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 . مرضيا  ضيا  اانتقل إىل جوار ربه ر 
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معلمي وزمالء دراسيت وسجناء الرأي والضمري إليكم أهدي مجيعا هذا 
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 شكر وعرفان

 ،سيدان حممد عليه الصالة وأزكى التسليم وبعد والصالة والسالم على أشرف خلقه رب العاملني هلل احلمد

ال يسع الباحث إال أن يشكر لكل الذين سامهوا يف إخراج هذا البحث هبذا الشكل، وأخص ابلشكر يف 

اف على هذه اللذين تفضال ابإلشر  "حبر الدين جئ فا"والدكتور  "لقمان الطّيب"هذا املقام الدكتور 

الدراسة وكان نصحهما وتوجيهاهتما خري معني فجزامها ريب خريًا. كما أتقدم ابلشكر للحزب اإلسالمي 

اإلرتري للعدالة والتنمية الذي سهل يل املقابالت مع كوادره وأمدين ابلواثئق املطلوبة للبحث كما ال يفوتين 

ين أمدوين ببعض الواثئق والدراسات املهمة يف أن أشكر القائمني على مركز دراسات القرن األفريقي الذ

  هذا املوضوع.

ستاذ على حممد حممود واألستاذ عبدهللا إمساعيل واألستاذ على األوالشكر أيضًا موصول لكل من 

الرمحن مرانت واألستاذ  الرمحن حراط واألستاذ عبد عمر كيكيا واألستاذ إدريس الشيخ حامد واألستاذ عبد

يم "قنادله" واألستاذ أمحدين صاحل والدكتور مكنون مجال الدين الشامي والدكتور حممد إدريس إبراه

عبداحلميد حممد على زرؤم والدكتور حممد إبراهيم نقاسى والدكتور حممود حممد على والدكتور عمر عبده 

ه عثمان زرآي والدكتور حممد أمحد شبيالي واألستاذ برهان جابر واألستاذ عبدالقادر انئب واألستاذ عبد

ذ ادريس يس. فلهم واألستاذ عبداحلفيظ آدم واألستاذ رمضان كاكاي واألستاذ حممد صاحل إبراهيم واألستا

 البالغة يف اجناز هذا البحث. إلسهاماهتمالشكر والثناء  مين مجيعًا جزيل
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 ملخص الدراسة

ل عام وإرتراي على وجه اخلصوص  احلبشية بشكانِتشار اإلسالم يف املنطقة تناولت قضااي  إّن هذه الدراسة

يف احلركة الوطنية اإلرترية يف إطارها العام وذلك أتصياًل ملوضوع اإلرتريني  دور املسلمنيكما تناولت 

رتري للعدالة والتنمية" حاليًا والذي تناولت وهو احلركة اإلسالمية اإلرترية "احلزب اإلسالمي اإل ؛البحث

وإسهاماته الثقافية، والتنظيمية، والسياسية يف الواقع اإلرتري، وما  ه،نشأته، وتطّور الدراسة ابلتفصيل: 

 يف سياق وقد مّت تناول تلك التطّورات  صاحب مسريته من إخفاقات ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية.

 الذي موضوع بفصل عام توضح فيه اإلطار العامحيث مهدت الدراسة لل ،ل الزمين واملوضوعيالتسلس

وحمطاته  إثيوبيا(-)إرتراي  اإلسالم يف احلبشة انتشار اتريخالدراسة   من بعده تناولت، و ستسري عليه

دور  .كما تناولت الدراسةاملنطقة بصورة خمتصرة ههذلإلسالم يف  سية الىت شكلت التسلسل التارخيىيالرئ

 استقالهلا انلت إرتراي أن إىلاملسلمني يف احلركة الوطنية اإلرترية اليت خاضت نضااًل سياسيًا وقتاليًا متكامال 

 سلمني يف إرتراي، برصدبداية تغلغل فكر مدرسة اإلخوان امل ابلرتكيز م. وقد تتبعت الدراسة1993عام 

 العقد السابع من ات القرن املاضي، مث العمل املنظم لإلخوان يف إرتراي  يفينالعناصر اليت أتثرت هبا يف مخس

من ني اإلرترية يف العقد الثامن من القرن املاضي، وما شهدته د املسلممث إعالن منظمة الروا ،القرن املاضي

توحد القوى اإلسالمية اإلرترية وإعالن حركة ار انقشت الدراسة ويف نفس املسة وتنظيمية. تطورات سياسي
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ت اجلماهريية والسياسية وما حققته من مكاسب يف اجملاالم 1988اجلهاد اإلسالمي اإلرتري عام 

واليت أدت يف النهاية إىل انقسامها إىل جناحني: جناح إخواين داخلية  وما الزمها من أزمات ،ةوالتنظيمي

الواقع اإلرتري منذ ذلك  ات وحتدايت يفتطور  مناإلسالمي وما شهده التيار  م.1993وآخر سلفي عام 

 سياق املنهجتة فصول يف يف س . وبناًء على املناقشات والتحليالت السابقة املرتابطة زمنًا وموضوعاً التاريخ

 وتوصيات. نتائجفقد خلصت الدراسة إىل التارخيي التحليلي 
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ABSTRAK 

Kajian ini adalah berkaitan isu penyebaran Islam di Habsyah secara amnya dan Eritrea 

secara khasnya disamping peranan orang-orang Islam Eritrea dalam gerakan 

kebangsaan dan ianya juga merupakan tajuk kajian iaitu Gerakan Islam Eritrea “ Parti 

Islam Eritrea Untuk Keadilan Dan Pembangunan” pada masa kini.Kajian ini juga 

merangkumi secara terperinci mengenai penubuhan dan perkembangan parti ini serta 

sumbangannya dari sudut kebudayaan, organisasi dan juga badan politik di Eritrea serta 

menyentuh aspek kegagalan yang pernah mereka tempuhi dan kesemuanya ini disusun 

dalam satu bab mengikut turutan masa dan juga topic.Kemudian kajian ini menyentuh 

secara ringkas sejarah penyebaran Islam di Habsyah (Eritrea – Etopia) yang 

membentuk rangkaian sejarah Islam di kawasan tersebut.Kajian ini juga menyentuh 

aspek peranan masyarakat Islam dalam gerakan kebangsaan Eritrea yang telah 

mengharungi perjuangan politikya sehingga tercapainya kemerdekaan Eritrea pada 

tahun 1993.Kemudian kajian ini juga menyentuh tentang mula masuknya idealogi 

aliran Ikhwan al Muslimin pada era 1950 an di Eritrea serta menyenaraikan elemen-

elemen yang membawa perubahan kepada mereka. Kemudian diikuti dengan 

pembentukan parti oleh Ikhwan al Muslimin pada era 1970 an, penubuhan “Pertubuhan 

Perintis Eritrea” dalam era 1980 an.Dalam masa yang sama  kajian ini juga 

membincangkan mengenai penyatuan Angkatan Islam Eritrea dan melancarkan gerakan 

Jihad Islam Eritrea pada tahun 1988, serta menyentuh  perkara-perkara yang diperolehi 

hasil daripada gerakan jihad tersebut kepada system demokrasi, politik dan juga badan 

pertubuhan disamping membincangkan mengenai krisis-krisis dalaman yang akhirnya 

membawa kepada perpecahan dua puak iaitu puak “Ikhwan Muslimin” dan juga puak 
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“Salafi”.Berdasarkan perbincangan dan kajian terdahulu saya akhiri kajian ini dengan 

membentangkan hasil kajian dan mengemukakan beberapa cadangan. 
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ABSTRACT 

This study gives a brief background about the spread of Islam in the Abyssinian region 

in general and in Eritrea in particular, as well as it explores the role and contributions of 

the Eritrean Muslims in the Eritrean national movement struggle up to the 

independence day in 1993. The study discusses and analyses the history of the Eritrean 

Islamic movement in depth, starting from The initial influence which commenced 

during the 1950s and 1960s in which some well-known Eritrean figures were 

influenced by the Egyptian Muslim Brotherhood’s (MB) ideology, followed by 

formations of cells within the Eritrean society in the first half of the 1970s. The time of 

the Muslim pioneers organisation in the 1980s, The establishment of the Eritrean 

Islamic Jihad movement which sprang from the conference of unification of the 

Eritrean Islamist groups in November 1988 coupled with its political and organisational 

developments in the Eritrean arena. Equally, the study exposes the challenges and 

setbacks of the organisation. One of its obvious setbacks was the internal division in 

1993 which led to two factions (Muslim brotherhood and Salafi group). Since then, the 

Islamist factions in Eritrea continued to gain ground but also faced obstacles. This 

study adopted historical and analytical methods in order to recognise the multi-

dimensional nature of the issue. The study has been divided into six chapters, including 

the introductory and the conclusion chapters which contain the research findings and 

recommendations.  
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 مقدمة
احلديث عن أّي حركة سياسية تنشط داخل أي جمتمع يستدعي إلقاء نظرة عامة حول احلقائق األساسية 

لذلك اجملتمع ملعرفة السياقات املتحكمة على تلك احلركة السياسية. ولذلك سوف يتناول الباحث بصورة 

ن أتثريات واضحة يف مسارات العملية السياسية يف اتريخ إرتراي موجزة أهم املالمح األساسية إلرتراي ملا هلا م

 املعاصر، وهذه األساسيات ميكن إمجاهلا يف األمور اآلتية:

 :املساحة، السكان، الدايانت، اتريخ صراعات القوى الكربى عليها أمهية املوقع اجلغرايف،

تقع بني خطي عرض وهي يب للبحر األمحر، تقع إرتراي يف الشمال الشرقي يف قارة إفريقيا على الشاطئ الغر 

درجة شرقا، حيدها من الشمال والغرب السودان ومن  43- 36درجة مشاال وبني خطي طول  15-18

اجلنوب إثيوبيا ومن انحية اجلنوب الشرقي جيبويت ومن الشرق البحر األمحر، تبلغ مساحتها 

جزيرة، أكربها  126ألف كلم وهلا  . ويزيد طول ساحلها يف البحر األمحر عن1كلم مربع124.320

 .2جزيرة دهلك. وتنقسم إرتراي جغرافيا إىل األراضي املرتفعة واملنخفضة والسهل الساحلي

  

ا عن تعداد سكان إرتراي فال يعرف حىت اآلن على وجه الدقة لعدم وجود إحصائيات علمية أمّ 

يبلغ حوايل مخسة ماليني نسمة على وجه  حديثة، إال أّن التقديرات األولية تشري إىل أّن سكان إرتراي

                                                                 
 19ص ، )1983بريوت: دار الكنوز األدبية،  (، جغرافية إرتراي سيب، عثمان صاحل، 1
اخلرطوم: شركة املطابع السودانية  (،1991—1961املسلح  إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية يف حقبة الكفاح ،حممود عثمان ، إيلوس 2

 30-29ص ، ( 2003للعمالت احملدودة، 
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التقريب ولقد اختلف يف نسبة املسلمني فاملسلمون يقولون هم األكثرية بينما تقول احلكومة أن نسبة 

 % من السكان. 50املسلمني واملسيحيني متساوية نسبة كل منهما 

يتنوع فيها العرق  أما من الناحية االجتماعية فينقسم الشعب اإلرتري إىل تسعة جمموعات لغوية

وهي: التجري، والتجرنية، والعفر، والساهو، والبلني، واحلدارب، والباراي، والكناما إضافة إىل قبيلة الرشايدة 

 العربية.

فالتجري والتجرنية مها لغتان ساميتا األصل. أّما العفر والساهو والبلني واحلدارب فهي من 

 .1ناما فهما من اللغات النيليةعائالت اللغات احلامية. اّما الباراي والك

وأّما الرشايدة فهي قبيلة عربية تتحدث اللغة العربية كلغة األم وهي آخر قبيلة هاجرت إىل إرتراي 

 .2يف العصر احلديث من اجلزيرة العربية 

 أمهية املوقع

املكافئ ملضيق ابب  وألمهية موقع إرتراي االسرتاتيجي وامتالكها ساحاًل طوياًل على البحر األمحر، ولقرهبا

املندب جعلها عرضة ألطماع القوى الكربى على مر العصور، ابتداًء من الفرس والروم يف العصر القدمي، 

م فالربيطاين 1941-1890م مّث االستعمار اإليطايل 1890-1520والربتغاليني مث النفوذ الرتكي من 

                                                                 
 95ص ، ( 1984 ، بريوت: دار الكنوز األدبية ، )اتريخ إرتري،  سىب، عثمان صاحل 1
ترمجة جوزيف الصغري. )يريوت: دار  .. الرتكيب السكاين يف إرتراي العناصر والقبائلس. ف. انيدل. رتريإراجع للمزيد يف تركيبة اجملتمع  2

)بريوت: دار  ،إرتراي والتحدايت املصريية : دراسة واثئقية يف الشعب اإلرتري وكفاحه املسلح .حامد صاحل تركي، و(. 1977املسرة، 
 (.1979الكنوز األدبية، 
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-1962الستعمار اإلثيويب م ا1962-1952م واملرحلة الفيدرالية مع إثيوبيا 1941-1952

 م بعد ثالثني عاما من الكفاح املسلح ضد إثيوبيا. 1993. واستقلت إرتراي عام 1م1991

بعد إعطاء هذه اخللفية املوجزة للمالمح األساسية للواقع اإلرتري بقي أن يشري الباحث إىل أّن 

 أّن جمال هذه الدراسة سيكون اجملتمع اإلرتري يتكون من مسلمني ومسيحيني كما سبق اإلشارة إليه، إال

خمتصرًا يف االجتاه اإلخواين من احلركة اإلسالمية اإلرترية، احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية حاليًا، 

وذلك بعد إعطاء خلفية مبسطة للنضاالت السياسية ملرحلة أربعينات ومخسينات القرن املاضي والكفاح 

 .م1993املسلح حىت استقالل إرتراي عام 

 :اجملتمع املسلم يف إرتراي

جاء من  ا، ولغواًي وجغرافيًا. هذ النسيجيتكون اجملتمع املسلم يف إرتراي من نسيج غري متجانس عرقيً 

اعتناقه لإلسالم  خلفيات عرقية خمتلفة، ويتحدث لغات عدة، ويعيش يف مناطق جغرافية متباعدة، وحىت

ت هذه اجملموعات مع بعضها البعض وكونت هوية موحدة جاء يف حقب متباينة، لكن تدرجييًا انصهر 

وعملت ألهداف مشرتكة. فأنشأت يف أربعينات القرن املاضي، املؤسسات واملراكز اإلسالمية يف خمتلف 

اجملاالت، كاجلمعيات الدينية واملؤسسات التعليمية والقانونية واملؤسسات الثقافية واجلمعيات األخرى يف 

  ا ساهم يف دفع وازدهار حياة اجملتمع املسلم، خصوصًا يف املناطق احلضرية.مجيع أحناء إرتراي مم

                                                                 
-1961تراي يف فرتة الكفاح املسلحاملوقف العريب من قضية إر "  عمر ، زرآيو  .60ص ، مصدر سابق ، اتريخ إرتراي ، سىب 1

 27-26ص  (.2003 ، السودان ، إفريقيا العاملية ) جامعة حبث غري منشور قدم لنيل درجة املاجستري، "1991
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م تداعت بعض الشخصيات البارزة من املسلمني إىل أتسيس الرابطة 1946ويف ديسمرب 

اإلسالمية ككيان سياسي ينادي ابستقالل إرتراي، متخذًا الدين واللغة العربية ومفهوم االستقالل من 

وحدة لتلك التشكيالت املتنّوعة. وقد لعب بعض أعضاء هذه الرابطة مثل مفيت الداير االستعمار عناصر م  

اإلرترية آنذك )الشيخ( إبراهيم املختار وغريه دورًا هامًا يف تعزيز دور اإلسالم يف احلياة العامة يف إرتراي، 

التطور مل يدم طوياًل م. لكن هذا 1950-1940وتشكيل هوية اجملتمع املسلم يف إرتراي يف الفرتة مابني 

ألّن اإلمرباطور  .A/V.1/390بعد ربط إرتراي قسرًا مع إثيوبيا فيدراليًا، عرب قرار األمم املتحدة رقم 

اإلثيويب هيالسيالسي كانت له نظرة معادية للمسلمني اإلثيوبيني منذ البداية وابلتايل دفع بنفس النهج 

م ضد 1950النصف الثاين من عام  يفالتمييز أكثر  التمييزي ضد املسلمني يف إرتراي، فتنامى هذا

وأدى هذا القهر  .2املسلمني اإلرتريني يف مجيع اجملاالت االقتصادية والسياسية والتعليمية والوظيفية وغريها

حتت راية جبهة التحرير اإلرترية ضد إثيوبيا،  والقمع إىل اندالع الثورة اإلرترية بقيادة حامد إدريس عوايت

عاما من الكفاح املسلح على يد  30م بعد 9931انلت إرتراي استقالهلا من إثيوبيا يف العام إىل أن 

 اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي.

                                                                 
. 1950 -1941لن نفرتق نشوء احلركة السياسية يف إرتراي .أمل سقد، تسفاي مصدر سابق. و ، اتريخ إرتراي ، سيب للمزيد ارجع 1
 (.2007القاهرة : اجمللس األعلى للثقافة،  )، د احليسعيد عبرمجة ت

2
Miran, Jonothan. “A Historical overview of Islam in Eritrea.” Des Welt des Islams 45-2, 2005: 178-215. 

P.209                                      
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لكن جبهة التحرير اإلرترية هي األخرى واجهتها العديد من الصعوابت والنكسات يف فرتة  

ا كان: ظهور حزب العمل داخل وهذه االنكسارات كثرية جدًا لكن أبرزه كفاحها املسلح ضد إثيوبيا.

جبهة التحرير اإلرترية وانتهاكه ألبسط حقوق املقاتلني الذين وقفوا ضده وذلك ابلزج هبم يف غياهب 

 السجون حبجة وقوفهم ضد أيديولوجية احلزب الشيوعي.

وقد طالت تلك االنتهاكات لبعض الذين حيملون التوجهات اإلسالمية أو توجهات أخرى غري 

كما تتمثل النكسة األخرى يف االنقسامات الداخلية اليت أدت إىل احلرب  ب العمل املسيطر.توجهات حز 

األهلية بني جبهة التحرير اإلرترية واجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي واليت انتهت إبقصاء جبهة التحرير اإلرترية 

 من الساحة مما تسبب يف تفكيك جبهة التحرير اإلرترية إىل عدة فصائل.

د تفكك جبهة التحرير اإلرترية قامت بعض القيادات اإلسالمية اليت تعرضت للسجن من وبع

قبل حزب العمل يف الساحة وجمموعات أخري كانت تنشط يف السودان والدول العربية األخرى املتمثلة يف 

رجييا أتثري واضح يف احلركة اإلسالمية اإلرترية إبنشاء منظمة الرواد اإلسالمية اإلرترية وأصبح هلذه املنظمة تد

معسكرات الالجئني، ويف الطالب، والعمال يف السودان ويف دول اخلليج العريب إىل أن توحدت مع 

م وقد متخض عنه 1988جمموعات أخرى يف املؤمتر التوحيدي يف شرق السودان والذي عقد يف عام 

 . 1م 1988نوفمرب عام  30ميالد حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري اليت أصدرت بياهنا األّول يف 

                                                                 
  م.1988-11-30الصادر بتاريخ  يبيان اخلتامي للمؤمتر األول حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتر ال 1
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وكانت اجملموعات اليت كّونت حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري من اجملموعات اإلخوانية، والسلفية، 

ومن شخصيات مستقلة. وعملت هذه اجملموعات معًا حتت راية "حركة اجلهاد اإلسالمي" ألربع سنوات 

فأصبح يف الساحة اإلرترية حركة ونيف، وبعدها تعرضت إىل انشقاق على أساس املذاهب الفكرية، 

"اجلهاد اإلسالمي اجلناح السلفي" بقيادة حممد أمحد أبو سهيل واليت غرّيت امسها الحقًا إىل "حركة 

اإلصالح اإلرتري"، و"حركة اجلهاد اإلسالمي االجتاه اإلخواين" بقيادة عرفة أمحد حممد وهذا االجتاه أيضاً 

 ي، مث إىل احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية فيما بعد.غرّي امسه إىل حركة اخلالص اإلسالم

وكما سبق اإلشارة إليه فإن موضوع هذه الدراسة هو تطّورات االجتاه اإلخواين وال يشمل االجتاه 

السلفي إاّل ما اتصل منه مبوضوع الدراسة. وإّن االجتاه اإلخواين يف إرتراي منذ ظهوره كحركة سياسية يف 

لقرن املاضي عدل أو غرّي امسه عدة مرات من احلركة اإلسالمية اإلرترية إىل منظمة الرواد سبعينات ا

م مث إىل حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري عام 1982املسلمني اإلرترية بعد توحد اجملموعات عام 

ة عام م وأخريًا احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمي1998م، فحركة اخلالص اإلسالمي عام 1988

 م. 2004

وهذا التنظيم منذ ظهوره يف عقد السبعينات من القرن املاضي حتت املسّميات املختلفة أظهر قوة 

تنظيمية وسياسية ومسؤوليات اجتماعية، وكادر مقدر ومع ذلك مل يصل حىت اآلن منفردًا أو متحالفا إىل 

 لسياسي، أو إحداث التغيري فيه.درجة من القوة اليت متّكنه من موازنة معادلة القوى يف املشهد ا
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 مشكلة البحث: 

حلركة اإلخوان املسلمني يف إرتراي واليت ميثلها اليوم احلزب اإلسالمي اإلرتري  الرغم من التاريخ الطويل على

للعدالة والتنمية وما صاحبه من تطّورات يف الربامج والتغيري يف األمساء متشيًا مع متغرّيات الواقع، وعلى 

يتمتع به من شعبية وسط قطاعات مقدرة من املسلمني يف إرتراي، إاّل أنّه مل ينل دراسة أكادميية  الرغم ما

تدرس مسريته واألسباب والعوامل اليت أدت إىل ظهوره، وكذلك الظروف واملتغريات السياسية اليت 

ب والوسائل اليت صاحبت مسريته قبل وبعد استقالل إرتراي سلبًا أو إجيااًب، فضاًل عن فكره واألسالي

انتهجتها كمسائل االنفتاح والسرية والدمج بني اخلطط العسكرية واملدنية للوصول إىل السلطة، كما أنّه مل 

 يتم تقييم إسهاماته يف اجملاالت املختلفة األخرى تقييما أكادمييًا.

 أسئلة البحث:

 البحث حياول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟إرترايكيفية انتشار اإلسالم يف  .1

 ما دور املسلمني اإلرتريني يف احلركة الوطنية اإلرترية؟  .2

 ما احلقائق واألسباب الكامنة وراء ظهور احلركة اإلسالمية اإلرترية "احلزب اإلسالمي حاليًا"؟ .3
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ما الظروف والعوامل اليت أدت إىل حتويل احلركة من حركة إصالحية سلمية إىل قوى جهادية  .4

 م ؟1988مسلحة عام 

 ف البحث: أهدا

 هدف هذا البحث إىل حتقيق األمور التالية:ي

 بيان أهمّ حمطات التسلسل التارخيي النتشار اإلسالم يف إرتراي -1

 تسليط الضوء على دور املسلمني اإلرتريني يف احلركة الوطنية اإلرترية  -2

"، وعلى معرفة األسباب الىت أدت إىل ظهور احلركة اإلسالمية اإلرترية "احلزب اإلسالمي حالياً  -3

 ضوء ذلك ميكن معرفة ماهيتها وتقييم إجنازاهتا وإخفاقاهتا.

دراسة وحتليل الظروف والعوامل اليت أدت إىل حتويل احلركة اإلسالمية اإلرترية من حركة سلمية إىل -4

 م. 1988حركة جهادية مسلحة عام 

 أمهية البحث: 

ة يف اإلسالم ومن اهتمام تنظيم اإلخوان تنبع أمهية البحث من أمهية موضوع الدراسة مبسألة السياس

املسلمني يف العامل ابلعملية السياسية. وتربز األمهية األخرى من أّن إجراء دراسة أكادميية يف جذور واتريخ 

على حسب علم -تغلغل فكر اإلخوان املسلمني يف إرتراي سوف تكون إضافة علمية لكوهنا أول دراسة 
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سوف تساعد يف فهم ظاهرة اإلخوان املسلمني يف إرتراي. واألمهية الثالثة جترى يف هذ اجملال، و  -الباحث

تكمن يف أنّه مل يبق إال عدد قليل من الرعيل األول واألشخاص الذين انتموا لإلخوان املسلمني يف البداية، 

رة. ومن هنا ورأى الباحث أهّنا فرصة لتوثيق األحداث، والتثبت منهم مباشرة قبل أن ينتقلوا إىل الدار األخ

ميكن القول أهّنا سوف تكون مسامهة علمية، وستفتح آفاقا واسعة لدراسات قادمة يف نفس اجملال، كما 

ستزّود ابملعلومات واحلقائق للمهتمني بشؤون احلركات اإلسالمية يف القرن اإلفريقي لكوهنا أّول عمل 

 اجملال.  اأكادميي ىف هذ

 منهجية البحث: 

دراسة توثيقية يف املقام األول وحتليلية بدرجة أقل منها مىت ما اقتضى احلال إىل ذلك  ستكون هذه الدراسة

لكّوهنا أول دراسة يف هذا اجملال كما سبق اإلشارة إىل ذلك، مستخدمة املنهج التارخيي التحليلي لتتبع 

ة املتعلِّّقة أبدبيات واستنطاق أهّم ما ورد يف الكتب واملراجع، والدورايت، واإلحصاءات والتقارير الرمسي

ابختيار عينة طبقية قصدية منتقاة مْن كوادر احلركة  لباحثا البحث. إضافة إىل ذلك سوف يقوم

االختصاص ممن هلم عالقة مباشرة مبوضوع البحث إلجراء املقابالت، والتحاور معهم  اإلسالمية، أو ذوى

ومات وإجراء التحليل العلمي على أساٍس فيما خيدم أهداَف البحث، وسيكون لذلك األثر يف إثراء املعل

 متنٍي. 
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 حدود البحث:

 احلركة اإلسالمية اإلرترية، احلزب اإلسالمي للعدالة والتنمية حالياً  

 احلدود الزمانية للدراسة:

 م.1973-2012

 

 الدراسات السابقة:

وقد استفاد  وقف الباحث حول ما كتب يف هذا املوضوع من كتٍب ودراسات سابقة ملوضوع الدراسة،

منها استفادة مقدرة رغم قلتها، وسيكون تناول الباحث هلا هنا من ابب اإلشارة فقط مع احلرص على 

وهذه الدراسات تتنوع بني دراسات اترخيية ألحوال املسلمني  .عدم االختصار املخل أو اإلطالة اململة

-1941م( والربيطاين )1941-1890السياسية واالجتماعية يف عهد االستعمار اإليطايل يف الفرتة )

م(. وأخرى هتتم بدور املسلمني اإلرتريني يف أتسيس احلركة الوطنية ونضاالهتم السياسية يف مرحلة 1952

م( ضد االستعمار اإلثيويب وجمموعة 1991-1961م( والكفاح املسلح )1961-1941تقرير املصري )

ا دراستان تتعرضان ملوضوع البحث مباشرة، م. منه1991قليلة تناولت مرحلة الدولة اإلرترية من بعد 

ووردت يف البعض اآلخر إشارات ملوضوع البحث. وميكن تصنيف هذه الدراسات من حيث تناوهلا 
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للموضوع إيل صنفني: يف الصنف األول ظهرت كتاابت كثرية من املؤرخني واملهتمني بشؤون القرن اإلفريقي 

ه الكتاابت متيل إىل الرواية اإلثيوبية لتاريخ املنطقة اليت تتنكر يف املرحلة اليت سبقت استقالل إرتراي، وهذ

لوجود كيان إرتري مستقل ثقافيًا، واجتماعيًا واترخييًا من الشعب اإلثيويب، ومن هنا حاولت إثيوبيا ضم 

يم إرتراي إليها وجعلها اإلقليم الرابع عشر من أقاليمها مدعية أبّن ما يشاهد من مظاهر التسلح يف اإلقل

ليس إال متردًا داخليًا وال صلة له بثورة حتررية كما يعتقد البعض، وكانت ترى حل هذه املشكلة يف اإلطار 

الداخلي حتت عرش ملك ملوك إثيوبيا، ومن أشهر املؤرخني يف اتريخ إثيوبيا من الغربيني املتعاطفني مع 

   Ullendorff,Edward  ،2Hold Marcus 1هذه الرواية: 

هنالك صنف آخر من الدراسات تدحض هذه الرواية وتقول إن إرتراي مل تكن يومًا ما  وابملقابل

جزًءا من إثيوبيا، لكن توازانت جيوسياسية للقوي الكربى ىف املنطقة بعد احلرب العاملية الثانية، وتقاطع 

ه: "اتريخ حاجة إثيوبيا للبحر جعلت إرتراي عرضة الستعمار إفريق،ي ومن أشهر الكتب يف هذا االجتا

، و"حىت احلجارة حترتق يف  4، و"من وراء احلرب يف إرتراي" جملموعة من الباحثني3إرتراي" لعثمان صاحل سيب

 .5Pateman Roy،Against All Odds1إرتراي" لبامتان روي 

                                                                 
1   Ullendorff ،Edward. The Ethiopians: An introduction to country and people.  london, 1960 
2Marcus, Harold G. the life and times of Menelik 11 : Ethiopia 1844-1931. Oxford, 1975 

 . مصدر سابق.اتريخ إرتراي.سيب 3
بريوت: مؤسسة األحباث ).ترمجة: حممد مشموشي،،  وراء احلرب يف إرتراييفيدسون، ليونيل كليف، برخت هبيت سالسي، إعداد: ابزيل د 4

 ت(-د.العربية
5 Pateman، Roy. Eritrea even the stones are Burning. Trenton: Red Sea Press ,1990  
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مجيع هذه الكتب اليت أشار إليها الباحث أعاله تناولت القضية اإلرترية بشكل عام. أّما 

تناولت موضوع هذه الدراسة وهو دور املسلمني يف العملية السياسية يف إرتراي بشيء من  الدراسات اليت

 التفصيل فيمكن إجيازها على النحو اآليت: 

 A Short" :تـاريخ العملية السـياسية ىف إرتراي فـي كتابه 2Stephan Longriggتناول ستيفن لوجنريج       

history of Eritrea  ًم1944-1942 كبريًا يف اإلدارة الربيطانية يف إرتراي بني عام وكان املؤلف مسؤال، 

وصراعات املسلمني واملسيحيني يف القرن السادس عشر  ،وتناول املؤلف اتريخ اهلجرات إىل هذه املنطقة

كما تعرض ابلشرح والتحليل لتأثريات   ،وتدخالت القوي اخلارجية. وأتثري ذلك يف تشكل إرتراي املعاصرة

 سالمية يف العملية السياسية يف إرتراي. القوي اإل

 ،ومبا أن املؤلف كان من كبار موظفي املستعمرة فيبدو أنّه بذل هذا اجلهد لتقييم الوضع يف املستعمرة

 ،وتتنوع فيه العرقيات ،ووضع خططًا تتماشى مع سياسات املستعمر يف جمتمع يتحدث لغات عدة

هذا الكتاب سيستفيد منه  ،وتتباين فيه أمناط احلياة املعيشية ،وتتقامسه الداينتان اإلسالمية واملسيحية

الباحث يف مرحلة معيّنة وهي مرحلة أربعينات القرن املاضي اليت أتسست فيها نواة احلركة الوطنية اإلرترية 

 ومل يتعرض الكتاب ملوضوع األطروحة إال يف تلك اجلزئية. ،ذات الطابع اإلسالمي

                                                                                                                                                                                             
 
1 Connel, Dan. against all Odds: A Chronicle of the Eritrean revolution. Trenton: The Red Sea Press, 
1993. 
2 H.Longrigg, Stephen. A Short history of Eritrea. Oxford: Clarendon Press, 1945.         
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إىل  1م"1952-1941إرتراي املستعمرة يف مرحلة االنتقال اسكس ىف كتابه "وقد تطرق كندى تريف    

نشأة العملية السياسية ىف إرتراي وكان املؤلف سكرتريًا مدنيًا لإلدارة الربيطانية ىف إرتراي. ومبا أنّه عايش 

ورسم  ،ك الفرتةتكوين األحزاب السياسية فقد قدم قراءة عميقة لديناميكية القوي اإلسالمية اإلرترية يف تل

واحلاضنة هلا سواء كانت مجعيات أو مؤسسات أو  خريطة واضحة ألهدافها، وفاعليتها واخللفيات املساندة

 شخصيات ابرزة يف اجملتمع اإلرتري املسلم.

ويظهر تريفاسكس يف حتليله هذا معرفًة دقيقًة ابملكوانت االجتماعية والدينية للمجتمع اإلرتري. أّن    

ة سوف يستفاد منها كالدراسة السابقة يف األحوال االجتماعية والسياسية يف املرحلة االنتقالية هذه الدراس

 م وهي جزئية يسرية من موضوع أطروحة الباحث احلالية.1941-1952

حول  1977عام  مقااًل أكادميياً يف 2( Lioyed Elling Son) ويف نفس االجتاه كتب ليويد إلينج سن    

ويتعرض ابلتفصيل  ،م وتطورها يف تلك املرحلة1950-1941ظهور األحزاب السياسية يف إرتراي 

ال سيما كربى األحزاب  ،ألهداف األحزاب السياسية اليت كان يسيطر عليها املسلمون بشكل عام

 اإلسالمية على وجه اخلصوص )وهي الرابطة اإلسالمية اإلرترية(. 

                                                                 
بريوت: دار الكنوز األدبية،  ).ترمجة جوزيف صغري،1952- 1941إرتراي مستعمرة يف مرحلة االنتقالتريفاسكيس،. .ف.ك.ج 1

1984 .) 

2 Ellingson, Lioyd. “The Emeregence of Political Parties in Eritrea 1941-1950.” Journal of African History 
18, 1977: 261-28 
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ل سوف يستفاد منه يف ظهور األحزاب السياسية وكيفية تطورها يف تلك املرحلة  أهدافها وهذا املقا    

ووسائلها، واإلجنازات واإلخفاقات اليت صاحبت مسريهتا. وهي أيضًا تغطي جزئية صغرية من موضوع 

  الدراسة احلالية وهي دور املسلمني يف العمل السياسي.

بعد تتبع اتريخ الشعب اإلرتري منذ أقدم العصور  1إرتراي" اتريخّما عثمان صاحل سيب ىف كتابه " أ

حىت عصران احلاضر دحض املزاعم اإلثيوبية اليت دأبت على تشويه احلقائق التارخيية ملصلحة أهدافها 

و قد أفرد املؤلف الفصول الثالثة األخرية لتاريخ  ،منكرة وجود إرتراي ككيان مستقل اترخيياً  ،التوسعية

طنية والتحررية املعاصرة يف إرتراي. وقد وضع هذا الكتاب أصاًل للرد على املزاعم اإلثيوبية النضاالت الو 

املذكورة أعاله معتمدًا على حقائق التاريخ واجلغرافيا. ومل يتعرض الكتاب إىل موضوع هذه األطروحة إال 

لتأصيل التارخيي هلذه منه يف نقطة ا دوهذا الكتاب سيستفا إشارات ضمن سياق التاريخ العام إلرتراي.

 األطروحة. 

                                                                 
 . مصدر سابق.اتريخ إرترايسيب.  1
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العروبة واإلسالم كما تناول حممد سعيد انود عالقة اإلسالم والعروبة ابلقرن األفريقى ىف كتابه "

جملياً  ،حيث يرصد حلقات أحداث التاريخ يف املنطقة واليت هلا عالقات ابجلزيرة العربية 1ابلقرن اإلفريقي"

كالعالقات التارخيية بني   ،ي يعرتي أحياان هوية واتريخ هذه املنطقةبذلك لألجيال الضبابية والغموض الذ

هذه الشعوب سواء كانت عالقات قرابة يف أصول األنساب أو دينية يف االعتقاد أو ثقافية أو جتارية 

موغلة يف أعماق التاريخ. ويتناول املؤلف أيضا املمالك اإلسالمية اليت قامت يف هذه املنطقة كمملكة زيلع 

 يفات وممالك غري إسالمية كالبجة وأكسوم وعالقتها ابجلزيرة العربية. وإ

وكذلك تنافس القوى االستعمارية يف املنطقة واتباع سياسة )فرق تسد( االستعمارية املعروفة واليت    

تلعب على انغام التناقضات يف اجملتمع احمللي بغرض التحكم فيه، وأبرز مظهر لذلك إاثرة الشكوك 

يات ضد العروبة واإلسالم يف منطقة القرن اإلفريقي إبفتعال معارك ومهية بني اإلسالم واملسيحية واحلساس

يقول املؤلف إّن تزعم صراع مسيحى إسالمي أو إفريقي عريب جيب اجتثاثه من  ،وأخرى بني العرب والزنوج

 جذوره حىت يعم السالم والتعايش بني مجيع الشعوب ىف املنطقة.

                                                                 
   ت.(.-د ،  د-د ، م-). د العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي .حممد سعيد ، انود 1
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لكتاب ذا قيمة كبرية يف كشف العالقات التارخيية بني منطقة القرن اإلفريقي ال شك أن هذا ا

واجلزيرة العربية بشكل عام والعروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي بشكل خاص وهو سيستفاد منه يف هذه 

اجلزئية فقط. وتتبع جوردن قربي مدهن الوعي السياسى املبكر للزعامات التقليدية ىف إرتراي ىف  

الدراسة كما   Peasants and Nationalism In Eritrea: A Critique Of Ethiopian Studies"1"كتابه

هي واضحة من عنواهنا وضعت أصال للرد على الدراسات اإلثيوبية اليت تشكك يف الوطنية اإلرترية. تناول 

اجتماعيًا درس املسألة   ملاً املؤلف ىف هذه الدراسة املسألة الوطنية اإلرترية من زوااي خمتلفة، وابعتباره عا

كظاهرة اجتماعية ذات سياق حملي، وتتبع فيها الوعي السياسي املبكر بني الزعامات التقليدية يف اجملتمع 

املسلم الرعوي يف املنخفضات وبعض القطاعات العمالية يف املدن اإلرترية. وتوصل املؤلف يف هناية حتليله 

أدت إىل إفشال املشروع اإلثيويب القاضي بضم إرتراي إىل إثيوبيا إىل إىل إّن هذه العوامل وغريها جمتمعة 

األبد. وهذه الدراسة قد تساعد الباحث يف كشف الدور الذى لعبته القيادات التقليدية يف اجملتمع املسلم 

لباحث والفرق بني هذه الدراسة وموضوع دراسة ا ،الرعوي والنقاابت العمالية يف العملية السياسية يف إرتراي

هو أن هذه الدراسة تركز على دور القيادات التقليدية يف اجملتمع الرعوي وبعض النقاابت العمالية يف احلركة 

                                                                 
1Trenton:  Peasants and Nationalism in Eritrea: A Critique of Ethiopian Studies.en. Gebremedhin, Gord 

Red Sea Press, 1989. 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

18 

وهذا طرف بسيط من موضوع دراسة الباحث اليت ترمي لتجميع مجيع أطراف احلركة الوطنية  ،الوطنية

 اإلرترية ودور احلركة اإلسالمية فيها. 

التجربة  أي Eritrea and Ethiopia: The Federal Experience هأّما ختسيت نقاش ىف كتاب

فيتناول املوضوع من وجهة نظر إثيوبية وهو حياول بوعي التشكيك يف مفهوم  1"الفيدرالية بني إرتراي وإثيوبيا

م( خمالفا بذلك النتائج اليت توصل إليها جوردن قربي 1962-1952احلركة الوطنية يف تلك املرحلة )

ومع ذلك يعترب من أهّم الكتب اليت تتبعت نشأة وتطّور احلركة  ،الدراسة اليت سبقت مناقشتها مدهن يف

 وأمهية وعي العنصر املسلم فيها والدور الذي لعبه يف احلركة الوطنية اإلرترية ىف تلك املرحلة. ،الوطنية

                                                                 
1New Brunswik: Transaction Publishers,  Eritrea and Ethiopia: The Federal Experience.Negash, Tekeste.  

1997.                              
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م( لكنه ال يفي 1962-1952والكتاب مفيد عمومًا يف تناول تلك املواضيع يف املرحلة ما بني )

ابلغرض الذي حنن بصدده، وهو موضوع احلركة اإلسالمية واليت ظهرت فاعليتها بصورة أّدق بعد تلك 

 Theراي جواناثن مريان ىف دراستهـالم واملسلمني ىف إرتـاملرحلة. ومن الباحثني الذين اهتموا بتاريخ اإلس

1Historical Overview Of Islam In Eritrea ية عامة عن اإلسالم يف إرتراي. صدرت نظرة اترخي أي

م ويذكر املؤلف أّن الغرض من هذه الدراسة هو تكوين مقدمة هلذا املوضوع 2005هذه الدراسة يف عام 

الذي مل يبحث من قبل إال يف نطاق حمدود ليشكل حافزًا إلجراء املزيد من البحوث والدراسات يف هذا 

اجملتمع  نشؤو ل إىل املصادر املكتوبة والدراسات املتخصصة يف اجملال. ولكن اآلن ميكن للباحثني الوصو 

املسلم ومؤسساته بعد ظهور إرتراي كدولة حديثة االستقالل إىل حيز الوجود ىف أوائل تسعينات القرن 

املاضي، وىف رأي املؤلف أّن أي عمل يف هذا احلقل سيشكل إضافة جديدة ىف مستوايت فهمنا لتطور 

رخيي يف إرتراي. وقد نظمت هذه الدراسة حسب تسلسل أحداث التاريخ اإلسالمي يف اإلسالم ودوره التا

إرتراي، وغطت بشكل خاص الفرتة من بداية القرن التاسع عشر وحىت مطلع القرن الواحد والعشرين 

 امليالدي.

لدينية وهذه الدراسة رغم أمهيتها يف مسالة انتشار اإلسالم يف إرتراي ودور الطرق الصوفية واألسر ا

 فيها إال أهّنا كانت مقدمة وجيزة يف غاية االختصار لفرتة حتتاج إىل دراسات عميقة.

                                                                 
1 Miran , Op.cit 
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 يفومن املؤلفني املعاصرين الذين اسهموا ىف الدراسات املتعلقة ىف إسهامات املسلمني ىف العملية السياسية 

 Faith in the Nation: Examining the Contributions of the“  :فيناسا يف دراسته-إرتراي جوزيف ل

11961”-Eritrean Muslims in the Nationalist Movement 1946 

م وترتّكز حول معرفة 2008هذه الدراسة أعدت لنيل درجة املاجستري من جامعة أوهايوا األمريكية عام 

الدراسة م( وتتبعت 1961-1946إسهامات املسلمني اإلرتريني يف احلركة الوطنية يف املرحلة مابني عام )

يف تلك الفرتة نشاطات القوى اإلسالمية وتطورها إىل حركة وطنية تنادي ابالستقالل. كما تناولت 

الدراسة الضغوطات اليت مورست ضد الكتلة االستقاللية من النظام اإلثيويب وحلفائه اإلرتريني الوحدويني 

ة، إال أّن كل هذه الضغوطات مل تثن رجاالت قبل وبعد ربط إرتراي مع إثيوبيا فيدراليًا عرب قرار األمم املتحد

 احلركة الوطنية من مواصلة نضاالهتم من أجل حترير كامل الرتاب اإلرتري. 

وتلك اجملهودات لآلابء املؤسسني كانت هي األساس لإلعالن عن ثورة مسلحة ضد النظام 

اي وإعالن استقالل إرتراي عام م واليت استطاعت بدورها إخراج اجليش اإلثيويب من إرتر 1961اإلثيويب عام 

 م بعد ثالثني عامًا من الكفاح املسلح.1993

                                                                 
1 Joseph L. Venasa. Faith in the Nation: Examining the Contributions of the Eritrean Muslims in the 
Nationalist Movement 1946-1961. MA degree University of Ohio , 2007  
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شك أن هذه الدراسة ذات قيمة كبرية، وهي ألصق دراسة مبوضوع البحث احلايل يف جزئية  ال

م( إاّل أهّنا مل تتعرض ملسألة احلركة 1961-1946مسامهات املسلمني يف احلركة الوطنية يف الفرتة ما بني )

مية بصورة مباشرة وال على دور املسلمني يف املراحل اليت تلت تلك املرحلة ألّن هذه قضااي كانت اإلسال

 خارج إطار هذه الدراسة.

رهان اإلسالم ومن الكتب الىت عنيت مبوضوع احلركة اإلسالمية اإلرترية كتاب إدريس أبعري "

ط القوة والضعف للحركة اإلسالمية وقد حاول الكاتب يف هذا الكتاب حتديد نقا 1السياسي يف إرتراي"

داخليًا وخارجيًا، وقد درس احلركة اإلسالمية على أهّنا حركة إرهابية استنادًا على املعلومات اليت قدمتها له 

احلكومة اإلرترية وكان هو أحد منظريها. و يبدو أن الكاتب قد ابلغ يف تقديراته على خطورة وهتديدات 

البها بل مل جيد مربرًا لقيامها، والفرق بني الكتاب وهذه الدراسة هو أّن هذه احلركة، كما أنّه قلل من مط

الدراسة هي دراسة أكادميية تعتمد على املنهج العلمي للتعاطي مع القضية خالفًا هلذا الكتاب الذي 

 اعتمد على اخلطاب املناوئ أحادي املصدر. 

                                                                 
 (9819القاهرة: مركز الدراسات السودانية،  ،)إرتراي ورهان اإلسالم السياسي .إدريس، أبعري 1
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"احلركة اإلسالمية اإلرترية مد صاحل املوضوع كتاب جالل الدين حم اومن الكتب الىت عاجلت هذ

درس الباحث احلركة اإلسالمية اإلرترية يف سياقها احمللي وعلى أهنا ظاهرة اجتماعية  1والعمل السياسي"

وانقش وجهات النظر حول مطالبها يف توزيع الثروة، والسلطة، وقضااي التعايش، واللغة الوطنية وغريها. 

ااي بشيء من التعميم كما أسقط أدبيات حالة اإلسالم السياسي وقد تناول الكاتب بعض هذه القض

والفرق بني دراسة جالل الدين  املوجودة يف املنطقة بشكل عام مع أنّه رمبا ال يتناسب مع احلالة اإلرترية.

حممد صاحل وهذه الدراسة هو أّن هذه الدراسة كما سبق اإلشارة إليه هي دراسة علمية تدرس احلركة 

 .اإلرترية، احلزب اإلسالمي حاليًا دراسة معمقة وصفًا وحتلياًل للوصول إىل نتائج علمية معتمدة اإلسالمية

"  1998 -1961" التيار اإلسالمي يف إرتراي:  2وقد تطرق عبد الوهاب الطّيب بشري يف رسالته العلمية 

سلمون اإلرتريون يف فرتة كما أنّه واضح من العنوان إن الباحث تناول عموم االجتاهات اليت نشط فيها امل

الكفاح املسلح وبعد االستقالل من وطنيني ويساريني وقوميني وبعثيني وإسالميني وهذه الدراسة يف غاية 

االختصار لفرتة حتتاج إىل دراسات عميقة كما تعاين أيضا من عدم الدقة يف تناول األحداث واألشخاص 

                                                                 
  (.2002 د.-دتدي الثقايف اإلرتري ،املن لندن :) .احلركة اإلسالمية والعمل السياسي .جالل الدين ، حممد صاحل 1
 ،لنيل درجة املاجستري قدم حبث تكميلي غري منشور " 1998-1961اريرتاي : يف يسالماإلالتيار " عبد الوهاب ، الطّيب بشري 2

 م(.1999السودان،  )جامعة اخلرطوم،
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لطّيب وهذه الدراسات إن هذه الدراسة ليست دراسة الوهاب ا يف تلك الفرتة. والفرق بني دراسة عبد

 للتيار اإلسالمي بعمومه بل هي متخصصة يف جزئية من اإلسالميني يف إرتراي.

ضمن مواضيع أخرى كتاب حممود   ابختصارومن الكتب اليت تناولت احلركة اإلسالمية اإلرترية      

" الثورة  2األمني حممد سعيد يف كتابه" و  1991-1961" إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية 1إيلوس 

  : 3كربآبوقامياإلرترية : الدفع والرتدي" 

Critical Reflections on the Eritrean War of Independence.  

 .Eritrea and Neighboure in the New world Medhani, Tesfatsion  4وتسفاظيون مدهاين 

order: Geopolitics, Democracy and Islamic Foundamentalism 

        

                                                                 
 مصدر سابق  ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
 1992 أمسرا : مطبعة دوقايل،) قصة اإلنشقاقات الداخلية يف الثورة اإلرترية ، – الثورة اإلرترية: الدفع والرتدي .األمني حممد سعيد، 2
.) 

3 Kibreab, Gaim. Critical Reflections on the Eritrean War of Independence.  Trento & Asmara: Red sea 
press, 2008. P, 316-319 
4 " Medhani, Tesfatsion. Eritrea and Neighbour in the New world order: Geopolitics, Democracy and 
Islamic Foundamentalism. Hambuurg: Munster Hamburg Lit, 1994              
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أبطروحة مباشرة أو غري مباشرة  وأخريًا فإن مجيع هذه الكتب والدراسات مفيدة وهلا عالقة

 الباحث إال أّن هناك بعض املالحظات يلزم اإلشارة إليها وهي:

جّل هذه الدراسات تركز يف قضااي التفاعالت السياسية يف مرحلة أربعينات ومخسينات القرن 

ي ومل تتناول املراحل اليت تلتها وهذا هو موضوع هذه األطروحة وبذلك يظهر أن هذه الدراسات مل املاض

تتناول إال جزئية يسرية وهي جزئية التأصيل التارخيى للموضوع. وأن بعض هذه الكتب يطغى عليها السرد 

 داايت األمر ابملآالت. التارخيي ومل تول أمهية كربى ملوضوع حتليل األحداث وربط السبب ابملسببات، وب

واحلقيقة أن جزءًا كبريًا من هذه الكتب ألف ألغراض سياسية من املستعمرين األوروبيني أو ممن  

اإلثيويب، أو متعاطفني مع هذا الطرف أو ذاك، أو كتاابت متثل الصراع -كانوا جزءًا من الصراع اإلرتري

 اي.القائم بني احلركة اإلسالمية والنظام القائم يف إرتر 

ومن هنا تظهر احلاجة امللحة إىل إجراء دراسة أكادميية تدرس واقع احلركة اإلسالمية دراسة 

وخاصة وقد انلت قضية اإلسالم السياسي الكثري معمقة، وصفًا وحتلياًل للوصول إىل نتائج علمية معتمدة. 

ل احلركات اإلسالمية من االهتمام من السياسيني والباحثني حيث كتب الكثري يف السنوات األخرية حو 

 السياسية بشكل عام لكن يف سياق القضية اإلرترية على وجه التحديد مل حيظ املوضوع بدراسة أكادميية.
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 الفصل الثاني
 إرتريا(-انتشار اإلسالم يف احلبشة )إثيوبيا

 عالقة احلبشة باجلزيرة العربية قبل اإلسالم املبحث األول:

 عالقة احلبشة باإلسالمالثاني: املبحث 

وملوك احلبشة يف القرن قورانج محد الصراع العنيف بني أ املبحث الثالث:

 السادس عشر

 الم يف إرترياتطّورات اإلس املبحث الرابع:

اإلسالم يف ظل التنافس الربتغالي الرتكي يف البحر  املبحث اخلامس:

 األمحر

ستعمارات الثالث )اإليطالي اإلسالم يف إرتريا يف حقبة اال املبحث السادس:

  والربيطاني واإلثيوبي(
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  املبحث األول:

  عالقة احلبشة ابجلزيرة العربية قبل اإلسالم

ودخول اإلسالم ومراحل انتشاره يف احلبشة عرب  ،بشة ابجلزيرة العربية قبل اإلسالمدراسة عالقة احل ن  إ

اإلسالمي يف املنطقة اإلرترية اليت هلا العالقة املباشرة ملوضوع هذه الدراسة هي  نتشارالتاريخ وصواًل إىل اال

 وإرتراي بشكلبشكل عام  يف غاية األمهية خاصة وأن  أغلب املراجع اليت تناولت اتريخ اإلسالم يف احلبشة

أو الغربية ما بعد القرن  التاسعو  الرابع عشر خاص، إم ا قدمية ككتب الرحالت العربية ما بني القرن

يراد األخبار بصورة سردية متقطعة تعجز عن إعطاء الصورة احلقيقية. إوكلها تعتمد على  ،السادس عشر

أو يطغى عليها الطابع  ،رة بقصد أو بغري قصدأو كتاابت ظهرت يف العصر احلديث أغلبها إم ا مبتو 

العمومى السطحي. لذا رأى الباحث تناول العناصر اجلغرافية والبشرية يف احلبشة وعالقتها ابجلزيرة العربية 

إرتراي( وحمطاته الرئيسة الىت شكلت التسلسل -اإلسالم يف احلبشة )إثيوبيا انتشارقبل اإلسالم واتريخ 

 قة بصورة خمتصرة.التارخيى هلذه املنط

 أوال: احلقائق اجلغرافية يف احلبشة التارخيية

 رواالستقراودواعي األمن  ،ةيإن  احلقائق اجلغرافية وتفاعالهتا يف أي بلد هلا أتثري كبري يف أمناط احلياة املعيش

طبائع فيها. وتساعد يف تتبع جمرايت األحداث والدوافع الىت تقف وراءها. كما تسعف يف فهم وتفسري ال

والسلوكيات املتحكمة يف الشعوب الىت تقطن تلك البقعة. وبالد احلبشة تتكو ن من سلسلة هضاب 

وأخرى  ،وجبال شاهقة تتخللها أودية عميقة بعيدة أو قصرية املدى، وسهول منقسمة بني صحراوي ة جذابة

 7000احلبشية بني رتفاع اهلضبة امكسوًة ابلغاابت الكثيفة ذات املرعى اخلصيب. ويرتاوح متوسط 
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. 1قدم 14000ويف بعض أجزائها من املرتفعات واجلبال تصل إىل  ،قدم فوق سطح البحر 8000و

 ،وتتمي ز بالد احلبشة بشدة الوعورة وصعوبة املسالك فيها مما جعلها يف كثري من األحيان يف عزلة عن العامل

وتتفنن  .2مات الغازين هلا عرب التاريخ ومن انحية أخرى كانت هذه احلوائط الطبيعية صدًا منيعًا هلج

الطبيعة يف بالد احلبشة وتعطيها مجااًل طبيعيًا رائعًا متنو ع األشكال قل  أن يوجد مثله يف بلد آخر "فتجد 

فيها آكامًا وجنادًا وجبااًل مكسوًة ابخلضرة وأنواع الزهور، ومتعممة ابلثلوج صيفًا وشتاًء. وجتد فيها مساء 

املناطق احلارة، وجتد فيها صحراء تعصف فيها  تووهادًا حارًة تنبت فيها نباات ،م طول العامملبدًة ابلغيو 

رتفاع وتتدرج فيها احلرارة حسب اال .3الرايح الشديدة، كما جتد فيها حبريات قائمة على مرتفعات شاهقة"

 ،الشرقية واألوديةوترتفع درجتها يف املنخفضات  ،فتنخفض مؤشرات احلرارة يف املرتفعات ،اضفواالخن

 وتعتدل جوًا يف املناطق املتوسطة.

وتزداد غزارة من يونيو إىل منتصف  ،وتسقط األمطار فيها خالل شهر مارس وإبريل ومايو

 ،4ديسمرب، وهذه املياه تفيض عن حاجة البلد وتتدفق بكميات كبرية عرب أهنارها العظيمة إىل دول اجلوار

وهنر  ،وبركة ،وقاش ،وأواش ،ويب شبيلى ،وأوموا ،ة كالنيل األزرقوتنبع من بالد احلبشة وداين كثري 

أابيوندي الذى يغذي حبرية اتان إحدى أشهر الظواهر الطبيعية يف اهلضبة. هذه هي األهنار األساسية يف 

 واعتدالاحلبشة والبالد تعج أبهنر كثرية أصغر حجما من تلك املذكورة آنفًا. إن  هذا التنوع يف التضاريس 

ووجود تربة الطمي الذهيب فيها جعل احلبشة من إحدى  ،وكثرة األمطار ،اجلو على مدار السنة يف اهلضبة

 جعلها جتتذب املهاجرين إليها عرب التاريخ. أفضل بالد العامل خصوبة للزراعة والرعي، مما

                                                                 
 11-10ص  ت(.-د ، ة النهضة املصريةب)القاهرة: مكت .اإلسالم واحلبشة عرب التاريخ .فتحي ، غيث 1

  .املصدر السابق 2
  .15-14ص .( 1964،  د-د ، م-،) د. اإلسالم اجلريح ىف احلبشةأبو أمحد اإلثيوىب 3

)القاهرة: شركة القدس للنشر  ، دراسة وحتقيق حممد عبدالوهاب فضل .رفع شأن احلبشان. جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، 4
  12ص .مصدر سابق،  و غيث .17ص  .(2007.والتوزيع
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 اثنيًا: اجلغرافية البشرية للحبشة 

د يعرف عن أصل سكان املنطقة ما قبل التاريخ على وجه أم ا عن جغرافيتها البشرية وأصل سكاهنا فال أح

ستقراءات التقريبية هلا تشري إىل أن سكان منطقة احلبشة ينتمون لكن الشواهد املتوفرة حىت اآلن واال ،الدقة

ويعتقد أن  أو ل من سكن هذه املنطقة هي  ،إىل سالالت تنحدر من أصول ثالثة نيلية، وحامية، وسامية

اجملموعة احلامية القادمة من اجلزيرة العربية عرب ابب املندب. وهنالك من يقول  يءلية حىت جماجملموعة الني

إن  القبائل احلامية نزحت إىل هذه املنطقة من القوقاز عن طريق مصر والنيل عرب موجات متعاقبة يف زمن 

زوح إىل خارج تلك املنطقة معهم أو الن االختالطغري معروف للمؤرخني مما دفع السكان األصليني إم ا إىل 

 1التقوقع يف مناطق حمدودة فيها. أو

كثري من قبائل تلك املنطقة عرب ابب ت  نزح 2آلف عام تقريبا سد مأرب قبل عشرة اهنياروعند 

واستوطنوا فيها واستطاعوا أن يفرضوا وجودهم فيها نظرًا ملا   ،املندب وجزيرة دهلك إىل اهلضبة احلبشية

ومعامل حضارية عريقة متمثلة  ،اجملموعات" من كنوز ال تقدر بثمن من الرتاث األصيل كانت تتمتع به هذه

واألساليب املتطورة للتحكم يف مياه األمطار عن طريق إنشاء  ،واملهارات الزراعية املتقدمة ،يف اللغة املكتوبة

معهم فنوهنم املعمارية  وزراعتها ابحملاصيل واألشجار، كما محلوا ،املدرجات واملسطحات على سفوح اجلبال

شتهرت هبا مدينة مأرب اوبناء السدود الضخمة الثابتة حلجز املياه اليت  ،وبراعتهم يف النحت على احلجر

وميثل اليوم اجملموعة النيلية قبيلة البازا والباراي يف إرتراي وقبائل أخرى يف أعايل النيل أما احلامية  3التارخيية".

روموا، واألغو، وسيدامو، والعفر، والساهو، والبلني، واحلدراب. وميثل اجملموعة فيمثلها الصوماليون، واأل

السامية األمهرا والناطقني ابلتجرنية يف إثيوبيا وقبائل التجري والناطقني ابلتجرنية يف إرتراي ابإلضافة إىل 
                                                                 

 .ة، حممد عبد هللاالنقري  و. 29. مصدر سابق، ص العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي .وانود 20 - 19ص .غيث، مصدر سابق  1
 24ص (. 1982 ، الرايض: دار املريخ للنشر ، )إنتشار اإلسالم يف شرق إفريقية ومناهضة الغرب له

 24ص  ، املصدر السابق 2
 31ص  ، . مصدر سابقالعروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي .انود 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



29 

 

فواصل واضحة بني هذه أقوام أخرى يف املنطقة. وجيدر هنا اإلشارة إىل أنه ال يوجد اليوم يف املنطقة أي 

رولوجيا األصول البشرية الطبيعية صافية العرق بل أهنا جمموعة ثأي املعروف يف علم األن ،اجملموعات الثالث

لغوية أصبحت تتكلم لغات من النوع النيلي، واحلامي، والسامي، واعرتهتا تداخالت وحتوالت من جمموعة 

ملنطقة قد تشكلوا عرب ردح من الزمن من عناصر ومن هنا ميكن القول أبن سكان هذه ا. إىل أخرى

منحدرة من األصول الثالثة كو نت منها يف احملصلة النهائية هذا اخلليط البشري املعروف ابلعنصر احلبشي 

 يف التاريخ.

وعلى الرغم من ذلك فإن  درجة االختالط تتفاوت من مكان آلخر، فكلما احندرت من اهلضبة 

بينما يبدو العنصر احلامى أكثر وضوحًا يف  ،ىب جتد العنصر النيلى هو الغالبحنو اجلنوب واجلنوب الغر 

وقبائل  ،الشمال حيث قبائل البلني واحلدارب وقبائل العفر والساهو يف السهول الساحلية للبحر األمحر

  األجو يف اهلضبة وسيدامو يف اجلنوب كما أنه يبدو غالباً يف قبائل الصومال واجلاال.

تشمل مناطق جتراي، وشوا، وقوجام.  وهيصر السامى فكان أكثر هيمنة يف أعايل اهلضبة أما العن 

وإمتد  ،وهذه املقاطعات الثالث جمتمعة أسست مملكة أكسوم التارخيية، وأصبحت هلا صوالت وجوالت

أصبح نفوذها إىل مناطق اهلضبة ومداخل الساحل الغريب للبحر األمحر املعروف اليوم ابلساحل اإلرتري. و 

 هلا نفوذ جتاري قوي عن طريق مرفأ عدوليس الواقع اليوم مبدينة زوال يف إرتراي.

وظلت العاصمة  ،1حية من القرن الرابع امليالدي الداينة الرمسية للمملكة احلبشيةيوأصبحت املس

مقاطعة من  الدينية يف املنطقة ملدة طويلة، وأصبح ملكها حامي محى النصرانية يف املنطقة. وكان ملكًا لكل

تلك املقاطعات وعلى رأسها ملك امللوك. واستمرت مملكة أكسوم على تلك احلالة لزمن طويل إىل أن 

                                                                 
 و 66املصدر السابق، ص  1

Trimingham, J, Spencer. Islam in Ethiopia. Great Britain: Frankcass &company limited, 
1952. P22  
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تعرضت للهزمية يف اليمن علي يد الفرس وزحفت قبائل البجة شديدة املراس من الشمال إىل أراضها، 

وهو التاريخ  1م1270-650ودخلت بعدها مملكة أكسوم يف عزلة اتمة لقرون عديدة استمرت من عام 

نتقل فيه حكم احلبشة إىل أسرة زاقوي األجوية احلامية اليهودية من مشال احلبشة كما سيأتى االذي 

 تفاصيلها الحقًا.

 اثلثًا: عالقة احلبشة ابجلزيرة العربية

اءات ال يعرف املؤرخون على وجه الدقة مىت بدأت العالقة بني الشاطئني للبحر األمحر، إال  أن  االستقر 

واإليعازات اخلربية القدمية اليت عثر عليها مؤخرًا يف مناطق خمتلفة كاآلاثر  ،التقريبية لبقااي آاثر احلفرايت

وسبئية يف منطقة مصوع كلها  ،وآاثر محريية يف منطقة احلاليب ،النبطية يف اجلزء الشمايل من بالد البجة

التصال والتواصل بني شعوب الشاطئني للبحر األمحر وتشري إىل أن  ا ،2يرجع اترخيها إىل ما قبل امليالد

يعود إىل عهود سحيقة، ويتضح ذلك من التأثري والتأثر اجللي يف أصول اللغات، والتشابه يف الثقافات 

عتقادات، والتماثل يف السمات البشرية حىت إن  بعض علماء اجليولوجيا يعتقدون أن  املنطقة كانت واال

 .3قشرة األرض ففصل البحر األمحر بينهما فلقت انرتقة واحدة حىت 

إن  سكان احلبشة على وجه العموم قد تكونوا من العناصر النيلية واحلامية والسامية كما سبق 

اإلشارة إليه. إال أن  خصائص اجملموعة السامية الىت وفدت إىل احلبشة من جنوب اجلزيرة العربية أكثر 

هذه اجملموعة من تقدم يف احلضارة وتطورًا يف اآلالت الزراعية  وضوحًا وسيطرة وذلك ملا كانت تتمتع به

 وغريها.

                                                                 
 41ص ، مصدر سابق .فتحي غيث 1
 34ص (. 1985)تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  .العالقات بني الثقافة العربية والثقافات اإلفريقية .يوسف فضل، 2

 34-33ص ، املصدر السابق 3
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أما أسباب اهلجرة من اجلزيرة العربية إىل هذه املنطقة فكان سبب اجلفاف والتصحر الذي ضرب 

عن حياة أفضل. ومن  اجلزيرة العربية، مما اضطر أهلها للعبور إىل الشاطئ اإلفريقي للبحر األمحر حبثاً 

 عن مناطق أكثر أمناً  حيث جترب املغلوب إىل الفرار حبثاً  ،هلجرة أيضًا احلروب بني القبائل العربيةأسباب ا

رتياد البحر من قدمي الزمان وكانت األرواحهم وأمواهلم. ومبا أن  سكان جنوب اجلزيرة العربية أيلفون 

م من ثالث جهات، من الشرق جتهوا إىل البحار اليت حتيط هبايف بالدهم قاهرة "فقد  ةالبيئياملؤثرات 

عن مصادر للرزق أو عن أماكن أخرى وراءها أكثر أمنا وأهنأ حياة، فبنوا سفن  واجلنوب والغرب، حبثاً 

وجابوا البحار واخللجان احمليطة هبم وقد حدث هذا  ،مث كربت مبضي الزمن ،مث الشراع الصغرية ،اجملداف

 .1قبل التاريخ"

وسهولة احلياة فيها عكس  ،وكثرة اخلريات ،الساحل اإلفريقي ولقرب ،ولألسباب سالفة الذكر

وعدوليس، ودهلك ومضيق ابب  ،ووجود موانئ كثرية كميناء سواكن ،احلياة القاسية يف شبه اجلزيرة العربية

إضافة إىل اعتدال املناخ الذي يطيب االستقرار فيه، فإن ه من الطبيعي أن يهاجر اليمنيون  ،املندب

 طلبًا للعيش الكرمي. فريقي للبحر األمحر وينشطون فيهن اجلزيرة العربية إىل الشاطئ اإلواحلجازيون م

واستقر  ،التجاري الواسع وخاصة يف تصدير العاج والذهب والعطور الونشط النازحون يف اجمل

اهتم التجار العرب يف البدء يف املدن الساحلية، مث توغلوا الحقًا إىل الداخل بغية توسيع دائرة نشاط

 .2التجارية

وابملقابل حصلت هجرات معاكسة إىل الشاطئ اآلخر ألغراض جتارية أو ألهداف دينية أو 

عندما طلب نصارى جنران النجدة من قيصر الروم  فمن الساحل اإلفريقي غزا األحباش اليمن ،سياسية

                                                                 
 23ص  ، مصدر سابق .النقرية 1
 34-33ص،  مصدر سابق. فضل 2
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فكتب  ،1ن الفرس)جستنيان( أثناء تعرضهم لالضطهاد من قبل ذي نواس ملك محري اليهودي املدعوم م

وعلى الفور ليب ملك احلبشة هذا  ،قيصر الروم إىل النجاشي ملك احلبشة يطلب منه النصرة لنصاري جنران

 .2الطلب فقام إبرسال محلة عسكرية بقيادة إرايط ومعه أبرهة األشرم 

  اهلدف الوحيد بل نأن  تشجيع الروم لألحباش الحتالل اليمن مل يكن جندة نصارى جنرا ويبدو

كانت الروم تطمع للوصول إىل اجلزيرة العربية أيضًا ألهداف دينية وسياسية واقتصادية وخاصة أن  هذه 

 ملوك محري الداينة لليهودية. اعتناقاملنطقة كانت تقع ضمن أتثري نفوذ الفرس العدو اللدود هلم بعد 

ذى الشك فيه أن  القوة وسواء أكان الدافع إىل غزو اليمن العامل الديين أو عوامل أخرى فإن  ال

بعد أن أحبرت من الساحل  ،3م520احلبشية قد قضت على القوة العربية يف جنوب اجلزيرة العربية سنة 

ة تذكر من الطرف ماإلرترى عرب ميناء عدوليس حيث نقلتها سفن رومانية إىل الرب اليمين دون أي مقاو 

حلملة يف البحر يرجع إىل عدم معرفة العرب ولعل السبب يف عدم مقاومة الطرف العرىب هلذه ا ،اآلخر

ابلقتال يف البحر، رغم أن  املصادر التارخيية تذكر معرفة العرب ابملوانئ اإلفريقية واألسيوية ألغراض جتارية 

ا مل تذكر للعرب قوة حبرية قتالية كالىت ذكرت للرومان وغريهم. لذا وصلت القوة احلبشية بكل سهولة  إال  أهن 

 األخرى للبحر، واحتلت أجزاء كبرية من اليمن.إىل الضفة 

حتالل حدث اخلالف املشهور بني إرايط وأبرهة، وتغلب أبرهة على إرايط وبعد فرتة من اال

ونصب نفسه ملكًا على بالد اليمن، ومترد على إمرباطور احلبشة وقصرت عالقته معه يف دفع جزية سنوية 

. ويروى أن  أبرهة األشرم بىن كاتدرائية عظيمة 4عاما تقريبا  بناءه ملدة سبعنيأله. وتوارث العرش بعده 

                                                                 
 25ص  ، مصدر سابق .اتريخ إرتراي. سيب 1
 اتريخ الرسل وامللوك ، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي. 91ص  ت (-د ، )بريوت : دار صادر ، 1ج الكربى الطبقات ابن سعد. 2

 105ص ، ت( -د ، )القاهرة: دار املعارف .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، 2ج
 ‘ 105ص  ، مصدر سابق ، 2ج اتريخ الرسل وامللوك و الطربى.‘  91مصدر سابق، ص  .1ج بن سعد الطبقات الكربىا 3
 ‘ 105ص  مصدر سابق، .2ج اتريخ الرسل وامللوك ، و الطربى‘  91مصدر سابق، ص  .1الكربى ج ابن سعد الطبقات 4
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ولريفع من شأن صنعاء  ،يقال هلا القليس يف صنعاء ليحج إليها العرب فيقلل من أمهية الكعبة يف مكة

ومن مث يكون له نفوذ على مجيع القبائل العربية يف جزيرة العرب. ومن أجل حتقيق ذلك  ،سياسيًا وجتارايً 

ويف  ،ز جيشًا لغزو مكة وهدم الكعبة ولكن هللا أهلكه هو وجيشه على مشارف مكة قبل غزوهااحللم جه

 ذلك نزلت سورة الفيل يف القرآن الكرمي حتكي عن تلك القصة.

ابلفرس  لالستعانةوشجعت هزمية األحباش يف وادي مكة ملوك محري بقيادة سيف بن ذي يزن 

، وبعد 1ميالدي 590حباش من اليمن، وقد مت هلم ذلك يف عام العدو اللدود للرومان واألحباش لطرد األ

تبديد مشل األحباش وختليص اليمن من حكمهم أصبح للفرس سيطرة على اليمن وأجزاء كبرية من اجلزيرة 

قبضة الفرس على السكان األصليني حىت  وازدادتالعربية وسواحل البحر األمحر، وطرق التجارة فيها 

م استبدل حىت فتح املسلمون اليمن يف السنة احلال وا حمتاًل مبحتل آخر، واستمر احلال على هذا أحس وا أهن 

نكماش يف م(. وهكذا بدأ نفوذ مملكة أكسوم أيخذ يف الضعف واال630الثامنة من اهلجرة النبوية عام )

ليمن وسيطرة الفرس املنطقة حىت انتهى هبا ابلعزلة التامة عن العامل اخلارجي وذلك نتيجة هلزمية احلبشة يف ا

على ممرات البحر األمحر وطرق التجارة املؤدية من وإىل مملكة أكسوم، وزحف قبائل البجة إىل اهلضبة 

"، وانتهاء 2احلبشية من اجتاه الشمال والغرب، واحتالل الساحل الغريب للبحر األمحر وتدمري ميناء عدوليس

أكسوم وبالد البنت وسواحل إفريقيا الشرقية واليمن  دوره التجاري كحلقة وصل يف البحر األمحر بني جتار

واهلند وفارس من جهة، ومملكة مروي ومصر والشام والروم من جهة أخرى، بعد أن ازدهرت لنحو تسعة 

 .3قرون"

                                                                 
 P t,Trimingham.op.ci 45و  .وما بعدها 41ص، مصدر سابق .فتحى غيث 1
 52ص ، مصدر سابق العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي. .انود. 57ص  ، مصدر سابق .اتريخ إرتراي .سيب 2
 Trimingham.Op.cit, P47و  
 58-57ص ، مصدر سابق. اتريخ إرتراي .سيب 3
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مهم حىت ال يفهم من الكالم السالف الذكر أن  مملكة أكسوم كانت  يءإىل شهنا ر اإلشارة دوجي

كان هلا نفوذاً أنه  سب املصادر املتوفرة وحبحل البحر األمحر والصحيح تسيطر سيطرة كاملة على سا

سياسيًا وليس تواجدًا فعليًا، وهذا النفوذ كان يقوى ويضعف على حسب الظروف. ومما يؤكد ذلك عدم 

رومانية محلت جنودها من عدوليس إىل اليمن  وجود قوة حبرية ململكة أكسوم والدليل على ذلك أن  سفناً 

ا مل تكن تسيطر على البحر واجملتمعات القاطنة يف جزر عند غز  وها لليمن، ويفهم من هذا ضمنيًا أهن 

األحباش لليمن فإن  احلبشة كانت دهلك، ومصوع، واملدن الساحلية األخرى. وإذا جتاوزان حادثة غزو 

ت التوابل، والبخور، لنسبة للعرب متجرًا كما يقول الطربي، فمنها كانت أتيت إىل اجلزيرة العربية منتجااب

والذهب، والعاج، وريش النعام، واجللود وغريها، كما كانت تغذي اجلزيرة العربية بقوى بشرية كبرية، يقول 

يوسف فضل يف ذلك "وكان األحباش أكثر من وفد إىل جزيرة العرب قبل اإلسالم، لقرب موطنهم منها، 

أخبار عن العصر اجلاهلي. ويشمل األحباش معظم  وهو استقراء ينبع من كثرة تردد ذكرهم فيما بلغنا من

 . 1سكان القرن اإلفريقي الصومال وبالد احلبشة وإرتراي وبالد البجة"

وقد كان واضحًا مسات الثقافة احلبشية يف اللغة العربية عندما وجدت بعض كلماهتا طريقها للغة 

لفاظ: مصحف، وبرهان، وحمراب، العربية نتيجة لالتصال الدائم بني األحباش والعرب، ومن هذه األ

يف القرآن الكرمي والسنة النبوية. ويبدو  كثريةوغريها حىت أن )اإلمام( السيوطي عدد مصطلحات حبشية  

أن  معظم من قدم إىل اجلزيرة العربية من احلبش يف ذلك الزمان جاءوا عن طريق جتارة الرقيق. وخاصة أن  

ة عند سادة العرب، فكان من أبنائهن من له شأن يف قومه. اجلواري احلبشيات كانت هلن  مكانة خاص

 .2ومنهم من اشتهر ابلشعر والشجاعة واإلقدام كعنرتة بن شداد، وخفاف بن ندية، وسليك بن السلكة

                                                                 
 36ص ، املصدر السابق 1
 40ص ، الصدر السابق 2
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، وهذا 1وقد احصى السيوطي يف كتابه رفع شأن احلبشان أربعني رجاًل من أبناء احلبشيات من قريش

ومن كثرة التداخل بني العرب واألحباش غلب السواد يف  العريباجملتمع يعكس مدى تغلغل األحباش يف 

بعض قبائل العرب "كبين سليم بن منصور وخضر حارب وخضر غسان بنو جفنة وخضر بن عكيم 

وخضر بين خمزوم، وهم بين مغرية آل الشاعر عمرو بن ربيعة زعيم مدرسة الشعر الغنائي اخلفيف اليت 

. وينقل يوسف فضل  2ومعظم جمموعة اخلضر هؤالء كانت تسكن احلجاز"ظهرت يف العصر األموي، 

كالمًا عن اجلاحظ يفيد إىل ميول األحباش إىل الطرب والرقص فكان أغلب املغنني يف احلجاز يف العصر 

اجلاهلي من العبيد السود، وكان من له شأن من األحباش يتأفف من ممارسة هذه املهنة كأمثاله من 

 العرب.

م العرب من األحباش اللعب ابحلراب يف املناسبات، وبعض أنواع الرقص كاحلجل. كما وقد تعل

أتت أربعة أشياء إىل قريش والعرب من جهة احلبشة: الغالية وهي نوع من الطيب، واملصحف الذى له 

والفنية ، هكذا أتثرت املسرية االجتماعية 3دفتان، ومحل النساء يف النعوش إذا منت، وصداق أربعمائة دينار

يف اجلزيرة العربية أتثرًا قواًي مبعامل الثقافة احلبشية وظلت آاثرها ابقية إىل يومنا هذا، حيت إن  عون الشريف 

"نشأة مدرسة احلجاز الشعرية الىت تفردت مبوسيقي خفيفة لتالئم الغناء،  التأثريقاسم يرجع إىل هذا 

 .4وزخرت أبلوان من الغزل احلسى اجملون"

تسعت دائرة مشاركتهم يف األدب، واللغة، واحلديث، ااإلسالم وعظم شأن السود، "فلما جاء 

والفقه، والعمل العام. وكان منهم بالل احلبشي الصحايب اجلليل، أول مؤذن لإلسالم، ومنهم أيضًا عطاء 

نعامة موىل بن أيب رابح فقيه مكة وحمدثها. وقد بلغ بعضهم شأوًا بعيدًا يف متثل ثقافة العرب ولغتهم كأيب 

ابن سعد والقحطان، وكان شاعرًا فحاًل وخطيبًا ال يبارى. وكان منهم أيضًا وكعيم احلبشي، أفصح من 
                                                                 

  327- 324ص ، مصدر سابق .السيوطي 1
 42ص، لسابقاملصدر ا 2
  330ص، املصدر السابق 3
 44مصدر سابق، ص .يوسف فضل 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



36 

 

العجاج، وقد أخذ منه علماء الشام، ومن أبناء الزجنيات عرار بن شاس القائد الشهري. ومنهم سعيد بن 

لد الزجني، من علماء الطبقة جبري أعظم أصحاب عبد هللا بن عباس يف احلديث، وكذلك مسلم بن خا

اخلامسة الذي أخذ عنه )اإلمام( الشافعي، ومنهم يزيد بن حبيب موىل األزد، وكان أبوه من سيب النوبة، 

. ومنهم السلطان أبو املسك  1وقد تقلد يزيد منصب اإلفتاء يف مصر، وأخذ عنه العامل اجلليل ابن سعد"

 .2سوداً حبشيًا خمصياً كافور األخشيدي الذي حكم مصر والشام وكان أ

رات وأخبار كثرية يف القران الكرمي والسنة املطهرة ترفع من شأن األحباش، اوقد وردت إش

وتتحدث عن خواصهم وحماسنهم، وأاثر تدل على مناقبهم، بل وقد ورد يف القرآن من ألفاظ بلغتهم، 

يدل على مدى أتثري األحباش  وتغىن كثري من شعراء العرب حبسن تعامل احلبش، ومجال احلبشيات، وهذا

 يف احلياة العامة يف اجملتمع العريب واملنطقة العربية.

 اخلالصة: 

األخرية أكثر سيطرة  ت اجملموعةإن  سكان احلبشة ينحدرون من األصول النيلية واحلامية والسامية، وكان

موطنها األصلي يف جنوب  وذلك ملا كانت تتمتع به من تقدم يف احلضارة وتطورًا يف اآلالت الزراعية يف

هنيار سد مأرب وهجرهتا إىل احلبشة حيث أقامت فيها مملكة أكسوم التارخيية، ااجلزيرة العربية قبل 

وابملقابل غزا األحباش جنوب اجلزيرة العربية وحاولوا بقيادة أبرهة األشرم هدم الكعبة املشرفة. وإذا جتاوزان 

للعرب كما يقول الطربي،كما كانت تغذي أرض للتجارة كانت   فإن احلبشة، حادثة احتالل احلبشة لليمن

بناء أصبح ألكلمات من اللغة احلبشية، كما مثلها غذت اللغة العربية باجلزيرة العربية بقوى بشرية كبرية، و 

احلبشيات دور مشهود يف املسرية االجتماعية والثقافية، ويف اجملاالت األخرى املختلفة يف جزيرة العرب عرب 

تاريخ. هذا مما كان من دور األحباش يف اجملتمع العريب، أم ا اتصال اإلسالم أبرض احلبشة فتلك قصة ال

                                                                 
 44ص ، املصدر السابق 1
  314ص ، مصدر سابق. السيوطي 2
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أخرى تكتسب أمهية كربى يف التاريخ اإلسالمي، وذلك ملا قامت به احلبشة من نصرة املسلمني وإيواءهم 

 .يف بالدها وهم يف حالة العسرة، كما سيأيت تناوله ابلتفصيل يف املبحث اآليت
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 الثايناملبحث 

 عالقة احلبشة ابإلسالم

بعث هللا رسول األانم عليه الصالة والسالم وأمره أن يبلغ رسالة ربه للناس أمجعني، فصدع ابحلق 

عدا –واستجابت لدعوته عصبة قليلة من أهل مكة "وكان معظم من آمن به وبرسالته صلى هللا عليه وسلم 

 والعبيد يف مكة، فنالوا كافة أنواع العذاب من املشركني فكان من املستضعفني –من آمن من أهل بيته

احلبس، والتعذيب ابلضرب، واجلوع والعطش من نصيبهم، كذلك طرحوا يف رمضاء مكة حيث يشتد احلر 

ليفتنوهم عن دينهم وبذلك تعدد البالء، فمنهم من فنت من شدة البالء الذي أصابه، ومنهم من صمد 

 . 1منهم"على دينه وعصمه هللا 

فلما رأى رسول هللا عليه الصالة والسالم ما حل أبصحابه وهو يف ظل محاية عمه أيب طالب 

الذي كان له مكانة بني أشراف قريش أشار إىل أصحابه أن يهاجروا، وملا سئل عن اجلهة نصححهم 

هبا ملكا ال يظلم  ابهلجرة إىل احلبشة، ففيما يرويه ابن إسحاق قال هلم "لو خرجتم إىل أرض احلبشة، فإن

مما أنتم فيه، فخرج عند ذلك املسلمون من أصحاب  عنده أحد، وهي أرض صدق جيعل لكم خمرجاً 

، وما أن وطأت 2رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة وفرارًا إىل هللا بدينهم"

طمأن رسول انجاشي فاستقروا فيها. فلما أقدامهم أرض احلبشة وجدوا األمن واملعاملة الطيبة من ملكها ال
                                                                 

 37ص ،( 2001اهرة: دار الفكر العريب، )الق ،ة ودوره يف صدر الدعوة اإلسالميةإسالم جناش احلبش سامية ، ،عبد العزيز منيسي 1 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  م :-)د .حتقيق وتعليق سعيد حممد اللحام ، 1ج  السرية النبوية .امللك، أيب حممد عبد  ابن هشام 2
 1985،  بريوت: دار الكتب العلمية . )3ج البداية والنهاية بن كثري. عماد الدين أيب الفداء إمساعيل . احلافظ246ص  .ت (-د
 19ص .(2002 ، ريوت: دار الكتب العلميةب . )1ج اتريخ اليعقويب .واليعقويب .64ص.(
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تبعهم الفوج الثاين من املهاجرين املسلمني إىل احلبشة حىت اهللا صلى هللا عليه وسلم إىل صدق النجاشي 

 .1ثين عشر ولداً امرأة، و ابلغ عدد املسلمني يف احلبشة اثنني ومثانني رجاًل، وستة وعشرين 

ة خرجت على آاثرهم ملنعهم من اهلجرة، لكنهم مل وملا بلغ قريش خروج املسلمني إىل احلبش

يدركوهم حيث ركبوا السفينة إىل أرض احلبشة اليت أصابوا فيها الدار واالستقرار، فعبدوا هللا يف أمان وسالم 

ال خيافون على دينهم وأنفسهم أحدًا سوى هللا سبحانه وتعاىل، أما قريش فقد آملها ما وجده أصحاب 

ستقرار دار وقرار يف احلبشة، فقرروا إيفاد سفارة إىل النجاشي ايه وسلم من أمان و الرسول صلى هللا عل

العرب عمرو بن العاصي ومعه عمارة بن الوليد  ةبقيادة أحد دها اً لطلب عودة املهاجرين، فأوفدوا وفد

راض جتارية. وقيل عبدهللا بن أيب ربيعة، وكاان على دراية ابألحباش، وقد سبق هلما السفر إىل احلبشة ألغ

وقد أخذ املبعواثن معهما هدااي كثرية من قريش لتوزيعها على النجاشي وبطارقته، ويف االجتماع مع 

النجاشي قاال: إن  هناك من سفهاء قومنا من نزل أبرضكم بعد ما فارقوا وعابوا دين أجدادهم، ومل يدخلوا 

. وطلب 2قريش منكم لتعيدوهم إىل دايرهميف دينكم، وجاءوا بدين جديد ال نعرفه حنن وال أنتم، فتطلب 

ال نؤمن ابهلل  النجاشي مساع رأي املهاجرين فرتافع جعفر بن أيب طالب نيابة عن املهاجرين فقال كنا قوماً 

منا، نعرف  ونعبد األواثن وأنيت الفواحش، وأيكل القوي منا الضعيف، ونقطع األرحام فبعث فينا رسوالً 

إىل عبادة هللا وحده، وترك املنكرات، وفعل اخلريات، فآمنا به وصدقناه، مث  نسبه وصدقه وأمانته، فدعاان

عد د عليه أمور اإلسالم وما تعرضوا له من قهر وظلم من قومهم لريدوهم إىل عبادة األواثن، كما ذكر 

 مما جاءهم فقرأ عليه صدر سورة مرمي أسباب اختيار اهلجرة إليه دون سواه. فطلب منه النجاشي شيئاً 

فبكى النجاشي وأساقفته مما مسعوا فقال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة مث قال 

بكم ومبن جئتم به من عنده، أشهد أن ه رسول هللا وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مرمي يف  للصحابة مرحباً 

                                                                 
 331-330ص  .مصدر سابق ، 2ج اتريخ الرسل وامللوك ، الطربي1

 335ص، مصدر سابق .2ج اتريخ الرسل وامللوك .و الطربي .70مصدر سابق، ص  .3ج البداية والنهاية .ابن كثري 2
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ريش وعاد إىل مكة اإلجنيل ورفض تسليمهم إىل قريش كما رفض هدااي القوم، ففشلت مهمة وفد ق

 .1خائبا

عاما معززين مكرمني جبوار النجاشي، مث عادوا إىل دايرهم يف  16وظل املهاجرون يف احلبشة حنو 

 .2السنة الثامنة للهجرة عندما أصبح للمسلمني العزة والقو ة يف اجلزبرة العربية 

يدعوه فيه إىل اإلسالم  وأم ا عن قصة إسالم النجاشي فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاابً 

وذلك يف العام السادس من اهلجرة النبوية مع حممد بن آمية الضمري ونص الكتاب: "بسم هللا الرمحن 

الرحيم من حممد رسول هللا إىل النجاشي األصحم ملك احلبشة سلم أنت فإين أمحد إليك هللا امللك 

روح هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة القدوس السالم املؤمن املهيمن وأشهد أن عيسى بن مرمي 

احلصينة، فحملت بعيسى، فخلقه هللا من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وأين أدعوك إىل هللا 

وحده ال شريك له، واملواالة على طاعته وأن تتبعين وتؤمن ابلذي جاءين، فإين رسول هللا، وقد بعثت إليك 

ه من املسلمني فإذا جاءك فأقرهم ودع التجرب فإين أدعوك وجنودك إىل هللا فقد ابن عمي جعفر ونفرًا مع

 .3بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسالم على من اتبع اهلدى"

فرد النجاشي إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم "بسم هللا الرمحن الرحيم إىل حممد رسول هللا من 

هللا ورمحته وبركاته من هللا الذي ال إله إال هو الذي هداين النجاشي األصحم بن أجبر السالم عليك اي نيب 

لإلسالم أما بعد: فقد بلغين كتابك اي رسول هللا فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء واألرض أن 

عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثُفروقًا إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك 

                                                                 
أيضا بشئ من  257ص ، مصدر سابق .رية ابن هشامابلتصرف, وس 71-69ص ، مصدر سابق .3ج البداية والنهاية .ابن كثري 1

 التصرف
 71-69املصدر السابق، ص  2
 89ص،  (1979 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،،  م-) د.3جاتريخ األمم وامللوك  .الطربي 3
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وقد ابيعتك و ابيعت ابن عمك، وأسلمت على يديه هلل  مصدقاً  إنك رسول هللا صادقاً وأصحابه، فاشهد 

رب العاملني، وقد بعث إليك ابين أرها بن األصحم بن أجبر فإين ال أملك إال نفسي، وإن شئت أن آتيك 

 . 1رسول هللا" فعلت اي رسول هللا فإين أشهد إمنا تقول حق والسالم عليك اي

ن النجاشي بعث ابنه إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ومعه ستني رجال من وذكر ابن إسحاق أ

. ومل تتوقف صلة النجاشي ابلرسول صلى هللا عليه 2احلبشة إال أهنم غرقوا يف البحر قبل وصول وجهتهم

 وسلم حىت بعد تلك احلادثة األليمة بل توثقت العالقة بينهما وتبادال الرسائل، وعندما مسع الرسول هللا

 .3م استغفر له وصلى عليه صالة الغائب630صلى هللا عليه وسلم بوفاة النجاشي عام 

سعد "موضع جدل السيما أن أكثر املؤرخني  فهميومع ذلك بقي إسالم النجاشي كما يقول 

أمجعوا على أن انتشار اإلسالم يف احلبشة أتخر طويال بعد مراسلة الرسول صلى هللا عليه وسلم. وروي أًن 

 .4اشي الذي كتب إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس ابلنجاشي الذي صلى عليه"النج

سم لعدم ورود ذكره يف سجل كما أن  بعض املصادر احلبشية تشكك يف وجود ملك هبذ اال

امللوك )كربا نقست( الذي حيوي أمساء ملوك احلبشة عرب التاريخ. لكن هذا السجل نفسه أي سجل 

( مع مصادر معروفة وموثوقة Sir Budgeنه بعض الباحثني وعلى رأسهم املؤرخ السري بدج )امللوك بعدما قار 

عن اتريخ العامل وجدوا فيه تناقضات كبرية يف األمساء ويف تسلسل فرتة حكم كل ملك من امللوك، األمر 

                                                                 
 89املصدر السابق، ص 1
 89ص  ، املصدر السابق 2
 70ص  ، مصدر سابق .3ج والنهاية البدايةوابن كثري.  .261ص  ، مصدر سابق .ابن هشام 3
 22ص  .مصدر سابقإنتشار اإلسالم يف شرقي إفريقيا يف العصور الوسطى.  .فهمي ، سعد 4
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يف تسلسل  الذي أدي ابلباحثني إىل احلكم عليه أبن ه عدمي القيمة، وأنه وضع مللء اخلاانت الشاغرة

 .1امللوك

وهناك من يرى أن  النجاشي الذي استقبل املسلمني هو جناشي إقليم مشال احلبشة، واملعروف  

، وآخرونابللغة احمللية "ببحر جناش" أي ملك الساحل وعلى رأس من يرى هذا الرأي فتحي غيث 

، وكانت الوالية الكربى واملعروف يف ذلك العهد أن ه كانت جناشيات كثرية يف احلبشة وهو واحد منهم

لنجاشي النجاشية أي ملك ملوك احلبشة وليست لنجاشي صاحب املسلمني. وال أدري السبب الذى 

، بينما أن  كثريًا من املصادر تذكر أن املهاجرين كانوا قريبني من االجتاهدفع أصحاب هذا الرأي إىل هذا 

وليست يف جناشية الساحل، ومنها ما جاء يف النيل األزرق يف قلب اهلضبة حيث مقر ملك ملوك احلبشة 

وبينهما عرض  ينجاشي يف ملكه، وسار إليه النجاشسرية ابن هشام: عندما انزع رجل من احلبشة ال

يظهر علي النجاشى فأرسلوا الزبري بن العوام ليأتيهم ابخلرب من املعركة بعد ما  النيل، فهم  املسلمون حىت ال

وقطع النيل اىل الناحية األخرى اليت هبا ملتقى القوم، وشاهد انتصار النجاشي نفخوا له قربة مث سبح فيها 

فعاد الزبري مسرعًا ليبشر املهاجرين بذلك. ويكتفي الباحث هبذا القدر يف هذه املسألة اخلالفية يف تفاصيل 

 اته.اهلجرة إىل احلبشة وإسالم النجاشى ألن  التوغل يف هذا املوضوع قد أيخذ البحث خارج مسار 

ومهما يكن من أمر إسالم النجاشي أو عدمه أو األسباب اليت دعته إىل قبول اإلسالم دون أن 

يعلن ذلك لقومه فإن  احلبشة كانت املركز الثاين الىت دخلها نور اإلسالم بعد مكة املكرمة. وملا أصبح 

ر واهلند عرب البحر طرق التجارة الشرقية بني مص علىلإلسالم قوة ومنعة وأصبح املسلمون يسيطرون 

                                                                 
  55ص ، مصدر سابق. غيث 1
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األمحر بعد كسر شوكة اإلمرباطوريتني الفارسية والرومانية، توافدت على الساحل الغريب للبحر األمحر 

 . 1ة على مدن الساحل الغريبيجمموعات كثرية من التجار العرب، وأسسوا مراكز جتار 

فيه نتيجة للفراغ ستفحال قراصنة األحباش إال أن  هذا الساحل أصبح لبعض الوقت غري آمن ال

القراصنة املتاجر وعرضوا  رات قبائل البجة للمنطقة. فهاجمالذي أحدثه دمار ميناء عدوليس جراء غا

للخطر ممرات التجارة فيها، ولتأديب هؤالء القراصنة أرسل اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف 

لك املنطقة مؤلفة من ثالمثائة رجل بقيادة هجري محلة عسكرية لت 20 عامميالدي املوافق  641عام 

. وعلى 2مل توفق بل هزمت على أيدي القراصنة علقمة بن جمزرة لغرض أتديب القراصنة، لكن هذه احلملة

ما يبدو فإن  فشل هذه احلملة العسكرية قد شجع القراصنة للمضي قدمًا يف القرصنة وهتديد طرق التجارة 

اروا على جدة ودمروا السفن الراسية هناك دون خوف من أي  رادع، فما  بل أغ ،اإلفريقييف ساحل القرن 

كان من الدولة اإلسالمية األموية إال  أن ترسل محلة عسكرية أخرى لطرد القراصنة من مركزهم يف جزر 

م، وكان 702ستيالء على أرخبيل جزر دهلك وكان ذلك يف عام دهلك، ومتكنت هذه احلملة من اال

 .3ستيالء على ابقى املراكز البحرية املهمة على الشاطئ اإلفريقيذه اجلزر بداية لالستيالء على هاال

الء القراصنة والذين مت ذكرهم كقراصنة أحباش، هم من ؤ "ومل حتدد املراجع التارخيية عما إذا كان ه

قائمة ريب يف أن   العفر أو البجة أو من شعوب وقوميات أخرى يف الساحل الغرىب للبحر األمحر. وال

االحتماالت ال ميكن أن تشمل إال العفر )الدانكل( والبجة، ألن  أفراد وجمتمعات مملكة أكسوم 

                                                                 
 45ص  .( 1998)القاهرة: عامل الكتب،  .اإلسالم واملسلمون يف شرقي أفريقيا .عبد الفتاح، مقلد الغنيمي 1

247-46 p Op.cit. Trimingham,  
 قدم حبث غري منشور م("1200-1500وآاثرها احلضارية والثقافية ) يف القرن اإلفريقي " مملكة أوفات اإلسالمية .مجاله أمحدحممد،  3

 54ص  (، 1985شعبة التاريخ واحلضارة،  –كلية اآلداب   ، أمدرمان اإلسالمية )جامعة،  لنيل درجة املاجستري
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. ومييل مؤلفا املنهل يف اتريخ 1)التيجراى( كانوا هم قاطنو هضبة احلبشة ومل ميارسوا النشاط البحرى"

ملناشط  اً ارتيادأن  العفر هم أكثر وأخبار العفر )الدانكل( إىل ترجيح أن يكون القراصنة من العفر بناء على 

الذي أشار يف القرن األول قبل  Pryblusوذلك استناد على املصادر القدمية ومنها كتاب  ،البحر من البجة

امليالد إىل وجود قوارب حبرية لسكان دهلك وكان سكاهنا هم العفر، ومل يذكر مثلها يف املناطق الساحلية 

ما ال يستبعدان وقوف الرؤساء احملليالىت كان يسيطر عليها البجة، ك  وراء القراصنة الذين أحلقوا نيما أهن 

 . 2اهلزمية ابلقو ة البحرية اإلسالمية اليت جهزت من قبل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

وعندما دب اخلالف بني املسلمني حول أحقية اخلالفة بعد مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان 

سموا بني مؤيد هلذا الطرف أو ذاك وخارج على الطرفني، واحتدام الصراع بني األمويني رضي هللا عنه وانق

ضطراابت اليت شهدهتا الدولة والعباسيني وبني العباسيني والعلويني، وما تال ذلك من الثورات واال

ية إىل اإلسالمية يف ذلك الزمان، أدت كل هذه األحداث إىل هجرات جمموعات كثرية لعوامل سياسية ودين

ساحل القرن اإلفريقي، وكان من هؤالء املهاجرين علماء وفقهاء وشعراء وقادة سياسيني. ومن خالهلم 

. ومن العوامل األخرى اليت دفعت اخلليفة األموي إلرسال بدأت تتسرب الدعوة اإلسالمية يف البالد سلمياً 

لتتبع الفارين من املناوئني له حيث  هذه احلملة العسكرية إىل جزر دهلك إىل جانب أتديب القراصنة كان 

 .3كانوا قد استقروا يف جزر دهلك

كما جهز محلة أخرى إىل بالد الصومال للغرض نفسه ولبسط نفوذ الدولة األموية ونشر اإلسالم 

. وببسط األمويني سيطرهتم على الساحل الغريب للبحر األمحر ومن بعدهم العباسيني واملهاجرين 4فيها

                                                                 
 183-182ص،  (1997 .د-م، د-د . املنهل ىف اتريخ وأخبار العفر)الدانكل( )م مجال الدينمجال الدين الشامى وابنه هاش 1

 184املصدر السابق ص 2
 54ص  ، مصدر سابق .مملكة أوفات. وأمحد مجاله. 83-82ص  ، مصدر سابق .النقرية 3
 54ص  املصدر السابق، .أمحد مجالة 4
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انتشر اإلسالم تدرجييًا على مدى القرون  1لشيعة واخلوارج واألمويني املعارضني للعباسينيالسياسيني من ا

العاشر واحلادى عشر والثاىن عشر وسط القبائل الوثنية يف املناطق الساحلية من مصوع إىل مناطق 

ية وبالد الدانكل )العفر( وقبائل البجة يف الشمال وسيداموا يف اجلنوب وشوا وهرر يف اهلضبة احلبش

يف ساحل  الصومال، حىت وصل اإلسالم إىل ساحل الزنج عرب ممباسا يف كينيا وكلوا يف تنزانيا وسفالة جنوابً 

 .2موزمبيق

طبيعيًا دون تنظيم أو تعاون بني هذه املناطق بسبب اتساع الرقعة  انتشاراً  نتشاروكان هذا اال

وسع دون اتفاق أو تعاون مشرتك دون قيام دولة اجلغرافية وتعذر املواصالت فيما بينهم، وحال هذا الت

إسالمية قو ية يف املنطقة بل تسبب يف نشأة دويالت إسالمية ضعيفة يف تلك املناطق اجلغرافية الشاسعة. 

ومن انحية أخرى مل تكن كل اهلجرات اضطرارية ألسباب سياسية بل كانت هنالك هجرات اختيارية 

التجار محلوا معهم هم الدعوة اإلسالمية فجاءوا "بقيم وأخالقيات الء ؤ بقصد االستقرار واإلجتار، وه

إىل ذلك املصاهرة مع السكان احملليني، فتقربوا  التجارة، مضافاً  ازدهارأموال تساعد على  سورؤو جديدة، 

 . 3منهم وزادوا من عالقتهم هبم ومن هنا كان التأثري والتأثر"

 يف األسواق اليت كان أييت إليها أفراد من قبائل فاختالط التجار املسلمني ابلسكان احملليني

كانوا جيدونه من   الصومال، واجلاال، والبجه، والعفر، واألحباش لشراء ما حيتاجونه أو لبيع ما عندهم، وما

صدق ومعاملة حسنة من التجار املسلمني عند التعامل معهم ترك يف نفوسهم أثرًا طيبًا، فاعتنقوا اإلسالم 

                                                                 
  15ص  ابقمصدر س .إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية .إيلوس 1
بريوت: دار الكتب  ).2ط املسمات حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفاراببن بطوطة.  املعروف بن حممد أبو عبدهللا 2

حتقيق محزة أمحد  ، مسالك األبصار يف ممالك األمصار .العمري و ابن فضل هللا شهاب الدين .274-270ص . (2002العلمية، 
 ).الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي .علي الشيخ ، أبو بكر .وما بعدها 61ص.( 2002مع الثقايف، )أبو ظيب: اجمل. عباس

  213ص  .ه (1405الرايض: دار أمية للنشر والتوزيع 

 77ص  مصدر سابق، العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي...انود 3
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. ومل يقتصر األمر إىل اإلحتكاك يف األسواق واملدن الساحلية اليت أييت إليها أفراد 1م عشائرهمومن مث تبعته

تلك القبائل، بل ذهب بعض التجار املسلمني للداخل وعملوا يف الزراعة والرعي يف املناطق اخلصبة وغريها 

التجار كانوا عزااًب فتزوجوا منهم  من التجارة والصناعة، فتعلموا لغاهتم وتطبعوا بعاداهتم وتقاليدهم، وأغلب

واستقروا معهم بصورة دائمة. وليس بعيدًا أن يكون الدعاة ورجال الدين سلكوا طريق التجار يف نشر 

 . 2يف حتويل هذه القبائل إىل اإلسالم اً كبري   اً الدعوة اإلسالمية إىل داخل البالد. وكان لذلك أثر 

السلمية واملوعظة احلسنة، واألخالق احلميدة للدعاة  وبدخول اإلسالم إىل هذه الداير ابلوسائل

والتجار املسلمني، واختالط املسلمني أبهل البلد والتصاهر معهم وتوطيد العالقة معهم وخاصة الطبقة 

احلاكمة منهم، أخذ اإلسالم يكتسب قوة التأثري يف مجيع املناطق اليت دخلها، بل أصبح للمسلمني  

الطراز اإلسالمي أو اإلمارات اإلسالمية اليت اتسمت ابلفعالية يف نشر كياانت سياسية عرفت بدول 

. وهذه 3تعاليم اإلسالم، وحققت منوًا اقتصاداًي، وتقدمًا معماراًي، وطورت نظمًا سياسية واجتماعية

اإلمارات اإلسالمية اليت قامت يف هذه املنطقة كثرية منها: إمارة عدل، ودوارد، وعروسي، وابيل، ودهلك، 

 . 4وهدية، وموروا، وجدابة هوبت، وشوا، ومقديشو، وأوفات

 وللتدليل على عظمة دور هذه اإلمارات سوف يتناول الباحث ابختصار كل إمارة على حدة:

 إمارة شوا

إمارة شوا هي أقدم سلطنة إسالمية قامت يف احلبشة، أنشأها مجاعة من قبيلة بين خمزوم القرشية اليت 

ميالدي. وقامت هذه اإلمارة  897لوليد رضي هللا عنه، ويعتقد أهنا قامت يف عام ينتسب إليها خالد بن ا

                                                                 
 142- 141ص  ، مصدر سابق. النقرية1
 180-179مصدر سابق، ص  .والنقرية. 62ص  ، در سابقمص .أمحد مجاله 2
 .P,58 Op.Cit,Triminghamو  198-197ص ، مصدر سابق .النقرية 3
 97-94ص  ، مصدر سابق.اإلسالم ابلقرن اإلفريقيالعروبة و. وانود وما بعدها. 61ص ، . مصدر سابق،العمري 4
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يف أخصب بقعة زراعية يف قلب اهلضبة احلبشية حيث تقع عاصمة إثيوبيا احلالية أديس أاباب، وكان سكاهنا 

والكتفائها  جمتمعًا زراعيًا مستقرًا قليل االتصال ابلعامل اخلارجي وذلك لبعدها عن شاطئ البحر األمحر،

 .1الذايت، واستمر حكمها قرابة أربعة قرون حىت أخضعتها مملكة أوفات اإلسالمية لسلطتها

 إمارة مقديشو

إن أول جمموعة نزلت إىل بالد الصومال من العرب هي جمموعة شيعية من أتباع زيد بن على بن زين 

ة ثورهتم يف عهد هشام بن عبد امللك العابدين بن )اإلمام( احلسني حيث فروا إىل تلك املنطقة عقب هزمي

يف كتابه الدعوة اإلسالمية،  Sir Thomasبناًء على أقدم وثيقة وجدت يف هذا الشأن والىت أشار إليها 

اختلطوا مع السكان األصليني وصاهروهم ونشروا اإلسالم بينهم، ومبرور الزمن بسطوا نفوذهم  وتدرجيياً 

ليهم جمموعة أخرى من املهاجرين من قبيلة احلارث من الشاطئ على طول الساحل الصومايل حىت قدمت إ

الغريب من اخلليج العريب يف بداية القرن العاشر امليالدي، وتوغلت اجملموعة الزيدية إىل داخل إفريقيا، 

، 2وتركت الساحل الصومايل للقادمني اجلدد الذين أسسوا فيما بعد مع السكان األصليني مدينة مقديشو

يشو شأن عظيم، فازدهرت فيها التجارة، وتطور فيها العمران، وتقدمت يف النظم اإلدارية فأصبح ملقد

ها يف عام ر االذي ز  ةا ومنهم الرحالة العريب ابن بطوطوالسياسية واالجتماعية، وأذهل تقدمها كل من زاره

وعلى دين م ووصف ما وصلت إليه مقديشو من الرقي واإلزدهار، كما وصف أهلها بتجار أقوايء 1331

وخلق. ومدح أمريها الذي كان حيكم البالد عن طريق الشورى املكون من وجهاء املدينة والعلماء والتجار،  

. واستمرت 3العلم والعلماء كما مدح جمالسها العلمية واالجتماعية، واهتمام أهلها إبكرام الضيف ودور

                                                                 
 96ص  مصدر سابق، .وعبد الفتاح مقلد الغنيمي .71-70ص  ، ابقوأمحد مجاله حممد. مصدر س .182 مصدر سابق، ص .النقرية 1
-97 
 182-181 ص ، مصدر سابق. النقرية 2
  273- 270ص  ، مصدر سابق .ابن بطوطة 3
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املتحالفة مع األحباش يف القرن السادس عشر مقديشو على هذا احلال حىت ضربتها القوة الربتغالية الغازية 

 عندما اشتد الصراع بني املسلمني واملسيحيني يف احلبشة.

