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ا 
ًّ
 !!   حنن مع تقراي.. ولكن إنساني

 
 

اإلنقاذ   جبهة  عبرت  مناسبة،  من  أكثر  وفي  مرة  من  أكثر 

وقبل   تقراي.  حرب  من  موقفها  عن  اإلرترية  الوطني 

إلى   اإلشارة  املناسب  من  لعله  اقف  املو هذه  في  الخوض 

التي املبادئ  من  بينها    جملة  فيما  الدول  عالقات  تحكم 

الشؤون   في  التدخل  "عدم  األخرى،  وهو  للدول  الداخلية 

يها سلًما كان أو حرًبا، من صميم الشؤون  وأن ما يجري ف

أو   فيها،  التدخل  األخرى  للدول  يحق  ال  للدول،  الداخلية 

يمنع   ال  هذا  ولكن   . آخر"  طرف ضد  جانب  إلى  الوقوف 

راف النزاع في أية دولة، في  األطراف الخارجية مناشدة أط 

إلى   حرب،  إلى  الخالف  اتجه  وحل  حال  النفس  ضبط 

السلمي بالطرق  أثناء  الخالفات  املدنيين  أرواح  ة، وحماية 

من   السياق  هذا  في  تقع  انتهاكات  أية  وإدانة  الحرب، 

للتدخل   املؤثرة  القوى  دعوة  وإمكانية  النزاع،  أطراف 

م أكثر  بل  النزاع.  لوقف  الضغط  يمكن  وممارسة  ذلك  ن 

الج مرتكبي  بمحاسبة  املطالبة  الخارجية،  رائم  لالطراف 

ل وتقديمهم  اإلنسان  حقوق  وإيقاع  ومنتهكي  لمحاكمة 

 .الجزاء الرادع ضدهم

الدول،  مً وانسجا عالقات  تحكم  التي  املبادئ  هذه  مع  ا 

  أطراف النزاع في إثيوبيا  دعت جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

بضرورة حل   - ومة إقليم تقرايلحكومة الفيدرالية وحكا-

السلم بالوسائل  بينهما  إلى   الخالف  بنداء  توجهت  ية. كما 

الوزراء نوبل   رئيس  جائزة  مرامي  مع  ا 
ً
اتساق اإلثيوبي، 

يسهم   أن  إسياس،  دون شريكه  عليها  التي حصل  للسالم 

أتون   إلى  املنطقة  ودول  إثيوبيا  انزالق  منع  في  الثقل  بهذا 

ح برأسها،  تطل  بدأت  والتي  حرب  ذْر، 
َ
ت وال  بقي 

ُ
ت ال  رب 

ا شعوب  لألسف  فاتورتها  وتحركها  ستدفع  ملنطقة، 

و عرقية أو دينية، ومن ورائها  طموحات وأطماع شخصية أ 

من   املطاف  نهاية  في  األول  املستفيد  هي  خفية،  أيادي 

املنطقة في  إشعاله  يراد  الذي  أن    !!الحريق  أيضا  وقلنا 

ذي يراد استنهاضه  الذي يجري في املنطقة منذ قرون، وال

اال  القوى  بعض  من  الحاضر  الوقت    جتماعية في 

والوالسياس االستعالء  على  والقائم  والظلم  ية،  غطرسة 

واستعباد الشعوب، يجب أن يوضع له حد، إن كان لدول  

وتستفيد   واالستقرار  بالسالم  تنعم  أن  املنطقة  وشعوب 

 .من خيراتها ومواردها

م ضرورة  إلى  مجاملة،  وبدون  االختالالت  ونوهنا  عالجة 

التي   فالتاريخية  إثيوبيا  ي بالدهم نفسها تسبب فيها حكام 

جواره األولى قبل  وأن  هي    ا،  النظر،  وإعادة  باملعالجة 

الحكمة   من  فليس  االختالالت.  تلك  خلفتها  التي  املرارات 

في   إمعان  كله  وتاريخ  بقيادات  إثيوبيا  تفخر  أن  والكياسة 

والدين الهوية  على  الشعوب  من    إذالل  واألدهى  والعرق. 

اال  تحاول  تزال  العقلية ال  أن هذه  في  ذلك  بالقوة  ستمرار 

وا الهيمنة  نهج  في  تكريس  اآلخر   على  والتسلط  الستعالء 

 !!إثيوبيا قبل غيرها

بمختلف   اإلثيوبي  الشعب  بأن  إيماننا  عن  عبرنا  وكذلك 

أكثر   محارب،  وقفة  إلى  يحتاج  ومكوناته  وأديانه  اقه  أعر

مض  وقت  أي  مصالحة  من  تحقيق  له  يتسنى  حتى  ى 

لتاريخ موضوعية  وقراءة  تاريخه  وطنية،  سيما  وال  ه، 

على  ليبني  سلبياته.    السياس ي،  ويتفادى  إيجابياته 

ويتعايش بسالم فيما بينه، وبين جيرانه، ويستغل ثرواته  

نهضته   وفي  والسياس ي  االجتماعي  استقراره  خدمة  في 

 .االقتصادية والعلمية والحضارية

 افتتاحية العدد 
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هة اإلنقاذ الوطني اإلرترية عن مخاوفها بأن  ربت جبكما أع

ا الراهن  اجترار  الوقت  في  مالحظ  هو  كما  دون  ملاض ي 

الوقوف على أخطائه القاتلة. وتصويره على غير حقيقته،  

بإثيوبيا قبل غيرها، وقد تكون حرب تقراي بداية   سيضر 

وقمع   وإذالل  بالغزو  تشكلت  التي  إثيوبيا  عرى  نقض  في 

وهي  تستخدم    الشعوب،  لألسف  تزال  ال  التي   الوسيلة 

الح ملحاولة  اآلن  وهذا  حتى  إثيوبيا.  وحدة  على  فاظ 

 يشبه دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين.  السلوك ال 

كما أنه من الصعب إقامة دولة على أشالء ودماء ودموع 

شعوبها بأن   .بعض  قاطًعا  ا 
ً
إيمان تؤمن  اإلنقاذ  وجبهة 

وتتط  تتوق  املنطقة  القهر  شعوب  لدولة  ليست  لع، 

ما أرى"!، وإنما لدولة    ، وال لدولة "ما أريكم إال واإلستعباد

وال ال وحقوق  حريات  والديمقراطية  والعدالة  قانون 

االجتماعية اإلنسان..... مكوناتها  فيها  تتعايش  دولة 

املواطنة،   أساسه  وطني  تناغم  في  والسياسية،  والدينية 

بع والواجبات،  الحقوق  في  الوالء  واملساواة  عن  يًدا 

 !باإلكراه والتفرقة العرقية والدينية

موإنطال وقوفنا  قا  عن  عبرنا  سبق  ما  كل  شعب  ن  مع 

لتحرير   الشعبية  الجبهة  وأن  اإلنسانية،  نكبته  في  تقراي 

وإل لتقراي  ينتمي  سياس ي  فصيل  له  ثتقراي  ما  له  يوبيا، 

تقراي   شعب  اعتبار  ا  منطقيًّ وليس  عليه،  ما  وعليه 

الشع شيئً والجبهة  تغراي  لتحرير  واحًد بية  مغاالة  ا  وأن  ا. 

اإلرتريين   الشعبية  بعض  الجبهة  عن  الدفاع  لتحرير  في 

خلط   هو  تقراي،  شعب  وحدها  تمثل  واعتبارها  تقراي، 

يدعو   واإلنسانية،  السياسية  اقف  املو بين  ما  متعمد 

العنان   إطالق  سوى  تفسير  من  له  وليس  للغرابة. 

