
 حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية

 0202  عام  سعيد في السيد األمين دمحم

تلو اآلخر،  الواحدعالمنا ن المشاركين في صناعة التاريخ، يرحلون عن إ" 
 " ا، ولكن التاريخ دائمفليس هناك حياة خالدة. حقون بهمونحن ال

 

 

 

  قد( 7202الصادر في يوليو عام  72عددها رقم  )كانت مجلة الشباب في 
نشرت حوارا مفصال مع معالي سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 

وبما أن هناك الكثير مما يمكن أن يتعلمه الشباب من . األمين دمحم سعيد/ الرفيق
لة لمزيد األمين دمحم سعيد، إرتأينا إعادة نشر تلك المقاب/ تجارب المناضل الشهيد

 .من اإلستفادة، نتمنى لكم قراءة ممتعة

 مسفن قبري هوت/ حوار

 دمحمعلي حميدة/ ترجمة

 

بذكريات الطفولة، أين قضيت فترة   األمين دمحم سعيد دعنا نبدأ الحوار/ الرفيق
 الطفولة وكيف كانت؟

على كل وبما أن   ككل األجيال،  خاص، وإنما شيءلم يكن في تاريخ طفولتنا 

م في منطقة قزا برهانو 0492عام  3ولدت في شهر : أقول ،أثيرالسؤال قد 
عندما بلغ سني السادسة أو . بحطملو  إال أن منبع األسرة هو مصوع. بأسمرا

. م إلى المملكة العربية السعودية0493السابعة، هاجرت مع أسرتي في عام 



إرتريا، قضيت في مصوع عاما  م بعدها عدنا إلى0490مكثت هناك حتى عام 
( عداقا حموس)آخر في أسمرا، درست في المدرسة اإلسالمية بـ  اواحدا، وعام

ر، التحقت بعدها توجهت إلى أديس ابابا، عند خالي هناك ويدعى أحمد جعف
م عدت إلى اسمرا، 0499وفي بداية عام   .ول مكننؤبمدرسة بنادر ومدرسة ل

وفي شهر يونيو من نفس العام توجهت مع أسرتي مرة  ومن ثم إلى مصوع،
 .أخرى إلى السعودية

 إذا كيف واصلت الدراسة؟

ويمكنني القول . السعودية، كنت ادرس في مدينة جدة  معظم دراستي كانت في
لكني لم أواصل إلى . أنني أكملت جل دراستي اإلبتدائية وحتى الثانوية هناك

تعرفت على . سياسي هو المسيطر على تفكيرناحينها كان الهم ال. اكثرمن ذلك
. إرتريا بشكل أفضل بعد أن التحقت بالميدان، قبلها لم أكن أعرف عنها إال القليل

 .حيث هاجرنا إلى السعودية وأنا صغير

أثناء دراستك في السعودية كيف كانت ميوالتك واهتماماتك الشخصية في ظل 
 األوضاع السياسية التي كانت سائدة؟

إذ يحضر بين . دة كنا نشارك في اجتماعات تقيمها جبهة التحرير اإلرتريةفي ج
الفينة واألخرى قيادات من الجبهة إلى جدة، عثمان صالح سبي، و إدريس دمحم 

وأيضا من المسؤولين في مكاتب التنظيم، أو في قيادة العمل . اآدم، وغيرهم
بتلك اإلجتماعات، كنا نتأثر . الوطني، ينظمون اجتماعات كممثلين للجبهة

حول  محوريت  فإن ميلونا في األساس ظل وبالتالي  .وأصبحنا أعضاء فاعلين
بالطبع حاولنا التوفيق بين . كيف يمكننا أن نناضل ونؤسس دولتنا؟ ونستعيد وطننا

هذا الهدف وبين الدراسة، إال أن قوة الجاذبية حينها لم تكن تُقاَوم، لذا تجدني 
تقريبا  0499ففي عام   .خاصانخرط في أي عمل  أن توجهت إلى سوريا، قبل

داخل إرتريا ساخنة، وبما أننا  عي المرحلة الثانوية، كانت األوضاونحن ندرس ف
لذا توجهنا مع . ضمن الشباب والطلبة، ولنا عضوية في جبهة التحرير اإلرترية

 .إلى سوريا لتلقي التدريب العسكري اشاب  92 - 32آخرين نصل ما بين 

حدات ووأربعة أشهر تدريبا عسكريا و  تلقينا في سوريا وعلى مدار عام 
عبر السعودية الى   ثم عدنا. الكوماندو، باإلضافة إلى الطب وسالح اإل شارة

بعدها توجهنا إلى . الميدان، رحلتنا من جدة إلى بورتسودان كانت بالمراكب
وحدة تعرف   ناكمن كسال تم توجيهي إلى المنطقة الرابعة، كانت ه. كسال

تاريخ حياتي في   وهكذا. بفصيلة كرار، اما فصيلتنا فكانت تدعى فصيلة إبانبرو
 .هو كما ذكرت بصورة مختصرة 0499وحتى  0492الفترة من 



تكوين اهتمام خاص بشؤون الوطن؟ وهل من دافع لك في هذا   كيف إستطعت
 اإلتجاه؟

هذا المنحى، خاصة والدي، حيث كان والداي هما الدافع األساس بالنسبة لي نحو 
م تأثرت به، وكان 0494كان بحارا وطنيا، كان يحب إرتريا بقوة، توفي في عام 

 .بالثورة في االلتحاقالدافع األساس لي 

 

 

تخيل في تلك الفترة في السعودية يمكنك الحصول على العمل بسهولة، بل يمكنك 
مهئية لممارسة النشاط والظروف . السعودية بسهولة  الحصول على الجنسية

