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»أسمرة«.. »روما الصغيرة« في قلب أفريقيا
إريتريا بين ماضي الكفاح المسلح وتطلعات المستقبل.. بعيون »األنباء«

البقية ص 29

وفد »األنباء« أمام متثال الشاعر الروسي پوشكني ذي األصول اإلريترية في أسمرة مشهد عام لعاصمة إريتريا أسمرة

جانب من املدينةالشارع الذي بنى عليه منغستو هيال ميريام مدرجا للعروض العسكرية

جانب من أحياء املدينة

مجسم الصندل شعار الكفاح املسلحدور السينما مازالت حتتفظ بأسمائها اإليطاليةومنها سينما إمپيرو إحدى الكاتدرائيات

أسمرة ـ مصوع )إريتريا( 
 عدنان الراشد ومحمد الحسيني

على ارتفاع 2500 متر تعانق 
مدين����ة »أس����مرة« عاصمة دولة 
اريتريا السماء مستمدة سحرها من 
تاريخها العريق والزاخر باألحداث 
وبنوع خاص، تلك التي تعود إلى 
حقبة االس����تعمار اإليطالي الذي 
شكلها لتكون »روما الصغيرة«.

عش����ق االيطاليون »أسمرة« 
الى حد انهم أرادوا ان تكون فيها 
لعاصمتهم أبنية تشبهها مببانيها 
وشوارعها واسماء جاداتها ومعاملها 
وعاداته����ا وتقاليده����ا، فكان����ت 

»أسمرة«.
على مدى قرون طويلة رسمت 
اجلغرافيا تاريخ اريتريا على غرار 
جاراتها من دول القرن االفريقي، 
انطالقا من املوقع االستراتيجي 
لهذه املنطقة والذي ازداد اهمية بعد 
افتتاح قناة السويس عام 1869.

شعوب وحضارات

تعاقبت على اريتريا حضارات 
وجي���وش وش���عوب ومنه���ا 
العرب واألت���راك والبرتغاليون 
وااليطالي���ون والبريطاني���ون 
وغيرهم وان كان اكثرها تشبثا 
بتل���ك األرض االيطاليون الذين 
اعتبروه���ا ج���زءا أصي���ال من 
بالدهم بني 1890 و1941 وجعلوا 
لها مكانة خاصة بعدما ش���دهم 
مناخها الس���احر فميزوها حتى 
على اجلزء الباقي من مستعمراتهم 
االفريقية الس���يما في الصومال 

وليبيا املجاورتني.
الديكتاتور بنيتو موسوليني 
كان مولعا بأسمرة ومقر احلزب 
الفاش���ي اليزال قائما على احد 
شوارعها الرئيسية اليوم كشاهد 
عل���ى حقب���ة مهمة ف���ي تاريخ 

املدينة.
وفي الثالثيني���ات من القرن 
املاضي نقلت ايطاليا الى اريتريا 
100 ألف مس���تعمر ليعيشوا في 

»بريجينيا« كما أسموها.
انطباعات ومالحظات كثيرة 
يسجلها الزائر لدى وصوله الى 
»أس���مرة« أبرزها اجلو اجلميل 
واملعتدل ال���ذي حتظى به على 
مدار السنة وطابعها الغربي الذي 
يطغى على مطاعمها التي تشتهر 
بالسباغيتي والبيتزا بأنواعهما 
الس���ينما فيها  ومقاهيها ودور 

وأغلب مبانيها.

نفحة وطنية

وإلى جان���ب التراث الغربي، 

تش���ترك »أسمرة« مع باقي مدن 
البالد بسيطرة نفحة وطنية عالية 
منبثقة من النضال االريتري من 
اجل االس���تقالل وحت���ى تقرير 
املصير الذي تكرس رس���ميا في 

.1993
بعد هزمية االيطاليني في احلرب 
العاملية الثانية حل البريطانيون 
مكانهم في مستعمراتهم االفريقية 
بالتزامن مع تنامي نفوذ الواليات 
املتحدة في املنطقة ومع انسحاب 
البريطانيني في بداية اخلمسينيات 
قررت األمم املتحدة بتأثير أميركي 
ان تتح���د اريتريا م���ع اثيوبيا 
فيدراليا وأقامت في البالد قاعدة 
عسكرية مهمة، اطاللها موجودة 
الى يومنا هذا، وبعد 10 سنوات 

يتجاوز عدده ال� 5.5 ماليني بقليل، 
لكن أغلبهم رجاال ونساء شاركوا 
في الثورة ودافعوا عن بلدهم في 
محطات كثيرة كان آخرها احلرب 
احلدودية مع اثيوبيا عام 1998.

