
قلب الهجرات والحضارات فيارتريا   

 

" ارتريا وعبر  قبل زهاء عقدين المناضل والكاتب والشهيد محمد سعيد ناودكتب 

من  ةالعصور كانت في قلب الهجرات والحضارات والثقافات والديانات الوافد

شاطئها الطويل على ذلك الشرق والشمال. ومن اهم العوامل التي هيأت لها  

 البحر االحمر.

فالتعامل مع البحر واستعمال السفن وممارسة المالحة البحرية تعتبر مرحلة 

أما بالنسبة  بحريا. احرمت منها الشعوب المغلقة التي ال تمتلك منفذمتطورة 

، وال يزال متوفرا في وقتنا كان ذلك متوفرا في الماضي البعيدإلرتريا فقد 

كيلومتر على الجانب الغربي  الف الممتد ألكثر منالراهن، حيث شاطئ ارتريا 

 من البحر االحمر.
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غلة في الهجرات العربية المو ،اث التاريخية التي مرت بإرتريامن أبرز االحدو

خولها ألي جزء من لمسيحية في وقت مبكر، وذلك قبل دخول الديانة االقدم، ود

 ك البجة الشهيرة في التاريخ فيأفريقيا جنوب الصحراء، وقيام عدد من ممال

صلى هللا عليه وسلم، ودخول  اخل االراضي االرترية، وهجرة اصحاب الرسولد

في ارتريا، قبل انتصاره في مكة مولد وموطن الرسول صلى هللا  ين االسالميالد

للمدينة المنورة. وصوله وسلم، وقبل عليه  

ما هو مذكور بالنقطتين اعاله ترك أثره البارز في نفسية وتركيبة وسلوك الشعب 

ب ودود يتميز التحضر والطموح، ويرفض الخنوع والهيمنة، االرتري. فهو شع

ويقاوم كل ذلك بشدة، وهو من الشعوب التي تتفاعل مع متغيرات كل العصر يمر 

بالبشرية. كما انه ال يتسامح مع من يخدش كرامته وحقوقه، وفي الوقت ذاته ال 

 يعتدي على الغير وحقوقهم، وهذه شهادة كل من التصق به وعايشه.

ت في ارتريا ممالك وحضارات، واآلثار التي ال تزال مطمورة في باطن قام

األرض، ستكشف الكثير عن حضارة هذا الشعب وتاريخه، حيث لم تتح له 

 الفرصة إلستخراج تلك الكنوز المدفونة في األرض.

أما في العهد الوطني، وبعد االستقالل، ورغم ضيق االمكانيات فإن البحث 

يجد كل اهتمام. اآلثاروالتنقيب عن   

باإلضافة لما قام به المنقبون عن االثار والباحثون والمؤرخون االرتريون، فإن 

علماء ومراكز اآلثار المنتشرة في العالم، ومنظمة اليونسكو للثقافة والعلوم مطالبة 

بالمساهمة في البحث والتنقيب عن اآلثار في ارتريا، تلك البقعة التي كانت في 

"ة وبارزة مرت بالعالم. فهذا تراث إنساني ملك لكل البشرية.قلب أحداث كبير  
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