أنا كشاب ونسبة لتأثري باألوضاع المحيطة ،   في ظل أوضاع كهذه. التجاري
كما أن أبي الذي كان أكثر نضجا، أخذ . على الشأن الوطني اأصبح تفكيري منصب

ما تقوم به أمر جيد أن " ، ويقولراني أتردد في إإلجتماعات يشجعني عندما ي
لسياسية، وتتعرف على وطنك وشعبك، وحتى تنخرط كشاب في قضايا وطنك ا

أفضل من تضييع الوقت فيما . أن تناضل بجوار اخوتك المناضلين  إذا استطعت
كان والدي يقضي معظم وقته في البحر، وعندما يعود كان يتوجه إلى   "يفيد  ال

 .م إلى سوريا0499لذا توجهت في عام . موقع اإلجتماعات قبل أن يصل بيته

التدريب العسكري في سوريا؟ وما هي الروابط بين  يا لماذا كان على ذكر سور
 الثورة اإلرترية وسوريا؟

من األشياء التي ينبغي أن نذكرها، في تلك الفترة كان موقف سوريا واضحا، 
إذا ما تركنا الجوانب السياسية . كونها دولة من أهم داعمي الثورة اإلرترية



لكن عن المواقف الثابتة لمختلف االطياف  األخرى، الني ال اتحدث عن السياسة،
سواء البعث، أو القوى السياسية األخرى، ونظرتهم إلى . السياسية السورية

إرتريا، عروبة إرتريا أم ال، فهذا الحديث برأيي ليس محله اآلن، حيث دخلنا في 
وسوريا هي أول . فسوريا كانت تؤمن بدولة إرتريا الموحدة. الموضوع بالصدفة

بهذه المناسبة  0499-0493 -0497أمدت الثورة اإلرترية بالسالح من دولة 
  حتى وإن اطلق على 0499 -0499أتذكر، أن النظام في السودان في الفترة 

إال أن الطائرة السورية التي تحمل السالح  نظام المهدي صفة الديمقراطي،
وقد انتشر خبر . المرسل إلينا تم احتجازها بمجرد أن حطت في مطار الخرطوم

 .هذا السالح في كل مكان

ومنذ تلك الفترة في الستينات وحتى . هذا الحدث أرعب نظام هيلي سالسي
ذا الموقف فتحت وإنطالقا من ه. استقالل إرتريا ظل موقف سوريا ثابتا ال يتغير

 .أبوابها لتلقي مناضلي الثورة اإلرترية التدريب العسكري في بالدها

مجموعة رمضان دمحم   مجموعتنا تعتبر الدورة الثانية، ألن الدورة األولى هم
دخلنا الدورة بعد أن أكملوا هم . علي عمرو، وأبو طيارة، وغيرهم  نور، ودمحم

م وهكذا ترجمت 0499وحتى  0499من استمرت الدورة . وعادوا إلى الميدان
 .سوريا موقفها عمليا

 هل كانت هناك دول أخرى داعمة للثورة اإلرترية في تلك المرحلة؟

بدون استثناء كل الدول العربية كانت داعمة لنا، والحديث حول الموضوع من 
مثال ليبيا في الستينات كانت . األفضل أن نتنا وله بشكل أوسع في مناسبة آخرى

ية، وعلى ألرغم من أنه لم يكن بالمستوى المطلوب إال أنهم كانوا يدعمون ملك
كذلك اليمن كانت تعبر . ويدعموا جبهة التحرير اإلرترية. حراك الثورة اإلرترية

بشكل عام وإذا ما تركنا المواضيع السياسية . عن تضامنها مع الثورة اإلرترية
 .، ونضال الشعب اإلرتريجانبا، كان كل العرب يدعمون الثورة اإلرترية

من الدول التي كانت تدعم بشكل رسمي يمكن ان نذكر مثال سوريا، اإلمارات 
بشكل عام هذا الدعم حتى لو لم يكن . العربية المتحدة، البحرين، السعودية أيضا

ن، بشكل علني، كانت تتم في بالدهم اإلجتماعات، وعمليات تأطير اإلرتري
كما ان بعض . تقديم الدعم المادي والمعنوي ىإلوتأهيلهم، أيضا، باإلضافة 

نيات،  92التنظيمات اللبنانية وغيرهم، وأيضا الفلسطينيين، كانوا ومنذ الـ 
قاطبة تدعم إرتريا لذا يمكننا القول بإن الشعوب العربية . يدعمون استقالل إرتريا

في بعض النظر   ربما تكون هناك تباينات سياسية واختالف وجهات .منذ البداية
 .األشياء



ولدآب ولدي / فالسيد. الستينات دعم إرتريا  ال ننسى أيضا مصر التي بدأت منذ
وقد أضحى الدعم المصري . كان يبث عبر أثير اإلذاعة من مصر. ماريام

  وكذلك األمر مع السودان،. م جليا في مختلف المجاالت0499إلرتريا منذ عام 
الميثاق اإلسالمي ، الحزب الشيوعي، حيث كانت األحزاب، حزب األمة، جبهة 

 تعبر بصورة معلنة 0499الحزب اإلتحادي، وغيرهم من األحزاب، منذ عام 
 .عن تضامنها مع الشعب اإلرتري

 كيف كانت الرحلة من سوريا إلى الميدان؟

كانت الرحلة طويلة، فعندما أكملنا التدريب في سوريا، عدنا إلى جدة، كنا نحمل 
اإلثيوبي وربما لم  لم نتمكن من الحصول على الجواز ناجوازات سورية ألن

مكثنا في جدة نحو شهر، بعدها توجهنا إلى بورتسودان عبر مركب . نرغب فيه
. ساعة 79إلى  72إلى بورتسودان تستغرق ما بين   المسافة للوصول. شراعي