 إمارة أوفات 

إمارة أوفات أو إيفات كما يطلق عليها البعض قامت يف شرقي شوا واستطاعت بعد سنوات من الصراع 

، وكانت 1يف زيلع ومورا يف إقليم شواأن تضم إليهاإمارة شوا واإلمارات األخرى كالعدل اليت كان مقرها 

أقوى مملكة من ممالك الطراز اإلسالمية يف تلك الداير، وقد اتسع نفوذها حىت بلغت ميناء زيلع وخليج 

اتجوره على الساحل، وسيطرت على طرق القوافل الربية اليت تربط داخل البالد ابلبحر، وكان هلا نفوذًا يف 

احلبشة إذ يقول العمري يف ذلك "سبعة ممالك للمسلمني يف احلبشة... اإلمارات اإلسالمية األخرى يف 

ومع هذا فإن مجيع ملوك هؤالء امللك تعظم مكان صاحب أوفات، وتنقاد له ابملعاضدة يف بعض 

 .2األوقات"

تنتقل بضائعها عرب البحر األمحر واحمليط  ، وأصبح هلا سفناً اقتصادايً  وقد حققت أوفات منواً 

، وكان لتفوقهم املادي واحلضاري عظيماً  لعامل اخلارجي، وأثرى مسلمو أوفات ابلتجارة ثراءً اهلندي إىل ا

املال ووجود النقل البحري  ة، ولوفر 3على بقية السكان شأن يف نشر اإلسالم بني السكان غري املسلمني

األزهر الشريف سهل ألهل أوفات إرسال أبنائهم إىل مراكز شعاع املعرفة الكربى كالقريوان واحلجاز و 

من شىت العلوم. وبعد أن تسلحوا ابلعلم عادوا  واجلامع األموي بدمشق وزبيد أبرض اليمن لينهلوا قسطاً 

                                                                 
 95-94. مصدر سابق، ص العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي .انود 1
 83ص ، مصدر سابق .العمري 2
 202النقرية. مصدر سابق , ص 3
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إىل بالدهم وأصبحوا دعاة وقضاة وزعامات سياسية مما ساهم ذلك يف التقدم السريع للثقافة اإلسالمية يف 

 .1تلك الداير

 دوارو

عن الشيخ عبدهللا الزيلعي ومجاعة من فقهاء بلده أن مملكة دوارو  نعرف من ابن فضل العمرى الذى ينقل

طوهلا مخسة أايم وعرضها يومان وأهلها أحناف، ورغم ضيق مساحتها فإهنا تتمتع بقو ة عسكرية تضاهي 

 .2قو ة أوفات اجملاورة هلا. أم ا من انحية امللبس واملأكل واملركب فإهنا متاثل أوفات

 أرابيين

كانت قائمة على شكل مربع طوهلا على أربعة أايم ومثله عرضها وأهلها على مذهب )اإلمام(   إمارة أرابيين

أبو حنيفة، وهلا من القو ة العسكرية ما يقارب العشرة آالف فارس، وهي جتاور إمارة دوارو، ويوجد هبا ما 

 . 3يوجد يف إمارة دوارو من احلبوب والفواكه والدواب وغريها

 هدية 

استنادا إىل املعلومات الىت استقاها من الفقهاء الذين قدموا إىل مصر من بالد الزيلع: إن   يقول العمرى

بالد هدية طوهلا مثانية أايم وعرضها تسعة أايم وأهلها على مذهب األحناف. وإن  صاحب هدية كان 

العسكرية خياًل  أقوى أمري من األمراء املسلمني السبعة يف تلك الداير، وذلك لكثرة ماميلكه من القو ة

ورج ااًل رغم ضيق بالده مقارنة أبوفات. وإليها كانت جتلب اخلدام اخلصيان من مجيع بالد احلبشة. وكانت 

                                                                 
  P,62 .Op.cit,Trimingham, و202ص ، لسابقاملصدر ا 1
حتقيق  ، اإلملام أبخبار من أبرض احلبشة من ملوك اإلسالم .تقى الدين على بن عبد القادر املقريزي و .73ص  ، مصدر سابق .العمري 2

 83ص  .(2007 القاهرة: مكتبة األزهر للرتاث، ) .وتعليق ودراسة عبد النعيم ضيفي عثمان

 84ص مصدر سابق، .واملقريزي .75ر سابق، ص مصد .العمري 3
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عملية خصي العبيد ممنوعة يف مجيع بالد احلبشة إال أن  اهل مدينة وشلوا كانوا يقدمون على هذه الفعلة 

صوا ما عندهم من العبيد من أجل زايدة الثمن مث وهم ال دين هلم. فكان يقصد وشلوا جتار العبيد ليخ

يرسلوهم إىل هدية القريبة للعالج من آاثر عملية اخلصي، ألن  أهل وشلوا ال علم هلم بعالج هؤالء ورغم 

م كانوا يرتكون بدون عالج حىت يصلوا إىل هدية  .1ذلك كان الذي ميوت أكثر من الذي يربؤا منهم، ألهن 

 شرخا

أايم وعرضها أربعة أايم، وأهلها حنفية، جتاورها من اإلمارات إمارة هدية، وهلا ثالثة  شرخا طوهلا ثالثة

آالف من الفرسان ورج الة مثلهم مرتني أو أكثر. وتشبه يف مجيع أحواهلا األخرى اإلمارات اإلسالمية 

 .2األخرى كدوارو وغريها

 ابيل

ثر بالد الزيلع خصوبة، ومعامالهتم ابألعواض "ومملكة ابىل طوهلا عشرون يوما وعرضها ستة أايم، وهي أك

 .3غنماً ببقر وبقر بثياب وحنو ذلك وأهلها أحناف"

 دارة 

، وأهلها أحناف. وكانت أضعف املمالك اإلسالمية يف وثالثة أايم عرضاً  وتقدر مساحتها بثالثة أايم طوالً 

قية أحواهلا فتشبه سائر املمالك األخرى احلبشة آنذاك من الناحية العسكرية ولوازم القو ة األخرى. أم ا يف ب

 . 4يف احلبشة

                                                                 
 84ص مصدر سابق، .. واملقريزي78 77ص ، مصدر سابق .العمري 1
 79ص ، مصدر سابق .العمري 2
 84ص ، مصدر سابق .املقريزي 3
 83ص،  مصدر سابق .العمري 4
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إضافة إىل ما سبق ذكره من املمالك اإلسالمية أشار كل من العمري واملقريزي إىل مناطق 

 مسلمون.إسالمية أخرى يف املنطقة وهي انصع ودهلك وسواكن وأهلها كلهم 

أكسوم لعوامل عدة منها:  وتزامن تطور هذه املمالك اإلسالمية يف احلبشة مع سقوط مملكة

تقلص نفوذها يف البحر األمحر بعد هزميتها يف جنوب اجلزيرة العربية، وضعف سلطتها املركزية، وتنافس 

ت جحافل البجة إىل احلكام احملليني فيما بينهم. وزحف قبائل البجة إليهم من الشمال والغرب حىت وصل

الشاطئ اإلفريقى. وبعد زوال حكم مملكة أكسوم  ة احلبشية، وسيطرة املسلمني علىضبمحاسني يف اهل

 يهودية من مشال احلبشة.ال" Agweانتقل حكم احلبشة إىل أسرة "أجوية" "

 

 اإلسالم يف عهد حكم أسرة زاقوى األجوية للحبشة

م( وقد نقلت األسرة األجوية العاصمة إىل 1270-1137حكمت األسرة األجوية احلبشة ما بني عام )

ية يف ن أصول حامية كان يعد سابقة اترخي الشمال. وانتقال العرش إىل أسرة يهودية م( يفRohaروها )

ضطر ااتريخ احلبشة، لذا فقد رفضت الكنيسة أتييد امللك اجلديد، وسار اخلالف بني املطران وامللك حىت 

ذلك احلني  بطريرك اإلسكندرية إىل تعيني مطران جديد يعرتف بشرعية امللك اجلديد على احلبشة، ومنذ 

كثف ملوك هذه األسرة من محلة التبشري املسيحي وبناء الكنائس للتقرب من الكنيسة حىت وصلت عدد 

يف  200يف روها وحدها و ائسكن  Lalibela (1190-1225 )10 الكنائس واألديرة يف عهد الليبيال

 .1املناطق اجملاورة هلا

أعدادًا كبرية من الوثنيني قد انتقلوا إىل  هذه اجلهود أدت إىل انتعاش املسيحية، ويعتقد أن  و   

نفتاح على العامل اخلارجى والذى كان له املسيحية يف تلك الفرتة، كما متي زت فرتة حكم األسرة األجوية ابال

                                                                 
1 56-Trimingham, op.cit. p,55 
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األثر اإلجيايب يف تطوير الثقافة احلبشية الىت كانت تعاين من حالة انعزال اتم لفرتة طويلة، كما ساهم هذا 

يف  مثارها الحقاً  تارجية وخاصة مع العامل الغرىب املسيحى وقد ظهر اخلعالقات التطوير االنفتاح يف 

 .1مساعدة احلبشة يف حروهبا ضد املسلمني

وأم ا عالقة أسرة زاقوى األجوية ابملسلمني يف احلبشة فيعرتيها غموض ألن  املصادر التارخيية مل 

رب، إال أن  اإلشارات القليلة املوجودة يف تلك الفرتةمل حتدد طبيعة عالقتهما ما إذا كانت عالقة سلم أم ح

تشر إىل وقائع حروب بينهما، كما أشارت إىل الصراع الدموي بني اليهود واملسيحيني املتصارعني على 

العرش يف تلك الفرتة. وقد يكون هذا لعدم خضوع املناطق اإلسالمية لنفوذها ألن  سيطرة اململكة 

يف أوج نفوذها مناطق الستا، وجتراي، واجنوت وجزء من جبمدر، أو لعل  اململكة األجويةمل تتجاوز حىت 

مملكتها من املسلمني أو من الفالشة يف الشمال الغرىب ولذا تركتهم  علىاألجوية كانت ال ترى أي  خطورة 

ا كانت مشغولة يف حرهبا مع الكنيسة.   وشأهنم خاصة أهن 

ني الفرقتني املسيحية واليهودية يف تلك الفرتة قد أعطى وفيما يبدوا فإن  الصراع الذي نشب ب

املسلمني فرصة ذهبية لتكوين إماراهتم وتوسيع سلطاهنم يف احلبشة حىت أصبح هلم سبع إمارات تتمتع بنظم 

اجتماعية متقدمة، ورخاء اقتصادى. وأصبحت املناطق اليت كانت حتت سيطرة املسلمني أكرب بكثري من 

ختضع لنفوذ اململكة احلبشية املسيحية يومها، فجميع مناطق السواحل من البحر األمحر  املناطق الىت كانت

 .2إىل البحريات العظمى أصبحت حتت إمرة السلطنات اإلسالمية

 انتزاع يكونو أمالك احلكم من األجويني

ة ضد بعد حتالف بني "يكونو أمالك" من األسرة السليمانية و"تكال هيمانوت" من الكنيسة احلبشي 

ا من ساللة 1270األسرة األجوية احلاكمة انتقل احلكم عام  م إىل أسرة عرفت ابسم السليمانية تدعي أهن 
                                                                 

1Edward,Ullendorff. The Ethiopians: An introduction to country and people. london : 1960 p. 62 
2 Trimingham, Op.cit. p,66 
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من  نيب هللا سليمان عليه السالم، وحولت هذه األسرة عاصمة اململكة احلبشية إىل بالد األمهرا بدالً 

ن مراكزهم بتوسيع مملكتهم حنو الستا، وبعد أن استتب األمر لألسرة السليمانية أخذ النصارى يعززو 

الشمال الغرىب إىل مناطق قوجام، وداموت، وجبمدر، وبعدها توجهوا إىل اجلنوب إليقاف املد اإلسالمي 

 أواًل وليكون هلم منفذًا لالتصال ابلعامل اخلارجى اثنيًا. الذى كان ينتشر يف اهلضبة ودواخل احلبشة

اإلسالمية األخرى اليت اتسمت ابلطابع السلمي ورغم طبيعة تكوين إمارة أوفات واإلمارات 

التجاري بصفة عامة ومل يكن فيها مظاهر عسكرية أو مفاهيم توسعية على األقل يف مراحلها األوىل 

ا سرعان ما تعرضت حلروب طاحنة من قبل  العتبار املسلمني احلبشة أرض دعوة وليست أرض جهاد فإهن 

ذروته يف القرن الرابع واخلامس عشر وخاصة يف عهد لالصراع  الدولة احلبشية املسيحية القوية ووصل

م" والذي اعتربه كثري من املؤرخني املؤسس 1344-1314عمداصيون الذي حكم اململكة احلبشية بني "

-1382م" ودافيت "1372 –1344وخلفائه نوااي كريستوس "  1احلقيقي لإلمرباطورية السليمانية

-1468م" وبيدا مرمي "1468-1443رأ يعقوب "م" وز 1429-1414م" واسحاق "1411

 .2م"1494-1478م" واسكندر "1478

  اخلالصة

دخل اإلسالم إىل احلبشة بعد مكة املكرمة عندما هاجر إليها املسلمون فرارًا بدينهم من أذى قريش، 

م يكتسب وتعاظم انتشار اإلسالم فيها يف العهد األموي والعباسي ويف العهود اليت تلتهما، وأخذ اإلسال

قوة التأثري يف مجيع املناطق اليت دخلها، بل أصبح للمسلمني كياانت سياسية عرفت بدول الطراز 

اإلسالمي أو اإلمارات اإلسالمية اليت اتسمت ابلفعالية يف نشر تعاليم اإلسالم، وحققت منوًا اقتصادايً 

ا تع رضت حلروب طاحنة من قبل الدولة احلبشية وتقدمًا معماراًي، وطو رت نظمًا سياسية واجتماعية، إال  أهن 
                                                                 

1 Trimingham, Op.cit, p.70 
 والىت بعدها  86مصدر سابق، ص واملقريزي. .39ص  ، مصدر سابق .أبو أمحد اإلثيويب 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



54 

 

املسيحية القوية، خاصة من القرن الثالث عشر إىل بداية القرن السادس عشر، وأظهر املسلمون يف تلك 

القرون ضعفًا شديدًا، فسقطت كثري من إماراهتم حتت سيطرة اململكة احلبشية املسيحية حىت أمعنت الدولة 

اإلمارات الناشئة، وفرضت عليها أاتوات سنوية ابهظة. ومازاد  احلبشية يف فرض سلطاهنا على تلك

املسلمني وهنًا فوق وهنهم أن ه كانت اإلمارات اإلسالمية يف احلبشة يف تلك الفرتة يف خالف شديد فيما 

بينها. ورغم كل ذلك فقد استطاع املسلمون الثبات على دينهم، وأبقوا حالة التدافع ملا يقارب ثالثة قرون 

رة بينهم وبني حكام األحباش، فكانت نتائج املعارك يوم هلم ويوم عليهم. وهكذا ظل احلال حىت مستم

بداية القرن السادس عشر امليالدي الذي توىل فيه أمر املسلمني أمحد بن إبراهيم الغازي املعروف 

 أليت.)ابلقورانج(. إذاً من هو أمحد بن إبراهيم الغازي ؟ هذا ما سيتم تناوله يف املبحث ا

يف تلك القرون ضعفًا شديدًا، فسقطت كثري من إماراهتم حتت سيطرة اململكة احلبشية املسيحية 

حىت أمعنت الدولة احلبشية يف فرض سلطاهنا على تلك اإلمارات الناشئة، وفرضت عليها أاتوات سنوية 

بشة يف تلك الفرتة يف ابهظة. ومازاد املسلمني وهنًا فوق وهنهم أن ه كانت اإلمارات اإلسالمية يف احل

خالف شديد فيما بينها. ورغم كل ذلك فقد استطاع املسلمون الثبات على دينهم، وأبقوا حالة التدافع ملا 

كام األحباش، فكانت نتائج املعارك يوم هلم ويوم عليهم. وهكذا احليقارب ثالثة قرون مستمرة بينهم وبني 

دي الذي توىل فيه أمر املسلمني أمحد بن إبراهيم الغازي ظل احلال حىت بداية القرن السادس عشر امليال

 املعروف )ابلقورانج(. إذاً من هو أمحد بن إبراهيم الغازي ؟ هذا ما سيتم تناوله يف املبحث األيت.
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 املبحث الثالث

 وملوك احلبشة يف القرن السادس عشرقورانج محد الصراع العنيف بني أ

-1506ل للحبشة يف القرن السادس عشر بقيادة أمحد بن إبراهيم )كان الغزو اإلسالمي الشام

م( املعروف )ابلقورانج( ومعناها األشول أو األعسر ابللغة األمهرية قضى أايم صباه يف هوابت، 1543

، وكان فارسًا وقائدًا يف جيش القائد جراد أبون. وبعد مقتل أبون يف 1وتزوج بنت األمري حمفوظ أمري زيلع

يف إمارة هوابت حملاربة األعداء، لكن ه يف ابدئ  غى بدأ قورانج بناء قو ة عسكرية أكثر انتظاماً ساحة الو 

األمر اصطدم ابلصراع الداخلى فدخل يف حرب مع السلطان أبوبكر وحسم املعركة مبقتل السلطان 

له مجع مشل الداخلي  . وبعد أن استتب األمر2أبوبكر، وآل حكم السلطنة إىل ابن السلطان عمر الدين

نتفاضة ضد ملوك احلبشة بدءًا مبنع دفع اجلزية الىت  املسلمني حتت راية اجلهاد يف سبيل هللا، وأعلن اال

ملوك األحباش هبذ األمر  ية من ملوك األحباش. وعندما مسعكانت مفروضة على بعض اإلمارات اإلسالم

كم ابيل لكسر شوكته إال أن  هذه ( حا Degalhanم بقيادة ديقاهلان )1527أرسلوا محلة عسكرية عام 

احلملة هزمت شر هزمية على يد قوات أمحد بن إبراهيم. وبعدها تقدم القائد أمحد بقواته ملهامجة قوات 

غنمه النصارى من املسلمني عرب التاريخ، وتوالت  ، وأرجع ماوسريعاً  امللك لبنادنقل وأحرز نصرًا حامساً 

وىل على دوارو وشوا وهدية وسيدامو وابيل مث الستا وبالد األمهرا انتصاراته واحدة تلو األخرى حىت است

وقوراجى، وتوغل إىل جنوب احلبشة ووسطها ووصل إىل اهلضبة حيث إقليم جتراي حاضرة مملكة أكسوم 

                                                                 
 151-150مصدر سابق، ص  غيث. 1
 151املصدر السابق، ص  2
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. فأصبح للمسلمني السيطرة والسلطان يف 1م وهكذا وصل إليها املسلمون ألول مرة1535التارخيية عام 

بشة مبا فيها املنخفضات اإلرترية الشرقية والغربية حىت مدينة كسال، وأصبحت هرر عاصمة عموم أقاليم احل

، وحتول خلق كثري إىل اإلسالم، وتشري الرواايت إىل أن تسعة من كل عشرة من سكان 2الدولة اإلسالمية 

هنيار، إال أن اال علىاحلبشة قد دخلوا اإلسالم يف تلك الفرتة. وأخذ دور النصرانية يرتاجع حىت أشرف 

نصارى احلبشة استنجدوا ابلربتغاليني إلنقاذ املسيحية واملسيحيني يف بالدهم فتحقق هلم ذلك بفضل 

التدخل السريع من الربتغاليني، حيث أرسل ملك الربتغال يف حدود أربعمائة من اجلند ملساعدة نصارى 

م مث توغلت إىل املرتفعات 1541ليو عام يو  9احلبشة، ووصلت القوات الربتغالية إىل ميناء مصوع بتاريخ 

اإلرترية وعسكرت يف دابروا حتت ضيافة حبر النجاش ملك دابروا والذى أوصلهم بدوره إىل قالوديوس 

الذى كان قد خلف أابه الذي مات قبلها بعام يف حالة سيئة بسبب اهلزائم املتكررة الىت أصابته وأصابت 

 .3د بن إبراهيم الغازيقومه أمام قوات املسلمني بقيادة أمح

م تقابل اجليشان جيش )اإلمام( وجيش ملك احلبشة وحلفائه الربتغاليني، ففي 1542يف عام 

األمر جرح )اإلمام( وفقد عددًا كبريًا من جنوده بسبب األسلحة احلديثة الىت استخدمها الربتغاليون  ابدئ

ل، وطلب النجدة من األتراك الذين كان فانسحب إىل الشرق إىل جبال زوبول املطلة على أراضي الدانك

هلم تواجد يف البحر األمحر. وعندما وصلت إليه اإلمدادات عاود الكرة، وقتل قائد احلملة كريستوفر 

( ودمر نصف قوات احلملة الربتغالية، وغنم عددًا كبريًا من األسلحة Christovao Da Gamaداجاما )

إلمام( أن  املعركة قد حسمت لصاحل املسلمني فأرجع القوات عتقد )ااواملعدات، وبعد هذه االنتصارات 

                                                                 
 . 212ص  مصدر سابق، ، مجال الدين الشامى وابنه هاشم مجال الدين و .عدهاوماب 152 ص، مصدر سابق. غيث 1
 Trimingham,.op.cit, p85-89  . ص  ، مصدر سابق. و أبوبكر علي الشيخ .231-230ص ، مصدر سابق ، والنقرية

214  
2 Trimingham, op.cit. p.89 

 157-155 ص،  مصدر سابق. غيث 3
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مل تدم  يني. إال أن نشوة انتصارات املسلمني على األحباش وحلفائهم الربتغال1الرتكية إىل قواعدها يف اليمن

، فبعد فرتة وجيزة استعاد ملك احلبشة وحلفائه الربتغال قواهم، واشتبكوا مع قوات )اإلمام( أمحد، طويالً 

 .2تلوا )اإلمام( وفرقوا جيشه وأرجعوا األقاليم احلبشية إىل ماكانت عليه قبل الغزوفق

من أعدائهم، كما أثرت يف جمرايت  وقد أثرت تلك احلروب على املسلمني وجعلتهم أضعف حاالً 

ولوا م أن  املسلمني حااألحداث التارخيية ويف وضع املسلمني يف احلبشة للقرون اليت تلت تلك املعارك. ورغ

رد االعتبار هلم كمحاولة الوزير عباس، ونور الدين الذي تزوج أرملة )اإلمام( أمحد بعد أن عدة مرات 

ا مم. و 3تعهد هلا ابالنتقام له، لكن  حماوالهتما مل تكن كافية لتحسني الوضع السياسي للمسلمني يف احلبشة

طقهم من اجلنوب مستغلني انشغال فوق ضعفهم زحف شعب اجلاال الوثين إىل منا زاد املسلمني ضعفاً 

املسلمني ابملعارك. مما أجرب خليفة املسلمني األمري عثمان يف عقد معاهدة معهم فكان من املسلمني يف 

زدايد عدد القبائل الوثنية امدينة هرر من يرى غري ذلك مما تسبب يف خالف داخلي بني املسلمني. ومع 

، فحولوا عاصمتهم إىل أوسا، فأصبحت حاضرة اإلمارات يف هرر مل يستطع املسلمون الصمود أمامهم

. ومتضي السنون وخيتلف األحباش مع الربتغاليني عندما شعروا بتدخل الربتغاليني يف شؤوهنم 4اإلسالمية

الدينية والسياسية وخاصة عند حماولة الربتغاليني لتحويل األحباش من مذهبهم اليعقويب إىل املذهب 

يف أزمة دينية وإضطراابت سياسية يف البالد، وكاد أمر الدولة احلبشية أن يتشتت الكاثوليكي مما تسبب 

ابنفراط عقدها االجتماعي الداخلي، فاضطروا لطرد الربتغاليني وإىل عقد معاهدات مع املسلمني مع إمام 

. وبعودة 5وزيلعاليمن املؤيد ابهلل وبعده خليفته املتوكل على هللا ومع الوالة العثمانيني يف مصوع وسواكن 

نعزال عن العامل األحباش إىل سياستهم قبل القرن الثالث عشر امليالدي، وهي مساملة املسلمني واال

                                                                 
1 Trimingham, Op.Cit.p ,89 

 156ص، مصدر سابق .و غيث . 90املصدر السابق، ص  2
 160ص  ، مصدر سابق ، غيث 3

4 Trimingham, Op.Cit. p,90-97 
 .p,100 Trimingham, op.cit-101و  .31مصدر سابق ص ، فتحي غيث 5
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من التأثريات األوروبية اليت سعت لتغيري مذهبهم اليعقويب ابلكاثوليكي، ووقف القتال بينهم  اخلارجي خوفاً 

المية تتغلغل مرة أخرى يف ربوع احلبشة، وتنتشر وبني املسلمني مبوجب تلك املعاهدة، أخذت الدعوة اإلس

( Manoel, d, almeidaبني قبائل األمهرا النصرانية، واجلاال الوثنية، حىت أن  الرحالة الغريب مانويل دامليدا )

م وصف انتشار الدعوة اإلسالمية يف احلبشة 1633-1624الذي عاش يف احلبشة يف فرتة ما بني 

، وهذه النسبة كبرية إذا أخذان 1املسلمني يؤلفون ثلث سكان اإلمرباطورية احلبشيةابنتشار أفقي، وقال إن  

 عتبار أن  نسبة كبرية من سكان احلبشة آنذاك كانوا وثنيني.يف اال

ومن املميزات اليت ساعدت انتشار اإلسالم يف احلبشة إضافة إىل العوامل السياسية اليت سبق 

ى اجلميع، واملساواة بينهم، هذا بينما كان يظهر نصارى األمهرا نفتاحه علاذكرها، بساطة اإلسالم، و 

به  ، إعجاابً الكربايء والعنصرية ضد األقوام األخرى وبذلك "دخل الوثنيون واملسيحيون يف اإلسالم أفواجاً 

. إضافة إىل موقف اإلسالم الصارم من الرق. وما أن حل منتصف القرن 2يف األحمرية وحضارهتا" وكرهاً 

ع عشر إال وقد اعتنق ملوك اجلاال )األرومو( والغالبية العظمى من شعوهبم اإلسالم، واستعادت مدينة التاس

هرر نشاطها احلضاري واملعريف، فتخرج منها الفقهاء والعلماء، وأيضًا نشطت احلركة العلمية والثقافية يف 

شية تعاين من الوهن والتشتت وابملقابل كانت الدولة احلب 3املدن اإلسالمية األخرى كعروسي وغريها.

الداخلي" مث دخلت إثيوبيا بعدها يف مرحلة من الفوضى والتفكك، واستقل حكام األقاليم مبناطقهم، وما 

نصف تستعد أثيوبيا عافيتها إال يف العاد للمركز من سيطرة، وفقدت الكنيسة ممتلكاهتا يف القدس، ومل 

 .4("1868-1855طور ثيودور )الثاين من القرن التاسع عشر على يد اإلمربا

 

                                                                 
1 Trimingham. op.cit.,P,101 

 Trimingham, op.cit.,P,101نظر أيضا أو  230 .مصدر سابق ص .النقرية 2
  237ص ، مصدر سابق،النقرية.3
 204ص .( 2002 ) بريوت ودمشق : دار الفكر املعاصر، .يف أفريقية جمموعة حبوث اإلسالم .وأخرون حسن ، مكي 4
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 ( 1868-1855)  عهد اإلمرباطور ثيودور

عمل اإلمرباطور ثيودور منذ البداية على حتويل املسلمني وقبائل اجلاال الوثنية إىل املسيحية أو القضاء 

عليهم، كما وقف ابملرصاد يف وجه الطبقة اإلقطاعية املسيطرة يف مقدرات البالد، وأجري كثريًا من 

سريع الغضب،  . وكان انفعالياً 1حات يف شؤون الدولة كإلغاء جتارة الرقيق، وتعدد الزوجات وغريهااإلصال

شديد القسوة. ومل يلبث ثيودور مدة حىت دخل يف خالف مع الدولة الربيطانية وذلك عندما جتاهلت 

ن يعااي األوروبيني اآلخر صلها، والر امللكة فيكتوراي طلبه ومل ترد عليه، فاعترب ذلك إهانة له وقام بسجن قن

. يف ابدئ األمر طلبت منه اململكة املتحدة الربيطانية أن 2من اإلرساليات اليت كنت موجودة يف البالد

لكة ميرتاجع عن قراره ويفك رعاايها والرعااي األوروبيني إال أن ه رفض هذه النداءات، فما كان من امل

يهزم قتل سانبيري، فهامجته يف قلعته وعندما رأى أنه  املتحدة إال أن جترد محلة عسكرية ضده بقيادة

. ومتكن حاكم جتراى رأس كاسا الذي ساعد اإلجنليز يف تلك املعركة من اعتالء العرش ابسم 3نفسه

 اإلمرباطور يوحنس.

 م(1889- 1872) عهد اإلمرباطور يوحنس الرابع

وهي -عتادها العسكري واألسلحة الكثرية  وبعد جناح احلملة اإلجنليزية وقضائها على امللك ثيودور أهدت

بدأ محي تنافس  إىل يوحنس. وكان قد -عبارة عن جمموعة من مدافع، وكمية كبرية من البنادق والذخائر

إىل يوحنس  يف املنطقة، ومل تشأ روسيا أن تكون بعيدة عن هذا املشهد، فأرسلت مندوابً  اإلستعمار األرويب

هداه مساحة كبرية من األرض مسي ت أ، ومسح له ببناء كنيسة ومعها حسناً  م فاستقبله استقباالً 1885عام 

مبوسكو اجلديدة، ويف مقابل ذلك طلب من الروس املساعدة لتسليح اجليش احلبشي فأمدوه ب 

                                                                 
 190-189ص  ، مصدر سابق .غيث 1
 192-190 ، ص ، املصدر السابق 2
 197ص،  ، املصدر السابق 3
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سيف،  5000مدفع، و 40مسدس، و 5000بندقية فرسان، و 50000بندقية طويلة، و 50000

 .1وعدداً كبرياً من الذخائر

يز عهده ابلقسوة على املسلمني والوثنيني واليهود، وإن كانت قسوته وضغطه على ولقد مت

م حيث ألزم املسلمني 1878املسلمني تفوق ما تعرض له اآلخرون، وكان هناية فصول هذا الضغط عام 

على أن يتحولوا إىل املسيحية يف خالل ثالث سنني، والوثنيني يف خالل مخس، وسنتني للطوائف املسيحية 

. وبعد أايم قليلة من تلك القرارت 2ألخرى للتحول إىل املذهب اليعقوىب الذي تدين به الكنيسة احلبشيةا

خيص املسلمني حيث مل يقتصر يف بناء الكنائس يف مناطقهم ودفع العشور  جديداً  أصدر امللك مرسوماً 

إم ا التحول إىل للقساوسة فحسب، بل وضع املوظفني املسلمني بني خيارين يف خالل ثالثة أشهر 

. ومل ينتظر امللك للموعد الذي حدده بل بدأ عملية التنصري اإلجباري 3املسيحية أو الطرد من مناصبهم 

 -وهو مبشر ميسحي عاش يف احلبشة مخسة وثالثني عاما-( Massajaللمسلمني، وقد قدر مساجا )

. ومبا 4كبرية من القبائل الوثنية   اً أعدادأعداد الذين أرغموا على التعميد حبوايل مخسني ألف من املسلمني، و 

م أجربوا على قبول املسيحية فقد كانوا يتظاهرون ابملسيحية ويبطنون اإلسالم، ويؤكدون وال ءهم له.  أهن 

ومما ساعدهم يف ذلك أن  عملية التنصري كانت مقصورة على الرجال دون النساء، فقامت النساء 

 .5نة بدور ابرز يف نشر اإلسالم، واحلفاظ عليه بتنشئة األجيال علي نورهاملسلمات يف البالد أثناء تلك احمل

وقد  أخفقت هذه التدابري والوسائل العنفية الىت اختذت لصاحل النصرانية، وأدت إىل زايدة كراهية 

للدين املسيحي، وهذا بدوره مهد لنمو اإلسالم مرة أخرى، فقد عاد نشاط حركة  املسلمني والوثنني مجيعاً 

لدعاة يف خمتلف أقاليم البالد لنشر اإلسالم فتحولت قبائل أبكملها من املسيحية إىل اإلسالم مثل قبائل ا
                                                                 

 204-202سابق، ص  مصدر .غيث 1
 207ص،  ، املصدر السابق 2
 207ص،  ، املصدر السابق 3
 208-206 ص، املصدر السابق 4
 207ص،  ، املصدر السابق 5
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)عد تكليس، أسقدي، متارايم( ومنسع وبيجوك وفروع من البلني وقبائل أخرى  احلباب بفروعها الثالث

 .1وثنية كثرية

نية عن والايهتا يف البحر األمحر مثل وقد ترافقت هذه التطورات يف احلبشة مع تنازل الدولة العثما

مصوع سواكن، التاكا، وعن ميناءي زيلع وبربرة للحكومة املصرية، وذلك يف عهد اخلديوي إمساعيل عام 

وكان -. وما أن وضعت احلكومة املصرية يدها على ساحل البحر األمحر 2م مقابل ضريبة سنوية1875

أطماعها للتوسع يف القرن اإلفريقي، وبدأ يراودها يف  تزادحىت  -قد أكتمل قبله بفرتة حفر قناة السويس

ذلك حلم حتقيق السيطرة على منابع النيل يف حبرية اتان يف اهلضبة اإلثيوبية لضمان حاجتها االقتصادية 

والسياسية. فأرسلت لذلك الغرض ثالثة محالت جتاه الدولة اإلثيوبية، جنحت إحداها وهي محلة زيلع 

ن تدخل إىل مدينة هرر التارخيية، ومنيت هبزمية يف الثانية والثالثة على يد اإلمرباطور واليت استطاعت أ

يوحنس. وكانت اهلزمية األوىل يف قنديت القريبة من هنر مأرب. وكانت الثالثة يف املنطقة العفرية على يد 

اكا يف شرق . وقد احتفظت مصر بعد فشل محالهتا ابملناطق اإلسالمية، سواكن، والت3سلطنة أوسا

السودان ابملسميات احلالية، ومصوع ومرتفعات احلباب وكرن وحوض بركة وقاش يف إرتراي، وزيلع وبربرة يف 

 .4الصومال حىت احتلها االستعمار األورويب يف هناية القرن التاسع عشر

                                                                 
 208ص ،  املصدر السابق 1
  204ص مصدر سابق، ، . و مكي وآخرون194مصدر سابق ص ،  أمحد مجالة 2
mingham Islam Triو  154-153ص  مصدر سابق، ، اتريخ إرتراي .. و سيب205-204مصدر سابق، ص مكي وآخرون. 3

in Ethiopia,Op.cit, p,121-122 
 155ص  ، مصدر سابق،اتريخ إرتراي ،سيب 4
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هر له لتدمري أي مشروع منأوئ له يظ زاً ر يوحنس ضد احلمالت املصرية حمفاإلمرباطو  حا وكان جن

يف املنطقة، فزحف جبيشه بقصد القضاء على الثورة املهدية يف السودان ابلتحالف مع اإلجنليز، إال أن  هذه 

 .1 1889تمة الشهرية عام املاحلملة منيت هبزمية وقتل فيها يوحنس يف موقعة 

 (1913- 1889) عهد امللك منيليك

تجراى إىل األمهرا حتت اتج اإلمرباطور م انتقل امللك من ال1889وبعد موت اإلمرباطور يوحنس عام 

منليك. وكانت إيطاليا قد احتلت إرتراي يف تلك الفرتة، ودخلت يف خالف مع يوحنس وكان منليك 

لإلمرباطور يوحنس يف حكم احلبشة، ومن مبدأ عدوي عدوك يبدو زودته  على شوا ومنافساً  اليزال ملكاً 

، 3. وقتل يوحنس يف أيدي جيش املهدية2نه مل يفعل ذلكإيطاليا ابلسالح ليثور على يوحنس ويسقطه لك

فتويل منليك عرش اإلمرباطور يف إثيوبيا واعرتفت به احلكومة اإليطالية على الفور، ووقعت معه عدة 

اتفاقيات، كما وجد االعرتاف واملساعدة من كل من احلكومة اإلجنليزية، والفرنسية. وكان اإلمرباطور 

بعتاد وأسلحة حديثة من بريطانيا وروسيا، كما سبق اإلشارة إليه،  مسلحاً  جيشاً منليك قد ورث من سلفه 

إلقليم شوا. وبعد فرتة من حكمه  إضافة إىل األسلحة اليت حصل عليها من إيطاليا عندما كان ملكاً 

امللك منيلك نصرًا ساحقًا واترخييًا على  وقد حققساءت عالقته مع إيطاليا ودخل معها يف حروب. 

م( اليت قضى فيها منيليك على أحالم إيطاليا 1896قوى اإليطالية الغازية يف معركة عدوا الشهرية )ال

 .4الطامعة للتوسع على كل أقاليم احلبشة

وامتاز عصر منيليك كسلفه ابلقسوة ضد املسلمني، ومل يتوان يف استخدام السالح لتوسيع 

ر وابيل وعروسي وهدية وشوا، ومناطق القبائل إمرباطوريته على حساب مناطق العمق اإلسالمي يف هر 
                                                                 

 205ص ، مصدر سابق مكي وآخرون، 1
 248-247ص،  ، مصدر سابق ، غيث 2
 237ص،  ، املصدر السابق 3
 205ص  مصدر سابق، ، مكي وآخرون و .واليت بعدها 247 مصدر سابق، ص ، غيث 4
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. ومما ساعده يف 1هذه املناطق قسرًا بقوة السالح إىل إمرباطوريته ضمالغريب، و  الوثنية يف اجلنوب واجلنوب

ذلك دخول القوى األوروبية املستعمرة للمنطقة، فتقامست فرنسا وإيطاليا وبريطانيا الصومال. ووقعت إرتراي 

يطايل، وبسطت بريطانيا سيطرهتا الكاملة على السودان بعد قمع الثورة املهدية وقبله حتت االحتالل اإل

ثورة أمحد العرايب يف مصر. واستثنت الدول األوروبية املستعمرة ملنطقة القرن اإلفريقي إثيوبيا من االستعمار، 

اف الغريب إلثيوبيا استقالهلا حتت اتج اإلمرباطور منيليك. وبفضل هذا الدعم واالعرت  علىبل اتفقت 

م مل يكن 1913قويت شوكة الدولة اإلثيوبية يف مطلع القرن العشرين. وحينما رحل منيليك من الدنيا عام 

 له ولد يرثه فورث عرشه سبطه ليج إايسو.

"وكان والد ليج إايسو الرأس حممد علي من سالطني قبائل األروموا، ويف سعي منيليك لكسب 

م من ابنته، ولكنه أرغمه على قبول النصرانية، ولكن الرأس حممد علي، والذي ود األروموا زوج زعيمه

تسمى ابلرأس خمائيل، ظل يبطن اإلسالم ويظهر النصرانية، بل عمد إىل تنشئة ابنه ليج إايسو على 

شعواء من  "، وبذلك واجه حرابً 2اإلسالم، لذا فما أن اعتلى هذا األخري عرش جده حىت أعلن إسالمه

سة القبطية، والقوى األوروبية احلريصة على إبقاء أمر إثيوبيا على يد ية اإلمرباطورية اإلقطاعية، والكناملؤسس

الصفوة املسيحية، فأخذوا يطلقون ضده شائعات واحدة تلو األخرى، كالشائعات عن خبل اإلمرباطور 

حيارب االستعمار وسوء تصرفاته، وأن ه متحالف مع مهدي الصومال حممد عبد هللا حسن الذي كان 

األملان،  ةالدولة العثمانية، وكذلك مبواال )اإلجنليزى واإليطايل( يف الصومال، وأيضًا اهتموه ابلتعامل سرًا مع

 .3وغريها دسائس كثرية مهدت إلقصائه من العرش

م صدر األمر بعزله من العرش، مث لوحق من قبل الكنيسة واإلقطاعيني، والقوى 1917ويف عام 

ة املستعمرة للمنطقة، فهرب إىل بالد الدانكل )العفر( إال أن ه مت القبض عليه وبقي يف سجنه إىل األوروبي
                                                                 

 206ص ، املصدر السابق 1
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م وقبيل ذلك بقليل أمر اإلمرباطور هيلي سالسي إبعدامه 1936بداية دخول إيطاليا إىل احلبشة عام 

 .1حىت ال ينصبوه إمرباطورًا مرة أخرى يف البالد ليكسبوا تعاطف املسلمني

 

 (1974- 1928)حكم اإلمرباطور هيلي سالسيفرتة 

رأس تفارى وصيا  كانت قد تولت العرش بعد إزاحة ليج إايسو من العرش ابنة منيليك زوديتو، وأصبح

م حتت اسم 1928وواراث للعرش، فاستوىل رأس تفارى على العرش بعد إزاحة زوديتو منه يف عام 

البالد أسس هيلي سالسي ثقافة إثيوبية رمسية تدور ، ومنذ توليه عرش 2اإلمرباطور هيلي سالسي األول

ى يف ذلك املؤسسة اإلمرباطورية، والكنيسة القبطية، والقو  حول فلك تقديس ذات اإلمرباطور مستخدماً 

وعزل مسلمي إثيوبيا من ، اإلقطاعية يف أجواء من العزلة واإلستبداد، وكأسالفه حد من انتشار اإلسالم

املنتسبني إليها من مواقع  اإلسالمية يف إثيوبيا، كما حرم امل، وقمع فاعلية الثقافةأتثريات املسلمني يف الع

الصدارة يف اجملتمع ومن وظائف الدولة، كما قام بتشجيع املنظمات التبشريية املسيحية للعمل يف مناطق 

 .3املسلمني واجملموعات الالدينية 

إليطالية الستعمارها فسقطت العاصمة ويف عهد هيلي سالسي تعرضت إثيوبيا حلملة الفاشية ا

م وهرب اإلمرباطور هيلى سالسي إىل 1936أديس أاباب يف يد اجليش اإليطايل الغازي يف مايو عام 

لندن. وعقب ذلك أعلن موسوليين تشكيل مستعمرة إيطالية يف شرقي أفريقيا تضم األراضي اإلرترية وإقليم 

 . 4طايل يف الصومال مبا فيه أوغادينالتجراى شوا، وهرر، وسيدامو، والقسم اإلي

                                                                 
 p,130 ,Op.Cit,Trimingham-131 و 206مصدر سابق ص  ، مكي واخرون 1

2 Trimingham. Op.Cit ,p,135-136- 
 224ص  ، مصدر سابق ، مكي وآخرون 3

4 Trimingham.Op.cit. p137 
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وبعد دخول اإليطاليني إىل إثيوبيا حاولوا خلق توازن داخلي بني املسيحيني واملسلمني وذلك من 

خالل اعرتافهم ابإلسالم كدين رمسي يف البلد جبانب املسيحية، والسماح للمسلمني ببناء مساجد جديدة 

مراكز إسالمية، ككلية دار العلوم اإلسالمية يف مجا ومؤسسات أو إصالح وترميم املساجد القدمية، وإنشاء 

حناء البالد. ومسحت بتدريس اللغة العربية يف مناطق املسلمني واستخدمت يف املراسالت أدينية أخرى يف 

الرمسية يف مقاطعات مجا وهرر، إىل جانب ذلك قامت بتعيني قضاة شرعيني يف مناطق املسلمني يف 

بل فرضته عليها  ينل الدولة اإليطالية هذا من مبدأ تفضيل املسلمني على اآلخر ، ومل تفع1إثيوبيا

الضرورايت السياسية اليت تستدعي إضعاف املؤسسة اإلمرباطورية وركائزها، الثالثة الكنيسة القبطية 

مني والصفوة األمهرية املسيحية وضماانت القوى الغربية املسيحية هلا. كل هذا استدعي رفع مستوى املسل

املضطهدين ملوازنة القوى يف إثيوبيا، وبذلك مل يفعل اإليطاليون شيئا غري مألوف للمسلمني بل كل ما 

. وبتطور احلرب العاملية الثانية وخروج إيطاليا وحلفائها من يناآلخر فعلوه أهنم عاملوهم فقط ابملثل مع 

. 2م مبعاونة الربيطانيني له1941م املسرح الدويل، استطاع هيلي سالسي استعادة عرشه مرة أخرى يف عا

ا استفادة، فضم إرتراي إلثيوبيا  واستفاد من أجواء التعاطف الدويل مع إثيوبيا بعد احلرب العاملية الثانية أمي 

، وزاد من طغيانه وجربوته، وحكم البالد بقبضة من احلديد، وأذاق املسلمني 3وكذلك مناطق األوغادين

كانوا عليه يف السابق من اضطهاد وظلم، وحجبهم عن العامل حىت أصبح   سوء العذاب، وأرجعهم إىل ما

الناس اليعرفون شيئا عن أمورهم. لكن من سنن التاريخ دوام احلال من احملال، فبدأ أفول جنمه من بداية 

م ، فأعلن اإلرتريون ثورهت4النصف الثاين من القرن العشرين، وذلك لزايدة وعي القوميات ومطالبتها حبقوقها

م حتت راية جبهة التحرير اإلرترية بقيادة حامد إدريس عوايت، وتبعتهم 1961ضد نظامه يف عام  ةاملسلح

                                                                 
1 Ibid, p136-138 

2California: Hoover Institution Press, 1983.p.3 1978.-gle over Eritrea,1962The strugHaggai, Erlich.  

 207ص  مصدر سابق،،  مكي وآخرون 3
 207-206مصدر سابق، ص  النقرية، 4
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ثورات أخرى مماثلة يف أوغادين وجتراى وأروموا. وهذه الثورات وخاصة الثورة اإلرترية منها أدخلت نظام 

  وعسكراًي.هيلى سالسي يف حروب مستدمية، فأهنكت دعائم دولته سياسيًا واقتصادايً 

اجملتمع اإلثيويب من جماعات  فعاىنومبا أن احلرب دمار فقد قوضت مقومات احلياة يف إثيوبيا، 

قاسية عجز اقتصاد البلد عن مواجهتها، فتسرب اليأس والنفور من املؤسسة احلاكمة إىل كثري من أهل 

د. إال أن األمر امللفت للنظر يف إثيوبيا وظهر التململ يف املؤسسة العسكرية من الوضع املرتدي يف البال

تلك الفرتة وألو ل مرة هو خروج املسلمني يف إثيوبيا للمطالبة حبقوقهم يف مظاهرة ضخمة عمت شوارع 

م مطالبني ابملساواة بني األداين، وفصل الكنيسة عن الدولة، وإنشاء 1974إبريل  15العاصمة وذلك يف 

ن كفالة حقوقهم يف الوظائف العامة، والتعليم، والتمثيل يف جملس إسالمي لرعاية أمور املسلمني، وضما

وهذه املظاهرة قد أظهرت بوضوح ضعف اإلمرباطور هيلى سالسي  .الربملان واجملالس احمللية وغريها

 .1ونظامه، وأرسلت إشارة إىل املؤسسة العسكرية مفادها أن مركز القرار يف الدولة يف حالة احتضار

 

 م1974وبيا من اإلمرباطورية امللكية إىل النظام اجلمهوري عامانتقال احلكم يف إثي

ومل متض مدة بعد مظاهرة املسلمني املطالبة حبقوقهم حىت أعلنت املؤسسة العسكرية االنقالب على 

م، فأعلنت االشرتاكية يف إثيوبيا، وتوجهت حنو روسيا وكواب 1974اإلمرباطور هيلي سالسي يف مايو 

و هيلي مارايم، غري أن منجستو مل يكن هو اآلخر أبحسن من سلفه، فاعتمد احلل بقيادة العقيد منجست

ة القمع والتصفية يش الشعب هلذا الغرض. واتبع سياسالعسكري للقضاء على الثورات املقاومة، وقام بتجي

املسلمني.  ضد املعارضني لنظامه، فأثر على اجملموعات السياسية املعارضة والعناصر املثقفة مبا فيهم قيادات

إال  أن  كل هذا مل يضعف معارضيه بل قويت شوكة املقاولة يف كل من إرتراي واألوغادين. فبحلول عام 

                                                                 
 210ص  ، مصدر سابق مكي وآخرون، 1
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م حررت الثورة اإلرترية أغلب املدن اإلرترية، كما أحرز الصوماليون مكاسب كبرية يف منطقة 1977

ورية، وأتيت النجدة مرة أخرى األوغادين. فظهر ضعف منجستو بسبب الصراعات الداخلية، والضرابت الث

من القوى اخلارجية إلخراج إثيوبيا من ورطتها، ويف هذه املرة جاءت النجدة من املعسكر االشرتاكي 

فدخلت روسيا بثقلها السياسي والعسكري إلنقاذ املوقف، فأقاموا جسرًا جواًي لنقل السالح واملستشارين 

اإلرترية، وطردوا الصوماليني من املواقع اليت استولوا عليها. العسكريني، ودكوا يف وقت وجيز مواقع الثورة 

فاستعاد منجستو املناطق اليت فقدها، وأصبحت له ترسانة من سالح منظومة املعسكر الشرقي. وبفضل 

هذا السالح القادم من اخلارج استطاع أن يعزز مركزه وحيكم البالد بقوة السالح والقهر والقمع. وعلى 

مل يكن عهد منجستو كله مساواًئ ابلنسبة للمسلمني، فقد استفاد املسلمون من نظام الرغم من ذلك، 

منجستو بفكه االرتباط بني الكنيسة القبطية والدولة من انحية، واإلقطاعية واألسرة املالكة من انحية 

التعليم أخرى. فبإعالن فصل الدين عن الدولة أصبح املسلمون مواطنني هلم احلق يف الوظائف العامة، ك

واجلندية والتمثيل يف اجملالس النيابية وغريها. وحققوا أيضًا مكاسب مقدرة من اإلصالح الزراعي بعد 

 أتميمها من ثالثي الكنيسة، واألسرة املالكة، واإلقطاعيني، وتوزيعها ملن يصلحها. 

ليها ابلقوة م فتستقل إرتراي عن إثيوبيا بعد ضمها إ1991وتدور حركة التاريخ مرة أخرى يف عام 

قبل ثالثني عاما من ذلك التاريخ، ويؤول احلكم يف إثيوبيا للتجراي أصحاب مملكة أكسوم التارخيية 

وحلفاؤهم من القوميات األخرى، ويعلنون ميثاقًا جديدًا للحكم يف إثيوبيا يؤكد ضمان حقوق القوميات، 

ات حق إدارة شؤوهنم وحق تقرير املصري وحل مشاكلها عرب إقامة حكم ذايت "فيدرالية إثنية" مينح القومي

 حىت اإلنفصال إذا هضمت حقوقهم أو مت التنكر هلا.
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 اخلالصة

أفضل للمسلمني رغم قلة حيلتهم لكثرة  إن  هذا اجلو  من احلر ايت واإلنعتاق ال شك قد خلق وضعاً 

فال غرابة أن يصل  ضرابت الدهر عليهم، بسبب الظروف التارخيية واحلضارية والدينية اليت سبق ذكرها.

املسلمون إىل مقاليد احلكم، ويكون هلم التأثري يف مركب القوميات، ابعتبارهم األكثرية حيث يتكونون من 

األروموا، والصومال، والعفر، وبين شنقول، وجوراقي واألدرى..إخل. ومهما يكن من األمر، فإن جو 

سلطة، فأصبحوا يعربون بوضوح عن هويتهم الدينية، الفيدراليات اإلثنية جعل للمسلمني نصيبًا مقدرًا يف ال

وثقافاهتم املكبوته يف دواخلهم لقرون مضت، فأصبحت املظاهر اإلسالمية يف إثيوبيا مألوفة، من بناء 

للمساجد، ودور العلم كاملعاهد واملدارس القرآنية، ومظاهر األعياد اإلسالمية. ونشطت حركة الدعاة، 

عددت وسائل نشره، كما ازدادت حركتهم يف سوق املال واألعمال. ولئن كان ونشر الكتاب اإلسالمي، وت

م إىل 1991املسلمون يف إثيوبيا قد شهدوا تطورًا معقواًل إىل حد ما سياسيًا واقتصاداًي وتعليميًا من عام 

م مازالوا مل أيخذوا حجمهم احلقيقي يف اتريخ وحضارة إثيوبيا العريقة كأكرب  مكو ن يومنا هذا، إال أهن 

اجتماعي يف البالد. هذه كانت نبذة عن تطو رات أوضاع املسلمني يف احلبشة عرب التاريخ بشكل عام 

وأحوال املسلمني يف إثيوبيا يف الوقت احلاضر على وجه اخلصوص. أم ا تطو رات اإلسالم واملسلمني يف 

  .التاليةإرتراي فسوف يتم تناوهلا يف املباحث الثالث 
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 ابعاملبحث الر 

 تطّورات اإلسالم يف إرتراي

العالقة بني شعوب اجلزيرة العربية وشعوب املنطقة احلبشية بشكل عام وإرتراي على وجه خاص موغلة يف 

التاريخ. فكانت املوانئ اإلرترية تستقبل اهلجرات العربية املتجهة صوب الرب اإلفريقي، كما أهنا كانت نقطة 

غريب للبحر األمحر، ويؤكد ذلك ما بلغنا من أخبار العصر اجلاهلي "إذ التقاء لتجار الشاطئني الشرقي وال

م( إليها وإىل سفنها يف معلقته العصماء، 564-538أشار طرفة بن العبد البكرى، قبل مئات السنني )

وتغىن شعراء اجلاهلية  )جيور هبا املالح طورًا ويهتدى –حني يقول: )عدولية أو من سفني ابن ايمن 

سمهرية الىت كانت مبثابة الصواريخ يف العهود الغابرة قائلني: )ابىن الرماح السمهرية والسيوف برماحها ال

وجاء يف كتب التاريخ   1من منكم امللك املطاع كأن ه بني التوابع التبع يف محري(" -املشرفية والعديد األكثر

ا للتجارة، وهلم مدن عظام كالم مطابق للشعر اجلاهلي إذ يقول اليعقويب "ومل تزل العرب أتيت إليه

. أم ا الطربى فيقول: "ولقد كانت أرض احلبشة متجرًا لقريش يتجرون فيها، وجيدون 2وساحلهم دهلك"

. ويفهم مما تقدم أن  جزيرة العرب كانت ترتبط بعالقات جتارية 3"ومتجرًا حسناً  فيها رفاغة من الرزق وأمناً 

م أبحواهلا السياسية، والتجارية، ولعل هذا ماشجع الرسول مع احلبشة عرب التاريخ، وكان العرب على عل

بدينهم من أذى كفار قريش هلم، وقال هلم صلى  صلى هللا عليه وسلم أن أيمر أصحابه ابهلجرة إليها، هرابً 

                                                                 
 20ص،  (، 1990ى للدراسات واإلعالم، اإلفريق )اخلرطوم: املركز .دراسات إريرتية حنو ميثاق التحرر الوطين .حممد سعيد،  برحتو 1

 193ص ، مصدر سابق ، (2002،  بريوت: دار الكتب العلمية .)1ج اتريخ اليعقويب .اليعقويب 2

 328ص  ، مصدر سابق.3ج اتريخ الرسل وامللوك .الطربي 3
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ال يظلم عنده أحد، وأرضها أرض صدق، فهاجر الصحابة رضوان هللا عليهم  هللا عليه وسلم إن هبا ملكاً 

بدينهم. وما أن حلت أقدامهم إىل أرض الصدق القوا مقاما طيبًا جبوار النجاشي، وعاشوا يف   إليها فراراً 

 .1كنفه حنو ستة عشر عاما حىت عادوا منها يف السنة الثامنة للهجرة

وهكذا دخل اإلسالم إىل إرتراي قبل أن يدخل إىل املدينة املنورة ويكون له فيها السيادة والرايدة، 

إىل أي مدى أثرت هذه اهلجرة على سكان احلبشة مبا فيها املنطقة اإلرترية وذلك لقلة وإن كان اليعرف 

الواثئق التارخيية يف الفرتة الواقعة بني القرن السابع إىل القرن الثاين عشر ما عدا أخبار قليلة هنا أو هناك، 

هذه اهلجرة تركت أثراً إجيابيا  وعلى قلتها اتسمت ابلعمومية وبعدم الدقة والوضوح، إال أن  الشئ املؤكد أن  

 يف عالقة اإلسالم مع احلبشة اترخييا حىت إن  املسلمني استثنوا احلبشة من أرض اجلهاد دون سواها.

وقد ازدادت موجات اهلجرة العربية إىل السواحل اإلرترية بعد فتح املسلمني لبالد الشام، ومصر، 

تلك البلدان، والسواحل اإلرترية  علىلرومان الىت كانت تسيطر ومشال إفريقيا، بعد أن أحلقوا اهلزمية جبيوش ا

يف البحر األمحر. ومنذ ذلك الوقت أصبحت السواحل اإلرترية حتت نفوذ الدولة اإلسالمية، مما هيأ 

هلجرات أخرى إليها من املنطقة العربية ألسباب خمتلفة، أمهها: العامل االقتصادي ملا كانت جتود به املنطقة 

ة، واملنطقة احلبشية بشكل عام من خمتلف الثروات الطبيعية كالزراعية واحليوانية واملعدنية، ووجود اإلرتري

 موانئ جتارية فيها كميناء عدوليس ومصوع وموانئ أخرى.

وهجرات أخرى كانت اضطرارية لعوامل سياسية كاجملموعات اليت هربت من بطش األمويني 

وغريها من االنشقاقات اليت شهدهتا الدولة اإلسالمية وقد تسببت يف  والعلويني املعارضني حلكم العباسيني،

كما أن بين أمية قد اختذوا   2من اضطهاد واقع أو حمتمل. هجرة بعض الفرق اإلسالمية، أو القبائل هرابً 

                                                                 
 27-26الفصل ص  من هذا أنظر للمزيد املبحث الثاىن 1
  185ص .( 1978القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  .)3ط ،موسوعة التاريخ االسالمي أمحد شليب، 2
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. 1جزيرة دهلك اإلرترية منفى للعناصر اليت سخطوا عليها وذلك لبعدها، وشدة حرها، كنوع من العقاب.

من هؤالء املهاجرين شعراء، وقادة سياسيني، وفقهاء استقروا مع السكان األصليني يف املدن  وكان

الساحلية اإلرترية، وانفتحوا عليهم وصاهروهم، ونشروا اإلسالم والثقافة اإلسالمية بينهم. ومما سهل مهمة 

إليها يف أشكاهلم وعاداهتم  القادمني اجلدد يف تلك املهمة أهنم كانوا قرييب الشبه إىل البيئة اليت وفدوا

 .2وتقاليدهم

"وكانت القرون الثالثة اليت تلت القرن السابع امليالدي فرتة تصاهر العرب النازحني مع قبائل 

البجة اليت اكتسحت املنطقة، والقبائل الكوشية القدمية. وعن طريق املصاهرة، والتجارة انتشر اإلسالم حىت 

يشري إىل قيام والية إسالمية عربية مزدهرة يف دهلك والشواطئ اإلرترية يف  أن املؤرخ اإليطايل كونت روسيين

و مثلهما يذكر  3القرن الثامن امليالدي، كما يشري صاحب األطلس للتاريخ اإلسالمي إىل هذه احلقيقة".

جسمان جاسلو يف كتابه غرائب إثيوبيا "إن ميناء مصوع واملوانئ اإلرترية األخرى يف البحر األمحر 

وكانت هذه املدن الساحلية اإلرترية حمطة  4أصبحت موانئ إسالمية يف مستهل القرن الثامن امليالدي".

انطالق لتوغل املسلمني إىل عمق احلبشة، وعربها توغلت قبيلة بين خمزوم إىل قلب اهلضبة احلبشية، 

ها قبيلة بين عقيل بن م، وهي أول مملكة إسالمية يف احلبشة. ومثل897وأسسوا فيها مملكة شوا يف عام 

عبد املطلب قدمت إىل احلبشة واستوطنت فيها وأقام أفرادها دولتهم يف إيفات اليت أصبحت فيما بعد من 

أقوى ممالك الطراز اإلسالمي يف تلك الداير كما سبق التطرق هلا، ومن انحية أخرى فإن  انتشار اإلسالم 

فحسب، بل بدأ ينتشر إليها من املنخفضات الشمالية يف إرتراي مل يكن مقصورًا على البوابة الشرقية 

 والغربية عرب قبائل البجة.
                                                                 

بريوت : دار  ) ، البلدان،  لليعقويب 3، وانظر حاشية رقم 142-141مصدر سابق ص  .العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي .انود 1
 155ص (. 2002الكتب العلمية، 

 514-141مصدر سابق ص  ،العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي ، انود 2
  112ص ، . مصدر سابقاتريخ إرتري .سيب 3
 112ص ، املصدر السابق 4
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 انتشار اإلسالم يف إرتراي عرب بوابة البجة

يف إرتراي عرب البوابة الشرقية أخذ يتنامى ابجتاهات أخرى حيث مل يكن مقصوراً  بعد أن بدأ انتشار اإلسالم

ليها من الشمال والغرب عرب بوابة البجة. ففي عام يف اجتاه الساحل الشرقي فقط، بل بدأ يتسرب إ

م فتح املسلمون بالد مصر، وعندما تقدموا ابجتاه أسوان قوبلوا مبقاولة شرسة من قبائل البجة ذات 640

ة، وميناء د حىت حدود مملكة أكسوم يف احلبشالنفوذ القوي يف املنطقة الواقعة بني أسوان جنواب ومتت

، وتسيطر على اخلط التجارى الذي يربط بني مصر واحلبشة، حر األمحر شرقاً عدوليس التارخيي يف الب

سرح أبمهية وخطورة قبائل البجة يف تلك املنطقة، فعقدوا معاهدة الفشعر املسلمون بقيادة عبدهللا بن أىب 

دية، م، فنظمت هذه املعاهدة العالقات االقتصا651سالم معها ومثلها مع مملكة النوبة املسيحية يف عام 

جتار يف بالد البجة، وبعدها بدأ والسياسية بني البجة واملسلمني. ومسح مبوجب هذه االتفاقية للمسلمني اال

توافد املسلمني من القبائل العربية إىل أرض البجة، كربيعة، ومضر يف هناية القرن السابع، وتبعتهم 

فاختلط الوافدون مع السكان األصليني،  1جمموعات أموية بعد سقوط دولتهم يف منتصف القرن الثامن.

وتعلموا لغاهتم، وأجادوا ثقافتهم، وتزوجوا من بناهتم واستفادوا من خريات املعادن الوفرية يف بالدهم، 

"فقويت البجة مبن صاهرها من ربيعة، وقويت ربيعة ابلبجة على من انوأها وجاورها من قحطان وغريهم 

  2ر".من مضر بن نزار ممن سكن تلك الداي

وميضى جيل وراء جيل حىت ظهر جيل خليط حيمل مسات القبائل الوافدة ومسات السكان 

احملليني. وبرزت قيادات من السالالت العربية يف مواقع قيادية يف اجملتمع اجلديد" كزعماء بين الكنز يف 

لوراثة عن طريق األم النوبة وهم من ساللة أب عريب من ربيعة وأم نوبية. وقد استفاد بنو الكنز من حق ا

                                                                 
  185ص مصدر سابق، موسوعة التاريخ االسالمي، ، أمحد شليب 1
)بريوت :  ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، 2ج، مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، املسعودي بن على أيب احلسن على بن احلسني 2

 18ص  .( 1983دار املعرفة، 
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الذي كان سائدًا بني النوبيني والبجة ليتبوؤوا مواضع القيادة يف اجملتمع اجلديد، كما أن غريهم من العرب 

وكذلك قبيلة ربيعة العربية الىت وفدت إىل أرض البجة أصبح هلا شأن عظيم  1استفاد من هذا الوضع".

دي عند حديثه عن بالد البجة واملعادن الوفرية فيها أشار وتربعت القيادة يف الوسط اجلديد حىت ان  املسعو 

أبو مروان بشري بن  -وهو سنة اثنتني وثالثني وثلثمائة-إىل ذلك بقوله "وصاحب املعدن يف وقتنا هذا 

إسحاق وهو من ربيعة، يركب يف ثالثة آالف من ربيعة وأحالفها من مضر، واليمن، وثالثني ألف حراب 

ة ابجلحف البجاوية، وهم احلداربة، وهم مسلمون من بني سائر البجة، وابقى البجة  على النُّجب من البج

 .2هلم" كفار يعبدون صنماً 

وبسقوط مملكة النوبة املسيحية يف بداية القرن الثالث عشر تعاظمت هجرات عربية من صعيد 

عربية يف تلك الداير  هم من القبائل الومناطق السنار، ليلتحقوا مبن سبقمصر إىل أرض البجة، والنوبة 

كربيعة ومضر يف بالد البجة والقبائل العربية األخرى يف بالد النوبة، مما عضد انتشار اإلسالم وبعض 

وكانت للبجة آنذاك مخسة ممالك يف املنطقة الواقعة  3مظاهر الثقافة العربية بصورة واضحة يف تلك الداير.

  القرن التاسع امليالدي وهي: بني النيل والبحر األمحر، كما يذكر اليعقويب يف

  مملكة انقص: ومدينتها هجر، أيتيها املسلمون للتجارة، وهي تقع يف املنطقة الواقعة بني أسوان يف

جنوب مصر إىل وادي بركة )اجلزء الغريب إلرتراي حاليًا( وأهلها كانوا مساملني للمسلمني الذين 

دهم. وهلذه اململكة قبائل وبطون كما للعرب، يعملون يف جتارة املعادن واجلواهر والزمرد يف بال

فمنهم احلدارب، وححاب العماعر، واملناس، ولعله يقصد ابحلحاب )احلباب( والعماعر)األمرأر( 

 وابملناس )املنسع(.

                                                                 
  46ص  مصدر سابق، ، يوسف فضل 1
 18ص  ، مصدر سابق ، املسعودي 2
 46ص  ، املصدر السابق 3
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  كثرية املدن، متتد من ساحل البحر األمحر يف شرق إرتراي و والثانية مملكة بقلني: وهي واسعة ممتدة

 ب إرتراي ابملسميات احلالية(.إىل وادي بركة )غر 

  والثالثة هي مملكة: ابزين، متتد من حدود مملكة العلوة يف النوبة إىل حدود مملكة بقلني يف وادي

 بركة. 

  واململكة الرابعة يقال هلا: جارين، وهلا ملك خطري، وهي تقع بني ابضع )مصوع حاليا( إىل

 م يات احلالية.حدود مملكة بقلني يف وادي بركة غرب إرتراي ابملس

 .1واخلامسة يقال هلا: قطعة، وهي تغطي املنطقة الواقعة بني نقفة ومصوع يف الساحل اإلرترى  

وجيدر بنا هنا اإلشارة إىل أن  بعض أمساء األماكن والقبائل الىت ذكرها اليعقوىب يف القرن التاسع 

رويب يف القرن و الىت رمسها املستعمر األ مازالت قائمة مما يربهن إىل صحة ما ذهب اليه، وإذا أخذان ابحلدود

تان ومها ياإلرترية، أم ا اململكتان األخر  التاسع عشر فإن  ثالثة من هذه اململكات كانت تقع ضمن األراضى

تدان إىل أجزاء من املناطق الشمالية متمملكة ابزين ومملكة انقص فكانتا داخل احلدود السودانية، وكانتا 

ان سكان هذه اململكات وثنيني يف األصل إال جزءًا يسريًا منهم كان قد اعتنق املسيحية والغربية إلرترية. وك

عن العمل، ويبدو  قبل أن تبدأ الدعوة اإلسالمية تنتشر يف أوساطهم عرب التجار املسلمني الذين جاءوا حبثاً 

اعد على سرعة أن  عدم جتذر الداينة املسيحية يف مناطق البجة والعفر والصومال خالف الوثنية س

 االنتشار اإلسالمي فيها.

يف القرن التاسع يؤكد اليعقويب دخول املسلمني للتجارة إىل الساحل الشمايل إلرتراي حيث مملكة 

انقص ومدينتها هجر حيث يقول "ومدينة ملك البجة احلداربة يقال هلا هجر، أيتيها الناس من املسلمني 

                                                                 
 193-192ص  مصدر سابق، اتريخ اليعقويب، ، اليعقويب 1
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ار مسلمني يف مملكة بقلني يف غرب إرتراي يف ذلك الوقت فيقول كما يشري أيضًا إىل وجود جت  1للتجارة".

ويف بداية القرن  2"واملدينة اليت يسكنها ملك الزانفجة يقال هلا بقلني ورمبا صار املسلمون إليها للتجارات".

العاشر يقول املسعودي إن املدن الساحلية على البحر األمحر كدهلك وابصع )مصوع( كان سكاهنا 

ويف أواخر  3ا يؤكد دخول قبيلة احلدارب البجاوية القوية إىل اإلسالم يف الساحل الشمايل.مسلمني كم

القرن العاشر زار ابن حوقل مناطق البجة الشرقية، وذكر يف شأن مملكاهتا ماذكره اليعقويب قبله بقرن، وإن  

ر أهنا تقع يف نفس كان بن حوقل مسى بقلني بتفلني وحيتمل أن يكون هذا خطأ يف النقل وخاصة أنه ذك

املنطقة اليت تقع فيها بقلني، إال أن ابن حوقل يضيف معلومات جديدة يف شأن سكان هذه اململكة 

يتحدث العربية، ويف بلده خلق كثري من املسلمني  مسلماً  الواقعة يف غرب إرتراي، فيقول إن  هلم ملكاً 

. ويف القرن الثاىن عشر يشري الرحالة 4احلجيسافرون للتجارة، حىت زار بعضهم احلرم املكي ألداء فريضة 

م إىل حقيقة مهمة وهى أن  مجيع 1171اليهودي األسباىن بنجامني تودال الذي مر  هبذه املدن يف عام 

 .5السكان الذين يعيشون يف املدن الساحلية يف البحر األمحر هم من املسلمني

من سواكن إىل ابب املندب، ومن ابب ويف القرن الثالث عشر يذكر ابن سعيد أن  سكان السواحل 

املسلمني، وأن  ملك أرخبيل دهلك من احلبش املسلمني كان حياول االستقالل  من املندب إىل زيلع كانوا

 .6من صاحب زبيد يف اليمن 

                                                                 

 174ص ، مصدر سابق، البلدان،  اليعقويب 1 

 175املصدر السابق، ص  2
 18ص  ، مصدر سابق،  املسعودي 3
 61ص ، ( 1992بريوت : دار مكتبة احلياة،  ).كتاب صورة األرض  .لحممد أبوالقاسم بن حوق 4

5  p 57 Trimingham, Op.cit, 
 193ص،  مصدر سابق ، مجال الدين الشامى وابنه هاشم مجال الدين 6
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عن املدن  ويف القرن الرابع عشر يورد ابن فضل هللا العمري يف كتابه صورة األرض وصفا مفصالً 

البحر األمحر وهي ابصع )مصوع حاليا( ، وسواكن، ودهلك، ويقول سكاهنا كلهم  التجارية يف سواحل

مسلمني وهم كثريوا العدد، ويقول"أولئك القوم كثري عددهم، ومل يكن يف بالدهم غريهم من النوع 

اإلنساين، ألهنم أجرب بين حام، وأخرب ابلتوغل يف القتال واالقتحام، طول زماهنم مسافرون، ويف صيد 

م اليلبسون واليلبسون خيلهم عند القتال شيئًا، واملشهور وحش  الرب راغبون، ومما يدل على قوة جناهنم أهن 

عنهم مع ماهلم من الشجاعة يقبلون احلسب، ويصفحون عن اجلرائم، واملصطلح بينهم أًن من رمى سالحه 

رمون الضيف، ويقال أنه قل يف القتال حيرمون قتاله، وقيل فيهم خلة حسنة أيضًا أهنم حيبون الغريب ويك

أن يوجد عندهم رائء، والصديق عندهم الينقض عهدًا لصديقه، وإذا تعاهدوا أكدو احملبة وأظهروها، وإذا 

تباغضوا أعلنوا املباينة وأجهروها، إن أو ل بالدهم من اجلهة الشرقية املائلة، إىل بعض اجلهة الشمالية حبر 

واجلهة الغربية إىل بالد التكرور أوهلا مفازة تسمى وادي بركة يتوصل اهلند )يقصد البحر األمحر( واليمن، 

 1تكراي". منه إىل إقليم يسمى سحريت ويسمى قدمياً 

ملا كان عليه سكان املنطقة اإلرترية، من أحوال اجتماعية، واقتصادية،  دقيقاً  فالعمري هبذا يقدم وصفاً 

ثرة عددهم، ويضيف العمري إىل ذلك ماكانوا وعسكرية، ويتفق العمري مع املسعودي يف إسالمهم وك

يتمتعون به من صفات وأوصاف محيدة كالصرامة والشجاعة عند اللقاء، وقبول احلسب، والصفح عن 

اجلرائم، وحرمة قتل أسري احلرب، وإكرام الضيف والغريب، واإليفاء ابلعهود واملواثيق، ووضوح التعامل يف 

 السر والعلن.

نتشارهم وهي ابملسم يات احلالية من دنكاليا جنواًب حىت الساحل مشااًل، ومن ويبني العمري مناطق ا

 السهول السمهرية شرقًا حىت وادي بركة غراًب.
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وبناًء على ماسبق فإن املسلمني كانوا منتشرين يف مناطق شاسعة يف إرتراي جنواب ومشاال، شرقًا وغراًب، 

 يذكر العمري. وكانوا قوة كبرية ذات ثقل مؤثر يف املنطقة كما

ونعرف أيضًا من املؤرخني الذين سبق ذكرهم أن املدن الساحلية اإلرترية )دهلك ومصوع( كانت قد 

شهدت هنضة اقتصادية وازدهرت فيها الثقافة اإلسالمية، واللغة العربية. وأصبحت جاذبة لالستقرار فيها 

بسبب اخلالفات اليت سادت يف الدولة  بعدما كانت منفى أو تستقبل اهلاربني إليها من اجلزيرة العربية

اإلسالمية، فأصبحت مقصد التجار والشعراء والعلماء من اجلزيرة العربية آحادًا ومجاعات، حىت حتولت إىل 

سلطنات إسالمية مستقلة، وظهرت فيها مظاهر الرفاه كالقصور، ومعامل أخرى كاملساجد والقباب وغريها. 

أرخبيل دهلك  يف اتريخ مدينة مصوع يف العصر احلديث "وقد كانيقول جواناثن مريان الذي كتب عن 

إسالمية مستقلة تعاقب على حكمها عدد من  خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني إمارة

اقتصاداًي جعل منها حمطة لتجار العبور بني مصر واهلند، وعرب البحر األمحر  زدهاراً االسالطني، وشهدت 

نتعاش التجاري واالستقرار النسيب الذي شهدته منطقة البحر األمحر إثر حلبشة، كما أدى االبني اليمن وا

  1اهليمنة الفاطمية على املنطقة إىل تعزيز دور اإلسالم يف اإلقليم على نطاق واسع".

ة زدهار ومنو املدن الساحلية يف إرتراي واإلمارات اإلسالميومن العوامل اليت ساعدت املنطقة على اال

األخرى يف احلبشة انتقال احلكم يف احلبشة إىل األسرة األجوية، من بداية النصف األول من القرن الثاىن 

عشر إىل النصف األخري من القرن الثالث عشر واليت ات سم عصرها ابلسالم مع املمالك اإلسالمية يف 

مالك اإلسالمية يف هذه املنطقة احلبشة مبا فيها ممالك الساحل اإلرتري، وهي الفرتة اليت شهدت فيها امل

يف مجيع ربوع احلبشة كما سبق التطرق إليه،  وهنضة علمية، وأخذ اإلسالم ينتشر فيها أفقياً  منوًا اقتصادايً 

م عندما سيطر حتالف يكونو أمالك من األسرة السليمانية واألب 1270إال أن  هذا األمر تغري يف عام 
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على حكم احلبشة، بعد إزاحة األسرة األجوية من احلكم كما سبق تكلي هيمانوت من الكنيسة احلبشية 

 تناوله يف هذا الفصل.

قد أاثر حفيظة احلكام اجلدد سيطرة املسلمني على البحر وطرق التجارة فيها، وما تعرضت له الدولة 

ساحلية احلبشية املسيحية من العزلة بسبب سيطرة املمالك اإلسالمية، ومنها إمارة دهلك على املدن ال

وطرق جتارهتا املمتدة من سواكن إىل زيلع، ومافتئت األسرة السليمانية حتاول الفكاك من هذه العزلة منذ 

احلكم، ومن أجل ذلك دخلت يف حروب متواصلة مع املمالك اإلسالمية مبا فيها املمالك  علىسيطرهتا 

 .1دىاإلسالمية يف السواحل اإلرترية من أواسط القرن الرابع عشر امليال

ويف إطار محلة األسرة السليمانية ضد املمالك اإلسالمية هاجم إسحاق بن داوود ملك احلبشة يف عام 

م مدن السواحل اإلرترية، وأحرق قرى مصوع، وحرقيقو، وزوال، وهنبت قواته املتاجر، واملواشي إال 1420

للحرارة الشديدة اليت أهلكت أنه أجرب على االنسحاب حتت ضرابت األهايل، إضافة إىل عدم حتمل قواته 

، وعندما فشل إسحاق يف السيطرة على سواحل البحر األمحر وحده غري  اسرتاتيجيته وجلأ 2الكثري منهم 

 لتحقيق ذلك اهلدف. ابو أور للتحالف مع ملوك 

نظرًا لطول املسافة  ابو أور يف ابدئ األمر وجد صعوبة إلرسال مبعوثه الذي حيمل هذه الرسالة إىل 

ة ختطي مناطق تسيطر عليها قبائل العفر والساهو والبجة الىت كانت يف حالة حرب معه. وطالت وصعوب

ربيون. لذا رأى اختيار اتجر مسلم و نتظار ملوسم احلج إىل بيت املقدس الىت يقصدها األحباش واألمدة اال

                                                                 

 .52ص ، مصدر سابق واليت بعدها. و يوسف فضل ، 196ص  مصدر سابق،، مجال الدين الشامى وابنه هاشم مجال الدين 1 
    وUllendroff. The Ethiopians. Op.cit,p65و 
2    Ullendroff, the Ethiopians. Op.cit, P65 ،126ص ، مصدر سابق،  اتريخ إرتراي وسيب 
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ف أمر هذا الرجل عن فارسي امسه نور الدين التربيزي ليقوم هبذه املهمة كما يقول املقريزي، لكن اكتش

 1طريقة شخصية جربتية، وحكم عليه ابالعدام يف القاهرة.

وعندما ارحتل من الدنيا إسحاق وورث العرش ابنه زرء يعقوب استمر على خطى والده للتحالف مع 

ملوك أورواب، وتذكر املصادر التارخيية االت صاالت الىت متت بينه وبني ملك الفونسو اخلامس )ملك 

م ووعده األخري ابلتعاون معه ضد املسلمني لتحرير بيت املقدس والسيطرة على 1540يف عام  أراجوان(

التجارة الشرقية وسواحل البحر األمحر، إال أن  هذا احللف مل يفلح لبعد املسافة اليت تفصل بني احلليفني 

 2وصعوبة التواصل بينهما.

وصية عليه أخذت بنصيحة املبشر الربتغايل بدرو  وعند انتقال احلكم لبنا دنقل وكانت أمه امللكة هلينا

الذى كان قد نصحها أبن تطلب املساعدة من ملك الربتغال  (Pedro de Covilham)دي كوفلهام 

عمانويل لالستيالء على سواحل البحر األمحر فأرسلت وفدًا إىل عمانويل من أجل ذلك. فرد ملك 

مبقتضاه تتحمل  ها لبنا دنقل ملك احلبشة ليعرض عليهما مشروعاً الربتغال إبرسال بعثة إىل امللكة هلينا وابن

الربتغال محاية احلبشة من أي اعتداء خارجي لقاء سيطرهتا على سواحل البحر األمحر، إال  أن  لبنا دنقل 

تردد يف قبول العرض الذي رأى فيه فرض نوع من احلماية عليه إضافة إىل ختوفه من نشر الربتغال املذهب 

وليكي يف احلبشة بدل املذهب األرثودوكس )املذهب اليعقويب( الذي تدين به احلبشة، كما أن ه مل الكاث

يكن يف حالة ضعف يف ذلك الوقت، بل كان قد حقق لتوه انتصارات ضد أحد أقوى أمراء املسلمني يف 

احتالل سواحل . أم ا ملك الربتغال مل يرتاجع عن مشروع 3احلبشة وهو األمري حمفوظ أمري عدل وزيلع 

 البحر األمحر كماسيأيت تفاصيله يف املبحث اآلتى.

                                                                 
  .127ص ، املصدر السابق 1
  127ص  ، ا ملصدر سابق 2
 149-148ص ، صدر سابقم ، فتحي غيث 3
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 اخلالصة

يتضح مما ذكره اليعقويب يف القرن التاسع وهو أو ل من أورد معلومات مفصلة عن هذه املنطقة وخاصة 

بن حوقل يف القرن العاشر، والر حالة األسباىن بنجامني تودال اممالك البجة اخلمسة. وكذلك املسعودي، و

 القرن الثاىن عشر وابن سعيد يف القرن الثالث عشر، والعمري يف القرن الرابع عشر أن  اإلسالم كان يف

منتشرًا يف إرتراي منذ وقت مبكر، وبعد حتليل أمساء املناطق اليت وردت يف تلك الكتب ميكن الوصول إىل 

يف السهول الساحلية حيث دنكاليا نتيجة مفادها أن  اإلسالم كان منتشرًا يف إرتراي ابملسم يات احلالية 

موطن قبائل العفر يف دهلك وشبه جزيرة بوري إىل زيلع وإىل ابب املندب، وبني قبائل الساهو القاطنة يف 

املنطقة املمتدة من خليج زوال إىل مرتفعات أكلي قزاي، ويف أقصى الشمال حيث موطن قبائل احلباب  

مصوع واملناطق احمليطة هبما ومناطق البين عامر يف وادي بركة  كاحلدارب، واألمرأر املمتدة من سواكن إىل

 والقاش يف الغرب.
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 املبحث اخلامس

 اإلسالم يف ظل التنافس الربتغايل الرتكي يف البحر األمحر

يف املبحث السابق إىل أن  امللكة هلينا الوصية على عرش ابنها لبنا دنقل ملك الباحث  راسبق أن أش

ما تراجعا هي وابنها عن ذلك خوفًا من أال  يفرض الربتغال احلبشة طلبت املس اعدة من الربتغال غري أهن 

الوصاية على احلبشة. أم ا ملك الربتغال فلم يرتاجع عن املشروع، فأرسل إىل احلبشة قواته البحرية اليت 

حبة اجلنود م إىل مصوع، فكان أو ل ما قام به األب الفاريز الذي كان يف ص1520إبريل  10وصلت يف 

. يقول سيب يف كتابه اتريخ إرتراي 1أن بىن كنيسة جبانب مسجد مصوع ملصلحة اجلنود الربتغاليني ينيالربتغال

"وهذا العمل أدى إىل التوتر مع أهل البلد حىت أن  أهل البلد رفضوا بيع احلاجات األساسية هلم، كمياه 

تغاليون أيخذوهنا منهم عنوة كما، وأن  أمري مصوع الشرب، واللحوم، واأللبان وغريها، فأصبح اجلنود الرب 

بشخص أرمين يعرف مسالك  يونرفض تزويدهم بدليل يوصلهم إىل احلدود احلبشية. فاستعان الربتغال

 .2الطرق"

وبعد حوايل ثالث سنوات من تلك احلادثة بدأت املعارك بني )اإلمام( أمحد بن إبراهيم املعروف 

احلبشي لبنا دنقل، وأحرز )اإلمام( انتصارات حامسة واستوىل على مجيع مناطق  )بقورانج( أمري هرر وامللك

                                                                 
1     P.4 ,Ullendroff, the Ethiopians. Op.cit 
 بشئ من التصرف 129 – 128ص  ، مصدر سابق ، اتريخ إرتراي ، سيب 2
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احلبشة، "واتصل إبمارات الساحل يف مصوع، وسواكن، وإمارة الدجن يف حوض القاش وبركة يف إرتراي، 

 1فونج يف سنار يف السودان".الحلماسني، واتصل بسلطان  ونصب أحد األمراء حاكماً 

إلسالمي طلب األحباش النجدة من الربتغال ومل تتأخر األخرية جتياح اوحتت ضغط اال

م، وتوغلت إىل املرتفعات اإلرترية 1541يوليو  9ستجابة فوصلت قواهتا البحرية إىل مصوع بتاريخ لال

وبعد فرتة وجيزة اشتبكت مع  2وعسكرت يف ضيافة ملك دابروا إسحاق املعروف مبلك حبر النجاش.

 ينيبينهما، يف ابدئ األمر مالت نتائج املعركة لصاحل الربتغال نت احلرب سجاالً قوات )اإلمام( أمحد فكا

واألحباش فانسحب )اإلمام( أمحد حنو معاقله الشرقية، وطلب من األتراك املساعدة مث عاود الكرة 

جعوا األقاليم فهزمهم، إاًل أن  اجلولة الثالثة من املعركة كان النصر حليفهم فقتلوا )اإلمام( وفرقوا جيشه، وأر 

كما سبق تناوله يف املبحث الثالث من هذا الفصل. ومهما يكن   3احلبشية إىل ماكانت عليه قبل الغزو.

 م( وكانت أكثر الفرتات انتشاراً 1543 - 1527من األمر فإن فرتة حكم )اإلمام( أمحد بني عام )

تمعات اجلربتة املسلمة يف اهلضبة اإلرتري، ومن نتائجه تشكلت جم –لإلسالم يف اتريخ اإلقليم اإلثيويب

 4اإلرترية واإلثيوبية بصورة واضحة.

املسلم يف املنطقة منحًى دوليًا بتدخل الربتغال ملساعدة  -ومنذ ذلك الوقت أخذ الصراع املسيحي

الطرف املسيحي والدولة العثمانية ملساعدة املسلمني. وابلرغم من أن الصراع كان بني القوتني الربتغالية 

عثمانية فلم يكن العامل الديين هو احملرك الوحيد لتدخلهم، بل كانت هناك عوامل أخرى اقتصادية وال

                                                                 
 . 129املصدر السابق ص  1
2Trimingham, P  
  الصفحة نفسها املصدر السابق 3
 3ص  ، مصدر سابق ، مريان 4
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خضاع البحر األمحر وطرق التجارة وسياسية. فكانت الدولتان قوتني حبريتني، وكانت كل منهما تسعى ال

 فيه لنفوذها.

عرقلت مرور التجارة م و 1520فكانت الربتغال قد استولت على موانئ البحر األمحر يف عام 

الشرقية هبا، وحاولت حتويل طرق التجارة إىل رأس الرجاء الصاحل الذي كان حتت سيطرهتا، وذلك لغرض 

التحكم يف التجارة العاملية واالستفادة من ضرائبها. وبسبب منع الربتغال للسفن القادمة من اهلند والشرق 

 –وخما، واحلديدة، وعدن، وجدة، والعقبة، والسويسمصوع، وسواكن، وزيلع، –حتولت موانئ البحر األمحر

على نشاط التجارة البحرية بوجه خاص وعلى  إىل كساد جتاري، فلحق الضرر مبجتمعاهتا املعتمدة أصالً 

ومل تتوفر لدا الباحث أي  1املنطقة العربية بشكل عام، وقد تعدى الضرر حىت إىل الدولة العثمانية.

ل أمراء مصوع ودهلك وزيلع وسواكن ابلدولة العثمانية لرفع هذا الضرر معلومات عما إذا كان قد اتص

من املوانئ اإلرترية وتفعيل التجارة فيها مرة أخرى، أم رأت الدولة العثمانية يف ذلك  ينيعنهم ولطرد الربتغال

لشئ املؤكد هو أن  من املنطقة. إال أن  ا ينيملصاحلها فأخذت القرار بنفسها لطرد الربتغال اسرتاتيجياً  هتديداً 

على عدن يف اليمن واصطدمت مع  ةم متكنت من السيطر 1538القوات البحرية العثمانية يف عام 

م دخل سنان ابشا يف معركة مع القوات البحرية 1557األسطول الربتغايل يف احمليط اهلندي. ويف عام 

  2.وهلم من البحر األمحر هنائياً الربتغالية يف السواحل اإلرترية، وأحلق هبم شر هزمية، وطرد ابقي فل

ومنذ ذلك الوقت خضعت موانئ البحر األمحر لنفوذ الدولة العثمانية، وفع لت نشاط التجارة فيها 

جمددًا، وأصبحت املناطق احلضرية يف املوانئ اإلرترية مرة أخرى جاذبة للتجار واملستثمرين من حضرموت 

ريات الدينية "فإن  أكثر مامييز فرتة احلكم العثماين ملصوع هو واحلجاز ومناطق أخرى. أم ا على مستوى التأث

                                                                 
  131ص  ، مصدر سابق ، اتريخ إرتراي ، سيب 1
  133 – 1312املصدر السابق ص  2
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بناء عدد من املساجد، واألضرحة، والقباب، واملعامل اإلسالمية اليت منها مسجد )الشيخ( مجال 

األنصارى، وما ابت يعرف مبسجد احلنفي هو من أشهر معامل تلك الفرتة. وقد أدخل األتراك العثمانيون 

 املنطقة بشكل رمسى، وأتوا بقضاة أحناف من احلجاز إىل مصوع يف أواخر القرن املذهب احلنفي إىل

السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر امليالدى. وقد أدى اإلندماج الطويل ملنطقة مصوع واملناطق 

واجه التابعة هلا يف بنية النظام اإلدارى، والتجاري العثماىن ملنطقة البحر األمحر، وقبل ذلك موقعها امل

  1للحجاز اكسبها بشكل حاسم مكانة متكنها من التأثري السياسي، والديىن، والثقايف على املسلمني"

للخليفة  ومن الناحية السياسية نصبت الدولة العثمانية يف مصوع أمريها احمللي البلوي انئباً 

نية يف مصوع محاية البلد من العثماين، وأوكلت إليه مجيع الشؤون الداخلية وحتملت احلامية العسكرية العثما

 2األخطار اخلارجية.

إال أن أطماع الدولة العثمانية مل تقف يف حدود موانئ البحر األمحر بل توغلت إىل داخل احلبشة 

لتوسيع نفوذها، متحالفة مع إسحاق حبر جناش أمري إمارة دابروا يف اهلضبة اإلرترية حيث كان هو اآلخر 

للتحالف مع  دود مملكة أكسوم التارخيية. ومن أجل ذلك سعى دوماً يطمح لتمديد إمارته لتشمل ح

زعماء التجراي والنائب يف حرقيقو، وعن طريق النائب توصل إىل األتراك العثمانيني، وحصل منهم على 

أسلحة مقابل أن يسمح هلم ببناء قلعة عسكرية، ومسجد يف عاصمته دابروا. ومؤخرًا دخلت معهم يف 

 3القاش وبركة يف غرب إرتراي.احللف إمارة حوض 

                                                                 
 3ص ، مصدر سابق ، عامة على اإلسالم ىف إرتراي نظرة اترخيية ، مريان 1
  134ص ، مصدر السابق ، اتريخ إرتراي،  سيب 2
 134ص  ، املصدر السابق 3
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م زحفت القوات املتحالفة إىل اهلضبة احلبشية حيث إقليم جتراي، واصطدمت 1578ويف عام 

هناك مع قوات امللك احلبشي صرصا دنقل يف موقعة متبني يف التجراي، وكان النصر حليف امللك صرصا 

رتكية أزدمور ابشا، كما قتل أمري دابروا. دنقل حيث هزم القوات املتحالفة شر هزمية وقتل قائد احلملة ال

ووصلت قوات صرصا دنقل إىل إمارة دابروا، فدمرت املدينة مبا فيها القلعة الرتكية ومسجدها، وهرب 

م إىل أطراف 1589أهلها إىل السواحل اإلرترية. وتقدمت جحافل امللك صرصا دنقل حىت وصلت عام 

، حىت أجرب النائب شديداً  لرتكية ففرض عليهم حصاراً حرقيقو ومصوع، حيث مقر النائب واحلامية ا

وحلفاءه األتراك لعقد إت فاقية صلح معه، وأهداي امللك صرصا فرسًا عربيًة أصيلة مسرجة ابلذهب مث 

 1انسحب إىل حدود بالده.

وعلى الرغم مما ذكر من حروب وصراعات بني ملوك اململكة احلبشية املسيحية وأمراء املناطق 

إال أن عالقتهما مل ختل من تعاون يف كثري من األحيان وخاصة يف عهد ملوك قندر الذين ساءت  اإلرترية

 عالقتهم مع الربتغال بعد حماولة األخرية لتحويل مذهبهم األرثودوكسي )املذهب اليعقويب( إىل املذهب

ر لطرد املبشرين موضع يف هذا البحث. فاضطر ملوك قند الكاثوليكي كما أشار إليه الباحث يف أكثر من

الربتغاليني من احلبشة، وعدم السماح هلم ابلدخول إليها مرة أخرى. وهلذه الغاية عقد اإلمرباطور اإلثيويب 

م( إت فاقية مع أمراء مصوع وسواكن ومع )اإلمام( املوحد يف اليمن، ومل 1667 -1632فاسيالداس عام )

ني عالقته وسواكن واليمن فقط بل عمد على حتسحتسني عالقته مع أمراء مصوع  إىليقتصر اإلمرباطور 

الىت كان ميتد نفوذها إىل غرب إرتراي، والىت كانت متر عربها قوافل جتارته من مصر  مع حكام مملكة الفونج

                                                                 
 Trimingham,. Op.cit, P.. 97-98و. .135املصدر السابق، ص  1
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إىل قندر يف احلبشة، وكانت مناطق القاش وبركة على هذا احلال، ماعدا تعرضها للحرب مرة واحدة من 

 1ع مملكة سنار، أو ماكان يتبادله سكاهنا مع سكان جتراي من غارات وهنب.ملوك قندر أثناء حروهبم م

وأما مقاطعات اهلضبة اإلرترية فلم يصبح هلا حاكم موحد بعد مقتل إسحاق حبر نقاش يف حربه مع صرصا 

دنقل حيث كانت أي مقاطعة ختضع لزعامات حملية، كزعامة سعد زقا يف إقليم محاسني اليت كانت حتاول 

لفراغ الذي تركه حبر جناش ابلتحالف مع ملوك قندر. وأما أبناء عمومتهم هز زقا فقد كانوا يرون ملء ا

خالف ذلك، ويفضلون التعامل مع زعامات جتراي مع االحتفاظ ابالستقالل الذايت، على غرار زعامات  

نفوذ لرؤوس جتراي كرنيشم، وسقنييت، ودابروا اليت كانت تتمتع ابالستقالل الذايت مع االعرتاق ببعض ال

 . ويفهم مما سبق اآليت:2عليهم

أن  املنطقة املعروفة اليوم إبرتراي مل تنشأ فيها سلطة مركزية يف العصور الوسطى إال  ما كان من  .1

ممالك البجة ذات األصول الرعوية، وإمارة اهلضبة الصغرية أو اإلمارات التجارية يف أرخبيل 

 .3دهلك

الربتغال، واألتراك، واألحباش، يف املنطقة اإلرترية إال أن  السلطة رغم نفوذ القوي اخلارجية ك  .2

الفعلية مل خترج من أيدي الزعماء احملليني املعروفني "برأس" أو "ردجازماش" يف اهلضبة و" كنتيباي" 

 4يف الساحل و "دقلل" يف املنخفضات الغربية و"انئب" يف مصوع و "سلطان" يف دنكاليا.

 

                                                                 
1 140 POp.cit,  Trimingham,  
2T مصدر سابق  ، اتريخ إرتراي ، سيب 
 119ص املصدر السابق 3
 املصدر السابق الصفحة نفسها  4
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 م(1885 – 1865) اإلرترية يف ظل اإلدارة املصرية اإلسالم يف املناطق

بعد أكثر من ثالمثائة عام تنازلت الدولة العثمانية عن رحيتا ومصوع وبقوص وسواكن والتاكا لإلدارة 

املصرية يف عهد اخلديوي إمساعيل ابشا مقابل ضريبة سنوية تدفعها اإلدارة املصرية هلا. ومبساعدة بريطانية 

م ومبوجبها حتولت مجيع املمتلكات الرتكية يف إرتراي إىل اإلدارة املصرية. 1875نهما عام وقعت املعاهدة بي

البقاء فرنسا خارج تلك املنطقة، والىت   وكان وقوف الدولة الربيطانية وراء مصر يف تلك اخلطوة مدفوعاً 

اة السويس عام أطماعها يف تلك املنطقة احليوية واإلسرتاتيجية وخاصة بعد فتح قن تكانت قد تزايد

 .1م1869

من الناحية االقتصادية بعد فتح قناة  اسرتاتيجياً  وكانت هذه املناطق ابلنسبة للدولة املصرية هدفاً 

السويس، وسياسية الجياد نفوذ هلا يف هذه املنطقة احليوية. واألكثر من ذلك كان يراود اإلدارة املصرية 

 .السيطرة على منابع النيل يف اهلضبة اإلثيوبية

ا أصبحت يف  أما املناطق اليت دخلت حتت إدارهتا فقد بثت فيها نوعًا من الطمأنينة لسكاهنا، ألهن 

مأمن من الغارات احلبشية املتكررة عليها، وقد عج ل وجود العالقة الدينية بني اإلدارة وسكاهنا من انتشار 

عامة، كالتعليم، ومرافق الصحة، اإلسالم. واستفادت أيضًا من وضع اللبنات األساسية فيها للمصاحل ال

وتنظيم الدواوين، وربط األقاليم بشئ من خطوط املواصالت، وتشجيع املزارعني يف املناطق اخلصبة يف 

 .2املزارع األخرى احملاصيلوادي بركة، وقاش، ومرتفعات بقوص )كرن( لزراعة الفواكه والقطن، إضافة إىل 

ن القضاء واالفتاء يف إرتراي، واستقدمت هلذا الغرض وقامت اإلدارة املصرية أيضًا إبصالح شؤو 

علماء شرعيني من مصر والسودان، وربطت املسلمني اإلرتريني مبحيطهم الواسع، أي  مبسلمي وادي النيل، 

                                                                 
  40 – 39ص  ، مصدر سابق .،وراء احلرب يف إرتراي ، سالسي وآخرون برخت هبيت 1
 211ص  مصدر سابق، ، فتحى غيث 2
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وسهلوا هلم اإللتحاق ابملؤسسات العلمية الرائدة فيها كاألزهر الشريف، واملؤسسات األخرى. وترافق مع 

سلمني، ورجال الدين من احلجاز، ومصر، واليمن، وخاصة من حضرموت ودول ذلك تدفق التجار امل

 .1أخرى إىل مصوع واملدن اإلرترية األخرى

-1855حكم احلبشة من عام ) الذيوعلى صعيد آخر أفصح اإلمرباطور احلبشي ثيودور 

عة على م( عن أطماعه للسيطرة على مصوع، ومرتفعات بقوص، ومنسع، وحباب، واألراضى الواق1868

 .2حدوده الشمالية حىت سنار، لكن ه مل حيقق يف أرض الواقع من أطماعه هذه شيئاً 

ومن هنا يبدو جليا أن  اجملتمعات القاطنة يف املنطقة اإلرترية قد أث رت وأتثرت ثقافيًا وسياسياً 

خيية )إثيوبيا( عرب التاريخ،  واقتصاداًي واجتماعيًا ابجلزيرة العربية، ومبسلمي وادي النيل، والدولة احلبشية التار 

كل هذه األمور جمتمعة أثرت يف تطور اإلسالم واملسلمني يف إرتراي. ومع ذلك فإن قوة التأثريات اخلارجية 

 مل حتل دون إجياد مؤسسات إسالمية ذات طابع حملي، كأنشطة شبكة الطرق الصوفية، واألسر الدينية.