ال في  البعض  واستمرار  باألوهام  للعواطف،  هذيان 

الك  "تقراي  و  "األقآزيان"  ملشروع  اللذين  التاريخية  برى" 

الش الجبهة  ترعاهما  وأصبحا  كانت  تقراي،  لتحرير  عبية 

من املاض ي، على االقل في الوقت الحاضر، وهي الحقيقة  

   !!!التي تشق على البعض تصديقها حتى اآلن

 هيئة التحرير                                      
 

 لوطني اإلرترية ا لمة جبهة اإلنق اذ  ك 
 لمرأة في اليوم العالمي ل 

 

من   مارس  من  بالثامن  العالم  يحتفل 

تقديًرا   للمرأة،  عاملي  كيوم  عام  كل 

وقف   إلى  الهادفة  لنضاالتها 

االضطهاد املزدوج والتمييز الذي ظلت  

السيئة   للعادات  نتيجة  له  تتعرض 

الخاطئة   والتفسيرات  املوروثة، 

للمعتقدات الدينية، وتطلًعا من أجل  

 .ل واملساواةتحقيق العد

الثامن  اهر املظ   تعتبر  في  جرت  التي  ة 

مارس   نيويورك   1857من  مدينة  في 

املرأة   بها  قامت  سلمية  مظاهرة  أول 

على   والحصول  بحقوقها  للمطالبة 

أن   بيد  الرجل.  مع  املتساوي  األجر 

مع   بعنف  تعاملت  الشرطة 

املتظاهرات، حيث أصيب بعٌض منهن  

إجهاض  وتم  الشرطة،   يد  على 

إال أن املرأة  املظاه ولم    لم تستكنرة. 

مرور   بعد  نظمت  بل   51تستسلم، 

مظاهرة   الحدث،  هذا  على  عاًما 

في   ناجحة  ،  1908مارس    8سلمية 

األولى،   املظاهرة  لذكرى  إحياًء 

في  املشاركة  بحق  وللمطالبة 

استغالل   وقف  وكذلك  التصويت، 

وفي   القاصرات.  الفتيات   28وتشغيل 

ال  1909فبراير   من  حزب  وبمبادرة 

األم عُ االشتراكي  مدينة  ريكي،  في  قد 

نتائج  ملناقشة  كبير  اجتماع  نيويورك 

.  1908مارس    8املظاهرة التي جرت في  

مدينة   في  للمرأة  دولي  مؤتمر  عقد  ثم 

أغسطس   في  بالدنمارك  كوبنهاجن 

قرار  1910 عنه  تمخض  والذي   ،

مناسبة   مارس  من  الثامن  اعتبار 

و  للمرأة.   عاملي  كيوم  بها  منذ  ُيحتفل 
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د التاريخ،  دولٌ ذلك  عديدة    رجت 

االحتفال   على  مختلفة  ومنظمات 

بالثامن من مارس كيوم عاملي للمرأة.  

يوم   اليوم  هذا  الدول  بعض  وتعتبر 

  .عطلة رسمية 

أنواع   ألسوأ  املرأة  تتعرض  إرتريا  وفي 

النظام  يد  على  االضطهاد 

جراء   وكذلك  الجائر،  الديكتاتوري 

املجتمعية  العادات  موروثات 

الخ والفهم  لرساالخاطئة  لة اطئ 

القول   عن  غني  واملعتقدات.  األديان 

مشرف    دوٌر  لها  كان  اإلرترية  املرأة  أن 

الكفاح   مرحلة  إبان  النضال  في 

عمر   جمعة  املناضلة  منذ  املسلح، 

عبد هللا التي إلتحقت بجيش التحرير  

اإلرتري كأول مناضلة، وقدمت كوكبة  

الشهيدة   أولهن  الشهيدات  من 

وإذا الباس مسفن.  ألم  إ  لة   لى   نظرنا 

ال   بما  لنا،  يتأكد  التحرير  بعد  وضعها 

تزال   كانت وال  أنها  للشك،  يدع مجاال 

من أبرز ضحايا نظام الجبهة الشعبية  

الطغمة  تنكرت  حيث  الديكتاتوري، 

البطولية   لنضاالتها  الحاكمة 

التراب   تحرير  في  الكبيرة  وإسهاماتها 

ثورتنا   أهداف  وخانت   الوطني، 

اا تحرير  في  و ملتمثلة  األرض.  إلنسان 

وهذا األمر يحتم على قوى التغيير التي  

العدالة   تحقيق  أجل  من  تناضل 

أن   إرتريا  في  واملساواة  والديمقراطية 

املرأة   معاناة  إلى  االهتمام  بعين  تنظر 

اإلرترية، وتضع أمر تخليصها من هذه  

برامجها  أولويات  ضمن  املعاناة 

التغيير  اجل  من    النضالية 

ال    من   الرغم وعلى    .الديمقراطي أنه 

اإلرترية  املرأة  دور  من  التقليل  يمكننا 

أجل   من  حاليا  الجاري  النضال  في 

أنه،   إال  الديمقراطي،  التغيير  تحقيق 

في   اإلرتريين  إحجام  من  كجزء 

ضد   النضالي  العمل  في  االنتظام 

حجم   بأن  الديكتاتوري  النظام 

له.   مشاركتها ليس بمستوى ما نطمح 

ا  وحري  أن  إلى  ضد باإلشارة    لنضال 

في   الحاكمة  الديكتاتورية  الطغمة 

إرتريا لن يحقق أهدافه إذا لم نضمن  

شعبنا   من  واسعة  قطاعات  مشاركة 

 .في هذا النضال

اإلرترية،   الوطني  اإلنقاذ  جبهة  في  إننا 

النضالي  الدور  واعتزاز  فخر  بكل  نذكر 

التنظيم  عضوات  تلعبه  الذي  البارز 

الع أنحاء  كل  ساهمن  في  حيث  الم، 

الدبقو  في  الوطني  ة  الخط  عن  فاع 

تعرضه  أثناء  للتنظيم  الديمقراطي 

في  والخارجية  الداخلية  للمؤامرة 

وإعادته   املاضية،  القليلة  السنوات 

في   املتقدٍم  الطبيعي  موقعه  إلى 

أجل   من  الجاري  الوطني  النضال 

املنشود   الديمقراطي  التغيير  تحقيق 

يقين على  وإننا  إرتريا،  بأن    في 

ظل خالًدة  ياتهن ستنضاالتهن وتضح

   .في سجالت تاريخ شعبنا

بمناسبة   فيه،  نعبر  الذي  الوقت  وفي 

العاملي، عن عظيم تقديرنا   املرأة  يوم 

نتقدم   ونضاالتها،  اإلرترية  للمرأة 

مكان  كل  في  اإلرترية  املرأة  إلى  بنداء 

نحقق   حتى  الوطني  عطائها  ملضاعفة 

ش ينشدها  التي  األهداف  عبنا  مًعا 

إرتريا   نظ وتشهد  تسوده إقامة  ام 

القانون   وسيادة  الديمقراطية 

السياق   هذا  وفي  واملساواة.  والعدالة 

اإلرترية  النسوية  الجمعيات  ندعو 

الديمقراطية إلى إقامة مظلة تجمعها 

بفعالية   لدورها  التصدي  من  وتمكنها 

اإلرترية  املرأة  حقوق  عن  الدفاع  في 

ا  ملجتمع  وتأطير جهودها وتواصلها مع 

وامل املالدولي  بحقوق  نظمات  عنية 

على  الضغط  ملمارسة  اإلنسان 

سراح   إلطالق  الديكتاتوري  النظام 

لسنوات   يقبعن  اللواتي  املناضالت 

طويلة في معتقالته، ووقف ممارساته  

عام   بشكل  شعبنا  تجاه  القمعية 

 .وتجاه املرأة بشكل خاص

في الختام نحيي املرأة اإلرترية املناضلة 

يوم افي  ونجدد  العاملي  على ها    لعهد 

تنال   النضال بال هوادة حتى  مواصلة 

ويتحرر   حقوقها،  كامل  اإلرترية  املرأة 

 .اإلنسان من الظلم واالضطهاد

 

 ! عاشت ذكرى الثامن من مارس

 ! النصر لنضالنا الديمقراطي

 !املجد والخلود لشهدائنا األبرار 

 !!إنقاذ الشعب والوطن فوق كل ش يء
  

 

   يذيةالهيئة التنف

 اإلرترية  قاذ الوطني لجبهة اإلن

 2021مارس  8
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 كلمة جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية 
  اجمليدة !!   يف ذكرى معركة تقوربا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تحل ذكرى معركة تقوربا في الخامس عشر من مارس من  

التحرير   جيش  أبطال  بين  رحاها  جرت  والتي   ، عام  كل 

االحتالل   وقوات  "تقاإلرتري  منطقة  في  في   وربا"اإلثيوبي 

م ا عشر  عام  لخامس  مارس  سبعة  ١٩٦٤ن  قبل  أي  م. 