أما إذا كانت الرياح معاكسة فربما تستغرق الرحلة . إذا لم تجد رياح تدفعك هذا
رة إلى ميناء بورتسودان، عند وصولنا إلى هناك لم ندخل مباش. اسبوع أو اكثر

كليومترات من الميناء، وعاد المركب  9في موقع شبه ارخبيل على بعد  نابل نزل
 3متواجدين في بورتسودان، احضر لنا أعضاء من جبهة التحرير ال. الشراعي

تكاسي، والبسونا مالبس أبناء المنطقة، وطلبوا منا أن نقول إذا ما سألتنا الشرطة، 
  .أننا من المزاعين في المنطقة جئنا للحش، أو من عمال الملح

في كسال . بعدها توجهنا إلى كسال عبر القطار، استغرقت الرحلة نحو يومين
 الى ، حيث تم توجيه الجميعينها بالقيادة العليا للثورةمى حالتقينا فيها بما كان يس

كانت . قدم ـلمنطقة الرابعة، محور سمهرالى ا وفيما يخصني تم توجيهي. وجهته
ويمتد نشاطها من ماي حبار وحتى دهلك . المجموعة تتحرك في تلك المنطقة

عرف في حين كانت المنطقة الثالثة تمتد فيما كان ي. ووقيرو، وأراضي المنسع
كان هناك تعاون بين المنطقة    .سابقا باكلي قزاي وسراي، اليوم باإلقليم الجنوبي

الرابعة والثالثة وخطوات للتقارب بينهما، لذا تحركت من كسال سيرا على األقدام 
وجدت في . بإتجاه دمبالس، مناطق نفوذ المنطقة الثالثة للوصول إلى موقعي

ة، ووجدت سريتنا التابعة لكرار في منطقة دمبالس سرية تابعة للمنطقة الرابع
 .ماي الم

 كيف وجدت ألول وهلة واقع حياة المناضلين؟ وكيف كانت الثورة؟

فهي للتو . وجدت الثورة في أوضاع سيئة، حيث جئنا في وقت صعب إلى الثورة
الى المناطق  اضيفتلى مناطق واصبحت عرضة للمشاكل، وكانت قد تقسمت إ

سائدا، كانت بدايات سئية، كان هذا   لم يكن الوئام والوحدة. منطقة خامسة



وال . أعرج نتيجة لضعف مناضلي جبهة التحرير  اإلنطالق الذي أعتبره إنطالق
فبدال من العمل الواضح . جزء من تاريخنا ايضا نايمكننا أن نستثني أنفسنا الن

مثال عند دخولي سئلت . ل مشتتا ومداناضمن روى سياسية واضحة، اضحى العم
ما هي قبيلتك؟ لم يكن لدي معرفة بالقبيلة مسبقا، لذا قلت ال   أثناء مأل اإلستماره

 اآلخرون. شيئاوحتى المرتفعات والمنخفضات ال نعلم عنها  .توجد لي قبيلة

كانوا يعرفون، وبالتالي كيف يمكن أن تفرق بين المناضلين، إذا كان من ابناء 
ومن البحر األحمر والعفر يوجه الى المنطقة . لبلين يجعلوه يلتحق بالمنطقة الثانيةا

الرابعة، و إذا كان من الساهو فيتوجه الى المنطقة الثالثة، ومن البني عامر الى 
ونتيجة لهذا التعامل . أما إذا كان مسيحيا فيوجه الى الخامسة. المنطقة األولى

لي جبهة التحرير وتركوا الساحة واحدا تلو المستهجن، صدم الكثير من مناض
 .اآلخر

 

 

 

ربما كان في منطقتنا، خليط من ابناء األساورتا، والساهو، والتقرنية، ونحن من 
من  يأتيإال أن النفس العنصري كان . البحر األحمر، هذا الواقع افضل نسبيا

كل منهم ال يأكل ذبيحة  التفرقة بين المسلم والمسيحي في الذبيحة،. القيادات
لذا تقسم األغنام بين المجموعتين بالتساوي على الرغم من قلة المسيحين . اآلخر

وتثار النعرات . تحدث المناكفات ألتفه األسباب. في المجموعة مراعاة ألحاسيسهم
، النضال من يواإلستخاف باآلخر، وفي خضم هذا الصراع يضيع الهدف األساس

عندما اتذكر اآلن تلك األفكار السياسية التي تعزز . واحداجل شعب واحد ووطن 
 .ال أرغب حتى في الحديث عنها. التفرقة فقط 

 صف لنا خطوات الجهود المبذولة لتغيير هذا الواقع؟



المجاميع التي كانت معنا أتت من مشارب مختلفة، منهم من قدم من الشرطة 
الية، البعض أبناء مشايخ، اإلرترية، ومنهم من كان يعمل في الحكومة الفيدر

من أساسيات التعليم، منهم من مر بالسعودية، أو  شيءوهكذا، البعض منهم لديه 
فالتغير في حد ذاته نوعان، تغير للعودة نحو الوراء، ومن يسعى للتغيير . السودان

وجزء من تلك األفكار كانت تتمثل في عدم إعطاء اي . في األفكار، هنا الفرق
في حين كان التوجه اآلخر وإن لم يأخذ شكله المطلوب، يمثل . ناعتبار لآلخري

تفاعلت وجهتا النظر، وأصبحت تقع صدامات بين . الروى الصحيحة للمناضلين
الطرفين، ما أدى في نهاية المطاف إلى بلبلة في صفوف جبهة التحرير اإلرترية، 

