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ظام  الحكم  في  ن(التي  استهدفت قلب     C I Aاالستخبارات  االمريكية )  وكالة  خطة -1

 الشعب  بالقيام  بمظاهرات  واعمال  شغب .وتحريك  ارتريا عبر إثارة 

 قيام  االستخبارات  االسرائيلية )الموساد( بشيطنة الحكومة  االرترية في  نفس  الوقت   -2

سرية مفبركة   بنشر معلومات االرهاب  بالشرق  االوسط "  اتط  مع مايسمى"قوابترباإل

 تستهدف تجريم  ارتريا.

بالتزامن  والترابط مع  2011تم  هندسة هذه  االعمال  في  النصف  الثاني  من عام  

 العدائيات  المكشوفة ضد  البالد .

مختلف اعمال عدائية جربت فيها يذكر انه نفذت خالل  العشرون  عاماً  الماضية  

بشكل   ذلك  سواء كان ،االستراتيجيات  الدولية  التي  استهدفت  الشعب والحكومة  االرترية 

 -، نذكر  منها :مكشوف  او مستتر 

انتهاك  السيادة  االرترية بالقيام بغزو  مكشوف بذريعة    2000-1998في الفترة من  -

 نزاع  حدودي .

 .2002عام  وضية  الحدود الصادرنسج  المؤامرات  إلعاقة  تنفيذ قرار  مف   -

إصدار  قرارات  الحظر  الجائرة  والغير  شرعية من  قبل مجلس  االمن  الدولي عامي  -

2009/2011 . 

 .2013تقديم شكوى زائفة عبر مجلس  حقوق  االنسان  عام  -

رض إفراغ البالد  من  قواها  ومواردها  بغاالعداد والتنظيم  لجرائم تهجير  البشر  -

 .  ة البشري



من  قبل  الشعب  والحكومة   القوي التصدي  بوقد تم  افشال  كل هذه المؤامرات ، 

 .وعيهم  واخالصهم نتيجة ، االرترية 

وحقيقة  هذه  الظواهر التي حدثت ، التؤثر في الواقع الحالي ،  لكن  يجب  االستفادة  

والقيام  ،تساعد  على  استلهام  العبر والدروس منها  كما  انها منها  كتجربة ، وللتنبه ، 

 بتحليل ما  يمكن  ان  يحدث في  الحاضر  او  المستقبل .

 ونحن إذ ننشر  تلك الوثائق السرية  إنما  للتذكير والتنبيه  ليس إالّ.
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وكالة االستخبارات  بعض  اعضاء ل محضر اجتماع سري  هذه  الوثيقة  تشرح

في  نيروبي  بكينيا ، ومعلومات   2011في الرابع من يونيو  (   C I Aاالمريكية )  

من  بعض  المصادر . حيث  تناول   " تغيير نظام  الحكم  في  ارتريا في  اقرب  

كل سبعة من اعضاء وكالة  االستخبارات من بينهم  شارك فيه  وقت ممكن"

( عمل  لمدة  عامين  في  السفارة  االمريكية  في  ارتريا ، Joey Hoodمن)

)      و .في  الخارجية  االمريكية    لشئون االرترية لويشغل كمستشار  

Mathew A. Bokner    )  .يعمل  سكرتير ثاني  بالسفارة  االمريكية  في كينيا 

 في  نيويورك . Freedom House( نائب مدير   Lisa Davisو)   

( يعمل   منسق  اقليمي لشئون الالجئين بالسفارة    Jay Zimmermanو)  

 االمريكية  بكينيا .

 

 -تركز المؤامرة  على :

 

  علينا  ان  نقوم  بنفس  حساس(تأتي   في وقت 2011)بما ان  هذه  المرحلة ،

 الذي  قمنا  به  في  ليبيا .الخطوة واالجراء   

  بل حتى  الدول   ،في  ارتريا  ليس  فقط  رغبة امريكية  الحكم  نظام  ان  تغيير

 في  وقت  سابق ، االن  تدعم  هذا التوجه . هاالوروبية  التي  كانت  التقبل ب

   حكومية الان  المنظمات  غير      (NGO,s  ) كان  يبعث بها  التي  

  الباقية منها . بقيةد تم  ايقاف عملها ، وهنالك نية  إليقاف  عمل  البيون  قواالور

  ، كنا  في  الفترات  السابقة  نتوقع ان  يقوم  البعض بالقيام  بالتغيير  في ارتريا

واقامة نظام  حديث سواء  بالتعاون مع  الحكومة  االمريكية  وشركائها ، وطلب 

 .مساعدتها 



   في ارتريا  ، وال شعبية مناوئة ات حركتبين  لنا  انه   اليمكن  انتظارحدوث ت

امل  في تغيير النظام ، لكن و بالنظر  الى طبيعة  التركيبة  العسكرية  للحكومة ، 

، ونظام  الوياني هو من يقوم قريبة منه خارجية  فإنه علينا  ان نستخدم قوى 

 بهذه المهمة .

