
 حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة 

 االمين محمد سعيد

 
 افعبت مدينة نادو وتحرير جبهة تدميرثالثون عاما على 

 2018مارس  19ــــــ  1988مارس  19

 معركة نادو ـ إز دالالتابعاد و 

حوارا مع لقد اجرى الموقع االليكتروني للمركز االرتري للدراسات االستراتيجية 
مين محمد سعيد، وذلك سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، اال

عيد الثالثين لتحرير الذكرى الثالثين على تدمير جبهة نادو وال حلول  بمناسبة
بغية الوقوف على ابعاد ودالالت هذه المعركة التاريخية التي و ، مدينة أفعبت

 ة ديان بيان فو.ركفيدسون بمعادقارنها المؤرخ البريطاني بازيل 

قرار االنسحاب االستراتيجي   1988في عام  معركة  تحرير افعبت لقد توجت  
 ،1990ريق لتحرير مدينة مصوع عام وفتحت ط، 1978في عام المعتمد 

 .عموم التراب الوطنيوشكلت بوابة إجتثاث الوجود االستعماري االثيوبي من 
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وعليه فال غرو إذا ما شكلت محطة مفصلية في تاريخ  .1991عام االرتري في 
 الثورة االرترية.

 وفيما يلي نص الحوار:

 سؤال: نود ان تحدثنا في البداية عن ابعاد وداللة تدمير جبهة نادو وتحرير مدينة أفعبت؟

ي لتحرير بالتمام والكمال تمكن الجيش الشعب 1988اي في العام  ،ن عامايقبل ثالث: جواب
من تدمير  1988مارس  19الى   17 غضون ثالثة أيام فقط، وتحديدا من  فيو  إرتريا

 احدي اكبر جبهات القتال في ارتريا وهي جبهة "نادو" وتحرير مدينة افعبت.

وقبل الدخول في ابعاد وداللة معركة تدمير جبهة "نادو" وتحرير مدينة افعبت في شمال 
بعد اإلنسحاب  لة عىى احدا  وتطورات ماالساحل االرتري يكون من المهم القيام بإطال

، بأقل 1978نت ال تبعد في عام من كافة المواقع االرترية المتقدمة التي كاي االستراتيج
  .مة االرترية اسمرامن العاص تقدير، بأكثر من عشرة كيىومترات

وبشكل  ، فترة تمكنت فيه الثورة االرترية1978 في قبل االنسحاب االستراتيجي كانت فترة ما
خاص الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا من تضييق الخناق عىى النظام العسكري االثيوبي، 

االنعتاق من المستعمر االثيوبي. ولكن ولسخرية القدر  تري فير وتحقيق ارادة الشعب اال
قوى ودول المعسكر االشتراكي، وعىى رأسهما االتحاد السوفيتي، والمانيا الشرقية،  تمكنت "
ا سوى  " والتي لم يكن يهمه ومي، وغيرهماواليمن الجنوبي وبؤساء اليسار العربي والقوكوبا، 

تحقيق مكاسب سياسية عىى حساب مقدرات الشعوب، ولوي عنق حقيقة النضال االرتري ، 
لك إلرضاء ري، وذاإلنكفاء في جبال ومرتفعات الساحل االرت رترية عىىإلجبار قوى الثورة اال
ثيوبي، بعد ان تم تسىحيه بأحد  المعدات العسكرية من دبابات، النظام العسكري اال

لك لم يسعف النظام العسكري االثيوبي، الموجهة. لكن كل ذ وراجمات صواريخ، والقذائف
 وبدأ يعد انفاسه االخيرة الى حين سقوطه ولتنتصر ثورة الشعب االرتري. 



العديد من التطورات السياسية اي خالل عشرة اعوام ظهرت ، 1988 -1978ففي الفترة 
والعسكرية عىى صعيد تطور النضال االرتري من اجل حق تقرير المصير في االستقالل 

 الوطني والتحرر االجتماعي.