 .وخمسين عاًما

الثورة   بين  املواجهة  في  نوعية  نقلة  تقوربا  معركة  كانت 

مدججة   نظامية  قوات  بين  اإلثيوبي،  واالحتالل  اإلرترية 

التحرير   جيش  من  فصائل  وثالثة  األسلحة،  بأحدث 

بأسلحة خفي  الشاإلرتري مسلحة  بقيادة  هيد  فة وعتيقة، 

 .و رجيلةلي إدريس أبحمد عم

بين   والعدة  العدد  في  الكبير  الفارق  من  الرغم  وعلى 

الجانبين، إال أن النصر كان حليف جيش التحرير اإلرتري،  

الذي ألحق هزيمة نكراء بقوات العدو التي ولت هاربة تجر  

وثمانون  أربعة  منها  قتل  أن  بعد  والعار،  الهزيمة    أذيال 

وإص ا،  وجنديًّ ا 
ً
أ ضابط منها  عداد  ابة  كما  كبيرة  بجروح.  

استشهد في املعركة ثمانية عشر من أبطال جيش التحرير  

أروع   وضربوا  درًسا،  العدو  قوات  لقنوا  أن  بعد  اإلرتري، 

 .األمثلة في البطولة والفداء

أقوى   آنذاك  يملك  كان  الذي  اإلثيوبي،  العدو  تأكد  لقد 

ال  جنوب  أفريقيا  في  التحرير جيش  جيش  أن    صحراء، 

ال اإلر  إقتال تري  يمكن  عسكرية    عملية  خوض  بمجرد  عه 

لكونه   االحتالل،  يتوقعه  كان  مما  أقوى  وأنه  خاطفة، 

في  تطلعاته  عن  ومعبر  االرتري،  الشعب  رحم  من  خرج 

التاريخية   املعركة  هذه  بعد  وتوالت  واالنعتاق.  الحرية 

وانتصارا التحرير  لجيش  بطولية  عسكرية  ته،  عمليات 

الت  ا فتعاظمت دائرة  الثو لجماهفاف  رة، والتحاق  ير حول 

 .الشباب بجيش التحرير اإلرتري 

لثالثين   استمرت  طويلة  نضاالت  بعد  شعبنا  حقق  لقد 

على   الحاسم  االنتصار  تقوربا،  معركة  درب  على  عاًما، 

االحتالل اإلثيوبي وإخراج قواته من كامل التراب الوطني  

ف سيادة  ذات  مستقلة  دولة  إرتريا  وإعالن  ماياإلرتري،  و  ي 

م. وكان شعبنا يحدوه األمل، بعد تحرير التراب  ١٩٩١  عام

االحتالل  الو  طي صفحة  في  اإلثيوبي،  االستعمار  من  طني 

أبسط   من  وحرمان  وبؤس  معاناة  من  تحويه  ما  بكل 

التفاؤل   ملؤها  وفتح صفحة جديدة  اإلنسانية،  الحقوق 

والديمقراطية   العدل  دولة  إقامة  و مشرق،  غٍد  ببناء 

الشعبية  ستقراواال   واملساواة الجبهة  قيادة  أن  غير  ر. 
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نض توج  التي  الوطني  املغامرة،  التراب  بتحرير  شعبنا  ال 