    قدمت  لنا  الحكومة  االثيوبية  )وياني( دراسة حول تكوين القوى  العسكرية

للحكومة االرترية ، وطبيعة  سلوكها، وهي  دراسة تستند الى حقائق  ، وتعطي 

تغيير في  فترة  قصيرة . لكن  قيل  لهم  التستعجلوا ، احداث االمل  من  اجل  

. 1998خرى على ارتريا بعد حرب شن حرب  افي    يرغبونوإالّ  انهم كانو 

شن  حرب  على ارتريا  من  اجل تغيير   نظام  الحكم في ون  يرغبواالن  ايضاً 

 من  قبل  االمم  المتحدة وشركائها.  في، خاصة وانهم   حصلوا على الدعم  الكا

 .ًكما ان الحظر  المفروض  اسمياً، بحاجة  الى دراسة   ليكون  عمليا 

  ات والمسيرات  المناوئة ، فإنه تجرى خطط وتنسيق تحركال من  اجل  تفعيل

 برامج  اخرى  داعمة  له.

   في  ذلك  البلد ،  وبهذه الطرق واالساليب ، فإذا ما قامت  التحركات  الشعبية

باسم   ةيتم  العمل على استدعاء قوة حفظ  سالم  افريقي ،وكرد فعل  على  ذلك 

   قيادة تحالف  القوى الديمقراطية االرتريالشعب  االرتري، وتشكيل  حكومة ب

  (Eritrean democratic alliance  .) 

 (  واالن  يتم  عملية  غسل  دماغbrain washing    وتعبئة  ناجحة وسط)

داخل   البالد ، وكذلك  االرتريين  بالمهجر  من  المتعلمين   الشباب  االرتري 

ومون  باعمال وعظ ديني ممن  يرغبون  ومن  يزاولون  االعمال ، وبعضهم  يق

 %.100في  التغيير ، الذين  يتفقون  مع  هذا  الرأي  

   من اجل  تغيير  نظام  الحكم  في ارتريا ، باالختصار  فإن  الخيار  االول هو

استخدام  آلية الضغط عبر  الحظر  والتحركات  الشعبية  المناوئة ، فإذا  لم  

التدخل  العسكري  من  قبل  نظام  الوياني   المدعوم    يتم  استخدام ،ينجح ذلك 

 من  قبل  المجتمع  الدولي .

     بجانب  ذلك  يقوم  االن  قس  تم  توظيفه  في نيروبي بالترويج للوحدة  بين

اثيوبيا  وارتريا ، ونعمل  على  تشغيل  العديد ممن  يقومون  بنفس الوعظ  

 (وهو  ما نشهد  نتائجه .  Freedom Houseبتمويل  من  )       

         ( لقد تم  توجيه  المفوضية  العليا  لالجئينUNHCR   )     بمعاملة الالجئين

االرتريين معاملة خاصة ، كما  انه  تم  االعداد  الكامل  من  اجل ابقاء منتخب 

 الفريق االرتري في  نيروبي للمرة  الثانية .



   السفيرفإن بجانب  ذلك ) Claude Heller (  ( التابعة   الحظر  ئيس لجنةر

، يعمل  بجدية  2010ابريل  في الرتريا قام  بزيارة  عمل لمجلس االمن  والذي

 (. ICCإلعداد  شكوى بحق  الحكومة االرترية  للمحكمة  الجنائية  الدولية )  

لتنفيذ  هذه  )  تتضمن  هذه الوثائق السرية ، بالتفصيل اسماء من تم تجنيدهم 

 المؤامرة  من  االجانب  والخونة  من االرتريين   افراداً  ومؤسسات .(
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االمريكية  المؤامرات   كانت  تنسج  فيه  وكالة  االستخبارات  الوقت الذي  في

 نشربالحكومة االرترية ،  شيطنة االسرائيلي من اجل اعاله ، قام  الموساد المذكورة
  اتقو يسمى " سرية مفبركة لتشويه سمعة ارتريا باالرتباط  مع  ما معلومات

 االوسط ". بالشرق االرهاب

 

 -:محتويات التشويهات المنشورة اهم

  تاتي من ارتريا،   سراً بعض االسلحة التي ظلت تدخل الى قطاع غزة

مخلفات الجيش االرتري، تنقل الى فلسطين عبر االراضي  من واالسلحة هي

 السودانية.

  ان المحلق العسكري للسفارة االيرانية في ارتريا) وهم اليعرفون هل اليران

ه عالقة بنقل االسلحة الحديثة من ايران الى ارتريا ومن سفارة في ارتريا( ل

 ثم نقلها عبر االراضي السودانية الى قطاع غزة.

  ان المهربين السوادنيين واالرتريين تربطهم عالقات بشبكات تهريب االسلحة

المصالح على   وهي  عالقات مبنية غير القانونية المنتشرة في االقليم،  

 ية والقبلية.دالما

  السودانية خاصة الواقعة بين مدينتي تسني  -المناطق الحدودية  االرترية  ان

رشايدا لالسلحة غير الرئيسي لمهربي قبيلة نشاط وكسال، تعتبر مركز 

 .القانونية  

  كما توجد شركة ارترية تشجع على تهريب االسلحة غير القانونية من ارتريا

 2008التقارير في عامي الى شبكات في السودان، وقد اشارت العديد من 

 الى ان هذه الشركة لها عالقة وطيدة بتهريب االسلحة غير القانونية. 2009و



   ان  قبيلة الرشايدة التي تتحرك في ارتريا لها عالقة مباشرة مع الفصائل

 الفلسطينة في قطاع غزة وخاصة حركة حماس.

 ين  وبعض  )  هذه الوثيقة ورد بها اسماء  لمسؤولين  سودانيين وا رتري

قالت انهم يشاركون في تهريب وبيع  االسلحة غير القانونية وبيعها،  ،االفراد 

 وألسباب واضحة لم يتم  ذكر اسماء المسؤولين (

 وزارة االعالم
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