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 املناضل نوري دمحم عبدهللا يف برمنغهام

 55الأوىل النطالقة ثورة س مبترب يف ذكراها الـ بداايت ال عن متحداًث  

 بقمل حامد رضار 

 

الكفاح رشارة  النطالقة  55اذلكرى الـ  انناس بة الً ااحتفيف مدينة برمنغهام السبت أأقمي مساء اليوم  

دريسبقيادة املسلح االإرتري  مضن برانمج و .1691عواىت يف الفاحت من سبمترب  الشهيد حامد اإ

 .أألقى بعض احلارضين مقاطع شعرية ولكامت حامس ية تعكس عظمة املناس بةالأمس ية 
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 كرمه عىل احلضور الإحياء وشحملتفلني البداية لالس تاذ س يد عيل اذلي رحب اب اكنت لكمة

ىل املنصة املناضل نوري دمحم عبدهللا ليدعا . يهتااملناس بة وأأه  قدم حمارضة حول بعدها اإ

عالن الثورة يف س مبترب    .1691الظروف اليت واكبت اإ
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اتحهتم هل الفرصة ليتحدث عن مناس بة وطنية هامة  بدوره الس يد نوري شكر امجليع عىل اإ

 . 55ويه انطالقة الثورة ويف عيدها الـ 

 :وفامي ييل أأمه احملاور اليت اش متلهتا الورقة

ادلاخل واملهجر واملعتقلني يف جسون النظام بعد توجيه التحية للشعب االإرتري يف 

متنان الشعب  كبارًا لشهداء الثورة االإرترية اكفة وعرب عن اإ جالاًل واإ والالجئني رفع قبعته اإ

  .لتنال البالد اس تقاللهاابني واحرتامه ملعويق حرب التحرير اذلين قدموا انفسهم قر 



4 
 

 

لتفاف : "جاءت الورقة حتت عنوان  تالشعب حوهل، نتيجته اكنوضوح رؤية القائد واإ

ولضيق الوقت أأوحض الس يد نوري أأنه سيتحدث حرصًا عن ". الاس تقالل وخروج احملتل

مالمح ثورة شعبية ببعدها لكوهنا الفرتة الهامة اليت حتددت فهيا  1695-1691الفرتة من 

 .الوطين

يصال مضمون الورقة للحضور عامة ولمتليكها للأجيال ال  رقة ، قسم و شابةولتسهيل اإ

 :حمارضته عىل النحو التايل

 عالن الكفاح املسلح؛  مغزى الاحتفال ابإ

 عالن ثورة سبمترب وهمدت لها؛  الظروف اليت س بقت اإ

  العمل العسكري ورضوراته 
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  عوايت"من هو " 

 حداث التغيري ادلميقراطي  .مرحةل النضال من اجل اإ

 :مغزى الاحتفال: أأوال

ت الثورة وحوايل نصف قرن منذ أأن انفجر حصيٌح قد مىض أأكرث من : "قال الس يد نوري

هية وادجدوى الأ الاس تقالل وحصيٌح أأيضًا يف أأن يتساءل البعض عن  ربع قرن من نيل

لقاء اللكامت، بل أأوالً . من الاحتفال جيل ب هو لت  ،لكن أأن احتفالنا ليس فقط للرقص واإ

ن ام ك. العرفان لأولئك اذلين استشهدوا لننعم حنن ابالس تقالل أ ايت وتقدمي حياء اإ اإ

املناس بة يه فرصة للتأأمل والاس تفادة من جتربة النضال تكل واملصاعب اليت واكبهتا 

  ".يف جتربة ما بعد ادلوةلال ن والعمل دون الوقوع يف ذات الأخطاء اليت نعاين مهنا 
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عالن ثورة سبمترب وهمدت لها: اثنياً   الظروف اليت س بقت اإ

رتراي أأسوًة ببقي يطاليا نيل الاس تقالل بعد هزمية الأخريةاكن من حق اإ ولكنا ندرك . ة مس تعمرات اإ

دخال مس تقبل البالد يف  ما جرى من مؤمرات اهجضت بنتيجهتا طموحات الشعب االإرتري واإ

ثيوبيا وذرع فنت بني أأبناء الوطن الواحد وذكل ليتس ىن  اجملهول من حيث التقس مي بني السودان واإ

 .يقود البالد حنو الاس تقاللأأن ىل تقويض أأي مسعى من شأأنه اليت سعت اإ  أأجندهتمهلم حتقيق 
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لهيا الشعب وقادته من  يف هذا الصدد تطرق املناضل نوري حلاالت االإحباط اليت وصل اإ

أأن فكرة التقس مي " وقال  .شدة الهجمة أأمام مطالبه السلمية يف الأربعينيات وامخلس ينيات

ثيوبيا اكنت ا ال نفة اذلكر أأو حىت  لغاية منه خلق حاةل من البلبةل داخل مرشوع االإحلاق ابإ

قيض ملرشوع التقس مي قد الوطن الواحد والعمل عىل متزيق النس يج اجملمتعي خاصة لو اكن 

أأن الشعب االإرتري وحرصًا منه عىل : " يضيف نوري  ".أأن يرى النور كام حمل الأعداء

 ، دخل عىلحدتهوللمحافظة عىل و  والإفشال فكرة التقس مي ادجهمنية تكل اً أأن يكون موحد

كام ذكرت،  واذلي وعىل الرمغ من حاةل االإحجاف يف فرضهمضض جتربة الاحتاد الفيدرايل 

ثيوبيا مل يش بعها الرابط الفيدرايل لأهنا اكنت حتمل بيشء أأكرث منه وابلتايل اكنت  ال أأن اإ اإ

 ."حتيك اخليوط يف الظالم والعامل ال حيرك ساكناً 
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حلاقها ول: "مييض نوري يف حديثه قائالً  ا، أأززلت العمل االإرتري وأألغت هبقضم البالد واإ

عهنام بفرض الأهمرية، مما أأضطر الشعب للتنديد بذكل  تاللغتني الوطنيتني واس تعاض

اخلرق الفاحض لرشوط العالقة الفيدرالية حيث معت املظاهرات البالد وارتفعت الأصوات 

والقانونية، ولكن لك احملاوالت ذهبت  املنادية ابالس تقالل ابالإعامتد عىل الوسائل السلمية

ويف تطور مفصيل ظهر تنظمي احلركة متبنيا ذات الوسائل الس ياس ية . أأدراج الرايح

ثيوبيا ال ت". والسلمية ال أأنه ومع الوقت تأأكد أأن اإ أأذان لالحتجاجات واملظاهرات عطي اإ

ثيوبيا احملتةل منعطفًا هامًا وجد ليه نوري لتدخل املواهجة بني الشعب االإرتري واإ يدًا، انتقل اإ

 .ليوحضه والظروف احمليطة به فامي تال من الكم
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 فكرة العمل العسكري ورضوراته: اثلثاً 

ن بعض الس ياس يني الوطنيني والطالب االإرتريني املت: " قال نوري واجدين يف القاهرة اإ

دريس : ويف مقدمهتم دريس دمحم أ دم رئيس الربملان االإرتري يف مرحةل الفيدرالية واإ اإ

قاليدوس وعامثن س ىب ودمحم صاحل هد وغريمه تنادوا وتفاكروا حول ما العمل يف وجه 

ثيوبيا االإمرباطورية تفات للحق ل والعامل لال هاوعدم جدوى أأي معل أ خر يف اقناع  صلف اإ

عالن الكفاح املسلح يف البالدرضورة اتفقوا عىل ف رياالإرت اجملمتعون  أأولئك  ومل يتوه .اإ

طالق الرشارة االإوىل اليت تبل  كثريًا  غ العامل بأأن ساعة لالتفاق حول من سيتوىل أأمر اإ

دريس عواىت. النضال احلقيقي للشعب االإرتري قد أأزفت   .اكن بطلهم هو القائد حامد اإ
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د: اً رابع  ؟ وملاذا وقع الاختيار عليه الإطالق الأوىل؟ريس عوايتمن هو حامد اإ

يبدو أأن الظروف الس ياس ية والتنظميية أأخذت تنضج من القاهرة حيث الس ياس يون 

واذلين س بق ذكرمه، أأنشأأوا اجمللس الأعىل كهيئة  ، حينئذ،ن يف القاهرةو ن املتواجدواالإرتري

هكذا (. امليدان)احة املواهجة تنظم وتربط العمل اخلاريج انا هو متوقع أأن حيدث يف س

: حديثه حول خشصية عوايت، ليقول مس تطرداً ة من حمارضته رابعاس هتل نوري الفقرة ال

دريس عوايت فايدوم]اكن " رجاًل مشهود هل بشجاعته وكرم أأخالقه ووعيه الوطين  [حامد اإ

ىل ذكل، يواصل نوري. " واحنداره من أأرسة مناضةل ومعروفة وسط االإرتريني  أأضف اإ

دارية عدة أأابن : " حديثه أأن حامد عواىت اكن رجل دوةل حيث اكن قد تبوأأ مسؤوليات اإ