ما   لكل  ظهرها  فأدارت  آخر،  رأي  لها  كان  قيادتها،  تحت 

عشرات   استشهد  سبيلها  وفي  شعبنا،  إليه  يتطلع  كان 

على   األول  اليوم  منذ  فعمدت  أبنائه.  خيرة  من  اآلالف 

الس مقاليد  إ استالمها  اللطة  مصير  لى  في  والتحكم  هيمنة 

إقا عبر  اإلرتري،  الشعب  ديكتاتوري  ومقدرات  نظام  مة 

الوطني   النسيج  ومزق  جحيم،  إلى  البالد  أحال  فاسد 

لخطر   الوطنية  وسيادتها  إرتريا  وعّرض مستقبل  اإلرتري، 

النظام    .فادح ورط  النهج  لذات  واستكماال  واليوم 

بي  داخلي  صراع  في  شعبنا  الفالديكتاتوري  في  رقاء  ن 

عن   تتحدث  كثيرة  جهات  وهناك  تقراي.  حرب  في  إثيوبيا 

رتكاب الجيش اإلرتري جرائم في تقراي. وبغض النظر عن  ا

حقيقة دور الجيش اإلرتري، فإننا نستنكر بأشد العبارات  

التدخل اإلرترى في الشأن الداخلي اإلثيوبي، كما ندين أية  

في تقراي م لها املدنيون  ان،  طرف ك ن أي  انتهاكات تعرض 

وندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف، ومحاسبة  

وفي   بالدليل.  تثبت  انتهاكات  أية  في  الضالعة  الجهات 

السياسية   الجهات  بعض  محاوالت  نرفض  نفسه  الوقت 

من   تدعيه  ما  تحميل  تحاول  التي  والحقوقية  واإلعالمية 

الوق في  بعينها،  إرترية  مكونات  إلى  تقراي  في  ت  انتهاكات 

لم  الذ الذي  ي  اإلرتري،  النظام  باتهام  شفة  ببنت  تنبس 

املس إلى  يعتبر  اإلرتري  الجيش  إرسال  قرار  وصاحب  ؤول 

تقراي!! وهذا اإلدعاء غير املسؤول يطعن في مصداقية ما  

للنظام   ضمنية  تبرأة  أيضا  حِمُل 
َ
وت الجهات،  هذه  تنشره 

تقراي،   حرب  في  للمشاركة  ابتداًء  أرسلهم  الذي  اإلرتري 

الو  يفهو  أفراد  ذي  وليس  االتهام  إليه  يوجه  أن  ترض 

ال  اإلرتري  قياداتهم  الجيش  ذين هم مجرد منفذين ألوامر 

 .العسكرية الذين يمثلون النظام الديكتاتوري القائم

مسؤولياته   تحمل  إلى  الدولي  املجتمع  نطالب  كما 

حياة   إلنقاذ  عاجل  بتدخل  والقيام  واألخالقية  اإلنسانية 

م اآلالف  الال عشرات  تقراي    جئينن  إقليم  في  اإلرتريين 

الجيش قبل  من  يتعرضون  واألطراف    الذين  اإلرتري 

  
ً

فضال قاهرة،  إنسانية  ظروف  إلى  املتصارعة،  اإلثيوبية 

على أن هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى إعادة املئات  

آمن،   مالذ  عن  ا 
ً
بحث منها  هربوا  التي  إرتريا  إلى  عنوة  منهم 

 .مالنظاجراء قهر واضطهاد 

الذي   الوقت  وفي  اإلرترية،  الوطني  اإلنقاذ  جبهة  في  إننا 

تزايد فيه معاناة شعبنا جراء سياسات النظام الداخلية  ت

وكافة   الديمقراطي  التغيير  قوى  ندعو  والخارجية، 

تمر   التي  الحاسمة  التاريخية  اللحظة  هذه  في  الوطنيين، 

ا الديكتاتوري  النظام  استمرار  ظل  وفي  بالدنا،    لتنكر بها 

بقاع  للدم من  غيرها  وفي  تقوربا  في  سالت  التي  الزكية  اء 

إجهاض  إرتر  محاولة  في  واستمراره  وعرًضا،   
ً

طوال يا 

املجيدة،   ثورتنا  أهداف  وخيانة  الوطني  االستقالل 

لهذا   حٍدّ  وضع  بغية  النضال،  مضاعفة  إلى  ندعوها 

واملآس ي   التردي  حالة  من  شعبنا  وانتشال  النظام، 

ي التي  فواإلحباط  الجهود  يها.  عيش  توحيد  يتطلب  وهذا 

ني فاعل من أجل التغيير  واإلمكانيات وتسخيرها لعمل وط

شهداء   ألرواح  وفاًء  والوطن،  الشعب  وإنقاذ  املنشود 

إلى    
ً

وصوال الطويلة،  التحرير  معركة  شهداء  وكل  تقوربا 

والسالم   والعدالة  بالحرية  شعبنا  فيه  ينعم  وطن  بناء 

 .واملساواة

املناس ندوبهذه  مبة  الداخل  جدعوا  في  شعبنا  جماهير  دا 

ونبذ الفرقة والفتن ودعاتها ،    والخارج إلى توحيد صفوفها

التغيير   أجل  من  النضالي  العمل  في  بقوة  واالنخراط 

الجيش   قوات  منسوبي  ندعوا  كما  إرتريا.  في  الديمقراطي 

واألمن اإلرترية، التخلي عن خدمة النظام، وعن دورهم في  

ياز إلى جانب شعبهم ومطالبه  االنحزل، و قمع الشعب األع

 .رية والعدالة واملساواةالعادلة في إقامة دولة الح

 .عاشت إرتريا حرة مستقلة

 .السقوط للنظام الديكتاتوري

 .املجد والخلود لشهدائنا األبرار

 الهيئة التنفيذية لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

2021مارس  15
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  في املؤتمر الرابع لحزب النهضة اإلرتري كلمة تضامنية  قييلنفيذية رئيس الهيئة الت •
 

االفتتاحية   الجلسة  في  اإلرترية  الوطني  اإلنقاذ  لجبهة  التنفيذية  الهيئة  رئيس  برهانو  يوسف  الدكتور  املناضل  شارك 

بدأ الذي  النهضة اإلرتري،  الرابع لحزب  اف  للمؤتمر  املو الجمعة  يوم  الزوم، مساء  عبر  و   2021  مارس  26ق  أعماله  قد  . 

من قيادات الفصائل الوطنية وفي مقدمتهم قيادة املجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي. هذا    شارك في املؤتمر عددٌ 

فيها عمق العال تناول  التنفيذية لجبهة اإلنقاذ كلمة ضافية  الهيئة  املناضل رئيس  ألقى  تنظيمنا  وقد  بين  النضالية  قات 

ا نجاح  يطه الضوء على األوضاع ا  عن تسلرتري، فضأل وحزب النهضة اإل  لراهنة التي تمر بها إرتريا واملنطقة عموًما، متمنيًّ

رئيس الهيئة  )نص كلمة املناضل    .أعمال املؤتمر  والخروج بقرارات تساهم في دفع العمل الوطني املعارض قدًما إلى األمام

 (  12 التنفيذية في صفحة

  لعضوية التنظيم يرياتنو  يقدم فيذيةيئة التنرئيس اله •
 

والتنظيمية،   السياسية  الشؤون  مكتب  مسؤول  بحضور  اإلرترية  الوطني  اإلنقاذ  لجبهة  التنفيذية  الهيئة  رئيس  عقد 

 رس الجاري.اجتماعا تنويريا ألعضاء التنظيم في الرابع عشر من ما

ني اإلرتري للتغيير الديمقراطي،  جلس الوط سيما املتناول االجتماع أوضاع التنظيم وعالقاته بقوى املعارضة اإلرترية وال 

الحوار   في إقليم ونتائج  املنطقة بشكل عام، وما يجري  إلى مستجدات  باإلضافة  التنظيمات الوطنية،  الجاري مع بعض 

 تقراي بإثيوبيا على وجه الخصوص.

التنظيماستهل رئي التنفيذية الدكتور يوسف برهانو حديثه بشرح الوضع  الهيئة  ية، كما عرج على  ضة اإلرتر ي واملعار س 

ا السياسية والعسكرية  . وأكد  التطورات  إقليم تجراي  في  املتوتر  الوضع  القرن اإلفريقي، وخاصة  في بعض دول  لجارية 

اإلقليم    في  األزمة  حل  بضرورة  املبدئي  التنظيم  موقف  املوقف  على  بين  التمييز  ضرورة  إلى  مشيرا  السلمية،  بالطرق 

 اس ي. وقف السياالنساني وامل

في   في املجلس ودوره  التنفيذية املناضل نجاش عثمان عن آخر مستجدات الوضع  من ناحيته تحدث نائب رئيس الهيئة 

يعبر عن  املجلس  موقف  أن  على  مؤكدا  املجلس،  خارج  السياسية  القوى  مع  العالقات  الشعب    تنسيق  أكثرية  اقف  مو

 اإلرتري وقواه السياسية. 

فتح    ، لال وعقب حديثهما  قبل    ستفساراتاملجال  النقاش من  إثراء  مناسبة. فضال على  ردودا  التي وجدت  والتساؤالت، 

 الحضور باملداخالت املسؤولة والهادفة.

 :د مؤتمره السنوي فرع التنظيم في بريطانيا يعق •

  كزي "إنقاذتنظيم املر تحت شعار ال  2021-3-7الرترية في بريطانيا مؤتمره السنوي بتاريخ  عقد فرع جبهة االنقاذ الوطني ا

اء لجنة إقليم أروبا. وذلك في ظل ظروف استثناية تحيط بالوطن ،  الوطن والشعب فوق كل ش ئ" باشراف رئيس وأعض

 فرقةأخبار مت
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في وقت لم ترق فيه املعارضة    ، االرترية للمستوى املطلوب ملواجهة  إذ تدهورت االوضاع فيه لدرجة لم يسبق لها مثيل 

التحديات. تقييم  تلك  األوض  ومن خالل  النظام  اع،  تلك  النضال إلسقاط  تصعيد  في  يكمن  الحل  أن  على  املؤتمر  أكد 

إقامة النظام الديمقراطي البديل.   الدكتاتوري و

الى تصعيد نضاالتها لوضع نهاية س في داخل الوطن واملهجر  ريعة لسلطة القهر واالستبداد،  دعا املؤتمر جماهير شعبنا 

السياسيين  مة. وطالب املؤتمر باطالق سراح كل السجناء  طغمة الحاك الته ضد المشيدا بصمود شعبنا في الداخل ونضا

القابعين في سجون النظام الدكتاتوري منذ فجر االستقالل وحتى اآلن. كما طالب قوى املعارضة االرترية تناس ي خالفاتها  

ا املصلحة  الحقوقيةووضع  املنظمات  املؤتمر  ناشد  األولويات. كما  في مقدمة  أواملدنية    لوطنية  بدورها  االرترية  تقوم  ن 

الدكتاتو  النظام  وتعرية  عام. ودعا  بفضح  الدولي بشكل  واملجتمع  النظيرة  العاملية  املنظمات  لدى  أسمرا  في  الحاكم  ري 

يم  تحدة لتوفير الحماية لالجئين االرتريين في أثيوبيا عامة وفي إقلاملؤتمر كال من الحكومة االثيوبية الفيدرالية واألمم امل

 صوص. لى وجه الختجراي ع

الالئحة   إقرار  للفرع و السابقة  االدارية  الهيئة  املقدم من  األدبي واملالي  التقريرين  على  املصادقة  وبعد  املؤتمر  وفي ختام 

 .ه بانتخاب قيادة جديدة للفرع بطريقة ديمقراطيةالداخلية وخطط العمل للمرحلة املقبلة ،أنهى املؤتمر أعمال