تلك األوضاع . يننتيجة للصراع بين المحافظين والتقدمي. وانشقت الجبهة الشعبية
م واستمرت حتى 0499هي التي وجدناها عند قدومنا إلى الميدان في عام 

 م0494

 حدثنا عن ظروف تأسيس الجبهة الشعبية؟

الجبهة الشعبية واحدة من حراك التغيير، في الحقيقة نحن عندما انفصلنا عن 
وإذا . م كانت هناك حروب أهلية ومواجهات دموية0494الجبهة في عام 

بصدق عن أحاسيسي فإن ما خسرناه من قوى وطاقة، وما اهدرناه من   دثتتح
فساحات الحروب األهلية . وقت، يزيد عن ما خسرناه في مواجهة العدو اإلثيوبي

كانت مأساوية للغاية، وليس هناك أسوء وأمر من أن ترى األخوين يتقاتالن 
دة، وشعب واحد ويقتل أحدهم اآلخر، بسبب السياسة، رغم أنهم من اسرة واح

 .وجيل واحد

لقد شاهدت حروب كثيرة، مع قوات الكوماندو، ومع نط لباس، وغيرهم، بعدها 
م 0492شاركنا في المواجهات مع العدو التي كانت في عايلت وقمهوت في عام 

لكن عندما تترك هذه الساحة، وتتحول الى ساحة .. وفي ماي حبار ، وفي شعب
ينات في شعب، ودنكاليا، وزوال، 22الـ   في اخرى للحرب األهلية، فما جرى

 وما جرى في ضواحي عد  وفرو، ومنقبو، وفي الساحل، وفي قرقر أسمرا،
تكيب، وفي ضواحي عيال ظعدا، وما جرى في حمبرتي، وكازين وعزين، وفي 

وهذا يعني الزج بالشباب . جرت حروب دموية في مختلف المناطق عدي جن،
باإلضافة الى زيادة حمالت التصفية . في محارق ال ناقة لهم فيها وال جمل

كثيرون ممن التحقوا بالثورة من الذين .. الجسدية التي تنفذها قيادات الجبهة
عندما اتذكر ف. درسوا في أديس أببا، تمت تصفيتهم، بسبب سياسات تلك القيادة

 .الشباب الذي سقطوا في الحروب األهلية، أحس بألم ليس له مثيل



لذا فإن سبب نشوء الجبهة , منها العبر نأخذبالنسبة لنا تجربة  هذا بحد ذاته يعتبر
الجبهة الشعبية ولدت من جبهة ف. األخطاء الشعبية هو من اجل تصحيح تلك

 .التحرير، ولم تنزل من السماء

 

 

وتم تكوين المجموعة األولى، ثم  فاكرنامن المصاعب التي واجهتنا، تعلى الرغم 
الجموعة الثانية والثالثة، حتى تحقق هدف التغيير الذي كان ينشده الجميع، بعد 

الجبهة الشعبية، كثمرة للنضال المرير  تأسيسوهكذا امكن . تضحيات جسام
 .وثمرة لما جرى من تغيير

 ي أصعب وأمر مرحلة مر بها كفاح الشعب اإلرتري؟من خالل تجاربك ما ه

 79عاما، اكبرنا إبن  79 -72كما ذكرت سابقا نحن في معظمنا كنا ابناء 
مررنا بالكثير من المصاعب، مثال أنا ذهبت مشيا على األقدام من دمبالس   عاما،

هذه لكن . إلى كسال أكثر من مرة، ومثله من قروره إلى قدم، ومن قدم إلى دنكاليا
فاإلرهاق، والمصاعب، ومواجهة . واألكثر مرارة األسوأالمتاعب ليست هي 

واألمر  األسوأهي  كانت الحروب األهلية في رأي. األسوأهي  أيضا العدو لم تكن
( أسمرا)مثال ما جرى من حرب أهليه في قرقر . في مسيرة النضال اإلرتري

عندما يدفع بالرفيق الذي بجوارك، من خالل . طيارة كنت اقود كتيبة تابعة ألبو
. وانت بدورك تقتل هذا الرفيق, رفيق آخر في الجهة المقابلة ويقتل رفيقك أمامك

يهاجم لكي . طبيعي ألنه عدو فشيءأما المواجهة مع العدو . األسوأهذا الواقع هو 
. للهيمنة عليهمن اجل وطنك الذي يسعى العدو . تكون مستعدا للدفاع وأنتيقتلك 

 .. !!!!إال أن الحرب بين رفاق الدرب. وهذه المواجهة أمر مشروع

 هل تسببت الحروب األهلية في إبطاء عجلة تحرير إرتريا؟



إذا لم تكن هناك حروب أهليه أنا على يقين أن استقالل إرتريا لتحقق في 
هة من ج. اإلستقالل  هذه فترة كانت مواتية لتحيق 22-29-29السبعينات، 

فلو بقيت المشكلة . أخرى هذه األحداث وبما أنها وقعت، أقول انها زادتنا وعيا
مخفية تحت الرماد ولم تنفجر، وأعلن في تلك الفترة اإلستقالل، بوجود التنظيمين 

وبالتالي يمكنني القول . المختلفين، لما وصلنا إلى هذا المستوى الذي وصلنا إليه
 .أننا مررنا بمرحلة حرجة وصعبة

 برأيك ما هو سر انتصار كفاح الشعب اإلرتري؟

أنا : مثال.عدالة القضية، فقضية إرتريا قضية عادلة،هذه هي القوة، وهو األساس
ما الذي اجبرني أن اتحرك من السعودية لإللتحاق بالثورة؟ فإذا لم تكن هناك 

توفي ابي في  في السعودية، قضية أؤمن بعدالتها، لما حدث هذا، فأسرتي كلها
من جهة أخرى،كيف .م بالسعودية، ووالدتي كذلك توفيت هناك0494عام 

