
 المهمة السريةكشف 

 لمنظمة العفو الدولية في إرتريا 

 

 

لقد واجه شعب وحكومة إرتريا خالل السنوات العشرين الماضية العديد من المؤامرات 

 في إطار مختلف االستراتيجيات الدولية. اتالعدائيو

  ذريعة النزاع الحدودي من بانتهاك السيادة اإلرترية  استهدفمحاولة الغزو السافر الذي

 م1998-2000

  عبر القضية  تم البت فيتنفيذ قرار الحكم بعد أن في التي أعقبت ذلك والتسويف  المماطلة

 .لتحكيما

 وكان الغرض منه تدمير  2009/2011مرتين على إرتريا في   الحظر الذي تم فرض

 .االقتصاد اإلرتري
ن، تعطيل حظر شراء األسلحة وسفر المسؤولين، تجميد حسابات المسؤولي واشتمل على -

 .ضريبة المقيمين في الخارج، وعرقلة االستثمارات والتحويالت المالية

  عبر مجلس حقوق  2013الدعوى التي ال أساس لها والتي تم رفعها ضد إرتريا في عام

 اإلنسان

 خلق سياج من العزلة  تستهدفاوالتي  ،حمالت التشويه السياسية واإلعالمية المسعورة

 .الدبلوماسية

 البشرية إلرترياوالموارد  جرة البشرية المنظمة بهدف استنزاف القدرات جرائم اله. 

  ...محاوالت بث االضطرابات وعدم االستقرار الداخلي 

 والقائمة تطول.



وهي رسالة أرسلتها "منظمة وللتذكير فقط نقدم هنا احدى المؤامرات الفاشلة في تلك الفترة، 

للغاية"، حينما حاولت أن تدخل أربعة من  ةا "سريالعفو الدولية" لعمالئها وصنفتها على أنه

  لتنفيذ مهمة سرية. 2011عناصرها متسللين إلى إرتريا في عام 

 وفيما يلي نص الرسالة

 2011أغسطس  1

 إلى السيد أدامز سوبي وايتارا

 منظمة العفو الدولية

 فرع تنزانيا

 شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي

 4331صندوق بريد 

 دارالسالم، تنزانيا

 سرية في إرترياالموضوع: مهمة 

 أدامز المحترم /السيد

تزمع اللجنة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية، قسم الشؤون اإلفريقية، إرسال وفد من أربعة 

. والثالثة 2011سبتمبر  16إلى  6أشخاص، وأنت من ضمنهم، إلى إرتريا في الفترة من 

 هم التالية أسماؤهم:اآلخرين الذين سيكونون بصحبتك 

موظف بالمكتب المركزي لمنظمة  العفو  الدولية  ببريطانيا ، يعمل  نور :    محمد  حسن -1

 االن  في اعداد  بعض  مشروعات  هيومن رايتس  ووتش  في  نيروبي  بكينيا .

:من  اصول  فلبينية  ستدخل  ارتريا   بصفة راهبة كاثوليكية ،  مسزكونسبسيون إمبينو -2

 نيروبي .وستقابلك  في الثاني  من سبتمبر في  

: برنامج عملها  في  غرب  افريقيا ، ولها  خبرة ودراية  واسعة  في   مسز كاترين اكيلس  -3

 قضايا  افريقيا ، ستلتقيها  في  االول  من  سبتمبر  بنيروبي .

:  مدير  هيومن رايتس  وتش بافريقيا ، سيتابع  كل  وايضاً السيد/ جورج قاقونوي  -4

 اون  معكم  في  حالة  حدوث  امر  طارئ.نشاطاتكم  من  نيروبي ، وسيتع

 اهداف البعثة 

 



تتمثل  اهداف  البعثة  في  ارتريا ،  تبادل  المعلومات  فيما  بينهم بإستخدام شبكة التواصل  

( إلحداث بلبلة  و اثارة  الرأي العام  بهدف   SOCIAL NETWORKاالجتماعي )

اسقاط  الحكومة االرترية  كما  حدث  في  الدول االفريقية و العربية ) تونس ،  مصر ، 

(.  وذلك  باالرتباط مع 2011ليبيا  سوريا  والبحرين (وذلك  في فترة  التتجاوز  ديسمبر )

المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد التفاصيل النهائية اآلن لقرار من   يهما نعمل عل

 .اإلنسانية 

بما ان   المهمة  سرية للغاية النتبع  الطرق  والوسائل  الرسمية ، كما إنه  في مهمة كهذه  

وخاصة  في  دولة ارتريا   المغلقة  معروف  المخاطر  التي  يمكن  التعرض  لها ، لذلك  

ول  لهذه الدولة ، لذلك  وحتى  التكشف  المهمة  البد  من  اتباع  اساليب اخرى  للدخ

اي  فندق  تنزلون    سنعمل  على  اتباع  طرق  مأمونة لدخولكم  لها .،  وسيتم  ابالغكم  في

وبعد  دخولكم  البالد  عليكم البحث عمن  يتعاونوا  معنا  وتوظفوهم  في  في  اسمرا .

 هذه  المهمة .المشروع  ، وقد  اعددنا    التمويل  الالزم ل

ان  من تختاروهم  للعمل  معكم في هذه المهمة من  المواطنين  ، البد  من  ان  يتحلو   

بحفظ  السر ، ومن  يتمتعون  بميزة اقناع  الناس  بسرعة وتنظيمهم  واثارتهم ودفعهم  

 للتظاهر .

ن رايتس وتش.  عليكم  في كل  االحوال  عدم  اظهار  انكم من منظمة العفو الدولية او هيوم

بما ان  أي  خطأ  مهما كان  صغيراً  يمكن  ان يتسبب  في  افشال  المهمة  الكبيرة ، لذلك  

اللقاءات  التي  تجرونها  بدالً من ان  تكون  بالنهار  يفضل ان   حذرين.  اعليكم  ان تكونو

اميرات  حساسة تكون  ليالً وسرية جداً، كما  انه عند التقاط الصور البد  من  استخدام ك

ومعقدة التكتشفها  االجهزة   من النوع الذي  يشبه السماعات  التي  تستخدم  مع  الموبايل، 

 . مسزكونسبسيونوستصلكم  الى نيروبي  مع 

بما ان العفو الدولية  وهيومن  رايتس وتش  تعمالن  معاً  من اجل  حقوق  االنسان ، فإننا 

 المهمة  من قبل  وزارة  الخارجية  االمريكية . حصلنا على  الدعم  الالزم  لتنفيذ

 

عن  حقوق   اعها هذا  المكتوب لمؤسسة  تدعى  منظمة العفو الدولية ،  والتي  تدعي  دف

يد  الحكومة  كوثيقة سارية وعاجلة ، والذي  وقع  على   الممثله  ، والذي  ارسلتهاالنسان 

 أداة لتنفيذ الدسائس والعمليات التآمرية. ال تعدو ان تكون عمليا هذه المنظمةو .االرترية

لقد  تصدى الشعب  والحكومة  االرترية  خالل  العشرين  عاماً  الماضية  لمختلف 

العدائيات ، وتم  افشالها ، وبما  ان الطبع  غالب ، لذلك  لم تتوقف  تلك   النوايا واالعمال  

االمل ، من  بينها    التي  تستهدف منطقتنا  وهي  تستعد لالنتقال  الى مرحلة جديدة مفعمة  ب

صفحة  في   84ما نشرته  هيومن  رايتس  وتش  من  تشويه للبالد  في كتيب يتكون من 

 الفترة  القريبة الماضية .