الوطنية  الشعارات والرموز 
تنتشر في كل الساحات واملباني 
العامة ومنها مجسم »الصندل« 
املقاتل���ون ينتعلونه  الذي كان 

وأضحى رمزا لنضالهم.

أول مسجد في القرن األفريقي

اريتريا  الى  تزامنت زيارتنا 
مع االحتفال بذكرى حترير مدينة 
مصوع الس���احلية التي تشتهر 

قام امبراطور اثيوبيا هيالسيالسي 
اريتريا  الفيدرالية وضم  بإلغاء 
الى اراضيه معتبرا اياها احملافظة 
ال� 14 في اثيوبيا، فواجه الشعب 
االريتري وكفاحه املس���لح الذي 
استمر نحو 4 عقود واشتد في عهد 
منغستو هيالميريام بعد انقالبه 
على هيالسيالس���ي الى ان توج 
بتحرير الب���الد في ظل تعاطف 
كبير مع شعبها خاصة من قبل 
العالم االسالمي وأنصار احلركات 

الثورية حول العالم.

الشهداء والصندل

الوطن« من مختلف  »شهداء 
الفصائل لهم مكان���ة كبيرة في 
نفوس االريتريني وهم ش���عب 



الخميس  18  فبراير  2010  29ملفات خاصة
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مبنى »دهلك جراند أوتيل« في مدينة مصوع
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تتمة المشور ص 28
الزميل عدنان الراشد متحدثا للتلفزيون اإلريتري

مدخل ميناء مدينة مصوعأسلحة وآليات على النصب التذكاري خالل االحتفال بذكرى حترير مدينة مصوع عام 1991

أقدم مسجد في القرن األفريقي مبدينة مصوع

باحتضانها أقدم مسجد في تاريخ 
القرن األفريقي بن���اه الصحابة 
األوائل مم���ن هاجروا إلى أرض 
احلبش���ة لنقل تعاليم اإلسالم، 
وقبلة املسجد تأخذ اجتاه املسجد 
القبلتني وثالث  أول���ى  األقصى 

احلرمني الشريفني.
انتقلنا من أسمرة الى مصوع 
برا في رحلة بني اجلبال تستغرق 
نحو 3 ساعات يستمتع خاللها 
الزائ���ر بجم���ال طبيع���ة البالد 

وتنوعها البيئي.

تحديات

وفي مص���وع كان هناك لقاء 

ويوضح الرئيس ان الصورة 
السيئة التي تنقل عن بالده هي 
نتيج���ة حمل���ة إعالمية مضللة 
تستهدفها من خصومها وحتديدا 
اثيوبيا والواليات املتحدة االميركية 
التي يحملها الرئيس أفورقي جزءا 
كبيرا من التدهور الذي ألم مبنطقة 

القرن األفريقي.

قصة عملة

اريتريا ه���ي »النقفة«  عملة 
وتصرف ب� 15 وحدة مقابل الدوالر 
وهي تستمد اس���مها من مدينة 
»نقفة« التي لعبت دورا محوريا 

في تاريخ النضال االريتري.
 ف���ي حديثه���م ع���ن احلرب 
يعي���ش االريتري���ون نوعا من 

مطول مع رئيس البالد اسياس 
الذي حت���دث بصراحة  أفورقي 
عن التحديات التي تواجه بالده 
ومبادئ حكمه وسياسته اخلارجية 
التي تكتسب اهتماما دوليا متزايد، 
الدميوقراطية  ورفضه لفك���رة 
النمطي���ة التي بغي���اب التأهيل 
الوطني تتحول � كما يقول � الى 
فرز عشائري وديني وإثني يجر 
الويالت على الب���الد على غرار 
جيرانه���ا ممن يعان���ون حروبا 

أهلية طاحنة.
وأشار الرئيس افورقي الى انه 
يركز على التنمية وحتقيق املساواة 
واألمن والسلم للمواطنني كأولوية 
تتقدم على »دميوقراطية الشكليات 

والترف« كما يسميها.

