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 ،الوسيلة الرئيسة التي تحافظ على القدرة القتالية للقواتوالتسليح اإلمداد جهاز عتبر ي

أدركت الثورة اإلرترية وقد ن المعركة، اديعالية ومؤثرة في مي ةوتجعلها ذات كفاء

في  وسهامهالجيوش الحديثة أهمية اإلمداد في ميدان المعركة  كما هو حال الكثير من

لتركيز والتفوق في مجال اإلمداد لضمان تحقيق عملت على ا لذا .إنجاح المهمة

أن يكون تخطيط اإلمداد المشترك جزءاً  . حيث ينبغيالنصر في ميدان المعركة

وذلك تماشيا مع متطلبات وتعقيدات العمليات  ،من التخطيط العملياتيرئيساً ال يتجزأ 

كان له  أن العمل المشترك الذي عرفت به ساحة النضال اإلرتري، ، كماالعسكرية

العاملين في مجال اإلمداد من توقع المتطلبات وتقويمها وتنسيقها  األثر الفاعل في دعم

يل المخاطر وضمان اإلسناد الفّعال ودمجها وتوحيدها مع الموارد المتوفرة لتقل

. وكذلك مشاركة كل األجهزة في التخطيط لمختلف العمليات لمتطلبات العمليات

  وحضور عناصر الجهاز بالقرب من المقاتل.



وإنطالقا من هذه الحقائق، فمن الطبيعي أن يتساءل المرأ كيف كان وضع هذا الجهاز 

والدور الذي لعبه في صمود الثورة، في الثورة، ومدى إدراك الثورة ألهميته، 

وتحقيقها للنصر، وللتعرف على الكثير من تلك الجوانب التقينا رئيس هيئة قيادة 

جهاز التسليح بالقوات المسلحة العقيد/ عثمان أحمد جابر)أنقلوي( وذلك في سياق 

تغطيتنا لمساعي منتسبي هذا الجهاز، في توثيق أنشطة الجهاز وتضحيات منتسبيه 

مدار مسيرة النضال التحرري. وذلك  عبر إجرائهم لمقابالت فردية مع قدامى  على

المناضلين، وجمع أعداد كثيرة منهم على مراحلتين، في منتديات حوارية، نظمتها 

قيادة الجهاز، لسرد ما مروا به من تجارب، وأحداث، ومن ثم توثيقها. وفيما يلي نقدم 

لة رئيس هئة قيادة جهاز التسليح العقيد/ عثمان لقرائنا الكرام الجزء األول من مقاب

 أحمد، نتمنى لكم قراءة ممتعة.

 

 إنشاء جهاز  اإلمداد والتسليح في الثورة اإلرترية  

م والذي 1949وفي هذا يقول العقيد/ عثمان أحمد جابر،) انقلوي( من مواليد عام 

اجتاحت الشعب التحق بالثورة مبكرا. مدفوعا بالمشاعر الوطنية التي كانت قد 

م بجبهة  التحرير اإلرترية، 1966اإلرتري ال سيما الشباب، حيث التحق في عام 

وواصل نضاله حتى تحقق النصر وتوج كفاحنا الوطني  بالحرية واإلستقالل. يقول 

إن فرع اإلمداد داخل الثورة تأسس في منتصف ستينات القرن الماضي، فالفترة من 

اإلداري للثورة وفق مقتضيات المحيط الذي توجد م كان الشكل 1964وحتى  1961

م وتزايد 1965فيه كل مجموعة، وبالتالي لم يكن بشكل ممركز. أما فيما بعدعام  

أعداد الشباب المنضوين للثورة. وبالتالي تحسن امكانات وقدرات الثورة ، وفي ذات 

وتم تقسيم الوقت ظهر شكل من القيادة المنظمة، والمتمثل في القيادة الثورية. 

مناطق، وعليه تم انشاء فرع اإلمداد، حيث توفرت القوة البشرية  5الوحدات إلى 

المناسبة التي يتطلبها هذا الفرع. باإلضافة إلى بعض الدعم الذي بدأ يصل  الى 

الثورة، فكان ال بد من ايجاد جهة معنية باستالم مختلف أنواع الدعم، ومن ثم حمايته 

ا في المنطقة الثالثة، فتم توجيهي الى هذا الفرع. وأضاف من أي عدو، وكنت حينه

كما   لنا حينها، هو حرب العصابات. سيادته، بالطبع كان التكتيك العسكري المناسب

أن السالح حينها من األنواع القديمة التي تعمل يدويا، وليس آليا. وبالتالي لم يكن 

الدعم المقدم كان مرتبطا بهذا النوع  هناك باألمكان اإلرتكاز في دفاعات ثابتة. لذا فإن



مرت  1967وحتى عام  65من المواجهة، يعني كان محدودا. في هذه الفترة من 

الثورة بعدة مراحل. وبالتالي فإن مرحلة جديدة ومختلفة تزايدة اآلراء المنادية في عام 

