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  وتقد ر شكر
  ا ي تفضل بق ولييلرزاق ا ملس تاذ ا كتور عبد اتقدم بوافر شكري وتقد ري إىل األأ
  .جناز هذا العمل إاف  ىل رساليت وا ي اكن لتوج ه وآراهئا اجلزء األمه يف رش إلا

وسط ، وكذ  إىل ألجبامعة الرشق ا اإل الم تقدم  لشكر ألساتذيت يف لكية أكام 
  . ساتذه ا  ن تفضلوا بق ول م اقشة هذه ا راسة وملا یقدمونه من آراء بناءة  قمية 

ً أیتو ه  لشكر اجلزیل أ اإلر ریة سامعيل   كر الق صل يف السفارة إس تاذ ىل لك من األإضا
اإلر ري يف الر ض و املناضل  ول  لسفريألس تاذ ف حى ع ن السكرتري األيف القاهرة وا

س تاذ معر  ا ر واملناضل سل ن آدم سل ن ، وجزیل الشكر لألخ عبدالقادر ما  األ
  .مات اليت قد ا ىل فرع  دة  ل د إر ر من احتاد طلبه وش باب 

ً إلأىل لك من قدم يل مسا دة إقدم الشكر أن أكام ال  سعين إال   جناز هذه ا راسةوعو 

.  
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  في زمن الثورة دراسة تاريخية تحيليلة  اإلرتري اإلعالمتطور 

  ١٩٩١- ١٩٦١والمقروء من المسموع لإلعالم 

   إعداد

  منى نجاشي رزقو حقوص 

  اشراف 

  د عبد الرزاق محمد الدليمي.أ

  

  صالملخ

ومعرفة لإلعالم اإلرتري في فترة الثورة اإلرترية، لى معرفة التطور التاريخي هدفت الدراسة إ      

             .الدراسةفي فترة وسائل اإلعالم  التي ركزت  ،الجوانب الثقافية والسياسية والعلمية

القراءة التحليلية  الذي يعتمد التحليلي والمنهج التاريخي الدراسة المنهج الوصفي اتبعت     

بعا االستردادية للتاريخ وربط وجهات النظر المختلفة في ما بينها وتتبع مجريات التاريخ ومدلوالته ت

 ي الصحف الصادرة في تلك الحقبةالباحثة باالطالع عل، قامت رض الواقعأحداث علي لتطوراأل

م  ١٩٦١بداية من عام اإلرترية وقراءة تحليلية التجاهاتها  مع ربطها  مع مجريات مراحل الثورة 

  .االستقالل الكامل ىتحقق النصر بحصولها عل نإ إلى



 ل 
 

في ة اإلرتري اإلعالم الهدف الرئيسي لوسائل وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن      

،وانها قضية تحريرية وليست اإلرترية وعدالتها فترة الثورة هو التأكيد على مدى مشروعية القضية 

 قضية انفصال عن اثيوبيا

ذاعة إاعتمد على الوسائل التالية ، الصحف والمجالت ، اإلرترية في فترة الثورة  اإلعالم اإلرترين أ

وثائقية ومعارض الصور ، وكالة فالم ال، األ اإلعالم  الخارجي،مكاتب اإلرترية صوت الجماهير

 .اإلرترية ي للحركة الطالبية اإلعالم، فرقة فنون الشعبية ، والنشاط اإلرترية نباء األ

ءات خبار الثورة، عرض اللقااإلرترية هي أفي الثورة  اإلعالم أهم المواضيع التي كان يطرحها       

خبار المنطقة العربية والصراع العربي ،أ خل اثيوبياخبار من داالصحفية مع قيادات الثورة ، أ

 اإلعالم أغلب وسائل والعالمية ، المواضيع الثقافية ، أن  في الصحافة العربية إرتريااالسرائيلي ، 

، اإلرتريكان تصدر بالعربية والتجرينية ، يدل هذا على رسوخ الثقافة العربية في المجتمع اإلرترية 

  إرتريا  أنها لغة وافدة علىليس كما يدعى البعض ب

 اإلعالم اإلرتريكاديمية لتوثيق تاريخ وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإعداد دراسات أ        

رشيف للجمع الوثائق التاريخية التي تتعلق ،السعي لتأسيس أةاإلرتريخالل مرحلة الثورة  اإلرتري

 اإلعالم االهمتام بتوثيق اإلرترية ،الثورة فصائل ة الثورة اإلرترية للكل الفي فتر  اإلرتري اإلعالم ب

 .لكترونية اإلرترية ، من صحف ومجالت وإذاعة وتلفزيون ومواقع إمابعد فترة الثورة  اإلرتري
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Abstract 

        This Study aims to know the historical development of the Eritrean media 
during the Eritrean revolution , it also shows the cultural, political and scientific 
aspects of media .  

        The study followed the descriptive analytical approach and the historical 
approach which relies on the analytical and recoverable study of history, 
linking the different viewpoints and following the history course and 
implications depending on the current evolution of events. the researcher has 
accessed the newspapers published in this period and made an analytical read 
of ifs aspect and joining it with the course of  Eritrean revolution' stages from 
the year 1961 till achieving victory by obtaining full independent.  

       The Study has concluded with many results. the most significant is that the 
main objective of the Eritrean media during the revolution is emphasizing on 
the  Eritrean case '  legality  and  justice and it is a liberation case not a case of 
secession from Ethiopia.    

         The Eritrean media during the revolution relied on the following means: 
newspapers and magazines, the Eritrean radio " Sawt Al-Jamaheer , offices of 
international information , documentary films and photo galleries, Eritrean 
Agency News, People's art troupe and media activity of the Eritrean student 
movement.  

         The most important issues raised by media during the Eritrean revolution 
were: the revolution news, interviews with the leaders of revolution, news 



 ن 
 

from within Ethiopia, the news of arab region and Arab- Israeli conflict, Eritrea 
in arab and world press and the cultural topics.  

        The most  Eritrean media were published in both Arabic and  Tigrinya, this 
indicated that Arab culture is embedded in the Eritrean society contrary to 
what many claim that arab language imported to Eritrea.  

The study recommended that it is necessary to:  

- prepare academic studies to document the Eritrean history during the 
revolution.   

- Seeking to make an achieve to collect the historical documents related 
to the Eritrean media in the Eritrean revolution.  

- The interest in documenting the Eritrean media after the Eritrean 
revolution ( newspapers, magazines, Radio and Tv and websites).   
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  الفصل االول

  مقدمة الدراسة

  :مقدمـــة

البحـر  علـى   إلطاللتهـا من ويالت الحروب والصـراعات اإلقليميـة والدوليـة     إرترياعانت      

وباب المندب ، ذلك الممر الـدولي بـين الشـرق والغـرب ،  هـذا الموقـع االسـتراتيجي         األحمر

ـ   إذالدول العظمـى علـى مـدار التـاريخ     أطماع جعل منها محط  االسـتقالل   إرتريـا رف لـم تع

ضـد  الكامل إال في أوائل التسعينات من القرن الماضي بعـد ثالثـة عقـود مـن الكفـاح المسـلح       

  .اإلثيوبي األستعمار

للحكـم البريطـاني لتحديـد     إرتريـا آلـت   إيطاليـا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  بهزيمـة      

تمثـل فـي الحريـة واالسـتقالل الكامـل      مطالب عادلـة  ت حينها  اإلرتريمصيرها، فكان للشعب 

 إلـى  إثيوبيـا تحولـت  ف إثيوبيـا مـع   اتحاد فيـدرالي  إرترياقررت األمم المتحدة دخول ا ولكن عندم

علـى يـد القائـد     م١٩٦١عـام   بـإطالق أول رصاصـة  اإلرتريـة  قامت الثورة فمستعمر جديد  

  م ١٩٩١ال في عام تحقق إيلم  ذيال واالستقالل للحصول على الحرية عواتيحامد إدريس 

لـدعم  من أهم حركـات التحـرر العربيـة واإلفريقيـة ، وكانـت تتلقـى ا      اإلرترية الثورة  دتع    

من جوانب عديدة منها الـدعم العسـكري والمـادي والسياسـي للقضـية      والتأييد من الدول العربية 

  تها لكون لم تجد تأييدا أفريقيا  رغم عدالاإلرترية ن القضية إعكس فال، على اإلرترية 
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ـ  فريقيـة  أة وبخاصـة إثيوبيـا وهـي أقـدم دولـة      األفارقة  لم يخطر في تصورهم أن دولة افريقي

لوحدة األفريقية ، أن تمارس هـي ذاتهـا اسـتعمار ضـد قطـر أفريقـي       امستقلة وتحتضن منظمة 

ضـمن مشـاكل االنفصـال وبالتـالي     اإلرتريـة  مشـكلة  ال آخر لذا فمعظم الدول األفريقية تـدرج 

  عن تأييدها منعتت

ـ  ولما    ختلفـة داخـل المجتمـع    تطور الـذي حـدث فـي مجـاالت م    اللمرحلة الثورة من أهمية ب

سـلحة  األكأحـد  اإلعـالم  وقـد اسـتخدم   . كجزء منه اإلعالم ثر على نمو المجتمع وأاإلرتري مما 

مطالبهـا فـي الحريـة     ةومـدى مشـروعي  اإلرتريـة  ين للتعريف بالقضية اإلرتريفي أيدي الثوار 

  .من خالل الوسائل المتاحة في تلك الفترة  كاالستقالل وذلو

امتيـاز  ، رغـم تواضـع وسـائله     عالم ثـوري ب اإلعالم اإلرتري في زمن الثورة أنه إيوصف    

م وذلـك بمـا ينشـره مـن مقـاالت      ١٩٩١نه خدم الثورة وساهم في تحقيـق االسـتقالل فـي    إال أ

ـ     ي عـرض الواقـع السياسـي والعسـكري ،     وتحقيقات وصور وبيانـات ، لإلعـالم دور كبيـر ف

 إرتريـا سـواء داخـل    اإلرتـري وكان عبارة عن حلقة وصل بين المقاتلين في الميـدان والشـعب   

بـدول المنطقـة والمنظمـات    اإلرتريـة  أو خارجها ، وأيضـا تعزيـز عالقـات جبهـة التحريـر      

  .اإلرترية اإلقليمية لخدمة القضية 

الباحثة  توجد إذفي فترة الثورة ،اإلعالم اإلرترية وسائل  لتطورمدى اوتأتي هذه الدراسة لمعرفة     
صعوبة كبيره في الحصول على المراجع والمصادر التي تخدم موضوع الدراسة ، وأيضاً عدم وجود 

من المصادر كان يهتم بالناحية التاريخية  اً، وماكان متوفر اإلعالم اإلرتريدراسات سابقة في مجال 
 .ول ام األالمقوالسياسية في 
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  الفصل االول
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ـ    أطماع جعل منها محط  االسـتقالل   إرتريـا لـم تعـرف    إذاريخ الدول العظمـى علـى مـدار الت

ضـد  الكامل إال في أوائل التسعينات من القرن الماضي بعـد ثالثـة عقـود مـن الكفـاح المسـلح       

  .اإلثيوبي األستعمار

للحكـم البريطـاني لتحديـد     إرتريـا آلـت   إيطاليـا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  بهزيمـة      

طالب عادلـة  تتمثـل فـي الحريـة واالسـتقالل الكامـل       محينها  اإلرتريمصيرها، فكان للشعب 

 إلـى  إثيوبيـا تحولـت  ف إثيوبيـا مـع   اتحاد فيـدرالي  إرترياقررت األمم المتحدة دخول ا ولكن عندم

ـ قامت الثورة فمستعمر جديد   علـى يـد القائـد     م١٩٦١عـام   بـإطالق أول رصاصـة  ة اإلرتري

  م ١٩٩١تحقق إال في عام يلم  ذيال واالستقالل للحصول على الحرية عواتيحامد إدريس 

لـدعم  من أهم حركـات التحـرر العربيـة واإلفريقيـة ، وكانـت تتلقـى ا      ة اإلرتريالثورة  دتع    

من جوانب عديدة منها الـدعم العسـكري والمـادي والسياسـي للقضـية      والتأييد من الدول العربية 

ـ ن القضـية  إعكس فال، على ة اإلرتري قيـا  رغـم عـدالتها لكـون     لـم تجـد تأييـدا أفري   ة اإلرتري

ـ  فريقيـة  أوهـي أقـدم دولـة     إثيوبيـا ة وبخاصـة  األفارقة  لم يخطر في تصورهم أن دولة افريقي
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لوحدة األفريقية ، أن تمارس هـي ذاتهـا اسـتعمار ضـد قطـر أفريقـي       امستقلة وتحتضن منظمة 

ـ مشـكلة  ال آخر لذا فمعظم الدول األفريقية تـدرج  لتـالي  ضـمن مشـاكل االنفصـال وبا   ة اإلرتري

  منع عن تأييدهاتت

ـ  ولما    ختلفـة داخـل المجتمـع    تطور الـذي حـدث فـي مجـاالت م    اللمرحلة الثورة من أهمية ب

سـلحة  األكأحـد  اإلعـالم  وقـد اسـتخدم   . كجزء منه اإلعالم ثر على نمو المجتمع وأاإلرتري مما 

ـ ين للتعريف بالقضية اإلرتريفي أيدي الثوار  فـي الحريـة   مطالبهـا   ةومـدى مشـروعي  ة اإلرتري

  .من خالل الوسائل المتاحة في تلك الفترة  كواالستقالل وذل

امتيـاز  ، رغـم تواضـع وسـائله     عالم ثـوري ب اإلرتري في زمن الثورة أنه إاإلعالم يوصف    

م وذلـك بمـا ينشـره مـن مقـاالت      ١٩٩١نه خدم الثورة وساهم في تحقيـق االسـتقالل فـي    إال أ

دور كبيـر فـي عـرض الواقـع السياسـي والعسـكري ،        وتحقيقات وصور وبيانـات ، لإلعـالم  

 إرتريـا سـواء داخـل    اإلرتـري وكان عبارة عن حلقة وصل بين المقاتلين في الميـدان والشـعب   

ـ أو خارجها ، وأيضـا تعزيـز عالقـات جبهـة التحريـر       بـدول المنطقـة والمنظمـات    ة اإلرتري

  .ة اإلرترياإلقليمية لخدمة القضية 

الباحثة  توجد إذفي فترة الثورة ،ة اإلرترياإلعالم وسائل  مدى التطورمعرفة وتأتي هذه الدراسة ل    

صعوبة كبيره في الحصول على المراجع والمصادر التي تخدم موضوع الدراسة ، وأيضاً عدم وجود 

تم بالناحية التاريخية من المصادر كان يه اً، وماكان متوفر اإلرترياإلعالم دراسات سابقة في مجال 

. ول المقام األسية في والسيا  
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:مشكلة الدراسة  

حد أهم أسلحة ت علمية رصينة سلطت األضواء على أدراسافي عدم وجود  تكمن مشكلة الدراسة

في  اإلرتريلإلعالم  الذي طرأ  التطورو تأتي هذه الدراسة لمعرفة اإلعالم وهو ة اإلرتريالثورة 

وبروزه كنجم ة اإلرتريفي الثورة اإلعالم يق دور زمن الثورة  وتتبع مراحل هذا التطور وذلك لتوث

.اإلرتريفي بث روح الثورة والتغيير للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب   

:الدراسة أهمية  

حيث  )على حد علم الباحثة(والوطن العربي  إرترياتأتي أهمية الدراسة من كونها األولى على مستوى 

من معرفة العالقة  أهمية الدراسة تنبع كما،  اإلرتريعالم اإلبشأن  اهتمتلم تجد أي دراسة توثيقية 

قد ن الحقوق المغتصبة أم أفجر وعي المجتمع اإلعالم فهل  اآلخرثر في أ يهماأوالثورة واإلعالم بين 

.ثورة اإلعالم؟ هذه اإلشكالية الجدلية هي المرجع الناشئ عن أهمية الدراسة إلىأدت   

:ھدف الدراسة  

 اإلرترياإلعالم لمرحلة من مراحل نشوء ي أالستردادية للقيام بالتتبع التاريختهدف هذه الدراس

اإلعالم تنعم باالستقالل  ولم تكن تعرف  إرتريافي الوقت الذي لم تكن  وتطوره المسموع والمقروء

)التلفزيون(المرئي   

ذاعة إلصحف وامعرفة الجوانب الثقافية والسياسية والعلمية التي ركزت عليها ال إلىكذلك تهدف 

.في فترة الدراسةة اإلرتري  
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:الدراسة أسئلة  

: هو عد خصيصا لغايات البحث وُأمحوري  سؤالعن  اإلجابة إلىالدراسة  حاولت  

في زمن الثورة ؟ اإلرترياإلعالم مامدى التطور الذي طرأ على   

:وكذلك اإلجابة على مجموعة أسئلة فرعية أخرى وهي  

عبر زخم الثورة و رغبة الشعب في االستقالل؟ جاء ياإلعالمهل التطور  - ١  

؟ة اإلرتريما قبل الثورة  اإلرترياإلعالم ماهي خلفيات  - ٢  

ة؟اإلرترياإلعالم ماهي اللغة التي كانت تستخدم من قبل وسائل  - ٣  

من خالل المضمون الذي كان اإلعالم يتناولها هي التوجهات السياسية واالجتماعية التي كان  ما - ٤

في تلك الفترة ؟ يقدمه  

والمسموع في تلك الفترة؟ وءالمقراإلعالم تطور  حد منماهي المعوقات التي كانت ت - ٥  

من خالل اإلعالم التتبع التاريخي لمراحل تطور  عن طريقى هذه األسئلة عل اإلجابةتحاول الدراسة و

طالع على برنامج ، واالالوثائق والصحف الصادرة في تلك الحقبة جمع المعلومات باالطالع على

.اإلذاعة والتطور التقني والمهني لها   

:حدود الدراسة  

ومنها  آنذاكفي الصحف الصادرة ) ١٩٩١-١٩٦١( زمنياً للفترة الممتدة منحدود الدراسة  تركزت

والمنشورات والوثائق  وغيرها  )،الطليعة  اإلرتري، النضال  اإلرتريالثائر ، إرترياالثورة ، صوت (

صوت الجماهير (، واإلذاعة ةاإلرتريالخارجي لجبهة التحرير اإلعالم صدرها مكاتب التي كانت ت
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. )ةاإلرتري  

:اإلجرائيةالمصطلحات   

:إرتريا   

 ١/١في ) سينوس أرتريوس ( نالت تسميتها من االسم اليوناني القديم للبحر األحمر  إرتريادولة       

. إرترياعليها اسم  هناك جزيرة يونانية قديمة يطلق أن م ويذكر١٨٩٠/  

درجة شماالً وخط  ١٨ـ  ٥،١٢في الشمال الشرقي لقارة إفريقيا بين خطي عرض  إرترياتقع    

البحر وجيبوتي وطول شاطئها على  إثيوبيادرجة شرقاً ويحدها كل من السودان و ٤٣ـ  ٣٦،٥طول 

 ٤.٥سكانها قرابة ،يبلغ عدد كيلو متر مربع  ١٢٤/  ٣٢٠كيلو متر وتبلغ مساحتها ١٢٠٠ األحمر

.مليون نسمة  

باب  إلىمن سهول ووديان وساحل يمتد من الحدود الشمالية السودانية وصوالً  إرترياتتشكل تضاريس 

قدم فوق سطح البحر ،أهم ٨٠٠٠المندب عند الحدود الجيبوتية ، وهضاب ومرتفعات يقدر ارتفاعها 

، عصب ، مندفرا ، )البحر األحمرعلى مينائي (اسمرا العاصمة ، مصوع وعصب : ة اإلرتريالمدن 

 أغردات ، نقفة

، خصوصاً  البحر األحمرشواطئ  إلىمن الشعوب المختلفة التي كانت تهاجر  اإلرتريتكون الشعب 

متعددة  اإلرتريمن الجزيرة العربية وأيضا من الدول اإلفريقية وشعوب أخرى ، هذا ما جعل الشعب 

في وقت مبكرة عند  إرترياإفريقيا ، اإلسالم مثال دخل  إلىان مدخل األدي إرترياالثقافات ، كانت 

الموضوع في الفصل  هذا تفاصيلوسنستعرض ،  إرتريا إلىهجرة الصحابة هرباً من أذى قريش 

   .الثاني من الدراسة 
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:ورةـــــــالث  

 أسوأ من الوضع موضع أفضل أ إلىلوضع الراهن سواء هي الخروج عن اسياسي الثورة كمصطلح 

وللثورة تعريفات معجمية تتلخص بتعريفين ومفهومين ،التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع ،القائم 

انطالق الشرارة األولى للثورة الفرنسية وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطالئع من مثقفيه لتغيير نظام 

لمثقفة بطبقة قيادات العمالئع اوقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطال. الحكم بالقوة  

كالقوات "ما التعريف أو الفهم المعاصر واألكثر حداثةً هو التغيير الذي يحدثه الشعب من خالل أدواته أ

أو من خالل شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه " المسلحة

والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة .ير االعتياديةالطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غ

وثورات  ١٧٨٩و قد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام .فهو االنتفاض ضد الحكم الظالم

أو عسكرية  ٢٠٠٤وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر  ١٩٨٩أوروبا الشرقية عام 

ات يالستين و حقبتي الخمسينيات نقالبات التي سادت أمريكا الالتينية فيوهي التي تسمى انقالبا مثل اال

. }١٩٦٢-١٩٥٤{ من القرن العشرين، أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية 

)ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(  

رة الممتدة خالل الفت األستعماراإلثيوبيضد ة اإلرتريوما نقصده بالثورة في هذه الدراسة ،هي الثورة 

بكفاحها المسلح  بعد أن فشلت كل المحاوالت السلمية ة اإلرتري، قامت الثورة ) ١٩٩١-١٩٦١(

، لم يكن  اإلرتريدريس عواتي ومجموعة من الشباب إ لحصول على االستقالل علي يد حامدل

.م سحله الخفيفة كان الكثير يشكك بتحقيقهم ألهدافهألبحوزتهم سوى عدد قليل من البنادق وا  
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:المـــاإلع  

هو تزويد الناس بالمعلومات واألخبار الصحيحة والحقائق الثابتة التي تمكنهم اإلعالم المقصود ب      

واتجاهاتهم وميولهم  ن لهم من مشكالت ، وهو يعبر بذلك عن عقلياتهملمن تكوين رأي صائب فيما يع

)١٠،ص١٩٩٣شرف ،( .حصاءات عن طريق صحة المعلومات ودقة األرقام واإل عقنامستخدماً اإل  

وهي التوجيه ، نشوء بنية االتجاهات ، التثقيف وضخ المعلومات ،  ةبست وظائف رئيسياإلعالم يتميز 

 ةتقوية التماسك وتعزيز العالقات ، الدعاية التجارية واإلعالن ، التندر والتسلي

)١٠،ص٢٠٠٠عواد،.(والترفيه  

من صحف ومجالت المقروء  بكل وسائله، اإلرتريعالم اإلفي هذه الدراسة هو اإلعالم ما نقصده ب

.ة اإلرتريخالل فترة الثورة ) ةاإلرتريصوت الجماهير (اإلذاعة  والمسموع ومنشورات ووثائق  

 

: النظرية المستخدمه في الدراسة   

ت الخمسينا إلىوترجع أصول النظرية ) وضع األجندة (تتبع هذه الدراسة لنظرية تحديد األولويات     

 في تشكيل الصورة الذهنية للرأياإلعالم حول دور " والتر ليبمان"فكار من أ من القرن الماضي مستقاه

تظهر قوتها في إثاره االنتباه اإلعالم العام ، وكذلك رؤية النج والنج في الخميسنات حول أن وسائل 

لما يجب أن يفكر فيه قضايا معينة فهي تبني صوراً عامه للسياسية ، وتقدم موضوعات مقترحه  إلى

)٢٧٤، ص٢٠٠٠عبد الحميد،(الجمهور   
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:توجد استراتيجيان أساسيتان لوضع األولويات هما    

وعند الجمهور على فترة زمنية واحدة أو اإلعالم دراسة مجموعة القضايا السائدة في وسائل  - ١

.فترتين   

)٢٠٠٨ملكاوي،(.دارسة قضية واحدة على فترات زمنية مختلفة ، أي دراسة ممتدة  - ٢  

جندة وسائل معظم الدراسات الخاصة بترتيب األجندة هو االتفاق بين ترتيب أ الفرض الرئيسي في    

يجابي وجود ارتباط إعالمية ،أي ر لالهتمام بالقضايا وموضوعات األ،وترتيب أجندة الجمهواإلعالم 

في ترتيب أولويات اهتمام اإلعالم  دور وسائل إلىبين االهتمام لكل من الوسيلة والجمهور ، مما يشير 

لهذه القضايا اإلعالم الجمهور بالقضايا والموضوعات المطروحة بنفس الترتيب الذي تعطيه لوسائل 

)٢٧٥،ص٢٠٠٠عبد الحميد، (والموضوعات   

أهم المواضيع و، ة اإلرتريمعرفة األجندة اإلعالمية للثورة  تنسجم هذه النظرية مع أهداف الدراسة في

.تتطرق لها وما هو ترتيب هذه المواضيع ضمن األجندة المتبعةالتي   

 

: منھجیة الدراسة   

القراءة التحليلية  ىالذي يعتمد عل** والمنهج التاريخي* التحليلي تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي   

الته تبعا االستردادية للتاريخ وربط وجهات النظر المختلفة في ما بينها وتتبع مجريات التاريخ ومدلو

 الصحف الصادرة في تلك الحقبة ىوسوف تقوم الباحثة باالطالع عل.عالواق أرض ىلع األحداثلتطور

وقراءة تحليلية التجاهاتها  مع ربطها  مع مجريات ، اها والجهات التي تتبع لهيها ومؤسسكيومال

.االستقالل الكامل ىتحقق النصر بحصولها عل نأ إلىم  ١٩٦١بداية من عام ة اإلرتريمراحل الثورة   
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:المنهج الوصفي *  

قف واآلراء وتحليلها ، وتفسيرها بغرض اوالظواهر والمو األحداثالوصفي بدراسة واقع يهتم المنهج 

، أو هاستكمال أوتحديثه ، أواستنتاجات مفيدة ،إما تصحيح هذا الواقع ،  إلىالوصول  إلىالوصول 

، يستهدف توجيه المستقبل االستنتاجات تمثل فهما للحاضرهذه و.تطويره   

:يمكن بلورت أهداف البحوث الوصفية في اآلتيو  

جمع المعلومات  عناصرها ومكوناتها عن طريق إلىوصف الظواهر والتعرف - ١

والبيانات وتحليلها وتفسيرها بما يتيح تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الظاهرة قيد 

.البحث   

أو العوامل التي  تئمة بينها وبين المتغيراتشخيص الظاهرة بمعرفة العالقات القا- ٢

.ترتبط بها  

زمنية محددة دراسة نماذج ومراحل التطور أو التغير اللذين سادا الظاهرة عبر فترة - ٣

)٢١١،ص٢٠٠٨،عمر .(راض التي يحققهاحسب مجال البحث واألغ  

:المنهج التاريخي **  

علومات من خالل دراسة الوثائق والسجالت يهتم األسلوب التاريخي أو الوثائقي بجمع الحقائق والم 

والمواقف التي مضي عليها زمن  األحداثواآلثار ، ويستخدم هذا األسلوب في دراسة الظواهر و

قصير أو طويل ، فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه ، كما قد يرتبط بدراسة ظواهر حاضرة من 

.ت عليهانشأة هذه الظواهر والتطورات التي مر إلىخالل الرجوع   

واألسلوب التاريخي مستمد من دراسة التاريخ حيث يحاول الباحثون فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من 



١٢ 
 

عليها خالل دراستهم لإلحداث الماضية والتطورات التي مرت   

صفها ويسجل تطوراتها ويحلل أصلها في إلىويدرس أيضا الظاهرة القديمة من خالل الرجوع 

)٦٦،ص ٢٠٠٥،عبيدات .(المنهج العلمي في البحث  إلىتناداً هذه التطورات اسويفسر  

:مجتمع الدراسة  

ة اإلرتريالصادرة لحركات الثورة ة اإلرترييتكون مجتمع الدراسة من الصحف والمجالت 

الخارجي ،واإلذاعة صوت الجماهير اإلعالم والمنشورات والوثائق التي كانت تصدرها مكاتب 

.ة اإلرتري  

:ة الدراسات السابق  

والوضع اإلعالم الدراسات التاريخية من أهم الدراسات اإلعالمية ألنها ترصد مراحل تطور  تعد

:السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمنطقة، وهناك الكثير من الدراسات في هذا الصدد  

ة في دوله االمارات دراسة تاريخياإلعالم وسائل بعنوان ) ١٩٨٣" (عبد اهللا يوسف النويس"دراسة -١

بواب ثالثة أ إلىفي اإلمارات حيث قسم اإلعالم تطور  إلىطرق فيها ، تت)١٩٨١-١٩٧١(وفنية 

، اإلعالم الظروف العامة التي نشأت فيها وسائل : وال، مقسمة كالتالي أفصول  ١٠تحتوى على 

موعة المساإلعالم مارات ، وسائل ارات ، صحافة االطفال في دولة اإلالصحافة المقروء في دولة االم

، االتصال الجماهير من خالل المسجد ، المصادر االعالمية لوسائل )ردايو وتلفزيون (والمرئية 

.قمار الصناعية ، دولة اإلمارات واأل)وكالة االنباء(مارات في دولة اإلاإلعالم   

ية الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية واالجتماع" بعنوان ) ١٩٦٩(دراسة منير بكر التكريتي -٢
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واالجتماعية والحالة الثقافية وذكر أهم الصحف  ةالسياسياألوضاع  إلىتطرق إذ ، " ١٩٢١-١٨٦٩

.والمجالت وأهم كتب الصحافة وماهي األساليب الصحفية وكيفية تطورها   

 ةالصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلي"بعنوان) ١٩٧٨(عواطف عبد الرحمن في دراسة -٣

المناخ الفكري والسياسي الذي كان يسود  إلىتطرقت )" ١٩٦٢-١٩٥٤(ئرية لصحافة الثورة الجزا

قسمين  إلىهذه المرحلة  تقسم حيث الجزائر فبل الثورة ،وتاريخ الصحافة الجزائرية قبل الثورة

في الثورة الجزائرية ، تنظيم الدعاية اإلعالم الصحافة الفرنسية والصحافة الجزائرية ، و دور أجهزة 

.في خدمة الثورة الجزائرية اإلعالم ، تحليل لمدى نجاح أجهزة الجزائرية   

وقد اختار هذا البحث دراسة التجربة الثورية الجزائرية من خالل جهازها اإلعالمي الرسمي 

،وذلك من خالل دراسة الخط السياسي والفكري للمجاهد ، أهم القضايا التي " صحيفة المجاهد"وهو

السياسية الفرنسية ، المجاهد وقضايا العالم الثالث ،المجاهد والدول عالجتها الصحيفة ، المجاهد و

العربية ، والمجاهد والمعسكر االشتراكي ، المجاهد والصحافة العالمية ،وأخيرا دور المجاهد في خدمة 

.القضية الجزائرية   

 لىإتطرقت فيها   "مقدمة في الصحافة اإلفريقية) "١٩٨٠(عواطف عبد الرحمن في دراسة  - ٤

خلفيات التاريخية للقارة األفريقية، واالتجاهات السائدة لدى لالخصائص المميزة للواقع األفريقي ، و

القادة األفريقيين عن دور الصحافة ووظيفتها في الدول األفريقية المستقلة ونماذج لبعض الصحف 

.األفريقية والصحافة في غانا كنموذج للصحافة األفريقية   

نشأة الصحافة في المملكة العربية "، بعنوان )١٩٨٢(الرحمن الشامخ،  دراسة محمد عبد - ٥

نشاء المطابع في المملكة ، ظهور الصحافة ،الصحافة قبل توحيد تاريخ إ إلىتطرق فيها "  السعودية

صحفية من جريدة الحجاز وجريدة القلبة  اًالمملكة ، الصحافة بعد توحيد المملكة ، كما عرض نصوص
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.ة المنورةوجريدة المدين  

تطرق  "دراسات في الصحافة األوربية ، تاريخ وفن " بعنوان) ١٩٨٧(عبده في  مدراسة إبراهي - ٦

، حيث عرض جميع أشكال الصحافة  إيطاليانجلترا وسويسرا وتطور الصحافة في فرنسا وإ إلىيها ف

) .ية واالستعالم صحف ، مجالت ، وكاالت أنباء،نقابات الصحافة، معاهد صحافة ،السينما،الدعا(من   

تتطرق  )"١٩٩٧-١٩٢٠(تطور الصحافة األردنية  " بعنوان ) ١٩٩٨(دراسة عصام الموسى في  - ٧

ة للصحافة األردنية ، وقسم الجذور والسياقات التاريخية للصحافة األردنية واألطر القانوني إلىفيها 

صحافة األردنية وروادها والثانية بدايات ال: األولى: مراحل  أربع إلىمراحل تطور الصحافة األردنية 

