطني العام األول ة لتقيم هذه التجربة ، والخروج بقرارات وبرامج سياسية 

م . وكان ذلك تمهيدا لعقد المؤتمر 1971مؤتمر عواتي في مارس عام  للتنظيم .  وهكذا عقد
الوطني العام . وقد اتخذ قرار في مؤتمر عواتي يقضي بتوسيع اللجنة التحضيرية التي كونها 
مؤتمر ادوبحا ، وذلك بإضافة مجموعة من الكوادر المؤهلة والمقتدرة لتقوم بالتحضير 

  والتنظيمية وتأمين مكان المؤتمر . واإلعداد وصياغة البرامج السياسية
                  

  أهم المعارك التي حدثت في المرحلة الثالثة .
  

شهدت المرحلة الثالثة التي  تحدثنا عنها معارك عدة ضد العدو األثيوبي ، ولم تشغل         
قتالية ، الصراعات السياسية واالنقسامات جيش التحرير اإلرترية من أن ينهض بمسؤولياته ال

على أكمل وجه وقوة وجسارة . وأثبت جيش التحرير بهذا انه ند لمسؤولياته النضالية ، 
وقدرته على مواجهة العدو، مهما اقتضاه ذلك من ثمن ، وما فرض عليه من تضحيات . 

  وكانت المعارك التالية :



  معركة حليب منتل .
  

ة شرق مدينة كرن ، وغرب عيال برعد وقعت هذه المعركة .. معركة ( حليب منتل ) الواقع    
، على طريق أسمرا وخاضتها وحداتنا الباسلة بشجاعة نادرة ، وكان من قتالها الجنرال " 

  م .1970تشوموا أرقنو " ، قائد القوات األثيوبية في إرتريا عام 
  معركة لكتات .

  
من " حقاد " ،  تعتبر هذه المعركة ، معركة " لكتات " التي تقع غرب مدينة كرن بالقرب 

تعتبر واحدة من أطول معاركنا الوطنية ضد العدو األثيوبي . إذ استمرت ستة عشر يوما ، 
تصدت خاللها وحداتنا المقاتلة للحملة العسكرية التي قام بها العدو األثيوبي ضد شعبنا 

كبيرة  ومقاتلينا ، وتمكنت وحداتنا الباسلة من رده على أعقابه خاسرا بعد أن كبد ته خسائر
  م .1970في األرواح والمعدات . وكان ذلك في مارس من عام 

  
  معركة فرو .

  
م وكانت معركة هجومية ، 1970وقعت هذه المعركة ( معركة فرو ) في أغسطس عام     

تمكنت وحداتنا المقاتلة بإيمانها وفدائيتها أن تكبد العدو األثيوبي خسائر فادحة في معداته 
  وأفراده . 

  
  وملي .معركة أ

  
تصدت وحداتنا في شجاعة وبطولة نادرة لحمل	ة الع	دو األثي	وبي وأجبرته	ا عل	ى التراج	ع        

دون أن تحق		ق ه		دفها ، بع		د أن وج		دت نفس		ها أم		ام ق		وة ال تقه		ر ، وق		د وقع		ت ه		ذه المعرك		ة " 
  م .1970معركة أوملي " في جبل " ديعوت " في الثالث عشر من سبتمبر 

  
  شقا" معركة " نباقدي " " ع

  

اشتعلت نيران ه	ذه المعرك	ة .. معرك	ة " نبق	دي" عش	قا " الواقع	ة ش	رق " مدين	ة ع	دي        
م واس		تمرت ثالث		ة أي		ام ، تص		دت خالله		ا وح		داتنا المقاتل		ة 1970ق		يح " ف		ي أكت		وبر م		ن ع		ام 

لهج		وم الع		دو ، وأجبرت		ه عل		ى التراج		ع مهزوم		ا إل		ى " ع		دي ق		يح " وذل		ك بع		د أن ألحق		ت ب		ه 
ف		ي األرواح ، وغنم		ت أكث		ر م		ن ثالث		ين قطع		ة م		ن س		الحه ، كم		ا نف		ذت ع		دت  خس		ائر كبي		رة

  عمليات فدائية ناجحة في أسمرا واغردات  وكرن .
ماذا يعني ذلك كله ؟ انه يعني : أوال إن جيش التحرير اإلرتري ظل وفي أحل	ك الظ	روف         

التحري	ر اإلرت	ري ، ظ	ل ، ، يمثل األمل الحي لجم	اهير ش	عبنا المناض	ل . ويعن	ي ثاني	ا إن ج	يش 
وباستمرار أمينا على ثورة الشعب وعلى حقه في الحرية واالستقالل ، ويعني ثالث	ا : إن ج	يش 
التحرير اإلرتري بقي ، وبأمانة وشرف ، في موقع	ه المتق	دم ي	رد كي	د الع	دو ، ويس	جل للت	اريخ 

  أروع صفحات البطولة ، وأمجد مواقف الفداء .
ة وستس	تمر .. وبقي	ت ج	ذوة الكف	اح المس	لح حي	ة وس	تبقى .. وظل	ت وهكذا استمرت الث	ور     

  رايات النضال خفاقة وستظل .. وذلك حتى يتحقق النصر ، ويتم استقالل إرتريا المناضلة .
      

                                   
 م .1975-م1971المرحلة الرابعة  

 م .1971وبر المؤتمر الوطني األول لجبهة التحرير اإلرترية أكت
   

م ، ف	ي ظ	روف 1971انعقد المؤتمر الوطني األول لجبهة التحرير اإلرترية في أكت	وبر 
سياس		ية معق		د للغاي		ة وش		ارك في		ه م		ا يق		ارب الس		تمائة من		دوب ، يمثل		ون كاف		ة وح		دات ج		يش 
التحرير اإلرتري ، والقطاعات الجماهيري	ة لجبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة ، وحض	رته بع	ض الوف	ود 



ة من الدول العربية الشقيقة : سوريا ، والصومال والثورة الفلسطينية . وأتخذ الم	ؤتمر المراقب
  قرارات وتوصيات هامة نذكر منها :

   
  وضع برنامج سياسي لمرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية . 
  وضع برنامج تنظيمي يحدد العالقات بين مختلف أجهزة التنظيم . 
انصبت معظمها حول قضية الوحدة الوطنية ، حيث أدان هذا إلى جانب  قرارات أخرى  

المؤتمر الممارسات االنشقاقية بقيادة عثمان صالح سبي وأعضاء القيادة   العامة األربعة ، 
وأوصى القيادة المنتخبة الجديدة ، بالعمل على إقناع المقاتلين المخدوعين وفقا ألطروحات 

  وبرامج و قرارات المؤتمر .
سياس أفورقي ، فقد رأى المؤتمرون ضرورة االتصال به ومحاورته بهدف أما بالنسبة أل

إقناعه بنتائج ذلك المؤتمر ، وتكونت لجنة اتصال من بعض المناضلين والجماهير لهذا 
الغرض ة إال أنه أصر على موقفه االنشقاقي وانضم أخيرا إلى قوات التحرير الشعبية ،انتخب 

ها اسم " المجلس الثوري " تكونت من المناضلين اآلتية المؤتمر قيادة تشريعية أطلق علي
  أسمائهم . 

   
  رئيس المجلس الثوري     إدريس محمد آدم -1
  النائب األول ومسؤول الشؤون السياسية .    حروي تدالبيرو -2
  النائب الثاني ومسؤول الشؤون العسكرية .  عبد هللا إدريس محمد  -3
  الخارجية . مسؤول العالقات    صالح أحمد إياي  -4
  مسؤول التنسيق  .  محمد إسماعيل عبده -5
  عضوا .    إبراهيم محمد علي  -6
  عضوا .    محمد عثمان إزاز -7
  أحمد إبراهيم نفع   ( حليب ستي )     عضوا  -8
  محمد برهان عبد الرحمن                عضوا  -9

  أحمد محمد ناصر      عضوا  - 10
  تسفاي تخلي      عضوا   - 11
  محمد صالح همد    عضوا  - 12
  علي عثمان حنطي    " رئيس االتحاد العام لعمال إرتريا "  - 13
  آمنة ملكين            " رئيسة االتحاد العام للمرأة اإلرترية " - 14
  شحيم إبراهيم شحيم   ( خان الثورة وسلم نفسه للعدو األثيوبي ) - 15

   
  لين التالية أسمائهم :كما انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية من المناض

   
  سكرتير اللجنة التنفيذية     إبراهيم إدريس توتيل -1
  عضوا     عبد القادر رمضان  -2
  عضوا     محمود إبراهيم شكيني  -3
  عضوا     محمود حسب محمد  -4
  عضوا      إبراهيم عبد هللا   -5
  عضوا       سعيد صالح محمد  -6
  عضوا       إدريس علي عمر -7
  عضوا    ( قندفل )  آدم محمد حامد  -8
  عضوا       عمر الحاج إدريس -9

  عضوا     سليمان موسى الحاج - 10
  عضوا    حمد محمد سعيد كلو - 11
  عضوا       فصوم قبرسالسي - 12
  عضوا     محمد إدريس حمداي - 13
  عضوا    الزين يسن شيخ الدين - 14



  عضوا       محمد نور أحمد  - 15
  عضوا     إبراهيم محمود محمد - 16
  عضوا       حامد عافة محمد - 17
  عضوا       إبراهيم عبي نور - 18
  عضوا       عمر محمد أحمد  - 19

  
  كما انتخب المؤتمر مراجعا عاما هو : المناضل سيد أحمد محمد هاشم .     

   
يالحظ  أن هذا المؤتمر قد انتخب قيادتين ، قيادة تشريعية وقيادة تنفيذية ، مما يدل 

التنظيمية ، ألن عملية اختيار قيادتين ومراجع عام ، لم على قلة الخبرة والتجربة في المسائل 
تكن ضرورية ، األمر الذي أحدث ارتباكا تنظيميا ، وتداخالت في اختصاص القيادتين أثناء 

  التطبيق العملي .
وقد اتضح هذا في أحد أشكاله عندما أستقر رئيس المجلس الثوري بالخارج ، ولحق 

مجلس الثوري ، اضطر النائب الثاني بعقد اجتماعات به نائبه األول وعدد من أعضاء ال
مشتركة بين بقية أعضاء المجلس الثوري المتواجدين بالميدان واللجنة التنفيذية ، وذلك كي 
يتوفر النصاب القانوني لالجتماعات الملحة لتيسير العمل اليومي واتخاذ القرارات الهامة حول 

قوات التحرير الشعبية  . وكان هذا األسلوب مفيدا المواجهة العسكرية مع العدو األثيوبي" و
وناجحا مكن القيادتين من أداء دورهما بنجاح وفعالية ، وحقق العمل الجماعي. وقد تميزت 
هذه المرحلة بعمل جماعي ، وتفاني وانسجام ، وكان معلما بارزا في التعبير عن تلك الروح 

يادتين والقاعدة على مستوى المقاتلين الجماعية ، كما تميزت بااللتحام الكامل بن الق
  والجماهير .

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا المؤتمر ، كان يمثل نقطة تحول تاريخية بالنسبة 
لجبهة التحرير اإلرترية على الصعيد السياسي ، ولم يتناول بالتقييم التجربة العسكرية لجيش 

م المتزايد الذي حظيت به القضايا التحرير اإلرتري ، وهو قصور ربما يعود إلى االهتما
السياسية ، وليس هذا فحسب ، بل أن البرنامج السياسي الذي تم إقراره في ذلك المؤتمر جاء 
في خطوطه العريضة واألساسية مفتقرا إلى أي شيء يدل على أن العمل العسكري هو شكل 

  النضال األساسي في هذه المرحلة .
، يتمثل في أن التجانس والتوازن المطلوبين بين إن الخطأ النظري في هذه الناحية 

شكلي النضال السياسي والعسكري لم يؤخذ في االعتبار ، وكان هذا هو وجه العملة الثاني 
للخطأ الذي كان سائدا في المرحلة السابقة ، والذي كان يتمثل في التركيز على الجانب 

ار ما كان موجودا في المرحلة العسكري ويهمل الجانب السياسي ، فضال عن إنه وعلى غر
  السابقة ، لم يتبين المؤتمر أية تصورات على المستوى العسكري .

وعقب انفضاض المؤتمر الوطني األول ، كانت أولى مهام جيش التحرير هي بلورة 
القضايا التي ناقشها المؤتمر ، ومواجهة المجموعات المنشقة ، بدعوتها إلى العودة إلى داخل 

إنهاء حالت االنقسام ، لكن أطراف االنقسام رفضت الدعوة الملحة الموجه إليها التنظيم ، و
للعودة إلى مكانها داخل التنظيم ، مغترة باإلمكانيات العسكرية التي كانت تملكها ، ألنها كانت 
مزودة بأحدث  األسلحة ، وأجهزة االتصاالت الالسلكية ، وكمية كبيرة من الذخائر والتموين ، 

صلت عليها من الخارج ، وتم إدخالها إلى الميدان عن طريق عدن مضافا إلى ما تقدم التي  ح
، شعورها بالتفوق على جيش التحرير اإلرتري ، ومن هذا المنطلق فقد قامت بتصفية اطواف 
جيش التحرير في شتى المواقع ، كما قامت بشن معركة هجومية ضد وحداتنا في منطقة ( 

م باالستيالء على ممتلكات التنظيم  1972فبراير  29ريخ أرافلي ) جنوب مصوع بتا
والتحرش بقيادات جبهة التحرير ، مما دفع األمور إلى المواجهة العسكرية ، وكان رد جبهة 
التحرير اإلرترية عنيفا ، إذ أصدر المجلس الثوري بيانا يدين فيه قوات التحرير الشعبية ، 

  م . 1972مضادة ، وكان ذلك في مارس عام  وأعلن مواجهتها عسكريا باعتبارها ثورة
ونتج عن ذلك أن استغل عثمان صالح سبي بيان المجلس الثوري هذا استغالال كبيرا 
في الخارج ، ووصفه بأنه إعالن حالة حرب على تنظيمه ، وأستدر عطف بعض األقطار 

ذي لم تجد فيه العربية ، وحصل منها على مساعدات عسكرية ومادية كبيرة ، هذا في الوقت ال



جبهة التحرير اإلرترية أي دعم عسكري أو مادي في تلك المرحلة . رغما عن وجود رئيس 
المجلس الثوري ونائبه في الخارج ، ورغما عن إننا كنا نحقق إنجازات كبيرة في الداخل ، 
لكن هذه اإلنجازات قوبلت بإخفاقات كبيرة في عملنا الخارجي ، ولم نحصل على مساعدات 

رية في ذلك الوقت إال المساعدات التي حصلنا عليها بعد إرسالنا للوفد العسكري برئاسة عسك
المناضل عبد هللا إدريس محمد النائب الثاني لرئيس المجلس الثوري إلى سوريا والعراق ، 

  م . 1974كالشنكوف روسي وذخائر وكان ذلك في نوفمبر  3000وكانت حوالي 
ما عن عدم التكافؤ بينه وبين قوات التحرير الشعبية لكن جيش التحرير اإلرترية رغ

في التسليح ، إال أنه قد حقق انتصارات على قوى االنقسام ، وقام بمطاردتها حتى  داخل 
األراضي السودانية في ( عيتربا ) الواقع بين قرورة وعقيق ، األمر الذي دفع الجيش 

كريم سوار الدهب واللواء خليفة كرار السوداني أن يتدخل بسرعة ، وإن يرسل اللواء عبد ال
نائب رئيس جهاز األمن العام آنذاك ، ليتدخال  لوقف القتال . وقد تم ذلك بالفعل وطلب من 
جيش التحرير اإلرتري مغادرة األراضي السودانية فورا ، بينما وضعت قوات سودانية لحماية 

ية  من تنظيم نفسها ، وتدريب قوات التحرير الشعبية . وقد مكن ذلك  قوات التحرير الشعب
  م .1974جيشها ، واندفعت إلى المرتفعات اإلرترية في نهاية عام 

واندلع القتال من جديد في شمال مدينة أسمرا بين التنظيمين بضراوة ، ولم يتوقف إال  
بعد تدخل الجماهير من مختلف المدن اإلرترية ، وكان على رأسها العاصمة أسمرا تطالب كل 

  م .1975ف بوقف القتال ، وكان ذلك في مطلع يناير األطرا
توقف القتال بين التنظيمين استجابة لتدخل المواطنين ، وبدأت أثر ذلك لقاءات 
مباشرة بين المسؤولين في الطرفين ، وتم االتفاق على مواجهة العدو األثيوبي الذي كان يعد 

ة ، وبالفعل قد تفجر قتال واسع لحملة عسكرية بقصد إجبار الثورة على التراجع من الهضب
النطاق حول العاصمة أسمرا ، شاركت  فيه وألول مره الوحدات العسكرية لكل من جبهة 

  التحرير اإلرترية وقوات التحرير الشعبية .
وحقق في النهاية انتصارات كبيرة على المستويين العسكري والسياسي . وكانت هذه 

ة اإلرترية منذ حدوث االنقسام واالقتتال بين التنظيمين أول تجربة للتنسيق العسكري في الساح
.  

