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 في أسمرا ""مدرسة الضياء اإلسالميةيستهدف تري النظام الديكتاتوري اإلر 

  

 :خلفية

  

لخدمة  اتبرعات المجتمع المحلي المسلم في أسمر  نم 1969تأسست المدرسة في عام 

االحتياجات التعليمية ألطفالهم مع التركيز بشكل خاص على الدراسات العربية واإلسالمية 

 .خرىاألمدارس الس في التي تدر   العلميةباإلضافة إلى المناهج 

  

 االستعمارية أثيوبياحصلت المدرسة على ترخيصها من وزارة التربية والتعليم في ظل حكومة 

اإلمبراطور هيال سيالسي، وواصلت مهمتها دون عوائق في ظل األنظمة  إبان حكمآنذاك 

 .اإلثيوبية المتعاقبة

  

فصول  ثالثة وكان قوامها متر مربع 6،000على مساحة  في األساسالمدرسة التي تم إنشاؤها 

 لتحتل( 1) 2012في عام  بلغت درجة من التطور، 1969في عام فقط طالبا  وتسعة وستون

لمرحلة اف فيها جميع المراحل من التمهيديالتدريس يشمل متر مربع، و  16،000مساحة 

 .طالب 1300كثر من أل ووصل عدد الطالب المسجلين فيهاالبتدائية والمتوسطة ا

  

المعنية في المطلوبة من السلطات  ديقاتالتص وفقواصلت المدرسة العمل بشكل قانوني 

 .وحتى اآلونة األخيرة 1991النظام الحالي السلطة في عام  وذلك منذ توليالحكومية اإلرترية 
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 :الديني االضطهاد

  

. وفي تسنمه السلطةمنذ الديني االضطهاد معروف أن النظام الدكتاتوري اإلرتري يمارس من ال

في من معلميها عشرات ب زجالخاصة واإلسالمية ن المدارس أغلقت العديد م 1994عام 

 ىشخ، وي  أثر يعرف لهمحتى تاريخه دون أن منذ ذلك الحين و يقسر ءاإخفحالة السجون في 

وفقا لبعض الروايات التي أفاد بها أفراد انشقوا عن  انونخارج نطاق القأعدموا قد أن يكونوا 

 النظام. 

 

وعلى الرغم من أن المسلمين كانوا أول من تعرضوا لهذا النوع من االضطهاد من قبل النظام، 

المسيحيين أولئك  قد طالت أيضافظائعه إن  ،من قبل الجهات الحقوقيةموثق جيدا أمر إال أنه 

 .وشهود يهوهالطوائف الخمسينية مثل الذين يعتبرهم النظام خارج نطاق التيار الرئيسي 

  

 :موضوع هذه الرسالةالحالة 

  

بمحاولة فرض تغيير في المناهج  ذلك بدأواإلسالمية  الضياءاستهدف النظام مؤخرا مدرسة 

ع الضغوط جميع أنوا مارس حيثتخلي عن تدريس المواد الدينية من ضمن ذلك الالدراسية و

 المجتمع المسلم في أسمرا من خلفهاإدارة المدرسة. غير أن اللجنة وعلى اللجنة الموكلة 

 حصلت عليهاالنظام إلغاء الموافقات الرسمية التي  ةهذا التعدي غير القانوني ومحاول واقاوم

 .لمدة نصف قرن تقريباتعمل بموجبها المدرسة واستمرت 
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 :اإلسالمية الضياء ةمدرسإدارة لجنة رئيس  -ال الشيخ موسى محمد نور اعتق

  

وإدارة الحكومية لبعض الوقت بين السلطات  ظل ت قائمةلألزمة التي وتصعيد في تطور جديد 

كثر السلطات  تفاقمرسة، المد محمد نور، رئيس لجنة مدرسة الشيخ موسى باعتقال الوضع أ

هو رفضه القاطع  هلاعتقالسبب المباشر الكان وعاما  90اإلسالمية البالغ من العمر  ياءالض

بخصوص محاولة التوصل إلى حل عرقلة لمطالب غير المبررة للمسؤولين الحكوميين ول

 :وهي على المدرسة التي تحاول السلطات فرضهاالتالية الجديدة األنظمة 

  

بمناهجها، وبالتالي  هازاموإلة لوزارة التربية والتعليم للسيطرة المباشر المدرسة  إخضاع. 1

 .اإلسالميةتدريس اللغة العربية والمواد عن  التوقف

 االختالط بين الجنسين في جميع المراحل التعليمية بالمدرسة.رض . ف2

 .من ارتداء وشاح الرأس . حظر الفتيات3

  

 على أصالا  المدرسةمع المبادئ التي أنشئت  المذكورة أعاله تتناقض التعليماتوبما أن 

زمة اندالع األ عندقد طلبت اللجنة ، فأبسط حقوق المسلمينتعارضها مع فضال عن  ،أساسها

جميع الصالحيات حتى على دراية تامة بأن إذ هم أفورقي،  سياسأن تلتقي برئيس النظام، إ

عدول ه بالتطالبلما مباشرة إليه وهملظتيديه، وبالتالي أرادت تقديم  بين خيوطها بسط األمورأ

اس أفورقي وطلب منهم تقديم شكوى إلى يإسلكن لم ي سمح لهم بمقابلة ، وعن هذه القرارات

الذي رفض أيضا وون المسلمين ئشب المكلفالمسؤول الحكومي  -الشيخ سليم مختار 

 .االجتماع بأعضاء اللجنة

  

لوطنية وينسجم مع سياسات النظام المصالحة اهذا التطور يتناقض مع روح كما هو واضح، و

لهيمنة الثقافية التي تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص عليه في ل
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ية ذات الصلة التي وقعت عليها ميثاق األمم المتحدة وجميع المعاهدات الدولية واإلقليم

 .ترياإر 

  

من العديد من  ويعانيمن عمره رجل في التسعين وال يزال الشيخ موسى محمد نور، وهو 

اللجوء حق  مع حرمانه منالعمر، محتجزا في مكان لم يكشف عنه  المصاحبة لتقدماألمراض 

 .الالزمة العناية الطبيةالحصول على إلى العدالة أو 

  

ة يالحكوم ورفض القراراتنور موسى محمد لذلك ندعوكم للمطالبة بإطالق سراح الشيخ 

 .اإلسالمية اءعلى مدرسة الضيالمفروضة لمبررة غير ا

  

معاناة  لن يبرزمن هذا المنتدى في هذا الصدد ف حاسم موقصدور بأن  جازماونعتقد اعتقادا 

الذي  ومعاناة الكثيرين من االضطهاد الديني، فحسب في ظل هذا النظام الديكتاتوري اإلرتريين

تريا وأماكن مثل هذه األحداث في إر  تكراران، ولكنه سيساعد أيضا على منع جميع األدي يشمل

 .أخرى

  

 المكتب التنفيذي

 رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية

كتوبر  29   م2017أ

  

 ات المتاحة لنا في هذا الوقت.ئي( وفقا لإلحصا1)
 