)١٩٨٩-١٩٧١(صحافة المؤسسات الكبيرة:،الثالثة)١٩٧٠-١٩٤٦( صحافة ما بعد االستقالل:  

حدث في العمل الصحفي الصحافة في ظل الديمقراطية ، وذكر قضايا ومشكالت التي ت:الرابعة 

.هم رواد الصحافة األردنية وأعالمهااألردني ، وأ  
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  لثاني الفصل ا

   إرتريانبذة جغرافية وتاريخية عن 

  

  

  

  



١٦ 
 

  

  الفصل الثاني 

  إرتریانبذه جغرافیة وتاریخیة عن 

  

  : إرتریاجغرافیة  

كثيرة هي البلدان التي يتأثر وجودها ومصيرها بموقعها الجغرافي وبما يمثله ذلك الموقع من مناخ 

مكانيات تحت إيرافق ذلك من  وما) الخ...انهاروشواطى -جبال-غابات - صحارى(وظواهر طبيعية 

وفوق هذا وذاك ) لؤلؤ-صداف أ –سماك أ(أو في البحر ) من بترول ومعادن وغيرها( رضاأل

 إرتريا ، وتمتاز ومصالحهم ب الهتمام اآلخريناسترتيجية الموقع وما يمكن ان تمثله من مركز جذ

جوده اآلن ومستقبله غدا كان وال تاريخ شعبها وو نإو ،نا اليه وربما اكثربأنها تجمع بين كل ما اشر

وانه  التاريخ هو المحرك االساسي إنصحيح .يزال وسيكون نتيجة ذلك الموقع الجغرافي المتميز 

إال والتاريخ في نهاية المطاف ماهو . مر ولكن الجغرافيا لها دورها الهام سينتصر في نهاية  األ

في الواقع  اًثر بدورها بما يكون متوافرتتأ حصيلة مجهود اإلنسان ونضاله وطموحاته وانجازته التي

  )٧،ص١٩٩٠، ة اإلرترية التحرير جبه( . قليمي والدوليا يحيط به بذلك على المستويين اإلوم

  :الموقع الجغرافي 

 ١٨\١٥حمر المقابل لشبه جزيرة العرب بين خطى عرض على الساحل الغربي للبحر األ إرترياتقع 

وهي تتحذ شكل مثلث  كيلو متر مربع ، ١٢٤.٣٢٠تبلغ مساحتها شرقا ، و ٤٣\٣٦شماالوخط طول 

من الجنوب وجيبوتي من  إثيوبيامن الشمال والغرب ، و تجاور قاعدته السودان ضالعغير منتظم األ
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وتتحكم  البحر األحمرمنتصف  إلىجزيرة  ١٢٦وعددها ة اإلرتري رالجنوب الغربي  ، تمتد الجز

ثمانية كيلو مترات في المدخل الجنوبي للبحر االحمر شمال باب سواحلها الممتدة على طول الف و

  .المندب 

  : إرتریاتسمیة 

البحر في عهد الفراعنة المصريين واليونانين والرومان ، حيث أطلق عليها اسم  إرترياعرفت     

رقي تجاه شاطئ الش إرتريا، كان في اليونان قديما جزيرة تحمل اسم البحر األحمر إلىنسبة  األحمر

في  إرتريا، وعرفت  إرتريالبالد االغريق ، وال يزال هناك موقع في جزيرة كريت يحمل راس 

قاليم المطلة على أي بالد الشاطئ أو األ" مدرى بحرى"اية العصور الحديثة العصور الوسطى وفي بد

ب العرب وهي تسمية محلية إرترية ، كما عرفت أيضا أجزاء منها لدى المؤرخين العر البحر األحمر

  ). ١٣٢،ص١٩٩٤أبو بكر، .(ببالد الطراز االسالمي 

م مرسوما ملكيا ١٨٩٠عام ) امبرتو(صدر الملك أ البحر األحمرسواحل  إيطاليات وعندما احتل

خوذ المأ) ماري ارتريوم(إحياء للتسمية الرومانية  إرترياوأطلق عليها اسم ) إرتريامستعمرة (بتأسيس

  ) ١٠،ص١٩٩٠،ة اإلرتريجبهة التحرير ).  (سينوس ارتريوس(حمر ألعن التسمية القديمة للبحر ا

  : المناخ والتضاریس 

إلى اكثر من قارة ، نتماء يجعلها نموذجا لال رتريان تعدد مظاهر التضاريس والمناخ إلإ        

لغربية العاصمة في قلبها  تشكل امتداد لمرتفعات أواسط افريقيا وسهولها ا" اسمرا "التي تقع فهضبتها 

الجزيرة العربية  أرضتشبه ما صحاريها الشرقية ففانا في غرب افريقيا والسوادن ، أالسا أرضتشبه 

  )٢٠،ص١٩٧٩،تركي.(
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  : المناخ 

تشناء السهل الساحلي ، وتمتاز األقاليم عموما معتدل وربيع دائما في مجمله ، باس إرتريامناخ   

البرودة ،  إلىأيام السنه، فجو اسمرا معتدل ويميل  نخفاض درجة الحرارة طولالجبلية والمرتفعة با

ومعتدل ما الساحل الجنوبي فمناخه حار ورطب في الصيف أمتر ، ٢٣٠٠نها تقع على ارتفاع أل

  ).١٣٥،ص١٩٩٤أبو بكر،  .(او صحرواي  وممطر في الشتاء فهو مداري

  :جغرافيا على منطقتين متباينتين هما إرترياوتشتمل 

 .ة التى تقع فيها محافظات ، حماسين ، سراي، أكلى قوازىاألراضى المرتفع  - ١

نباتاتها خرى اقتصاديا ،وذلك بتباين إحدهما األ تكمل المنخفضات الشرقية والغربية ، المنطقتان - ٢

الصيفية ح تسهيل الهجرات يوحيواناتها ومواردها المعدنية واختالف المناخ والفصول ،وهذا يت

نطقتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا بشبكة جيده من الطرق ن الموالشتوية للماشية ، كما أ

  ).١٥،ص١٩٩٦عودة،.(صالتاوالمو

  : هار ــأهم االن

كيلو متراً ، ينبع من الهضبة اإلرتيرية في المرتفعات الجنوبية ، ) ٤٤٠(نهر القاش طوله  - ١

 .وينتهى بمستنقع بعد مدينة كسال في شرق السوادن 

، ينبع من الجزء الغربي للهضبة ، وينتهي  إرتريا، داخل  كيلو متر اً) ٦٣٠(نهر بركة طوله  - ٢

 . البحر األحمرفي الساحل الشرقي للسودان ، وفي موسم األمطار الغزيرة يصب في 

نهر عنسبا ، يصب في نهر بركة ، ويعتبر رافداً من روافده ، وللعلم أن األقـمار الصناعية  - ٣

يرة عميقة ، تتمتع بمخزون مائي ال مثيل له بح) بركة(األمريكية ، اكتشفت مؤخراً في منطقة 



١٩ 
 

) ٢٥٠(من الماء والطاقة الكهربائية لمدة  اإلرتريفي المنطقة ، ويمكنها سد حاجة الشعب 

 .عاماً

صفة موسمي ، ومشكلة هذا النهر الذي اليحمل  إرترياهو النهر الوحيد في نهر سيتيت ، و - ٤

السودان ،  إلىاالستفادة منه ، ويمتد هذا النهر ولم تتم  ة اإلرتري –ة اإلثيوبيكونه على الحدود 

  )١١،ص٢٠٠٢خير،.(حيث يعرف هناك بنهر عطبره ليصب في نهر النيل 

   :أهم المدن 

تعد إقليماً مستقالً من  نفسه منذ العهد اإليطالي ، وفي الوقت إرترياهي عاصمة دولة : أسمرا 

إقليماً عاشراًبجانب األقاليمم  إرترياولة دارية ، حيث اعتبرت بعد التحرير وإعالن دالناحية اإل

" الغابة المزهرة"باللغة التجرينية هو " اسمرا"، ومعنى  )١٩٤،ص١٩٩٤ابو بكر، (صلية التسعة األ

، واسمرا تجثم فوق جبال شاهقة تتكللها ) ١٥،ص١٩٧١النجم ،(لنضرتها وكثرة زهورها 

حسن اإليطاليون بناءها الجمال وقد أفة والبرودة وتتصف بالنظا إلىالخضرة  ،جوها معتدل ويميل 

فوسطوا شوارعها ونسقوا ميادينها العامة ووفروا فيها مسلزمات المدينة العصرية كنظام المجارى 

  )١٩٥،ص١٩٩٤ابو بكر، .(او الصرف الصحى

كليو متر شرق ) ١٢٠(، ويقع على بعد  البحر األحمرعلى  إرترياالميناء الرئيسى في   :مصوع 

  اصمة اسمرا الع

كيلو متر من اسمرا في الجزء ) ٥٠٠(ويقع على بعد اكثر من  البحر األحمرالميناء على : عصب

  )١١،ص١٩٩١، إرترياجبهة تحرير  .( اإلرتريالجنوبي الشرقي من الساحل 
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كرن ، مندفرا، نقفه ، اغردات ، تسني ، عدي قيح ، بارنتو وام : هناك مدن رئيسي اخرى  منها 

  حجر

  :قتصاديةالموارد اال

مجاالت االقتصاد  إلىضافة الزراعية والبحرية والمعدنية باإلالثورة الحيوانية و إرترياتتوفر في 

وضاع واأل اإلرتريليها االقتصاد وجز القنوات والفروع التي ينتمي إميتم عرض خرى  وفيما األ

  :ابه التي كانت محيطه يةاألستعمارالمعيشيـة وذلك رغم قسوة الظروف 

 :الزراعية  الثروة -١

من  مجموع  السكان بالزراعة %٧٨، ويعمل بالدرجة االولى اًورعوي اًبلد زراعي إرترياتعد        

االستفادة من الثروة  تتم) ٢١،ص١٩٩٦عودة،(ساسية للسكان  ذا يعني ان الزراعة هي الحرفة األوه

ة للزراعة ، ولكن تم استصالح مساحات واسع اإليطالينالزراعية منذ سنوات طويلة  ففي عهد 

من العمال الزراعيين  اًواسع اً، خاصة ان هناك قطاعاستصالحه يساوي اضعاف ماهو موجودمايمكن 

ات والخزنات ، وتنوع المناخ في ، وتوفر القنوب الزراعة الحديثة للري والزراعةالمهره وانتشار أسالي

  )٩،ص٢٠٠٢خير،.(المختلفة إرترياحاء ن

من أهم مصادر الثروة الطبيعية ، فهي تغطي مساحة تقدر بحوالي  إرترياي الغابات ف وتعتبر       

،الغابات توفر العلف للماشية وأخشاب الباء  إرتريامن مساحة % ٥هكتار أى نحو ١.٥٢٠.٠٠٠

والحطب والفحم واللبان وتكون حماية ضد الرياح ، كما تحافظ  على التربة من التعرية واالنجراف 

ت في على تنميتها في ذلك الوقت ، وصدريحرصون  يطاليون ن اإل، وكا) ١٥٣،ص١٩٩٤ابو بكر،(

  ).١١،ص٢٠٠٢خير ، .(قررات صارمة بشأن المحافظة عليها ة اإلرتريظل الثورة 
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  : الثروة الحيوانية -٢

ن الرعى وتملك الماشية ، إذ إ اإلرتريتعد الثروة الحيوانية أحد المصادر الرئسية لالقتصاد         

% ٧٥نظرا لتوفر المراعى الطبيعية التي تغطي نحو  إرتريارسها جماهير كبيرة من سكان حرفة تما

مطار بحثا ق المختلفة تبعا الختالف فصول األوينتقل الرعاة بقطعانهم بين المناط إرتريامن مساحة 

ماشية بمختلف بأعداد هائلة من ال إرتريا، وتتمتع )٢٤،ص٢٠٠٨احمد، (عن المرعى الخصيب ،

  ).٩،ص٢٠٠٢خير،( الدول المجاوره بكميات تجارية كبيرة  إلىها ها ويتم تصديرانواع

بادة والتجويع من قبل الكفاح الوطني المسلح لعمليات اإلوقد تعرضت الثروة الحيوانية منذ بداية       

وجعل قوته اليومي وثروته  اإلرتريدراكها أن صمود الشعب ية إلاألستعمارة اإلثيوبيالسلطات 

ول الضمان األ اإلرتريبطال من جيش التحرير ومقاتليها األة اإلرتريوانية تحت تصرف الثروة الحي

  ).٢٢،ص١٩٧٩تركي، (الستمرارية الكفاح المسلح حتى بلوغ أهدافه في النصر والتحرير 

دم ، وكانت تستخدم ألغراص نقل منذ الق اإلرتريالجمال كان لها اهتمامها  من جانب الشعب      

فقد  يسيا في خدمة الثورة ، وفي عهد الثورة لعب الجمل دورا أساسيا ورئ اإلرتريفي الريف   ةمتعاأل

ة اإلرتري، ولهذا جعلته الدولة  اإلثيوبيفي أيام المقاومة ضد االحتالل  كان يستخدم لنقل السالح للثوار

  ).١٥٦،ص١٩٩٤ابو بكر،(بعد االستقالل شعارا لها 

  : الثروة البحرية  -٣

، وكذلك ارخبيل دهلك للصناعة البحرية ذات الذي يفوق األلف كم اإلرتريساحل يشكل ال             

ية أخرى على  نحو ، ومنتجات بحرمصانع تعليب األسماك إرتريات في مستقبل زاهر ، وفقد ازدهر

البحراالحمر هو أحد المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ذات اإلمكانيات ن ممتاز بشكل عام، فإ

وتمتلك . من األسماك  إرترياالمصدر الرئيسى لثروة  البحر األحمر، فكان  رتريااالقتصادية الهائلة إل
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ثروة بحرية هائلة منها األصداف والمرجان والقوقع واالسفنج واللؤلؤ ، والملح بجانب الثروة المعدنية 

يعطى دخال  مهما يساعد  ، وان استغالل هذه الثروة اإلرتريالتى تربض في قاع البحار في الشاطئ 

  ).٢٢،ص١٩٩٦عودة ،( في تدعيم  االقتصاد الوطني

  : الثروة المعدنية  -٤

منذ القدم بكثرة معادنها ، بالرغم من عدم إجراء مسح شامل ودقيق ،  إرتريا أرضعرفت          

وجود كميات  وتوقف عملية التنقيب نتيجة للحرب ، التي  كانت دائرة ، فإن ماتم اكتشافه منها ، يؤكد

وجود  تجارية كبيرة من الحديد ، النحاس ، الذهب ، الفوسفات واأللمونيوم ، ولقد قيل كثير عن

من المناطق التي تالئم ظروفها وجود البترول،  إرتريان سواحل إذ إ البحر األحمرالبترول في سواحل 

" على البترول في جزر يارتروقد عثر اإليطاليون في خالل العشرة سنوات األخيرة من احتاللهم إل

ابو .(شرقى ساحل ميناء مصوع ، ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية أوقفت عمليات التنقيب" دهلك 

بالتنقيب على البترول ) يابانية  –أمريكية (م قامت شركات ١٩٩٦عام ال، وفي ) ١٥٧،ص١٩٩٤بكر،

، ولم يتم استخرجه )١٠،ص٢٠٠٢خير، ، (م١٩٩٧عام التوقفت بسبب الحرب الحدودية مع اثيويبا 

  .اآلن إلى

 :الثروة الصناعية  -٥

قيمت مالحة في ميناء مصوع م عندما أ١٩٠٥عام  إلى إرتريايرجع قيام الصناعة في        

م اكثر من مليون ونصف كنتال ذهب ١٩٢٧ ميناء عصب حيث بلغ االنتاج في عام،ثم في 

م ، وقد ابتدأ ١٩٢٧في العاصمة أسمرا سنة اليابان والهند ، ثم انشئ مصنع للسجائر  إلىكله 

م ١٩٥٢م ، وبلغ عدد المنشآت الصناعية  حتى سنة ١٩٤٣سنة  إرترياالتوسع الصناعي في 
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مؤسسة فى العاصمة اسمرا ٢٢م منها ١٩٥٧موسسة أضيف إليها شركات أخرى سنة ٢٤ إلى

  )٢٠،ص١٩٧١النجم ، .(فقط وشركتين في مصوع وأخرى في كرن 

ون بصناعة السيوف والرماح  وأسنتها الحادة القاتلة ، وقد نسب العرب قبل االسالم رترياإلاشتهر    

  )١٦٠،ص١٩٩٤ابوبكر، ). (اسمر العوالق(السمهر فكان يقال  إلىالسيف الجيد الصنع 

ولية الالزمة للتصنيع ، كان من أبرز العوامل المشجعة لقيام عدة صناعات إن توفرالمواد األ         

تمتلك ايضاً قاعدة متطورة ، ومدربة تدريباً عالياً ،  إرتريامعتمدة على الخامات المحلية، و، رياإرتفي 

جاءت نتجية مشاريع التنمية االيطالية وفترة االحتالل البريطاني والذي اهتم في بعض المراحل ، 

ع المواد تصني: تشمل  إرتريابأنشاء صناعات خاصة العسكرية منها ، والصناعات الموجودة في 

الغدائية ، استخراج الملح ، الطاقة ، مواد البناء ،منتجات نخيل الدوم ، نسيج ، اآلنية الزجاجية ، 

العطور ، الدباغة ، الدخان ، الصابون ، الورق ،األوعية البالستيكية ، مصانع اإلسمنت والطوب 

منتجات األلياف النباتية ، والنباتات وقطن ،والخزف واألثاث والزرار ، .والزجاج وألغراض مختلفة 

، كل هذه الصناعات كانت )١٢،ص٢٠٠٢خير، (ومنتجات األلبان ،وحفظ اللحوم ، وتعليب األسماك 

تدميرها ، والبعض اآلخر نقلته سلطات  إلىقبل االحتالل اإلثيويي لها ، والذي أدى  إرتريامتواجد في 

  )١٦٠،ص١٩٩٤ابو بكر،(اديس ابابا إلىاالحتالل 

  : السياحية -٦

ا تمتلك مقومات البلد فإنه  رترياالسياحة في العصر الحديث من أهم موارد الدولة ، وبالنسبة إلتعد 

من عهد االربعينات ، وتطور الوعي  إرتريامن طرق معبدة حديثة ، وترابط جميع انحاء السياحي ، 

اعدة ، كالفنادق اعتدال المناخ ، وتوفر المؤسسات المس إلىالسياحي لدى المواطنين ، باإلضافة 

ية األوروبية ، في إدخال تحسينات عصرية األستعماروالمطاعم الراقية  ، وقد ساهمت المؤسسات 
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كلها يمكن أن تشكل قبلة للسواح ، وفيها معالم وآثار  إرترياتلبي حاجات األوروبي القادم ،والواقع أن 

عدوليس واكسوم (لقوافل القديمة مثل تاريخية عند زيارة بعض المواقع المهمة ، والواقعة على طريق ا

في الشتاء ، حيث الطقس المعتدل ، وتتوفر كافة وسائل الراحة والهدوء ،  البحر األحمروزيارة ) 

، وكذلك المرتفعات ) وجزر دهلك – البحر األحمر(والسياحية وسط عشرات من الجزر الخالبة في 

  ).١٣،ص٢٠٠٢خير، (هناك ، حيث الصيد متعة ال تقاوم 

  : اإلرتريالتركيبة السكانية للشعب 

وشعبها نتاج للتزواجات التاريخية بين مختلف العناصر التي تشكل منها هذا الشعب ،  إرتريا      

ات والهجرات المعاكسة على جزاء القرن االفريقي ، فالهجره السمة يلتقى بل ويتطابق مع كل أوفي هذ

من قبل الموجات البشرية المتدافعة واآلتية من مختلف  إرترياراضى مدى األجيال تعتبر حالة الزمت أ

  ) .١٣٥ناود،ص(االتجاهات 

 اإلرترينجد أن الشعب ببعديها العرقي والثقافي ،  إرترياحول الخلفية التاريخية المكونه لسكان     

جذور حامية قدمت من مناطق صحارى شمال السودان وأعالي النيل  إلىثنية يرجع في أصوله األ

رى سامية عربية يمنية قدمت من منطقة الجزيرة العربية وذلك في سياق الهجرات التي شهدتها ،وآخ

  :يتألف من مجموعة قبائل وهي النحو التالي اإلرتريمنذ قرون بعيدة، فالشعب  إرتريا

وتقطن في مناطق بركة والقاش والساحل ولها امتداداتها في كرن : عموم قبائل بنى عامر  - ١

كها الثورة الحيوانية من ماشيه متالل البني عامر بالبداوة والرعي القبائ وسمهر ، وتشتهر

البحر مع شرق السودان في مدينة كسال ، وطوكر في  اًطبيعي اًبقار مما جعل لها امتدادوأ

 . األحمر
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 . البحر األحمروتسكن في مناطق الساحل وشمال  -الحباب–قبيلة  - ٢

واوسط  البحر األحمرة بين كل من عنسبا وشمال قبيلة المنسع وتعيش في المناطق االداري - ٣

 حماسين

 قبيلة الماريا وتعيشفي المناطق الشمالية الغربية وعنسبا  - ٤

 قبيلة البيت جوك وتقطن شمال مدينه كرن  - ٥

وجميع القبائل المذكورة اعاله ، تتحدث بلغة التغري المنشقه من اللغة الجئزية فضالً عن العربية 

  ).٢٩،ص٢٠٠٨أحمد،(لمسيحية ة من المنسع الذين مستهم حمالت التبشير اقل مسلمون ماعداوجيعهم 

 : التجرينا  - ٦

يقطنون في مناطق أكلى قوزاي وسراي وحماسين وهم مسيحيون ساميون ويتحدثون     

 إثيوبياقبائل في لبعض ال وهي امتداد إرتريابالتجرنية وهي من أكبر القبائل المسيحيه في 

  )٣٠،ص٢٠٠٨أحمد،(

 : الجبرتي -٧

وهم مسلمون ،ويروى عن تسمية الجبرت  إرترياوجنوب  إرترياينتشرون في مناطق وسط    

الرسول عليه السالم  إلىأنها جاءت بعد ظهور اإلسالم ، حيث جاءت بعثة من مسلمى الحبشة 

مدينة الرسول لم يجدوه ، حيث  إلى، ضمت عدد كبير من مسلمى الحبشة ، فلما قدموا 

غزوة ، فأصروا على المشاركة في الجهاد ضد قريش فتم  إلىالرسول صادف قدومهم خروج 

فسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، من هؤالء القوم ، النصر للرسول والمسلمين وهم معهم ،

هم قوم من مسلمى الحبشة جاءو لزيارتك من بالد النجاشي ، فأصروا : فأجاب أحد الصحابة 

قد : صر أو االستشهاد فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يشاركوك في هذه الغزوة حتى الن

جبرتنى الحبشة مرتين مرة عندما استقبلوا أصحابى واحتضنوهم وأكرموهم، والمرة الثانية 
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ومن هنا جاءت كلمة .ا اهللا فيها على أعدائنا ك رجالهم في هذه الغزوة التى نصرنعندما اشتر

  )٣١حقوص،ص(.الجبرته

 : الرشايدة - ٨

م وربما كانت ١٨٦٧عام  إلىشايدة آخر موجات الهجرات العربية التي تعود تاريخها يمثل الر

هذه الهجرة الوحيدة التى يمكن تحديد تاريخها بدقه بالنسبة لموجة الهجرات العربية التي 

ويشكل الرشايدة المجموعة السكانية الوحيدة التي . زمنة مختلفة في أ إرترياتعاقبت على 

وثقافتها وتحاشت التزواج مع سائر القبائل واالندماج الحضاري معها ، هم حافظت على لغتها 

بدو رحل ويمتلكون ثروة حيوانية من األبل والماعز ، وهم جزء من قبائل بنى رشيد الكبيرة 

  )٢٦٦،ص١٩٩٤ابوبكر، (والمنتشرة بالمملكة العربية السعودية 

 :الكوناما - ٩

فأنها أقلية عانت من تركيز اإلرساليات التبشيرية قبائل جنوب السودان الوثنية  إلىتنتمي   

المسيحية ، ودخل قسم آخر اإلسالم ،وينشرون في منطقة القاش  إلىوقد دخل قسم منهم 

قبائل النلية  إلىويتحدثون بالهجة الكونامية التي ترجع أصولها اللغوية 

  )١٩،ص١٩٩٦عودة،.(الحامية

 : العفر  -١٠

التاريخية  وتقول المصادر) العفاراوالغبار(مة تقت من كلصل كلمة العفر هي كلمة عربية اشأ

طالق اسم العفر قه العرب على هذه المنطقة منذ األزل ، وقيل عن سبب إان اسم العفر اطل

نه يوجد فيها ريح جنوبي شديد يهب لشهور عديدة دون توقف وهذه الريح تحمل أعلى المنطقة 

هل هذه المنطقة بالعفر ، وتنتشر ة ولذلك سميت ألمنطقأطنانا من التراب ويعفر بها كل شي با

  )٣٤، ص١٩٩٦ابو بكر، (والصومال وجيبوتي  إثيوبياو إرترياهذه القبيله في 
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م قد انخرط في ١٩٦٠منذ انفجارها عام ة اإلرتريفقد كان للعفر دور مهم في احتضان الثورة 

فر بأقليم الساحل الجنوبي ، او قليم الذي يسكنه العلكثير من أبناء العفر  ،ويعرف األصفوفها ا

 إرترياعموم  إلىوائل ن خاللها جاء المهاجرون العرب األدنكاليا التي تشكل البوابة التي م

  )٥٢٧،مجله العربي  ،عدد٢٠٠٢زكريا عبد الجواد ،( ويتحدثون بالهجة العفرية 

 : البلين  -١١

عدة فروع وتتحدث لهجة  لهاة اإلرتريقبلية البلين هي من القبائل الكبيرة في المنخفضات 

جانب التجرى والتجرينية ، ويقطنون في مدينة كرن وضواحيها واغلبيتهم  إلىخاصه بها 

  )٢٦٨،ص١٩٩٤ابوبكر، .(مسلمون 

 :الباريا -١٢

، وهي خليط من األصول ) بركة والقاش( إرتريافرادها في غرب وهي قبيلة مسلمة يتواجد أ

نتيجة لتزواجها وتداخلها االجتماعي مع قبائل بنى عامر العربية واالفريقية وتتكلم لهجة نيلية ، 

  )٢٥،ص٢٠٠٢خير،(وتعلقها بتعلم اللغة العربية فقد انصهرت في النسيج العربي اإلسالمي

 )االساورته: (الساهو -١٣

يتحدثون لغة الساهو وهي قريبة من لغة العفرية ، يدين أغلبهم باالسالم ، يسكنون وسط 

الشمال مباشرة من مناطق سكني الدناكل ،وتعيش  إلىالمرتفعات في السهل الساحلى و إرتريا

الجبال ، وغالبية الساهو جماعات رعوية أو شبه رعوية متنقلة بين  إثيوبيامجموعة منهم في 

  )١٩،ص١٩٩٦عودة،.(والهضبة 

حدى القبائل البجا المعروفة بامتداداتها العشائرية في شرق السودان وهي إ: الحدارب -١٤

 )٢٠٠٨،إرتريانافذة على :أحمد (.وهم مسلمون 
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  : إرتريااللغات واللهجات في 

ان اللغتان العربية والتجرينة هما اللغتان (وهي   إرترياهناك قاعدة ذهبية في مسألة اللغات في      

في العهد الفيدارلي والذي وافق عليه  اإلرتريمن الدستور ٣٨حسب المادة ) إرترياالرسميتان في 

  .م ١٩٥٢في عام  اإلرتريالشعب 

  : اللغة العربیة 

ابواب التاريخ  من اًَانفسنا باب ىذلك يعني اننا نفتح عل إرتريافي عندما نتحدث عن اللغة العربية     

ماقبل االسالم وذلك عن طريق الهجرات العربية القديمة  إلى، حيث يعود تاريخها قهاالتي يصعب اغال

ة بحكم موقعها على الساحل المقابل لجنوب الجزيرة منذ عهد سبأ وحمير، وأصبحت هذه المنطق

العربية المجال الحيوي للجماعات التي خرجت من الجزيرة العربية للتجارة وطلب الرزق أو التخاذ 

مناطق جديدة هربا من حاالت الذعر التي سادت الجزيرة والعالم االسالمي بسبب حروب الردة ثم 

التي مرت بها هذه  األحداثكانت في قلب كل  إرتريافإن حروب األمويين والعباسين والعلويين 

  ).١٥،ص٢٠٠٣ناود،(.المنطقة 

م ١٩٤١عام  رترياكان قبل االحتالل البريطاني إل إرترياإن استخدام اللغة العربية كلغة ثقافة ودين في 

عن تركيا م ، والحكم التركي المباشر أوالحكم المصري نيابة ١٨٩٠، وقبل االحتالل اإليطالي في عام 

كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدواوين األهلية والحكومية المتعلقة بالشئون الخاصة  حيث

ولم تستخدم اللغة التركية إال بين األتراك من ة اإلرتريين ومخاطبة الجماهير اإلرتريبالمواطنين 

  .موظفين وجنود الخ

بين  العربية لغة الحياة الثقافية والسياسية والتجارية المستعمر اإليطالي وجد أن اللغة دما قدمنع    

واالتفاقات والمنشورات  التعامل بها معهم في المواثيق والمعاهدات إلىاإلريتريين ، فاضطره ذلك 
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كانت اللغة  م١٩٤١ االحتالل البريطاني وخالل فترة. والمراسالت مع السالطين وشيوخ القبائل 

  )٩صجاه اهللا ،كمال، .(األغلبية اإلسالمية العربية تدرس في المناطق ذات

  :اللغة التجرينة  - ٢

ومكانة متقدمة في الدور الثقافي تعتبر اللغات السامية ذات أهمية خاصة وهي لغة سامية ،           

أقدم لغة سامية في افريقيا وهي لغة القبائل وهي اللغة الجئزية  إلى، وتنتمي  إرترياوالحضاري في 

، وقد وهضبة التجراي منذ عهود بعيدة قادمة من اليمن   إرترياهضبة  إلىنزحت السبئية التي 

انقرضت السبئية في جنوب الجزيرة بعد أن استقلت الجئزية عنها وأصبحت لغة مستقلة ، وباضمحالل 

لتحل محلها لغات أخرى كان رأسها هذه  إرتريامملكة أكسوم نزلت الجئزية عن عرش السيادة في 

تكتب بحروف مقتبسة من الحروف الحمرية القديمة في جنوب الجزيرة ، لتي اشتقت منها التجرينية ا

اليمن وابجديتها من سبعة حروف ، وهي نفس الحروف  إلىالعربية ، وتكتب التجرينية من اليسار 

  )١٦٧،ص١٩٩٤ابو بكر،(اللغة الجئزية واالمهرية والتجربينة 

  : لغة التجري  -٣

الثاني الذي انجبته الجئزية ويتركز الناطقون بها في شرق وشمال وغرب التجرى هي االبن         

السوادن ، وبسب اتساع رقعة  إلىوهي مالزمة للوجود االسالمي تقريباً و يمتد وجودها  إرتريا

الجئزية من  إلىقرب أوالتجرى . تجري باللهجات األخرى تأثرت لغة ال إرترياانتشارها داخل وخارج 

  )٦٢،ص٢٠٠٢خير ،.( كلمات والتراكيب التجرينية في ال

، يهالعفر(  نهامة اإلرترييتحدث بها القوميات  الكثير من اللهجات غير المكتوبة  إرترياتوجد في 

  ). يةونام، الك يه، الساهوة البلين

  



٣٠ 
 

 :اللغة البجاوية  -٤

) مرري(ة لغ إلىشرق وينسبها بعض الباحثين لاللغة البجاوية كانت سائدة ثمانية قرون في       

 رضذلك بوجود بعض الكلمات األساسية فيها كما وردت في تاريخ  مروي مثل األالقديمة ويدعمون 

  .والماء والنار

والبجاوية لغة غير مكتوبة ولكنها لغة شعر شفوي ينتقل بالرواية وقد ظلت العربية في عصر سيادة 

ليقتصر وجودها على جزء من قبائل البني  البيجاوية لغة الثقافة واليوم تقصلت البيجاوية أو الحداربية

  )٦٤،ص٢٠٠٢خير ،.(عامر في مناطق بركة القريبة من السودان 

  : إرتريا إلىالهجرات العربية 

كانت في قلب  إرتريافإن  البحر األحمرعها االستراتيجي بمنطقة القرن األفريقي وبحكم موق       

تأثرت نها شاركت في كل حدث وبشكل فاعل وأثرت وكما أ.التي مرت بها هذه المنطقة  التي األحداث

رة وموغلة في أعماق للبحراألحمر في عهود غاب اإلرتريتجاه الشاطئ ، فالهجرات العربية بدأت با

لم يستطع المؤرخين حتى اآلن كشف بدايتها ،أما عن اسباب هذه الهجرات فكثيرة منها التاريخ إذ 

 إلىلزحف الصحرواي وهي مرحلة موغلة في القدم يضاف قسوة الظروف الطبيعية وبالذات مرحلة ا