وفي ذات م بأن تعدل الثورة عن التقسيم المناطقي، وال بد من ايجاد قيادة موحدة، 78

الوقت عاد عدد من كوادر الثورة من دورات في الصين، ونسبة للتأهيل الذي الذي 

حصلوا عليه، في أن هذا الشكل اإلدراي اليتماشى مع الثورة. وانطالقا من هذا بدات 

الجهود لتحقيق ذلك، إال أن تلك الجهود لم تكتمل كما كان ينبغي. ولم تتوصل قيادات 

ظهرت بعض اإلشكاالت الغير مرغوبة. حيث لم توافق على المناطق على اتفاق، و

هذه الجهود المنطقة األولى والثانية. لذا توصلت المناطق الثالثة األخرى، والوحدات 

التي كانت يطلق عليها وحدات اإلسناد، وكذلك هيئة التدريب، توصل هؤالء إلى 

ة نجاحات مقدرة في وحدة ثالثية. وقد مثل هذا نقلة مهمة لألمام، إذ حققت الثور

مواجهة العدو، ووجهت ضربات موجعة لجيش العدو. وانتقلت إلى المواجهة القوية 

بدال من العصابات. وبعد جهد واخذ ورد، جاءت مرحلة القيادة العامة. وكان الجميع 

 38مشارك في هذه الوحدة، في مؤتمر أدوبحا. واختير أعضاء القيادة المكونة من 

من المنطقتين  األولى والثانية، أما الـ  20. وكان أعضاء القيادة الـ فردا، كقيادة عامة

فكانوا من مجموعة الوحدة الثالثة. بالطبع لم يكن هذا  التمثيل عادال، ألن  18

أألكثرية التي كان ميثلها جناح  الوحدة الثالثية كانت تستحق األكثر. على كل 

ة، لتنتهي بذلك صالحية المجلس أصبحت هذه القيادة الجديدة، هي الممثل للثور

األعلى، وكذلك القيادة الثورية التي كان مقرها  كسال. في هذه المرحلة كان يطلق 

على هذا الفرع جهاز التسليح، الذي واصل عمله تحت مختلف التغيرات القيادية التي 

مرت في تلك المرحلة. وتم دمج كل القدرات من مختلف الفصائل في جهاز إمداد 

 واحد.