على أنه ينبغي أال  يفوتنا أن نشير إلى أن حالة االقتتال التي فرضتها قيادة قوات 
التحرير الشعبية على جبهة التحرير اإلرترية ، قد أغرت العدو األثيوبي بأن بمقدوره أن 

رة اإلرترية ، ولذلك قام بتوسيع القرى يستغل حالة االقتتال ويوجه ضربة قاصمة للثو
المسلحة ، في أعالي القاش وأعالي بركة مستعينا بالعميل الشيخ سيد محمد طاهر من سكان 
منطقة ( دلك ) وبعض المقاتلين من قوات التحرير الشعبية الذين سلموا أنفسهم للعدو 

جيش التحرير اإلرتري ، األثيوبي .. ومعتمدا على السيطرة على الطرق االستراتيجية ولكن 
  تمكن من إحباط هذه المخططات ، وحقق انتصارات عظيمة في مواجهتها والقضاء عليها . 

وتطورت األحداث ، وأثبت جيش التحرير اإلرتري إنه قادر على مواجهة جيش العدو 
دى األثيوبي  بل أكثر من ذلك قادر على إلحاق الهزائم به ، وإحباط خططه ومؤامراته ، وهذا أ

إلى زعزعت جيش العدو ، وسبب له العديد من المشاكل ، وكلفت دولته أعباء اقتصادية  
ضخمة  ، وخسائر بشرية كبيرة ، كما تفاقمت تناقضات النظام اإلقطاعي األثيوبي مع 
الجماهير األثيوبية ، التي أخذة تخوض نضاالت سياسية متصاعدة ضده ، مستفيدة من نضال 

وثورته ، مما جعل مقاليد األمور تفلت من بين يديه ، ومكن الجيش  وصمود الشعب اإلرتري
األثيوبي من السيطرة على الحكم أخيرا عبر صعود المجلس العسكري اإلداري المؤقت ( 

  م .1974أيلول  –سبتمبر 12الدرق ) للسلطة في أديس أببا في 
ألثيوبي هذه التطورات المتالحقة والمتصاعدة أسهمت في كشف طبيعة النظام ا

للجماهير اإلرترية ، وعلى الخصوص سكان المرتفعات اإلرترية التي أخذت أعداد منهم تلتحق 
بالثورة اإلرترية وبشكل متزايد ومتصل ، وذلك عقب المؤتمر الوطني األول ، الذي أدى في 

إلى م إلى مضاعفة األعداد الكبيرة منهم التي انضمت 1975مومطلع عام 1975نهايته عام 
الميدان ، والتحقت أما بجبهة التحرير اإلرترية وأما بقوات التحرير الشعبية . وقدر عددهم في 
ذلك الوقت بتسعة آالف متطوع ، يتكونون في غالبيتهم من الطلبة ذوي االنتماء للبرجوازية 
الصغرى وكان مستوى وعي البعض منهم عاليا ، والبعض األخر منهم مستوى وعيه متدنيا 



ش بشكل عام بما كانت تطرحه قوات التحرير الشعبية وأسياس أفورقي من أفكار وآراء ومشو
حول نفسه وعن طبيعة جبهة التحرير اإلرترية بالنسبة لعدد كبير منهم تنظيما رجعيا ، بدأ 
القتال وتقوده عناصر رجعية ومتعصبة إسالميا ومعادية للعناصر التقدمية ، بينما قوات 

في تقديرهم ،هي التنظيم التقدمي ، والمستهدف والمعتدى عليه ، والذي   التحرير الشعبية ،
  تقوده العناصر التقدمية الماركسية .

ويالحظ إن عددا كبيرا من العناصر التي  انضمت للثورة حديثا ، لم تكن منظمة في 
سياسي إطار  الخاليا السرية للجبهة ، وبالتالي لم تكن لديها أية تجربة في مجال النضال ال

  المنظم الذي تقوده جبهة التحرير اإلرترية .   
هذه العوامل مجتمعة باإلضافة إلى الوضع السياسي لجبهة التحرير اإلرترية ، وفر 
مناخا لبروز الجوانب الطائفية في المراحل الالحقة ، وكان طبيعيا أن تترتب على التحاق هذه 

تيعابهم وتدريبهم وتسليحهم وتعبئتهم . األعداد الكبيرة بالثورة ، مشاكل ومتاعب في اس
والتغلب على هذه المشاكل كان يتطلب جهدا ونضاال كبيرا ، لذلك فقد تعاملنا مع هذه األعداد 
ومفاهيمها المشوشة تجاه تنظيم الجبهة ودوره النضالي ، بمرونة كبيرة ، منطلقين من إن 

ليومي والمستمر والتضحيات هذه الحساسيات والمفاهيم المشوشة ستزول  خالل النضال ا
المشتركة ، من هنا فقد قررنا تسليحهم واستيعابهم في الوحدات المقاتلة .  بعد أن تلقوا 
تدريبات عسكرية ، وتوعية سياسية لفترات قصيرة لم تتجاوز الثالثة أشهر . وكان هذا نابعا 

نظيمية الضيقة ، هذا من منطلق نظرة وطنية شاملة بعيد عن المصلحة الذاتية ، والمكاسب الت
  مع الوضع في االعتبار إن فترة إعدادهم لم تكن كافية بالمستوى المطلوب .

هذا فيما يتعلق بالعناصر التي التحقت بجبهة التحرير ، أما فيما يتعلق بالعناصر 
األخرى ، والتي التحقت بقوات التحرير الشعبية ، فقد وجدت معاملة مختلفة إذ تعاملت قوات 

الشعبية معها بأسلوب مختلف تماما عن األسلوب الذي اتبعته جبهة التحرير اإلرترية  التحرير
، حيث كانوا يختارون وفق شروط محددة ، يرفض من ال تنطبق عليه تلك الشروط ، وأهم 

  -تلك الشروط هي :
  عالقة المتطوعين بقوات التحرير الشعبية قبل التحاقهم بها في الميدان . 
تدريب والتعبئة السياسية لمدة عام كامل بعده ينال المتطوع العضوية في تستمر عملية ال 

  قوات التحرير .    
أن يبدي العضو المتطوع استعداده لمواجهة جبهة التحرير اإلرترية ، باعتبارها العدو األول  

  لقوات التحرير الشعبية .
ازا كبيرة  على صعيد ويكمن القول أن هذه المرحلة قد شهدت على المستوى العسكري ، إنج

الدفاع عن التنظيم وخطه السياسي ، وعلى مستوى المواجهة مع العدو األثيوبي أيضا . وكان 
العامل األساسي وراء ذلك كما أسلفنا ، هو قناعة المقاتلين بالخط السياسي الذي تم وضعه ، 

سبيله ، وروحهم في المؤتمر الوطني العام األول ، واستعدادهم الكبير للبذل والتضحية في 
  المعنوية العالية ، وتمسكهم بوحدتهم . 

بيد إن هذه العوامل اإليجابية قد بدأت تتعرض لالهتزاز ، نتيجة اللتحاق األعداد 
الكبيرة من المتطوعين الذين تم استيعابهم بالطريق الذي ذكرناه ، واإلعداد غير المتكامل 

  ما بعد المؤتمر الوطني العام الثاني . وانعكاساته السلبية ، كما سنرى ذلك في مرحلة 
   

  أهم المعارك التي جرت في المرحلة الرابعة .
خالل هذه الفترة ، التي انضم فيها إلى جبهة التحرير اإلرترية ، عدد كبير من 
متطوعي المرتفعات ، ورغما عن مواجهتها للتشويش والزعزعة الفكرية لدى هؤالء ، 

لتي كانت تشنها قيادة قوات التحرير الشعبية ضد جبهة التحرير والحملة التشكيكية الجائرة ا
اإلرترية ، فإن معارك الحرية لم تتوقف ، والمصادمات مع العدو األثيوبي لم تهدأ ، وكانت 

  ثمة معارك ضارية من أهمها هذه المعارك :
   

  معركة دالول .
  



األثيوبي في ( دالول ) الواقعة م نصبت وحداتنا المقاتلة كمينا للعدو 1972في يونيو عام      
شمال منصورة . كان الكمين محكما وكانت قوات العدو قادمة من كرن ومتجهة إلى مدينة 
منصورة . لكنها لم تلبث أن وقعت في الكمين ، ودارت معركة شرسة ، تمكنت ،  وحداتنا 

حصيلة هذه  الباسلة من أن تكبد العدو فيها خسائر فادحة في األرواح والمعدات . وكانت
المعركة قتل سبعة وثالثون من جنود العدو ، وعدد كبير من الجرحى ، هذا بجانب حرمانه من 
الوصول إلى  أماكن المياه ، منذ الفجر وحتى غروب الشمس ، مضافا إلى هذا إن وحداتنا 

  المقاتلة غنمت واحد وعشرون قطعة من سالح العدو من مختلف أنواع األسلحة .
خسائرنا في هذه المعركة سبعة شهداء من بينهم األمين حجاج ، كما جرح في وكانت       

  هذه المعركة تسع مناضلين ، من بينهم المناضل محمد موسى فكاك .
                  

  معركة ( شيتل )  " منطقة حركوك " 
  

م ، وكانت معركة تصادمية مع العدو 1972وقعت هذه المعركة في يونيو  عام 
القادم من    ( حقات ) والمتوجه إلى منصورة . وقد تمكنت وحداتنا المقاتلة من األثيوبي 

التصدي له حتى فرضت عليه االنسحاب ، ووصل إلى  مدينة منصورة وهو مبعثرا لصفوف ، 
منهوك القوى . وكانت نتيجة هذه المعركة . قتل وجرح  سبعة وعشرون من قواته ، وفقدنا 

  .  خمسة شهداء وأحد عشر جريحا
               
  معركة دلك 

  

كانت معركة ( دلك ) الواقعة جنوب شرق أغردات معركة هجومية ، خاضتها قواتنا 
المقاتلة بفدائية وشراسة ، وتمكنت من قتل وجرح ثالثة وأربعين من جنود العدو ، وفقدنا 

نفوس  تسعة شهداء ، وجرح من مقاتلين ثالثة عشر مقاتال ، هذه المعركة خلفت رعبا في
العدو ، زلزل كيانه ، وجعلت قواته تفر هربا تاركة ورائها أحد عشرة بندقية من مختلف 

  م  .1972األنواع ، وكمية كبيرة من الذخائر وبعض الوثائق الهامة وكانت في يونيو عام 
   

  معركة أسمرا العاصمة .
  

مكنت وحداتنا تميزت معركة مدينة أسمرا العاصمة بأنها كانت معركة فدائية هامة ، ت
المقاتلة خاللها من إطالق سراح السجناء ، بعد عملية اقتحام مفاجئة ، على سجن أسمرا 
وكان من ضمن هؤالء السجناء مجموعة من المناضلين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم 
اإلعدام فيهم ، ومن بينهم هؤالء المناضلين المناضل ولد داويت تمسقن عضوا المجلس 

ن بجبهة التحرير اإلرترية ، والمناضل سعيد حسين  وسيوم عقبا مكئيل ، عضو الثوري اآل
جبهة التحرير اإلرترية ، وشملت قائمة السجناء أيضا المناضلين هيل درع عضوا المكتب 
السياسي  اآلن في الجبهة الشعبية واألستاذ محمود صالح سبي رئيس قسم التعليم في قوات 

وحداتنا المقاتلة في هذه المعركة وثائق هامة ، وكمية من  التحرير الشعبية ، وقد غنمت
األسلحة والذخائر التي كانت مع قوات الشرطة التي أعلنت انضمامها إلى وحداتنا المقاتلة 

  مباشرة .
قاد هذه العملية الجريئة والناجحة المناضل عبد القادر رمضان عضو هيئة األركان 

  م 1975في فبراير عام  العامة ورئيس شعبة العمليات ، وكانت
   

                                                          ***  
 المرحلة الخامسة مــن 

  م1982م _ 1975
   

م خالل مناخ 1975انعقد المؤتمر الوطني الثاني لجبهة التحرير اإلرترية في مايو 
كرية التي حققها جيش التحرير معنوي معبئة بالثقة والتفاؤل واألمل ، بفعل االنتصارات العس



اإلرتري ، والمد الثوري الذي تمثل في تدفق المتطوعين الجدد من مختلف أنحاء إرتريا ، وفي 
الوقت الذي شهدت فيه الساحة اإلرترية ، هذه الوضعية المتميزة ، عملت بعض القوى 

د الكبيرة من االنتهازية بقيادة " حروي تدال باريو " على استغالل مسألة وجود األعدا
المستجدين الذين كانت أغلبيتهم ما تزال في معسكرات التدريب ، متبنيا قضية تمثيل هؤالء 
في المؤتمر الوطني الثاني مبررا سلوكه تبريرا غير موضوعي مما مكنه في النهاية من 
التأثير على بعضهم ، األمر الذي انعكس بدوره سلبا على غالبية أعضاء المؤتمر الوطني 

قد ارتكز في أعماله  التخريبية على االدعاء  –حروي تدال بايرو  –ثاني رغما عن إنه ال
والتظاهر بالتقدمية والثورية ، في حين انه كان يعبر حقيقة عن طموحات ذاتية وتطلعات 
شخصية زائفة ، لكن ذلك كان له أثره السلبي في  أوساط المؤتمرين كما ذكرنا . بل أكثر من 

  إضعاف الوحدة الداخلية وتماسك التنظيم . ذلك ، أدى إلى
   

لكن المؤتمر رغما عن ذلك واصل أعماله ، وتمكن في النهاية من اتخاذ قرارات 
  وتوصيات هامة  نوجزها في التالي :

إقرار البرنامج السياسي السابق ، بعد إجراء التعديالت الضرورية عليه ، وكان أهمها 
إلرترية بحركة التحرر العربية واإلفريقية الشقيقة ، تحديد العالقات العضوية للثورة ا
  وحركة التحرر العالمية الصديقة .

إقرار البرنامج التنظيمي السابق بعد إجراء التعديالت الالزمة عليه ، وأهمها : تحديد 
األسلوب الدقيق الختيار القيادة العليا للتنظيم لتقوم بدورها بانتخاب القيادة التنفيذية ، 

أعضائها ، وذلك تفادين للخطاء الذي حدث في المؤتمر الوطني األول ، وقد  من بين
  اتفق الرأي على أن تكون القيادة محددة من واحد وأربعون عضوا . 

اتخذ المؤتمر قرار بفتح الحوار مجددا مع " قوات التحرير الشعبية " من القاعدة إلى 
وقواها المناضلة ، وكلفت القيادة القمة ، وذلك بهدف تحقيق وحدة الثورة اإلرترية ، 

  الجديدة بتنفيذ هذا القرار . 
   

انتخب المؤتمر القيادة العليا للتنظيم ( المجلس الثوري ) من المناضلين اآلتية 
  أسمائهم :

  أحمد محمد ناصر 
  إبراهيم إدريس حامد توتيل 

  عبد هللا إدريس 
  تسفاي ولد مكائيل ( دقيقة ) 

  حامد آدم سليمان 
  تخلي هبتي  مألكي

  إبراهيم محمد علي 
  الزين يسن 

  محمود حسب محمد 
  حسين محمد علي خليفة

  عبد القادر رمضان 
  صالح أحمد إياي 

  محمد حامد عثمان ( تمساح ) 
  حامد محمود حامد 

  يوهنس زرا ماريام أزازي 
  عبد هللا سليمان عبد هللا  

  يوسف سليمان 
  هبتي تسفا ماريام 

  محمد إسماعيل عبد 
  سهاي قبر سالسي ف

  تسفاي تخلي 



  علي محمد إسحاق 
  ترقي براخي 

  إبراهيم إدريس محمد آدم  
  هيألب عندو 
  خليفة عثمان 
  إبراهيم قدم  

  آمنة محمد علي ملكين 
  إدريس رمضان 

  علي محمد إبراهيم 
  أبرهام تخلي  
  سعيد حسين 

  بشير عبد القادر 
  يوسف برهانو 
  محمود بشير 

  سليمان موسى حاج 
  عندأب قري مسقل 

  قرماي قبر سالسي ( قشي ) 
  تسفا ماريام ولد ماريام  

  محمد أحمد عبده 
  قبراي تولدي  

   
  وقد انتخب المجلس الثوري اللجنة التنفيذية من بين أعضائه على النحو التالي :

   
رئيس المجلس الثوري واللجنة       أحمد محمد ناصر -1

  التنفيذية 
نائبا للرئيس ورئيسا للمكتب       إبراهيم إدريس توتيل -2

  السياسي 
  رئيس المكتب العسكري       عبد هللا إدريس محمد -3
  سكرتير اللجنة التنفيذية     تسفاي ولد مكائيل  ( دقيقة ) -4
مسئول مكتب العالقات الخارجية (         الزين يسن -5

  وتم اختيار المناضل عبد هللا سليمان بديال عنه فيما بعد ) 
  رئيس المكتب االقتصادي        سليمانحامد آدم  -6
  رئيس مكتب األمن العام       مألكي تخلي هبتي -7
  رئيس مكتب اإلعالم       تسفا ماريام ولد ماريام -8
  رئيس مكتب الشئون االجتماعية        إبراهيم محمد علي -9

   
وينبغي أن نالحظ هنا أن أغلبية أعضاء المجلس الثوري  لم تكن له مؤهالت قيادية ، 

و ممارسة نضالية بل إن بعضهم صعد على سلم القيادة فور التحاقه بالثورة ، وبدون مبرر أ
  موضوعي لذلك .

كما ينبغي أن نالحظ أيضا أن المؤتمر الوطني الثاني لم يقيم التجربة العسكرية ، وكان 
لقيادة هذا تكرار للخطاء الذي أرتكب في المؤتمر الوطني األول ، ولذلك كان طبيعيا أن تبدأ ا

الجديدة التي تم انتخابها لتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وأن تبدأ بوضع الخطط العسكرية 
  لمواجهة مهام المرحلة المقبلة . وتم وضع هذه الخطط على النحو التالي :

   



أوال : وضع العدو في حالت الدفاع ، وذلك بهدف انتقال العمل العسكري اإلرتري إلى 
  مل على العدو األثيوبي . مرحلة الهجوم الشا

  ثانيا : العمل على توفير وجلب العتاد واألسلحة المناسبين .

ثالثا : استيعاب المتطوعين الجدد في الوحدات العسكرية ، وذلك إلتاحة الفرصة 
  أمامهم ، الكتساب الخبرة والتجربة القتالية . 

امة ، وتم تكوينها من رابعا : تشكيل قيادة عسكرية . يطلق عليها هيئة األركان الع
  المناضلين التالية أسمائهم :

   

عضو اللجنة التنفيذية ورئيس هيئة     عبد هللا إدريس محمد -1
  األركان العامة 

  نائب رئيس هيئة األركان العامة       تسفاي تخلي -2

  رئيس شعبة العمليات العسكرية       عبد القادر رمضان -3

  ن اإلدارية رئيس شعبة الشئو      محمود حسب محمد -4

  عضوا       حسين خليفة -5

  عضوا       حامد محمود -6

         

ومن الواضح أن تنفي تلك المهام ، ودرجة النجاح فيها ، يتوقف على مدى قوة الواقع 
السياسي ، واالقتصادي واستيعابه لما يدور على الساحة العسكرية ، هذا بجانب فهم القيادة 

في بناء جيش التحرير اإلرتري ، وتطوير عمله بحيث  السياسية للتنظيم لمهامها ودورها
  يؤدي  دوره على النحو الكامل والمطلوب . 

والكن مما يؤسف حقا أن القيادة السياسية لم ترق إلى مستوى المسؤولية ، والفهم 
الشامل لمهام المرحلة ، وذلك باإلضافة إلى مواجهة آثار البلبلة والتشكيك التي أفرزها نشاط 

تدال بايرو ) خالل المؤتمر الوطني الثاني ، وبعده ، والتي أدت بدورها إلى خلق  ( حروي
مناخ سلبي أثر على روح االنضباط والتماسك بين المناضلين وجعل األمور بالتالي تأخذ طابع 
الصراع غير الموضوعي بين القدامة والجدد ، وبين أبناء المرتفعات والمنخفضات وبين 

ن مما أثر على الوحدة الداخلية ومكن العناصر االنتهازية من استغالل المسلمين والمسيحيي
هذا المناخ لتحقيق مآربها المعادية لخط التنظيم وأهدافه الوطنية . هذا في الوقت الذي 
استغلت فيه " قوات التحرير الشعبية " هذا الجو المشحون بالبلبلة وبدأت تبث سمومها 

ألمر ذروته ببروز حركة " الفالول " الفوضوية " التي لتوسيع شقة الخالف ، وبلغ هذا ا
حاولت أن تحدث تمردا واسع النطاق داخل التنظيم ، بل أكثر من ذلك بلغ بها األمر والتآمر 
حدا اعتقلت واغتالت معه بعض العناصر القيادية نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر ، 

علي محمد إبراهيم ورفاقهما من كوادر التنظيم المناضلين الشهيدين : عبد القادر رمضان ، و
  األساسية .

وكان البد من مواجهة هذا العمل الفوضوي بالحسم العسكري ، ولهذا اتخذت اللجنة 
م ووضع قرار اللجنة التنفيذية موضع التنفيذ ، 1977التنفيذية قرارا بذلك في يوليو عام  



ام إلى قوات التحرير الشعبية بكامل األمر الذي دفع ببعض من  "الفالول " إلى االنضم
أسلحتهم ودفع بقلة منهم إلى االستسالم للعدو األثيوبي ، وكانت هذه الفئة تتكون من أبناء 

  المرتفعات اإلرترية " المسيحيين " .

على أن ذلك لم يكن خاتمة المطاف ، بالنسبة لمضاعفات حركة الفالول وإنما كان 
ي نشاط بعض العناصر االنشقاقية المستترة باإلسالم التي هناك انعكاس سلبي آخر ، تمثل ف

عملت على استغالل هذا الموقف في محاولة منها الستعادة األرضية السياسية التي فقدتها 
خالل النضال الذي قاضه التنظيم ، خالل المؤتمرين الوطنيين األول والثاني حيث نشطة تلك 

اضلين ذوي الخلفية اإلسالمية وتشجيعهم العناصر وأخذت تعمل للتأثير على بعض المن
  …لالنضمام إلى لقوات قوات التحرير الشعبية ، ولكن هذا الموقف تمت مواجهته بحسم أيضا

هذه الفئة كانت تشكل الوجه الثاني للفالول وكلتا المجموعتين كانتا تستهدفان النيل 
نضالي على الساحة اإلرترية من الخط الوطني الديموقراطي لجبهة التحرير اإلرترية ودورها ال

 .  

على إن الدعايات المعادية ، لجبهة التحرير اإلرترية ، والتشكيك فيها ، والنشاط 
الموجه ضدها ، من القوى المنشقة لم يتوقف بل واصلت هذه القوى نشاطاتها وبث سمومها 

كانت تطرح ضد الجبهة . وأخذ هذا النشاط المعادي مسارين متقابلين : المجموعة المسيحية 
نفسها باعتبارها حركة تقدمية تتبنى النهج الماركسي اللينيني ، وفي المقابل تصم قيادة جبهة 

  . التحرير اإلرترية بأنها قيادة رجعية وانتهازية 

  .هذه المجموعة كانت تشكل في غالبيتها من المستجدين المسيحيين 

نعني " المجموعة اإلسالمية " فقد وصفت أما المجموعة الثانية المستترة باإلسالم ، 
قيادة جبهة التحرير اإلرترية بأنها قيادة ماركسية لينيينية . تخلت عن القاعدة التاريخية 
للجبهة ، التي كانت متمثلة في المناضلين القدامى من المسلمين واستبدالهم بالمستجدين 

قيادة جبهة التحرير اإلرترية . المسيحيين ، ومكنت بهذا لهيمنة المسيحيين المطلقة ، في 
وهكذا برز التناقض بين الموقفين والخالف في الرأيين ووضح الغرض هنا وهناك واكشف 
المستتر ، ولم يبق إال الحكم على الفالول بوجهيه المختلفين بأنه خروج عن الثورة وخيانة 

  ألهدافها الوطنية التحررية .

اك موقف قيادة قوات التحرير الشعبية التي لكن هذا لم يكن كل شيء .. وإنما كان هن
أخذت بدورها تنمية ذلك االتجاه ، وإثارة البلبلة وتوسيع دائرتها وتغذيتها ودعمها بالمال 

  والسالح الالزمين .

لكن تيار الثورة ما لبث أن طوى محاوالت " الفالول " بوجهيه القبيحين ، كما طوى 
ة . وتحسنت الحالة ، وقوي التماسك واالنضباط داخل معها أحالم قيادة قوات التحرير الشعبي

جيش التحرير ، واصبح في مستوى مكنه من إنجاز مهامه النضالية عقب هذه المرحلة 
  الحرجة .

ولعله من األهمية بمكان أن نذكر أن الجهاز السياسي للتنظيم الذي كان عليه أن يقوم 
لضخمة من المستجدين ، وأن يتعرف على بتمهيد األرضية السياسية الستيعاب هذه العددية ا

سماتهم  ومميزاتهم السياسية التي ذكرناها ، ليسهل استيعابهم لم يكن بمستوى المهمة التي  
أوكلت إليه ، بل أكثر من ذلك . فأنه يمكن القول بأن جزءا كبيرا من العناصر المكونة له ، 

  كانت من نفس تلك العناصر .

ي عملية التعبئة ويجعل منها جهدا محدود الفاعلية وكان طبيعيا أن يؤثر ذلك ف
والتأثير ، خاصة وقد اعتبرت قيادة  الجبهة قضية استيعاب وتسليح وتدريب وتعبئة المقاتلين 



سياسيا وحل مشاكلهم ومتطلبات المواجهة العسكرية مع العدو األثيوبي . اعتبرت ذلك 
ذا في حد ذاته فهما قاصرا يدل على مسؤولية مكتب بعينه ، هو المكتب العسكري . وكان ه

عدم فهم القيادة السياسية لمهامها ودورها القيادي ، ويعود في األساس لتركيبتها التي ال 
تؤهلها لقيادة جبهة التحرير اإلرترية ، بمسؤولياتها الوطنية الكبيرة في الساحة اإلرترية . 

تعج بالعديد من األجهزة  وكان من نتائج ذلك أن أصبح التنظيم برمته مؤسسة مترهلة
واألقسام والمؤسسات ذات الطابع اإلداري . وقد أضاف ذلك أعباء اقتصادية وإدارية ضخمة 
على التنظيم ، وكانت أولى آثارها السلبية تفش البيروقراطية والمكتبية في داخله ، مما عطل 

بدوره على الفاعلية أعداد كبيرة من الكوادر الفاعلة ، وشل من قدرة المقاتلين ، كما أثر 
القتالية لجيش التحرير ، واضعف االنضباط والتماسك ، وأحدث خلال في الوحدة الداخلية 

  للتنظيم .

لكن رغم ذلك كله ، ورغم كل تلك العراقيل والعقبات فإن العمل العسكري ، بدأ يكتسب 
كية ، أهمية كبيرة كما شهدت هذه الفترة  تطورا هاما في وسائل االتصاالت الالسل

والمواصالت واإلمدادات التموينية الغذائية ، هذا بجانب ما توفر لجيش التحرير من إمكانيات 
بشرية وعسكرية تمثلت فيما حصلنا عليه من مساعدات عسكرية هامة من األقطار العربية 
الشقيقة ، نذكر منها على سبيل المثال . سوريا والعراق والثورة الفلسطينية  ومصر 

والسعودية ، باإلضافة إلى الكميات الكبيرة التي حصلنا عليها من العدو األثيوبي والسودان 
  عبر معارك المواجهة العسكرية ، وتحرير المدن وفق ما أنجز أخيرا . 

ولقد شهدت هذه الفترة تقييما عمليا دقيقا للعدو األثيوبي ، قامت به القيادة العسكرية 
واحي العسكرية واالقتصادية والنفسية والسياسية والقوى ( هيئة األركان العامة ) شمل كل الن

البشرية والتسليح والتدريب ، بالمقارنة مع اإلمكانيات الذاتية لجيش التحرير اإلرتري ، وذلك 
بهدف خوض معركة هجومية ضده ، وبدأ وضع الخطط العسكرية لخوض معارك هجومية 

   تمهيدية على مراكز العدو في المدن الصغيرة وهي :

   

  تمرات 

  أديبرا 

  كيرو

  قلوج 

  أم حجر 

  هيكوتا 

  قونيا 

  أوقارو 

  تكمبيا 

  شمبقو

  منصورة 



  عرزا 

  ماي مني 

  عيال برعد 

  قنافنى 

  دباروا   

             

وكان الهدف من ذلك هو االنتقال من المعارك الهجومية التمهيدية ، إلى الهجوم 
وقد نجحت الخطة ، وتمت وفق ما هو مخطط الشامل على المدن اإلرترية الكبيرة والهامة ، 

لها ، وتمت تصفية المراكز المحددة في المدن الصغيرة تماما كما هو محدد في الخطة 
  المرسومة . 

ولقد تمكن جيش التحرير في الوقت نفسه من التصدي للمسيرة الحمراء في يونيو ( 
ي ) الوحدة اإلدارية رقم م ، في منطقة ( زال أمبسا ) ب ( أكلي قوزا1976حزيران ) عام 

  ونسف مخطط العدو من أساسه . 10

وهنا يطرح السؤل التالي : هل كانت الظروف مهيأة بشكل موضوعي للقيام بهجوم 
  م ؟ 1977استراتيجي ضد العدو األثيوبي عام 

ولإلجابة على هذا السؤل نقول : إن ثمة شروطا معينة يجب أن تتوفر ألي تجربة 
  هذه المهام . هذه الشروط هي :  ثورية لكي تنفذ مثل

  الروح المعنوية العالية ./ 1

تطور األدوات الثورية وبلوغها المستوى الذي يمكنها من /  2
  تحقيق التفوق على العدو .

  انهيار معنويات العدو وارتباك خططه ./  3

  توفر شروط وحدة قوى الثورة ./  4

، وحقهم في  االعتراف التأييد الدوليين لقضية المناضلين /5
  االستقالل الوطني الناجز .

   

تلك هي الشروط الالزمة والضرورية ألي ثورة لكي تنفذ تلك المهام . وواقع الصراع 
األثيوبي في تلك المرحلة ، كان يؤكد توفر معظم تلك الشروط باستثناء االعتراف  –اإلرتري 

ة ، إال أنها تحققت خالل عملية الدولي . وكان يمكن أن نضيف إليها وحدة قوى الثورة اإلرتري
المواجهة العسكرية المشتركة والفعالة رغما عن إنها كانت تفتقر إلى التنسيق والتوجيه 

  المركزي الواحد ، كما أتضح ذلك خالل معارك تحرير المدن الرئيسية .

وانطالقا من تلك الحقائق ، وأهم الشروط التي  ذكرت ، تم وضع الخطط العسكرية 
رك حاسمة ضد قوات العدو األثيوبي في أنحاء القطر اإلرتري ، مستفيدين من لخوض معا



نقاط ضعف العدو ، ومستندين إلى عوامل قوتنا الذاتية ، وروح مقاتلينا العالية واستعدادهم 
  للتضحية واإلقدام . 

                  

  معارك تحرير المدن والتصدي لحمالت وهجمات العدو األثيوبي . 

ئا من يثيوبي . شالخطة التي وضعتها القيادة العسكرية للهجوم الشامل على العدو اإللم تكن 
من قناعة تامة , وايمان قوي , بان ساعة قبيل األحالم او األمنيات . وانما هي خطة نابعة 
وإن دماء  إرتريا قد اصبحت قوية بابطالها  المواجهة قد حانت وإن على العدو أن يدرك ان

ذهب هدرا , وإن ابناء الشهداء اليوم , على كامل اإلستعداد لتقديم المزيد من شهدائها لم ت
التضحيات , والمزيد من الشهداء , والمزيد من اإلنتصارات , وهكذا كان القرار  مبني على 

  - خطة علمية , والخطة القائمة على حسابات دقيقة .. وكانت المعارك التالية :

  معركة زالمبسا

ً 1976في مطلع عام  م	ن مدين	ة (  م ق	رر الع	دو األثي	وبي القي	ام بحمل	ة عس	كرية ش	املة منطلق	ا
واطل		ق عل		ى حملت		ه اس		م " المس		يرة الحم		راء " ورص		د له		ا اإلمكاني		ات  . ع		دوا ) األثيوبي		ة 

وكان		ت الحمل		ة تتك		ون ف		ي معظمه		ا م		ن المليش		يات الت		ي اع		دها البش		رية والعس		كرية الهائل		ة . 
م		ا  لتحري		ر يرص		دتك		ريس س		يطرته عليه		ا . وك		ان ج		يش ال ا ,ال		درق لتعزي		ز قوات		ه ف		ي إرتري		

  يجري بدقة . والمعلومات تصله بانتظام حول ما يدبره العدو . 

م و حتى وصلت هذه الحمل	ة 1976ول من شهري يونيو ( حزيران ) عام وما ان جاء اليوم األ
 10لوح	دة اإلداري	ة رق	م ( الى الحدود اإلرترية األثيوبية , وبالتحديد الى منطقة  ( زالمبسا ) با

وفوجئت الحملة بم	ا ل	م تك	ن تتوقع	ه ألن ج	يش التحري	ر ك	ان له	ا بالمرص	اد .  .اكلي قوزاي  ) 
وطبقا للخطة المرسومة , تصدى لها ببسالة وجراة واقدام , والحق به	ا  ,وفي للحظة المواتية 

واس	تولى عل	ى س	تة خسائر فادحة في العتاد واألرواح وتمكن من أس	ر اربع	ة ال	ف م	ن الجن	ود 
اسلحة فردي	ة وخفيف	ة ومتوس	طة وثقيل	ة , ووث	ائق آالف من قطع السالح من مختلف األنواع , 

  هامة تكشف نوايا العدو تجاه نضال شعبنا وثورته .

  وكانت المعركة بكل المقاييس , درسا لن ينساه العدو .