ذلك التجارة والبحث عن المعادن ،كما كانت هناك أسباب سياسية مثل الحروب بين القبائل أو الثروات 

  ).١٣٥صت ،.د ناود،.(وأخيرا مرحلة الفتوحات االسالمية 

شار الرسول أالمنطقة ، حيث  هم الهجرات في تاريخأالحبشة  من  إلىتعتبر هجرة الصحابة          

الحبشة  أرض إلىلو خرجتم :( صلى اهللا عليه وسلم عليهم بالهجرة عندما اشتد اذى قريش لهم فقال 
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، هنا يجب )كم فرجا عما أنتم فيهصدق حتي يجعل اهللا  ل أرضفإن بها ملكاً ال يظلم عنده أحد ، وهي 

  :ن نقف عند نقطتين رئيسيتن هماأ

الحالية فقط بل كانت  إثيوبيان في تلك الفترة لم تكن تعني وبشة التي اطلقها المؤرختسمية الحن أ: والأ

  .وجيبوتي والصومال إثيوبياو إرترياو السوادن اًجزاء واسعة من القرن االفريقي وتحديدأتطلق على 

لما هجرت من اليمن و" الحبيشات"ن تسمية الحبشة هي تسمية لقبيلة عربية في اليمن تسمي أ: ثانياً

  ٣٢،ص١٩٩٤ابو بكر، (تلك المنطقة اسم الحبشة  إلىسكنت هذه القبيلة شمال الجبشة نسب 

سم الذي عرفت به ة العربية من ناحيتين ، ناحية االذن مدينون للجنوب الجزيرفاهل هذه المنطقة إ

نوا ودوبالدهم ومن ناحية اكتسابهم اللغة المكتوبة التي كانت مفتاح حضارتهم وبها كتبوا تاريخهم 

  ) ٣٥ناود،دت،ص(معالم تراثهم وحروبهم

عن سبب اهتمامه بدارسته  اإلرتريتلفزيون الجريت مع ويذكر محمد سعيد ناود في مقابلة أ     

ن حيث إ, باعتبار هذه هجرة هامة في التاريخ , مهتم بهذه الهجرة  انا": تاريخ هذه الهجرة ، حيث قال

من  يناإلرتريونحن ,  اإلرتريجداً من التاريخ ر جزءاً هاماً عتبت إرتريا  إلىهجرة أصحاب الرسول 

   :سباب التالية ، لألالمفروض أن نلم و نهتم به 

و قبل أن , قبل أن ينتصر في مكَّة إرتريا إلىهذه الهجرة ميزتها أن اإلسالم دخل  :أوالً             

تمت هجرة ,  المدينة  إلىالصالة و السالم و قبل هجرة الرسول عليه )  المدينة المنورة( إلىينتقل 

) مصر ( و) سوريا(  و ) العراق(قبل أن يدخل  إرتريافاإلسالم دخل  ، إرترياأصحاب الرسول إلي 

 ن٢٤ إلى١٨(م ( اإلسالم دف ،سنة خل عام في العراق معروف إن)دخل   ميالدية و في سوريا) ٦٢٣
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)  ٦١٥(فقد دخل اإلسالم سنة إرترياأما في , ميالدية  ) ٦٣٩(ميالدية و في مصر عام )  ٦٣٥( عام

  .ميالدية  

و قد اعتاد , )مصوع(في مدينة ) رأس مدر( و في إرترياأول مسجد لإلسالم ُأقيم في  : ثانياً     

ن هذا المسجد بني أول الهجرة التي أل, داء صالة العيدين في هذا المسجدالمسلمون في تلك المنطقة أ

  .حيث أدوا صالتهم في هذا الموقع ) عثمان بن عفان (رأسها سيدنا كان على 

    : إرتريامحطات من تاريخ 

م العثماني في عام الحك إلىم ، ثم انتقلت ١٥٢٠لحكم البرتغالين في عام  إرتريافقد خضعت    

م ، حيث ١٨٦٥تراك حتى عام ، وبقيت تحت حكم األ)مصوع(ميناء  تراكحتل األم بعد أن ا١٥٥٧

لدولة التركية ، وفي عام والمناطق المجاورة مع ا) مصوع(ولت حكومة مصر الخديوية إدارة ميناءت

ستولت على منطقة حماسين المحيطة بالعاصمة كما ا) كرن(الجيوش المصرية مدينة حتلت م  ا١٨٧٢

 ).١١،ص ١٩٩٠، إرترياجبهة تحرير (اسمرا وذلك بموجب معاهدة مع الدولة التركية آنذاك   

ت نشوء بعض المماليك ، واألمارات ، والسلطنا اإلرتريوقد شهدت هذه الحقبة من التاريخ      

زخما تستدعي  اإلرترياضافة للتاريخ  إرترياجتماعي من سكان الصغيرة التي كانت نتاج تفاعل ا

  :شارة اليها وهي الضرورة اإل

 البحر األحمرسواحل  ىإلوقد امتدت سلطاتها ) ديباروا(عاصمتها ):  القاش(ممكة البحر - ١

) أكلي قوازي ، سراي ،حماسين(هذه المملكة نتيجة تحالف بين حكام مناطق  وتكون نشوء

باللغة التجرنية أي ) مدري بحري(سم ملك الحبشة ،وعرفت هذه الممكلة باوذلك لمواجهة 
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ام تراك العثمانيين عة بعد استيالء األوقد زالت هذه المملكة بصورة نهائي) البحر أرض(

 .م ١٥٥٧

 

في القرن ) القاش -البركا( إرترياعرفت بأنها سيطرت على المناطق الغربية من : ممكلة البلو - ٢

 ىحدإ) قبيلة بلي( إلىالحادي عشر ميالدي ، والبلو ينحدرون من أصول عربية وينتمون 

 .شمال الحجاز ) قبائل قضاعة (فروع 

 

واعتنقوا ة اإلرتريء حكامها من الهضبة وجا إرتريافي المرتفعات من  نشأت:  إمارت الحباب - ٣

 ).كنتيباي حامد(اإلسالم في القرن التاسع عشر ومن أشهر أمرائهم 

والحدود الشرقية من السودان  إرترياكانت قائمة على الحدود الغربية من :  إمارة الحفرا - ٤

 .وكانت امارة صغيرة 

ضع لسالطين العفر وكانت تخ) عدل(وفي ساحل دنكاليا قامت سلطنات صغيرة أشهرها  - ٥

 . والذين كانت لهم امتدادات داخل إثيويبا وجيبوتي 

هذه المماليك والسلطنات التي كانت قائمة في تلك الحقب القصد منه عدم  إلىان االشارة            

ية التي األستعماربالرغم من تعاقب الحقب  إرترياإغفال بعض الجوانب التاريخية الهامة التي شهدتها 

حكم الخديوية المصرية من ل إرترياوالتي لم تقف عند هذا الحد بل خضعت  إرترياعلى  توالت

  ).٣٦،ص٢٠٠٨أحمد،(م ١٨٨٥م وحتى عام ١٨٦٥
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  الفصل الثالث

  ماقبل الثورة اإلرترياإلعالم تطور

  المبحث االول 

  ةاإلرتریما قبل الثورة  إرتریا

  :المبحث الثاني

  ماقبل الثورة  اإلرترياإلعالم 
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  الفصل الثالث

  ما قبل الثورة  اإلرترياإلعالم تطور

  المبحث االول 

  ةاإلرتریما قبل الثورة  إرتریا

  

  ) :م١٩٤١-م١٨٧٠(االحتالل االیطالي 

 إيطاليام من األسباب التي دفعت ١٨٦٩كان افتتاح قناة السويس للمالحة العالمية في سنة        

هذا التفكير يراود جميع الدول الغربي، وكان  البحر األحمرالتفكير بأن يكون لها وجود في سواحل 

ق وربية بعد ازياد حفر القناة من أهمية كشريان مائى حيوى يربط بين الشرق والغرب ، وقد كان شاأل

مبعث اهتمام الدول االوروبية وعلى  البحر األحمربيض المتوسط وهذه القناة الذي يربط البحر األ

  ).٣٩٦،١٩٩٤كر، ، صأبو ب.( إيطاليارأسها 

م ،اشترت ١٨٦٩داخل المنطقة ،وفي العام  إلىتحركها  إيطالياة المفصلية بدأت عند هذه النقط   

وبشكل احتالي منطقة مرفأ عصب ، ووضعت الحكومة االيطالية يدها " روباتينوشيبينغ كومباي"شركة 

 أو باالندفاع إلى م  وبد١٨٨٥ع م واعلنته محمية ، ثم احتلت مصو١٨٨٢على الميناء بكامله في العام 

  .إرترياداخل 

  :ربعة مرتكزات على أ إرترياية في األستعمار إيطالياولقد قامت سياسية 

 .اب أمن المستعمرة وتنظيمها بضمان استت - ١

 .اإليطاليينتطوير المستعمرة وتنميتها بحيث يالئم المستوطنيين  - ٢
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سوقا لتصريف  إرترياوجعل ) ومعدنية  زراعية وحيوانية(استغالل موارد المستعمرة الطبيعة  - ٣

 .المنتجات االيطالية 

 .تجهيز المستعمرة كقاعدة لالنقضاض منها على األراضي االفريقية المجاورة  - ٤

 إلى إثيوبياعلى عهد موسوليني حملة لضم  إيطالياشنت ) م١٩٣٦- ١٩٣٥(وفي عامي       

هداف االيطالية ، وعلى الرغم ولى لتحقيق األالصفوف األ إلىون اإلرتريمستعمراتها ،واقتيد المجندون 

التحالف مع هتلر، ومن ثم عملت  إلىمن نجاح تلك الحملة ، فإن الموقف في أوروبا دفع موسوليني 

في  إرتريابريطانيا على إنهاء الوجود اإليطالي في افريقيا سواء في لبيبا شماالً أو في الصومال و

 إثيوبيايا حملة عسكرية كبيرة تحركت من الخرطوم لتدخل شرق أفريقيا ، وعلى هذا أعدت بريطان

،  إرترياعن  إيطالياتنازلت " لوكسمبورج"م وطبقا لمعاهدة ١٩٤١، وذلك في عام  إرتريا إلىوتتقدم 

م ، لتنتهى بذلك ١٩٥١ إلىم ١٩٤١وأصبحت بريطانيا مسئولية عن إدارتها مدة عشرة عوام من 

لمدة عقد من  إرتريا،وليصبح على بريطانيا تقرير أوضاع  ياإرترااليطالي في  األستعمارصفحة 

الزمان بعد تغير األوضاع الدولية نتيجة لهزيمة المحور وانتضار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 

  )١٩٩٦، ٥٠، صعودة(

   إرتريااالوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في 

ن عملية عمرة النموذجية الخاصة ولهذا فإعتبارها المستبا إرتريا إلىينظرون اإليطاليينكان    

نشأوها كانت تعكس تفكيرا بعيد المدى يتمثل في التي قاموا بها والمشاريع التي أ االستيطان الواسعة

  .األوربية  إيطالياعلى غرار ) افريقية إيطاليا(خلق 

رية تتوفر فيها أسباب الحياة لذا فلم يكن غريبا أن تتوسع اسمرار العاصمة وتصبح مدينة عص       

التنقيب عن المعادن وعملوا و , ودارا لألوبرا والفنادق والمطاعم الفاخرة  ةالحديثة وتضم مكتبات عام
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الستثمار األسماك واللؤلؤ ونشطوا في حمالت التشجير وتحسين ة اإلرتريمساحا في الشواطئ 

زات الاليطاليين لتشجيعهم على استثمار من أهم المشاريع التي قامت على أساس االمتيا، المراعي

   -:أموالهم نذكر مايلي

  . بين اسمرا وكرن ) عيال برعد(مشروع      -١

  ) . مشروع مارتزاني(مشروع منتجات األلبان بالقرب من اسمرا        -٢

  . اغردات  –مشروع نخيل الدوم واأللياف        -٣

بركان  إرتريا،  ١٩٩٠ة اإلرتريرجبهة التحري() . كسبريني(مشروع على قدر الزراعي  - ٥

  )٧القرن االفريقي ،ص

للجهل لتسهل عليهم قيادته ، فبعد ستين عاماً لم  اًأسير اإلرترييطاليون إبقاء الشعب تعمد اإل       

لالرتريين كانت  إيطاليا، فالفرص التعليمية التي أتاحتها )٢٠٠٢:خير(مدرسة ابتدائية ٢٤يترك سوى 

الدعاية والتبشير ومحاربة الثقافة العربية والتجرينية وحاولت  إلىجهودها  ضئيلة للغاية وانصرف

ن الهدف من ،وكا) إرترياابوبكر ،جذورالثقافة العربية والتعليم في (أن تفرض اللغة اإليطالية  إيطاليا

في هو إعداد مترجمين يجيدون اللغة اإليطالية لالستفادة منهم  إيطالياعدته برنامج التعليم الذي أ

 إيطاليااالعمال االدارية والعسكرية وبمشاريع النتمية ، ولم يكن الطالب يدرس شيئا غير تاريخ 

جبهة تحرير .(وأمجادها وبعض العمليات الحسابية البسيطة التي تساعده على تنفيذ المهام اليومية 

  . )٨،ص١٩٩٠،، إرتريا
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 ٢٠حلتين االبتدائية والثانوية ، فقد كان هناك في مران هناك منهج شبه شامل لتعليم اإليطاليينبالمقابل ك

أي ) ليشيو(وواحدة ) جناسيو(وواحدة ثانوية ) اعدادية(مدارس متوسطة ٦مدرسة ابتدائية لإليطالين  و

عداد معلمي المدارس ومعهد لإل) وس األولية في الهندسةللتجارة والدر(مدرسة ثانوية عليا ومعهد فني 

  ).١٢٩،ص٢٠٠٢خير،(االيطالية 

ن في حين كان يعامل األهالي الوطنيولى وا يعتبرون مواطنين من الدرجة األكاناإليطاليين وهكذا فإن

خام الالزمة نتاج المواد الو الثالثة والمطلوب منهم العمل إلعلى اساس انهم من الدرجة الثانية ا

ين احتياطياً عاما رترياإليطاليون في ا في الجيش االيطالي ،وقد وجد اإلن يخدموللصناعة االيطالية وأ

خرى مثل ليبيا المستعمرات األ إلىلتجنيد في صفوف الجيش االيطالي حيث أرسلت إعداد كبيرة منهم 

  )٤٠٠،ص١٩٩٤أبو بكر ، (الصومال 

نتج عن وجود المستوطنين أثر اجتماعي  إلىن تنتهى فترة االحتالل االيطالي دون أن نشير اليمكن أ

والذين ) من اب ايطالي وأم إرترية(ن المولودين اإليطاليينات األلوف مونعني بذلك عشراإليطاليين

مع كل مايالقونه  إيطاليا،فقد اختار قسم منهم العيش في اإليطاليينواجهوا مأساة االنتماءبعد رحيل 

أمهاتهم  أرض إلىفي حين انحاز جزء منهم ) يطاليأصلهم اإل(من حواجز ونفور وشك في هناك 

ة، اإلرتريجبهةالتحرير(مع مافي ذلك أيضا من ضغوط نفسية وعزلة اجتماعية  اإرتريوارتبطوا ب

  )  ١٠ص١٩٩٠
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  :)م١٩٦٢-م ١٩٤١(البريطاني وفترة تقريرالمصيراالنتداب 

فـي عـام    إرتريـا  إلـى ) أمريكا، االتحادالسـوفتي ،بريطانيـا، فرنسـا   (دخلت قوات الحلفاء        

ـ  إرتريـا نازلـت عـن   في الحرب ت إيطاليام ، لما هزمت ١٩٤١ لمعاهـدة لوكسـمبورج مـع     اًوفق

، ولكن البحث يـدور بـين الحلفـاء حـول مصـيرها، واسـتقر        إرترياتأجيل الحل النهائي لمشكلة 

مصـيره ، واصـبح    إرتريـا شـعب  ان يقـرر   إلى إرترياالرأي أن تتسلم بريطانيا مقاليد الحكم في 

في حفـظ األمـن علـى قـوة مـن الشـرطة        ، واعتمدت إرتريامديرا لشؤون " لونكرك"البريجادير

  ).٤٢٧،ص١٩٩٤ابوبكر،(ون وبعض السودانين اإلرتريالمواطنين افرادها من 

 إرتريـا كانت فترة االحتالل البريطاني مرحلة انتقالية بكل مـا تحمـل الكلمـة مـن معنـي ، ف          

واإلدارة أصـبحت واضـحة    إثيوبيـا ستقرر مصيرها على يد الحلفاء وأطماع الدول بما فـي ذلـك   

جبهـة  (كبر وأكثر الفوائـد الماديـة فـي اقصـر وقـت ممكـن       بريطانية تحاول الحصول على أال

  )١٩،ص١٩٩١، إرترياتحرير 

جـة ظـروف الحـرب العالميـة     حالة من الركود االقتصـادي فـي هـذة الفتـرة نتي     إرترياعانت  

ـ  اإلرتريوانتشارالبطالة ، نتيجة تسريح أعداد كبيرة من  الثانية فـي الجـيش    اًانوا جنـود ين ممـن ك

التـي كـان يعمـل بهـا عـدد كبيـر       لقاعدة البحرية الملكية في مصوع غالق ااإليطالي ، ونتيجة إل

راضـي  استصـالح األ  إلـى خـرى  العـودة مـرة أ   إلـى ين اإلرتريين ، وقد دفع ذلك باإلرتريمن 

ـ  يطاليـة  عت الزراعـة ،كمـا سـاهمت الخبـرة اإل    التي هجرت في عهد االحتالل االيطالي ،فانتعش

قامـة بعـض الصـناعات االسـتهالكية والمـزارع المتخصصـة فـي المحاصـيل التقدميـة          إ في

  ).٥٥،ص١٩٩٦عودة، (للتصدير 
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   :التعليم في ظل االحتالل البريطاني

وجود الكتبـة وصـغار المـوظفين اإلداريـين السـتخدامهم فـي شـئون         إلىدفعت الحاجة        

ين ، دفعـت بريطانيـا   اإلرتـري ة البريطانيـة والمـواطنين   اإلدارة وليكونوا حلقة وصل بين السـلط 

مـدير المعـارف البريطـاني ، تأسـيس المـدارس       )الكولونيل إسـنيل (االهتمام بالتعليم ،فشجع  إلى

 االبتدائية واالعدادية ،وأقامت إدراة المعارف معهد للمعلمـين فـي أسـمرا ، واسـتعانت بمدرسـين     

علـيم فـي المنـاطق اإلسـالمية ،والتجرينـة      زيـة لغتـي الت  نجليمن السودان ، وجعلت العربية واإل

نجليزية لغة تعليم في المناطق المسيحية ، ثم إنها فرضـت منـاهج متباينـة فـي التعلـيم بـين       واإل

  )١٨٣،ص١٩٨٤سبي، (المنطقتين 

ولم يكن هذا التقسيم الثقافي بدون مـرام سياسـية ، وذلـك أن السياسـية البريطانيـة كانـت             

بتقسمها على اساس ديني ،وذلـك بضـم المحافظـات اإلسـالمية الـثالث       إرترياا مصير تحدد سلف

السـودان ،وضـم    إلـى التي كان االنجليز يطلقون عليها المنطقة الغربية ، وهي أغـردات وكـرن   

والشواطئ بما فيها العاصـمة أسـمرا ، وكـل مـن مينـاءي مصـوع وعصـب        ة اإلرتريالهضبة 

ـ  )٥٥،ص١٩٩٦عودة ،.( إثيوبيا إلى التـي مارسـتها   ت بريطانيـا نظريتهـا المفضـلة    ،وبهـذا طبق

 إرتريـا جهـة ال تسـتحقها ،وفـي حالـة      إلىا ال تملكها أرضقبل ذلك في فلسطين وهي أن تعطي 

جبهـة التحريـر   (سـرائيلي  الـدور اإل كانت هي الجهة التي اختارتها بريطانيـا للقيـام ب   إثيوبيافإن 

،١٩٩٠.(  

ـ  ١٩٤٧وفي نهاية عام  و  إرتريـا )١٥٤(معلمـاً مـنهم   )١٥٨(د فـي هـذه المـدارس    م كـان يوج

يطاليـة، وكـان   لذين كـانوا يدرسـون فـي المـدراس اإل    تلميذاً، وقسم هام من المعلمين ا) ٥٢٥٩(



٤١ 
 

اللغـة االنجليزيـة والتربيـة الوطنيـة      إلـى المنهج الذي يدرس منهج مصري وسوداني باإلضـافة  

  ).١٣٣،ص٢٠٠٢خير،(والفتيات  والصحة العامة والفنون وإدارة المنزل للفتيان

  :ة اإلرترينشوء الحركة الوطنية 

، حيـث كـان   اإلرتريكانت هذه الفترة مرحلة دقيقة وخطيرة فى نفس الوقت بالنسبة للشعب          

اإلدارة بالرغم من الصـفحات التـي مألتهـا سـوادا     وحقه في تقرير المصير،  االستقالل إلىيتطلع 

ير المصير وبالرغم من المؤامرات الرخيصة وعمليات القهر والتزييف التـي  رالبريطانية خالل فترة تق

ن مرحلة تقرير المصير تتضمن صفحات مشـرقة ومواقـف   إبالرغم من كل ذلك ف – إثيوبيامارستها 

كانت قيادات الحركة الوطنية تعي تماماً جسـامة المسـؤولية التـي    . ة اإلرتريمجيدة للحركة الوطنية 

وتناقضـاته   اإلرتريعاد التحديات التي تواجهها كما كانت تدرك تماماً سلبيات الواقع أمامها وتعرف أب

لـذا  . متساوية تقريباً   بصورة مسلمين ومسيحيين إلىون اإلرتريخاصة التناقض الطائفي حيث ينقسم 

) الوحـدة (   منذ البداية كـان سـالح  ة اإلرتريالفعال الذي لجأ إليه قادة الحركة الوطنية ) السالح(ن إف

جبهـة  (.لتجاوز االنقسام الداخلي مـن جهـة ولمواجهـة التحـديات الخارجيـة مـن جهـة ثانيـة        

  )٢٢،ص١٩٩٠ة،اإلرتريالتحرير

تكون أول تجمع وطني يضم المسلمين والمسيحيين في العاصمة اسمرا وكانت  م١٩٤١ففي عام       

وأطلـق  ) شخصا من كل طائفة ١٢(قيادة هذا التجمع تتكون من عدد متساو من المسلمين والمسيحيين 

ورغـم الصـعوبات السياسـية      ) .محبـر فقيـري هقـر   ) ( جمعية حب الوطن( على التجمع اسم 

فـي مجـاالت   أن تحقق نجاحات ملموسة  واالجتماعية والتعقيدات الثقافية والدينية استطاعت الجمعية

  :منها
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في إطار محاربة فكـرة تحـريم   فمثالً  ،إلغاء الحواجز المصطنعة بين المسلمين والمسيحيين  - ١

 –قامـت قيـادة الجمعيـة    ) إرترياوقد كانت سائدة في (ذبيحة المسلم على المسيحي والعكس 

جبهـة التحريـر   .(منزل مسلم واألخـرى فـي بيـت مسـيحي     بتناول وليمتين أحدهما في 

  )١٩٩٠ة،اإلرتري

 ي كـان يقـوم بـه   ين وتقديم االحتجاجات ضد أعمال القتل والنهب الـذ اإلرتريرفع تظلمات  -٢

 .ين وبحماية البريطانيين اإلرترييطاليون ضد اإل

نضاالت ضد التميز العنصري والعرقي الذي صاحب قدوم النظام الفاشي اإليطـالي ،وضـد    - ٣

تسـفاي،  (.نيسلموا أسلحتهم في زمـن االيطـاليو   الذين لماإليطاليينالجرائم التي كان يرتكبها 

 .)١١٣،ص٢٠٠٧

تحركها إلجهـاض الجمعيـة    إثيوبياأهداف الجمعية السياسية بوضوح بدأت  تولكن بعد أن تبلور    

الـذمم وممارسـة   ، بشراء )إثيوبياوزير الخارجية (حيث قام كل من اسفها ولد ميكائيل ولورتر وتأزاز 

مختلف الوسائل الحتواء جمعية حب الوطن وتحريفها عن هدفها ،فأصبحت الجمعية تدعو لالنضـمام  

غ ضـخمة  زمرة الجمعية الجديدة بمبال إثيوبيا، وزودت ) أو الموت إثيوبيا(شعارها  بح،وأص إثيوبيا إلى

الدين لتحقيق أغراضها ، فمـذ   إثيوبياووسائل قمعية ودعايئة للترويج لتوجهها الجديد ، وقد استخدمت 

ـ ١٩٤١عام  رى م أصبح كل راهب في الكنيسة القبطية داعيا للقضية األثيبوبية وأصبحت كل كنائس الق

، وقـد أخـذت   )٢٠٧،ص١٩٧٩تركي، (إثيوبياب إرترياة من أجل دمج اإلثيوبيأوكار للقومية ة اإلرتري

ت إنذار أصدر إرترياذلك فإن الكنيسة القبطية في  إلىضافة مواعظ الدينية طابعاً سياسياً ، إالخطب وال

إن الكنيسة لن تجرى ممارسة جاء فيه  إثيوبيافي صحيفة  إثيوبياللمسيحيين الذين لم يؤيدوا االتحاد مع 

وجد فقد فراد عوائلهم ، وعليه أعضاء الكتلة االستقالل وال أو الزواج أو الدفن أو الغفران ألالمعمودية 
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و هجر معتقـداتهم  ين المسيحيون أنفسهم أمام أحد الخيارين ، اما العضوية في كتلة االستقالل أاإلرتري

  )٥٦،ص١٩٩٦، عودة(ةالديني

لها واجهات سياسـية تسـاند وتـدعم     ، أن توجد ا النحو، إغراء وتهديداًعلى هذ يوبياإثوقد استطاعت 

 إلـى نشر أهدافها ،و إلىساس طائفي، وعلى أة اإلرتريانقسام الحركة الوطنية  إلى ادعاءاتها بشكل أدى

ضـد   نها مارست أعمال اإلعمالإبمجرد اإلغراء والتهديد بل  إثيوبياتواري هدف االستقالل ، لم تكف 

لديها ، ذلك أنه من الحقائق التـي ال   إرترياكل القيادات التي رأت فيها معوقا لتحقيق أهدافها في ضم 

ين أجبروا إبان االضطربات السياسية التي امتدات مـن  اإلرتريتقبل الجدل أن الكثيرين من المسيحيين 

الطـرق ،  وغير ذلك مـن   خوفا من االرهاب واالغتياالت إثيوبياعلى تأييد االتحاد مع ١٩٥٢-١٩٤٥

،وارتكبت هذه سلسلة من أعمال )شفتا(نظمت عصابات مسلحة عرفت باسم قد  إثيوبيان الحكومة ذلك أ

وكان مـن أقـبح الجـرائم التـي     . ين المناضلين من أجل حريه بالدهم اإلرتريرهاب والفتك ضد األ

زعماء حزب الربطـة اإلسـالمية    ارتكبتها هذه العصابات ،إقدمها على اغتيال عبد القادر كبيري، أحد

 –أحد زعماء كتلـة االسـتقالل    –م في أحد شوارع أسمرا ، كما تعرض ولدآب ولدماريام ١٩٤٩في 

سبع محاوالت اغتيال بالرصاص والقنابل اليدوية والسم لكنه نجا بأعجوبـه ،وقـد اغتالـت هـذه      إلى

غتالت في الفترة ما بـين أكتـوبر   م ،كما ا١٩٤٨العصابات واحدا وعشرين من أنصار االستقالل عام 

  ).٩١،صة اإلرتريمحمود،القضية (إرتريام ثمانية عشر مناضال ١٩٥٠م وفبراير ١٩٤٩

ـ ة تخفي مساندتها لهذه العمليات ، فقد كانت الصحف اإلثيوبيولم تكن الحكومة       ة تصـف  اإلثيوبي

) عدي أبـو (مقاطعة  إلىحق اللجوء ة تمحنهم اإلثيوبيهؤالء االرهابيين بالوطنيين ، بل كانت الحكومة 

  )١٩٨،ص١٩٨٤سبي، (، وكانت تعالج جرحاهم في مستشفياتها رتريافي اقليم تجراي المجاور إل
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  :مذبحة أسمرا

فجعاً كان له انعكـاس كبيـر علـى    م حدثاً م١٩٤٦من أغسطس  ٢٨ربعاء شهدت أسمرا يوم األ     

ر كان ها، فقد صادف أن اليوم المذكوياسي المستقبلى لجواء السياسية لتلك الفترة ، وعلى المسار الساأل

ثناء ذلك حدث شجار يين يومهم في أماكن اللهو ، وفي أيوم العيد، حيث قضى عدد من الجنود السودان

 إلـى ين الذين كانوا في مكان اللهو، وتطور الشجار اإلرتريبين أحد هؤالء الجنود السودانيين وبعض 

حابل بالنابل ، فأسفر عن مقتل أحد السودانيين وجرح عـدد قليـل آخـر ،    حالة فوضوية اختلط فيها ال

وعندما سمع زمالؤهم الجنود بهذه الواقعة ، وكان عددهم يبلغ السبعين جندياً حملوا أسلحتهم الناريـة   

وهجموا على وسط المدينة وخاصة األحياء التي رأوا أن المسيحيين يقطنوها ، حيث كان قـد قيـل إن   

دي هم من المسيحين ، فشرعوا يقتلون كل من صادفهم في الطريق ممن كان يعلق صليبا في قتلة الجن

وجرح نحو  إرتريا٤٦صدره أو ال يلبس عمامة أو كوفية ، واستمرت هذه المذبحة ساعتين قتل خاللها 

 إلـى الحادثـة   جرح ثالثه عشر آخرون، وقد أدت هذهسبعين آخرين بينما قتل من السودانيين ثالثة و

  )١٩٨،ص٢٠٠٧تسفاي ،( إرترياشغال نار الفتنة بين المسلمين والمسحيين في إ

موار ، يتميز بالخبث والذكاء ،فقد حرص اإلنجليز على تـرك  وكان تعامل اإلنجليز مع هذه األ       

نجليز يحاولون الظهور وكـأنهم  وكان اإل.اإليطاليينمعظم األعمال التي يمكن أن تجمعهم بالمواطنين و

والسودانيين بالمهـام  اإليطاليينلذا تمثل أسلوبهم في تكليف .الخالفات والصدمات التي كانت تحدث فوق 

ليه األمـن والشـرطة ،          التي تتطلب االحتكاك بالمواطنين ، بما في ذلك من الحساسية منها مثل مسؤو

عد ذلـك المسـؤول   ب ليأتي اإلرتريسلوب يجعل هؤالء ضحايا ثورات الغضب والغليان وكان هذا األ

تسـفاي  (دور المصلح ، محققا بذلك مكاسبه السياسية فـي كسـب ود المـوطنين    اإلنجليزي ليمارس

  ) ١٠١،ص٢٠٠٧،
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  : فشل اجتماع بيت جرجيس

م عقد اجتماعا فـي بيـت جـرجيس مـن الطـائفتين للنظـر فـي مصـير         ١٩٤٦في عام        

المرصـاد  كعادتهـا كانـت ب   يوبيـا إث،وهو اجتماع ضم زعماء جمعية حب الـوطن ،ولكـن    إرتريا

ـ   إلـى هذا االجتماع حتى ال يتواصل المجتمعـين  إلفشال   إثيوبيـا مـع طموحـات    أرضشـئ يتع

عـن طريـق عمالئهـا فقـد أحاطـت المجتمعـين بعناصـرها         اإلثيـوبي ،وجاء الفشل بالتـدخل  

ابـو  (رهابية حاملة مختلف أنواع األسلحة مـن مسدسـات وقنابـل يدويـة وسـيوف وسـكاكين       اإل

  )   ٤٣٥،ص١٩٩٤بكر ، 

 مبر وقـد تـم خاللهـا االتفـاق     من نـوف  ١٦ولى في االجتماع على مرحلتين ، كانت األ انعقد      

ن يعقد االجتماع الـرئيس بعـد أسـبوع مـن ذلـك      دون أى مشاكل على أجندة االجتماع ، وتقرر أ

قـانون حريـة   بلبـه  جندة التي كانت تحتوى على اثنى عشر بنـداً مـن بينهـا المطا   لمناقشة هذه األ

هـذا   عقـد  تحـدد وقفـد  الصحافة واللغات والعقيدة وتكـوين االحـزاب والحقـوق الديمقراطيـة ،     

  ) .٢١٣ص٢٠٠٧تسفاي، (م١٩٤٦من نوفمبر ٢٤االجتماع 

، ولكـن لـم يكـن ضـابط      إثيوبيـا ول عدد كبير من مؤيدى االتحاد مـع  االجتماع األحضر      

بأسـمرا ، حيـث كـان قـد سـافر       اًأثناء ذلك موجود ى سالسىالكولونيل نقا هيل اإلثيوبياالتصال 

اديس أبابا بعد مذبحة اسمرا ، لوكـان الكولونيـل موجـوداً بأسـمرا لمـا كـان ممكنـا حتـى          إلى

