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برهاني ابرهي لالكتاب الثاني " وطني ارتريا " مختطفات من كتاب 

كان يحمل منصب وزير المالية ويقبع حاليا في سجون نظام الذي كداني 

 .9 – 6من صفحة .  الجبهة الشعبية

 

 (31)ألباب الثالث عشر 

  هينري كيسنجر  ية عن نبذة تاريخ

 فورز  م في1291ولد سنة .  امريكي يهودي دكتور هينري كيسنجر هو

(Furth  ) قبل نشوب  .م 1211الي امريكا سنة مع عائلته بألمانيا ولجأ

عدم عن قرب  شاهد عندما كان يعيش في اروبا. الحرب العالمية الثانية 

واستوعب  . النازية واالتحاد السوفيتي في المانيا اكان سائدالذي االستقرار 

وتولدت . ع التي تأتي بعد انتصارها الثورة واالوضا دروس هامة حول

 .لديه كراهية عامة بالثورات الشيوعية واالشتراكية 

. العالمية  جيةلعالقات الخا ربا وثهدروسه وبح ربطوعندما وصل امريكا 

واثناء الحرب العالمية الثانية انضم الي خدمة الجيش االمريكي وحصل 

ن وعهد الرئيس نيكسوعين في  . م1291علي الجنسية االمريكية في 

في االمور المتعلقة بالقضية حاسما ولعب دورا .  للخارجيةوزير 

   السوفيت و بالصينامريكا وعالقة , فيتنام , االسرائلية   -الفلسطينية 

 .  وافريقيا

 مأثر دور لهوفيما يتعلق بدوره في التأثير علي االوضاع في افريقيا كان 

في  التي كانت لها توجهات شيوعيةالشعوب ت ثورافي تأخير انتصار 

 بشدةقف والسرائيل وقويا مؤيدا يعد و. وغيني بيساو , انجوال ,  موزمبيق

 . ضد استقالل فلسطين 
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 كيسنجر نظرية

.  واسع مضمون ذات يهو .كيسنجر  تعرف بنظرية سنجر نظريةكيل "

,  م 1211في سنة  الفيتنامية علي ابوب النصر وصلت الثورة عندماف

 حولة كيفية التعامل معهافي الواليات المتحدة االمريكية  تساؤالت طرحت

. يحدد كيفية التعامل مع هذه القضية  مشروع سياسي قدم كيسنجرو ,

اليها  ووجهت. فيتنام بشدة بمحاربة  هذا المشروع قامت امريكا ووفق

 .ضعيفية حتي بعد االنتصار  دولةمنها  تجعللضربات عسكرية مدمرة 

 -:بايجاز سنجر يك نظرية 

     بصورة متدرجة او بطيئة التغيرات  ان تأتي يري كيسنجر ضرورة" 

