
 
 

 

 

 

 

 

 السرية الذاتية
 للقائد الرمز الشهيد أمحد حممد ناصر

 

باًرا من أبنائه، وقائًدا فريًدا يف عطائه، وإنسانا اجتمعت  بناإيودع الشعب اإلرتري اليوم 

عنده معاني النبل والصدق والعفة واإلخالص، هو القائد الرمز أمحد حممد ناصر. 

ذي ولد وترعرع فيه، وناضل من أجله طيلة استشهد فقيدنا الكبري بعيًدا عن الوطن ال

 حياته وقدم خالهلا إلرتريا وشعبها كل ما ميلك. 
يرحل عنا القائد الرمز أمحد ناصر والشعب اإلرتري يف أمس احلاجة إىل دوره 

القيادي يف النضال اجلاري من أجل التغيري الدميقراطي وبناء دولة العدل واملساواة يف 

 إرتريا.  

 

  الواقعة يف شرق أكلي اَنبْيصر باشا أبوبكر يف بلدة "َتأمحد حممد ناضل ولد املنا "

. وهو سليل أسرة إرترية عريقة، تربى يف كنف جده  ناصر 1946 عام جوزاي يف

باشا أبوبكر حيث تويف أبوه قبل والدته. ويعترب جده ناصر باشا أحد أبرز رموز 

 مرحلة ح  تقرير املصري الي احلركة الوطنية اإلرترية والكتلة االستقاللية يف

 تكالبت فيها مؤامرات األعداء، وكانت له بصمات بارزة يف العمل الوطين.  

  حممد ناصر تعليمه االبتدائي واملتوسط يف مدينة عدي  تلقى القائد املناضل أمحد

( يف أمسرا، وأنهى تعليمه زبثانوية هيلي سالس )قها 0691قيح، والتح  يف العام 

. ويشهد له أقرانه يف الدراسة بأنه كان من الطلبة املتفوقني يف 0691 عام الثانوي يف

 دراسته. 

   بدأ حسه الوطين مبكًرا، حيث تربى يف بيت وطين عري . وأثناء فرتة دراسته للمرحلة

الثانوية يف بداية الستينيات، كانت إرتريا تشهد املظاهرات وغريها من النشاطات 

ية. وأثناء فرتة دراسته يف أمسرا انضم إىل اخلاليا األوىل الرافضة للهيمنة اإلثيوب

جلبهة التحرير اإلرترية وكان من الطالئع األوىل الي اخنرطت يف العمل الوطين 

مبكًرا؛ وكان القائد أمحد ناصر من بني املخططني لتلك املظاهرات واملشاركني 

 فيها بفاعلية.  

   القائد أمحد ناصر بصفوف جبهة التحرير  بعد االنتهاء من تعليمه الثانوي، التح

. وُبعث إىل العراق ليلتح  بالكلية احلربية، وخترج منها 0699اإلرترية يف عام 

ضابًطا. حاز على اجلوائز وامليداليات تقديًرا لشجاعته ومتيزه يف وحدة املظالت، 

إىل حيث منحه الرئيس العراقي  الراحل أمحد حسن البكر مسدًسا وساعة. كما نال 

 جانب ذلك شهادات تقدير عديدة.



 
 

  

 

    ،وتوىل مسؤولية عاد إىل امليدان والتح  جبيش التحرير اإلرتري مناضاًل وقائًدا

إعادة تنظيم اجليش، مستفيًدا من العلوم العسكرية الي نهلها، وكانت له بصمات 

واضحة يف تطوير جيش التحرير اإلرتري. وجنح فيها بشهادة كل زمالء نضاله. 

كما كان أحد املخططني للعمليات النوعية الي قام بها جيش التحرير اإلرتري يف 

 تلك الفرتة. وكان منسًقا للعمليات داخل اجليش.

   اختري املناضل أمحد ناصر عضًوا يف اجمللس الثوري يف املؤمتر الوطين األول الذي عقد

بهة التحرير اإلرترية . هذا املؤمتر الذي وضع اللبنات األساسية جل0690يف أكتوبر 

تدشينا النطالقة جديدة يف اجملال السياسي والعسكري واجلماهريي والقيام 

بعمليات نوعية أزعجت وأنهكت العدو. وانتقلت الثورة آنذاك من مرحلة الدفاع إىل 

التوازن لتنتقل الثورة يف النهاية إىل مرحلة اهلجوم. وكانت هذه فرتة زمنية 

ون على مستوى املسؤولية ، وكان القائد الرمز أمحد ناصر تتطلب وجود رجال يكون

 أحد هؤالء الصناديد الذي قاموا بواجبهم النضالي والقيادي خري قيام. 

   مت انتخابه رئيًسا للمجلس  ،0691ويف املؤمتر الوطين الثاني، الذي عقد يف مايو عام

 الثوري واللجنة التنفيذية جلبهة التحرير اإلرترية.

  مت اختياره رئيًسا جلبهة التحرير اإلرترية )اجمللس  0661 -0691ة بني يف الفرت

 . 1110الثوري(، وإعادة انتخابه رئيًسا للتنظيم يف عام 

    .يف املؤمتر األول جلبهة اإلنقاذ الوطين اإلرترية مت اختياره رئيسا هليئتها التنفيذية 

  نازل عن القيادة مبحض إرادته يف املؤمتر الثاني جلبهة اإلنقاذ الوطين اإلرترية ت

مؤكًدا استمراره يف النضال حتى آخر يوم من حياته.  ومل تكن هذه أول مرة يتنازل 

فعل ذلك عدة مرات، إال أن زمالئه كان  فيها القائد أمحد ناصر عن موقع القيادة بل

يلحون عليه لتحمل املسؤولية وقيادة العمل النضالي، ملا عرفه عن من إخالص 

 وتفاني وقدرات قيادية فريدة. 