داراًي للمنطقة املتامخة حلدود السودان ويف وقت أ خر  احلمك االإيطايل من بيهنا مسؤواًل اإ

أأن الرجل مل : "لمي يقول نوريعأأما دجهة التأأهيل والت ." منطقة فازكو وقلوجيف مسؤواًل 

جممتعه وحسب، بل اكن جييد فضاًل عن العربية والتقرى والتقرنيا والنارا يكن فقط يعرف 

يطاليا عاد بعدها للبالد يطالية وقد انل دورة عسكرية يف اإ  ."وغريها اكن جييد االإ
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ويعتقد املناضل نوري دمحم عبدهللا أأن الصفات السالفة اذلكر واليت اكن يمتتع هبا حامد 

لك ماكن، يه اليت سهلت هممة البحث عن قائد   فضاًل عن شهرته اليت وصلتعواىت 

عسكري وس يايس حمنك يتحمل تكل املسؤولية ادجس مية يف تكل الفرتة املبكرة من معر 

 .الثورة

الشعب االإرتري يف لك ماكن اكنوا متعطشني للكفاح أأبناء أأابن الس يد نوري كيف أأن 

طالق رشارة ا لكفاح املسلح يف الفاحت من املسلح فذكر أأن عدد اذلين التحقوا معه حلظة اإ

 ،وبسبب التعطش اذلي ذكر. أأي سالح مناضاًل أأغلهبم مل يكن هل 11ايل حو  واسبمترب اكن

تدفق عدد من االإرتريني بعوايت من اذلين اكنوا خيدمون يف ادجيش السوداين مهنم، عىل 

زاز، طاهر سامل وأ دم قندفل وغريمه: سبيل املثال  حنو دل عىلويف مرحةل اثلثة و .  معر اإ

أأن رساةل عواىت قد وصلت اكمةل وواحضة التحقت دفعة اثلثة من داخل البالد اكن عىل 

وغريمه، وماكل أأدان  من هؤالء ميكن ذكر سعيد مشيس وللو. يعمل معظمها يف البوليس
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ن الثورة رمغ لك التحدايت  شارة واحضة وقوية مفادها اإ الأمر اذلي أأرسل للعامل اإ

  .واملصاعب

  

 

 د عواىت ورفاقه اكنوا مالحقني ووجود قرى بأأمكلها مسلحة تعمل عىل وأأدورمغ أأن حام

ال أأنه مع عزمية املقاتلني تأأكد العامل أأن الثورة عازمة للميض قدماً الثورة ويه يف همدها  .، اإ

وحىت  1691شدد الأس تاذ نوري دمحم عبدهللا عىل القول أأن الثورة يف خالل الفرتة من 

ال أأن جتاوزها لتكل املرحةل ادلقيقة من البناء مرت بظروف غاية يف  1695 اخلطورة، اإ

ىل النرص  ع املعجزات الالحقة واليت أأوصلتوالـتأأسيس قد عبد لها الطريق لتصن اإ

رتراي وشعهبا واعترب مرحةل التشلك تكل . والاس تقالل بيت اكنت واليت اتسمت بوحدة اإ

  .الحقةال والانتصارات الباهرة  مل النضاالتوسببا جملالقصيد 
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 .مرحةل النضال من اجل اإحداث التغيري ادلميقراطي: اً خامس

أأخذًا يف احلس بان التجارب املاضية من : "يف تصديه للسؤال القائل ما العمل؟ قال الس يد نوري

ن شعبنا وقواه الوطنية قادرة عىل جلب التغيري املطلوب، فقط البد من النضاالت البطولية ، فاإ

  .المتسك ابلوحدة والاس تعداد للتضحيةوهام أأن يمت توفرهام يف السلوك اليويم  مسأألتني

بعد ذكل فتح ابب احلوار بني مقدم الورقة ومجهور احلضور عىل حنو عزز رساةل احملارضة والغاية 

 .عىل قلوب لك حميب احلرية والسالم وادلميقراطية اء بيوم الفاحت من سبمترب العزيزمن االإحتف

 

براهمي حمجب رش وقد  اذلي حرض خصيصا من مدينة لندن وسامه [ أأبو اندر]ف االإحتفال الس يد اإ

ضاءات اترخيية  ما أأورده ليعزز يف تقدمي قصائد شعرية انلت اس تحسان احلضور كام سلط اإ

 .يف صلب الكمه املناضل نوري دمحم عبدهللا

  6119سبمترب  11السبت 

 اململكة املتحدة -برمنغهام