  أمن نظام "هقدف" !!هاز بات على جيفرض عقو  يبو االتحاد األور  •

في الثاني والعشرين من مارس الجاري، على إرتريا بسبب  أفادت وكالة رويتر لألنباء بأن االتحاد األوروبي قرر فرض عقوبات  

في إرتريا. وذلك من خالل وضع جهاز األمن الوطني اإلرتري الذي   انتهاكات حقوق اإلنسان 

أبرها الجنرال  وا كاسا  يقوده  واالعتقاالت  ملكل ،  االستخباراتية  املعلومات  بجمع  ف 

 على القائمة السوداء. واالستجواب

املؤلف من  روبي  وقال االتحاد األو  التكتل  افق وزراء خارجية  أن و دولة على هذه    27بعد 

اإلجراءات اكد أن "جهاز األمن الوطني مسؤول عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  

القسري   القضاء واالختفاء  نطاق  والقتل خارج  التعسفية  االعتقاالت  إرتريا، وال سيما  في 

األصول في االتحاد األوروبي. وعدم إتاحة األموال ، بشكل مباشر أو غير    تجميد لألشخاص والتعذيب". وتشمل العقوبات  

مباشر ، ألولئك املدرجين. باإلضافة إلى حظر  السفر على أفراد هذا الجهاز.  وأضافت رويتر أن االتحاد األوروبي يفكر في  

  فرض مزيد من العقوبات على إرتريا

  :رايققي في تالعر ثيوبيا ترفض اتهامات أمريكية بالتطهير إ •

ا  على أحدث انتقادات   ذكرت وكالة رويتر لألنباء بأن إثيوبيا ترفض اتهامات أمريكية بالتطهير العرقي في تقراي، وذلك ردًّ

من اإلدارة األمريكية للعملية العسكرية اإلثيوبية في إقليم تقراي. وأضافت رويتر أن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن  

 دة  أنطونيو غوتيريش يبحثات انتهاكات حقوق اإلنسان في إقليم تقراي اإلثيوبي.ام لألمم املتحن العواألمي
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على   له  أساس  ال  اإلثيوبية  الحكومة  ضد  "حكم  االتهامات  إن  لها  بيان  في  اإلثيوبية  الخارجية  الشؤون  وزارة  وقالت 

: أنه يرغب في أن تحل قوات أمنية  لينكن قد صرح  وني باإلطالق، ويفتقر إلى املنطق".وكان وزير الخارجية األمريكي أنت
ً

قائال

 تحترم حقوق اإلنسان وال ترتكب "أعمال التطهير العرقي" محل القوات اإلرترية ومليشيات إقليم أمهرا  في تقراي. 

إر  البرملان، دخول قوات  أمام  في خطابه  أحمد  أبي  األثيوبي  الوزراء  رئيس  اعترف ألول مرة  متصل  إقليم  ترية  وفي سياق 

خ  من  تقراي  الرابع  في  اندلعت  التي  اإلقليم،  وحكومة  اإلثيوبية،  الفيدرالية  الحكومة  بين  العسكرية  املواجهات  الل 

نوفمبر من العام املاض ي. ويعد هذا أول اعتراف من نوعه بعد شهور من اإلنكار. كما اعترف أيضا بارتكاب فظائع خالل  

    .القتال. كما وعد بمعاقبة مرتكبيها
 

  ئات القتلى من املهاجرين األفارقة في حريق داخل سجن بصنعاءم •

عن   بصنعاء،  داخل سجن  األفارقة  املهاجرين  مئات  بحق  مروعة  مذبحة  بتنفيذ  الحوثيين  عاملية  إعالم  وسائل  اتهمت 

عربية"، نيوز  لـ"سكاي  سوتي،  جمدا  "أوروميا"  مستقبل  شبكة  رئيس  وقال  حارقة.  بقنابل  السجن  قصف  إن    طريق 

اعتقاالت واسعة األسابيع املاضية بحق املهاجرين، بغرض تجنيدهم للقتال في الجبهات وال سيما  لحوثيين شنوا حملة  ا

في ذلك السجن أو يفرض عليهم مبالغ مالية ال طاقة لهم بدفعها.   على الحدود السعودية، ومن كان يرفض يتم إيداعه 

دث فيه الجئون عن قيام الحوثيين بحملة  من داخل صنعاء يتح  ملاض يفبراير ا  22وأضاف سوتي "وصلني فيديو بتاريخ  

ألف    70ألف ريال مقابل االفراج على كل شخص تم اعتقاله من خارج صنعاء، و  150اعتقاالت وفرض مبالغ تصل إلى  

 ريال على من اعتقل من داخل صنعاء".

ع الحراس إلى االعتداء  ة الحوثيين، مما دفمعاملكما أشار إلى أن السجناء دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاًجا على  

قوة حوثية  تأتي  أن  قبل  السجن،  داخل  من  الحراس  وأخرجوا  أنفسهم  عن  دافعوا  السجناء  لكن   وصفًعا، 
ً
ركال عليهم 

 وترمي بالقنابل على مئات األشخاص املهاجرين الذين كانوا داخل السجن". 

 . فة إلى األثيوبيين في السجن املنكوب ن وسودانيين باإلضامالييوتضيف املصادر اإلعالمية عن وجود إرتريين وصو 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لجبهة اإلنقاذ رئيس الهيئة التنفيذية 

 دينا مفتي /   تصريحات السفير بشدة  يستنكر 
برها يوسف  الدكتور  املناضل/  دينا  ناستنكر  السفير/  اإلثيوبية  الخارجية  باسم  الرسمي  الناطق  تصريحات  بشدة  و 

الوطني لشعبنا.  التاريخ  حاول أن يزيف  سيادته الوطنية، و نعرض ل مفتي، والذي أساء فيها لنضاالت الشعب اإلرتري و 

الذي   الوقت  فيهوفي  اإلرتري  أكد  الوطني  اإلنقاذ  جبهة  رئيس  اإلرتري املناضل  الشعب  أن  على  هذه  سيتصدى    ة  ملثل 

تستهدف سيادته الوطنية ووحدة ترابه، والتي ضحى بالغالي والنفيس من أجلها، حذر األطراف اإلثيوبية    املحاوالت التي

للتصدي للمؤامرات  مواصلة هذا النهج املرفوض.  كما طالب القوى الوطنية بتوحيد قواها وحشد طاقاتها  مغبة  من  

 لوقت الراهن. اا وشعبها في التي تحاك ضد إرتري
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 الوطنية  استرقاق الشباب والفتيات عبر الخدمة: ا العبودية في إرتري

 بتصرف   " العربي الجديد"عن    نقال 

  تحقيق : عبد القادر محمد علي
 

 ا  م، تقريرً ٢٠٢١س ر ما ١٤لي في "العربي الجديد" عدد كتب الصحفي عبد القادر محمد ع

 ." "املنبر الحرعن الخدمة الوطنية في إرتريا. وتنقله "صدى اإلنقاذ" تعميما للفائدة في زاوية  
 

في التقرير: يهرب اإلرتريون إلى الخارج، للنجاة من    جاء

إلى   تحولت  التي  املدة،  محددة  غير  الوطنية  الخدمة 

قسري  عمل  في  للمجندين  واستنزاف  استغالل  عملية 

على   ضمن والسيطرة  الرقابة  إلى  تهدف  منظومة 

 .املجتمع من قبل الحزب الحاكم وأدواته السلطوية

الث عقده  في  إرتري  محمود  يقول  صالح  عمره.  من  اني 

للبناء"  "سقن  شركة  في  القسري  العمل  من  هرب  أنه 

للديمقراطية  الشعبية  الجبهة  لحزب  اململوكة 

خالل   ، بها  ألحق  التي  الحاكم.  أدائه فت  والعدالة  رة 

في عام   الوطنية  بعد عام من 2014الخدمة  ليتمكن   ،

معسكر   ضباط  "يستغل  ويضيف:  فرنسا.  إلى  اللجوء 

ال للخدمة  السخرة  ساوا  أعمال  في  املجندين  عسكرية 

لصالح تجار وشركات مملوكة لقيادات الحزب الحاكم 

أي  وبدون  قاسية  ظروف  في  للدولة"،  مملوكة  ومزارع 

ويتم   مادي.  مطالبتهم وصفمقابل  لدى  بـ"الخونة"  هم 

الوطنية  للخدمة  املعلن  الهدف  أن  ورغم  بحقوقهم.  