نش���وة االنتصار لكونهم شعبا 
صغيرا متكن من انتزاع حريته 
بالسالح من اثيوبيا )70 مليون 
نسمة( والتي كانت تعتد أيام حكم 
الديكتاتور منغستو هيالميريام 
بأنها متتلك اقوى جيش في القارة 
السمراء. وقد كانت الضربات التي 
تلقاها نظام منغستو من الثوار 
أحد ابرز اس���باب انهيار نظامه، 
وفي اسمرة نفسها بنى منغستو 
س���احة للعروض العسكرية مع 
مدرجات ضخمة الت���زال قائمة 
كش���اهد على مدى رفضه ملنح 

اريتريا استقاللها.
أدى اس���تقالل اريتري���ا الى 
حرمان اثيوبيا من اي منفذ على 
البحر ويستمر التوتر بني البلدين 

على خلفية نزاعات حدودية الى ان 
انفجر في 1998 ما استدعى تدخال 
امميا لوقف احلرب وعاد الهدوء 
النس���بي بني اجلانب���ني رغم ان 
اثيوبيا تستمر في سيطرتها على 
التحكيم بإعادتها  منطقة قضى 

الى اريتريا.

9 قوميات

يتكون الشعب االريتري من 
9 قومي���ات مختلفة وهو كأغلب 
شعوب القرن االفريقي خليط بني 
العرقني السامي القادم من آسيا 
واحلامي من افريقيا، وتعتبر لغة 
كل من القوميات ال� 9 لغة رسمية 

الطرق اجلبلية الفاصلة بني أسمرة واملدن الساحلية
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املسجد والكنيسة جنبا إلى جنب في أسمرة

في البالد.
وتعتب���ر العربية الى جانب 
التيجرينية األكثر انتشارا وهناك 
التيجري  أيضا لغات قومي���ات 
والساهو والبيلني والعز والكوناها 

والنارا واحلدارب.

اللغات

تدرس كل لغ���ة في املدارس 
التي  القومية  االبتدائية ألبن���اء 
تس���تخدمها ثم يتحول اجلميع 
العليا للتركيز على  املراحل  في 
االجنليزية املنتشرة بشكل جيد 

في البالد.
الذين  وبحسب املس���ؤولني 
قابلناهم ورغم ان نس���بة االمية 
التزال مرتفع���ة، اال انها اقل في 
اوساط الصغار خاصة ان احلكومة 
ما بعد الث���ورة وجهت تركيزها 
على اجلانبني التعليمي والصحي 
محقق���ة تقدما كبي���را في هذين 

املجالني.
ويشير املسؤولون االريتريون 
الى انحسار االوبئة املعروفة في 
القارة السمراء عن بالدهم والنسب 
املنخفضة جدا ألمراض منتشرة 

في القارة مث���ل االيدز واملالريا 
وغيرهما.

الرشايدة

حتتل قبيلة الرشايدة مكانة 
مهمة في تاريخ اريتريا النضالي 
وتعد من مكونات الشعب املهمة 
وهي تس���اهم في اث���راء التراث 
العربي في اطار االمة االريترية، 
ويتجل���ى ذلك ف���ي املهرجانات 
الشعبية واملناسبات الوطنية التي 

يجتمع االريتريون إلحيائها.

بوشكين

في قلب أسمرة ساحة حتمل 
اس���م ش���اعر روس���يا االشهر 
»بوشكني« يتوسطها متثال له وهو 

يحمل ريشة وينظم قصيدة.
وض���ع التمث���ال ف���ي 2009 
مبناس���بة االحتفال مبرور 210 
اعوام على والدة بوش���كني ذي 
االصول االريتري���ة التي ينتمي 

اليها جده الثالث.

اإلعالم

مبنى وزارة االعالم االريترية 
شاهد ايضا على النضال الشعبي، 

ففي وسط املبنى الفسيح الواقع 
على رأس تلة تطل على املدينة 
وعلى ستاد أسمرة مجسم ضخم 
خليمة فيها مقاتالن كانا يتوليان 
بث اخبار الثورة وروح احلماس 

في نفوس وقلوب الثوار.
وعلى هامش الزيارة، كان لقاء 
مع وزي���ر االعالم االريتري علي 
عبده احمد ومسؤولي وموظفي 
التلفزي���ون واالذاعة  قطاع���ات 
ان أغلقت  والصحاف���ة. وبع���د 
جميع الصحف اخلاصة في 2001 
ي�����تاب���ع االري���تريون االخبار 
التي  الرس���م���ية  في الصحيفة 
حتمل اسم »اريتريا ال�ح��دي�ث���ة« 
وتص���در بالعربية واالجنليزية 

والتيجرينية والتيجرية.