 وقد تمكنت فيها قوى الثورة االرترية من ارباك النظام العسكري االثيوبي، لتتحول اوضاعه 

 
 مشهد من معركة تحرير ميناء مصوع

من سيئ الى أسوء وبصورة  " المعسكر االشتراكي والعسكرية وداعميه من قوى "السياسية 
دراماتيكية. اذ تمكنت فيها الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، من احتواء كافة الحمالت العسكرية 
االثيوبية، وانزال اكبر الخسائر بالجيش االثيوبي. ففي الحمىة االولى التي شنها النظام 

ألف قتيل، و في الحمىة  50، بىغت خسائره 1978أغسطس  -ي في يوليوالعسكري االثيوب
الثامنة وهي آخر الحمالت العسكرية االثيوبية والمعروفة بحمىة بحر نجاش  التي بدأت في 

قتيل، ولتكون مجمل خسائره  6500، خسر فيها 1985ديسمبر  4أكتوبر لتنتهي في  10
دبابة،  50دبابة، وسىب  180وتدمير  ألف قتيل، 77وحدها  1985 -1978في الفترة 

مم ، والمئات من المدافع 122و  مم81ع مدافع الهاون من مختىف االعيرة واآلالف من قط
مم، 21من الرشاشات الثقيىة من عيار  مم، وكذا المئات130مم و120الثقيىة من عيار 



لغام المضادة واآلالف من القنابل والذخائر الحربية، والصواريخ الموجهة وغيرها من األ
سقاط   في تىك المعارك.  23و 21طائرات حربية من نوع ميغ  3لألفراد ولىدروع، وا 

، بل وحسب مرحىة دفاع امام هجمات الجيش االثيوبييشكل  1979 -1978 لم يكن عام
العسكرية االرترية مرحىة استنزاف العدو عبر هجمات  ةكانت ايضا ووفقا لىرؤية االستراتيجي

عة وقصيرة في الوقت والمكانين المناسبين. وما ان تحققت تىك الرؤية العسكرية تكتيكية واس
االرترية، اي ما ان بدأت عمىيات االستنزاف تفعل فعىتها، تمكنت فيها قوات الجهة الشعبية 

ت جبهة نقفة، وكبكب التحرير ارتريا عىى إجبار الجيش االثيوبي الذي كان مرابطا في دفاع
ي تعرضت لهجمات واسعة، واجباره ايضا إلخالء مواقعه المحصنة في إلخالء مواقعه الت

 جبهة شمال شرق الساحل االرتري. 

صحة استراتيجيتها  1979 -1978وقد اثبتت الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا في العام 
العسكرية سواء في االنسحاب االستراتيجي او في عمىيات التصدي لكافة الحمالت العسكرية 

لىقوى  " كما كان يحىوا  مرة والى االبد ات التي كانت تحاك لتصفية الثورة االرترية "والمؤامر 
المناهضة لحق الشعب االرتري ترديده صباح مساء. كما اثبت الجيش الشعبي بانه صمام 
امان لقاعدته الثورية التي انشأها في منطقة الساحل االرتري. وان إمكانية هزيمة الجبهة 

، التي ولدتها اراد الشعب المعضالت كبرى ا، لم تكن سوى احدىارتريالشعبية لتحرير 
 لطمس حقيقتها.  ت كل القوى الجبارةيمكن تجاوزها حتى لو تحالف االرتري والتي ال

 واحتواء الحمالت االثيوبية العشر؟ االستراتيجي االنسحابماذا بعد تجاوز مرحلة سؤال: و 

بالمعسكر  بسخاء من قبل ما عرف في حينه "لم تسعف اإلمدادات التي تدفقت : جواب
 وأن، اليمنيين الجنوبيي وأن، الكوبي وأاالشتراكي" أكانوا من السوفييت، او االلماني الشرقيين، 

ة الجبهة الشعبية حتى نظام العقيد القذافي في ليبيا، من احدا  اي تغيير نوعي في مواجه
 ياسي، او التأييد الشعبي الجماهيري. كان في الميدان العسكري او السلتحرير ارتريا أ

عرف بجبهة نقفة "نادو"، )التي  وعىى العكس من ذلك  فقد عان الجيش االثيوبي، خاصة ما
بعد مرحىة  كانت تعد من افضل واقوى جبهات القتال االثيوبية في ارتريا(، عانت ما



 1988 -1978مستمرة خالل عشر سنوات  ، من عمىية استنزافاإلنسحاب االستراتيجي
بصورة كبيرة. لتكون النتيجة وبصورة دراماتيكية تدريجية، المزيد من مظاهر القاء السالح، 

حدا  االصابات ، واالنتحار والتذمر البدنية الجسيمة والهروب من مواقع القتال، وا 
 والعصيان.