سيدان مصطفي يف بركة، وعد معلم وعد درقي يف الساحل، و  3وكان أشهر هذه األسر عد شيخ

 .4يف غرب ومشال إرتراي، وعد شيخ إبراهيم اخلليل يف طيعوا دنكاليا، وعائلة كبريي يف اهلضبة وغريهم

وقد لعبت هذه البيواتت الدينية، والطريقة اخلتمية دورًا رائدًا يف نشر اإلسالم وهنضته يف إرتراي، 

ن التاسع عشر الفرتة اليت شهد فيها اإلسالم انتشارًا واسعًا وسريعًا، وخاصة يف النصف األًول من القر 

فتحولت قبائل احلباب بفروعها الثالثة "بيت أسقدي، وعد تكليس، وعد متارايم" وقبائل املنسع، واملاراي، 

ما والبيت جوك، وفروع من البلني إىل اإلسالم، وأصبح للمسلمني اجلربات وجود واضح وقوي  يف اهلضبة. و 

                                                                 
  7 – 6ص  ، مصدر سابق نظرة اترخيية عامة على اإلسالم يف إرتراي،مريان،  1
 213ص مصدرسابق، ، فتحى غيث 2
 إن كلمة "عد" بلغة التجري تعين "آل" فالن أو بلدة كذا 3
  118ص  مصدر سابق، ، اتريخ إرتراي ، و سيب .2ص  مصدر سابق،،  على اإلسالم يف إرتراي نظرة ات رخيية عامة ، مريان 4
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أن حلت هناية القرن التاسع عشر حىت أصبح مجيع سكان املنخفضات اإلرترية مسلمني ابستثناء الكوانما 

 .1وجزء من البلني

 تلك احلقبة للعوامل اآلتية: املنطقة اإلرتري يف اإلسالم يف انتشاروميكن عزو 

لية يف العامل ظهور حركات البعث اإلسالمي، وحركات اإلصالح واإلحياء اإلسالمي بقوة وفعا .1

اإلسالمي. وكانت هذه احلركات كلها استجابة لدفع الغارة األوروبية عن العامل اإلسالمي الذي  

. 2كان يعاين أصاًل من احنطاط يف مفاهيم الدين اإلسالمي، وختلف على مستوى التقدم املادي

، والقدرات اإلبداعية حليوية الدين اإلسالمي "وإن حالة الركود وما اعترب حينها "كسادا" وتراجعاً 

ملؤسساته قد نتج عنه ما أمساه جون فول "روح إعادة األخالق االجتماعية" موحيا بذلك 

ابلتجديد يف الدين، والنهضة على  3للمفكرين املسلمني إبعادة إصالح وضع اإلسالم واملسلمني"

)الشيخ( أمحد بن  املستوى املادي، للحاق بركب األمم املتقدمة. واستجابة لتلك التحدايت أوفد

م( املدرس ابحلرم املكي تلميذيه إىل إفريقيا لنشر 1837 – 1749/1750إدريس املولود عام )

الدين اإلسالمي، فاجته أحدمها إىل مشال إفريقيا، وهو حممد علي السنوسي وأسس الطريقة 

مشلت جهوده السنوسية يف ليبيا. واجته الثاين وهو حممد عثمان املريغين حنو أسوان يف مصر، و 

سودان وادي النيل، واألراضي اإلرترية. وتضافرت جهوده مع جهود الطرق الصوفية للاإلحيائية 

 ةشرق السودان وإرتراي، وجهود شبك األخرى يف املنطقة، مثل الطريقة الشاذلية، والقادرية يف

                                                                 
 4ص بق،مصدر سا نظرة اترخيية عامة على اإلسالم يف إرتراي،مريان،  1
 3املصدر سابق ص  2
3114. –Trimingham,. Op.Cit, P 113    
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نجاح األسر الدينية يف إرتراي. كل هذه اجلهود قد تكاملت مع بعضها البعض وتكللت ابل

 .1والفعالية يف نشر اإلسالم يف إرتراي

لنفوذ دول مرموقة، ذات حضارة إسالمية لزمن طويل، ونعين هنا  خضوع هذه املناطق سياسياً  .2

بذلك الدولة العثمانية، وبعدها اإلدارة املصرية، إضافة إىل اإلزدهار االقتصادي، واالنتعاش 

قوى احلبشة املسيحية يف املنطقة يف عصر التجاري الذي شهدته منطقة البحر األمحر مع ضعف 

 .2األمراء

سوء العالقة بني اجملتمعات الرعوية يف املنخفضات اإلرترية، والزعماء املسيحيني يف اهلضبة الذين   .3

كانوا يقومون بغزو هذه اجملتمعات بني حني وآخر. يقول جواناثن مريان "وكان الزعماء 

ذه اجملتمعات على فرتات متقطعة، لكن بدأب ومثابرة املسيحيون لشمال إثيوبيا يقومون بغزو ه

يف حماولة منهم الخضاعها سياسيًا، واستغالهلا اقتصاداًي. فالتحول إىل اإلسالم يف هذا السياق 

ورسوخه يف أوساط اجملتمعات املتحدثة ابلتجري، قد أكسب هذه اجملتمعات إىل جانب اهلوية 

للسلطة  ، كما أكسبها أيديولوجية شكلت هلا مصدراً اجلديدة، قوة السيطرة واهليمنة املضادة

 .3ومنحتها املشروعية السياسية"

( سرعة انتشار The Ethiopiansيف كتابه اإلثيوبيون ) Ullendorffويعزو أولندورف 

اإلسالم بني األقوام احلامية الكوشية يف سواحل إرتراي ودواخل احلبشة حىت حبريات عروسي على مقربة من 

                                                                 
والصفحات الىت  3ص  ، نظرة اترخيية عامة على اإلسالم ىف إرتراي ،ريانمل ارجع للمزيد يف جهود حممد عثمان املريغين واألسر الدينية 1

 بعدها
  .hiopia, The Era of the princes.EtMordechai, Ibir لكتاب ارجع لتفاصيل عصر األمراء يف إثيوبيا 2

London: Longman, 1968 
 .  4ص ،  مصدر سابق ،، نظرة اترخيية عامة على اإلسالم يف إرترايمريان 3
 , Eritrea and Ethiopia: The Federal Experience. op.cit, p 18 Negash, Tekeste 
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لكينية احلالية، إىل رغبة هؤالء القوم يف النجاة أبنفسهم من االسرتقاق، إذ كانت قسوة جتار الرقيق احلدود ا

مينح هؤالء أمااًن من غارات جتار الرقيق، ابعتبار أًن اإلسالم مينع من اسرتقاق  ابلغة. وكان اعتناق اإلسالم

آخر إلسالمهم إذ يقول: إًن اعتناق هؤالء املسلم. ويضيف ترمنجهام يف كتابه "اإلسالم يف إثيوبيا" سببًا 

نسالخ من بيئتهم وعاداهتم لإلسالم كان يشعرهم لالنتماء إىل أخوة عاملية، من دون أن يكلفهم ذلك اال

 .1اليت كان دعاة اإلسالم يتساحمون إزاءها"

بري جوهري مل يذكره أولندروف وترمنجهام هو أًن اإلسالم أعمق مما ذهبا إليه، فاإلسالم هو تع وما 

ملاهية اإلنسان الذي تتكامل فيه قدراته الروحية، والعقلية، والفعلية، واحلسية خبالف فكر الغرب القائم 

 على انفصام الدين من الدنيا. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه العوامل وغريها جمتمعة دفعت إىل تعزيز دور اإلسالم، وتنامي هوية 

ىل اتساع أنشطة شبكة األسر الدينية من حرقيقوا يف الشرق إىل وادي بركا املسلمني يف املنطقة اإلرترية، وإ

يف الغرب ومن طوكر مشاال إىل عنسبا جنواًب. وتعاظم نفوذ الطريقة اخلتمية يف كل من إرتراي والسودان 

ا بفضل استحداث الطريقة وسائل جديدة لنشر اإلسالم ابعتمادها على الوجهاء، والفقهاء احملليني ليكونو 

 حلقة وصل بني اجملتمع والطريقة، وربطهم بنظام اخلليفة وخليفة اخللفاء.

وكانت العالقة الطيبة اليت كانت بينها وبني الدولة العثمانية واإلدارة املصرية اللتني حكمتا املنطقة على 

أبلى مشايخ التوايل قد سامهت يف تثبيت دعائم الطريقة يف األقاليم املختلفة يف إرتراي والسودان. وقد 

الطريقة اخلتمية، والبيواتت الدينية يف إرتراي بالءًا حسنًا يف نشر وترسيخ مفاهيم اإلسالم ابلتدرج يف جو 

 .2من التسامح واحلرية، وبطريقة مبسطة ممزوجة ابلتلقني، واستعمال املدائح النبوية والطبول يف األذكار

                                                                 
 120ص  ، مصدر سابق ، اتريخ إرتراي ، سيب نقال من 1
  47ص  ،سابقسف فضل، مصدر يو  2
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عند عامة الناس، وكان جل الشيوخ من آل الشيخ  وكان جناحهم كبريًا بني السكان مما أوجد هلم قبوالً 

واألسر الدينية األخرى، والطريقة اخلتمية، والطرق الصوفية األخرى بدرجة أقل. وهكذا أكسب اإلسالم 

اجملتمع املسلم يف إرتراي هوية جديدة على درجة من التجانس الثقايف، واإلجتماعي، والوجداين، واليت 

منحته املشروعية السياسية على حسب تعبري جواناثن مريان وقد مت  اإلفصاح للقوة، و  شكلت له مصدراً 

القرن العشرين،  من بصورة واضحة يف مرحلة تقرير املصري يف أربعينات ومطلع اخلمسينيات عنها الحقاً 

 ابإلضافة إىل ذلك أضفت عليهم قو ة اإلحساس ابالنتماء إىل أخوة إسالمية عاملية.

ة والتطور الطبيعي لإلسالم واملسلمني يف إرتراي كاد أن يرتاجع بسبب نشوب إال أن  هذه احليوي

صراع إقليمي بني الثورة املهدية يف السودان من جهة وبني واألحباش من جهة أخرى، وكذلك الصراع بني 

 الثورة املهدية وبني التحالف املصري اإلجنليزي.

 ظل تلك الظروف املعقدة. ففي الصراع وتدخلت الدول األوروبية اإلستعمارية للعب أدوار يف

السودان.  اإلقليمي كانت مصوع وكسال وعدوا ساحات املواجهة بني األحباش )إثيوبيا( والثورة املهدية يف 

سعى كل من املصريني واإلجنليز من انحية واإليطاليني من انحية أخرى لفرض سيطرهتم على مناطق  اكم

لت هذه القوى تكوين جبهة معادية للثورة املهدية يف املنخفضات املنخفضات اإلسالمية اإلرترية. وحاو 

 .1اإلرترية مما أدى إىل خالف داخلي بني اجملتمع املسلم

فعلى سبيل املثال انقسم املسلمون اإلرتريون جتاه الثورة املهدية بني مؤيدين ومعارضني هلا. فوقفت 

مع الثورة املهدية، وعملت لتمكينها يف مناطق الساحل اليت كانت يف الغالب ختضع لنفوذ عد شيخ 

                                                                 
  .7ص  ، مصدر سابق نظرة اترخيية عامة على اإلسالم يف إرتراي.،مريان،  1
 Trimingham.op.cit P 123-125و  
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املنطقة، بينما عارضت املناطق اخلاضعة لنفوذ اخلتمية وخاصة يف الغرب الثورة املهدية، وسعت حلصر 

 .1نفوذها يف املنطقة ابلتحالف مع اخلديوية املصرية واإلجنليز

التأثري على قطاع كبري يف يف  وجناحاً  ورغم كل هذا التكالب على الثورة املهدية فقد أظهرت فعاليةً 

هذه املنطقة، حىت أن  املؤرخ اإلرتري حممد سعيد انود ذكر يف كتابه "العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقي" 

 رعبد القادقيادة القاضي  حتتأعدادًا كبرية من الشخصيات اليت سامهت يف الثورة املهدية من هذا اإلقليم 

إليه أمري الشرق عثمان دقنا إمارة املنطقة من عقيق يف  حسني قاضي يف مدينة سواكن والذي أسند

يف هذه املنطقة معارك طاحنة ضد  رعبد القادالسودان إىل مصوع يف شرق إرتراي. وقد خاض القاضي 

 .2"رأس ألوال" القائد العسكري إلمرباطور إثيوبيا يوهنس يف املنطقة اإلرترية

ب، وآل الشيخ حامد، وبيت معال وغريهم يف كما شاركت قبائل احلباب، والنايتاب، والعجيال

م اليت خلدها شعراء احلباب أبجود النصوص يف شعرهم ونثرهم بلغة 1884حترير مدينة طوكر عام 

التجري. كما يؤكد انود وقوف )الشيخ( إبراهيم درماس أحد زعامات قبائل البلني يف ذلك الزمان إىل 

الذي قاتل به يف تلك املعارك موجود إىل يومنا هذا يف متحف  جانب الثورة املهدية وقتاله معها. وأن سيفه

بيت اخلليفة أبم درمان. كما أشار انود أيضًا إىل قائد آخر وهو النور فقراء اجلربيت. وكان النور فقراء أحد 

. وقد تراجعت قوة 3أبرز قادة جيوش املهدية يف حمور القالابت ضد جيوش اإلمرباطور اإلثيويب يوهنس

املهدية يف املنطقة اإلرترية بعد ضرابت األحباش وخاصة تفوق األحباش عليها يف معركة كوفيت يف أتثري 

                                                                 
  8ص  ، مصدر سابق ، نظرة اترخيية عامة على اإلسالم ىف إرتراي مريان 1
 815 – 157ص  ، مصدر سابق، العروبة واإلسالم ابلقرن اإلفريقيانود،  2
  158 – 157ص  السابق، املصدر 3
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. وكذلك بعد النجاح النسيب للجبهة املعادية للمهدية الذي شكلها اإلجنليز 1885سبتمرب عام  23

 . 1واملصريون يف املنطقة حتت قيادة زعامات الطريقة اخلتمية

 خالصة

المية يف املنخفضات اإلرترية يف عهد احلكم الرتكي مث املصري إنشارًا أفقيًا. ففي هناية شهدت الدعوة اإلس

القرن التاسع عشر أصبح مجيع سكان املنخفضات اإلرترية مسلمني ابستثناء الكوانما وجزء من البلني،  

سام والءاهتم كما أصبح للمسلمني وجود مشهود يف اهلضبة إال أن  قوة املسلمني بدأت ترتاجع بسبب إنق

بني اخلتمية واملهدية اللتني كان بينهما تنافس وخصومات شديدة من انحية، وتسلط اإلمرباطور اإلثيويب 

يوهنس على املسلمني يف احلبشة بشكل عام، وعلى املناطق اإلرترية بشكل خاص من جهة أخرى، 

الستعمار اإليطايل الذي احتل إرتراي.  وكذلك دخول القوى األوروبية يف حلبة الصراع املتمثلة هذه املرة يف ا

 كل هذه األحداث تركت انعكاسات سلبية بعيدة املدى على اتريخ اإلسالم واملسلمني يف إرتراي.
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 املبحث السادس

 ستعمارات الثالث )اإليطايل والربيطاين واإلثيويب(اإلسالم يف إرتراي يف حقبة اال

 م(1940 – 1885) اإليطايل أوال: اإلسالم يف إرتراي يف عهد االستعمار

دخل االستعمار اإليطايل أول مرة حبجة محاية أراضيه املستأجرة يف عصب على ساحل البحر األمحر، 

وبعدها خالل فرتة وجيزة احتلت القوات اإليطالية مجيع مناطق املنخفضات الشرقية، واملرتفعات، وكرن، 

م. وهبذا أصبحت إرتراي أو ل 1890رتراي كليا عام وأجزاء كبرية من املنطقة الغربية. وأعلنت احتالل إ

 أهداف إيطاليا من استعمارها: ت. وقد كان1مستعمرة إيطالية يف إفريقيا

  جعل إرتراي قاعدة انطالق لتوسيع استعمارها يف منطقة القرن األفريقى، وجتنيد اإلرتريني قسرًا يف

 جيشها لتنفيذ ذلك.

 املصنوعة يف إيطاليا. جعل إرتراي سوقا استهالكية لبضائعها 

  جعل إرتراي مستعمرة استيطانية لتوظيف االيطاليني فيها، وتسليمهم أكثر املناطق الزراعية

 خصوبة.

ولتحقيق تلك األهداف ركزت إيطاليا على التطور املادي وحتسني البنية التحتية للبالد مع إمهال تنمية 

طرق واتصاالت، وأجرت توسيعات للبنية التحتية  نسان اإلرتري. حيث شي دت املدن، وربطتها بشبكة اإل

كالسكك احلديدية، واملوانئ وغريها، وجبانب العمران املدين أولت أيضًا أمهية كبرية للمشاريع االقتصادية، 

                                                                 
 64ص  ،مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنيةإيلوس،  1
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والصناعية، ونتيجة لتلك اجلهود انتعش اقتصاد املستعمرة، وشهد تطورًا ملحوظًا، مما ترتب عليه نشوء 

ن خمتلف شرائح اجملتمع وأدت هي بدورها إىل التمدن السريع للسكان. وما أن حل طبقة عاملة إرترية م

 . 1% من سكان إرتراي يعيشون يف املدن20م حىت أصبح حوايل 1940عام 

أم ا على صعيد مستوى اإلسالم واملسلمني يف إرتراي فقد أوجد املستعمر دولة ذات حدود 

تباينة يف أمناطها االجتماعية، والثقافية، واللغوية. فكانت هذه معروفة، وصهر بني مكو انهتا االجتماعية امل

املرحلة ابلنسبة للمكو ن املسلم مرحلة تعارف وتواصل بينهم، ومل يكن هذا ممكن حصوله من قبل لعدم 

توحدهم حتت سلطة واحدة عرب التاريخ. ومما ساعد يف ذلك عدم تعرض السلطات االستعمارية يف 

ويف نسيجهم اإلجتماعى وأنظمته كالعادات والتقاليد السائدة يف البالد. لذا جند أن  ة يمعتقداهتم الدين

سكان الريف اإلرتري مل يتأثروا كثريًا ابلسياسات االستعمارية. وحىت يف املدن فقد أصدرت اإلدارة 

قاللية . وابست2االستعمارية مراسيم تعرتف فيها بقانونية جلان األوقاف يف كل من أمسرا وكرن ومصوع

احملاكم الشرعية وغريها. وأصبح املسلمون يسافرون بكل حرية للخارج ألداء فريضة احلج، وللتجارة، 

 وللعمل أو لتلقي العلم يف األزهر الشريف يف مصر، أو املؤسسات األخرى يف الشرق األوسط.

لمني حظ أوفر وعلى الصعيد االقتصادي فقد شهدت املدن اإلرترية انتعاشًا اقتصاداًي، وكان للمس

يف ذلك بعد التجار اإليطاليني، وكان غالبية التجار الكبار يف البلد من املسلمني وكانوا من أصول 

حضرمية، ومصرية، إىل جانب التجار من أصول إرترية. وكان هلوالء التجار دور كبري يف تعزيز دور اإلسالم 

. وبفضل هذه 3كان منها قائماً  ما و تطويريف إرتراي حيث تربعوا أبمواهلم يف إنشاء مؤسسات جديدة، أ

                                                                 
  105 – 104ص  مصدر سابق، ،وراء احلرب يف إرتراي ، برخت هبيت سالسي وآخرون 1
2the journal of thr titutions in Ethiopia:the asmara awqaf.” Aberra, yassin. “Muslim in 

institute of muslim minority affairs,5, 1983. p 206 
 9ص،  مصدر سابق ، يف إرتراي نظرة اترخيية عامة على اإلسالممريان،  3
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إبراهيم  )الشيخ(م بتعيني 1939اجلهود يف تلك املرحلة ظهرت مؤسسات إسالمية كثرية. وتوجت يف عام 

املختار مفتيًا للداير اإلرترية وهو الذى كان له الدور الكبري يف توحيد املؤسسات اإلسالمية حتت مظلة 

ت جمتمعة أدت إىل تشكيل هوية إسالمية يف إرتراي على األقل يف أوساط واحدة. كل هذه العوامل واخلربا

 النخب املتعلمة يف احلضر.

 وإمجاال ميكن مالحظة األمور اآلتية فيما خيص عالقة اإليطاليني مع املسلمني يف إرتراي:

 ة واليت عدم تصادم اإليطاليني مع املسلمني وذلك لدوافع األمن، واالستقرار يف املنخفضات اإلرتري

يصعب على املستعمر فرض سيطرته عليها، وذلك لطبيعتها اجلغرافية الوعرة، وأمناط سكاهنا 

 املعيشية.

  كبح نفوذ الثورة املهدية يف هذه املناطق، وكان هذا واضحًا من تعامل إدارة االستعمار مع

سط نفوذها يف جيعها، ودعمها لبالعناصر املضادة للثورة املهدية وخاصة الطريقة اخلتمية بتش

ط املسلمني يف عموم إرتراي، مقابل هتميش دور األسر الدينية األخرى، وخاصة تلك اليت اسأو 

 . 1تعاطفت مع الثورة املهدية يف مناطق الساحل

 ستعمار اإليطايل نفسه أمام حتدايت بعد احتالل إرتراي، والصومال، واألراضي الليبية، وجد اال

سساهتا القائمة، من هنا فكر االستعمار ابلتعامل مع الواقع القائم إلدارة اجملتمعات املسلمة مبؤ 

 ستعمارية، وأمن جالياته النازحة لتلك األقطار للخطر.حبذر، حىت ال تتعرض أهدافه اال

  كان يسعى النظام الفاشي بتعامله هذا لتثبيت كالم دعائي يف أذهان الناس مفاده أن إيطاليا

كسب الرأي العام يف العامل اإلسالمي وخاصة القوميني العرب دولة مناصرة للمسلمني من أجل  
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منهم، وذلك لتسهيل مهمة تنفيذ مشروع اإلمرباطورية اإليطالية يف شرق إفريقيا بعد إمتام سيطرهتا 

 على أهم املنافذ املائية يف البحر األمحر، وسواحل البحر األبيض املتوسط.

 

 م(1952 – 1941) مار الربيطاينعهد االستعيف اثنيا: اإلسالم يف إرتراي 

دول احملور يف احلرب العاملية الثانية، وخروجها من املسرح الدويل، أحيلت  منبعد هزمية إيطاليا وحلفائها 

م إىل بريطانيا حىت يتم البت يف مصريها. وأقامت بريطانيا يف البالد نظاما يعرف 1941إدارة إرتراي عام 

طانيا كانت التستطيع إدارة مستعمرات إمرباطوريتها اليت كانت كثرية مقارنة ابإلدارة العسكرية. ومبا أن بري

على سكان املستعمرات إلدارهتا بعد أتهيلهم. إال أًنه يف احلالة  حبجم سكاهنا، فقد كانت تعتمد دوماً 

يني يف اإلرترية مل تكلف اإلدارة االستعمارية نفسها لفعل ذلك، بل اعتمدت على إعادة اإلداريني اإليطال

مناصبهم لتأدية مهامهم كاملعتاد يف خمتلف املستوايت اإلدارية يف البلد، بل األكثر من ذلك أبقت قانون 

التمييز العنصري الذي كان سائدًا يف عهد االستعمار اإليطايل وآلياته املنفذة له، من األجهزة األمنية، 

ا مل تفعل أي شئ  والشرطة اإليطالية الىت دجمت يف جهاز الشرطة اجلديد الذي أنشأته يف إرتراي. كما أهن 

لتحسني أوضاع االقتصاد املنهك بسبب أوضاع احلرب العاملية الثانية، وقد كانت إرتراي إحدى ساحاهتا، 

ا مل تبذل أي جهبل عمدت اإلدارة الربيطانية إىل تيسري البلد أبقل صر  ملعاجلة البطالة  دف ممكن، كما أهن 

 .1البالد بسبب عودة أعداد كبرية من اإلرتريني املسرحني من اجليش اإليطايل هافي ايناليت كانت تع

ورغم ذلك فإن  فرتة اإلدارة الربيطانية يف إرتراي مل ختل من إجيابيات. فقد اهتمت اإلدارة الربيطانية 

معلمني. ويعترب بتدائية، واإلعدادية، ومدرستني اثنويتني، ومعهدًا لليف إرتراي ابلتعليم، فأسست املدارس اال
                                                                 

واليت  231ص  ، (2009القاهرة : املركز القومي للرتمجة،  ) ، راهيم إدريس توتيلإب ترمجة ، ،فيدرالية إرتراي مع إثيوبيا ، أمل سقد تسفاي، 1
 بعدها
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هذا تطورًا كبريًا يف جمال التعليم إذا ما قوران ابلعهد اإليطايل الذي مل يسمح لإلرتريني بتجاوز الصف الرابع 

، لذا مل ترتك إيطاليا يف إرتراي بتدائية قليلة جداً بتدائي، وحىت هلذا املستوى الدراسي كانت املدارس االاال

مدرسة إبتدائية. ويف خالل عشر سنوات لإلدارة  24ا سوى عند خروجها بعد مايقرب من ستني عام

متوسطة، ومدرستني اثنويتني، ومعهد للمعلمني.  14بتدائية، وامدرسة  100الربيطانية بلغ عدد املدارس 

للخارج ملواصلة تعليمهم الثانوي واجلامعي. وأنشأت اإلدارة الربيطانية عددًا من  طالباً  30وكما مت  إرسال 

العامة، ومعاهد ليلية لتعليم اللغات واحلرف الصناعية الصغرية. ابإلضافة إىل التعليم فقد أولت املكتبات 

استخدام األساليب احلديثة يف الزراعة، وأمدهتم ابألمسدة  علىأمهية للمجال الصحي. وشجعت املزارعني 

 . 1واملبيدات احلشرية، وكثفت من تطعيم املواشي ضد األمراض

ألخرى اليت مي زت املرحلة الربيطانية كذلك، حرية الصحافة واخلدمة اإلعالمية ومن اإلجيابيات ا

. وقد 2النشطة ابللغة اإلجنليزية، والعربية، والتجرنية، وظهور مفاهيم دميقراطية، وانبثاق أحزاب سياسية 

زية. وكانت اللغة العربية اعتمدت اإلدارة الربيطانية اللغة العربية والتجرنية لغتني رمسيتني للبالد جبانب اإلجنلي

واإلجنليزية لغيت التعليم يف املناطق اإلسالمية، والتجرنية واإلجنليزية ابلنسبة للمناطق املسيحية. وكانت 

اإلدارة الربيطانية ترمي وراء هذا التقسيم إىل تنفيذ مشروع سياسي أعدته سلفًا لتقسيم الشعب اإلرتري 

قاطعات اإلسالمية الثالث أي املعروفة آنذاك ابلقسم الغريب وفق خطوط دينية، حبيث يسهل إحلاق امل

حية والقسم الشرقي مبا فيه )كرن وأغردات ونقفة( ابلسودان اإلجنليزي املصري. وإحلاق املرتفعات املسي

                                                                 
  181ص  مصدر سابق، ،اتريخ إرتراي . و سيب،236و  232املصدر السابق ص  1

Saleh, Mohamed Ahmed The Analysis of the Islamic Education Curriculum and 
its implementation in private secondary schools of Eritrea. Unpublished research 
submitted to faculty of Education International Islamic University Malaysia as 

requirement of master degree, 2004. p 3-4. 
  42 – 41ص  ، ، مصدر سابق، وراء احلرب يف إرترايسالسي وآخرون برخت هبيت 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



100 

 

مصوع وعصب ابإلمرباطورية اإلثيوبية. إال  أن  هذا املشروع مل جيد أي قبول من اإلرتريني. يقول  ئيمينا

 سالسي "إن  رد الشعب اإلرتري كان سريعًا وحامسًا، وغري مساوم يف معارضة خطة التقسيم. برخت قرب

وكان ذلك أو ل مظهر دراماتيكي للمشاعر القومية اإلرترية املوحدة يف العصور احلديثة، ونذيرًا مبزيد من 

 .1النضال يف املستقبل"

الحتاد مع إثيوبيا يف هذه املسألة، فكانوا ومل خيتلف اإلرتريون املنادون ابالستقالل أو الداعون ل

يرون إرتراي كياان موحدًا استقالاًل أو احتادًا، وجتلت معارضة الطرفني بصورة واضحة هلذا املشروع. وكان 

 دت يف إرتراي.أائل املشاريع االستعمارية اليت و مصري هذا املشروع املثري من أو 

فإن انتعاش الصحافة وحرية التعبري يف تلك الفرتة قد  وأم ا على صعيد املستوى اإلسالمي يف إرتراي

مك ن النخبة املتعلمة من املسلمني من بلورة خصائص اجملتمع املسلم يف إرتراي، فظهرت مقاالت يف 

الصحف وعقدت ندوات، وحماضرات تناقش قضااي الدين، واللغة العربية، والتاريخ اإلسالمي، وقضااي 

. وكنتيجة هلذا احلراك اإلعالمي والسياسي، ظهرت رموز دينية، 2إرتراي أخرى هتم اجملتمع املسلم يف

وسياسية، ابرزة تعرب عن طموح اجملتمع املسلم يف إرتراي. وكان األكثر شهرة بني أولئك مفيت الداير اإلرتري 

تطورات  )الشيخ( إبراهيم املختار، وعبد القادر كبريي، وإبراهيم سلطان وغريهم. كما رافقت هذا االنفتاح

م شهدت املؤسسات اإلسالمية تقدماً 1952–1941اجتماعية، وثقافية، ودينية. ففي املرحلة مابني 

وإزدهارًا يندر له مثيل يف اتريخ البالد. ففي تلك الفرتة مت أتسيس العديد من املؤسسات اإلسالمية يف 

، ومجعيات أخرى يف خمتلف خمتلف اجملاالت كاجلمعيات الدينية، واملؤسسات الثقافية، واالجتماعية

احملافظات اإلرترية. نذكر يف هذا السياق على سبيل املثال من املنظمات اليت أنشئت آنذاك اجمللس 

                                                                 
  41، ص املصدر السابق 1
  13ص  مصدر سابق، ، يف إرتراي لإلسالم نظرة اترخيية عامةمريان،  2
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، كما مت توحيد عمل جلان األوقاف 1اإلسالمي األعلى، مجعية الشباب املسلم، وجبهة العلماء وغريها

ير إجراء القضاء يف احملاكم الشرعية. كما عملت الكوادر لتطو  ومت  تدريبوالقضاء الشرعي يف البالد، 

م( دون كلل أو ملل يف متكني اإلسالم وتعزيز دوره يف احلياة 1939مؤسسة اإلفتاء جديدة التكوين )

 حنو تشكيل جمتمع مسلم موحد يف البالد. العامة ومن مث االنتقال تدرجيياً 

أمسرا، وكرن، ومصوع، وحرقيقو، ومندفرا، ويف اجملال التعليمي مت افتتاح مدارس ومعاهد يف كل من 

. وكانت مقررات املنهج الدراسي يف كثري من هذه املعاهد تركز على القرآن الكرمي 2وأغردات وغريها

وعلومه، والفقه وفروعه، واحلديث وعلومه، واجلغرافيا، والتاريخ، واللغة العربية، ومبادئ الرايضيات والعلوم، 

أخرى. وأصبح هلذه املؤسسات عالقات تعاون مع املؤسسات العريقة يف الشرق واللغة اإلجنليزية ومواد 

األوسط وخاصة مع جامعة األزهر الشريف يف مصر اليت كانت تستقبل خرجيي هذه املعاهد يف كلياهتا، 

على شكل مقررات دراسية، وانتداب معلمني،  ومعاهدها، كما كانت تقدم لبعض هذه املؤسسات عوانً 

زدهار حياة ا. كل هذه العوامل جمتمعة سامهت يف تثبيت دعائم اإلسالم يف البالد، و 3ليةومساعدات ما

اجملتمع املسلم، ودفعت حنو تشكيل جمتمع مسلم ومصري مشرتك، جمتمع يتمتع بوعي سياسي توج عام 

ذ البداية ابستقالل م مبيالد احلركة الوطنية اإلرترية املتمثلة يف الرابطة اإلسالمية اإلرترية اليت اندت من1946

 إرتراي.

 

 

                                                                 
  31ص ،  املصدر السابق 1
  13ص ، املصدر السابق 2
  13املصدر السابق، ص  3
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 م( 1991–1952) اثلثا: تراجع اإلسالم يف إرتراي يف ظل االستعمار اإلثيويب

عرب قرار األمم  تراجعت حيوية املسلمني، وتدهورت مؤسساهتم يف إرتراي بعد ربطها قسرًا مع إثيوبيا فيدرالياً 

م، وذلك أن  1952تنفيذ عام والذي دخل حيز ال 1م1952يف ديسمرب عام  5أ//390املتحدة رقم 

اإلمرباطور هيلي سالسي كان يرى كأسالفه من األابطرة األحباش أن  األمة اإلثيوبية أمة مسيحية تعيش يف 

مواجهة هذه القوى ضرورة حتمية لبقاء  أن جزيرة وسط حبر من القوى اإلسالمية املعادية هلا. فكان يرى

م قال "إن إثيوبيا لن تتخل 28/6/1962سي يف أمسرا بتاريخ إثيوبيا. ويف اخلطاب الذي ألقاه هيلي سال

. والغزاة املقصودون يف هذا املضمار هم األتراك، واملصريون، 2عربها" عن إرتراي اليت جاءان الغزاة دوماً 

واإليطاليون يف العصر احلديث، وإذا استثنينا األخرية فإن التاريخ اإلثيويب يذكر دوما الدولتني السالفيت 

كر وحلفائهما املسلمني ابلقوى اإلسالمية املعادية إلثيوبيا. ضمن هذه املعادلة الصعبة وجد املسلمون الذ 

م قد سبق هلم أن  م ضد األمن القومي اإلثيويب خاصة وأهن  اإلرتريون أنفسهم مصنفني منذ البداية على أهن 

اد مع إثيوبيا يف مرحلة تقرير املصري يف أس سوا احلركة الوطنية اإلرترية املطالبة ابالستقالل والرافضة لالحت

العهد الربيطاين. فارتكبت ضدهم كل أشكال القمع والعنف، وسلبت منهم حرية التعبري، وتعرضت 

زعاماهتم السياسية، وقياداهتم االجتماعية للتصفية واالعتقاالت، واستهدفت مؤسساهتم كاحملاكم الشرعية، 

م 1954واملؤسسات اإلعالمية، ومنعت السلطات اإلثيوبية عام  واملؤسسات التعليمية وجلان األوقاف،

 .3صدور صوت الرابطة اإلسالمية الناطقة ابللغة العربية وغريها

                                                                 
  560-559 ، ص ، مصدر سابق (1950 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، تسفاي 1
  223مصدر سابق، ص  ، راياتريخ إرت سيب، نقالً عن 2
  14ص  ، مصدر سابق،  يف إرتراي نظرة اترخيية عامة على اإلسالم، ، مريان 3
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 يف البالد "العربية والتقرنية" واستبدلت تنيياحلكومة اإلثيوبية اللغتني الرمسم ألقت 1957ويف عام 

لت املناهج الوطنية ابملناهج اإلثيوبية، وطردت بعثات حملهما اللغة األمهرية كلغة رمسية للبالد. واستبد

مدمرة للعملية التعليمية يف إرتراي وخاصة يف إمكانية  اً األزهر الشريف وغريها من البالد. وكان لذلك آاثر 

تعلم األطفال اإلرتريني للمنهج اجلديد بلغة جديدة ال جييدوهنا هم وال آابؤهم مما انعكس عليهم سلبا يف 

متحاانت املرحلة املتوسطة، والثانوية، مما تسبب يف سد الطريق أمام آالالف اإلرتريني لاللتحاق ايف أدائهم 

 .1ابلتعليم العايل

أم ا على الصعيد االقتصادى فقد اختذت أثيوبيا سلسلة من اإلجراءات إلضعاف مقومات 

ا أمرت أصحاب الشركات واملصانع األجنبية أب ن ينقلوا مصانعهم إىل إثيوبيا. االقتصاد اإلرتري، حىت أهن 

 وقد أرادت احلكومة اإلثيوبية من وراء ذلك حتقيق هدفني:

 أو ال: ضرب القوة العاملة اليت كانت أكثر قوة سياسية منظمة.

 . 2واثنيا: إظهار إرتراي أمام العامل كدولة فقرية غري قابلة للحياة

ة كاإلفتاء، والقضاء، واملساجد وحجبت السلطات اإلثيوبية الدعم من املؤسسات اإلسالمي

وغريها. وفرضت حصارًا ثقافيًا على املسلمني، ومارست ضدهم التمييز العنصري يف مجيع اجملاالت 

. وبسبب هذه املعامالت القاسية اضطر عدد كبري من املسلمني اإلرتريني 3االقتصادية والتعليمية والسياسية

عن فرصة عمل، أو تعليم، أو عن أماكن  سعودية، ومصر حبثاً للهجرة إىل دول اجلوار وخاصة السودان، وال

                                                                 
مصدر ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنيةوإيلوس، ،  50 – 49ص  ، ، مصدر سابقوراء احلرب يف إرتراي ، برخت قرب سالسي وآخرون 1

  56ص  ، سابق
  49ص ، مصدر سابق ، رب يف إرترايوراء احل ، وآخرون برخت قرب سالسي 2
  41مصدر سابق، ص  يف إرتراي، نظرة اترخيية عامة على اإلسالم ، مريان 3
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م، وطو رت 1958. ومن رحم هذه املعاانة ولدت حركة حترير إرتراي يف بورتسودان يف هناية عام أكثر أمناً 

شبكة اتصاالهتا وكو نت خالاي سرية يف خمتلف املدن اإلرترية، وكان هلا الفضل الكبري يف تعبئة اجلماهري 

م يف القاهرة، 1961، وبعدها حبوايل عامني أتسست جبهة التحرير اإلرترية يف سبتمرب عام سياسياً  اإلرترية

م ألغت احلكومة 1962وأعلنت الكفاح املسلح يف إرتراي كما سيأيت بيان ذلك يف الفصل األيت. ويف عام 

 .1إلثيوبيا اإلثيوبية النظام الفيدرايل بعد دمج تدرجيي وجعلت إرتراي اإلقليم الرابع عشر

وكثفت من عمليات القمع واإلرهاب ضد املسلمني ومؤسساهتم، وخاصة يف عهد احلاكم العام 

م(. وأسرات كاسا هذا معروف بعدائه الشديد لكل ماميت بصلة 1972 –1964إلرتراي أسرات كاسا )

التهديد اإلسالمي سرتاتيجي بني إسرائيل وإثيوبيا لدفع يدعو للتحالف اال للعرب واملسلمني. وكان دوماً 

ستقاللية املدارس واملعاهد اإلسالمية ا. يف عهده رفع الغطاء القانوين عن 2والعريب يف منطقة البحر األمحر

يف إرتراي. وقام بتفكيك احملاكم الشرعية، وأعاد تركيبتها حبيث يتالءم مع سياسة احلكم املطلق إلمرباطور 

لشرعية، وفرضت الكتابة ابللغة األمهرية. وبعد وفاة مفيت اإلثيوبيا. وأضيف الصليب يف ختم احملاكم ا

م ألغى أسرات كاسا منصب اإلفتاء، وظلت دار 1969الداير اإلرترية )الشيخ( إبراهيم املختار عام 

 .3م1991اإلفتاء مغلقة حىت حترير إرتراي عام 

وامر لقواته وعندما رأى هيلي سالسي الثورة تصعد من عملياهتا املسلحة ضد نظامه أصدر األ

املرابطة يف إرتراي ابستخدام القوة والعنف لسحق ما أمساهم ابملتمردين، وخلفياهتم االجتماعية يف 

املنخفضات املسلمة. وشنت القوات اإلثيوبية محالت إرهابية ضد الكثري من القرى يف الريف اإلرتري، 

                                                                 
ص ، مصدر سابق ، اتريخ إرتراي، وسيب .51ص  ، مصدر سابق ، وراء احلرب يف إرتراي،  برخت قرب سالسي وآخرون انظر للمزيد 1

  80ص  مصدر سابق، ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنيةو إيلوس،  .219
2. Op cit. P40The struggle over EritreaHaggai,   
  15مصدر سابق، ص ، نظرة اترخيية عامة على اإلسالم يف إرترايمريان،  3
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ان" وغريها. واعتقل اآلالف من املدنيني رتكبت جمازر ضد املدنيني العزل يف "عد أبرهيم، وعد أكد، وعو او 

دومنا متييز، وأذاقوهم ويالت من العذاب يف السجون. وقد استعانت احلكومة اإلثيوبية خبرباء إسرائيليني يف 

تدريب الكماندوز وهي قوة خاصة حملاربة الثوار. وكان اجملندون فيها من اإلرتريني املسيحيني املوالني 

 .1إلثيوبيا

م مضى يف طريقة سلفه يف 1974هليلي سالسي عام  إلثيوبيا خلفاً  منجستو رئيساً وعندما صار 

ممارسة اإلرهاب والعنف ضد اإلرتريني، فدفع مبزيد من ترسانته العسكرية حنو إرتراي، وطبق سياسة األرض 

يف  احملروقة، فكانت قواته حترق القرى واملزارع، وتقصف طائراته الرعاة واملواشي، فاضطربت احلياة

 .2املنخفضات

م( ونتيجة لتلك الظروف جلأت أعداد كبرية 1991–1961وخالل سنوات الكفاح املسلح )

من املسلمني إىل السودان، والدول العربية األخرى حىت وصل عددهم مايقارب املليون يف السودان فقط 

تمية اليت انسحب م. وفقدت الطرق الصوفية فعاليتها وخاصة الطريقة اخل1991عشية استقالل إرتراي 

زعماؤها إىل السودان. كما انتقلت مراكز القوى االجتماعية من املنخفضات اإلرترية إىل شرقي السودان. 

من نقفة،  من أغردات، واحلباب يف بورتسودان بدالً  فأصبح مقر انظر عموم البين عامر يف كسال بدالً 

 من حرقيقوا ومصوع، والعفر يف أواسا يف والثقل االجتماعى ألهل السمهر يف السودان والسعوية بدالً 

للسابق  إثيوبيا بداًل من عصب. فأصبحت املناطق اإلرترية إمتدادات اجتماعية لتلك املراكز، وهذا خالفاً 

                                                                 
   .Op .The struggle over EritreaErlica Haggai  يف إثيوبيا يف تلك الفرتةظر ملسألة اخلرباء االسرائيليني أا 1

 cit, P40  
  74 – 72ص  ، مصدر سابق،  وراء احلرب يف إرتراي ، وآخرون برخت قربي سالسي 2
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ا كانت هي املركز وهذه املناطق إمتدادها، وال شك أن الفرق بني احلالتني كبري يف دالالته االجتماعية نمحي

 والسياسية.

م وإن كانت هنالك بعض املكاسب،  1991ل املسلمني أبحسن بعد حترير إرتراي عام  يكن حامل

م مفتيا للداير اإلرترية، واستئناف 1992كفتح دار اإلفتاء، وتعيني )الشيخ( األمني عثمان األمني عام 

ايقة جلان األوقاف، واحلج، واحملاكم الشرعية، بصورة رمسية. ومبقابل ذلك قامت احلكومة اإلرترية مبض

ية اإلسالمية إىل املعاهد واملدارس اإلسالمية، واملؤسسات اإلسالمية األخرى، ومنعت دخول اهليئات اخلري 

بذلك لالرساليات التبشريية املسيحية، واعتلقت الكثري من وجهاء اجملتمع املسلم، من  تمسحإرتراي، بينما 

ىت اآلن، وقد أمضى أكثرهم ما يقرب من دعاة ومعلمني، وجتار، وأطباء، ومهندسني، ومل يعرف مصريهم ح

يت أكما سي  1العقدين من الزمان. كما أن  نسبة املسلمني يف اجلهاز اإلدارى مل تتجاوز العشرة يف املائة 

تبيان ذلك يف الفصل الذي يلي هذا الفصل. وهبذا أصبح املسلمون اليوم يف إرتراي يعانون من االضطهاد 

اإلقتصادية، واالجتماعية، واإلغاثية، من قبل النظام احلاكم يف أمسرا، وتتم يف مجيع اجملاالت السياسية، و 

حماولة طمس هويتهم، وعزهلم عن إخواهنم يف الدين يف الدول العربية، واإلسالمية، بشكل متعمد 

ومقصود، حىت جيهل العامل اإلسالمي حاهلم ومن مث يسهل إبعادهم عن حركة التاريخ يف إرتراي وهم الذين 

 مهوا أكثر من يف صناعته.سا

 

 

                                                                 
ومابعدها. 17 ص م 2010-2 - 14بتاريخ  من جملس ابراهيم املختار الصادرة .العهد األرتري : حنو سالم عادل ومستدام وثيقة 1

 www.awate.com يف موقع موجودة والوثيقة وقوائمها املرفقة هبا
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 خالصة

ن  النظام اإليطايل مل يكن يتصادم مع املسلمني لدوافع األمن واالستقرار يف املنخفضات وذلك لدواعي  أ 

كبح نفوذ املهدية بدعم الطريقة اخلتمية، وهتميش دور أسر آل الشيخ املتعاطفة مع الثورة املهدية يف 

ق اإلرترية شهدت يف تلك الفرتة منوًا اقتصاداي، وكان للتجار الساحل. ومن انحية أخرى فإن  املناط

املسلمني حظًا أوفر يف ذلك بعد التجار اإليطاليني، وكان هلوالء التجار دور كبري يف تعزيز دور اإلسالم يف 

كان منها  ما إرتراي، حيث سامهوا أبمواهلم يف الدعوة، ويف إنشاء مؤسسات إسالمية جديدة، أو تطوير

. كما متكن املسلمون من السفر بكل حرية للخارج ألداء فريضة احلج، وللتجارة، وللعمل أو لتلقي قائماً 

العلم يف األزهر الشريف يف مصر أو املؤسسات اإلسالمية األخرى يف الشرق األوسط. كل هذه األمور 

أما املرحلة  ساعدت على تشكيل هوية إسالمية يف إرتراي، وظهور خنب متعلمة إىل حد ما يف احلضر.

الربيطانية فقد متيزت ابلنسبة للمسلمني بصفتني، إحدمها سلبية وهي إذكاء النعرات القبلية، والقومية بني 

املسلمني، والنعرات الطائفية بني املسلمني واملسيحيني، واثنيها إجيابية وهي انتعاش الصحافة وحرية التعبري 

ستعمار اإلثيويب فقد جملتمع املسلم يف إرتراي. أم ا االاليت مك نت النخبة املسلمة من بلورة خصائص ا

استهدف املسلمني يف وجودهم، وعر ضهم للقهر واإلضطهاد، ومل يكن حال املسلمني بعد التحرير أبفضل 
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 لفصل الثاينا خامتة

د اختالط أوال: تشكل اإلسالم يف احلبشة يف مرحلة ما بني القرن السابع والثاين عشر امليالديني، بع

املهاجرين املسلمني من جتار، وسياسيني، ودعاة مع السكان األصليني، واملصاهرة معهم، وتوطيد 

العالقة مع الطبقة احلاكمة فيهم، وأخذ اإلسالم ينتشر ابحلكمة، واملوعظة احلسنة، دون إكراه وسط 

إىل العمق البعيد يف داخل القبائل الوثنية يف املدن الساحلية، وامتد بعد ذلك إىل أبعد من السواحل 

 احلبشة. 

ما بني القرن الثالث عشر والسادس عشر. أضحى للمسلمني نفوذ يف مجيع  الننتدة ويف املرحلة

املناطق اليت دخلوها، وأصبح هلم كياانت سياسية عرفت ابملمالك اإلسالمية أو اإلمارات 

طورت نظما اجتماعية وسياسية، وتقاليد ، و حضارايً  ، ورقياً اقتصادايً  اإلسالمية، واليت أظهرت منواً 

ا تعرضت لغزوات متتالية من ملوك اململكة احلبشية املسيحية.  إدارية، وكاد أن يكتمل منوها إال أهن 

وطال أمد احلروب بينهما ومل يتحقق إلحدامها نصر حاسم على اآلخرى حىت أصبحت منطقة 

العصر احلديث، فتقامست بريطانيا وفرنسا  القرن اإلفريقي مسرحًا للقوى األروبية املستعمرة يف

وإيطاليا الصومال، ووقعت إرتراي حتت االحتالل اإليطايل، وأكملت بريطانيا سيطرهتا على 

السودان، بعد قمع الثورة املهدية، وقبلها ثورة أمحد العرايب يف مصر. ويف الوقت نفسه استثنت هذه 

( إثيوبيا من االستعمار، بل إتفقت على استقالهلا حتت الدول االستعمارية )إيطاليا وبريطانيا وفرنسا

اتج اإلمرباطور منليك، مما عزز مركزها ومركز املسيحية يف املنطقة. وإن كان اإليطاليون قد تراجعوا 

م لكن تطورات احلرب العاملية الثانية مل 1936عن ذلك، فوجهوا محلة عسكرية الستعمارها عام 
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هيلي سالسي عرشه مبساعدة الربيطانيني، وضم إرتراي ململكته بقوة  متهلهم، فاستعاد اإلمرباطور

 السالح ومناطق أخرى، ومضى يف طغيانه وجربوته ضد املسلمني والقوميات املعارضة حلكمه.

م ومضى هو اآلخر على 1974وخلف هيلى سالسي منجستو هيلى مارايم على العرش عام 

املطالبة حبقوقها، إال أن  نظام منجستو كان أفضل طريق سلفه، طريق القهر واإلذالل للقوميات 

للمسلمني من نظام هيلى سالسي، فبإعالن منجستو فصل الدين عن الدولة ألو ل مرة يف اتريخ 

إثيوبيا أصبح املسلمون متساوين مع غريهم يف احلقوق والواجبات. وتدور حركة الزمان مرة أخرى 

إثيوبيا للتجراي أصحاب مملكة األكسوم التارخيية،  م وينتقل احلكم يف1993وتستقل إرتراي عام 

فتحسنت أحوال املسلمني يف إثيوبيا كثريًا من السابق، سياسيًا، واقتصاداًي، وتعليميًا. وعلى الرغم 

من ذلك مازالت هناك حتدايت تواجه مسلمي إثيوبيا منها الضماانت اخلارجية للمكو ن املسيحي 

ظ على هوية إثيوبيا كدولة مسيحية، والرتويج لذلك بكل ما أوتيت يف إثيوبيا عرب التاريخ، للحفا

 من القوة حىت مت تنمطيها يف ذاكرة الشعوب األوربية املسيحية أبن إثيوبيا هي جزيرة مسيحية تعيش

مت إبعاد املكو ن االجتماعي املسلم وهو األكرب من حركة التاريخ يف وسط حبر من املسلمني. بينما 

 وبيا.السياسي يف إثي

اثنيا: تشكل اإلسالم يف املنطقة املعروفة اليوم إبرتراي يف مرحلة ما بني القرن السابع والثاىن عشر امليالديني 

من الشرق يف املدن الساحلية، ومن الغرب والشمال عرب بوابة البجة، ونشأت إمارات إسالمية 

الدي. وصادف ذلك حكم مزدهرة يف دهلك والشواطئ اإلرترية منذ مستهل القرن الثامن املي

األسرة األجوية من بداية النصف األو ل من القرن الثاىن عشر إىل النصف األخري من القرن الثالث 

عشر والىت كانت على سالم مع املمالك اإلسالمية يف احلبشة مبا فيها ممالك الساحل األرترى. إال 
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ليمانية اليت سعت منذ البداية للسيطرة أن  هذا األمر تغري  عندما حتول حكم البالد إىل األسرة الس

على شواطئ البحر األمحر وطرق التجارة فيه، سواء كانت وحدها أو ابلتحالف مع ملوك أرواب، 

األمر الذي أدخل املنطقة يف صراع دويل وخاصة بني الربتغال والدولة العثمانية، واللتني دخلتا يف 

ومتك نت القوات البحرية العثمانية بقيادة سنان ابشا حروب حبرية يف احمليط اهلندى والبحر األمحر، 

م من السيطرة على السواحل اإلرترية وطرد الربتغال هنائيا منها كم سبق تناوله، ودخلت 1557عام 

هذه املناطق مباشرة حتت نفوذها، وفع لت النشاط التجارى فيها جمددًا، وأصبحت هذه املناطق مرة 

ن من حضرموت واحلجاز ومناطق أخرى. أم ا على صعيد الديىن يف أخرى جاذبة للتجار واملستثمري

تلك الفرتة فقد مت  بناء عدد من املساجد والقباب، ومعامل إسالمية أخرى اليت عززت الوجود 

 اإلسالمي فيها.

ن هذه املناطق لإلدارة املصرية مقابل ضربية عوبعد أكثر من ثالمثائة عام تنازلت الدولة العثمانية 

زداد تقدم اإلسالم ومنوه يف إرتراي، وأتسست اللبنات األوىل فيها اويف ظل اإلدارة املصرية  سنوية.

للمصاحل العامة كالتعليم، ومرافق الصحة، وتنظيم الدواوين، واملواصالت، وإصالح شؤون القضاء 

لدينية واإلفتاء، وربط املسلمني مبحيطهم الواسع، أي  مبسلمى وادى النيل. واتسعت شبكة األسر ا

من حرقيقو يف الشرق إىل وادي بركة غراًب ومن عنسبا جنواًب إىل طوكر مشااًل، وتعاظم نفوذ الطريقة 

اخلتمية أي ضًا يف اإلقليم، وتعزز دور اإلسالم وتنامت هويته يف املنطقة اإلرترية، وأكسب اجملتمع 

جداين، وقد شكلت له املسلم هوية جديدة على درجة من التجانس الثقايف، واإلجتماعي، والو 

قرير املصري حقا يف مرحلة تالذي مت  اإلفصاح عنه ال مصدرًا للقو ة، ومهدت له للمشروع السياسي

 علىالبحث. وحافظ اإلسالم  احقًا يف هذيت تبيانه ابلتفصيل الأم( كما سي1941-1952)

إلسالم يف إرتراي بدأت اإليطايل والربيطاين، إال  أن  حيوية ا يستعمار تطو ره الطبيعى يف عهد اال
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ستعمار اإلثيويب الذي استهدف املسلمني ومؤسساهتم بشكل مباشر. كما أن  ترتاجع يف ظل اال

الثورة اإلرترية كانت تنطلق من املنخفضات املسلمة مما جعلها مناطق حرب، فاضطربت فيها احلياة 

يكن حال املسلمني أبحسن بعد م ومل 1993املعيشية لثالثني عاما حىت انلت إرتراي استقالهلا عام 

 .القادمحترير البالد. كما سيأيت تبيانه يف الفصل 
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 الفصل الثالث

 دور املسلمني يف احلركة الوطنية اإلرترية

 املبحث األول: النضاالت السياسية يف مرحلة تقرير املصري

 املبحث الثاني: موقف دول احللفاء من القضية اإلرترية

 املبحث الثالث: ميالد حركة حترير إرتريا

 املبحث الرابع: جبهة التحرير اإلرترية

 هزمية جبهة التحرير اإلرترية املبحث اخلامس: عوامل

 املبحث السادس: بروز اجلبهة الشعبية لتحرير إرتريا يف الساحة اإلرترية
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 املبحث األول

 النضاالت السياسية يف مرحلة تقرير املصري

ه يف إرتراي عرب حقب خمتلفة وسط النسيج انتشار تناول الباحث يف الفصل السابق تشّكل اإلسالم و 

تباين لغواًي، وعرقيًا، واملتباعد جغرافيًا، وكيف امتزجت هذه اجملموعات مع بعضها البعض، االجتماعي امل

وكونت هوية جديدة، وعملت معًا ألهداف مشرتكة. وكيف بدأت تتبلور هذه الصورة يف عهد االستعمار 

ود اإليطايل بصورة واضحة من ذي قبل عندما دخلت هذه اجملموعات يف إطار دولة واحدة ذات حد

معروفة. واستتب السلم االجتماعي الداخلي فيها وتوقفت التهديدات اخلارجية وخاصة غارات النهب 

 .1القادمة من إثيوبيا 

إضافة إىل االنتعاش االقتصادي اليت شهدته املنطقة اإلرترية يف تلك الفرتة والذي كان للمسلمني 

مؤسساته، وتوجت بتوحيد املرجعية الدينية حظ وافر فيه، األمر الذي أدي إىل ازدهار اإلسالم وتطور 

رأسها إبراهيم املختار مفيت الداير اإلرترية، تلتها توحيد املؤسسات اإلسالمية حتت مظلة  علىفيها، وعنّي 

واحدة كما سبق اإلشارة إليه يف الفصل السابق من هذه الدراسة. كل هذه التطّورات يف اجملتمع املسلم 

م يف احلياة العامة ودفعت إىل التفكري بوعي الذات اإلرترية املسلمة. وأّن هذا أدت إىل تعزيز دور اإلسال

وإن مل يفصح عنها يف ظل  بدأ يشّكل املالمح األساسية هلوية إرتراي املستقبلية، الذي الوعي ابلذات هو

 احلرب االستعمار اإليطايل بسبب غياب احلقوق السياسية واحلرايت العامة. وعند ما هزمت إيطاليا يف

                                                                 
  182مصدر سابق ص  ، اتريخ إرتراي ، سيب 1
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م كممثل لقوات التحالف، وأنشأت فيها اإلدارة 1941العاملية الثانية احتلت بريطانيا إرتراي عام 

 .1م1949العسكرية، مث استبدلتها ابإلدارة املدنية عام 

وكان قد سبق لربيطانيا أثناء محلتها يف احلرب العاملية الثانية الىت كانت إرتراي أحد جبهاهتا أن 

يف إرتراي من اجلو تتعهد فيها لإلرتريني ابالستقالل إذا تعاون الشعب اإلرتري وخاصة ألقت منشورات 

. إاّل أّن اإلدارة الربيطانية بعد انتصار احللفاء يف املعركة 2اجملندين منهم يف اجليش اإليطايل مع دول احللفاء 

من الوجود بتجزئته  رترياإلتستطيع إلهناء الكيان  مل توف بوعدها للشعب اإلرتري، بل بذلت أقصى ما

يالئم مصاحلها اإلسرتاتيجية يف املنطقة، دون أن تكرتث لتلبية مطالب السكان  بني السودان وإثيوبيا مبا

هلا، شعروا ابلقلق  ال معىن. وعندما اتضح لإلرتريني أّن وعود بريطانيا كانت وعودًا كالمية 3بتقرير مصريهم

يف إرتراي  اإليطالينياإلدارة الربيطانية تتقرب من السكان  اندما رأو على مستقبل إرتراي، وزادت تعاستهم ع

إببقائهم يف وظائفهم، واالهتمام املبالغ فيه أبحواهلم، وتقدمي املساعدات هلم دون غريهم. وبدأ املوظفون 

اطنني أسوأ اإليطاليون يتصرفون مع املواطنني وكأنّه مل حيدث أّي تغيري يف البلد، بل أصبح سلوكهم جتاه املو 

من ذي قبل يف عهد االستعمار اإليطايل، ألهّنم كانوا يشعرون ابلغيظ جتاه اإلرتريني الذين عربوا ابلفرحة 

. ويف ظل تلك األوضاع املرتدية يف إرتراي بدأ بعض اإلرتريني 4هلزمية إيطاليا أثناء قدوم بريطانيا إىل إرتراي

ها يعقدون اجتماعات سرية، نتج عن أاإلرتري، وبد إلنسانايفكر يف فعل ما ميكن فعله للدفاع عن كرامة 

عشر  اثينم وأصبحت تدير هذه اجلمعية جلنة تتكّون من 1941 أتسيس مجعية حب الوطن يف مايو

. وكان اهلدف من تشكيل اجلمعية يف األصل هو الدفاع عن 5عضوًا، ستة مسلمني وستة مسيحيني 

الحظه أحد  جتماعية، ومل يكن هلا أهداف سياسية واضحة، وهذا ماحقوق أبناء البلد املتعلقة ابلشؤون اال
                                                                 

 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، ، تسفاي. 66ص  ، مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنيةإيلوس،  1
 50 ص مصدر سابق ، (1950

 34ص  ، املصدر السابق 2
  66ص  ، مصدر سابق ، مشكلة الوحدة الوطنية يف إرترايإيلوس،  3
 51 ، صقمصدر ساب ، (1950 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، ، تسفاي. 4
 64ص ،قاملصدر الساب 5
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مج سياسية، وكانت ابر املؤرخني لتلك الفرتة إذ يقول "مل يكن لدى هذه اجلمعية يف البداية أّي توجه، وال

ن، متيل ابجتاه العمل يف جمال احلقوق، والشؤون االجتماعية املتعلقة حبقوق العمل، وحق املساواة أمام القانو 

وكذا العمل للحفاظ على الكرامة االنسانية لإلرتريني، فضال عن ذلك مل تكن مجعية حب الوطن جتمعاً 

ميكن أن يكشف عن أية خالفات جهوية، أودينية أو غريها، وحىت اخلالفات السياسية ملؤسسي هذه 

 .1مل تظهر إىل الوجود يف تلك املرحلة"  -إن كانت موجودة-اجلمعية 

واء السياسية الىت كانت سائدة آنذاك، والىت سبقت تلك الفرتة، يبدو هذا األمر وابلنظر لألج

مقبواًل، وأقصد بذلك أّن مشاريع االنضمام إىل إثيوبيا أو االستقالل مل تكن متبلورة بصورة علنية ومسموعة 

 يف إرتراي حىت يتفق أو خيتلف عليها الناس، ويعود سبب ذلك:

يف إرتراي مل تكن معلنة أو على األقل مل أتخذ شكلها الرمسي حىت عام  ةيأوال: أّن املزاعم اإلثيوب

 م.1942

كان جامثا يف إرتراي ملا يقارب لستة عقود كان مينع أّي   الذياثنيا: أّن النظام اإليطايل 

أدى إىل حرمان اإلرتريني من بروز قيادات وطنية  الذيجتمعات سياسية يف إرتراي األمر 

ات خربة متكنها من استيعاب وفهم التعقيدات احمللية، واإلقليمية، سياسية معروفة، وذ

 والدولية.
 

الىت مسح هلا ابلتعليم إىل مستوى حمدود يف عهد -وعلى الرغم من ذلك فقد تقدمت القلة القليلة 

لقيادة اجملتمع. إال أّن هذه  -االستعمار اإليطايل لتخدمه ككتبة، ومرتمجني، وموظفني صغار يف إدارته

مل تكن رؤيتها متفقة حول مصري إرتراي. وسرعان ما بدأت اخلالفات بينهم عندما حتركت  القيادات نفسها

إثيوبيا وأثرت يف بعض القيادات الدينية، والسياسية، من املسيحيني اإلرتريني لصاحل مشروعها. لتعلن عام 

وكسية أتييدها ذرثو األ م عددًا من قيادات مجعية حب الوطن ورجاالت الدين من الكنيسة1943
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للمطالب اإلثيوبية يف إرتراي. وإثر ذلك االعالن انفضت القيادات الوطنية اإلرترية الىت ترفض املزاعم 

املؤيدين إلثيوبيا،  أيدياإلثيوبية من مجعية حب الوطن، ومن ذلك التاريخ أصبحت مجعية حب الوطن يف 

املعروف حمليا )أبندنت( والذي سيأيت تبيانه.  وقد انصهرت فيما بعد إىل حزب االنضمام إىل إثيوبيا

وهكذا بدأت تتمايز اخلطوط السياسية يف إرتراي، وتتوجه حنو تشكيل مسارين سياسيني خمتلفني سيطرا يف 

فإّن تلك االنقسامات يف الساحة اإلرترية كانت تنبئ أبّن  كوال شاألحداث السياسية الحقا يف إرتراي. 

مل يكن أبمر سهل، بل كانت األوضاع تنذر مبزيد من  املستقلة يف تلك الفرتة ميالد دولة إرتراي احلرة

نضاالت ألجيال يف إرتراي حىت يتحقق ذلك اهلدف. وعلى أيّة حال فإن الساحة اإلرترية قد انقسمت إىل 

ح الصورة تيارين خمتلفني يف رؤيتهما ملصري إرتراي، ومها تيار الوحدة مع إثيوبيا، وتيار االستقالل، ولتوضي

 سوف يتناول الباحث هذه التيارات بصورة موجزة.

 أوال: حزب الوحدة مع إثيوبيا

يستطيع لكسب السكان ملشروعه. وكان حزب الوحدة مع إثيوبيا قد بدأ  قد بذل حزب الوحدة أقصى ما

املسيحية يف  محلته مبكرًا مركزًا يف املقاطعات الثالث )محاسني وسراي وأكلى قوزاى( الىت تقطنها الغالبية

املرتفعات اإلرترية، مستخدما بصورة مبالغ فيها الروابط الدينية، والثقافية، والتارخيية لتلك املقاطعات 

إبثيوبيا. ويرجع اتريخ نشاط هذا احلزب إىل بداية األربعينات يف القرن العشرين عندما دفعت إثيوبيا إىل 

شرات تنامي هذا احلزب ظهر عمل يف هذا االجتاه، إال أّن مؤ إرتراي ابملسؤولني اإلثيوبيني من أصول إرترية لل

م بعد أن اخرتق مجعية حب الوطن اإلرترية من الداخل وجعلها جزءًا منه بعد أن 1943يف عام  علنلل

 .1تنازلت اجلمعية عن أهدافها وانفض عنها االستقالليون 

س وتسخري إمكانياهتا لرتسيخ هذا املشروع حبما رثوذكسيةاألافة إىل تبىن زعامات الكنيسة إض

مبدأ االنضمام إىل إثيوبيا حبجة أن التوحد مع إثيوبيا ضرورة دينية مسيحية. وكان أبناء املرتفعات املسيحية 
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. وعندما دب اخلالف بني سكرتري الرابطة اإلسالمية اإلرترية 1الغالبية املطلقة يف عضوية حزب الوحدة

والذي فّسره البعض  لمني بسبب اخلالف بني )الشماقلي والتقري(إبراهيم سلطان علي وبعض زعماء املس

، غرّي بعض الزعماء املسلمني من مواقفهم املؤيدة لالستقالل، فانضموا إىل حزب الوحدة مع بصراع طبقي

كبرياً يف وسط   اً زب من وسائله وأدائه، وأظهر تناماحل ا. وطّور هذ2إثيوبيا خمافة أاًل يفقدوا مصاحلهم اخلاصة

سكان املقاطعات الثالث الىت سبق اإلشارة إليها، وانضم إليه بعض املسلمني لألسباب الىت ذكرت آنفا. 

م حىت أصبح هذا احلزب قوة مؤثرة يف إرتراي، حىت أحس البعض 1946عام  حل  وعلى أيّة حال ما أن 

الب اإلثيوبية يف إرتراي فإنّه . ومبا أّن هذا احلزب كان ميثل املط3بصعوبة التنافس مع هذا احلزب يف إرتراي 

استفاد من الوسائل املادية، والسياسية، والعسكرية اإلثيوبية. وشن محلة واسعة من العنف واإلرهاب ضد 

ة االستقالليني للتوسع اإلثيويب. مقيادات االستقالل وخلفياهتم االجتماعية، وخاصة عندما اشتدت مقاو 

من االستقالليني، كعبد القادر كبريي وغريه، وجرت عدة ونتيجة لتلك املمارسة راح ضحيتها قادة 

 .4نيحماوالت الغتيال ولدآب ولد مارايم، ودقيات، حسن علي، واحلاج إمام موسى وآخر 

حد: بل كانت أسباب او الىت كانت حترك عناصر الوحدويني وعلى العموم مل تكن املنطلقات 

طلق حضاري من ابب أّن التوحد مع إثيوبيا عامل شىت، فمنهم من كان يرى االنضمام إىل إثيوبيا من من

قوة للمسيحيني واملسيحية يف املنطقة. ومنهم من كانت له مصاحل خاصة كمطامع سياسية، أو اقتصادية، 

أو أن تكون له زعامة دينية وغريها. وأّما من ذهب من املسلمني يف هذا االجتاه فكان السبب يف ذلك 

سالمية إبراهيم سلطان علي بسبب مسألة "التقري والشماقلي" ومعناها خالفهم مع سكرتري الرابطة اإل

                                                                 
 67ص ، قاملصدر الساب 1
  246ص مصدر سابق، ، (1950 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، ، تسفاي 2
3Journal 1950.” -Ellingson, Lioyd. “The Emeregence of Political Parties in Eritrea 1941

of African History 18, 1977: 261-281..pp261-262 
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صراع الطبقات االجتماعية أو من كانت له ارتباطات جتارية إبثيوبيا أو ابملناطق الىت كان يسيطر عليها 

حزب الوحدة يف إرتراي. وعلى العموم فقد كان يسيطر يف حزب الوحدة مع إثيوبيا املسيحيون، ويف تيار 

 تقالل املسلمون كما سيأيت تبيانه من غري أن يعىن خلو األّول من املسلمني والثاىن من املسيحيني.االس

القول أّن حزب الوحدة مع إثيوبيا انطلق من أبعاد طائفية وثقافية على حساب املصلحة  ةوخالص

 سلميا ومبكراً  الوطنية، ونتيجة لذلك فقد الشعب اإلرتري حقه يف تقرير مصريه، وفرصة استقالل إرتراي

وترتب عليه أيضًا فقدان الشعب اإلرتري خرية أبنائه يف معركة الوجود اليت  (،كمثيالهتا )الصومال وليبيا

م( وما تبعها من دمار شامل للبنية التحتية واملؤسسات 1991-1961استغرقت ثالثني عاما )

 تماعية، واالقتصادية، والثقافية.االج

 

 مية اإلرتريةاثنيا: حزب الرابطة اإلسال

إذا كان مسرح األحداث يف املرتفعات اإلرترية املسيحية يهيمن عليه حزب الوحدة مع إثيوبيا، فباملقابل  

أوضاع املنخفضات اإلرترية املسلمة، مدعومة من املسلمني يف  علىكانت حركة االستقالل تسيطر 

م أكلى قوزاى. وبدأت احلركة زعامات املسيحية وخاصة زعامات إقليالاملرتفعات اإلرترية، وبعض 

، والتكتل السياسي فنتج عنه بروز قيادات سياسية وطنية حتمل االجتماعياالستقاللية تتجه حنو التماسك 

مناطق املنخفضات ومن مسلمي املرتفعات.  يفمهوم االنعتاق من االستعمار، وتتمتع بتأييد واسع 

م لالجتماع يف مدينة كرن 1946ديسمرب عام  ولتحقيق ذلك تداعت القيادات املسلمة يف الثالث من

. وقد ظهر حزب الرابطة اإلسالمية كتيار سياسي يف 1متخض عنه ميالد حزب الرابطة اإلسالمية اإلرترية

-11-24تلك الفرتة مباشرة بعد فشل احلوار بني تيار االنضمام وتيار االستقالل يف بيت قرقيس يف يوم 

 م. 1946
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جعلت املسارات السياسية واضحة املعامل يف إرتراي. وقد  أن جتماعوكانت نتيجة فشل ذلك اال

وحلفائهم احملليني. ومن ذلك التاريخ يبدو أّن تيار  لإلثيوبينيمّحل االستقالليون فشل اجتماع بيت قرقيس 

االستقالل قد حسم أمره لتحدي تيار االنضمام إىل إثيوبيا علنًا، يقول إبراهيم سلطان أحد أشهر قادة 

الستقالل "إنه عندما وصلت األمور إىل ذلك احلد أنه غادر االجتماع )يقصد اجتماع بيت قرقيس( ا

وتوجه إىل مقر عمله يف الغرفة التجارية يف أمسرا، وجلس يف مكتبه وأخذ ورقة وبدأ يكتب مستهال 

ودة جاء إىل ابلبسملة، فوضع مسودة برانمج حلزب أمساه الرابطة اإلسالمية. وبعد فراغه من وضع املس

فعرض عليهما مسودة  كبريي  رعبد القادإرتراي آنذاك( و)الشيخ(  مفيتمنزله كل من احلاج سليمان )شقيق 

حزب الرابطة اإلسالمية، وبعد أن اطلعا عليها أخذا املسودة وعرضاها على املفىت إبراهيم خمتار، ودقيات 

ا ابستدعاء )الشيخ( إبراهيم خمتار، ووقعوا حسن علي، واتفق هؤالء على فكرة الربانمج ومضمونه، وقامو 

 . 1مجيعا على تلك الوثيقة"

أّن مناقشة فكرة أتسيس حزب ميثل تطلعات املسلمني يف إرتراي قد سبقت ذلك التاريخ،  ويبدو

ومثلها يف نفس  2مسلمني بمجعية خريية تعاونية من قبل شبا م1944وكان قد أتسست يف أمسرا عام 

ن االجتماعي، ونشاطات مثلها يف مصوع. وكانت هذه التجمعات حتظى بدعم من العام أتسس اندي كر 

القيادات املسلمة من أمثال كبريى، وسلطان، ودقيات حسن علي وغريهم. وكان يتم يف أروقة هذه 

التجمعات أو أّي جتمعات أخرى مناقشة أوضاع املسلمني السياسية واالجتماعية، وهذه املناقشات كانت 

سيس حزب سياسي يدافع عن حقوق املسلمني يف إرتراي. وهذا ما أكده دقيات حسن علي تدفع إىل أت

م يقول فيه "منذ فرتة طويلة دأب بعض الشباب املسلمني املثقفني 1947-3-6يف مقاله املنشور بتاريخ 

ة من أبناء مصوع على حنو خاص إبحلاح على طرح فكرة أتسيس مجعية للمسلمني يطلق عليها اسم الرابط

اإلسالمية. ويبدو أّن الفكرة واهلدف من وراء ذلك متكني املسلمني من التعارف والتعاون فيما بينهم. ومل 
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حيدث أن استهجن هذه الفكرة أّي مسلم مسع هبا. وقد قام بعد ذلك بعض املسلمني، ممن كانوا ينتسبون 

زل أحد الزعماء املسلمني، حيث  إىل مجعية حب الوطن ويعرفون هذه الفكرة من قبل، بدعوة الناس إىل من

وعلى أية حال فقد دعت تلك  1كان يروج شفهيا وكتابيا لفوائد أتسيس حزب امسه "الرابطة اإلسالمية"

م وأعلنوا رمسيا يف هذ االجتماع عن 1946القيادات لالجتماع يف مدينة كرن يف الثالث من ديسمرب 

ه. مث عقد عقب ذلك االجتماع مؤمتر موسع يف يناير ميالد حزب الرابطة اإلسالمية كما سبق اإلشارة الي

م حضره عمداء القبائل، واألعيان، ورجاالت الدين، والقيادات 1947-21-20يف الفرتة من 

رئيسا، وإبراهيم  املريغين بكريالسياسية، وبعد مداوالت وقعت الوفود على وثيقة االتفاق، واختري السيد 

عم الفرح املدن اإلرترية، وخرجت مظاهرات مجاهريية كبرية للتعبري عن  . وإثر ذلك2سلطان سكرتريا للرابطة

 .3ابتهاجها. ويف وقت وجيز أصبح للرابطة فروعا يف معظم املدن اإلرترية ملمارسة نشاطها

 :4ميكن تلخيص أهداف حزب الرابطة على النحو التايلو 

 أن تبقى إرتراي موحدة– 1

ميكن ذلك اآلن فتبقى إرتراي حتت وصاية األمم  وإذا مل، إلرتراي الفورياملطالبة ابالستقالل -2

املتحدة أو بريطانيا لفرتة عشرة أعوام وعند انتهاء الفرتة حتصل إرتراي على استقالهلا 

الكامل. لكن حزب الرابطة تراجع عن الوصاية الربيطانية ومتسك بوصاية األمم املتحدة 

إىل إثيوبيا وذلك بعد فشل مشروعها فقط وذلك بعد أن أيّدت بريطانيا ضم إرتراي 

 التقسيمي يف إرتراي.

 الرفض التام لالنضمام إىل إثيوبيا وإىل أي دولة أخرى. -3
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إقامة نظام حكم وإدارة يتماشى مع ظروف البالد يف املستوى السياسي واالقتصادي  -4

 واالجتماعى.

 موضوع الوصايةيتم اختيار مثقفني وحكماء للحوار بشأن االستقالل التام أو  -5

 ني، هبدف حتقيق االتفاق عليه من كال اجلانبني.يطرح برانمج الرابطة على األشقاء املسيح -6
 

وما أن نشر برانمج حزب الرابطة حىت دار حوله جدل واسع، ونقاشات حادة بني املعارضني له 

الرابطة إىل محلة عدائية  واملؤيدين. وتعرضت بعض املواد الواردة يف الربانمج لتأويالت، كما تعرض قادة

وقادة الوحدة مع إثيوبيا، وتعرضوا إىل تشويهات تصفهم اترة أبهّنم أداة لإلدارة  اإلثيوبينيمريرة من قبل 

. ومل يكن حزب الرابطة 1الربيطانية، وأخرى أبّن الرابطة ذات طابع ديىن تسعى ألسلمة إرتراي وبيعها للعرب

ن حزاب وطنيا طرح حلوال للواقع اإلرتري مغايرة للوحدة مع إثيوبيا مما ذاك، بل كا يف احلقيقة ال هذا وال

أربك حساابت الدولة اإلثيوبية وأدواهتا احمللية يف إرتراي. وكان أول حزب استقاليل يف إرتراي، وكان ميثل 

ان كافة القاعدة العريضة للمسلمني، والدليل على ذلك تلك العريضة اليت سطرها "العمداء واملشايخ واألعي

م وقدموها للسلطات الربيطانية، وتوضح أبهنم 1941تقريبًا الذين ميثلون املسلمني، ووقعوا عليها يف عام 

موضوع رفض املواطن املسلم اإلرتري العادي لفكرة االنضمام إىل  -األصل–يطالبون ابالستقالل ومل يكن 

أن تكون هناك قلة ضئيلة من آخر، كان من الطبيعي  ءشيإثيوبيا حمل جدل فبغض النظر عن أي 

املسلمني اإلرتريني ميكن أن تقبل االنضمام إىل إثيوبيا، لسبب بسيط هو أّن إثيوبيا تعرف كدولة مسيحية، 

" حبملة تعبئة ذات توجهات مسيحية. وتتحدث االنضماممن خالل حزب االحتاد " وأهّنا كانت تقوم

  2املسلمني اإلرتريني وختوفهم من نيات إثيوبيا يف إرتراي" الواثئق الربيطانية يف تلك الفرتة أيضاً عن توجس
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يقول يف  ومل يتخذ حزب الرابطة الدين اإلسالمي إال عنصرًا موحدًا لتشكيالت املسلمني املتنوعة.

ذلك أمل سقد تسفاي "يثبت برانمج حزب الرابطة اإلسالمية وممارساته كافة أن حزب الرابطة هو أول 

مل يستخدم الدين  بدأ واألهداف، دافع عن االستقالل التام إلرتراي، وأنّهحزب وطين من حيث امل

حال فقد قام حزب الرابطة فور أتسيسه ابألمور  وعلى أية. 1وسيلة لتوحيد صف املسلمني" إالاإلسالمي 

 :2التالية كما خلصها حممد إمساعيل عبده

كان   والذيالرابطة النشط  لشباب وأنشأ فرعفتح فروع للرابطة يف معظم املدن اإلرترية،  .أ

 له الدور املشهود يف شحذ اهلمم، وتعبئة الناس ضد مشروع االنضمام إىل إثيوبيا.

االنفتاح على كل األحزاب املعارضة للوحدة مع إثيوبيا، وإجياد قواسم مشرتكة للتعاون   .ب

 ساعد ذلك الحقا يف تشكيل الكتلة االستقاللية. معها، مما

مقرات احلزب يف أمسرا،  يف واإلسالمي العريبرين من العامل استضافة عدد من املفك  .ج

وكرن، هبدف توعية وتعبئة املسلمني من أجل حتقيق االستقالل واحلفاظ على األخالق 

 احلميدة للمسلمني يف إرتراي.

إرسال بعثات تعليمية إىل مصر، ولبنان، والسودان، وإيطاليا، وافتتاح عدد من املدارس،  .د

 وي يف املدن الكربى.واملعاهد، واخلال

قامت قيادة حزب الرابطة اإلسالمية بزايرات استطالعية إىل السودان، ومصر، واململكة  .ه

العربية السعودية، لتوضيح أهداف الرابطة ومبادئها، وطلب الدعم هلا لتحقيق 

االستقالل، كما مثل وفد الرابطة أمام اللجنة السياسية لألمم املتحدة للدفاع عن 

 رتراي.استقالل إ

                                                                 
  232املصدر السابق ص  1
 bunawall.blogspot.coma.www 4ص 2002ديسمرب  األحزاب السياسية ىف فرتة تقرير املصريحممد إمساعيل عبده :  2
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 الصعوابت اليت واجهت الرابطة:

القوى لصاحل إثيوبيا،  ميزانل على رأسها الرابطة متأخرة بعد ميحترك القوى االستقاللية و  -1

وذلك بفضل حتركها املبكر يف إرتراي من بداية األربعينات عرب حلفائها احملليني، ودعم الدول 

 الكربى كأمريكا وبريطانيا ملطالبها يف إرتراي.

حزب الرابطة مل ينج من التأثريات السياسية االستعمارية الربيطانية الرامية إىل جتزئة إن  -2

إقليمية ودينية، فأصيب بداء االنشقاقات علي أسس إقليمية، وذلك أثناء  إرتراي وفق خطوط

تشكيل الكتلة االستقاللية من حزب الرابطة اإلسالمية، وحزب التقدم احلر، واحلزب املوايل 

، فانشق عن الرابطة احلزب الوطين اإلسالمي ، ملقاومة مشروع االنضمام إلثيويبإليطاليا

ملصوع، والرابطة اإلسالمية للمديرية الغربية، واهتمت قيادة احلزبني لسكرتري الرابطة إبراهيم 

وقد أيّد احلزب الوطىن  سلطان ابلتواطؤ مع اإليطاليني، والعمل من أجل القبيلة والشهرة.

صوع بعد انشقاقه من حزب الرابطة األم الوحدة املشروطة مع إثيوبيا. أّما الرابطة اإلسالمي مل

اإلسالمية للمديرية الغربية فقد طلب زعيمها علي رادآي بضم اإلقليم إىل السودان، وملا فشل 

مشروع التقسيم الربيطاين طالب إبعطاء اإلقليم الغريب استقالله بعد فرتة وصاية بريطانية، وملا 

. وكان هو احلزب الوحيد يف التاريخ اإلرتري 1ر كل ذلك أيّد الوحدة املشروطة مع إثيوبياتعذ

الذي اندى بتقسيم إرتراي، بينما مجيع األحزاب األخرى كانت ترى يف إرتراي كياان موحداً 

 استقالاًل أو احتاداً مع إثيوبيا.

الرابطة إىل أجنحة، وال صحيح أن التأثريات االستعمارية كان هلا دور كبري يف انشقاق  -3

أحد يستطيع أن ينكر ذلك، إال أنّه كانت هناك أيضًا أسباب ذاتية هّيأت إلنشطار الرابطة، 
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منها هتميش دور السيد بكري املرغين كرئيس الرابطة اإلسالمية وراعيها، وجعل رائسته رائسة 

أواًل مث  تهويمحله إىل جتميد عض شرف لكسب السواد األعظم من املسلمني. األمر الذي

 التحاقه حبزب الوحدة اثنيًا والرتاجع عن ذلك اثلثًا.

مل تكن هناك حاجة لنبش الرتكيبة االجتماعية لبعض القبائل يف املديرايت يف تلك  -4

)تقري ضد  األخرىالفئات  علىالظروف السياسية الدقيقة، وذلك بتحريض بعض الفئات 

ا ابإلضافة إىل أن اإلدارة الربيطانية انتهزت ذلك مشاقلي(. وانتقاص شأن السادة يف اجملتمع هذ

كل قبيلة مما كان له   علىوطالبت األفراد بتحديد االنتماءات العرقية حتت حجة حتديد الرسوم 

 االثر السيئ يف وحدة القبائل يف كل املناطق.

مل يكن حلزب الرابطة اإلسالمية مرجعية الختاذ القرار، إذ كانت أغلب القرارات يتم  -5

 1نفيذها مببادرة من سكرتري الرابطة اإلسالمية وبعض املقربني إليه."ت
 

وإذا جتازوان تلك السلبيات اليت صاحبت مسرية حزب الرابطة اإلسالمية يف تلك الفرتة فإّن حزب 

الرابطة يعترب هو أّول حزب استقاليل إرتري، وتعبريًا صادقًا وحقيقيًا لذلك التيار الشعيب الوطين العام، 

انت مبادئه، وأهدافه، وتوجهاته، وطنية تنادي ابالستقالل الكامل إلرتراي. وهو املشروع الوحيد الذي وك

صمد أمام عدة مشاريع، وبقي الفكر االستقاليل سائدًا يف البالد، وجاءت الثورة املسلحة كامتداد طبيعي 

 م.1993إرتراي عام  ابستقاللله حىت وصل مشروع الرابطة مبلغه 

 زب التقدم احلر اثلثا: ح

م يف مدينة عدى قيح، وكان من األحزاب املنادية ابالستقالل 1947حزب التقدم احلر يف ابريل  أتسس

ن املطالبة بضم إقليم جتراى إىل إرتراي عإلرتراي بعد ضم مقاطعة جتراى اإلثيوبية إىل إرتراي. وقد ختلى احلزب 

انت قيادته تتكّون من رأس تسما والزعماء املسيحيني الحقا واكتفى ابالستقالل الفوري إلرتراي فقط. وك
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، وقد لعبت قياداته دورًا ابرزًا واترخييًا يف استقالل الكيان 1االستقالليني يف مقاطعات أكلى قوزاى وسراي

 اإلرتري.

 رابعا: األحزاب األخرى

اب أخرى صغرية وجبانب حزب الرابطة اإلسالمية وما تفرع عنه، وحزب التقدم احلر، كانت هنالك أحز 

تدعم مبدأ االستقالل، كاحلزب املوايل إليطاليا، ورابطة احملاربني القدامى، إضافة إىل األحزاب اإليطالية 

 .2الفكرية، كاحلزب الشيوعي، واالشرتاكي، والليربايل، واجلمهوري

 خامسا: الكتلة االستقاللية

، وحزب إرتراي التقدمي ايلمية، واحلزب الليرب حزب الرابطة اإلسال وهيتكتلت األحزاب االستقاللية األربعة 

م، 1949احلديثة املوايل إليطاليا، ومجعية قدامى حماريب اجليش اإليطايل، وكّونت الكتلة االستقاللية عام 

واتفق اجلميع من أجل العمل الستقالل إرتراي كهدف مشرتك. وقد أعلنت الكتلة االستقاللية برانجمها 

 3:التايلالنحو السياسي للجماهري على 

 االستقالل الناجز إلرتراي. حتقيق -1

 أتليف حكومة دميقراطية. -2

 احلفاظ على وحدة األراضي اإلرترية حبدودها اجلغرافية احلالية. -3

سفورزا، أو ضم أى جزء منها إىل -رفض أي مشروع يرمي إىل تقسيم إرتراي كاقرتاح بيفن -4

 راي إىل أي بلد حتت أي مربر.إثيوبيا، أو السودان، أو أي مشروع يرمي إىل ضم إرت
 

وهبذا أصبحت الكتلة االستقاللية قوة كبرية تتمتع بتأييد شعيب واسع، وقوة أتثري متزايدة يف 

الساحة اإلرترية، والعب أساسي يف العملية السياسية يف إرتراي. لكنهامل تصمد طوياًل أمام املؤامرات 

                                                                 
 264-263ص ، مصدر سابق ، (1950 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، تسفاي 1
 68-67ص ، مصدر سابق،  إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 2
 (1996 -د-د  -م -د .) ، حركة حترير إرتراي احلقيقة والتاريخ،  حممد سعيد ، انود كتاب  نقالً من كتلة االستقالليةبيان ال 3
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من حزب الرابطة اإلسالمية، واحلزب التقدمى إىل اخلارجية، وخاصة الربيطانية منها، حيث تعرض كل 

انشقاقات فانشقت من الرابطة، الرابطة اإلسالمية للمديرية الغربية، واحلزب اإلسالمي املستقل والذي كان 

سبق تبيانه. وانشقت عناصر ابرزة من احلزب التقدمي فالتحق بعضها حبزب  الذيمقره مصوع على النحو 

 د البعض اآلخر نشاطه.الوحدة مع إثيوبيا، ومج

 طريف نقيض. اجتاه على سياسينيوهكذا انقسمت الساحة اإلرترية يف وقت حرج إىل اجتاهني 

يدعو إىل االنضمام الكلي إلثيوبيا، وكان ميثل هذا االجتاه كما سبق ذكره حزب الوحدة املدعوم من 

المية، واألحزاب األخرى اليت اندت أما اجتاه االستقالل الفوري فكان ميثله حزب الرابطة اإلس إثيوبيا.

ابالستقالل بعد فرتة الوصاية األجنبية، كاحلزب التقدمي، احلر ورابطة احملاربني القدامى، واحلزب املوايل 

 إليطاليا.

 

 اخلالصة

إن حزب الرابطة اإلسالمية هو أّول حزب إرتري ينادي ابالستقالل الكامل إلرتراي، بينما مل يكن حزب 

ثيوبيا إاّل صنيعة إثيوبية حيمل مطالب إثيوبيا يف إرتراي. أّما األحزاب االستقاللية األخرى فلم الوحدة مع إ

تكن يف غالبها بعيدة من التأثريات اإليطالية، والربيطانية، وكانت تعرّب يف بعض مواقفها عن مواقف تلك 

 الدول بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
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 املبحث الثاين

 قضية إرترايموقف احللفاء من 

االحتاد السوفييت( املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية كانت -فرنسا-أمريكا-إن دول احللفاء األربعة )بريطانيا

وليبيا( يف خالل عام واحد  –والصومال –قد اتفقت على تصفية املستعمرات اإليطالية يف إفريقيا )إرتراي 

م بعد هزميتها يف احلرب العاملية الثانية، وبناء على 1947وذلك مبوجب معاهدة الصلح مع إيطاليا يف عام 

يلزم  الدول الكربى األربعة أن تتخذ ما والتزمتهذه االتفاقية تنازلت إيطاليا من مستعمراهتا يف إفريقيا، 

اختاذه حيال مستقبل تلك املستعمرات يف خالل عام واحد، وذلك بعد األخذ يف االعتبار رغبات ورفاهية 

 . 1عد مراعاة السلم واألمن الدوليني، واستماع آراء الدول اليت هلا مصلحة يف تلك البالدسكاهنا، وب

يف لندن  2م1945الثاين من أكتوبر -سبتمرب 11وبدأت الدول األربعة الكربى يف الفرتة من 

 أهنا مل تتوصل إىل حل يرضي اجلميع بسبب تشبث كل طرف مبصاحله إالمبناقشة مصري هذه املستعمرات، 

اخلاصة، فتقرر إحالة امللف إىل نواب وزراء اخلارجية لتدارسه وتقدمي مقرتحات تساعد يف حل هذه القضية 

يف االجتماع القادم لوزراء اخلارجية، غري أنه اتضح أن نواب وزراء اخلارجية مل يكونوا أبحسن من وزراء 

ألة تعقيدا. وتكررت اجتماعات ممثلي اخلارجية أنفسهم، بل أعاد كل واحد منهم مواقف دولته مما زاد املس

م دون الوصول إىل أي اتفاق يذكر، 1946يونيو  15، مث يف 3م1946الدول األربعة يف ابريس يف أبريل 

إال أن اجلديد يف هذا االجتماع األخري أنه اتفق اجلميع إىل إيفاد جلنة تقصي احلقائق، ومجع املعلومات، 

-2-12وضوع، وابلفعل وصلت جلنة التقصي إىل إرتراي بتاريخ من شأهنا أن تساعد يف حلحلة هذا امل

                                                                 
 165مصدر سابق، ص  ،1950 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، تسفاي 1
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، وبعد إكمال اللجنة مهامها، جاءت تقاريرها هي أيضًا غري بعيدة عن عكس مواقف الدول 1م1947

. ويف االجتماع 2األربعة املتضاربة، وهكذا وصل اخلالف مبلغه بني الدول العظمى يف مصري املستعمرات

م أعلن الوزراء بعد نقاش حاد 1948سبتمرب  15لدول املنتصرة الذي عقد يف يوم األخري لوزراء خارجية ا

فشلهم للوصول إىل صيغة اتفاق حلل قضية املستعمرات، فقّرروا إحالة أمر هذه املستعمرات إىل اجلمعية 

 .3من معاهدة الصلح املوقعة مع إيطاليا هبذا الشأن  11العامة تطبيقا مللحق رقم 

هؤالء احللفاء حول مصري إرتراي كان أشد من اختالفهم حول مصري ليبيا  "إال أن اختالف

 ىوالصومال اإليطايل، نتيجة لتفاوت مصاحل كل واحدة من تلك الدول يف املنطقة. فأمريكا كانت تر 

حتاد مصلحتها يف ربط إرتراي إبثيوبيا، وأّما بريطانيا فكانت تنطلق من مبدأ جتزئة إرتراي، بينما كان لال

سوفييت موقفا مساندًا الستقالل إرتراي. يف حني مل تكن لفرنسا سياسة واضحة جتاه ذلك كله. وهبذا ال

احتدم الصراع بني احللفاء األمر الذي تعذر معه التوصل إىل رؤية مشرتكة يف تقرير مصري املستعمرات 

معية العامة لألمم املتحدة عام اإليطالية. وملا انقضت املدة احملدودة حلسم هذه القضااي، مت تفويضها إىل اجل

 .4م"1948

 

 قضية إرتراي يف األمم املتحدة

بعد فشل احللفاء األربعة للوصول إىل صيغة ترضي اجلميع أحالوا ملف املستعمرات اإليطالية إىل األمم 

املتحدة للبت فيه، وبعد مداوالت مطولة يف داخل منظمة األمم املتحدة حول مصريها أوصت اللجنة 

                                                                 
 300-299ص  ، املصدر السابق 1
 305ص  ، املصدر السابق 2
 )اخلرطوم: دار جامعة إفريقيا العاملية للطباعة والنشر .املقاومة السياسية يف إرتراي .إبراهيم عثمان حامد،. 307-306السابق ص  املصدر 3
  47 – 44ص  ، (2000 ،
  72مصدر سابق ص ،  إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنيةإيلوس،  4
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، أّما ابلنسبة لقضية إرتراي فقد 1سياسية يف املنظمة مبنح كل من ليبيا والصومال اإليطايل االستقاللال

، وأّن هذه املواقف املتعددة يف أروقة األمم املتحدة حول 2اختلفت اللجنة يف مصريها وتعددت املقرتحات

ية. ونضيف أيضًا يف هذا السياق القضية اإلرتر  امصري إرتراي تدل على مدى التعقيدات اليت كانت تواجهه

من  ية لألمم املتحدة يف أبريل ومايوأّن مندوىب األحزاب السياسية اإلرترية الذين مثلوا أمام اللجنة السياس

تري جمتمع ممزق وغري موحد. وبعد م قد تركوا انطباعًا يف اجملتمع الدوىل أبّن اجملتمع اإلر 1949عام 

إرتراي ملزيد من التقصي والدراسة  خضاعإبعامة لألمم املتحدة قرارًا ة الشات طويلة اختذت اجلمعيقامن

لرغبات شعبها. ومبوجب ذلك القرار أو فدت املنظمة الدولية إىل إرتراي جلنة لتقصي احلقائق، وتكّونت 

هذه اللجنة من كل من ممثل ابكستان، وجواتيماال، وبورما، واحتاد جنوب إفريقيا، والنرويج، ووصلت 

"وقامت اللجنة اخلماسية  3م1950-5-9م، ومكثت فيها إىل 1950-3-9إىل إرتراي يف  اللجنة

قامت به  ابتصاالت مع األحزاب السياسية، واملنظمات واهليئات الثقافية، واملهنية اإلرترية، إىل جانب ما

ت معنية من اتصاالت مع سلطات اإلدارة الربيطانية، وكذلك استمعت إىل وجهات نظر اجلهات اليت اعترب 

 .4، وفرنسا"وإيطاليابقضية إرتراي وهي إثيوبيا، ومصر، 

وأعدت اللجنة تقريرها بعد أن استطلعت آراء الشعب، وجاءت خالصة تقرير هذه اللجنة أيضاً 

منقسمة حول مصري إرتراي. فأوصى وفدي ابكستان وجواتيماال مبنح إرتراي االستقالل. وبورما واحتاد 

. ومن الواضح أن تقارير هذه البعثة قد جاءت متأثرة 5بعدم منح االستقالل إلرتراي جنوب إفريقيا والنرويج

أيضًا مبواقف دول احللفاء األربعة املتضاربة حول مصري إرتراي، ودور دولة إثيوبيا النشط يف دعم اجتاه 

                                                                 
 48ص  صدر سابق،إبراهيم عثمان، م 1
 50-48ص ، املصدر السابق 2
 50 ص ، املصدر السابق 3
 51 - 50ص ، املصدر السابق 4
 52-51ص ، املصدر السابق 5
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راي كما جاء يف االنضمام الذي كثف من عملياته اإلرهابية ضد االستقالليني أثناء زايرة تلك اللجنة إلرت

 تقرير اللجنة، إضافة إىل تعاطف دول كثرية مع اإلدعاءات اإلثيوبية يف إرتراي.
 

 درايل بني إرتراي وإثيوبيايالنظام الف

عندما تعذر الوصول إىل االتفاق حول مصري إرتراي يف مناقشات دول احللفاء، ويف أروقة األمم املتحدة، 

الفيدرايل بني إثيوبيا وإرتراي كحل وسط بني املشروعني، الوحدة  تقدمت الوالايت املتحدة بطرح النظام

الكاملة مع إثيوبيا واالستقالل الفوري إلرتراي، وكان نظام االحتاد الفيدرايل يرجح مصلحة إثيوبيا ضد إرادة 

النهاية  الشعب اإلرتري، وعلى الرغم من ذلك مل جيد هذا املشروع يف البداية القبول من الطرفني، إال أنّه يف

ودخل حيز  5أ//390م بقرار رقم 1950جنح، وربطت إرتراي إبثيوبيا بنظام االحتاد الفدرايل يف ديسمرب 

، وهكذا أسدل الستار أمام استقالل إرتراي، وتعرض مشروع احلركة 1م1952التنفيذ يف ديسمرب عام 

 :2النحو اآليتالوطنية ألصعب الظروف واحملن بسبب املؤامرات الداخلية واخلارجية على 

تلك  الستيعابانقسام اإلرتريني وفق خطوط إقليمية، ودينية، وعدم استطاعتهم  .1

 التباينات االجتماعية، والدينية، يف بوتقة واحدة.

 التدخل اإلثيويب املباشر يف إرتراي. .2

 تعاطف عدد كبري من دول العامل مع االدعاءات اإلثيوبية. .3

 تدعم رغبات الشعب اإلرتري الداعية لالستقالل.عدم وجود قوى دولية وإقليمية حمايدة  .4

                                                                 
 559ص  ، مصدر سابق  ،1950 -1941نشوء احلركة السياسية يف إرتراي )  لن نفرتق ، تسفاي 1
2  UK:, 1993 – The Eritrean Struggle for Independence, 1941 .Iyob, Ruth

Cambridge University Press. 1997, P16 
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وكنتيجة لتلك املؤامرات الداخلية واخلارجية قبلت الكتلة االستقاللية ابلنظام الفيدرايل كأمر واقع 

الرغم من أنه مل يتحقق هلا ما كانت ترنوا إليه وهو  وعلىومفروض عليها، وعملت مبا ميكن فعله يف إطاره، 

 أّن نضاالهتا قد حققت األمور اآلتية:  االستقالل الكامل إال

أسقطت املشروع الربيطاين الداعي إىل جتزئة إرتراي بني السودان وإثيوبيا واملعروف مبشروع  .1

 سفورزا، ومثله املشروع اإليطايل الرامي إلدخال إرتراي مرة أخرى حتت وصايتها.–بيفن 

 أسهمت يف حتديد املالمح األساسية ملشروع إرتراي. .2

 لى توعية املواطنني حبقوقهم.عملت ع .3

 نقلت رغبة الشعب اإلرتري ابالستقالل إىل العامل اخلارجي بصورة ال لبس فيها. .4

انهضت مشروع الوحدة مع إثيوبيا حىت أوصلته إىل حل جزئي، وأثبتت أن الكيان اإلرتري   .5

ني إرتراي ذلك متت ترتيبات االحتاد الفيدرايل ب علىكيان خمتلف عن الكيان اإلثيويب، وبناء 

وإثيوبيا. وكانت احلكومة اإلرترية تتمتع بسلطات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، يف مجيع 

الشؤون ماعدا الدفاع، واخلارجية، واملواصالت، وكان إلرتراي دستورها، وبرملاهنا وعلمها 

 . 1اخلاص، وكانت اللغة العربية والتجرنية لغتني رمسيتني هلا

اإلرترية بتلك االختصاصات املتميزة خبالف القوميات اإلثيوبية  واعرتاف إثيوبيا للحكومة

نتائجها،  األخرى، وقبلها مداوالت قضية إرتراي بني احللفاء األربعة ويف أروقة األمم املتحدة بغض النظر عن 

ري  هذه األمور جمتمعة أعطت القضية اإلرترية املرتكزات القانونية اليت أثبتت للعامل أن الكيان اإلرت لك

 كيان مغاير للكيان اإلثيويب اترخييا، وثقافيا، وحىت يف نظمه االجتماعية والسياسية خبالف املزاعم اإلثيوبية.

أما إثيوبيا فكانت تري يف النظام الفيدرايل مسألة وقت فحسب إللغائه وضم إرتراي إليها كاملة 

نظام الفيدرايل تدرجييا، وذلك فبدأت تلغي مقومات ال وجعلها مقاطعة من مقاطعات إثيوبيا األخرى.

                                                                 
  37املصدر السابق، ص  1
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مبصادرة قانون حرية الصحافة، واألحزاب السياسية، والنقاابت العمالية. ومنع التظاهرات السلمية، وجتميد 

رترى واستبداله ابلقوانني العرفية. وتغيري شارات وأختام احلكومة اإلرترية، وإلغاء اللغتني الرمسيتني الدستور اإل

لغة االمهرية، ومبحاربة الثقافة اإلسالمية، والتجرنية، وكل شي ميت بصلة إليهما. إلرتراي وإبداهلما ابل

وقامت بتدمري االقتصاد اإلرتري حىت تظهر إرتراي أمام العامل كدولة فقرية غري قابلة للحياة، ووسعت من 

جاوزاً مت ءشيصالحية ممثل اإلمرباطور يف إرتراي حىت أصبحت له صالحيات تعطيه حق التدخل يف كل 

م إىل إلغاء إثيوبيا من جانب واحد النظام الفيدرايل 1962احلكومة اإلرترية، إىل أن وصلت األمور عام 

 .1رمسيا وجعل إرتراي اإلقليم الرابع عشر لإلمرباطورية اإلثيوبية 

ة شديدة من مجيع مغري أّن هذه اإلجراءات التعسفية مل متر هبذه السهولة، بل واجهت مقاو 

شعب اإلرتري، فقاوم الربملانيون الوطنيون التشريعات اليت كانت تقوض النظام الفيدرايل بال قطاعات ال

العارمة اليت عمت شوارع املدن  اتالية، والطالبية، رفضها ابملظاهر هوادة. وعربت النقاابت العم

توضح فيها خرق اإلرترية.كما أّن القوى السياسية الوطنية اإلرترية أعدت مذكرة احتجاج لألمم املتحدة 

إثيوبيا للقوانني املنظمة للنظام الفيدرايل، وقد توجه حممد عمر قاضى إىل نيويورك إليصال هذه املذكرة 

أعضاء األمم املتحدة، ويف ذلك األثناء اتصلت به احلكومة اإلثيوبية وأبلغته  علىوابلفعل متّكن من توزيعها 

، ووعده ىل أديس أاباب الستماع الشكوى منه شخصياً يطلب منه العودة إ يأبّن اإلمرباطور هيلى سالس

بسبب ما قام به. وملا عاد حممد عمر قاضى  مع ضمان عدم التعرض له شخصياً  مبعاجلة تلك املشاكل فوراً 

 بناء على تلك الوعود قبض عليه، وألقي يف غياهب السجون ليقضي فيها سنوات من الدهر. 

كبريًا،    روا إىل الدول العربية وخاصة القاهرة يف اخلارج دوراً وقد لعب الزعماء السياسيون الذين هاج

كالزعيم إبراهيم سلطان علي سكرتري الرابطة اإلسالمية ورئيس الكتلة االستقاللية، وإدريس حممد آدم 

م(، وولدآب ولدماايم رئيس حزب إرتراي املستقلة ورئيس احتاد عمال إرتراي، 1955رئيس الربملان االرترى )

                                                                 
 34-33ص مصدر سابق، حركة حترير إرتراي احلقيقة والتاريخ، ، انود 1
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، وصبوا جهودهم يف تعرية مزاعم النظام اإلثيويب، وكشف اجلرائم الىت يرتكبها ضد الشعب اإلرتري وآخرين

. ومن انحية أخرى فقد اضطر  1عرب الركن اإلذاعي يف مصر، ويف السعودية، وعرب مجيع الوسائل املتاحة هلم

مراجعة مواقفه الداعمة  كثري من ساسة معسكر االنضمام إىل إثيوبيا بسبب هذه اإلجراءات القمعية إىل

 إلثيوبيا، وانتقاله إىل معسكر االستقالليني الوطنيني.

 وابلنظر إىل مرحليت تقرير املصري والفيدرالية ميكن مالحظة األمور اآلتية:

م سعت منذ 1952-1941. أن اإلدارة الربيطانية اليت حكمت إرتراي يف الفرتة ما بني عام 1

تباينات الدينية واإلقليمية للشعب اإلرتري لرتسيخ مشروعها املعد البداية لتقسيم إرتراي على ال

سلفا والرامي إىل جتزئة إرتراي بني السودان وإثيوبيا. وعلى الرغم من رفض هذا املشروع من قبل 

اإلرتريني إال أنه أسس لعملية سياسية غري مرحية تقوم على أساس تلك التقسيمات واليت ترتب 

اتريخ العملية السياسية يف إرتراي يف تلك الفرتة، ومرحلة الكفاح، وحىت يف عليها آاثر سلبية يف 

 مرحلة الدولة بعد االستقالل.

. أن املداوالت املطولة حول مصري إرتراي بني دول احللفاء األربعة ومن بعدها يف اجلمعية العامة 2

الفيدرايل بني إرتراي وإثيوبيا  لألمم املتحدة، والرتتيبات واإلجراءات اليت مت مبوجبها إقامة النظام

 أضفت الشرعية القانونية على الكيان اإلرتري.

. أن سلسلة اإلجراءات القمعية اليت قام هبا النظام اإلثيويب كشفت للجميع أنه نظام يستهدف 3

 الكيان اإلرتري دون أن مييز بني مجيع انتماءاته الدينية والعرقية.

أنصار الوحدة مع إثيوبيا إىل صف االستقالليني، وبدأت  األمر الذي أدي إىل حتول كثري من

 األمور بعدها تتجه حنو التماسك الداخلي، وتنذر مبزيد من النضاالت يف املستقبل.

                                                                 
  90مصدر سابق ص .إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
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أن الرابطة اإلسالمية استطاعت أن حتشد مجيع القوى املسلمة يف املنخفضات ويف  .5

السياسية، وعامة الناس، وحتالفت املرتفعات من عمداء القبائل، والرموز الدينية، والزعامات 

 مشروعها االستقاليل. إلجناحمع الزعامات االستقاللية من املسيحيني 

أّن االنتماء الديين كان ومازال عميقًا يف اجملتمع اإلرتري سواء اإلسالمي منه أو   .6

إذا يف اجلانبني،  املسيحي، كل يف بيئته وجمتمعه، ورغم ذلك فإن التسامح بينهما كان سائداً 

استخدام القوى اخلارجية وخاصة إثيوبيا عناصر من املسيحيني يف أوقات حمددة نتيجة  ااستثنين

السياسية اليت سبق ذكرها، ويعود سبب هذا التسامح إىل التداخل االجتماعي  لالستقطاب

لقبائل احلماسني امتدادات مسلمة يف املنخفضات وابلعكس، وانقسام  بينهما، فتجد مثالً 

قبائل البلني واملنسع بني الداينتني. والسبب الثاين هو أن اإلسالم دخل هذه املنطقة أسر يف 

ابلوسائل السلمية لذا مل يرصد املؤرخون صراعات طائفية بني املسلمني واملسيحيني عرب التاريخ 

 يف إرتراي وحىت بني األحزاب السياسية يف تلك الفرتة، فلم يكن أعضاء حزب االنضمام

 لهم مسيحيون، كما مل يكن أعضاء الكتلة االستقاللية كلهم مسلمون.ك  ثيوبياإل

 

 خالصة

مل يتحقق هلا ما كانت تناضل من  قبلت الكتلة االستقاللية النظام الفيدرايل كأمر واقع ومفروض عندما

أجله وهو االستقالل الكامل إلرتراي، وعلى الرغم من ذلك فإّن نضاالهتا قد حققت مكاسب مهمة 

للقضية اإلرترية منها: توعية املواطنني حبقوقهم، وإيصال رغباهتم االستقاللية إىل العامل، وإسقاط  ابلنسبة

املشروع الربيطاين الداعي إىل تقسيم إرتراي بني السودان وإثيوبيا، وإبعاد الوصاية اإليطالية، وانهضت 

يل، وأّن الرتتيبات واإلجراءات اليت مشروع الوحدة مع إثيوبيا حىت أوصلته إىل حل جزئي وهو النظام الفيدرا

مّت هبا النظام الفيدرايل أضفت الشرعية القانونية على الكيان اإلرتري ككيان خمتلف عن الكيان اإلثيويب 
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واليت حققت  ، وهو الذي استندت عليه الحقا الشرعية الثورية التحررية اإلرتريةةاإلثيوبي تلالدعاءاخالفا 

 م.1993عام إرتراي  ابستقاللأهدافها 
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 املبحث الثالث

 ميالد حركة حترير إرتراي

ومنذ أن دخل النظام الفيدرايل إىل حيز التنفيذ بني إرتراي وإثيوبيا، بدأت إثيوبيا تلغي مقوماته تدرجييا بدءاً 

مبصادرة حرية الصحافة، وحل األحزاب السياسية، ومنع أي نشاط سياسي يف إرتراي. وأصبح ظاهرًا للعيان 

إهناء الفيدرالية وضم إرتراي إىل إثيوبيا رمسيًا كانت مسألة وقت فحسب، وكان اجلميع يعيش يف جو من أّن 

اخلوف والقلق على مصري إرتراي، ومرة أخرى دخلت القضية اإلرترية إىل نفق مظلم، ووصل النضال 

لحة ضد االستعمار السياسي فيها إىل طريق مسدود، وهتيأت األجواء ملرحلة جديدة، وهي ميالد ثورة مس

اإلثيويب. يف ظل تلك األجواء كان يقوم مؤسس حركة حترير إرتراي حممد سعيد انود بزايرات إلرتراي سنوايً 

ميكن فعله. يقول انود "يف ابدئ األمر مل نفكر  من السودان جلمع املعلومات، ولتقصي احلقائق لفعل ما

عم األحزاب القائمة، وإقناع قادهتا ألن حيولوا أان وزمالئي يف أتسيس حركة جديدة، بل كان اهلدف د

نشاطاهتم إىل عمل سري يف الداخل بعد أن منعوا من مزاولة نشاطهم علنًا، واجلاليات يف اخلارج تقوم 

أخذ زمام املبادرة عماء السياسيني، وعندها قّرران بدور الداعم هلم. إال أّن فكرتنا مل جتد القبول من الز 

احلضور القسم  دىة ظهرًا، وقد أم الساعة الثالث2/11/1958إرتراي يف بورتسودان يف  وأّسسنا حركة حترير

املصحف الشريف وكان عددهم سبعة أشخاص. وهم حممد سعيد انود، وإدريس حممد حسن،  على

وحسن حاج إدريس، وعثمان حممد عثمان، وايسني حممد صاحل عقدة، وحممد احلسن عثمان سدود، 

  1حبيب قعص.وصاحل أمحد إايي، و 
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 أهداف احلركة

 : 1أّما أهداف حركة حترير إرتراي فكانت كاآليت

 ات اليت هتدف خللق انقسامات وسط الشعب اإلرتري.جتاهحتقيق الوحدة الوطنية مبحاربة اال .1

 حتقيق االستقالل التام. .2

 إجياد حكومة دميقراطية بعد االستقالل، تعمل لتحقيق آمال الشعب القريبة والبعيدة. .3

 2ائل احلركةوس

االستفادة التامة من كل التجارب املختلفة اليت مرت هبا الشعوب يف نضاهلا مع مراعاة  .1

 االعتبار األول للواقع اإلرتري.

 ينضب. االعتماد على الشعب اإلرتري ابعتباره املعني الذي ال .2

 توعية، وتعبئة، وتنظيم، اجلماهري حىت تصبح قوة كاسحة للوجود االستعماري. .3

 ماهري مبطالبها احليوية اليت تناضل من أجل حتقيقها بعد مرحلة التحرير الوطين.ربط اجل .4

الوصول ابلنضال اإلرتري إىل مرحلة حرب التحرير الشعبية واليت تعترب قمة الرفض اإلرتري  .5

 للوجود االستعمارى إبرتراي.

 سري العمل العسكري والسياسي جنبا إىل جنب. .6
 

اي يف ذلك االجتماع، بدأ أفراد احلركة يف جتنيد وتكوين اخلالاي بوترية وبعد أتسيس حركة حترير إرتر   

سريعة يف الداخل واخلارج "وقد كانت متتاز احلركة ابرتباطها الوثيق ببؤر الصراع، ومزاولة عملها السياسي 

د  منذ نشأهتا داخل إرتراي وسط الشعب الذي استجاب هلا، وقبل برانجمها بل واخنرط يف صفوفها أبعدا

مّكن احلركة من االنتشار الواسع والسريع يف أحناء إرتراي، وفق أسس  يالذ كبرية من خمتلف قطاعاته، األمر
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تنظيمية كانت يف غاية من الدقة والسرية، وذلك بتقسيم العضوية إىل خالاي سباعية العدد منتشرة ال مركزية 

بية وابألخص السودان، واململكة العربية م إرتراي، إضافة إىل عدد من مدن بعض الدول العر ييف كل أقال

ير ابلذكر هنا أن اهليكل التنظيمي للحركة كان د. واجل1السعودية، حيث أماكن وجود جتمعات إرترية"

يتكّون من القيادة العليا بزعامة حممد سعيد انود، مث قيادات الفروع، ومن رؤساء تشكيالت اخلالاي 

املباشر على فروع احلركة يف سنحيت، والساحل، وبركا، والقاش. السرية. وكان صاحل أمحد إايي املشرف 

. مث يف 2وايسني عقدة كان مشرفًا على فروع محاسني، أكلي قوزاي، وسراي، ومسهر، ودنكاليا وإثيوبيا

م عقدت احلركة مؤمترها بصورة سرية يف أمسرا متحدية بذلك األجهزة القمعية لنظام اإلمرباطور 1961يناير 

ي الىت كانت تقمع أي جتمع سياسي يف إرتراي وقتئذ. وقد حضر هذا املؤمتر ما يقارب األربعني هيلى سالس

عضوا ميثلون فروع احلركة يف الداخل، ومن اخلارج شارك مندوبون من فرع السودان واململكة العربية 

ع فروع إرتراي وإثيوبيا. كما . وقرر املؤمترون يف هذا املؤمتر أن تكون القيادة املركزية يف أمسرا جلمي3السعودية

اختارت قيادة جديدة، وشّكلت قيادة احتياطية أخرى، وكانت احلكمة وراء ذلك يف حالة تعرض القيادة 

مباشرة، وتسري أمور التنظيم كالعادة من دون أي  االحتياطيةإىل اعتقال تنتقل املسؤولية إىل القيادة 

 .4ارتباك

 

 ؟سراي   ا  نظيمحركة حترير إرتراي ت صارتملاذا 

إّن الختيار حركة حترير إرتراي أسلوب السرية سبيال يعود إىل ثالثة عوامل أساسية كما يقول مؤسسها 

 5وهي:

                                                                 
 88-87مصدر سابق ص  ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
 94 ص ، مصدر سابق ، حركة حترير إرتراي احلقيقة والتاريخانود،  2
 79-76ص  ، املصدر السابق 3
 94ص  ، املصدر السابق 4
 47-46ص ، املصدر السابق 5
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أوهلا: أّن السلطات اإلثيوبية كانت تقمع أي جتمعات سياسية ونقابية، وكل من يقدم على ذلك فمصريه  

عنوي، وللتغلب على هذه الصعاب كان السجون اليت كان ميارس فيها التعذيب اجلسدي، وامل

 يف تعاملها. أخذت احلركة السرية منهاجاً 

: أّن أتسيس حركة حترير إرتراي يف السودان تصادف مع االنقالب العسكرى يف السودان العامل الثاين

 كان له موقفًا سلبيًا من القضية اإلرترية وثوارها.  والذيبقيادة إبراهيم عبود 

هم كانت حركة حترير إرتراي تتبىن وتعد لثورة انقالبية من الداخل والىت يشرتط فيها العامل الثالث: وهو األ

السرية الكاملة حىت ال يكتشفها العدو قبل تنفيذها. وكانت احلركة منذ البداية ختطط الخرتاق 

يتم جهزة العسكرية، واألمنية، واملدنية اإلثيوبية، وبعد تغلغل اإلرتريني فيها مؤسسات الشرطة، واأل

من الداخل تسانده يف ذلك االنتفاضات الشعبية، ويف حالة فشلها تنتقل احلركة  االنقالب عسكرايً 

إىل ثورة مسلحة. وقد حددت احلركة مراحل تنفيذ الثورة االنقالبية على النحو االيت: التأسيس، 

 .1والتوسع واالنتشار، مث الرتكيز، والتنفيذ
 

يق املرحلتني األوىل والثانية ابقتدار، وبصورة فّعالة يف وقت وجيز ويبدو أّن احلركة قد متكنت من حتق

من الزمن، كما أهّنا بدأت حتقق شيئا من املرحلة الثالثة، إال أهّنا مل تستطع تنفيذ املرحلة األخرية وهي 

الل إرتراي اهلدف النهائي والىت يتم فيها االنقالب الثورى من الداخل، وإلغاء النظام الفيدرايل، وإعالن استق

للعامل. ويرجع زعيم احلركة حممد سعيد انود عدم حدوث ذلك إىل ظهور جبهة التحرير اإلرترية كثورة 

 .2مسلحة اليت نبهت احملتل اإلثيويب ملا كانت تقوم به احلركة من األنشطة السرية

ادة والكوادر أّما عضو قيادة أمسرا للحركة وأمني سرها آنذاك حممد برهان حسن فريى أّن دخول القي

املتقدمة، ورؤساء التشكيالت بتلك الصورة يف املظاهرات الكربى الرافضة لقرار إلغاء النظام الفيدرايل يف 
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م أبمر مباشر من القيادة العليا هو الذي عرض احلركة للكشف أمام السلطات 1962نوفمرب عام 

 .1اإلثيوبية

نواة للثورة املسلحة، بتجنيد اإلرتريني العاملني ومن انحية األخرى فإّن احلركة كانت حتاول لتأسيس  

م، 1962يف قوات الشرطة، مث إخراجهم إىل امليدان، فكانت احملاولة األوىل من مدينة مصوع يف ديسمرب 

م، ومل تكلل كال احملاولتني ابلنجاح. أما احملاولة 1963واحملاولة الثانية من شرطة مدينة قندع، وماي عطال 

م ابجتاه الساحل الشمايل، فاصطدمت هذه اجملموعة 1965خراج جمموعة مسلحة عام الثالثة فكانت إ

. وكانت رؤية 2بقوات جبهة التحرير اإلرترية يف منطقة عيال طعدا حيث انتهت ابستشهاد عدد منهم

ظيم تتحمل أكثر من تن جبهة التحرير اإلرترية تنطلق يف كل ذلك من رؤيتها القائلة أبّن الساحة اإلرترية ال

 واحد.

ونظرًا ألّن اختالف الفصيلني مل يكن حول األهداف وإّّنا كان يف الوسائل املؤدية لتحقيقها. وبدأ  

تقوده جبهة التحرير اإلرترية بشكل فردي  ذيحلركة ينضم إىل العمل الثوري الكثري من قيادات وكوادر ا

م 1965إلرترية يف الساحة. مّث يف عام الذي أدى إىل تراجع تنظيم احلركة، وتنامي جبهة التحرير ا األمر

إىل وحدة الصف بني التنظيمني )حركة حترير إرتراي وجبهة التحرير  زت جمموعة مستقلة عن احلركة تدعوبر 

اإلرترية( ويف حالة فشلهم سوف تنضم إىل التنظيم األكثر جدية، ووفق ذلك التوجه أعلنت جمموعة وحدة 

انضمامها إىل جبهة التحرير اإلرترية اليت أصبحت رائدة الكفاح  م1966الصف اإلرتري يف فرباير عام 

بذاته إىل عام  قائماً  املسلح على حسب قوهلا. أّما حركة حترير إرتراي رغم تعثرها وضعفها فقد ظلت تنظيماً 

م حيث انضمت إىل قوات التحرير الشعبية فور انشقاق األخرية من جبهة التحرير اإلرترية بتاريخ 1970

 .3م، وأصدرت بياان تعلن فيه عن اندماجها الكامل مع قوات التحرير الشعبية 8-2-1971

                                                                 
 71و 46 45ص ت. ( -د د-م د-،) دحركة حترير إرتراي حمطة من حمطات مسرية نضالنا الوطين ، حممد برهان، حسن 1
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 وإبمعان النظر يف حركة حترير إرتراي والدور الذي لعبته يف النضال اإلرتري خنلص إىل اآليت:

يف صهر املسلمني واملسيحيني يف بوتقة وطنية  رائداً  أواًل: أّن حركة حترير إرتراي قد لعبت دوراً 

، وتضييق هوة اخلالفات بينهما اليت كانت من نتاج صراعات مرحليت تقرير املصري 1احدةو 

 والفيدرالية.

اثنيًا: أّن حركة حترير إرتراي مل حتسن التعامل مع زعامات جبهة التحرير اإلرترية عندما أعلنت 

ة كان خطوة الكفاح املسلح بوصفها هلم ابملهرجني، وأّن إعالهنم للكفاح املسلح يف تلك الفرت 

. ومهما 2غري سليمة، وال مدروسة، وال حمددة األهداف القريبة والبعيدة، كما جاء يف بياهنا 

يكن خالفها مع تلك الزعامات فإّن إعالن ذلك البيان املكتوب بلغة غري تصاحلية للجماهري مل 

اليت كانت تدفع  يكن خطوة موفقة. ومل يكن موافقًا للظروف املوضوعية، والسياسية، واجلماهريية

إىل اجتاه الكفاح املسلح، مما أدى بقيادات جبهة التحرير اإلرترية إىل أن تصف الوسائل اليت 

تتبناها احلركة بوسائل عاجزة، ال تستطع أن حتقق آمال الشعب اإلرتري، ومن مّث بدأت مسرية 

بقيادة جبهة التحرير ، وأصبحت األمور تتجه لصاحل الثورة املسلحة أتثريهااحلركة تتعّثر ويقل 

الحظه حممد برهان حسن أحد قيادات حركة حترير إرتراي يف أمسرا إذ يقول  اإلرترية، وهذا ما

م كانت هناك ظاهرة واضحة وهي أّن تنظيم احلركة أصبح يتعّثر ويضعف 1963"بدءًا من عام 

ميول اجلماهري  تانوالثورة اليت يقودها تنظيم جبهة التحرير اإلرترية تتنامي، وكنتيجة هلذا ك

 .3لصاحل التنظيم الذي يقود الثورة"

اثلثًا: عندما ظهر للحركة عدم فعالية هنجها املعتمد يف العمل السري يف ظل وجود ثورة مسلحة 

معلنة، وإلغاء النظام الفيدرايل من قبل اإلمرباطور هيلي سالسي، غرّيت آليات نضاهلا من 
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 44ص  مصدر سابق ، حممد برهان حسن 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



142 

 

مما أدى للمواجهة العسكرية يف عيال طعدا بني قواهتا  االنقالب الداخلي إىل الكفاح املسلح

وقوات جبهة التحرير اإلرترية اليت كانت ترى أن الساحة اإلرترية مل تتحمل أكثر من تنظيم 

واحد. وهبذا يكون املناضلون اإلرتريون قد أرسوا وخاصة جبهة التحرير اإلرترية مفهوم حل 

ق السلمية، وأّن توجيه املناضل بندقيته ضد أخيه الصراعات الداخلية مبنطق القوة ال ابلطر 

حنطاط لألخالق الثورية، وأدب اخلالف، األمر الذي ترك آاثرًا سلبية الاملناضل كانت قمة ا

 بعيدة املدى يف مسرية الثورة، ومل يزل اإلرتريون يعانون منها حىت هذه اللحظة.

نية معقدة من جراء الوسائل اليت كان أم رابعًا: على الرغم من أن احلركة كانت تواجه ظروفاً 

يستخدمها النظام اإلثيويب، واملسنودة ابخلربات اإلسرائيلية، والتقنيات األمريكية، إضافة إىل 

م يف أمسرا، فإهنا 1953احملطة االستخبارية األمريكية يف )غانيو استيشن( اليت أنشأت يف عام 

ها دون أن تكتشفها تلك السلطات، وذلك قد استطاعت أن خترتق تلك البيئة وأن تنشر رسالت

م حبضور ما 1961لدقة تنظيمها، وسريتها إىل درجة أهنا متكنت من عقد مؤمترها يف أمسرا عام 

يقارب األربعني عضوا ميثلون كافة الفروع يف الداخل، ومندوبني من أعضاء احلركة يف السودان 

احلركة للتعامل مع العدو يف  حةسلأأقوى  ولئن كانت السرية أحد، 1واململكة العربية السعودية 

 اإلرتريني نيقد ابلغت يف السرية حىت مع عضويتها ومع الوطني فإهنا تلك األجواء القاسية ،

انضمام بعض الناس  أمامجة أّن هذه السرية كانت احلاجز الذين حيملون نفس اهلم الوطين، لدر 

ها، يقول سيد حممد أمحد هاشم أحد إليها، مما اضطرهم لبحث سبل أخرى للنضال مبعزل عن

مؤسسي جبهة التحرير اإلرترية يف ذلك "عندما شرعنا يف أتسيس جبهة التحرير اإلرترية يف 

القاهرة، وبدأان بتكوين التشكيالت األوىل، قدم إىل القاهرة أحد قيادات حركة حترير إرتراي وهو 

م للحركة وعند سؤالنا له عن قيادة طاهر فداب، وبعد مناقشات معه أبدينا استعدادان لالنضما

                                                                 
 88مصدر سابق ص ، مشكلة الوحدة الوطنية يف إرتراي،  إيلوس 1
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احلركة فقد رفض الكشف عنها، فقلنا له كيف ننضم إىل حركة مل نعرف شيئًا عن ماهية 

. وتكرر نفس املوقف مع رئيس جبهة التحرير اإلرترية إدريس حممد آدم عند لقائه مع 1قياداهتا"

تباحث معهم حول جممل م لل1961قيادة حركة حترير إرتراي يف بورتسودان يف أكتوبر عام 

األحداث يف الساحة اإلرترية مبا فيها خالفات التنظيمني، ومل يكن إدريس حممد آدم على علم 

مبن يرأس هذا التنظيم، وأثناء عودته من تلك الرحلة يقول حممد سعيد انود صاحبته إىل مطار 

كة فقلت له: ليس بورتسودان، وبعد االنتهاء من إجرءات السفر وجلسنا سألين عن رئيس احلر 

، فرد علّي قائال من خالل متابعيت أثناء بيننا رئيس أو مرؤوس فكلنا فريق عمل نناضل سوايً 

. 2االجتماعات اليت حضرهتا معكم اعتقد أنت الذي ترأس هذا التنظيم، ونفيت له ذلك األمر

امات الوطنية وال أدري ما الذي محل انود لنفي تلك احلقائق؟ وما فائدة إخفائها من تلك الزع

غري أهًنا تولد عدم الثقة بني التنظيمني؟ مث كيف يتم التفاوض للوصول إىل اتفاق معها مامل تكن 

تنفيذ االتفاقيات  على العناصر اليت تتفاوض معها معروفة املناصب داخل التنظيم املعين، وقادرة

 اليت تتوصل إليها مع اآلخرين.

لذي لعبته احلركة فإن مسريهتا مل ختل من السلبيات اليت خامسًا: على الرغم من الدور الوطين ا

حّدت من تطّورها، بل أدت إىل تقليص دورها يف الساحة اإلرترية، من أبرزها اعتماد احلركة 

النهج السلمي ملواجهة ذلك النظام االستعماري القمعي الذي له مصلحة مباشرة يف احتالل 

 إفرازات احلرب الباردة يف املنطقة.إرتراي، وحيظى بدعم الدول العظمى يف ظل 
 

على بضعة آالف من الشرطة حمدودة التسليح  ابالعتمادومن الطبيعي أن يتساءل املرء هل كان 

لتنفيذ االنقالب من الداخل، وإعالن االستقالل ممكنًا وكافيًا دون استناد إىل قوة مسلحة؟ وماذا كان 
                                                                 

ى أجر ، مكتبها يف السودان ورئيس وعضو اجمللس األعلى للجبهة جبهة التحرير اإلرترية من مؤسسي هاشم حممد أمحدسيد مقابلة انظر  1
 وعدوليس عوان موقع واملقابلة منشورة يف ،  1994-09-27يف أمسرا بتاريخ حممد نور أمحد املقابلة معه 

 389-388ص مصدر سابق،  حركة حترير إرتراي احلقيقة والتاريخ ، انود 2
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 االعرتاف، والضماانت اخلارجية من ذلك التصرف؟ ومع يكون موقف إثيوبيا اليت متلك القوة العسكرية

بصعوبة إمكانية حماكمة تلك األحداث مبعايري اليوم إال أنّه من منطلق حتليلي يبدو فيها من الوهلة األوىل 

أن هذه الوسيلة كانت تعاين من الضعف وخاصة إذا أخذ يف االعتبار أّن إلثيوبيا مصلحة مباشرة كدولة 

ل إرتراي، إضافة إىل أّن املناخ الدويل كان مييل لصاحلها ألسباب حضارية من انحية، مغلقة يف احتال

 وارتباطاهتا اإلسرتاتيجية مع دول عظمى يف ظل ظروف احلرب الباردة من انحية أخرى. 

ويف نفس السياق فإًن النظام اإلثيويب امتاز عرب التاريخ ابلقسوة، واستخدام السالح ضد القوميات 

مناطق العمق اإلسالمي يف  ه، فصهر قسرًا بقوة السالح يف إمرباطوريتهت أمام توسع إمرباطوريتاليت وقف

هرر، وابيل، وعروسي اخل، ومناطق القبائل الوثنية يف اجلنوب، واجلنوب الغريب، وأخضع بقوة النار واحلديد 

إرتراي وإثيوبيا ختتلف عن عالقة قومية األرومو، والعفر، والصومال وغريها. وقد يقول قائل إّن طبيعة عالقة 

تلك املناطق مع إثيوبيا، وهذا صحيح نظراًي أّن إرتراي كانت وحدة تتمتع حبكم ذايت وهو ما مل يكن لتلك 

 املناطق، أّما يف واقع األمر فإّن إثيوبيا كانت تسعى إلهناء النظام الفيدرايل منذ البداية لألسباب اآلتية:

ك االختصاصات املمنوحة للحكومة اإلرترية القائمة على مبادئ ن النظام الفيدرايل مع تلإ -أ

 احلكم الدميقراطي يهدد بقاء نظام الفرد املطلق يف إثيوبيا.

ن بقاء احلكم الذايت إلرتراي سوف يكون حافزا للقوميات األخرى للمطالبة حبقوقها. من هنا  إ -ب

ثيوبيا مسألة حتمية لبقاء نظامه. لكل كان يري النظام اإلثيويب إهناء الفيدرالية وضم إرتراي إىل إ

هذا أو ذاك ال ريب فإن النظام اإلثيويب ما كان ليتواىن من استخدام السالح حلسم أي حترك 

 يناوئ توجهاته يف إرتراي، وهذا ما أثبتته األحداث الالحقة.

 :اخلالصة

وتعبئة اجلماهري للوقوف ضد  إّن حركة حترير إرتراي قد لعبت دورًا وطنيًا رائدًا يف نشر الوعي السياسي

 ،األمر الذي كان له دورًا إجيابيًا يف هتيئة األوضاع للمرحلة اليت تلت تلك الفرتة ،خمططات احملتل اإلثيويب

 وهي مرحلة املقاومة املسلحة اليت استغرقت ثالثني عامًا.
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 املبحث الرابع

 جبهة التحرير اإلرترية

اضطرت أعداد   ،السياسي يف مخسينات القرن العشرين االضطهاد زدادوا ،عندما تدهور الوضع االقتصادي

حبثا  ،واململكة العربية السعودية ،ومصر ،وخاصة السودان ،كبرية من اإلرتريني للهجرة إىل الدول اجملاورة

، فقد وصل إىل السياسينيأو عن أماكن أكثر أمنا ابلنسبة للربملانيني والنشطاء  ،أو تعليم ،عن فرص عمل

وإدريس حممد آدم رئيس  ،رئيس الرابطة اإلسالمية والكتلة االستقاللية يلقاهرة كل من إبراهيم سلطان علا

. كما 1وولدآب ولد مارايم رئيس حزب إرتراي املستقلة ورئيس احتاد عمال إرتراي ،م1955الربملان اإلرتري 

يسيطر يف  طالب. وكان وقتئذ   وأ ينيسياسسواء كانوا رتريني اإلوصل إىل القاهرة أيضًا عدد غري قليل من 

وأفكار التحرر الوطىن من االستعمار.  ،الثورياملد  اجلنوبية اجلو العام العاملي يف آسيا أو إفريقيا أو أمريكا

األمر الذي شجع الزعماء ، وكانت القاهرة يف تلك الفرتة تعج بزعماء تلك الثورات التحررية يف العامل

 تلك الثورات التحررية. اإلرتريني أن حيذوا حذو 

ورشح إدريس حممد آدم رئيسا  ،م كان ميالد جبهة التحرير اإلرترية يف القاهرة1960ففي يوليو 

العدو يف جبل  ىم أطلق القائد حامد إدريس عوايت ورفاقه الطلقة األوىل عل1/9/1961. ويف يوم 2هلا

وفشل مجيع احملاوالت السياسية من  ،ح املسلح. معلنا بذلك بداية الكفا 3أدال يف املنطقة الغربية إلرتراي

. وكانت أهّم أهداف جبهة التحرير اإلرترية كما جاءت يف ميثاقها النظام اإلثيويب ومتحدايً  ،الداخل

 هي :  4األّول

                                                                 
 90ص  ، ، مصدر سابقإرتراي مشكلة الوحدة الوطنيةإيلوس،  1
  .مصدر سابق ، د حممد أمحد هاشمسي أنظر مقابلة 2
 307مصدر سابق ، ص  ، والتحدايت املصريية إرترايتركي ،  3
 305المصدر السابق ، ص نقال من  4
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 كاماًل ، وإقامة مجهورية إرترية يف حدود إرتراي احلالية  استقالل إرتراي استقالالً  -1

والقضاء على كل النظم  اإلرتري،تهدف رفاهية الشعب وضع سياسات اقتصادية سليمة تس -2

 االقتصادية اليت خلفها االستعمار.

وضع سياسات تعليمية جديدة تتفق والرتاث القومي )اإلرتري( ونؤكد اعتماد اللغة العربية  -3

 والتجرينية كلغتني رمسيتني يف إرتراي.

 من جذوره.والصهيوين تصفية اتمة واستئصاله  ياالستعمار  النفوذتصفية  -4

 انتهاج سياسية التحرر يف الداخل واخلارج. -5

ومل يعلن الثوار وفاته إال  ،م1962جليش التحرير حىت وافته املنية يف مايو عام  قائداً  وظل عوايت 

. وملا كانت اجلبهة تعرب عن إرادة الشعب يف 1ومعنوايت املناضلني  ،حىت ال يؤثر يف مسرية الثورة متأخراً 

وأفراد من الشرطة  ،العاملني يف اجليش السوداين العسكرينيقد التحق هبا عدد من اإلرتريني ة الظلم فممقاو 

وهكذا استطاعت جبهة  ،معها قطاعات الشعب اإلرتري وخاصة يف مناطق املنخفضات ة، ووقف2اإلرترية

برية من املقاتلني. ك  واستقطبت أعداداً  ،جتاه الكفاح املسلحابالتحرير اإلرترية يف وقت وجيز تعبئة اجلماهري 

بهة إثبات شرعية الثورة املسلحة يف اجلاستطاعت فقد والعزلة اخلارجية  ،وعلى الرغم من القلة يف العتاد

وطرد احملتل اإلثيويب من إرتراي. واعتمدت حرب  ،إرتراي مبجاهدات ال تلني إلرجاع احلق املسلوب للشعب

التجهيزات واغتنام ما حيتاجه مقاتليها من  ،ملراكز العدو ئفاجالعصاابت سبيال ومتيزت عملياهتا ابهلجوم امل

 العسكرية واملدنية.

فشملت مجيع مناطق األرايف اإلرترية. وامتدت قاعدهتا اجلماهريية إىل  ،وتوسعت اجلبهة عسكرايً  

اليات ووصل صداها حىت إىل اإلرتريني املقيمني يف إثيوبيا. ووجدت املساندة من اجل ،مجيع املدن اإلرترية

                                                                 
 308املصدر السابق، ص  1
 34-33ص  مصدر سابق ،يعلإبراهيم حممد  2
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وأصبحت الثورة اإلرترية معروفة على  ،كما وجدت دعما مقدرًا من بعض الدول العربية  ،اإلرترية يف اخلارج

 وخاصة يف احمليط اجلغرايف العرىب.  ،الصعيد الدويل

في ابدئ األمر كانت تدير اجلبهة اللجنة التنفيذية والىت كانت خليطا من السياسيني ف ،وأّما سياسيا

بهة القيادة اجلال حقا إىل اجمللس األعلى. يلي اجمللس األعلى يف األمهية لقيادة اإلدارة حتولت  مث ،والطالب

وكان مقرها يف مدينة كسال السودانية  ،الثورية الىت أنيط إليها اإلشراف املباشر على كافة شؤون الثورة

جلان فرعية تسرّي أمور اجلبهة و  ،1ن يف أجهزة الثورة املختلفةو ن سياسيو كما كان هنالك مفوض  ،احلدودية

ويف مناطق تواجد اجلاليات  ،والقرى يف الداخل ،واملدن ،على مستوايت خمتلفة، على مستوى املناطق

 اإلرترية يف املهجر.
 

  جبهة التحرير اإلرترية ونظام املناطق

صدر قرار بتقسيم م 1965يف اجتماع اجمللس األعلى )القيادة السياسية للجبهة( املنعقد يف يوليوا عام و 

. ولقد كان اهلدف من ذلك لنشر 2على غرار جتربة الثورة اجلزائرية ،الساحة اإلرترية إىل مناطق عسكرية

الثورة يف ربوع البالد، وتسهيل حركتهم، وفتح جبهات خمتلفة إلهناك قوة العدو. وبناء على تلك املربرات متّ 

. ومّت تعيني 3امسةاخلم املنطقة 1966عليها الحقا عام وأضيفت  ،تقسيم إرتراي إىل أربعة مناطق عسكرية

وكانت  ها حبجة أنه األدرى واألقدر لتحقيق تلك األهداف.ئبناأعلى رأس كل منطقة من  عسكري   قائد  

 التعيينات على النحو التايل:

 :املنطقة العسكرية األوىل وتشمل مناطق بركة والقاش  

 وموسى حممد هاشم مفوضًا سياسيًا. ،انئباً  وصاحل حممد إدريس ،حممود ديناي قائداً 

                                                                 
 41-40ص  ، سابق درإبراهيم حممد على، مص. 313مصدر سابق ، ص  ، والتحدايت املصريية إرترايتركي ،  1
 110 ص ، ، مصدر سابق، إرتراي مشكلة الوحدة الوطنيةإيلوس 2
 111-110 املصدر السابق، ص 3
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 املنطقة الثانية وتشمل السنحيت والساحل:  

 .وحممود إبراهيم شكيين مفوضًا سياسياً  ،وحممد عمر آدم انئباً  ،عمر حامد إزاز قائداً 

 :املنطقة الثالثة وتشمل أكلي قوزاي وسراي  

 .اهام تولدي مفوضًا سياسياً  وأبر ،ً وحامد مجع انئبا ،عبدالكرمي إبراهيم أمحد قائداً 

 املنطقة الرابعة وتشمل مسهر ودنكاليا: 

 ورمضان حممد نور مفوضًا سياسيًا. ،وعبدهللا حممد ابري انئباً  ،عمرو قائداً  يحممد عل

 املنطقة اخلامسة وتشمل محاسني مبا فيها العاصمة أمسرا: 

وحشال عثمان  ،ام تولدي يف حملهوعنّي أبراه ،إال أنه سلم نفسه إلثيوبيا ،والداي كحساي قائدأ

 وإسياس افورقي مفوضًا سياسيًا بعد عودته من الصني. ،انئباً 
 

وهي  ،وعلى الرغم من أّن جتربة نظام املناطق حققت الكثري من األهداف الىت أنشأت من أجلها

نتصارات وحتقيق ا ،ورفدها بقوة بشرية من مجيع فئات اجملتمع اإلرتري ،توسيع عمل اجلبهة جغرافياً 

الثورة وأثّرت يف مسرية  ،إال أّن هنالك إخفاقات قاتلة ترتبت على نظام املناطق ،عسكرية ضد العدو

والتكاملية بني خمتلف املناطق الىت  ،ات منظمة تضبط العملية التنسيقيةوكفاحها. وذلك بغياب سياس

تفكك  حقاً الذي نتج عنه ال ألمرا ،والقبلية ،فيها روح املناطقية توتعمق ،أصبحت دويالت قائمة بذاهتا

 أثناء مناقشة العوامل الىت أدت إىل هزمية اجلبهة. البنية األساسية لكيان اجلبهة كما سيأتى تناوله الحقاً 

ها يف هذه املرحلة تعود قمّت حتقي اليتومن انحية أخرى "لقد كان واضحًا أّن اإلجنازات العسكرية 

ومستوى التدريب الذي حتسن بشكل ملحوظ كنتيجة  ،جليش التحريربصفة أساسية إىل التقاليد البطولية 

وإىل ارتفاع الروح  ،الثورة الفلسطينيةو كواب، و الصني الشعبية، و العراق، و للدورات العسكرية بكل من سوراي، 

املعنوية للمقاتل اإلرتري. وقد متّيزت هذه الفرتة بربوز دور الكادر العسكري النشط الذي يقوم مبختلف 
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وعلى تنظيم اجلماهري على أشكال  ،مثل التعبئة السياسية يف أوساط اجلماهري واملقاتلني ،الثورةيف هام امل

بغرض توسيع  ،هذا جبانب تنظيم اخلالاي السرية يف املدن الىت حيتلها العدو اإلثيويب ،جلان القرى واملناطق

كما كان هلذه اخلالاي دور يف   ،املختلفةالعدو  اتواحلصول على املعلومات حول نشاط ،القاعدة اجلماهريية

 .1وشراء احتياجاهتا األخرى" ،دعم الثورة ابلنسبة الحتياجاهتا التنموية

وممارسات عملية  ،الثورة بنظرايت علمية -بال شك-ر املتدربة يف اخلارج دأفادت هذه الكواوقد 

إال أّن  ،حها يف الساحة اإلرتريةوكفا ،وأحدثت تغيريات يف مفاهيم الثورة ،العسكريساعدت يف التطّور 

كالقومية   ،واألفكار املتفرعة منها ،هذه العناصر املتدربة يف اخلارج جاءت أيضًا حتمل بذور أفكار اليسار

 األمر ،وغريها لزرعها يف الساحة اإلرترية من دون أن تتأكد من صالحيتها يف تلك البيئة ،والبعثية ،العربية

ة يف صراع فكري خفي قبل أن خترج من املشاكل النامجة من تطبيق نظام املناطق الذي أدخل الثورة اإلرتري

 الذي سبق اإلشارة إليه.و اخلاطئ 

 ،ن هذا التطور يف اجملال العسكري مل يوازيه تطّور يف األجهزة اإلداريةفإومن انحية أخرى، 

 ،الداخلية تحرتاابل االحمن الذي أدى إىل عجز وسائلها التنظيمية  األمر ،والتنظيمية يف الثورة

فأصبح  ،واستيعاب التباينات االجتماعية والفكرية، فكلما ظهر خالف يف الساحة ينتهي ابالنشقاق

يف -االنشقاقات هذه بدأت  وقدالتعدد قاعدة والوحدة استثناءا على حسب تعبري حممد سعيد برحتو. 

والقيادات  ،سية متمثال يف اجمللس األعلىبني القيادة السيا -هناية عقدها األول وبداية عقدها الثاين

العسكرية يف امليدان عندما طالبت األخرية بعقد مؤمتر حلل املشاكل اليت كانت تعاين منها الساحة وخاصة 

وعندما قوبلت دعواهتم ابلالمباالة من اجمللس األعلى عقدت القيادات امليدانية  ،بسبب نظام املناطق

  .مبؤمتر عراداييبعرف للمناطق اخلمسة مؤمترًا 
 

                                                                 
)خلرطوم : مركز  .م1982ديسمرب–م  1961إريرتاي والسودان تطوّر العالقات اإلسرتتيجية سبتمرب عبدالصبور الصادق، عابدين. 1

  .180- 179 ص .(2012 ، الدراسات االسرتتيجية
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 مؤمتر عراداييب العسكري

وانقشت فيه املشاكل  يف عرداييب مؤمترا م1968-6-16بتاريخ أن القيادات العسكرية يف امليدان عقدة 

إلغاء نظام املناطق، وتوحيد جيش  :قرارات التاليةالىت كانت تعاىن منها الثورة وخرجت من املؤمتر ابل

لفة، ودعم املنطقة اخلامسة اليت كانت تعاين من نقص مادي وبشري، وعقد التحرير وأجهزة الثورة املخت

 1.مؤمتر عسكري يف أقرب فرصة

 

 مؤمتر عنسبا العسكري 

م عقد مؤمتر عسكري آخر يف أروات يف املنطقة الثانية والذي عرف مبؤمتر عنسبا 1968-9-10يف  

وغابت عنه  ،وهيئة التدريب ،وفصيل املساعد ،واخلامسة ،والرابعة ،حضرته املنطقة الثالثة ،ألسباب أمنية

يف التوحد يف  تهارغب هما أبداتيقيادتأن على الرغم من و  .2دون أسباب واضحة، والثانية ،ن األوىلااملنطقت

على ا لضغوط من بعض عناصر اجمللس األعلى همتعرضإال أهنما مل حيضرا هذا املؤمتر لاملؤمتر السابق 

آنذاك. وكانت املنطقة الثانية قد دخلت يف معركة مع  اجمللس صراع أقطاب فق معطياتذلك و و  األرجح،

قائدها عمر حامد  مخسرت فيها خرية شباهبا مبا فيهو انعقاد املؤمتر يف منطقة حلحل  اقرتابالعدو مع 

 .3إزاز

ب وقد جاء املفوض السياسي للمنطقة الثانية حامال رسالة إىل مكان املؤمتر من قيادة املنطقة تطل

الداخلية اليت كانت  هاملشاركة فيه بعد ترتيب أوضاعا من فيه أتجيل املؤمتر لفرتة وجيزة حىت تتمكن املنطقة

. والسؤال الباقي إىل يومنا هذا ملاذا مل تعط 4الطلبذلك ال أن املؤمترين رفضوا إتعاين من أاثر تلك املعركة، 

                                                                 

 49ص  ، مصدر سابق إبراهيم حممد على،. 318مصدر سابق ، ص  ، والتحدايت املصريية إرترايتركي ،  1 
  املصدر السابق 2
 122-120 مصدر سابق ص ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية إيلوس، 3
 50-49ص  ، مصدر سابق ، إبراهيم حممد على 4
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أحد القيادات التارخيية  ييقول يف ذلك إبراهيم حممد عل املنطقة الفرصة الزمنية اليت طلبتها حلضور املؤمتر؟

جلبهة التحرير اإلرترية "يبدو أن األطراف املتنفذة يف املؤمتر التابعة جلناح عثمان سيب أرادت إخراجه 

ابلطريقة اليت خرج هبا لدحرجة املنطقتني احملسوبتني على جناح إدريس حممد آدم، مث اهتامهما مبعاداة 

ومهما يكن من أمر فقد توصلت  1.طار الصراع يف اجمللس األعلى وهو ما حدث ابلفعل"الوحدة يف إ

املناطق الثالثة الىت حضرت مؤمتر عنسبا إىل وحدة ثالثية وانتخبت قيادة عسكرية موقتة. وبدأت تتفاوض 

 .2مع املنطقتني لعقد مؤمتر عسكري شامل ملعاجلة القضااي العالقة يف الساحة اإلرترية

 

 ر أدوحبا العسكري مؤمت

عقد مؤمتر أدوحبا العسكري حبضور ممثلني من املناطق اخلمسة املتمثلة يف  م1969يف أغسطس عام  

توحيد :  الوحدة الثالثية واملنطقتني األوىل والثانية وبعد مداوالت مطولة خرج املؤمترون ابملقرارات اآلتية

وتكوين جلنة حتضريية للمؤمتر العام للثورة  ،لعامةوانتخاب قيادة موحدة عرفت ابلقيادة ا ،جيش التحرير

كما مّت تشكيل جلنة   ،وتشكيل جلنة للنظر يف األخطاء الىت ارتكبت يف حق الشعب وثورته ،اإلرترية

 3 .وغريها ،الستالم ممتلكات الثورة من مجيع أجهزهتا

لس األعلى وهم من أعضاء اجمل ينأخر ثالثة وبعد شهور من هذا املؤمتر عقد عثمان صاحل سيب و 

م ملكاتب اجلبهة 1969-11-15يف  -ردناأل-مؤمتر عمان وتدال ابيروا  وعثمان خيار ،طه حممد نور

ن هذا عوكان قد ختلف  ،وأتسيس األمانة العامة ،إلغاء اجمللس األعلى عنومتخض هذا املؤمتر  ،4يف اخلارج

وحممد  ،وإدريس حممد آدم ،عثمان قاليدوس أعضاء اجمللس األعلى وهم إدريس من نو املؤمتر األربعة األخر 

                                                                 
 51-50ص ،  املصدر السابق 1
 68-67ص ، املصدر السابق 2
 1969-8-25 مؤمتر أدوحبا الصادر بتاريخ بيان جيش التحرير االرتري، جبهة التحرير اإلرترية 3
  83د على، مصدر سابق، ص إبراهيم حمم. 321مصدر سابق ، ص  ، والتحدايت املصريية إرترايتركي ،  4
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ورفضوا خمرجات مؤمتر  ،بسبب خالفهم مع عثمان صاحل سيب ،حممد هاشمسيد أمحد و  ،صاحل محد

 .1 ومتسكوا ببقاء اجمللس األعلى كقيادة عليا للجبهة ،عّمان

، 2فقط ا يف اجملال الدبلوماسيهتوقد قلصت مقررات مؤمتر أدوحبا صالحية اجمللس األعلى وقصر 

 وأوكلت مجيع مهام اجلبهة للقيادة العامة املنبثقة من املؤمتر، إىل أن اجتمعت القيادة العامة بعد شهر تقريباً 

 .3بتجميد صالحية اجمللس األعلى كاملة حىت انعقاد املؤمتر العام اً واختذت قرار  ،من مؤمتر عّمان

عزل اجمللس من تبعها  مات يف املؤمتر و وعلى الرغم من تلك القرارات والتدابري اهلامة الىت اختذ

وذلك أن اخلالفات يف أجهزة  ،ن قيادة اجلبهة، إال أّن مؤمتر أدوحبا كان بداية تفكك اجلبهةماألعلى 

وصلت إىل درجة يصعب عالجها، بدءًا من خالفات أقطاب اجمللس و اجلبهة كانت قد خنرت يف عظامها 

أتثريها و -ألطر التنظيمية والعسكرية واجلماهريية اخلاب وانتهاءً  ،بهةاألعلى )القيادة السياسية( يف زعامة اجل

واإلدارية يف أجهزة  ،مع ختلف اآلليات التنظيمية ،والفكرية السطحية ،والطائفية ،الصراعات اإلقليميةيف 

بدأت تطل   خلّفها نظام املناطق يف نفوس املناضلنييتإضافة إىل وجود حساسيات وعدم الثقة ال ،اجلبهة

 .االنشقاقات الداخلية يف اجلبهة مما عمق برأسها

 بداية االنشقاقات يف داخل اجلبهة

اليت الداخلية نشقاقات االهناية عقدها األول وبداية عقدها الثاىن تعرضت إىل إىل ن وصلت اجلبهة أما  

وعلى مبكرًا يف إرتراي،  األمر الذي تسبب يف عرقلة عملية التحرير ،حدت من قدراهتا القتالية ضد العدو

 4نقسمت اجلبهة إىل عدة جبهات متصارعة على النحو اآليتحال ا أية

 بزعامة حممد أمحد عبده. ،القيادة العامة –جبهة التحرير اإلرترية  -1

                                                                 
 323مصدر سابق ، ص ، والتحدايت املصريية إرترايتركي ،  1

  79صدر سابق، ص ى،إبراهيم حممد عل 2
 83ص  ، املصدر السابق 3
 325-324مصدر سابق ، ص  ، إرتراي والتحدايت املصرييةتركي ،  . و132املصدر السابق ، ص  4
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قوات التحرير الشعبية، وكانت تتألف من اجلناح العسكري يف امليدان بزعامة حممد على  -2

 ارج االمانة العامة بزعامة عثمان صاحل سيب.عمرو. واجلناح السياسي يف اخل

 بزعامة أربعة من أعضاء القيادة العامة. ، قوات التحرير اإلرترية )عوبل( -3

 بزعامة إسياس أفورقي. ، اجملموعة املسيحية "سلفي انطنت" )حزب التحرير( -4

ر اإلرتري حزب التحر  نشقاق قوات التحرير اإلرترية )عوبل( واجملموعة املسيحية )سلف انطنت(اف

بزعامة إسياس افورقي تزامن مع إرسال عثمان صاحل سيب قوى عسكرية إىل امليدان عرب البحر من اليمن 

 .1وكونت هذه اجملموعات الثالثة الحقا قوات التحرير الشعبية ،إىل مناطق دنكاليا

 

 مؤمتر عوايت

ذت القرارات اختو م 1971 / / 133إىل  2 /26القيادة العامة مؤمتر عوايت التداويل من  فقد عقدت 

وتكوين جلنة حتضريية  ،ضرورة انعقاد املؤمتر الوطين العام يف أقرب فرصة يف فرتة أقصاها أربعة أشهر :2اآلتية

وتكليف  ،لعامة اليت انتهت مدهتا إىل حني انعقاد املؤمتر الوطين املزمع عقدهاوإبقاء القيادة  ،هلذا الشأن

الشعبية للحوار بغية الوصول معهم إىل صيغة مشرتكة تضمن مشاركة مجيع  جلنة لالتصال مع قوات التحرير

رافضة  ،ال أّن قوات التحرير الشعبية قد أعلنت رفضها حلضور املؤمترإ ،القوى الثورية يف املؤمتر الوطين العام

مل يكن فيه أي الطرق واللوائح والشروط اليت وضعتها اللجنة التحضريية املنبثقة من هذا املؤمتر الذي بذلك 

 .ركة من طرف قوات التحرير الشعبيةمشا

 

 

                                                                 
  325-324املصدر السابق، ص  1
 100إبراهيم حممد على، مصدر سابق، ص  2
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 املؤمتر الوطين األول 

 12/11إىل  14/10املؤمتر الوطين األول يف الفرتة من القيادة العامة  عقدت جبهة التحرير اإلرترية

وانتخبت فيه قيادة جديدة عرفت ابسم اجمللس الثوري بدال  ،مبعزل عن قوات التحرير الشعبيةم /1971

ت من أخطرها حل الصراعات يف الساحة اإلرترية ابآللة ا. وقد اختذت عدة قرار 1من القيادة العامة

على ذلك حددت مدة حمددة جلنود  وبناءً  ،تتحمل أكثر من تنظيم واحد العسكرية حبجة أن الساحة ال

لإلجراءات العسكرية قوات التحرير الشعبية وفعاليتها اجلماهريية للعودة للجبهة األم وإال سوف يتعرضون 

 فور انقضاء املدة احملددة.

فة إقناع اجملموعات املنشقة من اجلبهة. قرر اجمللس الثوري يوعندما عجزت تلك التهديدات العن

م تصفية قوات التحرير الشعبية الىت أطلقت 1972-2-22جلبهة التحرير اإلرترية يف جلسته املنعقدة يف 

 .2عليها الثورة املضادة

لتعبئة الشارع العام اإلرتري  ،والسياسية ،والعسكرية ،لذلك كافة آلياهتا اإلعالمية وقد سخرت

حىت يقبل هذا الواقع السياسي اجلديد يف الساحة. ومن مث بدأت جبهة التحرير اإلرترية يف هناية فرباير عام 

ومتّ  ،يرية الغربيةم مهامجة معاقل قوات التحرير اإلرترية )عوبل( يف مناطق بركة لعاالي يف املد1972

 .3تصفيتها يف فرتة وجيزة

وبعد أايم من القضاء على قوات عوبل هامجت قوات اجلبهة معاقل قوات التحرير الشعبية يف 

ومالت القوة لصاحل اجلبهة مما أجرب قوات التحرير الشعبية  ،مناطق الساحل واشتدت املعارك بينهما

ي أدى إىل تدخل احلكومة السودانية والفصل بني األطراف الذ األمر إىل األراضي السودانية لالنسحاب

                                                                 

 129ص  ، مصدر سابق ، هيم حممد علىوإبرا .349-348مصدر سابق ، ص  ، والتحدايت املصريية إرترايتركي ،  1 
. ونص البيان كامال موجود يف 1972-5-15 بيان تصفية الثورة املضادة الصادر من اجمللس الثوري جلبهة التحرير اإلرترية، بتاريح 2

 ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية :إيلوس ملحقات كتاب
 186-185ص ، مصدر سابق ، إبراهيم حممد على 3
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وتركت  ،وطلبت من قوات جبهة التحرير اإلرترية املنتصرة مغادرة أراضيها فورا ،اإلرترية املتقاتلة يف أرضها

قوات التحرير الشعبية الىت جلأت إليها إىل حني وصول الطرفني إىل اتفاق. وبضغط من احلكومة السودانية 

ومناقشة مجيع نقاط  ،م يقضى إىل وقف القتال بينهما1973-2-26طرفان إىل اتفاق يف توصل ال

 .1وحبث مسارات الوحدة بينهما ،اخلالف وحلحلتها

كانت جبهة التحرير اإلرترية املنتصرة يف تلك املعركة قد قبلت بتلك االتفاقية للحفاظ على و 

الشعبية فكانت حتتاج إىل مثل هذه االتفاقية اللتقاط  وأّما قوات التحرير ،عالقاهتا مع احلكومة السودانية

وترتب أوضاعها الداخلية من جديد. وابلفعل استفادت قوات التحرير الشعبية  ،عيد قواهاستوت ،أنفاسها

إضافة إىل ذلك استطاع عثمان صاحل  ،اب اإلرتري بوترية سريعةبوكثفت من جتنيدها للش ،من تلك اهلدنة

 .2هبا عالقات جيدة هن الدول العربية اليت كانت تربطسيب جلب الدعم هلا م

والقوة اليت متّكنها من موازاة قوة  ،وبعد أن أتكدت قوات التحرير الشعبية من مقومات بقاءها

م بينها 1973جبهة التحرير اإلرترية اجمللس الثوري عادت إىل امليدان ومرة أخرى اندلعت املعارك يف مايو 

ري جلبهة التحرير اإلرترية يف مناطق تبح يف الساحل الشمايل ومناطق أخرى كثرية وبني قوات اجمللس الثو 

م يف 1974الثورة اإلرترية خرية شباهبا، ومل تضع احلرب أوزارها بني اجلبهتني إال يف هناية  افقدت فيه

 :ةالتالي سبابلأل 3املرتفعات اإلرترية 

ير اإلرترية ملهامجة قوات التحرير الشعبية يف مشال عندما تقدمت قوات اجمللس الثوري جبهة التحر  -أوال

 ،يف املرتفعات اإلرترية خرجت مجاهري أمسرا وضواحيها إليقاف احلرب بينهما االعاصمة أمسر 

 ينقلب الرأي العام يف اهلضبة ضدها. نالتحرير اإلرترية احلرب خمافة أوأوقفت جبهة 
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رير اإلرترية املهامجة من تصفية قوات التحرير الشعبية ظهور متلمل أو مترد داخل قوات جبهة التح -اثنيا

 .الذي ساهم يف إيقاف احلرب األمر عسكرايً 

ظهر توازن القوة ألول مرة بني الطرفني املتحاربني يف تلك الفرتة، وأّن توازن القوة يف احلروب  -اثلثا

غامرة، فال ريب إّن تردع األطراف املتخاصمة وجتنح هبا إىل الواقعية أكثر منها من امل دوماً 

وئ هلا يف الساحة الى تصفية أي تنظيم منعحساابت جبهة التحرير اإلرترية اليت كانت قائمة 

مع قوات التحرير الشعبية جبنوحها إىل التفاوض  تتعاملحيث تلك الفرتة  ذقد تغرّيت من

زن القوة يف ملنطق توا وكان إذعاانً  ،رات للوصول إىل صيغة وحدوية معهاامنطق احلو تغليب و 

 يف سلوك وأدب اخلالف بني الثوار اإلرتريني. اً جديد اً ذلك أمر اعترب و  ،الساحة اإلرترية

 لكل واحد منهما حبن ينشغل  ألالتنظيمني  األزمات الداخلية اليت كان يعاين منها كال تأجرب  -رابعا

 .هلمشاك

وخطابه  ،احلكم علىالء الدرق التغيري الذي حدث يف نظام احلكم يف إثيوبيا ابستي ىاستدع -خامسا

الذي بدأ جينح إىل احلل السلمي للقضية اإلرترية عندما كان أمان و يف األشهر األوىل من حكمه 

أطراف الثورة اإلرترية إىل وقفة جادة وموحدة للتعامل مع تلك استدعى  عندوم على رأسه

 املستجدات.

ير اإلرترية وقوات التحرير الشعبية اإلرترية مبادرات األشقاء حلل اخلالفات بني جبهة التحر  -سادسا

 جيابيًا.إسلمية كان هلا صدى الطرق لاب
 

ونتيجة لتلك األسباب سادت يف تلك الفرتة يف الساحة اإلرترية روح احلوار بني جبهة التحرير اإلرترية 

الذي نتج عنه  مراأل ،إىل جنب والتنسيق يف العمل العسكري ملقاتلة العدو جنباً  ،وقوات التحرير الشعبية

وكادت  ،انتصارات عسكرية وحترير مدن كثرية حىت وصلت قوات الثورة اإلرترية إىل مشارف العاصمة أمسرا
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يتعرض أيضًا خلسائر فاضحة يف اجلبهة النظام وكان  ،الثورة اإلرترية أن تطبق على نظام منجستو يف إرتراي

وابخلرباء  ،وفييت لنظام منجستو الشيوعي ابلعتاد النوعيالصومالية يف منطقة أوغادين لوال مدد االحتاد الس

 الذي أدى إىل قلب املعادلة العسكرية يف اجلبهتني. العسكريني األمر

 

 املؤمتر الوطين الثاين 

م 27/5/1975-6مؤمترها الوطين الثاين يف الفرتة من  فقد عقدتجبهة التحرير اإلرترية اجمللس  إنّ 

لصراعات التوجهات الفكرية  وكان هذا املؤمتر مسرحاً  .1والعسكرية ،ا السياسيةحبضور ممثلي كافة فعالياهت

والقوى حزب العمل الشيوعي املنضوية أو غري املنضوية حتت بني عناصر اليسار  ،املختلفة يف داخل اجلبهة

ال أنّه يف هناية إ ،اإلسالمي جتاهواال ،متمثلة يف تيارات البعد القومي العريبكانت داخل اجلبهة  احملافظة يف 

املؤمتر لصاحله وذلك بسيطرته على اللجنة  ااألمر استطاع حزب العمل الشيوعي أن حيسم الصراع يف هذ

 ،بعد عزل العناصر املناوئة له من اليسار املاركسي بزعامة حروي تدالابيرو 2التنفيذية واجمللس الثوري

 ات العربية واإلسالمية.جتاهوعناصر اال

بل بدأت  ،ت اليت خسرت اجلولة يف املؤمتر الوطين الثاين مل تبق مكتوفة األيدياجتاهّن االلكو 

ترتب صفوفها يف كياانت سياسية سرية ملواجهة حزب العمل. فأسست القوى املسيحية املاركسية وغالبيتها  

اختصارا حمليا حتت اسم اجملموعة املاركسية اللينينية وعرفت  كان ينحدر من املرتفعات اإلرترية تنظيما سرايً 

ومثلها بدأت العناصر اإلسالمية والقومية العربية تنظم نفسها يف كيان سياسي سري يف  ، حبركة )ماقو(

ففي عام  .إىل أن وصلت األمور إىل إعالن هذه التيارات انشقاقها من كيان اجلبهة ،3داخل اجلبهة 

أيضاً وبعد عام خرجت  ،اإلرترية م خرجت قوى عسكرية متثل ماقو من اجلبهة ابجتاه املرتفعات1977

                                                                 
 238ص  ، مصدر سابق ، الوحدة الوطنية إرتراي ومشكلة ، إيلوس. 186ص ، مصدر سابق ، إبراهيم حممد على 1
 240ص  سابقاملصدر ال 2
 255ص  املصدر السابق 3
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بقيادة حزب العمل   ،والعسكرية ،إال أّن اجهزة اجلبهة األمنية ،حركة سعيد حسني إىل دنكاليا عرب البحر

 ،فسحقتها ابآللة العسكرية يف وقت وجيز ،كانت ترصد حتركات هذه اجملموعات املنشقة منذ البداية

 .1القوتني اللتني صفيتا اتنيهلا عالقة هبأن تعتقد  داخل اجلبهة مجيع العناصر اليتمن واعتقلت 

 ،كانت تدور يف فلك احلوارات الوحدويةفوأما عالقاهتا مع قوات التحرير الشعبية يف تلك الفرتة 

م من االجتماع التمهيدي األول الذي عقد بينهما ببغداد مببادرة حزب البعث 1975ابتداء من عام 

واملكان  ،فيه الطرفان على املبادئ العامة للحوار قفاين يف بريوت والذي اتثوال ،العريب االشرتاكي العراقي

سوراي، و العاصمة السودانية اخلرطوم حبضور وفود كل من العراق، وهي  احلوارات،هذه  عقد فيهستالذي 

 يةاتفاقمتخضت عن تلك املساعي و  .2الصومال ومنظمة التحرير الفلسطينية و اليمن، و السودان، و ليبيا، و 

ولدآب  ،البعثة اخلارجية-وكان قد وقع هذه االتفاقية من طرف قوات التحرير الشعبية ،اخلرطوم األوىل

غري أن القيادة العسكرية يف امليدان بزعامة رمضان حممد نور وإسياس  ،ايم وعثمان صاحل سيبر ولدما

خمولني لتوقيع مثل هذه البعثة اخلارجية غري  حبجة أن مسؤويل ،أفورقي رفضت خمرجات تلك االتفاقية

والقيادة امليدانية املعروفة آنذاك ابللجنة  ،. ولتجاوز تلك اخلالفات عقدت البعثة اخلارجية3االتفاقيات

غري أهّنما مل يتوصال إىل  ،م1976اإلدراية لقوات التحرير الشعبية يف امليدان سلسلة لقاءات يف عام 

قوات التحرير وبدأت بينهما االستقطاابت بني  ،يز بينهماوتبعا لتلك التطورات بدت األمور تتما ،اتفاق

للجنة اإلدارية. وقد أعلنت اللجنة التابعة قوات التحرير الشعبية بني و  ،الشعبية التابعة للبعثة اخلارجية

م 1976-5-2اإلدارية أي القيادة امليدانية لقوات التحرير الشعبية آنذاك يف اجتماع مشال حبري الثاين يف 

                                                                 
  226ص ، مصدر سابق ، إبراهيم حممد على. 263 - 259ص  ، املصدر السابق 1
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االنشقاق عقدت مؤمترها األول يف يناير إعالن ومن مث عقب  ،1لبعثة اخلارجية كيان منشق ال ميثلهاأّن ا

 .2م 1977

وانتخب من املؤمتر  ،والتنظيمية ،والعسكرية ،ت يف اجملاالت السياسيةاوخرجت منه بعدة قرار 

ضاء املكتب التنفيذي، كما ثالثة عشر منهم أع ،أعضاء اللجنة املركزية البالغ عددهم سبعة وثالثني عضوا

إىل اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي. أّما قوات  ،اختذ يف هذ املؤمتر قرار بتغيري اسم قوات التحرير الشعبية

وأعلنت عن ميالد  ،م1977قد عقدت هي أيضًا مؤمترها يف مارس فالبعثة اخلارجية -التحرير الشعبية

 .3جمللس املركزيتنظيم جديد حتت اسم قوات التحرير الشعبية ا

وهي على هذه  ،وهكذا أصبحت الساحة اإلرترية منقسمة إىل ثالثة فصائل متنافرة من بعضها

الصومال مببادرة لتوحيد فصائل الثورة اإلرترية و السودان، و احلال تقدمت ثالث دول عربية هي السعودية، 

اخلرطوم  ابتفاقيةالساحة اإلرترية  رفت يفعقد مؤمتر يف السودان هلذا الغرض وخرج ابتفاقية عو  ،الثالثة

وكانت الثورة اإلرترية حتقق انتصارات يف تلك الفرتة على الصعيد العسكري  ،م1977الثانية يف اكتوبر 

التفاوض مع  ايةرفضت اجلبهة الشعبية منذ البدو ه. يضد القوات اإلثيوبية يف إرتراي كما سبق اإلشارة إل

عدم مشاركتها يف أي حوارات متسكت بو  ،ا بزعامة عثمان صاحل سيبقوات التحرير الشعبية املنشقة عنه

فيها. وعندما رأت قيادة قوات التحرير الشعبية اجمللس املركزي تعنت  اً وحدوية يكون هذا الفصيل جزء

انسحبت من احلوارات إلفساح اجملال بني جبهة التحرير واجلبهة  ،األمر اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي يف هذا

أبّن قوات التحرير الشعبية مستعدة حلل نفسها واالنضمام إىل اجلبهة السوداين  وأبلغت الوسيط ،عبيةالش

وبعد انسحاب قوات التحرير  .4املوحدة يف حالة توصل الطرفني إىل وحدة أو إىل أية صيغة وحدوية 

                                                                 
 222ص  ، املصدر السابق 1
 237ص  ، املصدر السابق 2
  239، ص  السابقاملصدر  3
النائب األول  إىل الوسيط السوداينلقوات التحرير الشعبية طاب الذي أرسله عثمان صاحل سيب رئيس اجمللس املركزي واللجنة التنفيذية خلا 4

 11/10/1977بتاريخ  أبو القاسم حممد إبراهيم آنذاك  لرئيس اجلمهورية السودانية
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دة لقاءات على مدى وعقدت ع ،الشعبية احنصرت احلوارات بني اجلبهة الشعبية وجبهة التحرير اإلرترية

واجلدير ابلذكر هنا أّن جبهة التحرير اإلرترية   ،إال أهّنما مل يستطيعا حتقيق الوحدة الوطنية بينهما ،عامني

بينما كانت اجلبهة الشعبية ترى التنسيق بني الفصيلني  ،بينهمايف جبهة وطنية واحدة كانت ترى االندماج 

مع إبقاء  ،املتحدةميقراطية دال حتت مظلة اجلبهة الوطنيةادية واالقتص والسياسية ،يف األجهزة العسكرية

لكل تنظيم لفرتة ممتدة إىل أن تزول اآلاثر السلبية اليت تركتها احلروب األهلية يف  واإلداريةاهلياكل التنظيمية 

 .1رىوبعبارة أخوأتيت الوحدة بشكل تدرجيي عرب مراحل تنسيق يف تلك األعمال املتعددة  نفوس املناضلني

وعلى الرغم من تلك اللقاءات واحلوارات مل تستطع الثورة اإلرترية جتاوز خالفاهتا اليت أصابتها يف  

 سهلالذي  األمر ،واليت حدت من قدراهتا القتالية ضد اجليش اإلثيويب ،مقوماهتا العسكرية والسياسية

بينما كانت احلوارات تراوح رى، أخمدينة تلو األخرى. ومن انحية  يستوىل علىليتقدم و للعدو اإلثيويب 

عسكرية يف امليدان بني  ماتاصدكانت حتصل بينهما   ،مكاهنا بني اجلبهة الشعبية وجبهة التحرير اإلرترية

الذي يرجح أن مسألة التفاوض واحلوارات كانت جمرد مناورات سياسية لكسب  األمر ،خراآلني و احل

وهذا ما حصل ابلفعل كما سيأيت بيانه  ،اآلخر على الطرف النقضاضمن طرف  كلالوقت حىت يتمكن  

 .الحقاً 

وحماربة وتصفية التيارات غري  ،أرضية الفكر اليساري على الفصيلني تتفقان وكانت قيادات

كما سلف الذكر   تشملهذه التيارات وكانت  .طلق عليها مصطلح التيارات الرجعيةيواليت كان  ،اليسارية

وعناصر  ،وعناصر الفكر القومي العريب ،يف داخل فصائل الثورة اإلرترية العناصر احملافظة املستقلةعنها 

خيتلفان يف عزل أو تصفية  قوات التحرير الشعبية اجمللس املركزي. وكان التنظيمان الو  ،االجتاه اإلسالمي

ة تعيق ى رجعيقو يف نظرهم ابعتبارها  ،قوات التحرير الشعبية اجمللس املركزي اويف مقدمته ،هذه اجملموعات

بهة التحرير جاملتمثلة يف حزب العمل الشيوعي يف داخل و  ،القوى التقدمية يف الساحة اإلرترية رحركة مسا

                                                                 
 432-431صدر سابق ، صم ، والتحدايت املصريية إرتراي تركي ، 1
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تعرضت  لذلكو  .داخل اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراييف وحزب الشعب الثوري الشيوعي  ،اإلرترية

ديرية الغربية يف إرتراي من ومعالب يف امل ،معسكرات قوات التحرير الشعبية اجمللس املركزي يف حشنيت

ومل تستطع قوات التحرير الشعبية  ،م هلجوم كاسح من قبل قوات جبهة التحرير اإلرترية1978أكتوبر عام

ونتيجة لتلك املعارك أصاهبا الضعف  ،فانسحبت إىل احلدود السودانية ،الصمود أمام تلك اهلجمات القوية

فرط عقد احلوارات والتفامهات بني جبهة انة. وبعدها بعامني واجلماهريي ،والسياسية ،يف قواها العسكرية

وأصبحت األمور تتجه حنو احلسم العسكري لبقاء األقوى  ،واجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي ،التحرير اإلرترية

ومراحل املد  ،منهما ابلساحة اإلرترية. ولقد خلص الباحث اإلرتري حممود عثمان إيلوس عالقة الفصيلني

بقوله "ظل الفصيالن )جبهة  اواملآالت اليت انتهت إليه ،اليت مرت هبا يف خالل عقد من الزمنواجلزر 

م يعيشان صراعات 1970التحرير اإلرترية واجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي( من لدن االنشقاق األول يف 

م( 1974-1972ابحلرب االهلية يف ) بدءاً  ،واالصطدامات العسكرية ،مستمرة عرب الوسائل اإلعالمية

إىل فشل كل  اً وانتهاء ،م1977اكتوبر  20 اتفاقية ومرورا ابألحداث واملشاكل اليت كانت تربز أثناء

ومن مث اللجوء إىل املواجهة العسكرية الشاملة بعد مرور عقد كامل على جتربة  ،اجلهود الرامية إىل التوحد

 .1"عن بعضهماستقلني املالفصيلني 

ودارت رحاها  ،ندلعت احلرب بني أكرب فصيلني يف الساحة اإلرتريةام 1980ففي أغسطس عام 

ويبدو أن اجلبهة الشعبية ابغتت جبهة التحرير اإلرترية ابسرتاتيجيتها  ،يف مجيع اجلبهات ملدة عام كامل

 مستعينة يف ذلك جببهة حترير جتراي اإلثيوبية. ويف فرتة وجيزة ،القائمة ابهلجوم الشامل على مجيع اجلبهات

م. ومن 1981وإدخاهلا إىل السودان عام  ،طرد جبهة التحرير اإلرترية من الساحةهزمية و استطاعت من 

وهكذا  ،من أسلحته من قبل اجليش السوداين همث تعرض جيش جبهة التحرير اإلرترية اجلرار إىل جتريد

وانشطرت إىل عدة  ،يةوفقدت مقوماهتا البشرية واملاد ،وسياسيا ،هزمت جبهة التحرير اإلرترية عسكراي

                                                                 
 292-291ص،  مصدر سابق، مشكلة الوحدة الوطنية إرتراي ، إيلوس 1
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فصائل وجمموعات. وابملقابل أصبحت اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي املنتصرة يف احلرب األهلية الشاملة القوة 

كما سيأيت بيان ذلك يف املبحث السادس من   ،ذلك التاريخ ذالضاربة واملتحكمة يف الساحة اإلرترية من

 هذا الفصل.
 

 اخلالصة

 ،واجلماهريية ،يف اجملاالت العسكرية اً طردضرترية منذ أتسيسها صعودًا مأظهرت جبهة التحرير اإل

وخاصة  ،والدولية ،واإلقليمية ،ستقطاب دعم وأتييد من القوى احملليةااألمر الذي مّكنها من  ،والسياسية

بل  ،ومكانتها الراسخة ،غري أن جبهة التحرير اإلرترية مل تستطع احلفاظ على صعودها من احمليط العريب،

 ةوأمور كثري  ،واحلروب األهلية ،والصراعات الداخلية ،بدأت ترتاجع بسبب تطبيق نظام املناطق اخلاطئ

هنارت وخرجت من دائرة الفعل السياسي كقوة متماسكة ات هبا إىل اهلبوط بوترية سريعة حىت دأخرى أ

هي األسباب  إذًا ما .إلرتريةالساحة م، وظهرت اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي كقوة ضاربة يف ا1981عام 

 املبحثيتم اإلجابة عليه يف م؟ هذا ما س1981والعوامل اليت أدت إىل هزمية جبهة التحرير اإلرترية عام 

 .تايلال

 

 

 Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



163 

 

 

 املبحث اخلامس

 عوامل هزمية جبهة التحرير اإلرترية

م أطلق حامد 1961سبتمرب عام  1. ويف م1960كان ميالد جبهة التحرير اإلرترية يف القاهرة عام 

وّنت جبهة التحرير اإلرترية ّنوًا مطردًا حىت  ،إدريس عوايت ورفاقه الطلقة األوىل على العدو يف جبل أدال

بلغت وضعا ابلغ القوة والتأثري يف الساحة اإلرترية، وصارت من القوى املؤثرة يف املعادلة السياسية يف 

لة القضية ار اإلرترية مؤشرًا على أهنا تعبري عن صدقية وعدمنطقة القرن اإلفريقي. وكان صعود جبهة التحري

األمر الذي مّكنها من استقطاب الدعم  معها العامل، ف كانت تناضل من أجلها، لذا تعاطاليتاإلرترية 

اًي متكاماًل. إال أّن جبهة التحرير اإلرترية مل تستطع احلفاظ على عسكر و  ،والتأييد خلوض النضال سياسياً 

هزمت يف فبدأت مكانتها ترتاجع يف املعادلة السياسية يف الداخل واخلارج، و  ،مكانتها الراسخةصعودها و 

وخرجت من دائرة الفعل  ،م1981احلرب األهلية اليت دارت بينها وبني اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي عام

 ا؟هنيارهاإىل  اً السياسي. إذاً ما األسباب والعوامل اليت أدت إىل تراجعها وأخري 
 

على الباحث معرفة مجيع العوامل اليت سامهت يف هزمية جبهة التحرير اإلرترية وذلك لعدة  صعبي

 أسباب:

 . تصدر دراسات رصينة تقيم تقييماً موضوعيًا لتلك املرحلة بكل انكساراهتا ومراراهتامل :أوال

وإّّنا  ،وراء تلك اهلزمية قيقيةتفوه ابألسباب احلمل جيرؤوا على الأن الفاعلني أو املشاركني فيها  :اثنيا

 لطرف اآلخر وزر تلك اهلزمية. اجينح كل طرف لتحميل 
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لذا قد يكون من الصعوبة مبكان حتديد مجيع األسباب والعوامل الداخلية واخلارجية اليت سامهت يف 

ث إّن يرتك جله، يرى الباح م، ومن ابب ماال يدرك كله ال1981هزمية جبهة التحرير اإلرترية يف عام 

 العوامل اآلتية قد سامهت يف هزمية اجلبهة:

تشكلت اجلبهة يف البداية على املستوى القيادي من شخصيات وطنية مسلمة عامة ذات توجه  -1

وحلق هبا عدد مقدر من اإلخوة  ،والعلمانية ،من العناصر احملافظة وكانت خليطاً  ،عريب إسالمي

كانت و  ،األمر كانت داعمة للقيم االجتماعية احلميدةلذا فإّن مواقف اجلبهة يف بداية  ،املسيحيني

حيطها العريب واإلفريقي، لكن عند بروز تيارات مب، ومؤكدة هلوية إرتراي وارتباطها عليهاتشجع الناس 

وومسه تلك القيم ابلرجعية ومن  ،م1975الفكر اليساري فيها وخاصة بعد املؤمتر الوطين الثاين عام 

 ،والرموز الدينية ،ر تلك القيادات الوطنية ذات التوجه العريب اإلسالميوهتميش دو ، مث حماربتها

الذي أظهر اجلبهة أمام اجملتمع اإلرتري  األمر والشخصيات احملافظة ذات خلفيات التعليم الديين،

ومن هنا كانت  ،فبدأ يتخلى عنها ،األغلبية احملافظة أبّن اجلبهة قد ختلت عن القيم اجملتمعية يذ

 .زمية جبهة التحرير اإلرترية داخلياً بداية ه

م هذه التجربة من جتربة الثورة اجلزائرية  1965نظام املناطق: نقلت الثورة اإلرترية يف منتصف عام  -2

 دوبناًء عليها مّت تقسيم الساحة إىل مخسة مناطق عسكرية، ومّت تعيني قائ ،كما سبق اإلشارة إليها

 ،وانتشارهم جغرافياً  ،دف من ذلك تسهيل حركة الثواربنائها. وكان اهلأعلى رأس كل منطقة من 

كما سبق   ،وتوسيع قاعدة الثورة عسكراًي ومجاهرياًي، وتشتيت قوة العدو بفتح جبهات عديدة عليه

 إال أّن السلبيات اليت ،حتققت تلك األهداف بدرجات خمتلفة تناوله يف املبحث السابق. وقد

بسبب إسقاط التجربة اجلزائرية دون  ،اإلجيابيات بكثريصاحبت تطبيق نظام املناطق تفوق تلك 

أو تعديلها لتناسب البيئة اجلديدة، إضافة إىل غياب خطط  ،التأكد من مالءمتها للواقع اإلرتري

لتحقيق االنسجام والتعاون  ،وسياسات واضحة تنظم عالقات تلك املناطق ببعضها البعض
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 ،وهو طرد املستعمر ،وترية واحدة لتحقيق اهلدف املنشودوضبط مسرية الثورة ب ،والتكامل فيما بينها

وتطبيق نظام املناطق اخلاطئ قد  ،وإعالن االستقالل الكامل يف البالد. وبغياب الدليل السياسي

الذي أدى  األمر عالقة هلا ببعضها، الو  ،دويالت قائمة بذاهتا أو ،حتولت هذه املناطق إىل كنتوانت

والتناقضات القبلية والعشائرية يف الثورة. وأصبح لكل منطقة نظمها  ،ةإىل تعميق مفهوم املناطقي

يف  ،تواجه العدو مبفردها أاي كانت عدته وعتادهأصبحت و  ،والعسكرية ،ةيواالقتصاد ،االجتماعية

تكثر مواجهات العدو كما كانت من منطقة ألخرى،   ،واملادية ،حني كانت تتفاوت املوارد البشرية

كانت تظفر بدعم من بعض   ،والرابعة ،والثانية ،. إضافة إىل أن املنطقة األوىلخرىاأليف مناطق دون 

عناصر اجمللس األعلى )القيادة السياسية العليا للجبهة( الىت كانت تسعى لتعزيز دورها لزعامة الثورة 

 ،وقاليدوس الثانية ،يف ظل غياب املؤسسية فيها. فكان إدريس حممد آدم يدعم املنطقة األوىل

واملنطقتني الثالثة واخلامسة قد تركتا رغم كثرة مواجهات العدو فيها وقلة  ،وعثمان سيب الرابعة

بسبب أتثرهم  ،وعدم حتمس سكاهنا ذو الغالبية املسيحية للتعامل مع اجلبهة ،مواردها الذاتية

، 1نون القا لىجة عخار  ،متمردة ،ابإلعالم اإلثيويب الذي كان يصف اجلبهة أبهنا عناصر مسلمة

والعسكرية يف  ،ويف جمرايت األحداث السياسية ،سلبية يف نفوس املناضلني اً الذي كان له آاثر  األمر

وعقدت من  ،الساحة اإلرترية. ولتجاوز تلك املعضلة تنادت القيادات امليدانية إللغاء نظام املناطق

حبا العسكري الذي ألغي أدو مؤمتر و  ،عنسبامؤمتر و  ،وهي مؤمتر عرداييب ،أجل ذلك ثالث مؤمترات

 العمل بنظام املناطق.

للنظر يف التطورات الىت كانت تشهدها الساحة  ومن انحية أخرى عقد اجمللس األعلى اجتماعاً 

مع توسيع العضوية  ،وقرر يف االجتماع إبقاء اجمللس األعلى كقيادة سياسية عليا للجبهة ،اإلرترية

 ،وذلك للسيطرة وتعزيز مواقفهم القيادية يف اجلبهة ،م املناطقنظا اوإبقاء هياكل اجلبهة مبا فيه ،فيها
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 ،واملنظمات اجلماهريية للجبهة الىت كانت تسعى إلزالة نظام املناطق ،عكس رغبات جيش التحرير

كان   ومجيع أجهزة اجلبهة التنظيمية والسياسية. ويف حقيقة األمر ،وتوحيد جيش التحرير اإلرتري

الذي انسحبت آاثره  األمر ،لزعامة اجلبهة ،صراعات داخلية بني أقطابه اجمللس األعلى يعاين من

إّن صراعات القيادات فلذا  .والفعاليات اجلماهريية يف امليدان ،على األطر السياسية والعسكرية

أحد أهّم عوامل االنشقاقات الىت أصابت اجلبهة واليت سامهت يف  كانالسياسية العليا حول السلطة  

 .قاً هزميتها الح

القرن املاضي من مشاكل الوحدة من خري يف الستينيات النصف األ ذكانت الثورة اإلرترية تعاىن من -3

للتطّورات العسكرية  ،واإلدارية ،وعدم مواكبة مؤسساهتا التنظيمية ،الوطنية يف ظل صراع قياداهتا

ا الثورة بسبب تطبيق تعرضت هل اليتاجلبهة، إضافة إىل املصاعب واملشاكل  احققته اليتواجلماهريية 

نظام املناطق اخلاطئ على النحو الذي سبق بيانه، ويف جلة تلك املشاكل تسربت بعض األفكار 

 يومنها الفكر اليساري عرب أشخاص أتثروا ابحلزب الشيوع ،األيدولوجية إىل الساحة اإلرترية

تدريبها يف اخلارج يف  دان بعرجعت إىل امليد أو عرب البعثات اليت ،أو عرب اليمن اجلنويب ،السوداين

م نواة حزب العمل الشيوعي 1968كالصني وكواب وغريمها، فتأسست يف بداية عام   ،دول خمتلفة

وكانت خالاي هذا احلزب تنشط يف املنطقتني األوىل والثانية ويف أجهزة اجلبهة يف  .1اإلرتري

مسة. وسعت عناصر حزب العمل السودان، وخالاي حزب الشعب الثوري يف املنطقتني الرابعة واخلا

م، 1975عام  الثاين الوطينومّت هلا ذلك يف املؤمتر  ،مفاصل اجلبهة علىمنذ أتسيسها للسيطرة 

 ،والكوادر املتقدمة يف اجلبهة حتت قبضته ،فأصبحت اللجنة التنفيذية وغالبية عضوية اجمللس الثوري

حزب  يفثوري للجبهة كانوا أعضاء من عضوية اجمللس ال 41من بني  37ذلك أّن الدليل على و 
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مفاصل اجلبهة حتول الصراع اخلفي بني تيارات  على. وبعد سيطرة حزب العمل 1العمل الثوري

املقاتلني إىل ثالثة قوى، قوى الطليعة  ونحزب العمل يصنف وبدأ منظر و اجلبهة إىل صراع علين. 

وبناًء على تلك  ،ستغالهلاجيب أن تسود، وقوى رجعية جيب التخلص منها، وقوى عامة جيب ا

 ،ومشاكل التمرد ،التقييمات استخدم حزب العمل اآللة العسكرية يف معاجلة اخلالفات الداخلية

بدال من حلها بصورة موضوعية وواقعية، فقامت بتصفية عسكرية للمجموعة املاركسية اللينينية 

 ،عة اإلسالمية بقيادة سعيد حسنيوللمجمو  ،)ماقو( املعروفة آنذاك يف الساحة اإلرترية )ابلفالول(

وقيادات التوجه العريب العاملة يف أجهزة اجلبهة  ،ومالحقة واعتقاالت وتعذيب القيادات اإلسالمية

املختلفة كما سبق بيانه. وكان من املأمول هلذه التيارات وخاصة اجتاهات الفكر القومي العريب 

دورها واجهة اجلبهة الشعبية اليت كان يتعاظم ني يف ميواإلسالمي أن يكونوا حلفاءها االسرتاتيج

ّن تصفية هذه القوى يعكس مدى ضحالة القراءة البعيدة أقواها وقتئذ يف الساحة اإلرترية، و و 

لتنظيمات احملسوبة على املسلمني ساب ااإلرتري حل-اإلثيويب، واإلرتري-لسياقات الصراع اإلرتري

 ،والبعثيني ،واإلسالميني ،دءًا من حركة حترير إرترايب ،فإهنا صفت حلفاءها االسرتاتيجيني بيدها

وبعدها هي نفسها صفيت من قبل اجلبهة الشعبية لتحرير  ،وقوات التحرير الشعبية اجمللس املركزي

بل كان احلزب  ،تلك املشاكل اليت ذكرت آنفاً  عندإرتراي. ومل تكن مشكلة حزب العمل متوقفة 

اجلبهة بتطويع أجهزهتا لصاحله، وعلى الرغم من  علىالسيطرة  نه استطاعأيعاين من ضعف ذايت رغم 

يعاين من ضعف تنظيمي أنه إال أنّه كان واضحا  ،محاس وتنظري قياداته للفكر الشيوعي يف إرتراي

ذلك مل تكن للحزب هياكل تنظيمية معروفة إىل أن عقد الدليل على و  ،م1968عام  منذ أتسيسه

م بعد مخس سنوات من أتسيسه، كما مل يكن له قيادة مركزية 1973مؤمتره التنظيمي األول عام 

                                                                 
  295ص  املصدر السابق 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



168 

 

 ،، وبعدها دخوله يف الصراعات الدامية مع اليسار اليميىن1م1978حىت انعقاد مؤمتره الثاىن عام

وعدم متكنه من احتواءها. كل هذه األمور جمتمعة حالت  ،ومع تيارات التوجه العريب واإلسالمي

. وافتقار احلزب إىل قدر من األسس التنظيمية فينسحب تنظيماً  دون متكني احلزب لبناء نفسه

 هذا الضعف إىل أجهزة اجلبهة اليت كانت يف احلقيقة تعرب عن قراراته والىت كانت أصالً  ابلضرورة

وازدايد اجلراحات واملرارات بسبب جلوء حزب  ،تعاين من عجز تنظيمي وإداري. وتفاقم األزمات

من احلوارات السلمية، إضافة إىل الضعف  عاجلة املشاكل اخلالفية بدالً العمل إىل وسيلة العنف مل

ومل تستطع الصمود أمام ضرابت اجلبهة الشعبية لتحرير  ،جلبهة من الداخلأدى إىل آتكل االتنظيمي 

 .2م 1981فاهنارت جبهة التحرير اإلرترية عام  ،إرتراي املتحالفة مع جبهة حترير تقراى اإلثيوبية

كانت تدور يف   اليتقات اخلارجية غري املتوازنة اليت تبنتها عناصر حزب العمل يف اجلبهة إن العال -4

ى  ذمن القضية اإلرترية وال السوفييتفلك املعسكر الشرقي دون األخذ يف االعتبار موقف االحتاد 

عدم ارب معه جنبا إىل جنب لسحق الثورة اإلرترية، و حي، و وعسكرايً  دعم نظام منجستو مادايً يكان 

تدخله املباشر لصاحل اجليش اإلثيويب ضد الثورة اإلرترية، أو على األقل ترك ته على استطاعتها إدان

مساحة بينها وبني االحتاد السوفييت، بدل ذلك اخلطاب الذي بدأ يصف نظام منجستو الشيوعي 

ة التحرير اإلرترية يف إثيوبيا بثورة تقدمية، حتارب اإلمربايلية العاملية، كما جاء يف خطاب وفد جبه

. وكان نظام منجستو املوصوف 3م1978اجمللس الثوري املشارك يف أتبني كمال جنبالط يف لبنان 

 األمر يف ذلك اخلطاب ابلتقدمي منذ البداية كان قد قرر حسم القضية اإلرترية بقّوة السالح والنار،

ملنتمية إىل حزب العمل. ومن من التيارات غري ا ،هاداخلمن الذي عرض اجلبهة النتقادات حادة 

دون  والشرقي الغريبانحية أخرى دخلت اجلبهة بقيادة العناصر الشيوعية ضمن صراع املعسكر 

                                                                 
  52ص  ، مصدر سابق ، إدريس أبعري1
 311 -310مصدر سابق ص ، ومشكلة الوحدة الوطنية إرتراي .إيلوس  .293ص ، صدر سابقم ، إبراهيم حممد على 2
 306ص مصدر سابق .إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية .إيلوس 3
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كانت تناضل من أجلها. ودخول اجلبهة يف   اليتسية يالقضية الرئمن موازنة مواقف املعسكرين 

زايرة قادهتا ملوسكو يف عام  منذلك مؤثرات املد واجلذر للمعسكرين املتصارعني يف املنطقة يتضح 

تلك التعقيدات الدولية واإلقليمية بسبب التنافس لم، دون األخذ يف احلسبان 1980م و1978

 على، بني املعسكرين والذى كان قد وصل أوّجه يف تلك الفرتة وما سيرتتب واالسرتاتيجي، الفكري

لتحرير اإلرترية على وجه ذلك يف نضال الشعب اإلرتري بوجه العموم وانعكاساته يف جبهة ا

أال أتخذ القوى املعادية للمعسكر و اخلصوص. وكان من غري املعقول أال تتوقع عناصر حزب العمل، 

واحمللي خطوة ضد جبهة حترير إرتراي،  اإلقليميعلى املستوي  االشرقي كالوالايت املتحدة وحلفائه

ظام "منجستو الشيوعي يف إثيوبيا" ن قوى املعسكر الغريب آنذاك كانت مهتمة مبحاصرة نأوخاصة 

وعندما ضعفت هذه وكانت تدعم اجملموعات املعارضة لنظام منجستو يف إثيوبيا والساعية إلسقاطه. 

نظام منجستو يف  سقاطإبأن النظام الغريب بدأ يدرس اخليارات األخرى الكفيلة  اجملموعات، يبدو

 إثيوبيا.

مع الثورة اإلرترية الىت كانت حتمل السالح ضد النظام ومن اخليارات الىت كانت أمامه، التعامل  

يف جبهة التحرير اإلرترية، واجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، آنذاك اإلثيويب، وكانت تتمثل الثورة اإلرترية 

قد صنفت ضمن املعسكر الشرقى كما سبق اإلشارة إليه، فإّن  تّن جبهة التحرير اإلرترية كانأومبا 

 لعدة أمور:وذلك اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي على حسب وجهة نظري  لصاحليل كانت متاألمور  

ن قبل أوال: أّن العنصر املسيحي املسيطر يف اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي كان أكثر قبوال م

 .وليف املقام األالدوائر الغربية لدواعى حضارية 

إلسرائيلي يف املنطقة. هلذه األسباب ا -ضمان عدم أتثريه يف سياقات الصراع العريب  :اثنيا

ستفادة من الدعم الغرىب ضمن معادلة صراع وغريها كانت اجلبهة الشعبية األقرب لال

القوتني يف املنطقة، خبالف جبهة التحرير اإلرترية اليت كانت تتصدرها آنذاك عناصر 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



170 

 

تلك عناصر ذات التوجه العرىب واإلسالمي بدرجة أقل، وإّن سيطرة الاليسار، و 

لصاحل إسرائيل ومل ينسجم مع  سرتاتيجية لن يكون حتماً التوجهات يف تلك املنطقة اال

 اسرتاتيجية القوى الغربية وحرهبا مع االحتاد السوفيىت.

ا: على الرغم من أّن اجلبهة الشعبية كانت حتسب ضمن قوى اليسار إال أهّنا يف برانجمها لثاث

تبىن ذلك اخلط بصورة صارخة، بعبارة أخرى أّن السياسي، ويف عالقاهتا اخلارجية مل ت

مع املعسكر سواء دمة اوغري متص العالقات اخلارجية للجبهة الشعبية كانت أكثر اتزاانً 

 األمر ،الوطينطلبات وضرورايت النضال تما يتماشى مع مو الشرقى املعسكر  وأالغرىب 

جلهات املرشحة للدعم واجلبهة الشعبية لتحرير جتراي اإلثيوبية أكثر ا هاالذي جعل

 ، والسياسي من الوالايت املتحدة يف فرتة احلرب الباردة. ياملاد

 

وهكذا أصبح ميزان القوى مييل لصاحل الشعبيتني وضد جبهة حترير إرتراي. لكن شعار االستقالل 

ع الكامل إلرتراي الذي كانت ترفعه اجلبهة الشعبية ومجيع فصائل الثورة اإلرترية كان ال ينسجم م

اإلسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة. وللدمج بني شعار االستقالل الذي كانت حتمله اجلبهة الشعبية، 

والتعامل معها حملاربة النظام الشيوعي يف إثيوبيا، مع احلفاظ على اسرتاتيجيتها يف املنطقة، أو بعبارة 

ة القرن اإلفريقي أسندت أخرى للتوفيق بني تلك األمور املتعارضة مبا يناسب مصاحلها يف منطق

اإلدارة األمريكية هذه املشكلة إىل اخلرباء االمريكيني لرفدهم أبفضل السنياريوهات املستقبلية للتعامل 

 وكانت السناريوهات اليت قدمت على النحو التايل:  .1مع إرتراي املستقلة

                                                                 
 .1220 ، النهضة اإلرترية زين العابدين حممد على. ترمجة ." إرتراي كوطن أم : املشكالت والتحدايت التارخيية والراهنة .تسفاطيون مدهاىن 1

http://www.alnahda1.8m.com/2012/04.htm 
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توم فرير وخالصة  م اخلبري القانوين يف جملس الشيوخ1975قدمه يف أغسطس  :السيناريو األول

واستقالل إرتراي، وربط جتراي بشكل  اإلثيويب أّن استقالل إقليم التجرايهو ما توصل إليه 

سوف يتشكل سكان الدولة اجلديدة من الغالبية املسيحية وحينها من األشكال إبرتراي، 

ة يف الذي لن يشكل هتديدًا ألمن إسرائيل وملصاحل الوالايت املتحدة األمريكي األمر وهو

 املنطقة.

فقد قدمه اخلبري جون سبنسر والذي سبق أن عمل مستشارًا لإلمرباطور  :أما السيناريو الثاىن

اإلثيويب هيلى سالسي وله اطالع واسع بشؤون منطقة القرن اإلفريقي، إذ توصل سبنسر 

هى يف مقارابته إىل نتيجة مفادها أّن القوى القادرة إلسقاط النظام الشيوعي يف إثيوبيا 

أنه مل من أوصى لرتك شعار االستقالل للثورة اإلرترية ليستمر على الرغم  االثورة اإلرترية، لذ

يتماشى مع الرغبة األمريكية، لكن استقالل إرتراي هذا جيب أن يكون لفرتة قصرية مث يزول، 

ومن مث تضم املرتفعات والشريط الساحلي من مصوع إىل ابب املندب إىل إثيوبيا، مع 

ء هذه املنطقة وضعية خاصة، وإحلاق مناطق املنخفضات ذات الغالبية املسلمة اعطا

 لسودان.اب

تربط اخليوط مع  وحلفاؤهابعيدة املدى بدأت اإلدارة األمريكية  ةياإلسرتاتيجمن تلك  وانطالقاً 

ة بينهما، الشعبيتني، اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، واجلبهة الشعبية لتحرير جتراى، ومت تعضيد العالق

وتقرر إقصاء جبهة التحرير اإلرترية من الساحة حىت تكون السيطرة لتلك القوة يف املنطقة. يقول 

تسفاطيون مدهاين يف ذلك "مّت اهلجوم على جبهة التحرير اإلرترية من قبل اجلبهة الشعبية لتحرير 

ان اليوم، أولئك الذين كانوا للعي "الوايىن" )اجلبهة الشعبية لتحرير جتراي(. وطبقاً  إرتراي تساندها

داخل جبهة التحرير اإلرترية من العناصر الذين قامت اجلبهة الشعبية بتجنيدهم لصاحلها، ابإلضافة 

اإلرترية من داخلها ر إىل العناصر الذين مت جتنيدهم من قبل قوى خارجية، فقد آتكلت جبهة التحري
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فال شك أن العامل اخلارجي ساهم يف هزمية  1وتبعثرت، وخرج جزء كبري من مقاتليها من امليدان".

 اجلبهة ضمن عوامل أخرى.

الوالايت املتحدة األمريكية  ةويبقى هنالك سؤال مهم يف هذا السياق: كيف كانت ستكون عالق

 مع جبهة التحرير اإلرترية إذا مل تكن مصنفة ضمن املعسكر الشرقي؟

، ألنّه تتحكم فيه العوامل الذاتية، واملوضوعية من من الصعوبة مبكان اإلجابة على هذا السؤال ابجلزم

قوة وضعف، ومدى حاجة الوالايت املتحدة، والبدائل املتوفرة لديها، وموقفها من القضية اإلرترية، 

 وتعامل اجلبهة معها مبرونة وبرغماتية مهما يكن موقفها. وعلى الرغم من كل ذلك، واستناداً 

مريكية  حلقت، مييل الباحث إىل أن الوالايت املتحدة األ يتالسبقت، واألحداث  اليتللمعطيات 

 إىلالرامية  اإلفريقييف منطقة القرن  ااسرتاتيجيتهكانت ترى أّن جبهة التحرير اإلرترية ال تنسجم مع 

قانيو استيشن يف قاعدة املتمثلة يف القاعدة العسكرية يف و مصاحلها العسكرية يف إرتراي على فاظ احل

سرائيل، وانسياب البرتول إمبا يضمن هلا أمن  األمحرا املطلق يف املياه اإلرترية يف البحر أمسرا ونفوذه

أن تكون املناطق اإلرترية جبهة إسناد للعرب إذا نشبت معارك  دونونقله إىل الغرب، واحليلولة 

 رتاتيجيةاالسبينهم وبني إسرائيل، أو جهة داعمة إلقامة أي وحدة عربية وإسالمية يف تلك املنطقة 

أغلب هذه األهداف ال تلتقي مع أهداف جبهة التحرير و املهمة، وللحد من انتشار الشيوعية فيها. 

فعدم التعامل معها يبدو هو كان األرجح اسرتاتيجيا. لكن إذا كانت حتدد عالقات ولذلك اإلرترية، 

ى حسب تعبري فتحي طلبات الداخل ال تقلبات املسرح الدويل علتجبهة التحرير اإلرترية شروط وم

مع األنظمة الثورية يف املنطقة العربية كمصر، والسودان،  ةلرمبا خلقت عالقات متوازن 2عثمان 

العريب،  جاحملافظة كدول اخللياألنظمة والعراق، وسوراي، وليبيا، والصومال، واليمن اجلنويب، و 

ن يقوي من مربرات كا  الذيلضمنت تلك العالقة مع العرب استمرارية دعمهم هلا، األمر و 

 استمرارها بدل التبعثر والتفتت الذي تعرضت له بتلك الصورة. 
                                                                 

 14املصدر السابق ص  1
 39-38 ص(  2014.رويب لإلبداع،) فرنسا : امللتقى العريب اإلإرتراي من حلم التحرر إىل كابوس الديكتاتورعثمان، فتحي ،  2
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 حتالف اجلبهة الشعبية مع قوى خارجية وهي جبهة جتراي اإلثيوبية لضرب جبهة التحرير اإلرترية، -5

 .األمر الذي رجح كفة موازين اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي

 

 اخلالصة

م، وبعدها 1981 ية وتركت الساحة اإلرترية بدخوهلا إىل السودان عامجبهة التحرير اإلرتر  هنارتا

: ذلك التاريخ، وسبب ذلك كانت أمور كثرية منها ذاي إىل عدة تنظيمات غري فّعالة منظاانقسمت كالش

سقاط وإ األخرى،التطور العسكري السريع الذي مل يالزمه التطور يف األجهزة التنظيمية ، و حداثة التجربة

خالفات و  ،للواقع اإلرتري امالءمتهمن  التأكدالواقع اإلرتري دون  علىنظام املناطق يف ة اجلزائرية التجرب

 اللجوء إىل احلسم العسكري حلل الصراعات، و صراع التيارات الفكريةو القيادة السياسية يف زعامة اجلبهة، 

الذي  عالقاهتا اخلارجية، األمرتبىن اجلبهة سياسات غري متوازنة يف ، و بدل الوسائل السلميةالداخلية 

، مما جعلها مستهدفة الشرقيضمن املعسكر من مصنفة وأهنا  ،الدويلأظهرها على أهّنا جزء من الصراع 

شنتها  اليتيف احلرب األهلية الشاملة  تهاهزميو  ،ها من القوى احمللية، واإلقليميةئمن القوى الدولية وحلفا

 بهة الشعبية لتحرير التجراي اإلثيوبية.اجلابلتحالف مع  اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي ضدها

 ، وحصارها إقليمياً كل هذه العوامل جمتمعة أدت إىل آتكل جبهة التحرير اإلرترية من الداخل أوالً 

من قبل اجلبهة الشعبية لتحرير  تعرضت هلا حملياً  اليتاثنيًا، وعدم استطاعتها مقاومة املواجهة العسكرية 

الفة مع جبهة الشعبية لتحرير جتراي اإلثيوبية اثلثًا. وهبذا هزمت جبهة التحرير اإلرترية عام إرتراي املتح

املتحكمة والفّعالة يف  ةم، وخرجت من املعادلة السياسية يف إرتراي، وأصبحت اجلبهة الشعبية القو 1981

الستقالل عام وا م،1991يدها عام  علىم إىل أن حتقق حترير إرتراي 1981الساحة اإلرترية من 

 .م1993
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 املبحث السادس

 بروز اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي يف الساحة اإلرترية

عسكرية ضاربة أحكمت  ةم، وأصبحت قو 1981مليدان من عام انفردت اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي اب

احة، ومنذ ذلك احلني الساحة اإلرترية بعد عزل فصائل الثورة اإلرترية املناوئة هلا عن الس علىسيطرهتا 

بدأت اجلبهة الشعبية توجه الساحة اإلرترية وفق رؤاها وفلسفتها، ومن موقع تفوقها العسكري، والسياسي، 

طلبت من الفصائل اإلرترية إذا أرادت أن متارس نضاالهتا فال بد أن تنطلق من داخل الوطن يف إطار 

ر من تنظيم واحد، وهي ساحة اإلرترية ال تتحّمل أكث، وبعبارة أخرى أن ال1اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي

ة اليت كانت تبنتها جبهة التحرير اإلرترية يف عقد الستينات والسبعينات على النحو الذي نفس السياس

تلك احلرب األهلية املدمرة. أما الصراع اإلرتري اإلثيويب فقد قادته اجلبهة هي سبق بيانه. وكانت نتائجها 

يف مواجهة اجليش اإلثيويب، وحققت انتصارات كبرية. وملا كان  عالية، وأحدثت فيه تقدماً الشعبية بكفاءة 

، وحررت مدينة افعبت ومناطق الساحل، واملديرايت الغربية، 2م فقد هزمت جبهة "اندو از"1988عام 

ت وحصل تقدم يف جبهة حلحل إىل حماذاة مدينة كرن عاصمة إقليم سنحيت، وبعدها بفرتة وجيزة حرر 

  سوىتبقى يف يد اجليش اإلثيويب ياجلبهة الشعبية ميناء مصوع االسرتاتيجي من اجليش اإلثيويب، وهبذا مل 

العاصمة أمسرا. وهذه االنتصارات الكبرية والتقدم املذهل  هاكرن، وعصب، ومدن املرتفعات اإلرترية مبا في

ملتحالفة مع اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، للجيش الشعيب يف اجلبهة اإلرترية، وتقدم املعارضة اإلثيوبية ا

وتبدل اخلارطة السياسية يف السودان بتويل جبهة اإلنقاذ احلكم فيه، وظهور حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 
                                                                 

 370ص مصدر سابق .إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية .إيلوس 1
 446ص  ،ت (-د،  د-د م-)د إرتراي رحلة يف الذاكرة. أمحد طاهر، ابدوري 2
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كل هذه األمور جمتمعة أدت إىل االهتمام   كال شم، وآتكل نظام منجستو من الداخل، 1988عام 

 نطقة القرن اإلفريقي.يف م تحصلاليت الغريب ابلتطّورات 

اإلرتري سلميا، -ومن هنا بدأ الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر مببادرة حلل الصراع اإلثيويب

م، 1989فجمع بني وفد احلكومة اإلثيوبية، ووفد اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي للتفاوض مرتني، يف عام 

بتاريخ كينيا يف  م، والثانية يف نريويب 1989-9-7يخ تلنتا يف الوالايت املتحدة االمريكية بتار أاألوىل يف 

، واجلدير ابلذكر هنا أن اجلبهة 1م، ومل حيصل أي تقدم بينهما يف اللقاءين1989نوفمرب  20-29

الشعبية لتحرير إرتراي كانت تفاوض وقتئذ من موقف عسكري قوي كانت قد حققت فيه انتصارات 

، وكانت يف واقع األمر قد جتاوزت تلك املراحل بكثري، عسكرية كاسحة على النحو الذي سبق بيانه

، بعد طردها آخر 2م1991مايو  25تقف على أبواب النصر إىل أن حتقق هلا ذلك يف يوم كانت و 

للمستعمر اإلثيويب من إرتراي. هكذا طوت اجلبهة الشعبية خواتيم النضال اإلرتري بعد حتقيقها  يجند

 .أشواق وأحالم اإلرتريني

 اإلرتري–ة الشعبية لتحرير إرتراي والصراع اإلرترياجلبه

على أساس وذلك انقسم الشعب اإلرتري يف مرحلة تقرير املصري يف أربعينات القرن املاضي إىل جبهتني، 

ديين وثقايف حول مستقل إرتراي، فاألوىل أيّدت االنضمام إىل إثيوبيا بـتأثري مباشر من اإلمرباطور اإلثيويب 

حيني، وأّما الثانية فقد وقفت مع استقالل يعضويتها من املسمن كانت الغالبية العظمى هيلي سالسي، و 

ملسلمني كما سبق بيانه يف املبحث األول والثاين من هذا الفصل. من اإرتراي، وكانت الغالبية املطلقة فيها 

 عي الذي كان سائداً يف تلك املرحلة يف ظل التخلف االجتما سياسياً  طابعاً  الديينوهكذا أخذ االختالف 

                                                                 
 449ص  ، املصدر السابق 1
 374 ص مصدر سابق .إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية .إيلوس 2
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بفعل االستعمار، وانطلت أالعيبه على الشعب اإلرتري، ويف النهاية كان الشعب اإلرتري اخلاسر  حينئذ  

 .األكرب من تلك االصطفافات على خطوط دينية

م من أجل صهر 1958رير إرتراي منذ حت"وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من قبل عناصر حركة 

شكلته املراحل األوىل من ميالد الثورة املسلحة يف إطار  يف بوتقة وطنية موحدة، وما املسلمني واملسيحيني

الوحدة الوطنية، إال أّن ذلك اخلالف تسرب إىل مرحلة الثورة وظل مؤثرا فيها. وقد سخرت إثيوبيا خلالف 

الرامية إىل إظهار املسلمني واملسيحيني مقومات االستمرارية من خالل اخلطب الدينية، والدعاوى السياسية 

الثورة يف ثوب عريب إسالمي معاد للهوية املسيحية يف املنطقة. وعلى هذا األساس متكن هيلي سالسي من 

. وأّن أفعال هذه القوة كان 1إجياد تلك القوة املسيحية املسلحة من غالبية اإلرتريني حتت اسم الكمندوس"

ببعض. كما أّن املدرستني الثوريتني يف إرتراي )مدرسة  هلا آاثر سيئة يف ثقة املسلمني واملسيحيني بعضهم

تعكسان أو تستبطنان يف تفكريمها كانتا جبهة التحرير اإلرترية، ومدرسة اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي(  

قيادهتا  علىسيطر مثاًل جبهة التحرير اإلرترية لتوضيح فإن لوتنظيمهما تلك اخلطوط بدرجات متفاوتة. و 

، وتشبه نظمها النظم االجتماعية املرتاخية السائدة يف تلك اجملتمعات، أما نيضات املسلمبناء املنخفأ

اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي فكانت العناصر املؤثرة فيها من املرتفعات اإلرترية املسيحية اليت جاءت من 

الذي   جتماعية األمربيئة اجتماعية منضبطة، وإن شئت قل من بيئة تسيطر عليها املركزية يف نظمها اال

عدم وجود عناصر هذا حبال من األحوال يعين وال كما سيأيت توضيحه. ها  كان له األثر البالغ يف تطّور 

األمر من  مسيحية فّعالة يف األوىل، وعناصر مسلمة مؤثرة يف الثانية، بل أّن اجلبهة الشعبية أتلفت يف بداية

بقوات  وعة املسيحية من املرتفعات اإلرترية واليت عرفت وقتئذ  ، واجملماألمحربناء البحر أعناصر مسلمة من 

التحرير الشعبية اجلزء األول والثاين. وكانت تلتقي هذه العناصر حتت مظلة الفكر اليساري والذي أسست 

عرف حبزب الشعب، واخنرطت فيه العناصر املؤثرة يف اجلبهة الشعبية املسلمة  اً داخلي سرايً  اً له تنظيم

                                                                 
 470-469ص  ، املصدر السابق 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



177 

 

أقوي يف تطّورات كان ن أتثري العنصر املسيحي يبدو  فإية على السواء. وعلى الرغم من ذلك واملسيح

 داخل اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، وميكن رصد ذلك من خالل األمور التالية: ألحداثا وجمرايت

إال أهنا ريية، أوال: لئن كان من الصعب معرفة نسبة املسلمني يف أجهزة اجلبهة الشعبية العسكرية، واجلماه

مستوي القيادة فهي كاآليت كما هي نسبتهم على أقل من نسبة املسيحيني فيها. أّما أهنا يف الظاهر  تبدو

 .3، 2، 1موضحة يف شكل رقم 

 

  

 

 

 

 

، يوضح عدد املسلمني واملسيحيني يف اللجنة املركزية للجبهة الشعبية. كان احلضور يف 1شكل رقم 

كما هو موضح يف   -ر هذا التنظيماالذي تقّرر فيه مس-م 1975 رخيي عاماجتماع مشال حبري التا

 من املسيحيني.شخصاً  75و اً شخص 24كان عدد املسلمني فيه و  ،شخصاً  99اجلدول 

 16فيها كان عدد املسلمني ف م1977أّما اللجنة املركزية املنبثقة من املؤمتر األول للجبهة الشعبية عام 

كان عدد   م1987بعد املؤمتر الثاين عام الثانية ويف اللجنة املركزية  ،شخصاً  21املسيحيني عدد و شخصًا 

بعد املؤمتر الثالث عام الثالثة ويف اللجنة املركزية  ،شخصاً  43املسيحيني عدد و شخصًا  28املسلمني 

 شخصًا. 42املسيحيني عدد و شخصًا  33كان عدد املسلمني   م1994

عدد المسلمين في األجهزة القيادية لدى الجبهة الشعبية )اللجنة المركزية(
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 سلمني واملسيحيني يف املكتب السياسي للجبهة الشعبية.، يوضح عدد امل2شكل رقم 

 13م مكّواًن من 1977كان املكتب السياسي بعد املؤمتر األول للجبهة الشعبية لتحرير إرتراي عام و 

كان املكتب ف م1987بعد املؤمتر الثاين عام أما ، ستة منهم من املسلمني وسبعة من املسيحيني، اً شخص

عدد فكان م 1994سة مسلمني وأربعة مسيحيني، وبعد املؤمتر الثالث عام أشخاص، مخ 9يتكّون من 

 ، تسعة مسلمني وعشرة مسيحيني.شخصاً  19ملكتب اأعضاء 

 

 

 

 

 

عدد المسلمين في األجهزة القيادية لدى الجبهة الشعبية )المكتب السياسي(
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النسبة املئوية للمسلمني يف اللجنة املركزية واملكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير  يوضح 3شكل رقم 

% يف املكتب السياسي. 46و% يف اللجنة املركزية 43 تمتر الثالث. كانإرتراي من املؤمتر األول إىل املؤ 

% يف املكتب 55,5% يف اللجنة املركزية و36فكانت النسبة  م1987أّما بعد املؤمتر الثاين عام 

% يف املكتب  47% يف اللجنة املركزية و44كانت النسبة   1994السياسي، وبعد املؤمتر الثالث عام 

 السياسي.

 

يف تلك األعداد يف األجهزة القيادية يف اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي جيد أّن نسبة عن تموامل

ذاتية، وأخرى موضوعية حدت من أتثريها يف مسرية اجلبهة  املسلمني ليست بقليلة، غري أّن هناك أسباابً 

بناء أتحرير إرتراي هم من الشعبية لتحرير إرتراي. ومن هذه األسباب أّن القيادات العليا يف اجلبهة الشعبية ل

 الكثافة البشرية يف داخلهاأثر يف موازنة  وهو ما ،األخرىالبحر األمحر، ويقل فيها التمثيل ملناطق املسلمني 

كل لأو شخصني  اً تدخل شخصعلى أن دأبت اجلبهة الشعبية  لكولذ .بناء املرتفعات واملنخفضاتأبني 

كزية لسد تلك الفجوة ولو ظاهراًي، وهذه املشاكل مل تكن من من بركة والساحل والسنحيت يف اللجنة املر 

بينها يف زعامة جبهة التحرير فيما صنع العناصر املسيحية، بل كانت نتاج خالفات الزعامات املسلمة 

نسبة المسلمين في األجهزة القيادية لدى الجبهة الشعبية
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اإلرترية، وهم عثمان صاحل سيب، وإدريس حممد آدم، وإدريس عثمان قاليدوس، وأخذت خالفاهتم طابعاً 

قيادة عثمان صاحل سيب، وغربيًا بزعامة كل من إدريس حممد آدم، وإدريس عثمان إقليميًا شرقيًا ب

 قاليدوس. 

الدولية، حبكم براعة عثمان  اتاملنطقة الغربية ابملال والعالق كانت املنطقة الشرقية تتفوق علىو 

الكثافة البشرية يف  تتفوقاملنطقة الغربية كانت أن سية والعالقات الدولية، يف حني ماصاحل سيب يف الدبلو 

 كانت علىعينه  فحتالف مع أسياس أفورقي، إىل يف داخل اجلبهة، لذا جلأ عثمان سيب لسد تلك الفجوة 

غتنام تلك الفرصة وتوظيفها لصاحله ا تحنيكان أسياس أفورقي يو الكثافة السكانية يف املرتفعات اإلرترية. 

بناء البحر األمحر،  ألقيادات املؤثرة من اب تدرجيياً كذلك فعل بدهاء، وعند ما تقوى ختلص من سيب، و 

ن اذا خسر الفريقكوه .كمحمد على عمرو، وإبراهيم عافة وآخرين، وختلص من جبهة التحرير اإلرترية

الساحة الوطنية على نفرد أسياس أفوقي ابلسيطرة االشرقي والغريب على السواء مبا كسبت أيديهما، و 

الثقافة التجرنية املسيحية  جلبهة الشعبية، وهيمن فيها عنصر اهلضبة ذواإلرترية، وأصبح اآلمر والناهي يف ا

مع استخدام آلية املركزية احلادة، وتعميم قيم املرتفعات، ولغتها، على حساب قيم املنخفضات، ولغتها، 

وهبذه السياقات املتحكمة يف تنظيم اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي  .1على حسب تعبري فتحي عثمان

ّما إ :هامش حىت للمناورة، فوقعت بني خيارينأي النخب املسلمة إىل إقصاء ثقايف، ومل يرتك هلا  تعرضت

 .ّما التماهي مع تلك السياقات املتحكمة يف التنظيم، وكان اخليار الثاين لغالبيتهمإاإلقصاء السياسي، و 

النخبتني، لكن يف احلقيقة  أبنه حتالف بني حيث أنه كان يوحي وكان املظهر اخلارجي خيدع عامة الناس 

بناء أكان متاهيًا مع السياقيات املتحكمة اليت تعزز دور طبقات اهلضبة املسيحية، وتوغل يف إقصاء 

 .2هذا اإلقصاء مجيع مناحي احلياة يف الدولة الوليدة مشلوبعد االستقالل  .املنخفضات املسلمة، وثقافتهم

                                                                 
 123ص  ، سابق مصدر ، فتحي عثمان 1
 124-120ص  ، يف املصدر السابق ارجع للمزيد يف هذا املوضوع 2
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لشعبية بال شك الثقافة التجرنية، والنخب وهكذا خدمت السياقات املتحكمة يف اجلبهة ا

املسيحية يف إرتراي، ومهشت اجملتمعات املسلمة املنبسطة يف املنخفضات وثقافتها. وحىت الذين عملوا مع 

اجلبهة الشعبية من محلة الثقافة العربية اإلسالمية عانوا من التهميش كما سبق اإلشارة إليه آنفًا، ولكن 

ن تطبق منهجها اإلقصائي يف الواقع أكيف متّكنت اجلبهة الشعبية هنا هو  الذهن  السؤال الذي يتبادر إىل

العملي؟. منذ البداية "حاولت اجلبهة الشعبية من طبع بصمات فلسفتها على كثري من أوجه احلياة لدى 

 فنون مقدمتها نشر اللغة التجرنية، وتسخري يفاجملتمع اإلرتري، خاصة فيما يتعلق ابجملاالت الثقافية، و 

وكانت من  .1القوميات اإلرترية على ّنط ينسجم مع توجهها، وذلك إبنشاء فرق فنية متخصصة يف ذلك"

أي شئ ميت بصلة إليها، بل شرعت يف حماريتها بطرح من  وأالبداية شديدة النفور من الثقافة العربية، 

العريب واإلسالمي،  هامن حميط إبعاد إرتراي علىعملت  ، وخارجياً 2مشروع تطوير لغات األم يف الداخل 

ومل تكن إلرتراي حىت عضوية مراقب يف منظمة التعاون اإلسالمي )منظمة املؤمتر اإلسالمي سابقا(، وجامعة 

الدول العربية ومنظماهتا. وحىت بعد استقالل إرتراي مل تطرح هذه املواضيع املصريية يف إرتراي الستفتاء شعيب  

على قافة والدين، وثنائية اللغة وغريها، بل شرعت تفصل بنفسها يف تلك القضااي كثنائية اهلوية، وثنائية الث

للجبهة الشعبية الشرعية  توهذا يعترب مصادرة للرأي العام. وإن كان ،حسب ما يتماشى مع برانجمها

 يعطيها احلق يف أن تنوب عن الشعب يف قضاايه املفصلية يف الثورية يف عهد الكفاح املسلح فإن ذلك ال

 مرحلة الدولة.

وبعبارة أخرى فإن مشروع اجلبهة الشعبية يف ظل إرتراي املستقلة قد رجح كفة الطائفة املسيحية 

وثقافتها يف إرتراي، وأوقع الظلم على املسلمني يف أصعدة خمتلفة، مبحاربة اللغة العربية وحماضنها، كاملعاهد 

ة العربية يف عهد االستعمار. وبسجن الدعاة، وأساتذة اإلسالمية، واملدارس العربية اليت حافظت على الثقاف

                                                                 
 376ص مصدر سابق ، شكلة الوحدة الوطنية يف إرترايم،  إيلوس 1
وجراء  م1971تطوير لغات األم يف إرتراي اليت أقرته يف مؤمترها األول عام  يف يف ذلك أي للجبهة الشعبية سبقت جبهة التحرير اإلرترية 2

 م1975فرتاجعت عن ذلك يف مؤمترها الثاين عام من اجملتمع ذلك تعرضت إلنتقادات شديدة
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املعاهد واملدارس العربية، وغريهم من أصحاب التوجه العريب من سياسيني، وجتار، ووجهاء، وأعيان، 

ومبنع دخول اهليئات اإلسالمية اخلريية إىل  ( إخل،potential leadersومهنيني، وحىت قيادات حمتملة )

مام بناء املساجد واملؤسسات اإلسالمية، بينما تسمح ببناء كنائس حىت يف املناطق إرتراي، ووضع عراقيل أ

 اإلسالمية.

 .%5وأّما نسبة املسلمني يف وظائف الدولة العليا، وأجهزهتا املدنية، والعسكرية، فال تتجاوز 

ا جملس ولتوضيح ذلك سوف يرتك الباحث لغة األرقام تتحدث اليت جاءت يف وثيقة العهد اليت أصدره

 وهي كالتايل:، 1 م2010فرباير  21إبراهيم املختار يف 

  قائمة الوزارات واإلدارات العامة يف الدولة: 1جدول رقم 

 

 www.awate.comجملس ابراهيم املختار املصدر: 

                                                                 
 بعدها ماو  17ص مصدر سابق لس ابراهيم املختارجم 1
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نصيب املسلمني منها فقط  ،وظيفة 366إىل  ة قد وصل الدولة اإلرتريإّن العدد الكلي للوظائف العليا يف

 %92,35يعادل  وظيفة للمسيحيني أي ما 338% و7,65يعادل  وظيفة أي ما 28

 

  2جدول رقم 

 

 www.awate.comجملس ابراهيم املختار املصدر: 

منها للمسيحيني أي ما  87وظيفة  97قد وصلت إىل  عامٍة يف إدارات األقاليمإلدارية الا اجملموع الكلي للوظائف

Univ %10,31يعادل  منها للمسلمني أي ما 10% و89,69يعادل 
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  قائمة القيادات العسكرية العامة: 3جدول رقم 

 

 www.awate.comختار جملس ابراهيم املاملصدر: 

 أي ما 224رتبة نصيب املسيحيني منها  247إن عدد الرتب العسكرية يف خمتلف املستوايت العسكرية قد وصلت إىل 

 %9,3يعادل  أي ما 23% و للمسلمني 90,69يعادل 
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 اخلالصة

 علىبكفاءة عالية حىت حتقق حترير كامل الرتاب اإلرتري قادت اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي الكفاح املسلح 

نفراد اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي إ، غري أّن م1993مث إعالن االستقالل عام  م،1991يدها عام 

الصراع التارخيي بني املسلمني الشعبية  عمقت بعبارة أخرىو ، اإلرتري–ابلساحة عّقد الصراع اإلرتري

ن الصراع يف إرتراي، ظل وما زال أض املسلمني لعملية اإلقصاء التام يف نظامها، و بتعريوذلك  واملسيحيني،

ضمن هذه املعادلة و  ،دور رحاه بني محلة الثقافة التجرنية املسيحية، وبني محلة الثقافة اإلسالمية العربيةت

 إرتراي ملوازنة احلركة اإلسالمية، والتنظيمات ذات التوجه العريب اإلسالمي الساعية يف تطورميكن فهم 

 .اإلرتري-الصراع اإلرتري
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 لفصل الثالثا خامتة

 لالنضماموآخر يدعو  ،يف مرحلة تقرير املصري انقسم اإلرتريون إىل اجتاهني: اجتاه يدعو لالستقاللأواًل: 

االستقالل حزب الرابطة اإلسالمية، وكانت قاعدته اجلماهريية من  اجتاه. وكان ميثل إىل إثيوبيا

الثاين فكان بقيادة حزب الوحدة  جتاه. وأّما االنياملسيحي من مع بعض الزعامات الوطنية املسلمني

من املسيحيني. وهذه االنقسامات مل تكن بعيدة من  مع إثيوبيا، وكانت الغالبية العظمى لعضويته

سوف يضر  ّن االنضمام إىل إثيوبيا النصرانيةأتأثريات الدينية والثقافية، فكان حزب الرابطة يرى ال

ن االحتاد مع إثيوبيا عامل قوة أهبوية مسلمي إرتراي، بينما كان يرى حزب الوحدة مع إثيوبيا 

للمسيحية واملسيحيني يف املنطقة، وسوف يرجع إليهم مبكاسب سياسية، ودينية، واقتصادية، 

 واجتماعية.

ليبيا( إىل و الصومال اإليطايل، و ا )إرتراي، لة مستعمراهتإحااثنيا: بعد هزمية إيطاليا يف احلرب العاملية الثانية، و 

دول احللفاء املنتصرة الذين وعدوا بتصفية هذه املستعمرات يف خالل عام واحد، بعد األخذ يف 

راء الدول اليت هلا آلستماع االاالعتبار رفاهية ورغبات سكاهنا، ومراعاة السلم واألمن الدوليني، و 

بسبب خالفات حول مصري تلك يف ابدئ األمر ذلك ن م شيءقق حيمصلحة يف تلك الدول. ومل 

 وذلك أحيلت هذه املستعمرات إىل األمم املتحدة، احللفاء املستعمرات. وعندما احتدم الصراع بني

اللجنة  مرّة أخرىختلفت وام، 1947من معاهدة الصلح املوقعة مع إيطاليا  11مللحق رقم ا تطبيقاً 

 أروقة األمم املتحدة مستعصية احلل، لذا تعددت فيها املواقف ت القضية اإلرترية يفبديف مصريها، و 

. وعندما تعذر الوصول إىل اتفاق حول مصري إرتراي، ثين عشر مقرتحاً واملقرتحات اليت جتاوزت اإل

تقدمت الوالايت املتحدة األمريكية ابقرتاح النظام الفيدرايل بني إرتراي وإثيوبيا كحل وسط بني 

ل الفوري أو الوحدة الكاملة مع إثيوبيا. وعلى الرغم من أّن النظام الفيدرايل  املشروعني، االستقال
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ما ميكن  لفعلكان يراعي املصاحل اإلثيوبية أكثر منها اإلرترية، قبل االستقالليون النظام الفيدرايل 

لفيدرايل البداية أّن النظام ا ذكانت ترى منففعله يف إطاره كأمر واقع ومفروض عليهم. وأّما إثيوبيا 

عام النظام الفيدرايل كل تلغي مقوماته، ويف النهاية ألغت   حسب، وبدأت تدرجيياً فمسألة وقت هو 

 م، وجعلت إرتراي اإلقليم الرابع عشر إلثيوبيا.1962

، واضطر كثري من ساسة االنضمام شرسةاثلثا: أّن تغول إثيوبيا على النظام الفيدرايل قابله الشعب مبقاومة 

اإلثيوبية التعسفية. وهبذا أصبحت األمور تتجه  اإلجراءاتبسبب تلك  ما ملراجعة مواقفهإىل إثيوبي

حنو التماسك الداخلي، وبدأ العقد مع إثيوبيا ينفرط بعد وصول القضية اإلرترية مرة أخرى إىل نفق 

 مظلم، ووصل النضال السياسي فيها إىل طريق مسدود، وهتيأت األجواء ملرحلة جديدة وهي ميالد

-11-2 بتاريخثورة ملقاومة االستعمار. يف ظل تلك األجواء القامتة ولدت حركة حترير إرتراي 

بصورة  م، ووظفت الظروف املوضوعية، والسياسية، واجلماهريية اليت كانت سائدة وقتئذ  1958

هري ضد رائدًا يف نشر الوعي السياسي، وتعبئة اجلما دورًا وطنياً احلركة دة لصاحل القضية، ولعبت جيّ 

نظام اإلمرباطور هيلي سالسي. وبذلت عناصر حركة حترير إرتراي جهودًا محيدة لصهر املسلمني 

يف مرحلة الكفاح املسلح اليت  واملسيحيني يف بوتقة وطنية واحدة، األمر الذي كان له دورًا إجيابياً 

 1 القاهرة. ويف م كان ميالد جبهة التحرير اإلرترية يف1960تلت تلك املرحلة. ويف يوليو عام 

يف اإلثيويب م أطلق القائد حامد إدريس عوايت ورفاقه الطلقة األوىل على العدو 1961سبتمرب عام 

حىت بلغت وضعا ابلغ القوة والتأثري يف الساحة  مطرداً  جبل أدال، وّنت جبهة التحرير اإلرترية ّنواً 

منطقة القرن اإلفريقي. وكان صعود جبهة  اإلرترية، وصارت من القوى املؤثرة يف املعادلة السياسية يف

تعاطى  لكلذو مطالب الشعب العادلة، ومشروعية على أهنا تعبري عن صدقية  التحرير اإلرترية مؤشراً 

عسكرايً و  األمر الذي مّكنها من استقطاب الدعم، والتأييد خلوض النضال سياسياً  معها العامل

تستطع احلفاظ على صعودها، ومكانتها الراسخة، فبدأت متكامال. إال أّن جبهة التحرير اإلرترية مل 
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، التجربةسبب أمور كثرية منها: حداثة بترتاجع مكانتها يف املعادلة السياسية يف الداخل واخلارج، 

النمو و سوء تقدير لنظام املناطق املنقول من التجربة اجلزائرية، و صراع أقطاب قياداهتا السياسية، و 

تغليب وسيلة و ه تطور يف األجهزة التنظيمية، واإلدارية األخرى، وازييالعسكري السريع دون أن 

العنف على اآلليات السلمية يف حل الصراعات الداخلية، وصراع التيارات الفكرية السطحية، 

واحلرب األهلية الشاملة واليت حتولت بعدها إىل كياانت منقسمة ضعيفة اهلياكل واإلمكانيات. 

الضاربة يف  ةالقو فيما بعد اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي واليت أصبحت  وحتولت عوامل القوة إىل

م، وقادت اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي الكفاح 1981من عام على األقل ابتداًء الساحة اإلرترية 

م. غري أّن انفراد 1991يدها عام على املسلح بكفاءة عالية حىت حتقق حترير كامل الرتاب اإلرتري 

–عّقد الصراع اإلرتريمنذ بداية الثمانينات القرن املاضي  لشعبية لتحرير إرتراي ابلساحةاجلبهة ا

 اإلرتري.
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 الفصل الرابع

 جذور احلركة اإلسالمية اإلرترية

  يف إرتريا نيبوادر ظهور حركة اإلخوان املسلم املبحث األول :

املبحث الثاني : دور العناصر اإلسالمية يف التجمع الوطين 

 الدميقراطي

يف داخل اجلبهة    

املبحث الثالث : بداية العمل املنظم لإلخوان املسلمني يف إرتريا   

ث الرابع : منظمة الرواد املسلمني اإلرترية املبح  

املبحث اخلامس: حوارات القوى اإلسالمية من أجل التوحد  

ظهور حركة اجلهاد  تاملبحث السادس: األحداث اليت سبق

 اإلسالمي 

م1988اإلرتري عام   
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 املبحث األول

 بوادر ظهور احلركة اإلسالمية اإلرترية

إرتراي وصلته ابجلزيرة العربية ومبسلمي وادي النيل ودور حركات البعث سبق تناول اتريخ اإلسالم يف 

هنا أن أشري إىل أّن الطرق الصوفية القادمة  األخرى. وبقي والطرق الصوفيةوالتجديد فيه كالطريقة اخلتمية 

أنه حصل  يف إرتراي وحىت هذا التأثري احملدود يعتقد حمدود من املغرب العرىب عرب السودان كان هلا أتثري

وكان من بعض رعاايها من األصول اليمنية اليت عادت إيل م 1492عندما سقطت دولة األندلس عام 

ابلسودان وإرتراي وقد تكون بقيت منهم بعض األسر يف إرتراي لكن  اليمن سريًا على األقدام عرب مصر مروراً 

 . هذا املوضوع حيتاج إىل مزيد من التدقيق والتحقيق للتأكد منه

رتباطات اان كانت هلما ذا التأثري الكبري يف إرتراي كان ملركزي اإلشعاع املعريف يف زيلع وزوال اللأمّ 

 وثيقة بزبيد يف اليمن.

رتبطت هبا يف داخل احلبشة والسواحل اإلرترية كانت هتتم بعلم احلديث اإن زبيد واملراكز اليت 

 عدة أمور: ق. وسبب هذا االهتمام رمّبا يعود إىلوالقراءات واملذاهب الفقهية أكثر من علم الكالم والفر 

 أخذ العلم من مصادره األصلية وهي مكة املكرمة واملدينة املنورة. -

ستدالل ابألدلة من صراع أهل السنة مع الزيدية يف اليمن مما جعل أهل السنة يلجؤن دائما إىل اال -

 النصوص الشرعية.
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املختلطة ابلشعوبية القومية اليت كانت قائمة يف  بتعاد أهل هذه البالد عن الصراعات السياسيةا -

ولذا يالحظ دائما أّن هذه املنطقة كانت بعيدة عن صراع املذاهب الفكرية  شرق اجلزيرة العربية

 اليت كانت موجودة يف أجزاء الدولة اإلسالمية األخرى.
 

جوانب امللل  الفقهية ال إىل املذاهبإىل فغالبًا ما جند يف هذه املنطقة أّن اخلالف بني العلماء يرجع 

والنحل. وكان أتثري هذه املدرسة واضحًا يف زوااي التعليم لألسر الدينية املتوزعة يف املناطق اإلرترية املختلفة 

الطريقة اخلتمية اليت جاءت متأخرة إىل إرتراي كانت  اليت تصدت للتعليم الديين يف إرتراي عرب التاريخ وحىت

 ألّن منبعها كان أيضاً من جنوب اجلزيرة من منطقة احلجاز. بيديةأقرب إىل املدرسة الز 

 ات اليت سامهت يف نشر الوعي اإلسالمي يف إرتراي عرب التاريخ على النحو اآليت:جتاهاال وميكن تقسيم

املنتشرة يف املناطق  1أوال: الدور الكبري الذي لعبته الطرق الصوفية املتمثلة يف األسر الدينية

 .ال سيما املراغنة اخلتميةاإلرترية 

 نية واملساجد وحلقاهتا العلمية.آاثنيًا: اخلالوي القر 

، الدولة العثمانية التوايل ىاثلثًا: دور الدولتني اللتني حكمتا أجزاء كبرية من املناطق اإلرترية عل

والدولة املصرية واللتني كانتا ترسالن علماء وفقهاء يقدمون خدمات شرعية يف أمور 

 .2والدنيا للمواطنني  الدين

                                                                 
وسيدان مصطفى يف بركة وعد معلم وعد  تقول آل فالن ( يف مسهر كأن  –ل آ عد ابللغة احمللية وكان أشهر هذه األسر عد شيخ )تعين كلمة1

 إرتراي وعد شيخ إبراهيم اخلليل يف طيعو دنكاليا وعائلة كبريي يف اهلضبة وشرق أبو قاسم يف غرب ومشال وعد درقي
2, 2-Des Welt des Islams 45Miran, Jonothan. “A Historical overview of Islam in Eritrea.” 

2005: 178-215. p 183 &191 
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أتثري أدبيات املدارس اإلحيائية وخاصة مفكري املدرسة اإلصالحية يف مصر كمحمد  رابعًا:

عبده ورشيد رضا وآخرين من الذين كانت تصل حواراهتم إىل إرتراي عرب جملة املنار 

 .1واإلصدارات األدبية األخرى

خرجيي األزهر ومعهد أم درمان العلمي، خامسا: أتثري البعثات األزهرية من دعاة ومعلمني و 

وكذلك خرجيي املعاهد اإلسالمية يف إرتراي مث خرجيى اجلامعات السودانية والسعودية 

 والدول العربية األخرى من أبناء البلد والذين عادوا إىل الوطن الحقًا بعد خترجهم.

مجيع املدارس  ومنفتحة على كل هذه األمور جمتمعة أدت إىل تشكيل خنب مسلمة معتدلة

 سلوك املصلحني اإلرتريني يف نفتاح كان واضحاً اإلصالحية املعاصرة بشقيها اإلخواين والسلفي. وهذا اال

 اضي والعقود اليت تلت تلك الفرتةظهروا يف أربعينات القرن امل الذين

موسي آدم  السابق إبراهيم خمتار، ةونذكر منهم علي السبيل املثال ال احلصر: مفيت الداير اإلرتري

عمران، ومجال الدين الشامى، وعبد هللا أزوز، وحممد إدريس عثمان، وعمر مودوي، والداعية املشهور 

وأبو بكر صاحل، وحممد صاحل حاج حامد، وحممد علي زرؤم ، وإدريس حامد سعد  )الشيخ ( حممد آدم،

 الذين جينحون إىل التشدد والهم من السلفينيإذ ليسوا هللا وآخرين. فتجد هؤالء العلماء يف قمة الوسطية، 

من املنغمسني يف الشطحات الصوفية، بل واألكثر من ذلك إذا رجعنا إىل مكتباهتم اخلاصة جندها جتمع  

عبده ورشيد رضا وغريهم وكذلك كتب مفكري مدرسة اإلخوان،   وحممد صالحيني، كاألفغاينكتب اإل

درسة السلفية، ككتب ابن القيم وابن تيمية كسيد قطب وحممد قطب وعودة ورسائل البنا، وكتب امل

وحممد بن عبد الوهاب وغريهم. وأان كباحث أذكر ذلك من واقع معايشيت وتتلمذي على أيدي بعضهم، 

هللا وأعرف معرفة شخصية حممد إدريس عثمان وحممد على زرؤم  مثل أبوبكر صاحل وإدريس حامد سعد

                                                                 
 405 ص .ت (-د املنتدى الثقايف اإلرتري ، لندن)  . ثإاِلصالة : الرتا كرن .جالل الدين حممد صاحل 1
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ابنتمائه إىل املدرسة  مد على الرغم من أنّه كان معروفاً وآخرين. وعلى بيل امليثال حممد صاحل حاج حا

السلفية إال أّن مكتبته اخلاصة أو املكتبة العامة اليت أسسها يف كرن كانت حتوي من ضمن ما حتويه كتب 

ومع ذلك ال ينعدم من كان أكثر ميال إىل هذه املدرسة أو تلك، ولكّن موضوع دراستنا 1اإلخوان املسلمني

ث سيقتصر فقط على املدرسة اإلخوانية وال يشمل املدرسة السلفية إال ما كان متصال منها يف هذا البح

ابملد اإلخواين يف إرتراي. وابلعودة إىل موضوع الدراسة وعلى الرغم مما سبق ذكره فإّن بداية تغلغل فكر 

 مدرسة اإلخوان املسلمني يف أوساط اإلرتريني يعرتيه بعض الغموض.

 

ون يف إرتراي اإلخوان املسلم  

إن إرتراي مل تكن بعيدة عن التطورات اليت كانت حتدث يف املنطقة وخاصة يف مصر واليت تعترب الدولة 

كار األحزاب اليسارية احملورية يف املنطقة واليت كانت تعترب إرتراي منطقة نفوذها ومنها امتدت إليها أف

 .اليمن اجلنويب عرب السودان و أوهدها وجامعاهتا سها عرب الطالب اإلرتريني الدارسني يف معار امبختلف مد

فال غرابة إذًا أن يكون هناك نصيب حلركة اإلخوان املسلمني يف التأثري على الطالب اإلرتريني يف 

يف  مصر مثلها مثل األحزاب الفكرية األخرى، بل يعتقد أّن حركة اإلخوان املسلمني كانت أكثر نشاطاً 

يف العامل اإلسالمي وأصبح هلا  واسعاً   صفوفها ونتيجة لذلك حققت انتشاراً استقطاب الطالب الوافدين يف

 .وما يهمنا هنا هو انتشار فكر حركة اإلخوان املسلمني يف إرتراي.2فروع كثرية يف آسيا وإفريقيا وأرواب

ن القرن احلديث عن انتشار فكر حركة اإلخوان املسلمني يف إرتراي يف العقد الرابع واخلامس و السادس مو 

 العشرين يبدو ذلك من الصعوبة مبكان لعدم وجود مصادر توثق لوجودها أو لعدمها.

                                                                 
 م(2012 -10 -29)  معه الباحث.يف لندن أجرى املقابلة أكادميي و أستاذ جامعي إرتري ، جالل الدين حممد صاحل مقابلة 1
 
2 http://www.ikhwanonline.com/organization  see the homepage of the 
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السرية وعملها املعتمد على سياسة سرية التنظيم  يةولعل ذلك يعود لطبيعة التكوينات اإلخوان

ية يف عقد وعلنية الدعوة، ابإلضافة إىل التعقيدات الداخلية واخلارجية اليت كانت متر هبا القضية اإلرتر 

 األربعينات واخلمسينات من القرن املاضي.

قد األمر الذي  أّن هنالك بعض اإلشارات تقتضي متابعتها يف هذا املقام وربط بعضها ببعض إاّل 

 قربنا إىل مقاربة صحيحة منها:ي

خرى يف إّن عددًا مقدرًا من الطالب اإلرتريني الدارسني ابألزهر الشريف واملؤسسات التعليمية األ أوال:

مصر ومعهد أم درمان العلمي يف السودان، وكذلك يف حلقات العلم اليت تعقد يف املساجد 

واملراكز يف تلك البلدان قد عاد إىل إرتراي وحيتمل أن يكون عدد منهم قد أتثر بفكر اإلخوان. 

يف  ومما يعضد ذلك ظهور علماء دين إرتريني ملمني ابلعملية السياسية يف تلك الفرتة درسوا

الداير اإلرترية إبراهيم خمتار وموسى آدم عمران وآخرين، وهذه امليزة   والسودان كمفيتمصر 

كانت قّلما توجد يف تلك الفرتة إال يف املدرسة اإلخوانية. وجيدر بنا هنا اإلشارة إىل أًن تبين 

 االنتماء إىل تنظيم اإلخوان املسلمني.ابلضرورة  فكر اإلخوان ال يشرتط

ن عددًا من الطالب اإلرتريني الدارسني يف املعاهد واجلامعات املصرية قد انتظم فعاًل يف صفوف اثنيا: إ

اإلخوان املسلمني يف العقد اخلامس من القرن املاضي، وكان منهم سعيد حسني الذي اشرتك 

 . 1وحممد إمساعيل عبده وآخرين متطوعا مع كتائب اإلخوان للقتال يف فلسطني،

إمساعيل عبده أحد القيادات اإلخوانية اإلرترية البارزة إًن عبد احلكيم عابدين أحد  مداثلثا: لقد ذكر حم

م 1948قيادات اإلخوان املسلمني يف مصر قد زار إرتراي يف عهد مؤسسها حسن البنا عام 
                                                                 

رئيس منظمة الراود  ، م1975عضو اجمللس الثوري  ، م1965"عضو القيادة الثورية يف جبهة التحرير اإلرترية عام  ، حممد إمساعيل عبده 1 
 م1996عام  م, رئيس جملس الشوري حلركة اخلالص1988 أمري حركة اجلهاد اإلسالمية اإلرتري عام انئب،  م1981عام  املسلمني اإلرترية

إخوان أون الين بتاريخ  أجرى املقابلة معه "2008 عام أن تويف إىل م2004 للحزب اإلسالمي العدالة والتنمية عام ورئيس جملس الشورى،
 /videohttp://ikhwantube.orgالرابط التايل:  واملقابلة موجودة ابلصوت والصورة يف.م (2001 3-10) 
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وعقد لقاءات مع قيادات الرابطة اإلسالمية اإلرترية، ووعدهم ابلوقوف إىل جانب قضيتهم 

من اإلخوان  اً . ويعتقد أّن أفراد1قدم حماضرات عامة يف كل من أمسرا وكرن ومصوعالعادلة، كما 

املؤسسات الرمسية يف ىل إرتراي مع اآلخرين ضمن بعثات املسلمني املصريني أيضا كانوا أيتون إ

مصر وخاصة األزهر الشريف، وإّن هذه البعثات كما جاء يف موقع إبراهيم خمتار مفيت الداير 

سابق مل تنقطع صلتهم إبرتراي إىل أن طرد النظام اإلثيويب آخر تلك البعثات عام اإلرتري ال

 .2م1966

رابعًا: إّن اهتمام حركة اإلخوان املسلمني ابلقضية اإلرترية مل ينقطع بل وجدت القضية اإلرترية الدعم  

يف السودان أمثال املعنوي واملادي منها ومن أفرادها يف العامل العريب إابن الكفاح املسلح وخاصة 

املاجد و ايسني عمر اإلمام والدعم املادي  هللا عبد املراقب العام يف السودان الصادق عبد

، كما أّن املراقب العام لإلخوان 3الكبري من إخوان الكويت وخاصة من عبدهللا املطوع وأسرته

يف بعض كتاابته السباعي كان مهتما ابلشأن اإلرتري، وقد تناول  ىاملسلمني يف سوراي مصطف

مأساة الشعب اإلرتري بسبب العدوان اإلثيويب، وطلب من احلكومات والشعوب العربية 

اترخيية  واإلسالمية الدعم للشعب اإلرتري الذي تربطهم به أوثق الصالت سواء كانت دينية أو

 4سياسية. أو

                                                                 
  http://ikhwantube.org/video  إخوان أون الين يف حممد امساعيل عبده مقابلة 1
2

http://www.mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=161&category=documents_
mukhtar 

 م-) د 1ج ، معركة إرترايعثمان دندن. . 73-71ص ،  ,مصدر سابق عمل السياسياحلركة اإلسالمية وال ، جالل الدين حممد صاحل 3
 112-111ص  .(1995، د-د ،

نقال من   م1963العدد السابع شباط فرباير عام  جملة احلضارة اإلسالمية ، ورمضان املسلمني ، اإلسالم رمضانمصطفى السباعي ,  4
 72 ص .مصدر سابق ، اإلرترية والعمل السياسي احلركة اإلسالمية، .جالل الدين حممد صاحل كتاب
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ت القرن املاضي يف الدول إّن فكر اإلخوان كان قد انتشر بقوة يف هناية أربعينات ومخسينا خامسًا:

ويعتقد أّن أتثريها قد امتد إىل إرتراي   اجملاورة اليت هلا اتصال مباشر مع إرتراي كالسودان مثال

 .1الساحة السودانية علىكغريها من الطوائف الصوفية واألحزاب السياسية األخرى العاملة 

 

نفي وجود تنظيم  دلياًل إلثبات أوورغم كل تلك املؤشرات إال أهّنا مازالت غري كافية ألن تكون 

 اإلخوان املسلمني يف إرتراي يف العقود الثالثة اليت سبق اإلشارة إليها.

ولذا يظل السؤال قائمًا: هل كان هنالك تنظيم لإلخوان املسلمني يف إرتراي كتنظيم اإلخوان املسلمني 

 الدول العربية األخرى يف العقود الثالث؟. يف السودان واليمن أو

د أّي معلومات تدل على إذا كان هنالك تنظيم لإلخوان املسلمني يف إرتراي يف العقد جيمل  الباحث إّن ّ 

د أي إشارة إىل ذلك سواء يف كتاابت جيكما أنّه مل   ،املاضيالرابع واخلامس وحىت السادس من القرن 

 خوان املسلمني.اإلخوان املسلمني وال يف كتاابت اإلرتريني املنتمني أو غري املنتمني لإل

هم بعض ند مجيولذلك قّرر الباحث أبن جيري مقابالت مع شخصيات إخوانية إرترية اترخيية لعله 

، 2املعلومات عن تلك الفرتة الزمنية عن اإلخوان يف إرتراي. فكانت أوىل حمطات الباحث حامد صاحل تركي

تلك الفرتة؟ يقول تركي "كانت شعوب فسأله عما إذا كان هنالك تنظيم لإلخوان املسلمني يف إرتراي يف 

الغريب. ويف تلك  املنطقة يف تلك الفرتة متر مبرحلة تقرير املصري وخاصة إرتراي والسودان بعد دحر االستعمار

الفرتة أنشأ اإلرتريون الرابطة اإلسالمية اإلرترية الىت رفعت لواء االستقالل واحلرية، وخاضت صراعات مريرة 

 إثيوبيا من املسيحيني اإلرتريني وعدد من املسلمني ومن يقف مع هذا االجتاه من مع دعاة االنضمام إىل
                                                                 

 407ص مصدر سابق : الرتاث. كرن إاِلصالة ، جالل الدين حممد صاحل 1 
عليا كمة الاحملمث قاضياً يف  عمل يف مكاتبها اخلارجية حيث ، العمل الثوري يف إرتراي أحد العناصر املتعلمة اليت واكبت حامد صاحل تركي،2

مؤسسي وقيادي منظمة الرواد املسلمني اإلرترية  ومن .داخل اجلبهة إنشاء تنظيم سري م بتهمة1978عام  قبل اجلبهةإىل أن سجن من  فيها
إىل أن  2004 احلزب اإلسالمي اإلرتري ،1996 حركة اخلالص اإلسالمية اإلرترية ، م1988اإلسالمي اإلرتري  حركة اجلهاد ، 1981

 الذين تتوفر فيهم إمكانيات التنظري وخربة العمل يف الساحة اإلرترية. القالئل ني احلذقني املخضرمنيوكان يعترب من السياسي .2014تويف عام 
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القوى اإلقليمية والدولية. وقد شعر املسلمون اإلرتريون آنذاك أبهّنم مستهدفون يف كينونتهم، فسعوا حلشد 

املعنية يف املنطقة مجيع املسلمني اإلرتريني ملقاومة ذلك اخلطر. واتصلت الرابطة اإلسالمية جبميع اجلهات 

ات السياسية والرموز الدينية واحلركات جتاهتصلت ابجلامعة العربية وابالاعن مناصر لقضيتهم. ف حبثاً 

على رأسها حركة اإلخوان املسلمني. ومما ساعد يف ذلك وجود شخصيات إرترية درست يف و اإلسالمية 

إذًا يتضح لنا من  واالجتاهات األخرى.مصر، وكانت هذه الشخصيات على علم حبركة اإلخوان املسلمني 

خالل ما سبق أّن حركة اإلخوان املسلمني مل تكن بعيدة عن الواقع اإلرتري وأّن التأثر هبا أتثريًا عامًا ثقافياً 

ولكين ال استطيع اجلزم ابلقول إن كان هناك يف تلك الفرتة تنظيمًا لإلخوان  وفكراًي وسياسيًا أمر وارد

 . 1"املسلمني يف إرتراي

د ذكر م ق1973عام  أحد مؤسسي تنظيم اإلخوان املسلمون يف إرتراي الحقاً  2أّما حممد على حممود

وأخرى متأثرة هبم فكراًي غري أنىن ال  كون هنالك شخصيات منتمية لإلخوان تنظيمياً تقد أبنه  " للباحث:

 .3 ذكرهتاأعرف إن كان هنالك تنظيم لإلخوان املسلمني يف إرتراي يف الفرتة الىت

 عاماً  فكرايً  اً للباحث أّن أتثري حركة اإلخوان املسلمون يف إرتراي كان أتثري  ومن خالل ما سبق يبدو

 م كما سيأيت بيان ذلك الحقًا.1973وانتماءات أفراد هلا، ومل أتخذ الشكل التنظيمي إاّل يف هناية 

ية اليت انضمت إىل حركة وعلى الرغم من ذلك يبقى السؤال وهو أين ذهبت الشخصيات اإلرتر 

 اإلخوان املسلمني أثناء دراستها يف مصر يف العقد اخلامس والسادس من القرن املاضي ؟ 

                                                                 
 م(30-12-2012)  مع الباحث املقابلة البحثية يف ، تركى حديث 1
 -1 -11خلرطوم )ا أجرى املقابلة معه الباحث يف العمل التنظيمي لإلخوان املسلمني يف إرتراي"، مؤسسي أحد حممد على حممود،" 2

 م(2013
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يف العمل السياسي يف أّي جمتمع، وهذه الطبقة يف  ومبا أن الطبقة املثقفة واملستنرية هي اليت تنشط دوماً 

ركة الوطنية مبختلف توجهاهتا، مبا فيها العناصر اجملتمع اإلرتري أيضًا ليست استثناء، فهي اليت قادت احل

ويف العقد اخلامس والسادس أخذت األوضاع تسوء يومًا بعد يوم يف إرتراي وأتزمت  املتأثرة بفكر اإلخوان

األمور وأصبحت إرتراي منطقة عسكرية مغلقة وسدت منافذها وحدودها مع التعتيم اإلعالمي من قبل 

عناصر اإلخوانية إّما أهّنا حتولت إىل الثورة املضادة لنظام هيلي سالسي الفإّن  املستعمر اإلثيويب، ومن هنا

خارج البالد إىل السودان ومصر والسعودية.وأصبح أفرادها يعملون ضمن العمل العام  إىلأو أهنا هاجرت 

منية الظروف األ بلإلخوان املسلمني يف تلك الدول. وما بقي يف داخل إرتراي انقطعت به السبل بسب

حتولت إىل الثورة املضادة لنظام هيلي سالسي كأفراد . وأّما العناصر اليت القاسية الىت فرضها النظام اإلثيويب

ونذكر منهم سعيد حسني  يعملون حتت النضال الوطين العام مع غريهم دون أن يكون هلم كيان خيصهم

ن يعملون ضمن اخلط العام للنضال وحممد إمساعيل عبده وحامد صاحل تركي وآخرين. وظل أفراد اإلخوا

اإلرتري، نظرًا ألّن القضية الكربى الىت كانت تشغل ابل اإلرتريني يف تلك املرحلة كانت مواجهة االحتالل 

على املستوى  اإلثيويب وحترير إرتراي منه،إضافة إىل أّن جبهة التحرير اإلرترية كانت قد تشكلت يف بدايتها

وكان أغلب قوام جنودها يف البداية من  عريبلمة عامة ذات توجه القيادي من شخصيات وطنية مس

األقاليم اإلسالمية، وكان الرعيل األول من الثوار يتحلى ابلصفات والقيم اليت كانت تعكس وجود الطابع 

يف  االخنراطعلى العناصر اإلسالمية  شجعاحملافظة، األمر الذي  اإلسالمي العام السائد يف تلك البيئة

 .اجلبهة

حىت أّن أعداء الثورة آنذاك وصفوها ابلثورة اإلسالمية العربية حىت يتسىن هلم إبعاد املسيحيني اإلرتريني 

مل تنجح فامتد نشاط جبهة التحرير اإلرترية بعد حني من نشأهتا إىل مجيع  ى، إاّل أّن هذه الدعاو 1منها

وهكذا  ائل اإلرترية من مسلمني ومسيحينياملناطق اإلرترية، وضمت يف صفوفها أبناء مجيع القوميات والقب
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وّسعت جبهة التحرير اإلرترية نضاالهتا معتمدة على األيديولوجية الوطنية املتغذية من الفكر احمللي ابتداء، 

لكنّها ما لبثت أن أخذت ابألفكار اإلقليمية والعاملية اليت كانت سائدة آنذاك كالقومية العربية واليسار 

 اته.اجتاهمبختلف 

وهنا سوف أتعرض لليسار بقليل من التفصيل ملا له من عالقة مباشرة يف حماربة التوجه اإلسالمي 

والعريب يف داخل الثورة اإلرترية. فقد بدأ فكر اليسار يتسلل إىل داخل جبهة التحرير اإلرترية يف هناية 

ر اإلرترية يف الساحة ستينات القرن املاضي، وبدأت عناصره تكّون خالاي سرية يف داخل جبهة التحري

، حىت طفحت الصراعات احلزبية يف داخل جبهة التحرير اإلرترية مما أدى إىل 1اإلرترية ويف فروعها اخلارجية

 يانشطار اجلبهة إىل فصائل عدة. فخرجت عن اجلبهة األمانة اخلارجية بقيادة عثمان صاحل سىب، و"سلف

ومما زاد  موعة عوبل مث توالت االنشقاقات يف اجلبهةوجم سياس أفورقيإأي حزب التحرر بقيادة  انطنت"

بتداًء امفاصل جبهة التحرير اإلرترية،  علىاحلال سوءًا بدأت عناصر حزب العمل الثوري حتكم سيطرهتا 

قيادة اجلبهة ومؤسساهتا التنظيمية يف  علىابلسيطرة الكاملة  نتهاءً ام و 1971من املؤمتر الوطين األول عام 

اليسار اجلهل عالوة على سيطرة  االنشقاق.يضاف إىل أسباب 2م1975 الثاين عام املؤمتر الوطين

 والتخلف والرواسب االجتماعية واملناطقية اليت كانت تعاين منها اجلبهة آنذاك. 

 بوادر حتول الصراع اخلفي إىل صراع مكشوف

اع مكشوف بني األجنحة ومنذ بداية املؤمتر الوطين الثاين أخذت مسائل الصراع اخلفي تتجه حنو صر  

 الثالثة املختلفة داخل جبهة التحرير اإلرترية، وهي تياري حزب العمل اليساري واليميين املعروف

يف أدبيات اجلبهة والتيار ذو التوجه العرويب واإلسالمي الذي كان يتكّون من حتالف البعثيني " ابلفالول"
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الثالثة إلجناح قائمته يف املؤمتر الثاين، إاّل أّن تيار  واإلسالميني واملستقلني. وسعى كل من هذه التيارات

أخذاً -، ومن مثمَّ بدأ حزب العمل 1نتائج املؤمتر علىاليسار املتمثل يف حزب العمل كان له الغلبة والسيطرة 

يتفقون مع خطه من املناصب  خبطوات جادة إلبعاد األشخاص الذين ال -بقاعدة الغالب واملغلوب

تنظيم جبهة التحرير اإلرترية، وبناًء على ذلك بدأ بتقسيم املناضلني إىل فئات ثالث: احلساسة داخل 

واستغالل الفئة  الطليعة والىت جيب االعتماد عليها، والرجعية وهي الىت جيب إبعادها من العمل الثورى

جاء يف وثيقة ، آنذاكالعامة لصاحل مشروعه ويف توصيف الوضع السياسي يف داخل جبهة التحرير اإلرترية 

 التيارات اآلتية: 2حزب العمل

 نو أوال : التيار البعثي واإلخوان املسلم

 "الفالول "اثنيا : التيار الفوضوي واملقصود ابلتيار الفوضوي هنا 

اثلثا : هنالك تيار اثلث غري معاٍد إاّل أنّه غري منظم يف خط حزب العمل الثوري، وال يف 

 رمزت إليه الوثيقة ابلقيادات التقليدية.صفوف التيارات األخرى، وهو ما 
 

سة كيف تعاملت هذه الوثيقة مع عناصر التوجه اإلسالمي ار وما يهمنا هنا يف سياق هذه الد

  التالية:والبعثي. وقد قررت الوثيقة يف هذا الشأن األمور 
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وجتاربه مع قيادات جبهة التحرير  إاِلحتاد العام لطلبة إرتراي اج احلسني ،دين ابراهيم احلأمح يف كتاب: كامال موجود  نص هذه الوثيقة2

ما  اليوجد يف الوثيقة وعلى الرغم من أنه 2008. (د -د) ، م 1992-1977من  يف الفرتة السحب والتجميدي بني قراري إاِلرترية
 حزب العمل اليت تبناها وجمرايت األحداث الالحقة ناولتهاوإألشخاص اليت ت من سياق األحداث إاِل أنّ  من حزب العمل إهّنا صدرت يثبت

بل األكثر من ذلك أّن مجيع اخلطط والتوصيات اليت جاءت يف  حلزب العمل الدليل السياسي تكون هذه الوثيقة إزاء تلك التطّورات تكاد
 وهوالعام السادس عشر اليت ذكرت يف طياهتا من حتديد عمر الثورة و ميكن حتديد اتريخ اصدارها تلك الوثيقة قد طبقت يف أرض الواقع

 .الثوري من كل ذلك يبدو للباحث أّن مصدر هذه الوثيقة هو حزب العمل م 1977كان عام   والعام السادس عشر للثورة إاِلرترية .للثورة
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رتراي، ستقالل إاإّن حتالف التيار البعثي واإلخواين سوف يستمر إىل مدى أبعد حىت بعد  -أ

تفاق التيارين حول تعميق مفاهيم العروبة واإلسالم يف إرتراي، وحول فلسفة وذلك ال

 التحوالت االجتماعية واالقتصادية يف البالد. 

إّن استخدام التيارين آلليات العروبة واإلسالم يف إرتراي من شأهنما أن تؤداي إىل توحيد  -ب

يف الساحة  ة، وعرقلة تقدمنياملاركسية الليني املسلمني يف إرتراي للوقوف يف وجه التيارات

 اإلرترية. 

 حددت الوثيقة مكامن القوة هلذين التيارين: خارجيًا يف الدعم الذي أييت من البعث العراقي -ج

البعثة اخلارجية بزعامة عثمان صاحل سيب متثل مصدر  -يف أّن قوات التحرير الشعبية  وداخلياً 

 ذين التيارين يف الساحة اإلرترية. هل اسرتاتيجياً  قوة، وحليفاً 

إىل إدريس حممد آدم،  إشارةالسياق  اإّن الوثيقة حددت العناصر احملركة للتيارين، ويف هذ -د

وجعفر علي أسد، وإبراهيم إدريس حممد آدم، وحامد صاحل تركي، وعمر حاج إدريس، 

أشارت إىل القادة  وحممد إمساعيل عبده، وإبراهيم عمار، وحامد حسني. كما أن الوثيقة

بكر،   الذين بدأو يتأثرون أبفكار هذين التيارين أمثال حممود ديناي، وصاحل أبونيالعسكري

 ن. يالقادر، وعثمان إزاز وآخر  أبورجيلة، وآدم قندفل، وبشري عبد يوحممد عل

ية، إّن التيارين يشكالن خطرًا حقيقيًا على سياسات حزب العمل التقدمية يف الساحة اإلرتر  -و

-لكون التيارين يقفان له ابملرصاد، وإبمكاهنما حشد القوى ذات امليول اليمينية والرجعية 

داخل جبهة التحرير اإلرترية وداخل الشعب اإلرتري ضده وللحيلولة  -كما تسميها الوثيقة

من حدوث ذلك جيب أواًل عدم متكني عناصرمها من تويل مناصب حساسة داخل أجهزة 

 ال بد من وضع خطط وسياسات للقضاء على تلك التيارات يف الساحة التنظيم، واثنياً 

 اإلرترية مبكرًا.
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وبناًء على تلك التقييمات بدأت عناصر حزب العمل ُتشيع جوًا من اإلرهاب الفكري والسياسي 

بني املناضلني، وتضيق اخلناق على كل من خيالف توجهاهتا. وأصبحت تبشر بنظرايت اليسار يف مجيع 

االت ورمت املوروث االجتماعي، واألعراف احلميدة، واألخالق الدينية ابلتخلف، وأظهرت أمناطًا من اجمل

السلوك ال يرتضيها الدين والعرف على الرغم من ذلك يقول حامد صاحل تركي أحد قيادات االجتاه 

داخل حزب  اإلسالمي واخلصم اللدود حلزب العمل الثوري يف داخل جبهة التحرير اإلرترية:"كان يف

يف تبنيه لألفكار اليسارية، ويسعى لتطبيق مبادئ الشيوعية  ندفاعي متهورا اجتاهن، اجتاهاالعمل الثوري 

عقالين مييل إىل  اجتاهعلى الشعب اإلرتري بكل الوسائل، وكان هذا اجلناح ال يرتدد لفرض أرائه ابلقوة، و 

شرتاكية كلما أمكنه ذلك، وكانت وسائل احلسم ية واالالوسائل السلمية واحلوار وإىل اإلقناع مببادئه اليسار 

منع تصرفات اجلناح املتطرف من حزب العمل من ارتكاب جرائم  جتاهوكان هذا اال والقمع آخر أسلحتة.

قتل مجاعي داخل جبهة التحرير اإلرترية ضد كل من يعارض وخيالف خط حزب العمل الثوري يف الساحة 

 1اإلرترية.

تحرير اإلرترية كانت بوتقة عامة جلميع املناضلني من خمتلف التوجهات السياسية ومبا أّن جبهة ال

واالجتماعية والفكرية فقد كانت هذه الصراعات يف البداية تدور رحاها يف اخلفاء. يقول إدريس أبعري يف 

ة هذه وصف تلك الصراعات وامليوالت السياسية واالجتماعية اليت تقف وراءها: "وخالل الصراعات اخلفي

فإّن ختوف كل جانب من سيطرة اجلانب اآلخر كانت تدفعه إىل املزيد من السلبية، وكان ختوف 

عناصر ذات اخللفيات الدينية منذ  بعض ، فاخلوف من اجتياح األفكار الشيوعية بدأتاإلسالميني قدمياً 

ه ميكن القول أبّن وراء خمتلف الستينات، ورغم العفوية الشديدة اليت اكتنفت تناقضات فرتة الستينات إاّل أنّ 
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امليوالت السياسية والفكرية أصول اجتماعية. فكانت طبقة املتعلمني وعلى قلتها تتكّون من ثالث فئات 

 جذور اجتماعية خمتلفة، ومؤثرات ثقافية وبيئة متباينة متثلت يف: ويذ

 فئة الطالب األزهريني وجلها من أصول ريفية  -أ

واملعاهد األكادميية، من بلدان الشرق األوسط، ومن  فئة طالب اجلامعات واملدارس -ب

 مصر على وجه اخلصوص، وأغلبها من أصول حضرية.

 فئة طالب املدارس الثانوية يف إرتراي وقلة من العناصر اجلامعية. -ج
 

كان لكل من هذه الفئات   ختالف املؤثرات الثقافية فقداوحبكم تباين البيئات االجتماعية و 

كانت كل منها تتمّيز مبمارسات وتصورات تعكس خلفياهتا االجتماعية، وفهمها سلوكيات خاصة، كما  

تضح أبّن اللواقع وتفسريها لألحداث. ويف مسار النشاط العملي املكثف الذي امتازت به تلك الفرتة، 

ا اجتاهلكل من هذه الفئات مجاعات تلتصق هبا، فبينما التصقت األوىل ابلقيادات التقليدية وسلكت 

ات جتاهوامتصت هذه اال الفئتان األخريتان حنو اليسار. تحنقع التخلف االجتماعي، ظا يكرس واحماف

ات مل تتبلور على شكل أحزاب سياسية متوازنة، لكنها تضافرت مع جتاهبسرعة املطالب املرحلية، هذه اال

ا وداخل جبهة املؤثرات األخرى لرتسم يف منتصف السبعينات خارطة الصراع السياسي يف الساحة عموم

التحرير اإلريرتية على وجه اخلصوص يف تيارين أساسيني، تيار يساري وآخر إسالمي. وبينما كانت مجاهري 

اليسار تتنامى يف األوساط الطالبية، كانت مجاهري اإلسالميني تتأصل يف أوساط الفئات ذات األصول 

اليت تنفر من الشيوعية من منظور ديين اإلسالمي يف أوساط الفئات  جتاهالرعوية والفالحية، ووجد اال

وال أدري كيف توصل أبعري إىل تلك اخلالصات القائلة أّن مؤسسي التيار  1متزايدًا " وفلسفي إقباالً 

اليساري كانوا من األصول احلضرية بينما من أسسوا احلركة اإلسالمية اإلرترية من أصول ريفية وإّن الناظر 

ختالف من انحية األصول اًا من أبناء احلضر والريف ومل يكن بينهما يف قيادة التيارين جيدها خليط

                                                                 
  50-49ص  ، مصدر سابق ، أبعري 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

204 

 

وعلى أيّة حال فإّن العناصر اإلسالمية والقومية العربية أصبحت تشعر بصعوبة التعايش مع  االجتماعية.

بدأت هذه العناصر تفكر يف أتسيس كيان سري داخل جبهة التحرير اإلرترية ملقاومة  ومن مثمّ هذا الوضع 

حنرافية مستها ابلتطورات االأوملواجهة ما  1 الثقافة اإلسالمية والعربية ىتيار اليساري الذي اعتربته خطرًا علال

داخل جبهة التحرير اإلرترية عملت على تكتيل التيارات املعارضة حلزب العمل اليساري، وتكوين التجمع 

 الوطين الدميقراطي الذي سيتم تناوله يف املبحث اآليت.

 صةاخلال

على الرغم من ندرة املصادر اليت توثق بداية تغلغل فكر مدرسة اإلخوان املسلمني يف إرتراي، إاّل أّن هذه 

نتظمت يف تنظيم اإلخوان املسلمني أثناء دراستها يف مصر من االدراسة قد رصدت شخصيات إرترية 

غري أّن هذه الشخصيات العقد اخلامس من القرن املاضي كسعيد حسني وحممد إمساعيل عبده وآخرين، 

عند رجوعها إىل إرتراي مل تؤسس عماًل إخوانيًا منظمًا بل اخنرطت يف الثورة اإلرترية مع اآلخرين، وحىت 

عندما استفحل اخلالف داخل جبهة التحرير اإلرترية كان برانجمها إصالح الوضع داخل جبهة التحرير 

هم الفكري يعترب ؤ زب العمل الثوري. وكان انتمار عليها حاإلرترية وإعادهتا إىل سريهتا األوىل قبل أن يسيط

يف تلك املراحل، مع أهّنم كانوا يعرفون بعضهم بصورة كبرية وقد يتبادلون  شخصيًا ومل يكن تنظيمياً  انتماءً 

 وجهات النظر.
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 املبحث الثاين

 دور العناصر اإلسالمية يف التجمع الوطين الدميقراطي

كما سبق   1975أجهزة جبهة التحرير اإلرترية بعد املؤمتر الثاين عام  علىل الثوري بعد سيطرة حزب العم 

اإلشارة اليه يف املبحث السابق والعمل بقاعدة الغالب واملغلوب، أصبحت العناصر اإلسالمية والقومية 

ن سري العربية تشعر بصعوبة التعايش مع هذا الوضع و من مثمّ بدأت هذه العناصر تفكر يف أتسيس كيا

اإلشارة  تداخل جبهة التحرير اإلرترية ملقاومة حزب العمل الثوري داخل جبهة التحرير اإلرترية كما سبق

ات املعارضة حلزب العمل اليساري جتاهيف املبحث السابق وعملت هذه العناصر على تكتيل اال اإليه

إمساعيل عبده،  مية برائسة حممدوتكوين التجمع الوطين الدميقراطي الذي تكّون من حتالف العناصر اإلسال

 .1أسد يعل العرويب البعثي برائسة جعفر جتاهاملستقل برائسة إبراهيم إدريس حممد آدم واال جتاهواال

 :2وبعد التكوين قامت قيادة التجمع الوطين الدميقراطي ابخلطوات اآلتية

 بهة كل يف موقعه.كثف أعضاء التجمع من نشاطاته لعرقلة األفكار اليسارية يف داخل اجل  -أ

قام التجمع إبعداد تقرير شامل عن الساحة اإلرترية رصد فيه تصرفات حزب العمل  -ب

ن: أوهلما أن يكون هذا التقرير مبثابة موجه ودليل عمل اقصائية وكان وراء ذلك هدفاإل

واثنيهما كان لكشف وتعرية تصرفات اليسار املتطرفة أمام الشعب اإلرتري  لقيادة التجمع.

  .قواعد جبهة التحرير اإلرتريةو 

                                                                 
 م( 30-12-2012 املقابلة ) للباحث يف تركي حديث 1
 املصدر السابق  2
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يف التغيري  قامت قيادة التجمع ابالتصال ببعض الكوادر العسكرية املوثوق هبا لتكون طرفاً  -ج

 الداخلي الذي يسعى التجمع إلحداثه.

يف عكس فشل عناصر اليسار ل إصدار بيان موجه إىل كوادر ومجاهري جبهة التحرير اإلرترية –ه

 كشف ممارسات حزب العمل اإلقصائية بقصد التعبئة.و  حل األزماانت الداخلية
 

ومبا أّن التيار العرويب القومي خارج موضوع هذه الدراسة، فإّن تركيز هذا البحث سيقتصر على 

التيار اإلسالمي. فعلى الرغم من تلك اجلهود واخلطوات اليت قامت هبا العناصر اإلسالمية وحلفاؤها داخل 

ومل يصل ملستوى التحدايت املتسارعة يف الساحة اإلرترية  ،إّن أدائها كان ضعيفاً جبهة التحرير اإلرترية ف

نذاك، وذلك لعدة أسباب: منها حترك تلك العناصر داخل جبهة التحرير اإلرترية كان متأخرًا حيث جاء آ

مؤطراً حتت  جمرايت الثورة اإلرترية. ومنها أن االجتاه اإلسالمي مل يكن علىبعد سيطرة حزب العمل الثوري 

ولذا ظهر هذا االجتاه يف تلك الفرتة يف عدة اجتاهات متفقة إزاء التغيري وخمتلفة يف  تنظيم وقيادة موحدة،

 شروطه هي:

تبىن تصحيح مسار جبهة التحرير اإلرترية من الداخل ابلتحالف مع العناصر  اجتاه -1

 حامد حسني. إمساعيل عبده وحامد صاحل تركي و  القومية العربية وكان منهم حممد

 اثن قّرر مواجهة تيار اليسار املهيمن بقّوة السالح بقيادة سعيد حسني. اجتاه -2

اجتاه اثلث نشط يف النواحي الثقافية ملواجهة نشاطات االجتاه اليساري من خالل  -3

للمقاتلني وللشعب اإلرتري املسلم يف الداخل  والكتب اإلسالميةاملصاحف  إدخال

 ن.و هللا وآخر  إبراهيم عّمار وإدريس حامد سعد هجتااال اوكان على رأس هذ

رابع كان يقوم ابلتجنيد واالستقطاب وسط الطالب والعّمال والتجار يف اخلارج  اجتاهو  -4

 بيانه. سيأيتيف السودان واملنطقة العربية كما 
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ىت .ومن هنا ميكن القول أبنّه من بداية الثورة وح1نذاكآبني تلك االجتاهات مثة تنسيق  ومل يكن

ذلك التاريخ مل يتبلور تيار إسالمي فكري منظم داخل جبهة التحرير اإلرترية على الرغم أن القاعدة 

أحد -حممد إمساعيل عبده  ويُرجع .2العريضة كانت فيها من املسلمني ذوي امليول العربية واإلسالمية 

-الوهاب الطيب بشري أجراها معه عبدالقيادات البازرة للتيار اإلسالمي يف إرتراي يف املقابلة البحثية اليت 

 3اإلسالمي يف إرتراي إىل عدة األسباب: أتخر ظهور التيار

من الصبغة األيديولوجية  النزعة السياسية اإلرترية اليت متيل إىل النضال الوطين املشرتك بدالً  -أوالً 

لرابطة يف مواجهة االستعمار، ففي أربعينات القرن املاضي أثناء تقرير املصري حشدت ا

 اإلسالمية كافة املسلمني وحتالفت مع الوطنيني من املسيحيني اإلرتريني ملواجهة خطر تيار

االنضمام إىل إثيوبيا ومن يقف وراءه من القوي اإلقليمية والدولية. وهذا النضال املوحد  

ك كان من أبرز عوامل القوة للكتلة االستقاللية، كما أضحى تقليدًا وحافزًا للنضال املشرت 

 يف مرحلة الكفاح املسلح واملراحل اليت تلتها.

شرتاكية، ومتكن أتثر الثورة اإلرترية مببادئ داعميها واليت كان يغلب عليها املبادئ اال -اثنياً 

شرتاكيون من سيطرهتم يف الدول اجملاورة إلرتراي اليمن اجلنويب، وإثيوبيا والسودان اال

والروسي يف الثورة اإلرترية. ومع سيطرة اليسار يف والصومال، وبروز اليسار بفرعيه الصيين 

دول اإلقليم اجملاورة إلرتراي وحتكم اليسار اإلرتري يف مفاصل الثورة اإلرترية أصبح التيار 

 اإلسالمي اإلرتري حماصرًا وغريباً يف تلك الداير.
                                                                 

اإلسالمي  يف حركة اجلهادو أحد العناصر القيادية  م 1979أّول رئيس منتخب لقيادة احلركة اإلسالمية اإلرترية عام  على حممد حممود " هو1
يف  السياسية يشغل أمني األمانة واآلن 2004 احلزب اإلسالمي اإلرتري ، مث1996 المية اإلرتريةحركة اخلالص اإلس م مث1988اإلرتري 

 م2014-8-7 بتاريخ أسكاي يب الباحث عرب الوسائط اإلكرتونية معهالبحثية  أجرى املقابلة .احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية "
 م 2015-15-10اريخ بت مقابلة اثنية يف اخلرطوم وأجرى معه الباحث

 56ص .مصدر سابق الطّيب بشري ،عبد الوهاب ، 2
 من التصرف  ءيبش 78-75 ص املصدر السابق3
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رة املسلحة فيها ندالع الثو ااملناطق ذات الثقل اإلسالمي يف إرتراي بسبب  استقرارعدم  -اثلثاً 

واليت تسببت يف اضطراب البنية االجتماعية اآلمنة وأمناط احلياة املعيشية االقتصادية من 

شك أدى إىل تدين  فالحة ورعي وجتارة، وأمناط احلياة النفسية املستقرة، وهذا الضعف بال

الفكر  الوعي اإلسالمي وتبع ذلك عدم بروز قيادات إسالمية هلا القدرة يف توطني وجتويد

نتاج خطاب إسالمي متزن يتناسب مع الواقع اإلرتري ويتحدى بصورة قوية إاإلسالمي و 

 األفكار األخرى الوافدة. 

ستعماري اإلثيويب الذي كان حيارب كل شئ ميت بصلة إىل اإلسالم طبيعة النظام اال -رابعاً 

 واملسلمني يف إرتراي على وجه اخلصوص ويف إثيوبيا على وجه العموم.

قلة اهتمام املسلمني واحلركات اإلسالمية يف العامل أبمر املسلمني يف إرتراي ومبسلمي  -مساً خا

 احلبشة بشكل عام. 

ومن األسباب املباشرة يف أتخر ظهور التيار اإلسالمي يف إرتراي كان جل اهتمام  -سادسًا 

االستقالل  عناصر التيار اإلسالمي كغريهم منصبا على دحر االستعمار اإلثيويب وحتقيق

إلرتراي، وكانت تعمل هذه العناصر متوزعة داخل التشكيالت العامة جلبهة التحرير اإلرترية 

الىت كانت تضم مجيع أفراد الثورة مبختلف توجهاهتم السياسية والفكرية دون أن يكون فيها 

 ألّي طرف كيان خيصه.
 

سالمي السياسي يف إرتراي دون أن كل هذه العوامل وغريها جمتمعة أدت إىل أتخر بروز التيار اإل

متعاطفة معها،  يعين ذلك عدم وجود عناصر إسالمية يف داخل جبهة التحرير اإلرترية وأخرى موالية أو

 اليسار إىل أن حتول هذا الصراع إىل صدام علين. اجتاهولذا كانت هذه العناصر يف صراع خفي مع 
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 حتول الصراع اخلفي إىل الصدام العلين 

من جهة  مدراس مبختلفراعات الفكرية يف داخل جبهة التحرير اإلرترية بني التيار اليسارى ظهرت الص

له يف تلك التيارات من جهة أخرى. وحصل  ال انتماء الذيوالتيار اإلسالمي والقومى العرىب والوطىن العام 

 الدميقراطي اإلرتري، حتالف بني العناصر اإلسالمية والقومية العربية والوطنية حتت مظلة التجمع الوطين

للتصدى للتيار اليسارى وتصحيح مسار جبهة التحرير اإلرترية من الداخل كما سبق اإلشارة إليه. إاّل أّن 

أحد أجنحة التيار اإلسالمي بقيادة سعيد حسني رأى غري ذلك وتبلور رأيه يف أّن تصحيح مسار اجلبهة 

املهيمن يف مفاصل اجلبهة، وهبذا انقسمت العناصر لن يتأتى إاّل حبمل السالح يف وجه تيار اليسار 

اإلسالمية يف داخل جبهة التحرير اإلرترية بني من يرى التغيري من الداخل و من يرى اخلروج عليها، 

وتصحيح مسارها من اخلارج، وقد ذكر للباحث حامد صاحل تركي وهو أحد العناصر اليت كانت ترى 

يقول: "جلسنا أان واألخ حممد إمساعيل عبده مع سعيد حسني أثناء  التغيري من الداخل يف هذا الشأن إذ

عاما وشرحنا له مجيع التطورات اليت شهدهتا الساحة  12خروجه من املعتقالت اإلثيوبية اليت قضي فيها 

طلعناه على نشاطات التجمع الوطين الدميقراطي الذي أاإلرترية أثناء غيابه ردحًا من الزمن يف السجن، و 

نبهه حممد إمساعيل  وقد إلصالح اجلبهة من الداخل إاّل أّن سعيد حسني مل يقتنع بوجهة نظران،يسعى 

عبده إىل أنه قد ال جيد العون واملساعدة من املسلمني الذين يعرفهم ابملنطقة الشرقية وذلك بسبب 

والوقوف معه، ممارسات حزب العمل السلوكية والفكرية وسط املسلمني، و لذا ال ضمان الستجابتهم له 

ذلك التقرير الشامل الذي  إالإاّل أن سعيد حسني أصّر يف موقفه وعندها مل يكن عندان ما نزوده به 

 .1رافات حزب العمل وهو مبثابة برانمج عمل سياسي للتجمع الوطين الدميقراطي اإلرتري"احنرصدت فيه 

                                                                 
 ( مع شئ من التصرف  2012 -12 -30 )ركى للباحث يف املقابلة ت حديث 1
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ة يف امليدان ومثلها مع وبعد تلك اللقاءات اليت أجراها سعيد حسني مع العناصر اإلسالمي

العناصر السياسية اإلرترية يف اخلارج يف السودان ودول اخلليج العريب، وبعد أن أّمنت له قوات التحرير 

عثمان صاحل سيب ما حيتاجه من املؤمن والسالح توجه إىل مناطق دنكاليا مع قوته املسلحة  الشعبية بقيادة

من خطة اجملموعة اإلسالمية تتمثل يف إجياد قوة إسالمية  عن طريق اليمن "حيث كانت املرحلة األوىل

مث تنفيذ املرحلة الثانية املتمثلة يف  مسلحة يف املناطق البعيدة عن أتثري جبهة التحرير اإلرترية بدنكاليا،

خروج كل القيادات والكوادر واجلنود اإلسالميني من صفوف اجلبهة، وااللتحاق ابحلركة اإلسالمية 

ن أ أن حتركات هذه القوى كانت مرصودة منذ البداية من قبل استخبارات اجلبهة. وما إال1املسلحة"

من قبل اجلبهة بعد يومني  م مت تصفيتها عسكرايً 19/5/1978وصلت القوى اإلسالمية إىل دنكاليا يوم 

مبن  ةالقو منطقة عني بدنكاليا. وقد اغتالت أجهزة أمن اجلبهة مجيع أفراد هذه  إىلفقط من اتريخ وصوهلا 

. وتعترب تصفية أجهزة جبهة التحرير اإلرترية جملموعة 2فيهم قائدها سعيد حسني بدم ابرد وبطريقة مشينة

اإلخواين لفقدانه   جتاهاال-م يف منطقة دنكاليا خسارة للحركة اإلسالمية اإلرترية1978سعيد حسني عام 

يف مسريهتا العسكرية، وآية ذلك عندما وكان لتلك احلادثة آاثر بعيدة املدى  كوادر عسكرية مقتدرة،

م كما 1988أسست حركة اجلهاد اإلسالمي من إخوان وسلفيني بعد عشر سنوات من تلك احلادثة عام 

سيأيت بيان ذلك الحقًا مل جتد كوادر عسكرية مقتدرة بذلك املستوى لتقود العمل املسلح. فضال عن ذلك 

خطرًا يف سلسلة التشرذمات يف البنية التنظيمية جلبهة التحرير  اً إضافي ّن تلك احلادثة مل تكن فقط عامالً فإ

اإلرترية، بل تسببت يف ختلخل بنية اجملتمع بكل كياانته الفكرية والسياسية واالجتماعية ومازالت آاثرها 

وبعد فرتة وجيزة  وانعكاساهتا حاضرة على مستوى بعض القطاعات االجتماعية يف إرتراي إىل يومنا هذا.

الذي كان يسعي للتغيري من الداخل  جتاهعرض جمموعة سعيد حسني للتصفية اجلسدية تعرض االمن ت

 أيضاً لالعتقاالت والتعذيب.
                                                                 

  262مصدر سابق ص  .إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
 م( 2012 -12 -30ة ) يف املقابل تركى للباحث حديث 2 
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 والتعذيب لالعتقاالتتعرض تيار التصحيح من الداخل 

م واليت تعرضت فيها جمموعة سعيد حسني للتصفية تتابعت 1978بعد حادثة دنكاليا يف عام 

للتغيري من الداخل أيضًا لالعتقاالت والتعذيب "وبذلك  ىض التيار الذي كان يسععتقاالت، فقد تعر اال

قضت عناصر جبهة التحرير اإلرترية علي هذه احلركة يف مهدها،كما حتصلت على الواثئق الدالة على 

وعضو  ويف مقدمتهم عضو اجمللس الثوري حممد إمساعيل عبده، قائمة العناصر اإلسالمية يف صفوف اجلبهة

وغريمها من العناصر اإلسالمية والقومية العربية مبن فيهم جعفر  احملكمة العليا يف اجلبهة حامد صاحل تركي،

أسد وإبراهيم إدريس حممد آدم وعثمان إزاز وسليمان موسى حاج وحممد حامد عشكراي وبشري عبد  يعل

 1.القادر، والذين زجت هبم اجلبهة يف سجوهنا العسكرية يف امليدان "

نذاك حامد صاحل تركي حيثيات آد ذكر للباحث عضو حمكمة العليا يف جبهة التحرير اإلرترية وق

"إّن أمر اعتقالنا صدر وحنن نفصل يف قضااي اخلالفات يف املرتفعات  اعتقاهلم وحماكمتهم حيث قال:

مدينة تسين يف عتقالنا، فتخالفنا يف الطريق وعند وصولنا إىل فأرسلت قيادة اجلبهة جمموعة ال اإلرترية

إاّل إنّنا أي أان وحممد إمساعيل عبده واصلنا طريقنا  طريقنا إىل كسال مسعنا خبرب اعتقالنا عن شخص نعرفه

وبعد فرتة وجيزة من وصولنا إىل مدينة كسال السودانية، وصلت إلينا رسالة تطلب منا الرجوع  إىل كسال.

تاج إىل الفصل فيها قبل موسم األمطار. وعرفنا منذ فورًا إىل مناطق عملنا ألّن هناك مستجدات جديدة حت

مر الواقع بدل اهلروب منه، واجتهنا إىل الساحة األالبداية أن هذه الرسالة مل تكن بريئة، لكن قّرران مواجهة 

فاعتقلنا يف منطقة بركة، وبعدها أخذوان إىل سراي يف املرتفعات اإلرترية وحّققوا معنا بقسوة، وتعرضنا 

  ضدان:لتعذيب من قبل األجهزة األمنية للجبهة وكانت األدلة الىت استخدمت ألبشع ا

 التقارير األمنية اليت كانت ترصد حتركاتنا. -أ

                                                                 
  263ص  ، مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
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 الوثيقة اليت وجدت مع سعيد حسني ورفاقه وهي عبارة عن برانمج عمل سياسي. -ب

 عرتافات حتت التعذيب الشديد. انتزاع اال -ج

  قبل رجوعنا إىل امليدان.لقاؤان إبدريس حممد آدم يف مدينة كسال -د

 حضور مؤمتر إسالمي يف بغداد عندما كنت يف مكتبي ومن األشياء اليت استخدمت ضد -ه

مساعدة إدريس حامد سعد هللا يف مسألة املصاحف اليت كانت حمتجزة و اجلبهة يف العراق 

 منه.

 1ر كثرية"وغريها أمو و الصالة ابجلماعة يف منطقة فورتمما أخذ على حممد إمساعيل عبده   -و

ويتابع تركي بقوله اختلفت أجهزة اجلبهة يف أمران فمنهم من قال ابإلعدام ومنهم من قال ابلسجن 

 2ستقر أمرهم يف الرأي الثاين هو السجن فحكم علينا مبدد متفاوة بني عشر ومخسة عشر عاما.اوأخريا ً 

أمام تقدم اجلبهة الشعبية ولعل مرد ذلك أّن جبهة التحرير اإلرترية كانت يف حالة تقهقر عسكري 

حيث كان يف العناصر  لتحرير إرتراي، وخافت اجلبهة من تطبيق حكم اإلعدام أباّل يعرضها ألزمات داخلية

ليها، ومن إ املسجونة قيادات يف اجمللس وكوادر متقدمة يف األجهزة العسكرية والقضائية كما سبق اإلشارة

 وكانت اجلبهة قد هة ألزمة داخلية وإىل فقدان السند الشعيب هلا.خمتلف املناطق اإلرترية مما قد يعرض اجلب

 وصفت جمموعة سعيد حسني اليت صفتها يف منطقة دنكاليا مبجموعة قبلية حىت تربر موقفها. 

القومية العربية قابعة يف سجون اجلبهة يف  وعلى أيّة حال ظلت عناصر التيار اإلسالمي وعناصر تيار

ة التحرير اإلرترية يف احلرب األهلية الشاملة أمام اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، هنارت جبهاامليدان حىت 

م. 1981وتركت الساحة اإلرترية جمربة ودخلت إىل األراضي السودانية وأطلق سراح تلك القيادات 

ويصف حامد صاحل تركي يف مقابلته مع الباحث األحداث الىت سبقت خروجهم من السجن فقال:"إّن 

                                                                 
 م( 12-2012 -30 تركى للباحث يف املقابلة ) حديث 1
 م( 12-2012 -30)  تركى للباحث يف املقابلة حديث 2
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 اخرتاقوكانوا قد متكنوا من  كانت مسجونة معنا،-أي اجلناح اليميين من اليسار-ة من الفالول جمموع

فدبروا هلم خطة إلخراجهم من املعتقل. فوزع الكادر الصحي  عرب أصدقائهم اجلهاز الصحي املصاحب لنا

منومًا، فنام اجلميع ما عدا إاّل أن الدواء كان خمدرًا و  عقاقري دوائية على اجلميع حبجة الوقاية من املالراي

اجملموعة اليت خطط إلخراجها من السجن. فهرب مجيع أعضاء جمموعة الفالول من السجن ومن تعاون 

ومل يبق يف السجن إال العناصر اإلسالمية والقومية العربية، مما وضع قيادة جبهة  معهم إىل السودان.

عبئاً  ة يف حالة انسحاب وهزائم، وكان السجناءإضافة إىل ذلك كانت اجلبه حرج يف التحرير اإلرترية

 حيثعليها. ولذلك قررت قيادة اجلبهة اإلفراج عنا وخريتنا بني مواصلة نضالنا يف صفوفها أو أن نذهب 

 .1نريد"

ويتابع حامد صاحل تركي قائال: "فاخرتان أان وحممد إمساعيل عبده اخليار األخري، وكنا قد انقشنا وقرران 

ن السجن إنشاء تيار إسالمي يقوم على أسس تنظيمية، ورؤية سياسية واضحة، وأعددان قبل خروجنا م

، ألن أدوات الكتابة كانت ممنوعة يف السجن. وعند قلبظهر  نالبيان التأسيسى لذلك، وحفظناه ع

خروجنا من السجن كان بيان )اإلسالم اخلرب والسالم( جاهزًا. وبعد االتفاق مع اإلخوة يف احلركة 

 .2م ابلسودان1981سالمية متّ إعالن هذا البيان مبناسبة أتسيس حركة الرواد املسلمني اإلرترية يف عام اإل

 اخلالصة

 من حماوالت العناصر اإلسالمية يف صراعها يف داخل جبهة التحرير اإلرترية:  ميكن استنتاج األمور اآلتية 

وقلة عدد عناصرها يف  اإلسالمي، جتاهصر االإّن الالفت للنظر هو تواضع الكسب الذي حققته عنا أوال:

 نا أخبارهم ما عدا أمساء قليلة كسعيد حسني وحممديداخل جبهة التحرير اإلرترية لذلك مل يصل إل

                                                                 
 م( 2012 -12 -30)  املقابلة تركي للباحث يف حديث 1
 م( 2012 -12 -30)  تركي للباحث يف املقابلة حديث2
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أو التشكيالت القليلة الىت مّيزت صفوفها من  إمساعيل عبده وحامد صاحل تركي وحامد حسني

 الفرتة.  اجلهاز اجلماهريى للجبهة يف مدينة كسال يف تلك

حماربة حزب العمل الثوري ولذا  على كان هّم العناصر اإلسالمية داخل جبهة التحرير اإلرترية منصباً   اثنيًا:

 مل يرصد يف خطاهبا أي مفاهيم تدل على أهّنا حركة أو تنظيم إسالمي.

منذ وقت مبكر، خبالف يؤخذ عليها أهنا مل تول االهتمام لتأصيل مشروعها يف داخل الثورة اإلرترية  اثلثًا:

جمرايت األحداث  علىات األخرى بل إهّنا حتركت متأخرة بعد سيطرة حزب العمل الثوري جتاهاال

املهيمن على الثورة وهجر البعض اآلخر للثورة  جتاهاال يف الساحة، وبعد أن أتثر الكثري أبفكار

ل حزب العمل، وما بقي قصاء البعض من قبإفلسفي أو مت  رافضني الشيوعية من منظور ديين أو

عتقال وهكذا استطاعت اجلبهة أن تقضي على هذه احلركة يف داخل غتيال واالمنها تعرض لال

 اجلبهة يف مهدها.

ات أربع، ويظهر من خالل الرصد أّن اجتاهإىل ظهور احلركة اإلسالمية يف  اإلشارةمتت  سبق أن رابعًا:

االجتاه الرابع الذي بدأ بعكس بهة التحرير اإلرترية، ات الثالثة كان برانجمها إصالح وضع ججتاهاال

يت تناوله أكما سييعمل كتنظيم إسالمي ينشط وسط اإلرتريني ولكن كان ينقصه القيادات التارخيية  

 .يف املبحث اآليت
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 املبحث الثالث:

 بداية العمل املنظم لإلخوان املسلمني يف إرتراي

وتعذيب تصفية حلفاؤها من االجتاه القومي العريب متر بظروف صعبة، من و  اإلخوانيةبينما كانت العناصر 

يف سجون جبهة التحرير اإلرترية يف امليدان، كانت هنالك حركة إسالمية تنتمي لنفس املدرسة تنمو منواً 

وكان قوام  طبيعيا يف مسار آخر، بعيدة عن تلك التجاذابت السياسية داخل جبهة التحرير اإلرترية

يف املؤسسات التعليمية يف السودان ومصر والسعودية والدول العربية األخرى ومن  الدارسنيا من أعضائه

واملستوى التعليمي الذي كان  العمال والتجار املقيمني يف تلك البلدان. وبسبب هذا النمو الطبيعي اهلادئ

جانب االستفادة من  يتمتع به أفرادها، استطاعت من تطوير رصيد تنظيمي من التجارب الذاتية، إىل

جتارب اآلخرين وخاصة من مدرسة اإلخوان املسلمني. وكان قد نشأت نواة هذه احلركة يف السودان يف 

م نتيجة جلهود أفراد من الطالب اإلرتريني الدارسني يف مصر والسودان، وكان منهم حممد 1973هناية 

ة األزهر وعثمان إدريس عنجوت وآخرين جامع على حممود الذي كان يدرس يف كلية الشريعة والقانون يف

 . 1من معهد أم درمان العلمي يف اخلرطوم، وكان امسها احلركة اإلسالمية اإلرترية 

يقول أحد الطالب الذين أسسوا العمل اإلسالمي يف تلك الفرتة "عندما كنت طالبًا يف األزهر  

واملسلمني يف العامل وقد أعجبت  الشريف كان يسكن جبواري طالب ميين، وكنا نناقش أحوال اإلسالم

ن ي كتب اإلخوان ككتب سيد قطب وآخر وصادقته، وكنت آنذاك مغرمًا ابلقراءة، فأصبح يعطيىن أبفكاره

لقراءهتا، وبعدها اقتنعت بفكر اإلخوان، وفكرت يف أتسيس عمل إسالمي إرتري يقوم على فكر اإلخوان 
                                                                 

"أحد العناصر القيادية يف احلركة إاِلسالمية إاِلرترية مث حركة اجلهاد إاِلرتري مث يف احلزب إاِلسالمي  نور حممد )أبو آمنة الدويل(، إدريس على 1
 م(.29/12/2012إاِلرتري للعدالة والتنمية" أجرى املقابلة معه الباحث بفندق مروي اخلرطوم ) 
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وأسست أان وبعض اإلخوة اإلرتريني املؤطرين  هناك وتوجهت إىل السودان لتأسيس هذا العمل املسلمني

ضمن العمل السوداين أسرة، وكان منهم عثمان عنجوت وإبراهيم ميبتوت وآخرون. وبعدها عدت إىل 

 ".1القاهرة إلكمال دراسيت، وعندما عدت مرة أخرى إىل السودان وجدت العمل أكثر استقرارا وانتشارًا 

وائل الطالب الذين انضموا إىل احلركة اإلسالمية وعاصر أحد أ وويذكر إدريس على نور وه

كيف بدأ أتثره بفكر اإلخوان املسلمني إذ يقول:"قد التحقت يف بداية السبعينات حبلقات اجلامع   -تطورها

الكبري يف أم درمان أثناء دراسيت هناك أصبحت أمسع بفكر اإلخوان وأرى عمليا قيادات إخوان السودان 

ضد نظام النمريي العسكري، وأمسع أخبار اعتقاالهتم واإلفراج عنهم من السجون. ومن تقود املظاهرات 

التأثر انبعاً عن كوهنم يدعون للرجوع إىل حتكيم شرع هللا  وكان هذاهنا بدأت أأتثر هبم بطريقة غري مباشرة. 

جنذب إىل وأصبحت أ يف األرض. وبدأت أحضر بعض مناشطهم العامة كاحملاضرات والندوات العامة،

فكر اإلخوان. وأان يف تلك احلالة دعاين األخ صالح محد كمباال من إخوان السودان للدخول يف تنظيم 

اإلخوان، وعن طريقه جندت يف صفوف احلركة اإلسالمية السودانية. وبعد فرتة وجيزة أخربين نفس األخ 

وت، وعند اللقاء عرفت من عنجوت أبن هناك عماًل منظمًا لإلخوان اإلرتريني وعرفين بعثمان إدريس عنج

عن العمل اإلرتري املنظم، ومنذ ذلك التاريخ انضممت إليه وعرفت من اإلخوة أن العمل كان قد بدأ 

قبلي بفرتة وجيزة عندما قدم حممد علي حممود من مصر، وكان طالبًا جبامعة األزهر كلية الشريعة والقانون، 

مان وتناقش معهم حول أتسيس عمل إسالمي إرتري منظم، ومن والتقى ببعض الطالب اإلرتريني يف أم در 

 ".2مث كّونوا أسرة وكان منهم عثمان إدريس عنجوت وحممد أمحد اببكر وإبراهيم ميبتوت وأخرىن

در اإلشارة هنا إىل أن بعض اإلخوة الذين كّونوا األسرة اإلرترية يف أم درمان كانوا يعملون جتو 

سوداين. وعلى أية حال هكذا بدأ ميالد احلركة اإلسالمية اإلرترية بثلة من قبلها ضمن العمل اإلسالمي ال

                                                                 
 م(11-1-2013مع الباحث )  ىف املقابلة مودحديث حممد على حم1
 م(.29/12/2012) املقابلة مع الباحث يفنور حممد  حديث إدريس على 2
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ستقطاب الطالب من ذوي االلتزام الديين. وانطلقت هذه اجملموعة تعمل يف صمت وبدأت اتصاالهتا ال

 العناصر للحركة الفتية، على أساس قيم اإلسالم وتعاليمه والعمل يف سبيله.

م درمان العلمي ابخلرطوم طالاًب جددًا من إرتراي، وكان عددهم م استقبل معهد أ1975ويف عام 

وصاحل  طالبًا، وكان من بني هؤالء الطالب علي حممد حممود وصاحل علي صاحل وإدريس الشيخ حامد 37

 أمحد حممد عثمان وآخرون.

يف  ومنذ وصول هذه اجملموعة إىل معهد أم درمان العلمي ملح بعض أفراد احلركة مسات االستعداد

بعض أفرادها لتقبل الفكرة والعمل يف سبيلها، فبدأت تتقرب إليهم وتصادقهم وخاصة عثمان إدريس 

 عنجوت وابلفعل استطاع عنجوت ومن معه من أفراد احلركة يف جتنيد عدد منهم.

"كنا قد قدمنا من داخل إرتراي  1 ئذجند وقت نيقول إدريس الشيخ حامد أحد الطالب الذي

ومناقشاته أحسسنا يف  نيأم درمان العلمي وعند حضوران مناشط احتاد الطالب اإلرتري والتحقنا مبعهد

ات. وكان عثمان إدريس عنجوت جتاهات خمتلفة يف االحتاد، وبدأان نتساءل عن هذه االجتاهالنقاشات اب

مل نكن نعرفه  ات ألنه كان أقدم منا يف اخلرطوم. وماجتاهيف الغالب هو الذي كنا نلجأ إليه ملعرفة تلك اال

ه، وكان يتمتع اجتاهاإلسالمي. وكان حيبب إلينا  جتاههو أنه كان جمندًا يف إحدى تلك االجتاهات وهو اال

 نشئوبة لدى الناس، يسهل عليه أن ين، فهو شخصية متواضعة حمبيخر مبيزات قّل ما توجد يف اآل

ن يتميز ابملواجهة وابلتحدي صداقات مع الكثري وبدون صعوبة. وكان معه إدريس على نور الذي كا

للتيارات األخرى أثناء املناقشات يف االحتادات وخاصة التيار الشيوعي الذي كان يهيمن على الساحة 

أّما عنجوت فكان خبالف إدريس علي نور مييل إىل العالقات االجتماعية اهلادئة  .آنذاكالسياسية اإلرترية 

زاران حممد علي حممود وبدأ يزكي لنا قراءة كتب مدرسة  مع الشباب. ويف صيف تلك السنة يف اإلجازة
                                                                 

أجرى املقابلة  أحد أوائل الطالب الذين انتظموا يف صفوف احلركة اإلسالمية اإلرترية يف سبعينات القرن املاضي ، إدريس الشيخ حامد، 1
 م (25/2/2013يف لندن )  البحثية معه الباحث
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اإلخوان وخاصة يف ظالل القرآن لسيد قطب. وبعدها أبشهر يبدو أّن عثمان عنجوت انقش علي حممد 

ن يحممود وصاحل علي صاحل وأقنعهم بفكرة العمل اإلسالمي يف إرتراي، وهم بدورهم أقنعوين وأقنعوا آخر 

معهم. وعندها بدا يل أّن عثمان عنجوت كانت له عالقات مع شخصيات  غريي، وانضممت إىل العمل

إسالمية سودانية، وبدأ يرتب لنا لقاءات معهم كاألستاذ بشرى وغريه على ما أذكر. وهذه الشخصيات 

يتعرض له اإلخوان يف مصر ويف  كان  بدورها كانت تتحدث ومتتدح فكر اإلخوان وتدين األذى الذي

قراءتنا لكتب وأدبيات اإلخوان، والصداقات اليت كّوانها مع أفراد احلركة اإلسالمية أماكن أخرى. وحبكم 

 .. انتهى.1اإلرترية، ولقاءاتنا ابلشخصيات اإلسالمية السودانية أصبحنا جزءًا من عمل اإلخوان املسلمني"

نذكر ومهما يكن من أمر فإن احلركة اإلسالمية قد كسبت من تلك اجملموعة قيادة شابة فاعلة 

ن، انطلقت ابلعمل إىل اإلمام يحممد حممود وصاحل علي صاحل وآخر  سبيل املثال ال احلصر علي علىمنهم 

ستقطاب وكثفت من اتصاالهتا ابلتجمعات اإلرترية الشبابية والطالبية، وطّورت من خطط التجنيد واال

سالمية اإلرترية يف وقت وجيز لتيار اإلخوان املسلمني يف إرتراي. ونتيجة لتلك اجلهود شهدت احلركة اإل

تطورًا تنظيميًا ملحوظًا يف أوساط اإلرتريني يف املدن السودانية املختلفة حىت أصبح هلا يف هناية السبعينات 

بورتسودان وغريها. وأما يف  –كسال   –القضارف  –قلع النحل  –التكينة  –فروع يف كل من اخلرطوم 

القاهرة والكويت كل من   املدينة املنّورة، وفرع يف –جدة  –الرايض  السعودية فقد أصبح هلا ثالثة فروع يف

 .2وليبيا ويف بعض الدول العربية األخرى

وأصبحت هلا عالقات تعاون مع احلركات اإلسالمية بشكل عام وجناحي احلركة اإلسالمية 

ناشط وتنويرات السودانية على وجه اخلصوص، حىت إن قيادة احلركة اإلسالمية اإلرترية كانت حتضر م

وتعميمات احلركة اإلسالمية السودانية، لالستفادة من جتارهبا وخرباهتا يف اجملاالت التنظيمية والسياسية 

                                                                 
 م( 25/2/2013) يف املقابلة حديث إدريس الشيخ حامد للباحث 1
  م (7-8-2014 ) يف املقابلة مع الباحث على حممد حممود2
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كانت متدهم بكوادر مقتدرة لتدريب أفراد احلركة   السودانية كما أّن احلركة اإلسالمية  والرتبوية... إخل.

 .1اإلسالمية اإلرترية يف قضااي خمتلفة

م إال وقد حققت كسباً 1979حال فإن احلركة اإلسالمية اإلرترية ما إن وصلت عام  وعلى أية 

وأصبح هلا فروع كثرية يف السودان ويف الدول العربية األخرى.وعقدت احلركة  مقدرًا يف أوساط اإلرتريني

لسعودية م لتنظيم عملها إال أن فروعها يف ا1979عام  اإلسالمية اإلرترية يف السودان مؤمترها األول

رفضت خمرجات هذا املؤمتر حبجة أهّنم مل حيضروا املؤمتر وكان عددهم كبري، وبعد لقاءات ونقاشات اتفق 

، وأن تعقد احلركة املؤمتر األول يف العام املقبل أي عام متهيدايً  اجلميع على أن يكون هذا املؤمتر مؤمتراً 

ا األول يف ذلك العام، مثلت فيه فروع وحسب ما اتفق عليه عقدت احلركة مؤمتره م. وابلفعل1980

الد وأمني و احلركة يف السودان وخارجه، كما حضر يف هذا املؤمتر وفد ميثل إخوان السودان، منهم داوود ب

حسن. وانقش املؤمترون خالل يومني كاملني اجلوانب التنظيمية والسياسية واإلدارية للحركة. وانتخبت يف 

 2اشرة لعمل احلركة كان على رأسها على حممد حممود.هناية املؤمتر قيادة جديدة مب

أكثر تنظيمًا، وبدأت احلركة تتأصل بصورة واضحة وضع  وأخذت أمور احلركة بعد املؤمتر تتجه إىل

يف أوساط الفئات اليت كانت تنفر من أفكار اليسار من منظور ديين وفلسفي من طالٍب ومعلمني 

 ذلك منهج التدرج الذي سلكته يف عملها بدءًا مبرحلة التعرف ومثقفني وجتار اخل... وساعد احلركة يف

على األشخاص الذين يؤمنون أبمهية العمل اجلماعي، مث مرحلة التأسيس، وبعدها االنتقال إىل مرحلة 

تنظيم العمل يف شكل مؤسسي.وهذا كله أكسب احلركة جتارب ذاتية جبانب االستفادة من جتارب 

ناعة جمموعة متجانسة فكراًي وسياسيًا من خالل احملاضن الرتبوية واملؤمترات ن، كما مّكنها من صياآلخر 

والندوات والفعاليات األخرى اليت كانت تقوم هبا عرب تلك املراحل املختلفة، إضافة إىل أّن أفراد احلركة  

                                                                 
 م(7-8-2014) يف املقابلة مع الباحث على حممد حممود 1
 م(25/2/2013)  يف املقابلة الشيخ حامد للباحث إدريس حديث 2
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فضل القيادة  كانوا متقاربني يف العمر واملستوى التعليمي، ومل يكن فيها شيوخ وزعامات سياسية يكون هلا 

كأغلب احلركات اإلسالمية األخرى يف املنطقة، ولذا كانت القيادة فيها قيادة مجاعية، والسمة البارزة فيها 

 التجانس الفكري والسياسي والعمري. 

وإذا وجد بعض التمايز يف صفوفها فإّن اجملموعات اليت درست يف اجلامعات السعودية كانت 

ة والتأصيلية بينما كانت اجملموعات اليت درست يف السودان أكثر ميال إىل أكثر ميال إىل اجلوانب الدعوي

العمل السياسي والتنظيمي حبكم جتارهبا مع التيارات الفكرية املتصارعة يف داخل االحتادات الطالبية 

 .1يف البئية السودانية املفتوحة  والعّمالية اإلرترية يف األراضي احملّررة أو

السياسية والتنظيمية اليت شهدهتا احلركة اإلسالمية اإلرترية يف تلك املرحلة إاّل ومع تلك التطّورات 

أّن مسريهتا مل ختلو من بعض السلبيات اليت متثلت يف أّن تركيزها كان على فئة حمدودة من الصفوة املتعلمة 

مجيع الفئات  من أساتذة وطالب ومثقفني يف الداخل واخلارج ومل تكن حركة مجاهريية تضم يف عضويتها

اإلرترية املسلمة من رعوية، وفالحية، وقيادات تقليدية اجتماعية اخل...، إضافة إىل اهّنا كانت حركة مغرتبة 

ترعرعت يف اخلارج وكانت تنقصها قيادات اترخيية وكانت تعاين من ضعف إعالمي إليصال رسالتها لعامة 

 تعلمة. إاّل يف أوساط الطبقة امل ولذلك مل تكن معروفة الناس

 راط العناصر اإلسالمية اليت خرجت من السجن يف احلركة اإلسالمية اخن

م عقب احلرب األهلية الشاملة، أفرجت 1981بعد هزمية جبهة التحرير اإلرترية ودخوهلا إىل السودان عام 

حتمل اإلسالمية اليت كانت قابعة يف سجوهنا يف امليدان، فجاءت هذه القيادات من السجن  عن العناصر

مشروعًا لتأسيس كيان إسالمي خمتلف عن كيان جبهة التحرير اإلرترية يتسع لتحالفات العروبيني 

                                                                 
 م(7-8-2014 بلة البحثية مع الباحث )املقا يف على حممد حممود 1
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جئت بوجود عمل إسالمي منظم متثله احلركة االسالمية اإلرترية واليت كانت تنشط يف و واملستقلني إال أهّنا ف

 وسط اإلرتريني يف السودان ويف بعض الدول العربية األخرى. 

بينهما اتصاالت سابقة على املستوى التنظيمي وذلك لظروف نشأة كليهما من سرية يف ومل تكن 

 1.بعضهم لبعض بعض القياداتاملعرفة الشخصية لالعمل وغريه، ماعدا 

لذا كانت الصورة ضبابية يف معرفة بعضهم البعض وكان لدى كل واحد منهم خماوف من اآلخر. 

سالمية تنظر إىل قيادات وقواعد احلركة اإلسالمية ابعتبارها جمرد "وكانت اجلماعة اإليقول يف ذلك إيلوس 

خربة هلم يف العمل اإلسالمي السياسي. بينما كانت  جمموعة من الطالب اإلرتريني املتحمسني الذين ال

يكونوا شيوعيني أو  عناصر احلركة اإلسالمية اإلرترية تتوجس من عناصر اجلماعة اإلسالمية خوفًا أال

إذ يقول على حممد حممود ، 2عثيني يتخذون الشعارات اإلسالمية وسيلة جملرد استقطاب اجلماهري"قوميني ب

أحد قيادات احلركة "منذ البداية كان تقييمنا لبعضهم أي للعناصر القادمة من امليدان اهّنم إسالميون مثلنا 

تكن يف حملها كما ظهر  بينما كان يراتبنا الشك يف البعض منهم، غري أّن هذه املخاوف والشكوك مل

. و بعد جولة من احلوارات الصرحية بينهما، ومناقشة مجيع الرؤى واألفكار مل تكن هذه املخاوف 3"االحق

 يف الفكر واملنطلقات املتمثلة يف فكر اإلخوان نيوغريها يف حملها، فوجدت اجملموعتان نفسيهما متفقت

 يف األطروحات السياسية. وإذا وجدت بعض نيجمتاملسلمني ويف املشروع اإلسالمي يف إرتراي، ومنس

اخلالفات بينهما فكانت يف األساليب والوسائل النضالية كالسرية والعلنية ويف مفاهيم الدميقراطية 

، وكانت العناصر اإلسالمية املفرج عنها من السجن متقدمة يف تلك األمور 4نيوالتحالفات مع اآلخر 

هتا مبختلف التيارات الفكرية املتصارعة يف داخل الثورة اإلرترية أثناء حبكم جتارهبا السياسية، واحتكاكا

                                                                 
  م(7-8-2014 مع الباحث )مد حممود يف املقابلة على حم 1
  381 – 380ص ، مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 2
 م(7-8-2014يف املقابلة مع الباحث ) ، على حممد حممود3
 م(7-8-2014)  يف املقابلة مع الباحث ، على حممد حممود 4
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عملها يف أجهزة جبهة التحرير اإلرترية العليا، خبالف عناصر احلركة اإلسالمية الشبابية اليت مل يكن هلا 

تدافعية ذلك االختالط مع خمتلف التوجهات السياسية والفكرية يف الساحة اإلرترية ما عدا تلك احلاالت ال

بني اجملموعتني كانت أقوى من نقاط االختالف  ةقواسم املشرتكالالقليلة يف االحتادات الطالبية، غري أن 

 اليت تتمثل يف صقل التجارب ويف الوسائل واألساليب.

