
 الحلقة الخامسة

 

 والتصدي ضرباته توجٌه فً التحرٌر واستمر جٌش م 1=82جدٌدة  سنة استهلت 

 امٌنة خلفٌة له كانت مواقع علً بالسٌطرة ارضٌة خلق من تمكن حتً العدو لهجمات

 العدو جٌش التحرٌر ٌهدد بات التً الفترة وكانت عملٌاته وتنوع اعداده تزاٌد مع

والمعارك مع العدو  . المدن تجاه عملٌاته وتكثٌف الكبٌرة مراكزه علً بالهجوم

 -والهجوم علٌه كانت مستمرة اذكر منها ما ٌلً :

 

 . كبٌرة والحقت بالعدو خسائر لعال بركة دلك فً معركة  – م1=8/82  -

ضواحً منصورة  باالشتراك مع منطقة اولً  فً عدزمات فً شٌتل –م 2/8691 -

 قتٌل وجرٌح ولنا شهٌدٌن . 07خسائر العدو اكثر من 

 غنمنا  جري  7و  شهٌد 8لنا  فً المنطقة الثالثة تقارانم هجوم علً 1=9/82/:8 -

 قطعة سالح وواصلت المعركة من الصباح حتً غروب الشمس .  :8فٌها 

 جرٌح فقط .  9ا  ولنا معركة فً وهبلو فً عقامبوس –م 1=82/; -

 .   جرٌح 9قتٌل من العدو  ولنا  >دمبالس  –م 81/7/8691 -

 قتال مع العدو فً سلد ال توجد خسائر فً جانبنا . –م 1=1/82 -

 اغارة علً مدٌنة سقنٌتً الحقت خسائر بالعدو ال خسارة من جانبنا .  -م 1=1/82 -

التً اشتركت فٌه الطائرات عدد من القتلى بجانب العدو  فً حالى –م 1=1/2/82 -

 جرٌح . :شهٌد  9ولنا 

 شهٌد  8معركة واطاتو )دٌعوت( لنا  –م 1=89/87/82 -

فً مدحلو فً نباقدي الحقت بقوات العدو المكونة من الطور  –م 1=88/82/> -

ارك المعواعداد كبٌرة من الجرحى وغنمت اسلحة مختلفة    7>والكوماندوس قتلوا 

  .الثالثة االخٌرة كانت بعد الدخول فً الوحدة الثالثٌة 

 المستمرة المواجهات هذه ظل . وفً العدو ضد وحداتنا خاضتها التً المعارك بعض هً هذه

ومع تزاٌد تحركات العدو ضد الشعب كانت المنطقة الثالثة تواجه  انقطاع دون العدو مع

صعوبات مختلفة من نقص فً االمكانٌات المادٌة والعسكرٌة الضرورٌة  وطول هذه الفترة لم 

غٌاب أي نوع من تنسٌق او التعاون الً باإلضافة هامة من المركز أي اسعافات عسكرٌة  نتلقى

 تحملها . معاناة حقٌقٌة ٌصعب ذا كنا نواجهوهكفً المناطق كلها بٌن المناطق لمجابهة االحداث 

االهداف التً تكونت من اجله  اذا كان االمر هكرا هم بمكه انقول بأنوردا علً سؤال ٌقول 

وماهً اٌجابٌات وسلبٌات عهد المناطق عموما قال المناضل الكبٌر حامد ؟  تحققت المناطق

  -صالح :

" ان تكوٌن المناطق كان له إٌجابٌات بتحقٌق االهداف التً خطط من اجلها وذكر من    

 -االٌجابٌات التً تحققت ما ٌلً  :

 تشتٌت قوة العدو -

االنتشار فً مواقع واسعة من االراضً االرترٌة واالحتكاك مع الشعب وربطه مع  -

 ثورته . 