سـباب فشـل هـذا    عن عقد هـذا االجتمـاع ،وفعـال كـان أحـد أهـم أ      حدوث ذلك التفاهم ناهيك 

ـ   ل االجتمـاع الثـاني بيـوم اسـتطاع فيـه      االجتماع حيث عقد اجتماع مع من يؤيدون االتحـاد قب

  )٧٤،ص١٩٨٥تريفاسكيس،(األحداثتغير مجرى 
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وصـل وفـدنا فـي    : ويذكر السيد ولد آب ولد ماريام تفاصيل االجتماع على نحـو دقيـق فيقـول    

موعده عند العاشرة صباحاً وأخذنا موقعنا، وبعد فترة جـاءوا هـم وكانـت معظـم قيـاداتهم مـن       

ـ  ا كـانوا مـن المسـلمين ، وكـان أول المتحـدثين بالتـا دمسـاس ولـد         المسيحين، ونحن غالبيتن

  :ميكائيل حيث افتتح االجتماع قائأل

إنكـم تخطئـون ،فـالمرء ال    .. يا اخواتنا الـذين تزعمـون أنكـم دعــاة االسـتقالل      "          

هـى بمثابـة األم    إثيوبيـا أمـه اوأبيـه ، و   إلـى يطالب بوضع شروط عند االنضمام أو االنتمـاء  

فكـار وتتحـدوا معنـا وتنضـموا إلينـا ، وعلـى       لهذا ندعوكم أن تتخلواعن هـذه األ  .األب لنا و

حتـى الفيـورارى قبـر    ... منوال هذا الحديث نفسه ، نهض آخـرون ورددوا المضـمون نفسـه    

ــد      ــر ق ــا أن األم ــدها أدركن ــها ، وعن ــة نفس ــر وردد النغم ــي األخي ــض ف ــتقل نه مس

  ).٢١٥،ص٢٠٠٧تسفاي،"(فسد

فشل االجتماع على االتفاق ولـم يخـرج بنتيجـة ،ولكنـه  جعـل المسـرح السياسـي         وبهذا     

واضح المالمح والتوجهات ، فمنذ ذلـك الوقـت أصـبحت الخيـارات واضـحة ، وبنـاء        اإلرتري

وحـات واضـحة ومحـددة ، فبـدأت تكـون      عليه أصبح تكتل كل حركة أو تنظيم مبنياً علـى أطر 

  .حزاب سياسية ذات رؤية واضحة أ

  :حزاب السياسية اال

   :حزب الوحدة  - ١

ولكنه اتخـذ شـكله الرسـمي والفعـال بعـد انضـمام بعـض قيـادات          ٥/٥/١٩٤١تأسس في     

 )تـدال بـايرو  (وكان مقـره فـي اسـمرا وسـكرتيره العـام      .  ١٩٤٦جمعية حب الوطن إليه عام 
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ـ  إثيوبياوكان برنامجه يدعو للوحدة غير مشروطة مع  ـ مع أرضويع حكـم  ة مطلقـة عـودة ال  أرض

مـن جانـب    اًويرفض الوصايا األجنبية بما في ذلك التقسيم ،وهـذا الحـزب كـان مؤيـد     لىايطاإل

،على رأسـهم األب مـرقص بطريـرك الكنيسـة األرثوذكسـية      إرتريـا رجال الدين المسيحيين في 

م تقريبـا يجمـع توقعـات مـن الشـعب ملتمسـا يطالـب        ١٩٤٣الذي بدأ فـي أوخـر    إرتريافي 

  .)٤٤٠،ص١٩٩٤ابوبكر(إثيوبيا ة الفورية معبالوحد

  : حزب الرابطة اإلسالمية   - ٢

برئاسة السيد بكري عثمان الميرغني وأصبح الشيخ إبراهيم سلطان على  ٤/١٢/١٩٤٦تأسس في     

 إلـى مقراً لها وأهم أهداف الرابطة كانت الدعوة ) كرن(سكرتيرا عاماً لها واتخذت الرابطة من مدينة 

فوري وإذا تعذر ذلك قبول الوصاية البريطانية لمدة عشـر سـنوات تمـنح    واستقاللها ال إرترياوحدة 

بعدها االستقالل ولكن في فترة الحقة تنازلت الرابطة عن االقتراح الثاني بعد أن رأت مناورات  إرتريا

  . بريطانيا واكتفت بالمطالبة بوصاية األمم المتحدة إذا تعذر االستقالل الفوري 

 –كـرن   –الرابطة من المسلمين ومراكز نشـاطها المنـاطق اإلسـالمية     كان جميع أعضاء        

وبالطبع في اسمرا العاصمة بحكم كونها عاصمة وطنية فيهـا   –عصب  –تسني  –مصوع  –اغردات 

  . جميع الفئات 

  :) أو حزب األحرار التقدمي( الحزب التقدمي الحر   -٣

وحـدة واسـتقالل    إلـى قرا له وكان يدعو م  )عدي قّيح ( وجعل مدينة  ١٩٤٧تأسس في فبراير     

التقـدمي الحـر والرابطـة    (والمالحظ أن برنامج الحزبين. بعد فترة وصاية من األمم المتحدة  إرتريا

ففي حين . كل من الحزبين إليها والفرق الوحيد كان في القاعدة التي يستند . كان متطابقا   )اإلسالمية 
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معظم قاعدة الحزب التقدمي الحر من المسيحيين وكان رئيسـه   كانت قاعدة الرابطة من المسلمين كان

  ) . دجزماش ابرها تسما(

هما التنظيمان الوحيدان اللـذان تأسسـا   ) الرابطة اإلسالمية والتقدمي الحر( وكان الحزبان           

  .  وتصب فيها) إرتريا(بمبادرات وجهود إرترية خالصة ولذا لم يكن غريبا أن تطلق أهدافهما من 

  :  يطاليااألحزاب الموالية إل  - ٤

ولكنها قامت بعد ذلك بتكوين عدة  ١٩٤٧عام ) بروإتاليا(بتأسيس حزبها الكبير  إيطالياقامت           

والحـزب المـوالي   . جمعيات ولجان لنفس الغرض وهو استمرار الوصاية اإليطاليـة دون شـروط   

وتشبعت أفكـارهم   إيطالياين ارتبطت مصالحهم بكان يتكون من مسلمين ومسيحي) وهذا اسمه( يطالياإل

  . بالثقافة اإليطالية 

  :ة اإلرترييطالية الرابطة اإل -٥

 الـد  الموفتـرة طويلـة فضـال عـن     الذين عاشواهناك  إرترياالذين ولدوا في اإليطاليينوكانت تضم 

تغـذر   ،فـإذا  الية،وكانت الرابطة تطالب بالوصاية اإليطت إرترياإيطاليين وأمهات  ءين من آبااإلرتري

الكبرى أو هيئة تختارهـا   ماية حكومة تختارها الدول األربع،وح رترياهذا الحل فاالستقالل الفوري إل

  .حين اعالن االستقالل إلىاألمم المتحدة في فترة االنتقال 

  :ين اإلرتريرابطة المحاربين القدماء  -٦

ين اإلرتـري مـن الجنـود   ة اإلرتريماء تكونت رابطة المحاربين القد ١٩٤٧وفي نفس العام           

وهذه الرابطة كانت مطالبهـا بالدرجـة   . الذي كانوا في خدمة الجيش اإليطالي ) مسلمين ومسيحيين(
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ة بإيعاز مـن  اجتماعية واقتصادية للمطالبة بحقوق الجنود ولكنها فيما بعد تبنت شعارات سياسي ولىاأل

  )٦٨، ص١٩٩٦عودة، (  . إيطاليا

  : مم المتحدةفي األة رترياإلالقضية     

كان مستقبل المستعمرات اإليطالية السـابقة فـي افريقيـا مـن بـين مشـاكل مابعـد الحـرب             

العالمية الثانية التي كانت موضوع خالف كبيـر وأخـذ ورد ، وقـد بحثـت هـذه المشـكلة بـادئ        

ـ        م ١٩٤٧ام بدء بحثاً وافياً في مؤتمر الصلح الذي انعقد فـي بـاريس فـي شـهر فبرايـر مـن ع

والصـومال ، وقـد    إرتريـا عن جميع حقوقهـا فـي السـيادة علـى لبيبـا و      إيطاليا،حينما تنازلت 

قـرر بعمـل مشـترك مـن     نصت معاهدة الصلح على أن المصير النهائي لهذه البالد ، يجـب أن ي 

ــدول األ فرنســا،الممكلة المتحــدة،الواليات المتحــدة ، االتحــاد (ربــع العظمــى وهــيجانــب ال

اتفـاق خـالل عـام واحـد،      إلـى ذا عجزت هذه الدول عن الوصـول  ا إ،أم )السوفيتي

  )٤٥٠،ص١٩٩٦ابوبكر،(الجمعية العامة لألمم المتحدة  إلىفإن المشكلة ترفع 

ذلـك كانـت هنـاك     ، ونتيجـة  اتفاق خالل سـنة   إلىوبالفعل لم تتمكن الدول األربع من الوصول 

ـ ه القضـية  تجـا ف متغيرة بتغير األوضاع الدوليـة  ربعة مواقأ كانـت   ، فبريطانيـا التـي  ة اإلرتري

القوى العظمى األولى التى حلت مكانها الواليات المتحـدة األمريكيـة ، أصـبحت تعـاني مـن       تعد

الضعف ، بسبب تنامي حركات التحررالوطنيـة فـي مسـتعمراتها المختلفـه، لـذا كـان تركزهـا        

ـ    ين أحـدهما  جـزأ  إلـى  إرتريـا يم منصباً على الحفاظ على ما تبقى لها من نفـوذ ، فقترحـت تقس

يدخل تحـت إدارة االمـم المتحـدة ، وقـد رفضـت فرنسـا هـذه         والنصف االخرى ثيوبيايمنح إل

نهـا تخشـى أن تثـور افريقيـا ،وفرنسـا لـم تكـن        ات ونظرت اليها بارتيـاب بـالغ ، أل  المقترح
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اإلبقـاء علـى   مستعدة االستماع لمفردة االستقالل ، وانطالقاً مـن ذلـك قـدمت اقترحـاً يطالـب ب     

شراف الـدولي عليهـا ،ولكنهـا طالبـت بـأن      المستعمرات اإليطالية تحت الوصاية اإليطالية مع اإل

 مريكـي لك منفـذاً علـى البحـر ، الموقـف األ    بذ إثيوبيالتجد  إثيوبيايكون ميناء عصب من نصيب 

انطالقـاً مـن   مريكيون يطرحون أنفسـهم قـوة معاديـة لالسـتعمار و    شهد تذبذباً كثيراً  فقد كان األ

ن يمـنح مينـاء   طرحوا أن تبقى كل المستعمرات اإليطاليـة تحـت وصـاية مشـتركة علـى أ      ذلك

ـ  إرترياوتحصل  ثيوبياعصب إل وام ، ولـم يكـن االتحـاد السـوفيتي أقـل      استقاللها بعد عشرة أع

ـ  بدايـة أن تـتم تقاسـم المسـتعمرات اإل    مريكى فقد اقترحوا في التذبذباً عن الموقف األ ين يطاليـة ب

رحوا وضع كـل هـذه المسـتعمرات تحـت الوصـاية      تالدول العظمى األربع ، ثم بدلوا موقفهم واق

  )٢٨٨،ص٢٠٠٧تسفاي،(االيطالية 

نيويـورك للتعبيـر عـن موقفهـا حـول       إلـى قد توجهت ة اإلرتريحزاب السياسية كانت األ       

الحـزاب السياسـية   ، وأصدرت اللجنة السياسـية قـرارا بأحالـة مطالـب ممثلـي ا      إرتريامصير 

والمنظمات في المستعمرات االيطالية لبحثها في لجنة فرعيـة ، اجتمعـت اللجنـة الفرعيـة شـهر      

أبريـل ،أدلـى    ٢٠سـالمية فـي   وفد حـزب الربطـة األ   إلىم ،حيث استمعت اللجنة ١٩٤٩ابريل 

ن ، مـع أ إرتريـا فيمـا يخـتص بتـاريخ    (الرابطة االسالمية قال فيـه   بابراهيم سلطان رئيس حز

ذا نفـذ  ، وإ إثيوبيـا مـن   اًطـالق جـزء  ة لقرون، اال أنها لم تكن علـى اإل البالد حكمتها دول مختلف

ـ   إثيوبيا إلى إرتريااقتراح ضم  ك سـيكون دون شـك منافيـا لمبـادئ األمـم المتحـدة،       ، فـإن ذل

  ) صراعات دامية في المنطقة  إلىيضاً سيؤدي ذلك وأ

عـام الحـزب االتحـادي ، وهـو الحـزب الـذي ينـادي        لا سكرتيرالبيان  إلىكما استمعت اللجنة 

نهم مثـل شـعوب جميـع المسـتعمرات     ين فـإ اإلرتـري مهما كانت خلفية (،وقال إثيوبياباالتحاد مع 
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 إرتريـا بالدهـم ،وان   إلـى صـورة   الحكم اإليطالي تحـت اي  إلىعودة لون بشدة رضاااليطالية يع

لحبـوب ، وان الحركـة التـي يمثلهـا االتحـاد      ليهـا ا إ إثيوبيـا ذ تصـدر  اقتصاديا إ إثيوبياترتبط ب

  ) اإلرتريحزب االتحاد انما تعبر تلقائيا عن جميع قطاعات المجتمع 

  :إرترياضم ب إثيوبياادعاءات 

  :ادعاء تاريخي : اوال 

مـن االمبراطوريـة االكسـومية التـي عاشـت منـذ        ال يتجـزأ  اًكانت جزء إرترياان             

مـن   لـم تكـن جـزءاً    إرتريـا القـرن التاسـع بعـد المـيالد ، وان      سنه قبل الميالد حتـى ٣٠٠

وانتزعوهـا مـن    إرتريـا احتلـو   اإليطـاليين لهـا ، وان   اًاالمبراطورية فحسب بل كنـت مركـز  

مـم  فـي أحـد اجتماعـات األ    اإلثيـوبي ليها كمـا ذكـر وزيـر الخارجيـة     ويجب أن ترد إ إثيوبيا

ـ المتحدة التي كانت تنـاقش القضـية    . )٥٦١وثـائق االمـم المتحـدة،ص   (م ١٩٥٠ عـام ة اإلرتري

 : ن نرد على هذه االدعاء بالنقاط التالية يمكن أ

ان مملكــة اكســوم التــي أنشــأها المهــاجرون الســاميون مــن قبائــل حبشــات  •

ال فـي عهـود متـأخرة    ن ،لم تكن تحمل اسـم دولـة الحبشـة إ   واجعازيان العربيتا

و  ضـمن واليـات أ  اليمـة إ شـة فـي النقـوش االكسـومية القد    ،فلم ترد كلمة الحب

الحاليـة ليسـت اسـتمراراً     إثيوبيـا ن ت تابعة الكسوم ، ومن هنا يتضح بأقبائل كان

 ).٢٠،ص١٩٨٥سبي،(لممكلة اكسوم التاريخية 

ـ سـنه علـى األ  ٧٠٠دولة مستقلة لمـدة   يطاليكانت قبل االحتالل اإل إرترياأن  • ل ق

ــك قطــاع ضــيق مــن األ انــت راضــي الســاحلية التــي كويســتثني مــن ذل
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تحـت   إرتريـا ن وقعـت  أ إلـى م ١٥٥٧االمبراطورية العثمانية تحتلها منـذ عـام   

  ).٢٥،ص ١٩٨٠محمود،(يطالي في نهاية القرن التاسع عشر االحتالل اإل

  االدعاء العرقي:ثانيا 

ان هناك تشابها في البنية العرقية واالجتماعيـة واللغويـة والدينيـة بـين سـكان                 

مـن  % ٥٦يـدينون بالمسـيحية والتـي تضـم     ة اإلرترين سكان الهضبة وإ، إثيوبياو إرتريا

هـي قبائـل اثيوبيـة     إرتريـا ن القبائل فـي  ،وأ إثيوبياوهم يؤيدون الوحدة مع  إرترياسكان 

وعليـه  ) ١٧٨، صإرتريـا وثـائق االمـم المتحـدة عـن     (إثيوبيـا ، ويسكن رؤساؤها في 

ن نـرد علـى هـذه    يمكـن أ  ، وبيـا إثي إلـى  إرتريـا ضم  اإلثيوبييطالب وزير الخارجية 

  : االدعاء بالنقاط التالية 

  

 اإلرتـري دقيقة عنـدما نطلقهـا علـى الشـعب     و عرق غير إن استعمال كلمة عنصر أ •

ومنذ عهود قديمة كانت معبرا للهجـرات الشـعوب التـي امتزجـت      إرتريان ،وذلك أل

يفها  لتصـن عناصرها  واختلطت دماؤها بالتزاوجات التاريخيـة ممـا ال يتـرك مجـاال    

 )٣٦،ص١٩٨٥سبي،.(ساس انتماءاتها العرقية اليوم على أ

ـ بـأن سـكان الهضـبة     إثيوبيـا من حيث االدعـاء  أما  • ـ والهضـبة  ة اإلرتري ة اإلثيوبي

ن وذلـك أل  إثيوبيـا  إلـى  إرتريـا ،فهذا تبرير غير منطقـي لضـم   ) التجرينية(يتكلمون 

ـ    إرترياهناك ثماني لهجات في  ـ يتكلم بها السـكان هـي التج ة والسـاهو  رى والتجريني

العربيـة التـي بهـا المسـلمون ، وتسـتعمل مـن        إلـى ضـافة  والبلين والكوناما باإل

ـ قـاليم الحـدود   لتي ذكرناها واحدة او اثنتان فـي أ اة اإلرترياللهجات  ة والتـي  اإلثيوبي
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تعرق بمقاطعة تجراي حيث السكان يتكلمون التجرينيـة وهـي ليسـت اللغـة الرسـمية      

 )٤٢،ص١٩٨٠محمود،.(إثيوبياستعمل في سائر انحاء وال ت ثيوبياإل

غيـر   خـر فهـو اآل  إثيوبيـا ن سكان الهضبة المسيحية يحبذون دمجهم مـع  أما القول بأ •

ثر الكبير فـي هـذا المجـال مـن أجـل تمزيـق وحـدة        صحيح ، فقد لعبت الكنيسة األ

وبريطانيـا ، حيـث كـان مـن      إثيوبيـا طائفيا تساندها في كـل مـن    اإلرتريالشعب 

نـه  بـدافع  مـن المصـلحة الذاتيـة ذلـك أل     ن تؤيد االتحـاد بشـدة   الكنيسة أ مصلحة

مالكها الواسـعة التـي كانـت مصـدر ثـراء لهـا       سبق وأن انتزعوا منها أ اإليطاليين

فرصـة لالسـترداد تلـك الممتلكـات      إثيوبيـا  إلىوقوة لها ، ولهذا رأت في االنضمام 

 )٥٦،ص١٩٩٦عوده،.(

،هـو اآلخـر غيـر     إثيوبيـا هـي امتـداد للقبائـل فـي      إرتريا ن القبائل فيأما القول إ •

كانـت ميسـورة وسـهلة بسـبب قـرب       إرتريا إلىالهجرة العربية  صحيح ،وذلك الن

ن هناك الكثيـر مـن القبائـل توجـد فـي      لعربي من الساحل االفريقي ، حيث إالساحل ا

أحمـد ،  .(  مثل الرشـايدة ،المنسـع، بنـي عـامروالجبرتي     إثيوبياال توجد في  إرتريا

  )٢٩، ص٢٠٠٨

  العامل االقتصادي : ثالثاً

ـ إ إرتريـا خرى لالمم المتحـدة لضـم   ة ادعاء أاإلثيوبيقدمت الحكومة          ا وهـو التاكامـل   ليه

مـن الناحيـة    إثيوبيـا غيـر قـادرة علـى الحيـاة بـدون       إرترياقليمين ،وكون االقتصادي بين اإل

مـن غيرالـواقعي علـى    ( اإلثيـوبي الخارجيـة  االقتصادية في حالـة اسـتقاللها ،وذكـر وزيـر     

 إثيوبيـا جـزء مـن    إرتريـا مستقلة فمن الناحيـة االقتصـادية معظـم     إرترياطالق مفهوم قيام اإل
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وثـائق االمـم   )(اخـتالال شـديدا   قليم اختـل تـوازن تجـاري   على صعيد العملي فإذا استقل هذا اإل

  :لتالية ويمكن ان نرد على هذا االدعاء بالنقاط ا) ١٧٩المتحدة ،ص

غيـر مكتفيـة    إرتريـا دارة البريطانية لعبت الدور الكبير فـي هـذا الصـدد لجعـل     اإل نإ •

فـي خطابـة اعتمـد     إثيوبيـا ،فنرى وزيـر خارجيـة    إثيوبيااقتصاديا وبالتالي تعتمد على 

 )١٠٢،ص٢٠٠٧تسفاي،(على التقرير البريطانية 

قتصـادية ، فالمجاعـات التـي حـدثت     من الناحيـة اال  إثيوبياو إرترياردنا المقارنة بين اذا أ •

مـن افقـر الشـعوب     إثيوبيـا شـعب  اطالقـا، وان   إرتريالم يكن لها وجود في  إثيوبيافي 

منخفضة ولكنها افضـل مـن الحـال التـي كانـت       إرتريا،صحيح ان مستوى المعيشة في 

تمتلـك الكثيـر مـن الثـروات      إرتريـا ،حيـث ان  ) ١٧، ص١٩٧٤حـراز، (إثيوبياعليها 

لحوانيــة والبحريــة وغيرهــا كمــا ذكرنهــا فــي الفصــل الســابق ولكــن الزراعــة وا

 .مارات المتعابقة اساءت استخدمها عاالست

إال بنسـبة   رضال يملـك فالحوهـا األ  % ٩٠يحترف الزراعـة بنسـبة    اإلثيوبيان شعب  •

فقط ومعظم األراضي يملكها اإلقطـاعيون واألسـرة المالكـة والكنيسـة ، والواقـع      % ١٠

ال يقتصـر علـى حـدود الزراعـة أو التعلـيم أو الصـناعة        إثيوبياتعيشه  ن التخلف الذيأ

ـ جميع مرافق الحياة االجتماعيـة األ نه يشمل فإ رى ، وعليـه اليمكـن بـأي حـال مـن      خ

  )٥٤،ص١٩٨٠محمود، .(قطار االخرى عن فقر األ إثيوبيان تتحدث األحوال أ

  العامل االستراتيجي : رابعاً

ن بهـا كـان الهـدف منهـا إ     إرتريـا التي اشرنا اليها سابقا لربط  يوبيةاإلثكل االدعاءات           

مـن جانبهـا كانـت تؤكـد ان      إثيوبيـا دولة بحرية وهذا هو هـدفها االسـتراتيجي ،و   إثيوبياتصبح 
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جـوم عليهـا ، وبنظـرهم    نقطـة الزحـف واله   اإلرتـري ن الغزاة اتخذوا دائما مـن السـواحل   بأ

  )١١٧مم المتحدة،صوثائق األ(د استقاللهاادية لهم يهدمع إرتريادارة في وجود حكومة أو إ

ن مـا تدعيـه   إ(كر مـا قالـه المناضـل عثمـان عجيـب      ن نـذ للرد على هذا االدعاء يمكن أ     

 البحـر األحمـر  عـن   إثيوبيـا لـن يعـزل    إرترياحجة استعمارية تقليدية واستقالل  الماهو إ إثيوبيا

ـ    و يغلقه بوجهها بل سوف تقوم مصالح مشتركةأ طارهمـا هـذه المشـكلة    ي إبين البلـدين تحـل ف

ـ    ليست الدولـة األ  إثيوبيا،مع هذا ف ك مينـاء علـى البحـر فهنـاك     فريقيـة الوحيـدة التـي ال تمتل

 )ودهـا بحريـة ولـم يقلـل هـذا مـن مكانتهـا أو يزعـزع وج        فريقية ليس لها مـوانئ دولة أ١٥

  ).٦٣،ص١٩٨٠محمود،(

التاريخيـة منهـا والعرقيـة واالقتصـادية واالسـتراتيجية      ة ،اإلثيوبين ذكرنا جميع االدعاءات بعد أ

ـ ن القضـية  لهـا ، يتضـح أ   إرتريـا التي كانت تستند عليها اثيويبا لمطالبتها بضم  ليسـت  ة اإلرتري

كانـت   إثيوبيـا الوحـدة مـع   ا هـو الحـال فـي جنـوب السـودان الن      كم) قضية انفصالية(هي 

نمـا هـي   س ، أسـا جـد وحـدة مـن األ   انفصال مادمـت ال تو ساس فكيف يصبح مرفوضة من األ

  .واسترداد حقهم الطبيعي  اإلرترينسان لتحرير اإل إلىقضية تطمح 

  :إثيوبياالفيدارلية مع 

 ، بسـتقالل لبيبـا والصـومال    ٢٨٩-٤م قـرار رقـم   ١٩٤٩رت االمم المتحدة فـي  أصد          

ق مكونـة مـن بورمـا    رسال بعثـة تقصـي الحقـائ   قررت الجمعية العامة إ إرتريا، وبما يتعلق في 

وجواتيماال والنرويج وباكستان وجنـوب افريقيـا للتثبـت بصـورة أوسـع مـن رغبـات سـكان         

م ،ودرس مسـألة تقريـر مصـيرهم ،ثـم     وللتحقق من أفضـل الطـرق للترقيـة مصـالحه     إرتريا

   إرترياعداد تقرير للجمعية العامة تتضمن توصيات قد تراها اللجنة مالئمة لحل مشكلة إ
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  :  ن تأخذ بعين االعتبارنة أوعلى اللج

ومصـالحهم ، بمـا فـي ذلـك وجهـات نظـر الفئـات الجنسـية          إرتريـا رغبات سـكان   - ١

 .قليم وأهلية الشعب للحكم الذاتي اسية المختلفة في جميع مقاطعات اإلوالمذهبية والسي

 .من في شرق افريقيا مصلحة السلم واأل - ٢

وعنصـرية واقتصـادية بمـا فـي ذلـك      ومطالبها المبنية على أسس جغرافية  إثيوبياحقوق  - ٣

  )١٠٤ة، صاإلرتريمحمود،القضية (.البحر األحمرمنفذ  إلىالشرعية  إثيوبياحاجة 

جنة مختلفة بحيث كان مـن الصـعوبة إيجـاد تقريـر واحـد يمثـل       وكانت وجهات نظر الل    

م ١٩٥٠حزيـران مـن عـام     ٢٨الذي قدم للجمعية العامة لالمم المتحـدة فـي   أطراف اللجنة ، 

  :وكانت تتضمن ثالثة مقترحات وهي

 . اإلثيوبيتحت سيادة التاج  إثيوبياو إرترياقامة الوحدة بين أنه يجب إ - ١

 .باستثناء الوالية الغربية  إثيوبياعادة توحيد جميع مقاطعات البالد مع أنه يجب إ - ٢

 )٣٤، ص١٩٨١الخارجي ، اإلعالم .(االستقالل التام بعد وضعها تحت الوصاية  - ٣

م ١٩٥٠والتـي عقـدت عـام     ٣١٦مـم المتحـدة بجلسـتها رقـم     مـة لأل ت الجمعيـة العا تبن     

وحـدة تتمتـع باسـتقالل ذاتـي ومتحـددة مـع        إرتريان تصبح المشروع األمريكي الذي يوصى بأ

ربعـة عـن   صوتا ضد عشـرة أصـوات وامتنـاع أ    ١٦،بأغلبية  اإلثيوبيتحت سيادة التاج  إثيوبيا

  .التصويت 

قـد تضـمن مبـدأين     إرتريـا و إثيوبيـا حدة القاضي بقيام اتحـاد فيـدرالي بـين    مم المتإن قرار األ

  : ساسين هما أ
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ر المحليـة الداخليـة سـيادة تامـة ،مـع تحديـد       في جميع األمـو ة اإلرتريسيادة الحكومة  - ١

 .والحكومة االتحادية ة اإلرتريواضح معين لصالحيات كل من الحكومة 

ـ    ، بجميـع  إرتريـا نظام ديمقراطي للحكـم فـي    - ٢ رام لحقـوق  متطلباتـه وتحفظاتـه ، احت

  )١٠٩، ص ١٩٨٠محمود ، .(ساسية وحكم الشعب بالشعب اإلنسانية والحريات األ

  :لغاء الفيدرالية إ

ـ   م اإل١٩٦٢-١٩٥٢نوات العشـر مـن عـام    شهدت الس ود مشـروع القـرار   لغـاء التـدريجي لبن

ـ صدرته االمـم المتحـدة مـن قبـل الحكومـة      الفيدارلي الذي أ لغـاء  بـرز مراحـل إل  أ ة،اإلثيوبي

  :الفيدالية كالتالي 

ـ م أمـرت الحكومـة   ١٩٥٦بمناسبة اليوبيل الفضي لإلمبراطـور هيلـى سالسـي     - ١ ة اإلثيوبي

، واعتبـرت هـذا اإلجـراء ممـا يـدخل السـرور فـي نفسـية          اإلرتـري بإنزال العلـم  

 .االمبراطور 

تعـديل بعـض مـواد     اإلرتـري عضـاء البرلمـان   في نهاية نفس العام اقتـراح بعـض أ   - ٢

تعـديل مـادة اللغـة الرسـمية للدولـة       إلـى فطرحوا مشروعاً يـدعو    اإلرتريالدستور 

عضـاء  العربيـة والتجرينيـة ، ولكـن أكثـر أ    بدالً من اللغتـين  ) االمهرية (،لتكون اللغة 

 .البرلمان تصدوا لالقتراح 

 .ونها شراف الذين يمثلة االنتخابات وجعلتها تحت إاإلثيوبيفرضت الحكومة  - ٣

ورفـع العلـم    اإلرتـري ة رسميا بـإنزال العلـم   اإلثيوبيم أمرت الحكومة ١٩٥٩في نوفمبر  - ٤

 .محله  اإلثيوبي



٥٨ 
 

واســتبدالها بخــاتم  ة اإلرتريــم أمــر اإلمبراطــور بســحب خــاتم الحكومــة ١٩٦٠فــي  - ٥

 ) .ةاإلرتريدارة اإل(

ـ في نفس العام وضعت الحكومة االثوبية جميـع المـدارس    - ٦ التربيـة   تحـت إدارة ة اإلرتري

 )٨٧،ص١٩٨١الخارجي ، اإلعالم .( اإلثيوبيوالتعليم 

ـ م استطاعت الحكومـة  ١٩٦٢وفي نوفمبر عام        ة أن تسـوق عـددا مـن البرلمـانيين     اإلثيوبي

سـتناقش مشـروعا يتعلـق بـإدارة      جبرتهم على دخول القاعـة بحجـة أنـه   تحت تهديد السالح وأ

القـانونى قـام رئـيس     يـة وبلـغ عـددهم النصـاب    العدل ، وعندما التأم أعضاء الجمعيـة الوطن 

  :سفها ولد ميكائيل واعتلى المنصة وقال أالحكومة 

نقـاش وهـو آخـر مسـألة فـي القضـية        إلـى ن البيان الذى سأتلوه عليكم ال يحتاج مـنكم  إ(

،وليس ثمة ما تسـتطيعون عملـه سـوى قبولـه علـى عالتـه ، فباسـمكم جميعـا         ة اإلرتري

تبرنـا االتحـاد الفيـدرالي بـاطال وألغينـاه ، وأصـبحنا منـذ اآلن        الحاضر منكم والغائـب اع 

  )٤٤،ص١٩٩٤فداب ، ) . ( إثيوبيامع وطننا األم  اًمتحدين تمام
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  الثانيالمبحث 

  ةاإلرتريماقبل الثورة ة اإلرتريالصحافة 

  :يطالياإلستعماراالفي ظل الصحافة  

اإلعالم م يظهر أي تطور إعالمي في البالد وحتى ل إرترياتها ات المتعاقبة التي شهد ستعماراالب بسب

 ،في الظهور لم يكن إال مجرد أبواق استعمارية تخدم مصالح أسيادها وتسبح بحمدهم ليل نهار الذي بدأ

يطاليون رفع مستوى التعليم من الحريات العامة ،فلم يحاول اإليطالي تخلو كانت فترة االحتالل اإلف

 األستعمارحب االستقالل والرغبة في التخلص من  يناإلرتريأثار في ،ألن التعليم وفتح الحريات 

ين إال قدراً من التعليم يسمح اإلرتريااليطاليون مناهج التعليم بحيث ال يعطي ،لذلك فقد جعل 

كل ما كان كان  اإلرتريخبارية تمثل الشعب فلم تكن في تلك الفترة اي صحيفة أو نشرة إباستغاللهم ،

  )٢،ص٢٠١١على،.(يخدم مصالحها فقطو إيطاليايمثل 

 لجنة تقصي الحقائق لألمم إلىالمعلومات التي قدمتها اإلدارة العسكرية البريطانية  حسب       