 جهاز التسليح داخل قوات التحرير الشعبية

لكن وبعد ظهور الخالفات في داخل الجبهة، وبروز تصرفات ذات طابع جهوي، و 

معادية لدعاة  الديمقراطية، واتخاذ خطوات عملية في ذلك، من اعتقاالت ومضايقات 

من  7أو  6في ذلك ما تم في طهرا، من اعتقال  في مختلف المواقع واألجهزة. بما

أعضاء القيادة خاصة التابعين للوحدة الثالثية، وفي مختلف الجوانب. ليصل دعاة 



الديمقراطية والتغيير، إلى حقيقة مفادها عدم امكانية مواصلة العمل وسط هذا 

داف. في التنظيم، والبد من خلق تنظيم آخر يمكن العمل من خالله لتحقيق تلك األه

هذه المرحلة وانطالقا من هذه القناعة اسست قوات التحرير الشعبية، وهكذا ظهر في 

م وكنت ضمن 1970الساحة تنظيم مستقل باسم قوات التحرير الشعبية في عام 

مؤسسي هذا التنظيم الجديد، ونسبة للتجارب التي كنت امتلكها من عملي في جهاز 

س الجهاز ألواصل عملي داخله. فإذا كانت بداية اإلمداد والتسليح، تم توجهي في نف

م فإن عمله في قوات التحرير كان منذ 1965عمل هذا الجهاز في الجبهة في عام 

م وبدأنا العمل في هذا الجهاز في ذات العام بالجناح 1970انطالق التنظيم، في عام 

اشخاص.  10لى ا 8األول لقوات التحرير الشعبية. كان عدد افراد هذا الجهاز ما بين 

الزال بعضهم على قيد الحياة، واستشهد معظمهم. منهم محمد علي أحمد )كلي( محمد 

عمر سفاف، استشهد في نادو، الشهيد ميجر جرنال/ أحمد عمر كاكاي، كذلك الشيخ 

عمر، الشهيد في منطقة دقدتا. كذلك محمدعلي حجي سالم، الذي استشهد في حرب 

 يد الحياة منهم أنا، وودي كامل، محمود، وأخرين.، والبعض منا في ق77كرن عام 

 التحديات التي كانت تواجه  جهاز التسليح

وفي هذا يقول العقيد/ عثمان، عند تاسيسنا لهذا الجهاز في تلك الفترة كانت التحديات  

أمامنا متشعبة وكثيرة، منها باألساس العدو، الى جانب عداء جبهة التحرير لهذا 

كذلك الشعب الذي يتطلب الوقت إلقناعه. باإلضافة الى أن التعامل مع التنظيم الوليد، 

السالح يتطلب الكثير من الحذر، ومن المهم أن يحاط بسرية تامة، وهذا ما يفرض 

عمال مضنيا، ليال ونهارا، ال سيما في ظل األوضاع التي كانت سائدة. فالجهود 

كل الظروف التي يمكن أن  متواصلة، الترحل من موقع الى آخر، وال بد من تحمل

تواجهها، من حر وعطش، ووعورة المسالك، ومتاهات الصحاري. تخفتي عن 

األنظار في ساعات النهار، وتبدأ العمل مع حلول الظالم بما يؤمن السرية التامة 

للعمل. والتحرك بالجمال. والتخزين بجوار وحداتنا العاملة، وإخفاء األسلحة في 

قديمة، وفي وسط مخلفات روث األغنام واألبقار. وفي مواقع ال المغارات والمقابر ال

م وإعالن 1971يمكن اإلشتباه فيها على اإلطالق. تواصل األمر كذلك حتى عام 

الجبهة الحرب األهلية، عندها وصلت إلينا مجموعة الجناح الثاني، وكذلك مجموعة 



التحرير. واضيف عوبل، هذه المجموعات الثالث اكدت وحدتها في مواجهة جبهة  

آخرين من مجموعة عوبل،  3أعضاء من الجناح الثاني، و 5الينا في فرع اإلمداد 

فردا. وفي الوقت الذي وحدت فيه الجهود لمواجهة  15ليصل عددنا الى أكثر من 

العدوان، كانت الجهود منصبة على توعية الجميع بان كل القدرات يجب ان تكون في 

نظام اإلثيوبي المحتل. لذا كنا نتحرك وفق التوجيه مواجهة العدو الحقيقي، ال

والمعلومات التي كنا نتلقاها، ونعمل على ضمان سالمة سالحنا وحمايته. وإذا كنا 

على دراية تامة بتفكير عناصر الجبهة ألننا كنا نعمل معا، فال يغيب عنا طريقة 

ألمر ابتكار وسائل عملهم، وهم كذلك يعلمون اساليبنا في حماية سالحنا، ما يتطلب ا

مغايرة. إلخفاء مواقع السالح عنهم. كذلك الشعب الذي كنا نخشى منه افشاء 

األسرار، إال أن شعبنا ونسبة لتواصل القيادة والكادر التنظيمي مع الجماهير، 

وتوضيح أهداف التنظيم، ومدى مصداقيته في ارساء الديمقراطية، وعمله الجاد في 

من كشف الكثير من حمالت التشويه التي كانت الجبهة تروج انجاز اإلستقالل. مكننا 

لها ضد قوات التحرير. في تلك الفترة وكمواجهة لقرار الحرب المعلنة ضددنا اخترنا 

ان نجعل خلفيتنا في الحدود اإلرترية السودانية، لكي ال نقع بين كماشة العدو 

ا من قبل الجبهة. اإلثيوبي، والحرب األهلية. والتصدي للحرب الذي فرض علين

بالطبع دخلنا في مواقع ليست لنا بها دراية على أإلطالق، ال نعرف مواقع المياه فيه 

وال المخابئ، والطرق. فكنا أول الواصلين الى تلك المناطق، حيث طلب منا استالم 

مؤن قادمة الينا عبر البحر، أخبرنا باسم المنطقة )طقت( لكننا ال نعرف عنها شيئ. 

طئ البحر شاهدنا الجزر السودانية. وفي حال حلول الظالم ال نعرف وعبر شوا

المشرق وال المغرب، بل كنا نهتدي بالنجوم. تجاوزنا كل تلك التحديات، وقطعنا 

مسافات بعيدة، تحت لسعات الجوع والعطش، حتى نحمي مؤننا ونحافظ على قدراتنا 

ائل قوات التحرير الشعبية، وسالحنا من الوقوع في أيدى القوى المناوئة. تجمعت فص

من مختلف المناطق، من دنكاليا ومن شمال البحر، وضواحي شعب وغيرها. وصلت 

كل الوحدات الى المواقع التي عسكرنا فيها نحن، وهكذا اوجدنا أوضاع افضل. نعيش 

مع وحداتنا، نستقبل اي امداد يصل الينا عبر البحر تحت حماية وحداتنا العسكرية، 

ع في وضع افضل من الجبهة حيث كنا نمتلك أجهزة اتصال فاعلة. واصلنا وكنا بالطب

عملنا في تلك األجواء. كانت قدرات التنظيم تنمو مع الوقت. وكان الشباب يتدفق الى 



/م  لكننا دخلنا في مواجهة عنيفة وبشكل متواصل وبال 73/74الساحة في أعوام منذ 

فرع اإلمداد، سواء كانت مواد غذائية  استراحة. كانت كل األنشطة تحت هذا الفرع 

أو أدوية، أو سالح، نستقبل تلك المؤن ونقوم بتوزيعها، وبما أننا كنا في تلك الفترة 

بجوار وحداتنا، كنا نلبي احتياجاتهم عن قرب. نسلم األدوية الى األطباء، وكذلك 

م المطلوب السالح كان لدينا عناصر معينة مسؤولة عن توزيع السالح تتسلم منا الك

 الى الوجهة المحددة. 

لكن ومع تضاعف قدرات التنظيم، وإطالق اسم الجبهة الشعبية بدال من قوات 

التحرير الشعبية، وانشتاره في مختلف أرجاء الوطن. باإلضافة الى اختفاء جبهة 

التحرير، ما مكن الجبهة الشعبية من توجيه قدراته كله ضد العدو الرئيسي. وبنفس 

عفت قدرات جهاز األمداد والتسليح، واستطاع أن يقدم الدعم الالزم لكل القدر تضا

الوحدات  العاملة، بكل أنواع الدعم،  بما في ذلك اسناد الوحدات حتى باألفراد إذا 

 دعت الضروة.

كنا في معظمنا من ابناء الريف، باإلضافة الى ذلك نعمل على رسم خارطة الموقع 

كرتنا، ومالحظة أي معلم في الموقع، من اشجار الذي نخفي فيه السالح على ذا

وصخور، وغيرها، فعندما نقوم بدفن كمية معينة تحت األرض، لدينا قدرة على 

التعرف على الموقع، حتى لو كان في سهول ممتدة. حيث كانت لدينا دراية كاملة 

لسالح في بتلك المواقع نسبة لكثرة تواجدنا وترددنا عليها. في معظم األحيان يتم دفن ا

أطراف األودية والخيران، ألن الرملة مفضلة أكثر من غيرها في حفظ السالح من 

الرطوبة والصدء. الشك أن مرحلة ما قبل دفن السالح تمثل مرحلة حساسة بالنسبة 

لنا، حيث نجد األجواء المالئمة إلخفاء ما نقوم به من أعين اآلخرين مهما كانوا، كما 

موقع أي أثر يدل على وجود شيئ ما فيه. وفي هذا كنا نحصل يهمنا أن ال نترك في ال

أحيانا على دعم من الطبيعة في الصحراء، فمثال الغبار الذي يثار هناك كان يتكفل 

بأخفاء أي أثر. كما مخاوفنا من ان يكشف الشعب هذه المواقع قد اخذت تتالشي نسبة 

بفضل التعامل الجيد معه  للعالقة الطيبة التي ترسخت بين قوات التحرير والشعب.