ومن اجل تحقيق اكبر االنتصارات، واحدا  تحول نوعي في عمىية مسار المواجهة  
 1979ديسمبر  16وحتى  2ية، قامت الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا في الفترة من العسكر 

 700بهجومها األول عىى القوات االثيوبية التي كانت مرابطة في جبهة نقفة لتأسر اكثر من 
سيارة عسكرية،  97عربات مدرعة، و 7دبابة و 17 من افراد الجيش االثيوبي، وتستولي عىى

والرشاشات  مدفع من مختىف االعيرة والعديد من الهاونات، والرشاشات الثقيىة، 80و
ة سالح خفيف ومتوسط، هذا عالوة عىى ألف قطع 4اكثر من  المضادة لىطيران، وعىى

 عربة عسكرية.  100 دبابة ومدرعة، و 15تدميرها لـ 

-5الجيش الشعبي لتحرير ارتريا، فقد قام بهجومه االول بتاريخ  ولم تتوقف هجمات
 5م عىي جبهة شمال شرق الساحل، ليىحق بالجيش االثيوبي خسائر تقدر بـ 10/1/1980

 ألف قتيل، وسىب كميات كبيرة من األسىحة الثقيىة والمتوسطة. 

ي االستراتيجية، تمكن الجيش الشعبي لتحرير ارتريا من تحرير مدينة تسن 15/1/1984وفي 
م تمكن الجيش الشعبي لتحرير ارتريا من مهاجمة جبهة شمال 31/03/1984-19وفي 

شرق الساحل لىمرة الثانية، ليتمكن من تحطيمها وتدميرها بصورة كامىة،  ويستولى عىى 
% من امكانيات  الجيش االثيوبي التسىيحية والىوجستية وتصبح تىك الجبهة وكأنها لم 80

 تكن. 

وتحرير مدينة  : دعنا أالن ننتقل الى استراتيجية الجبهة الشعبية لتدمير جبهة نادوسؤال
 أفعبت



عىى تدمير جبهة شمال شرق الساحل اكثر من اربع سنوات حتي تمكن الجيش  لم يمض
الشعبي لتحرير ارتريا من ترتيب اوضاعه، ووضع الخطط العسكرية لتحقيق المزيد من 

 ريق حرب التحرير الشعبية االرترية. االنتصارات العسكرية عىى ط

وما ان فرغ من وضع خططه العسكرية حتى قام بمهاجمة الجيش االثيوبي في جبهة "نادو" 
التي كانت تحتل في سىم اولويات الجيش االثيوبي المرتبة االولى من حي  االهمية في 

( الميكانيكي 29الىواء)ارتريا، والتي كانت تتمركز بها ثال  فرق لىمشاة، ولواء واحد هو 
كتائب لألسىحة  10الذي كان يعتبر من افضل االلوية الميكانيكية االثيوبية، باإلضافة الى  

ألف جندي، باإلضافة  18الثقيىة. وكان تعداد الجنود المرابطين في تىك الجبهة يزيد عىى 
 نادو". الى تمركز بعض الخبراء السوفييت الذين أسروا في معركة "

نادو" تشكل العمود الفقري لىنظام العسكري االثيوبي، و تعتبر اقوى واكبر  بهة "كانت ج
تجمع عسكري لوحدات الجيش االثيوبي في جبهة واحدة. وقد بىغ طول انتشار قوات تىك 

كم تبدأ من سهول شاطئ البحر االحمر شرقا وحتى مناطق عنسبا غربا،  165الجبهة بـ 
 كم . 100وبعمق حوالي 

 
 يستسىمون لىجيش الشعبي االرتري ثيوبيونجنود ا



من راجمات  60دبابة ومدرعة، واكثر من  50وقد كانت تىك الجبهة تتسىح بأكثر من 
مدفع  30مم، وحوالي 130مم و122ومدافع ثقيىة من عيار  21الصواريخ من نوع بي.إم 

 سالح الجو االثيوبي. وتغطية من  رشاش ثقيل، باإلضافة لما كانت تتمتع به من دعم

فقد شهدت تىك الجبهة حرب إستنزاف واسعة من جراء الهجمات المباغتة لقوات  وعمىيا
تكبد فيها النظام  ،1988 -1978لفترة عشرة أعوام  الجيش الشعبي لتحرير ارتريا استمرت

ة بالجيش الشعبي المباشر  متتالية خاصة من عمىيات المواجهة العسكري االثيوبي لهزائم
االسىحة والقوى خسائر فاضحة في المعدات و  كانت من ابرز نتائجهاو  لتحرير ارتريا.

منجستو هيىي ماريام بسىسىة اعدامات  العقيد قيام رأس النظام اإلثيوبي البشرية، عالوة عىى
 ميدانية، وفصل العدد من الضباط وقادة الجيش.  