والتجرينية  في ظل الحكم اإليطالي نشرة رسمية باللغات اإليطالية إرترياالمتحدة ، كانت تصدر في 

لألحداث ، وذلك اً ا كان يصدر يوميا ملخصكم. م ١٩٤١م و ١٨٩٢وذلك مابين عامي . والعربية 

صحيفة واحدة فقط تعرف  إرتريام ، واعتبارا من هذا التاريخ أصبحت تصدر في ١٩٢٨حتى عام 

بالعربية وأخرى بالتجرينية إال أنها  تتضمن صحيفتين باإليطالية وواحدة" كونديانو ارتريو "" باسم 

سماً جديداً هو اية واتخذت يطالوالتجرينية مكتفية باإل م عن نشر األنباء بالعربية١٩٣٥توقفت في عام 

) على أديس أبابا  اإليطاليينغداة استيالء  أي( م ١٩٣٦مايو١٦أسمها في فغيرت وعادت  ،) إرتريا(

  corriere ) جديداً هو سماًاوفي أكتوبر من العام نفسه أخذت  (corriero del impero)ليصبح
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eritreo) تحاد اال( مية الناطقة باسم االتحاد الصحيفة الرس نذ ذلك التاريخوأصبحت على مايبدو م

 . ن ألف نسخةيثالث ١٩٤٠نها كانت تطبع في عام إ، ويقال )للحزب الفاشستي اإلرتريالفيدرالي 

 هذه الصحيفة كانت تتفق وتتطابق مع سياسة الحزب الفاشستي أن سياسة إلىاإلشارة ويجدر هنا  

  )٣٤صوثائق االمم المتحدة، (

  : يطالية وهي انت تصدر عن الحكومة اإلخرى كوهناك أيضاً صحف أ

  "ةاإلرترياليومية  - ١

  .م١٩٢٨هـ الموافق ١٣٤٧حوالي  :تاريخ الصدور

  .الحكومة اإليطالية  : جهة اإلصدار

  العربية واإليطالية والتجرينية: اللغة

تين ، ثم صـارت تصـدر   كانت هذه الصحيفة تصدر في كل جمعة ، تارة بصفحة واحدة وتارة بصفح

  إرتريايوميا ، وهي أول صحيفة صدرت بالعربية في 

  بريد اإلمبراطورية - ٢

  .م١٩٣٦هـ الموافق  ١٣٥٥في عام  إثيوبيا حتاللابعد  :تاريخ الصدور

  .الحكومة اإليطالية  : جهة اإلصدار

  .العربية: اللغة

  .إرترياو وبياإثيكانت هذه الصحيفة تطبع في أديس أبابا وتوزع على المسلمين في 
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  "جريدة سافويا  - ٣

  .هجرية١٣٥٣م الموافق عام ١٩٣٤حوالي عام : تاريخ الصدور

  .الحكومة اإليطالية  : جهة اإلصدار

  .العربية: اللغة

  .إرترياكانت هذه الجريدة  ذات طابع عسكري ، وكانت توزع على الجنود في 
  

  في زمن اإلدارة اإليطالية دورا منحازا رترياإل واالجتماعية لعبت الصحافة في الحياة السياسيةوقد  

رتها والمواضيع التي تعالجها على صفحاتها تعكس سياسة ادإالذي كانت فيه  كل االنحياز وذلك بالقدر

 )٢٠٠٨ناود للكتاب، (. الفاشستي ومصالح الحزب

  :االنتداب البريطاني وفترة تقرير المصير  الصحافة في

ودخول اإلنجليز  إرتريافي الحرب العالمية الثانية وجالئها عن مع حليفاتها  إيطاليابهزيمة     

استقاللها، ويمكن اعتبار تلك الفترة البداية الحقيقية  إرتريابدأت األصوات ترتفع بضرورة نيل 

وأخرى بالوحدة مع  إرترياسم الشعب، فمنها التي تنادي باستقالل التي تتحدث باة اإلرتريللصحافة 

الصحف التي تصدر عن الحكومة البريطانية، وشهدت تلك الفترة قيام  لىإباإلضافة  إثيوبيا

، وتعبر عن مطالبهم سمهمالتالي ضرورة وجود صحافة تتحدث باوب إرتريااألحزاب في 

  )٣،ص٢٠١١على،(

 :الصحافة في فترة االنتداب البريطانيبعض المالمح الخاصة لوضع 

  . بعض القيود على أعمال الصحافة ونشاطاتهاأنظمة اإلدارة العسكرية البريطانية  ـ تفرض 1

وواحدة . صحيفة باإليطالية  ١٠األوربية  ـ يصدر القسم األكبر من الصحف الدورية باللغات 2
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 يناإلرتريعدد األهالي  إلىالسكان األوربيين  باإلنجليزية األمر الذي ال يتناسب مع نسبة

يتم عرضها  مالم إرتريار مقاالت تتعلق بمستقبل نش  م١٩٤٧ـ لم يكن بإمكان الصحافة في سبتمبر  3

أن معظم الصحف   رترياوقد الحظت لجنة تقصي الحقائق أثناء زيارتها إل. مسبقاً على الرقابة 

أو  إرتريااألهالي حول مستقبل  أحزاب سياسية ، التبذل أي جهد لتنوير  باستثناء ثالثة ناطقة بلسان 

 . إفهامهم أين توجد مصلحتهم

وال تتحدث بشكل كامل عن القضايا الدولية أو  هتم الصحافة بشكل رئيسي باألخبار المحليةـ ت 4

األخرى ، مما يجعلها محدودة المحتوى وال تساعد على تنمية  السياسية التي تقع في البلدان األحداث

  )٣٥وثائق االمم المتحدة، ص( . العالمية األحداثب اهتمامات السكان المحليين

عاماً لدى األحزاب السياسية   الصحافة ونشاطاتها يسبب استياء  ميع األحوال كان وضعوفي ج     

كان يرى أن األفضلية تعطى للصحف العائدة للحزب  يطالياالموالي إل الجديدة إرتريافحزب . 

بينما يعتبر الحزب الوحدوي أن حقوقاً أوسع تمنح لصحيفة الحزب . اإلسالمية  الوحدوي والرابطة

 . كافية غير إرتريان الحزبين يلتقيان بالرأي بأن حرية الصحافة في إومع ذلك ف.  يطالياإل يالموال

  )٢٠٠٨ناود، (

التجهيل اإليطالي  من رغمبف"،  نشر في موقع ناود للكتاب ويذكر محمد سعيد ناود في مقال له

الفترة التي  التعليم على مدى خمسة عقود ، وعدم وجود مدارس كافية ، ففي وحرمان شعبنا من

 الصادرة آنذاك بالكثير من األقالم التية اإلرتري، امتألت الصحافة ) ١٩٥٨ـ1941أكتب عنها

 سمائهم أوممن تمكنت من رصدهم عبر. بدأت تكتب وكانت تبشر بمستقبل زاهر لحملة األقالم 

 : في مختلف الصحف التي صدرت آنذاك أورد األسماء التالية

محمد سعيد محمد ، يسين محمود باطوق ،  يفة عمار عمر تكروراي ،محمد عثمان حيوتي ، الخل
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أمام عبد الرحمن ،  ، قاضي علي عمر عثمان محمد سعيد عمر ، أحمد محمد إبراهيم التيفراوي

صالح عمر علي ، عثمان هنتوالي ، عبد الحميد إدريس طعروي ، تسفاي  محمد علي أحمد ،

ي ، ولدآب ولد ماريام ، سالم محمد عليوة ، سراج سيد أحمد حسن حيوت هيلي ، محمد حقوص ،

بخيت ، آدم أحمد أقدوباي ، آدم مزر ، محمد علي قافو ، طاهر أمام موسى ،  عبده ، نجاش علي

يوسف نبراي ، سعيد صالح عبده ، حامد أحمد عبد اهللا ، يسين عبد القادر ، حسب  محمد كرار ،

نور  برهانو موسى آدم ، محمد أحمد الحيوتي ، محمود عبد الرحيم ، الشيخ سعد الدين محمد ، اهللا

اهللا ،  حسين برهانو ، حسن محمد سعيد أبو شعرين ، أحمد محمد حجي فرج ، عبد الباري عبد

عثمان حسن ،  الخليفة موسى علي سعيد ، إسماعيل محمد إسماعيل ، عثمان حامد بخيت ، باشاي

أبوبكر شنقب ،  يلي ، األياس تخلو ، حامدجعفر أبوبكر ، عثمان سيد علي حسين ، تسفاي ه

عبد الرحمن عبداهللا  حسين فارح ، األمين علي كرار ، حسين أبراهيم أمام ، موسى حسين حمد ،

، محمد عمر محجب ،  سراج ، عبداهللا محمد يوسف صائغ ، عثمان أحمد هندي ، يسين عمر طه

القادر خليفة آدم ، محمد السيد  ن ،عبدنوراي موسى ، إبراهيم عمر إبراهيم ،عبد اهللا عبد الرحم

  سليمان أحمد عمر ، محمد سعيد سليمان العلوي ، محمد إبراهيم سالم ، جابر سعيد ، حاج

واألدبية  األسماء كانت بمثابة براعم بدأت تتفتح وتدلي بدلوها في مختلف القضايا السياسية هذه

على  ين والقضاءاإلرتريوتكميم أفواه كل بإغالق الصحف  إال أن الطريق قطع عليها .واالجتماعية

بعد  اإلثيوبيالمدارس بإغالق أبوابها للعودة بشعبنا من جديد لمرحلة التجهيل  الحريات ، بل بدأت

الشعب  التي شملت وءثم عملية التشريد والتشرد واللج .خرجنا من مرحلة التجهيل اإليطالي  أن

  )٢٠٠٨: ناود(. لعالمليصبح الجئا ومشردا في شتى أنحاء ا اإلرتري
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براهيم مختـار،  ير المصير،منشور في موقع المفتي إهذه قائمة للصحف التي كانت تصدر في فترة تقر

  :)١٠٦،ص٢٠٠٨أحمد،(وايضاً في 

  )٩(الحكومية وعددها  الصحف

  "جريدة العلم " 

ألول م بعد رجوع إمبراطور الحبشة هيلى سالسـي ا ١٩٤١هـ الموافق  ١٣٦٠عام : تاريخ الصدور

  .عرشه إلى

  .ةاإلثيوبيالحكومة   : جهة اإلصدار

  العربية واألمهرية: اللغة

  .كانت تطبع في أديس أبابا وتصدر أسبوعيا

  "ة اإلرترياألسبوعية " 

  م ١٩٤٢هـ الموافق أغسطس ١٣٦١شهر رجب : تاريخ الصدور

  .اإلدارة البريطانية  : جهة اإلصدار

  العربية والتجرينية: اللغة

  "ر مجلة الشه" 

  م ١٩٤٤هـ الموافق يوليو ١٣٦٣رجب : تاريخ الصدور

  .الحكومة البريطانية  : جهة اإلصدار



٦٥ 
 

  .العربية: اللغة

  صفحة في غرة كل شهر أفرنجي ١٢كانت تصدر في 

  "الجريدة العربية األسبوعية"

  م١٩٤٥ديسمبر  ٧هـ الموافق ١٣٦٤غرة شوال  :تاريخ الصدور

  .الحكومة البريطانية  : جهة اإلصدار

  .العربية: اللغة

الوطنية قـد دمجـت    إرترياكانت تصدر في أربع صفحات في كل يوم جمعة، وبعد أن أنشئت حكومة 

مع الجريدة التجرينية األسبوعية ، وصارت جريدة واحدة وسميت فجر الحريـة ، وكـان محررهـا    

 إلى، فأهملت وحولت  عبدالرحيم أحمد إسماعيل ، غير أن تلك التسمية لم تجد قبوال لدى الجهات العليا

  .محررا لها بدال عن محررها السابق عبد الرحيم" نمر تشمر"جريدة الزمان وعين 

  "جريدة الزمان"

  .م١٩٥٣يناير  ٦هـ الموافق ١٣٧٢ربيع الثاني  ٢٠ :تاريخ الصدور

  .ةاإلرتريالحكومة   : جهة اإلصدار

  .العربية والتجرينية: اللغة

ين في األسبوع في يوم الجمعة ويوم الثالثـاء ، ثـم صـارت    صفحات ، مرت وكانت تصدر في أربع

م ، وهـى  ١٩٥٣نوفمبر  ١٠هجرية الموافق ١٣٧٣صفر  ٢٩تصدر يوميا باللغتين المذكورتين إبتداءا 

  .اإلرتريأول جريدة يومية باللغتين في القطر 
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        "ةاإلرتريالغازيتا "

   ١٣٧٢ى الثانية من شهر جماد ١٥م الموافق ١٩٥٣غرة مارس   :تاريخ اإلصدار

  .ةاإلرتريالحكومة : جهة اإلصدار

  . العربية: اللغة

  "صحيفة األحد"

  .م١٩٥٨الموافق أول يونيو  ١٣٧٧ذى القعدة  ١٣  :تاريخ اإلصدار

  .ةاإلرتريالحكومة : جهة اإلصدار

  العربية واألمهرية: اللغة

الزمان اليوميـة للحكومـة   قتطع لها يوم األحد من جريدة ابوعية كانت تصدر كل يوم أحد ، وهى أس

  "نمر تشمر"، وكان رئيس تحريرها ة اإلرتري

    " مجلة المدرسين"

  م ١٩٥٩إبريل  ١٧هـ الموافق  ١٣٧٨شوال : تاريخ اإلصدار

  .ةاإلرتريالحكومة : جهة اإلصدار

  العربية والتجرينية: اللغة

  .نكانت تصدر مرة واحدة في كل ثالثة أشهر، وكانت توزع مجانا على المدرسي

  "الوحدة "
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  .م١٩٦٢نوفمبر  ٢٧هـ الموافق ١٣٨٢جمادى الثاني : تاريخ اإلصدار

  .ةاإلرتريالحكومة : جهة اإلصدار

  العربية والتجرينية: اللغة

كانت تصدر يوميا ، وهى التي حلت محل جريدة الزمان ، وذلك بعد إلغاء النظـام الفيـدرالي وضـم    

  .قسرا إثيوبيا إلى إرتريا

  )٩(عددها الصحف الحزبية و

  "إرترياصوت "

  م١٩٤٥هـ الموافق عام ١٣٦٤حوالي   :تاريخ اإلصدار

  إثيوبياتحاد مع حزب اال  :جهة اإلصدار

  العربية واألمهرية: اللغة

  .إثيوبيا إلى إرترياكانت تصدر في أديس أبابا ، وتوزع مجانا وتقوم بنشر الدعايات لضم 

  

  "ةاإلرتريصوت الرابطة اإلسالمية "

  م١٩٤٧فبراير  ٢٥هـ الموافق ١٣٦٦ربيع الثاني  ٤  :دارتاريخ اإلص

  .حزب الرابطة اإلسالمية  :جهة اإلصدار

  بشير عثمان بشير: المالك
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  .ياسين محمد باطوق ، محمد عثمان الحيوتي ثم محمد عمر القاضي ثم محمد سعيد محمد:  المحررين

  .العربية: اللغة

ثم كل أربعاء في أربع صفحات ، وهى أول صـحيفة  كانت تصدر أوال كل يوم الثالثاء في صفحتين ، 

  إرتريا، وهي لسان حال الرابطة اإلسالمية ب إرتريالألحزاب السياسية في 

  "ةاإلثيوبيالجريدة "

  م١٩٤٧مايو  ٤هـ الموافق ١٣٦٦جمادى الثانية  ١٣:تاريخ اإلصدار

تي ثم الشيخ سليمان الـدين  السيد أحمد حسين الحيو: مديرها  إثيوبياتحاد مع حزب اال: جهة اإلصدار

  .أحمد

  .العربية والتجرينية: اللغة

  إثيوبيا إلىنضمام في أربع صفحات، وهى لسان حزب اال كانت تصدر كل يوم أحد

   "إرتريانور "

  م١٩٤٧نوفمبر  ١٥هـ الموافق ١٣٦٦ذي الحجة  ٢٢: تاريخ اإلصدار

  .يطالياالحزب الموالي إل: جهة اإلصدار

  .جرينيةالعربية والت: اللغة

  .كانت تصدر كل يوم سبت أسبوعيا في أربع صفحات
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  "الحرة إرترياجريدة "

  ١٩٤٩يوليو ٨هـ الموافق ١٣٦٨رمضان  ١٢  :تاريخ اإلصدار

  .الجديدة إرترياحزب : جهة اإلصدار

  حسب اهللا عبد الرحيم: مديرها

  .العربية والتجرينية: اللغة

  الجديدة ياإرتركانت تصدر في أربع صفحات ، وهى لسان حزب 

  "إرترياجريدة وحدة "

  م١٩٤٩يناير  ٢٨هـ الموافق ١٣٦٩ربيع الثاني  ١٠: تاريخ اإلصدار

  .ستقالليةالكتلة اال: جهة اإلصدار

  ولد أب ولدى ماريام: مديرها

  حسب اهللا عبد الرحيم : محررها

  .العربية والتجرينية: اللغة

أربعاء ، وهـى لسـان حـال    ثم كل يوم  كانت تصدر في كل يوم سبت أسبوعيا، في أربع صفحات، ،

  .ستقالليةالكتلة اال

  "تحاد والتقدماال"

  ١٩٥٢فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٣٧١جمادى الثانية عام  ٢  :تاريخ اإلصدار
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  .حزب الرابطة المستقلة: جهة اإلصدار

  .محمد عمر القاضي  :مديرها

  .العربية والتجرينية: اللغة

  .ةاإلثيوبيوة اإلرتريوهى لسان حال الفيدرالية  كانت تصدر أسبوعيا في أربع صفحات ،

  "إرترياجريدة صوت "

  م١٩٥٢هـ الموافق سبتمبر ١٣٧٢محرم : تاريخ اإلصدار

  .حزب الرابطة اإلسالمية: جهة اإلصدار

  السيد أحمد حسين الحيوتي ثم صالح محمود : مديرها

  .العربية والتجرينية: اللغة

ة للقـرار  اإلثيوبي، وكانت ضد االنتهاكات الفيدرالي لالمم المتحدةكانت تدافع عن الدستور وعن القرار 

  .الفيدرالي

   "جريدة اإلتحاد"

  م١٩٥٤هـ الموافق ١٣٧٣: تاريخ اإلصدار

  إثيوبياو إرترياتحاد اشبان حزب   :جهة اإلصدار

  العربية والتجرينية: اللغة

  "قرسالسي قرازا"كانت تصدر كل يوم الخميس ، وكان مديرها 
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  ٤ف الدينية والثقافية والتجارية وعددها الصح 

  "مجلة أسمرة الثقافية"

  م١٩٤٧هـ الموافق يوليو ١٣٦٦رجب : تاريخ اإلصدار

  محمود أحمد ربعة: صاحبها

  العربية: اللغة

  .صفحة باللغة العربية فقط ، وهى أدبية وثقافية وتاريخية مصورة ١٦كانت تصدر شهريا في 

  "النشرة"

  ةاإلرتريالتجارية  الغرفة: جهة اإلصدار

  م١٩٥١هـ الموافق ١٣٧٠: تاريخ اإلصدار

  .العربية والتجرينية واإليطالية واإلنجليزية: اللغة

  "ةاإلرتريالمجلة اإلقتصادية "

  م١٩٥١هـ الموافق ١٣٧٠: تاريخ اإلصدار

  توما مديني اإليطالي: صاحبها

  .العربية واإليطالية واإلنجليزية: اللغة
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  "مجلة  المنار"

  م١٩٥٤نوفمبر  ٨هـ الموافق١٣٧٤ربيع األول  ١٢: خ اإلصدارتاري

  صالح عبدالقادر بشير برحتوا: صاحبها

  .العربية: اللغة

كانت مجلة دينية ثقافية إجتماعية ، تتناول في صفحاتها التفسير والحديث والفتاوى الفقهية بجانب 

  .   األدب والنقد العربي والشؤون اإلجتماعية

  . كانت تهتم بشؤون التجارية واالقتصادية، ومرتين في الشهر

حزاب السياسية في اترات السياسية التي كانت بين األبعيدة عن المهة اإلرتريالصحف لم تكن        

نها جعلت من صفحاتها منبراً لنشر لمقاالت واآلراء التي ير المصير وبداية الفيدالية ،بل إفترة تقر

والمحافظة على  إرتريايدعم استقالل الكامل : توجهين االول  اإرتريتتناسب مع سياستها كانت تسود 

فيدعم فكرة االتحاد الالمشروط : اما الثاني  إثيوبيا إلىالفيدرالية بعد اقررها ويرفض فكرة االنضمام 

  .إثيوبيامع 

التي تأسست لتتحدث بلسان ذلك القطاع الذي يريد االستقالل  إرتريافكانت صحيفة صوت    

) ٣٠٥،ص٢٠٠٩تسفاي،(يين أرضة فقد عرفت كصحيفة المعاإلثيوبيدخالت الحكومة ه تأرضومع

وقد صدر العدد األول منها وهو  إثيوبياالتي كانت لسان حزب الوحدة مع  إثيوبياوبمقابل صحيفة 

هلي سالسي ورسالة قصيرة منه يقول  اإلثيوبييحمل في صفحته االولى صورة كبيرة لإلمبراطور 

ى أن يطول عمرنا حتى نجد الوقت الكافي للعمل على جمع أشالء الشعوب والمناطق اننا نتمن(فيها 

  ).٢٥٦،ص٢٠٠٧تسفاي،) .(الوطن االم _ إثيوبيا إلىالتي تمزقت وضمها 
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يبدون وكأنهم قد دخلوا في تنافس فيما بينهم حول من هو أكثرهم تمجيداً  إثيوبياكان محررو صحفية 

ابها للجهمور األسلوب التعبوي والتخريضي ، وكان رئيس تحريرها ، كانت تستخدم في خط ثيوبياإل

وحب العقيدة في  إثيوبيايضع فيه مسألة حب " الحب والكراهية "نشر مقاالً تحت عنوان " تدال بايرو"

يمان والخوف لدى المسيحين فهو يقول من خالل ،وكان يخاطب بشكل مباشر مشاعر اإلمرتبة واحدة 

ن من يدعون ن اختار الوقوف في صف المسيح ، وأيدعو ويؤيد االنضمام ،هو م هذا المقال بأن الذي

سلوب قويا ومؤثراً جداً حاول إغواء المسيح ، وكان هذا األاالستقالل ،هم من الشيطان الذي  إلى

  )٢٥٩،ص٢٠٠٧تسفاي ،(خاصة اذ ما وضعنا في االعتبار مستوى الوعى المتدني في تلك الفترة 

كل ما  إرتريا، و لقد طرحت صوت  إثيوبياوصحيفة  إرتريابين صحيفة صوت بدأت حرب كالمية 

دون تردد ، وقد كتبت على سبيل المثال ة اإلرتريوالحكومة  اإلرترياعتقدت أنه اجحاف بحق الشعب 

اسمع صوتك "مقاالً قوى اللهجة تحت عنوان –م ١٩٥٢ديسمبر ٢٠من  ١٤العدد -في افتتاحية لها في 

عتماد على ذاتها ،هاهي األالتي قيل عنها إنها عاجزة عن  إرترياإن "جاء فيه "  رترياإلأيها الشعب 

وعن "   ن منحت غيرهالتصبح فقيرة بعد أ إثيوبيان انتزعتها من مصادر دخلها بعد أقد حرمت 

حين بلوغ أهدافهم السياسية وكأنهم  إلىانهم يتظاهرون "وحيل المستعرين قال المقال  األستعمار

 إلىساليب الخبيثة التي يظهرونها بعد الوصول كرماء وطيبون ومحبون إلخوانهم ، أما األن وصادقو

حاطة بها مهما قيل وكتب عنها ، لذلك فعلينا أن نحذر من أن يستخدموا إخواتنا مبتغاهم ال يمكن اإل

   "القلة الذين تقودهم رغبات بطونهم ومصالحهم الخاصة 

 إرتريااء في المقال بل شنت هجوما على نائب رئيس تحرير صوت على ما ج إثيوبيالم ترد جريدة 

وعمله هناك ، نشرت جريدة  إثيوبياالذي كان يعيش في " إلياس تخلو "منهم بأنه كانت المقال   اً،اعتقاد

 إرتريالقد مضى وقت طويل منذ أن أصبحت جريدة صوت "يام مقاالً ذكرت فيه بعد خمسه أ إثيوبيا
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ة اإلثيوبيم بلغة ركيكية ، اما الذين يكتبون فيها فمعظمهم ممن اكلوا من االموال مركزا للتهريج يقد

ن تخرج المتقلبين وحثالة البشر ال يمكن أمثال هؤالء المهرجين ، أ،وممن ال قيمة لهم أمام شعبهم

كل  أما اآلن فقد تجاوزت تشتهر بمبالغاتها ، إثيوبياكانت جريدة  ،" الخ.... من أفواهم كلمة رزينه

  " .ألياس تخلو  "بغرض نشويه صورة الحدود 

لقد "مقاالً كتبه ألياس تخلو يقول فيه  ١٥في العدد إرتريانشرت صوت  إثيوبياعلى ما كتبته جريد  اًرد

 دركنا أن الوطن وأبناء الوطن يأتون قبل كل شي ، قد يخدع الكاذب الناس عاما أو عامين وربماأ

اته على الكذب فذلك يعني االنتحار ،الذين يحمدون من يحمد عوام ،أما أن يعيش كل حيخمسه أ

أال يستحون من االدعاء بأننا نخون .... رتريين ،ويدعون أنهم إ إثيوبياوينبذون من ينبذ  إثيوبيا

ين اإلرتريالكبرى؟ أأنا الذى تعاونت مع غراسياني وأمثاله الفاشيين فتسببت في قتل  إثيوبيا

  "ين في مخابئهم؟ اإلثيوبيو

ولدآب "كتبه  ، مقاالًم ١٩٥٣يناير ٣الصادر في ١٦رقم  في عددها إرترياوقد نشرت جريدة صوت 

إن السيطرة "تحت عنوان ة اإلرتريالذي عبر فيه عن قلقه مما كان يكتب في الصحف " ولدماريام 

الكرام ،  إخواني" والذي استشهد فيه بآيات من االنجيل ، جاء فيه" على العالم ألهون من حفظ اللسان

اسمحوا لي أن اذكركم بأن .... خاصة أولئك الذين تكتبون في الصحف ،والمسؤولين عن تحريرها 

.عليكم أن تضعوا في الحسبان دائما مسؤوليتكم تجاه العبارات التي تتحدثون بها وتكتبونها  

إمعان ، وربما ولقد تابعنا ما ظل يكتب خالل االسابيع الثالثة الماضية في الجريدتين الوطنيتين ب

فيهما ومحاوالت إشعال النار التي جرت في  بثالحظتم مدى الدهشة التي أصابتنا من السموم التي ت

ين التي كان اإلرتريسطورهما ، وإننا نعبر عن حزننا العميق على ما أدى إاليه من أثر في نفوس 

  "السالم واألخوة والوفاق قد أخذت تستقر فيها 
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عدم وجوب نشر مثل تلك العبارات ، تحدث عن معنى ممارسة النقد عبر  إلى" ولدآب"ثم بعد أن أشار 

إن تبادل تصحيح األخطاء والنصح ونشر روح التفاهم ال يعني تبادل الشتائم أمام "الصحف ،فقال

  "مرأى ومسمع الجميع 

ا م نفذه شخصان في اسمر١٩٥٣تعرض ولدآب ولدماريام لمحاولة اغتيال في شهر يناير من       

حزب الوحدة  إلىصابع االتهام إصابته إصابه خطيرة ، وقد توجهت أعن طريق إطالق النار عليه و

  )٣١٣،ص٢٠٠٩تسفاي،(

فبراير، بأن أعضاء مكتب الجريد والمطبعة  ٧في عددها الصادر في  إرترياأفادت جريد صوت       

جراء هو والهدف من هذا اإلن قبل الشرطة ، ومحرريها ومساعديهم قد تم استدعاؤهم واستجوابهم م

" لإلرتريين إرتريالتكن "نشرت مقاالً تحت عنوان  يد ، لكن الجريد لم تهتم لهذا اإلجراء إذإسكات الجر

  )٣٢٠،ص٢٠٠٩تسفاي،.(بنفس االسلوب مقاالتها السابقة 

قدمت الحكومة على أخذ خطوة تضع حدا لكل ذلك مداه ،فقد أة اإلرتريلقد بلغ الضيق بالحكومة 

  :م البيان التالي ١٩٥٣فبراير ٢٢أصدرت بتاريخ ف

باهتمام بالغ الدعايات السياسية الباطلة التي أخذ يطلقها بعض ة اإلرتريلقد تابعت الحكومة "   

ة،استهدفت اإلرتريين عبر الصحف واالحاديث ، وإن هذه الدعايات الموجهة ضد الحكومة اإلرتري

  "ين اإلثيوبية واإلثيوبيكومة بصورة خاصة وعلى نحو حاقد اإلضرار بالح

ذلك ألن . ن في حقوقهم فعليهم أن يفكروا في ذات الوقت أن عليهم واجبات واإلرتريعندما يفكر "...