وحماية مصالحه. وفشل الحمالت المغرضة ضدنا من قبل الجبهة. باننا مدوعومين 

من اثيوبيا وما شابه ذلك. كما أن حفظ السر هي من اهم الدورس العملية التي يتلقاها 



المنتسب في هذا الفرع، السيما من رفاقة الذين  سبقوه. حتى لو وقع في األسر ال بد 

م كنا قد دفنا في منطقة )مبأ( 1975كون حامي السر حتى فقد حياته. فمثال في أن ي

بعضا من األسلحة، وفي احد األيام تحرك زميلنا عمر سفاف من موقعه منفردا تاركا 

الفصيلة التي معه لمعرفة المستجدات باتجاه معسكرنا المركزي، لكن لألسف كنا قد 

ل يوم واحد من توجهه نحونا، ونتيجة لعلم تحركنا من المعسكر باتجاه بليقات، قب

عناصر الجبهة بتحركنا تسابقوا للوصول الى المعسكر، وبالتالي وقع الزميل عمر في 

الفخ وتم اعتقاله من قبل الجبهة. بالطبع يعرف األخ/ عمر الكثير من األسرار عن 

سائل القاسية تلك المؤن ومواقعها، لكنهم لم يتمكنوا من النيل من عزيمته رغم كل الو

التي اتخذت ضده، ولم يحصلوا على أي معلومة تفيدهم في هذا اإلتجاه. بالطبع نحن 

اتخذنا اإلجرات اإلحتياطية، بنقل السالح من المواقع التي كان يعرفها الى مواقع 

أخرى، رغم ما كان لدينا من ثقة بثباته ألنه قائد لهذه المهام. وكان على حسن ظننا 

نهاية المطاف تمكن اإلفالت من سجانية، واستطاع التخفي في بشكل كامل. في 

الغابة، وبعد ان يئسوا وعادو الى معسكرهم في آواخر الليل، اتجه نحو مواقع تواجد 

رفاقه، ووصل الينا بسالم وهو في حالة شديدة من اإلعياء والتعب. هذه النماذج وما 

 الى هذا الفرع.شابهها كانت المثل التي يهتدي بها كل عنصر ينتمي 

كذلك أذكر في احدى  األيام التي كانت تتواصل فيها المواجهات في قرقر، كانت 

عناصر الجبهة ينفذوه هجمات عنيفة ومتواصلة لعدد من األيام، ما كان يسبب 

استهالك كثير للسالح، لذا اشتكى المقاتلون من قرب نفاد السالح الذي بحوزتهم، 

طمأناهم بأن السالح موجود، حيث كان لدينا سالح مخبأ في  وقالوا لنا ما العمل، لكننا

األرض لكن في موقع تسيطر فيه وحدات الجبهة، حيث قررنا ضرورة أحضاره 

مهما كانت المصاعب، وبالفعل كان أحد المجموعة التي تعرف هذا الموقع كان عمر 

خترنا من سفاف وكلي، أخذنا مجموعتين من المقاتلين وتوجهنا الى الموقع، بعد ا

الجمال التي في حوزتنا تلك التي ال تصوت على اإلطالق. وبالفعل تمكنا من العودة 

بسالم الى معسكرنا وأمددنا رفاقنا بما يحتاجون من سالح. كانت وسائل النقل التي 

نستخدمها هي الجمال، كانت لدينا جمال نربيها، باإلضافة الى الجمال التي كنا نقوم 

م حيث تركنا عملية دفن السالح بل اخذ 1977. وذلك حتى نهاية بتأجيرها من الشعب



يجمع في معسكرات ثابة، في فح وبليقات، وام هميمي، وغيرها من المواقع، وكان 

التنظيم يعمل على تعبيد واصالح الطرق، وتمكنا من اإلستيالء على بعض الناقالت، 

 كذلك دخلت السيارات في عملية النقل. 

لسالح الذي يحملونه، وفي حال نقص العتاد، لدينا عناصر في كل  نحن نعرف نوعية ا

المواقع، تكون جاهزة لمباشرة العمل وامداد الوحدات بما تحتاجه. فمثال إذا نصب 

الثوار في منطقة دقدقتا كمينا للعدو، فنحن ووفق المعلومات التي لدينا نكون بالقرب 

معركة. يعني في كل موقع لدينا عناصر منهم ومعنا كل المؤن التي يمكن أن تتطلبها ال

تنفذ المهمة، والبعض في المراكز الرئيسية في الساحل، يرسلوا إلينا ما نطلبه، 

ويتسلموا ما نرسله  اليهم. وبالتالي فإن وحداتنا المقاتلة لم يحدث يوما أنها اعيقة عن 

 تنفيذ مهمة بسبب نقص  اإلمداد.

كما لعبنا دورنا المنوط بنا في مواجهة عدوان وياني بعد التحرير، بجوار شعبنا 

وجيشنا دفاعا عن الوطن.  سواء من اإلمداد أو اصالح وإعادة تأهيل األسلحة. ونسبة 

لطبيعة عملنا الزلنا نعمل وسنظل نعمل بجوار وحداتنا المقاتلة. كما أن من اهم 

قر المركزي، في التاكد من وسائل رعاية وحماية األنشطة التي نبذلها هنا في  الم

نظافة األسلحة، والمزيد من التأهيل في عملية الحفاظ على األسلحة، والمزيد من 

 التوعية والتعليم المتواصل. 

