
                           ھقدف  معسكر من ةسريال ا�خبار

                      افادة مصادرنا في الوحدة ا�رترية للتغيير الديمقراطي من داخل أرتريا

ضم كل من الجنرال فليبوس ولد م 2013/ديسمبر/22بأن الديكتاتور اسياس عقد لقاء في 

&يجاد حل للخ%ف الحاد بين الجنرالين، ولكن بأت المحاولة يوھنس وتخلي منجوس وذلك 
 بالفشل لخروج الجنرال فليبوس من ا.جتماع ، قائ%ُ ليس لديه مايناقش مع تخلي منجوس،

ويذكر بأن ھذه الصراعات قد تفاقمت بسبب الص%حيات المطلقة والثقة الذائده التي يتمتع 
وري اسياس، مما جعله يتدخل في امور كثيرة كتاتا الجنرال تخلي منجوس من قبل الدبھ

محافظ مدينة حتى خارج دائرة أختصاصه وعلى سبيل المثال محاولة تخلي منجوس بأقالة 
بأعتبار ھذا من أختصاص الحكومة وليس من اسمرا وأعتراض فليبوس على ذلك  

 ص%حيات تخلي منجوس، با.ضافة للخ%فات الناشبة حول قوات ا.حتياطي ووحدات

                                         .عتبر موضوع الساعة في ھذه ا.يامالمعارضة ا.ثيوبية، وھذا ي

ٌ بين افراد قوات الدفاع ا.رترية، مما نتج عنھا الحد من  --  وھذه الصراعات انعكسة سلبا
                                   .الذيارات المتبادلة بين افراد الوحدات المختلفة في الجيش

                                    ـ:في مسؤلي النظاموفي مايلي بعد التغييرات التي حدثت _ 

السيد سليمان حاج محافظ مندفرى، تم تغير سفير النظام بالخرطوم السيد محمد منتاي ب_ 
                                                           ا. أن منتاي لم يغادر الخرطوم بعد،

تم تغير سفير النظام في بريطانيا السيد تسفاميكائل قرھتو بالسيد أستفانوس ھبتي ماريام،_  

                        أستبدل النظام سفيره في ايطاليا السيد ذمدي تخلي بالسيد فسھاطين ،_ 

سنتيم بالسيد تخلي ميكائل بالدولة جنوب السودان السيد قرماي تم تغير سفير النظام _ 
                                                                                           )جون(

تم استبدال سفير النظام من واشنطن السيد أرايا دستا بالسيد قرما اسمروم الذي كان _ 
                                                             . ممثل النظام في ا.تحاد ا.فريقي

وھناك معلومات تشير الي ان مسؤل ا&ستخبارات في النظام تخ%ي منجس سيتم تغيره _ 
                                                                                 .بالمدعو بيطروس

ت وتيرة انشطة استخبارات النظام في ذاد خيرة لشرق السودانبعد ذيارت افورقي ا. _ 
                                                       .كل من الخرطوم ومدن شرق السودان



السلع التي كانت  مما ادى الي توقف شددت السلطات السودانية الرقابة على الحدود_ 
                                    .وخاصٌة الوقودتھرب من كس% الي ا.راضي ا.رترية 

 اوقفت سلطات النظام الشمولي تجار الماشية ا.رترين الذين ينشطون في الحدود_ 

م لعدة ساعات بحجة أنھم يتعاونون مع المھربين 2013/ديسمبر/29ا.رترية السودانية في 

والتحذيرات الحدود دون علم السلطات، وقد تم أط%ق سراحھم بعد التھديدات ويعبرون 
                                                                                    .التي وجھت لھم

م 2013/ديسمبر/29مازال تدفق موجات اللجوء الي دول الجوار مستمرة، أذ وصل في _ 

.جئ الي معسكر شقراب في شرق السودان، ومايميز ھؤ.ء ال%جئين انھم  614عدد

                                              .يعملون في وظائف حكومية في مختلف الوزارات

من عمال شركة البحر ا.حمر 9في نھاية ديسمبر المنصرم أعتقلة سلطات أمن النظام _ 

التابعة للنظام الحاكم والتي تنشط في مجال ا.قتصاد، &تھامھم بتعاون مع بعد التجار وبيع 
                                                         .كبيرة من السكر في منطقة قلوجكميات 

ذادت نسبة الوفيات بين ا.مھات وا.طفال في الريف ا&رتري بسبب النقص الحاد في _ 
غير صالحة وھذا ا.دوية ، كما ان ا.دوية التي تأتي من السودان عن طريق التھريب 

لمشكلة، با.ضافة الي ذلك عدم وجود كادر صحي مأھل في الريف بدوره فاقم من ا
                                                                                            .ا.رتري

بزيارة زويھم في أرتريا، ا. أنه قام ماخراٌ  %2 يذكر بأن النظام قد سمح لكل من يدفع _

بأعتقال اعداد كبيرة من ھؤ.ء بحجة انھم مكثو خارج ارتريا اقل مكن خمسة سنوات وھذا 
                                                                          .يعتبر ھروب من الخدمة

ضة في يوم ا.ثيوبية في ظروف غامافراد من وحدات المعارضة  9أختفاء _ 

م في اسمرا وذلك اثناء تأمينھم شوارع المدينة لي%ٌ ضمن مجموعة مألفة 2013/ديسمبر/25

وأختفاء افراد من المعارضة ا.ثيوبية اصبحت ظاھرة مألوفة مما أضطر  فرد، 24من 

نين، كما ان بمنعھم مغادرة الدفاعات والذھاب الي المدينة ا.خت%ط مع المواط السلطات
 .حسب مصادرنا في الداخل. عناصر ا.من تقوم بتھديد السكان بتھمة اختفاء ھؤ.ء الجنود
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