إلثيوبي الكولونيل منجستو هيىي النظام العسكري ا وحده اعدم رئيس 1988ففي شهر فبراير
ماريام، الجنرال تاريكو يايي قائد جبهة "نادو" لعدم قدرته لىتصدي لهجمات الجيش الشعبي 
لتحرير ارتريا، وفصل العميد كبدي قاشي، قائد الجيش االثيوبي في ارتريا، الذي عرف "بـ 

 ياسي العام من منصبه، مفوض السالجيش الثوري الثاني"، وكذلك فصل الىواء رقاسا جيما، ال
حجة التقاعس، وعدم القدرة عىى الصمود امام الهجمات العسكرية لىجبهة الشعبية لتحرير ب

 ارتريا. 

أمام تىك التطورات لم يكن من بد لالستراتيجية العسكرية لىجبهة الشعبية لتحرير ارتريا في 
 -تىك المرحىة سوى العمل عىى مهاجمة جبهة "نادو" وذلك بهدف :

 .نادو" بصورة تامة صفية جبهة "ت -1
رفع القدرة النارية لىجيش الشعبي وذلك باإلستيالء عىى اسىحة العدو الثقيىة في تىك  -2

 .الجبهة
في  ةاالثيوبي ةاالستعماري ة التفوق االستراتيجي عىى القواتلإلنتقال لمرحى التهيؤ -3

 ارتريا.



ئهم عموم ومن ورا لتحرير ارتريا ةهة الشعبيالجب ت الفرصة التي كان يترقبها مقاتىووحان
انطىقت حمم المدافع  حي  م،1988مارس  17في فجر يوم الشعب االرتري واصدقائه 

نادو"، وتتساقط تىك  االرترية الغاضبة لتدك مواقع الجيش االثيوبي عىى طول امتداد جبهة "
ن السيطرة يا مالمواقع المعادية واحدة إثر أخرى، وتقوم وحدات الجيش الشعبي لتحرير ارتر 

( 29الوقت طويال حتى أصيب الىواء االثيوبي الميكانيكي ) التامة عىيها. ولم يمض
زرآي درس" بإنهيار تام ويترك كل مواقعه، ويىجأ الى االختباء ببعض  المعروف بإسم لواء "

شجيرات منطقة الساحل االرتري، التي لم تسعفه ليقع بكل معداته وكبار ضباطه تحت 
 قاتل االرتري الصنديد.  سيطرة الم

 

 
 انهيار جبهة نادو

م تجمعت القوات االثيوبية المطرودة 1980مارس  18وفي صبيحة اليوم التالي اي في يوم 
" لىقيام بمحاولة المقاومة، ولكن ونتيجة لهبوط نادو من السهول والمحور االوسط من جبهة "

الروح المعنوية والحالة االنهزامية التي سادت اوساط كبار القادة والجنود لم تتمكن تىك القوات 
متصاص هجمات وحدات الجيش الشعبي، وتبعثرت عىى غير هدى في سهول  من مواجهة وا 

 القضاء عىيها.  ويتم  الشعبيفي النتيجة من قبل الجيش  لتحاصركبكب، 



حاول العدو االثيوبي بعد ان دكت مواقعه ان يىمىم ما تبقى من قواته، وينسحب الى مدينة 
أفعبت، ولكن عندما وصىت طوابير آلياته الى ممر إجباري في منطقة "عشورم"، قصفت 

بور راجماته الىتين كانتا تقودان طاواحدى مدفعية الجيش الشعبي لتحرير ارتريا إحدى دباباته 
أآلليات، ليتوقف الطابور الذي لم يتمكن من مواصىة طريقه، ويكون بالتالي تحت رحمة 
هجمات دبابات ورشاشات الجيش الشعبي لتحرير ارتريا، ويتحول ذلك الطابور الى غنيمة 
لمقاتىي الجبهة الشعبية وهدية لىشهداء الذين سقطوا وهم يصدون دبابات العدو في ممر 

 "عشورم".

م، اي 19/03/1988يوم  نادو"، إال في صباح المعارك عىى طول إمتداد جبهة " لم تنته
، وفي أقل من نصف ساعة تمكنت وحدات من الجيش الشعبي من اشتعالها في اليوم الثال 

من اجتياح خطوط دفاعات الجيش االثيوبي في مدينة افعبت، ليتم لها السيطرة التامة عىى 
عىى كافة اإلمدادات العسكرية التي كانت مكدسة  في مخازن معسكرات  المدينة، واإلستيالء

نادو"، ولتعزز بذلك القدرة النارية لىجيش الشعبي لتحرير ارتريا، والذي كان هذا احد اهداف  "
 تدمير جبهة "نادو"، وتطبيقا لشعار "مواجهة العدو بسالحه وعتاده".