ويف الوقت ذاته كانت هناك خصائص لكل طرف مل تكن للطرف اآلخر. وبعبارة أخرى كانت  

عناصر اإلسالمية القادمة من اجلبهة متقدمة اللة للطرف اآلخر. فكانت هناك خصائص يف كل طرف مكم

يف فهمها لرتكيبة الواقع اإلرتري الدينية والثقافية والقومية املعقدة حبكم مكتسباهتا السياسية وخربة تعاملها 

مث يف التحالفات مع األطياف السياسية واالجتماعية يف الساحة اإلرترية أثناء عملها يف أجهزة اجلبهة العليا 

بينما   عوجاج جبهة التحرير اإلرترية من الداخلايب و اإلسالمي لتصحيح و مع الفصائل ذات التوجه العر 

عرب مراحلها املختلفة وكانت قياداهتا وقواعدها من  اكتسبتهكان للحركة اإلسالمية اإلرترية رصيد تنظيمي 

رأسها قيادة مباشرة  تدفق ابحليوية والفعالية وكان علىفئة هامة يف اجملتمع اإلرتري وهي فئة الشباب اليت ت

 . شرعيتها السياسية من املؤمترات اكتسبتللعمل 

ومهما يكن من أمر فإن العناصر اإلسالمية واحلركة اإلسالمية اإلرترية قد اتفقت بعد تلك 

ىل اتفاق بشأن إبقاء تكوين كيان إسالمي موحد يف إرتراي. كما توصل الطرفان إ علىاملناقشات واحلوارات 

احلركة اإلسالمية هبياكلها وقيادهتا كيااًن سراًي، وأن ينشئوا منظمة الرواد املسلمني اإلرترية كواجهة سياسية 

 .بقيادة حممد إمساعيل عبده وحامد صاحل تركي ومها من القيادات اإلسالمية املفرج عنها من السجن معلنة

 اخلالصة

بهة التحرير اإلرترية قد دفعت مثنًا ابهظًا لتعرض جمموعة سعيد حسني جخل إّن العناصر اإلسالمية يف دا

للتصفية اجلسدية ولتعرض تيار اإلصالح من الداخل للسجن والتعذيب من قبل أجهزة اجلبهة يف امليدان، 
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إاّل أّن منو احلركة اإلسالمية اإلرترية يف مسار آخر يف اخلارج بعيدة عن تلك الصراعات والتجاذابت 

ن تلك اخلسائر اليت تكبدها يف الداخل، عاإلسالمي  جتاهالسياسية يف داخل الثورة اإلرترية قد عوض اال

وابتفاق بني القيادة القادمة من سجن اجلبهة وقيادة احلركة الناشطة يف اخلارج لتكوين كيان موحد بينهما 

مل مع متطلبات املرحلة، م استطاعت احلركة أن متتص تلك اخلسائر وبسرعة توجهت للتعا1981عام 

وتبلورت على شكل كيان سياسي له واجهة عامة ممثلة يف منظمة الرواد املسلمني اإلرترية وهياكل سرية 

أخرى، لرتتسم خارطة الصراعات السياسية يف الساحة إىل تيارين أساسيني تيار اليسار مبختلف مدارسه 

 والتيار اإلسالمي. 
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 املبحث الرابع

 د املسلمني اإلرتريةمنظمة الروا

أتسست منظمة الرواد املسلمني اإلرترية بناًء على احلوارات واملناقشات واالتفاقيات بني الطرفني واليت 

وحددت  1م للشعب اإلرتري7/11/1981اإلشارة اليها وأعلنت بياهنا السياسي األول بتاريخ  تسبق

نظمة مجاهريية مستقلة هتتم ابلعمل اإلسالمي فيه منطلقاهتا ورؤاها، وأعلنت فيه عن نفسها على أهّنا م

السياسي يف إرتراي، وتسعى لتمتني التآخي والتعاون بني املسلمني واملسيحيني على مبادئ األداين 

السماوية السمحة. كما تعىن برتسيخ مبدأ الوحدة الوطنية بني كافة أبناء الشعب اإلرتري، وأن يكون مبدأ 

قوق والواجبات للمواطنني، واالبتعاد عن استغالل تباينات اجملتمع اإلرتري يف املساواة بينهم على أساس احل

تضمن  العمل السياسي. كما دعت فيه فصائل الثورة اإلرترية إىل االلتزام مببدأ ممارسة الدميقراطية اليت

مبتغاها النهائي القضية اإلرترية إىل  إليصالتعايش التيارات الفكرية والسياسية يف إرتراي ابعتبارها وسيلة 

وضمان التعايش السلمي يف اجملتمع اإلرتري اثنيا. كما نددت ابلعنف  وهو التحرير من االستعمار أوال

واالقتتال بني جبهة التحرير اإلرترية واجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي ودعت إىل نبذ العنف بينهما. وأدانت 

 2يوبية لصاحل طرف يف اخلالفات اإلرترية.التدخل العسكري للجبهة الشعبية لتحرير جتراي اإلث

ويرى الناظر يف هذا التحليل عمق قراءة القائمني عليه للواقع اإلرتري السياسي املعقد وقتئذ  

 ملعرفتهم املسبقة به كما خلص ذلك أحد الباحثني يف الفقرات اآلتية: 

                                                                 
  382مصدر سابق ص ،  إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
  383 – 382ص  املصدر السابق، 2
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"وابلنظر إىل هذه املواقف جمتمعة يتضح لنا مدى إحاطة قادة منظمة الرواد املسلمني ابملشاكل 

اليت كانت تعاين منها الساحة السياسية اإلرترية وقتئذ. ويف الوقت ذاته قد أظهر هذا الطرح احلديث 

دًا سياسيا يدور يف املنظمة يف موقف جينح للسلم مع كافة القوى اإلرترية، مع إعطاء صراعها الفكري بع

 1فلك احلوارات الدميقراطية"

االستعمار  واملطالبة بدحر مع خطاب الثورة اإلرترية إن خطاب منظمة الرواد كان منسجماً 

اإلثيويب، وإن كانت مل حتدد يف بياهنا األول الوسائل النضالية لتحقيق ذلك. ومل حتمل املنظمة شعارات 

ن العربية. وكانت مدارات كاليت كانت ترفعه احلركات اإلسالمية يف البلدامتكني الدين اإلسالمي يف إرتراي  

حرتام األعراف ومعتقدات ادور حول التعايش السلمي بني خمتلف عناصر اجملتمع اإلرتري، و تخطاهبا 

ة الدميقراطي الوسائلاجملتمع اإلرتري، ونبذ العنف واالقتتال بني الثوار، والتمسك مببدأ احلوارات وممارسة 

 .آنذاك عامة تشاركهم فيها القوى الثورية يف الساحة اإلرترية حلل اخلالفات. وكانت هذه كلها مهوماً 

فإن احلركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها العلنية منظمة الرواد املسلمني  مهما يكن من أمر،و 

ياكلها السرية والعلنية ،بكامل ه2م1982اإلرترية عقدت مؤمترها الثاين بعد تلك الرتتيبات بعام أي عام 

لى اجلماهري واالهتمام بقطاع الشباب عيف السودان اخلرطوم، وأقرت يف ميثاقها السياسي االنفتاح 

والطالب وربط خالايها يف املدن اإلرترية املختلفة بعملها يف السودان. ويف هناية املؤمتر انتخبت قيادة 

إدريس عافة دورته بسبب سفره بظرف  يحممد علجديدة على رأسها حممد على إدريس عافة ومل يكمل 

 3العمل إىل اململكة العربية السعودية، فخلفه يف القيادة حممد عثمان صاحل املعروف أبمري املؤمنني.

                                                                 
  383املصدر السابق،ص  1
 م( 29/12/2012) يف املقابلة مع الباحث ، إدريس على نور2
 م(29/12/2012) يف املقابلة مع الباحث ، إدريس على نور 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

226 

 

وبعد املؤمتر الثاين تغلغل أفرادها يف املؤسسات اخلريية العاملة يف الشأن اإلرتري يف املدن الشرقية 

دها أيضًا يف احتادات الطالب والعمال التابعة لفصائل الثورة اإلرترية املختلفة،  تغلغل أفرا كما  يف السودان

نشط أفرادها يف الدعوة اإلسالمية ويف النشاط التعليمي يف الداخل ويف معسكرات الالجئني اإلرتريني  كما

  1يف شرق السودان

م من أهّنا كانت تتبىن منهج الرغ ىوجتدر اإلشارة هنا إىل إّن منظمة الرواد املسلمني اإلرترية عل

اإلخوان املسلمني إاّل أهّنا مل تكن اتبعة تنظيميًا لتنظيم اإلخوان املسلمني العاملي، وإن كان التعاون يف 

اجملاالت العامة كان قائما مع اإلخوان املسلمني بشكل عام وجناحي احلركة اإلسالمية السودانية بشكل 

 الواقع اإلرتري، على نظمة. وهذا يتضح من منطلقاهتا والرتكيز الشديدخاص، مع االستقاللية التنظيمية للم

ويتبني ذلك بصورة جلية يف بياهنا األّول الذي سبق تناوله، ويف بياهنا الذي أصدرته يف سبتمرب عام 

والذي بيّنت فيه أهدافها ومنطلقاهتا على  2م حتت عنوان "مهوم اإلسالم واملسلمني يف إرتراي "1984

 اليت:النحو ا

 "اعتماد مبدأ التثقيف والرتبية اإلسالمية للمسلمني. .1

 اعتماد مبدأ املشاركة يف النشاطات الوطنية املختلفة. .2

 االهتمام مبجاالت التعليم النظامي املوجه يف الوسط االجتماعي اإلرتري. .3

ذلك يعترب االسهام والعمل على حتقيق الوحدة الوطنية بني فصائل الثورة اإلرترية على اعتبار أّن  .4

 خطوة أوىل لتحقيق النصر على العدو اإلثيويب.

 3كشف التوجهات السياسية واحلزبية والعقائدية واملطالبة حبرية النشاطات السياسية وعلنيتها " .5

                                                                 
 م(7-8-2014)  الباحثيف املقابلة مع  ، على حممد حممود 1

 قدم لنيل درجة املاجستري، حبث غري منشور "1990-1950 الدعوة إاِلسالمية يف إرتراي ما بني" بيان ، صاحل من الرسالة العلمية نقال 2
 241ص . (1992 اململكة العربية السعودية، ، ااِلمام حممد بن سعود إاِلسالمية )جامعة

 241ص  املصدر السابق من نقالً  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

227 

 

 ن تستقطب أعداداً أوخالل تلك الفرتة استطاعت احلركة اإلسالمية اإلرترية بكياهنا السري والعلين 

من معسكرات الالجئني اإلرتريني يف شرق السودان واملدن السودانية األخرى، مقدرة من داخل إرتراي، و 

 ومن الطالب اجلامعيني يف السودان والسعودية ويف الدول العربية األخرى يف صفوفها.

اليت بدأت عام  "نشرة الرائد املسلم"عرب إصداراهتا مثل إىل الناس  توصل رسالتهاالرواد وكانت منظمة  

مل تستمر، كما كان احتاد الطلبة والشباب للمنظمة يصدر نشرة البشري، إضافة إىل م واليت 1983

يف املناسبات، وإجرى املقابالت مع اجملالت اإلسالمية يف اخلارج  تاللقاءات اخلاصة، وإصدار البياان

 .1واملشاركة يف الندوات والسمنارات وغريها 

بدأ أثره يظهر للعيان يف الساحة وخاصة تلك  إّن اهتمام احلركة منذ البداية بعنصر الطالب قد

العناصر اليت كانت تعمل يف االحتادات الطالبية والعمالية يف فصائل الثورة اإلرترية، وكانت هذه العناصر 

تدخل دومًا يف صراعات مع عناصر اليسار يف تلك االحتادات أثناء االجتماعات واملناشط التنظيمية 

خاصة املرتبطة ابلشعائر التعبدية كرفع اجللسات ألداء الصلوات وابلذات صالة يف القيم الدينية و  العامة

قصري، ومثله يف صيغة وقفة احلداد للشهداء، ونظرية داروين للتطور رتباطهما بزمن املغرب واجلمعة ال

 . 2التارخيي لإلنسان يف الدورات التثقيفية اليت كانت تعقد

المية يف هذه االحتادات أن تتقلد فيها املناصب القيادية ومع مرور الزمن استطاعت العناصر اإلس

األمر الذي أدى لتغيري سلوك العناصر اليسارية يف االحتادات يف تلك األمور، وأصبحت هذه األمور 

األمر الذي له  كان عليه األمر سابقاً   حقوقا مكفولة على املستوى الالئحي ملن يريد أن ميارسها خبالف ما

                                                                 
 املصدر السابق  1
مث يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص اإلسالمي  أحد القيادات الشابة يف احلركة اإلسالمية اإلرتريةعثمان حممد نور،  2

  م(2012-12-29 )البحثية معه الباحث يف اخلرطوم املقابلة  أجرى سالمي اإلرتري للعدالة والتنمية.مث احلزب اإل اإلرتري
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أن العناصر اإلسالمية رغم قلتها داخل تلك الكياانت استطاعت أن تشكل  ال وهي،دالالت واضحة أ

 1ن من انحية وابحلد من أتثري اليسار من انحية أخرى.يرأاًي عامًا ابلتأثري على اآلخر 

وعلى الرغم من أن كل هذه النشاطات للحركة اإلسالمية اإلرترية يف السودان حتت مظلة الرواد  

م، عندما كانت 1984مل تكن معروفة لدى اجلهات األمنية السودانية حىت عام  إهناإال ة املسلمني اإلرتري

تعد منظمة الرواد املسلمني ملؤمترها الرابع. وأثر معرفة املخابرات السودانية بنشاطها يف داخل السودان على 

 .2أدائها حيث تعرضت املنظمة ملضايقات أمنية مما جعلها تؤجل مؤمترها لعام كامل

وقد نوقشت يف هذا املؤمتر  3م عقدت مؤمترها الرابع يف مدينة بورتسودان السودانية.1985ويف عام 

التطورات التنظيمية والسياسية اليت شهدهتا احلركة يف تلك الفرتة، كما انقش املؤمترون كيفية تطوير ميثاق 

اجهة التحدايت اليت كانت سياسي يتناسب مع تلك التطورات السياسية والتنظيمية اليت حتققت، وملو 

تواجه العمل اإلسالمي يف الساحة اإلرترية، كما "متيز هذا املؤمتر بوضع األسس والربامج العملية لتوحيد 

املنظمات اإلسالمية يف الساحة اإلرترية، مع وضع الشروط املتعينة الستمرارية الوحدة وجتنب تكرار جتارب 

. ويف هناية املؤمتر انتخبت قيادة جديدة 4قاهتا الوحدوية املتعددة"التنظمات اإلسالمية اليت فشلت يف اتفا

وواصلت يف حتقيق كسب مقدر يف أوساط الطالب يف الشرق 5الرمحن  رأسها ضياء الدين عبد على

م 1987األوسط والفئات املتعلمة األخرى كما اهتمت بتأصيل األسس التنظيمية واإلدارية. مث يف عام 

مساعيل عبده على رأس قيادهتا، وأقرت يف إحممد  واختريمية اإلرترية مؤمترها اخلامس عقدت احلركة اإلسال

هذا املؤمتر مواصلة احلوارات مع اجلبهة اإلسالمية اإلرترية للتوحد معها، كما قررت فيه إنشاء كيان خاص 

                                                                 
 م(29-12-2012) مع الباحث  املقابلة عثمان حممد نور يف 1
 م(7-8-2014)  املقابلة للباحث يف حديث على حممد حممود 2
 م(29/12/2012)  نور للباحث يف املقابلة حديث إدريس على 3
   386ص  .مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 4
 م(29/12/2012)  بلةللباحث يف املقا نور حديث إدريس على5
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 بم حتت مسمى االحتاد اإلسالمي للطالب والشبا1987للطالب والذي أسس الحقًا يف فرباير 

 .1اإلرتري

-1980وابلنظر يف اتريخ احلركة اإلسالمية اإلرترية يف مرحلتها األوىل وخاصة يف الفرتة ما بني 

 :م ميكن استنتاج األمور اآلتية1988

: ضعف جبهة التحرير اإلرترية بعد استفحال اخلالفات واالنشقاقات فيها يف عقدها الثاين وخروجها أوال 

م بفعل اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي وحليفتها اجلبهة الشعبية لتحرير 1981النهائي من امليدان عام 

ونتيجة لذلك بدأ العد التنازيل لتنامي مجاهري اليسار يف أوساط اإلرتريني املسلمني  تقراي اإلثيوبية،

وخاصة الطالب يف منطقة الشرق األوسط، األمر الذي جعل الساحة مفتوحة أمام احلركة 

قطاب أعضاء جدد يف صفوفها ومل ميض وقت حىت ظهرت احلركة اإلسالمية اإلرترية ستاإلسالمية ال

وواجهتها املعلنة منظمة الرواد املسلمني تتأصل يف أوساط الطالب وحتقق مكاسب مقدرة يف 

أوساط الفئات املتعلمة األخرى اليت كانت تنفر من األطروحات اليسارية من منطلق ديين أو 

 فلسفي.

ز اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي كقوة عسكرية يف الساحة بعد اهنيار جبهة التحرير اإلرترية عام برو  اثنيًا:

جباري للبنات م ومواقفها السلبية من بعض قضااي املسلمني وخاصة قضااي التجنيد اإل1981

تقبل  الذي يتنايف مع املوروث الديين واالجتماعي للمجتمع املسلم يف إرتراي، األمر الذي أدى إىل

 اجملتمع املسلم ألي بديل آخر يواجه هذه الظاهرة.

                                                                 
 للباحث يف نور و حديث إدريس على .م1987فرباير  19،  للطالب والشباب اإلرتري البيان اخلتامي للمؤمتر األول لإلحتاد اإلسالمي 1

 م( 29/12/2012) املقابلة
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اثلثًا: إجياد واجهة سياسية معلنة وعلى رأسها شخصيات متمرسة يف العمل السياسي مع طرحها السياسي 

 .على قلتهااملرن، ساعدها للتواصل مع اآلخرين وطرح الفكرة عليهم مباشرة أو عرب أدبياهتا 

بية للحركة اإلسالمية على قيادة االحتادات الطالبية يف السودان بغض النظر سيطرة الكوادر الطال رابعا:

 .1عن تنظيماهتا السياسية وبشكل جزئي يف ليبيا ومصر

كان قائما منها من قبل اجليل األول من احلركة   خامسا: إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة أو تطوير ما

جئني يف السودان، مثل معهد النهضة اإلسالمي اإلسالمية اإلرترية يف الداخل ويف معسكرات الال

والتكافل يف وداحلليو ودار حتفيظ القرآن  ةيف وداحلليو مث خبشم القربة واملعهد اإلسالمي يف أم سقط

ببورتسودان وغريها. وهذه املؤسسات حققت للحركة أكثر من هدف: تعليمي، تربوي، دعوي 

ستقطاب فئة مهمة من الشباب وأساسيًا الوأوجدت وظائف للكادر. وأصبحت رافدًا حيواًي 

. إضافة إىل وجود مؤسسات تعليمية إرترية ضخمة غري 2والطالب من اجلنسني للحركة اإلسالمية

معادية للخط اإلسالمي كجهاز التعليم اإلرتري يف السودان وغريه من املؤسسات واليت يعتقد أبهنا 

 در بشري.لعبت دورًا حيواًي يف رفد احلركة اإلسالمية بكا

سادسا: وجود الجئني إرتريني أبعداد كبرية يف معسكرات املهاجرين يف شرق السودان، األمر الذي سهل 

 .3وصول عناصر احلركة اإلسالمية إليهم والتأثري عليهم

سابعا: تغلغل شخصيات من احلركة اإلسالمية اإلرترية إىل اهليئات اخلريية العاملة يف الشأن اإلرتري يف  

ت الشرقية السودانية وتوجيهها لدعم املؤسسات التعليمية يف الداخل ويف معسكرات الوالاي

 1.املهاجرين يف شرق السودان

                                                                 

  م (7-8-2014) يف املقابلة حديث على حممد حممود للباحث 1 
 م(29-12-2012يف اخلرطوم )  ثمع الباحنور يف املقابلة  عثمان حممد2
 م(29-12-2012يف اخلرطوم ) املقابلة مع الباحث  عثمان حممد نور يف 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

231 

 

اثمنا: وضع احلركة اإلسالمية السودانية القوي والفاعل واملؤثر يف الساحة السودانية بعد اتفاق املصاحلة مع 

ئل املشرتكة بني إرتراي والسودان يف حكومة منريي، مع وجود شيوخ وأفراد فيها من أصول القبا

 الوالايت الشرقية أفاد احلركة اإلسالمية اإلرترية ماداًي ومعنواًي.

اتسعا: عالقات احلركة مع اإلخوان املسلمني يف العامل وتعاملها مع طريف احلركة اإلسالمية السودانية أفادها 

 .بتجارب تنظيمية وسياسية وتعليمية

سدة  إىل عن وصول الثورة اإليرانية فضالً ، إلسالمية يف العامل اإلسالمي والعريبعاشرًا: بروز الصحوة ا

احلكم وانتصارات اجملاهدين يف أفغانستان على االحتاد السوفييت، ووقوف املعسكر الغريب والعامل 

مل اإلسالمي أبسره معها حملاربة الشيوعية يف أفغانستان ساهم يف انتعاش احلركات اإلسالمية يف العا

 مبا فيها اإلرترية.

حادي عشر: وجود مبدأ تداول السلطة يف احلركة اإلسالمية عرب مراحلها املختلفة، حيث عقدت احلركة 

 وحيث مت تغيري القيادة فيها يف كل مؤمتر.، مؤمترات يف خالل تسعة أعوام سةمخ

ر بني أفرادها، وقلص من اثين عشر: اهتمام احلركة ابملشروعات الرتبوية والدعوية ساهم يف تقوية األواص

بينهم وأدى إىل التناغم والتجانس يف رؤية احلركة، وهذه األمور حبد ذاهتا كانت جاذبة  الفروقات

 لبعض األشخاص لالنضمام إليها.

اثلث عشر: إّن احلركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها منظمة الرواد املسلمني مل تتعرض إىل انشقاقات  

الذي  خرى وكانت السمة البارزة فيها التجانس الفكري والسياسي، األمركالفصائل اإلرترية األ

 يوحي بوجود هياكل تنظيمية وإدارية وآليات إلدارة الصراع يف داخلها.

                                                                                                                                                                                             
 384ص  .مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية،  إيلوس 1
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يف وهلة األوىل رابع عشر: إن احلركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها منظمة الرواد املسلمني بدأت منذ ال

الذي جعل احلركة تتمتع بطبقة متوسطة من  األمر سني والطالبأوساط الطبقة املتعلمة من املدر 

اجملتمع اإلرتري وبكادر متعلم يتميز بدراسة نظرية وعلمية للقضااي السياسية وللمفاهيم التنظيمية إىل 

حد ما، وهذه األمور يف حد ذاهتا كانت ميزة جاذبة إليها من انحية وسلبية من انحية أخرى حيث 

 ة ومل تكن حركة مجاهريية كما سيأيت بيان ذلك يف فقرة مستقلة.يصفو  أصبحت احلركة حركة

عتقاالت من غتياالت وااليف داخل جبهة التحرير اإلرترية لال ةإن تعرض العناصر اإلسالمي خامس عشر:

كبري يف تفكريها النظري وأطروحاهتا السياسية حىت بعد ضعف   أتثريقبل حزب العمل الثوري كان له 

 ري يف إرتراي حيث جتد أّن أدبيات احلركة اإلسالمية مثقلة مبعاداته.التيار اليسا

تركيزها على فئة حمدودة من الصفوة رترية سادس عشر: من املآخذ اليت تؤخذ على احلركة اإلسالمية اإل

املتعلمة من أساتذة وطالب ومثقفني يف الداخل واخلارج ومل تكن حركة مجاهريية تضم يف عضويتها 

ت اإلرترية املسلمة من رعوية وفالحية وقيادات تقليدية اجتماعية اخل...، إضافة إىل اهّنا  مجيع الفئا

كانت حركة مغرتبة ترعرعت يف اخلارج وكانت تعاين من ضعف إعالمي إليصال رسالتها لعامة 

بل األكثر من ذلك  مجاهري،تكون حركة  يف أنالناس. لكل هذه األمور أخفقت احلركة اإلسالمية 

إاّل يف أوساط الطبقة املتعلمة لدرجة أن جهاز األمن السوداين اليت تنشط احلركة  ةتكن معروفمل 

 م.1984ئا حىت عام ياإلسالمية اإلرترية يف أرضه مل يكن يعرف عنها ش

 اخلالصة

استطاعت أن حتقق كسباً  أهّنا من مكاسب احلركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها منظمة الرواد املسلمني

رًا يف أوساط الطالب والعّمال والفئات املتعلمة األخرى يف الشرق األوسط كما استطاعت أتصيل مقد

خالل تسع سنوات ومتّ  تمخسة مؤمترااألسس التنظيمية واإلدارية، ومبدأ تداول السلطة حيث عقدت 
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انت حركة خنبوية ومن السلبيات اليت صاحبت احلركة يف تلك الفرتة هي أهّنا ك تغيري القيادة يف كل مؤمتر.

تضم يف صفوفها مجيع فئات اجملتمع املسلم اإلرتري، كما أّن ُجّل نشاطها كان يف خارج  ومل تستطع أن

 إرتراي وكانت تعاين من ضعف إعالمي إليصال رسالتها إىل عامة الناس يف إرتراي.
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 املبحث اخلامس

 حوارات القوى اإلسالمية من أجل التوحد

املسلمني اإلرترية هي وحدها اليت كانت تنشط يف الساحة السياسية اإلسالمية  مل تكن منظمة الرواد

متداد للمدرسة السلفية يف ااإلرترية يف تلك الفرتة، فكانت هنالك اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي وهي 

احلوارات إرتراي، وكانت جتري بني التنظيمني حوارات لفرتة طويلة للتوحد يف كيان واحد. وقبل اخلوض يف 

اليت جرت بينهما فال بد من معرفة ماهية التيار السلفي السياسي يف إرتراي ويف مقدمته اجلبهة اإلسالمية 

 لتحرير إرتراي اليت كانت تتفاوض معها منظمة الرواد املسلمني اليت سبق تناوهلا. 
 

 أوال: اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي 

السلفي يف إرتراي. ويبدو أّن فكرة  جتاهكيان سياسي أسسته عناصر اال  اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي هي

أتسيس هذا التنظيم جاءت من عمر حاج إدريس الذي كان متفرغا آنذاك لشؤونه اخلاصة يف اململكة 

العربية السعودية، بعد أن أبعدته جبهة التحرير اإلرترية من جهازها االقتصادي يف منتصف السبعينيات من 

. 1ملاضي بتهمة أنه من العناصر اإلسالمية اليت تعرقل تقدم حزب العمل اليساري يف الساحة اإلرتريةالقرن ا

وبعد تفكك جبهة التحرير اإلرترية اجمللس الثوري، وإخالئه الساحة، ودخوهلا األراضي السودانية عام 

سياسي وأعلن ستأنف عمر حاج إدريس نشاطه الام، وانشطارها إىل عدة تنظيمات متصارعة. 1981

من اململكة العربية السعودية عن أتسيس تنظيم إسالمي حيمل اسم اجلبهة اإلسالمية الوطنية 1982عام 

. وبعدها كثف من اتصاالته ابلعناصر اإلرترية املنضوية يف مجاعة أنصار السنة احملمدية يف  2لتحرير إرتراي

                                                                 
 388 ص .مصدر سابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
 389-388 ص .املصدر السابق 2
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صر من مجاعة أنصار احملمدية هلذه الفكرة، كسال ابلسودان حلثهم على تبين هذا التيار. فاستجابت عنا

عضواً كلهم من  17وبدأت تنشط لنشرها يف أوساط اإلرتريني. وعقد هبذا اخلصوص لقاء متهيدي حبضور 

هللا آدم  عن تكوين جلنة مؤقتة تدير العمل برائسة عبد اللقاء مجاعة أنصار السنة احملمدية، وقد أسفر هذا

ماليًا. ومن األمور اليت مت االتفاق عليها يف هذا  ًا، وآدم جماوراي أميناً عيسى، وحممد خري إدريس سكرتري 

اللقاء أيضًا تعديل االسم من اجلبهة اإلسالمية الوطنية لتحرير إرتراي إىل اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي. ومت 

م 1983-1-25إبالغ مؤسس اجلبهة يف السعودية بذلك والذي مل يكن من احلضور. وابلفعل صدر يف 

 .1عبارة الوطنية من اسم اجلبهة منهسقطت أبيان تصحيحي 

وبدأت عناصر اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي تركز على توعية اجلماهري اإلرترية ابلعمل السياسي 

اإلسالمي يف السودان وأماكن جتمعات اإلرتريني يف املهجر وكثفت من اتصاالهتا ابلتجمعات الطالبية 

خنراط فيها، وتبين رى لبلورة أهداف تنظيم اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي ودعوة الناس لالوالفئات األخ

مبدأ اجلهاد املسلح ضد االستعمار اإلثيويب. ونتيجة لتلك اجلهود اليت قامت هبا عناصر اجلبهة اإلسالمية 

يني يف السودان وخباصة من لتحرير إرتراي استطاعت اجلبهة اإلسالمية أن تستقطب أعدادًا مقدرة من اإلرتر 

 يف املؤسسات التعليمية يف السودان ودول اخلليج العريب. الدارسنيالطالب 

م عقدت اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي مؤمترها األول يف السودان حبضور 1985-12-24ويف 

 ميمؤسسها عمر حاج إدريس والذي أصدرت فيه بياهنا السياسي الذي طرحت فيه البديل اإلسال

أّن هذا البديل جاء بعد فشل مجيع مساعي الوحدة الوطنية والبدائل األخرى يف  وصرحت يف البيان

 .2إرتراي

                                                                 
 390-883ص  ، املصدر السابق1
 390ص  ، املصدر السابق 2
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واجلدير ابلذكر هنا أّن اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي كانت جتد وقتئٍذ دعما من اجلهات السلفية 

ن أمثال ) الشيخ ( حممد احلسن بشكل عام ومن بعض قيادات مجاعة أنصار السنة احملمدية يف السودان م

القادر رئيس أنصار السنة احملمدية يف كسال، حبكم أّن القائمني عليها ينتمون إىل تلك املدرسة، ومل  عبد

أنصار السنة،وذلك ألّن بعض قياداهتا وكوادرها كانوا يرون أّن  مجاعةالدعم ابإلمجاع يف داخل  ايكن هذ

هجها الدعوي، وانطالقًا من هذا املبدأ عارضوا مشروع اجلبهة حنراف عن مناابلسياسة هو  االنشغال

 .1اإلسالمية لتحرير إرتراي

اإلسالمية يف اغسطس  ىوظلت اجلبهة اإلسالمية تزاول نشاطها حىت دخلت يف وحدة مع القو 

 كما سيأيت بيانه الحقًا.  م1988عام 
 

 اثنيًا: االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي

م،ونشط يف العمل الطاليب 1985سالمي لطلبة إرتراي يف الكويت يف اغسطس ظهر كيان االحتاد اإل

النقايب كممثل للتيار السلفي، وحول أسباب نشأة االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي يقول علي سليمان حممد 

 جاماالنسالكويت مبتعثني من قبل جبهة التحرير اإلرترية ومل نستطع  حتاد:"جئنا إىلوهو أحد املؤسسني لال

مع احتادها الطاليب والسبب يف ذلك أننا جئنا من خلفيات خمتلفة حيث أننا كنا ندرس معاهد أنصار 

السنة احملمدية وكنا خنتلف يف توجهاتنا عن التوجهات اليت كانت مسيطرة يف جبهة التحرير اإلرترية ويف 

 .2نشاء كيان ميثلنا"إاحتاداهتا ومن هنا جاءت فكرة 

كيف ترسل جبهة التحرير اإلرترية وهي اليت سيطر عليها   در إىل الذهن هو:والسؤال الذي يتبا

ألّن حزب  سؤال مهم: وهذا ؤسسات اإلسالمية؟املحزب العمل الثوري طالاًب من معاهد إسالمية إىل 

                                                                 
 م(29/10/2012يف لندن )  مع الباحث حديث جالل الدين حممد صاحل يف املقابلة 1
حركة اإلصالح مث  مث حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري ، أحد العناصر القيادية يف االحتاد اإلسالمي لطلبة إرترايحديث علي سليمان حممد،  2

 م (15/12/2012السودان ) يف كسالمعه الباحث البحثية  املقابلة أجرى اإلسالمي اإلرتري ،
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العمل الثوري الذي سيطر يف مفاصل جبهة التحرير اإلرترية كان خيوض معارك ضارية مع الشخصيات 

وجه اخلصوص، وكان يعترب األعراف احلميدة ومسائل التدين من أمور  ىعام واإلسالمية عل املتدينة بشكل

الرجعية والتخلف، فكيف يرسل طالاًب من معاهد دينية إىل مؤسسات إسالمية؟! ولعل اإلجابة تكمن يف 

مع اجلناح  يف خالف شديد آنذاكتنافس فصائل الثورة اإلرترية، وخاصة أّن جبهة التحرير اإلرترية كانت 

املنشق منها بزعامة عثمان صاحل سيب، وكان سيب موثوقا لدى الدوائر العربية وخباصة اخلليجية منها، فرأت 

جبهة التحرير اإلرترية اغتنام الفرصة وقبول هذه املنح املقدمة إليها وأن ردها سوف يقوي اجلناح اآلخر 

كما يثبت شيوعية جبهة التحرير   انحية، حيث ميكن أن يغتنمها عثمان صاحل سيب ويستفيد منها من

 اإلرترية اليت كانت متهمة هبا وحماربتها للمفاهيم الدينية يف إرتراي للجهة املاحنة من جهة أخري.

الطالب هلذه املنح من معاهد أنصار السنة احملمدية  إبرسالومن هنا ابدرت كما يبدو للباحث 

وكما يظهر يل فإن ابتعاث هؤالء الطالب غري  عودية.ومن معاهد أخرى، إىل كل من قطر والكويت والس

املنسجمني مع أفكار التيار اليساري املهيمن يف مسار احتادات جبهة التحرير اإلرترية آنذاك جاء ضمن 

له فروع يف  توعلى كل حال فإن االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي نشأ يف الكويت وأصبح هذه املعادلة.

م عقد مؤمترين يف السودان، وكان غالبية 1989-1985يف الفرتة ما بني ويف السعودية، و  السودان

اجلميع، وكان يلتقي مع  علىعضويته من خلفيات معاهد أنصار السنة احملمدية، لكنه كان منفتحا 

 .1القيادات الوطنية كعثمان صاحل سيب، وعبد هللا إدريس، وحممد إمساعيل عبده وآخرين

 :2الحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي ومن اإلجنازات اليت حققها ا

 التوجه اإلعالمي الواضح عرب انفذة جملة الغرابء. -أ
                                                                 

 املصدر السابق  1
مث حركة اإلصالح  مث حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري ، أحد العناصر القيادية يف اإلحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي حسن حممد سلمان 2

وعلي .  م(12/12/2012السودان ) يف اخلرطوم معه الباحثالبحثية  ملقابلةا أجرى يسا للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري ،رئ اإلسالمي اإلرتري مث
  م(15/12/2012)  سليمان حممد املقابلة مع الباحث
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النشاط يف العمل اإلغاثي وخاصة أثناء تعرض مناطق املهاجرين اإلرترين يف شرق  -ب

 م.1985السودان للمجاعة عام 

 دعم مايل للجبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي. -ج

السمنارات، وإخراج التيار السلفي من الفهم  حماولة لصناعة جمموعة متجانسة من خالل -د

 التقليدي للسياسة إىل التعاطي اإلجيايب مع اجلانب السياسي.

 للمنظمات الطالبية. العاملي كتساب عضوية مراقب يف االحتاد اإلسالميا  -ه

السعي لتأسيس عمل إسالمي يف الساحة وأخذ بعض اخلطوات لإلعداد للعمل العسكري  -و

 للتدريب يف أفغانستان.بعض الشباب  إبرسال

م اشرتك االحتاد مع اجلميع يف التعبئة العامة، ودفع بقوة لكي ينجح 1988وبعد انتفاضة  -ز

 م الذي انبثقت منه حركة اجلهاد اإلسالمي االرتري.1988مؤمتر 

وعلى العموم فإن من بعض السلبيات اليت صاحبت مسرية العمل السلفي السياسي كان تباعد 

، فكان مؤسس اجلبهة اإلسالمية عمر حاج إدريس يعيش يف السعودية، بينما كانت قياداهتا قياداهتا مكانيا

. 1املباشرة للعمل التنظيمي يف السودان، وكانت قيادات االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي يف دولة الكويت

 واحدًا، وكان ذلك بعد وإّن اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي مل تعقد طوال مسريهتا السبع سنوات إال مؤمتراً 

املساعدة  ةالتنظيميأربع سنوات من أتسيسها، األمر الذي يدل على أهّنا كانت تفتقد إىل بعض املعايري 

 .2لتقيم األداء من عدمه

وعلى الرغم من " أن اجلبهة اإلسالمية كانت قّوة إسالمية تتبين مبدأ اجلهاد اإلسالمي املسلح 

لمني اإلرترية إال أننا جند أّن منظمة الرواد املسلمني واجلبهة اإلسالمية لتحرير مثلها مثل منظمة الرواد املس

                                                                 
 391- 390ص ، مصدر سابق،إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
 391-390 ص ، املصدر السابق2
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ستعمار اإلثيويب، بل ظل نشاطهما منحصرًا يف توجيه مل تتمكنا من املشاركة يف املواجهة العسكرية لال إرتراي

 .1املسلمني اإلرتريني وحتريضهم على تبين اجلهاد اإلسالمي ضد االستعمار اإلثيويب"
 

 لتحرير إرتراي  واجلبهة اإلسالميةحوارات منظمة الرواد املسلمني اإلرترية : اثلثاً 

وأقصد هنا ابحلوارات سلسلة اللقاءات واحلوارات اليت دارت بني اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي ومنظمة  

يف الساحة  م من أجل توحيد الفصيلني اإلسالميني1988-1982الرواد املسلمني يف الفرتة ما بني 

اإلرترية، ملواجهة التحدايت الداخلية املتمثلة يف التيارات العلمانية، ويف مواجهة االستعمار اإلثيويب الذي  

 كان جامثا يف إرتراي.

م وبعد شهور من أتسيسها ظهرت 1981ومن املعلوم أّن منظمة الرواد املسلمني أتسست عام 

،وكان ظهورمها يف وقت متقارب. ويف تلك الظروف احلالكة 2اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي يف الساحة

اثرت ختوفات لدى كثري من الناس من أن أوبعد هزمية جبهة التحرير اإلرترية، وخروجها من الساحة، 

تتسبب هذه اجملموعات يف متزيق ما تبقى يف الساحة اإلسالمية اإلرترية املمزقة أصال بسبب احلرب األهلية 

اإلرترية حينئذ. ويبدو أن عناصر الفصيلني كان قد انتاهبم أيضاً نفس الشعور، لذا بدأت  بني فصائل الثورة

مستوى األفراد مث على مستوى اللقاءات الرمسية بني قيادات الفصيلني، للتغلب على  ىاللقاءات بينهم عل

جملموعتان تلك املخاوف وهتدئتها، وبعد جولة من احلوارات ومناقشة مجيع الرؤى واألفكار وجدت ا

نفسيها تتفقان يف املشروع اإلسالمي يف إرتراي، مع اختالفهما يف الفكر واملنطلقات، لكوهنما جاءات من 

مدرستني خمتلفتني، املتمثلتني يف مدرسة اإلخوان اليت كانت تتبناها منظمة الرواد املسلمني، ويف املدرسة 

رتراي. وهذا التباين يف املنطلقات الفكرية وعدم السلفية اليت كانت تتبناها اجلبهة اإلسالمية لتحرير إ

                                                                 
 391ص  ، املصدر السابق1
 388ص  ، املصدر السابق2
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الوصول إىل رؤى مشرتكة متهد  دوننسجام يف بعض املفاهيم واألطروحات السياسية بني الفصيلني حال اال

 .1للوحدة الكاملة بينهما من خالل حواراهتم يف املرحلة األوىل اليت استغرقت عامني كاملني

شخصيات إرترية لتقريب وجهات النظر بينهما، وقد تقدمت وساطة  1985ويف سبتمرب عام 

حضر هذ اللقاء ثالثة أعضاء من كل طرف، وبعد نقاشات مستفيضة اتفق الطرفان على أّن الوحدة 

ضرورة دينية، ولتحقيق ذلك وضع الطرفان بعض الثوابت والشروط املتعينة لتحقيقها، ومن مث مت اختيار 

 .2تنفيذ برانمج الوحدة اللجنة العليا لإلشراف على هتيئة و 

ع أن خترتق تلك جهودًا كبرية إاّل أهّنا مل تستطوعلى الرغم من أّن اللجنة العليا قد بذلت 

االختالفات املرجعية بني املدرستني، ولذلك مل تستطع تسوية اخلالفات القائمة يف مجلة من املفاهيم 

مرة أخرى إىل عدم وصول الطرفني إىل الوحدة الذي أدى  واألساليب النضالية، األمر السياسية، والوسائل

ة. وابلرغم من أّن حوارات الطرفني كانت تراوح مكاهنا بسبب التعصب احلزيب حىت وصلت أحياان داملنشو 

إىل حد اجلمود إاّل أّن رغبة التوحد بينهما كانت ابقية يف مجيع املراحل، ويظهر ذلك من اللقاءات املتكررة 

درات ووضع التصورات املتعلقة ابلوحدة اإلسالمية يف إرتراي، ومن أبرزها ورقة الوحدة بينهما، ومن طرح املبا

م واليت حددت 1985عام  اإلسالمية اليت قدمتها منظمة الرواد املسلمني يف مؤمترها التنظيمي الرابع يف

لتنفيذ الوحدة مع فيها التصورات، والرؤى، واهلياكل املناسبة للكيان املوحد، كما حددت اخلطوات العملية 

 اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي على النحو التايل:

عقد املؤمتر التأسيسي لتوحيد الطرفني، حيث ميثل الفصيالن فيه أبعضاء متساوين، كما يتم  -1" 

فيه إجازة الربانمج السياسي املوحد، وتغيري االسم إىل:)اجلبهة اإلسالمية الرائدة يف إرتراي( 

 جديدة مشرتكة للتنظيم اجلديد. ختيار قيادةاو 
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عقد املؤمتر األول للتنظيم اإلسالمي املوحد، حيث يتم فيه إختيار القيادة اجلديدة عرب -2

إىل االنتماءات احلزبية  االلتفاتاالنتخاابت املباشرة مبنية على الكفاءات، واملؤهالت دون 

 .1القدمية"

املبادرات دون إحراز تقدم يف حتقيق الوحدة  وظل احلال بني الفصيلني يف دائرة اللقاءات وطرح

م ملساعدة الطرفني إلمتام 1987املنشودة بينهما، إىل أن توسطت اجلبهة اإلسالمية القومية السودانية عام 

م يف مدينة كسال 1987-2-24الوحدة بينهما، وبسبب جهود الوساطة السودانية توصل الطرفان يف 

 إىل اتفاق وحدوي. 

لك االجتماع تكوين جلنة عليا لتقوم مبهام تعبئة قواعد التنظيمني واإلعداد للمؤمتر وقد تقرر يف ذ

. وبينما كانت أعمال هذه اللجنة تسري ببطئ دامهتهم أحداث 2التوحيدي بينهما يف أقرب وقت ممكن

تيات االنتفاضة الشعبية العفوية ضد اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي لشروعها يف التجنيد اإلجباري للف

املسلمات والذي اعتربه املسلمون منافيًا لدينهم وملوروثهم االجتماعي، فحدثت عدة مواجهات مع منفذي 

 .3التجنيد اإلجباري من قوات اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي يف منطقة شعب ودنكاليا وبركة 

ت املدن وهذه األحداث رفعت نسبة الكراهية للجبهة الشعببة وسط عامة املسلمني، وأصبح 

السودانية احلدودية اليت تقطنها أعداد كبرية من اإلرتريني، ومعسكرات الالجئني اإلرتريني يف شرق السودان 

ستغالل تلك األوضاع املتفجرة سياسيًا حترك خصوم اجلبهة الشعبية تغلي بسبب تلك األحداث، وال

 اليت قادت االنتفاضة الشعبية يف مدينة  لتحرير إرتراي ويف مقدمتهم عناصر اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي

كسال بطريقة نشطة وفّعالة حتت مسمى )اللجنة الشعبية للدفاع عن املستضعفني اإلرتريني( بقيادة آدم 

 ل اجلبهة يف السودان.و جماوراي مسؤ 
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كما نشطت عناصر منظمة الرواد املسلمني يف معسكرات الالجئني للغرض نفسه حتت مسمى   

. وعلى 1اإلسالمي للمهاجرين اإلرتريني( بقيادة عرفة أمحد حممد عضو منظمة الرواد املسلمني)جلنة الوفاق 

أيّة حال، رأى الفصيالن استغالل تلك االنتفاضة واستيعاهبا على املستوى السياسي، وقد دعت اللجنة 

ان، حيث توحدت العليا املنبثقة من الفصيلني يف ظرف أسابيع للمؤمتر التوحيدي يف منطقة مسسم ابلسود

م حتت اسم "حركة اجلهاد اإلسالمي 1988نوفمرب  30اجملموعات اإلسالمية وأصدرت بياهنا األول يف 

 . وسيأيت تناول حركة اجلهاد اإلسالمي ابلتفصيل الحقًا.2اإلرتري"

 اخلالصة

اإلسالمي  ن األوىل سلبية وهي على الرغم من اتفاق الطرفني يف املشروعصاحبت حوارات الطرفني ظاهرات

هنما ينتميان إىل مدرستني يف إرتراي إاّل أهّنما كاان خمتلفني يف املنطلقات الفكرية، ويف املفاهيم السياسية كو 

املتمثلتني يف مدرسة اإلخوان املسلمني اليت كانت تتبناها منظمة الرواد املسلمني واملدرسة السلفية  تلفتنيخم

حرير إرتراي. وهذه االختالفات يف املنطلقات واملفاهيم السياسية أدت اليت كانت تتبناها اجلبهة اإلسالمية لت

إىل عدم وصول الطرفني إىل الوحدة املنشودة بينهما. وأصبحت حواراهتما تراوح مكاهنا حىت وصلت أحياانً 

ظهر إىل حد اجلمود. والظاهرة الثانية إجيابية وهي أّن الرغبة يف التوحد كانت ابقية يف مجيع املراحل، وي

ذلك من اللقاءات املتعددة لبحث سبل التوحد بينهما، وطرح املبادرات ووضع التصورات املتعلقة ابلوحدة 

م ابلوحدة بينهما وذلك استجابة للشارع الذي  1988اإلسالمية يف إرتراي حىت تكللت تلك املساعي عام 

 لقادم.كان يغلي بسبب أحداث دنكاليا وبركة كما سيأيت تناول ذلك يف املبحث ا
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 املبحث السادس

 األحداث اليت سبقت ظهور حركة اجلهاد

كانت يف الساحة اإلرترية منظمة الرواد املسلمني اإلرترية واجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي كما سبق اإلشارة 

مل لذا  ،للتوحد، غري أن هذه احلوارات كانت تراوح مكاهنا طويلةدور بينهما حوارات ملدة تإليهما، وكان 

تؤت أكلها إىل أن دامهت هذه القوى اإلسالمية األحداث اليت عرفت وسط اإلرتريني يف شرق السودان 

م، إثر قيام اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي بتجنيد إجباري للفتيات، األمر 1988ابالنتفاضة الشعبية عام 

ا مبقاومة تلك احلملة التجنيدية. الذي اعتربه املسلمون يف إرتراي ضد موروثهم الديين واالجتماعي، فقامو 

فنشبت مواجهات بني مقاتلي اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي وبعض املواطنني الرافضني للتجنيد اإلجباري 

 . 1للفتيات يف املناطق الذي سبق ذكرها

و حيث استخدم مقاتل وقد سقط ضحية تلك األحداث عدد من املواطنني الرافضني لتلك احلملة

بية يف تلك املواجهات الذخرية احلّية، بينما مل ميلك املواطنون للدفاع عن أنفسهم عدا السالح اجلبهة الشع

 األبيض كالسيوف والعصّي.

وإّن مواجهة اجلبهة الشعبية للمواطنني العزل بتلك القسوة أججت مشاعر املواطنني ضد اجلبهة  

املسلمني بشكل عام ويف أوساط اإلرتريني الشعبية، وأصبح هلذه األحداث وقع كبري يف أوساط اإلرتريني 

القاطنني أبعداد كبرية يف مدن شرق السودان ويف معسكرات الالجئني اإلرتريني على وجه اخلصوص. 

والسبب يف ذلك أّن هذه اجملموعات كانت امتدادًا اجتماعيًا لتلك القطاعات االجتماعية اليت كانت 
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هذه القطاعات تشعر مبرارة من تعرض امتداداهتا للظلم  مسرح األحداث وخاصة يف غرب إرتراي. وبدأت

يف تلك املناطق من ذوي القرىب، األمر الذي كان له التأثري السليب على سوسيولوجيتها جتاه اجلبهة 

عكاسات سلبية يف عالقتها مع اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي اليت مل انالشعبية، وترتبت عليه تداعيات، و 

قات حسنة، ألّن هذه املناطق بشكل عام كانت حمسوبة على جبهة التحرير اإلرترية تكن يف األصل عال

 م.1980اليت كانت مناوئة للجبهة الشعبية قبل هزميتها عام 

ومن هنا بدأت األمور تغلي يف مناطق جتمعات املسلمني اإلرتريني يف شرق السودان وخاصة يف 

ومناطق جتمعات  جئني املنتشرة يف شرق السودانمدينة كسال السودانية احلدودية، ومعسكرات الال

 اإلرتريني يف دول املهجر األخرى لنصرة تلك القطاعات.

لذين سبق ذكرمها وتنظيمات أخرى معادية للجبهة لوقد سعت قواعد التنظيمني اإلسالميني ا

ستيعاب تلك لصاحلها، وال الشعبية لتحرير إرتراي استغالل تلك األحداث املتفجرة وتوظيفها سياسياً 

األوضاع ابدرت القوى اإلسالمية إبجراءات عملية متمثلة يف تشكيل جلنة الدفاع عن املستضعفني 

يف معسكرات الالجئني  اإلرتريني يف مدينة كسال وبتحرك أعضاء جلنة اإلصالح والوفاق اإلسالمية

 اإلرتريني يف السودان لتسويق مشروعها. 

 وكيف تشّكلت هذه اللجان يف تلك الفرتة ابلذات؟  والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ملاذا
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 جلنة الدفاع عن املستضعفني اإلرتريني أواًل:

تشكلت جلنة الدفاع عن املستضعفني اإلرتريني يف مدينة كسال بقيادة آدم جماوراي، القيادي يف اجلبهة 

ندفاع، والفعالية، وأتليب وة االوقد متّيزت هذه اللجنة بق اإلسالمية لتحرير إرتراي ومسؤوهلا يف السودان ،

قطاع كبري من اجملتمع ضد اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، والتأثري يف وجهة تلك األحداث يف املدن الشرقية 

السودانية وخاصة يف مدينة كسال، األمر الذي مهد لتقبل قطاعات كبرية من اجملتمع من تلك املناطق 

ية اليت ظهرت بعد فرتة وجيزة من تلك األحداث وكانت جلنة الدفاع لنداء حركة اجلهاد اإلسالمية اإلرتر 

 1عن املستضعفني أحد مكّوانهتا.

 اثنيا: جلنة اإلصالح والوفاق اإلسالمي للمهاجرين اإلرتريني

بدأت جلنة اإلصالح والوفاق اإلسالمي للمهاجرين اإلرتريني بقيادة عرفة أمحد حممد عضو القيادة يف 

تنشط يف معسكرات الالجئني اإلرتريني الكائنة يف شرق السودان. وكانت  سلمني اإلرتريةمنظمة الرواد امل

جلنة اإلصالح والوفاق اإلسالمي قد أتسست إثر النزاع القبلي يف منطقة مسسم بني الساهو واألساورات 

 . 2حول التسمية

 وذلك أثناء قدوم وبناًء على اخلالف يف التسمية كادت أن تقع فتنة قبلية مدمرة بني الطرفني

الفرقة الفنية للجبهة الشعبية لتحرير إرتراي إىل منطقة مسسم القريبة من مدينة القضارف، وأرادت الفرقة 

دون أن تكرتث لتلك النزاعات القائمة بينهما يف الفنية أن تقدم أعمااًل فنية ابسم الساهو دون األسارات و 

 التسمية. 
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لتني بزعامة عرفة يح والوفاق، إلصالح ذات البني بني القبيف تلك الظروف برزت جلنة اإلصال

أمحد حممد، وهو من خرجيي اجلامعات السعودية، وكان يعمل داعيًة ومعلمًا يف منطقة مسسم وسط 

الالجئني اإلرتريني، وابلفعل جنحت مساعي هذه اللجنة يف إمخاد تلك الفتنة. وقد ذكر للباحث رئيس 

"عندما حدثت الفتنة بني األساورات والساهو يف منطقة  أمحد حممد يف مقابلة جلنة اإلصالح والوفاق عرفة

مسسم بسبب فرقة اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي قمنا أان وآخرون لدرء تلك الفتنة، ومبا أّن اجملموعتني 

الوحدة املتنازعتني مسلمتان استخدمنا آليات القواعد اإلسالمية حلل تلك املشكلة، كتأكيد مفهوم واجب 

فضل ألحد على اآلخر، وأن مسائل أمساء القبائل والقوميات  بني املسلمني، وأّن املسلمني أمة واحدة ال

هي جمرد وسائل للتعارف، وأن هدف من يسعى إىل تعميق وتقسيم املسلمني إىل قوميات وقبائل متقاتلة 

 .1أن هدفه هو فقط متزيقهم إىل جمموعات ضعيفة ومن مث يهيمن عليهم" 

ويبدو أن الفقرة األخرية من كالمه هي إشارة إىل فرقة اجلبهة الشعبية اليت كاد أن يقع احملظور بسببها     

يف منطقة مسسم. وهنا جتدر اإلشارة إىل شئ مهم يف هذه املسألة أاّل وهو إن الفرقة الفنية للجبهة الشعبية 

املوجودة بني اجملموعتني، إال أّن اجلبهة  وإن كان يؤخذ عليها عدم األخذ يف االعتبار تلك احلساسيات

الشعبية لتحرير إرتراي مل تكن هي السبب يف النزاع بينهما كما يعتقد البعض، بل إهّنا مسألة خالف 

 اجتماعي قدمي متشابكة األسباب وغري معروفة للباحث جذورها.

صًدى طيبًا يف نفوس وعلى أيّة حال فإّن جناح جلنة اإلصالح والوفاق يف تلك املهمة، كان له 

املتنازعني بشكل خاص وعلى عموم اجلماهري اإلرترية املسلمة يف تلك املنطقة. وعندما وجدت جلنة 

ودعوهتا يف منطقة مسسم، سعت لتعميم الفكرة يف مجيع  اإلصالح والوفاق قبول الرأي العام جلهودها

ة اإلصالح والوفاق اإلسالمي آنذاك معسكرات الالجئني اإلرتريني يف السودان. وقد ذكر يل رئيس جلن

تطوير تلك الفكرة ا عرفة أمحد حممد قائاًل:"إن أعضاء جلنة اإلصالح والوفاق بعد إمخاد تلك الفتنة رأو 
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معسكرًا لالجئني  27وتعميمها يف ابقي معسكرات الالجئني اإلرتريني يف السودان، وقد زارت اللجنة 

فيها املسلمني ابلتماسك  تدعو دت عّدة لقاءات وندوات عامةاإلرتريني يف السودان هلذا الغرض، وعق

 .1بتعاد عن الفرقة وأسباهبا"واال

بيد أّن هدف زايرة جلنة اإلصالح والوفاق لتلك املعسكرات ودعوة املسلمني للتوحد ونبذ أسباب 

بل كانت حتمل  الفرقة بينهم مل تكن هي الرسالة الوحيدة اليت كانت حتملها هذه اللجنة كما ظهر الحقًا،

 معها عدة رسائل سياسية منها:

التأكيد على أّن التقسيم والتصنيف الذي اتبعته اجلبهة الشعبية للتكوينات البشرية للشعب  أواًل:

اإلرتري هدفه هو تفتيت املسلمني اإلرتريني، وكسر شوكتهم، ومن مثَّ فرض اهليمنة عليهم يف 

نيفات مل تكن اجلبهة الشعبية هي من أتت هبا بل هي هناية األمر على الرغم من أّن تلك التص

 سابقة هلا. 

اثنيًا: تعبئة الرأي العام لقبول األمر القادم اليت كانت هذه اللجنة وآخرون تعتزم اإلعالن عنه وهو  

 أتسيس تنظيم سياسي إسالمي يف إرتراي كما سيأيت بيانه الحقا.

 

 تتصدران قيادة نياللجنت صبحت هاتنيأصالح( وابلعودة إىل حتركات جلنيت )املستضعفني واإل

أحداث الشارع امللتهب، وتلعبان أدوارًا خمتلفة. وظهر يف تلك األحداث إتقان أعضاء جلنة املستضعفني 

وأدى إىل أتليب الرأي العام ضد اجلبهة الشعبية  لغة اخلطاب احلماسي الذي يتناسب مع تلك األحداث

صالح والوفاق أكثر قدرة يف مللمة مشل املسلمني يف معسكرات الالئجني لتحرير إرتراي. وكانت جلنة اإل

اإلرتريني يف السودان مستفيدة من جتارهبا اإلجيابية السابقة يف منطقة مسسم من انحية ومن تلك األحداث 
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ها اجلارية من انحية أخرى لتوجيه الرأي العام وفق ما متليه متغرّيات املشهد الداخلي وما يقتضيه مشروع

 القادم.

وهبذا ميكن القول إن حتركات اللجنتني وإن كانت تشبه متعددة إال أهّنا من الناحية العملية كانت 

وهذان العنصران  وذلك بتوظيف البعدين العاطفي، واملوضوعي يف تلك األحداث مكملة بعضها لبعض

 مهمان ألّي مشروع سياسي انجح وخاصة إذا كان املشروع مشروعًا ثوراًي.

 اهات أحداث الشارع امللتهباجت

ستسري،  اجتاهفعلى الرغم من كل تلك اجلهود املبذولة فإن أحداث الشارع امللتهب مل تكن معروفة إىل أي 

 نأباألمر الذي جعل بعض قيادات منظمة الرواد املسلمني اإلرترية تتعامل معها حبذر، مرّبرة ذلك على 

واصل ابلوترية نفسها أو أسرع وقد ختمد، تنعهم، وقد تهذه األحداث هي من صنع الشارع وليست من ص

وقد ذكر للباحث إدريس على نور عضو منظمة الرواد املسلمني آنذاك يف  لذا جيب التعامل معها حبذر

وأن بعض اجلهات  املقابلة البحثية معه "أنه عندما اشرتك يف فعاليات االنتفاضة وجدت الشارع يفور

وعندها ذهبت إىل رئيس منظمة الرواد املسلمني آنذاك حممد إمساعيل  ضعمن هذا الو  لالستفادةتسعى 

عبده وأخربته مبا هو حاصل، وطلبت منه أن نتجاوب مع الشارع امللتهب، وكان رده هذا التساؤل، هل 

يقودان الشارع أم حنن نقوده؟ فقلت له أّن األمر أكرب من ذلك فإن مل نتجاوب مع الشارع فإنه قد 

 .1يتجاوزان"

وقد نقل حممود عثمان إيلوس كالما مشاهبا عن آدم جماوراي الذي اتصل بقيادة الرواد ليطلب 

ختاذ قرار للوحدة بني منظمة الرواد واجلبهة اإلسالمية عرب استغالل تلك اهلبة الشعبية حيث امنهم 

اعيل عبده، تصل شخصيًا برئيس منظمة الرواد املسلمني حممد إمساقد  -أي آدم جماوراي–يقول:"أبنه 
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ختاذ موقف إجيايب رمسي حنو الوحدة اإلسالمية عرب استغالل االنتفاضة الشعبية، إال أنه اوطرح عليه فكرة 

قد أكد له أن منظمة الرواد تدعو إىل وحدة التنظيمني اإلسالميني وفق أسس مدروسة، ووفق اخلطة 

تايل لن تغري مواقفهم، ولن تؤثر يف حيثيات واملشاريع املوضوعة هلا، وأن االنتفاضة مل تكن من صنعهم، وابل

 .1الوحدة سواء من الناحية الكيفية أم النوعية بني التنظيمني"

 أّما حسن سلمان أحد قيادات االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي آنذاك ورئيس املؤمتر اإلسالمي حاليا

: "إّن وجود منظمة الرواد واجلبهة يقول عند حديثه عن تلك األحداث والكيفية اليت مّت التعامل معها يقول

نتيجة للفراغ الذي حدث بعد اهنيار جبهة التحرير اإلرترية، وكنا ندرك أّن الوضع حباجة  اإلسالمية جاء

إىل وقت وترتيب لتكتمل الوحدة بينهما، لكن جاءت أحداث كبرية وهبة شعبية، ورد فعل قّوي. والسؤال 

ه اهلبة؟ واختلف الناس حوهلا، فمنهم من كان يرى التعامل معها املطروح آنذاك كان: كيف نتفاعل مع هذ

بدون تردد بينما كان اآلخرون يرون التعامل معها حبذر، وابلتحديد أذكر هنا أّن اإلخوة يف قيادة منظمة 

ويستنتج  .2الرواد كانت هلم بعض التحفظات حول تلك األحداث، وكانوا مييلون للتعامل معها ابلتأين"

ألقوال أن قيادة الرواد كانت ترى أن تتم وحدة التنظيمني وفق خطط وأسس مدروسة وأن تعطى من تلك ا

أتثري من األحداث اليت حتصل هنا أو  وقتًا كافيًا والرتتيب الالزم، وليس أن تتم نتيجة ضغط من الشارع أو

ك األحداث هنالك. ويفهم من هذا أيضا أّن قيادة منظمة الرواد مل تكن متأكدة من جمرايت تل

 ات اليت ستؤول إليها.جتاهواال

أّما فيما يتعلق بلجنيت الدفاع واإلصالح فقد "عقدت قيادات التيارين االجتماع األول بينهما مبنزل 

، ومل يواجه التياران أية صعوابت دون اإلعالن عن الشروع يف 1988آدم جماوراي بكسال يف سبتمرب 

ل اإلسالمي اإلرتري. ويف الفرتة ذاهتا أعلن كيان مجاهريي آخر يف اخلطوات العملية الرامية لتوحيد العم
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اململكة العربية السعودية حتت مسمى هيئة نصرة االنتفاضة، بتحريك جمموعة من العناصر املقيمة ابململكة 

افة حنيازهم للوحدة الفورية بني كاحيث أعلنوا عن  العربية السعودية، واملنتمني إىل منظمة الرواد املسلمني،

 1التيارات اإلسالمية اإلرترية"

 نتفاضة رمسياً تبين منظمة الرواد واجلبهة اإلسالمية لال

وقد فرضت األحداث املتسارعة على التنظيمني، منظمة الرواد املسلمني واجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي 

تعزيز مساعي الوحدة  الوحدة الفورية ودون أتخري. ومن هذه األمور اليت حتمت الوحدة على القيادتني:

تسارع رقعة األحداث واحلراك الشعيب الواسع من عامة الناس، لعلى املستوى القاعدي بني التنظيمني و 

وتصدر قواعد التنظيمني اإلسالميني فيها، وبروز قوى أخرى يف املشهد لتوجيه تلك األحداث لصاحلها، 

حداث يف الساحة اإلرترية، وما تلته من تداعيات والتحوالت السريعة واملتغرّيات املتالحقة بسبب تلك األ

لى املشهد السياسي عنسحابه انعكاسات على سوسيولوجية املشهد االجتماعي يف الواقع اإلرتري و او 

داخل احلركة اإلسالمية اإلرترية مبختلف تياراهتا املتباينة مرجعيًا وفكراًي. هذه األمور وغريها جمتمعة حّتمت 

رواد املسلمني اإلرترية واجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي التعامل مع تلك التطّورات على قيادة منظمة ال

املتسارعة بدون أتخر أو تردد، ومن هنا شرعت قيادة التنظيمني يف إعادة النظر يف هذه املسألة وتبنت 

أل الفراغ نتفاضة الشعبية رمسيًا وهي حتدوها أمال وطموحات لتأسيس فصيل إسالمي يف الساحة، ليماال

ستغالل م. وال1981عام من دائرة العمل السياسي والعسكري اليت تركته جبهة التحرير اإلرترية خبروجها 

تلك اهلبة الشعبية على الوجه األكمل دعت قيادة التنظيمني اإلسالميني إىل عقد مؤمتر توحيدي بني 

للتنظيمني )منظمة الرواد واجلبهة اإلسالمية( التيارات اإلسالمية اإلرترية املختلفة، وطلبت من اللجنة العليا 

مدة اإلعداد للمؤمتر التوحيدي إىل أسابيع معدودة. وابلفعل أجنزت اللجنة أعماهلا يف وقت وجيز  اختصار
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م يف منطقة 30/11/1988-28وأعلنت عن عقد املؤمتر التوحيدي للقوى اإلسالمية يف الفرتة مابني 

 .1لقضارف السودانيةمسسم الواقعة ابلقرب من مدينة ا

 اخلالصة

أواًل: إّن منظمة الرواد املسلمني اإلرترية واجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي جاءات نتيجة الفراغ الذي تركته 

هنيارها وخروجها من دائرة التأثري السياسي والعسكري يف الساحة اجبهة التحرير اإلرترية بعد 

ذلك الفراغ الذي استدعى  ءعا مليلتنظيمني مل يستطم. واحلقيقة أن هذين ا1981اإلرترية عام 

( حيث بدا للناس أّن أتثريمها كان ضئياًل يف العمل 1988-1981وجودمها يف الفرتة مابني )

الثوري ويف العملية السياسية يف إرتراي يف تلك الفرتة. وذلك لعدم متّكنهما من التوحد يف كيان 

اليت جرت بينهما ولذا بدا للبعض أّن اجملموعتني مها من واحد على الرغم من احلوارات املتعددة 

 هلا. مات اجلبهة وليست بديالً ذضمن تشر 

اإلسالمية منها:  ىاثنيًا: على الرغم مما ذكر أعاله فإّن هذه الفرتة مل تكن خالية من بعض النجاحات للقو 

ية سياسية، ولذا حققت كانت تتحرك هبدوء وتنفذ مشاريعها يف شكل برامج دعوية دينية وتعبو   أهنا

مكسبًا مقدرًا من األتباع واملتعاطفني ملشروعها يف تلك الفرتة، ويف الوقت نفسه استطاعت أن 

. واستطاعت أيضًا أن تصوغ 2حتافظ على حقوق ومكتسبات املسلمني التارخيية كما يقول قادهتا

سرتاتيجية املرحلة الثانية وهي ا نتقال إىليالئم الواقع اإلرتري، مث اال العمل اإلسالمي السياسي مبا

م بعد توظيف األحداث اليت مل تكن من صنع 1988اإلسالمي يف نوفمرب عام إعالن حركة اجلهاد

القوى اإلسالمية، بل كان سببها أحداث عرضية بسبب رفض املواطنني يف بركة ودنكاليا للتجنيد 

دان لنصرة تلك القطاعات يف إرتراي. نتفاضة شعبية يف شرق السو امث حتولت إىل  اإلجباري للفتيات
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ستفادة من تلك اهلبة الشعبية عّجلت القوى اإلسالمية يف عقد مؤمترها التوحيدي وإعالن ميالد لال

 .1م1988حركة اجلهاد اإلسالمي يف نوفمرب 
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 لفصل الرابع ا خامتة

 إلشعاعا راكزية، ومحركات البعث والتجديد كالطرق الصوف أتثريال شك أّن إرتراي مل تكن بعيدة من 

دارس اإلسالمي يف زبيد ابليمن، واحلجاز، واألزهر الشريف، واملسجد األموي يف الشام ، ومن بعدها امل

يف مسرية تشّكل اإلسالم  اً السلفي واإلخواين وغريها كلها لعبت دور  اهيقاإلصالحية املعاصرة ، بش

يف رصد تغلغل املدرسة اإلخوانية يف إرتراي، ووجد واملسلمني يف إرتراي، وإّن موضوع هذه الدراسة كان فقط 

ها يف إرتراي يف العقد الرابع انتشار الباحث يف ذلك صعوبة لعدم وجود مصادر توثق بداية دخوهلا وتفاصيل 

 واخلامس والسادس من القرن املاضي.

علنية  حتمالني: إىل طبيعة حركة اإلخوان املسلمني السرية القائمة علىاورمبا ذلك راجع إىل 

أو إىل عدم وجود تنظيم لإلخوان املسلمني يف إرتراي يف تلك العقود الثالثة. وما كان  التنظيم،الدعوة وسرية 

حتمال األخري وذلك حىت نتماءات أفراد ومل أيخذ الشكل التنظيمي، ويرجح الباحث االاموجودًا كان 

اء دراستهم يف املؤسسات املصرية يف األفراد الذين نشطوا يف مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر أثن

التحقوا ابلثورة  عودهتم،ن، عند يمخسينات القرن العشرين كسعيد حسني وحممد إمساعيل عبده وآخر 

اإلرترية، وأصبحوا يعملون حتت راية النضال الوطين العام مع غريهم دون أن يكون هلم كيان خيصهم. 

رترية إىل أن دخلت يف صراع مع حزب العمل الثوري وظلت هذه العناصر تعمل داخل جبهة التحرير اإل

واعتقاالت تصفيات  وتعرضت إىلداخل اجلبهة يف النصف الثاين من العقد السابع من القرن املاضي 

 م. 1975بعد املؤمتر الوطين الثاين عام  وخاصة

جبهة عتقاالت والتعذيب يف داخل وبينما كانت العناصر اإلسالمية وحلفائهم يتعرضون لال

وظلت تنشط وسط  1973بدأت احلركة اإلسالمية اإلرترية تتشكل يف اخلارج بدءًا من  اإلرترية،التحرير 

م عقب 1981اإلرتريني يف املهجر وخاصة التجمعات الطالبية حىت اهنيار جبهة التحرير اإلرترية عام 

قابعة يف سجون اجلبهة يف الالعربية احلرب األهلية الشاملة وعندها أطلق سراح العناصر اإلسالمية والقومية 
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امليدان. و عندما خرجت هذه العناصر من السجن جاءت حتمل مشروع قيام عمل إسالمي منظم يتسع 

جئت بوجود عمل إسالمي منظم متثله احلركة االسالمية اإلرترية، و لعروبيني واملستقلني إال أهنا فلتحالفات ا

وبعد جولة من احلوارات توصل الطرفان إىل  موحد،إسالمي ولذا دخلت معها يف نقاشات لتأسيس كيان 

م يقضي إببقاء احلركة اإلسالمية بقيادهتا وهياكلها كياان سراي، وأتسيس واجهة سياسية 1981اتفاق عام 

م هلذا 1981-11-7معلنة بقيادة العناصر القادمة من السجن وقد أٌعلن عن منظمة الرواد املسلمني يف 

 الغرض.

ابستقطاب أعضاء جدد يف  ةالرتتيبات استطاعت احلركة أن حتقق مكاسب مقدر وبعد تلك 

كما عنيت احلركة بتأصيل األسس التنظيمية واإلدارية يف   األوسط،صفوفها من الطالب والعّمال يف الشرق 

 م.1988-1979مؤمترات تنظيمية يف الفرتة ما بني  هياكلها، وعقدت مخس

وية مع اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي تكللت ابلنجاح عام كما دخلت احلركة يف حوارات وحد

 )حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري(. ىم مبيالد الكيان املوحد حتت مسم1988
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 الفصل اخلامس

 حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري

 املبحث األول : حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري النشأة والتطّور

 املبحث الثاني: حركة اجلهاد والتصدعات الداخلية

الثالث حلركة اجلهاد وتغيري امسها إىل حركة  راملبحث الثالث: املؤمت

 اخلالص

 اإلرترياخلالص إىل احلزب اإلسالمي املؤمتر الرابع من : املبحث الرابع

 املنظمات اجلماهريية للحزب اإلسالمي اإلرترياملبحث اخلامس: 

 املبحث السادس: موقف احلزب اإلسالمي من قضايا هامة يف إرتريا
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 املبحث األّول

 النشأة والتطّور :حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري

عليمية والرتبوية ميكن إرجاعها كما سبق اإلشارة إليها إىل عقد إّن بداية نشاط اإلسالميني يف العملية الت

القرن املاضي، حيث بدأت تنتشر املعاهد الدينية، ومراكز حتفيظ القرآن،  من السبعينيات والثمانينيات

. كما شهدت تلك الفرتة 1ومراكز دعوية يف إرتراي ويف معسكرات الالجئني اإلرتريني يف شرق السودان

العربية  الدول اإلسالمي يف وسط الطالب اإلرتريني الدارسني يف اجلامعات واملعاهد العليا يف تزايد الوعي

حتكاكهم املباشر مع احلركات اإلسالمية يف تلك األقطار وتبعًا لذلك بدأ احلس ااملختلفة بسبب 

ذلك بني وك اإلسالمي احلركي ينتشر وسط اإلرتريني يف الداخل ويف معسكرات الالجئني يف السودان

املقيمني يف الدول العربية األخرى. وبدأت تظهر آاثر هذا الوعي يف مسارين، مسار الدعوة والتعليم يف 

،  2داخل إرتراي ويف معسكرات الالجئني ومسار آخر يف اخلارج يف شكل مجاعات وحركات إسالمية

تراي واالحتاد اإلسالمي للطالب كمنظمة الرواد اإلسالمية، واجلبهة اإلسالمية واالحتاد اإلسالمي لطلبة إر 

والشباب اإلرتري كما سبق اإلشارة إىل هذه املنظمات يف الفصل السابق من هذا البحث. وكان مركز 

نشاطات هذه اجلماعات يف معسكرات الالجئني اإلرتريني يف السودان، ويف املدن السودانية ويف مناطق 

 العربية األخرى وذلك لعدة أسباب:جتمعات اجلالية اإلرترية يف دول اخلليج والدول 

                                                                 
 15-14ص . ت(-)مكتب اإلعالم حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري، د .نداء اجلهاد يف إرتراي اجلرحية حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري. 1
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كان النظام اإلثيويب القمعي يسيطر يف معظم املدن اإلرترية، وكان يقف ابملرصاد ألّي جتمعات  -أ

 جتهاهتا. اسياسية يف إرتراي أاّيً كانت 

م 1981أّما األراضي احملّررة فكانت حتت سيطرة اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي من عام  -ب

حرير اإلرترية، وهي أيضا كانت ال تسمح فيها مبمارسة العمل السياسي إال بعد هزمية جبهة الت

 حتت مظلتها.

وجود بيئة حاضنة هلذه اجلماعات اإلسالمية يف السودان، وذلك لوجود احلركة اإلسالمية  -ج

 من القوة.كبرية السودانية اليت كانت قد بلغت آنذاك درجة  

ية يف تلك الفرتة قد حققت جناحات مقّدرة يف جماالت وعلى أيّة حال فإّن القوى اإلسالمية اإلرتر 

أتباعًا من خمتلف الفئات وخاصة يف أوساط الطالب وعموم الفئات  توكسب التعبئة السياسية والتجنيد

م وذلك عندما قامت 1988املتعلمة من اجلنسني، إال أّن أقوى كسب حققته هذه القوى كان يف عام 

شتباك مع املواطنني الرافضني اابلتجنيد اإلجباري للفتيات، ودخلت يف اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي 

، وجتاوب  ذلكاإلشارة إىل تري للبنات يف وادي بركة ومثلها يف دنكاليا وشعب كما سبقسللتجنيد الق

نتفاضة يف تلك املناطق قطاعات من الشعب اإلرتري يف معسكرات الالجئني اإلرتريني يف مع تلك اال

ة التنظيمات اإلسالمية، وأدت إىل إحداث فيظ، وأّن تلك األحداث "أاثرت كوامن وح1شرق السودان

تفاق هذه اجلماعات اوقمة تلك التطورات كانت يف  2تطّورات أخرى يف مسرية التيار اإلسالمي اإلرتري"

ظيمني يف أقرب فرصة، ويف خالل أسابيع معدودة استطاعت اللجنة العليا للتن العقد مؤمتر توحيدي بينه

)منظمة الرواد واجلبهة اإلسالمية( من إجراء التحضري والرتتيبات الالزمة لعقد املؤمتر، واإلعالن عن عقد 

م يف معسكر الالجئني يف منطقة 30/11/1988-28املؤمتر التوحيدي للقوى اإلسالمية يف الفرتة مابني 

                                                                 
  هذه األحداث يف تفصيالت نظر املبحث السابقأ1
 61ص ، ر سابقمصد ، الطّيب بشري 2
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املؤمتر كل من منظمة الرواد  . وقد حضر هذا1مسسم الواقعة ابلقرب من مدينة القضارف السودانية

املسلمني اإلرترية، واجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي، وأعضاء جلنيت اإلصالح والوفاق، واللجنة الشعبية 

فقد حضره لفيف من اإلرتريني إىل جانب وفود من  للدفاع عن املستضعفني، ومبا أّن املؤمتر كان مفتوحاً 

. وقد انقش املؤمترون يف هذا املؤمتر عدة قضااي سياسية 2ني آخريناملنظمات اإلسالمية واجلهادية ومراقب

 :3وفكرية وعسكرية وتنظيمية عرب األوراق الثالث املقدمة من اللجنة التحضريية وهي

 الورقة السياسية-

 لتنظيمية الورقة ا-

 الورقة اجلهادية-

 .4ديد يف الساحة اإلرتريةها حّددت املنطلقات السياسية والفكرية واجلهادية للفصيل اجلئوعلى ضو 

وقد شهدت قاعة املؤمتر نقاشات حادة يف التصورات واملنطلقات الفكرية والسياسية، وكانت 

املؤمتر، ومرد ذلك يرجع إىل وجود جمموعات مسّيسة يف احلضور  ةمن إطار أجند النقاشات خترج أحياانً 

ة بني مدرسيت اإلخوان والسلفية، وجمموعات القائم لكنّها كانت تستبطن االختالفات الفكرية واملنطلقات

حتدم النقاش يف املؤمتر، لكن يف هناية األمر اأخرى مل يكن هلا تعاطي مع العمل السياسي، هلذا أو ذلك 

-30قد أمجع القوم على أتسيس حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري، وصدر البيان اخلتامي للمؤمتر بتاريخ 

 :5يلي م جاء فيه ما1988نوفمرب 

 قد تقرر يف هذا املؤمتر تسمية التنظيم اجلديد حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري. .1

                                                                 
 م1988-11-30بتاريخ  البيان اخلتامي للمؤمتر األول حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري1
  ت( -مكتب إعالم احلركة، د .)حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري من واثئق املؤمتر العام األول مجعت هذه األوراق يف كتاب : 2
 املصدر السابق  3
 م1988-11-30 حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري بتاريخاخلتامي للمؤمتر األول  البيان 4
 م1988-11-30 اخلتامي للمؤمتر األول حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري بتاريخ البيان5
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 رؤية احلركة تقوم على عقيدة أهل السنة واجلماعة على فهم السلف الصاحل. .2

اعترب البيان أن حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري هي امتداد جملاهدات املسلمني من لدن مرحلة  .3

الكفاح املسلح حىت امتدت إليها األايدي اخلفية واألفكار اهلدامة  تقرير املصري مرورًا مبرحلة

 املستوردة بواسطة أبنائها على حسب البيان.

انتخب املؤمترون جملس الشورى، وأوكلوا إليه أمانة الدعوة اإلسالمية ورفع راية اجلهاد يف إرتراي،   .4

لمني لنصرة اجلهاد يف إرتراي ابعتباره كما مت تكليفه بتوجيه النداء إىل كافة اإلرتريني ومناشدة املس

 معربًا عن آمال وطموحات املسلمني اإلرتريني.

 ن املواطنني الذين رفضوا جتنيد الفتيات يف دنكاليا وبركة وشعب وقتلوا يف سبيل ذلكأاعترب البيان  .5

 من قبل مقاتلي اجلبهة الشعبية أبهّنم شهداء سقطوا وهم يدافعون عن دينهم وعرضهم.

 بيان اجلبهة الشعبية ابجلبهة الصليبية.وصف ال .6

وأّما عن معاملها الفكرية ووسائلها العملية فقد عربت حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري عن فكرها أبهّنا 

"حركة إسالمية جهادية مجعت مشل مجيع اجلماعات اإلسالمية العاملة يف الساحة اإلرترية، وقامت ليتعاون 

 واجلهاد يف سبيل هللا لتمكني دينه يف أرض إرتراي، وإقامة حكم هللا عليها.أعضاؤها على الرب والتقوى، 

وعقيدهتا هي عقيدة أهل السنة واجلماعة من السلف الصاحل رضي هللا عنهم. ومنهجها هو اتباع كتاب هللا 

وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم على فهم السلف الصاحل رضي هللا عنهم، وفق منهج تربوي شامل، 

وتعتمد حركة اجلهاد يف حتقيق أهدافها وسائل الدعوة  1دة وعبادة وسلوكًا، علمًا وفهمًا وتطبيقًا "عقي

 .2والرتبية واجلهاد املسلح

                                                                 
 16ص ، مصدر سابق ،نداء اجلهاد يف إرتراي اجلرحية.حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري. 1
 16ص  ، املصدر السابق2
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وعلى الرغم من هذا اإلفصاح عن منطلقاهتا الفكرية جيد املرء صعوبة لتحديد اجتاه فكري واضح 

ورمبا كان اللجوء إليها مقصودًا نظراً  ت عامةتعتمد عليه هذه احلركة، واّن تلك املنطلقات هي منطلقا

لتعدد املدارس الفكرية يف داخلها. وأّن احلاضرين يف املؤمتر التأسيسي كانوا من مشارب فكرية خمتلفة، من 

إخوان وسلفيني مسيسني وجمموعات أخرى حديثة العهد ابلعمل السياسي كما سبق اإلشارة إليه. وبناًء 

التصورات واملنطلقات  ةليات كثرية يف االسم ويف مناقشكرية حدثت إشكاعلى تلك االختالفات الف

هبا حيث اتفقت  إىل العموميات املسلم قد جلأوا نياملؤمتر  أنالفكرية والسياسية، وللخروج من ذلك يبدو 

لى أن يقوم منهج احلركة على عقيدة أهل السنة واجلماعة، وعلى فهم السلف الصاحل. وهذه عاألطراف 

  عامة حتتاج إىل توضيح.مضامني

عملي منضبط ينطلق من الفهم املشرتك للجماعتني.  والدليل"ومل يكن هناك شرح واضح هلذا املنهج،  

خيتلفون حول ثوابت السنة  خيتلفون حول ثوابت القرآن الكرمي، كما ال والواقع أن املسلمني على العموم ال

من الكتاب والسنة، وإمنا اخلالفات قائمة على تفسري النبوية، وال حول منهج السلف الصاحل املستنبط 

. ورمّبا  1النصوص وكيفية إنزاهلا يف واقع عملي عرب منهج تطبيقي، كل حسب اجتهاده ومداركه املذهبية"

أن حيصل متازج شديد عرب عملية تبادل مشرتك تساهم يف  كانت قيادة حركة اجلهاد اإلسالمي تراهن على

رف ابألخر، ينتج عنه قوى سياسية هجني كنتاج )لتأخون السلفية( من جهة تطّور عالقة أتثر كل ط

)وأتسلف اإلخوان( من جهة أخرى، ويف النهاية تشكل منوذج مجاعة إسالمية موحدة يف الرؤى 

 يخ املعاصرر والتصّورات يف الساحة اإلرترية. وهذا مل حيصل يف سريورة احلركتني السلفية واإلخوانية يف التا

طة بدليل بعلمي، ولذا فإّن مآل هذه التجربة كان الفشل بسبب التباينات الفكرية غري املنض على حسب

عملي واضح يف داخل احلركة. وكان املراقبون ال جيدون صعوبة ملالحظة تباينات املرجعيات الفكرية 

ن فإّن تلك ستوى القيادي والقاعدي يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري، ومبرور الزماملالصارخة على 

                                                                 
  428ص  ، مصدر سابق ، حدة الوطنيةإرتراي ومشكلة الو  ، إيلوس 1
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مة مما أدى إىل تصدع قالتنّوعات الفكرية يف داخل احلركة بدل أن تكون مصدر ثراء للعملية، انقلبت إىل ن

 إخواين وآخر سلفي كما سيأيت تفاصيل ذلك الحقًا.، تيار احلركة وانتهت ابالنقسام إىل تيارين

 أسباب قيام حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري

على العموم غري بعيد  اآلراءم وهذا التعدد يف 1988باب نشأة حركة اجلهاد عام حول أس اآلراءتباينت  

ستبطان مواقف أصحاهبا من الظاهرة أتييدًا أو رفضًا هلا كما سيتضح أثناء مناقشتها، واعتمادًا على امن 

ها أّن احلركة نفس تأدبياالوهاب الطّيب بشري "يظهر من اخلطاب اإلعالمي ويف  قادة احلركة يقول عبد

حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري تعترب تطّورًا جديدًا يف التاريخ السياسي اإلرتري عامة، واإلسالمي خاصة. 

عتقاد اإلسالميني اإلرتريني متثل ذروة العمل اإلسالمي املنظم، أتت بعد جتارب عديدة وحاجة اوهي يف 

زب الرابطة اإلسالمية الذي تكّون يف شديدة للرتابط والتضامن اإلسالمي، ولذلك هي أشبه ما تكون حب

قاسم مشرتك هو حتقيق االنصهارات الرابطة اإلسالمية وحركة اجلهاد  جيمع بني . ومنتصف األربعينات

 .1اإلسالمية، مع مالحظة الفارق يف األبعاد الفكرية والتنظيمية يف التجمعني"

القوى اإلسالمية اليت تكّونت حممود عثمان إيلوس بقوله: يف الباحث  يف االجتاه نفسه يذهب

متدادات جلهود املسلمني ونضاالهتم السياسية منذ األربعينات، والكفاح امنها حركة اجلهاد الحقا أهنا 

. أّما عثمان حممد نور فريى أّن اجلهاد يف إرتراي وسيلة لدفع 2ستقالل إرترايااملسلح منذ الستينات يف سبيل 

ل إال أّن النصيب األكرب من الظلم وقع وال يزال يقع على املسلمني، الظلم الذي وقع على اإلرتريني كك

ستبداد السياسي حيث يقول "بدأت اجلبهة الشعبية ظلمها وقهرها للمسلمني، حيث بسبب اال

ستهدفتهم يف دينهم وأعراضهم، ويف كافة حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبشكل متعمد ا

ون وبشكل جاد يف وسائل عملية لدفع الظلم عن أنفسهم، والدفاع عن ومقصود، مما جعلهم يفكر 
                                                                 

 63ص  ، مصدر سابق ، الطّيب بشري 1
 377ص ، مصدر السابق ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 2
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".أّما ابسم القري يقول إّن اجلهاد يف إرتراي بدأه 1وأعتقد أن هذا مقبول شرعًا وعقالً  حقوقهم ومكتسباهتم،

ا العامة ونشأ نشأة اضطرارية بسبب مرارات اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي ، مث التحق هبم اخلاصة ووجهو 

 2اجلهاد ليواكب الواقع 

ويرجع جالل الدين حممد صاحل أسباب ظهور حركة اجلهاد إىل شعور املسلمني ابلتهديد يف   

كينونتهم، وكان الطرف املسلم يف إرتراي دوما ينهض ملقاومة األخطار اليت هتدده، وكان هذا ديدنه يف 

إلسالمية، وبتأسيس جبهة التحرير اإلرترية يف مرحلة تقرير املصري بنضاالهتم السياسية حتت راية الرابطة ا

اإلثيويب، وكانت تلك املواقف الصلبة من املسلمني  ستعمارم خلوض الكفاح املسلح ضد اال1961عام 

هي السبب يف وجود الكيان اإلرتري. وأّن حركة اجلهاد مل تكن مفصولة عن ذلك السياق التارخيي وقانون 

طر إذ يقول "واحلركة اإلسالمية وإن مل تكن رد فعل من الناحية الفكرية، الرتاكم ابإلحساس املبكر ابملخا

فهي تعبري صادق عن اإلحساس املبكر ابملخاطر اليت استهدفت املسلمني يف خصائصهم الثقافية 

واالجتماعية، وحاولت أن جتعل منهم حقل جتارب فكري، اترة ابسم التنظري املاركسي، واترة ابسم التنظري 

 .3عروبيًا" شعوبيًا كان أو، القومي

 أّما قامي كربآب فريجع أسباب ظهور حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري إىل عدة أمور منها:

أواًل: عدم متكن جبهة التحرير اإلرترية من علمنة كوادرها، كون أن القيادات األساسية يف 

 م.1981حركة اجلهاد كانت تعمل يف أجهزهتا العليا قبل هزميتها عام

                                                                 
 26ص  .34-20: 2005، 2العدد  ، جملة دراسات القرن اإلفريقي" .عثمان حممد نور. "اإلرهاب يف إرتراي بني احلقيقة واإلدعاء 1

مث احلزب اإلسالمي اإلرتري  العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري " أحد ابسم القروي 2
 ( 2012-12-24يف اخلرطوم ) املقابلة البحثية معه الباحث  أجرى .للعدالة والتنمية "

 87ص  ، مصدر سابق ، اإلرترية والعمل السياسي احلركة اإلسالميةجالل الدين حممد صاحل، 3
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راً سيًا: تصرفات اجلبهة الشعبية يف تعاملها مع بعض القضااي احلساسة كتجنيد البنات قاثن

 حلمل السالح يف جيش اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي. 

كان   1989اثلثا: وجود اجلبهة اإلسالمية السودانية واليت وصلت الحقا إىل سدة احلكم عام 

 .1إلسالمي اإلرترينتعاش حركة اجلهاد اأحد العوامل املساعدة ال

أّما تسفاظيون مدهاين فقد انقش الظاهرة على أهّنا من التفاعالت احمللية ما هلا وما عليها، ومل  

 .2يورد أي سبب خارجي لظهورها

الوهاب الطّيب وحممود عثمان إيلوس وعثمان  ويظهر من التحاليل السابقة أّن آراء كل من عبد

حممد صاحل هي أقرب من رؤية حركة اجلهاد نفسها القائلة أهّنا  حممد نور وابسم القروي وجالل الدين

متدادات جلهود املسلمني يف سياق متصل من مرحلة تقرير املصري، مث الثورة واآلن يف مرحلة الدولة لدفع ا

ور الظلم عن املسلمني، أّما قامي كربآب فريى أهّنا ظاهرة وليدة لتلك العوامل اليت ذكرها ومل يرى هلا أّي جذ

اترخيية أو على األقل مل يذكر هلا ذلك كالقراءات السابقة، أّما تسفاظيون مل يتحدث يف النشأة وأسباهبا 

 لكن انقش الظاهرة مبا تطرحه اآلن نقداً وتقييمًا دون إقصائها.

 رؤية اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 

الشعبية لتحرير إرتراي ورئيس دولة إرتراي احلايل أسياس أفورقي يف لقائه نذاك للجبهة آوصف األمني العام 

مة متناثرة يف الوطن ذم حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري أبهّنا شر 1989اجلماهريي يف الوالايت املتحدة عام 

تسعي  وبعدها بعام وصفها أبهّنا فتنة قادمة من اخلارج 3اإلرتري، ومدعومة من أجهزة األمن اإلثيوبية

                                                                 
1 Kibreab, Gaim.Opcit, P, 316-319  

2 Medhani, Tesfatsion. Opcit, p. 82-94                                   

  76ص ، مصدر سابق اإلرترية والعمل السياسي احلركة اإلسالمية جالل الدين حممد صاحل،3
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م "قّدمها أسياس إىل الناس على أهّنا 1991، وبعد حترير إرتراي عام 1إلشعال الفتنة الطائفية بني اإلرتريني

توجه سياسي جيهل تركيبة الشعب اإلرتري، ومؤلفة من انشئة إرترية منت وترعرعت خارج أرضها، يف 

حىت تتحرر مما المسها من مس فكري ظروف اهلجرة واللجوء، وأهّنا مدعوة إىل معايشة شعبها ومساكنته، 

. أّما إدريس أبعري فريجع ظهور حركة اجلهاد 2يستسيغه الشعب اإلرتري، فضال عن أن يرتضيه" ال

اإلسالمي إىل عدة عوامل منها املناهج التعليمية يف املعاهد اإلسالمية وجهاز التعليم اإلرتري، وأتثري اجلبهة 

اللغة العربية وتبىن  الربانمج التعليمي للجبهة الشعبية الذي مّهش دور السودانية، وإىل القومية اإلسالمية

إىل هجر املسلمني هلا والتوجه إىل املعاهد اإلسالمية وجهاز التعليم  ىلغة األم، األمر الذي أدلالتعليم اب

ل هذه ، ويرى أبعري كالنشءحماضن نشر أفكار التطرف والعزلة يف  اإلرتري الذين وصفهما أبعري أبهنما

، أّما سكرتري اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي 3العوامل جمتمعة أدت إىل ظهور حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري

احلق شحادة املدفوع من  األمني حممد سعيد فريجع ظهور احلركة من ضمن ما ذكر إىل أهنا من صناعة عبد

ري كان يعيش يف القاهرة الجئا وكان له ضابط سو  احلق شحادة هذا هو ، وعبد4اململكة العربية السعودية

 رتباط ابلثورة اإلرترية.ا

فت يف حتليالت قيادة ومنظري اجلبهة الشعبية لظاهرة حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري يظهر والال

فيها االضطراب واالختالف يف توصيف ماهيتها، واألمور اليت تقف وراءها، كما أهّنا مل تناقش التصّورات 

جية اليت تطرحها، ومل تتحداها وتنتقدها بقوة املنطق واحلجة الدامغة، بل جلأت قيادات اجلبهة واإليديولو 

الشعبية إىل تصويرها أبهّنا فتنة قادمة من خارج البالد، من دون ذكر األدلة اليت تثبت ذلك، ولئن 

يب مستفيدة من استطاعت أن مترر تلك املقوالت، وحتجم أتثري حركة اجلهاد اإلسالمي يف املدى القر 

                                                                 
  76ص  ، املصدر السابق1
 77-76ص  ، املصدر السابق2
 بعدها واليت 117ص  ، مصدر سابق ، أبعري 3
 333ص.م( 1992 ، د-د، م-) د.الثورة اإلرترية: الدفع والرتدي. األمني حممد سعيد 4
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إال أهّنا مل تستطع أن تفعل ذلك يف املدى البعيد حيث أّن تلك  شرعيتها الثورية، وقوهتا العسكرية

كانت غري جمدية يف املدى املتوسط والبعيد كما ظهر الحقًا، بل يف الواقع   سرتاتيجية اليت اعتمدهتااال

العلماء والدعاة والوجهاء والتجار وقيادات  بهة الشعبية بعد االستقالل من سجناجلالعملي فإّن تصرفات 

هذه التصرفات أثبتت العكس بل أضفت نوعًا من الشرعية  سياسية، وحماربة املؤسسات اإلسالمية،

واملصداقية ملا كانت تقوله قيادات حركة اجلهاد اإلسالمي ضد اجلبهة الشعبية عن حماربة اإلسالم 

 واملسلمني. 

من تلك التحليالت إهّنا تنطلق من قاعدة اإلقصاء اليت مفادها نفي   وبعبارة أخرى فإنّه قد يفهم

عرتاف به، وحتاول بذلك تضليل العقل النقدي حبيث أيخذ موقفاً عرتاف مبا يستحق االدون اال ءيشكل 

إىل مبدئيًا ضد تلك العملية، ويضعها يف موقف دفاعي، وتستبطن يف ثناايها موقفًا اسرتاتيجيًا يطمح 

لو من غري وجه حق على اجملتمع وقطع الطريق أمام اجلهود الرامية إىل بدائل سياسية وأشكال اهليمنة و 

 اجتماعية مغايرة.

ومهما يكن من أمر وابلرغم من وجهات النظر املختلفة اليت عرّبت عنها قيادة احلركة واملؤيدون أو 

لة اجلديدة وهي مواجهة اجلبهة الشعبية املعارضون هلا فإّن انتقال القوى اإلسالمية بتلك السرعة إىل املرح

لتحرير إرتراي اليت كانت متهمة سلفا من قبل القوى اإلسالمية بتخطيطها إلضعاف وهتميش دور املسلمني 

 يف احلياة العامة يف إرتراي ميكن إرجاعه إىل عدة أمور:  

إسالمي ميأل الفراغ  إّن قياديت منظمة الرواد واجلبهة اإلسالمية رأت الوقت مناسبا إلجياد بديل .1

الذي تركته جبهة التحرير اإلرترية، يوازي قوة اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي يف الساحة اإلرترية، 

 مستفيدة من نقمة قطاعات واسعة من الشعب على اجلبهة الشعبية.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



265 

 

ل مل توحد صفوفها وتتعام شعرت القوى اإلسالمية أبن الشارع قد يتجاوزها وتصبح معزولة عنه ما .2

نتفاضة الشعبية ضد اجلبهة الشعبية مع تلك األحداث بصورة جدية، وأقصد هنا أحداث اال

 رية للفتيات.سبسبب سياساهتا التجنيدية الق

"وصول التنظيمات اإلسالمية اإلرترية اليت نشأت خالل فرتة الثمانينات إىل قناعة اتمة مبسألة  .3

ويدافع عن حقوق املسلمني ومكتسباهتم يف ظل  الوحدة يف "تنظيم إسالمي" يربز اهلوية اإلسالمية

 .1سياسة اجلبهة الشعبية التعسفية"

 هبا. سال أبوجود كادر مقدر، وقاعدة مجاهريية  .4

بلوغ اجلبهة اإلسالمية القومية السودانية إىل درجة من القّوة وخاصة بعد دخوهلا يف املصاحلة مع  .5

لقوى اإلسالمية اإلرترية إىل أتسيس فصيل ىل اإحكومة النمريي، األمر الذي بعث ابالطمئنان 

 إسالمي سياسي إرتري.

تسامح األجواء اإلقليمية والدولية مع احلركات اإلسالمية يف العامل، األمر الذي شجع القوى  .6

 اإلسالمية اإلرترية ألخذ خطوات حنو أتسيس فصيل سياسي إسالمي إرتري.

 

اإلسالمية املختلفة يف الساحة اإلرترية لتجتمع يف  هنا ساعدت التياراتهذه العوامل وغريها يعتقد أب

وفور انتهائها من املؤمتر بدأت  م1988عام  وعاء واحد حتت مسمى حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري

ويف أماكن جتمعات اجلاليات  تعبئة اجلماهري اإلرترية املسلمة يف معسكرات الالجئني اإلرترية يف السودان

 ر األخرى من أجل حتقيق أهدافها، وقد تبنت احلركة لذلك فقهًا سياسيًا مثقالً اإلرترية يف دول املهج

مبفردات إسالمية. أّما وسائلها فكانت تعتمد على اخلطباء املفوهني يف منابر املساجد، واللقاءات العامة  

                                                                 
  64ص  ، مصدر سابق ،الطّيب بشري 1
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إلسالم الدورية كالندوات واحملاضرات، وإصداراهتا كنشرة النفري الشهرية، وجملة اإلانبة الدورية، ورسالة ا

ابللغة التجرنية ابإلضافة إىل املطبوعات، والبياانت، وأشرطة الكاسيت والفيديو، كما كان لفرق األانشيد 

والشعراء دور يف حتريض اجلماهري. وكان يغلب على خطاهبا اجلانب احلشدي بتأجيج املشاعر احلماسية 

رية من املسلمني، واستقطاب قاعدة مجاهريية للجماهري، األمر الذي مّكنها من التأثري على قطاعات كب

عريضة منهم، فوجدت احلركة أينما يوجد املسلمون اإلرتريون، إذ جاء يف أدبياهتا أن احلركة "متّكنت من 

، ابإلضافة إىل املهاجرين يف شرق السودان وأسرتاليا أوروابتنظيم عضويتها يف كل من أمريكا وكندا ودول 

  .1ومنطقة الشرق األوسط"

وأظهرت احلركة تباعا يف وقت وجيز قوة يف اجملاالت السياسية ويف األجهزة اجلماهريية يف الساحة  

رواب، وآسيا،  و اإلرترية " كما سجلت احلركة حضورًا يف معظم املؤمترات اإلسالمية يف مشال أمريكا، وكندا، وأ

 .2كما حظيت ابهتمام املسلمني والدعاة واحملسنني"

نشطت حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري منذ البداية يف العمل العسكري "وأطلقت ومن انحية أخرى 

م، وهناك اصطدمت 1989على جيشها اسم سرااي اجملاهدين، ودفعت به إىل الساحة اإلرترية منذ عام 

جبيش اجلبهة الشعبية يف مناطق غرب إرتراي يف اقتتال داخلي مثله كمثل تلك احلروب األهلية املاضية يف 

لساحة اإلرترية اليت صرفت اإلرتريني دون مواجهة االستعمار اإلثيويب، والسبب األساسي هلذا االقتتال  ا

كان يرتكز من جانب على طبيعة سياسة اجلبهة الشعبية الرافضة لوجود أي كيان إرتري سياسيًا كان أم 

احلركة ضد اجلبهة الشعبية من  عسكراًي يف الساحة اإلرترية، وطبيعة التعبئة السياسية اليت كانت تنتهجها

 . 3جانب آخر"

                                                                 

 16ص  مصدر سابق ، نداء اجلهاد يف إرتراي اجلرحية ، حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 1 
 16ص  ، املصدر السابق2
 424- 423مصدر سابق، ص ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، يلوسإ 3
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"ومهما يكن من أمر فإن احلركة ظلت على هذا املنوال تقدم أعدادًا كبرية من الشهداء من خرية 

شباهبا مبن فيهم خرجيو اجلامعات. وكذلك مل ميض وقت طويل على احلركة إال وأصبح هلا ثقل سياسي 

ة اإلرترية، وعلى مستوى حساابت القوى اإلقليمية وعسكري ومكانة مجاهريية على مستوى الساح

والدولية املعنية أبوضاع املنطقة. كما كانت هلا جوالت واسعة وحوارات وحتالفات مع القوى اإلرترية 

 .1األخرى منذ مطلع التسعينات"

 اآلتية:  وإبمعان النظر إىل التطّورات اليت شهدهتا حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري ميكن استنتاج األمور

ّن حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري املوحدة استطاعت توحيد جهود املسلمني، وإعادة روح إ .1

الوعي  ازدايداملقاومة وإصباغ الصفة اإلسالمية على أشكال املقاومة املسلحة، وسامهت يف 

ما مع العمل السياسي، ك واضح السياسي لكثري من التيارات اإلسالمية اليت مل يكن هلا تعاطي

خلقت عالقات خارجية ساعدهتا للحصول على دعم مادي وعيين، وخاصة يف اجملاالت 

اإلنسانية، وأوجه العمل اخلريي املختلفة الذي كان ألفرادها فيه جهد مقدر، ومن حيث الكسب 

فقد كسبت احلركة أعدادًا كبرية من الشعب من مجيع فئات اجملتمع عماأًل، وطالاًب، وشيبًا، 

امة، وعلماء، وصوفيني، وإخوان، وسلفيني وغريهم. ومن حيث التمدد وجدت احلركة وشبااًب، وع

أينما يوجد اإلرتريون املسلمون، واستطاعت خلق رأي عام ضد سياسات اجلبهة الشعبية ذات 

 التأثري يف املكّون الثقايف والديين اإلسالمي يف إرتراي.

تلفة، إخوااًن، وسلفيني مسيسني، وجمموعات إن املشاركني يف املؤمتر كانوا من خلفيات فكرية خم .2

أخرى حديثة العهد ابلعمل السياسي. وبناًء على تلك االختالفات يف الفكر واخلربة العملية 

حدثت إشكاليات كثرية يف مناقشات التصورات واملنطلقات الفكرية والسياسية، وللخروج من 

                                                                 
 424ص  ، املصدر السابق1
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عقيدة أهل السنة واجلماعة وعلى  لى أن يقوم منهج احلركة علىعذلك يبدو اتفقت األطراف 

فهم الصلح الصاحل، من دون أن يكون هناك شرح ودليل عملي واضح هلذه املضامني العامة 

الفضفاضة، األمر الذي كان له أتثري سليب الحقًا يف سريورة حركة اجلهاد كما سيأيت ذلك فيما 

 بعد.

ة، واهلبة الشعبية، لذا فإن إن توحيد القوى اإلسالمية جاء حتت ضغط تلك األحداث الكبري  .3

الصورة احلماسية والعفوية كانت هي السائدة أكثر من النزعة التفكريية والتخطيطية القائمة على 

 عمل ذهين واع، وعلى قراءات سليمة بعيدة من االنطباع والنزوع العاطفي.

األخرى فيه وخاصة  يالحظ تراجع يف قراءة الواقع اإلرتري املعقد، وتشابكاته، واألمور التفصيلية .4

م قراءة 1981من منظمة الرواد املسلمني اإلرترية اليت كانت أظهرت يف بياهنا التأسيسي عام 

، حبكم أن عناصرها ، وسياسياً ، وثقافياً متقدمة يف فهمها لتشخيص الواقع اإلرتري املعقد دينياً 

ياسية واالجتماعية يف األساسية كانت هلا مكتسبات سياسية وخربة تعامل مع مجيع األطياف الس

الساحة أثناء عملها يف األجهزة العليا يف جبهة التحرير اإلرترية كما سبق اإلشارة إليها يف الفصل 

 السابق.