السياحة.. والعوائق

مبوجب املقوم���ات املتوافرة 
في اريتري���ا تعتبر البالد مهيأة 
لتكون احد اهم املواقع السياحية 
في العالم نظرا جلوها وتاريخها 
وطبيعة شعبها الطيب واملضياف 
وحياته���ا النهاري���ة والليلي���ة 
الصاخبة. لكن املشكلة الرئيسية 
تبقى في البنى التحتية السياحية، 

ففي العاصمة أس���مرة ال يوجد 
اال فندق واح���د يحمل تصنيف 
5 جنوم وهو »أس���مرة پاالس« 
أو االنتركونتينانت���ال س���ابقا، 
أما باقي الفن���ادق فهي دون هذا 

التصنيف.
كما ان قطاع االتصاالت اليزال 
ضعيفا نوعا ما، فشبكة املوبايل 
ال توفر خدمة التجوال وخدمات 
االنترنت بطيئة وغير متوافرة 
عل���ى نطاق واس���ع، كما تغيب 
املجمعات التجارية الضخمة عن 

العاصمة واملدن الكبرى.
الزائر  لكن باملقابل يستمتع 
باملأكوالت االريتري���ة واملميزة 
والتواصل مع ال���شعب االري���تري 
احمل���ب للحياة واملطلع بش���كل 
واس���ع على االح���داث الثقافية 
املهمة في  والرياضية والفني���ة 
العالم، خاصة جيل الشباب في 
املفتوحة  الفضاءات  انتشار  ظل 
بفضل الصحون الالقطة املنتشرة 

على نطاق واسع في البالد.

الجزر والمشاريع

اضافة الى اكثر من 1000 كلم 
من السواحل الغنية تضم اريتريا 

أرخبيل ج���زر »دهلك« ذا املوقع 
اخلالب.

اليوم  ف���ي دهل���ك  وتق���وم 
مشاريع سياحية ضخمة تنفذها 
قطر عبر ش���ركة »الديار« ومن 
املتوقع ان تكون لها شهرة كبيرة 

مستقبال.

األمن وغياب االزدحام

تنظيم السير وغياب االزدحام 
يجعل من أسمرة واملدن االريترية 
الرئيسية استثناء على مستوى 
العالم. ويلفت الزائر للبلد غياب 
اجلرمية واستتباب األمن بشكل 

تام.

طريق طويل

خالل 17 عاما بعد االستقالل 
ميكن الق���ول ان اريتريا قطعت 
شوطا جيدا على صعيد التنمية 
في اغلب املجاالت، وهي تتطلع 
كما قال رئيسها ل� »األنباء« الى 
عودة االهتم���ام العربي بها كما 
في مرحلة الكفاح، والى حتقيق 
الكثير من اخلطوات التي تالقي 
تطلع���ات االريتريني في الداخل 

واخلارج.

السفير السعودي ناصر احلوطي مستقبال نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني في مقر سفارة اململكة في إريتريا

السفير السعودي في أسمرة استقبل وفد »األنباء«
استقبل سفير اململكة العربية السعودية الشقيقة في إريتريا ناصر بن علي بن عبدالرحمن احلوطي وفد »األنباء« الزائر خالل وجودنا في مدينة أسمرة، وأولم السفير احلوطي على شرف الوفد بحضور سفير دولة قطر 

الشقيقة محمد بن علي النعيمي وسفير دولة اليمن الشقيقة عبدالقادر محمد هادي.

باقة شكر

   سفير دولة إريتريا في السعودية محمد عمر محمود.
    وزير اإلعالم اإلريتري علي عبده أحمد.

   القائم باألعمال في سفارة إريتريا بالكويت قرماي فسهاصيون.
    سفير جمهورية مصر العربية بالكويت طاهر فرحات.

   سفير جمهورية مصر العربية في إريتريا إيهاب حمودة.
   سفير اململكة العربية السعودية في إريتريا ناصر بن علي احلوطي.

   سفير دولة قطر في إريتريا محمد بن علي النعيمي.
   مكتبي شركة مصر للطيران في الكويت وأسمرة.

   أسرة سفارة الكويت في القاهرة.

القائم باألعمال قرماي فسهاصيون السفير محمد عمر محمود

لم تكن زيارة وفد »األنباء« 
إلى إريتريا لتنجح لوال دعم 
مجموعة من الشخصيات 
التي تستحق منا كل الشكر 
والتقدير. وبهذه املناسبة 
نتوجه بالشكر اجلزيل إلى 

كل من:


