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بقلم : أحمد نقاش

القادة یشعلھا عادتا والحروب كره" "القیتال هللا وقال أیقظھا من هللا لعنة اللعنة ھي الحرب قدیما قیل  
النظم في لكن بالحوار حلھا یمكن القضایا من كثیر الشعب! ھو ثمنھا یدفع من لكن الشعوب ولیست 

المساءلة انعدام بسبب األمور ألتفھ ابریاءالناس أرواح فیھا وتزھق الحرب تعلن والدكتاتوریة المتخلفة 
في من یتألم كما یتألم وال منھا بعید ألنھ للحروب یصفق والبعض للقادة القانونیة والمحاسبة 

لكن الحقیقیة وضرورتھا الحرب مشروعیة عن یتساءلون والقانون بالمنطق یفكر الذي والشعب .بطنھا
والكل القدم، كرة لعبة كأنھا المتحاربین فریق على ینقسمون الضیق وانتمائھ بعواطفھ یفكر الذي الشعب 

.یبدع في صیاغة مبرراتھ من أجل الموقف الذي اتخذه

ھذا في تستمر وقد والفر الكر حرب وھي  2020نوفمبر من الرابع منذ مشتعلة أثیوبیا في األھلیة الحرب 
وتعقیداتھا ومكوناتھا لدولة الواقع بمنطق ولیس المعركة حسم بمنطق تفكر األطراف كل الن الحال 

في اإلرتریة الدولة إقحام ھو والعقول األلباب یحیر وما المراقبین من لكثیر معلوم ھذا كان إذا التاریخیة. 
مایو منذ أثیوبیا مع التحریر معركة حسم الذي اإلرتري لشعب فیھا جمل وال ناقة ال التي الحرب ھذه 

ال الخاص مشروعھ تخص حروب ھي أریتریا استقالل بعد أفورقي أعلنھا التي الحروب وكل  1991
االرترین أغلب انقسم اإلرتریة، الدولة إقحام ومنذ األخیرة الحرب ھذه وفي أصال اإلرتري الشعب تخص 
منذ والنار بالحدید أریتریا یحكم الذي الشعبیة الجبھة نظام یناصر من منھم المنطقة، في المتحاربین على 

االرتریا، لسیادة مھدد أخطر ھقدف نظام أن رغم األرتریة الوطنیة السیادة حمایة مبرر تحت استقاللھا 
یمكن ال بحجة خلت، سنة  17لمدة والنار بالحدید أثیوبیا حكمت التي تغراي ویاني جبھة یناصر من منھم 

مشروع حما الحامي ھي ویاني جبھة أن عن فضال ویانى جبھة دبابات عبر اال افورقي من التخلص 
حدود تأمین فقط علیھ الحاكم النظام وعلى أرتریا تعني ال الحرب ان یرى الثالث والفریق الكبرى، تغراي 

الدولة ولیس ھدر الموارد البشریة والمالیة الرتریا فى حرب اھلیة لدولة جارة.

:لذا یجب علینا في ھذه السطور أن نحلل النقاط التالیة

 لماذا تم إقحام أریتریا في ھذه الحرب؟ -1
لماذا انقسم اإلرتریون حول ھذه الحرب؟ -2
تداعیات الحرب على مستقبل الدولة اإلرتریة -3

  لماذا تم إقحام أرتریا في الحرب األھلیة في أثیوبیا؟



بالحوار الحرب حل في للمساھمة تسعى جارة دولة في الحرب تشتعل عندما العالم في دولة أي عادتا 
ألي تحسبا الدولة تلك مع الدولیة حدودھا جمیع بتأمین تقوم أخرى ناحیة ومن ناحیة من والسالم 
یحق الدولیة للحدودھا األخرى القوة تجاوز حالة في الدولیة حدودھا تجاوز دون الحدود على تطورات 

الجنود إرسال لكن لدولة، المحلي والقانون الدولي القانون لھا یكفل ما ھذا أراضھا عن تدافع أن لدولة 
.والمدرعات إلى عمق الدولة األخرى یعتبر المشاركة في الحرب بطریق مباشرة لشيء في نفس یعقوب

في الحدیثة الدول من كثیر مثل مثلھا أرتریا قلیال، الوراء إلى نعود أن علینا یعقوب نفس في ما لمعرفة 
واالستعمار عشر التاسع القرن في األبیض المستعمر طریق عن الدولیة حدودھا تحدید تم وآسیا أفریقیا 

لتلك حدوده كانت قواتھ توقفت ما أین لدولة البشریة مكوناتھا في یفكر لم مستعمرتھ تأسیس في 
– –السودان (أثیوبیا مثل المجاورة دول مع ودیني وثقافي شعبي امتداد لھا أرتریا لذادولة المستعمرة، 

أریتریا إلى الثانیة العالمیة الحرب في المنتصرة الحلفاء قوات ودخول إیطالیا ھزیمة بعد جیبوتي). دولة 
كانت وھي أفریقیا في اإلیطالیة للمستعمرات المصیر تقریر حق المتحدة واألمم الحلفاء قوات اتفقت 

أثیوبیا مع الفدرالي النظام وفق ربطھا تم وأریتریا والصومال لیبیا استقالل تم ولیبیا) والصومال (أرتریا 
باالستقالل طالبوا الوطنیة ھویتھم حددوا الذین أرتریا مسلمى قسمین: إلى شعبھا النقسام نتیجة ذلك 

الكنیسة عن بعیدا الوطنیة ھویتھم حسم یستطیعوا لم الذین االرتدكث المسیحیین أغلب إلرتریة، الكامل 
النظام وإلغاء أثیوبیا احتالل بعد ارتدكث. مسیحي ملكي نظام یحكمھا التي أثیوبیا إلى أریتریا بضم طالبوا 

بقیادة المسلمین مناطق في االرتریا الثورة انفجرت الخصوص وجھ على لمسلمین واضطھاد الفدرالي 
من عقد بعد ، ادال جبل في بتحدید بركة منطقة فى 1961سبتمبر في عواتي إدریس حامد المناضل 

الزمان بدء المسحین الوطنین االرترین یلتحقون بكثرة إلى الثورة.

"أسرا أریتریا في وحاكمھ األثیوبي سالسي ھیلي نظام فكر تجاوزه یمكن ال واقعا الثورة أصبحت عندما 
ووقع أثیوبي أصلي من إرتري عن البحث وبدء الداخل من اإلرتریة الثورة اختراق وإستخبارتھ " تكاسا 

موالید من أنھ بحكم أفورقي" "أسیاس السید وھو أال ابابا أدبس جامعة في الطالب على بالعنایة االختیار 
باللغة الباحثین من الكثیر یؤكد بالذكر والجدیر كبسة في االرتدكسیة المسیحیة على محسوب اسمرا 

أثیوبیا في الرابع یوھانس الملك المالكة األسرة ساللة من ھو أفورقي" "اسیاس أن والتغرینیة األمھریة 
مرجا حقوس أبرھا أفورقي (أسیاس ھو بالكامل واسمھ تیغراي إقلیم في تبین منطقة إلى ینتمي وھو 

تلقاھا التي وتدریباتھ بذكائھ وإسیاس ولدكیدان) مرجا (یوھانس لملك األصغر األخ ھو حقوس ولدكیدان) 
مع واستطاع واإلقلیمیة والدینیة القومیة العواطف مستخدم اإلرتریة الثورة اختراق في ینجح أن استطاع 
على قوي استخبارات جھاز یؤسس ان استطاع وكما جدا دقیقة وبمواصفات قوي تنظیم یؤسس ان الوقت 

بدایة في األثیوبي الدعم من استفاد یكون قد مرسال مجرد یكن لم  أفورقي وأسیاس المنطقة. مستوى 
یرتكز ومشروعھ المستقلة، اإلرتریة الدولة مع یتفق ال ومشروعھ مشروع صاحب كان أنھ إال طریقھ 

التغرینیة. قومیة تسودھا الكبرى أثیوبیا یحكم أن أي المنطقة في أجداده مُلك استعادة في األولى بالدرجة 
الراحل بزعامة الثانیة ویاني حركة تأسیس استطاع أن منذ مشروعھ نجاح مالمح یرى بدء وأفورقي 

دخول وعند  1981عام تیغراي ویاني من بدعم الساحة من اإلرتریة التحریر جبھة وإخراج زیناوي ملس 
ملس وبین أفورقي بین المصالح تتضارب بدأت  1991عام أدبس إلي زیناوي وملس اسمرا إلى أفورقي 
أعاق وما تیغراي" ویاني الشعبیة "جبھة و ھقدف" الشعبیة "الجبھة بین واحد المشروع أن رقم زیناوي 



