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الموافق للعشرين من يونيو الجاري، سيحيي االرتريون في ربوع يوم االثنين 

حق تقرير المصير،  شهداء معركة الوطن وفي بلدان المهجر ذكرى يوم الشهداء،

نصف  ، وذلك على مداروشهداء حرب الدفاع عن السيادة وشهداء حرب التحرير،

فعلى  .8111لغاية  1661، ومن 1661لغاية عام  1691قرن كامل، أي من عام 

االثيوبية المتعاقبة ستعمارية مارست االنظمة اال مدى عقدين وزهاء نصف عقد،

، مرتكبة 1661لغاية  1691منذ عام   ، ايعلى ارتريا سياسة االرض المحروقة

لسكان، في معظم المدن والقرى االرترية، وتشريد ا النكراء المذابح الجماعية

شي، وتسميم آبار المياه، وحرق االشجار والغابات اووتدمير القري، وابادة الم

عم من االتحاد السوفيتي السابق، والمانيا دالنظام العسكري االثيوبي بو الخ ...

، ومساعدات مالية ليبية، وتواطؤ النظام الشرقية السابقة، واليمن الجنوبي السابق

في  حمالت عسكرية ضخمة شن ثماني ،خاصة والمجتمع الدولي عامة السوداني

جميع انواع فيها  استخدم ،1619لغاية عام  1611ثمان سنوات، وتحديدا من عام 

 ،من مدافع بعيدة المدى ودبابات ومدرعات وراجمات الصواريخ االسلحة الفتاكة

االسلحة  ولم يتورع في استخدام ،82ميغ  طائراتالعسكرية و والمروحيات



وذلك على  الخ... السامة والغازات النابالم والقنابل الفسفورية المحرمة دوليا مثل

 .الشأن االرترييخص  امرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكنا كدأبه فيم

 