 الحاق الخسائر بالعدو . -

 المفروض علً الثورة .كسر الطوق االعالمً  -

 خلق قوة عسكرٌة البأس بها فً فترة وجٌزة من الزمن الخ. -

واضاف بأن هذا انجاز ال ٌستهان به ولكن سلبٌات تجربة المناطق اٌضا لم تكن قلٌلة وذألك 

 -لألسباب االتٌة :

عن قرب عدم وجود قٌادة موحدة واجهزة فعالة تقود او تشرف علً عمل المناطق  -

 داخم انميدان.

ولهذا لم ٌكن هناك  لوائح او توجٌهات لتوحٌد وتنسٌق العمل بٌن المناطق . غٌاب -

. وان بعض التعاون  ٌةتعاون منظم فً كافة المجاالت العسكرٌة والسٌاسٌة واللوجستٌك

او المشاركة التً كانت تظهر بدرجة ضئٌلة فً بعض االوقات فً المعارك مع العدو 

وفق خطة مدروسة .  او ٌمان الحقٌقً بالوحدةهً عفوٌة او اجبارٌة لم ٌكن دافعها اال

وعدم الشعور بالمسؤولٌة تجاه األخر كان  سائدا . وخٌر مثال لذألك هً العالقة التً 

المعارك التً خضناها ضد  االولى ثم المنطقة الرابعة وبعدكانت بٌننا وبٌن المنطقة 

 العدو معا  .

نوع من  وبداء ٌخلق هذا الحكرتقع تحت السٌطرة التامة لقادة المناطق  المناطق بدأت -

 .  الضٌقالشعور 

التً تنشأ فً المنطقة  المختلفة واالزمات عدم وضع حلول او حد للمشاكل -

 واستمرارٌتها .  

   . اإلرتري التحرٌر جٌش بٌن الوحدة روح ضعف -

 

الثالثة الً المنطقة   وقال هناك تجربة ٌجب ذكرها وهً : بعد وصول المنطقة

 م تم االتفاق بٌن المنطقة الثالثة والرابعة فً==7/2/82:م وبالتحدٌد بتارٌخ ==82

، ودمجت الوحدات العسكرٌة فً املً وتم تكوٌن خمسة  القٌادات بٌن ضٌق نطاق

 مناطق الً المخلوطة الوحدات توزٌع وحدات ٌقودها قادة السراٌا دون أي مقدمات وتم

قامت قوة من اٌضا وكانت  قوزاي اكلً وشرق وسراي هزمو منطقة امنه مختلفة

المعارك المذكورة  بعضالوحدات المخلوطة لجلب السالح من الساحل اٌضا . هذا و 

للذٌن شاركوا من القادة ااتذكر فً الفترة التً كانت تلك الوحدة قائمة كانت مشتركة . و