 

 التجربة واإلبتكار للتغلب على تحديات اخفاء السالح

الريف، باإلضافة  وفي هذا يقول العقيد/ عثمان أحمد جابر، كنا في معظمنا من أبناء

الى ذلك نعمل على رسم خارطة الموقع الذي نخفي فيه السالح على ذاكرتنا، 

ومالحظة أي معلم في الموقع، من اشجار وصخور، وغيرها، فعندما نقوم بدفن كمية 

معينة تحت األرض، لدينا قدرة على التعرف على الموقع، حتى لو كان في سهول 

كاملة بتلك المواقع نسبة لكثرة تواجدنا وترددنا عليها. ممتدة. حيث كانت لدينا دراية 

في معظم األحيان يتم دفن السالح في أطراف األودية والخيران، ألن الرملة مفضلة 

أكثر من غيرها في حفظ السالح من الرطوبة والصدء. الشك أن مرحلة ما قبل دفن 



ألجواء المالئمة إلخفاء السالح تمثل مرحلة حساسة بالنسبة لنا، إذ البد من أن نجد ا

ما نقوم به من أعين اآلخرين مهما كانوا. كما يهمنا أن ال نترك في الموقع أي أثر يدل 

على وجود شيئ ما فيه. وفي هذا كنا نحصل أحيانا على دعم من الطبيعة في 

الصحراء، فمثال الغبار الذي يثار هناك كان يتكفل بإخفاء أي أثر. كما أن مخاوفنا من 

لشعب للمواقع، قد أخذت تتالشي نسبة للعالقة الطيبة التي ترسخت بيننا وبين كشف ا

الشعب، وذلك بفضل التعامل الجيد مع ا لشعب وحماية مصالحه، وفشل الحمالت 

 المغرضة ضدنا من قبل الجبهة. باننا مدوعومين من اثيوبيا وما شابه ذلك. 

 التضحية في سبيل حفظ األسرار

/ جابر، كان حفظ السر من أهم الدورس العملية التي يتلقاها وفي هذا يؤكد العقيد

المنتسب في هذا الفرع، السيما من رفاقة الذين  سبقوه. حتى لو وقع في األسر ال بد 

م كنا قد دفنا في منطقة 1975أن يكون حامي السر حتى وإن فقد حياته. فمثال في 

الشهيد/ عمر سفاف من موقعه  )مبأ( بعضا من األسلحة، وفي احد األيام تحرك زميلنا

منفردا تاركا الفصيلة التي معه باتجاه معسكرنا المركزي لمعرفة المستجدات، لكن 

لألسف كنا قد تحركنا من المعسكر باتجاه بليقات، قبل يوم واحد من توجهه نحونا، 

ونتيجة لعلم عناصر الجبهة بتحركنا تسابقوا للوصول الى المعسكر، وبالتالي وقع 

ل عمر في الفخ وتم اسره من قبل الجبهة. بالطبع يعرف األخ/ عمر الكثير من الزمي

األسرار عن تلك المؤن ومواقعها، لكنهم لم يتمكنوا من النيل من عزيمته رغم كل 

الوسائل القاسية التي اتخذت ضده، ولم يحصلوا على أي معلومة تفيدهم في هذا 

اطية، بإخراج السالح من المواقع التي اإلتجاه. بالطبع نحن اتخذنا اإلجرات اإلحتي

كان يعرفها ونقله الى مواقع أخرى، رغم ما كان لدينا من ثقة بثباته ألنه قائد لهذه 

المهام. فكان على حسن ظننا بشكل كامل. في نهاية المطاف تمكن اإلفالت من 

ج وما سجانية، ووصل الينا بسالم وهو في حالة شديدة من اإلعياء والتعب. هذه النماذ

 شابهها كانت المثل التي يهتدي بها كل عنصر ينتمي الى هذا الفرع.

وعن وسائل النقل التي كان يستخدمها الجهاز في تحركه: يقول العقيد/ عثمان، 

كانت وسائل النقل التي نستخدمها هي الجمال، إذ كانت لدينا جمال نربيها، باإلضافة 



م حيث تركنا 1977شعب. وذلك حتى نهاية الى الجمال التي كنا نقوم بتأجيرها من ال

عملية دفن السالح بل اخذ يجمع في معسكرات ثابتة، في فح وبليقات، وام هميمي، 

وغيرها من المواقع، وكان التنظيم يعمل على تعبيد واصالح الطرق، وبالفعل تمكنا 

 من اإلستيالء على بعض الناقالت، وبالتالي دخلت السيارات في عملية النقل. 

نحن نعرف نوعية السالح الذي يحملونه،  عن كيفية توزيع األسلحة يقول سيادتهو

وفي حال نقص العتاد، لدينا عناصر في كل  المواقع، تكون جاهزة لمباشرة العمل 

وامداد الوحدات بما تحتاجه. فمثال إذا نصب الثوار في منطقة دقدقتا كمينا للعدو، 

بالقرب منهم ومعنا كل المؤن التي يمكن أن  فنحن ووفق المعلومات التي لدينا نكون

تتطلبها المعركة. يعني في كل موقع لدينا عناصر تنفذ المهمة، والبعض منا في 

المراكز الرئيسية في الساحل، يرسلوا إلينا ما نطلبه، ويتسلموا ما نرسله  اليهم. 