  

  معركة ( قلوج ) و (أم حجر )

ر اإلرت		ري هجوم		ا ش		امال عل		ى ق		وات م ش		ن ج		يش التحري		1976ف		ي فبراي		ر ع		ام 
وكان يتولى قي	ادة ج	يش  ,األثيوبي , وكان هدفه تحرير مدينتي قلوج وأم حجر العدو

التحري		ر ف		ي ه		ذه المعرك		ة المناض		الن محم		د حام		د عثم		ان الملق		ب ب ( تمس		اح ) 
دري		س رمض		ان , وق		د رس		مت الخط		ة عل		ى أن تك		ون هجومي		ة ومباغت		ة , ونف		ذت إو

قة , وتم تحرير المدينتين , بعد مع	ارك بطولي	ة وجس	ورة , اثب	ت الخطة الهجومية بد
وت	م ,  جيش التحري	ر اإلرت	ري ق	درة مقاتلي	ه عل	ى التض	حية واالق	دام والف	داءخاللها 

تحرير المدينتين خالل فترة وجيزة , وسقطت قوات العدوا ب	ين اس	ير وقتي	ل وج	ريح 
األبط	ال ف	ي ه	ذه المعرك	ة , وهرب بعضها الى األراضي الس	ودانية , وغ	نم مق	اتلون 

خمسمأتة قطعة م	ن الس	الح , م	ن مختل	ف األن	واع , الخفيف	ة والثقيل	ة والمتوس	طة , 
واسرت وحداتنا ماته وخمسين م	ن ض	باطه وجن	وده , ووقف	ت عل	ى معلوم	ات هام	ة 
للغاية كشف عنها ضباط وجنود العدو عند التحقيق معهم . من تل	ك المعلوم	ات م	ثال 

ال يل	دنا .. اب	ادة األطف	ال حت	ى ال يكب	روا ويعلم	وا بمآس	ي آب	ائهم : ابادة النساء حت	ى 



فيندفعوا الى أخذ الثأر واإلنتقام من العدو ... المقاتلون اإلرتريون ل	يس وامهاتهم ,  
أكثر من عصابات وقطاع طرق ال يملكون سوى الف	رار ام	ام ج	يش الع	دو .. التح	رك 

يش األثي			وبي للقض			اء عل			ى للقض			اء عل			يهم ل			يس أكث			ر م			ن نزه			ة يق			وم به			ا الج			
مجموعاتهم المتخلفة .. أرض إرتريا يجب ان تنظف من تل	ك العص	ابات واللص	وص 

  , لتقوم امبراطورية " منقستو " الموهومة .

غي	ر م	ا لذلك كان مفاجأة العداد كبي	رة .. الن المق	اتلين ال	ذين واجه	وهم ك	انوا عل	ى 
تلون وابطال فدائيون . ولم يك	ن وصفوا . ال عصابات وال قطاع طرق . انما ثوار مقا

امامهم اال أن يركعوا ويستسلموا ويعترفوا بانهم كانوا مضللين مخ	دوعين . وإن م	ا 
ش			اهدوه وواجه			وه , ل			م يخط			ر بب			الهم , وال بب			ال إخ			وانهم ال			ذين س			يالقون نف			س 

  المصير .

وهك		ذا انكش		ف مع		دن الع		دو, وترك		ت معرك		ة قل		وج وأم حج		ر أث		راً طيب		ا ف		ي نف		وس 
لي جيش التحرير األبطال , وجم	اهير إرتري	ا الباس	لة .. ودفع	ت ف	ي النهاي	ة ال	ى مقات

  المزيد من اإلنتصار . 

  

  معركة مدينة تسني وعلي قدر 

بدا اإلعداد لمعركة تحري	ر مدين	ة تس	ني وعل	ي ق	در , بع	د معرك	ة قل	وج وأم حج	ر وذل	ك بالقي	ام 
وتحص	يناته ومعنويات	ه . دو وتس	ليحه بعمليات استطالع للمدينة , تهدف للتعرف على تعداد الع	

ركان العامة , ومسؤول شعبة الشؤون اإلداري	ة وقد كلف المناضل محمود حسب عضو هيئة األ
  والتنظيمية للقيام بهذه المهمة وتحرير المدينة .

ب		دأت المعرك		ة الهجومي		ة بع		د اع		داد متكام		ل , وك		ان ذل		ك ف		ي ص		بحية الي		وم الراب		ع م		ن ابري		ل 
سني ملحمة بطولية رائعة , سجل فيها جيش التحري	ر اإلرت	ري واح	دة م	ن م , وشهدت ت1977

اروع معاركه وبطوالته , وتمكن في اليوم التالي م	ن تحري	ر المدين	ة تحري	را ك	امال , ول	م يبق	ى 
اال المعسكر الرئيسي الواقع جنوب شرق المدينة , على نهر القاش . وق	د ت	اخر حس	م المعرك	ة 

. لك	ن م	ا ان ت	وفر العت	اد حت	ى انق	ض ج	يش  العتاد ت نسبة لنقصفي هذا المعسكر لبعض الوق
على هذا المعسكر واجتاح	ه بم	ن في	ه واس	تولى علي	ه وك	ان ذل	ك ف	ي الخ	امس التحرير اإلرتري 

م . ولم ينج من أفراده سوي افراد قالئ	ل ول	وا ه	اربين ال	ى ب	ارنتو واألراض	ي 1977من مايوا 
وا من الفرار , فقد وقعوا اسرى في قبضة جيش التحري	ر السودانية , اما األحياء الذي لم يتمكن

وك	ان ع	ددهم س	تماتة وس	بعة م	ن الض	باط والجن	ود , وض	باط ص	ف . ام	ا م	ن حي	ث العت	اد فق		د 
غنم		ت وح		داتنا المقاتل		ة ال		ف قطع		ة م		ن الس		الح م		ن مختل		ف األن		واع : اس		لحة فردي		ة وخفيف		ة 

ة , وم	أتين وواح	د وثالث	ين ال	ف طلق	ة , ومتوسطة وثقيلة ودبابتين , والفين من القناب	ل اليدوي	
م	ن ح	امالت الرشاش	ات ون	اقالت الجن	ود سيارة  وعشرون جهاز السلكي وماتة وخمسة واثنين

  , هذا بجانب التراكترات وسيارات النقل العادية والمواد الغذائية ..

  معركة تحرير بارنتو

ب	ارنتوا لتحريره	ا , بقي	ادة  انتقل جيش التحرير اإلرت	ري بع	د تحري	ر مدين	ة تس	ني , ال	ى مدين	ة
رك			ان العام			ة , ورئ			يس ش			عبة الش			ؤون اإلداري			ة عض			و هيئ			ة األالمناض			ل محم			ود حس			ب 

والتنظيمي		ة , وبع		د ش		ن هجم		ات متواص		لة , تمك		ن ج		يش التحري		ر م		ن تحري		ر مواق		ع هام		ة 
 ومؤثرة على المدينة , وغنم كميات كبيرة من السالح والعتاد لكنه لم يتمكن م	ن حس	م المعرك	ة

  نهائيا , وتحرير المدينة وذلك لألسباب التالية :



نشاط الفالول " ( الفوضويين ) بين مقاتلينا , مما اثر على س	رعة الحس	م , وخل	ق البلبل	ة  / 1
  والتشكيك وبث الرعب في أوساط المقاتلين .

  / وجود التحصينات الدفاعية القوية التي ساعدت العدو على التمسك بمواقعه . 2

اعدتهم عل		ى س		ي		زات الكثي		رة الت		ي جلبه		ا الع		دو وم		د جن		وده بك		ل اإلمكاني		ات الت		ي / التعز 3
  الصمود واإلستماتة .

/ تمك	ن الع		دو م		ن خل		ق مجموع		ات تابع		ة ل	ه م		ن ابن		اء المنطق		ة وتجني		دهم كمليش		يات ت		دعم  4
  قوته هذه المجموعات كانت من ابناء " الكناما " .

وع	دم اس	تطاعتنا اخ	الء بع	ض المواق	ع وحس	م ه	ذه / توزيع وحداتنا في عدة جبه	ات قتالي	ة  5
  .المعركة 

له		ذه العوام		ل مجتمع		ة ل		م ت		تمكن وح		داتنا المقاتل		ة م		ن تحري		ر مدين		ة ب		ارنتو . رغ		م الجه		ود 
  والتضحيات والبطوالت التي شهدتها معارك بارنتو . 

ة الش	عبية م	ا وتبع ذلك ان تم تنسيق بيننا وبين الجبه	ة الش	عبية لتحري	ر ب	ارنتو , اال أن الجبه	
  لبثت ان انسحبت عندما شعرت بصعوبة تحرير المدينة , وعادت الى مواقعها في مدينة كرن .

  معركة تحرير عيال برعد 

كان م	ن الض	روري تحري	ر ه	ذه المدين	ة ( ع	يال برع	د ) لموقعه	ا الجغراف	ي اله	ام , ال	ذي ي	ربط 
بعض	هما ال	بعض لتس	هيل مهم	ة العاصمة أسمرا بمدينة كرن , وكان هدفنا عزل المدينتيين م	ن 

الحصار والتحرير . وقد كل	ف المناض	ل حام	د محم	ود حام	د عض	و هيئ	ة األرك	ان العام	ة بقي	ادة 
ال	ى التاس	ع عش	ر م	ن ين	اير م 1976المعركة التي استمرت من الحادي والثالثين م	ن ديس	مبر 

ن جن	ود الع	دو م , والتي تمكنت وحداتنا المقاتلة خاللها من قتل مات	ة وخمس	ين جن	ديا م	1977
  واجبار ما تبقى منهم على الفرار الى مدينة كرن .

  معركة دباروا 

, واس	تمر حت	ى الس	ادس عش	ر  1977بدأ الهجوم على هذه المدينة في الرابع عش	ر م	ن يوني	و
ورغم	ا ع	ن ان  ,منه وتمكنت وحداتنا المقاتلة من قتل ثم	انين ض	ابطا وجن	ديا م	ن أف	راد الع	دو 

اال أن وح	داتنا المقاتل	ة  ,جنوده من مدينة اسمرا القريبة من موقع القتال العدو قد بعث بنجدة ل
وك		ان  ., ق		د اجب		رت ق		وات الع		دو عل		ى اخ		الء ه		ذه المدين		ة ( دب		اروا ) لتق		ع ف		ي اي		دي مقاتلين		ا 

  لالنطالق نحو مدينة مندفرا وتحريرها .الهدف من تحريرها هو التمهيد 

  يئة االركان العامة بقيادة المعركة . وقد كلف المناضل حامد محمود حامد عضو ه

  

  معركة تحرير مدينة عدي خاال 

  

في اليوم الثاني عشر من اغسطس ع	ام  بدأ الهجوم على هذه المدينة " عدي خاال "
م وف	ي نف		س الي	وم ت		م تحريره		ا . وك	ان اله		دف م		ن وراء ذل	ك , ه		و التمهي		د 1977

ر م		أرب , ومدين		ة من		دفرا , لتحري		ر مدين		ة من		دفرا , نس		بة لموقعه		ا القري		ب م		ن جس		



ومدينة عرزا , وكان من الضروري ان تحرر قبل ال	دخول ف	ي معرك	ة من	دفرا . كل	ف 
) بقي		ادة ه		ذه  9المناض		ل ول		دداويت تمس		قن المش		رف الع		ام للوح		دة اإلداري		ة رق		م ( 

المعركة التي اسفرت عن مقتل مأته واربعين ضابطا وجنديا من جنود العدو , واس	ر 
نهم , وغنم		ت وح		داتنا المقاتل		ة م		اتين وإثن		ين وس		بعين قطع		ة م		ن م		واح		د وس		بعين 

  سيارات .7السالح  من مختلف األنواع : الخفيفة منها والمتوسطة والثقيلة و

  معركة تحرير مدينة مندفرا 

تعتبر هذه المعركة معركة بطولية نادرة , تمكنت وح	دة م	ن وح	داتنا المقاتل	ة , قوامه	ا اربع	ون 
م بقي	ادة المناض	ل دب	روم طل	وق وق	د 1977أغس	طس  24قلعت مندفرا يوم مناضال من اقتحام 

استش		هد ابط		ال ه		ذه المعرك		ة جميع		ا , لك		ن ك		ان ثم		ن استش		هادهم ه		و تحري		ر ه		ذه المدين		ة 
حام	د محم	ود حام	د  تفع	ات اإلرتري	ة , وق	د كل	ف المناض	لاإلستراتيجية الت	ي تق	ع ف	ي قل	ب المر

  كانت حصيلت هذه المعركة ما يلي :عضو هيئة األركان بقيادة هذه المعركة و

قطع		ة م		ن الس		الح , خفي		ف ومتوس		ط  430دباب		ة . كم		ا غنمن		ا  2أس		ير و 800قتي		ل و 450
وكمي		ات كبي		رة م		ن ال		ذخائر  ,س		يارة كبي		رة وص		غيرة عس		كرية ومدني		ة  20وثقي		ل ه		ذا بجان		ب 

  المختلفة والمواد الغذائية والمالبس العسكرية والوقود .

  غردات معركة تحرير مدينة أ

س	تطالعات إلكان البد م	ن القي	ام بدراس	ة ش	املة لألوض	اع الع	دو بمدين	ة اغ	ردات , واس	تكمال ا
الض		رورية والالزم		ة ف		ي مختل		ف مواقعه		ا المحص		نة , واإللم		ام بك		ل م		ا يج		ري ف		ي داخ		ل ه		ذه 
المدين		ة اإلس		تراتيجية الهام		ة م		ن نش		اط الع		دو , والتع		رف عل		ى امكانيات		ه , واع		داد الوح		دات 

. وبالفع	ل ت	م ت	ه افة بتحريرهذه المدينة اعدادا كامال , يمكنها من مباغتة العدو , وشل قدرالمكل
ذلك كله , واتخذ قرار بدعوة قوات التحرير الشعبية " البعثة الخارجية " للمشاركة ف	ي تحري	ر 

وتش		كلت قي		ادة عس		كرية مش		تركة م		ن المناض		لين االتي		ة  ,مدين		ة أغ		ردات , فوافق		ت عل		ى ذل		ك 
  م :اسمائه

  م محمود حسب    عضو هيئة األركان العامة قائدا لمعركة تحرير أغردات  1

  / آدم صالح الحاج نائبا له  2

  دريس رمضان نائبا ثانيا إ/  3

قعه	ا . اوفور تشكيل القيادة واعتماد خطة المعرك	ة , ب	دأ الهج	وم عل	ى ق	وات الع	دو وض	رب مو
معارك شرسة وض	ارية تمكن	ت وح	داتنا م , وبعد 1977كان ذلك في الرابع عشر من أغسطس 

ف	ي الواح	د والثالث	ين  المدين	ةوت	م تحرير من اقتحام مواقع العدو المحص	نة ,المقاتلة المشتركة 
  م .1977, وتم اإلحتفال بتحريرها في الفاتح من سبتمبر عام م 1977من اغسطس 

اف	راده , وجعل	ت ولقد كانت خطة المعركة دقيق	ة بحي	ث باغت	ة الع	دو , وقض	ت عل	ى العدي	د م	ن 
  األحياء منهم فلوال مبعثرة , لم تجد أمامها وسيلة للنجاة اال الفرار الى مدينة بارنتو .

وق		د اس		فرت ه		ذه المعرك		ة ع		ن اس		تالء وح		داتنا المش		تركة عل		ى س		بعماتة قطع		ة م		ن الس		الح , 
خفيف			ة ومتوس			طة وثقيل			ة , ومات			ة س			يارة م			ن مختل			ف األن			واع , وكان			ت غالبيته			ا ص			الحة 

س	تعمال , واربعمائ	ة وس	بعين اس	يرا , وكمي		ات كبي	رةمن الم	واد الغذائي	ة والوق	ود والوث		ائق لال
  الهامة . 



وكان اإلحتفال الكبير الذي اشرنا اليه . وس	جل ت	اريخ الث	ورة اإلرتري	ة ان	ه ه	ذا االحتف	ال يعتب	ر 
  وعيد االنطالقة األولى لثورتنا الوطنية .  .. عيد التحرير عيدين 

  خاال )معركة ( عدي 

م بعملية اقتحام ناجحة ض	د 1975قامت وحداتنا المقاتلة في اليوم الرابع عشر من فبراير عام 
قوات العدو في مدينة عدي خ	اال الواق	ع جن	وب غ	رب من	دفرا , كم	ا ت	م اقتح	ام الس	جن واط	الق 
سراح كل من فيه م	ن الس	جناء ال	ذين ك	ان م	ن بي	نهم المناض	ل / حام	د اب	راهيم  ( طمب	ار) وق	د 

ستولت وحداتنا على االسلحة والذخائر والوث	ائق الموج	ودة ف	ي ه	ذه المدين	ة وس	جنها العتي	ق ا
  الذي شيدته السلطات اإليطالية اإلستعمارية .

, وك		ان افراده	ذه الق		وات م		ن ولق	د انض		مت ق	وات الش		رطة كله	ا ال		ى الجبه		ة بع	د ه		ذه العملي	ة 
  إلرترية .اإلرتريين المخدوعين بالدعاية اإلثيوبية ضد الثورة ا

  قاد عملية ( عدي خاال ) الفدائية الناجحة المناضل سعيد صالح ..