إع في  واملساهمة  الوطنية  الوحدة  تعزيز  إعمار  هو  ادة 

 ( التحرير  حرب  بعد  أنها  1991  -1961إرتريا  إال   .)

املجتمع  على  والسيطرة  للرقابة  كأداة   
ً
عمليا تستخدم 

و  استغالل  إلى  باإلضافة  الدولة  قبل  نزاف  استمن 

املجندين في العمل القسري. بحسب إفادة البروفيسور  

السويدي من أصل إرتري جايم كبرآب، أستاذ دراسات  

ج في  كتاب الالجئين  ومؤلف  بانك،  ساوث  لندن  امعة 

العبودية من أجل الصالح   الوطنية اإلرترية:  "الخدمة 

الجديد":   لـ"العربي  الشباب"، والذي قال  العام ونزوح 

ال الرق  وطن"الخدمة  من  إلى شكل  تحولت  إرتريا  في  ية 

منافذ   عن  يبحثون  املجندين  جعل  ما  الحديث، 

  ."للهروب منها

في معسكر  تطابقت شهادات خمسة مجن دين سابقين 

مزارع   في  العمل  على  إجبارهم  جرى  محمود،  مع  ساوا 

إرتريا   غربي  أفهمبول  و ملوفر  بمنطقتي  للدولة  تابعة 

 الحــر  بر املنـــ
  يعبر  ال   فيها يرد وما اآلخر، والرأي للرأي الزاوية هذه تخصص" اإلنقاذ صدى"

 اتبها ك  ظر ن وجهة عن وإنما اإلرترية، الوطني اإلنقاذ جبهة نظر  وجهة عن  بالضرورة
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القا لبعض  مخصصة  أخرى  ينتفعون  دة  وأراٍض  الذين 

بشكل شخص ي من بيع ما تغله، ضمن شروط عمل تتسم  

وصف   وفق  عبد"،  وكأنك  "تعمل  إذ  الشديد،  بالعنف 

ملا   من  محمود  الثانية  املادة  في  السخرة  وتعرف  يجري. 

رقم   القسري  العمل  تجريم  اعتمدها    29اتفاقية  التي 

ل  املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية، بأنها "جميع األعما

تحت  أ شخص  أي  على  عنوة  تفرض  التي  الخدمات  و 

التهديد بأي عقاب، والتي ال يكون هذا الشخص قد تطوع  

اختياره". بمحض  ما    بأدائها  على  التعريف  هذا  وينطبق 

البروفيسور   تأكيد  في إرتريا، وفق  يحدث للمجندين قسريا 

كبرآب، والذي رصد في كتابه: "إجبار املجندين على العمل  

بع األقارب  قريب ض  احتاج  إذا  املثال،  على سبيل  لقادة. 

يطلب   فقد  جديد،  منزل  بناء  أو  تجديد  إلى  عسكري  قائد 

استخدا  الجيش  في  قريبه  في  من  للعمل  املجندين  بعض  م 

موقع البناء الخاص به"، فضال عن إجبار بعض املجندين  

للعمل في الشركات اململوكة للجبهة الشعبية للديمقراطية  

، والتي تنشط في مختلف املجاالت مثل  جيشوالعدالة أو ال

  ."الزراعة والبناء والنقل والسياحة والتجارة

واطنيها املسجلين  لم تكشف السلطات اإلرترية عن عدد م

 في الخدمة الوطنية. لكن العقيد عزرا ولدي جبرئيل،  
ً
حاليا

معسكرات   مسؤول 

قال   إرتريا،  في  التدريب 

عام   كلمة    2010في  في 

خالل جان   مهر   ألقاها 

الذي   اإلرترية  الشبيبة 

لالحتفال   سنويا  يقام 

دفعات   بتخريج 

في   الجدد  املجندين 

حتى    1994دين من  معسكر ساوا إن العدد اإلجمالي للمجن

ذكر أن    2014ألف، وفي خطاب آخر عام    400م بلغ  2010

 .ألف مجند 500العدد اإلجمالي للمجندين بلغ 

باملدة اإلرترية  الحكومة  تلتزم  في  امل  ولم  عليها  نصوص 

بـ   واملحددة  الوطنية  الخدمة  إنشاء  إذ    18مرسوم   ،
ً
شهرا

املنصوص   بالعمر  تلتزم  ال  كما  املدة.  مفتوحة  عليه  صارت 

دون   هم  من  تجند  السلطات  باتت  إذ  املرسوم،  نفس  في 

 .عاما 50عاما ومن فوق الـ  18الـ

عام   الصادر  األممي،  الخبراء  لجنة  تقرير  بشأن    2019يشير 

الواسع  يق  بتط  "النطاق  إلى  والتوصيات  االتفاقيات 

اإلرتريين   على  القسري  العمل  لفرض  املنهجية،  واملمارسة 

ال من  محددة  غير  املتعلقة  لفترة  البرامج  إطار  في  وقت 

 ."بالخدمة الوطنية

إرتريا، في  الوطنية  الخدمة  انتهاكات  تتعرض  وتفاقمت  إذ 

البروفيسو  ما يقوله  لالغتصاب، وفق  ااملجندات  لنرويجي  ر 

كيجيتل ترونفول، أستاذ دراسات السالم والصراع في كلية  

 ( الجامعية  (  Bjørknes University  Collegeبيوركنز 

لـ"العربي  واملت ويضيف  األفريقي.  القرن  شؤون  في  خصص 

اقب السخرة في إرتريا، استنزاف سكانها  الجديد": "أهم عو

ب األكثر  شباوتفاقم الهجرة غير الشرعية ، وال سيما فئة ال 

املقررة األممية   الخدمة العسكرية. وهو ما تؤكده   من 
ً
هربا

دان إرتريا،  في  اإلنسان  حقوق  بحالة  املعنية  ييال  السابقة 

مايو/أيار  في  الصادر  تقريرها  في  قالت  والتي  افيتز،  كر

واإليذاء  2020 املعاملة  لسوء  يتعرضون  املجندين  إن   ،

تحرش واالنتهاك  لل البدني واللفظي، فيما تتعرض املجندات

ضباط  الجنس ي   يد  على  القسرية  املنزلية  والعبودية 

 الجيش.

 

 

 

 اضل القراء األف
 سهاماتكم!! ا و ًما بأرائكم حب دو نر 

ensf.info@gmail.com 

mailto:ensf.info@gmail.com
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  اإلرترية الوطني اإلنقاذ جبهةرئيس  برهانو،  الدكتور يوسفكلمة 

 اإلرتري  النهضة لحزب الرابع املؤتمر  في

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلرتري  النهضة لحزب للمؤتمر الرابع التحضيرية اللجنة  رئيس حقوص  صالح محمد املحترم السيد

   التحضيرية اللجنة أعضاء املحترمون  السادة

 .اإلرتري  النهضة حزب وقواعد قيادات املحترمون  السادة

 املؤتمر أعضاء املحترمون  السادة

 .رامكال الضيوف

 أقف  وأنا  غامرة  بسعادة   وأشعر ...  هذا  التاريخي  مؤتمركم  في  للمشاركة  دعوتكم  لتلبية  جدا  سعداء  ننح

!  اإلرترية   الوطني  اإلنقاذ  جبهة  أعضاء  كل  وباسم  باسمي  ملوتمركم،  االفتتاحية  الجلسة  ملخاطبة  أمامكم

 .الفرصة هذه إتاحة على لكم وشاكر 

  كونه   على  فضال   الرابع،  مؤتمركم  تحته  ينعقد  الذي!"  ! شيئ...  كل  ق و ف  واملواطن  الوطن  إنقاذ"    شعار   إن