إن حتليالت الواقع اإلرتري يف أوراق املؤمتر وأدبيات احلركة بعد املؤمتر صاحبها كثري من  .5

يك يف الوطن، كما حصل جتاهل ، حيث مت فيها تغييب الطرف املسيحي الشر 1اإلشكاليات

املعركة األساسية مع إثيوبيا وكان يتم اإلشارة إليها عرضا، وكان التأكيد والرتكيز إلثبات املعركة مع 

اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي اليت وصفها بيان املؤمتر اخلتامي ابجلبهة الصليبية. وإّن جتاهل املعركة 

يت املعركة مع اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي يعترب مصادرة للرأي اإلثيويب وتثب األساسية مع املستعمر

                                                                 
 مصدر سابق  ، اإلسالمي اإلرتري حلركة اجلهاد من واثئق املؤمتر العام األول:  يف كتاب األوراق ميكن الرجوع هلذه 1
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العام اإلرتري من انحية، وترك لدى املسيحيني اإلرتريني صورة سلبية عن احلركة من انحية أخرى، 

نزعاجهم منها بل األكثر من ذلك فهم الكثري منهم أن اجلهاد هو ابل أصبح املسيحيون يبدون 

اهدين. وكان حري على قيادة حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري توضيح ضد كل من خيالف ملة اجمل

 املسائل اآلتية:

   أن تفرق بني املسيحيني وتنظيم اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي، وترسل رسائل واضحة

للمسيحيني وتتبناه يف خطاهبا أبهنم ليسوا ضد املسيحيني بل أهنم يناضلون من أجل 

جلميع املواطنني اإلرتريني، وبذلك لكانت قللت من الفرز  إرجاع حقهم وحتقيق العدل

 الصارخ بني املسلمني واملسيحيني أو على األقل حلّيدهتم.

  كان من الضروري توضيح نقاط االختالف واالتفاق مع اجلبهة الشعبية لتحرير

 كما كانت تعكسهاحمضًا  إرتراي، وأن اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي مل تكن كلها شرًا 

يكافح من أجل حتقيق أماين وطموحات  وطنياً  فصيالً  تأدبيات احلركة، بل كان

اإلثيويب بكفاءة  الشعب اإلرتري االستقاللية، وكان يدير تلك املعركة ضد االستعمار

اإلرتري مبا فيها حركة اجلهاد مل خيتلف مع  عالية. بعبارة أخرى أن عموم الشعب

ومل خيتلف حول وسائل الكفاح  أهداف االستقاللاجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي حول 

املسلح احملققة لتلك األهداف، بل اختلف معها البعض حول املنطلقات الفكرية 

وأسلوب تعاملها مع القضااي الداخلية احلساسة، كتغليب الثقافة التجرنية املسيحية 

واضحة يف كانت هذه األمور   لو ورجاالهتا على أصحاب الثقافة اإلسالمية العربية

خطاب ورؤية حركة اجلهاد رمبا لكان هلا صدى إجيابيا على العموم، ولتعاطف مع 

 مطالبها قطاعات واسعة وحلققت بذلك أكثر مما حققته.
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كان يعرتيه الضبابية يف حتديد فقد  وعلى صعيد العمل العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري  .6

 وملن، وملاذا؟  ويقاتل من، ن؟العدو على أساس واضح، العمل العسكري ضد م

إضافة إىل ذلك كانت تعاين حركة اجلهاد اإلسالمي من قلة كفاءات ومهارات عسكرية يف 

رهتا العسكرية، وقد يرجع ذلك إىل عدم اصفوفها املقاتلة، ومن عدم االنسجام بني أعضاء إد

 وجود كوادر عسكرية مقتدرة ألسباب:

اإلخواين قد خسر كوادره العسكرية يف التصفية  أّن القوى اإلسالمية وخاصة االجتاه -أ

م يف دنكاليا من قبل جبهة 1977اليت تعرضت هلا جمموعة سعيد حسني عام 

 التحرير اإلرترية.

الكوادر العسكرية جلبهة التحرير اإلرترية اليت   الستيعابعدم قدرة القوى اإلسالمية  -ب

ألخرى بعد خروجها من دائرة كانت تعج هبا املدن السودانية، ومدن الدول العربية ا

 م عقب احلرب األهلية الشاملة.1981الفعل العسكري والسياسي عام 

لكل هذا يبدو أن حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مل تكن موفقة يف التخطيط للعمل العسكري، 

فكان من تدرب فيها ليكون مقاتال أصبح قائدًا،كما كان تدخل املدنيني فيها أكثر من الالزم، 

وكانت اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي يف املقابل يف غاية من القوة العسكرية، عددًا وعتادًا، وتدريباً 

ومعرفة حلرب العصاابت، وأن املناخ اإلقليمي والدويل كان مييل لصاحلها سياسيًا.وهبذا تكون 

املعركة يف امليدان  جنرت وراء إسرتاتيجية اجلبهة الشعبية اليت كانت تريد حسماحركة اجلهاد رمّبا 

سبق يتبادر إىل الذهن مجلة من  القتايل اليت جتيده أكثر من الطرف املناوئ هلا.وبناًء على ما

التساؤالت منها: هل كان إعالن العمل العسكري يف تلك الفرتة مستندا على قراءات صحيحة 

يدع جماال  هلا الذي ال للواقع احمللي املتمثل يف الضعف الذايت للحركة، مع تفوق الطرف املناوئ

للشك يف حسم املعركة لصاحله؟وهل كان مستندًا على تقييمات رصينة للتحوالت املتسارعة اليت  
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كانت حتدث على املستويني الدويل واإلقليمي لصاحل اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي واجلبهة الشعبية 

اإلرترية اليت ترى عدم جدوى  لتحرير جتراي يف إثيوبيا؟ أم حدث حتت ضغط الثقافة السياسية

قيام أي تنظيم مامل يكن له عمل عسكري؟ أم كان العمل املسلح عامل مجع للمجموعات املتنافرة 

إن األجوبة هلذه األسئلة تبدو خليطا ف اليت كّونت حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري؟ وعلى أية حال

 من هذا وذاك كما سيأيت توضيحها يف املباحث القادمة.

 الصةاخل

م من جمموعات متعددة املشارب من سلفيني 1988إّن حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري تكّونت عام 

وإخوان وصوفية وغريهم، ومن انحية املمارسة العملية فإن البعض منهم كانت له خربة عملية يف اجملال 

احلركة عمال وفقهاً  السياسي بينما البعض اآلخر مل يكن له تعاطي مع العمل السياسي، فاألول أفاد

سياسيًا ، بينما الثاين أفادها زمخًا مجاهرياًي، لذا فإّن احلركة قد حّققت يف خالل أربع سنوات ونيف 

مكاسب يف اجملاالت السياسية واجلماهريية والعسكرية، وعلى الرغم من تلك التطّورات السريعة يف اجملاالت 

تعاين من أزمات داخلية بسبب جتاذابت التيارات املختلفة يف  املختلفة إال أنّه يف الوقت نفسه ظلت احلركة

داخلها، وأدت يف النهاية لتصدعها وانقسامها على أساس املرجعيات الفكرية فظهرت يف الساحة اإلرترية 

 .حركتني إحدامها متثل االجتاه اإلخواين واألخرى متثل االجتاه السلفي يف إرتراي
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 املبحث الثاين

 والتصدعات الداخلية حركة اجلهاد

حركة  فإنّ  وعلى الرغم من تلك التطورات السريعة يف اجملاالت السياسية والعسكرية والكسب اجلماهريي

اجلهاد ظلت تعاين وتواجه مصاعب كثرية يف أجهزهتا التنظيمية واإلدارية بسب االختالفات يف املنطلقات 

اإلخوان والسلفية حديثة التوحد بسبب الضغط اجلماهريي  الفكرية للتيارات املكّونة هلا، املمثلة يف مدرسيت

واالنتفاضة الشعبية دون أن تكتمل مراحل احلوارات والعمل التنسيقي بينهما، األمر الذي كان له األثر 

واإلداري "وهي يف ذلك شبيهة ابلتحالفات والوحدة  السليب يف تطورها الفكري، ويف جانبها التنظيمي

هلا بني خمتلف التنظيمات يف الساحة اإلرترية، األمر الذي جعل احلركة تعيش صراعات  االندماجية السابقة

بني مكوانهتا الداخلية اليت أهلتها عن بناء األسس التنظيمية واإلدارية املتكافئة مع النمو السريع الذي 

 .1حدث يف بنيتها السياسية والعسكرية واجلماهريية"

تصورات مع عدم وجود دليل عملي واضح ومنضبط للتعامل وبسبب ذلك التباين يف الرؤى وال

 وحول الكتبمع تلك االختالفات أصبحت تربز خالفات يف استخدام الصور الفوتغرافية يف إعالم احلركة 

املقررة للدروس الرتبوية والفكرية يف داخل احلركة، كما أصبحت تنشأ اختالفات يف اإلدارة العسكرية، ويف 

 .2ياسي، والدبلوماسي، واإلعالمي، ويف احلوارات مع التنظيمات العلمانية اإلرتريةأولوايت العمل الس

                                                                 

 424ص  مصدر سابق، ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1 
مث احلزب اإلسالمي اإلرتري  العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري " أحد حامد املدينأبو  2

مصدر  ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس و. (2013-1-10يف اخلرطوم )  معه الباحث البحثية أجرى املقابلة .للعدالة والتنمية"
 429-426 ، ص ، سابق
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ومع الزمن أصبحت هذه االختالفات تتسع بني هذه املكوانت حىت وصلت إىل مرحلة 

االنشقاقات، لتثبت مرة أخرى مقولة إّن التعدد قاعدة والوحدة استثناء، حسب تعبري حممد سعيد برحتو 

 الثورة اإلرترية مبختلف مذاهبها الفكرية. يف مسرية فصائل

وعلى أية حال فإّن مجلة من املؤثرات اليت أشري إليها أعاله وغريها أدت إىل الشرخ يف جسم 

حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري بعد ما كانت كياان موحدًا ألربع سنوات ونيف، ومتثلت اخلطوط هلذا 

 التصدع على النحو اآليت:

 ن تلك الصراعات ومل يعد له أي نشاط ععلى شكل أفراد وأنى بنفسه  تيار هجر احلركة

 سياسي منذ ذلك التاريخ.

  أعلنت حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري القيادة العسكرية انشقاقها يف أغسطس عام

م بزعامة حممد أمحد صاحل )أبو سهيل( الذي كان يشغل وقتها انئب املكتب 1993

سية هلذا اجلناح أي اجملموعة السلفية وهي امتدادات لعناصر العسكري وميثل العناصر األسا

االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي واجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي، ومن الناحية االجتماعية فإّن 

 . 1االجتاه تنحدر من قبائل البين عامر من املنطقة الغربية يف إرتراي هغلب قيادات هذأ

 إلرتري القيادة التنفيذية بقيادة عرفة أمحد حممد ومكوانته أّما حركة اجلهاد اإلسالمي ا

األساسية فتنتمي إىل املدرسة اإلخوانية وهي امتدادات ملنظمة الرواد املسلمني اإلرترية إىل 

، أما الرتكيبة 2جانب بعض عناصر سلفية من خلفيات اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي

                                                                 
  425، ص ، املصدر السابق1
 245-424، ص ، مصدر السابق2
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عدد من انحية األقاليم والتنوّع من انحية االنتماءات القيادية هلذا االجتاه يتجلى فيها الت

 .ةالقبلية بدرجات متفاوت

م أصدرت حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري جناح أبو سهيل 1/8/1993وعلى أيّة حال يف يوم  

 حنرافبياهنا األول الذي مسته ببيان اخلطوة التصحيحية واليت أعلنت فيه عزل قيادة احلركة بعد اهتامها ابال

عن طريق اجلهاد، وجنوحها للحوارات مع الفصائل العلمانية، وسعيها للتصاحل مع نظام اجلبهة الشعبية 

لتحرير إرتراي احلاكم يف إرتراي، مع هتميش دور اجلهاز التشريعي للحركة املتمثل يف جملس الشورى، 

 . 1وممارسات أعمال حزبية داخل احلركة

ركة اجلهاد جناح عرفة حممد أمحد بياهنا أدانت فيه م أصدرت ح13/8/1993ويف املقابل يوم 

قاموا به من ختريب، ومن شق الصف واألضرار اليت ترتبت عليه، والتفريط  ، وماابالنشقاقينيما أمستهم 

هتامات املوجهة إليها، ودعتهم إىل التوبة ابملسؤوليات املنوطة هبم، وتبديد املال العام. وردت على اال

وأعلنت عن حتديها الصريح هلم للجلوس معهم أمام قواعد ومجاهري حركة  حلركة اجلهادية ،وااللتزام بوحدة ا

. ويف ظل تلك األجواء املتوترة دخلت مساعي خريية كثرية 2اجلهاد للمكاشفة واحملاسبة وجها لوجه 

 لإلصالح بينهما.

 مساعي اإلصالح بني الطرفني

مت أربع جلان إرترية من خمتلف اخللفيات السياسية يف ظل تلك األجواء املتشاحنة بني الطرفني تقد

واالجتماعية لإلصالح بني طريف الصراع إىل جانب مبادرة )الشيخ( عبد العزيز بن ابز مفيت الداير 

السعودية حينئذ. إال أن جهود هذه اللجان ومبادرة مفيت الداير السعودية مل تتكلل ابلنجاح بسبب حدة 

                                                                 
  .م1993-8- 1 القيادة العسكرية حركة اجلهاد بيان 1
 م1993-8-13بيان حركة اجلهاد القيادية التنفيذية  2
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فيها من إجيابيات وسلبيات  ا كانت جتربة الوحدة اإلسالمية اإلرترية بكل مااخلالف بني اجلناحني "وهبذ

وخصائص، إضافة جديدة إىل التجارب الفاشلة يف مسألة الوحدة الوطنية اإلرترية، كما أن االنشقاق 

الذي حدث يف احلركة أثبت يف املقام األول فشل مجيع حلقات الوحدة بني الفصائل اإلرترية مبختلف 

هتا الفكرية، فضال عن أنه كان عامال إضافيا خطرًا يف سلسلة التشرذمات يف البنية التنظيمية توجها

اإلرترية، وختلخل الفرقة يف اجملتمع بكل كياانته الفكرية والسياسية واالجتماعية، وتعذر اإلصالح القائم 

 .1اف العليا"على مبادئ احلوار ابلوسائل السلمية، وترتيب األولوايت وفق املصاحل واألهد

وقد تسبب االنشقاق يف صف القوى اإلسالمية اإلرترية يف تلبيد األجواء ابليأس واإلحباط 

ألنصار التيار اإلسالمي واملتعاطفني معه، وتبددت آماهلم وطموحاهتم اليت علقوها فيه ملا آلت إليه 

ركة اجلهاد رفعت سقف مسارات وحدة القوى اإلسالمية يف إرتراي. وظهر لعامة الناس أّن قيادات ح

وقطاع كبري من املسلمني، لكن يف  آنذاكالصراع بني اجلبهة الشعبية القوة الضاربة يف الساحة اإلرترية 

بل أهّنا كانت ابرعة يف اخلالفات املوغلة فيما بينها وكأهّنا ال  الوقت نفسه مل تتقن معادلة حسم الصراع

 القطاعات لتواجه مصريها لوحدها.ويف النهاية تركت تلك  حتمل مهاً وال رسالة

وهذه األحداث أاثرت الشبهات يف العملية كلها وقدرة استمراريتها لتحقيق األهداف اليت قامت 

من أجلها، األمر الذي أدى إىل فقدان التيار اإلسالمي تدرجييا الزخم الشعيب الذي حققه قبل االنشقاق، 

ذاك، وخارجيا بدأت تتدهور  املرتبطة حزبيا هبذا اجلناح أو ويف فرتة وجيزة مل يبق معه ماعدا تلك القواعد

عالقة اجلناحني ابلداعمني واملتعاطفني الذين وقفوا مع حركة اجلهاد املوحدة ومل يبق هلما إال تلك اجليوب 

الضيقة اليت كانت تدعم من منطلق حزيب هنا أوهناك. وبسبب الشقاق واملرارات وتعذر الصلح بينهما 

إال أّن الطرفني يف  حتكاك واملواجهات بينهما، وكان كل منهما ميلك جناحًا عسكرايً وف لالهتيئت الظر 

                                                                 
 426ص  مصدر سابق، ، إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
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 الصدام ولذا مل ترق قطرة دم بينهما، وهذه من احلسنات اليت حتسب إىل املوضوعية وجتنبا األخري جنحا

 خر إخواين.وعلى العموم اجتهت األمور بعد تلك الفرتة حنو تشكيل كيانني أحدمها سلفي واآل هلما.

 متايز الصفوف بني جناحي حركة اجلهاد 

بعد فشل مجيع املساعي لوضع حد هلذا االنشقاق وتعذر املعاجلات واحللول عرب الوساطات احمللية 

 ن:ايف الواقع اإلرتري حركت وهبذا أصبحواملبادرات اخلارجية أصبح كل واحد يعمل على شاكلته 

م 1995 -10- 19-17ليت عقدت مؤمترها العام يف الفرتة مابني أواًل: حركة اجلهاد جناح أبوسهيل وا

ومل تغرّي امسها يف هذا املؤمتر على الرغم من أّن الطرف اآلخر كان حيمل نفس االسم، مث ما لبثت 

أن دّب فيها اخلالف فانشقت منها جمموعة غري قليلة بقيادة إبراهيم مالك واليت كّونت عقب ذلك 

 ومل يسعف الوقت هذا الفصيل ليظهر بشكل مواز لغرميه التقليدي يف إرترايجملس الدعوة واإلصالح 

والذي تغرّي فيه امسها من حركة اجلهاد إىل حركة اإلصالح  2003وبعد املؤمتر العام يف إبريل 

شقني إىل حركة اإلصالح بقيادة  ىلإاإلسالمي اإلرتري، تعرضت للتصدع للمرة الثانية فانشقت 

عناصر  انضمتوقد  هيل( واملؤمتر اإلسالمي اإلرتري بقيادة حسن حممد سلمانس حممد أمحد )أبو

ومازالت هذه األطراف تعمل على هذه الشاكلة إىل يومنا  اإلصالح والدعوة إىل املؤمتر اإلسالمية ،

هذا، وسوف يكتفي الباحث هبذا ألّن احلركة اإلسالمية السلفية اإلرترية خارج موضوع هذا البحث 
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اثنيًا: حركة اجلهاد اإلسالمي جناح عرفة أمحد حممد فبعد فشل مجيع مساعي اإلصالح بني هذا اجلناح 

م قد اختذت عدة قرارات وخطوات 1993عام شقاق نسهيل بعد اال جناح أبو وحركة اجلهاد

 : 1إلسالميحيال ظاهرة االنقسام اليت أصبحت تنخر يف جسم الصف ا

لقواعدها وأنصارها يف الداخل واخلارج لتوضيح األسباب احلقيقية  ابلتنويرقامت  -أ

 لالنشقاق، ودحض الشبهات اليت أاثرها الطرف اآلخر.

قامت إبجراء مسح عام لعضوية احلركة ملعرفة من هو ابقي يف بيعته ومل يذهب مع  -ب

مة ومثلها من العاملني يف الطرف اآلخر، فوجدت أن أعدادا كبرية من العضوية العا

 أجهزهتا املختلفة أكدت الثبات وااللتزام يف بيعتها

تركت الباب مفتوحا  االنشقاقأذانت قيادة أن بعد إّن قيادة حركة اجلهاد جناح عرفة  -ج

حلل هذه املشكلة ابلتفاهم بقدر  وأوضحت استعدادهالكافة اجملهودات اإلصالحية 

 املستطاع 

ختذ ام و 1994مارس  20 -18ة اجتماعا يف الفرتة مابني عقد جملس الشورى للحرك -د

 : 2القرارات اآلتية

 ستمرار يف اجلهاد املسلح وإعادة تنظيم سرااي اجملاهدين إىل امليدان.اال 

                                                                 
يف  على هذا امللف الباحث إطلع وقد ، 93-91 ص،  جلهاد اإلسالمي اإلرتري جناح عرفةحركة ا أعدته آنذاك الذي االنشقاقملف  1

  .إرشيف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية
العناصر القيادية يف حركة  أحد . وعبد هللا حممد إدريس ،(30-12-2012 ) اخلرطوم ، املقابلة البحثية معه حديث تركي للباحث يف2

البحثية معه  املقابلة أجرى ية ،مث احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنم المي اإلرتري مث حركة اخلالص اإلسالمي اإلرترياجلهاد اإلس
العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص  أحد . وحامد أمحد اسكول ،(2012-12-19)كسال الباحث يف  

 (2012-12-19)كسال البحثية معه الباحث يف  املقابلة  أجرى .ب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية "مث احلز  اإلسالمي اإلرتري
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  إسقاط عضوية جملس الشورى من الذين ذهبوا مع الطرف اآلخر، وتصعيد

 أمناء املكاتب التنفيذية مللئ املكاتب الشاغرة.

 ة اللجنة التحضريية اليت كانت قد كّونت قبل االنقسام، وعقد إكمال عضوي

 مؤمتر احلركة يف أقرب وقت ممكن.

  عقاد املؤمتر املزمع عقده.ناوضع السياسات واخلطوط العامة للحركة إىل حني 

وبعد هذه القرارات متايزت الصفوف واملسارات واتضحت الصورة بني اجلناحني غري أنه بقي 

حيث كان كالمها حيمل اسم حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري األمر الذي سبب إرابكا  هناك مشكلة االسم

لتباسًا للناس يف كثري من األحيان. ولذا بدأ عامة الناس يطلقون حركة اجلهاد اإلسالمي عرفة وحركة او 

اد سهيل للتمييز. وظل كل طرف يعمل وحده على هذا املنوال. وبعد اكتمال مهام اإلعد اجلهاد أبو

م للمؤمتر الثاين حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 1994للمؤمتر فقد دعت اللجنة التحضريية يف ديسمرب 

جناح عرفة أمحد حممد، وكانت أوضاع احلركة أثناء انعقاد املؤمتر يف غاية الدقة والتعقيد، بسبب األزمات 

إّن  الص التابعة هلذا اجلناح إذ يقول التقريريف التقرير املنشور يف جملة اخل ورد الداخلية واحلظر اخلارجي كما

املؤمتر عقد "يف ظروف استثنائية للغاية إذ كانت تعيش احلركة أزمات داخلية ابلغة الدقة والتعقيد بسبب 

م، وظروف احلظر اخلارجي من السودان منذ حترير إرتراي 1993االنقسام الذي حدث يف أغسطس عام 

 .1م"1991يف عام 

ؤمتر مرحلة تقومي وتقييم شامل ملرحلة حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري املوحدة من وكان هذا امل

م بكل إجيابياهتا وسلبياهتا، كما تناول تقرير القيادة التنفيذية جممل القضااي وأداء 1993م إىل 1988
                                                                 

، 85جملة اخلالص من منشورات احلزيب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية العدد .املضامني والتطلعات." .أبو أيوب. " املؤمترات التنظيمية 1
  21ص  .21-24: 2004

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



279 

 

 بيات فيها وماحركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري يف مسريهتا اليت امتدت إىل أربع سنوات ونيف، مربزًا اإلجيا

صاحبها من سلبيات، وأّما الورقة السياسية اليت قدمت من قبل اللجنة التحضريية سعت ملعاجلة تلك 

السلبيات، وختفيف آاثر االنقسام، وتاليف حدوثه يف املستقبل، إذ جاء يف جملة اخلالص اجمللة الرمسية حلركة 

قييم والتقومي جململ األداء يف مسرية العمل اإلسالمي اجلهاد جناح عرفة "املؤمتر العام الثاين كان حمطة للت

اجلهادي من خالل تقرير أداء القيادة التنفيذية ومن خالل الورقة السياسية اليت قدمتها اللجنة التحضريية 

للمؤمتر حرصا على استبيان الطريق ووضع املعاجلات الناجعة لكل سلبيات املاضي وحتسبا لكل الطوارئ 

كان حبق املؤمتر تثبيتا للتنظيم وانطالقة للبناء، ووضع املؤمتر خططًا وبرامج، وأقر وسائل يف املستقبل، ف

وآليات تتناسب وتلك املرحلة، كما أقر املؤمتر االنفتاح على الشعب، واحلوار مع كافة القوى السياسية 

 .1الوطنية"

ليت سببها االنقسام، ويبدو أّن حركة اجلهاد جناح عرفة قد جتاوزت تلك األزمات الداخلية ا

واخلارجية املتمثلة يف حظر السودان لنشاطاهتا، وبدأت احلركة مرة أخرى ختطو خطوات حنو األمام بعد 

تثبيت عضويتها وترتيب هياكلها التنظيمية واإلدارية، وبعدها أصبحت أكثر استقرارا يف نظمها الداخلية، 

تماما يف ترتيب أولوايت عملها، وانفتاحا على وانسجاما يف خطاهبا السياسي، واإلعالمي، وأكثر اه

، إذ دخلت احلركة يف حوارات ثنائية مع جبهة التحرير اإلرترية 2قطاعات الشعب اإلرتري وقواه السياسية

القيادة املركزية، وجبهة التحرير اإلرترية اجمللس الوطين، وجبهة التحرير اإلرترية اجمللس الثوري، ومن مثار تلك 

م من حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري جناح عرفة 1999ّون الحقا التحالف الثالثي يف عام احلوارات تك

                                                                 
 21ص  ، بقاملصدر السا 1
من أرشيف احلزب اإلسالمي اإلرتري  ، م1995 إبريل 17يف  الصادرة ، الشامل االنفتاحسياسة  ورقة ، حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرترية 2

 للعدالة والتنمية 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



280 

 

ت احلركة اهتماما أول.كما 1وجبهة التحرير اإلرترية اجمللس الوطين وجبهة التحرير اإلرترية القيادة املركزية

الضعيفة. كما أصبح  ابلغا بقطاعات الطالب واملرأة، ودعم التعليم والصحة، وتقدمي يد العون للفئات

خطاهبا السياسي أكثر اتزاان ووضوحا، واقرتااب من التشابكات املعقدة، واألمور التفصيلية األخرى املتداخلة 

يف الواقع اإلرتري، وبعيدة من املفاهيم اإلطالقية، أو مفردات إسالمية مطاطة وفضفاضة، كما كان احلال 

هذه األمور مل تكن جديدة بل كانت عودة إىل مبادئها املؤسسة يف عهد حركة اجلهاد املوحدة. ويف احلقيقة 

م اليت كانت شديدة االهتمام ابلوحدة الوطنية، وبتمتني التآخي الديين 1981ملنظمة الرواد املسلمني عام 

غري أن هذا اخلطاب كان قد تراجع عندما دخلت املنطمة يف يف الواقع اإلرتري.  بني املسلمني واملسيحيني

رغبة الوحدة، حبكم أن هذه املبادئ مل تكن  م نزوال على1988مع اجلماعات األخرى يف عام  الوحدة

حمل إمجاع بني تلك األطياف اليت تكونت منها حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري، فكانت السمة الغالبة يف 

اإلاثرة، خطاب حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري املوحدة اخلطاب احلماسي اجلارف، ولغة التحدي و 

وبعد االنقسام رجعت إىل سريهتا  نفعال وردة الفعل، دون العناية ابلعمق وتعقيدات الواقع. إاًل أنّهواال

 وأصبح خطاهبا أكثر نضجًا. األوىل

ستبيان طريقها، وتنظيم أوضاعها الداخلية، وترتيب أولوايهتا العملية، وانفتاحها على اوبعد 

وى السياسية الوطنية، ووجود متنفس سياسي يف أجواء السودان بعد الشعب، ودخوهلا يف حوارات مع الق

أن ساءت العالقة بني اخلرطوم وأمسرا بعد اهتام األخرية للسودان بدعم اإلرهاب يف إرتراي، بدأت احلركة يف 

 هناية تلك املرحلة تتوجه حنو مرحلة جديدة من البناء، ويظهر ذلك من خطاهبا املطمئن واملتفائل، إذ جاء

تزاهنا استطاعت أن خترج ايف أدبياهتا آنذاك "بفضل هللا مث حبكمة قيادة احلركة يف ذلك الوقت وخربهتا و 

                                                                 
: 2004، 2العدد  ، فريقيجملة دراسات القرن اإل" .حممود عثمان إيلوس. " القيمة املفقودة يف حوارات القوى السياسية اإلرترية املعارضة 1
  12ص  .9-20

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



281 

 

ابلعمل إىل بر األمان، وتعاملت مع املشكلة ابحلكمة واحلسم الالزمني، فلم تزهق أرواحًا، ومل هتدر أموااًل، 

 .1فلله احلمد واملنة من قبل ومن بعد"

تلت االنقسام الداخلي للحركة وإن كان بدت مرحلة احنسار، إاّل أهّنا كانت بيد أن املرحلة اليت 

مرحلة الوقوف مع الذات، ومراجعة اخلطوات السابقة اليت كانت تضاعفت كماً بسعة االنتشار والتضحية، 

 وزمناً ومع ذلك فإنه مما ال شك فيه أّن احلركة قد أهدرت أمواالً  وقّوة التأييد مع النقص يف العمق واإلدراك

اثر أزمة االنقسام اليت عصفت هبا، لذا فإّن املكاسب اليت حققتها يف أوساط اجملتمع اإلرتري  آلتجاوز 

 يت.أسي كانت ضئيلة مقارنة ابملراحل السابقة والالحقة كما

 حتليل أسباب اخلالف

جع إىل العوامل نقسام حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري ير امن الطبيعي أن يتساءل املرء عما إذا كان 

الداخلية املتمثلة يف تباين املنطلقات الفكرية، ويف ترتيب أولوايت العمل يف اجملاالت السياسية، واإلعالمية، 

أم أنه يرجع إىل تطّور احلركة السريع يف اجملاالت السياسية، واجلماهريية، والعسكرية، دون أن  والدبلوماسية؟

واإلدارية؟ أم أنه كانت هناك طموحات شخصية لبعض العناصر سعت  يواكبها تطّور يف أجهزهتا التنظيمية

ستفادة منه ماداي واجتماعيا؟ أم يعود األمر إىل أتثريات لتكوين كيان خيصها وتكون على رأسه لال

خارجية؟ وميكن طرح هذه األسئلة بطريقة خمتلفة: ملاذا وملصلحة من انقسمت حركة اجلهاد اإلسالمي 

لفهم األسباب واحلقائق  ، تلك الفرتة ابلذات؟ يتعسر على الباحث مهما بلغ من احلرصاإلرتري؟ وملاذا يف

الكامنة وراء ذلك االنشقاق، وخاصة أّن قيادة كل جهة حتمل الطرف اآلخر وزر االنقسام. وعلى الرغم 

 كيانني إىلاإلرتري  من عدم توفر املعلومات الكافية للباحث حول أسباب انقسام حركة اجلهاد اإلسالمي

 إاّل أنّه يعتقد أّن عدة معطيات أدت إىل ذلك وميكن تلخيصها على حنو اآليت:
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تباين املنطلقات واملرجعية الفكرية وأقصد بذلك أن العناصر األساسية املكونة حلركة اجلهاد  .1

 اإلسالمي اإلرتري ترجع إىل االجتاهني اإلخواين والسلفي فكان ميثل االجتاه األول منظمة الرواد

املسلمني اإلرترية وميثل الثاين اجلبهة اإلسالمية لتحرير إرتراي واالحتاد اإلسالمي لطلب إرتراي. وكان 

لكل منهما كسبه السياسي واجلماهريي على درجات متفاوتة، وينظر للواقع اإلرتري من 

ني منطلقات خمتلفة، كما أّن هذه اجملموعات مل تكن بعيدة عن أتثريات الصراعات القائمة ب

املدرستني يف املنطقة. وعلى صعيد التعامل السياسي الداخلي فإّن اجتاه اإلخوان كان يرى منذ 

أتسيسه ملنظمة الرواد املسلمني مبدأ احلوار مع الفصائل الوطنية اإلرترية، ابعتبار أن هذه الفصائل 

مل  حوار ما ال ختتلف معه يف األهداف الكلية. بينما االجتاه السلفي كان يرى عدم جدوى أي

يقم على املنهج اإلسالمي، وأن هذه الفصائل كلها ملة علمانية جيب عدم التعامل معها. وهذا 

املنطق الذي يرفض عدم التعامل مع الفصائل الوطنية ظل قائما حىت بعد االنقسام عام 

أتكيد  م1995م، إذ جاء يف برانجمه السياسي املنبثق من مؤمتره الثاين املنعقد يف أكتوبر 1993

 .1رفض "أي شكل وحدوي اليقوم على أساس املنهج اإلسالمي، وحيقق املصاحل الشرعية املعتربة"

وهذا التباين يف املرجعية الفكرية والتعامل السياسي انسحب حىت يف ترتيب األولوايت 

على السياسية والدبلوماسية، ويف اخلطاب اإلعالمي، والتعامل ابملرونة مع بعض األحداث اجلارية 

 تقتضيه املصلحة. كل هذه األمور جمتمعة كانت سبب تصدع احلركة. حسب ما

كانت حركة اجلهاد املوحدة قد أخذت اجلوانب اإلجيابية من اجلهاد األفغاين دون اإللتفات إىل  .2

اجلوانب السلبية اليت كان يعاين منها اجلهاد األفغاين، من تشرذمات داخلية، وتدخالت القوى 

قيادات العسكرية حلركة اجلهاد اإلسالمي ال وأّن بعض دولية كدروس وعرب لتجنبهااألقليمية وال
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إىل ظواهر املرضية اإلرتري كانت هلا جتارب يف اجلهاد األفغاين ورمّبا نقلت معها بعض تلك ال

 اجلهاد اإلرتري.

تكتمل ندماجية فورية حتت ضغط الشارع دون أن اتوحيد هذه القوى يف املؤمتر األول إىل وحدة  .3

عوامل الوحدة بينهما، وبعبارة أخرى قامت الوحدة على مفهوم احلشد وذلك للتجاوب مع 

لذا جاء برانجمها فضفاضا عاما  األحداث املتسارعة دون أن متر مبراحل التدرج والتجربة العملية

غري منضبط بدليل عملي واضح ويبدو أن ذلك كان مقصودًا الستيعاب تلك األطراف املتباينة 

 اّل أّن هذه النشأة اهلالمية حلركة اجلهاد كانت يف النهاية أحد أسباب التصدع.إ

ّن الطرف السلفي يف داخل حركة اجلهاد قابلته صعوابت عندما دخل يف صراعات مع أيبدو  .4

أنصار السنة احملمدية واليت منعته من استخدام منابرها اليت كان هذا الطرف ينفذ برانجمه عربها 

يبدو مل يكن له برانمج تربوي وتنظيمي وسياسي واضح للتعامل مع تلك  فيما أنه من انحية كما

ّن املخططني يف حركة اجلهاد استعانوا أالتطّورات السريعة حلركة اجلهاد ومن هنا يبدو للباحث 

ذلك  علىبربانمج اإلخوان مع إدخال بعض التعديالت عليه ليتماشى مع واقع احلركة و الدليل 

تشبه التشكيالت اإلخوانية املتعارف عليها مؤمتر، جملس كانت   حركة اجلهاد إّن تشكيالت

إضافة إىل كتب املقررات الفكرية  .أمارات، مناطق، شعب، أسر ،شورى، أمري )مراقب عام(

الذي بدأت بعض األطراف السلفية معارضته وخاصة لبعض كتب  والرتبوية األمروالسياسية 

 فكان هذا اخلالف أحد أسباب االنقسام —اخل شارة إليهاكما سبق اإل  اإلخوان الفكرية

وأصبح   م كعامل غري مباشر سحب جزءًا كبريًا من شرعيتها اجلهادية1991إّن حترير إرتراي عام  .5

كثري من اإلرتريني يتساءل يف ماذا تتقاتل حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري واجلبهة الشعبية لتحرير 

ختالف يف كيف اة الثورة؟ أم هو صراع يف السلطة والثروة؟ أم هو ستمرار ملرحلاإرتراي؟ هل هو 
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عتقال السودان قيادات حركة اجلهاد اومن حيكم إرتراي؟ وإّن اهنيار إثيوبيا بتلك الطريقة السريعة، و 

 تضعضعتمل تعط حلركة اجلهاد الفرصة ملراجعة سياساهتا لتتعامل مع التطّورات اجلديدة، وهنا 

 ف ممّا أدى يف النهاية إىل االنقسام. الثقة بني األطرا

إن استقالل إرتراي فرض على دول اجلوار التعامل مع الدولة اإلرترية اليت كانت وما زالت على  .6

رأسها اجلبهة الشعبية لتحرير إرتراي. وهذا أدى إىل تراجع تعامالهتا مع حركة اجلهاد اإلسالمي 

لعالقات اخلارجية هلذه الدول، وإن شئت قل يف اإلرتري، وهبذا وقعت احلركة يف خطوط معادلة ا

عيم احلركة اإلسالمية ز  خطوط الصفقات والتوازانت اإلقليمية والدولية، فمثال قد استدعى

هللا الرتايب قيادة حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مع قيادات إرترية معارضة  حسن عبدالسودانية 

 -اثنياً  ،خول إىل إرتراي والعمل من الداخلالد -أخرى وخرّيهم بني ثالث خيارات: األول 

العيش كالجئني يف السودان من دون  -واثلثاً  ،البحث عن بديل آخر غري السودان تنطلق منه

ممارسة أي نشاط سياسي أو عسكري. وعقب هذا اإلشعار حتركت السلطات األمنية السودانية 

. وكانت حركة اجلهاد اإلسالمي أكثر وأغلقت مجيع مكاتب املعارضة اإلرترية، وصادرت ممتلكاهتا

املتضررين من تلك احلملة، حيث متت مصادرة ممتلكات كثرية منها، من أسلحة، وعرابت، 

زدادت األزمات الداخلية بني األطراف املكّونة اويف ظل هذه األجواء  ،1وجتهيزات مدنية أخرى

 هلا، وانتهت يف النهاية ابالنقسام. 

واخلارجي حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري فإن مسألة احلوار مع الدولة ختناق الداخلي يف ظل اال .7

اإلرترية والفصائل اإلرترية األخرى كانت تطرح بقوة، وكان اجتاه اإلخوان يؤمن ابحلوار منذ 

م، بينما االجتاه السلفي كان يرى غري ذلك وجينح إىل 1981أتسيس منظمة الرواد املسلمني عام 

كومة وفصائل الثورة اإلرترية، ويف بيان االنفصال كان أحد املربرات أن قيادة عدم التعامل مع احل
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وهذا غري مربر شرعا وال واقعا. وكان هذا واضحا يف  احلركة حتالفت مع تنظيمات غري إسالمية

اختالف يف داخل صف حركة اجلهاد يف مثة  برانجمه السياسي حىت بعد االنقسام. وهبذا أصبح

ع الواقع املعقد، واألحداث اجلارية، فكان ذلك أحد عوامل التشرذمات الداخلية الرؤية للتعامل م

 للحركة.

كانت ل تلو وجد اليتسيطرة اإلخوان والسلفيني يف جملس شورى احلركة مع غياب قوى حمايدة  .8

 وازنة القوة يف داخل احلركة.ملاالجتاهني، و  كبح مجاحتساعد يف  س

 سياسية بني اإلخوان والسلفيني يف إرتراي.حداثة جتربة الوحدة يف العملية ال .9

الوحدة مع كل  حولللحفاظ اإلرتري آنذاك  أمري حركة اجلهاد ميول عرفة أمحد حممد .10

عيوهبا وعدم أخذ قرارات حامسة يف بعض املواقف يف وقتها فاقم املشكلة، يقول عرفة أمحد حممد 

، لكن لألسف الشديد أن "كنت أتعامل بروح التعاون وحسن النية حىت ال حيدث ما حدث

 ".1اجملموعة السلفية مل تكن تتعامل معي بتلك الروح وانتهت بشق الصف اإلسالمي يف إرتراي

كون هناك أيضا طموحات شخصية لبعض العناصر الشابة تسعى تال يستعبد أن  .11

ك عرب ورأت عدم الوصول إىل ذل واجتماعيًا،ستفادة منها ماداًي للوصول إىل املناصب القيادية لال

 املؤمترات

 اخلالصة

الفكرية، لذا كانت  واالحنيازإن تنظيم حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري املوحد كان تنظيمًا متعدد الوالءات 

يف عدة قضااي سياسية وإعالمية مكّوانت احلركة  تطفو على السطح بني حني وآخر سجاالت بني
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ابلشرخ يف اجلسد احلركي اإلرتري بعد ما كان يبدو وفكرية. وهذه العوامل وغريها أحدثت ما ميكن تسميته 

لوقت قريب متماسكا إىل حد ما، فانقسم إىل كيانني وبدا التناحر والسجال السمة البارزة بينهما. وأّن 

تلك األحداث كانت مبثابة إعادة تشكل اخلريطة السياسية للتيار اإلسالمي على خطوط املدارس الفكرية 

كان هلذا االنشقاق تداعيات جمتمعية،خاصة أنه مل يقف يف اجلانب الفكري يف الساحة اإلرترية. و 

والسياسي بل ختطت آاثره إىل سوسيولوجية اجملتمع الذي عّلق اآلمال على مشروع احلركة، وعندما رأى 

اجملتمع تلك االنقسامات وتداعياهتا وتلك التصرفات من قادهتا بدأ ينسحب منها، األمر الذي بدأ يزلزل 

الطرفني ما تعرض له مشروع  ولقد أدركت قيادات دام احلركة، وهدد مستقبلها، وأذن أبفوهلا السياسيأق

تبقى منه، ورّتب كل منهما أوضاعه للتعامل مع هذه التطّورات، فبدأت مرحلة  احلركة، فسعوا لتدارك ما

، وأصوله الفكرية، جديدة من العالقات، من حوار وتنسيق وتعاون مع االعرتاف أبن لكل تنظيم كسبه

ويصل أحيااًن إىل  ومع حتديد حماور االتفاق واالختالف، وما زال الفتور يصيب عالقاهتما من حني آلخر

حد اجلمود.ومل يستطع االجتاهان استعادة ذلك الزخم الشعيب، والسياسي الذي كانت تتمتع به حركة 

 ة.اجلهاد املوحد
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 املبحث الثالث

 اجلهاد وتغيري امسها إىل حركة اخلالصاملؤمتر الثالث حلركة 

م، 1998انعقد املؤمتر الثالث حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري جناح عرفة أمحد حممد يف أغسطس عام 

وكانت الظروف السياسية يف إرتراي آنذاك يف غاية الصعوبة والتعقيد بسبب احلرب احلدودية بني إرتراي 

ار. يف ظل تلك األوضاع احمللية املعقدة "عقد املؤمتر حتت شعار نفجوإثيوبيا اليت كانت على أعتاب اال

لنبين تنظيما إسالميا رائدا يف إرتراي، وواضح من الشعار أن احلركة يف هذه املرحلة كانت أكثر ترتيبا 

ستعدادا ملتطلبات اوتنظيما لصفوفها الداخلية، وأكثر امتدادا وتواصال مع القوى السياسية الوطنية، وأكثر 

 .1دايت املستقبل"حت

وكان املؤمتر عبارة عن تظاهرة سياسية كربى، حضره لفيف من قطاعات الشعب اإلرتري 

عماال وطالاب، وشبااب، ونساًء  سياسيا واجتماعيا، املختلفة، حيث مشل مجيع الفئات بتنوعاهتا املختلفة

حيث جاءت  ل مرة يف مؤمترات احلركةفت للنظر يف هذا املؤمتر كان مشاركة املرأة وألوّ ورجاال. إال أن الال

وحمتدم يف  للحركة عرب التصعيد املباشر منهن. وكان قد سبق مشاركتها نقاش حاد سويةالنممثلة للقواعد 

اجتماع جملس الشورى للحركة حول مشاركتها من عدمه. وقد أحال اجمللس موضوع مشاركة املرأة إىل جلنة 

س الشورى وأعضاء آخرين لتنظر يف املوضوع من اجلوانب الشرعية حبثية برائسة خليل حممد عامر عضو جمل
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وجاءت نتائج الدراسة أبّن مشاركة املرأة يف العمل السياسي ال يتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية ومن 

 . 1مث خضع املوضوع للتصويت يف جملس الشورى وجنح رأي املشاركة أبغلبية بسيطة

 داء يف الدورة املنتهية، تقييما وتقوميا لعدة قضااي، سياسية كانت أووبعد وقوف املؤمتر يف جممل األ

 : 2تنظيمية أو اجتماعية أو اقتصادية، اختذ املؤمتر مجلة من القرارات منها

قرار تغيري اسم التنظيم من حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري إىل حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري  -

 اإلرتري جناح أبو سهيل، ومنعا للبس بينهما. ن حركة اجلهاد اإلسالميعمتييزا 

م ميالد 1999تقرر يف هذا املؤمتر أتسيس كيان خاص للمرأة والذي متخض عنه الحقا عام  -

 .3االحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية

مت انتخاب أمني عام جديد وهو خليل حممد عامر بعد أن طلب األمري السابق عرفة أمحد حممد  -

 نصب.إعفاءه عن هذا امل

ذ قرار بعدم فصل أي عضو من احلركة إاّل بقرار من املؤمتر، لكن من حق القيادة جتميد اخت -

 العضوية إذا تطلب ذلك إىل حني انعقاد املؤمتر.

 إقرار مفهوم الشورى امللزمة  -

 إقرار برانمج الوحدة املتدرجة بني حركيت اخلالص واجلهاد اإلسالمي اإلرتري اإلصالح حاليًا. -

 احلوارات والتحالفات مع مجيع القوى الوطنية املعارضة للنظام احلاكم. مواصلة  -

                                                                 
يف كواالملبور  معه الباحث البحثية املقابلة أجرى القيادية يف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية " " أحد العناصر أمحد الدين صاحل 1

أجرى املقابلة البحثية  ري للعدالة والتنمية "القيادية يف احلزب اإلسالمي اإلرت إمساعيل "أحد العناصر م (. وعبدهللا2014-3-1)  ماليزاي
 (2012-12-24)  الباحث يف اخلرطوم معه

 م(1-3-2014) املقابلة البحثية معه يف حديث أمحد الدين صاحل 2
 م1999-4-11الصادر بتاريخ  اإلرترية اإلسالمي للمرأة للمؤمتر األول لإلحتاد البيان اخلتامي 3
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ختاذ تلك القرارات، انتهى املؤمترون إىل خالصات بنيت عليها اوبعد مناقشات ألوراق املؤمتر، و 

االسرتاتيجية املستقبلية حلركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري، واليت عرب عنها ميثاقها السياسي الذي جاء فيه 

 : 1ّم الفقرات اآلتيةأه

عضويتها مفتوحة جلميع  شورية جهادية سياسية أوال: حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري هي حركة دعوية،

ويقوم منهجها على منهج الكتاب والسنة، وتنطلق من فهم الواقع الذي يراد  املسلمني اإلرتريني

لناس إىل اإلسالم تتبع أسلوب املوعظة تغيريه والذي حييط هبا حمليا وإقليميا ودوليا. ويف دعوهتا ل

احلسنة، ومبدأ عدم اإلكراه، ويف عالقتها تتعامل مع املسلمني شعواب، ومجاعات، ودوال من مبدأ 

األخوة اإلسالمية، كما تقيم عالقات تعاون مع الشعوب والدول األخرى. وتدعم القضااي 

 اإلسالمية والعربية وقضااي الشعوب املستضعفة يف العامل.

 اثنيا: أهدافها

 إعالء كلمة ال إله إال هللا وإقامة الدولة اإلسالمية املرتكزة على دعائم العدل والرمحة والتعاون. -

 توحيد املسلمني من أجل رفع شأن اإلسالم والدفاع عن حقوقهم التارخيية املكتسبة. -

 اللغة الوطنية الرمسية. ابعتبارهامتكني اللغة العربية  -

 التآمر على السيادة الوطنية. مقاومة كافة أشكال -

إزالة الظلم وإقامة العدل، والسعي مع القوى السياسية األخرى إلجياد املناخ السياسي املالئم  -

 لتحقيق التعايش واالستقرار يف إرتراي.

                                                                 

 30-22ص  .1998 امليثاق السياسي. تري.حركة اخلالص اإلسالمي اإلر  1 
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 حماربة أسباب الفرقة والشتات يف اجملتمع اإلرتري. -

اون على الرب والتقوى، كما تعمل العمل مع كافة املنظمات، والدول اإلسالمية على أساس التع -

 مع كافة املنظمات والدول احملبة للسالم لتحقيق االستقرار والسلم اإلقليمي والدويل.

 اثلثا: الوسائل:

 تعمل حركة اخلالص بكل الوسائل املتاحة واملشروعة لتحقيق أهدافها.

 رابعا: أوضحت حركة اخلالص موقفها من القضااي اآلتية: 

ومة اإلرترية، فهي تعترب حكومة اجلبهة الشعبية حكومة ديكتاتورية طائفية، موقفها من احلك -

وتعادي اإلسالم واملسلمني يف إرتراي على حسب امليثاق. وبناًء على ذلك فإن حركة اخلالص غري 

 ملزمة جبميع السياسات والقوانني واملراسيم اليت تصدر عن احلكومة اإلرترية احلالية.

تعددية السياسية، والوسائل السلمية لتداول السلطة، وأن تكون مؤسسات تدعو وتعلن دعمها لل -

 اجليش والشرطة واخلدمة املدنية مؤسسات الدولة، وبعيدة عن التجاذابت احلزبية.

تدعو حركة اخلالص املسلمني للتوحد، ومتتني الرابطة بينهم من انحية، وتطوير الروابط الوطنية بني  -

 ساس مبدأ التعايش والتساوي يف احلقوق والواجبات من انحية أخرى.املسلمني واملسيحيني على أ

أوضحت حركة اخلالص موقفها من الوحدة مع الفصائل اإلسالمية والوطنية يف إرتراي، وهي تؤمن  -

 .املعارضةمع التنظيمات اإلرترية  والتحالفات السياسيةة دبتطوير صيغ الوح

ية السامية لشؤون الالجئني ملساعدة الالجئني تناشد حركة اخلالص اجملتمع الدويل واملفوض -

 اإلرتريني يف السودان وخاصة يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة الفقر.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



291 

 

 ابلرتتيب اآليت: تأّما هياكلها التنظيمية فقد جاء

رة، املؤمتر العام، جملس الشورى، األمني العام، املكتب السياسي، األماانت وكانت تسعة يف تلك الدو 

 . 1الوحدات، احللقات الشعب،املناطق، 

 وإبمعان النظر يف تلك التطّورات من منظور حتليلي ميكن استنتاج األمور اآلتية:

لى قطاعات اجملتمع اإلرتري املختلفة وأكثر اهتماما ابلتعددية السياسية، عانفتاح حركة اخلالص  .1

 والتحالفات مع القوى السياسية اإلرترية،

ة إىل جيل الشباب من جيل الشيوخ، بعد طلب األمري السابق إعفاءه من هذا انتقال القياد .2

مضامني ودالالت سياسية. فمن انحية  اهل تاملنصب، وحتول القيادة بتلك الطريقة السلسة كان

أخرى فإّن حركة اخلالص  ومن انحيةإّن هذه اإلجراءات تعترب اندرة يف أدبيات الثورة اإلرترية، 

 م بني محاسة الشباب، وحكمة الشيوخ يف القيادة والقاعدة.استطاعت أن توائ

مت تغيري بعض املفردات واملفاهيم السياسية يف النظام األساسي يف املؤمتر الثالث، ككلمة األمري  .3

ابألمني العام، والدستور ابلنظام األساسي، والورقة السياسية ابمليثاق السياسي، واملكتب التنفيذي 

توحي الطاعة  هذه املفردات هلا دالالت خمتلفة عن سابقاهتا. فكلمة األمري مثالً مانة العامة. و ابأل

يف النفس، وميكن معارضته ونقده واحتمال عزله.  نقياد له، بينما كلمة األمني العام أقل وقعاً واال

والدستور كلمة عامة وهبذا فإن النظام األساسي رمّبا أكثر دقة وتعبريًا وأقرب للفهم يف تلك 

 يعين التواثق فيما اتفق عليه القوم. ظروف. والورقة السياسية تغريت إىل امليثاق السياسي وهو ماال

                                                                 
 36 ص ، املصدر السابق1
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ومن انحية املمارسة السياسية فقد  من الناحية الفكرية فإن حركة اخلالص أخذت بفكر اإلخوان .4

 .1هتاتقاًل حسب ما ذكر للباحث أحد قادأخذت خطًا مس

التكلف، وغري قابلة للتطبيق كقرار عدم أهلية القيادة لعزل  يالحظ أّن بعض القرارات كان فيها .5

عند التعامل مع قضية  الحقاً  تأّي عضو يؤثر يف مسرية احلركة، وتعقيدات هذا القرار ظهر 

ز يف احلركة وآخرين، وللخروج من ذلك املأزق جلأت القيادة ر )الشيخ( آدم جماوراي القيادي البا

األشخاص إىل انعقاد املؤمتر العام الذي سوف يكون احلكم إىل جملس الشورى لتجميد عضوية 

بني الطرفني. لكن هل كان من احلق انتظار األشخاص الذين طاهلم التجميد لسنوات حلني عقد 

املؤمتر العام والذي كان يعقد كل أربع سنوات لرفع تظلماهتم؟ كان من املفرتض أن تكون هناك 

 وقتها قبل أن تتفاقم.آليات عاجلة تنظر يف هذه األمور يف 

أواًل تفوق قدرة احلركة املادية كوهنا   يبدو أّن األماانت اليت كّونت بعد املؤمتر الثالث كانت كثرية .6

 لبات السياسية للدولة املضيفة هلا.قأهنا تعمل خارج أرضها وخاضعة للت والبشرية واثنياً 

ابلواقع اإلرتري،  واهتماماً  تزاانً اثر إن اخلطاب السياسي حلركة اخلالص بعد مؤمترها الثالث ظهر أك .7

لعهد حركة اجلهاد  وبعيدًا عن املفاهيم العامة أو مفردات إسالمية مطاطة أو فضفاضة خالفاً 

 اإلسالمي اإلرتري املوحدة، كما سبق اإلشارة إليه يف موقع آخر من هذا البحث.

سلمني واملسيحيني، وإىل وعلى الرغم من أّن حركة اخلالص دعت إىل التعايش السلمي بني امل .8

لتداول السلطة  تطوير صيغ حتالفات مع األحزاب السياسية، والتحاكم إىل آليات سلمية سبيالً 

جعلها عاجزة عن  إىل املسلمني اإلرتريني، وهو ما يف إرتراي، غري أن جل اهتمامها كان موجهاً 

من ذلك فإن تبنيها إقامة  خماطبة الشريك الوطين اآلخر )الطرف املسيحي( يف إرتراي، بل أكثر

                                                                 
  م (،7-8-2014)  مع الباحثمد حممود يف املقابلة حديث على حم 1
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دولة إسالمية يف بلد يتقامسه املسلمون واملسيحيون منذ قيامها والتأكيد عليه يف هذا املؤمتر 

أظهرها يف موقف مضاد للقوى املسيحية يف إرتراي. وبعبارة أخرى فإن مسائل مثل ترسيخ قيمة 

رامة املواطنني، وتعزيز اهلوية املواطنة، والوحدة الوطنية، وحب الوطن والدفاع عنه، واحرتام ك

، وأتكيد قيمة احلوار، وترسيخ أدب اخلالف وثقافياً  اإلرترية، وأتكيد احرتام اآلخر املختلف دينياً 

 يف الرأي، ونبذ العنف مل تكن واضحة يف برانجمها بصورة ال لبس فيه.

ة خطاهبا يف بنيته يبدو للباحث فإّن حركة اخلالص يف هذا املؤمتر استطاعت إعادة صياغ وحسبما .9

اعدها بطريقة وأولوايته مستفيدة من جتارهبا السابقة، واستطاعت أيضا إيصال هذا اخلطاب إىل قو 

التنظيمية، من خالل عدة مداخل تربوية وثقافية وسياسية، وآية ذلك أن حركة  أطرهامباشرة عرب 

، ، وفكرايً سياسياً  اً وانسجام اخلالص استطاعت تشكيل قوة متجانسة وبدت بذلك أكثر تنظيماً 

نتقال هذه مل تكن خالية من ومل تتعرض إىل أي أزمات داخلية تذكر حىت اآلن. غري أّن مرحلة اال

ستقرت اولكنها نضجت و  مثل هذا االنتقال حىت تتكيف معه احلرية واملعاانة اليت تصحب دوماً 

خل معلومايت، ومدخل آخر يف هناية املطاف. أما خطاهبا املوجه إىل اجلمهور العام من خالل مد

ذلك  علىإقناعي، واثلث تصحيح الصورة الذهنية والتارخيية فيبدو أهنا مل تنجح يف ذلك، والدليل 

أن املعلومات عنها يف أوساط عامة اإلرتريني شحيحة أو مغلوطة، بل إن البعض أصبح يعتقد أّن 

 منوها قد توقف منذ االنقسام، وقد يرجع هذا إىل عدة أمور:

ب هذا التطور قصور إعالمي كبري مما أدى إىل تغييب معلوماهتا وحقائقها صاح -

عن الشارع، لذا فإّن ماهية حركة اخلالص كانت جمهولة عند كثري من الناس، وإّن 

 جيهل حقيقته فإنه معرض للمعارضة حىت من أقرب الناس إليه. ءيشأّي 
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د وسائل تطبيقه وإن كانت حركة اخلالص جاءت خبطاب بناء إال أهنا مل حتد -

وتطوير قدرات حامليه لتلبية احتياجاهتا يف الظروف الراهنة اليت كانت تعيشها، 

جيري حوهلا يف العامل من  والتحدايت اليت كانت تواجهها يف سياق التفاعل مع ما

 أحداث. 

الركون إىل استعمال الوسائل التقليدية املباشرة كاخلطب املنربية والندوات العامة  -

ارات مع عدم االهتمام ابلتطورات التكنولوجية اليت حدثت يف علم االتصال واحلو 

 وخاصة أدوات التواصل عرب شبكة اإلنرتنت والفضائيات املفتوحة عابرة القارات.

عدم االهتمام ابلتكامل والتوازن وترتيب األفكار واملشاركة واملناقشة، ومالينة  -

أقول ذلك إن حركة اخلالص أنتجت املخالفني ومداراهتم، واجلاذبية يف العرض 

عددًا مقدرًا من الكتاب والصحفيني غري أن كتاابهتم مشتتة ومل يوجد فيها السمة 

 التكاملية إال اندرًا.

إن فشل حركة اجلهاد يف هدف التوحد وإصالح ذات البني يف الفرتة اليت سبقت حركة اخلالص،  .10

يف املضمون واحملتوى،  ةاإلسالمي املوحد والضعف العام الذي عانت منه يف فرتة حركة اجلهاد

واالرجتال والعفوية الناجتتني عن التقصري يف التخطيط، وضيق األفق، والرتكيز على القضااي 

الطارئة، وانعكاسات اخلالفات الفكرية املتأثرة ابلصراعات احمللية واإلقليمية، كل هذه األمور  

 أدت ابلنتيجة إىل إعراض كثري من الناس عنها كانت هلا انعكاسات سلبية يف جممل العملية اليت

حتتاج إىل جهود مرتاكمة ومتدرجة ملدة  توعن خطاهبا، وإن إعادة ثقة الرأي العام فيها مازال

 طويلة.
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يف هياكلها التنظيمية، ويف خطاهبا السياسي، وخططها  كبرياً   على الرغم من أهنا أحدثت تغيرياً  .11

ة للتزود ابلعلم واملعرفة إال أّن هناك قيمة مفقودة يف الدعوية، ويف شحذ الطاقات البشري

سرتاتيجيتها وهي إنزال تلك األهداف والوسائل إىل الواقع املراد تغيريه، وحتويل تلك الطاقات ا

العلمية من مرحلة التزود ابلعلم إىل مرحلة االنتاج اليت حتقق فائدة سياسية واقتصادية واجتماعية 

 للتنظيم. 

كل اليت واجهت حركة اخلالص اإلسالمية اإلرترية واحلركة اإلسالمية بشكل عام منذ إن أحد املشا  .12

نشأهتا أهنا مل تنجح يف حل أزماهتا املالية وتوظيف كوادرها املقتدرة يف األماكن املناسبة هلا، ويسند 

ا ذهبت إليه أّن أعدادًا مقدرة من كوادرها املتعلمة قد هاجرت إىل اخلارج وتفرغت لشؤوهن ما

محل حممود عثمان إيلوس من واقع متابعته للحياة السياسية اإلرترية  اخلاصة، ولعل هذا ما

تزال غري مدركة  وتنظيماهتا املعارضة للقول "إّن من بني مشكالت احلركة اإلسالمية اإلرترية أهنا ال

ها حجم كادرها وإمكانياهتا البشرية، فهي بذلك مل تتمكن من أن ختوض بكادرها ومجاهري 

العريضة معارك سياسية حقيقية على أرض الواقع، وهو يشكل فقدان رؤية، وفقدان 

 .1اسرتاتيجية"

يعتقد أن وجود االجتاه اإلخواين الذي متثله حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري والحقًا احلزب  .13

أن م بعد 1993اإلسالمي للعدالة والتنمية قد تقلص يف داخل إرتراي منذ استقالل إرتراي عام 

شن النظام احلاكم يف إرتراي محالت اعتقاالت واسعة يف املدن والقرى اإلرترية مشلت األشخاص 

الذين ينتمون أو حتوم حوهلم شبهات االنتماء إىل هذا االجتاه أو األشخاص الذين يتوقع أن 

                                                                 
 م2013-10- 25) النهضة اإلرتري بتاريخ  موقع مقال منشور يف ، " ثقافية اإلسالمية يف إرترايلالنخب احممود عثمان إيلوس، "  1

http://www.alnahda1.8m.com/2012/04.htm) 
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عاهد يكون هلم دور فيها ولو يف املستقبل، وقد طالت االعتقاالت العلماء، والدعاة، ومعلمي امل

 1يعرف مصريهم إىل يومنا هذا اإلسالمية، والتجار والوجهاء واألعيان، وغريهم وال

حركة مغرتبة تنشط يف اخلارج وتنطلق منه وابلتحديد من  أهّناومن مشكالت حركة اخلالص هي  .14

أفرادها ينتشرون يف مناطق شىت، ومتأثرون بثقافات تلك البيئات املختلفة، وهذا  نّ أدول اجلوار، و 

ال شك قد يؤثر يف أمناط حياهتم املعيشية، وسلوكهم السياسي، وتكوينهم الفكري، ونظرهتم ب

للذات واآلخر، وللعادات والتقاليد اإلرترية وهو ما ينتج عنه سؤال مهم حول مدى فهمها 

فطن له أحد قياداهتا يف مقابلة منشورة يف موقع  وإدراكها للواقع الذي تسعي إىل تغيريه، وهو ما

الص إذ يقول " ال ننفك نبني لكوادران أن واقع إرتراي وتكويناهتا االجتماعية والدينية واللغوية اخل

وبل وحىت مزاج جمتمعها خيتلف عن اجملتمعات اليت حوهلا، فال ينبغي أخذ وصفة )روشيتة( جمتمع 

 . 2آخر مهما كان قربه ملعاجلة قضاايان"

 

حمال سوف يؤثر يف معاجلات قضااي  خارج الوطن ال ومهما يكن من أمر فإن البقاء لفرتة طويلة

الوطن، بل سوف تصبح تلك احللول واملقرتحات الواردة من اخلارج مبرور الزمن جمرد تصورات من بعيد 

تعرف مدى  من الواقع املعاش، وإن أي تصورات مهما كانت قّوة وجاهتها فإهّنا ال االقرتابدون 

 مل متر مبحك التجارب العملية. ما صالحيتها ومالءمتها للواقع املعاش

 

                                                                 
ص .( 2013 ، التقرير الشامل، )مركز دراسات القرن اإلفريقي .2011 -1991إرتراي خالل عقدين مركز دراسات القرن اإلفريقي.  1

50 
أجرى املقابلة معه موقع )اخلالص )  مي اإلرتري للعدالة والتنمية"حوار على حممد حممود "أمني الشؤن السياسية واإلعالم للحزب اإلسال 2

 (/khalas.org-http://www.alم ( 2012 -2- 23
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 اخلالصة

م يف قاعة الصداقة يف اخلرطوم، 1998إّن حركة اخلالص قد عقدت مؤمترها الثالث يف أغسطس عام 

مع  يف أوساط الطالب واملرأة، وأكثر تواصالً  لصفوفها الداخلية وأكثر أتصالً  وترتيباً  وكانت أكثر تنظيماً 

طنية األخرى. وأكثر قدرة للتجديد يف القيادة والتدقيق يف املفاهيم اجلماهري والقوى السياسية الو 

واملضامني. والدعوة إىل التعايش السلمي بني مجيع الفيئات اإلرترية، وتبنت التعددية السياسية والوسائل 

السلمية سبياًل لتداول السلطة. كما أوضحت موقفها من احلكومة اإلرترية اليت قالت فيها أهّنا حكومة 

ديكتاتورية طائفية تعادي اإلسالم واملسلمني. وعلى الرغم من تلك التطّورات حىت اآلن مل تتمكن من 

خططها ونشاطها  وأّن مستوىخوض معارك سياسية حقيقية تؤثر يف املعادلة السياسية القائمة يف إرتراي، 

 .السياسي مازال مل يصل هبا إىل النتائج املطلوبة
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 املبحث الرابع

 الرابع من اخلالص إىل احلزب اإلسالمي املؤمتر

مما جاء يف التقرير الذي كتب عن املؤمتر الرابع حلركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري بعد أن أكملت اللجنة  

عدادات للمؤمتر دعت لعقد املؤمتر العام الرابع حلركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري بتاريخ تسالتحضريية اال

 . 1ي للمعسكرات بضاحية سواب جنوب العاصمة السودانية اخلرطومم يف املقر القوم17/8/2004

سياسية كربى، فقد حضر االفتتاح "أبناء الشعب اإلرتري  ةت فعاليات افتتاح املؤمتر تظاهر وكان

شيبًا وشبااًب، طالابً  –رجااًل  مبختلف فئاهتم، وبكل مكوانهتم وقطاعاهتم ومستوايهتم، قيادات وقواعد

. 2ونساًء رابت بيوت وطالبات" –وقدامى املناضلني، ورموز اجملتمع وقادة الفكر والرأي  وعمااًل، وعلماء

. كما حضر املؤمتر عدد من املراقبني والضيوف.  3ومتيز هذا املؤمتر حبضور واسع لعضوية احلركة يف اخلارج

عمل اإلسالمي، كممثل املؤمتر الوطين السوداين احلزب احلاكم، وأصدقاء احلركة من قيادات ورموز ال

ولفيف من رؤساء وشخصيات تنظيمات املعارضة اإلرترية، وشخصيات وطنية إرترية، وأعداد مقدرة من 

، ويف أّول ابدرة 4اجملتمع املدين منظمات قيادات االحتادات الطالبية، واملراكز اإلعالمية، واألكادميية وممثلي

طب احلضور القس بيطروس حقوص راعي الكنيسة الفة للنظر على مستوى احلركة اإلسالمية اإلرترية خا

 وسوف يتم اإلشارة إليه يف موقعه الحقًا. 5األرثوذكسية اإلرترية يف اخلرطوم

                                                                 
 34، ص 39-34: 2004، 85يف جملة اخلالص العدد " .عبد اإلله الشيخ. "تقرير عن املؤمتر 1
 35ص  ، املصدر السابق 2
 35ص  ، صدر السابقامل3
 35ص  ، املصدر السابق 4
  35ص ، املصدر السابق5
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وقد افتتح أعمال املؤمتر رئيس اللجنة التحضريية على حممد حممود بكلمات الشكر للضيوف، 

يت مرت هبا اللجنة التحضريية من وأعضاء احلركة احلاضرين، وبعدها تناول مراحل اإلعداد واحملطات ال

قدت يف كل االطالع على واثئق احلركة ومناقشة القضااي مع قواعد احلركة عرب السمنارات والورش اليت ع

إجراء تصعيد عضوية املؤمتر وغريها. كما أوضح أنه بناًء على الواثئق  علىاملستوايت، واإلشراف 

مل ورقة خريطة العمل املستقبلية للحركة. وأن األوراق امعواستصحاب آراء القواعد معها استنتجت اللجنة 

املعدة للمؤمتر تشمل اللوائح والنظم اإلدارية، واهلياكل التنظيمية والربامج الرتبوية، وأمور أخرى تتعلق 

وأن مناقشة هذه  كما تشمل األطروحات الفكرية والسياسية، واملبادئ واملنطلقات  أبولوايت املرحلة،

 . 1وحة للمؤمتريناألوراق مفت

هللا كلمة احلركة اإلسالمية السودانية ومن بعده ألقى ايسني حممد عبد  مث ألقى ايسر عثمان جاد

هللا كلمة التحالف الوطين اإلرتري والذي جاء فيها "أن حركة اخلالص سباقة يف العمل الوطين، ورائدة 

. مث خاطب املؤمترين 2يف أتسيس التحالف الوطين"عتدال، وأهّنا لعبت دورًا مميزًا أبفكارها يف الوسطية واال

يزال حمل إمجاع من أصحاب  القس دميطروس الذي أكد يف كلمته أّن التعايش الديين يف إرتراي كان وال

توجد يف اجملتمع اإلرتري مشكلة تعمق خالفاته، بل إّن الشعب اإلرتري عرف عنه مساعدة  الداينتني. وال

معا لنيل إرتراي استقالهلا. وأن إزالة الظلم والغنب الذي طال اجلميع من قبل  بعضه البعض، وانضل أبناؤه

النظام املستبد واجبنا مجيعا ويتطلب منا نضاال مشرتكا إلرساء دولة دميقراطية تتحقق فيها احلرية واالستقرار 

 .3والرفاهية والتعايش السلمي

ل حممد عامر فقد عدد يف كلمته ما حتقق أّما األمني العام حلركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري خلي

يف الدورة من انفتاح على اجلماهري، وإقامة جسور التواصل مع كافة القوى السياسية اإلرترية املعارضة، وما 
                                                                 

  36-35ص ، املصدر السابق 1
 36ص  ، املصدر السابق 2
 37ص  ، املصدر السابق 3
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حصل من تطّور يف بناء التنظيم يف خمتلف مفاصله الداخلية، وبناء عالقاته اخلارجية. كما أشار إىل العوائق 

وقد  سبب التحدايت والعوامل الداخلية واحمليطة على املستوى اإلقليمي والدويلاليت صاحبت الدورة ب

نعزايل الذي أذاق الشعب ألوااًن من الظلم وصف األمني العام النظام اإلرتري ابلنظام الدكتاتوري اال

، وعلى هنيار األوضاع االقتصادية واألخالقية يف إرتراياواالضطهاد والقهر، وقد جنم عن سياسته حمليًا 

ستفزازات مع دول اجلوار املباشرة، والدول ااملستوى اإلقليمي والدويل فقد أصبح النظام مصدر شغب و 

اإلقليمية، واملنظمات اإلغاثية واحلقوقية، األمر الذي أظهر إرتراي كدولة شاذة عن القوانني واألعراف 

لرابع بغية الوقوف على ما حققته الدولية، يف ظل هذه الظروف املعّقدة تعقد حركة اخلالص مؤمترها ا

ومعاجلة القصور واألخطاء اليت وقعت فيها، وبعد ترشيد احلركة مسريهتا سوف تكثف من جهودها، 

وآليات مقاومة النظام بكل الوسائل املتاحة. كما ستعمل مع التحالف الوطين اإلرتري إلسقاط النظام، 

 . 1ميع دون إقصاء أو إرهابوإلقامة دولة العدل والقانون اليت ينعم فيها اجل

وبعد انتهاء الكلمات االفتتاحية دخل املؤمترون يف أعمال املؤمتر، وانقشوا األوراق املعدة من قبل 

اللجنة التحضريية إبسهاب تقييمًا ونقدًا، وتقوميًا لألخطاء والقصور اليت وقعت فيها احلركة يف الدورة، مث 

ختذ املؤمترون العديد من القرارات واليت من بينها تغيري االسم من او  انتقلوا إىل اعتماد اخلطة املستقبلية.

حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري إىل احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية، وجتديد الثقة خلليل حممد 

. وتضمن 2% من مقاعد جملس الشورى للمرأة10عامر أمينًا عامًا للحزب للدورة اجلديدة، وختصيص 

اق السياسي اجلديد موقف احلزب من النظام احلاكم يف إرتراي والذي وصفه أبنّه نظام دكتاتوري، امليث

منظمات و  طائفي، دموي، غري شرعي، ورؤية احلزب لتطوير الثقافة واإلعالم، واملرأة، واألسرة، والشباب،

كيفية التعامل مع اجلاليات اإلرترية اجملتمع املدين، واإلدارة األهلية، وإعادة الالجئني اإلرتريني إىل بالدهم، و 

                                                                 
 38-37ص ، املصدر السابق1
  24ص  ، مصدر سابق،  أبو أيوب 2
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املقيمة يف اخلارج، وبناء عالقات خارجية إرترية متميزة مع جرياهنا ودول العامل أمجع. وأّما اإلضافات 

اجلديدة يف امليثاق السياسي كانت يف املمارسة السياسية، ويف سياسة االقتصاد، والتعليم، وملكية 

. ومبا أّن أغلب هذه املواقف كانت تكراراً 1ش، والشرطة، واألمناألراضي، ورؤية احلزب ملؤسسات اجلي

 ملواقفه السابقة وسبق تناوهلا سوف يكتفي الباحث هنا بتناول اإلضافات اجلديدة فقط وهي:

 املمارسة السياسية أواًل:

عمل أن احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية يلتزم مبمارسة ال جاء يف امليثاق السياسي للحزب

السياسي بشكله العلين والسلمي، ويف إطاره األخالقي، ويؤمن ابلتعددية السياسية واحلزبية على اعتبار أّن 

التعدد الفكري واحلزيب سيسهم يف االستقرار والتنمية وسيجعل من إرتراي دولة متحضرة. وحدد احلزب 

 : 2ممارسته للسياسة وفق احملددات اآلتية

 ويدعو مجيع القوى السياسية اإلرترية إىل ذلك. سي بشفافية ووضوحميارس احلزب العمل السيا -

ندماج مع األحزاب املتقاربة من أجل تقليل يسعى ويشجع احلزب التحالفات السياسية، واال -

 مساحة االختالف.

 يعمل من أجل متكني الشعب اإلرتري أن خيتار حكامه وممثليه دميقراطيًا. -

نوين للشعب، والعمل على ترسيخ الشورى والدميقراطية على كافة يهتم برفع الوعي السياسي والقا -

 املستوايت، سلوكًا وممارسًة.

 خلق الشفافية والوضوح والثقة بني احلاكم واحملكوم.  -

                                                                 
 29-19ص  .2004. امليثاق السياسي و احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية. .24ص  ، املصدر السابق1
 20-19ص .السابق املصدر2
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 التداول السلمي للسلطة. -

 اثنيا: االقتصاد

دة ع السياحة لالستفاتنمية املوارد البشرية املختلفة، وتطوير الزراعة والرعي مع احلفاظ على البيئة، وتشجي

من التنوع املناخي، وحماربة مجيع أنواع الفساد واإلفساد، وتوفري فرص كسب احلالل، كإجياد فرص العمل 

للقادرين، ورعاية الفئات الضعيفة، واعتماد سياسة نقدية ومالية متوازنة، وتشجيع املراحبة واملضاربة، ووضع 

 1سياسة ضريبية عادلة تراعي ظروف الشرائح املختلفة

قتصاد السوق، وحترير األسعار اليت تساعد للدخول يف املنافسة احمللية والعاملية. وتشجيع القطاع واعتماد ا

اخلاص بتقدمي بعض التسهيالت له حىت ينشط يف السوق ويستطيع املنافسة يف السوق مع رأس املال 

ية الدولية، مع ووضع قوانني مرنة الستقطاب االستثمارات األجنبية وكسب ثقة املؤسسات املال األجنيب

 .2السعي لتحقيق التكامل االقتصادي مع دول اجلوار

 3اثلثًا: التعليم

 جعل التعليم يف إرتراي ابللغة العربية والتجرنية واإلجنليزية. -

 االهتمام ابحملاضن الرتبوية ورايض األطفال.  -

 أن يكون التعليم ملزمًا حىت املرحلة املتوسطة.  -

 هين.االهتمام ابلتعليم الفين وامل  -

                                                                 
 21-20 ص .املصدر السابق1
 22ص  .املصدر السابق 2
  24-23ص  .املصدر السابق 3
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 االهتمام ابلبحث العلمي. -

 االهتمام بكادر التعليم علميا ومعيشيا.   -

 االستفادة من اخلدمة الوطنية يف برانمج حمو األمية للجنسني على حد سواء. -

 االهتمام ابملناشط الثقافية والرتبوية والرتفيهية. -

 مراعات أولوايت احتياج الوطن من العملية التعليمية. -

 1اضيملكية األر  رابعا:

إّن مسألة ملكية األرض يف إرتراي اليوم هي من أحد القضااي الشائكة وذلك لتداخل حقوق األفراد والدولة 

 2اآلتية:فيها وحتتاج إىل سياسة حكيمة، ويقرتح احلزب اإلسالمي يف حلها املوجهات 

 أن تعود ملكية األرض ألصحاهبا.-

زاد ميكن توظيفه لصاحل املشروعات الوطنية  وما أن تكون األولوية يف األرض البور ألهل املنطقة،-

  .الكربى

 أن يكون احلق يف التعويض العادل واجملزي ألصحاب األراضي املنزوعة للصاحل العام. -

 3: اجليش والشرطة واألمنخامسا

ن التجاذابت السياسية عإّن مؤسسات اجليش والشرطة واألمن جيب أن تشكل على أسس وطنية بعيدة 

وأن تكون مهمة هذه املؤسسات محاية البالد من  ث بني فرتة وأخرى بني األحزاب السياسيةاليت حتد
                                                                 

 23-22ص  .املصدر السابق1
  .املصدر السابق2
 29 -28ص  .املصدر السابق3
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األخطار اخلارجية، ومحاية املؤسسات الدستورية، وضبط النظام العام يف البالد.بعد إفصاح احلزب عن 

اللقاءات و  سياساته و حتديد مواقفه من عدة أمور يف مؤمتره الرابع، قام بعقد الندوات واملهرجاانت

اجلماهريية يف املدن السودانية املختلفة؛ لشرح مقررات املؤمتر للجماهري وتعميق مضامينها سواء كان على 

مستوى قطاعات الشعب يف معسكرات الالجئني يف السودان أو على مستوى جتمعات اجلاليات اإلرترية 

 .1االعالم اإلنرتنت والصحافة وغريها يف اخلارج، أو على مستوى اجلماهري اإلرترية يف الداخل عرب وسائل

إىل حركة الوفود  ابإلضافةكما تواصل احلزب مع تنظيمات املعارضة اإلرترية للغرض نفسه "

والتقت أبعداد كبرية من األصدقاء واألشقاء على خمتلف  اخلارجية اليت زارت العديد من دول العامل

اليت واكبت تطورات احلزب، والتبشري بنتائج املؤمتر  املستوايت؛ لعكس تلك املقررات، وإبراز تلك النقلة

وإظهار الشعارات اجلادة والعملية، واالنفتاح على الساحة، وااللتزام مبقررات املقاومة من الدعوة إىل إقامة 

، وكانت ساحة 2حياة دميقراطية عادلة، واعتماد التعددية، وإاتحة احلرية للجميع مبختلف أشكاهلا"

رية تشهد يف تلك الفرتة انتعاشًا، وتطّورًا ملحوظا بعد اخلالفات الداخلية اليت ضربت النظام املعارضة اإلرت

نضمامهم إىل صفوف املعارضة األمر الذي بدأ يعيد األمل ااحلاكم، وخروج وزراء وسفراء وكوادر عليا منه و 

صراع، وإحداث تغيري ىل املعارضة، إلحداث الضغط الشديد على النظام، والتقدم حنو معادلة حسم الإ

جذري يف إرتراي. ويبدو أّن احلزب اإلسالمي للعدالة والتنمية كان مدركا هلذا املشهد، ولذا بدأ يطّور من 

الشامل على اجلماهري والتعامل مع حمور صنعاء الذي  واالنفتاحصيغ حتالفاته مع فصائل املعارضة اإلرترية، 

واجلدير ابلذكر أّن حمور صنعاء كان يتكّون من إثيوبيا  اسيا ومادايً استفادت منه املعارضة اإلرترية جمتمعة سي

واليمن والسودان. والسؤال هنا يكمن يف كيفية استفادة احلزب اإلسالمي من حمور صنعاء وخاصة من 

 السودان وإثيوبيا؟

                                                                 
معه جملة )اخلالص العدد  أجرت املقابلة .اإلرتري للعدالة والتنمية"املستشار السياسي لألمني العام للحزب اإلسالمي  حامد صاحل تركي،"1

  14-10ص  (. 2005أكتوبر  86
 10ص  ، املصدر السابق2
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 أواًل عالقة احلزب ابلسودان 

أن عالقة احلزب ابلسودان تسبق عالقته نا لمبجرد إلقاء نظرة سريعة على عالقة احلزب ابلسودان يتبني  

مبحور صنعاء وأّن ملف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري احلزب اإلسالمي حاليًا يف السودان مّر بعدة 

السودانية معه حينًا وابلتضييق عليه حينًا آخر، فقد تعاملت معه من عام  مراحل بني تعامل احلكومة

وذلك إبغالق مكاتب حركة اجلهاد ومصادرة ممتلكاهتا  م1993وضيقت عليه يف عام  1988-1992

م عندما ساءت العالقة 1999-1996مث عادت لتتعامل معه من جديد من  العسكرية وجتهيزاهتا املدنية

تفاقية الدوحة بني الدولتني على امللفات السياسية ااخلرطوم، مث اختلف الوضع مرة أخرى بعد و بني أمسرا 

سرتاتيجية إرتراي من تلك االتفاقية حتييد السودان من الوقوف مع إثيوبيا أثناء اوكانت  قتصادية واألمنية،واال

حرهبا مع األخرية بسبب اخلالف احلدودي بينهما، كما أّن السودان كان يرغب إبعاد إرتراي من دعم 

ع احلزب املعارضة السودانية، وبعد فرتة تعرضت عالقتهما للفتور، ومرة أخرى بدأ السودان يتعامل م

م. مث مت إغالق مكاتب احلزب اإلسالمي 2007وحىت  2004اإلسالمي واملعارضة اإلرترية األخرى من 

نفراج يف العالقات اإلرترية السودانية، ويعود سبب ام عندما حصل 2007واملعارضة اإلرترية األخرى عام 

 ودان الذي كانت إرتراي ممسكًة بهإغالق مكاتب املعارضة اإلرترية يف السودان إىل مساومته مبلف شرق الس

 .1تفاقية شرق السودان،ومازال الوضع كما هو إىل يومنا هذاوالذي انتهى اب

 اثنيًا عالقة احلزب إبثيوبيا

وأما عالقات احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية إبثيوبيا فلم تنقطع منذ أن بدأت بعد احلرب 

ي تعترب عالقات عادية، ويقال إن احلزب ترك مساحة يف (،وه2000-1998اإلثيوبية )–اإلرترية 

                                                                 
 (24-12-2012يف اخلرطوم ) مع الباحث إمساعيل يف املقابلة حديث عبدهللا 1
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 ، وهو ما1عالقاته مع إثيوبيا بتصرحياته الواضحة ضد إثيوبيا يف مسألة احلدود أثناء احلرب ومواقف أخرى

جعل إثيوبيا حينها تعترب حركة اخلالص آنذاك واحلزب اإلسالمي حاليًا مسكونة هبواجس الوطنية أكثر مما 

 2احلزب أثناء تعامله مع إثيوبيا بني املكاسب السياسية، واملوافق اآلنية، واملبادئ الثابة ينبغي، ويفرق 

يعتقد أّن إثيوبيا ال ترى يف  واترخيية وسياسية أخرى دينية واجتماعيةألسباب عاله، و ألألسباب املذكورة 

 سرتاتيجيا طبيعياً هلا يف إرتراي.  ااحلزب اإلسالمي حليفا 

نفتاح على الشعب اإلرتري مبختلف صاحب املؤمتر من الزخم اإلعالمي و اال وعلى الرغم مما

مكّوانته، والتواصل مع األصدقاء يف اخلارج، وتطوير صيغ التحالف مع القوى السياسية اإلرترية، والتعامل 

ظام مع املتغرّيات اإلقليمية وخاصة مع حمور صنعاء اليت تقاطعت مصاحله مع مصاحل احلزب يف إسقاط الن

يف إرتراي، إاّل أّن تلك الفرتة يف الوقت نفسه مل تكن خالية من حتدايت وعوائق تعيق وحتد من فاعلية العمل 

فيها كما الحظ ذلك املستشار السياسي للحزب آنذاك حامد تركي إذ يقول "وأييت على رأس تلك 

الستثنائية اليت تعيشها العوائق البعد عن الوطن، حيث أن احلزب يعمل خارج أرضه، وكذلك الظروف ا

البالد، مث عوامل الظروف اإلقليمية والدولية احمليطة ابملنطقة واليت دون شك تؤثر على عمل كل املعارضة 

. ويضيف 3اإلرترية، كل ذلك يشكل عوائق تعرتض مسريتنا وحتول دون االنطالق كما ينبغي وكما نطمح"

ليت يبذهلا احلزب من كفالة األيتام ودعم الفقراء وتقدمي الكبرية ا العليم "على الرغم من اجلهود عبد يعل

االحتادات والروابط والواجهات العامة األخرى  خدمات صحية وتعليمية لإلرتريني والتواصل مع اجملتمع عرب

                                                                 
 وحديث حممد طه.  م1998-6-7الصادر بتاريخ ،  ، حول عدوان إثيوبيا ضد إرترايجناح عرفة بيان حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 1

 م(2013-5-10يف لندن )  يف املقابلة البحثية مع الباحث " صحفي ورئيس مركز اخلليج العريب يف أديس أاباب"، توكل
، ص 2007مارس  84العدد  ، اإلرتري للعدالة والتنمية تصدرها أمانة الشؤن السياسية واإلعالم ابحلزب اإلسالمي نشرة شهرية الرابط 2 

13-14 
جملة )اخلالص العدد  أجرت املقابلة معه .املستشار السياسي لألمني العام للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية" حامد صاحل تركي،" 3

 10ص  (. 2005أكتوبر  86

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



307 

 

وتطوير صيغ التحالفات السياسية وغريها اال أّن هذه األمور غري معكوسة يف اإلعالم وابلتايل غري معروفة 

 1.للشارع"

 من منظور حتليلي ملا سبق سرده ميكن استنتاج األمور اآلتية: 

حيث أصبحت حمل االهتمام لقادة  يظهر من احلضور يف املؤمتر متدد احلركة يف خمتلف فئات اجملتمع .1

 الفكر والرأي، واالجتاهات السياسية، والدينية.

ستفاد إىل ايف حتركاته الالحقة أنه يظهر من التظاهرة السياسية اليت أبداها احلزب يف املؤمتر، و  كما .2

حٍد ما من الظروف اإلقليمية اليت كانت ضد النظام اإلرتري وخاصة يف إثيوبيا والسودان، كما استفاد 

احلزب من حركة اإلخوان املسلمني يف العامل عموما، واحلركة اإلسالمية السودانية خصوصًا ابعتبار 

ن، وانتشارهم يف املدارس واجلامعات التعليمية السودانية، إىل تواجد اإلرتريني أبعداد كبرية يف السودا

م بعد إغالق مكاتب احلزب 2007أن انقطعت هذه الصلة ابحلركة اإلسالمية السودانية عام 

 اإلسالمي اإلرتري يف السودان.

يف  ومن الناحية التنظيمية فإن الرتتيبات التنظيمية للحزب اإلسالمي تبدو قوية ومتماسكة، إذ يقول .3

ذلك ابسم القروي " من انحية السلوك السياسي أّن احلزب اإلسالمي يوجد فيه جتانس وهذا امليزة 

إجيايب ويف نفس الوقت إّن هذه امليزة قد تكون  ءيشالتنظيم من املشاكل الداخلية وهذا  تحفظ

و لحراك الشديد لتعرض على النقطة ضعف ألّن أفراد التنظيم قد ال يتمكنوا من معايشة و 

                                                                 
مث احلزب اإلسالمي اإلرتري  ص اإلسالمي اإلرتريالعناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلال "أحد على عبد العليم، 1

 (2013 -15 -1 اخلرطوم )يف  معه الباحثالبحثية  أجرى املقابلة ، للعدالة والتنمية"
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ويعزو األمني  1حتكاكات السياسية احلادة الذي جيعلهم يتدربون على احلجج واجلدال ملواجهتها "اال

 العام السابق للحزب خليل حممد عامر سبب هذا التماسك بني القيادة والقاعدة يف احلزب إىل:

وجودة يف فهم أواًل: عدم وجود انفصال بني القيادة والقاعدة، فالقيادة أتخذ قراراهتا ابلشورى امل

عرب  احلركة اإلسالمية منذ وقت مبكر وبعدها تقوم بتنوير العضوية عرب التنويرات املكتوبة أو

 التواصل املباشر.

ومتسكها بربانمج احلزب يف الغالب األعم، وال يعين ذلك أنه ال يعرتي  اثنيًا: تفاعل العضوية 

ق األهداف، وما يلحق العملية بعضها فتور نسيب لعوامل كثرية، منها االستعجال لتحقي

احلالة االقتصادية اليت ميّر هبا العضو إّما أنه يتعرض أو  بعض األحيان، يف السياسية من فتور

غريها. ومع هذا كله  وأمور أخرىإىل ضائقة اقتصادية أو أنه يعمل ويستغرق كل وقته فيه 

 فإنه إذا طلب منه واجب يتجاوب.

حرتام الضوابط العامة للتنظيم انقد البناء املمارس يف داخل احلزب، مع اثلثًا: إّن حرية التعبري وال

فعلى سبيل املثال  ساعد يف حلحلة املشاكل، وجتويد العمل، والتواصل اإلجيايب بني األعضاء

يقول خليل حممد عامر "قد ينتقد رأي األمني العام من عضو عادي، وال يوجد حرج يف 

لقرار اجلماعي، والرأي املخالف يلزم صاحبه وهذا كان صمام ذلك ويف النهاية الكل يلتزم اب

 .2األمان لعملنا "

سبق أن هذا االستقرار التنظيمي يرجع إىل طرق الرتبية اليت يسلكها  إىل ما تهللباحث إضاف يرىوما 

احلزب، واملراحل اليت مير هبا العضو العامل، وهي مراحل كافية لفحص قناعات ووالء العضو للحزب، 

                                                                 
 م (2012, 12 23)  .الباحث ابسم القروي، أجرى املقابلة معه 1
 يف اخلرطوم التنمية " أجرى املقابلة البحثية معه الباحث"األمني العام السابق للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة و  ، حممد عامر خليل 2

 (2012-12-29السودان، ) 
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ضافة إىل ذلك فإن عضوية احلزب اإلسالمي يطغى عليها الفئاة املتعلمة بدرجات خمتلفة، والقيادة إ

اجلماعية، ووجود قيادات مرنة متمرسة يف العمل السياسي وخاصة تلك اليت عملت يف أجهزة اجلبهة 

ناء احلزب مل يفتنوا العليا، والتمثيل املعترب للشعب اإلرتري املسلم، إضافة إىل أمر آخر أال وهو أّن أب

الكبرية، وفتنة احلكم، كل هذه العوامل وغريها أدت حىت اآلن إىل االستقرار  ثحىت اآلن ابلثروا

 .1السياسي والتنظيمي يف داخل احلزب

لحزب اإلسالمي حاليًا يالحظ بشكل عام أن أعضاء احلزب يف لة ياملتتبع ملسرية احلركة اإلسالم .4

يف اجلوانب املالية، وإن كان بعض األعضاء دخلوا السوق اآلن ونشطوا مستوى متقارب يف التعليم، و 

غرتاب لتطوير جوانبه املهنية والوظيفية، وإحراز البعض الدرجات العلمية فيه، وتوجه البعض إىل اال

العليا اليت حسنت من مكانتهم االجتماعية، واملالية، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو أّن احلزب مازال 

ية الطريق ومل حيقق القدر املطلوب حىت اآلن يف تلك اجلوانب من انحية، وترتيب عالقات تلك يف بدا

 القطاعات ابحلزب حىت يستفيد منها ماداًي ومهنيًا من انحية أخرى.

يف تلك الفرتة حصل تقارب بني احلزب اإلسالمي، وحركة اإلصالح اإلسالمي، وجبهة التحرير  -5

الية، نتج عنها تكوين مظلة التضامن وإن مل تنجح تلك املظلة لظروف اإلرترية، واحلركة الفيدر 

 لى إمكانية العمل والتعاون بني اجملموعات املتقاربة.عموضوعية وذاتية، إال أهًنا تربهن 

تطورات ساحة املعارضة اإلرترية خبروج جمموعات من النظام احلاكم، وحترك حمور صنعاء ضد النظام  -6

فيها احلزب اإلسالمي ضد  األوىل الشرعية على ما كانت تقوله املعارضة مبااإلرتري حيث أضفت 

النظام احلاكم والثانية قد فتحت هلا أفاق التحرك والدعم املايل واللوجسيت، وعلى الرغم من التحرك 

فيها احلزب اإلسالمي اإلرتري مل حيصل أي  اجلماعي للمعارضة اإلرترية املدعومة من حمور صنعاء مبا
                                                                 

احلزب اإلسالمي  العناصرالقيادية يف أحد م و1986اإلرتري عام حممد داود األمني " أول رئيس لإلحتاد اإلسالمي للطالب والشباب  1
 م( 2012-12-20)  يف اخلرطوم معه الباحثالبحثية  املقابلة أجرى اإلرتري للعدالة والتنمية"
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والت ذات معىن لصاحل القوى املعارضة اإلرترية، وحسب ما يبدو للباحث يعود ذلك إىل سببني: حت

األول الصراعات الداخلية للتحالف اإلرتري املعارض، والثاين أن حمور صنعاء وخاصة إثيوبيا 

فقط سرتاتيجي، بل تعامال معها كورقة ضغط على النظام اإلرتري اوالسودان مل يتعامال معها كحليف 

ومن مث مارسا التقتري يف دعمها. إّن هذين العاملني وغريمها أثرا بال شك بصورة سلبية يف مسارات 

 التغيري يف إرتراي.

بسبب العوامل املذكورة يف الفقرة السابقة، وبتقارب دولة السودان واحلكومة اإلرترية، والتحدايت -7

كات اإلسالمية يف العامل، والصراعات الداخلية اإلقليمية والدولية اليت كانت ومازالت تواجهها احلر 

للمعارضة اإلرترية اليت مل تستطع مبا فيها احلزب اإلسالمي تطوير وسائل نضال حتقق الضغط الشديد 

خرتاق حنو التغيري يف الساحة اإلرترية وصل احلزب اإلسالمي اومع عدم حدوث  على النظام وتضعفه

م، وانتعش احلزب 2011اجع إىل أن ظهر الربيع العريب يف عام إىل نقطة تتساوى فيها املكاسب والرت 

مرة أخرى؛ ألّن امتداداته الفكرية كان هلا الدور الكبري يف تغيري األنظمة يف تلك الفرتة، ويف 

اكتساحها االنتخاابت التشريعية والرائسية يف مصر، ويف تونس، وليبيا، كما ظهر جتمع اإلصالح 

ضربت يف هناية املطاف يف مصر ومتّ  وة يف اليمن، وإن كانت هذه القوى قدأكثر األحزاب تنظيما وق

 حتجيمها يف البلدان األخرى بفعل حتركات القوى الدولية واإلقليمية وحلفائها احملليني.

 إن احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية كان يتبىن إقامة دولة إسالمية يف إرتراي قبل مؤمتره الرابع -8

بعد ذلك فإنه استقّر األمر عنده بتبين دولة القانون والعدالة وابلوسائل احملققة لذلك من كتابة  أما

دستور دائم، وتبين الدميقراطية، وفتح احلرايت العامة واخلاصة، وتشكيل األحزاب السياسية، وإقامة 

 ونظام حكم المركزي، نظام برملاين
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فكرة احلوارات السياسية وتطّور يف التواصل مع رغم من أّن خطاب احلزب تطّور يف العلى  -9

التنظيمات، واالنفتاح الشامل على مكّوانت الشعب اإلرتري بكل أفكاره وقناعاته، على أساس أّن 

هناك هدفًا كبريًا جيمع الناس عليه وهو إقامة نظام حكم دميقراطي، وعادل يف إرتراي، إال أن تلك 

اآلن احلد األدىن من التفامهات، واحلفاظ على املطالب احلقوقية، احلورات والتحالفات مل تتجاوز حىت 

ومل حتدث حىت اآلن أّي قفزات حنو تغيري الوضع القائم يف إرتراي، وحتقيق تلك املطالب يف أرض 

 الواقع يف إرتراي.

ملراكز يصال رسالته إىل ايبدو أّن احلزب اإلسالمي مل يهتم خبلق كادر مؤهل جييد اللغات احلية؛ إل -10

اليت ترفد ابملعلومات لصانعي القرار يف الغرب والشرق، وإّن املعلومات عنه على األقل يف الغرب أتيت 

إىل يومنا هذا من املناوئني له، أو يف أحسن األحوال من املختلفني معه يف خطه السياسي، أقول 

راسات وتقارير وجد إشارات تدل على ذلك يف عدة د حيث ذلك حبكم تواجد الباحث يف الغرب

 ملراكز حبثية غربية مهتمة بشؤن القرن اإلفريقي.

سبتمرب، وإعالن الوالايت املتحدة احلرب  11إن مسألة محل السالح أصبحت مكلفة وخاصة بعد -11

على اإلرهاب، وتعرضت احلركات اإلسالمية اليت حتمل السالح إىل ضغوطات سياسية، واقتصادية، 

األحيان، وبناًء على ذلك أصبح املناصرون حلمل السالح قلة، ومن وإىل ضرابت عسكرية يف بعض 

جراء ذلك يبدو أن احلزب اإلسالمي بدأ يقلص نشاطه يف هذا اجملال وإن كان مل يتوقف متاما حىت 

والوسائل األخرى اليت متنحه التمدد يف اجملتمع   اآلن، وأصبح تركيزه أكثر على العمل السياسي

لعمل اإلنساين كالتعليم، والصحة، واإلغاثة عرب املنظمات الناشطة يف هذا كاجلمعيات املدنية، وا

 وخاصة يف معسكرات الالجئني اإلرتريني يف شرق السودان.كجهات منفذة   اجملال

يالحظ أّن االسم اجلديد "احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية" اسم طويل والعناوين الطويلة  -12

إضافة إىل ذلك يبدو أن هذا االسم فيه تقليد ألحزاب موجودة كحزب العدالة  ،يف الغالب غري حمبذة
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هل هذا التقليد تيّمنًا هبما أم هو عجز يف اإلتيان أبمساء والتنمية يف تركيا ومثله يف املغرب وغريه، 

 تناسب البيئة اإلرترية.

 اإلرترية بشكل عام كعناصريبدو أن السودان وإثيوبيا يتعامالن مع احلزب اإلسالمي واملعارضة  -13

وبعبارة أخرى فإنه يتم  سرتاتيجيامتغرّية وليست اثبتة تسخدمه كورقة ضغط للنظام ال كحليف 

 ثنني فرق كبري.التعامل مع ملف املعارضة اإلرترية كملف أمين ال سياسي وبني اال

 اخلالصة

قع امن قضااي كثرية مطروحة يف الو لة فصامل إن احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية أوضح مواقفه

اإلرتري كالدميقراطية وغريها. وعلى املستوى العملي إنفتح احلزب على اجلماهري، وطّور من صيغه 

ثيوبيا والسودان. وعلى إالتحالفية مع القوى السياسية اإلرترية، وتعامل ابلتوازن مع الدول اجملاورة وخاصة 

ة مل يستطع احلزب اإلسالمي واملعارضة اإلرترية بشكل عام تطوير الرغم من كل تلك التطّورات اإلجيابي

وسائل نضال انجحة حتقق الضغط وإضعاف النظام احلاكم يف إرتراي، وعدم قدرهتم حىت اآلن يف ذلك 

 .قصيد اليت قامت املعارضة من أجلهجعل عملية التغيري يف إرتراي ما زالت تراوح مكاهنا وهي بيت ال
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 املبحث اخلامس

 املنظمات اجلماهريية للحزب اإلسالمي اإلرتري

إّن أعضاء احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية ينشطون يف عدة جهات فئوية، ومراكز إعالمية، وأطر 

أكادميية، ومنظمات إنسانية إقليمية وحملية. واملنظمات احمللية البعض منها هي منظمات غري اتبعة للحزب 

تلف معه إسرتاتيجيًا، كاالحتاد العام للطالب اإلرتريني يف السودان، واجلمعية الطبية تنظيمياً لكن ال خت

اإلرترية، وغريها من املؤسسات اليت تنشط يف العمل اإلنساين، كالتعليم، والصحة، واإلغاثة، والعمل 

مي للطالب الدعوي وغريها، إاّل أّن هناك منظمات اتبعة للحزب تنظيميًا ومن أمهّها االحتاد اإلسال

وهااتن املنظمتان تعتربان من أهّم روافد احلزب اإلسالمي، وقواه  اإلرتريني، واالحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية

 احلًية ووسائل متدده يف اجملتمع. 

 1أواًل: االحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني 

اهتا اجلماهريية ومنها الطالبية، م اهنارت معها أيضا منظم1981بعد اهنيار جبهة التحرير اإلرترية عام 

 إىل كياانت هذه تتبع هذا الفصيل، وتلك تتبع الفصيل اآلخر. واليت انقسمت

التوجه اإلسالمي إىل إجياد كيان إسالمي طاليب  ويأنّه من هنا بدأ تفكري الطالب ذ ويبدو

املسلمني اإلرترية آنذاك، وكانت  مظلة احلركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها املعلنة منظمة الرواد ميثلهم، حتت

هذه اجملموعات الطالبية تعمل وسط الكياانت املختلفة يف داخل فصائل الثورة اإلرترية، إىل أن عقدت 

                                                                 
ي للطالب مث االحتاد اإلسالم 1994مث أمانة الطالب  م1987يف البداية كان امسه االحتاد اإلسالمي للطالب والشباب اإلرتري عام  1

  1997من عام  اإلرتريني
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م لتأسيس كيان خاص هبا حتت اسم االحتاد اإلسالمي للطالب والشباب 1986مؤمترها األّول عام 

الطالب اإلرتريني الدارسني يف املؤسسات التعليمية ، وكان قد حضر املؤمتر األول ممثلون من 1اإلرتري

مجيعهم من أعضاء احلركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها املعلنة  واالسودانية، والسعودية، والقطرية وغريها وكان

منظمة الرواد املسلمني اإلرترية كما سبق اإلشارة إليه آنفًا ومع أهّنا أسست هذا الكيان اجلديد ابقت 

 . 2رواد أعضائها العاملني وسط كياانت الفصائل اإلرترية املختلفة تعمل يف مكاهنا منظمة ال

وبعد املؤمتر كثفت اللجنة املنبثقة من املؤمتر من جهودها وكّونت فروعا يف اجلامعات واملعاهد 

ات . كما نشط االحتاد يف التواصل مع االحتاد3التعليمية يف السودان ويف بعض الدول العربية األخرى

الطالبية املماثلة له يف السودان واخلارج وخاصة مع الكياانت الطالبية التابعة حلركة االخوان املسلمني يف 

اب اإلرتري كان يتبع فكرايً بالعامل، أو االحتادات القريبة منها حبكم أن االحتاد اإلسالمي للطالب والش

فية، بل كانت العالقة بينهما أحياان تتسم للمدرسة اإلخوانية، ومل تكن له عالقات مع االحتادات السل

 .4ابلتوتر بسبب التنافس القائم بينهما

وداخليًا كان يقوم االحتاد بتجنيد أعضاء جدد للحركة اإلسالمية اإلرترية وواجهتها منظمة الرواد 

ألوساط اإلرترية املسلمني اإلرترية، وكان يتم هتيئة اجملند عرب املناشط العامة وبعدها يتم استقطابه، وكانت ا

ن لالستجابة ألي صوت بديل ميأل ذلك يمصدومة بعد هزمية جبهة التحرير اإلرترية، ولذا كانوا مستعد

إلسالمية الفراغ الذي تركته اجلبهة، إضافة إىل أّن األجواء السودانية كانت مساعدة لوجود احلركة ا

                                                                 
 م8719فرباير  19 ، لالحتاد اإلسالمي للطالب والشباب اإلرتري البيان اخلتامي للمؤمتر األّول 1
 ( 20-12-2012) يف اخلرطوم يف املقابلة مع الباحث حديث حممد داود األمني 2
 املصدر السابق 3
 املصدر السابق  4
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قبل السلطات السودانية. وكانت االستجابة من  دون تضييقهل لإلحتاد التحرك من السودانية القوية مما س

 1.لربانجمه وسط الطالب اإلرتريني على مستوى جّيد

 2النشاطات

ر التواصل مع اآلخرين لفئة و االسالمي يف التثقيف والوعي السياسي وبناء جس ساهم االحتاد .1

 الشباب يف إرتراي.

 خلق جمموعة متجانسة فكرايً وسياسيًا. .2

ستفادة ماثلة له يف الوطن العريب واإلسالمي، وخلق عالقات معها واالاالتصال مع املنظمات امل .3

 من جتارهبا ماداًي ومعنواًي.