   من الصفات احلميدة للقائد أمحد ناصر النزاهة وعفة اليد واللسان والتواضع اجلم

 ونكران الذات.

  ارًزا من بني الزعامات اإلرترية الكربى، وظل امسه كان القائد أمحد ناصر زعيًما ب

ملتصقا على الدوام بقضايا الوطن وهموم املواطن اإلرتري. ففي حني أنه كان 

مقاتاًل شرًسا من أجل حترير وطنه وأرضه، كان ميتلك صفات القائد احملنك الذي 

 رتري، مل يسجل له التاريخ يوًما سلوًكا ميز فيه بني خمتلف مكونات الشعب اإل



 
 

 

 

  كما كان أيًضا مقاتاًل شرًسا بني املقاتلني من أجل حترير أرضه وشعبه، ويف الوقت

  نفسه مل يقتصر جهده على الصعيد العسكري. وسيشهد التاريخ بأن النضال اإلر
وصل إىل ذورته يف عهد قيادته. ويف هذا العهد اتسعت جبهة التحرير اإلرترية 

إليها ومن كل أرجاء إرتريا. خاصة وأن جيش  بانضمام أبناء كل فئات شعبنا

التحرير اإلرتري وعملياته العسكرية الكبرية يف خمتلف مواقع إرتريا شهدت تطوًرا 

كبرًيا، وحتررت خالهلا مدًنا، وأجزاء كبرية من املناط  اإلرترية. وقبل أن يستوعب 

ديدة، وحيكت أعضاء اجلبهة هذا التطور السريع، تكالب عليها األعداء من جهات ع

ضدها املؤامرات الي أدت إىل انكسارها. ومن املواقف الشجاعة احملسوبة للمناضل 

الكبري أمحد حممد ناصر أنه حتمل نتيجة هذا االنكسار ودفع مثًنا باهًظا بصورة 

 شخصية يف هذا السبيل. 

    قام القائد أمحد ناصر جبهود دبلوماسية كبرية من أجل كسب التأييد الدولي

إلقليمي للنضال العادل لشعبنا. والتقى مبعظم زعماء الدول العربية البارزين. وا

وكان هلذا الدور إسهاًما كبرًيا يف حشد التعاطف والتأييد للنضال الوطين اإلرتري 

 . 0660الذي توج بتحرير إرتريا من االحتالل اإلثيوبي يف عام 

  وتطلعاته يف التحرر واالنعتاق،  بعد خيانة الزمرة احلاكمة يف إرتريا ألهداف شعبنا

واصل القائد أمحد ناصر نضاالته مع زمالئه لتحقي  كامل تلك األهداف. وهكذا 

أصبح  رمًزا قياديًّا بارًزا، سواء يف مرحلة الكفاح اإلرتري املسلح، أو يف مرحلة النضال 

من أجل التغيري الدميقراطي، وقدم مساهمات مقدرة يف معركة التحول 

 اطي اجلارية من أجل بناء دولة يتساوى يف كنفها كافة اإلرتريني.الدميقر

   كان القائد الرمز أمحد ناصر، كما وصفته بعض الدوائر اإلقليمية عند مساع نبأ

وفاته، يتمتع برؤ ية اسرتاتيجية لألوضاع يف إرتريا ويف منطقة القرن األفريقي. 

من  ألمر الذي جعل الكثريينوفضال عن ذلك فإن الفقيد كان عنصر وفاق وحوار، ا

يلتفون حوله ويعتربونه صمام أمان إلرتريا ووحدة شعبها. وكانت  اإلرتريني

الوحدة الوطنية بالنسبة له وجلبهة التحرير اإلرترية قضية اسرتاتيجية. 

وسيذكر التاريخ بأنه كان يسعى دائما لتحقي  الوحدة مع  الفصائل اإلرترية. إال 

عبية وضعت عراقيل أمام مساعي الوحة الي ظل يبذهلا  املناضل أن قيادة اجلبهة الش

 أمحد ناصر ورفاقة يف اجلبهة.  

   عاش القائد الرمز أمحد حممد ناصر من أجل إرتريا وشعبها، واستشهد وهو حيمل

 هذا اهلم، كما عاهد رفاقه يف املؤمتر الثاني جلبهة اإلنقاذ الوطين اإلرترية.

 



 
 

 

 

  محد حممد ناصر قلمه خلدمة قضايا شعبه. وصدر له كتاب سخر القائد الرمز أ

وكانت يستعد إلصدار كتاب هام عن  مهم " التحديات املصريية للشعب اإلرتري". 

 الشعب اإلرتري ونضاالته وقراءته هلا. 

 وابنعاد عبداهلل، وله بنت )بردى( املناضلة ساملناضل أمحد حممد ناصر متزوج ب 

 )عمار(. 

نا ورمزنا املناضل أمحد حممد ناصر بأننا سنسري على دربه ودرب كل إننا نعاهد قائد

شهدائنا، حتى تتحق  األهداف الي سقطوا من أجلها، ونبين دولة العدل واملساواة 

 والدميقراطية.

 

أال رحم اهلل الفقيد الكبري أمحد حممد ناصر رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع 

 حسن أولئك رفيقا. الصديقني والشهداء والصاحلني و

 
 

 جبهة اإلنقاذ الوطين اإلرترية      

 