واجهت القوة البسيطة للجبهة الشعبية قوة أكبر منها وانتصرت عليها؟ فعدالة 
 .القضية هي سر اإلنتصار

 م اآلخر،الصادقة، سر حماية البعض، واإلنضباط، وإحترا اقيةالرف الروح أيضا
     .ونكران الذات، وتقديم الرفيق والوطن على النفس وأن يناضل الشباب بتفان

 .و اإلبتعاد عن الفساد، كل هذا مضافا إلى عدالة القضية مكننا من اإلنتصار

التدخل السوفيتي تسبب في تغير الموازين، وبالتالي تقرر اإلنسحاب 
ضواحي اسمرا والذهاب اإلستراتيجي، كيف انطلقت هذه الفكرة؟ فاإلنسحاب من 

. يتطلب بحق قرارا شجاعا. إلى الساحل من اجل اإلعداد الجيد ومن ثم العودة
 هل تعتبر أن الشباب كان له دور كبير في اتخاذ مثل هذا القرار؟

من المؤكد كان للشباب دور كبير، كان القرار صعبا، كنا نعسكر في سي دشي، 
بادرهو، وكنا في وكي دبا، وعد زين، وعدي حوشا، وامبا درهو، وأنا كنت في إم

هذا القرار، يشير إلى اي مدى كانت . وكازين، وتقرر اإلنسحاب إلى الساحل
  .قيادة الجبهة الشعبية قوية وذكية

ألن الجميع أدرك أن الوقوف أمام هذه القوة المندفعة . اتخذ القرار دون أي تردد
من الدول ليس في صالحنا، المدعومة من السوفيت عسكريا ودبلوماسيا وغيرها 

وإذا كنا نرغب في الحفاظ على قوتنا، ال بد من اختيار الموقع الذي نضمن فيه 
. الحفاظ على قدراتنا المهم عندنا كان كيف يمكننا فاألمر. المناورة ومواجهة العدو

وهذا القرار . بالثورة المنسية، لكننا لم ننس الثورة االرترية  البعض يصف كان
 .يؤكد مدى وعي القيادة، والنظرة الشبابية، والروح المعنوية العالية

 بالمقارنة مع شباب تلك المرحلة كيف ترى شباب اليوم؟



كانت المهمة األساسية للشباب في تلك المرحلة هي إنجاز حرية الوطن، أما شباب 
طلب منه إدراك معنى وهذا يت. الةه حماية تلك الحرية، وسيادة العداليوم فمهمت
اية وحدته الوطنية، عال، واجتهد في تحصيل العلم، وحمفإذا كان فا. هذه المهمة

 .وتعزيز قيم اإلنضباط، سوف يحقق مهمته بالشكل األمثل

 

 

نات اقرت قوات التحرير الشعبية سياسة اإلعتماد على الذات في 02في فترة الـ
صعبة، لما ذا تطلب حينها إظهار المجال اإلقتصادي، وبما أن األوضاع كانت 

 سياسة اإلعتماد على الذات؟

من المهم في أي وقت أن يكون لديك اقتصاد يعتمد على الذات، وإذا لم تعتمد على 
وحتى إن اردت أن تفيد اآلخرين عليك ان . ذاتك، سوف لن تكون ايضا لذاتك

علينا أن نعمل   .واإلعتماد على الذات ال يحتاج الى الفلسفة. تكون لنفسك أوال
وإذا كان هناك . أنفسنا، وهذا يتطلب أن نعمل إعتمادا على أنفسنا  لنتمكن من إفادة

وقولنا . لكن علينا أن نكون نحن اساس تنفيذ العمل. من يرغب في دعمنا فهذا جيد
لكن ال ينبغي أن يكون الدعم هو . نعمل بأنفسنا ال يعني أننا ال نحتاج إلى دعم

نت معتمدا على الدعم ما ذا ستفعل عند انقطاع الدعم؟ لذا فإن فإذا ك  .األساس
كان مهما في مرحلة النضال، . اإلعتماد على الذات في اإلقتصاد مهم وأساسي

التالي هو كيف تدير هذا المهمة،  والسؤل. وهو اليوم أيضا، وكذلك في المستقبل
 وكيف تسفيد منه؟

تجربة الحب التي مررت بها في  كيف تصف لنا. لنعد قليال إلى حياتك الخاصة
 مرحلة الشباب؟ وتحدثنا عن أسرتك وأبنائك؟

في الميدان أحببت الرفيقة إيلسا تولدي، . صحيح أنني مررت بالحب( يضحك)
ولم يكن حبنا ملوثا، تحبني وأحبها، كنا ندردش مع بعض ، ونمزح، ولم يتجاوز 



معركة بارنتو عام  هذه الرفيقة استشهدت في. حبنا هذه المستويات إطالقا
م وعلى الرغم مع انها استشهدت في أدائها لواجبها الوطني، لكن عندما 0429

بعدها في . يؤثر في أحاسيسك فإن ذلك تفقد انسانة تحبها، وتعزها، وتعجب بها
وهي اآلن تعيش في . تزوجت زهرة أحمد، وأنجبنا بنت إسمها فولاير 0492عام 
بعدها بدأت في   .متزوجة وأم لثالثة أبناء. لسياسيةتخرجت اإلدارة والعلوم ا. كندا
البداية في مدرسة . م، تجربة حب جديدة مع الرفيقة إيلسا زموي0494عام 

أنجبنا ثالث بنات، أميرا، . الكادر، وال زلنا حتى اليوم نعيش معا بشكل جيد
 .هذا باختصار شكل حياتي اإلجتماعية. وتغريد، والثالثة اسمها شمايل