على الحملة  عبر كتاب المناضل الشهيد االمين دمحم سعيد وسنتوقف برهة 

 وكللتودامت اربعة اشهر،  1618فبراير  11التي بدأت في   العسكرية السادسة

 معارك حامية الوطيس وذلك بعد يونيو 81الذريع في بالفشل  في خاتمة المطاف

وخصوصية هذه . المستعمر االثيوبي واعوانه جحافل أستبسل فيها الثوار ضد

الحملة تكمن في كونها الحملة العسكرية االثيوبية التي قدمت فيها الثورة االرترية 

 ،8111في هذه الحملة  الثورة االرترية  اءلقد بلغ عدد شهد. داءدد من الشهع اكبر

الشهداء وعطلة رسمية  ذكرى يوم من يونيو من كل عام ان يكون 81تحق ولذا اس

ولكي تبقى سرمدية التوقد في الذاكرة الجماعية  بغية احيائها بما هي جديرة به،

تتميز عن الحمالت العسكرية التي سبقتها،  السادسة كما ان هذه الحملة .االرترية

 بكل ما يمكنه القيام به من االستعدادات العسكرية بقيام النظام االستعماري االثيوبي

ين كاملين على مدى عام ،المقدر ماليالدعم الو ،كبيرالسياسي الحشد الو ،الضخمة

ما كان على حد  "االبد  القضاء على الثورة االرترية مرة واحدة والى " بغية 

الف  12 الف جندي مقابل  181بحشد  فقام.  مستعمر االثيوبيبه ال ويتوعديتشدق 

، ولكن على كل الصعد وكما هو جلي بأن المعركة لم تكن متكافئةمناضل ارتري، 

 عدد الجنود ونوعية األسلحة والخبراء في الحرب ليس العنصر الحاسم

تعكس وحسب، بل هناك عوامل اخرى  وسواهم تالسوفي العسكريين ينوالمستشار

الحسابات الكالسيكية رأسا على عقب، ونقصد بها العامل النفسي  هذه جميع

القناعة المبدئية والمعنوي، ومعرفة تضاريس ارض المعركة، والدعم الشعبي، و

 ،وصموده البطولي ،الفوالذيةرادته عبر اوالثائر االرتري ف .عدالة القضيةب

من اجل قضيته العادلة  ،وتضحياته الكبيرة وابتكاراته التكتيكية واالستراتيجية،



 اروع ان يسطر استطاع ، حوله الجماهير والتفافواستقالل شعبه،   ،وحرية بالده

، ويحبط مخطط النظام العسكرية ويهشم الحملة العسكرية السادسة المالحم

 بالقضاء على الثورة االرترية وحلفائه" الدرق " حوال حلم ، مواعوانهاالثيوبي 

الف  15خرج  العسكرية االثيوبية ففي هذه الحملة. سياسي وعسكري الى كابوس

 ،األسرجندي في  1511سكرية، ووقع الع العملياتجندي اثيوبي عن مسرح 

عربة  15 دبابة، واتلفت 81، وحطمت 85طائرات من طراز  ام أي  2 وأسقطت

الف قطعة من مختلف انواع االسلحة  11عسكرية، واستولى الثوار على 

  .والمعدات الحربية

نريد أرض ارتريا وليس "  هفي كتاب تناول المناضل الشهيد االمين دمحم سعيد

حملة العسكرية لبالخرطوم ا" عزة  " عن دار  8111الصادر في عام "  شعبها

    النجم"  تعتبر حملة" فكتب . االثيوبية السادسة بصورة مفصلة الى حد ما

حسب التعبير االثيوبي ، او الحملة السادسة ، حسب التعبير االرتري ، " االحمر 

لتصفية الثورة " ابرز الحمالت العسكرية التي قام بها النظام العسكري االثيوبي 

فهي فى الواقع حسب التعبير االثيوبي كانت ذات  " األبداالرترية مرة والي 

اما . اغراض متعددة منها ما يتعلق بالجانب االقتصادي ، والتنموي والعسكري 

لم تكن سوي حملة عسكرية امنية تدخل في اطار  فإنهاالفهم االرتري لهذه الحملة ، 

 .الخيار العسكري االثيوبي ، بهدف تصفية الثورة االرترية

فقد اختلفت هذه الحملة ، عن مثيالتها من الحمالت السابقة سواء  أما في الواقع  

فقد بدأت ضمن تصاعد التدخل العسكري . في االعداد ، او الدعم االجنبي فيها 

المباشر ، اذ عمل السوفييت كخبراء عسكريين فى كل مستويات الجيش االثيوبي ، 

ي وحدات الدبابات، ووحدات المدفعية ، وكمشرفين مباشرين على االسلحة الثقيلة ف

والمضادات االرضية الى مستوي وحدات الكتائب للجيش االثيوبي المرابط ، 

كما كانوا مشرفين مباشرين على عمليات التنظيم والتنسيق ، . والعامل في ارتريا 

والعمليات الحربية ، وتجهيز الوحدات العسكرية للقيام ببدء الحملة العسكرية 

أي فرق " الترارا"ة ، خاصة ضمن اطار الفرق االربع التى عرفت بفرق السادس

 .الجبال

 بإرسالوقام . قبل بداية الحملة سلط النظام وسائل إعالمه لصالح الحملة المرتقبة 

  الى ارتريا لتعزيز تواجده العسكري فيها ،" الترارا"وحداته المعروفة بفرق 

في  11فدرب الفرقة . قيا علي االرض بتدريب وحداته العسكرية ، تدريبا تطبي

منطقة التجراي االثيوبية ، والتي تمكنت من الوصول الى المناطق التى كانت 

كما قام بتدريب الفرقة . تسيطر عليها الثورة الشعبية لتحرير التجراي ، وتفتيشها 



.  88،  81في سهول ومناطق االوغادين ، وكثف من تدريبات الفرقتين  16

 .الي خمسين الف من المجندين الجددواستجلب حو

التدريبات التطبيقية والمناورات العسكرية لقواته  بإجراءلم يكتف النظام االثيوبي  

المذكورة اعاله في االراضي االثيوبية فقط ، بل قام ايضا وقبل ادخال قواته الى 

داخل المناورات العسكرية والتدريبات التطبيقية  بإجراءجبهات القتال مباشرة ، 

كما إستغل المناورات . االراضي االرترية ، بهدف اكتساب المزيد من التجارب 

المذكورة ، في تفتيش وتمشيط مناطق تواجد بعض وحدات الجيش الشعبي لتحرير 

ارتريا ، التى كانت تعمل خلف خطوط العدو ، وبشكل خاص في مناطق تواجد 

اطق اقليم سراي مثل عرزا ، فقام بتمشيط وتفتيش بعض من. االرتري  11اللواء 

وماي دما ، ومناطق اقليم حماسين مثل شمال بحري ، وكارنيشم ، وفلفل ، 

وفي اقليم اكلي جوزاي مثل جنوب بحري ، ودقمحري ، . وسلمونا ، وعيال عرو 

وماي حبار ، وسقنيتي ، وعاال ، وعقمدا ، وعقمبسا ، وويعا ، وضواحي سرونا ، 

فقد كانت وحدات . أي انتصار في عمليات التمشيط تلك لكن لم يجن . وماي عيني 

الجيش الشعبي لتحرير ارتريا العاملة خلف خطوط العدو تتبع اسلوب المواجهة 

اين " بمعني انها كانت تختار اسلوب . الغير مباشرة مع وحدات الجيش االثيوبي 

، واستخدام اسلوب االنسحاب للتمركز في مواقع " ومتى يمكن ضرب العدو

وهكذا دون ان تعطي . مختارة ، ثم االنسحاب منها للتمركز في مواقع اخرى 

 .الوحدات االثيوبية امكانية االنقضاض عليها

 

وكخطوة اولية قام النظام العسكري االثيوبي ، بهدف تعزيزحملته العسكرية بعقد  

صدر منه ما   سمينار موسع في اسمرا حضره اكثر من الف ومائتين شخص

والذي يهدد فيه بتصفية الثورة  ذو النقاط السبع" بمانفيستو اسمرا "يعرف 

ووزع تهديده هذا على شكل مكتوب لكل وسائل االعالم االثيوبية . االرترية 

 " األحمرالنجم  "وذلك تمهيدا للقيام بحملته التى وصفها بحملة .  واألجنبية



، فكون مركزا قياديا  وكخطوة ثانية قام باعادة تنظيم تركيبة الجيش االثيوبي 

للجيش االثيوبي في العاصمة االرترية اسمرا يشرف عليه بشكل مباشر الكولونيل 

منغستو هيلي ماريام ، قائد النظام العسكري االثيوبي ، ونظم وحداته العسكرية 

القوات التى  فأصبحتالمرابطة في جبهات القتال الى ثالث آمريات عسكرية ، 

" كان مقررا لها ان تنطلق من مناطق بركة ، مرتبطة باآلمرية التى عرفت بآمرية 

جبهة نقفة مرتبطة   القوات التى كان مقررا لها ان تهاجم وأصبحت". مبرق

واصبحت القوات التىكان مقررا لها ان " . نادو " عرفت بآمرية  باآلمرية التى

" . وقاو" رية المعروفة بآمرية باآلم، مرتبطة من جبهة شمال شرق الساحل تنطلق

لكل آمرية بهذا التشكيل الجديد ثالث فرق مشاة باالضافة الى فرقة  وأصبح

مم، ووحدات راجمات الصواريخ عيار بي 121ميكانيكية ، ووحدات مدفعية عيار 

 .، ووحدات مدفعية متوسطة ، ووحدات المضادات االرضية 85إم 

تمثل في ان تقوم القوات االثيوبية المرابطة وكانت الخطة العسكرية االثيوبية ت 

على طول جبهة نقفة باالشتباك بقوات الجيش الشعبي لتحرير ارتريا ، وخالل 

يوما تقوم باختراق مواقع دفاعات نقفة ، ورورا ، وعدايت ، وبانونا في  11-11

وان تقوم القوات االثيوبية المرابطة في جبهة شمال شرق الساحل . منطقة حلحل 

يوما تقوم  11-11االشتباك بقوات الجيش الشعبي المرابطة في الجبهة وخالل ب

بتدمير المواقع الدفاعية ، وان يتم خالل شهرين ، وباالكثر خالل ثالث اشهر طرد 

            .الى السودان  وإدخالهاكل القوات االرترية ، من ارتريا 

اشارة بدء  بإعطاءوذلك  م اعلن عن قيام الحملة ،1618اير فبر 11بتاريخ   

التى قرر لها التحرك واالنطالق من عاصمة اقليم بركة " مبرق " الهجوم آلمرية 

اغوردات ، لينطلق احد محاورها من اغوردات ، ليصل الى منطقة كر ، ومن ثم 

وامام هذا التطور المتوقع . يواصل زحفه نحو عدايت ، ليصل الى منطقة اكوك 

مبادرة الهجوم المعاكس استمر ليومين  بأخذير ارتريا قام الجيش الشعبي لتحر

 .للتراجع الى الخلف  وإجبارهمتواصلين ، ادى الى تشتيت هذا المحور 

المكلفة بالمرابطة على طول امتداد " نادو " وفي نفس الوقت قامت وحدات آمرية 

قوم جبهة نقفة ، بشن هجومها الواسع المرتقب على ثالث محاور ، المحور االول ي

باختراق مواقع جبهة نقفة ، والمحور الثاني يهاجم منطقة نارو ، وبعد السيطرة 

عليها يقوم بمحاولة دخول مدينة نقفة من الشرق ، والمحور الثالث الذي تقوده 

ومن ثم الى وادي  أزهرةالفرقة الثالثة ينطلق من مدينة افعبت ليصل الى وادي 

 .ثم يسيطر على سهول أقرع فلكت ، ليسيطر على منطقة مندعت ، ومن



وبالرغم من تكامل الخطة االثيوبية ، من حيث االشراف ، والتنسيق لم يتم إحراز  

لم يتمكن من اختراق جبهة " نادو " أي إنتصار، فالمحور االول لوحدات آمرية 

اما المحور الثاني لتلك الوحدات ، . نقفة ، وفشل في تحقيق المهمة التى كلف بها 

رغم من تشكيله في البداية لبعض المضايقات لقوات الجيش الشعبي فانه وبال

انه لم يستطع االستمرار ، وكان نفسه قصيرا للغاية نتيجة  إاللتحرير ارتريا ، 

اما المحور الثالث ، والذي كانت تقوده الفرقة . لتعرضه لعملية تشتيت وابادة كاملة 

الخطة المقررة، اال انه لم الثانية فانه تمكن من الوصول الى مندعت ، حسب 

يستطع هو اآلخر من مواصلة ضغطه ، نتيجة لتعرضه لهجوم معاكس من قبل 

 .وحدات الجيش الشعبي لتحرير ارتريا ، واضطر للتراجع الى الخلف 

المكلفة بالمرابطة في جبهة شمال " وقاو " جنبا الى جنب مع هذا ، قامت آمرية  

دوا وكأنها تريد اختراق الجبهة ، بينما ركزت شرق الساحل بمناورات واسعة ، لتب

لتهديد القاعدة  ةجل هجماتها من خلف الجبهة، عبر استخدامها لألراضي السوداني

الخلفية للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، اال انها هي االخرى لم تتمكن من تحقيق ما 

ريا بل عانت اكثر من ضغط الجيش الشعبي لتحرير ارت. أنيط بها من مهام 

وهجماته المرتدة ، لتضطر في النهاية لإلنسحاب والعودة الى مواقعها االصلية ، 

 .وهي تجر خيبة ومرارة الهزيمة 

لم يتمكن النظام العسكري االثيوبي ، من تحقيق االهداف التى رسمها للحملة  

صمود الجبهة الشعبية  وإمكانيةيدرك قدرة  موكالعادة ل. العسكرية السادسة 

لتحرير ارتريا ، وما تتمتع به من دعم ومساندة شعبية من قبل الشعب االرتري ، 

على كافة انواع المعارك ، سواء كانت معارك   وما اكتسبته من تجارب قتالية ،

ومع . جبهات قائمة ، او ثابتة ، او المعارك المتحركة ، سهلية كانت ام جبلية 

لم يستطع النظام العسكري االثيوبي من تحمل تبعات عمليات  استمرار المعارك ،

، ومع استمرار  في التضاؤل فيهما، واخذ الحماس والزخم المبالغ  االستنزاف

ثيوبي في كل مواقع الضغط العسكري االرتري المتواصل على وحدات الجيش اال

ولم يتبق  ،أخرى ى، واحدة أثرارت خطط الحملة العسكرية السادسة، انهالقتال
 .األثيوبيالخيبة والحسرة للنظام العسكري  مرارة ى منها سو 