ة بسبب نقص وبالتالي فإن وحداتنا المقاتلة لم يحدث يوما أنها اعيقت عن تنفيذ مهم

اإلمداد. واضاف كما لعبنا دورنا المنوط بنا في مواجهة عدوان وياني بعد التحرير، 

بجوار شعبنا وجيشنا دفاعا عن الوطن.  سواء من اإلمداد أو اصالح وإعادة تأهيل 

األسلحة. ونسبة لطبيعة عملنا الزلنا نعمل وسنظل نعمل بجوار وحداتنا المقاتلة. كما 

طة التي نبذلها هنا في  المقر المركزي، في التاكد من وسائل رعاية أن من اهم األنش

وحماية نظافة األسلحة، والمزيد من التأهيل في عملية الحفاظ على األسلحة، والمزيد 

 من التوعية والتعليم المتواصل. 

 المنتدى الحواري الذي نظمه  الجهاز

ة من أجل تجميع تاريخ جهاز لقد نظم جهاز التسليح منتديين اثنين في فترات متقارب

التسليح وتوثيقه. حيث تم إعداد محاور متعددة للنقاش، على ستة مراحل مختلفة، وقد 

م  وتتمثل في 1969وحتى  1961تمثلت محاور المرحلة األولى الممتدة من عام 

مدى التعامل مع مبدأ حماية السالح بشكل عام، منذ انطالق الثورة، ونوعية السالح. 

م أما المرحلة الثالثة فكانت 1974وحتى  1970الثانية والتي تمتد من عام  المرحلة

م بما يعكس دور جهاز التسليح في الوقت الذي 1978وحتى عام  1995من عام 

تضاعفت فيه المواجهات بين الثوار وقوات العدو، إذ ارتفعت وتيرة النشاط 



. والتي وضعت بحق العسكري، من كمائن وتدمير معسكرات العدو، وتحرير المدن

األساس المتين، لمواصلة عمل الجهاز، في ظروف اصعب في المرحلة القامة، والتي 

تطلبت التصدي ببسالة لحمالت العدو المتتالية، المغرور بقوة العتاد الذي حصل عليه 

ال سيما من المعسكر الشرقي، اإلتحاد السوفيتي ومن يدور في فلك حلف وارسو. تلك 

م  أما المرحلة الخامسة 1978/1983ي تواصلت في الفترة من المواجهات الت

فخصصت لبحث كل األحداث التي مرت بأفراد الجهاز واألحداث التي عاشوها في 

م ومناقشتها بعمق، وتعامل أفراد الجهاز مع األحداث 1987وحتى  1984الفترة من 

عملية البطولية التي تخللتها، من قبيل تحرير مدينة تسني، وتدمير وقاوي إز، وال

لوحدات الكوماندو في مطار أسمرا، وتكوين الفرق  العسكرية، وتحرير بارنتو، 

 6والمواجهات في بحر نقاش، والمؤتمر الثاني للجبهة الشعبية. أما المرحلة الـ 

وحتى  1988واألخيرة فكانت األسئلة والمحاور التي شملتها تتعلق بالفترة من 

اث ومالحم، تدمير نادو إز، وتحرير مصوع، م  وما مرت بها من أحد1991

وحروب اللحظات األخيرة قبل التحرير. كما أن المواجهات التي دارت خلف الحدود 

داخل األراضي اإلثيوبية.  كانت ضمن هذه الفترة. بما في ذلك استالم كل عتاد الفيلق 

 الثاني للجيش اإلثيوبي. 

بالت مع القيادات التي عاصرت تاريخ وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت في البدء مقا

تأسيس الجهاز، ويعملون اآلن في مختلف مواقع المسؤولية، من أجل توثيق تاريخ 

عنصر  100الجهاز منذ انطالقته. بعدها تم عقد أول منتدى حوراي جامع ضم نحو 

ممن عملوا في جهاز التسليح، من أجل إحياء ذكرياتهم وتشجيعهم على استذكار كل 

رد كل موقف بطولي مروا به، وما واجهوه من مصاعب، وعن ذكرياتهم حدث وس

 25/26لرفاقهم الشهداء وكيف استشهدوا. كان المنتدى األول قد عقد في الفترة من 

م  وقد 2016من ديسمبر  17/18من نوفمبر المنصرم. والثاني عقد في الفترة من 

على جمع اآلراء  حقق المنتدى األهداف المرجوة بشكل كبير.  حيث ارتكزت

والتجارب التي مر بها أفراد جهاز التسليح في مختلف المواقع والمداخل، بإعتبارها 

تمثل تاريخا للجهاز والجيش الشعبي، وبالتالي ملكا للشعب اإلرتري، الذي يفخر 

بتاريخه البطولي في كل المراحل والمواقع. ومن ثم اصبحت المادة جاهزة للجمع 



شكل كتيب يحكي هذه التجربة النضالية التي كانت لها بصماتها  والتنقيخ لتخرج على

 الجلية في هامة في مالحم الصمود واإلنتصار.

 

إنعقاد فعاليات المنتدى األول لجمعية جماهير الساحل تحت شعار فلنورث تاريخ 

 االمس ألجيال المستقبل

شرين من شهر شهدت منطقة شاباي مندر التاريخية  بمدينة أفعبت في  الرابع والع

ديسمبر الجاري إنعقاد المنتدى االول لجمعية جماهير الساحل تحت شعار" فلنورث 

تاريخ االمس ألجيال المستقبل" وذلك بحضور رئيس جمعية جماهير الساحل العميد 

موسى رابعة وسكرتيرها السيدة ليا قبرآب وعدد كبير من أعضاء الجمعية القادمين 

 يف من المدعوين .من مختلف مناطق البالد ولف

فقد استهل المنتدى بوقفة حداد على ارواح الشهداء تالها كلمة إفتتاحية قدمتها السيدة 

آمنة حاج رحبت فيها بالحضور الذين اتوا  من مختلف المناطق متكبدين عناء 

السفرللمشاركة في المؤتمر االول لجمعية جماهير الساحل المنعقد تحت شعار 

ألجيال المستقبل " ,متمنية للمؤتمر النجاح والسؤدد ,وشاكرة فلنورث تاريخ االمس 

كل الجهات التي ساهمت في اإلعداد لهذا المؤتمر وإخراجه بتلك الصورة التي بدا 

 عليها .