  معارك ( عدي قبراي ) و ( عدي بديل ) و( هزقا ) 

, وانم	ا تواص	لت لم تتوقف معارك جيش التحرير اإلرتري عن	د تل	ك المع	ارك الت	ي اش	رنا اليه	ا 
من اهم المعارك الت	ي خاض	ها وشملت ( عدي قبراي ) و ( عدي بديل ) و ( هزقا ) وكانت هذه 

جيش التحرير اإلرتري . وتقع ه	ذه المن	اطق جميعه	ا عل	ى مش	ارف العاص	مة اس	مرا , وحقق	ت 
  فيها وحداتنا المقاتلة انتصارات عظيمة ورائعة . 

  معارك ( سلعا دعرو )

تعتبر مواق	ع ( س	لعا دع	رو ) مواق	ع متقدم	ة , ألنه	ا تق	ع عل	ى مش	ارف العاص	مة أس	مرا , وق	د 
ت لحمالت وهجمات من العدو و استخدم فيها الدبابات والطائرات المقاتلة , لكن وح	دانتا تعرض

المقاتل		ة ص		مدت ف		ي وج		ه ه		ذه الحم		الت , وتمكن		ت م		ن ص		دها , وافش		ال مخطط		ات الع		دو , 
ودم	رت ل	ه أكث	ر م	ن س	بعين دباب	ة واس	تولت عل	ى وتكبيده خسائر فادحة , في افراده ومعدات	ه 

) كم		ا اس		تولت ايض		ا عل		ى تس		عماتة قطع		ة م		ن الس		الح ,  55ن		وع ( ت ثالث		ة بحال		ة جي		دة م		ن 
  خفيفة ومتوسطة وثقيلة , واسرت ماتين وسبعين من قواته من مختلف الرتب .

قاد هذه المعارك المناضلون : الحسن محمد ابوبكر , ومحمد عل	ي اب	وبكر , ومحم	د عل	ي عم	ر 
.  

  ب من ميناء عصبمعارك التحرير في المنطقة الجنوبية الشرقية بالقر

واص		لت وح		داتنا المقاتل		ة معاركه		ا ض		د الع		دو األثي		وبي , وص		دتها حت		ى بلغ		ت به		ا المنطق		ة 
وك		ان م		ن ض		من مع		ارك التحري		ر الت		ي تم		ت ف		ي ه		ذه المنطق		ة ,  الش		رقية م		ن مين		اء عص		ب .

تحرير مدينة  ( طيعو ) على شاطئ  البحر األحم	ر . ولق	د ك	ان تحري	ر ه	ذه المواق	ع ض	روريا , 
ا تق		ع عل		ى ش		اطئ البح		ر األحم		ر وتحريره		ا ي		ؤمن نقلن		ا البح		ري , ويمك		ن م		ن وص		ول نه		أل

  اإلمدادات العسكرية والتموينية الى وحداتنا في منطقة دنكاليا .

لذلك اقتحمت وحداتنا المقاتلة هذه المواقع وحررتها واستولت على كميات كبي	رة م	ن االس	لحة 
  والعتاد , بعد حسم هذه المعارك .

                       



  الملحق الثاني -الحلقة الخامسة 
  
 

 م . 1978يونيو " حزيران " عام  –الحملة األثيوبية العسكرية 
   

بعد انحياز المنظومة االشتراكية إلى جانب الدرق ، قرر االستفادة  من كل المساعدات 
ملة عسكرية العسكرية التي قدمت له ، بهدف إعادة سيطرته على إرتريا ، وبدأ اإلعداد لح

ضخمة سخرة لها كل وسائل اإلعالم ، إلى جانب اإلمكانيات االقتصادية ، وإعالن حملت 
التجنيد بين الجماهير ، وحشد لهذه الحملة إمكانيات كبيرة ، مستفيدا من تجارب هزائمه في  

 إرتريا خالل عمليات المدن ، التي كانت قواته تحتلها ، مضافا إلى ذلك كله تحديث جيشه ،
  واالستعانة  بالخبرة األجنبية .

م بدأ حملته العسكرية الكبيرة على المحاور 1978وفي مطلع يونيو " حزيران " عام 
  الرئيسية التالية : 

  محور مأرب 
  محور شمبقو 
  محور أم حجر

وقد تصدى جيش التحرير اإلرتري ببسالة لهذه الحملة ، وسجل صمودا عظيما في كل 
ومة عنيفة وشرسة ، واستمرت عمليات التصدي من يونيو إلى المحاور ، وكانت المقا

م . استخدم خاللها العدو كل أنواع األسلحة ، من مدفعية ثقيلة وراجمات 1978أغسطس عام 
 5) ودبابات وقصف جوي مركز ، بطائراته المقاتلة ( ف 21و25صواريخ من نوع ( بي أم 

  وقت القنابل العنقودية .) ومستخدما في ذات ال 21و23األميركية ، والميج 
ورغما عن كل هذا اإلعداد والمعدات ، واستخدام األسلحة المتطورة ، فقد ألحقت 

 130وحداتنا المقاتلة بالعدو خسائر كبيرة في األرواح والمعدات إذ تمكنت من تدمير أكثر من 
ما أسقطت دبابة واستولت على أربعين دبابة ومصفحة ، كان  جزء منها صالحا لالستعمال ، ك

  له أحد عشرة طائرة مقاتلة بوسائل دفاعها الجوي . 
وواكبت هذه المعارك دراسة علمية عن نوايا العدو ، أدت في النهاية إلى نتيجة 
محددة ، هي إن العدو يهدف من وراء حملته إلى حرب استنزاف ، لضرب قوات الثورة 

ي النهاية وفقا لمخططاته ، وبما الرئيسية ، وشل قدراتها . مما يمكنه من تحقيق أهدافه ف
يكفل له تنفيذ هذه المخططات بأقل الخسائر ولذلك ، كان البد من تفويت هذه الفرصة على 
العدو ، وكان قرار القيادة باالنسحاب من المدن الرئيسية التي كانت مستهدفة بشكل أساسي ، 

  تفاديا للوقوع في خطة العدو .
تها فورا عملية إعادة تنظيم جيش التحرير ، على وتمت عملية االنسحاب بدقة ، تبع

شكل األلوية ، هذا مع التركيز على التعبئة السياسية ، وبلورة المتغيرات التي حدثت ، الختالل 
التوازن بيننا وبين العدو األثيوبي ، نتيجة للدعم الذي تلقته أثيوبيا من الدول االشتراكية 

  باإلضافة إلى الدعم الذي تلقته من عدن ولـيبيـا . وعلى رأسها االتحاد السوفيتي وكوبا ،
وعلى ضوء هذه المتغيرات ، وضعت خطة عسكرية لمحاصرة العدو في المدن 
الرئيسية التي احتلها العدو ، واالحتفاظ بالمدن الصغيرة ، كمواقع انطالق ، وشن هجمات 

باإلضافة إلى التركيز على متواصلة عليه والتصدي للحملة التي يقوم بها بين الحين واآلخر ، 
  إعداد جيش التحرير اإلعداد المطلوب ، تهيئته تهيئة كاملة . 

وللوصول إلى هذا الهدف . عقدنا ندوة عسكرية هامة ، لدراسة وتقيم المرحلة ، 
وذلك بعد االنسحاب من المدن ، وتحرشات واستفزازات الجبهة الشعبية ، وقوات التحرير 

اهيرنا ومليشياتنا المسلحة في المواقع المسلحة ، وتوصلنا إلى الشعبية ضد وحداتنا وجم
  خطط تمكنا من الدفاع عن تنظيمنا والتصدي لعمليات العدو .

لكن ما يجب أن نركز عليه هنا ، هو أن حدة التوتر بيننا وبين قوات التحرير الشعبية 
م ، األمر الذي أدى 1978قد وصلت ذروتها ، مما أدى  إلى تفجر القتال بيننا في أكتوبر عام 

  إلى تفاقم األزمة بين التنظيمين ، وبالتالي إلى قفل باب الحوار بيننا . 



وفي الوقت نفسه حذرة قيادة التنظيم من احتمال قيام الجبهة الشعبية بشن هجوم    
عسكري واسع النطاق على تنظيمنا ، وبالتحديد على خلفيتنا بالتحالف مع الوياني  تقراي 

ة ، كما  طالبت الندوة العسكرية قيادة الجبهة بإعداد جيش التحرير وتهيئته سياسيا األثيوبي
وعسكريا لمواجهة مثل هذا االعتداء المرتقب ، إال أن القيادة السياسية لم تول هذه التوصيات 

  والمطالب الملحة أي اهتمام يذكر كما سيتضح الحقا . 
   
الوحدة  –اي في المنطقة الجنوبية الشرقية حملة العدو األثيوبي من منطقتي ولو وتقر 

  ) دنكاليا . 12اإلدارية ( 
بدأت حملة العدو األثيوبي في هذه المنطقة في الرابع والعشرين من يناير عام 

م . كانت 1980م  . على عدة محاور، واستمرت حتى التاسع عشر من أبريل عام 1980
ة وضارية . ولقد استخدم العدو في هذه المواجهة بين وحداتنا المقاتلة وقوات العدو شرس

الحملة كافة أسلحته . استخدم السفن الحربية والطيران والدبابات . لكن وحداتنا المقاتلة 
تصدت للهجمة ببطولة ، وتمكنت من إحباط مخططه ، وإفشال حملته التي استهدفت القضاء 

نفسه من تدمير لواء كامل على وجود الثورة اإلرترية في هذه المنطقة ، وتمكنت في الوقت 
للعدو ، هذا بجانب تدمير عدد كبير من الدبابات واالستيالء على سفينتين من سفنه ، األولى 
اسمها ( مصوع ) والثانية تسمى ( عصب ) وكانت السفينتين محملتين بمواد تموينية ، وتم 

  م بعد تفريغ شحنتيهما . 1980تدميرهما في التاسع من مايو عام 
   

  أبوما الهجومية . معركة
  

تميزت معركة أبوما بأنها هجومية ضارية ، خاضتها وحداتنا المقاتلة بفدائية نادرة ، 
وتمكنت من تحرير الموقع ، وتدمير دبابتين للعدو ، وأسر ثالثين من جنوده ، وغنمت ثالثين 

ذخائر ، قطعة من مختلف أنواع األسلحة ، أربعة أجهزة من أجهزة الالسلكي ، وكميات من ال
  والقنابل اليدوية ، والمواد التموينية والمالبس العسكرية .

  . 64قاد هذه العمليات المناضل حسين خليفة عضو هيئة األركان العامة وقائد اللواء 
   

  معركة تحرير مدينة ( ماي مني ) منطقة ( قوحاين )
  

ساعة م وبالتحديد في تمام ال1980في صباح السادس من يونيو ( تموز ) عام 
السادسة والنصف من ذلك الصباح ، شنت وحداتنا المقاتلة ، بقيادة المناضل محمود حسب 
عضو هيئة األركان العامة ، شنت هجوما كاسحا على مدينة ( ماي مني ) ، وذلك عندما 
علمت بنية العدو األثيوبي التحرك إلى مواقعنا األمامية ، بهدف اختراق هذه المواقع للوصول 

نا وتوجيه ضربة مباغتة لوحداتنا المقاتلة ، لذلك بادرت وحداتنا بشن هجومها ، إلى خلفيت
وفقا للخطة التي وضعت لها ، وتحقيق الهدف األساسي لهذه الخطة وهو تحرير مدينة ( ماي 

  مني ) . 
ونسبة ألن الضربة التي وجهتها وحداتنا لقوات العدو كانت مباغتة ، والهجوم كان 

جيشنا البطل مواقف بطولية وفدائية نادرة ، فقد تم تحرير المدينة في  شرسا ، أثبت خالله
تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم ، بعد أن تكبد العدو خسائر فادحة في أفراده الذين 
بلغ عدد قتالهم أربعمائة قتيل وجرحاهم ثمانية وتسعون جريحا ، وأسراهم خمسون أسيرا ولم 

سوى  عدد قليل فروا باتجاه نهر مأرب ، وقد استولت وحدتنا الباسلة  يتمكن من الفرار منهم 
) من دبابات العدو ، وخمس  55بعد أن حسمت المعركة وحررت المدينة ، على دبابتين ( ت

مم  14,5سيارات من نوع ماك ومرسيدس ، وثالثة رشاشات مضادة للطائرات من نوع 
 77ختلف األنواع وستة أجهزة ( بي آر سي، وستة رشاشات خفيفة ، وثالثمائة بندقية من م

) وراكال واحد ، وستة كشافات ميدان ، وكمية كبيرة من األدوية ، والمالبس العسكرية ، 
  والمواد الغذائية .

   
  أكتوبر بيننا وبين الجبهة الشعبية والتنسيق العسكري الذي تالها . 20اتفاقية 



  
فاقية بيننا وبين " الجبهة الشعبية " ، م . وقعت ات1977في العشرين من أكتوبر عام 

ورغما عن إن الوحدة الوطنية هدف إستراتيجي وقضية مركزية ، بالنسبة لجبهة التحرير 
من أكتوبر لم ينسجم مع السياسات التي  20اإلرترية ، إال أن الشروع في توقيع اتفاقية 

  وضعها المجلس الثوري ، لألسباب التــالية :
أكتوبر ، كان عمال ارتجاليا ، غير مدروس ،  20في اتفاقية أوال : إن الدخول 

  وإعالنه كان مفاجئة لقيادة جبهة التحرير اإلرترية ، ما عدا الذين شاركوا في االتفاق . 
ثانيا :  كان منافيا لقرارات المجلس الثوري في دورته الثالثة ، وللسياسات التي 

واللجنة اإلدارية ) بعد االنقسام  –بعث الخارجية رسمها تجاه طرفي قوات التحرير الشعبية ( ال
  م 1976الذي حدث في مارس عام 

ثالثا : والخطأ الثالث في هذه االتفاقية هو أن التنظيمين المشاركين في هذه االتفاقية 
قد قررا حل تنظيم ثالث وهو " قوات التحرير الشعبية " ، بحجة أن عثمان صالح سبي قد حل 

  تنظيمه بنفسه . 
ل ذلك تم بناء على رغبة " الجبهة الشعبية " ، ورفضها الجلوس مع التنظيم الثالث ك

بوصفه تنظيما غير وطني ، والغريب في األمر ليس إصرار" الجبهة الشعبية "   على موقفها 
المتعنت ورأيها المغلوط في مسألة الوحدة الوطنية ؟ ولكن الغريب هو قبولنا لهذه اآلراء ، 

منطقي ، بل والخروج على قراراتنا التنظيمية ، وسياستنا التي رسمت من  وبدون أي مبرر
  قبل القيادة العليا لجبهة التحرير اإلرترية .

تلك مالحظات ضرورية ، نعود بعدها إلى القول بأن هذه االتفاقية قد عرضت على 
ذه اجتماع المجلس الثوري الرابع بعد ذلك ، وقد عبر المجلس الثوري عن دهشته من ه

المخالفات التنظيمية والسياسية الصريحة ، وتقديم خدمات جليلة وطواعية للجبهة الشعبية ، 
وهي خدمات ال تستحقها  خاصة وقد كنا على اتفاق وتنسيق مع قوات التحرير الشعبية 
وحررنا معا مدينة أغردات ، وأستشهد مقاتلون في خندق واحد . وكان من الواجب أن 

التنفيذية المناضل أحمد محمد ناصر زمالئه في اللجنة التنفيذية قبل  يستشير رئيس اللجنة
  اإلقدام على هذه الخطوة الخطيرة .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان عليه أن يتشاور مع قيادة قوات التحرير الشعبية 
، التي كانت في حالت تنسيق مشترك معنا ، قبل أن يوافق على مطالب الجبهة الشعبية 

  حفة . المج
لكن شيئا من ذلك لم يحدث ، وأن رئيس اللجنة التنفيذية ، وضع المجلس الثوري أمام 
خيارين أحالهما مر . أما أن يرفض االتفاقية التي وقعها رئيسه ويدمغه بهذا بأنه عنصر غير 
مسؤول ، وإما أن يقبل االتفاقية وبالتالي يتحمل مع رئيسه الخطاء الذي وقع فيه ، ويتحمل 

  ئج هذا الخطأ .نتا
وأخذ المجلس الثوري بالرأي الثاني  ، وبهذا تحمل ما ترتب على ذلك من مضاعفات 

  ونتائج .
إثر هذه االتفاقية تقرر عقد لقاء في مدينة  "حقاز " بين قيادتي التنظيمين ، لكن 

طوم الجبهة الشعبية عملت على إفشال هذا اللقاء ، وطلبت تأجيله ، وفي لقاء آخر تم في الخر
، تم التوصل إلى تنسيق مشترك في المناطق الشمالية والغربية والمرتفعات ، لكن لم ينفذ من 
هذه القرارات سوى التنسيق في المنطقة الشمالية ، وذلك نتيجة رفض الجبهة الشعبية إرسال 
قواتها إلى المنطقة الغربية والمرتفعات . ليس هذا فحسب ، بل أكثر منه ، قامت الجبهة 

عبية بعملية هجوم غادرة على معسكراتنا في " تبح " بالساحل الشمالي في السادس الش
م ، ولم نتعامل برد الفعل ، ونصعد الموقف ، وإنما عملنا 1978والعشرين من ديسمبر عام 

على تهدئة الخواطر ، وتحلينا بالصبر ، وضبط النفس ، لكن بالمقابل كانت  الجبهة الشعبية  
قصوى من تواجد قواتنا معها في الجبهة الشمالية مع استمرارها في نهج ترى االستفادة ال

التعبئة المعادية لتنظيمنا والهادفة إلى تصفيته ، ومن ثم كانت تماطل في إرسال قواتها إلى 
  الجبهة الغربية والجبهة الوسطى "المرتفعات "  وإنكارهم لدور قواتنا ومشاركتها القتالية .