حق التفكير يستتبع احترام هوية وقناعات اآلخرين واحترام القانون وحمايته ،لذلك فإن الحكومة 

في احاديثهم ام  عات الكاذبة ضد الحكومة سوءالشائ قد قررات مقاضاة أولئك الذين يبثونة اإلرتري
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قرار السالم في البالد تنفيذ برنامج عظيم الشأن إلة اإلرتريعبر الصحف ، قفد قررت الحكومة 

  " وتحقيق النمو االقتصادي بالتعاون المخلص مع كافة الجهات

لجريدة عن الضحية االولى والمباشرة لهذا البيان ، حيث انقطعت ا إرتريابهذا اصبحت صوت 

مارس ، وقدم محررها محمد صالح محمود وإلياس  ١٤الذي صدر يوم ٢٦الصدور بعد عددها رقم 

  )٣٣٠،ص٢٠٠٩تسفاي ،(المحاكمة  إلىتخلو 

يدل وهذا ة اإلرتريكانت اثيويبا تعمل على الدمج التدريجي بكافة السبل وبتأيد من الحكومة          

م ١٩٥٣،ففي عام  رتريامنها كانت مصممة على الضم النهائي إلعلى انها كانت غير مقتنه باالتحاد و

أحزابا غير شرعية وحلت االتحاد العام للنقابات  - باستثناء الحزب االتحادي–اعتبارت كل االحزاب 

ة اإلثيوبيالمحاكم  إلىحالتهم بتعطيل الصحف وسجن محرريها بعد إ ةاإلثيوبيالعمالية وقامت الحكومة 

  ).٧٤،ص١٩٩٦عودة،
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  الفصل الرابع 

  في فترة الثورة  اإلرترياإلعالم تطور 

  المبحث االول

  ة اإلرتريالتطور التاريخي للثورة 

  المبحث الثاني

  في فترة الثورة  اإلرترياإلعالم  
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  الفصل الرابع

  في فترة الثورة  اإلرترياإلعالم  تطور

  المبحث االول

  ةاإلرتريالتطور التاريخي للثورة 

  

ادي ، قائم على العنف الرجعي اضطه لىزمنة ، نظام استغإلفي كل مكان وفق مختلف األستعماراالن إ

،فقامت  ، إن لم يكن األسوأ رترياات السابقة إلاألستعمارلم تختلف كثير عن  إثيوبياوكاذيب ، واأل

ة اإلرتريضية الق وحجب عدالة اإلرتريمكانيات لقمع الشعب اف كل ما تملك من قوة وإستنزبا إثيوبيا

على  اًزماكان الوقد ،  إثيوبياو إرتريالغت الفيدالية الصورية التي كانت بين وشرعيتها ، وبعد أن أ

شوء حركات التحرير بن بدايتهات كانة اإلرتريفقامت الثورة  الدفاع عن حقوقة  ، اإلرتريالشعب 

  .م ١٩٦١الكفاح المسلح عام  الوطني ثم اعالن

  : إرترياحركة تحرير 

في مدينة بورسودان ،في ظروف   إرتريام تم تأسيس تنظيم حركة تحرير ١٩٥٨في نوفمبر عام       

كان ذلك في السودان الذي كانت تسيطر عليه آنذاك حكومة عبود أبالغة الخطورة والصعوبة سواء 

ال  يحكم ديكتاتور إلىالعسكرية التي حولت الحكم فى البالد من حكم ديمقراطي متعدد األحزاب 

 إلى إثيوبيامبراطور هيلي سالسى إمبراطور التي حولها اإل إرتريافي  يعرف إال القمع واإلرهاب ،أم

  .سجن كبير 
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حد كبير منهاج الحزب الشيوعي  إلىساسية فقد تفتقت عن قيام تنظيم سرى يشبه منهاجه أما الفكرة األ

فداب، ( عبودهد إبراهيم ان عالسوداني المحظور الذى كان يعمل لقلب نظام الحكم العسكري إب

  )٥٧،ص١٩٩٥

  :هداف التي يجب أن تحشد لها كل الطاقات األ إرترياحددت حركة تحرير 

 . اإلرتريتوحيد الشعب  - ١

 . إرترياجل استقالل العمل من أ - ٢

 تشكيل حكومة ديمقراطية بعد االستقالل  - ٣

داخل  إلىسعودية ثم انتقلت أن الحركة بدأت بتنظيم العمال والطالب في السودان والقاهرة وال     

شخاص ضمت كل قطاعات الشعب وطوائفه بما في ،وتم تكوين خاليا سرية من سبعة أ إرتريا

يجابياتها تعبئة ة وكان من أهم إاإلثيوبيين الخاضعين للسلطات اإلرتريذلك رجال الشرطة 

ي عملية التجنيد وعمقت فكرة االستقالل الوطني وتجاوز التقسيم الطائفى فة اإلرتريالجماهير 

  )٥٣٤،ص١٩٩٤ابو بكر، .(وتجميع طاقات الشعب 

،  إرتريافي القيام بانقالب ضد الحكومة الفيدرالية وإعالن استقالل  إرترياتمثل هدف حركة تحرير    

في الحركة ، وكذلك  اإلرتريوكان تخطيط هذا العمل االنقالبي يعتمد أساساً على أعضاء البرلمان 

تجنيد أعداد كبيرة من الميلشيات الشعبية  إلى، إضافة ة اإلرتريحرار وأفراد الشرطة تجنيد الضباط األ

السياسية السابقة ، أمثال األحزاب والتنظمات في المدن والقرى ، وقد طلبت قيادة الحركة من زعماء 

  ، )٨٤،ص١٩٩٦عودة، (براهيم سلطان وولدآب ولد ماريام مساندة هذا المخطط االنقالبي السيد إ
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مداد صر على العمل السياسي وعجزها في إاقتة اإلرترين عمل حركة التحرير يتضح مما سبق أ     

تفتش عن صيغة  إرترياقواعد الداخل بالسالح والمعونات ووجود القيادة في الخارج جعل جماهير 

  .ةاإلرتريتأسيس جبهة التحرير  إلىجديدة تحقق طموحها أدى ذلك 

  :ة اإلرتريجبهة التحرير 

ين الالجئين في اإلرتريجاء بمبادرة من الطالب وبعض السياسيين ة اإلرتريتأسيس جبهة التحرير    

  م وذلك تحت قيادة إدريس محمد آدم ، ١٩٦٠القاهرة في السابع من يوليو عام 

تنظيمي تأسيس الجبهة وأسهمت كذلك في بلورة إطارها ال إلىهناك عدة مؤثرات وعوامل أفضت 

  :ساسيه ثالثة مؤثرات أ إلىشارة العامة ، ويمكن اإل وتحديد أهدافها

في القاهرة ، إذ عايش هؤالء الطالب مناخ الحركة الوطنية في  إرتريادور طالب  - ١

خرى فإن التجربة الجزائرية ئ ثورة يوليو المصرية ، ومن جهه أمصروتشبعوا بأفكار ومباد

رفض هؤالء مهمة حركة فة اإلرتريألهبت حماس الكثيرين من مؤسسي جبهة التحرير 

التحرير السياسي، وتمرده على أسلوب العمل السري والنهج السياسي االنقالبي لتحقيق 

داري بشكل في هيكلها التنظيمي ، واإلة اإلرترياالستقالل ، وعليه فقد تأثرت جبهة التحرير 

 .واضح بتجربة جبهة التحرير الجزائرية 

بالسودان ، إذ يمكن القول بأن دائرة كسال تمثل واحدة  ين المقيمين في مدينة كسالاإلرتريدور  - ٢

، ومن الجدير بالذكر هنا ة اإلرتريمن الدوائر األساسية التي تأسست بتكاملها جبهة التحرير 

ين العاملين بالجيش السوداني ، فقد امتلك اإلرتريالذي ارتكز على الجنود  اإلرتريان التجمع 

مكانيات حصولهم مسلح وذلك بحكم خبرتهم المهنية وإكري هؤالء إمكانية القيام بأي عمل عس

 .على السالح 
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 األحداثالمسلح ، فالشك أن تطور ة اإلرتريدريس عواتي مفجر الثورة دور الشيخ حامد إ - ٣

مسيرة الكفاح  إلىفضت ر في تكامل الدوائر الثالث التي أنفسها أسهم بشكل كبي إرترياداخل 

 )٨٦،ص١٩٩٦عودة،.(اإلرتريالمسلح للشعب 

م في منطقة أدال وقعت أول معركة مع القوات الحكومية ، وبذلك ١٩٦١وفي الفاتح من سبتمبر 

على ة اإلرتريبدأت الشرار األولى للثورة المسلحة ، أكدت هذه اللحظة البطولية في تاريخ الثورة 

عد استنفاذ وسائل مرحلة الكفاح المسلح على اعتبار أنه كان المرحلة األخيرة ب إلىأهمية االنتقال 

لى تأسيس جبهة التحرير االحتجاج السلمية ، وهكذا أضفي القائد عواتي مسحة من شرعية ع

  )markakis,1990,p94(ة اإلرتري

ي حققتها الجبهة خالل السنوات نجازات العسكرية والسياسية التقبل أن نخوض في شرح اإل   

  .لتنظيمي والدليل النظري للجبهة ولى ، يجدر بنا أن نذكر فكرة عامة عن الهيكل ااأل

يضم كل عنصر ومناضل وكل تيار ثوري وكل  جبهة التحرير الوطنية هى اطار وطني نا     

قوة وطنية إرترية ارتضت شرط االلتزام باالستقالل التام هدفا للنضال الثورة وبالقتال المسلح 

ب سياسية سابقة ولكنها تجمع حزاسياسيا والهي تجميع أل طريقا له ، فالجبهة إذن ليست حزبا

بغض النظر  اإلرتريثوري وطنى ،وقد تخطتها حجما وفعال وانفتاحا على كل جماهير الشعب 

  ) ٥٣٩،ص١٩٩٤أبو بكر، (عن معتقداتهم الدينية او تقسيماتها القبلية أو االقليمية 

السرية المنتشرة  على أساس تنظيم هرمي قاعدته الخالياة اإلرتريوقام تنظيم الجبهة التحرير    

وقمته المجلس االعلى ، وبينهما األجهزة المتدرجة المسئوليه من لجان فرعيه تدير  إرتريافي 

الخاليا السرية وتنظمها ، ثم قيادة ثورية تتحمل مسئولية إدارة العمل المسلح وتستوفى حاجاته 
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 اإلرتريرس جيش التحرير على ، ويماسمها المجلس األالعسكرية والدعائية وفقا للسياسية التي ير

  . ةمهامه الثورية وفق المخططات والتعليمات الصادرة من جهاز الجبهة المسئول

ا في تناسق وانسجام جهزة الثورة بأنظمة دقيقة تحدد مسئولياتها ومهامها وتؤدي واجباتهوترتبط أ

له وإحساس جهزة كادر من الشباب الثائر المثقف الذى يحركه صدق ثوري ألحد ويدير هذه األ

بالمسئوليه فيه كل العمق والوضوح ، وشباب جعلوا قضيتهم الوطنية قدرهم ومصيرهم فهانت 

محمود، .(اإلرتريحهم وضحوا بكل ما يملكون في سبيل انتصار قضية الشعب اعليهم أرو

  )١٣٥،ص١٩٨١

عية موضووأقرت الجبهة عبر مؤتمراتها العديدة دليال نظريا للثورة يرسم المقاييس الفكرية ال

  :إرترياهداف التالية المتكاملة للثورة الوطنية في لسالمة اتجاهاتها ، وحددت األ

 .بكل جوانب وجودها السياسى والعسكرى إثيوبيااالستقالل الكامل عن  - ١

،  إرترياالمتعاقب على  األستعمارتفويض كل النظم االقتصادية والسياسية والثقافية التي خلقها  - ٢

هدف تحقيق العدالة االجتماعية وتوجيه االقتصاد توجيها منهجيا يمنع وبناء نظم جديدة تست

االستغالل وسيطرة رأس المال ، وانتهاج سياسية تحررية وتقدمية في الداخل والخارج ، 

مية ألافي تعميم التعليم ومجانيته  ومحو  تعليمية جديدة تنبثق من حاجة األمه ووضع برامج

 .رترياكيد على ان العربية والتجرينية لغتين رسميتين إلوالعناية بالثقافة الوطنية وتأ

بالمجهودات  إرترياالتوجه في طريق الديمقراطية الوطنية كمدخل لربط العمل الوطني في  - ٣

فريقى العام وعلى مستوى العربي بما يحقق االالوحدوية والتضامنيه الكبرى على مستوى 

 )٥٤١،ص١٩٩٤أبو بكر ، .(المصالح المشتركة 
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أما على الصعيد العسكري فقد قفز القتال المسلح من مستوى المناوشات التى بدأت بها قوات جبهة   

مستوى الحرب  إلىبقيادة حامد ادريس عواتي بامكانيات عسكرية وبشرية ضئيلة ة اإلرتريالتحرير 

  ومسالكها إرترياغطي معظم مساحات التحريرية التى ت

 إلىسلحة من سوريا بعد وصول الجنرال أمين الحافظ األ الجبهة من الحصول على وقد تمكنت   

سلحة وتدريب لمقاتلي المرتبة الثانية من حيث تقديم األم ، ثم جاءت العراق في ١٩٦٣السلطة عام 

م نحو ألف مقاتل وكان االسلوب الذي يستخدمه المقاتلون في هذه ١٩٦٥الجبهة الذين بلغ تعدادهم عام 

   :صابات واتباع الكر والفر، ومن أبرز المعارك التي شهدتها تلك المرحلةالمرحلة هو أسلوب حزب الع

م ، إذ إنه بينما كان ممثل اإلمبراطور هيالسالسي ١٩٦٢\٧\١٢عملية أغردات الفدائية في  - ١

 اإلثيوبيالجنرال ابي ايبي يخطب في حشد كبير أقيم بمدينه أغردات بهدف تكريس المخطط 

وتمكنوا من قتل نحو ة اإلرتريعة من فدائيي جبهة التحرير اقتحم الحفل مجمو إرتريالضم 

 .ة اإلرتريشخصا من بينهم وزراء ومسئولون كبار في الحكومة ٣٨

م ، حيث تمكنت عناصر فدائية من اختراق مركز الجيش ١٩٦٣عملية هيكوته الفدائية في عام  - ٢

مية من األسلحة في مدينه هيكوته ، وظفر الفدائيون بعد مقتل عدد من حراس المركز بك

 . اإلرتريورفعوا مكانه العلم  اإلثيوبيوالذخيرة ، ثم قاموا بإنزال العلم 

 .معركة شعب ، وغنم الثوار فيها أسلحة كثيرة  - ٣

 اإلثيوبيم وكانت من أبرز المعارك التي خاضها الثوار ضد الجيش ١٩٦٤معركة تقوربا عام  - ٤

ر وفي مستوى التحاق عدد كبير من ، حيث كانت نقطة تحول في أساليب قتال جيش التحري

 )٨٨، ص١٩٩٦عودة، .(مسيرة الكفاح المسلح بعد ذلك االنتصار إلى اإلرتريالشباب 
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وقد شهدت هذه المرحلة تحوال من خبرة حرب العصابات المحدودة   )١٩٧٠-١٩٦٥(وفي الفترة   

تنظيمي والعسكري والسياسي برز مالمح هذه المرحلة على المستوى الالثورة المسلحة الشاملة ، وأ إلى

  :للجبهة مايلى

م انعقد مؤتمر عام في مدينة كسال السودانية وافق فيه المجلس ١٩٦٥في منتصف عام : والًأ

األعلى على األخذ بنظام المناطق العسكرية وتكوين قيادة ثورية ، وذلك كله بهدف تطوير العمل 

كل منطقة هيئة قيادية تضم قائد منطقة ونائبه العسكري والتنظيمي وطبقاً لمؤتمر كسال فقد تشكلت ل

  : ومفوضاً سياسياً وذلك على النحو التالي 

المنطقة الغربية القريبة للحدود السودانية وتشمل محافظة أغردات : المنطقة العسكرية االولى  - ١

 .محمود ديناي ، صالح محمد أدريس ، وموسى محمد هاشم : وتتألف قيادتها من 

وتشمل محافظتي كرن والساحل وتشكل قيادتها من عمر ازاز ، : ة الثانية المنطقة العسكري - ٢

 .ومحمد عمر آدم ، ومحمود إبراهيم 

وتشمل محافظتي سراي واكلى قوزاي وتشكيل قيادتها من عبد : المنطقة العسكرية الثالثة  - ٣

 .الكريم أحمد ، وحامد جمعة ، وابراهيم تولدي

وندكاليا وتتشكل قيادتها من محمد  البحر األحمرحافظتي وتشمل م: المنطقة العسكرية الرابعة  - ٤

 على عمرو ، ورمضان محمد نور ، وعلى معتوق 

م ، وتشمل حماسين والعاصمة ١٩٦٦ضيفت عام وهي التي أ: قة العسكرية الخامسة المنط - ٥

 )٥٥٤،ص١٩٩٤أبوبكر،(اسمرا وتتألف قيادتها من والداي كحساي ، حشال عثمان ، وقالي

الثورية فإنها تألفت من تسعة أعضاء وكان مهمتها اإلشراف المباشر على المناطق  اما القيادة

واتخذت هذه القيادة مقرا مؤقتا لها في مدينه  إرترياالعسكرية والعمل التنظيمي والسياسي في داخل 



٨٥ 
 

نتهجت ن كان نقالً حرفيا للتجربة الجزائرية ،التي اكسال ، والجدير باالشارة هنا أن نظام المناطق وأ

الفرنسي ، إال انه لم يراع  األستعمارواليات لمباشر العمل العسكري الميداني ضد  إلىتقسيم الجزائر 

ذلك فإن تعيين قيادات المناطق تم وفقا لألسس عشائرية  إلى، أضف  اإلرتريخصوصية الواقع 

  )٤٣٢،ص١٩٨٧ابو العينين ، .(وطائفية 

سلبيات نظام المناطق وعدم رضا أهالي بعض القري  ترياروقد استغل اسراتي كاسا الحاكم العام إل

، وقد أطلق على هذه ة اإلرتريالمسيحية فأنشأ منظمة متخصصه في محاربة ثوار جبهة التحرير 

حيث جند معظم أفرادها باألساس من القرى المسيحية ،والشك ) ١٠١فرقة الكومانذز (المنظمة الجديدة 

ة انعكست على الوحدة والوطنية داخل صفوف الجبهة ، فقد نظر نتائج سيئ إلىأن هذا الموقف أدي 

  .المسيحيين  على انهم خونة إلى

حداث في جبهة عدة تطورات وأ ١٩٦٨-١٩٦٥بتداء من اة اإلرتريبوجه عام شهدت الساحة       

ثورة وتضخم في جسم الجبهة كانت مؤشراتها تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم مع نمو الة اإلرتريالتحرير 

المسلحة ، وهذا التضخم الذي حدث في النتظيم خاصة بعد أن أصبحت الجبهة التنظيم المهيمن على 

ين اإلرتريفي ذلك الوقت ، ولم تواكبه إجراءات سريعة وجادة الستيعاب كافة ة اإلرتريكافة الساحة 

المستمر في  ضمن صيغة تنظيمية شاملة ومرنه بحيث تستجيب للنموة اإلرتريالملتزمين بالثورة 

عضوية الجبهة وتحافظ على استمرارية الثورة ، وازاء هذا الموقف المضطرب جاءت معالجات 

حيانا متضاده ، وللبحث عن مخرج ألزمة الثورة ت أعضاء المجلس األعلى متباينه وأوممارسا

عضاء المجلس األعلى م ،أل١٩٦٧التنظيمية ،عقد اجتماع موسع في النصف الثاني من عام 

  .هم وكانت آرائهم متباينه ولم يخرجوا بحل جذرى للمشكلة اعديومس
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أن المجلس األعلى كقيادة مرحلية وضمن إمكانية وعطائة أصبح عاجزاً  فبعض األعضاء كانوا يرون

عن قيادة الثورة المسلحة وتلبية متطلباتها المتزايدة لذلك لذلك البد من الشرعية القيادية المنبثقة من 

ة والشعبية للجبهة ، وضمن مؤتمر عام واعتبار المجلس األعلى ومساعدوهم لجنة قواعد المقاتل

نتخاب من يتحمل مسئوليه في مؤتمر الشعبي في أقرب وقت ممكن التمهيدية وتحضرية تسعى لعقد ال

  .تلك المرحلة 

خرى من أعضاء المجلس فكانوا يرون ضرورة توسيع عضوية المجلس األعلى أما وجهة النظر األ

عتباره قائماً في قيادة الثورة مع وجوب توزيع مسئوليه وتحديد اختصاص كل عضو فيه بموجب وا

  .الئحة ثم يبدأ التحضير للمؤتمر العام للثورة 

على في وسط جو من البلبلة والغموض وجو مشحون من عدم الثقة وكان وهكذا تم توسيع المجلس األ

افساتهم في تزعم الجبهة وبروز صراعاتهم ومحاوالت ال نعدام الثقة بين أعضاء المجلس األعلى ومن

جانب تخلف الصيغة التنظيمية خاصة في نظام المناطق ،كان لجميع هذه  إلىجر قواعد الجبهة إليها 

ظهور عدة مبادرات  إلىالعوامل كما أوضحنا األثر المباشر في بروز التمزقات الداخلية التى أدت 

  :  وأهمها فايلي) ٥٥٦،ص١٩٩٤ابوبكر،(

 . اإلرتريصالح في داخل جيش التحرير حركة اإل - ١

 ١٩٦٨بالسودان في عام ة اإلرترينشاطات اللجنة المركزية للمنظمات الجماهيرية والشعبية  - ٢

 .مؤتمر عرادايب العسكري والتمهيد لوحدة المقاتلين  - ٣

 .مؤتمر عنسبا العسكرى والوحدة الثالثيه  - ٤

 .ثورية مؤتمر ادوبجا العسكري والقيادة العامة ال - ٥



٨٧ 
 

الذي فقد هيبته وصـالحيته بـدليل ان تلـك     ىعلالمجلس األفوهكذا اتسعت دائرة االنشقاق في الجبهة 

حدثت دون علمه وعلي وجه الدقـة دون موافقتـه وان   ) ادوبحا(االجتماعيات العسكرية وحتي مؤتمر 

ـ . نه محاولة عرقلة تلك االجتماعاتإف كان له من دور ق الـي تيـارين   وكان المجلس االعلي قد انش

  :اسياسين 

  .تيار ادريس محمد ادم ومعه ادريس قاليدوس ومحمد صالح حمد وسيد احمد محمد هاشم  –أ 

  .تيار عثمان سبي وعثمان خيار وطه محمد نور  - ب

ول حاول احتواء القيادة العامة وقام بزيارة الي هما للقيادة العامة ، فالتيار األتأرضعلنا معأان التيارين 

ر والمغرب وحصل علي بعض المساعدات المالية وعندما اتخذت القيادة العامة قرارها بتجميد الجزائ

المجلس االعلي استدعت قادة هذا التيار ولكنهم عادوا من الخرطوم ووقف ادريس محمد ادم مع 

  )pool,1980,p35(.انشقاق العوبليين مما ادي الي انشقاق زمالئه عنه 

كبر وعالقات خارجية واسعة حيث قام أمكانيات مالية إكثر ويمتلك ألياً ا التيار الثاني فكان عممأ

نه يمثلها في الخارج ، أنه متفق مع القيادة العامة وأمر ا لتقويه مركزه وادعي في بادي األبتوظيفه

عقد عثمان سبي ومعه طه محمد نور وعثمان خيار وتدال بايرو وبعض رؤساء  ١٥/١١/١٩٦٩وفي 

ردن في قواعد فتح أعلنوا فيه حل المجلس االعلي وتكوين األ –ج اجتماعاً في عمان في الخارالمكاتب 

وقد تحفظ تدال بايرو علي تلك القرارات كما أصدر قادة . كممثلة للثورة في الخارج ) األمانة العامة(

وكان ) ئماالمجلس االعلي ال يزال قا(ن أفيه مؤتمر عمان ونتائجه وأعلنوا التيار األولي بياناً ادانو 

الشعبية قوات التحرير تأسيس إلىق في الساحة االريترية وانتهي ذلك اول اعالن رسمي منظم لالنشقا

  )٥٨،ص١٩٩٠، ة اإلرتريجبهة التحرير ( م١٩٧٠عام ة اإلرتري
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م كرد فعل لمارسات القيادة العامة ١٩٧٠قوات التحرير الشعبية في عام ة اإلرتريبروز جبهة التحرير 

بروز عدد من التنظمـات فـي    إلىسعت دائرة االنشقاقات والخالفات بنفس األسلوب مؤدية العامة وات

ضـواء وتحـدد لـه    نضاليه الخاصة به ،يستمد منها األ، وانفراد كل تنظيم بتجربته الة اإلرتريالساحة 

ريـر  قوى هذه التنظيمات هو تنظيم الجبهة الشـعبية لتح ولعل من أهم وأ. إرتريامعالم الطريق لتحرير 

  إرتريا

  :إرترياالجبهة الشعبية لتحرير 

م ، الذي ١٩٧٥اجتماع الساحل الشمالي األول عام  إلى إرتريايعود تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير     

حددت فيه خطى تأسيس الجبهة الشعبية ويتضح ذلك من خالل البنود التي نوقشت ، والمقررات التـي  

تحمل معاني التحامل ضد البعثة الخارجية لقـوات التحريـر   خرج بها المجتمعون ، كانت في مجملها 

محمـد،  . (بـدالها بقيـادة عسـكرية    مقاعـدها األماميـة فـي النتظـيم ، وإ    الشعبية ، وتنحيتها من 

  )٢٠٤،ص٢٠٠٠

ـ خاصة جبهة التحريـر  األخرى ة اإلرتريفي الوقت الذي كانت في فصائل  ، تغـرق فـي   ة اإلرتري

تحقق مكاسب تنظميهة وسياسية عظيمة ، فقـد عقـدت     إرتريالتحرير المشاكل كانت الجبهة الشعبية 

م في منطقة الساحل الشمالي  ، بحضور عدة مئات مـن  ١٩٧٧مؤتمرها التنظمي األول في يناير عام 

ممثلى وحدات الميدان والمنظمات الجماهيرية في الداخل والخارج ، وقد تم هذا المـؤتمر بعـد فتـرة    

هذه المجموعة ، وقد حضر الجلسة االفتتاحية لذلك المؤتمر وفود من سـت  انتظار طويلة من أعضاء 

  )١١٤،ص١٩٩٦عودة،.(دول ، وممثلين لحركات التحرر واألحزاب التقدمية في المنطقة والعالم 
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حـد  من أوقد تض إرترياوقد ناقش المؤتمر برنامج التحررالوطني الديمقرايطي للجبهة الشعبية لتحرير 

جانب السياسي الـداخلى   إلى، وتتطرق  إرترياتتعلق بأهداف الجبهة الشعبية لتحرير رئيسيا  اًعشر بند

  .والخارجي ، ومسألة الوحدة الوطنية ، وموقف الجبهة من قوات التحرير الشعبية 

ـ للقارة االفريقية وتحقيق وحـدة القوميـات    إرترياويؤكد برنامج الجبهة الشعبية على انتماء  ة اإلرتري

دينيا وعرقيا ، والمناداة بفصل الدين عن كافة مناحى الحياة ، وبصـفة   اإلرتريلمجتمع ،وقرار تنوع ا

للغـة  لرفض ا الشعبية الضمنىرفض ادبيات الجبهة  إلىخاصة عن التعليم وتعتبر هذه الفقرة باإلضافة 

ـ االعربية واعتبارها لغة وافد من اهم نقاط اختالف هذا البرنامج ، مع برنامج جبهة التحرير  ، ة إلرتري

الذى أمـن علـى دسـتور     اإلرتريوقوات التحرير الشعبية ، بل مع توجهات قطاع كبير من الشعب 

  )٢٠٧،ص٢٠٠٠محمد،(.م ، الذي اقر استعمال اللغة العربية بجانب التجرينية ١٩٥٢

هم الجوانب التي كانت تهتم بها مؤسسات الجبهة الشـعبية ، فقـد ركـزت    اما الجانب العسكري وهو أ

ة واستفادت هـذه  اإلثيوبيلة العسكرية ى الجيش الشعبي كأداة لمواجهة اآلدة التنظيم منذ نشأتها ، علقيا

أو ضرب مؤسساته  اإلثيوبيين ،سواء في عملية كشف نقاط ضعف الجيش اإلثيوبيالقيادة من االسرى 

تعبئـة العسـكرية   ، كما كان لعسكرة الجبهة الشعبية لجميع مؤسسـاتها ، وال  إثيوبياالعسكرية في قلب 

ثر كبير في تقدم الجبهة الشعبية فـي  كانت ترفع شعار كل شي للمعركة ، ألجاهيرها في الداخل والتي 

  . المختلفة معها ة اإلرتريوالفصائل  اإلثيوبيأغلب معاركها ضد قوات االحتالل 

طريـق  قليم الغربي الشمالي ، وكرن ودقي امحـري وقطـع   م في قرروة باإل١٩٧٧انتصارات عام ف

مصوع في نفس العام ، ثم تمكنها من حماية قواعدها في الساحل ، بعد انسـحابها مـن تلـك    –اسمرا 

وات السـوفيتية والكوبيـة ،   عومة من القة المداإلثيوبيالمدن في منتصف الثمانينيات ، بسب الحمالت 

هة الشـعبية فـي   خرها الحملة السادسة التي عرفت بالنجمة الحمراء ، وشنت على قواعد الجبوكانت آ
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دبابـة فـي يـد     ٥٠الساحل الشمالي ، وأسفرت الحملة عن مقتل عشرة آالف مقاتل اثيوبي ، وسقوط 

  ).Wilson,1991,p85.(اإلرتريمقاتلي الجيش تحرير 

أن الجبهة الشعبية استطاعت إرساء قواعد إدارتها المستقلة وعبأت الجماهير لتأييد تنظيماتها السياسـية  

شعبية فـي هـذا   عسكرية ،ولالقتناع بأهيمة العمل والتعليم السياسي ، وتفوقت الجبهة الواالجتماعية وال

همية قصوى للعمل السياسي والتنظيمي ،وقامت بمحاوالت جريئة لصنع عمليـة  المجال ألنها وضعت أ

تحويل اجتماعي جدزية إبان سير المعركة العسكرية لنيل االستقالل ، وفعال تحقق االستقالل ودخلـت  

  )١١٣،ص١٩٩٦عودة،(١٩٩٠مايو ٢٤اسمرا العاصمة في  إلى إرترياوات الجبهة الشعبية لتحرير ق

االنفراد بالسـاحة   إلىولكن سعى تنظيم الجبهة الشعبية بعد تحقيقه لنجاحات عدة وتسجيله لإلنجازات ، 

الشـعب   إلـى والفوز بتمثيل الثورة وجماهيرها في الخارج ، وذلك من خالل تقـديم نفسـه   ة اإلرتري

ـ ، والعالم الخارجي على أنه أقوى وأقدر التنظيمات  اإلرتري فـي تحمـل أعبـاء النضـال     ة اإلرتري

  ).٢٠٩، ص٢٠٠٠محمد،.(ورفع راية الكفاح المسلح  اإلرتري

  : ة اإلرتریاسباب الخالفات ما بین الفصائل 

مراحلها المبكرة نجاحاً  المتعددة الجوانب، اذا حققت في األحداثكانت حافلة بة اإلرتريتجربة الثورة 

ملحوظاً في ترتيبها إلعالن الكفاح المسلح على بواسطة الشهيد حامد عواتي ، ولكن بالمقابل اكتنفت 

لوطني اإنحرافها عن خطها  إلىأدت ية عديدة ، عوقت مدها الثوري بل مسيرة الجبهة جوانب سلب

قادة وجنود فظهرت على الساحة الصحيح ، وانعكس هذا االنحراف على السلوك أفراد الثورة ، 

مظاهرات انشقاق ، ويمكن  إلى، مظاهر الخالف التي سرعان ما تطورت في مراحل الحقة ة اإلرتري

  :سباب خالفات الثوار من العوامل اآلتية استيضاح أ
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 : عامل المكان   -  أ

ثقافة ل، وبواسطة دوائر مختلفة ا اإلرتريخارج التراب ة اإلرتريكان لنشأة جبهة التحرير    

 إلىداء الجبهة ، وبعده عن الدقة التنظمية مما أتاح الفرضة والخبرة أثر ملحوظ في عقم أ

بروز الخالفات البينية بين عناصر الثورة هنا وهناك ، أوجد هذا االختالف في المنشأ والخبرة 

فراد القيادة ة وبين أعلى من الجبهعلى السلطة بين عناصر المجلس األ صراعاً مبكراً

  ).٨٨،ص٢٠٠٠محمد، (ألولىا

، حيث تعددت مصادر ة اإلرتريهذا وقد كان لعامل المكان تأثير المالحظ في داخل الساحة  

كانت أولى قوافله من أبناء المناطق الريفية  ، إذ اإلرتريتدفق عناصر الجيش التحري 

، في ة اإلرترية حمالت التجنيد التي قامت بها الثور الغربية المسلمة ، بينما انضم  إليه بعد

ذلك فإن  إلىباالضافة . الداخل والخارج من المناطق الحضريه المسلمة ، في سمهر وكرن 

، الذين كانوا يعملون في الصف االرتري وجنودهإليهم ضابط  اًمضافة اإلرتريأفراد الشرطة 

على شكل مجموعات أعطى تنوعاً ة اإلرتريالذين دخلوا في الثورة والجيش السوداني ، 

نتماءات هؤالء الجنود الثقافية الثوار ، وزاد من اتساع المصادر املحوظاً في صفوف 

، وبغياب الخط  السياسي ة اإلرتريواالقليمية والدينية ، وبتقاطر بعض المسيحيين على الساحة 

  )٩٩،ص١٩٩٧حبيب،. (الواضح للجبهة أعطى مجاالً للخالف واالختالف بين تلك العناصر

 : ية السلبية التنظيم  - ب

ضح من الحقائق الثابتة التي ال تحتمل الجدل ، في العمل الثوري أن الخط السياسي الوا

وجود الذى ساسية لوجود التنظيم القوى والمتماسك ، هذا الوالصحيح ، يمثل أحد الشروط األ

صحيحة ، في تحديد المهام و الواجبات الثورية المراد تحقيقها بواسطة تتمثل بداية تأسيسية 

، تبرز إغفال قيادتها السياسية ة اإلرتريك التنظيم ، والمادة المعروفه عن نشأة الثورة ذل
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نعدمت المؤتمرات التي تنظيم العمل للتخطيط السياسي والتنظيمي حيث ا ،) علىالمجلس األ(

  .الثوري ، وتختار القيادة الفاعلة والصالحة 

يحة تسترشد بها الثورة في مسيرتها كما أنها أخفقت منذ البداية ، في بلورة سياسية صح 

اريخية النضالية وصوالً ألهدافها المعلنه، ومن السلبيات التنظمية التي انتهجتها القيادة الت

اختبار وتوسيع عضوية  –تطبيق نظام المناطق العسكرية (نتقائية للجبهة ، تبنيها لسياسات ا

على كافة المستويات  اإلرتريع كل البعد عن متطلبات الواق اًبعيد) المكاتب الخارجية 

  ).٩٢، ص٢٠٠٠محمد، .(واألصعدة داخلياً 

 

هذه السلبيات التي ارتكبت في مهد الثورة ، آثار غير طيبة وخطيرة ه قد نتج ومن الطبيعي أن 

على سلوك الثوار ومسار الثورة ، حيث ظهرت بغياب البرنامج السياسي ، قيادات انتهزية 

تكوين جيوب صغيرة في  إلىغاء اآلخر ، االمر الذي أدى على إل ضة ، فعملت بكل جهدهامري

المنشدي ، (تنظيمات متنافسة تعطل بعضها البعض  إلىبناء الثورة الوليدة ، سرعان ما تطورت 

  )١٧١ص

  :الميدان إلىعودة المبعوثين العسكريين   -ج

واالشتراكية ، بغية تطوير  الدول العربية إلىابتعثت قيادة في منتصف الستينيات كوادرها الشابة  

الجمهورية العربية السورية ، ومن  إلىالثورة بهم عسكرياً وسياسياً ، وكانت أولى هذه البعثات 

سوريا والعراق ، والصين وكوبا ومن  إلىم ، توالت قوافل المتدربين ١٩٦٤طلبه القاهرة عام 

لعسكرية والسياسية في تلك الفترة ، ، ومن أبرز الذين تلقوا تدريباتهم ا١٩٦٨ذلك العام وحتى عام 

  )١٨٥دندن، ص.(محمد على عمرو ،أحمد محمد ناصر ، أسياس افورقي ، محمود حسب 
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وقد كان لعودة المجموعات المتدربة ، بصمات واضحة في نوعية العمل العسكري للثورة وتقدمه  

ستشهاد القائد عواتي ، ، إال أنها زادت من حالة الفرقة التي كانت تحياها جبهة التحرير بعد ا