عقب ذلك قدم السيد موسى نور حسين كلمة اللجنة المنظمة للمنتدى والتي قال فيها 

ي ظل يلعبه اعضاء الجماهير في بعد الترحيب بالحضور واإلشارة الى الدور الذ

مرحلة النضال التحرري كحلقة وصل بين الشعب والمناضلين "عقد في الرابع 

والعشرين من شهر سبتمبر اجتماعاً ألعضاء  جماهير الساحل بحضور العميد موسى 

رابعة رئيس الجمعية وفيه تم التوضيح بأن الجبهة الشعبية لديها برنامج لتوثيق كل 

ماهيرية التي كانت تجرى في اوساط شعب الساحل بهدف  توعيته االنشطة الج

وتنظيمه وتسليحه وعلى ضوء ذلك تقرر اقامة المنتدى االول ألعضاء جمعية 

م حتى تتاح الفرصة لتوثيق 2016جماهير الساحل  في نهاية شهر ديسمبر من العام 

ري , ولإلعداد لهذا االنشطة التي كان يقوم بها جهاز الجماهير في فترة النضال التحر



المنتدى اختيرت لجنة منظمة تتألف من ستة أفراد ,بدأت في مباشرة أعمالها فوراُ 

عقب ذلك اإلجتماع  ",وفي ختام كلمته تقدم المناضل موسى نور حسين بالشكر لكل 

 الجهات التي ساهمت في اإلعداد لهذا المنتدى متمنياً ان يحقق أهدافه المنشودة".

نة المنظمة تقديم االستاذ محمد سعيد عثمان  قصيدة بلغة التقرايت تال كلمة اللج

صاغها على شرف المنتدى معدداً فيها بطوالت اعضاء جماهير الساحل في فترة 

النضال التحرري  بما في ذلك األم زينب ياسين التي كانت سيفاً مسلطاً على العدو 

عهم للتشبث بالثورة بقصائدها الشعرية التي كانت تلهب حماس الجماهيروتدف

واإلنخراط في صفوفها  رغم كل التحديات  ,ليس هذا فحسب فقد غنى الفنان الشاب 

منير  على كلمات القصيدة بلحن شجي وصوت عذب تفاعل معه الجمهور تفاعالُ 

 منقطع النظير  .

اعقب تلك الفقرة الفنية كلمة سكرتيرة جمعية جماهير الساحل السيدة ليا قبرآب والتي 

الت فيها بعد تهنئة الحضور بإنعقاد هذا المؤتمر في مدينة أفعبت  التي شهدت تدمير ق

م بمناسبة اليوبيل 2002جبهة نادو إز "تأسست جمعية جماهير الساحل في العام 

الفضي لتحرير مدينة نقفة ,حيث تجمع اعضاء قسم الجماهير والكوادر الذين عملوا 

واألجهزة الخدمية  من كل أرجاء إرتريا بعد  لسنوات طويلة في االدارات الشعبية 

فراق طويل  للمشاركة في االحتفال باليوبيل الفضي لتحرير نقفة ,وقد شكل ذلك  

فرصة طيبة لتأسيس هذه الجمعية وذلك من اجل توثيق كل االنشطة التي كان يقوم 

والتسليح بها قسم الجماهير في فترة النضال التحرري  والمتعلقة بالتوعية والتأطير 

وكذا التجارب  المكتسبة في تلك اآلونة وتدوينها في مجلدات تتوارثها األجيال جيالً 

بعد آخر وتتخذها كمرجع في مسيرتها الظافرة لبناء الوطن والدفاع عنه .وفي ذات 

السياق اوضحت األنشطة التي قامت بها الجمعية خالل مسيرتها التي امتدت قرابة 

 لتي من اهمها:عقد ونصف من الزمان وا

ألعضاء جماهير الساحل الى  2011تنظيم زيارة ميدانية في شهر ديسمبر من العام  -

 المشروعات التنموية في كل االقاليم االرترية عدا اقليم جنوب البحر االحمر .



اقامة معرض خاص بالجمعية ضمن المعارض التي ظلت تقيمها لجنة اإلحتفاالت  -

 ات .الوطنية في مختلف المناسب

اصدار بعض المقاالت في الصحف المحلية وكذا بعض القصص والكتيبات التي  -

 توضح نضاالت قسم الجماهير  وغيرها من االنشطة .

وفي ختام كلمتها اوصت الحضور بضرورة المشاركة الفاعلة في المؤتمر وسرد كل  

تفاصيل تلك المرحلة النضالية التي ساهموا في صناعتها  بما فيها من مواقف 

 وتجارب وبطوالت حتى توثق ويتم توريثها ألجيال المستقبل .

التي كان يقوم عقب كلمة السيدة ليا كبرآب قدمت ثالث ورقات عمل توضح االنشطة 

 بها قسم الجماهير في فترة النضال التحرري وهي على النحو التالي :

دور قسم الجماهير في برامج التوعية والتأطيروالتسليح واالنشطة اإلقتصادية التي  -

 كان يقوم.