 .لحزبكم الوطني التوجه اأيضً  ويعزز   ويعكس املرحلة، شعار  فهو  تنظيمنا، شعار  مع يتطابق

  وال .  وشعبنا  ببالدنا  تحيط   استثنائية   وخارجية  داخلية  سياسية  وتطورات  ،عصيبة  مرحلة  في  أننا  شك  ال 

 سيادتنا  فيه  تتعرض  وقت  في  ينعقد  لكونه  أهمية،  يكتسب  هذا  مؤتمركم  أن  على   كدؤ أ  أن  دون   أمر   أن  أريد

إقليمية  عظمى   قوى   بين  محموم  استراتيجي  -جيو  تنافس  ظل  وفي  ،للخطر  الوطنية ال  في  و قرن  منطقة 

 .األفريقي والبحر األحمر

 الوطني   مدورك   يز ز تع  شأنها  من  وهامة  بناءة  بقرارات  املؤتمر   هذا  من  ستخرجون   بأنكم   ثقة  على  إنني

 لعب  قد  وبالتأكيد.  الدكتاتوري   النظام  اسقاط  أجل  املشتركةمن  نضاالتنا  تعزز   نفسه  الوقت  وفي.  املعهود

  املجلس   واستمرارية  تأسيس  في  سيما  وال   ،املعارضة  قوى   أوساط  في  امميزً   اوطنيًّ   ادورً   تأسيسه  حزبكم منذ

  من   املزيد   يتطلب   الراهن،   الوضع  بأن  عليكم   يفوت  هأن  أعتقد  وال .  الديمقراطي  للتغيير   اإلرتري   الوطني

 ..الوحدة مسار  في إليه نطمح ما سياق في وكذلك. الوطن إنقاذ بغية السياسية املرونة

من   مكنتهما  متينة،  بعالقات طويلة لسنوات يتمتعان ظال  اإلرتري، النهضة وحزب تنظيمنا فإن. الختام وفي

 استعداد  على  أؤكد  أن  أود  املناسبة  وبهذه.  استراتيجية  القاتع  صافم  إلى  دؤوبة  حوارات  عبر   بها  اإلرتقاء

 .العالقة هذه وتطوير  لترقية اإلرترية الوطني اإلنقاذ جبهة

 !! األبرار لشهدائنا والخلود املجد

 !!...لشعبنا النصر 

 !! اإلرتري  النهضة لحزب  الرابع للمؤتمر  النجاح
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 ثر!! األويبقى 

 
 

 مد ناصر ح أحمد م  الشهيد للقائد الرمز  السيرة الذاتية     
 الستشهاده(مناسبة الذكرى السابعة نعيد نشرها ب)

 

 
 

 

 

اليوم   اإلرتري  الشعب   ا يودع 
ً
بارًّ بن وقائًدا  ا  أبنائه،  من  ا 

النبل   معاني  عنده  اجتمعت  وإنسانا  عطائه،  في  فريًدا 

والصدق والعفة واإلخالص، هو القائد الرمز أحمد محمد  

 ناصر. 

ي ولد وترعرع  وطن الذلن ااستشهد فقيدنا الكبير بعيًدا ع 

أج من  وناضل  حياتهفيه،  طيلة  إلرتريا    ،له  خاللها  وقدم 

 وشعبها كل ما يملك.  

في   اإلرتري  والشعب  ناصر  أحمد  الرمز  القائد  عنا  يرحل 

أمس الحاجة إلى دوره القيادي في النضال الجاري من أجل  

 التغيير الديمقراطي وبناء دولة العدل واملساواة في إرتريا.   

نال  املناض  ولد  • محمد  فأحمد  أبوبكر  باشا  بلدة  صر  ي 

ا
َ
بْين

َ
منطقة  ""ت أكلي    ديعوت  في  شرق  في  اقعة  الو

في  إرترية عريقة،  1946  عام   جوزاي  أسرة  . وهو سليل 

كنف   في  ناصر تربى  أبوه    جده  توفي  أبوبكر حيث  باشا 

شوم    . ويعتبر جده ناصر باشابفترة قصيرة  والدتهبعد  

ركة الوطنية اإلرترية والكتلة  ح ز الأحد أبرز رمو   بوبكر أ

في االستق املصير   اللية  تقرير  تكالبت    ،مرحلة حق  التي 

في   بارزة  بصمات  له  وكانت  األعداء،  مؤامرات  فيها 

 العمل الوطني.   

أحمد  • املناضل  القائد  تعليمه   تلقى  ناصر  محمد 

في  والتحق  قيح،  عدي  مدينة  في  واملتوسط  االبتدائي 

هي  1960العام   سبثانوية  )قهاال لي  في  زس   )

. ويشهد له  1964عام    ثانوي في تعليمه ال  وأنهى أسمرا،

في   املتفوقين  الطلبة  من  كان  بأنه  الدراسة  في  أقرانه 

 دراسته.  

وطني  • بيت  في  تربى  حيث  مبكًرا،  الوطني  حسه  بدأ 

بداية   في  الثانوية  للمرحلة  دراسته  فترة  وأثناء  عريق. 

املظاه تشهد  إرتريا  كانت  و الستينيات،  من  غرات  يرها 

للهيمنة   افضة  الر فترة  اإلثيوبيالنشاطات  وأثناء  ة. 

لجبهة   األولى  الخاليا  إلى  انضم  أسمرا  في  دراسته 

التحرير اإلرترية وكان من الطالئع األولى التي انخرطت  

القائد أحمد ناصر من   العمل الوطني مبكًرا؛ وكان  في 

فيها   واملشاركين  املظاهرات  لتلك  املخططين  بين 

    علية. بفا

الثانوي، • تعليمه  االنتهاء من  أحمد  التحق    بعد  القائد 

عام   في  اإلرترية  التحرير  جبهة  بصفوف  .  1966ناصر 

وُبعث إلى العراق ليلتحق بالكلية الحربية، وتخرج منها  

تقديًرا   وامليداليات  الجوائز  على  حاز  ا. 
ً
ضابط

منحه   حيث  املظالت،  وحدة  في  وتميزه  لشجاعته 

العراقي   مسدًسا    لالراح الرئيس  البكر  حسن  أحمد 

إ.  يد  وساعة نال  تقدير  كما  شهادات  ذلك  جانب  لى 

 عديدة. 

•  
ً
عاد إلى امليدان والتحق بجيش التحرير اإلرتري مناضال

الجيش،  وقائًدا،   تنظيم  إعادة  مسؤولية  وتولى 

له  وكانت  نهلها،  التي  العسكرية  العلوم  من  مستفيًدا 

التحرير   جيش  تطوير  في  واضحة  ي.  ر اإلرت بصمات 

أمل    ى وب الحياة. علر في مختلف د  ل وائأل وعصارات اتنشر فيه "صدى االنقاذ" عبر    حيزٌ 

  .ئ النجاحنحو مراف " نقاذصدى اإل "تخطو بهم ومعهم و ئها. ار ق  لدىل  أن تجد القبو 
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نضال زمالء  كل  بشهادة  فيها  كونجح  أحد  ه.  كان  ما 

جيش   بها  قام  التي  النوعية  للعمليات  املخططين 

للعمليات   ا 
ً
منسق وكان  الفترة.  تلك  في  اإلرتري  التحرير 

 داخل الجيش. 

الثوري   • املجلس  في  ناصر عضًوا  أحمد  املناضل  اختير 

أكتوبر   في  عقد  الذي  األول  الوطني  املؤتمر    .1971في 

األساسية  ا هذا   اللبنات  وضع  الذي  هة  لجبملؤتمر 

اإلرترية    ،التحرير 
ً
املجال  تدشين في  جديدة  النطالقة  ا 

والجماهيري  والعسكري  بعمليات    ،السياس ي  والقيام 

نوعية أزعجت وأنهكت العدو. وانتقلت الثورة آنذاك  

لتنتقل الثورة في   ،التوازن  مرحلة من مرحلة الدفاع إلى 

مرحل إلى  الهالنهاية  زمنية  جة  فترة  هذه  وكانت  وم. 