وجد فراغاً قيادياً سمح للتطلعات الشخصية بالظهور ، نسحابه من المسرح العسكري ، مما أوا

والن هذه المجموعات كانت في معظمها من المثقفين فإنها رأت في نفسها األهلية في قيادة العمل 

يادة التاريخية للجبهة ، خاصة تبرمها من الق إلىمما أدى . العسكري والسياسي ، داخليا وخارجياً 

أنها حملت مع علومها العسكرية االيدولوجية اليسارية ، التي أعتقدت فيها الخالص والمخلص 

ين في صراعات اإلرتريوثورته المسلحة ، غير أنها ومن حيث ال تدري أدخلت  اإلرتريللمجتمع 

  )٩٦، ص٢٠٠٠محمد ،(طويلة أجلت إحراز النصر لعشرات السنين 

  

  :العامل الديني  - د

الديني على  ، ولقد انعكست آثار هذا التبايناإلرتريكما ذكرنا سابقاً التعدد اللغوي والديني للشعب 

في فترة الكفاح المسلح  حيث شهدت تجربة الثورة تصاعد هذا االختالف ، ولكن ة اإلرتريالساحة 

وشكل ة اإلرتريالهوية ين ، حول محددات اإلرتريفي قالب جديد ، تمثل في اختالف مواقف 

  .عالقتهم بالعرب 

جانب اللغة التجرينية ، كلغتين  إلىإذ تمسك المسلمون على عمومهم ، بقضية اعتماد اللغة العربية 

ين في اإلرتريعتبار أن بالعرب عالقة تالحمية ، على ا إرتريارسميتين في البالد ، وأن عالقة 

للثورة العربية ، وهذه الرؤية أكدتها كتابات الثوار امتداد ة اإلرتريمعظمهم عرب ، وأن الثورة 

  ) ٩٧،ص٢٠٠٠محمد، (المسلمين على مختلف مدارسهم السياسية والفكرية 
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كروا للرابطة العرقية بالعرب ، االفريقي  وتن إرترياوفي المقابل شدد المسيحيون على انتماء 

وشجعوا عبر برامجهم تطوير اللغات  اإلرترييدوا التعددية الثقافية واللغوية والعرقية للشعب وأ

عتبروا ية على اللغات واللهجات األخرى واالمحلية ، في حين عملوا على إعالء شأن اللغة التجرين

  )٧٩،ص٢٠٠٢خير ،.(اللغة العربية لغة وافدة 

  :       اإلرترياتجاة الشعب  إثيوبياالجرائم التي ارتكبتها 

ـ اإلرترين مرة أن استمرار الحرب اكثر مة اإلرتريلقد أكدت الثورة      ضـد مصـلحة    ة ة اإلثيوبي

الشعبين وأن نزيف الدم وتدمير الحياة االقتصادية وتشوه العالقات االجتماعية ستكون له آثار مـدمرة  

يواصل تصعيد الحرب ويستخدم كل ما يقع تحت يده وما يحصـل   اإلثيوبيفي المستقبل ، ولكن النظام 

ديـر  " ارتكبت في  ىإلتدان العالم المجازر الدموية أنين األبرياء العزل لقد د المواطعليه من أسلحة ض

ولكن قليلين هم الذين سمعوا ان هناك ما يفـوق تلـك   ) سويتو(و ) شاربفيل(و ) ماى الى(و " ياسين 

 :ونذكر منها ين اإلثيوبيعلى أيدي الجنود  إرترياالمجازر وحشية وبربرية وهدما حدث في 

ـ قتلت القوات  ١٩٦٧ –شباط  –واحد من فبراير  في خالل أسبوع • مـزارع   ٢٠٠٠ة اإلثيوبي

  ) . عد إبراهيم(مواطنا من قرية  ٢٢٠إرتري في منطقة القاش ومن هؤالء 

بمـا فـيهم    ٦٣٤ة القرية وقتلت جميع سكانها وعـدهم  اإلثيوبيحاصرت القوات ) عونه(وفي  •

 .   النساء واألطفال

 . ة في أحد المساجداإلثيوبين جمعتهم القوات أا بعد مواطن ١٣٧قتل ) بسكديرا (وفي   •

 . مواطنا  ١٧٠ة اإلثيوبيفي عهد النظام الحالي قتلت القوات  ١٩٧٤عام ) م حجرأ(وفي  •

عمليات الخنق باألسالك في المدن الكبيرة ومنها اسمرا راح ضـحيتها مائـة مـن الطـالب      •

 .  اإلثيوبيستخبارات الجيش التابع ال) الجهاز الخاص(ين على يد اإلرتريوالمثقفين 
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ى بحملـة فـي القـر    اإلثيوبيقام الجيش  ١٩٧٥ –شباط  –خالل النصف األول من فبراير  •

وفي نفس الفترة قتل مائـة مـواطن   ،مواطن إرتري  ٣٠٠٠الواقعة حول اسمرا راح ضحيتها 

  . في داخل الكنسية ) ووكي دبا(من قرية 

لك بأيام دمرت قريـة  ذي مدينة اغردات وبعد مواطنا ف ٢٧٢قتل  ١٩٧٥ –آذار  -في مارس  •

  . مواطنا  ٢٣٥بالقرب من مصوع وقتل ) حرقيقو(

لجوء أكثر من نصـف مليـون   باإلضافة الي  إرتريافي  اإلثيوبيمن السجل  تلك مجرد عينات  

ـ إلف تركوا منازلهم ولجأوا أالبالد المجاورة وأكثر من مائة  إلىمواطن  المنـاطق المحـررة    ىل

وهناك مئات من القري اختفت من الوجود ودمرت كل مظاهر الحياة مـن   ،رة الثورة تحت سيط

وقدمت الثورة خالل سنوات النضال  إرتريامزارع ومراعِ ومراكز تجارية في مناطق واسعة من 

الماضية أكثر من خمسين الف شهيد سـقطوا وهـم يـدافعون عـن تـراب الـوطن وعزتـه        

  )٢٣٣، ص١٩٨٠محمود، (،وحريته

قع العملي اليوم يقدم حقائق جديدة تضاف الي ما أكده التـاريخ والتجربـة السـابقة للشـعب     الوا

فإننا نالحظ مايلي  – إثيوبياو إرتريا –لطرفين لحاولنا رصد نقاط الضعف والقوة  واذا.  اإلرتري

 :  

   -: إثيوبيانقاط ضعف 

أولئـك   ىحتن وواإلثيوبيينكرها حتى  وهذه حقيقة ال اإلثيوبيكله يرفض االحتالل  اإلرتريأن الشعب   )١

دولي سيدلون باصـواتهم الـي جانـب    ) استفتاء(نهم في إيسهمون في الثورة لسبب أو آلخر فال الذين 

  ) . االستقالل(
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 اإلثيوبيمستمرا ضد الوجود ) تعبويا(استمرار الكفاح المسلح ألكثر من عشرين عاما مما يشكل عامالً   )٢

  . نفسه  اإلثيوبيب ويطرح القضية أمام الشع

  . وعدم قدرتها كدولة نامية لمواجهة اقتصاد حرب  إثيوبياالتدهور االقتصادي في     )٣

حتى اليوم بالرغم من الدعم الكبير الذي تجده من الخارج من تكوين جـيش متماسـك    إثيوبيالم تتمكن   )٤

خيـر دليـل    إرترياالموجودة في  التمرد واالحتجاج دائما من القوات أويبد، إرترياومؤمن بالحرب في 

  . على ذلك 

  . اتساع الحدود واستحالة سد المنافذ سواء كانت برا أو بحرا      )٥

عالميا خاصة وأن األمم  إثيوبيايضعف من موقف ة اإلرترياألساس القانوني والخلفية التاريخية للقضية   )٦

  . المتحدة تمثل طرفا في الصراع 

  . ة مستمرة للنظام عسكريا وسياسيا أرضووجدوا مع إثيوبياة داخل التناقضات القومي    )٧

عربيا وعالميا مما يشكل حاجزا أمام أي إمكانية لتطـور العالقـات   ة اإلرتريالتعاطف والتأييد للثورة     )٨

  . والعرب  إثيوبيابين 

  . ولة الكبرى األخرى في كل مرحلة على دولة كبرى مما يكسبها تلقائيا عداء الد إثيوبيااعتماد     )٩

  : نقاط ضعف الثورة 

  . ة اإلرتريعدم وحدة الفصائل     )١



٩٧ 
 

التشرذم القطري والصراعات اإلقليمية على مستوى أفريقيا والوطن العربي مما يجعـل اهتمـام تلـك      )٢

  ) . سياسية -أمنية  –اقتصادية (وانشغالها بقضاياها الداخلية . ثانويا ة اإلرتريالدول بالقضية 

ها بشكل غير محدود وتتحمل مسؤولية دعم) ىاألول(دة تجعل من القضية قضيتها عدم وجود دولة واح   )٣

جبهة تحريـر  (.االشتراكية لفيتنام والجزائر والبوليساريو   قليميا ودوليا كما كانت الدولإوالدفاع عنها 

  )٨٠،صإرتريا

  :ة اإلرتریالتعلیم والثقافة في عھد الثورة 

لي والبريطاني  ، اعن فترة االحتالل االيط رتريالإل اإلثيوبيضع التعليم في ظل الحكم اختلف و    

قطاعية استعمارية متخلفه ، وعملت على تأخير التقدم العلمي والثقافي في دولة إ إثيوبيافقد كانت 

وا إال قسطاً ين لم ينالاإلرترين رغم أ":ويقول جون جنير في كتابه داخل افريقيا في هذا المجال  إرتريا

  ."ن اإلثيوبيمن غالبية  اًكثر تقدمضئيال من التعليم اال أنهم أ

ة تحت دعوى أن السكان غلقت كثير من المدراس في المدن والقرى ، وذلك بحجج واهيلذلك فقد أ   

فهمها  اإلثيوبيالمدراس ولكن لهذه الظاهرة أسبابها التى لم يحاول المستعمر  إلىطفالهم ال يرسلون أ

 رترياة بمنع التعليم باللغتين الرسميتين إلاإلثيوبيطالق ، أهم هذه االسباب هي قرار الحكومة لى اإلع

ين في محاولة لتمهير الشعب اإلرتريوهي العربية والتجرنية ، وفرضت التعليم باألمهرية على 

لمدراس ، وتعد هذه من أهم األسباب التي عزفت بسببها الطالب على االستمرار في ا اإلرتري

  .هلية المدراس األ إلىالحكومية حيث توجه الطالب 

بالثقافة والتعليم وبناء عقول إرترية واعية ومسلحة بالعالم والمعرفه فقد كان ة اإلرترياهتمت الثورة 

تابعا لمكتب الشئون االجتماعية ، حيث فتحت أول مدرسة ابتدائية في ة اإلرتريالتعليم في بداية الثورة 
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م ، المنهج الذي كان يدرس فيها منهاج ١٩٦٩-١٩٦٨في شرق السودان بين عامين  مدينة كسال

الدروس الوطنية عن  إلىضافة قتباسات من المنهج السوداني ،باإلالمملكة العربية السعودية بجانب ا

  ) ١٠٥،ص١٩٩٩أبو بكر ، .(وجغرافيتها إرترياتاريخ 

م كان بمثابة وزارة تربية وتعليم ١٩٧٦في عام ستاذ محمود سبي أسسه األان الجهاز التعليمي الذي 

ارترية ، بعد ان كان التعليم يتم عبر مبادرات غير منظمة وخاصة بعد الخالفات التي ابتليت بها 

فتتاح مدراس في المدن والقرى الكبيرة ، كما افتتح مدراس في ، وبدأ الجهاز باة اإلرتريالساحة 

  )١٣٨،ص٢٠٠٢خير،.(معسكرات الالجئين في السودان 

تنطلق استراتيجية الخدمات التعليمية  في فترة الثورة لتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة من مبدأ 

  : ديمقراطية التعليم واالعتماد على الذات مرتكزة على األسس التالية

من أجل قضية التعليم وتنظيمها لتحمل أعباء ومتطلبات الخدمات ة اإلرتريتعبئة الجماهير  - ١

 .ة وتطورها ماديا وفنياالتعليمي

فساح المجال أمام الشعب للمشاركة في توجيه السياسية التعليمية وضع البرامج التي من شأنها إ - ٢

 .وفي الشؤون التعليمية واالدارية

العمل من أجل المساواة وتوفير فرص التعليم للجميع والقضاء على التفرقة في التعليم القائمة  - ٣

زالة الفوراق في االعتبار واقع الريف تمهيدا إلقية ، مع األخذ على الطائفية والعشائر والطب

سيف االسالم ، .(إرترياية في األستعمارالثقافية والحضارية التي سببتها السياسات 

  )٥٠،ص١٩٨١
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على بعض الدعم والتشجيع للتعليم من الدول والشعوب الصديقة في ة اإلرتريقد تحصلت الثورة    

،  ،الكويتالفلسطينية ،السودان ، والعراق سوريا ،منظمة التحريرراسية من طباعة الكتب والمنح الد

  )٥٥،ص١٩٨١سيف االسالم ، (.، اليمن السعودية ، الجزائر ،مصر
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  المبحث الثاني

  في فترة الثورة اإلرترياإلعالم تطور 

  

مام الشعب ، لم يكن أ إثيوبيا إلىقسرا  إرتريا،ضم  إثيوبياغاء القرار الفيدارلي مع بعد إل          

م ١٩٦١ساليب السلميه ، فقامت الثورة عام إال خيار الكفاح المسلح بعد أن فشلت كل األ اإلرتري

صعده الداخليه والخارجية ، المواجهة وضراوتها على مختلف األ وحملت على عاتقها وبجداره عبء

نه سالح مضاء في تلك المعركة ذي أثبت أبمختلف وسائله أحد أهم أساليبها القوية الاإلعالم وكان 

  .المصيرية

كيل الجمعيات بعد أن منع حرية والصحافة وتشقمع حرية التعبير قام نظام هيالسيالسي ب            

حزاب السياسية في البالد ، كما زج بالصحافيين والمثقفين في السجون ، ومع ذلك فقد واكبت بعض األ

مقاومة في  اإلرتريحيه لبطولة الشعب  نطالقها ،وأخذت تعرض صورامنذ اة اإلرتريالصحف الثورة 

ابوبكر، ( اإلرتريبادة التي أعلنت ضد الشعب ، وصورا مخجلة لحرب اإل اإلثيوبي األستعمار

  ) .١٠٩،ص١٩٩٩

م ، وظهور جبهة ١٩٦١عند انطالق الشرارة األولى للكفاح المسلح في الفاتح من سبتمبر         

، ويمكننا اعتبار فترة الكفاح المسلح المرحلة الخصبة في اإلعالم بدأت االهتمام في ة رياإلرتالتحرير 

، ة اإلرتريمكانيات التي كانت تحيط بالثورة بالرغم من الظروف واإل اإلرترياإلعالم تاريخ 

، تنوعت وتعددت وسائل ) ٤،ص٢٠١١على، (والمخاطر التى كانت تحدق بها من كل االتجاهات 

  :في فترة الثورة ونذكر منها التالياإلعالم 
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  : الصحف والمجالت: اوالً 

ها تحققلصحف التي تعكس االنتصارات التي شهدت فترة الثورة المسلحة ميالد العديد من ا

النواة األولى ة اإلرتريالثورة وتطورات الساحة العسكرية والسياسية منها دوريات جبهة التحرير 

  - :الفترة بعض الصحف والدوريات منهاللكفاح المسلح فأصدرت في تلك 

م ، ثم ١٩٦١ول صدور لها كان باللغة العربية في القاهرة أ: الثـــــورة -

تصدر المجلة صبحت الخارجي في بيروت وأ ياإلعالمانتقلت لتصدر من المركز 

يضاً نسخة انجليزيه تصدر عن  مكتب الجبهة في باريس، باللغة التجرنية ، وأ

 . إرترياتحرير  إلىاستمرت في الصدور 

باللغة العربية والتجرينة ، كانت تصدر كانت تصدر من داخل : اإلرتريالنضال  -

 الميدان 

  تصدر باللغة العربية ، يصدرها المكتب العسكري للجبهة : أول سبتمبر -

 في القاهرة إرترياتصدر باللغة العربية ، يصدرها االتحاد العام لطلبة : أدال -

 في القاهرة إرتريابية عن اتحاد العام لطلبه باللغة العر: السواعد -

 في القاهرة إرترياباللغة العربية ، يصدرها االتحاد العام لطلبه :  الفجر الحرية -

الخارجي في اإلعالم باللغة العربية ، تصدر من المركز :  إرتريانشرة اخبار  -

  بيروت

سياسية كثر عدد المطبوعات الصادرة، نتيجة لالنشقاقات بين التنظيمات الذي شهدته الساحة ال        

لألسف فإنها لم تركز عملها في توحيد إرادة ظيم بدأ يصدر مطبوعات تخصه ولكن أي أن أي تن
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الشعب وحشده خلف بندقية واحدة بل تجاوزت ذلك لتكيد لبعضها البعض وكثرت المهاترات اإلعالمية 

  )٥،ص ٢٠١١على ، (- :فيما بينها ومن صحف تلك التنظيمات

  .للحركة الديمقراطية وتصدر كل شهرين في منتصف الثمانينيات - نعتاق اال -

 )).التنظيم الموحد((ة اإلرتريجبهة التحرير  – االستقالل -

 التنظم الموحد  – الحرية -

 .شهرية)) قوات التحرير الشعبية((ة اإلرتريجبهة التحرير  – التحرير -

 .التنظيم الموحد – الثورة -

 .إلسالميحركة الجهاد ا – الجهاد -

 .إرترياحركة تحرير  –الحقيقة  -

 .التنظيم الموحد – دليل المناضل -

 )).اللجنة الثورية((ة اإلرتريجبهة التحرير  – مارس ٢١ -

 .حركة الجهاد اإلسالمي –النفير  -

 .التنظيم الموحد – إرترياكفاح  -

رات النشرات والبالغات العسكرية التي كانت تصدر من حين آلخر تبعاً لتطو إلىإضافة 

ستمرار إذ بدأت في ومعظم هذه الصحف والمجالت لم يكتب له اال. السياسية والعسكرية األحداث

نتيجة للصراعات العسكرية والسياسية بين هذه التنظيمات، حيث لم تسخر  ىخرالتساقط واحدة تلو األ

  .لصالح الصوت الوطني الموحد
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قوات ( إرترياالجبهة الشعبية لتحرير د قفزة نوعية منذ ميالة اإلرترياإلعالم شهدت وسائل 

م، حيث تم إعداد خطط مدروسة والتحق كثير من الكوادر ١٩٧١في العام ) ٧٨التحرير الشعبية قبل 

المؤهلة بصفوف الثوار، وشهدت تلك الفترة تكوين جهاز اإلرشاد القومي كجهاز مهمته اإلشراف على 

لذي يخدم ثورة الشعب، وشهدت تلك الفترة ميالد العديد العملية اإلعالمية للثورة وتوجيهها في المسار ا

على نطاق ة اإلرتريمن الصحف والمجالت الموجهة لخدمة المقاتل وأفراد الشعب وبلورة القضية 

  -:ومن صحف ومطبوعات تلك المرحلة نذكر)٦، ص٢٠١١على، ( واسع من العالم 

  تصدر بالعربية والتجرينة :  األحداث -

 الحرية -

 خمسة مارس -

 إرترياسالة ر -

 الشرارة -

، وكانت تصدر بالعربية وحتى بعد التحرير  ١٩٨٧مجلة استمرت من  : ساقم -

 والتجرينة 

 صوت الشعب -

 ةاإلرتريصوت الجماهير  -

 تصدر بالعربية والتجرينية  :الطليعة -

، تصدر مجلة شهرية كانت تصدر من مكتب الجبهة الشعبية بباريس: عدوليس -

 بالعربية والتجرينية

 تصدر كل شهرين: العمل -
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بشئون الثورة  نت تصدر وتوزع داخل الميدان وتعنىمجلة داخلية كا : المناضل -

 والمقاتلين وتعني بشئون التثقيف السياسي

في فترة من ة اإلرتريمجلة مشتركة بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير :وحدتنا  -

 .م١٩٨٦ – ١٩٨٥فترات الوحدة وصدرت من 

 

مجالت كانت هناك مطبوعات تصدر عن المنظمات الجماهيرية باإلضافة لهذه الصحف وال

وإتحادات العمال والفالحين ولعل ة اإلرتريواالتحاد الوطني للمرأة  إرتريامثل االتحاد الوطني لشباب 

  - :من أبرزها

  صوت العمال -

 صوت الفالحين -

 ةاإلرتريصوت المرأة  -

 المقاوم -

 مرسانا -

 النبراس -

    .في فترات متفاوتةومطبوعات أخرى كثيرة كانت تصدر 

  ة اإلرتريذاعة صوت الجماهير إ: ثانياً 

من ة اإلرترييوم بدء البث اإلذاعي إلذاعة صوت الجماهير  م١٩٧٩كان الفاتح من سبتمبر 

رتفاع نسبة االمية نظراً ال في الداخل والخارج،  اإلرترياألراضي المحررة يوماً تاريخياً لدى الشعب 

قيام إذاعة تبث باللغات المحلية معناه متابعة أي إرتري ألوضاع رياف فخصوصا في األ إرترياداخل 
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. ون بفرحة عارمة خاصة في ظل ظروف صعبة للغايةاإلرتريثورته وتطوراتها، لذلك استقبلها 

  )١٠، ص٢٠١١على، (

االنسحاب االستراتيجي من معظم  مرحلة إلىتعود فكرة إنشاء إذاعة صوت الجماهير 

ومحاصرتها العاصمة أسمرا ليصبح حينها  , م١٩٧٧ها الثورة اإلريترية في عام األراضي التي حررت

لكن أمام تدخل االتحاد السوفيتي والقوى التي , أدنى  االستقالل قاب قوسين أو هاتحرير البالد وإعالن

ار االنسحاب اختي إلىاضطرت الثورة اإلريترية , م١٩٧٨كانت تدور في فلكه في منتصف عام

وحينما تمركزت الجبهة الشعبية لتحرير , استمرارية كفاح الشعب اإلريتري  لضمان ي كحلاالستراتيج

 ولذلك كان ال بد من, جبال الساحل ووديانه وجدت نفسها بعيدة عن الشعب اإلريتري  إريتريا في

برامجها من  وكانت النتيجة تأسيس إذاعة تبث, التفكير في الوسيلة الفعالة الختراق هذه العزلة 

ية المكثفة التي وتعري الدعا األراضي المحررة لتؤكد استمرارية الثورة اإلريترية وتعلن الحقائق للعالم

 ول دون مواصلة نضالهلعزيمته والح على الشعب اإلريتري بغية النيل من كيبثها نظام الدر

.)www.fiorey.net(  

 تقض ازعم أنهت  إثيوبيافيه  تنالوقت الذي كا إن بداية صوت الجماهير اإلريترية عملها في     

إعالمها من مطبوعات وغيرها كان في حد ذاته تعرية  واستولى على وسائل, على الثورة اإلريترية 

  . وتأكيدا الستمرارية الثورة وقضية الشعب اإلريتري, األراجيف  لهذه األكاذيب وردا عمليا على تلك

في تجرينية بكادر إذاعي متواضع في إمكانياته وقليل بدأ البث اإلذاعي باللغتين العربية وال        

 ٨٠و  ٤١وبدأ البث بموجتين قصيرتين فقط هما . دوات بدائية جداًعدده وفي ظروف صعبة للغاية وبأ

سم استديو عليه بأي حال من األحوال وأجهزة امتراً والمكان الذي يتم فيه التسجيل ال يمكن إطالق 

ويعمل بالكاسيت والثاني " توشيبا"تسجيل عاديين أحدهما من نوع  التسجيل كانت عبارة عن جهازي

http://www.fiorey.net
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ويعمل بالريل وكان تسجيل المواد التي تبث لمدة ساعة واحدة فقط يستغرق زهاء " أكاي"من نوع 

  )٨،ص٢٠١١على، (.ساعاتالعشرة 

  : ذاعةهداف اإلأ

أكاذيب  قضيته العادلة ويفند شعوب العالم ليعرف إلىإيصال صوت الشعب اإلريتري  -١

  مهحك التي كان يروج لها في كل مراحل اإلثيوبي األستعمار

من أحداث داخل  طالعه على ما يجرياريتري أينما وجد بثورته وشعبه وربط المواطن اإل -٢

 الوطن

العالمية  األحداثوبالتطورات و  الوطن بشعبه في الداخل والخارج أرضربط المقاتل داخل  -٣

  .رسائل الشعب اإلريتري إليه ألناشيد الوطنية وإذاعةوأيضا رفع معنوياته من خالل ا

 ٣١ى توح ٢٨لبث لمدة ثالثة أيام هي من توقفت اإلذاعة عن ا خالل مسيرة صوت الجماهير     

 تأعلن إثيوبياألن , يخ وتطور هذه اإلذاعة مهمة في تار اًأيامد الثالثة تع لكن هذه األيام,  ١٩٨٠يناير

 وسائل إعالمه أن إذاعة صوت الجماهير اإلريترية وقعت غنيمة في يده فيوعبر كافة  احينها كعادته

ومعنويات الشعب لكن الرد العملي والحاسم  على نفوسئ وكان لهذه الدعاية أثرا سي ) نلقيا( منطقة

وفي هذه .. من عمبربب  اًعندما استأنفت بثها مجدد جاء مرة أخرى من صوت الجماهير اإلريترية

 إلىموجهة ( رنية وإنما أضافت البث باللغة األمهرية جالعربية والت صر بثها على اللغتينالمنطقة لم يقت

  )٢٩٠،ص٢٠٠٠محمد، (. التجري البث بلغة ثم أضافت.. العفرية  واللغة)  إثيوبيا
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  : ذاعة صوت الجماهير أمام إ تحدياتأهم ال

المباني الصالحة  تجدواجهت اإلذاعة منذ البداية العديد من المشاكل الفنية حيث لم  - ١

التي كانت تخضع  خيم وبعض األكواخ وكانت مباني اإلذاعة عبارة عن , لالستوديوهات

األول  ه فيغير أن ،داخل االستديو إلىالخارج  لمراقبة شديدة حتى ال تتسرب األصوات من

ت حتوصالة لحفظ أجهزة البث ,  )مقبول نوعا ما(تسجيل  م تم بناء أستديو١٩٨٠من أكتوبر 

 .هذه األجهزة في مأمن من القصف الجوي وباألسمنت المسلح حتى تكون رضاأل

 

وثانية من " فح"الذي كان يتغير تبعاً للمتغيرات العسكرية فمرة في مشكلة موقع اإلذاعة  - ٢

وكلها مناطق نائية في أقصي الساحل الشمالي ،حتى استقر " عريرب"وأخرى في " عمبربب"

 )٨،ص٢٠١١على،(.حتى بزوغ فجر الحرية" هقر"بها الحال أخيراً في جبال 

فحسب بل  اإلرتريأن تنال ليس ثقة المستمع ة اإلرترياستطاعت إذاعة صوت الجماهير         

وعرضها وأن تكون مصدر الحقيقة الوحيد الذي يتلهف لسماعه  إثيوبيافي طول  اإلثيوبيالمستمع 

كما . المجاورة بعد أن فقد الثقة بوسائل إعالم حكومتهالجارية في بالده والبلدان  األحداثلمعرفة واقع 

ودأبت على تقديم  اإلرترياستطاعت تغطية كل جانب حيوي وهام من المسيرة النضالية للشعب 

و " ةاإلرتريهنا صوت الجماهير "اإلرشادات والتوعية في كل مناحي الحياة حتى أصبحت عبارتي 

  )١٠، ص٢٠١١على، (.تري لسماعهمانغمة عذبة يتلهف أي إر" النصر للجماهير"

  :الخارجي اإلعالم مكاتب : ثالثاً 

في ة اإلرتريعالميه واالجتماعيه للثورة جيه للثورة الواجهه السياسيه واإلتعتبر مكاتب الخار      

ومشروعية مطالبها ، ة اإلرتري، قامت هذه المكاتب بدور كبير في التعريف بالقضية  إرترياخارج 
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من العالم منها في دمشق ، بيروت ، القاهرة ، عمان ، الرياض ،  ةنحاء مختلفمكاتب في أتنتشر هذه ال

ها قسم إعالمي يقوم ر السياسية  وفيالخ ، كانت تهتم بالمقام األول باألمو.....روما، باريس ولندن 

  .عالميه للمكتببالمهام اإل

ة اإلرتريعالمي للثورة الجهاز اإل لعربي في بيروت هو عصبعالمي الخارجي ايعد المركز اإل      

وسط ، والمركز األوروبي في انت له عالقات واسعة في الشرق األدرة المناضل عمر جابر ، كتحت إ

  : روما ،كان تقوم بمهام كثيرة منها 

ومدى مشروعية مطالب الثورة ، ومحاولة تلقي التأييد والدعم ة اإلرتريالقضية بالتعريف  - ١

 .لدول المنطقة المادي والمعنوي من ا

ز الدوريات ، لعل أبرة اإلرتريصدار الصحف والمجالت والدوريات والوثائق عن الثورة إ - ٢

 .ة اإلرتريالتي كانت تصدرها مكتب بيروت هي مجلة الثورة 

 .السياسية والعسكرية التي كانت تحدث في الميدان األحداثوتوثيق  اإلرتريكتابه التاريخ  - ٣

ي تصدر باللغات االخرى ، خصوصا وثائق االمم المتحدة عن ترجمة الكتب  والوثائق الت - ٤

 .ة اإلرتريالقضية 

 )مقابلة مع عمر جابر( .رة مع الدول العربية واالجنبية عالقات الثودعم  - ٥

الكثير من الكتب من خالل مكاتب الثورة طبعت  اإلعالم وبسبب تزايد مصالح الثورة التثقيفية و      

لغات اجنبية نذكر هنا  إلى، وقد ترجم بعض منها ة اإلرتريهم القضايا التي تحتوى على تفصيالت أ

مم ومبادئها،  وثائق األة اإلرتري، الثورة  إرترياارتربا بركان القرن االفريقي ، كفاح :بعض منها

، تجربة االتحاد الفيدارلي والثورة ١٩٨٢-١٩٦١من   اإلرتري، تجربة الجيش  إرترياحول المتحدة 

 )١١٣،ص١٩٩٩و بكر،اب(الخ ....
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الذي ر دور المناضل عمثان صالح سبى ،ن نذكالخارجي البد أاإلعالم عندما نتحدث عن دور مكتب 

كان يعتبر الناطق الرسمي باسم الثورة منذ قيامها ، وكانت  مسيراته زاخرة باللقاءات المرئية 

، من أهم إنجازته ة اإلرتري وروبية عن القضيةالبلدان العربية واأل والمسموعة التي كان يجريها في

ومعاناة شعبها ، ويعرى طبيعة ة اإلرتريقامة جهاز اعالمي ارتري يعكس عدالة القضية اهتمامه بإ

،وتطور هذا الجهاز االعالمي ، وأخذ بجانب التخصص في جميع  إرتريافي  اإلثيوبيالوجود 

بأنه نصف المعركة عالم اإلبشكل خاص حيث كان يصف اإلعالم بشكل عام وة اإلرتريالمجاالت 

  ) ٨٢،ص١٩٩٩ابوبكر،.(

   :الصور أرضفالم الوثائقية ومعاأل:رابعاً

لم يكن ممكناً وجود بث تليفزيوني للثورة الستحالة ذلك في تلك الظروف، حيث إنه يحتاج 

الستقرار نوعي لم يكن متوفراً في ظل الظروف العسكرية واإلمكانيات الضخمة التي يحتاجها 

الً عن ذلك بأشرطة الفيديو واألفالم المصورة بإمكانيات ذاتية في الميدان من وحي واستعيض بد

المعارك واالنتصارات، والتي كانت تعرض لإلرتريين والشعوب األخرى من دول العالم ليواكبوا 

دوراً هاماً الصور التي كانت تقام في دول مختلفة ،  أرضمعتطورات األوضاع في الميدان كما لعبت 

  ).٩،ص٢٠١١على،(.ةاإلرتريعبئة القدرات وشرح القضية في ت

ي ، في مجال مواكبة التطور فة اإلرتريتعد الجبهة الشعبية ، صاحبة السبق بين الفصائل 

ل عالمها على المجالت والنشرات المطبوعة والتقارير المسموعة ، بتقنيات االتصاالت ، فلم يقتصر إ

الفيديو ، التي كانت تسجل انتصاراتها وتعكسها للعالم م كوادرها لكاميرات استخدتعدت ذلك با

ين في اإلرتريين وغيرهم في الخارج ، ولعبت شريط الفيديو دور كبير في ربط اإلرتريوألنصارها 

  )٢٠٨،ص٢٠٠٠محمد، (وروبا رتهم المسلحة خاصة المهاجرين في أمريكا وأالمنفى بثو
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ة اإلرتريميدان الثورة  يين العرب واألجانب لزيارةالصحف إلىجه هناك أيضاً دعوات كانت تو        

الفيتوجرفية ، ومن ابراز الزيارات وتصوير األفالم الوثائقية والصورعداد التقاريروالتحقيقات ، إل