 السلطة الشعبية. -

 تجربة تسليح الشعب وتأسيس وتطور المليشيا الشعبية والجيش اإلقليمي. -

فترة المسائية ناقش الحضور االوراق الثالث بكل شفافية ووضوح  مدلين وفي ال

بآراءهم وتجاربهم في العمل الجماهيري بالساحل مما ساعد في إماطة اللثام عن 

العديد من المواقف البطولية التي ظلوا محتفظين بها في صدورهم طوال العقود 

ثيات المنتدى من تجميع عدد الماضية ,ومكن اعضاء الجماهير المكلفين بتوثيق  حي

 مقدر من المعلومات القيمة عن تاريخ قسم الجماهير ودوره في النضال التحرري .

وبعد اإلنتهاء من مناقشة األوراق الثالث وقبيل اختتام المنتدى قدم العميد موسى 

رابعة رئيس الجمعية كلمة قال فيها بعد تهنئة الحضور بنجاح فعاليات المنتدى " إن 

ف االساسي  من إنشاء جمعية جماهير الساحل هو توريث التاريخ النضالي الى الهد

األجيال القادمة ,وتماشياً مع شعار هذا المنتدى الذي شهدنا فعالياته "فلنورث تاريخ 

األمس  ألجيال المستقبل" فإن اآلوان قد آن لتوثيق تاريخنا المليئ بمختلف صور 



الوراق التي قدمت  في المنتدى والنقاشات البطولة والصمود  من خالل تدوين  ا

 واألراء التي صاحبتها ".

وفي خضم فعاليات المنتدي التقينا بعدد من المشاركين  كان اولهم المناضل موسي 

م وعملت في 1975مسقنا والذي ابتدر حديثه معنا قائالً"التحقت بالميدان في العام 

تم توجيهي في  اواخر ذلك العام م,حيث 1979مختلف االجهزة بالتنظيم حتى العام 

للعمل ضمن جهاز قسم الجماهير بالساحل والذي كانت له اسهامات مقدرة في توعية 

وتأطير وتسليح الجماهير ابان فترة النضال التحرري , وفيمايتعلق بالهدف من 

م إبان اإلحتفال  باليوبيل الفضي لتحرير مدينة 2002تأسيس هذه الجمعية في العام 

هو يتمثل في تأطيراعضاء قسم الجماهيروتمتين وحدتهم  وإتاحة الفرصة لهم نقفة ف

لتوثيق التاريخ الذي ساهمو في صناعته ومن ثم توريثه لالجيال القادمة  وقد إخترنا 

مدينة نقفة لتنال شرف انعقاد المؤتمر التأسيسي لهذه الجمعية وكذا عقد لقاءاتنا 

د والتحدي التي لم يعود اليها المستعمر بعد السنوية فيها بإعتبارها مدينة الصمو

تحريرها ,وبمناسبة انعقاد هذاالمنتدى في شقيقتها  مدينة أفعبت التاريخية    ادعو كل 

اعضاء الجماهير لتوريث المواقف البطولية التي شاركوا فيها لألجيال القادمة من 

وذلك التاريخ  خالل سردها شفوياً أو كتابياً ألن عدم التحدث عن تلك المواقف

البطولي قد يتسبب في ضياعه,واخيراً فإن حفظ هذا التاريخ وتوريثه أمانة في اعناقنا 

 يجب ان نؤديها كما ينبغي ".

اما المناضل عثمان ادم من مدينة افعبت  فيقول من جهته"التحقت بالثورة في 

الوحدات م وتنقلت بعد إكمال التدريب  في قسم الشؤون المالية و1974أواخرالعام 

المقاتلة وجمعية اإلغاثة اإلرترية التي كانت تنفذ اعمالها بالتنسيق مع الجماهير 

,وبخصوص جمعية جماهير الساحل التي اشارك في منتداها الحالي فهي لم تقصر 

منذ تكوينها في توثيق التاريخ النضالي للمناضلين الذين كانوا ينشطون في العمل 

مسلح ولكن هنالك الكثير  مما يتطلب القيام به  للبحث الجماهيري في فترة الكفاح ال

والتنقيب  عن هذا التاريخ ومن ثم توثيقه حتى يورث ألجيال المستقبل ,وبكل صراحة 

نالحظ ان معظم هؤالء المناضلين قد تقدم بهم العمر مما يتوجب االسراع بسرد 

د اإلنسان في هذا تاريخهم وتدوينه حتى ال يضيع هذا التاريخ بين صدورهم الن وجو



الكون محدود بعمر معين,واألبطال اليعيشون الى األبد ولكن تاريخهم هو الذي يبقى 

ويدوم اذا تم توثيقه كما ينبغي , وهذا المنتدي في اعتقادي فرصة طيبة لحفظ هذا  

التاريخ وتوثيقه كما هو من افواه الذين شاركوا في صناعته,فالجبهة الشعبية هي 

ية الوحيدة التي استطاعت ان تحرر االرض واإلنسان من المستعمر الحركة التحرر

ومن القيود اإلجتماعية المتخلفة ولها إرث نضالي عريق في كل الميادين بما في ذلك 

العمل الجماهيري مما يتوجب حفظه وتدوينه  بالشكل المطلوب من خالل 

 تضافرالجميع  في انجاز هذه المهمة ".

لمنتدى كانت امسية فنية شارك في تقديمها كل من الفنان منير مسك الختام لفعاليات ا

علي وعدد من الفنانين الشباب الذين قدموا من العاصمة اسمرا فضالً عن كوكبة من 

فناني فرقة االتحاد الوطني لطلبة وشباب مديرية أفعبت ,والذين اضفوا الى المنتدى 

بها طوال االمسية,كما قدمت  طعماً خاصاً من خالل األغاني الثورية التي صدحوا 

جمعية جماهير الساحل في نهاية األمسية عدد من الجوائز التقديرية لكل من مكتب 

 الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ووزارة االعالم واألمن الوطني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