ن اسماعٌل ، سعٌد صالح المناضلٌن رمضان موسً ، واحمد دٌ قة الرابعةمن المنط

قرا زر م ف0ً=82/;محمود وادم محمود . ثم فجأتا جمعت هذه الوحدات فً شهر 

الجزء التابع للرابعة والثالثة . وهذا الحدث كان له أي  وتم فصل الوحدات الً قسمٌن

 علً المناضلٌن بصفة عامة .  كبٌراثر سلبً 

اوساط المناضلٌن فً المنطقة الرابعة بدأت المطالبة بالوحدة بٌن مناطق المختلفة فً 

والثالثة تطرح بإلحاح . واما تجربة الوحدة بٌن المنطقتٌن لم ٌتم مناقشة هذه الظاهرة 

او تقٌمها باإلضافة الً عدم االعالن عن اسباب التراجع منها للمناضلٌن . وتم هذا 

نطقة من جانب المالفصل او التراجع بقٌادة  محمد علً عمرو قائد المنطقة الرابعة  و

احمد ابراهٌم محمد مسؤول االستخبارات العسكرٌة للمنطقة بحضور المناضالن الثالثة 

 .قائد السرٌة علً محمود والثالثة  



ونتٌجة للسلبٌات المذكورة ازدادت معاناة المناطق باإلضافة الً نقص حاد    

ظهرت  ازمات جدٌدة  للمتطلبات االساسٌة وبالذات فً المنطقة الخامسة والثالثة ثم 

  نشاطات محمومة لتحقٌق فً المنطقة الخامسة بعد تكوٌنها ........ وهكذا بدأت

عقد  التً تدعو الًوتلك المرحلة التً كانت مرفوعة فً شعارات المطالب االساسٌة 

توحٌد جٌش التحرٌر ،  وتكوٌن قٌادة مقرها المٌدان الخ. بإلحاح من  مؤتمر وطنً ،

ت الخطٌرة التً باتت لوضع حد لالزماوذالك  ، قبل المناضلٌن والشعب فً كل مكان

 .  لحفاظ علً مكاسب الثورة واستمرارٌتهاول تهدد الثورة

زمة المنطقة الخامسة بصفة أل حلولاجتماع لقادة المناطق لوضع  وكانت هناك مبادرة لعقد

لقادة المناطق الخمسة فً  عرداٌٌب مؤتمرخاصة والثورة عموما. ووفق تلك الدعوة عقد 

 -مؤتمر عرداٌٌب كانوا :ما كان ٌسمً م . واعضاء 1=82/=/=

 وموسى محمد هاشم  -محمود دٌناي  -المنطقة االولً  .8

 ومحمود ابراهٌم ) شٌكٌنً ( -عمر حامد ازاز  -"     الثانٌة     .9

 واحمد ابراهٌم محمد   -عبدالكرٌم احمد   -"     الثالثة     .:

 ورمضان محمد نور   -محمد على عمرو   –لرابعة "     ا    .;

 واسٌاس افورقً  -"     المنطقة الخامسة عبدهللا ادرٌس     .>

 وعبدهللا ضرار –عمر دامر  –"      هٌئة التدرٌب    .=

 محمد عمر عبدهللا ) ابوطٌارة ( –قوة المساعدة   .0

 -وخرج المؤتمرون بالقرارات االتٌة :

 نطقة الثالثةان تدعم المنطقة االولً للم .8

 ان تدعم المنطقة الثانٌة والرابعة للمنطقة الخامسة . .9

 ان تتوجه قوة المساعدة لدعم المنطقة االولً . .:

عقد مؤتمر عسكري موسع تحضره قٌادات المناطق وقادة السراٌا وهٌئة التدرٌب وقوة  .;

 المساعدة .

المارٌا بتارٌخ وانعقد هذا المؤتمر الذي سمً مؤتمر عنسبا للسرٌة فً اروتا اراضً 

م  وتغٌبت منه المنطقتان االولً والثانٌة بسبب دخول المنطقة الثانٌة فً معركة 1=87/2/82

حلحل التً استشهد فٌها المناضل عمر حامد ازاز قائد المنطقة الثانٌة واعتذر قائد المنطقة 

دة مؤقتة تتكون من االولً من الحضور . واعلنوا الباقٌن الوحدة بٌنهم واختاروا قٌادة سموها قٌا

 -عضو والتً استمرت حتً مؤتمر ادوبحا وانا كنت احدهم وهم : 89

 محمد احمد عبد  .8

 )سكرتبر( احمد محمد ابراهٌم  .9

 محمد علً عمرو  .:

 رمضان محمد نور   .;

 تولدٌى ابراهام  .>

 اسٌاس افورقً  .=

 عبدهللا ادرٌس .0

 عمر دامر  .1



 محمد عمر عبدهللا )ابوطٌارة(  .2

 عبدهللا ٌوسف .87

 عبدهللا صافً  .88

 حامد صالح سلٌمان .89

م  الذي اعلن فٌه توحٌد كل المناطق وانتهى 2=87/1/82واخٌرا انعقد مؤتمر ادوبحا بتارٌخ 

 بذألك عهد المناطق ودخلت الثورة فً مرحلة نضالٌة جدٌدة .

 

 م =89/1/978 - انتهت المقابلة 

 