ع الغريب ، وجو التوتر الذي كان سائدا ، فقد خاضت وحداتنا وبالرغم من هذا الوض
معارك ناجحة ضد العدو األثيوبي في " عيال طعدا " و " مرات " و " عالكيب " في الرابع 



م ، وحققت انتصارات باهرة واستولت خاللها على كميات كبيرة 1987عشر من يوليو عام 
  عدو . من األسلحة والذخائر وأسرت خمسين من جنود ال

وكان طبيعيا أن يتعثر العمل العسكري مع الجبهة الشعبية ، نتيجة لسياسات الجبهة 
الشعبية ، التي خلقت بتنصلها من تنفيذ التزامها جوا من عدم الثقة ، وازداد التوتر بين 

  التنظيمين نتيجة الحمالت اإلعالمية ، وأعمال االغتياالت  التي قامت بها ضد تنظيمنا . 
رغم من تلك المؤشرات التي كانت تكشف بجالء نوايا وأهداف قيادة الجبهة وعلى ال

الشعبية تجاه جبهة التحرير اإلرترية ، وبالرغم من وجود تقيم نظري صحيح لطبيعة تلك 
القيادة ، وما يمكن أن تلجأ إليه من أساليب لتحقيق أهدافها الرامية إلى تصفية جبهة التحرير 

أن جيش التحرير لم يتم إعداده سياسيا ونفسيا لمواجهة هذا االحتمال اإلرترية عسكريا ، إال 
م . علما بأن الجبهة 1980الذي أكدت عليه الندوة العسكرية المنعقدة في يونيو " حزيران " 

بل كثفت من العمليات  5الشعبية لم تتوقف عن أعمالها العدوانية في الوحدة اإلدارية رقم 
وشبح " كما قامت باعتداءات مماثلة في ( ماي عداقا ) وماي غادرة في " شعب " وقدقد " 

( أكلي قوزاي )  وواصلت اعتداءاتها فشملت ( بردولي ) و  10عيني ) بالوحدة اإلدارية رقم
( دنكاليا الشمالية ) .. هذا مع مالحظة إن وياني تقراي  11( أرافلي ) بالوحدة اإلدارية رقم 
  ي في كل هذه المعارك .األثيوبية ، قد شاركت بشكل أساس

إزاء هذه التطورات الخطيرة ، قررنا سحب وحداتنا من الجبهة الشمالية إلى منطقة   
  عنسبا وأدوبحا تفاديا لجرنا إلى معارك لتصفية هذه الوحدات . 

ورغما عن ذلك فإن الجبهة الشعبية لم تتوقف عن اعتداءاتها ، بل قامت بشن هجوم 
في منطقة " أدوبحا " في الثمن والعشرين من أغسطس عام واسع النطاق على وحداتنا 

م وذلك بالتنسيق مع وياني تقراي األثيوبية حتى وصلت إلى مشارف نهر بركة  1980
  وبالتحديد منطقة " كركبت " 

   
  كيف واجهنا هذا الهجوم الواسع النطاق . إرهاصات األزمة الداخلية وذيولها .

م ، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا طارئا 1980في الثالث عشر من سبتمبر عام 
لتقيم الموقف ، تقيما علميا دقيقا ، إال أنه لوحظ  أن اآلراء لم تكن متفقة حول طبيعة الهجوم 
، بل وبتعبير أدق ، اختلفت وجهات النظر حول هذه الطبيعة ، وبرز رأيان : األول يرى أن هذا 

ة ، ويجب مواجهته من هذا الفهم . أما الرأي الهجوم يستهدف وجود جبهة التحرير اإلرتري
الثاني ، فيرى إن الجبهة الشعبية تستهدف توسيع خلفيتها وال ترغب في تصفية الجبهة . 
وبعد جدل طويل توصلت اللجنة التنفيذية إلى حل وسط ، وهو إرسال تعزيزات إلى  وحداتنا 

ز وحداتنا نهر عنسبا ، وشكلت في كركبت ، والتصدي لهجوم الجبهة الشعبية بحيث ال تتجاو
لجنة لإلشراف على توجيه العمل العسكري من إبراهيم توتيل رئيس مكتب الشؤون السياسية 
والتنظيمية ، ومألكي تخلي رئيس مكتب األمن العام وإبراهيم محمد علي رئيس مكتب 

اسة اللجنة الشؤون االجتماعية لقيادة عملية التصدي كما أتخذ قرار إلرسال وفد للخارج برئ
التنفيذية ورئيس المكتب العسكري إلبالغ الدول الشقيقة والصديقة بالعمل العدواني الذي قامت 

  به الجبهة الشعبية ومطالبة هذه الدول بالدعم العسكري والمالي لمواجهة الموقف . 
كان خروج رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المكتب العسكري للخارج في ظل هذه 

غير طبيعي ، إذ كان من الضروري أن يتواجدا على رأس جيش التحرير الظروف أمرا 
اإلرتري لقيادته ، والتصدي لعدوان الجبهة الشعبية ، وحليفتها وياني تقراي األثيوبية ، وهذا 
لم يحدث . ووضح أن التخريب الداخلي قد بدأ ، والمؤامرة لضرب جيش التحرير اإلرتري قد 

لك القيادة الهزيلة ، بعناصرها غير المجربة ، والتي لم تسبق نسجت خيوطها ، وكان تكوين ت
لها صلة بقيادة جيش التحرير . كان هذا التكوين يمثل العنصر األساسي في بداية المؤامرة ، 
ويقدم خدمة مجانية للجبهة الشعبية ، وكان ملفتا للنظر أن هذه القيادة ، شرعت منذ تكليفها 

    -بتنفيذ الخطوات التالية :
  تجميع جيش التحرير في موقع واحد بحجة إعداده وتوعيته .

  إنهاء دور القيادة العسكرية المباشرة ( هيئة األركان العامة ) .
  إجراء تغيرات في العناصر القيادية المقتدرة .



بث الرعب في أوساط المقاتلين باإلعالن المستمر أن الجبهة الشعبية تنظيم قوي ، 
  وبهذا مهدت لعملية االنسحاب التي حدثت أثناء المواجهة .  ومن الصعب التصدي له ،

هذه الخطوات التي اتخذتها القيادة المكلفة ، خلقت روح اليأس والهزيمة في أوساط 
المقاتلين والكوادر العسكرية القادرة ، وأثرت على روحهم المعنوية بشكل مباشر ، أثناء 

  المواجهة العسكرية . 
هذا الحد ، بل كان هناك ما هو أخطر منه . إذ أنه خالل لكن األمر لم يقف عند 

المواجهة ، طرحت مسألة االنسحاب إلى األراضي السودانية بطريقة سرية في البداية ، لكن 
األمور ما لبثت أن تطورت ، وبدأت هذه القضية تثار بشكل علني ، وبتبرير غير منطقي ، هو 

  عن نقاط التماس والحروب .  إعادة تنظيم جيش التحرير اإلرتري ، بعيدا
ليس هذا فحسب بل أن األمور ازدادت سوءا ، وبدأ التخبط واضحا ، وانتهى بتكوين 
لجنة عليا في وقت الحق لقيادة جيش التحرير اإلرتري ، بقيادة المناضل أحمد محمد ناصر ، 

  رئيس المجلس الثوري واللجنة التنفيذية .   
ل مجتمعة إلى انهيار جيش التحرير اإلرتري ، وكان طبيعيا أن تؤدي تلك العوام

وتفكك صفوفه ، وسيطرة اليأس على أفراده ، ودفعه في النهاية إلى االنسحاب إلى األراضي 
السودانية ، رغما أن عدده كبيرا وتسليحه جيدا ، وخبرته القتالية عالية . يكفي أن نعرف إنه 

مانية عشر ألفا من المقاتلين النظامين ، أما كان مكونا في ذلك الوقت من تسعة ألوية قوامها ث
القوات غير النظامية كالمليشيات الشعبية واألجهزة ، فلقد كان تعدادها خمسا وعشرين ألف 

  مسلح .
هذا الجيش بعدده عدته ، وتسليحه وتجربته القتالية ،  كان بإمكانه أن يتصدى ويقاتل 

ات كانت دقيقة ، والتآمر الداخلي كان محكما ويصمد على الساحة اإلرترية ، لو ال إن المؤامر
، واإلجراءات التي اتخذت مثل تكوين هذه اللجان بقراراتها الخاطئة .. لوال إن هذه العوامل 
كلها قد تجمعت ، ودمرت عناصر القوى فيه ، وشكلت في ذات الوقت العامل األساسي في 

تقراي األثيوبية ، فلم يكن في حقيقة انهياره  . أما عدوان الجبهة الشعبية وحليفتها وياني 
أمره إال عامال ثانويا ، هيأت له تلك العناصر المخربة داخل جبهة التحرير اإلرترية ، ومكنته 

  من أن يوجه ضربة لم يكن يتخيلها ، ويحقق مكاسب لم يكن يحلم بها .
ألثيوبية ة في ألن القتال الذي اندلع بيننا وبين الجبهة الشعبية وحليفتها وياني تقراي ا

م ، والذي أستمر بشكل متقطع حتى اليوم العاشر 1980الثامن والعشرين من أغسطس عام 
م ، يوم دخولنا لألراضي السودانية ، بطريقة فوضوية ، لم تشهدها 1981من أغسطس 

الساحة اإلرترية عبر كل المراحل الصعبة ، والظروف المعقدة التي مرت بها جبهة التحرير 
. وفي األوقات التي لم تملك فيها الجبهة مثل هذا الجيش والسالح والخبرات القتالية اإلرترية 

، مع ذلك  صمدت عبر معارك التحرير والمواجهات المستمرة في وجه العدو األثيوبي 
وإمكانياته الضخمة ، وتفوقه العددي . وتسليحه .. نقول إن ذلك القتال الذي سجلت وقائعه 

م ، كان دون إمكانيات جيشنا بكثير ودون 1980ين من أغسطس عام معارك الثامن والعشر
قدراته بكثير ، ألن هذا الجيش خاض  من الحروب ما هو أشرس وأعتى   منه ، وصادم 
وقاوم وواجه ، في ظروف أعقد من ظروفه ، ولم يكن ثمة مبرر لما حدث ، سوى المؤامرة  

اليا ، وانعكست آثارها المؤلمة ، على واقعنا المحكمة من الداخل ، والتي دفع جيشنا  ثمنها غ
  اإلرتري ، وجماهيرنا التي لم تعرف عن جيشها إال التصدي الجسور ، والفداء العظيم . 

هكذا كان ثمن المؤامرة ، ضرب جيش قادر ومتمرس ، وفجيعة شعب آمل في غده ، 
بينهم ، وضعت  واثق من جيشه ، وأحزان وطن ، تضرب طالئع أبنائه ، بواسطة عناصر من

فيهم الثقة ، وأوكلت إليهم القيادة وسار ورائهم اآلالف من المقاتلين  ، وتعلقت  بهم آمال 
  المالين من اإلرتريين ..

إال أن نواجهه		ا  –رغ		م مرارته		ا  –ال نمل		ك  –تل		ك حقيق		ة م		ا ح		دث وه		ي حقيق		ة م		ره 
. فم	اذا ح	دث بع	د دخ	ول ونعترف بها . وفي الوقت نفس	ه ، نواج	ه م	ا يرت	ب عليه	ا م	ن نت	ائج .

وحداتنا المسلحة إلى  األراضي الس	ودانية ب	رز اتجاه	ان اتج	اه ي	دعو إل	ى ض	رورة ع	ودة ج	زء 
من األلوية ، بعد تقسيمه إلى ش	كل س	رية وفص	ائل داخ	ل إرتري	ا ، لحماي	ة  مكتس	باتنا ، وتأكي	د 

بطبيع	ة الح	ال  وجود جبهة التحرير اإلرترية . واتجاه آخر يرفض هذا الرأي ، بدعوى تعارضه



مع االتجاه الذي كان السبب المباشر ، لدخول وحداتنا إلى األراضي السودانية ، حي	ث ل	م يبق	ى 
  لنا في الداخل سوى فصائل من العصابات ، وعدد آخر من فصائل المليشيات . 

أس		تمر الج		دل والخ		الف ب		ين االتج		اهين .. وك		ان واض		حا إن العناص		ر والتي		ارات الت		ي 
ش ف	ي األراض	ي الس	ودانية ، ترم	ي إل	ى تحقي	ق أه	دافها الت	ي م	ن أجله	ا عمل	ت ترى بقاء الجي

عل		ى دف		ع التنظ		يم برمت		ه إل		ى ه		ذه الوض		عية المأس		اوية .. ب		ل انطلق		ت م		ع هواه		ا ، وتطلعاته		ا 
الذاتية ، فساقت من المبررات الواهية والض	عيفة ، واالدع	اءات الهزيل	ة والس	خيفة ، م	ا ت	دعم 

  ة المفضوحة .بها وجهة نظرها المكشوف
وك		ان مح		ور ادعاءاته		ا إن جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة ق		د مني		ت بهزيم		ة عس		كرية أم		ام 
الجبهة الشعبية ، وإن هذه الهزيمة هي الت	ي دفع	ت بج	يش التحري	ر إل	ى اللج	وء إل	ى األراض	ي 
السودانية ، ولذلك ، فإنه ال مجال أمام جيش مهزوم أن يعود إلى أرض ه	زم فيه	ا ، م	ا ل	م يع	د 

  مه وتهيئته وإعداده لمواجهة عدوه . تنظي
والغ		رض م		ن ه		ذا اإلدع		اء واض		ح ، ألن العام		ل األساس		ي ف		ي هزيم		ة ج		يش التحري		ر 
اإلرت		ري ، ه		و التخري		ب ال		داخلي الم		نظم ، والواس		ع النط		اق ال		ذي رس		مته ونفذت		ه قيادت		ه م		ن 

ل الث	انوي ، وه	و مختلف المستويات ، تماما كما أشرنا إلى ذلك سابقا . ثم يأتي بع	د ذل	ك العام	
الهجوم الغادر ، الذي شنته الجبهة الشعبية بتحالفها مع وياني تقراي األثيوبية . هذا باإلض	افة 
إل			ى العزل			ة السياس			ية الت			ي كان			ت تعيش			ها جبه			ة التحري			ر اإلرتري			ة ف			ي المنطق			ة ، وتعلي			ق 

ورها إل		ى االجتماع		ات الدوري		ة للمجل		س الث		وري الت		ي امت		دت لفت		رة ثالث		ة س		نوات ، وأدت ب		د
م وف	ق ق	رار ال	دورة 1979تعليق المؤتمر الوطني الثالث  ، الذي ك	ان مق	ررا عق	ده خ	الل ع	ام 

الخامسة للمجلس الثوري . وشكلت لجنة تحضيرية من ب	ين أعض	اء اللجن	ة التنفيذي	ة ، برآس	ة 
نائ	ب رئيس	ها ، له	ذا الغ	رض ، لك	ن الم	ؤتمر ل	م يعق	د ، وعلق	ت االجتماع	ات الدوري	ة للمجل	س 

  وري ، وأدى ذلك بدوره إلى تراكم المشاكل واستفحالها وتعقيدها ، بحيث استعصى حلها .الث
ول		يس ص		حيحا أن		ه كان		ت هن		اك مب		ررات مقنع		ة وموض		وعية أو عقب		ات حقيقي		ة حال		ت 
دون انتظام هذه االجتماعات ، ب	ل عل	ى العك	س ، ف	إن التط	ورات الس	لبية ، وتف	اقم المش	اكل ل	م 

فحس		ب  ب		ل أكث		ر م		ن ذل		ك ، كان		ت تف		رض اجتماع		ات طارئ		ة تك		ن تف		رض اجتماع		ات دوري		ة 
  ومتصلة أيضا .

لكن الغرض مرض كما يقولون . وصاحب الغرض يغم	ض عيني	ه ع	ن الحقيق	ة حت	ى ال 
يراه		ا ، وعناص		ر التخري			ب الت		ي تت		ذرع بهزيم			ة جبه		ة التحري		ر اإلرتري			ة عس		كريا ، تنس			ى 

ال	ذي ح	رر الم	دن اإلرتري	ة الكب	رى ،  انتصارات جيش التحرير التاريخية  .. تنسى إن	ه الج	يش
وفرض سيطرته على الريف اإلرتري . تنس	ى إن	ه الج	يش ال	ذي تص	دى للمع	ارك الت	ي أس	تخدم 
العدو فيها أسلحته الحديثة ، من طائرات ودبابات ومدافع ومع ذل	ك انكس	ر وانه	زم أم	ام وقف	ت 

، إم	ام حم	الت الع	دو ، الت	ي جيش التحرير الجبارة . تنسي المواقف المجي	دة لمقاتلين	ا األبط	ال 
حشد لها األعداد الهائلة الت	ي تف	وق الجبه	ة الش	عبية ع	ددا وعت	ادا ، وم	ع ذل	ك م	ا ه	ان أمامه	ا 
ج		يش التحري		ر اإلرت		ري وال اس		تكان .. وإنم		ا تص		دى له		ا بعزيم		ة الرج		ال ، وانتص		ر عليه		ا 

وع أمج		اد وتص	ميم الرج	ال ، وخ	اض معه		ا أش	رف معارك	ه ، وانتص	ر عليه		ا ، وس	جل ب	ذلك أر
  شعبه ، واعظم أعياد وطنه ، وانصع صفحات تاريخه . 