 استقطاب عدد مقدر يف صفوف االحتاد اإلسالمي من الطالب اإلرتريني. .4

نشاط إعالمي واضح عرب انفذة جملة البشري الدورية اليت كانت ترسل للداخل واخلارج، وكانت  .5

 ر اإلسالمية.حتمل وتنشر األفكا

ومبا أن االحتاد اإلسالمي كان رافدًا من روافد منظمة الرواد املسلمني اإلرترية كان له فيها  .6

إسهامات مشهودة يف تطوير الرؤى والتصورات الفكرية والسياسية، والتطورات التنظيمية، 

 واجلوانب العملية فيها.

لذين كانوا ينشطون يف التنظيمات اإلرترية استطاع االحتاد مجع أفراد االجتاه اإلسالمي اإلخواين ا .7

 كيان واحد.  يفاملختلفة 

                                                                 
 املصدر السابق 1
 املصدر السابق 2
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 قام االحتاد اإلسالمي بتقدمي خدمات خمتلفة للطالب. .8

 قام االحتاد اإلسالمي كأداة من أدوات احلركة بتنفيذ برانجمها، وجتنيد األفراد، ومجع املعلومات هلا.  .9

 اليب النقايب كممثل للتيار اإلخواين يف إرتراي.على العموم نشط االحتاد اإلسالمي يف العمل الط-10

 -واصل االحتاد اإلسالمي للطالب والشباب اإلرتري نشاطاته املتنّوعة كرافد للحركة اإلسالمية اإلرترية

االجتاه اإلخواين، وممثل نقايب هلا يف القطاع الطاليب يف إرتراي إىل أن حل لإلخنراط يف الوحدة اجلهادية أثناء 

 1م.1988ة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري عام قيام حرك

 االحتاد اإلسالمي وقيام حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 

م اتفق املؤمترون وكان منهم منظمة الرواد 1988أثناء قيام حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري يف نوفمرب عام 

كة يف املؤمتر، وأن تنصب اجلهود يف املسلمني اإلرترية على أن حيلوا مجيع الكياانت املمثلة لألطراف املشار 

تقوية الكيان املوحد وهو كيان حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري، وبناًء على ذلك االتفاق تقّرر حل منظمة 

 إلجناحيستطيع  الرواد واالحتاد، وحتولت نشاطات االحتاد مع اآلخرين إىل الكيان املوحد وعمل بكل ما

وساهم  دتقوية حركة اجلها إىلم متوجهة 1994 – 1988ة مابني حركة اجلهاد وظلت جهوده يف الفرت 

 . 2الوعي السياسي والثقايف واالجتماعي واخلدمي  نشر االحتاد اإلسالمي يف تلك الفرتة مع آخرين يف

 م حتت األمانة الطالبية 1994عام الطاليب من جديد  إعادة الكيان

اليب اتبع حلركة اجلهاد حتت اسم أمانة الطالب م مت إعادة االحتاد اإلسالمي ككيان ط1994يف عام 

وكانت الظروف قد اختلفت كثريًا من قبل، فقد زاد عدد الطالب، واخلدمات املطلوبة كانت كبرية، كما 

                                                                 
سالمي اإلحتاد اإل عنوان:عاما من التأسيس حتت  27مبناسبة مرور  2015اإلحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني عام  ورقة اليت أعدهاال 1

 2ص  ، الكسب والتطّور عاما 27للطالب اإلرتريني يف 
 (2012-12-20 مع الباحث )داود األمني يف املقابلة حممد  حديث 2
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أّن التنظيم الذي كان ينتمي إليه هذا االحتاد أصبح كبريًا، ومن هنا رأى التنظيم إعادة هذا الكيان للقيام 

بعض تلك اخلدمات، كاملنح  توفريبدأ االحتاد ابلسعي احلثيث لإعادة التأسيس  بتلك الواجبات. وبعد

الدراسية، واخلدمات املختلفة للطالب، وابلفعل متكن االحتاد من إجياد املنح بدولة املقر السودان. إذ جاء 

يف كل  واسعة اً حتاد أفاقلال توصف تلك املرحلة يف ورقة االحتاد " عندما كانت اإلنقاذ بكرًا فتح

املستوايت وتعترب هذه الفرتة من أزهى سنوات عمر االحتاد حيث اكتسب يف هذه املرحلة أغلب 

العضوايت واملشاركات اخلارجية وتدفقت فيها املنح الدراسية بدولة املقر وأكثر أعضائه املنضمني كانوا 

بعد عودة حتسن عالقات احلكومتني أيضًا الذين استقطبوا يف هذه الفرتة إال أنّ  بريق تلك الفرتة بدأ خيبو 

  1.م"1997اإلرترية والسودانية يف العام 

 كانت تواجهه أحياانً   -يف السودان-ومبا أنّه كان كيااًن اتبعًا لتنظيم سياسي ينشط خارج بلده 

صعوبة يف تنفيذ مهامه، عندما يطاله املنع واحلظر كالتنظيمات املعارضة األخرى. ويف تلك احلالة كان 

لتنفيذ برانجمه عرب الواجهات العامة مثل االحتاد العام للطالب اإلرتريني واملنظمات يلجأ حتاد اإلسالمي اال

األخرى. ومن اجملاالت العديدة اليت نشط فيها االحتاد اإلسالمي وقام بتنفيذ مشاريع وبرامج فيها بعد 

قوافل، فرق رايضية، كورسات اإلعالم، الرحالت، تسيري  م مشاريع املعارض،1994إعادة تكوينه عام

رعاية املصاحل العلمية للطالب من ، التدريب لرفع القدرات، توثيق العالقات مع املنظمات األخرى تقوية

إجياد منح وتوفري السكن وغريها. وهذه اخلدمات كان االحتاد اإلسالمي يقوم بنتفيذها مباشرة أو عرب 

مت تغيري االسم من األمانة الطالبية إىل االحتاد  1997م ويف عا .2املنظمات العامة األخرى كجهة منفذة

اإلسالمي للطالب اإلرتريني. على العموم إّن االحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني منذ أتسيسه جيري 

                                                                 
 3ص  ، مصدر سابق ، ورقة اإلحتاد 1
 م(20-21-2012 يف اخلرطوم السودان ) معه الباحث أمحد سليمان " رئيس اإلحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني " أجرى املقابلة 2
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 27-لة تقييمات ومراجعات عرب السنمارات واملؤمترات الدورية املنظمة فقد عقد االحتاد يف مسريته املمتد

  1ت عامةمؤمترا 8عاما 

 2 1994النشاطات من عام 

نشط وينشط االحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني يف العمل الطاليب النقايب كممثل للتيار اإلخواين  -

 املمثل حاليًا يف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية.

 إجياد منح يف اجلامعات. -

 توفري سكن جامعي للطالب. -

 اجملاالت املختلفة ابلتنسيق مع املعاهد املتخصصة كمعهد مبارك التدريب والتأهيل للعضوية يف -

 قسم هللا، وإدارة الوافدين وغريها لرفع القدرات الذاتية.

تسيري قوافل صحية وثقافية إىل معسكرات الالجئني اإلرتريني للتعرف على معاانهتم، وتقدمي العون  -

من اإلرتريني يف معسكرات  45000عدد  هلم بقدر املستطاع وقد استفاد من هذه القوافل

  3 .الالجئني يف السودان

الشرائح  علىكإفطار صائم يف شهر رمضان وتوزيع األضاحي   –القيام ابملشروعات املومسية  -

 4.الفقرية

                                                                 
  6ص ، مصدر سابق ، ورقة اإلحتاد 1
 م(2012 -20-12) احثالب معد سليمان يف املقابلة حديث أمح 2
 5ص  ، مصدر سابق ، ورقة اإلحتاد 3
  املصدر السابق 4
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كسب عضوية يف عدد من املنظمات اإلقليمية والدولية كالندوة العاملية للشباب اإلسالمي  -

اد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية )األفسوا( يف تركيا واالحت السعودية، العربية اململكة

 1 .وغريهاومنظمة رعاية الطالب الوافدين ابلسودان 

 تقدمي كورسات تقوية للممتحنني لشهادة مرحليت األساس والثانوية السوداين. -

 إقامة أسابيع ثقافية وترفيهية. -

 قام االحتاد بتنويع اإليرادات وتوسيع املوارد. -

 املرأة يف االحتاد.متثيل  -

واحملاضرات الثقافية، والدورات  -نشط االحتاد يف املناشط اإلعالمية كإصداره جمللة الرائد -

 املتخصصة وغريها.

منذ كسب عضوية جديدة لإلحتاد من الطالب اجلدد حيث بلغت العضوية اليت مرت ابالحتاد  -

لرتبوي، من عقد أسر أسبوعية أطرها االحتاد حتت برانجمه ا يتعضوا وال 5000أتسيسه حوايل 

خمّيمًا تربواًي استهدفت  27ابملخيمات الرتبوية وقد وصلت املخيمات اليت أقامها أكثر من  ومروراً 

 2 .الطالب ابجلامعات والثانوايت

 دعم خزينة احلزب اإلسالمي ماليًا يف حالة الظروف الصعبة. -

 أتهيل الكادر للحزب. -

                                                                 
  املصدر السابق 1
 7ص  ، املصدر السابق 2
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إقامة عالقات سياسية مع اجلهات املماثلة يف االحتادات  الدور السياسي لالحتاد اإلسالمي: -

واملنظمات، وإقامة خميمات ذات طابع سياسي، كذلك القيام ابلتنويرات السياسية ألحداث يف 

 واملشاركة يف املنابر السياسية والورش واملؤمترات وغريها. الساحة، وإقامة حتالفات سياسية

ختتلف عن مسرية احلركة  اإلسالمي للطالب اإلرتريني المسرية االحتاد  أبنومما تقدم يتضح  

للتطورات األمنية والسياسية لدولة املقر  اً عو وخض كسبًا وتراجعاً "  احلزب اإلسالمي حاليًا "اإلسالمية 

السودان كما أّن سودنة اإلرتريني يف السنوات األخرية يف السودان تعترب من أحد مهدداته إضافة إىل شح 

 .1ية إضافة أىل مشاكل أخرى موارده املال

 اثنيا: االحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية

هّنا  أإن املرأة اإلرترية كان هلا دور ابرز يف مسرية احلركة الوطنية اإلرترية وخاصة يف فرتة الكفاح املسلح حيث 

غريها. وعلى كانت حتمل البندقية مع الرجال، وتداوي اجلرحي، وتشارك يف العمليات الفدائية اخلطرية و 

 العموم كان دور املرأة الخيتلف عن دور الرجال يف اتريخ الثورة اإلرترية.

م يكن أبقل مما كانت تقوم به داخل الثورة اإلرترية يف عهد الكفاح املسلح فلأّما دورها يف احلركة اإلسالمية 

ة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري ومل تكن املرأة غائبة من نشاطات حرك فكانت جزءًا من منظمة الرواد املسلمني

من مجع التربعات واملشاركة يف النشاطات العامة األخرى. وهكذا كانت املرأة اإلرترية جزًءا من العمل 

 . 2اإلسالمي اإلرتري، وكانت مشاركتها ضمن الشرائح األخرى ومل يكن هلا دور منفصل أو كيان مستقل

ب اإلرتريني التابع حلركة اخلالص احلزب وكانت تنشط الطالبات يف االحتاد اإلسالمي للطال

اإلسالمي حاليًا وكان تصعيدها أييت من الشعب املشاركة يف املؤمتر، وكانت نسبة الطالبات يف االحتاد متثل 
                                                                 

 م(2012 -20-12) احثالب معد سليمان يف املقابلة حديث أمح 1
 
 ( 22-12-2012يف اخلرطوم السودان ) معها الباحثالبحثية  أجرى املقابلة نور " رئيسة اإلحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية "آمنة حممد  2
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%، ونسبة مقدرة يف املؤمتر الثاين حيث مثلت يف اجمللس 25ـاملؤمتر األول لالحتاد ب الثلث وشاركت يف

أعضاء يف اجمللس ابالنتخاابت املباشرة. ومل تدخل املرأة يف  ةر الثالث أبربعبعضوية عضوين، ويف املؤمت

تنفيذية االحتاد ابعتبار أهًنا كان هلا مكتب منفصل داخل االحتاد وهو مكتب املرأة. كما كانت تنشط املرأة 

 .1المييف االحتاد العام للطالب اإلرتريني والذي كان واجهة لتنفيذ مشاريع كثرية لالحتاد اإلس

 العالقة التنظيمية ابحلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية 

كانت العالقة التنظيمية للمرأة حبركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص واآلن احلزب اإلسالمي 

م، اإلرتري للعدالة والتنمية كانت تنضوي حتت مكاتب الفئات اليت تتضمن العّمال والطالب واملرأة وغريه

م احلزب 1998وبقي التعامل معها ضمن شعب الفئات إىل أن تبنت حركة اخلالص اإلرتري عام 

اإلسالمي حاليًا االنفتاح الشامل على اجلماهري اإلرترية والذي احتاج إىل وسائل التمدد إىل اجملتمع، ومن 

لواجهات مت هنا جاءت فكرة خلق منظمات وواجهات شبه مستقلة لتساعد يف ذلك، ومن ضمن هذه ا

وكانت املشاركة فيه من  2م1999أتسيس كيان مستقل للمرأة. وقد مت عقد أول مؤمتر هلذا الكيان عام 

: سرية ومسرية املرأة اإلرترية، خطة عمل املرأة، كما أقر 3مجيع املناطق، وقد نوقشت ورقتان يف هذا املؤمتر 

، واألمانة العامة  اً عضو  30لس اإلداري يتكون من املؤمتر اهليكل للكيان اجلديد املكّون من املؤمتر ، اجمل

مكاتب، وبعد انتهاء املؤمتر كثفت اإلدارة املنبثقة من املؤمتر جهودها لرتتيب العمل وحتسني  7تتكون من 

أدائه يف خمتلف امليادين، وقد أنشأت فروعًا يف كل والايت السودان وخاصة يف معسكرات الالجئني 

                                                                 
 املصدر السابق 1
 1999-4-11 ، لإلحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية البيان اخلتامي للمؤمتر األّول 2
 (2012 -22-12) حث االبمع  يف املقابلة آمنة حممد نور حديث  3
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 السودان ودول اخلليج والدول فرعا، موزعة يف 15وقد بلغ عددها أكثر من  وداناإلرتريني يف شرق الس

 .1روبية وقد وصلت العضوية العاملة أكثر من ألفني وأغلبيتهن يتمركز يف أرايف مدن شرق السودانألو ا

م أن نسبة 2004ومن التطورات امللفتة للنظر يف املؤمتر الرابع للحزب اإلسالمي اإلرتري عام 

. ومن 2 2012% يف املؤمتر اخلامس عام 15% و10ة يف جملس شورى احلزب قد وصلت إىل املرأ

النماذج القيادية اليت ظهرت عرب هذا الكيان، عمارية إبراهيم ، فاطمة كادماي ، أمرية حسن ، رمحة عبد 

ي، القادر ، آمنة حممد نور، سلمى يعقوب دنكال الباقي، سعاد موسى فرج ، رحاب موسى، أمونة عبد

 3سلوى حممد إدريس، وأخرايت

 4النشاطات

ساهم االحتاد يف إحياء دور املرأة اإلرترية يف نشر الدعوة اإلسالمية وخاصة وسط العنصر النسوي  -

 فيه دور مشهود. اواليت أصبح هل

الوعي السياسي للمرأة وخاصة داخل جملس شورى احلزب اإلسالمي  زايدة ساهم االحتاد يف -

فّعال يف اختاذ القرارات والتأثري على سياسات احلزب  والذي أصبح للمرأة فيه دورللعدالة والتنمية 

 سرتاتيجية.اال

تقدمي اخلدمات املختلفة للمرأة ككفالة الطالبات اجلامعيات، وكفالة األيتام يف مرحليت األساس  -

 والثانوي عن طريق اهليئة اخلريية كجهة منفذة.

 زب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية.االهتمام بتأهيل كادر املرأة يف احل -

                                                                 
 املصدر السابق1
 املصدر السابق  2
 املصدر السابق  3
 املصدر السابق 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



323 

 

 خلق االحتاد عالقات طيبة مع املنظمات املشاهبة على املستوى احمللي والدويل. -

جبهود االحتاد وابلتعاون مع اآلخرين يوجد حتسن يف جانب التعليم العايل للمرأة اإلرترية يف  -

 .هة املاجستري والدكتوراالسودان، فهناك اآلن جمموعة مقدرة من األخوات يدرسن يف مرحل

مشاركات االحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية يف ملتقيات االحتادات النسائي العاملي وغريه لعكس  -

 دور املرأة اإلرترية املسلمة وإيصال صوهتا للعامل اخلارجي.

حلقل من جتارهبن يف ا لالستفادةاالحتاد ابلداعيات اإلسالميات يف العامل اإلسالمي  التقى ويلتقي -

 الدعوي.

وعلى العموم يعقد االحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية مؤمترات عامة راتبة يقيم أداءه يف هناية كل دورة. 

ويف التقييم األخري وجد االحتاد اإلسالمي للمرأة حتسنا يف اجملال التعليمي للمرأة ويف الوعي الدعوي، 

م أتثريه يف احلزب اإلسالمي يف خمتلف أصعدته اليت والسياسي، والتنظيمي ويف أتهيل كادر املرأة، وتعاظ

 % يف قيادته العليا.15ثل املرأة مت

 اخلالصة

ن االحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني واالحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية مها من أهّم روافد احلركة إ

يف تنفيذ مشاريعه اخلدمية،  عرب التاريخ ومن أهّم أضلعه" احلزب اإلسالمي حاليًا  "اإلرترية ةاإلسالمي

ويرفدانه  وأدوات من أدواته يف مجع املعلومات والتجنيد، وميثالنه يف العمل النقايب ويف عدة نشاطات خمتلفة

ختتلف  بكادر بشري مدرّب، وبدعم مايل خلزينته يف حالة الظروف الصعبة. على العموم فإّن مسريهتما ال

يصيبه من القوة والضعف ومن املضايقة  فيصيبهما ما، إلسالمي حالياً احلزب ا اإلسالمية،عن مسرية احلركة 

 واملنع وغريه.
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 املبحث السادس

 موقف احلزب اإلسالمي من قضااي هامة يف إرتراي

موقف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية من القضااي العديدة املطروحة يف الساحة اإلرترية منها 

 الدميقراطية وعلمنة الدولة. إرتراي،قضية التعايش السلمي يف  إرتراي،حلاكم يف موقف احلزب من النظام ا

 النظام احلاكم يف إرتراي أوال:

، غري اي هو نظام دكتاتوريموقف احلزب من النظام القائم يف إرتراي يرى احلزب أن النظام احلاكم يف إرتر 

منهم وبناًء على ذلك فإن القوانني واملراسيم شرعي، ومنتهك حلقوق املواطنني اإلرتريني وخاصة املسلمني 

اجملحفة الصادرة منه ابطلة وغري ملزمة للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية. وأن احلزب سوف 

يكثف من جهوده لتطوير آليات املقاومة املتاحة مع كافة أبناء الوطن إلسقاطه وإرساء دولة العدل 

 .1والقانون اليت ينعم فيها اجلميع

                                                                 
 امليثاق السياسي .واحلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية .25و14ص  .1998 يثاق السياسيامل .اإلسالمي اإلرتري حركة اخلالص1

 13ص . 2004
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 اثنيًا: موقف احلزب من التعايش السلمي يف إرتراي

إن الدولة القومية يف العصر احلديث قامت على منطني اثنني:دول الغالب فيها جمموعات متجانسة لغواي، 

مثل الدول األوروبية كالفرنسيني أو االيطاليني واألملان واإلجنليز  وثقافيا، وعرقيا يف رقعة جغرافية معروفة

 تنوع مكّوانهتا من انحية اللغة أو العرق أو الدين أوتما النوع الثاين من الدول القومية فهي اليت وغريهم أ

كرتاث ا يستعمرها دون كان الثقافة وغريها، وهي يف الغالب نتاج االستعمار الغريب حيث دمج املناطق اليت  

وع العرقي والثقايف والديين كما ذكر بتلك التنوعات املختلفة، لذا فإّن غالبية هذه الدول يطغى عليها التن

، غري 1آنفًا، وعرب التاريخ يتكّون هلذه اجملموعات املتنّوعة اتريخ مشرتك، وتتوحد يف حماربة العدو اخلارجي

أن متاسكها بعد رحيل العدو املشرتك يصبح مرهوان مبدى قدرة هذه اجلماعات للتعايش السلمي فيما بينها 

جيابية بني األطراف املختلفة على أساس املساواة يف احلقوق والواجبات، والقائم على العالقات اإل

 عرتاف املتبادل للتنوع واحلفاظ عليه.واال

وعند البحث عن كثب فإن الغالبية الساحقة من تلك الدولة القومية اليت يوجد فيها التنوعات 

تلف من بلد إىل آخر، وختتلف يوجد فيها أيضا انقسامات كبرية يف داخلها، ونوعية هذه االنقسامات خت

، ومن حيث 2أيضا على نطاق واسع، من حيث تسييسها من النخب السياسية والشرائح االجتماعية

التعامل معها هناك مساران: مسار يراهن يف تذويب هذه التنوعات يف كيان واحد، ويف الغالب يكون يف  

يف بس فيها يف عدة مناطق يف العامل، بل تسبب كيان اجملموعة املهيمنة وظهر خلل هذا املسار بصورة ال ل

ال نتاج عكس النمط املتوقع وأدى إىل بروز صراعات اهلوايت الدينية والعرقية وغريها فعلى سبيل املثال 

 وغريها. اذلك جليا يف يوغسالفيا السابقة ويف روانداحلصر ظهر 

                                                                 
  أمحدين صاحل. "التعايش يف إرتراي بني الثنائية والتعددية اللغوية والثقافية." جملة القرن اإلفريقي العدد 4، 2004: 56-74. ص161-60

 
 www.kalema.netم 2010 نوفمرب 68العدد  : ماهو التعايش؟ جملة الكلمة كومار ربسنكة ترمجة ذاكر آل حبيل2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



326 

 

الشعوب واألعراق واجلماعات وأما املسار الثاين فقد حاول إرساء التعايش السلمي بني خمتلف 

الدينية والعشائر والقبائل، فخلق بني تلك اجملموعات املختلفة عالقات إجيابية، وجعل من التنوع ثراء 

 رويب على مستوى املنطقة وغريها.ألو ستوى الدولة الواحدة واالحتاد االصراعا مثل سويسرا مثال على م

مج االستعمار االيطايل أقاليمها املختلفة وخلق منها ما عرف وإّن إرتراي تعد من دول النمط الثاين اليت د

إبرتراي واليت بدأت تتبلور فيها مشاعر اهلوية، والوحدة واملصري املشرتك بني هذه اجملموعات يف عهد 

 االستعمار، إال أن تلك التطّورات مل تكن خالية من مشاكل ذات أبعاد ثقافية، وطائفية تلميحًا أو

 تصرحيًا.

لتلك االنقسامات أتثري سليب يف مرحلة تقرير املصري اليت أخرّت حتقيق االستقرار واالستقالل الناجز وكان 

، وخّفت حدة تلك االنقسامات أثناء الكفاح املسلح إىل حد ما، إال أن أبعادها عميقة ومتأصلة يف آنذاك

رية يف أربعينات ومطلع اخلمسينات من الفلسفة السياسية اإلرترية اليت قام عليها مشروع احلركة الوطنية اإلرت

القرن املاضي، وحىت يكون التحليل قريبا للموضوع فإّن تلك االنقسامات كانت ومازالت تدور رحاها بني 

الثنائية الدينية اإلسالم واملسيحية، والثنائية الثقافية، الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة التجرنية املسيحية، 

ت واملنخفضات، وصراعات أخرى يف الغالب تتفرع منها كصراع يف الثروة والسلطة بني وثنائيات املرتفعا

تلك اجملموعات وينتج عن ذلك هتميش بعض القوميات. مازالت سياسة أكسب الكل أو اخسر الكل 

. فهل هناك من سبيل للخروج من هذا املأزق (Zero game)تلقي بظالهلا يف العملية السياسية اإلرترية

 مة الصراع؟.قل تلك التنوعات إىل تفاعالت إجيابية وجعلها عامل نعمة الثراء ال نوحتوي

هو موقف احلزب اإلسالمي  وضوع البحث أعود وأقول ماموحىت ال أتخذان التفاصيل بعيدًا عن 

اإلرتري للعدالة والتنمية من التعايش السلمي يف إرتراي؟ وسوف يتناول الباحث مواقف احلزب من واقع 

 قه وكتاابت خنبه، ومن مشاهدة واقعه السياسي، وسلوك أعضائه.واثئ
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هتمام احلركة هبذا ااحلزب اإلسالمي حاليًا جيد املرء  -وابلرجوع إىل واثئق احلركة اإلسالمية اإلرترية

-1988، ومل يكن حلركة اجلهاد )1م1981املوضوع يف البيان األول ملنظمة الرواد املسلمني اإلرترية عام

إىل أن جاء االهتمام به مرة أخرى يف عهد حركة اخلالص  2يذكر هبذا املوضوع اً تمامها( 1993

م واليت عرّبت عنه يف ميثاقها السياسي كاآليت "إن تنمية وتطوير الروابط 1998اإلسالمي اإلرتري عام 

طين الذي يقوم الوطنية بني اجملتمع اإلرتري بشقيه املسلم واملسيحي على أساس االلتزام مببدأ التعايش الو 

االحرتام املتبادل واحلفاظ على حقوق الطرفني الدينية، والسياسية، والثقافية، واالقتصادية،  على

واالجتماعية حيقق االستقرار والسالم يف إرتراي، وجينب الوطن ويالت املؤامرات والتدخالت األجنبية اليت 

االقتصادية السريعة، وهلذا فإّن احلركة  تستهدف النيل من السيادة الوطنية، كما يساعد على النهضة

ستبذل قصارى جهدها إلزالة كافة احلساسيات القائمة بني املسلمني واملسيحيني يف إرتراي بكل الوسائل 

 .3املتاحة"

م مؤكدًا تلك املواقف 2004انمج السياسي للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية عام الرب وجاء 

ترب احلزب الوحدة الوطنية حجر الزواية يف بقاء إرتراي كدولة وشعب، وهو إحساس من التعايش السلمي "يع

ما حيقق الوحدة  علىإحساس بوحدة األرض، ولذا سيعمل احلزب يف  بوحدة األهداف واملشاعر، كما هو

ق إرتراي، أمام القانون، والتنمية املتوازنة يف كل مناط ةاألداين وإقرار احلقوق واملساوا حرتاما الوطنية من

والتوزيع العادل للسلطة والثروة ابلصورة اليت حيس فيها اجلميع ابلرضا، وحتقيق الذات ونشر ثقافة التسامح 

خنراط اجلميع يف احلوار اجلاد، والربامج العملية املشرتكة من أجل متتني اوالتعايش، وبناء الثقة من خالل 

 .4الوائم الوطين"

                                                                 
 382مصدر سابق ص ،  إرتراي ومشكلة الوحدة الوطنية ، إيلوس 1
 مصدر سابق  .األول حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري من واثئق املؤمتر العامكتاب :   يف وضوعأرجع للمزيد يف هذا امل 2 
 27ص  .1998امليثاق السياسي  .حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري 3 
 10ص  .2004 السياسي يثاقاملللعدالة والتنمية.  حلزب اإلسالمي اإلرتريا4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



328 

 

وع واليت حّددت األفكار األساسية للتعايش السلمي يف إرتراي واملعوقات وأّما أهّم دراسة يف هذا املوض

اليت حتول دون حتقيقها، الورقة اليت قدمها أحد أبرز منظري احلركة اإلسالمية اإلرترية حامد صاحل تركي يف 

رية والعوائق الثوابت الوطنية اإلرتبعنوان " 2002مسنار اجلمعية اإلرترية للسالم والدميقراطية ابلسويد عام 

" وتناولت هذه الدراسة األهداف والغاايت املشرتكة بني اجملتمع مجاع الوطين حوهلااليت حتول دون اإل

 اإلرتري وحاولت تلّمس ركائز التعايش السلمي يف إرتراي منها:

 كرامة االنسان

نني الدولية وعرف اجملتمع وإّن كرامة االنسان متفق عليها يف الداينتني اليت يعتنقها الشعب اإلرتري والقوا 

 .1احمللي وإّن هذه امليزة سوف تكون ركيزة مهمة يف التعايش السلمي يف إرتراي

 تعايش الداينتني يف إرتراي 

حتت حروب دينية أو  إن الشعب اإلرتري اعتنق الداينة املسيحية واإلسالمية بقناعة وترحاب ال 

هذه البقعة ابلسلم فإن معتنقيهما أيضا اتسموا ابلتسامح هتديد الفتوحات، وملا كان دخول الداينتني إىل 

ستغالل ستقطاابت الاحصل من  الديين ومل يسجل التاريخ أي حروب دينية بني الطائفتني يف إرتراي. وما

الدين يف الصراعات السياسية يف مرحلة تقرير املصري يف مسرية الكفاح املسلح، وما يقوم به اآلن نظام 

التدين يف  جيب إدانة تلك التصرفات وال صلة هلا ابلداينتني، وإنّ  واضطهاد،مبعاداة الدين اجلبهة الشعبية 

الشعب اإلرتري تدين أصيل ويعترب الدين من عناصر قيمه وثقافته، وهبذا يكون دور الدين دورا إجيابيًا يف 

 .2إرتراي والتعايش السلمي يف االجتماعيتطوير اجملتمع اإلرتري وعامل من عوامل الوائم 

 
                                                                 

إىل مسنار اجلمعية اإلرترية  ، املقدمةإلرترية والعوائق اليت حتول دون االمجاع الوطين حوهلاالثوابت الوطنية اورقة :  حامد صاحل تركي1
  2م، ص 2002عام  ابلسويد للسالم والدميقراطية

 5 ص، املصدر السابق2
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 مكوانت األصول العضوية )العرقية( للشعب اإلرتري

وجات واختالطات للشعوب اإن مكوانت الشعب اإلرتري كغريه من شعوب منطقة القرن اإلفريقي نتاج تز  

املعروفة )ابحلامية والسامية( ومبرور الزمن ونتيجة للتداخل العضوي والثقايف والديين نتج عنه وشائج 

سهم وسيسهم يف دعم التماسك أ مما مرتابط ببعضه، ومتشابه يف اللون والّشكل،وعنصر  اجتماعية

 .1الداخلي وهو أحد أهّم ركائز التعايش السلمي

 الرتابط الثقايف

عرتاف بثقافات ولغات اجملموعات اللغوية والقومية على املستوى اخلاص وابلثقافتني الرئيستني على اال

ة اإلسالمية، والثقافة التجرنية املسيحية، وللثقافتني أتثري واضح يف جممل مستوى الوطن ومها الثقافة العربي

األعراف والقيم املتبادلة بني اجملتمع اإلرتري. وهلما دور إجيايب يف آتلف وجتانس الشعب اإلرتري عرب 

لتعايش سهم يف ايإن االعرتاف حبقائق الشعب اإلرتري، وتوظيفها توظيفا حسنا حبكمة وواقعية سو  التاريخ،

 .2السلمي يف إرتراي

 التطّورات السياسية اإلرترية

مرحلة  وبعدها إّن االستفادة من التطورات السياسية يف إرتراي من مرحلة تقرير املصري، وفرتة الكفاح املسلح

لتاليف  اً وعظات وعرب  اً الدولة، وما صاحب تلك املراحل من سلبيات وإجيابيات سوف تكون دروس

تقبل وتدعيم اإلجيابيات، إضافة إىل االستفادة من جتارب اآلخرين من األمم والشعوب السلبيات يف املس

ن التجارب إ. و 3من حولنا لبناء إرتراي دولة دميقراطية تتاح فيها كامل احلقوق لكافة شرائح اجملتمع اإلرتري

منذ أربعينات القرن السياسية لدى اجملتمع اإلرتري قامت على مجلة من املبادئ الوطنية دار عليها نقاش 
                                                                 

 3 ص، املصدر السابق1
 5ص  ، املصدر السابق2
  9-8 ص ، مصدر السابق3
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واتفق يف البعض منها، ومازال يدور اجلدل يف بعضها، يقول تركي "تلك املبادئ واحلقوق املطروحة  املاضي

ووحدة الشعب والرتاب اإلرتري، وضرورة  هي كما يلي: مبدأ حق االستقالل الوطين يف الساحة اإلرترية

تجرنية لغتني وطنيتني رمسيتني، وحل اخلالفات بطرق واعتبار العربية وال التعايش بني اإلسالم واملسيحية

 استقالل القرار السياسي، و غات وثقافات القوميات وحق تقرير املصريلسلمية ونبذ العنف، وتطوير ال

واستقالل املؤسسات الدينية ومؤسسات اجملتمع املدين،  إقرار التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياو 

ب يف حتكيم الشرائع الدينية، والثروة والسلطة، واملساواة والعدل يف التنمية وعلمنة الدولة وحق الشع

 1.واالنتماء الوطين" الوطنية، ومكوانت اهلوية اإلرترية

تلك املبادئ واحلقوق سوف تكون نتائجها أمنًا وسالمًا واستقرارا للشعب  علىإن االتفاق 

 اوزها الشعب اإلرتري يف املراحل السابقة، وقد الاإلرتري. وإن أغلب تلك املبادئ كانت مطروحة، وقد جت

مستجدة الطرح يف  من هذه املبادئ واحلقوق املذكورة جيد صعوبًة لتجاوزها اآلن أيضا، إال أّن هناك بعضاً 

يكفيها من النقاش، ويتوقع أن تدور عليها نقاشات بني قطاعات اجملتمع  الواقع اإلرتري، ومل تنل ما

املعتقدات واملمارسات الدينية، ومبدأ حق الشعب يف  وشخصنبادئ علمانية الدولة، من هذه امل املختلفة

حتاكمهم يف شرائعهم الدينية، وحق تقرير املصري للقوميات، وتطوير اللغات وغريها، سوف تكون حمل 

جدل واسع بني التيارات السياسية، والفكرية، وسوف يكون التحاكم على الشعب بشأن تلك املبادئ يف 

 2جو دميقراطي حقيقي.

أّما أمحدين صاحل أحد كوادر احلزب فيتناول يف مقاله األكادميي املنشور يف جملة القرن 

يتناول  النقاط املضيئة من التسامح والتعايش بني خمتلف الشرائح اإلرترية، ويف الوقت نفسه أيضاً 3اإلفريقي

                                                                 
 11ص، املصدر السابق 1
  12ص،  املصدر السابق2
 .74-56: 2004، 4جملة القرن اإلفريقي العدد " ."التعايش يف إرتراي بني الثنائية والتعددية اللغوية والثقافية أمحدين صاحل.3
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ير املصري، وانسحاهبا على الثورة وبعدها إىل االستقطاابت الطائفية يف الصراعات السياسية يف مرحلة تقر 

مرحلة الدولة اإلرترية. كما أنه يتساءل حول أسباب اخلالفات اإلرترية اليوم، أهي إفرازات لنظام اجتماعي 

يقول: فإن مظهر هذه اخلالفات  ألمراختالفات النخب السياسية؟ وأاًي كان من ا اسببه أنعليل؟ أم 

التعددية اللغوية والثقافية، ودور الدين يف ، و ئيسية: الثنائية اللغوية والثقافيةتتمحور حول ثالثة قضااي ر 

 1 السياسة

ويقول ختتلف معاجلة تلك اخلالفات ابختالف النخب ورؤيتها وحتليلها للواقع االجتماعي، 

ة مشكلة والثقايف اإلرتري، وما متليه مصاحل كل طرف من دوافع سياسية وثقافية واقتصادية إخل. وملعاجل

التعايش السلمي يف إرتراي يرى أمحد دين صاحل االعرتاف ابلثنائية اللغوية والثقافية، ومنحها فرصة متكافئة، 

وانتخاابت حرة ونزيهة، والسماح بتكوين املنظمات املدنية  وإقرار التعددية احلزبية وفتح احلرايت العامة

األولوية يف اخلدمة وفرص العمل املتوفرة يف منطقتهم. يعطي أهل كل إقليم  املركزياملستقلة، وإقرار نظام 

ودفع النخب والباحثني لدراسة قضااي اجملتمع، ووضع حلول هلا، وإقامة منتدايت ومنابر ملناقشة هذه 

 .2القضااي، وتكوين رؤية مشرتكة حوهلا

 ومما سبق سرده من مواقف احلزب ميكن مالحظة األمور اآلتية:

سألة التعايش السلمي يف إرتراي تكمن حول األسس اليت قامت عليها أّن نقطة البداية يف م .1

ومل ينتج املشروع  العملية السياسية، واآلليات اليت اعتمدت عليها لصياغة املشروع الوطين اإلرتري

ستعمارية، عات ومناطق مت إحلاقها ببعض عن طريق القوى االممن إمجاع داخلي بل كان نتاج جمت

جية بني تلك الكياانت ومل تكن قائمة على أساس عقد اجتماعي متفق عليه أي أهنا عالقة إدرا

                                                                                                                                                                                             
 67صدر السابق، ص امل 

 
 73املصدر السابق، ص2
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يبلور أتسيس دولة ذات حكومة متثيلية تعكس تلك املكّوانت يف جهازها اإلداري، وصوال إىل 

خلق هوية وثقافة وطنية جامعة. وعلى العموم فإنّ مسألة التعايش السلمي متّيزت عرب التاريخ يف 

امها إجيابية واألخرى سلبية، فاألوىل تتمثل يف التسامح والتعايش السائد بني إرتراي مبيزتني إحد

حىت اآلن أي حرب دينية أو جمتمعية، والثانية  خمتلف شرائح اجملتمع اإلرتري واليت مل حيدث بينها

ستقطاهبا يف صراعاهتا السياسية يف املراحل اسلبية هي تسيس النخب السياسية لتلك التباينات، و 

ث، مرحلة تقرير املصري، ومرحلة الثورة، وأخريا يف مرحلة الدولة. والنخب السياسية اليوم الثال

وجود تلك اإلشكالية يف إرتراي، ولكن ختتلف يف طرق معاجلتها كل  حولعمومًا ال ختتلف 

وشأن  --حسب رؤيته وحتليله للواقع، وما تقضيه مصلحته السياسية واالقتصادية والثقافية اخل

يف  اهتماماتاإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية يف ذلك شأن أي تنظيم سياسي له احلزب 

معاجلة هذا املوضوع، وقد يكون هذا االهتمام متليه دوافع سياسية حزبية لتطمني اآلخر، وقد 

عن صدق ملعاجلة تلك املعضلة يف إرتراي، وسيعرف نتائج هذا االهتمام مبدى اتساق  يكون انبعاً 

 وسلوكًا. عماله يف أرض الواقع عمالً أهدافه أب

يؤخذ على رؤية احلزب اإلسالمي اإلرتري للتعايش السلمي الرتكيز على الثنائية الدينية والثقافية  .2

بني املسيحيني واملسلمني، ومل ترد أي إشارة إىل األقلية اليت ال تنتمي إىل تلك الداينتني والثقافتني 

 .1اظيون مدهاين يف خطابهيف إرتراي، وهذا ما الحظه أيضا تسف

أن احلزب ينظر إىل حل مسألة التعايش السلمي يف إرتراي من منطلق سياسي  للباحث،فيما يبدو  .3

هذا  األخرى، ولعلعتبار املؤثرات قائم على العملية الثنائية الدينية والثقافية دون األخذ يف اال

عتبار سات الدولة، وال أيخذ يف االالرتكيز انبع من التصور القائل: إن السياسة هي ممارسة مؤس

شمل الدولة واجملتمع وكافة مناطق النفوذ تأن مفهوم السلطة مفهوم واسع، ومظاهر املشاركة فيه 

                                                                 
1.cit, p. 89OpMedhani ,   

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



333 

 

والقوة والقدرة. وهبذا فإن التعايش السلمي وإن كانت مهمته تقع على الدولة حكومة ومعارضة، 

لتعقيد، وتفاعالت ثقافية متنّوعة، سيما جتماعية شديدة ااإال أنه أيضًا حمكوم بشروط داخلية 

حني جيري احلديث عن أطراف عدة يراد هلا إنتاج مشرتكات عامة تقوم عليها عملية 

التعايش.إضافة إىل ذلك فإن النخب السياسية يف إرتراي كانت ومازالت سبب أتزم التعايش 

السياسية، ولذا جيب عدم السلمي يف إرتراي، وذلك بسبب إقحام األبعاد الطائفية يف صراعاهتا 

ترك معاجلة هذا املوضوع هلا وحدها، بل إشراك مجيع القوة اجملتمعية احلّية معها من قادة الفكر 

والرأي، وأكادمييني ورجال الدين، واجلمعيات املدنية، واإلدارات األهلية، والنقاابت الفئوية وغريها 

 لضمان عدم التسييس املصلحي للموضوع.

هناك قوة متحكمة تستخدم مضمون سلطتها بوعي إلحداث حتوالت يف اجملتمع  يف أرض الواقع .4

فتتغرّي األمناط النفسية، واالجتماعية، والثقافية فيه ومن مثمَّ يفقد احلس الشعوري حبقوقه، فريضخ 

ندماج الكامل يف ثقافة اجلماعة املهيمنة سياسيًا، ودون ذلك يوصف ابملهدد ألوامر اإلنصهار واال

سك اجملتمعي ولذلك جيب حماربته، ومل جيد الباحث يف طرح احلزب كيفية التعامل مع هذا للتما

الواقع الذي سوف ال يفسح الطريق أمام حتقيق التعايش السلمي الذي ينشده احلزب اإلسالمي 

 واملعارضة اإلرترية األخرى.

 اثلثًا: موقف احلزب اإلسالمي من الدميقراطية يف إرتراي

 ة يف الواقع اإلرتري بشكل عام. الدميقراطي -أ

 العملية الدميقراطية يف الواقع اإلرتري هي عملية إسقاطية، وليست من توليدات اجتماعية طبيعية حملية نّ إ

ولذا  وأن أسباب نشأهتا وأبعادها الفلسفية وتطّوراهتا العملية بني مدارسها املختلفة كانت يف بئية مغايرة.

ملفهوم بني رؤييت التواصل والتقاطع، فاألوىل تري إسقاطه من خالل استعارة غرابة من أن يقع هذا ا فال
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البيئة السياسية واالجتماعية األوىل بقضها وقضيضها، وتشغيلها يف الوسط اجلديد، أّما الثانية فرتى أال يتم 

وىل. وعموماً فإّن ذلك قبل إعادة البيئة السياسية يف سياقها االجتماعي املهيمن، ألنّه وسط مغاير للبيئة األ

صنفي الدميقراطية غري الليربالية و الليربالية نشئا يف أرواب منفصلني عن بعضهما عرب القرون من التاريخ 

، فاألوىل الدميقراطية غري الليربالية ميثلها حكام كثر صعدوا إىل احلكم عرب انتخاابت دميقراطية يباألرو 

حرموا مواطنيهم من حقوقهم األساسية، مثل هتلر مثال يف وجتاهلوا فرض قيود دستورية على سلطتهم، و 

وبوتن يف روسيا يف الوقت احلايل وأنظمة حكم ديكتاتورية كثرية اليوم يعاد  ، والقيادة الصينيةيالقرن املاض

انتخاهبا عرب استفتاءات شعبية ولو صوراي. أّما الثانية ال تتميز ابالنتخاابت احلرّة والنزيهة فحسب وإمّنا 

تميز أيضًا بسيادة القانون الذي يفصل بني السلطات ويكفل احلرايت األساسية للمواطن كحرية ت

والتملك، والتجمع وعدم التعرض له ابألذى بدون وجه حق، فاحلكام حيكمون يف إطار  التعبريواالعتقاد،

ايت املتحدة سباقتني يف تلك القوانني ويكونون مقّيدين هبا ال حييدون عنها قيد أمنلة، وكانت إجنلرتا والوال

 فقد سلكت طريقا أكثر تعقيدًا ولكن يف النهاية وصلت مبتغاها. ىذلك، أّما الدول األروبية األخر 

ا توفره من سيادة للقانون وحرايت أساسية للعامة والفرد إبتداًء وهي مموإّن الدميقراطية الليربالية على الرغم 

صراع السلمي سبياًل. ومع ذلك فإّن هذه التوى العنف إىل اليت تساعد أيضًا يف نقل الصراع من مس

التجربة مل ختل من علل، ومل تكن يف مستوى الصورة الىت بشر هبا فالسفة األنوار، لذا تعرضت ملراجعات 

 :1السالم ابلتفصيل نقدية شاملة ابستمرار منها كما تناول ذلك رفيق عبد

طية والليربالية، وحتويل جمرى االهتمام إىل العالقات حماولة فك العالقات املزعومه بني الدميقرا-

السياسية، ويف جوهرها تدافع واستقطاابت وصراعات دامية، وليست هى جمرد فضاء 

نسانية، وما حصل من تراض وتعايش ووفاق يف اجملتمعات لتجسيد الفضائل األخالقية واإل

                                                                 
 (2004أغسطس  8 ، األوسطالشرق  جريدة) "النظام الدميقراطي ولعبة السيطرة" .رفيق ، عبد السالم 1
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ىل إلفردية احلرة واحلقوق املدنية، بل راجع الغربية مل يكن تعبريًا وفيًا للمدونة احلقوقية قوامها ا

 تطوير آليات إدارة الصراع واملساومات، وهذه احملاولة جتعل من الفكرة الدميقراطية انفتاحاً 

 ال واحدة منها.إعلى إمكانيات متعددة ليست الليربالية 

طنني بل كثريًا ما تنعكس فيه اإلرادة العامة للموا شفافاً  إّن العملية الدميقراطية ليست نظاماً  -

يكون هذا النظام تعبريًا عن مصاحل النخب السياسية املدربة على فنون املخادعة، وعلى 

واستجابة ملصاحل دوائر النفوذ إذ إّن النخب السياسية  أساليب الرباعة يف خماطبة اجلمهور

اهات الرأي على التحكم يف اجت هتا بناًء على مصاحلها، مث تعمل الحقاً اغالبا ما تتخذ قرار 

 قناع والتواصل.العام عرب لعبة اإل

جيعل  الذيإّن الدميقراطية تقوم بدعم الوضع القائم بغض النظر عن اخللل الذي ميثله، األمر  -

 هناية ودائمة. قتة ونسبية وليست حلوالً ؤ م احللول الىت ختلص إليها العملية حلوالً 

تها تعترب اليوم أفضل ما توصل إليه العقل قعاللكن يف النهاية فإّن العملية الدميقراطية مع كل 

عن  البشرى لتنظيم اخلالفات سلميًا، وترتيب وجهات النظر املتباينة عرب وسائل التدافع واجملادلة حبثاً 

 الوفاق، وهذا احلراك السياسي املستمر يضمن لقرار األمة أالّ يستأثر به شخص أو أقلية.

 إرترايالدميقراطية اللربالية يف  رخيا -ب

نطالقا من إستقراء تطّورات احلوارات الدائرة يف األوساط السياسية والثّقافية حول مطلب اإلصالح ا

يف إرتراي أّن العملية الدميقراطية مطروحة بتواتر يف الكتاابت واألدبيات السياسية، ويف حلقات  والتغيري جند

 إلرترية عن العملية الدميقراطية يف إرتراي؟ النقاش، ومن هنا أييت السؤال عن موقف احلركة اإلسالمية ا
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وأقصد ابحلركة هنا احلركة اإلسالمية اليت تعددت أمساؤها عرب مسريهتا من احلركة اإلسالمية، إىل منظمة 

خريًا احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية. أحركة اجلهاد، مث حركة اخلالص، و  الرواد املسلمني، إىل

ولعل  احث ألدبياهتا فإّن مصطلح الدميقراطية مل يرد يف واثئقها وأدبياهتا إاّل مؤخراً وعلى حسب تتبع الب

ذلك يعود إىل تبنيها إقامة دولة إسالمية وتطبيق الشريعة فيها، ولذا رمبا رأت يف ذلك تعارض املفهومني. 

تشر إليه كمصطلح  الدميقراطية كمصطلح كان مقصودًا. وعلى الرغم من أهّنا مل وهبذا قد يكون عدم ذكر

إاّل أّن مواثيقها تتحدث حول بعض مضامني الدميقراطية كالتعايش السلمي بني املكّوانت السياسية 

واالجتماعية املختلفة يف إرتراي، واإلميان ابلتعددية السياسية والفكرية، واحلوارات البناءة وبسط احلرايت 

. وتتحدث يف أنظمتها والتداول السلمي للسلطة العامة واخلاصة، وحتقيق العدل يف كافة املستوايت،

حرتام اتغليب رأي الغالبية، و  مراعاةبسط الشورى يف كافة املستوايت القيادية والقاعدية مع  نالداخلية ع

، بل هي مالزمة االستبدادية، وإّن هذه األمور وغريها ال تنشأ يف ظل النظم 1العام للتنظيم االنضباطقواعد 

زم العلم ابلعمل، إال أّن هذا املوقف قد تغرّي مع تغري االسم من اخلالص إىل احلزب للدميقراطية كتال

راطية والسعي لرتسيخها يف لتزامه مببادئ الدميقام والذي أعلن احلزب فيه رمسيًا 2004اإلسالمي عام 

 .إرتراي

  والدميقراطيةاإلرتري  احلزب اإلسالمي-ج

م والذي أعلن فيه 2004رّي يف مؤمتره الرابع يف أغسطس عام إّن موقف احلزب جتاه الدميقراطية قد تغ

حسبما جاء  لتزامه مببادئ الدميقراطية والتعددية السياسية وتبىن العمل من أجل ترسيخها يف إرتراياصراحة 

يف ميثاقه السياسي فإّن احلزب "يعمل على إقرار حق الشعب اإلرتري ابختيار حكامه وممثليه بنفسه من 

ويف موقع آخر جاء أّن احلزب "جيتهد يف رفع مستوى الوعي السياسي  2مبدأ الدميقراطية " أجل ترسيخ

                                                                 

 28-19ص  .1998 امليثاق السياسي .حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري1 
 20ص .2004السياسي يثاقامل .للعدالة والتنمية حلزب اإلسالمي اإلرتريا2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



337 

 

والقانوين للشعب ويعمل على ترسيخ الشورى والدميقراطية على كافة املستوايت حبيث تكون سلوكاً 

حلّر والنزيه، ا عقرتا ودعا احلزب إىل وضع دستور دائم، يؤكد على التداول السلمي للسلطة عرب اال 1وممارسة"

مركزي،  وإقرار نظام برملاين حيظى ابملشاركة الواسعة، والفصل بني السلطات الثالث، ونظام حكم ال

ويكفل احلرايت العامة واخلاصة، وتشكيل األحزاب، وإنشاء حمكمة دستورية عامة، وتشجيع االقتصاد 

اإلعالم، ومنظمات اجملتمع املدين ستثمار لتحقيق احلاجيات األساسية، وتطوير التعليم والثقافة و واال

واإلدارة األهلية، ومشاركة املرأة والشباب، وإبعاد مؤسسات اجليش واألمن والشرطة من التجازابت 

، والالفت للنظر يف 2وإعادة الالجئني وغريها من األفكار واملنطلقات السياسية، وحل مشاكل األراضي

مصطلح الدولة اإلسالمية ومل يرد أيضًا يف أدبياته األخرى منذ  هذا امليثاق أنه مل يورد هذه املرة مفهوم أو

 .3لك الفرتة وإمّنا ورد يف األهداف بناء دولة املؤسسات والقانونت

لتزامه ابملبادئ الدميقراطية اخالصة القول أّن احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية أعلن 

التغيري الكلي  يقصده ابلتغيري، هل هو ة، ومل يوضح ماوطرح أفكاره ورؤاه على مستوى التصورات النظري

القائم على التفكيك والرتكيب، أم هو تغيري جزئ مبدئيًا مث يتطور مبرور الزمن إىل تغيري كلي، وكيفية 

نتقال املتوقعة، وتطوير التحول من النظام الديكتاتوري إىل النظام الدميقراطي، وتقدير سلبيات اال

ة، للحفاظ على الدميقراطية وتطّوراهتا وحل، املشاكل املختلفة العالقة يف إرتراي حىت تسري املؤسسات القانوني

 عملية التحول واحلفاظ عليها أبقل اخلسائر يف البالد.

 

 

 

 

                                                                 
 20 ص ، املصدر السابق 1
 35-10ص  ، املصدر السابق2
 11ص  ، املصدر السابق3
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 رابعًا: موقف احلزب من علمنة الدولة يف إرتراي

للدين  واصل، فاألوىل جتعله ضداً على املستوى النظري وقع بني رؤييت التقاطع والتالعلمانية  إن هذا املفهوم

مطلقًا، وجتعل من العلمانية فلسفة للوجود  وتعتمد أيديولوجية املقاطعة الرافضة للقيم واألفكار الدينية رفضاً 

يتجاهلون الدور أهّنم تنظر من خالله إىل الكون واحلياة واألخالق والقيم، ومشكلة أصحاب هذا االجتاه 

ئية، والقيم األخالقية، وأثرها يف حركة التطّور االجتماعي والسياسي، وهذه الرؤية التجاوزي للتطّورات املاورا

مرفوضة من قبل أهل الدايانت ملخالفتها مصائر الوجود، واملقاصد الكلية للحياة. أّما الرؤية الثانية جتعله 

العملية فإن هذا املفهوم خيتزن التواصل ويبقى بينه وبني الدين هامش للجدل. ومن الناحية  مفهومًا حيادايًّ 

ورفض القيم الدينية ويلجأ أحايني  خيضع لذات املشتغل به واملقاصد من ورائه، لذا جينح أحيااًن للتطرف

والفرق بينهما أن الرؤية األوىل أتخذ العلمانية كمبدأ وفلسفة بينما، الثانية ترى  أخرى للتعايش معها

إذًا فإن  ن تكون أداة للتعايش بني اجملتمعات غري املتجانسةميكن االتفاق عليها أل 1العلمانية كوسيلة 

التفريق أمر ضرورّي بينما هو وسيلة، وما حتول من وسيلة إىل مبدأ وفلسفة وليس كل من يقبل ابألوىل 

فاملؤسسات الدينية يف الغرب عموما قبلت بفصل الدين عن الدولة كوسيلة مع بقاء  ،يقبل ابلثانية

عتبارات الفلسفية من قبيل النظرة للكون واحلياة والقيم تقبل مبا أعطي للعلمانية من االستقالليتها، ومل ا

 .2األخالقية وغريها

 للتعامل مع هذا املوضوع:اثنني  سبق فسنجد اجتاهني وابلعودة إىل الواقع اإلرتري وأسقطنا فيه ما

                                                                 
نوفمرب  1،  موقع اجلزيرة نت)  " بني العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة". الوهاب املسريي، عبد ع ملقالملوضو أرجع للمزيد يف هذا ا 1

2007 ) ttp://www.aljazeera.net)  
 
 ( .2005-6-30 ، موقع اجلزيرة نت)  ة والوسائل "فوالدميقراطية بني الفلس " العلمانية منري. ، شفيق 1

http://www.aljazeera.net 
 ( 2007نوفمرب  1،  موقع اجلزيرة نت)  " بني العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة". الوهاب املسريي، عبد و 

http://www.aljazeera.net   
 
 } http://www.aljazeera.net.(2005-6-30 ، موقع اجلزيرة نت والوسائل " والدميقراطية بني الفلسة " العلمانية منري. ، شفيق 2
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ا البتة. ويتبىن هذا ابئنًا وال عالقة بينهم ة فصالً اه يرى الفصل بني الدين والسياساجت

 واجملموعات املتفرعة منه وآخرون. احلاكم،النظام  :االجتاه

واجتاه آخر يرفض العلمانية وحىت نقاش هذه املسألة غريمطروح لديه، وهذا االجتاه يشمل 

 السياسية، وبعض االجتاهاتالقطاعات املتدينة من الشعب، واملؤسسات الدينية، 

ستنتاج دالة والتنمية يف مقدمة هذا االجتاه، وهذا االواحلزب اإلسالمي اإلرتري للع

انبع من تتبع أدبياته ومقابلة بعض قياداته. ويف هذا املضمار ذكر للباحث األمني 

العام السابق للحزب اإلسالمي خليل حممد عامر إّن هذا املوضوع غري مطروح لديهم 

 .1حىت اآلن

للفصل ال الوصل بني الدين والسياسة فإنه يف  ومشكلة االجتاه األول على الرغم من أنّه يدعو

ربعة وعشرين عاما املاضية عملية سيطرة املؤسسة السياسية على الالوقت نفسه ميارس على األقل خالل 

بل يعنّي على رأسها من يريد، ويدعم من يريد، وحيرم بعض  املؤسسات الدينية، وحرمها من أية استقاللية،

مم ممتلكات البعض ويغلق أخرى، إذًا كيف يستقيم ؤ وي دعم اخلرييني هلااملؤسسات من الدعم حىت من 

 فعل الفصل والسيطرة يف آن واحد؟ إهّنا السلطة املطلقة اليت ال يوجد فيها ضابط يقّيد ويقنن تصرفاهتا.

يل ح عن البدصرافضة للعلمانية، كما أنّه مل يفأّما االجتاه الثاين فلم تتشًكل لديه الرؤية الكاملة ال

 املناسب الذي يراه، إضافة إىل ذلك فإّن الواقع الدوىل واإلقليمي وأدوات القوة والنفوذ ليست لصاحله.

وعلى العموم فإن الدين يف إرتراي مل يكن طرفًا يف الصراعات لذاته لكنه استخدم سياسيًا لتقويض اآلخر 

ت املختلفة، وقد ال حيسم إال وسيتعرض هذا املوضوع إىل جدال واسع من التيارا رفضًا أو إقحاماً 

جتماعي هو وبعبارة أخرى فإن التحاكم يف الفعل اال الشعب يف جّو دميقراطي حّر ونزيه إىلابلتحاكم 

                                                                 
 2012-12-29حديث خليل محمد عامر في المقابلة البحثية مع الباحث بتاريخ  1
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السبيل الصحيح الذي يستنطق من خالله األمناط املعيارية املناسبة لكل خصوصية جمتمعة من جهة، 

ي الذي ينطلق من مركزية ثقافية لتشييد وتفضح األسلوب التجريدي الوصفي والتعميم األيدولوج

 االجتماعية السائدة من جهة أخرى.  منظومات متعالية يف البيئة

 اخلالصة

إّن العملية السياسية اإلرترية تعاين يف بنيتها األساسية من أتثريات طائفية وثقافية، نتج عنها عدم وحدة  

يف مرحلة تقرير املصري مث مرحلة الثورة،  زها السياسيةنتفاء الثقة بني مكّوانهتا اجملتمعية، ورمو ااملواقف و 

والحقًا يف الدولة، فهل هنالك من سبيل ملعاجلة هذا الداء العضال الذي مازال ينخر يف اجلسم اإلرتري؟ 

يعتقد الباحث إمكانية معاجلة ذلك املرض مبعاجلة مسبباته بصياغة إطار معياري لتطوير التعايش السلمي 

اإلرترية املختلفة القائمة على العالقات اإلجيابية بني األطراف على أساس املساواة يف احلقوق بني املكوانت 

املتبادل للتنوع واحلفاظ عليه والتحاكم إىل الدميقراطية اليت ترفع من شأن سيادة  واالعرتافوالواجبات، 

 يستوى العنف إىل الصراع السلمالقانون واحلرايت للعامة واخلاصة واليت تساعد أيضًا يف نقل الصراع من م

يدور من جدال ونقاشات واسعة حول علمنة الدولة وشخصنة املعتقدات وقضااي أخرى  سبياًل، أّما ما

ي إليه تلك ضفيجب احلسم فيها ابلتحاكم إىل الشعب يف جو دميقراطي نزيه، ومن مّث التقّيد مبا تف

ايش السلمي القائم على العالقات اإلجيابية بني النتائج.وهبذا تكون قد أرسيت يف إرتراي ركائز التع

Univ للشعب اإلرتري.املكّوانت املختلفة 
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 لفصل اخلامس خامتة ا

املؤمتر التوحيدي عام  منذنشأة وتطّور حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري انقش الباحث الفصل   هذايف 

 ،رات السريعة يف اجملاالت السياسيةبني خمتلف التيارات اإلسالمية اإلرترية وما شهدته من التطوّ  ،م1988

واملصاعب والتحدايت اليت واجهتها يف خالل أربع سنوات ونيف واليت  ،والكسب اجلماهريي ،والعسكرية

 شقاقها إىل كيانني.م اب1993انتهت عام 

األسباب اليت أدت إىل تلك التصدعات وتطّورات كل كيان على حدة بعد ترتيب  ودراسة 

إاّل أّن تركيز هذا الدراسة كان فقط يف رصد تطّور  ،االنشقاقياكله التنظيمية بعد أزمة صفوفه الداخلية وه

وما شهده من تطّورات وخاصة بعد املؤمتر الثالث هلذا الكيان والذي تغرّي امسه فيه من  الكيان اإلخواين

وتتبع  ،يف املؤمتر الرابعمث إىل احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية  ،حركة اجلهاد إىل حركة اخلالص

الباحث ما أحدثه هذا الكيان من تغيري يف القيادة والتدقيق يف املفاهيم واملضامني والدالالت السياسية، 

اليت حالت دون حتقيق هدفه وهو و  وما أصابه من علل وضعف ، ،وإضافات جديدة يف برانجمه السياسي

إضافة إىل ذلك أيضا رصد الباحث أهّم املنظمات  تغيري النظام احلاكم وإقامة الدولة اليت ينشدها

اجلماهريية للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية. كما وقف على أبرز مواقف احلزب اإلسالمي من 

عدة قضااي هامة يف الساحة السياسية اإلرترية اليوم، كموقفه من النظام احلاكم، ومن التعايش السلمي، 

 .اآلخر هاعضبوالغموِض يف هذه القضااي  دولة والحظ الباحث الوضوح يف بعضوالدميقراطية، وعلمنة ال
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 الفصل السادس
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 نتائج الدراسة

ودور املسلمني يف احلركة الوطنية  تتعلق ابنتشار اإلسالم يف املنطقة قضااي عديدة هذه الدراسة تناولت

اإلرترية يف إطارها العام وذلك أتصياًل ملوضوع البحث الذي رّكزت عليه الدراسة وهو احلركة اإلسالمية 

وإسهاماته الثقافية، والتنظيمية،  اإلسالمي اإلرترية للعدالة والتنمية" حاليًا، نشأته، وتطّوره اإلرترية "احلزب

 والسياسية يف الواقع اإلرتري، وما صاحب مسريته من إخفاقات ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية.

اول حيث مهدت لتن التسلسل الزمين واملوضوعي وفق منهج علمي، يف سياق وتناولت الدراسة ذلك

الفصل املقدمة، فمشكلة  ويشمل هذااملوضوع بفصل عام توضح فيه اإلطار العام الذي ستسري عليه 

وأخريًا الدراسات  وأمهية البحث، ومنهج البحث أهداف البحث وبعد ذلك البحث البحث، مث أسئلة

سية الىت شكلت التسلسل ياتريخ انتشار اإلسالم يف احلبشة وحمطاته الرئ الفصل الثاين فيتناول اأمّ  .السابقة

 التارخيى لإلسالم يف هذه املنطقة بصورة خمتصرة.

دور املسلمني يف احلركة الوطنية اإلرترية اليت خاضت نضااًل سياسياً  علىورّكز الفصل الثالث 

 م. 1993ستقالهلا عام ابنيل  حىت وصلت القضية اإلرترية مبتغاها وقتالياً متكامال

فصل الرابع بداية تغلغل فكر مدرسة اإلخوان املسلمني يف إرتراي، يف ال وقد تتبعت الدراسة

يف بداية  ورصدت العناصر اليت أتثرت هبا يف مخسنيات القرن املاضي، مث العمل املنظم لإلخوان يف إرتراي

عتقاالت داخل جبهة التحرير اغتياالت و االعقد السابع من القرن املاضي وما تعرضت له عناصرها من 

مث إعالن  نضمام اجملموعة القادمة من سجون اجلبهة يف امليدان إىل احلركة اإلسالمية اإلرتريةا، و اإلرترية

 شهدته من تطورات سياسية وتنظيمية، وما حققته من م، وما1981منظمة الرواد املسلمني اإلرترية عام 

ة يف الفرتة ما بني صاحبها من حتدايت وعوائق ذاتية وموضوعي وما مكاسب يف أوساط الطالب والعّمال

 م.1981-1988
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ويف نفس املسار انقشت الدراسة يف الفصل اخلامس أسباب توحد القوى اإلسالمية اإلرترية 

وما حققته من  م اليت استمرت ألربع سنوات ونيف1988وإعالن حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري عام 

مها من أزمات يف جوانبها التنظيمية واإلدارية وما الز  مكاسب يف اجملاالت اجلماهريية والسياسية والعسكرية

بسبب االختالفات يف املنطلقات الفكرية ويف أولوايت العمل السياسي واإلعالمي واحلوار مع الفصائل 

واليت أدت يف النهاية إىل انقسامها إىل جناحني: جناح إخواين وآخر سلفي عام  -اإلرترية األخرى اخل

 م. 1993

وكيفية تعامله مع  م2012رات االجتاه اإلخواين بعد االنقسام حىت عام كما تناول الفصل تطو 

يف الساحة السياسية  املطروحة اليوم وموقفه من القضااي ،الظروف واملتغرّيات السياسية املتسارعة يف إرتراي

لمي اإلرترية. وبناًء على املناقشات والتحليالت السابقة املرتابطة زمنًا وموضوعًا يف سياق منهجي ع

 النتائج اآلتية:ملوضوع البحث فقد خلصت الدراسة إىل 

 سياب على مراحل خمتلفة وتعزز دوره فيها. وبتعزز دور اإلسالم يفنانتشر اإلسالم يف إرتراي اب -1

تلك املناطق أكسب سكاهنا هوية جديدة على درجة من التجانس الثقايف واالجتماعي 

ت للمشروع السياسي الذي مت اإلفصاح عنه حيث شكلت له مصدرًا للقوة ومّهد والوجداين

نات القرن املاضي، وهو مشروع يات ومطلع مخسينالحقا يف مرحلة تقرير املصري يف أربع

استقالل إرتراي وما ترتب عليه من نضاالت سياسية وعسكرية حىت انلت إرتراي استقالهلا عام 

 م.1993

رمبا يعود ذلك  وان املسلمني يف إرترايوجد الباحث صعوبة لتحديد بداية تغلغل فكر حركة اإلخ -2

إىل تشّكلها أو إىل طبيعة تشكيالت اإلخوان القائمة على قاعدة سرية التنظيم وعلنية 

الدعوة، أو إىل التعقيدات اليت كانت متر هبا القضية اإلرترية آنذاك، وعلى الرغم من ذلك 

خوان املسلمني يف إرترية انتظمت يف صفوف اإل تفإّن هذه الدراسة قد رصدت شخصيا
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نات القرن املاضي، كسعيد حسني وحممد إمساعيل عبده يمصر أثناء دراستها هناك يف مخس

وآخرين، غري أّن هذه العناصر مل تقم بتأسيس تنظيم لإلخوان املسلمني يف إرتراي عقب عودهتا 

ة التحرير خنرطت يف الثورة اإلرترية مع اآلخرين، وظلت تعمل يف أجهزة جبهابل  إىل إرتراي

اجلبهة  علىاإلرترية املختلفة حىت دخلت يف صراع مع حزب العمل الذي كان مهيمنًا 

آنذاك، وتعرضت يف النصف الثاين من العقد السابع من القرن املاضي إىل تصفيات 

 .واعتقاالت من قبل جهاز أمن جبهة التحرير اإلرترية

 

مية اإلرترية اإلخوانية مل تكن موحدة حتت إن هذه الدراسة أيضا توصلت إىل أن العناصر اإلسال -3

، لذا ظهرت أثناء صراعها مع حزب العمل يف داخل 1981تنظيم وقيادة موحدة حىت عام 

جتهات أربع ومل يكن هناك تنسيق ااجلبهة يف النصف الثاين من سبعنيات القرن املاضي يف 

مقاليد اجلبهة،  علىهيمنًا بينها: اجتاه رفع السالح حملاربة حزب العمل الثوري الذي كان م

وآخر سعى إلصالح مسار اجلبهة من الداخل، واثلث نشط يف اجملال الثقايف كإدخال 

املصاحف والكتب اإلسالمية إىل إرتراي وغريه، ورابع شرع يف أتسيس عمل منظم يف اخلارج. 

هة ويظهر من خالل الرصد أّن االجتاهات الثالثة األوىل كان برانجمها إصالح وضع جب

التحرير اإلرترية، وإعادهتا إىل سريهتا األوىل قبل أن يسيطر عليها حزب العمل الثوري، وكان 

يف تلك املرحلة، مع أهّنم كانوا  ، ومل يكن تنظيمياً هم الفكري يعترب انتماًء شخصياً ؤ انتما

ذي االجتاه الرابع اليعرفون بعضهم البعض بصورة كبرية، وقد يتبادلون وجهات النظر، بعكس 

 ويف املنظمات اجلماهريية بدأ يعمل كتنظيم إسالمي ينشط يف وسط الطالب والتجار

 ولكن كان ينقص هذا االجتاه القيادات التارخيية. للتنظيمات السياسية اإلرترية املختلفة
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م يف منطقة دنكاليا 1978لسعيد حسني وجمموعته عام  إّن تصفية أجهزة جبهة التحرير اإلرترية -4

إسالميني بل كانوا وطنيني ساءهم ما تعرضت له اجلبهة  من أهّنم مل يكونوا كلهم وعلى الرغم

عسكرية  اإلخوانية بفقداهنا كوادر فإّن تصفيتهم تعترب خسارة كبرية للحركة اإلسالمية اإلرترية

والدليل على ذلك أنه  بعيدة املدى يف مسريهتا العسكرية اً مقتدرة، وكان لتلك احلادثة أاثر 

عام  ست حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري بعد عشر سنوات من تلك احلادثةعندما أس

 .م مل جتد كوادر عسكرية مقتدرة بذلك املستوى لتقود عملها املسلح1988

 

نضمام العناصر ابعد  وسياسياً  رصدت الدراسة أن احلركة اإلسالمية اإلرترية شهدت تطورًا تنظيمياً  -5

م إليها وإعالن منظمة الرواد 1981تحرير اإلرترية عام اإلسالمية القادمة من سجون جبهة ال

مقدرًا يف أوساط الطالب والعّمال والفئات املتعلمة  وحققت كسباً  ،املسلمني كواجهة معلنة

 والسبب يف ذلك كان وجود صنفني من القيادات يف صفوفها األخرى يف الشرق األوسط

والقيادات الشابة  تمرسة يف العمل السياسيالقيادات السياسية املرنة القادمة من امليدان وامل

 املتدفقة حيوية وعطاًء والناشطة يف اخلارج.

 

فقد  مؤمتراهتا بصورة راتبة وتداولت القيادة فيها عقد علىسة أن احلركة واظبت ار وجدت الد -6

م مخسة مؤمترات غرّيت يف كل 1987-1979عقدت احلركة يف مرحلتها األوىل املمتدة من 

م ويف 1988ة، ابإلضافة للمؤمتر التوحيدي مع التيارات اإلسالمية األخرى عام منها القياد

غرّيت القيادة يف ثالثة  تة مؤمتراأربعم عقدت أيضًا 2012-1993املرحلة الثانية من 

 منها.
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م 1988إّن توحد التيارات اإلسالمية اإلرترية وإعالن حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري يف نوفمرب  -7

وأظهرت يف خالل أربع سنوات  إىل املرحلة الثانية تقال القوى اإلسالميةان عملية يعترب

قوة سياسية ومجاهريية وعسكرية، وعلى الرغم من  -وهي فرتة حركة اجلهاد املوحدة-ونيف

صاحبت تلك التطّورات مشاكل تنظيمية وإدارية، وخالفات يف املنطلقات،  ذلك فقد

نشقاق على أساس انتهت ابال ري املنسجمة واليتوأولوايت العمل بني تلك اجملموعات غ

 علىوكانت ألحداث االنقسام آاثر سلبية بعيدة املدى  م1993املذاهب الفكرية عام 

فوهلا وانفض عنها الناس، ومل يبق معها إال تلك إىل أاإلسالمية اإلرترية، بل أدت  احلركة

 ها إال بعد فرتة طويلة من تلك األحداثاجملموعات املرتبطة هبا حزبيًا، ومل تبدأ ابستعادة عافيت

 ومازالت بعض آاثرها السلبية ابقية إىل يومنا هذا.

 

 تهتمام 1993إن الدراسة توصلت إىل أن حركة اجلهاد جناح اإلخوان بعد االنقسام عام  -8

، واالهتمام يف صيغ يف املفاهيم واملضامني يف مواثيقابلتجديد يف القيادة، والتدقيق 

على اجلماهري  واالنفتاح علمانيةاللفيات اخلتعامل مع التنظيمات املعارضة ذات للات التحالف

مبختلف مكّوانهتا وهو ما يعين خطوة متقدمة يف العمل السياسي واستعدادًا للتعايش مع 

 اآلخر.

 

إن الدراسة الحظت االستقرار التنظيمي والسياسي يف داخل احلركة اإلسالمية اإلرترية اإلخوانية  -9

اآلن مل تتعرض ألزمات داخلية  م، وحىت1973ب اإلسالمي حاليًا( منذ أتسيسها عام )احلز 

ويعزى ذلك إىل مستوى تعليم  سياسيًا وفكرايً  سجاماً انو  وأظهرت متاسكًا تنظيمياً  تذكر

العضوية، وطرق الرتبية، والقيادة اجلماعية، ووجود قيادات مرنة متمرسة يف العمل السياسي 
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ملت يف األجهزة العليا للجبهة، والتمثيل املعترب للشعب اإلرتري املسلم. وخاصة تلك اليت ع

الكبرية، وفتنة احلكم، كل هذه  ثمل تفنت حىت اآلن ابلثروا إضافة إىل ذلك فإن عضوية احلركة

العوامل وغريها أدت إىل االستقرار السياسي والتنظيمي يف داخل احلركة اإلسالمية "احلزب 

 لعدالة والتنمية"حاليًا.اإلسالمي اإلرتري ل

 

ومبا أّن الرافد األساسي هلذا التنظيم هو شرحية الطالب فإّن السلوك النقايب الطاليب مازال  -10

أّن هناك  االسياسية، كمكثري من قيادات هذا التنظيم يف التعاطي مع العملية   علىيسيطر 

بعض القيادات اليت كانت يف صراع مرير مع اليسار قبل ثالثة عقود مازالت متأثرة  أيضاً 

 .ويظهر ذلك من خالل كتاابهتا وسلوكها السياسي بذلك يف تفكريها

 على "احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية" ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن -11

سلمني إالأنّه غرياتبع تنظيميًا للتنظيم الدويل لإلخوان الرغم من أنه يتبىن منهج اإلخوان امل

املسلمني، وإن كانت له عالقة تعاون معه ومع أجنحته يف العامل يف اجملاالت العامة مع 

رتباط الشديد يقول قادته. وهذا يتضح من منطلقاته والرتكيز واال االتنظيمية، كماالستقاللية 

م 1982يان التأسيسي ملنظمة الرواد املسلمني اإلرترية عام ويتبني ذلك يف الب ابلواقع اإلرتري

م حتت عنوان "مهوم اإلسالم واملسلمني يف 1984ويف بياهنا الذي أصدرته يف سبتمرب عام 

م، 2004 م،1998م، 1994إرتراي" ويف مواثيقه السياسية اليت صدرت يف األعوام 

 م.2012

 

يمية اليت شهدهتا احلركة اإلسالمية اإلرترية على الرغم من تلك التطّورات السياسية والتنظ -12

كان ومازال على   اإلخوانية فإن مسريهتا صاحبتها بعض السلبيات اليت متثلت يف أّن تركيزها
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فئة حمدودة من الصفوة املتعلمة، من أساتذة وطالب ومثقفني يف الداخل واخلارج، ومل تكن 

ية املسلمة، من رعوية وفالحية وقيادات حركة مجاهريية تضم يف عضويتها مجيع الفئات اإلرتر 

 القيادي فيها. ىعلى األقل على املستو  وهذا ما يظهر تقليدية اجتماعية

 

احلزب اإلسالمي اإلرتري كان جل اهتمامه ومازال موجها إىل املسلمني اإلرتريني ومل يتواصل  -13

مع النخب السياسية مع اجملتمع املسيحي اإلرتري وقواه املدنية، وأن ما قام به من التواصل 

املسيحية غري كاٍف لتصحيح الصورة الذهنية السلبية، وتبديد اهلواجس واملخاوف عنه على 

 ستوى اجملتمع املسيحي.م

 

يعاين من ضعف إعالمي، لذا فإّن خطابه  إّن احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية -14

وآخر إقناعي، واثلث  ايتاملوجه إىل اجلمهور العام يالحظ فيه قصور يف مدخل معلوم

تصحيح الصورة الذهنية والتارخيية، ولذا فإن املعلومات عنه يف أوساط عامة اإلرتريني 

 م.1993شحيحة، بل إن البعض أصبح يعتقد أّن منوه قد توقف منذ االنقسام عام 

 

أنه حقق  وجدت الدراسة أن احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية على الرغم من -15

ب وإسهامات مقدرة على الصعيد الثقايف واالجتماعي والفكري، والعمل السياسي، مكاس

إال أنه مل خيرج من حالة االستضعاف، ومل يبلغ درجة من القوة ملقاومة الظلم، ومغالبة 

ستبداد السياسي واالجتماعي، وخلق التوازن الرادع يف الواقع، أي بعبارة أخرى أنّه مل يصل اال

سرتاتيجية اهلادفة إىل توى ميكنه من بسط خطابه السياسي، ومفاهيمه االحىت اآلن إىل مس

 حراسة الدين وسياسة الدنيا.
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إّما أهّنم  عضوية احلزب اإلسالمي القاهرة يف إرتراي أن أغلبية بسبب الظروف األمنية -16

ه مهاجرون من إرتراي قبل عقود أو من املولودين يف اخلارج يف ظروف اللجوء واهلجرة، وهذا ل

 أتثري سليب يف فقه الواقع اإلرتري الذي يسعى احلزب لتغيريه.
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 التوصيات واملقرتحات

يف خطابه بني اإلسالم كدين  يفرق أن اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية يوصي الباحث للحزب -1

جتهاد البشرى القابل لألخذ وكمقاصد جيب االلتزام به، وبني الفعل السياسي اخلاضع لال

فيه، ووضع فاصل واضح بني املقدس امللزم وغري املقدس، وعدم اخللط  اآلراءعدد والرد، وت

بينهما، أو بعبارة أخرى أّن الزج ابلدين ىف تفصيالت احلياة السياسية قد يضر به أكثر مما 

عليه ابلنفع. فإّن الدين مل حيدد للحكم آليات مفصلة أو مفروضة جيب على املسلم  يعود

 ،واملساواةكالعدل، والكرامة،   السياسيمينحه قيما ومبادئ عامة للنظام  االلتزام هبا، ولكن

اخل. لكنه مل يفرض أية آليات سياسية معينة على البشر، ألّن النظم السياسية قابلة  واحلرية

ترك إهلي مقصود، ولو كان هناك نص النتفت معه  اواملكان، وهذللتغيري بتغري الزمان 

 اض اخلالف واالختالف.الشورى اليت تقوم على افرت 

وهذا التمييز قد يبعد بعض املنضوين حتت احلزب من الّنظر لآلخرين بعني اإلشفاق على 

اعتبار أهّنم حرموا أنفسهم من هذا اخلري، وهذا الشعور ابلّتميز قد ينعكس على أطروحاهتم 

بة بلوثة التكفري العزلة الشعورية، واإلصا إىلالنظرية وسلوكهم السياسي، وقد يصل هبم أحياان 

دينيا ملن خيتلفون معهم دنيواي، وكما اآلخرين وأقصد هنا أن بعض الناس الذين هم من خارج 

احلزب أصبحوا يرتددون يف نقده خمافة أن يتعرضوا ابلنقد لإلسالم. فاحلزب اليوم معيّن إبزالة 

الّنظر والتقدير  هجتهاد يف احلقل السياسي الذي مرجعهذا اللبس والغموض، ابلتفريق بني اال

العقلي وفهم الواقع ضمن القواعد العامة للشرع ومقاصده، وبني اإلسالم كدين وكمقاصد 

 جيب االلتزام به.
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 لتمييز بني العملية السياسية، واملؤسسات الدعوية والثقافية واالجتماعية يف إرترايابتوصي الدراسة  -2

شدية تدافعية، تتغرّي بسرعة تغيريات وذلك لسببني، أواًل: أن العملية السياسية عملية ح

نكسارات، بينما املؤسسات الواقع، وطبيعة املتصارعني، وقد تتعرض إىل النكسات واال

الدعوية والثقافية واالجتماعية هتتم ابجلوانب البنيوية وحتتاج إىل منو طبيعي بعيد عن تلك 

تلف، فخطاب األوىل هو أّما السبب الثاين فإّن مظان خطاهبما خم حرتاابت السياسيةاال

خطاب التدبري، بينما الثانية يغلب عليها خطاب التخليق والتثقيف وبينهما فرق كبري، وأّن 

يف احلركة اإلسالمية اإلرترية اإلخوانية  التمايز الوظيفي بني الدعوة مبفهومها اخلاص والسياسة

الزمًا من لوازم السياسة  مبختلف مسمياهتا عرب التاريخ مل يكن واضحًا عما إذا كانت الدعوة

 ىأم أن السياسة هي من لوازم الدعوة، وأنّ أغلب الفاعلني السياسيني فيها مل يكونوا سو 

الفاعلني الدعويني الذين دخلوا العمل السياسي برؤية دعوية. لكن احلزب اإلسالمي اليوم 

لتصريفه، وأن ينتج رؤية جديدة، وآليات سياسية  هو حباجة ألن يؤسس خلطاب التدبري

ويرتك املؤسسات الدعوية والثقافية تنموا  ،التخصصاتمن  ويعترب العمل السياسي ختصصاً 

 .ن التجاذابت السياسيةبعيدًا ع طبيعياً  منواً 

 

توصي الدراسة ابلتواصل مع اجملتمع اإلرتري املسيحي وقواه احلّية من رجاالت الدين واملثقفني،  -3

م فقط ال يكفي لتبديد تلك املخاوف واهلواجس من وأن التواصل مع النخب السياسية منه

 بشكل عام. يف إرتراي احلزب اإلسالمي بشكل خاص والتيارات اإلسالمية السياسية

 

 إلزالة هذا الغموض إنّ رؤية احلزب للدولة يف إرتراي يعرتيه بعض الغموض لذا توصي الدراسة -4

 اح عنها.صواضح واإلف بشكلرؤيته ببلورة 
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غة إطار معياري لتطوير التعايش السلمي بني املكوانت اإلرترية املختلفة، على مبدأ االهتمام بصيا -5

عرتاف القائم على انتماءاهتا الثقافية واحلضارية، ومعتقداهتا الدينية، والدفع إىل احلوارات اال

املسلمني ورجاالت الدين املسيحيني، والقوى املدنية األخرى من  الشعبية وخاصة بني العلماء

 جنرار خلف االنقسامات السياسية الطائفية يف إرتراي.طرفني ملنع الشعب من االال

 

لذا  الحظت الدراسة غياب دراسات علمية تتناول خمتلف اجلوانب هلذا احلزب نقدًا وتقييماً  -6

يف هذا اجملال لرفد املكتبات  توصي هذه الدراسة إبجراء املزيد من الدراسات األكادميية

ح عن أهدافه صتوصي أيضا احلزب ألن يف اواإلجنليزية. كملغتني العربية بدراسات حديثة ابل

  على شكل دراسات وكتب مطبوعة. ومشاريعه السياسيةورؤيته 

 

خطوات متقدمة يف شحذ الطاقات البشرية للتزود  ااحلزب اإلسالمي قد خطّن أوجدت الدراسة  -7

لطاقات العلمية من مرحلة التزود  يستطع حتويل تلك املال أنه حىت اآلن إ ابلعلم واملعرفة

لذا  ابلعلم إىل مرحلة اإلنتاج اليت حتقق فائدة سياسية واقتصادية واجتماعية على أرض الواقع

 .هتمام ابملرحلة األخريةحلزب لالاتوصي الدراسة 

 

صاحب تطور احلزب اإلسالمي اإلرتري قصور إعالمي مما أدى إىل تغييب معلوماته وحقائقه عن  -8

جتهل  ءيشلذا فإّن ماهيته كانت ومازالت جمهولة عند كثري من الناس، وإّن أّي الشارع، 

توصي الدراسة أواًل بتدارك هذا  ومن هنا حقيقته معرض للمعارضة حىت من أقرب الناس إليه

ومدخل آخر إقناعي،  اخللل من خالل مدخل بسط املعلومات عن احلزب لعامة الناس
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لتارخيية السلبية، وذلك بتطوير قدرة حاملي هذا اخلطاب واثلث تصحيح الصورة الذهنية وا

تصال لتلبية احتياجات ووسائل تصريفه مستفيدًا من التطورات التكنولوجية يف علم اال

جيري حوله يف  الظروف الراهنة، وللتعامل مع التحدايت اليت تواجهه يف سياق التفاعل مع ما

 العامل من أحداث.

 

بحث عن احلزب اإلسالمي اإلرتري قلة الكادر الذي جييد اللغات الحظ الباحث خالل رحلة ال -9

 .لذا توصي الدراسة ابالهتمام هبذا املوضوع ،احلّية ما عدا العربية

 

الحظ الباحث أّن املتعلمني من أعضاء احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية هم من  -10

ستنطاق احلكم رات فقهية الويقل فيه فقهاء حمليني هلم قد ،أصحاب التخصصات املدنية

ومثلهم أصحاب التخصصات الفكرية  ،وإنزاله يف الواقع ضمن شروط وموانع التطبيق

إىل عدم االستقرار وعدم وجود مواعني  ، ولعل ذلك يعودسرتاتيجياتوالفلسفية وعلم اال

الدراسة إبعطاء األولوية لتلك  لذا توصيو  يبلور فيها أصحاب تلك التخصصات أفكارهم

وبعبارة أخرى أن يهتم احلزب بتكوين شخصيات حمورية يف  تخصصات يف داخل احلزبال

 تلك التخصصات والتخصصات األخرى. 

ومن املشكالت اليت يعاين منها احلزب أنه حزب مغرتب ينشط وينطلق من اخلارج  -11

 احلزب اليوم يف حاجة ماّسة لتغيري تلك فإنّ  وابلتحديد من دول اجلوار لعدة عقود، ولذا

يواجهه يف الوقت احلايل حتدايت وعقبات إقليمية   ينطلق من الداخل، وخاصة أنهاحلالة حىت

 متدادته الفكرية يف دول الربيع العريب بسبب صراع اإلرادات.ابعد حتجيم 
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، ترمجة سعيد عبد  1950 -1941لن نفرتق نشوء احلركة السياسية يف إرتراي  تسفاي ، أمل سقد.

 .2007القاهرة : اجمللس األعلى للثقافة،  احلي.

 .2009 للرتمجة ،توتيل القاهرة: املركز القومي  إدريس ، ترمجة إبراهيم مع إثيوبيافيدرالية إرتراي 

اإلملام أبخبار من  تقى الدين على بن عبد القادر املقريزي حتقيق وتعليق ودراسة عبد النعيم ضيفي عثمان.

 .2007القاهرة: مكتبة األزهر للرتاث،  أبرض احلبشة من ملوك اإلسالم.

إرتراي والتحدايت املصريية : دراسة واثئقية يف الشعب اإلرتري وكفاحه . تركي ،حامد صاحل

 .1979بريوت: دار الكنوز األدبية، .املسلح

ترمجة جوزيف صغري ،  .1952- 1941إرتراي مستعمرة يف مرحلة االنتقالس. يج.ك.ف.تريفاسك

 .1984بريوت: دار الكنوز األدبية ، 

 .1982 اخلارجي ، دائرة اإلعالمم -د، 2ط.لقرن اإلفريقيإرتراي بركان ا جبهة حترير إرتراي.

مكتب اإلعالم حلركة اجلهاد اإلسالمي  .نداء اجلهاد يف إرتراي اجلرحيةحركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري. 

 ت.-اإلرتري، د

 .1992بريوت : دار مكتبة احلياة،  .كتاب صورة األرضابن حوقل. 

  اي حمطة من حمطات مسرية نضالنا الوطين.حركة حترير إرتر  -حسن ، حممد برهان. 

 .1995د -م ، د-.د1، ج معركة إرتراي دندن ، عثمان.

حبث  "1991-1961املوقف العريب من قضية إرتراي يف فرتة الكفاح املسلح"  ، عمر عبده زرآي

 .معة إفريقيا العاملية ، السودانغري منشور قدم لنيل درجة املاجستري، يف جا
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دراسة وحتقيق حممد عبدالوهاب فضل القاهرة:  .رفع شأن احلبشانالدين عبدالرمحن.  السيوطي ، جالل

 .2007شركة القدس للنشر والتوزيع، 

ترمجة جوزيف الصغري ، بريوت: دار املسرة  .الرتكيب السكاين يف إرتراي العناصر والقبائلس.ف. انيدل. 

 ،1977. 

  1984ر الكنوز األدبية ، بريوت: دا، ، اتريخ إرترايسيب ، عثمان صاحل ، 

 .1983بريوت: دار الكنوز األدبية،  جغرافية إرتراي ، 

 .ت-، بريوت : دار صادر ، د 1ج الطبقات الكربىابن سعد. 

 .1978القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  .3ط موسوعة التاريخ االسالميشليب ، أمحد.  

 .1997 د،-م ، د-د أخبار العفر)الدانكل(.املنهل ىف اتريخ و  الشامى ،مجال الدين وابنه هاشم.

 .1979دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  .3ج اتريخ األمم وامللوكالطربي. 

 ت. -القاهرة:: دار املعارف ، د .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم 2، جاتريخ الرسل وامللوك 

حبث تكميلي غري منشور "  1998-1961ريرتاي :يف إالتيار إاِلسالمى "الطّيب بشري ، عبد الوهاب. 

 .1999قدم لنيل درجة املاجستري ، يف جامعة اخلرطوم، السودان، 

لقاهرة: دار الفكر ا .إسالم جناش احلبشة ودوره يف صدر الدعوة اإلسالميةعبد العزيز منيسي ، سامية.  

 .2001العريب، 
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دار جامعة إفريقيا العاملية للطباعة والنشر ،  اخلرطوم: .املقاومة السياسية يف إرتراي. عثمان حامد، إبراهيم

2000. 

حتقيق محزة أمحد عباس، أبو .مسالك األبصار يف ممالك األمصار ، ابن فضل هللا شهاب الدين. العمري

 .2002ظيب: اجملمع الثقايف، 

سفار املسمات حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األاببن بطوطة. أبو عبدهللا بن حممد املعروف 

 2002بريوت: دار الكتب العلمية،  .2ط

–م  1961إريرتاي والسودان تطوّر العالقات اإلسرتتيجية سبتمربعبدالصبور الصادق، عابدين.  

 .2012سرتتيجية ، خلرطوم : مركز الدراسات اإلا .م1982ديسمرب

ريب اإلرويب لإلبداع، فرنسا: امللتقى الع .إرتراي من حلم التحرر إىل كابوس الديكتاتورعثمان، فتحي. 

2014. 

 ت.-القاهرة: مكتية النهضة املصرية ، د .اإلسالم واحلبشة عرب التاريخغيث ، فتحي. 

تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة  .العالقات بني الثقافة العربية والثقافات اإلفريقيةفضل، يوسف. 

 .1985والعلوم، 

 .1985: دار الكتب العلمية ، بريوت .3ج البداية والنهايةابن كثري. 

قصة اإلنشقاقات الداخلية يف الثورة اإلرترية. أمسرا  – الثورة اإلرترية: الدفع والرتديحممد سعيد، األمني. 

 .1992 : مطبعة دوقايل ،
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دمشق: دار األمة للطباعة والنشر  مسرية جبهة التحرير اإلرترية بداية وهناية.حممد على، إبراهيم. 

 .2010والتوزيع،

-1200" مملكة أوفات اإلسالمية يف القرن اإلفريقي وآاثرها احلضارية والثقافية )حممد، حممد مجاله. 

حبث غري منشور قدم لنيل درجة املاجستري ، جامعة أمدرمان اإلسالمية ، كلية  م("1500

  .م1985شعبة التاريخ واحلضارة،  –اآلداب 

 ت. -مكتب إعالم احلركة، د .د اإلسالمي اإلرتريمن واثئق املؤمتر العام األول حلركة اجلها

 ، املنتدى الثقايف اإلرتري ،لندن احلركة اإلسالمية والعمل السياسي.حممد صاحل ، جالل الدين. 

2002. 

 ت.-املنتدى الثقايف اإلرتري، د ، لندن .كرن إاِلصالة : الرتاث 

ودمشق : دار الفكر املعاصر ، بريوت  .اإلسالم يف أفريقية جمموعة حبوث. مكي، حسن وأخرون

2002. 

 .1998القاهرة: عامل الكتب،  .اإلسالم واملسلمون يف شرقي أفريقيا مقلد الغنيمي، عبد الفتاح.

بريوت : دار  .، بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد 2ج مروج الذهب ومعادن اجلوهر املسعودي.

 .1983املعرفة، 

 .ت–د د، -م، د-د لقرن اإلفريقي.ابم العروبة واإلسالانود ، حممد سعيد. 

 .1996د، -م، د-د .حركة حترير إرتراي احلقيقة والتاريخ 
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الرايض: دار املريخ للنشر  .انتشار اإلسالم يف شرق إفريقية ومناهضة الغرب لهالنقرية ، حممد عبد هللا.  

 ،1982. 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  .حتقيق وتعليق سعيد حممد اللحام،  1ج  السرية النبوية ابن هشام ،

 ت.-د

 .2002بريوت: دار الكتب العلمية ،  .1اتريخ اليعقويب جاليعقويب. 

 .2002بريوت : دار الكتب العلمية،  .البلدان  

 

 اجملالت واجلرائد

اإلرتري أبو أيوب، املؤمترات التنظيمية..املضامني والتطلعات، جملة اخلالص من منشورات احلزيب اإلسالمي 

 .م2004نوفمرب  85للعدالة والتنمية العدد 

إيلوس ، حممود عثمان. القيمة املفقودة يف حوارات القوى السياسية اإلرترية املعارضة ، جملة دراسات القرن 

 .م2004اإلفريقي ، العدد الثاين ، أكتوبر

م 2013-10- 25ثقافية اإلسالمية يف إرتراي ، جملة النهضة اإلرتري بتاريخ لالنخب ا ---

http://www.alnahda1.8m.com/2012/04.htm 

تسفاطيون مدهاىن. " إرتراي كوطن أم : املشكالت والتحدايت التارخيية والراهنة. ترمجة زين العابدين حممد 

  .2012 النهضة اإلرترية ،على. 

http://www.alnahda1.8m.com/2012/04.htm 
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القرن اإلفريقي صاحل، أمحدين ، التعايش يف إرتراي بني الثنائية والتعددية اللغوية والثقافية ، جملة دراسات 

 .م 2005،  4العدد 

)  3سات القرن اإلفريقي ، العدد ، جملة درا اإلرهاب يف إرتراي بني احلقيقة واإلدعاءحممد نور، عثمان. 

2005 ). 

م 2010نوفمرب  68هو التعايش؟ ترمجة ذاكر آل حبيل ،جملة الكلمة العدد  كومار ربسنكة.ما

www.kalema.net. 

ة والتنمية، الرابط نشرة شهرية تصدرها أمانة الشؤن السياسية واإلعالم ابحلزب اإلسالمي اإلرتري للعدال

 .2007مارس  48العدد 

 .2004أغسطس  8،  يدة الشرق األوسطجر 

 .2005-6-30 ، 2007 -11- 1،  اجلزيرة نت 
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 الواثئق -

 .م1961-11-15بيان حركة حترير إرتراي الشفة )الثوار( الصادر بتاريخ 

 .1969-8-25بيان مؤمتر أدوحبا الصادر بتاريخ 

 .1972-5-15بيان تصفية الثورة املضادة الصادر من اجمللس الثوري جلبهة التحرير اإلرترية ، بتاريح  

فرباير  19البيان اخلتامي للمؤمتر األول لإلحتاد اإلسالمي للطالب والشباب اإلرتري الصادر بتاريخ  

 .م1987
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 م1988-11-30البيان اخلتامي للمؤمتر األول حلركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري الصادر بتاريخ 

 .م1993-8- 1بيان حركة اجلهاد القيادة العسكرية  

 .1993- 9-11بيان حركة اجلهاد القيادة التنفيذية 

احلزب  الذي أعدته آنذاك حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري جناح عرفة ، إرشيف االنشقاقملف  

 .اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية

م ، من 1995إبريل  17الشامل ، الصادرة يف  االنفتاححركة اجلهاد اإلسالمي اإلرترية ، ورقة سياسة  

 .إرشيف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية

مجاع الوطين حوهلا، املقدمة حامد صاحل تركي ورقة : الثوابت الوطنية اإلرترية والعوائق اليت حتول دون اال 

 .م2002والدميقراطية ابلسويد عام  إىل مسنار اجلمعية اإلرترية للسالم

عاما من التأسيس حتت عنوان : االحتاد  27ورقة اليت أعدها االحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني مبرور ال 

 .2015عاما الكسب والتطّور ، عام  27اإلسالمي للطالب اإلرتريني يف 

 .م1999-4-11لبيان اخلتامي للمؤمتر األول لإلحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية الصادر بتاريخ ا

-7، حول عدوان إثيوبيا ضد إرتراي ، الصادر بتاريخ  جناح عرفة ] بيان حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 

 .م 6-1998

 .م1987فرباير  19إلرتري ، البيان اخلتامي للمؤمتر األّول لإلحتاد اإلسالمي للطالب والشباب ا 

 .م1998امليثاق السياسي حلركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري ، أغسطس عام 

 . 2004امليثاق السياسي للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية ، عام 
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-2 - 14وثيقة العهد األرتري : حنو سالم عادل ومستدام. الصادرة من جملس ابراهيم املختار بتاريخ 

 .م 2010

 

 املقابالت

مقابلة سيد حممد أمحد هاشم من مؤسسي جبهة التحرير اإلرترية وعضو اجمللس األعلى للجبهة  -

م 1994-09-29بتاريخ ورئيس مكتبها يف السودان أجرى املقابلة معه حممد نور أمحد 

 .وعدوليسعوان موقع  منشورة يفواملقابلة 

يف  أجرى املقابلة معه الباحث جامعي إرتري ،، أكادميي و أستاذ جالل الدين حممد صاحلمقابلة  -

 .م29/10/2012لندن 

م ، عضو 1965حممد إمساعيل عبده ، "عضو القيادة الثورية يف جبهة التحرير اإلرترية عام  -

م ، انئب أمري حركة 1981د املسلمني اإلرترية عام او م ، رئيس منظمة الر 1975 اجمللس الثوري

م 1996م, رئيس جملس الشوري حلركة اخلالص عام 1988اجلهاد اإلسالمية اإلرتري عام 

م إىل أن تويف عام 2004،ورئيس جملس الشورى للحزب اإلسالمي العدالة والتنمية عام 

واملقابلة موجودة ابلصوت م.2001 10-3أجرى املقابلة معه إخوان أون الين بتاريخ " 2008

 .http://ikhwantube.org/videoوالصورة يف الرابط التايل: 

حامد صاحل تركي، أحد العناصر املتعلمة اليت واكبت العمل الثوري يف إرتراي ، حيث عمل يف  -

م 1978فيها إىل أن سجن من قبل اجلبهة عام عليا كمة الاحملمكاتبها اخلارجية مث قاضيًا يف 

سسي وقيادي منظمة الرواد املسلمني اإلرترية بتهمة إنشاء تنظيم سري داخل اجلبهة. ومن مؤ 

، 1996م ، حركة اخلالص اإلسالمية اإلرترية 1988، حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري  1981
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. وكان يعترب من السياسيني احلذقني 2014إىل أن تويف عام  2004احلزب اإلسالمي اإلرتري 

، أجرى وخربة العمل يف الساحة اإلرترية املخضرمني القالئل الذين تتوفر فيهم إمكانيات التنظري

 .م2012-12-30الباحث يف اخلرطوم بتأريخ  همعاملقابلة 

أجرى املقابلة أحد مؤسسي العمل التنظيمي لإلخوان املسلمني يف إرتراي"،  حممد على حممود،" -

 .م2013 -1 -11 معه الباحث يف اخلرطوم

م و أحد  1979ركة اإلسالمية اإلرترية عام على حممد حممود " هو أّول رئيس منتخب لقيادة احل -

م مث حركة اخلالص اإلسالمية اإلرترية 1988العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري 

واآلن يشغل أمني األمانة السياسية يف احلزب  2004، مث احلزب اإلسالمي اإلرتري 1996

لة معه الباحث عرب الوسائط اإلكرتونية أسكاي اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية ". أجرى املقاب

-15-10م وأجرى معه الباحث مقابلة اثنية يف اخلرطوم بتاريخ 2014-8-7يب بتاريخ 

 .م 2015

إدريس على نور حممد )أبو آمنة الدويل(، "أحد العناصر القيادية يف احلركة إاِلسالمية إاِلرترية مث  -

إاِلرتري للعدالة والتنمية" أجرى املقابلة معه الباحث  الميإلساحركة اجلهاد إاِلرتري مث يف احلزب 

 .م29/12/2012بفندق مروي اخلرطوم 

أحد أوائل الطالب الذين انتظموا يف صفوف احلركة اإلسالمية اإلرترية يف  إدريس الشيخ حامد، -

 .م 25/2/2013أجرى املقابلة البحثية معه الباحث يف لندن  سبعينات القرن املاضي،

حممد نور، " أحد القيادات الشابة يف احلركة اإلسالمية اإلرترية مث يف حركة اجلهاد  عثمان -

اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص اإلسالمي اإلرتري مث احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة 

 .م2012-12-29والتنمية ". أجرى املقابلة البحثية معه الباحث يف اخلرطوم 
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لعناصر القيادية يف االحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي ، مث حركة اجلهاد علي سليمان حممد، " أحد ا -

اإلسالمي اإلرتري مث حركة اإلصالح اإلسالمي اإلرتري " أجرى املقابلة معه الباحث يف كسال 

 .م15/12/2012السودان 

اد حسن حممد سلمان" أحد العناصر القيادية يف اإلحتاد اإلسالمي لطلبة إرتراي ، مث حركة اجله -

اإلسالمي اإلرتري مث حركة اإلصالح اإلسالمي اإلرتري مث رئيسا للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري " 

 م( . 12/12/2012م السودان )أجرى املقابلة معه الباحث يف اخلرطو 

" أحد العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص أبو حامد املدين  -

احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية". أجرى املقابلة معه الباحث يف اإلسالمي اإلرتري مث 

 .2013-1-10اخلرطوم 

الباحث يف أمري حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري السابق أجرى املقابلة معه  عرفة أمحد حممد ، -

 .2012-12-30اخلرطوم بتأريخ 

مي اإلرتري للعدالة والتنمية " أجرى أمحد الدين صاحل " أحد العناصر القيادية يف احلزب اإلسال -

 م.2014-3-1املقابلة معه الباحث يف كواالملبور ماليزاي 

عبدهللا إمساعيل "أحد العناصر القيادية يف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية " أجرى  -

 .2012-12-24املقابلة البحثية معه الباحث يف اخلرطوم 

 هاملقابلة البحثية مع أجرىكز اخلليج العريب يف أديس أاباب" حممد طه توكل ،" صحفي ورئيس مر  -

 . م2013-5-10الباحث يف لندن 

"أحد العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص  على عبد العليم، -

معه البحثية أجرى املقابلة اإلسالمي اإلرتري مث احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية" ، 

 .2013 -1-15الباحث. اخلرطوم  
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خليل حممد عامر ، "األمني العام السابق للحزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية " أجرى  -

 .2012-12-29املقابلة البحثية معه الباحث يف اخلرطوم السودان، 

أحد  وم 1986حممد داود األمني "أول رئيس لإلحتاد اإلسالمي للطالب والشباب اإلرتري عام  -

معه الباحث البحثية  القيادية يف احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية" أجرى املقابلة العناصر

 .م 2012-12-20يف اخلرطوم ، 

معه الباحث  البحثية أمحد سليمان " رئيس اإلحتاد اإلسالمي للطالب اإلرتريني " أجرى املقابلة -

 .م2012-12-20يف اخلرطوم السودان ، 

معها الباحث يف البحثية أجرى املقابلة ، د نور " رئيسة اإلحتاد اإلسالمي للمرأة اإلرترية"آمنة حمم -

 .2012-12-22 اخلرطوم السودان ،

"أحد العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص ابسم القروي  -

. أجرى املقابلة البحثية معه اإلسالمي اإلرتري مث احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية

 .2012-12-24 الباحث يف اخلرطوم ،

أحد العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص  عبدهللا حممد إدريس ، -

اإلسالمي اإلرتري مث احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية، أجرى املقابلة البحثية معه 

 . 2012-12-19كسال ، الباحث يف  

أحد العناصر القيادية يف حركة اجلهاد اإلسالمي اإلرتري مث حركة اخلالص  حامد أمحد اسكول ، -

اإلسالمي اإلرتري مث احلزب اإلسالمي اإلرتري للعدالة والتنمية. أجرى املقابلة البحثية معه 

 .2012-12-19كسال ، الباحث يف  
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