وج يكونو تتطلب  رجال  مستوى  ود  على    املسؤولية،ن 

الصناديد   هؤالء  أحد  ناصر  أحمد  الرمز  القائد  وكان 

 قاموا بواجبهم النضالي والقيادي خير قيام.   ن الذي

عام   • مايو  في  عقد  الذي  الثاني،  الوطني  املؤتمر  في 

و   ،1975 الثوري  للمجلس  رئيًسا  انتخابه    ةاللجنتم 

 .التنفيذية لجبهة التحرير اإلرترية

الفتر  • بين  في  لجبهة    1994  -1985ة  رئيًسا  اختياره  تم 

انتخابه   وإعادة  الثوري(،  )املجلس  اإلرترية  التحرير 

 .  2001رئيًسا للتنظيم في عام 

اإلرترية • الوطني  اإلنقاذ  لجبهة  األول  املؤتمر  الذي    في 

 فيذية.   ن ا التا لهيئتهتم اختياره رئيًس  2009عقد في 

لجبهة   • الثاني  املؤتمر  تنفي  اإلرترية  الوطني  ازل  اإلنقاذ 

في   استمراره  مؤكًدا  إرادته  بمحض  القيادة  عن 

أول   هذه  تكن  ولم  حياته.   من  يوم  آخر  حتى  النضال 

القيادة   ناصر عن موقع  القائد أحمد  فيها  يتنازل  مرة 

يلحون    بل كان  زمالئه  أن  إال  مرات،  عدة  ذلك  فعل 

مل  لتحملعليه   النضالي،  العمل  وقيادة  ا  املسؤولية 

 من إخالص وتفاني وقدرات قيادية فريدة.   هعن  عرف

النزاهة   • ناصر  أحمد  للقائد  الحميدة  الصفات  من 

الذات.  ونكران  الجم  والتواضع  واللسان  اليد    وعفة 

بزعيمً وكان   الكبرى،  ا  اإلرترية  الزعامات  بين  من  ارًزا 

الدوام   على  ملتصقا  اسمه  الوطن  يبقضاوظل  ا 

املو   وهموم 
ً
مقاتال كان  أنه  حين  ففي  اإلرتري.  اطن 

يمتلك   كان  وأرضه،  وطنه  تحرير  أجل  من  شرًسا 

صفات القائد املحنك الذي لم يسجل له التاريخ يوًما 

ا ميز فيه بين مختلف مكونات الشعب اإل 
ً
 رتري،  سلوك

تحرير   • أجل  من  املقاتلين  بين  شرًسا   
ً
مقاتال أيًضا  كان 

يقتصر جهده على  وفي الوقت نفسه لم    شعبه، أرضه و 

النضال   بأن  التاريخ  وسيشهد  العسكري.  الصعيد 

وصل إلى ذورته في عهد قيادته. وفي هذا العهد   تري اإلر 

اتسعت جبهة التحرير اإلرترية بانضمام أبناء كل فئات  

إرتريا  شعبنا أرجاء  كل  ومن  جيش    ،إليها  وأن  خاصة 

الكبيرة في مختلف   سكريةالتحرير اإلرتري وعملياته الع 

خاللها  م وتحررت  كبيًرا،  تطوًرا  شهدت  إرتريا  اقع  و

أن   وقبل  اإلرترية.  املناطق  من  كبيرة  وأجزاء  ا، 
ً
مدن

تكالب   السريع،  التطور  هذا  الجبهة  أعضاء  يستوعب 

ع  جهات  من  األعداء  ضدها عليها  وحيكت  ديدة، 

اقف   املو ومن  انكسارها.  إلى  أدت  التي  املؤامرات 

للمناضل  ساملح   الشجاعة تحمل  نأحمد  وبة  أنه  اصر 

ا بصورة شخصية 
ً
ا باهظ

ً
  نتيجة هذا االنكسار ودفع ثمن

 في هذا السبيل.  
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من   • كبيرة  دبلوماسية  بجهود  ناصر  أحمد  القائد  قام 

وا الدولي  التأييد  كسب  العادل  أجل  للنضال  إلقليمي 

لشعبنا. والتقى بمعظم زعماء الدول العربية البارزين.  

لهذا   في    الدور وكان  كبيًرا  التعاطف  إسهاًما  حشد 

بتحرير   توج  الذي  اإلرتري  الوطني  للنضال  والتأييد 

 .1991إرتريا من االحتالل اإلثيوبي في عام 

شعبنا • ألهداف  إرتريا  في  الحاكمة  الزمرة  خيانة    بعد 

أحمد   القائد  واصل  واالنعتاق،  التحرر  في  وتطلعاته 

داف.  هك األ ناصر نضاالته مع زمالئه لتحقيق كامل تل 

ا بارًزا، سواء في مرحلة الكفاح    أصبح رمًزاوهكذا   قياديًّ

التغيير   أجل  من  النضال  مرحلة  في  أو  املسلح، 

معركة   في  مقدرة  مساهمات  وقدم  الديمقراطي، 

الديمقر  دولة  التحول  بناء  أجل  من  الجارية  اطي 

 يتساوى في كنفها كافة اإلرتريين. 

كما   • ناصر،  أحمد  الرمز  القائد  عض  بوصفته  كان 

اإلقلي ية  الدوائر  برؤ  يتمتع  وفاته،  نبأ  مية عند سماع 

القرن   منطقة  وفي  إرتريا  في  لألوضاع  استراتيجية 

عنصر   كان  الفقيد  فإن  ذلك  عن  وفضال  األفريقي. 

ا وحوار،  الكثيرينوفاق  جعل  الذي  اإلرتريين  ألمر    من 

ووحدة   إلرتريا  أمان  صمام  ويعتبرونه  حوله  يلتفون 

وكانت بالنسبة    ةالوحد  شعبها.  ولجبهة  الوطنية  له 

التاريخ   وسيذكر  استراتيجية.  قضية  اإلرترية  التحرير 

الوحدة   لتحقيق  دائما  يسعى  كان  الفصائلبأنه    مع 

اقيل  اإلرترية. إال أن قيادة الجبهة الش عبية وضعت عر

ظل   التي  الوحة  مساعي  املناضل أمام  أحمد    يبذلها 

 ناصر ورفاقة في الجبهة.   

ال • العاش  نار قائد  أحمد محمد  إرتريا  مز  أجل  من  صر 

عاهد   كما  الهم،  هذا  يحمل  وهو  واستشهد  وشعبها، 

 رفاقه في املؤتمر الثاني لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية.

أ • الرمز  القائد  لخدمة  سخر  قلمه  ناصر  محمد  حمد 

التحديات    " مهم  كتاب  له  وصدر  شعبه.  قضايا 

اإلرتري".   للشعب  ي  املصيرية  إلص وكانت  ار  دستعد 

 الشعب اإلرتري ونضاالته وقراءته لها. كتاب هام عن  

عبد  عاد  س سيدةالاملناضل أحمد محمد ناصر متزوج ب •

 )عمار(.  ، وله بنت )بردى( وابنهللا

قائد نعاهد  ناصر  إننا  محمد  أحمد  املناضل  ورمزنا  نا 

تتحقق   حتى  شهدائنا،  كل  ودرب  دربه  على  سنسير  بأننا 

م  سقطوا  التي  أجلهااألهداف  العد   ،ن  دولة  ل  ونبني 

 واملساواة والديمقراطية. 

رحمة   ناصر  محمد  أحمد  الكبير  الفقيد  هللا  رحم  أال 

والشهداء   الصديقين  فسيح جناته مع  وأسكنه  واسعة، 

 والصالحين و 
ً
 ا. حسن أولئك رفيق

                   

 جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية                     
 