عناص	ر التخري	ب الم	دبر والم	نظم والواس	ع ، تنس		ى ذل	ك كل	ه ، وت	دعي ب	ال حي		اء ، إن 
جبهة التحرير اإلرتري	ة ق	د مني	ت بهزيم	ة عس	كرية .. وتب	رر وجوده	ا ف	ي األراض	ي الس	ودانية 

أكب	ر م		ن يخفيه		ا عجزه		ا وتآمره		ا وت		دبيرها به	ذا الس		بب .. وتنس		ى أن الحقيق		ة أكب		ر منه		ا ، و
  اإلجرامي الخطير .

نع		م .. نس		يت .. لكنه		ا م		ا درت أن الت		اريخ ال ينس		ى ، والش		عوب ال ت		رحم ، وتتواص		ل 
ل : م		اذا كان	ت نتيج	ة الج		دل والخ	الف ؟ ويج	يء الج		واب : إن	ه بينم	ا ك		ان ااألح	داث ويظ	ل س	ؤ

ف		ي األراض		ي الس		ودانية ، وب		ين م		ن  الج		دل والخ		الف محت		دمين ب		ين م		ن ي		رون بق		اء الج		يش
ين		ادون بض		رورة إعادت		ه إل		ى إرتري		ا . بينم		ا ك		ان يح		دث ذل		ك ج		اء الق		رار الس		وداني بتجري		د 
وحداتنا المقاتلة من أسلحتها ، بحجة أن وج	ود ه	ذا الع	دد الكبي	ر م	ن الوح	دات داخ	ل األراض	ي 

  السودانية ، يشكل خطرا على أمن المنطقة .
نة التنفيذي	ة اجتماع	ا طارئ	ا , ق	ررت في	ه اع	ادت الوح	دات ال	ى إرتري	ا للجهذا القرارعقدت ااثر 

الى إرتريا بصورة رئيس	ية عب	ر المح	ور عبر الشمال والجنوب , على ان يكون دخول الوحدات 



الشمالي . وكونت اللجنة التنفيذية لتحقيق ه	ذا الق	رار ثالث	ة لج	ان , ه	ي اللجن	ة القيادي	ة العلي	ا 
لتنفيذي	ة ولجن	ة برآس	ة رئ	يس المكت	ب العس	كري و مهمته	ا ادخ	ال ج	يش برآسة رئيس اللجنة ا

التحرير الى إرتريا , ولجنة ثالثة برآس	ة س	كرتير اللجن	ة التنفيذي	ة , مهمته	ا تص	ريف الش	ؤون 
  اإلدارية وتأمين الممتلكات .

ب		دأ التح		رك ف		ي اإلتج		اه المح		دد , لك		ن م		ا لبث		ت الق		وات الس		ودانية ان وص		لت ال		ى مناطق		ة ( 
م واستولت على المه	ام 1981كون وتهداي ) في اليوم الرابع والعشرون من أغسطس عام كر

)  97يني	ة , المتواج	دة ل	دى وح	داتنا المقاتل	ة , وج	ردت الل	واء ( العسكرية , واإلم	دادات التمو
من اسلحته واصدر رئيس اللجنة التنفيذية قرار بتسليم األسلحة للقوات السودانية , نظ	را لبع	د 

  ة وعدم توفر التموين .المساف
ه	ذا الق		رار يتع	ارض ب		الطبع م		ع الق	رار الس		ابق ال	ذي اص		درته اللجن		ة التنفيذي	ة ف		ي اجتماعه		ا 
الذي ضم كافة اعض	ائها , وال	ذي يقض	ي بع	ودة الق	وات ال	ى إرتري	ا عب	ر الش	مال , مهم	ا كان	ت 

ع ص		وب ق		د تمكن		ت م		ن اإلن		دفاالظ		روف المحيط		ة به		ا . خاص		ة إذا علمن		ا ان بع		ض الوح		دات 
الشمال حاملة معها ممتلكاتها , كما تمكنت وحدات أخرى من اإلندفاع نحو الجن	وب , وك	ل ه	ذه 
الوحدات استطاعت الوصول الى المواقع الت	ي ح	ددت له	ا ف	ي الش	مال والجن	وب , وتمكن	ت م	ن 
تأمين واستمرارية الوجود العسكري لجبهة التحرير اإلرترية وتأمين سالمة جزء م	ن ممتلك	ات 

شنت القوى المستسلمة حملة مكثفة على وحدات ج	يش التحري	ر الت	ي انق	ذت التنظ	يم ظيم . التن
من النهاية المأساوية , متهمة اياها بأنها تنوي اإلنشقاق وانها ق	وى رجعي	ة وانه	ا... ال	خ ال	ى 

  آخر ما جاد به خيال تلك القوى المستسلمة المنهارة . 
للوح	دات المنف	ذة ولكنه	ا مض	ت ال	ى ابع	د م	ن ذل	ك  ولم تكتفي هذه القوى المستسلمة بما كالت	ه

فب	ررت استس	المها بأن	ه عملي	ة ثوري	ة وانه	م يعتب	رون انفس	هم جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة وانه		م 
قدموا لإلستسالم ألن الكفاح المسلح ق	د طوي	ت ص	فحاته وإن الجبه	ة مقبل	ة عل	ى تبن	ي النض	ال 

  ...السياسي وحده .. نعم النضال السياسي وال شيء سواه 
بل انهم رفعوا شعار العودة الى أثيوبيا مادام يحكمها نظام تقدمي ألنه ال يوجد ف	ي ليس فحسب 

أي مبرر لمحاربة هذا النظام التقدمي . وكأن نضالنا ال	وطني م	ن أج	ل تقري	ر المص	ير  –رأيهم 
رن	ا نض	ال جماهي وتحقيق اإلستقالل كان مرهونا بتغير نظام معين بنظام آخر ف	ي أثيوبي	ا وك	أن 

وتض		حيات ش		عبنا الجس		يمة والمتواص		لة الت		ي اس		تمرت اح		دى وعش		رين س		نة ل		م يك		ن له		ا أي 
ف			إن قواع			دنا تس			لمة مسب			الرغم م			ن ه			ذا الواق			ع الس			يء ال			ذي خلقت			ه الق			وى ال مب			رر لكن			ه

الجماهيرية وكافت قطاعات شعبنا ومقاتلينا قد وقفت مواقف مس	ؤولة ورفض	ت مخط	ط تص	فية 
وأك	دت تص	ميمها عل	ى اس	تمرار الكف	اح المس	لح , بقي	ادة  .مباش	ر  الجبهة بشكل مباشر أوغي	ر

تنظيمه		ا الرائ		د جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة وس		اهمت بش		كل كبي		ر ف		ي ت		وفير المن		اخ المناس		ب , 
  والجهد المطلوب لتمكين التنظيم من تخطي األزمة التي كان يمر بها .

م اجتماع		ا ف		ي 1981ف		ي س		بتمبر ونتيج		ة ل		ذلك النض		ال ال		ذي ل		م يتوقفعق		دت اللجن		ة التنفيذي		ة 
مدينة كسال بعد أن رفض البعض من اعضاء اللجنة التنفيذية عقده في الش	مال وتق	رر ف	ي ه	ذا 

م ف		ي 1981اإلجتم		اع عق		د اإلجتم		اع ال		دوري للمجل		س الث		وري ف		ي الراب		ع م		ن ن		وفمبر ع		ام 
نف		ذت قراره		ا  ف		ي بيانه		ا الخت		امي بالوح		دات الت		يالجبه		ة الش		مالية واش		ادت اللجن		ة التنفيذي		ة 

القاضي بتوجه الوحدات الى الشمال كما اشادت بفصائل العصابات ف	ي ك	ل م	ن الق	اش ودنكالي	ا 
وبركا وعنسبا وبعد جهود جبارة وحرص من كل المناضلين الشرفاء على شعلة الكف	اح الس	لح 
 متق		دة بقي		ادت جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة وب		دفع م		ن مقاتلين		ا وقواع		دنا الملتزم		ة , اعل		ن عق		د

م , بع	د أن تع	ذر عق	ده قب	ل ذل	ك 1981اجتماع المجلس الثوري ف	ي الخ	امس م	ن ن	وفمبر ع	ام 
  م .1981الموعدالذي حددته اللجنة التنفيذية , وهو الرابع من اكتوبر عام 

ومن اهم ما خرج به هذا اإلجتماع تكوين لجنة تنفيذية جديدة وتش	كيل لجن	ة تحقي	ق ف	ي عملي	ة 
التنظ	يم وتحدي		د المتس	ببين ف		ي ذل	ك ومحاس		بتهم عل	ى ج		ريمتهم . والعب	ث بمق		درات اإلستس	الم 

وادان المجلس في اجتماعه هذا تعليق اجتماعات المجلس الثوري الدوري	ة لم	دة ثالث	ة س	نوات 
متتالية كما الحظ المجل	س الث	وري األض	رار الجس	يمة الت	ي لحق	ت ب	التنظيم نتيج	ة اس	ناد قي	ادة 

ب	ين الح	ين واآلخ	ر بحج	ة تحقي	ق القي	ادة الجماعي	ة ف	ي جيش التحرير للجان التي كانت تتك	ون 
الوحدات العسكرية األمر الذي خلق ج	وا م	ن الفوض	ى والربك	ة والخل	ل التنظيم	ي واإلداري ف	ي 
صفوفها وأكد المجلس رفضه لهذا األس	لوب , وأق	ر ب	أن ج	يش التحري	ر يج	ب أن تق	وده الجه	ة 



واح	د المتم	رس ف	ي قي	ادة تش	كيالت الوح	دات مب	دأ القائ	د الالمعنية الؤهلة والقادرة وأمن عل	ى 
العسكرية , وكلف المجلس اللجنة التنفيذية الجديدة بتنفيذ المهام الرحلية الجدي	دة المق	ررة م	ن 
قبله , والت	ي تتمث	ل ف	ي اخ	راج كاف	ة الزح	دات العس	كرية م	ن كرك	ون وته	داي واع	ادة تنظيمه	ا 

ادة تأكي	د الوج	ود العس	كري والسياس	ي وممارسة التعبئة السياسية في داخله	ا والعم	ل عل	ى اع	
في الساحة اإلرترية بعتبارذلك مس	ألة عاجل	ة وملح	ة ه	ذا بجان	ب تأكي	د المجل	س عل	ى ض	رورة 

  تهيئة التنظيم لعقد مؤتمره الثالث .
وم	ن المالح		ظ هن	ا ان بع		ض اعض	اء اللجن		ة التنفيذي	ة , ق		د ق	اموا بتس		ليم البرقي	ات والوث		ائق , 

ح		داتنا المقاتل		ة للق		وات الس		ودانية ال		ى لجن		ة التحقي		ق الت		ي ش		كلها الخاص		ة بعملي		ة استس		الم و
المجلس الثوري بينما ماطل بعض اعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الثوري في تقديم الوثائق 

  التي في حوزتهم أو اإلدالء بما حدث أمام لجنة التحقيق . 
يذي		ة الجدي		دة الخط		وة األول		ى ف		ي ك		ذلك فان		ه م		ن المالح		ظ هن		ا , ان		ه قب		ل  أن تب		دأ اللجن		ة التنف

مباشرة مهامها , بادرت الوحدات والكوادر المتواجدة في كركون وتهداي فاعلنت عدم ش	رعية 
  هذه القيادة وبالتالي رفض اإللتزام بتوجيهاتها وتعليماتها .

م حاولت اللجنة التنفيذية وعلى مدى اربعة اشهر , اقناع تلك الوح	دات والك	وادر ب	االلتزاوعبثا 
اال ان ك			ل تل			ك ’ دها المجل			س الث			وري بمقرراته			ا ومس			اعدتها ف			ي تحقي			ق المه			ام الت			ي ح			د

فرض		خت ’ ول		م تج		د القي		ادة مخرج		ا م		ن ذل		ك الموق		ف المتعن		ت ’ المح		اوالت ق		د ب		اءت بالفش		ل 
بع	د أن أك	دت ’ للطلب ال	ذي تق	دمت ب	ه وح	دات وك	وادر كرك	ون وته	داي بعق	د س	يمنار تنظيم	ي 

  وتوجيهاتها واوضحت أن ما يعنيها فقط هو عقد السيمنار . رفضها مجددا للقيادة
ب		دأ اإلع		داد بالفع		ل لعق		د الس		يمنار , ووص		ل ع		دد كبي		ر م		ن األعض		اء للمش		اركة في		ه , ولك		ن 
العناصر والتيارات المخربة رفضت أن يبدأ الس	يمنار اعمال	ه , مختلق	ة مش	اكل وقض	ايا جانبي	ة 

ض	ها يب	رر اإلستس	الم , وبعض	ها اآلخ	ر ي	دعو ال	ى ومواجهة السيمنار بتنظي	رات متض	اربة , بع
مس	ألة عف	ا عليه	ا الزم	ان طرح فكرة الكفاح المسلح جنبا ألن الكفاح المسلح اصبح في نظرهم 

 -. ومضي بعض هذه التنظيرات الى ابعد من ذل	ك ف	دعا ال	ى التح	الف م	ع أثيبوبي	ا , بحج	ة ان	ه 
  نظام اثبت تقدميته . –لنظام األثيوبيا اأي 

مكثت عضوية السيمنار شهرا كامال في هذه الدوامة و دون أن يتمكن السيمنار من ب	دء  وهكذا
اعماله ووقف الجميع يتساءلون ؟ ما الذي حدث والى أين نح	ن س	ائرون ؟ وكان	ت اإلجاب	ة م	ن 
البساطة حي	ث ال تحت	اج ال	ى عن	اء وتفكي	ر, ألن	ه ك	ان واض	حا انن	ا نس	ير حتم	ا ف	ي اتج	اه نهاي	ة 

  جبهة التحرير اإلرترية . تنظيمنا الرائد
  ازاء كل ما تقدم , وتفاديا للنتيجة الماساوية التي وضح أن عناصر التخريب يقودون

تنظيمن		ا الرائ		د جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة .. وتأكي		دا ل		دوره الت		اريخي , ك		ان الب		د لج		يش اليه		ا  
ح		بط م		ؤمرات التحري		ر اإلرت		ري , أن ينتص		ر له		ذا ال		دور , وأن ينح		از لقض		ية ش		عبه , وان ي

ويؤك	د اس	تمرارية الث	ورة اإلرتري	ة , ومكان	ة جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة  ف	ي العناص	ر المخرب	ة , 
ة أن يحس	م الموق	ف . ك كله , كان ج	يش التحري	ر اإلرتري	قلب عملية النضال اإلرتري , ازاء ذل

  . وأن يعلم العناصر المتخاذلة الدرس الذي لن ينسوه .. ويواصل مسيرة النضال المسلح
ولم يخب ظن الجماهير اإلرترية في جيشها اذ ما لبث	ت األم	ور ان تعق	دت , وب	دا ال أم	ل , حت	ى 

 1982تحرك جيش التحرير اإلرتري و وقام بانتفاضة الخامس والعشرين م	ن م	ارس المجي	دة 
ي	ة , وتحم	ل المجل	س الث	وري , التي حال	ت دون تص	فية تنظيمن	ا الرائ	د , جبه	ة التحري	ر اإلرتر

  ته التاريخية , بعد ان تم التحفظ على بعض اعضائه .مسؤوليا
استهل المجلس اعماله ف	ي ه	ذه المرحل	ة الجدي	دة , فعق	د اجتماع	ا طارئ	ا و انتخ	ب في	ه قي	ادات 
انتقالية فكلفها بتنفي	ذ المه	ام المرحلي	ة الت	ي ح	ددها وه	ي اع	ادة توحي	د وتنظ	يم وتس	ليح ج	يش 

والسياس	ي ف	ي الس	احة , وعق	د الم	ؤتمر ال	وطني التحرير اإلرتري , وتعزيز وجودن	ا العس	كري 
  الثالث , قبل نهاية العام ة وتعزيز الوحدة الداخلية للتنظيم . 

عق		ب انته		اء االجتم		اع الط		اريء للمجل		س الث		وري  التق		ى رئ		يس اللجن		ة التنفيذي		ة  والمجل		س 
س انتفاض	ة الخ	امس والعش	رين م	ن م	ارالثوري و بعضوية السيمنار , واوض	ح له	م ان ه	دف 

هو انقاذ التنظيم , وانتشاله من حالة الفوضى والتسيب والتخري	ب ال	ذي يعن	ي من	ه , وأك	د انن	ا 
ال نعتب		ر ه		ذه الخط		وة ه		ي األس		لوب األمث		ل لمعالج		ة الموق		ف داخ		ل التنظ		يم , ولكنه		ا اص		بحت 

مر الواض		ح ض		د آالخيارالوحي		د , بع		د أن وص		لت األم		ور ال		ى مرحل		ة التخري		ب الم		نظم , والت		



وبعد أن اخذت الصراعات منحى غير موضوعي على حساب تنظيمنا , واخذت تدفع	ه  ,تنظيمنا 
  نحو اإلنتحار البطيء .