 تك لحظة فرحت فيها بذكرى التنسى؟في حيا

فعلى . أكبر فرحة فرحتها كانت لحظة تحرير إرتريا، كنت وقتها في عريرب
لكن في الثامنة صباحا ارسل لي ودي إفريم . الرغم من متابعتنا لألحداث الجارية

تلك اليوم هي التي فرحت فيها . رسالة، يقول فيها دخلنا أسمرا بصورة جيدة
قت العنان لبدقيتي األوتماتيكية، حيث فرغت خزنة كاملة في وأطل. بشكل مميز

 .الهواء

 ولها ذكرى خاصة عندك؟  لحظات غضبت فيها أو حزنت فيها أكثر

هناك أمور كثيرة محزنة أذكرها، لحظات رؤيتك استشهاد رفاقك الذين تحبهم، 
في  وأتذكر الكثير خاصة. خاصة المالزمين لك أكثر. مناظر ال تمحى من الذاكرة

اليمكنني اآلن حصر . م أشعر بالحزن عندما أتذكر تلك اللحظات 0499/92عا 
م إستشهد في 0492منهم على سبيل المثال، قائد سريتنا كرار، في عام . أسمائهم

وكذلك الشهيد دمحم شريف في . على إدريس، في عايلت وقمهوت/ دمبالس، الشهيد
وغيرهم من الرفاق، أمثال . م الذي استشهد نتيجة لدغة ثعبان0499قدم عام 

وكثير من الشهداء . وعلي عثمان، وودي فنقل، كداني ودي قشي.معشو أمباي
 .للحظات ال تمحى من الذاكر

وبهذه المناسبة أقول لكل شهيد ضحى من أجل إستقالل إرتريا، أقول نم قرير 
ونحن في  التي ضحيت من اجلها تحققت وتحررت إرتريا، فاألهداف ،العين

 .مرحلة إعمارها

هي الطباع التي تجعلك تحب الفرد؟ وما هي الطباع التي  في تجاربك الحياتية ما
 تكرهها كإنسان؟



اإلنسان النقي، الثابت في أهدافه، إذا أخطأ يعترف بخطئه، هذا الشخص الذي 
نشر األكاذيب، . أكره اإلنسان المتقلب، ألن التقلب طباع سيئ ومضر. أحبه

 .اآلخرين، وما شابهها من طباع سيئة وتشويه

هو القرار الذي اتخذته وكان مفرحا لك وتتذكره  في مرحلة نضالك، ما 
 بالخصوص؟

كان جل عملي يتم بصورة جماعية، وليس عندي قرار خاص اتخذته منفردا، مثال 
بعدها كنت كادر أساسي في مجال  كنت في القيادة في الجناح األول بسدوح عيال،

وحدات قيادة  أحيانا  توليتكت في الكثير من المواقع، كما كما شار. العادات
أيضا كنت في القيادة . جرى في حرب قرقر أسمرا كما ذكرت منها ما ،قتالية

بشكل إجمالي كان . وكذلك الثانية والثالثة. بالجناح األول لقوات التحرير الشعبية
فما أعرفه وأؤمن به اننا كنا . كما هو واقع األخرين كما أعتقد. عملي جماعيا

  .عمال انفرادياوال اتذكر . وأي قرار كان يتخذ باإلجماع. نعمل بشكل جماعي

عندما كنَت مسؤول العالقات الخارجية ما هي الدولة التي كنت تحمل جواز 
 سفرها؟

عاما 00من المؤتمر التنظيمي األول وحتى المؤتمر التنظيمي الثاني على مدار 
حينها كنا . عملت كعضو في المكتب السياسي، ومسؤول العالقات الخارجية

. صوماليقدمتها الصومال جواز دبلوماسي في م. نحصل على جواز دول مختلفة
، أيضا كان عندي جواز دبلوماسي من كل من للذكرىوحتى اآلن محتفظ به 

 .سوريا والسودان، وكذلك اليمن الجنوبي

متى كانت أول رحلة قمت بها من الميدان بإتجاه الخارج وإلى أي وجهة؟ وما 
 الهدف منها؟

معشو امباي، / والشهيد  قمنا أنا ونحن كقوات تحرير الشعبية، 0422في عام 
عمر دامر، برحلة جماعية إلى عدن واألردن، والتقينا مع فصائل / والشهيد

 .أيضا التقينا معمر القذافي, فلسطينية متعددة، ومختلف القوى السياسية اللبنانية

كيف تقيم جهود الجبهة الشعبية في سنوات ما بعد اإلستقالل في إرساء سيادة 
 ة والديمقراطية؟قيم العدال

 %022لقد حققنا الكثير في هذا الجانب، لكن ال أستطيع أن أقول أننا نجحنا 

وقد توجد اشياء كان ينبغي انجازها لكنها لم تنجز، كما . فهناك مواضيع لم تنجز
  ربما يكون هذا األمر نتيجه. ولكل أسبابه. ال يعني عدم وجود بعض اإلشكاالت



اليسير منه يكون نتيجة   وربما النذر. حيطنا اإلقليميلألوضاع التي نعيشها، أوم
لكني على يقين أننا أنجزنا الكثير . ضعفنا أواإلهمال، أو التقليل من شأن األمر

 .والكثير

 لما ذا نهتم كثيرا بمحيطنا اإلقليمي؟

 

 

من المهم في هذه المرحلة التنبه لما يدور في محيطنا، ألن المحيط مهم بالنسبة 
المحيط العربي يهمنا، أن تكون لنا نظرة استراتيجية موحدة، مع السودان  لنا،

لذا علينا أن نعمل في . ومصر والسعودية، وأن تكون لنا عالقات تعاون وتكامل
فمثال في اليمن هناك . دون التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول. هذ الجانب

وقد . نا، فنحن مع وحدة اليمنكل هذا ال يعني. الحوثي، وأيضا الحراك الجنوبي
 .كنا في مقدمة الوسطاء الساعين للصلح عندما وقع الصدام بين الشمال والجنوب

وكنا نسعى لتقريب وجهات النظر . وقد ذهبت بنفسي إلى عدن وصنعاء مرتين
كما قمنا بجهود كثيرة للصلح بين المعارضة الجيبوتية مع الحزب . بين الطرفين

وفي السودان أيضا، بذلنا . ويمكن القول اننا حققنا نتائج جيدةالحاكم في جيبوتي، 
ت، وأن جهودا كبيرة حتى يعمل الجنوبيون في وطنهم، ويشاركوا في كل المجاال

فحققنا . بشكل جماعي، وتكون لديهم نظرة موحدة نيعمل الشماليون والجنوبيو
  لدينا.سياسيةلذا نعمل في محيطنا الذي له عالقة بمصالحنا ال. نتائج ملموسة

حيث ال يمكننا اإلنفصال عن .المشاركة رضينا أم ال  مصالح إستراتيجية، وعلينا
كذلك المحيط األبعد مثل ما كان يجري في بورندي، أو كينيا، وتنزانيا، . المحيط

لدينا رغبة صادقة في حل تلك أإلشكاالت وأن يعيش . وأوغندا من اشكاالت
ولدينا . تكون جلية، وتخفت أحيانا  فكار أحياناالجميع في سالم ووئام، وهناك أ

حيث كنا والزلنا نعمل على أن تكون . كذلك في الصومال. مبادرات أيضا
فنحن ضد . وأن يُترك الشأن الصومالي للصوماليين. الصومال وطنا موحدا سليما



إن . التدخالت الخارجية، التدخل األمريكي وبعض الدول الغربية، ودول أخرى
في الشأن الداخلي للصومال هو من يخلق البلبلة واثارة المشاكل في التدخل 

باثارة المزيد من النعرات . أيضا تدخل الوياني لخلق مزيد من المشاكل. الصومال
صومال . ق الصوماليةبين القبائل، وبين الشمال والجنوب، وبين مختلف المناط

خلق اشكاالت بين مختلف فنحن ال نؤيد . وغيرها من المناطق لبونت الندالند، و
بل كنا نعمل على تثبيت صومال موحد يعيش تحت ظالله كل . االطراف

 .بقيادة حكومة جامعة، وال زلنا نعمل بهذا اإلتجاه. الصوماليين

عالقاتنا مع جيبوتي، ومنظمة اإليغاد، واإلتحاد اإلفريقي، وأمريكا في هذه 
 برأيك ما هو السبب؟. المرحلة ليست كما ينبغي

المشكلة األساسية هي قضية الصومال، فاإليغاد وبدال من أن تكون جزء من 
والدول المعنية بموقف اإليغاد في الصومال، . الحل، اصبحت جزء من المشكلة

فهذه الدول هي . بعدها تأتي جيبوتي. هي باألساس إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا
بما أن إرتريا ترفض و. المتسببة في خلق اشكاليات الصومال بمختلف األشكال

 .مثل هذه التدخالت لذا تتم معاداتها

عندما بدأت أمريكا تدخلها في الصومال عام . أمريكا أيضا بنفس المستوى
م أتذكر جيدا أن قياداتهم أبلغت بما كنا نقوله بشكل صريح، أن ما يقومون 0447

اية في نه اشيئبه أمر خاطئ، وأن أمريكا تدخل في مستنقع، وسوف لن تحقق 
إال أنهم في نهاية المطاف أجبروا . المطاف، لكنهم لم يستمعوا إلى هذا الكالم

بطريقة ملتوية، عبر عميلهم   وهاهو اليوم يعود التدخل. للخروج من الصومال
وهذا يعتبر أحد . في المنطقة نظام الوياني، الذي أصبح يفاقم إشكاالت الصومال

 .القضايا التي ال تسمح بالتفاهم بيننا

إال أن اساس . اقتصادية أو سياسية أخريربما يكون ايضا نتيجة لمواضيع 
من أجل أستعراض القوة، وفرض أجندتهم، . المشكلة هو تدخلهم في المنطقة

. وهذه أساليب ال مكان لها عندنا. والتهديد والوعيد لمن ال يستجيب لتلك األوامر
شكاالت سوف تتواصل هذه المشاكل إذا لم تحل، ولم تعالج نتائج هذه اإل

 .اإلشكاالت

 كيف يُنظر إلى خيار اإلستقالل السياسي؟

هذه الدول التي ذكرتها والمنظمات ال ترغب في أن يكون لنا خط سياسي مستقل، 
في وسعهم حتى ال نعمل وفق إرادتنا، واال  وقد عملوا كل ما. وهذه هي المشكلة

 .قدوة لآلخرين ننجز مهامنا بأنفسنا، وننفذ برمجنا، حتى ال نكون



أجيال المستقبل حاملي األمانة؟  كيف تُقيم جهود الجبهة الشعبية في إعداد   

الواسع الذي نراه في الشباب هو من أجل بناء أجيال تتحمل  هذا اإلستثمار

وكل ما نراه من نشاطات في الداخل والخارج يهدف الى . المسؤولية في المستقبل

فالجبهة الشعبية . فنحن موجودون اليوم وغدا قد ال نكون. توريث األجيال الصاعدة

.لها ورثها في الماضي والحاضر وسيكون في الغد أيضا  

اب إذا منحته فرصة لسماع رأيه، وأثنيت على جهده، ومهدت له أرضية والشب

.من قبل الحكومة، والتنظيم والشعب، يمكنه ذلك من معرفة اخطائه، والنقد الذاتي  

 هل هناك من قيم للجبهة الشعبية تالشت وترى ضرورة إحيائها؟

لكن . د الذاتيبالطبع هناك قيم تالشت، كانت الجبهة الشعبية معروفة، بالنقد والنق
وعلى كل فرد بدءا من نفسي . أنا لست بمعرض اللوم. هذه القيمة هل توجد اآلن