ي المحرر في ضاراأل إلىالميدان ، زيارة قام بها المركز العربي للدراسات االعالمية  إلىالعربية 

صحفي من مختلف األقطار ٢١م ،وشارك فيها ١٩٨٠أبريل ١٥مارس و٢٥في الفترة مابين  إرتريا

ن اإلرتريالعربية وقد اطلع المشتركون خالل الزيارة على جبهات القتال المختلفة وعاشوا مع الثوار 

قيادات التورة ، الذين شرحوا لهم الظروف التاريخية التي مرت بها الثورة،وفعال فقد قام  إلىواستمعوا 

ين شاركوا في الزيارة بنشر المقاالت الطويلة والتحقيقات الواسعة عما شهدوه، مدعمين الصحفيون الذ

الصحيفون (بعنوان اًيضاً كتيبور التي التقطوها في الميدان ، وأصدر المركز أتلك المقاالت بالص

  )٨،ص١٩٨١سيف االسالم ، (لنشر تفصيل هذه الزيارة )إرترياالعرب في 

التي كانت تقام في مختلف العواصم لعالم دور كبير في ة اإلرتريالثورة صور رضاكان لمع          

حمد أبو ، وهنا نذكر دوراألستاذ أ إرترياوضاع داخل لمعارك التي كانت في الميدان واألوصف ا

سعدة المصور الفني والكاتب السوري الذي نذر كل حياته في خدمة الثورة  وجاب سهول ووديان 

ديه من الصور الفوتوغرفية واألفالم ما يشبه المتحف الذي يجسد تاريخ الثورة ، ،ولإرترياومرتفعات 

صداره لمجموعة كتب عن إ إلىفي صور معبره تحكي كل واحدة منها قصة يصعب وصفها إضافة 

احمد، (مما يؤكد معرفتهه العميقه بالثورة وقياداتها بمختلف فصائلها الوطنية  اإلرتريالتاريخ 

  )١٧١،ص٢٠٠٨

  :فرقة الفنون الشعبية : اًخامس 

سلحة التي والفن أحد األ اإلرتريدوراً مميزاً في إذكاء شعلة النضال  اإلرتريلعب الفن         

يمتلكها للدفاع عن هويته الثقافية لفعاليته في مقاومة محاوالت الطمس الثـقافي التي كان يقوم بها 
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، وهنا يبرز دور األغنية  اإلثيوبيفي المجتمع  اإلرتري، بغية إذابه كيان الشعب  اإلثيوبيالنظام 

قلوب الجماهير وأكثرها تعبيرا عن آمالهم وتطلعاتهم ، فقد تميز دورها  إلىباعتبارها أقرب الفنون 

عالم يقوم بالعمل الدعائى وبث انتصارات الثورة وتسجيل مآثر لبدايات األولى للثورة ، فكان لإلمنذ ا

 )٢١٣،صإرترياابوبكر، جذور الثقافة العربية في (وتمجيد انتصارتهم  اإلرتريأبطال جيش التحرير 

المعاصر كان لها دور ال يمكن اإلعالم  وسيلة من وسائل للفنون الشعبية  إرترياتعتبر فرقة 

في شرح القضية الوطنية فكانت الفرق الفنية منتشرة سواء في الميدان أو في الخارج وكانت اغفاله 

ي تقدم داخل الميدان للمقاتلين أبلغ األثر في تماسكهم ووحدتهم ورفع روحهم للعروض الفنية الت

المعنوية عالياً، أما العروض الفنية في الخارج فقد مثلت ملتقى لإلرتريين في دول الشتات ومناسبة 

يتفاكرون فيهما حول أمورهم الوطنية، وكشيء طبيعي فقد كانت نهاية العروض تشهد تدفق أعداد 

  )١٠،ص٢٠١١على، (الميدان  إلى الشباب هائلة من

 إلىمتعددة في نموها  اًطوارم ،وقد شهدت أ١٩٧١سنه ة اإلرتريتأسست فرقة الفنون الشعبية 

مدعومة بعناصر " جرجيس قلتا"ومضمونا يرأسها م فرقة قائمة الذات شكال ١٩٧٥ن صارت سنه أ

ي المحررة وتقوم رضر هذه الفرقة في األ، ومقة اإلرتريشبابية من الجنسين كلهم هبوا لخدمة الثورة 

راضي المحررة ، وقد قامت بأول زيارة خارج القطر دة للترفيه عن المقاتلين داخل األبجوالت متعد

  )٥،ع٤٤،ص١٩٨٤الثورة، .(السودان إلىم ١٩٧٦سنه  اإلرتري

  :ةاإلرتريعالمي للحركة الطالبيه النشاط اإل: سادساً

م ولقد ساعدت هذه الرابطة على بلورة ١٩٥٢عام في القاهرة  ارترية طالبيه رابطه نشأت أول       

هذا التطلع وتعميق ذلك الوعي ، وتال رابطة القاهرة روابط أخرى في السودان وبغداد ودمشق 

والكويت وليبيا والخليج العربي والبلدان األوروبيه الغربية والشرقية وأمريكا وكندا ، ومع تصاعد المد 
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النقابي وبعد مسيرة طويلة شاقة ونضال مرير تحت ظروف سياسية قاسية نجح اتحاد  الثوري والوعي

بالقاهرة واتحاد طلبه بغداد ودمشق من تكوين أول لجنة تحضرية في القاهرة لتأسيس  إرترياطلبه 

على مائدة واحد ليعقدوا تأسيسيا بدمشق  اون أن يجلسواإلرتري، فاستطاع الطالب إرتريااالتحاد العام 

خير، (م١٩٦٩\١\٤حتى ١٩٦٨\١٢\٢٨بأستضافة االتحاد الوطني لطلبة سوريا في الفترة من 

  )٢٢٣،ص٢٠٠٢

ة اإلرتريتمثل في نشر القضية  مجال االعالمي دور بارز ومميزالكان للحركة الطالبية في 

والحرب  اإلثيوبيي األستعماروكشف وتعرية المخطط  اإلرتريومشروعية وعدالة نضال الشعب 

ضحه أمام الرأي العام العالمي ، وف اإلرتريبادة الالنسانية التي كانت تمارس ضد الشعب نائية واإلاالف

قد لعبت الحركة الطالبية دورا واضحاً في هذا المضمار خصوصا في المنظمات التقدميه العربية ،

  : نشطه تشتمل في اآلتي باختصار وكانت تلك األ)" ٤٢٠،ص١٩٩٨ابوبكر،(والعالمية

طالبية تشترك فيه الحركات الة اإلرترية مهرجانات سياسية تخص القضية إقام - ١

قليمة ، بغية إفهام وكسب الرأي العام الحر ودحض االدعاءات الديمقراطية العالمية واإل

 .ة الواهيةاإلثيوبي

لشرح مراحل الثورة واالنتصارات التى حققتها على العدو  أرضإقامة ندوات ومع - ٢

 . اإلثيوبي

في المؤتمرات والندوات العالمية بقصد العالقات النضالية مع تلك المنظمات االشتراك  - ٣

 .ة اإلرتريلدعم الثورة 

 .براز نضال الوطني التحررى وثورتنا المسلحة إقامة ندوات ومؤتمرات صحفية إل - ٤
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والشبابية والعربية واالفريقية إجراء سلسة من اللقاءات مع المنظمات الطالبية العالمية  - ٥

بلدان هذه الدول لتعميق وترسيخ العالقة النضالية بين الحركة الطالبية  إلىفود رسال ووإ

 .في بالدها  ةاإلرتريوبين هذه المنظمات من  أجل نصرة القضية ة اإلرتري

ين في العالم لرفض اإلرتريالقيام بالتظاهرات في األقطار التي تتواجد جميع الطلبه  - ٦

  )٢٦، ص١٩٩٤ابو بكر،.(بياإثيوساليب العدوانية التي تتبعها األ

 

  :ةاإلرتريكالة األنباء و:سابعاً 

من إذاعة ة اإلرترياإلعالم الوحيد لجميع وسائل و األساسيالمصدرة اإلرترينباء تعد وكالة األ

م وكانت عبارة عن قسم ١٩٧٩عام ة اإلرتريفة ويرتبط قيامها بنشأة إذاعة صوت الجماهير وصحا

علومات واألخبار من ساحة القتال وكان مراسلو الوكالة ينتشرون في خاص يتبع لإلذاعة ويمدها بالم

كل جبهات القتال كمصور وصحفي، وكانت البداية بأكثر قليالً من خمسة أشخاص مهمتهم متابعة 

 األخبار من اإلذاعات العالمية بالعربية واإلنجليزية والتجرينية واألمهرية وإعداد أخبار يومية لإلذاعة

ن في كل األراضي المحررة د استطاع مراسلو الوكالة المنتشرووق. يومية بتلك االخباروأصدار نشرة 

وجبهات القتال من تغطية األخبار بصورة جيدة رغم الصعاب والمعوقات التي تتخلل عملهم وفترة 

  )١٢،ص٢٠١١على ،(.الغليان العسكري التي كانت سائدة آنذاك

 

  : في فترة الثورةاإلعالم هم المواضيع التي كان يطرحها أ

وقد استطاعت الباحثة في زمن الثورة ، اإلرترياإلعالم التي كان يطرحها  تعددت المواضيع       

، النضال ة اإلرتريهم المواضيع من خالل االطالع على اعداد من مجلة الثورة الحصول على هذه أ
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،الوحدة، اإلرتريالفالح  ، صوت العمال، إرتريا،صوت  إرتريا، الطليعة ، نشرة اخبار  اإلرتري

   ة اإلرترينشرة وكالة االنباء 

  :ة اإلرتريخبار الثورة أ: اوالً     

  :تتمثل في النقاط التالية        

 .ة اإلرتريو يشارك فيها قيادات الثورة ات والموتمرات التي كانت يعقدها أاخبار االجتماع - ١

 .الدول العربية واالجنبية  إلىة وفود قيادات الثورالتى قام بها زيارات واللقاءات ال - ٢

 .نشر بيانات ووثائق وخطابات الثورة وتحليلها  - ٣

بالمناسبات الوطنية مثل ذكرى انظالق الثورة وذكرى يوم  اإلرتريخبار احتفاالت الشعب أ - ٤

 الخ.....الجيش

عرض التطورات العسكرية في ميدان الثورة ، وعرض اهم االنتصارات التي حققها الجيش  - ٥

 .اإلرتري

، اتحاد المراءه ة اإلرتريعرض مالمح النضال الثوري للمنظمات الجماهيرية ، مثل اتحاد الطلبه  - ٦

 الخ ....اإلرتري، اتحاد العمال واتحاد الفالحين والهالل والصليب االحمر 

 .خبار المناطق المحرر، وما يقدم فيها من خدمات صحية وتعليمية او ارساء قواعد عسكري أ - ٧

 ، مثل اقتصاديات الثورة  وغيرها ة اإلرترية عن القضية نشر دراسات علمي - ٨

 .من الدول و المنظمات االتحادات العربية والدولية ة اإلرتريخبار تأييد للثورة أ - ٩

ة اإلرترين ودعم القضية اإلرتريدعوة للمساعدات وجمع التبرعات لجرحى التحرير والالجئين  -١٠

 .بشكل عام 

 .ومساعى الوحدة بينهم ة اإلرتريورة خبار االنشقاقات بين الفصائل الثأ -١١
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 ةاإلرتريالتي لها عالقة بالقضية  الكاريكاتيرعرض الرسوم التوضيحه والخرائط ، ورسوم  -١٢

  

  اللقاءات الصحفية :  ثانياً

على ما يجرى  اإلرتريالطالع الشعب ة اإلرتريجريت مع  قيادات الثورة عرض لقاءات أ        

مثلة هذه اللقاءات ، لقاء مع المناضل عثمان صالح او سياسية ، من أ ن تتطوات عسكريةفي الميدان م

  الخ ......سبي ، المناضل صالح أياي ، المناضل عبد اهللا ادريس ، المناضل اسياس افورقي 

   إثيوبياخبار من داخل أ: ثالثاً

  : تتمثل في النقاط التالية 

 .ة اإلثيوبيعف في الحكومة ، وتركز على نقاط الض ثيوبياخبار الداخلية لإلنقل األ - ١

 . اإلرترية ضد الشعب اإلثيوبيتركز على الجرائم التي كانت تمارسها الحكومة  - ٢

 .ة اإلرتريتجاه القضية ة اإلثيوبيعرض الوثائق التي تبين السياسات  - ٣

 .من المجاعة  اإلثيوبي، ومعاناه الشعب  ثيوبياتحليل الوضع السياسي الداخلي إل - ٤

 .إرتريادي والعجز في الميزانية ، والمبالغ الهائلة التي تنفق للحرب مع تدهور الوضع االقتصا - ٥

 . ةاإلثيوبيالدعم الذي كانت تقدمه الدول الغربية واالفريقية للحكومة  - ٦

  .ة ومطالبهااإلثيوبية أرضخبار المععرض أ - ٧

  خبارالعربية األ: رابعاً 

 .خبار القضية الفلسطينة وتطور الصراع االسرائلي عرض أ - ١

 .م ،وتداعيات هذه االجتياح١٩٨٤ر اجتياح االسرائلي على لبنان عام خباأ - ٢
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 .دة الوطنية في لبنانححكومة الوأخبار  - ٣

 .قضية مرتفعات الجوالن والتوسع الصهيوني في لبنان وقضية الجنوب  - ٤

  في الصحافة العربية والعالمية  إرتريا: اً خامس

و تحقيقات ، وكانت أخبار أو مقاالت أمن ة اإلرتريتتمثل في عرض كل ما كتب عن الثورة         

بين الحين واآلخر كاألهرام ، والمساء ، والجمهورية وأخبار ة اإلرتريالصحف العربية تتناول القضية 

اليوم في جمهورية مصر العربية ، بما فيها الصحف السعودية المدينه والرياض والجزيرة ،في 

وانجلترا  إيطالياام واالتحاد ، وفي الصحف األوربية في نباء ، الوطن والرأي العألايت جريدة الكو

  .والسويد وفرنسا وغيرها 

  : الثقافية الموضوعات : سادساً 

شعراء لثقافية التي تعرض قصائد لزوايا امن الة اإلرتريالمجالت ال تكاد تخلو الصحف و       

 األستعمارنتاجهم لمواجهة شعراء بإم ، لم يبخل ال١٩٦١ة عام فمنذ انطالق الثور غيرهم ،ين أواإلرتري

شادة باالنجازات الثورية التي تحققت، وبالمستقبل المشرق الذي تناضل الجماهير من اجله واإل اإلثيوبي

في نضالها الطويل  إرترياواكب المراحل التي مرت بها  اإلرتري، ومن هنا نستطيع القول بأن الشعر 

، بكافة اللغات واللهجات ، ماعدا الشعر العربية الفصحى  االيطالي والبريطاني األستعمارحتى زمن 

،حيث كانت اللغة العربية محاربة وذنبها الوحيد أن ة اإلرتريالذي بدأت بوادره مع انطالق الثورة 

  )٧٠،ص١٩٨٢مجله الثورة ،.(الدين االسالمي والقرآن ورد بها

القاسم  مشتعلة ، وقد كان لثورةا عندما كانتة اإلرتريفي الساحة الكثير من الشعراء  زبروقد  

 ن اليهالوطن والحني المشترك بين هؤالء الشعراء أنهم جميعا كانوا يعبرون عن اللوعة والبعاد عن
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مجيد الثوار والثورة والتبشير بتحقيق ت، ومةلمقاوة اإلرتريتنهاض الجماهير التحريض ضد العدو وأس

ذه األحاسيس التي عبر عنها شعراؤنا بصدق في تلك وه المستقلةة اإلرترياألنتصار وميالد الدولة 

أحمد سعد ،  : ، ومن ابرز الشعراء يحسه كل مواطن أرتري  المرحلة فقد جاءت معبرة عما كان

  )٢٠٠٨ناود ، .(عبد الرحمن سكاب ،محمد مدني ، وعمر عليم ، ود أميرمحمد عثمان كجراي، 

  :في زمن الثورة اإلعالم خصائص 

في مجال التوجيه السياسي والمعنوي إلبراز  دور مهم ودور فعال رترياإلكان لالعالم  - ١

وتوجيهه توجيهاً سليماً وايجابياً فنقل الصورة الصحفية الصحيحة لعالم  اإلرتريالوعى 

 .اإلرتريجانب الشعب  إلىوقف العالم  إلىالصحافة ، مما أدى 

باينات فيما بين المنظمات حيث ، كان فيه كثير من التة اإلرتريبين فصائل الثورة اإلعالم  - ٢

كانت تطغى عليه االنتماءات السياسية المختلفة ، وبالرغم من هذه التباينات كان الكل يؤكد 

في ممارساته غير  اإلثيوبيفي المقام األول وإدانه النظام ة اإلرتريإبراز عدالة القضية 

 )١٧٢ابوبكر ، ص(. اإلرترياالنسانية ال بادة الشعب 

دراسات ة اإلرتريوالمجالت والنشرات التي كانت تصدرها كل الفصائل تعد الصحف  - ٣

ظار العالم الخارجي العربي واالفريقى وإلسالمى دوراً مهماً للفت أن أدتسياسية ووطنية 

ومشروعية الثورة الشعبية المسلحة في منطقة القرن االفريقي ة اإلرتريعدالته القضية  إلى

 )١٧٦ابو بكر ، ص(.

هذه  أو نصف شهرية أو أسبوعية ولم ترقوالمجالت كانت تصدر شهرية معظم الصحف  - ٤

حتى ة اإلرتريالمطبوعات لألداء اليومي للقصور في اإلمكانيات الذي كان رفيق الثورة 

  .لحظة النصر النهائي
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  :في زمن الثورة  اإلرترياإلعالم المعوقات التي كانت تواجه 

، خصوصا الكوادر باللغة العربية ، ولذلك إلعالم اعالميه المؤهله للعمل في قلة الكوادراإل -١

 .لمحاربة اللغة العربية من المستعمر

ار، حيث لم تخصص ميزانية حتى االنتصة اإلرترينقص الدعم المادي الذي كان رفيق الثورة  -٢

في المهجر واشتراكاتهم في  اإلرتريقتصر الدعم على تبرعات الشعب اعالم فخاصة لإل

 .االحزاب السياسي 

تقل اكثر من مرة خوف من هذا ما جعل االذاعة تنو،  إرتريامنية داخل سوء األوضاع األ -٣

 .منية في المنطقة بشكل عام القصف ، أيضاً سوء األحوال األ

، مثل المطابع والكمبيوتر واستديوهات اإلعالم عدم توفرالتقنيات التي تساعد على تطور  - ٤

  )مقابلة مع عمر جابر( .الخ.....ذاعية اإل

  : ة اإلرترياتجاة القضية  ثيوبياعالمية إلالسياسية اإل

عالمية ومؤسساتها ، على أجهزتها اإل إرترياة في صراعها مع ثوار اإلثيوبياعتمدت الحكومة     

 اإلرتري، تناقضات المجتمع  األجهزة المسموعة منها والمقروءة الثقافية ، وعكست بواسطة تلك

في فترة الستينات وما بعدها ، بهدف اخماد ة اإلرتريدها واقع الخالفات االقليمة والطائفيه ، والتي جس

، وايقاف مد )١١٧،ص٢٠٠٠محمد،( اإلثيوبيالثورة والتقليل من شأنها في أذهان أفراد جيش الدفاع 

في  المسيحي ، وانبرت هذه السياسية بشكل رئيسي اإلرتريفي أوساط الشباب ة اإلرتريالجبهة 

 إثيوبيامواطناً  ٢٣في صدر نشرتها الصباحية خبر وصول عدد  حيث اذاعت م ،١٩٦٧منتصف عام 

ة اإلرتريالبالد ، إعالنهم على المأل براءتهم من العصابات المسماة بجبهة التحرير  إلىمن مطار كسال 

، وفي مساء نفس اليوم أذاعت نفس الخبر مع مقابلة مفصلة مع أولئك المواطنيين ، شرحوا فيها 
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عناصر جبهة (ودة وكان أهمها طائفية وقبلية عصابات البني عامرالمتطرفين أسباب الع

  ) ة اإلرتريالتحرير

، على عكس جرائم  إرترياة من أجل بث الفتنة الطائفية بين أبناء اإلثيوبيكما ركزت الصحف 

تجـاه قرى المزارعيين المسيحيين في الهضبة وبة عصابات الباندا والكمندوز ، التي كانت مص

ضفاء الخارج فركز على إ إلىالموجه اإلعالم ، أما ة اإلرتريفراد جبهة التحرير أ إلىبنسبها ة إلرتريا

، محاوالً بذلك عزل الثورة الوليدة عن ة اإلرتريالطابع االقليمي والطائفي واالنفصالي على الجبهة 

  )٣٠٨،ص١٩٧٩تركي، (الرأي العام العالمي وحرمانها من عطفه ومساندته لها

  تمهخا

م ، ١٩٦١في الفاتح من سبتمبر ة اإلرتريأن انطالقه الثورة  إلىفي ختام الدراسة  تجدر األشارة 

واستمرارها طوال الثالثين عاماً يشكالن عالمة فارقة ومميزة للشعب االرترى الذي سطر مالحم 

الوعى الوطنى منذ نمو  اإلرتريمراحل النضال  إلىبطوليه في سيرته الثورية ، وقد تطرقت الدارسة 

هم الوطنية الحصول على حقوقين خلف قياداتهم الوطنية من أجل اإلرتريربعينات وتبوتق في األ

في زمن الثورة  اإلرترياإلعالم تطورساسي للدراسة كان تسليط الضوء على المشروعة ، والهدف األ

  .ة اإلرتري، ومدى تأثره بالتطورات السياسية والعسكرية على الساحة 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  

  :نتائج الدراسة 

  :جملة من النتائج وهي إلىتوصلت الباحثة 

وضاع السياسية والعسكرية كان يأتي انعكاساً لتطور األ في فترة الثورة ة اإلرترياإلعالم تطوران  - ١

 .ة اإلرتريعية للثورة واالجتما

في فترة الثورة هو التأكيد على مدى مشروعية القضية ة اإلرترياإلعالم الرئيسي لوسائل الهدف  - ٢

 .إثيوبيانها قضية تحريرية وليست قضية انفصال عن وعدالتها ،وأة اإلرتري

ل التالية ، الصحف والمجالت ، اعتمد على الوسائة اإلرتريفي فترة الثورة  اإلرترياإلعالم ن إ - ٣

الصور ،  أرضفالم الوثائقية ومعالخارجي ، األاإلعالم ،مكاتب ة إلرترياذاعة صوت الجماهيرإ

 .ة اإلرتريعالمي للحركة الطالبية فرقة فنون الشعبية ، والنشاط اإل ،ة اإلرتريوكالة االنباء 

ءات خبار الثورة، عرض اللقاهي أة اإلرتريفي الثورة اإلعالم أهم المواضيع التي كان يطرحها  - ٤

،اخبار المنطقة العربية والصراع العربي إثيوبياخبار من داخل ات الثورة ، أالصحفية مع قياد

 .في الصحافة العربية والعالمية ، المواضيع الثقافية  إرتريااالسرائيلي ، 
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يدل هذا على رسوخ الثقافة وكان تصدر بالعربية والتجرينية ، ة اإلرترياإلعالم أغلب وسائل  - ٥

 . إرتريايس كما يدعى البعض بأنها لغة وافدة على ، لاإلرتريالعربية في المجتمع 

في زمن الثورة ،هي قلة الدعم المادي وعدم  اإلرترياإلعالم هم المعوقات التي كانت تواجه أ - ٦

جهزة ومطابع ، عدم ر البشرية ،وقلة الدعم الفني من أوجود ميزانية محددة لالعالم ، وقلة الكواد

 .رتريا، وفي الدول المجاورة لإلترياإراستقرار االوضاع االمنية في داخل 

  

  :التوصيات 

خالل مرحلة الثورة  اإلرترياإلعالم كاديمية لتوثيق تاريخ عداد دراسات أاالهتمام بإ - ١

 .ة اإلرتري

في فترة   اإلرترياإلعالم السعى لتأسيس ارشيف للجمع الوثائق التاريخية التي تتعلق ب - ٢

 ة رترياإلكل الفصائل  الثورة لة اإلرتريالثورة 

 .في تحقيق االستقالل  اإلرترياإلعالم االهتمام بدراسة دور  - ٣

، من صحف ومجالت ة اإلرتريمابعد فترة الثورة  اإلرترياإلعالم االهمتام بتوثيق  - ٤

 .لكترونية اعة وتلفزيون ومواقع إذوإ
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  : المصادر والمراجع 

 .القاهرة ، ١، طالمعاصر إرترياتاريخ ، )م١٩٩٤(أبو بكر ،محمد عثمان ، - ١

المكتب : ، القاهرة١،ط المثلث العفري في القرن االفريقي،)١٩٩٦(أبو بكر ، محمد عثمان ، - ٢

 المصري لتوزيع المطبوعات 

م حتى ١٩٦١في ظل حكم هيالسالسى منذ عام ة اإلرتريالثورة ، )١٩٩٩(أبو بكر،محمد عثمان،  - ٣

 .سات العربيةم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد البحوث والدرا١٩٧٤عام 

 ، القاهرة١، ط في الثورةة اإلرتريدور الحركة الطالبية ، )١٩٩٨(أبو بكر ، محمد عثمان ،  - ٤

،القاهرة ، المكتب ١، طة اإلرتريعثمان صالح سبي والثورة ، )١٩٩٩(أبوبكر ، محمد عثمان،  - ٥

 المصري لتوزيع المطبوعات 

،المكتب المصرى لتوزيع ١، ط إرتريام في جذور الثقافة العربية والتعليأبو بكر ، محمد عثمان ،  - ٦

 المطبوعات 

 الموقع الجغرافي والمكون االجتماعي:  إرتريانافدة على ،) ٢٠٠٨(أحمد، إدريس عبد اهللا ، - ٧

 ، عمان ،مؤسسة أسمرا للدراسات واألبحاث العلمية والثقافي

،القاهرة ، معهد ١،   طة اإلرترياألصول التاريخية للمشكلة ، )١٩٧٧(السيد محمد رجب حراز ، - ٨

 .البحوث والدارسات العربية 

ة اإلرتريإجابات األمين العام لجبهة التحرير ، ) ١٩٩١(المكتب المركزي للعالقات الخارجية ، - ٩

 .، منشورات مجلة ساقم على اسئلة الشعب والمقاتلين

،بيروت، دار ابن خلدون ١،طالثورة  إلىمن االحتالل  إرتريا،)١٩٧٣(المنشدي ،خلف ،  -١٠

 .طباعة والنشرلل
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، اسمرا، دار األمانة للنشر ١،ط الدفع والتردي:ة اإلرتريالثورة ، )١٩٩٢(األمين محمد سعيد  -١١

. 

 مطبعة العاني : ، بغداد١،ط شعباُ وكفاحاُ إرتريا، )١٩٧٧(النجم ،عبد الباري ، -١٢

 .دار الكنوز األدبية :٢،طوالتحديات المصرية إرتريا،)١٩٧٩(تركي،حامد صالح ، -١٣

لن نفترق نشوء الحركة السياسية في ،) ٢٠٠٧(سعيد عبد الحي ،:ترجمة  –لمتسفاي ،أ -١٤

 . ، القاهرة١،ط )م١٩٥٠-م ١٩٤١( إرتريا

 .، القاهرة ١، ط إثيوبياو إرتريافيدرالية ، )٢٠٠٩(ابراهيم توتيل،: ترجمة –تسفاي ، ألم  -١٥

 تاريخ الجبرت والجبرتيين، )ت.د(حقوص، عبد القادر  - ١٦

جامعة افريقيا : الخرطوم  اللغة العربية في دول القرن االفريقي،وضع جاه اهللا ،كمال،  -١٧

 .العالميه

 إرترياوثائق األمم المتحدة حول ،) م١٩٧٦(،)قوات التحرير الشعبية (ة اإلرتريجبهة التحرير  - ١٨

 ) .م١٩٥٢- ١٩٤٨(

اإلعالم ، إصدار مكتب ٢،ط بركان القرن اإلفريقي إرتريا،)١٩٩٠(، إرترياجبهة تحرير  -١٩

 ة اإلرتريالتحرير لجبهة 

 .، ، دمشق ، دار الجليل١،طحقائق ووثائق :  إرترياعروبة ،)٢٠٠١(خير ،محمد ،  -٢٠

، )٢٠٠٢(، ين في القاهرة اإلرترياللجنة التحضيرية بالنوبيل الذهبي لتأسيس نادي الطلبة  -٢١

 ، القاهرة١رسالة األجيال ط

  دار الكنوز: ، بيروت إرترياتاريخ ، )١٩٨٥(سبي، عثمان صالح  -٢٢

 دار الكنوز  ، بيروت إرترياجغرافية ، )١٩٨١(سبي، عثمان صالح  -٢٣
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، المركز العربي للدراسات  إرترياالصحفيون العرب في ،) م١٩٨١(سيف اإلسالم ،الزبير ،  -٢٤

 .اإلعالمية 

 ، بيروت ، دار الجليل ومشكلة الثقافة اإلعالم وسائل ،)١٩٩٣(شرف،عبد العزيز، -٢٥

 لبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ا،)٢٠٠٥(عبيدات،ذوقان وآخرون ، - ٢٦

  .،عمان ، دار الفكر ٩،ط

، مجلة العربي ، عدد  العفر عرب القرن االفريقي المنسيون)٢٠٠٢(عبد الجواد، زكريا ،  -٢٧

٥٢٧. 

،القاهرة ،مركز ١،ط مقدمة في الصحافة اإلفريقية، )١٩٨٠(عبد الرحمن ،عواطف ، -٢٨

 .الدارسات العربية 

الصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلية لصحافة ،)١٩٧٨(عبد الرحمن ، عواطف ، -٢٩

 .،القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية ١ط) ١٩٦٢-١٩٥٤(الجزائرية   الثورة

 واتجاهات التأثير ، عالم الكتب ، القاهرة اإلعالم ،نظريات )٢٠٠٠(عبد الحميد ،  -٣٠

 ة اإلرتري اإلعالم، وزارة  اإلرترياإلعالم ، ) ٢٠١١(على، صالح ،  -٣١

، الكويت ،  ٣،ط ومناهجه.. وإجراءاته .. ، البحث اإلعالمي مفهومه)٢٠٠٨(عمر،السيد،  -٣٢

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 

 ، بيروت ، بيسان للنشر والتوزيع  والراي العاماإلعالم ،)٢٠٠٧(عواد، على ، -٣٣

عهد البحوث ، القاهرة م١، ط دراسة مسحيه شاملة إرتريا، )١٩٩٦(عودة، عبد الملك ، -٣٤

 والدراسات العربية 

 .،عمان،دار المناهج للنشر١،أصول البحث العلمي ومناهجه،ط)٢٠٠٥(محجوب،وجيه ، -٣٥

 .العراقيهاإلعالم منشورات وزارة : ،بغدادة اإلرتريالقضية  )١٩٨٠(محمود ،جميل مصعب ، -٣٦
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-١٩٦٨(في ظل الكفاح المسلحة اإلرترية اإلرتريالخالفات ، )٢٠٠٠(محمود، أحمد محمد ،  -٣٧

 معهد البحوث والدراسات العربية : رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة ،)١٩٨٨

 ٢٠١١مقابلة  عمر جابر  -٣٨

 اإلرتريمقابلة محمد سعيد ناود مع التلفزيون  -٣٩

 .العروبة واإلسالم في القرن االفريقي  ،)ت.د(ناود ،محمد سعيد ، -٤٠

، إرتريا إلىيانات ومدخل االسالم طريق الهجرات والد إرتريا، )٢٠٠٣(ناود ، محمد سعيد ، -٤١

 .الكويت ، دار الكويت للصحافة واالنباء

 ، موقع ناود للكتابااليطالي األستعمارفترة في ة اإلرتريالصحافة ،  ناود ،محمد سعيد -٤٢

 مطابع الشروق : ،القاهرة١، ط إرترياحركة تحرير ، )١٩٩٤(فداب ،إبراهيم طاهر  -٤٣

٤٤-  )www.nawedbooks.com/(  موقع ناود للكتاب 
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  م ١٩٥٠، الصادرة عام  إرترياغالف مجلة وحدة 
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 إرترياالصادرة عن حركة تحرير  إرتريا غالف مجلة صوت
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  م ١٩٦٩غالف مجلة الثورة ، عام 
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  م ١٩٨٤عام ة اإلرتريغالف مجلة الثورة 
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  م ١٩٧٩، عام  إرتريانشرة أخبار 
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  م ١٩٨٦عام  اإلرتريغالف مجلة النضال 
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  ١٩٨٤غالف مجلة صوت العمال عام 
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  م ١٩٧٧غالف مجلة الطليعة عام 
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  م١٩٧٧عام  اإلرتريف مجلة الفالح غال
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  م ١٩٨٩، عام ة اإلرترينشرة وكالة االنباء 
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  ١٩٦١، عام ة اإلرتريكاركتير منشور في مجلة الثورة 

  

  

  


