
 

 

   ما وراء احداث مدينة صنعفي االجرامية

 حركة االقعازيان االرهابية تتمدد داخل اريتريا

واحد المحرضين علي الفتن القبلية يستجدي زعيمها االعتراف بقبيلته ككيان قومي 

...اي عار هذا يا مسلمي اريتريا ...... مستقل     

ضحٌته الشاب صالح محمد شهدت مدٌنة صنعفً االسبوع الماضً حدثا دامٌا راح 

اسماعٌل فً العقد الثانً  من عمره  واصابة اكثر من سبعة اخرٌن اصابات  متفاوتة 

ذلك جراء هجوم  لٌلً شنه مجموعة من الشباب .. ٌخضعون للعالج بمستشفً صنعفً 

ٌعتقد انهم ٌنتمون لحركة االقعازٌان المتطرفة وقد تمكنت السلطات االمنٌة من القبض علً 

.ا منهم بٌنما نجح االخرٌن بالفرار الً داخل اقلٌم تقراي االثٌوبًعدد   

وتشٌر المعلومات الواردة من المدٌنة الى وجود استٌاء عام وسط السكان الذٌن خرجوا فً 

تظاهرة شارك فٌها ابناء الطائفتٌن المسلمٌن والمسٌحٌن للتندٌد بهذا العمل االجرامً الجبان 

المدٌنة للقاء بالمسؤولٌن فً الدولة لوضع حد لمثل هذه االعمال  وتم تكوٌن وفد من اعٌان

. اإلرهابٌة و الحٌلولة دون تكرارها مستقبال   

وٌذكر ان هذه الحادثة هً الثانٌة من نوعها فً غضون اقل من عامٌن وسط غٌاب تام 

ة للسلطات االمنٌة االرٌترٌة وتجاهل مفضوح لما ٌسمً بالمعارضة االرترٌة وال مباال

مرٌبة للنخب المثقفة التى كان من واجبها تحمل مسؤولٌة الكشف  عن مثل هذا االجرام 

المنظم واٌصاله للراي العام  المحلى و الدولً عبر الوسائل المتاحة وفضح االٌادي الخفٌة 

التً تقف وراءها محاولة االٌقاع بٌن ابناء المجتمع االرٌتري باختالف عقائدهم واعراقهم 

. وبث الفتنة والفرقة بٌنهما  لضرب تلك الوحدة والسالمً المجتمعً  وثقافاتهم   

البد لنا من االقرار بان حركة االقعازٌان المسٌحٌة المتطرفة قد باتت حقٌقة واقعٌة ملموسة 

ٌتعاظم وجودها  ٌوم بعد اخر وقد اصبحت احدي الٌات جهاز امن اقلٌم التجراي الحداث 

دٌنٌة وخلق حالة من الفوضً عدم االستقرار داخل ارٌترٌا وان القالئل  واثارة النعرات ال

خطرها قد ٌتجاوز  المناطق والمجتمعات التً تستهدفها الٌوم  ،  وان كانت رسالتهم  قد 

حددت تلك المجتمعات مسبقا بذكرها لمسلمً المرتفعات من ابناء الساهو والجبرتة كما جاء 

اظٌون فً تسجٌله المصور وتوعده لهم باالبادة علً لسان زعٌم االقعازٌان المتطرف تسف

. والتهجٌر   



و تسفاظٌون هو نفسه الشخصٌة االرهابٌة  التى التقاها المدعو ابراهٌم سراج فى مشهد 

الخزي والعار الذي نشر على وسائل التواصل االجتماعً ، منٌبا نفسه عن مجتمع الجبرتة 

عٌم االقعازٌان لكٌاناتهم  القبلٌة واالعتراف وقبٌلة العساورتا و مستجدٌا تعاطف ومباركة ز

بها كقومٌات مستقلة فً دولة ارٌترٌا ما بعد اسٌاس التى زٌنها له عمالء التجراي بانها 

 ستكون لهم ،

وهً قراءة سطحٌة ساذجة بكل المقاٌٌس لشخصٌة لدٌها استعداد لبٌع كرامتها ودٌنها  

ستحدثة تتناغم و الحالة النفسٌة التى ٌعٌشها هو ووطنها فى سبٌل الفوز  بهوٌة قبلٌة جدٌدة م

والبطانة الفاسدة التى تحوم حوله ، االمر الذي اوقعهم فً تناقضات تارٌخٌة ومنطقٌة 

خصمت من قٌمة ما ٌسوقونه وٌروجون له على انه تارٌخ وعرت كثٌرا عن عمق ازمة 

تم تلقٌنه اكاذٌب مكتوبة ( العساورتا ) الهوٌة التى ٌعانى منها جٌل كامل من ابناء قبٌلة 

بمداد الحقد والحسد والكراهٌة التى ال ٌقبلها شرع وال دٌن او اخالق  ، وتجاوز غرضها 

من  التشوٌه و االساءة الخوانهم من قبائل الساهو االخري الى التحرٌض الفاضح 

ٌن فً والمكشوف الستعداء القبائل والكٌانات االجتماعٌة االرٌترٌة المختلفة ضدهم مستغل

  ذلك جهل بعض االرٌترٌٌن  بالتركٌبة االجتماعٌة والتارٌخٌة لمجتمع الساهو

من مخططات امثال ابراهٌم سراج ( الجبرتة)والحق انه قد سبق لى وان كتبت منبها االخوة 

واالهداف التً ٌسعً الٌها  من وراء استغالله لفعالٌاتهم ومنابرهم فً نشر الفتنة والفرقة 

ذى ٌمكن ان ٌحدثه ذلك بٌن مجتمعاتنا ، وقد كان ذلك من باب الحرص ومدى الضرر ال

على الود والمحبة والوفاء لصالت االخوة التى كانت تجمع بٌن اسالفنا من االباء الذٌن 

ٌشهد لهم التارٌخ بحفاظهم على هوٌتنا االسالمٌة واعمارهم للمساجد والخالوي بالمال 

ٌر  ، فما ذكر كبٌري اال و المختار بجانبه وما ذكر والدعاة و قد دفعوا من اجل ذلك الكث

. القاضً محمد حقوس اال والقاضً شٌخ ادرٌس بجانبه   

الشاهد ان االحداث اإلجرامٌة  التى وقعت فً مدٌنة صنعفى مؤخرا ونفذتها عصابات 

االقعازٌان المتطرفة قد تكون ارهاصات لسلسلة قادمة من االعمال االرهابٌة ضد مسلمً 

 جوزاي والمرتفعات بصفة عامة ، وهو امر ٌستوجب التأكٌد على الوحدة و رص اكلً

الصفوص واستعادة الثقة بالنفس مع ادراك بان من ٌعمل على اثارة الفتنة والفرقة بٌنكم 

. الضعافكم فى هذا التوقٌت بالذات هو خائن  متأمر  وشرٌك لعدوكم ال محال  
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