لھم لیتثنى ودولتھ اسیاس عن االبتعاد یفضل زیناوي ملس بزعامة ویاني داخل جناح بروز ھو المشروع 
بزعامة آخر جناح وبینما السلطة، في االنفرادیة ونزعتھ أفورقي طموحات عن وبعیدا لوحدھم أثیوبیا حكم 
األقوى كان ملس جناح أن بما لھا زعیما أفورقي أصبح ولو المشروع في المضي یري كان سبحت) (أبا 

 ملس الراحل وبین  أفورقي  بین   والصراع الخالف سر وھذا أفورقي عن بعیدا أثیوبیا حكم فضلوا 
والجدیر مشروعھ امام العثرة حجر ھي ویاني جبھة ان أفورقي یرى لذا الیوم، الى تغراى ویاني وجبھة 
مع ھو خالفھ ان اال بعضالغافلون یظن كما تغراى شعب  یعادي وال یكره ال  افورقي أسیاس ان بالذكر 

السلطة  فى اقلیم تغراى التي تعیق مشروعھ.

لھم بنسیة  افورقي اسیاس ان اال ویاني جبھة داخل الكبرى تغراي جناح سیطر زیناوي ملس بعد  
ترك ھو أبابا ادیس حكم في كانوا ان منذ الجناح ھذا استراتیجیة وكانت العثرة حجر یعتبر ولمشروعھم 

لعقد  االرتریة المعارضة حبسوا لھذا شبابھا وتھجیر االرتري الشعب الضعاف الزمن من لحین افورقي 
ال حتى قویة  تكون ال كي االخرى الدول ھشاشت من تقتات یتركھا ولم ینبغي كما یدعمھا لم الزمان من 

تكون بدیل لسلطة بعد زوال النظام . 

وجد وان بعض عن بعیدا لیس ھقدف الشعبیة والجبھة تغراى ویاني جبھة مشروع إن القول وجملة 
تغراى ویاني وجبھة تغرینیة قومیة تسودھا التي الكبرى أثیوبیا إلى بطموحھ یمیل أفورقي أن ھو خالف 
والخالف الحالیة بحدودھا اإلرتریة الدولة وجود ضد المشروعین أن یتضح وھنا الكبرى تیغراي تفضل 

وھنا ؟؟ المشروع یقود من مقدمتھا وفي المشروع تفاصیل في إنما المشروع في لیس وھقدف ویاني بین 
مصالح مع أحمد أبي مصالح تقاطعت أحمد أبي السید أبابا أدیس في السلطة اعتالء وبعد الفرس مربط 

مشروع صاحبت تغراي ویاني جبھة أن وثانیا الكبرى أثیوبیا بمشروع یؤمنان الرجالن أوال : أفورقي 
كان وإن أفورقي أسیاس وبین أحمد ابى بین التحالف بدء ھنا من لھما المشترك العدو ھي الكبرى تغراي 

في معھ تختلف ال التي االمھرا قومیة إلى أكثر یعتمد أفورقي السید نرى لذا الخاصة طموحاتھ منھما لكل 
ومعھا المشاریع صراع معركة برمتھا وھي واحدة ھي المعركة أن یتضح ھكذا الكبرى، أثیوبیا مشروع 
ارتریا موارد اثیوبیا، في الصراع فى المباشر اسیاس تدخل سبب ھو وھذا أثیوبیا في السلطة صراع 

البشریة والمالیة بنسبة السیاس ھي مجرد ادة لتحقیق حلمھ واعادة مجد أجداده في أثیوبیا الكبرى.

لماذا انقسم اإلرتریون في ھذه الحرب ؟

سبب االنقسام یعود بدرجة األولى إلى مكونات الدولة اإلرتریة، أریتریا تتكون من مجتمعین أساسیین ھم

-  المجتمع المسلم لغتھ الرسمیة اللغة العربیة
  المجتمع المسیحي االردكسي لغتھ الرسمیة اللغة التغرینیة

أریتریا بأن أقر  1951عام المتحدة األمم مندوب إشراف تحت منتخب إرتري برلمان أول السبب لھذا 
من اعتبر ھذا والتغرینیة. العربیة اللغة ھما لدولة الرسمیتین واللغتین أساسین مجتمعین من تتكون 

إال الثوابت بھذه العملیة الناحیة من یؤمنوا لم والسیاسیین التغرنیة النخب أن إال اإلرتریة الوطنیة الثوابت 



"وأسیاس سبي" صالح "عثمان الوطني الزعیم بین واألساسي األول والخالف منھم، القلیلة القلة 
 كان رفض اسیاس لھذه الثوابت الوطنیة على رأسھا رسمیة اللغة العربیة.1974أفورقي" عام 

افتكرت بل الجد مأخذ المجتمعین بین العمیق الصراع تأخذ لم المسلمة السیاسیة النخب إن القول وجملة 
المسلم المجتمع ألن المیدان في الكادر ومدرسة السیاسي والتثقیف المحاضرات من بمجموعة حلھا یمكن 

في الساذج التفكیر بھذا والدین، والفكر السیاسة في الحقیقیین للمنظرین اآلن إلى یفتقد أریتریا في 
أساس تھمل لم التغرینیة المسیحیة السیاسیة النخب أم ضعف. إلى ضعف من مجتمعھم نقلوا السیاسة 
على والسیطرة ثقافتھم سیادة في جھد بكل عملوا انھم اال أخرى أو ماركسیة شعارات رفعوا وان الصراع 
سیادة في لیس ھو التغرینیة السیاسیة النخب وبعض أفورقي بین واالختالف أرتریا في بكاملھا السلطة 

"مشروع أي اسیاس مشروع في ھو الخالف إنما أریتریا في السلطة على والسیطرة التغرینیة ثقافة 
 تغراى ویاني جبھة مع حربھ حتى أفورقي أسیاس كان لذا الحكم" في الدكتاتوري وأسلوبھ الكبرى أثیوبیا 

ارتریا في التغرینیة اغلب الن ارتریا، فى التغرینیة مجتمع في حولھ المتفق األوحد الزعیم  1998عام 
.یمیلون الى مشروع تغراى الكبرى ولیس الى اثیوبیا الكبرى

أنھا باعتبار أریتریا في المسلم المجتمع إلیھا ینظر كما إلیھا ینظر ال أثیوبیا في األخیرة الحرب ھذه اآلن 
التغرینیة قومیة بین وجود حرب أنھا على التغرینیة المجتمع أغلب إلیھا ینظر بل أثیوبیا أھلیة حرب 

یأتي الفھم ھذا من وعمیق- قدیم المنطقة في تیغراي وقومیة أمھرا قومیة بین الصراع – االمھرا وقومیة 
یقف إرتري أو تغراوي أصلي من كان سواء الكبرى تیغراي مشروع إلى یمیل أو یؤمن من كل االنقسام. 

إقلیم في تبین أبناء مثل الكبرى أثیوبیا بمشروع یؤمن من وكل . تغراي ویاني جبھة مع الحرب ھذه في 
ھؤالء كل  النظام مع مصالحھم المرتبطة االرترین وبعض أرتریا في المولدین أو دمحیت) (قوات تغراي 
أساسا أمھرا وقومیة تغرینیة قومیة بین السلطة حول صراع ھو إذا والصراع أفورقي. أسیاس مع یقفون 
الصراع ھذا في وقود مجرد ھم اآلخرون أم منلیك) وھظي یوھانس ھظي بین (صراع شئت إن   وسمیھ 

الذي ال یعنیھم ال من بعید وال من قریب وفي مقدمتھم الشعب اإلرتري.

حول یدور الصراع ھذا كل أساس أن رقم تعنیھ ال الحرب كأن یتفرج الیوم أرتریا في المسلم والمجتمع 
قیادة وجود عدم وثانیا التفكیر في اكثرھم على البدویة الطبیعة تغلب اوال : ھو والسبب وبحرھا. دولتھم 

.فكریة ودینیة وسیاسیة حقیقیة مقتدرة تشخص الصراع وتحرك المجتمع

:تداعیات ھذه الحرب على أریتریا  •

یقود ومن وبحرھا أریتریا ابتالع مشروع حول ھو الیوم الصراع ھذا كل أساس أن سابقا أشرت كما 
:المشروع من ھنا یتضح أن الصراع ھو صراع المشاریع ویمكن تحدیدھا في ثالثة مشاریع

 النخب قیادة – أفورقي أسیاس –السید أحمد أبى (السید ھم وأنصاره الكبرى أثیوبیا مشروع
في یختلفون لكنھم المشروع حول یتفقون ھؤالء كل ) التغراویة دمحیت قوات – األمھریة 

. التفاصیل. لذا نراھم أحیانا یتفقون وأخرى یختلفون
 ( جبھة ویاني تغراي – إغأزیان – بره مظائ وإلخ) مشروع تغراي الكبرى وأنصاره



  الرؤیة وضبابیة ضعفھم نتیجة الحقیقي الصراع خارج لكنھم اإلرتري الوطني المشروع أصحاب
.عند بعضھم وفقدان قیادة أو قائد یحرك المجتمع نحو ھدف حقیقي

:إذا من تداعیات ھذه الحرب على أرتریا یمكن توقع عدد من سیناریوھات حول ھذا الصراع

   الحال ھذه في القریب، المنظور في مستبعد أنھ رغم الكبرى تغراي مشروع أصحاب انتصار
على یشرفوا حتى معلوم لوقت  اخرى اثیوبیا مجموعات مع بتحالف أباب أدبس حكما سیحاولون 

جبھة بھ تؤمن الذي األثیوبي الدستور من  39الماد وفق بنفسھم ثغراي إقلیم تقریر حق استفتاء 
أثیوبیا من انفصال بعد لھم لیسھل أسمرا في لھم موالیة حكومة إقامة نفسھ الوقت وفي ، تغراي 

.إعالن االتحاد مع أریتریا وھذه ھي دولة تغراى الكبرى
 األمھریة- والنخب أفورقي وأسیاس أحمد (أبي وھم الكبرى أثیوبیا مشروع أصحاب انتصار

أثیوبیا بین الفدرالي االتحاد مثل محددة صیاغة تتم سوف الحال ھذه في التغراویة) دمحیت وقوات 
أبى بین یقود من حول خالف یحصل أو جدید من وبحرھا أریتریا ابتالع یتم وبموجبھا وأرتریا 

.أحمد وأسیاس  وامھرا  وقد یؤدي ھذا إلى صراع  جدید بینھما
   من بضغط وأفورقي) ویعاني وجبھة أحمد (أبى بین أي الثالثة الصراع أطراف بین اتفاق

أنھم إال الشكلیة الناحیة من االرتریا الدولة تستمر قد الحال ھذه وفي الغربیة. والمنظومة أمریكا 
لتحقیق الوضع وتھیئة اإلرتري الشعب من تبقى ما تھجیر على وساق قدم على جمیعا سیعملونا 

. أثیوبیا الكبرى مع إعطاء شي من الحكم الذاتي إلقلیم ثغراي

یقول وقد المستقلة. وسیادتھا اإلرتریة الدولة إنھاء ھو حولھ والمتفق األخیر المستھدف إن القول وجملة 
أصحاب أن إال إلیھ، ذھبنا ما حدوث المستحیل من وبتالي دولیا بھا ومعترف مستقلة دولة أریتریا إن قائل 
الشعوب استفتاء وصیغة یریدون ما لتحقیق القانونیة بالمخارج یجھلون أو أغبیاء لیسوا المشاریع ھذه 

الشعب تھجیر ظل في ممكن ھذا االستفتاء عبر إلیھ یسعون ما تحقیق یمكن لذا دولیا، بھا معترف صیغة 
أفورقي ظاھرت أن على التنویھ أرید ھنا اإلرتریة، الدولة أفورقي نظام حكم أن منذ یتم الذي اإلرتري 

قائد یظھر قد افورقي غیاب ظل في حتى معقدة وتاریخة وثقافیة مجتمعیة ظاھرة ماھي بقدر فردیة لیست 
.اخر لتحقیق المشروع

أن ھي واإلجابة اإلرتري-؟ الوطني والمشروع أریتریا إنقاذ یمكن كیف وھو – نفسھ یطرح سؤال ھنا 
(إنقاذ شعار تحت األوان فوات قبل  وَنِسَاءً رِجَاالً وَشَبَابِ شَیْبًا   الحقیقیةاالرتریة  الوطنیة القوى تتحد 

إال یسترد ال بالقوة أخذ ما ألن ممكن وقت أسرع في المسلحة الكفاح وإعالن الشعب) وحمایة الوطن 
بالقوة. 
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