رغ	م تس	اقط ثالث	ة م	ن اعض	ائها , وكان	ت المهم	ة باشرة اللجنة التنفيذية مهامها عل	ى الف	ور , 
امامه			ا , ه			ي تعزي			ز وجودن			ا العس			كري ف			ي ال			داخل , رغ			م  الص			عبة والعاجل			ة المطروح			ة 

  مرات التي تعرض لها جيش التحرير , وبالتحديد في منطقة القاش .المؤ
على ان نشاط القوى المنشقة وتآمرها لم يتوقف , اذ انه لم يكد جيش التحرير اإلرتري , يق	وم 
بمسؤوليته التاريخية ويحقق انتفاضة الخامس والعشرين م	ن م	ارس , حت	ى قام	ت تل	ك الق	وى 

حالفة مع اعداء التنظيم كافة و وطورت محاوالتها التآمري	ة المنشقة والخائنة بنشاط محموم مت
لتصفية جيش التحرير اإلرتري في منطقة القاش .. الى الحد الذي اغتالت معه المناضل عض	و 

  م .1982و في الحادي عشر من ابريا عام المجلس الثوري محمد حامد تمساح 
ن التص	دي بجس	ارة , وتمك	ن م	ن لكن جيش التحري	ر البط	ل المتمس	ك بزم	ام المب	ادرة, تمك	ن م	

ايق		اف مخط		ط التص		فية ال		ذي ش		اركة في		ه ق		وى عدي		دة ل		م يجمعه		ا اال ع		داؤها لجبه		ة التحري		ر 
اإلرترية وتراثه	ا وتاريخه	ا ونض	الها ودوره	ا ال	وطني . وق	د عمل	ت القي	ادة ك	ل م	ا ف	ي وس	عها 

جهزة والمؤسس	ات لتعزيزوجودنا العسكري وفعاليته في كل المناطق , كما اعادت الكثير من األ
التي تأثرت باجواء الفوضى التي س	يطرت عل	ى تنظيمن	ا قب	ل انتفاض	ة الخ	امس والعش	رين م	ن 

  مارس .
ف		ي ه		ذه المرحل		ة عل		ى ترتي		ب البي		ت اإلرت		ري فق		ط و ولكن		ه تع		دى الس		احة ل		م يتج		ه نش		اطنا 

وتع		ززت عل		ى ه		ذه الس		احة ,  اإلرتري		ة ال		ى الس		احة الدولي		ة , إذ اك		د تنظيمن		ا وج		وده الفاع		ل 
عالقاتنا مع الدول العربية الشقيقة , بعد ان كانت شوائب كثيرة ت	ؤثر س	لبا عل	ى ه	ذه العالق	ة . 
وحقق	ت جبه		ة التحري	ر اإلرتري		ة مكاس	ب سياس		ية واعالمي	ة كبي		رة , منه	ا التظ		اهرة اإلعالمي		ة 

بي	ر م	ن التي تمثلت في ندوة تونس العالمية حول إرتريا . تلك الندوة الت	ي ش	ارك فيه	اال ع	دد ك
الدول الشقيقة والصديقة و والحزاب والمنظم	ات ورج	االت الفك	ر والسياس	ة ف	ي الع	الم العرب	ي 

  روبي , وشكلت الندوة " لجنة عالمية " للتضامن مع الشعب اإلرتري .فريقي واالواال
  

  
  المؤتمر الوطني الثالث لجبهة التحرير اإلرترية

  م 1982 –كانون األول  –ديسمبر  13 – 9
  

م  تاكيدا لص	مود ج	يش التحري	ر اإلرت	ري  1982انتفاضة الخامس والعشرين من مارس  كانت
, ولتظل البندوقية مرفوعة ف	ي وج	ه اع	داء ال	وطن حت	ى وتثبيتا لتنظيم جبهة التحرير اإلرترية 

التحرير . ولكن التحدي الحقيقي الذ كان يواجهنا كمناضلين في جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة يتمث	ل 
س	هال وال ممكن	ا ف	ي اط	ار مق	اييس مر الذي لم يكن وبكل لمؤتمر الوطني الثالث , األفي انعقاد ا

اإلمكانيات المتطورة والمتاحة في تل	ك الفت	رة , إذ كان	ت الجبه	ة الش	عبية ماض	ية ف	ي مخططه	ا 
التصفوي عسكريا وسياسيا ضد جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة , وكان	ت الق	وى المنش	قة والمناهض	ة 

س تحاول بكل قواها عرقلة انعق	اد الم	ؤتمر ال	وطني , س	واء ك	ان ذل	ك بف	تح مار  25إلنتفاضة 
, أو القي	ام بحم	الت تعبوي	ة مض	ادة سلسلة من المعارك العسكرية ضد ج	يش التحري	ر اإلرت	ري 

عل	ى الكثي	رين يض	عون اي	ديهم  ي جعل	تفي أوساط الجماهير اإلرترية . الخ .. تلك األساليب الت
ي عق		د الم		ؤتمر , وحت		ى اش		قاء وأص		دقاء الث		ورة اإلرتري		ة كان		ت قل		وبهم اش		فاقا م		ن الفش		ل ف		

تساورهم الشكوك في تحقيق ذلك الهدف . لكن عزيمة الرجال وايم	ان المناض	لين وص	مودهم , 
وتضحيات المقاتلين , كل ذلك جعل من المستحيل ممكنا , ومن األمنية حقيقة واقعة , لقد انعق	د 

ل الص		عاب والعقب			ات , وك			ان انعق		اده داخ			ل األراض			ي الم		ؤتمر ال			وطني الثال		ث , متج			اوزا ك			
جازا تاريخيا وردا عمليا علي ك	ل المش	ككين ناإلرترية المحررة , وبمشاركة كل قواعد التنظيم ا

  , وامال للمناضلين لمواصلة المسيرة وهم أكثر اصرارا وايمانا .
فخرة من مفاخر جبه	ة تسجيله كم كان ذلك األنجاز في حد ذاته وكشكل من اشكال النضال يكفي

التحري		ر اإلرتري		ة , ولك		ن م		ا ح		دث بالفع		ل تج		اوز ذل		ك بكثي		ر , اذ أن محت		وى ونت		ائج الم		ؤتمر 
ق تط		ور جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة م		ع تاكي		د المنطلق		ات اكان		ت قف		زة نوعي		ة ف		ي س		يال		وطني 

  .األساسية لنضالنا الوطني , وتثبيت الجوانب اإليجابية وتعميق خصائص تجربة الجبهة 



م  1982ديس	مبر  13ال	ى  9انعقد المؤتمر الوطني الثالث في ظل هذه الظروف في الفترة م	ن 
مندوبا يمثلون كافة وحدات جيش التحرير اإلرتري والقطاعات الجماهيرية  588, وشارك فيه 

, وحضرته بعض الوفود المراقبة من الدول العربي	ة الش	قيقة , س	وريا لجبهة التحرير اإلرترية 
  دان , السعودية , واتخذ المؤتمر قرارات وتوصيات هامة نذكر منها ما يلي :, السو

اعتبار الكفاح المسلح شكال اساسيا من اشكال النضال من أج	ل تحقي	ق اإلس	تقالل ال	وطني  – 1
, واعتب		ار ك		ل عض		و ف		ي تنظ		يم جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة مق		اتال احتياطي		ا ف		ي ج		يش التحري		ر 

  اإلرتري .
لوي		ة لبن		اء ج		يش التحري		ر اإلرتري		ة ع		ددا وع		دة وت		دريبا وتس		ليحا , واعط		اء اعط		اء األو – 2

لفق	ري التوفير احتياجاته والت	ي تمكن	ه م	ن القي	ام بمهمت	ه التاريخي	ة باعتب	اره العم	ود األولوية 
  لثورتنا .

  وضع برنامج سياسي لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . – 3
  تلف اجهزة التنظيم .ن مخقا بيوضع برنامجا تنظيميا يحدد العال – 4
وإن مسؤولية تحقيقه	ا تق	ع عل	ى ك	ل اعتبار الوحدة الوطنية هدفا مركزيا لنضالنا الوطني  – 5

الق		وى الوطني		ة اإلرتري		ة والفص		ائل اإلرتري		ة , وعلي		ه ف		ان الم		ؤتمر واف		ق عل		ى اتفاقي		ة دم		ج 
  لكل قوى الثورة اإلرترية .وصوال الى تحقيق الوحدة الشاملة الفصائل الثالثة في تنظيم واحد 

ان عالقاتن		ا الدولي		ة تنطل		ق م		ن مب		دأ اعت		راف ال		دول والمننظم		ات الدولي		ة بح		ق الش		عب  – 6
  اإلرتري في تقرير مصيره .

انتخ			ب الم			ؤتمر قي			ادة تش			ريعية اطل			ق عليه			ا اس			م " المجل			س الث			وري " تتك			ون م			ن  – 7
  هم : ؤالمناضلين اآلتية اسما

   / عبد هللا إدريس محمد 1
  / يوهنس زرإماريام أزازي  2
  / حسين محمد علي خليفة  3
  / صالح احمد إياي  4
  / عمر جابر عمر 5
  / عبد هللا سليمان  6
  / حامد آدم سليمان  7
  / محمود محمد صالح  8
  / محمود إسماعيل الحاج  9

  / محمود حسب  10
  / حامد محمود حامد  11
  إدريس هنقال /  12
  / جعفر علي أسد  13
  / محمد علي خليفة  14
  / ولدي داويت تمسقن  15
  / زرؤ بيدو  16
  / حامد زبوي  17
  / عقبانكئيل مسمر  18
  / سليمان موسى حاج  19
  / إدريس قاليدوس  20
  / محمد صالح حمد  21
  / علي محمد إسحاق  22
  / محمد أجمد أحو 23
  / يوسف سليمان  24
  / إسماعيل نادا  25
  / إدريس حشكب  26
  بد الرحيم شنقب / ع 27
  



  كما انتخب المؤتمر اعضاء احتياطيين من المناضلين اآلتية اسماؤهم :
  / الحسن محمد ابوبكر  1
  / قبرهويت قالتا 2
  / إدريس علي عمر  3
  / علي محمد صالح  4
  / محمد آدم إدريس ( قصير )  5
  

ة ) م	ن المناض	لين وانتخ	ب المجل	س الث	وري م	ن ب	ين اعض	ائه قي	ادة تنفيذي	ة ( اللجن	ة التنفيذي	
  اآلتية اسماؤهم :

والقائ		د الع		ام لج		يش  اللجن		ة التنفيذي		ةو المجل		س الث		وري / عب		د هللا إدري		س محم		د رئ		يس 1
  التحرير اإلرتري .

  / يوهنس زرإماريام أزازي نائبا للرئيس  2
  رئيس الدائرة العسكرية واألمن            / حسين محمد علي خليفة 3
  سكرتير اللجنة التنفيذية                      / عبد هللا سليمان  4
  / صالح أحمدأياي                      رئيس الدائرة الدولية  5
  / محمود محمد صالح                 رئيس دائرة التعبئة والتنظيم  6
  / حامد آدم سليمان                     رئيس الدائرة اإلقتصادية  7
  رئيس دائرة اإلعالم                      / عمر جابر عمر    8
  / محمود إسماعيل الحاج              عضو لجنة تنفيذية  9
  
  
  قيادات جيش التحرير اإلرتري عبر كل المراحل  

  
  / حامد إدريس عواتي  1
  / محمد إدريس حاج  2
  / محمد عمر عبد هللا ( ابوطيارة ) قاد لفترة قصيرة  3
  / طاهر سالم  4
  محمد علي عمرو /  5
  / عمر حامد إزاز  6
  / محمود ديناي  7
  / عبد الكريم أحمد  8
  / محمد أحمد عبد  9

  / عبد هللا إدريس محمد  10
  / حسين خليفة  11

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  
  

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــاتــــخـــــال
  

وتل		ك كان		ت تجرب		ة ج		يش التحري		ر اإلرت		ري , وه		ي ف		ي دروس		ها المستخلص		ة , ونتائجه		ا … 
الملموسة , ال تعكس الجانب العسكري فحسب بل تسجل مجم	ل تجرب	ة جبه	ة التحري	ر اإلرتري	ة 

يه	ا م	ن اش	راقات وإنتص	ارات و وبك	ل م	ا رافقه	ا م	ن س	لبيات وانتكاس	ات و ب	ل انن	ا , بكل ما ف
النتج		اوز الحقيق		ة اذا قلن		ا ب		ان تل		ك التجرب		ة تمث		ل منطلقه		ا ونتائجه		ا تجرب		ة النض		ال ال		وطني 



اإلرت		ري بمجمل		ه , ذل		ك ان جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة , كان		ت وم		ا ت		زال وس		تظل , ه		ي التنظ		يم 
يقي عن حرك	ة الث	ورة اإلرتري	ة ف	ي م	دها وج	ذرها , ف	ي تق	دمها وتاخره	ا , الرائد والمعبر الحق

عبنا واهدافه في التح	رر في انتصاراتها وانتكاساتها , وفي كونها اساس واداة انتصار قضية ش
  والبناء . 

وبهذا المعنى فاننا عندما نقدم هذه التجربة , فانما نقوم بعملية مراجعة شاملة ول	يس تراجع	ا , 
ن خاللها على تثبيت وتعميق ماهو ايجابي , ونسقط من التجربة ما هو س	لبي وقاص	ر , نعمل م

هذا من جهة وم	ن جه	ة ثاني	ة فانن	ا نع	ي تمام	ا ب	ان مس	يرة النض	ال الطويل	ة والتح	ديات امامن	ا 
كبيرة , وان المقي	اس  لنج	اح أي تجرب	ة ف	ي نهاي	ة األم	ر ه	و تحقيقه	ا لله	دف ال	ذي قام	ت م	ن 

س		تراتيجي , وف		ي الطري		ق ال		ى ذل		ك اله		دف إلالنص		ر يظ		ل ه		دفنا النه		ائي وا أجل		ه , وعلي		ه ف		ان
نضع امامنا اهدافا محددة تساعد على الوصول الى الهدف النهائي ,  وتكون مقدمة له . وعلى 

المح		ددة ت		اتي مس		ألة الوح		دة الوطني		ة والت		ي تعتب		ر ه		دفا مركزي		ا لنض		النا  رأس تل		ك األه		داف
ب توفره لتحقيق النصر , وبالتاكيد ف	ان مس	ألة الوح	دة الوطني	ة الوطني , وشرطا ضروريا  يج

ال تخص جبهة التحرير اإلرتري	ة كتنظ	يم , ولكنه	ا قض	ية ك	ل الم	واطنيين اإلرت	ريين ومس	ؤولية 
وبهذا المعنى فان نض	النا لتحقي	ق ه	ذا اله	دف , س	يكون نض	اال مش	تركا  كل الفصائل اإلرترية ,

المنطلق , تم التوقيع على اتفاقية ج	دة وص	وال ال	ى الوح	دة مع كل الفصائل األخرى , ومن هذا 
, اال انن	ا نس	جل امامن	ا الشاملة لكل قوى الثورة اإلرترية . وم	ع تاكي	دنا له	ذه القض	ية الحيوي	ة 

له	ا , ومقدم	ة طبيعي	ة له	ا , نعن	ي ب	ذلك ايضا مهمة أخرى ال تتعارض معه	ا , ب	ل تعتب	ر مكمل	ة 
ريا وجماهيري		ا وسياس		يا . إن بن		اء الجبه		ة مس		ؤولية ك		ل بن		اء جبه		ة التحري		ر اإلرتري		ة عس		ك

المناضلين في جبهة التحري	ر اإلرتري	ة , وم	ن خ	الل وع	يهم وتض	حياتهم ومب	ادراتهم الش	جاعة 
والخالق			ة , يمك			ن أن نبن			ي تنظيم			ا قوي			ا يحق			ق عل			ى ارض الواق			ع م			ا اق			ره ف			ي مؤتمرات			ه 

  واجتماعاته القيادية . 
ي رف		ض الواق		ع المتخل		ف والس		يء فحس		ب , ب		ل واأله		م م		ن ذل		ك ان الممارس		ة الثوري		ة ال تعن		

العمل على تغيره وعليه فان النضال بال تردد , واقتحام المصاعب بال خ	وف , وال	وعي الش	امل 
بتالزم وتشابك قضايا النضال الوطني , ان كل ذلك يمث	ل اس	لحتنا ف	ي المرحل	ة المقبل	ة , والت	ي 

  بدأت بعد المؤتمر الوطني الثالث . 
إن شعبنا الذي بذل التضحيات الكبيرة والمتواصلة , ال يمكن اال وان يأخ	ذ موقع	ه الطبيع	ي      

ب		ين الش		عوب المتح		ررة , وان ث		ورة تش		تعل وتتص		اعد عل		ى م		دى اكث		ر م		ن عش		رين عام		ا , ال 
يمكن اال وان تنتصر , وتسجل في الجانب المشرق من نضاالت العالم في سبيل الحرية والتق	دم 

.  
  
  
  
  
  