 
 ثيوبيةالنادو مقبرة الدبابات ا

 هل كشفت لنا بصورة مفصلة خسائر جيش المستعمر االثيوبي في جبهة نادو؟سؤال: 



التقارير الميدانية التي كانت ترد أول بأول إلي قيادة الجبهة الشعبية لتحرير  : بناء عىىجواب
نادو" كانت اكثر من المتوقع، فقد خسر  ارتريا، بأن خسائر الجيش االثيوبي في معركة "

 -الميدانيين، كان من ابرزهم مقتل: العدو العديد من قادته

 (14ألعقيد تشومي ولدسنبت قائد الفرقة ) -1
 (14ألمقدم أسفا تمسقن نائب قائد الفرقة ) -2
 (14الرائد أنتوننج تقينج قائد إحدى ألوية الفرقة ) -3
 (14الرائد نجوسي قائد إحدى ألوية الفرقة ) -4
 (19ألعقيد أدماسو مكونن قائد الفرقة ) -5
 (19سىمون مسؤول إستخبارات الفرقة ) ألنقيب هواقاس -6
 (19ألنقيب ورقو دمسى نائب قائد إحدى الوية الفرقة ) -7

 والعديد من صغار الضباط وضباط الصف، والمئات من الجنود.

 -نادو" من ابرزهم: كما اسر العديد من كبار قادة ضباط جبهة "

 ألعقيد أفورقي واسي ألمفوض ألسياسي "لىجيش الثوري الثاني" -1
 الرائد جمبري تسما ألمفوض ألسياسي لجبهة "نادو" -2
 النقيب مكونن قدي، مسؤول مدرسة التأهيل العسكري -3
 النقيب بالجو زودي -4
 (14النقيب يقزاو أدنيا ألمفوض ألسياسي لىفرقة ) -5
 (14ألنقيب قنامو اردايا داني نائب إحدي كتائب الفرقة ) -6
 (19المقدم يقوى جمبري مرة نائب قائد ألفرقة )  -7
 (19رائد شمىس ديبي ألمفوض ألسياسي لىفرقة )أل -8
 (19النقيب قبرتنسائي رئيس أركان الفرقة ) -9

 من الجنود. والعديد من صغار الضباط وضباط الصف، والمئات



الضباط السوفييت الذين  تم في معركة جبهة "نادو" اسر ثالثة من باإلضافة الي ذلك فقد
 -كانوا يعمىون كمستشارين عسكريين وهم :

 ألعقيد كىيستروف يوري فيتروفيش -1
 ألعقيد يوريف يفينو نيكوالفيتش -2
 ألمالزم كابىدين ألكسندر فيكتورفيتش -3

 
 

 
 المستشارون العسكريون السوفيتيون االسرى

اهم المالحم  ي وبجدارة احدى اهم معارك، وسطر احدىوهكذا خاض ابطال الجيش الشعب
 زحف ثوار الجبهة الشعبية لتحرير مالطريق امانادو" التي فتحت  البطولية في تحطيم جبهة "

ليتوجوا انتصاراتهم  ،ومن بعدها مدن الجنوب االرتري ،1990م افي ع مدينة مصوع صوب
بتحرير العاصمة أسمرا وميناء عصب الذي حىم ومازال يحىم به طغاة حكام  1991في عام 
 إثيوبيا. 

ألشعبية لتحرير إرتريا لم تقم فقط هو ان قوات الجبهة  والجدير بالمالحظة في هذ الصدد
، بل ساهمت في تحرير العديد فقط بتحرير التراب االرتري من دنس المستعمرين االثيوبيين



رعان ما انقىبت عىى ارتريا وأخذت لقوى المعارضة االثيوبية التي س من مدن إثيوبيا دعما
 عدم. تعض اليد االرترية التي اطعمتها من جوع، وسىحتها ودربتها من ال

 

 سؤال: هل من كلمة أخيرة؟

التاريخية المتأللئة في الذاكرة الجماعية لىشعب االرتري،   بهذه المناسبة أريد أن أقولجواب: 
 :مكتوفة األيدي ارتريا ال ولن تقف إن

 امام كل من يسعى الى عرقىة مسيرة إعادة بنائها وتقدمها وازدهارها. 

 . وفي وجه كل من تسول له نفسه باالعتداء عىى ارضها وسمائها ومياهها 
 

 