  وحتى ابسط مسؤول وإنسان عادي أن نستعيد هذه القيمة حتى نحل اشكاالتنا
وهذه قضية ينبغي أن يسأل عنها كل شاب، وكل عضو في . وتتحسن أوضاعنا

في الماضي ال نعرف . م أخرى تالشتهذا ال يعني عدم وجود قي. الجبهة الشعبية
ولم نعرف أن قال احد األولوية لي، ألن . األنانية، أما اليوم فنرى مظاهر لألنا

لذا أقول علينا أن نحك . بل تقول لك لكم، وربما يقال لنا. هذا يعتبر حينها عيبا
لكن بشكل عام إذا كنا بحق نرغب في . ويمكن إيراد قيم أخرى. جلدنا بأنفسنا

صلة درب الجبهة الشعبية، علينا الحفاظ على فلسفتها وتجديدها من حين موا
 .آلخر

برأيك كيف ينبغي أن يكون تركيز ومسؤولية اإلتحاد الوطني للشباب والطالب، 
 في إعداد الشباب؟

لذا ينبغي أن يدرك الشاب  ,دور الشباب ليس محدودا، ألن الشباب هم المحرك
في المجال السياسي، واإلقتصادي، . أهمية دوره في المشاركة في كل البرامج

عليه أن يتحرك بالفعل، وإال يعتبر شباب . والتعليم، والتكنولوجيا، والعلوم
وبالتالي على إتحاد الشباب التركيز على هذا . مشلول، وهو غير مرغوب فيه

 .الجانب

 الفتها والكتب التي تعمل على تأليفها أآلن؟ ماهي الكتب التي

إرتريا وليس   نريد أرض". "حق ال يقبل المساومة"الفت حتى اآلن ثالثة كتب، 
واآلن لدي كتاب على أبواب ". تاريخ الثورة اإلرترية الدفع والتردي" "شعبها

وتحكي . وعما قريب سيكون في أيدي القراء" إرتريا أرض البحر" الطبع بعنوان 



. وقد وزعت النسخة العربية من الكتاب. عن كفاح الشعب اإلرتري بشكل درامي
 "إرتريا والعالقات العربية" ولدي برنامج لتأليف كتاب تحت عنوان 

 

 

 

 في تجاربك ما ذا تقول عن أهمية المذكرات؟

وكل ما في الكتابين األولين يعود إلى أرائي ومالحظاتي  اعتبرها مهمة للغاية،
فإذا كنت تمتلك رصيد من اليوميات ستكون معتمدا على . التي كنت أدونها

أعوام يعتبر  02وهذا الحوار الذي نجريه اليوم إذا عدت إليه بعد . الحقيقية
 .وهذه هي الحقيقة. تاريخ

 قرأؤها؟ونوعية الكتابات التي ت بما تشغل وقت فراغك؟

واتابع وسائل التواصل . والصحف وغيرها  اقوم بقراءة مختلف الكتب
 .اإلجتماعي، وفي مقدمتها الفضائية اإلرترية

أقرا الكتب التاريخية،ال سيما التقارير التي كانت تصدرها قوى اإلحتالل 
ألنها تحكي إلى أي مدى كانوا  المختلفة، وتقارير اإلدارة األمريكية والبريطانية،

وكذلك المنشورات التي تكشف العنف والقهر الذي . الشعب يضطهدون هذا
إلى   وإذا نظرت. مورس على الشعب اإلرتري أيام هيلي سالسي ونظام الدرق



وهذه مهمة . مثل هذه الكتب تدرك اننا لم نكشف عن تاريخنا إال النذر القليل
 ذا كان يخطط لشعبهم وما ذا كان يعاني؟ الشباب اليوم حتى يعرفوا ما

منكم   ما الملطوب حتى يوثق التاريخ بالشكل األمثل؟ وما ذا ينتظر جيل اليوم
 كصناع ذلك التاريخ؟

صحيح أن المشاركين في صناعة التاريخ، يرحلون عن عالمنا واحدا تلو اآلخر، 
 بد من النظر وال .افليس هناك حياة خالدة، لكن التاريخ دائم. ونحن ال حقون بهم

. ألن قضية كتابة التاريخ برأيي هي قضية وطن وسالمته ،إلى الموضوع بجدية
فالمواد . لذا فإن من اراد الكتابة عن الوطن ال بد أن يكون قادرا على القراءة

والتقارير التي كنا نحصل عليها من العدو . موجودة، وما عليك إال الرجوع اليها
وهكذا ستدرك مدى . ألعداد التي نذكرها نحن بالتقديرعن خسائره كانت تتخطى ا

وبرأيي ال بد من . حيث سجلت بطوالت ال نظير لها. ضخامة التاريخ المُسطر
وعلىينا جميعا . لكن كيف يتم ذلك؟ هذه مهمة الجميع. عكس هذا التاريخ البطولي

 .اإلسهام في انجازها، والعمل بجدية لتحقيقها

األمين دمحم سعيد، على هذا / لسيدللك بالشكر الجزيل نتقدم   في نهاية الحوار
 .الحوار المفيد

  

 