 سهلتالتغيرات البطيئة  حيث ان ." الثوري المفاجئ لتغيروعدم السماح 

حتي عند وصول االمور الي و . القيام بالمتابعة والتوجيهات الضرورية

 .بسهولة الفوضي وادارة االمور تجنب اتها يمكن نهاي

طريقها  االمور تضليمكن ان فرة الثوعبر  التغيراتكانت اما اذا  

 .ادارتها والسيطرت عليها وويصعب توجيهها 

مكروهة وممقوته  يجب ان تجعلهاوالقضاء عليها امن اجل تجنب الثورة و 

وفي حالة انتصارها  . انتصارهاقبل لقضاء عليها هكذا ليتم ا غير مقبولةو

وجه ي علو.  عل نتائجها خاويةوج وتخريبها من مضمونهاها افراغيجب 

 . القيام بعرقلة كل ثورة تتجه نحو بناء الشيوعية واالشتراكية الخصوص 

في سياستها الخارجية تجاه كل  وماتزال هذه النظريةامريكا  وطبقت وقد  

, العراق و ,فلسطين و, ارتريا و, افريقيا و, امريكا الوسطي و, فيتنام  من

ثورات ها تافرز وقد شكلت االوضاع التى. وليبيا , سوريا و, فجانستان او

 . رجيةارسم سياستها الخل ارضية مناسبةالربيع العربي 

 كيسنجر مذهبعدوي 

عمليا  اوتطبيقه النظرية الحظ حاول اسياس االستفادة من هذهلسوء 

 قام حيث  .معا  واالستقاللالثورة  في مرحلتي حلفائهبالتعاون مع 

لعرقلة تحرير  ة للثورةهضبنشاطات سرية منافي عهد الثورة  باستمرار
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 .ذالك  يعرفون نمن االرتريي وكثير. لم يوفق في ذالك  غير انه ارتريا

ضد ارتريا وشعبها بعد التحرير دون تخريبية  وما يقوم به من اعمال

 . لجميع ماثل ل رحمة لتفريغ االستقالل من محتواه 

  لة االمتهم بالعماسياس  الجهة التي ذودتوال يعلم احد على وجه الدقة 

لم و. اال هو نفسه كيسنجر نظرية حول بالدروسللمخابرات االمريكية 

   هذه النظرية عن  شيئابية عضاء المكتب السياسي للجبهة الشعيعلموا ا

 .من شروره الشعب االرتري  ابعاده وانقاذلتمكنوا من  واال.  امبكر

مبدأ فرق تسد قام اسياس بتطبيق  كيسنجر نظريةباالضافة الي ايمانه بو 

تناقضات خلق حيث كان يعمل على .  الضعاف الثورة االرترية االنجليزي

كما . ية للجبهة الشعبية بين اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركز وفتن

. ادية له الى مجموعات مؤيدة ومع قواعد المناضلينتقسيم  علي ركز ايضا

هذا المجال طبق وفي . لالسفادة من ذالك في اضعاف وتصفية خصومه 

    مذهب الجزرة والعصى القائمة على الخداع والمراوغة ( مكافيلى ) نظرية 

    علي المؤيدين واستخدام اساليب متعددة من بينها اسلوب  وتوزيع السلطة

 .يعتبرهم خصومه للوقيعة بين المؤيدين ومن والنقد الذاتي النقد 

 حتي اليتزوق الشعبعدة وبعد التحرير ايضا قام اسياس بمحاوالت 

ومن اجل اطالة امد حكمه واضعاف الدولة . طعم الحرية ب االرتري

قيادات العسكرية العليا والمدنية ومكن ال قام بتقسيم, نهائيا االرترية 

, مناصريه من المراتب العسكرية والمسؤليات المتعلقة والمصالح المادية 

توزيع وعليهم وذالك بتوزيع المراتب العسكرية والمسؤليات المختلفة 

 ,الرغيد العيش و والسكن قود مجانامع توفير الو العرباتك مصالح مادية

بينما يمنع  من يحسبهم مناوئين لنظامه  , خاصةوسجون  يةتعاون كيندكاو

ومن بين سياسات الهدم التي استخدمها . من العمل مع دفع المرتبات لهم 

 ,والتعذيب والسجون , النظام ضد الشعب االرتري االحتجازات التعسفية 

للهجرة القسرية بسبب فرض الخدمة الوطنية غير محددة الشباب  ودفع

وتفشي اضعاف االقتصاد الوطني و ,لة االرترية وتفكيك العائ. االجل 

     . الخ... البطالة 
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والشباب الطفال ابتدريب قوة خاصة من قام اسياس في عهد الثورة و 

في مواقع وعليا المستويات وتعينهم في ال عاما 92الى اعمارهمتصل اللذين 

االمن ,   االعالم   , االتصالت العامة مثلمدنية و ةعسكريمختلفة 

تنظيم الجبهة الشعبية , الخارجية  وزارة, جيش الدفاع الوطني , الوطني 

معرفتهم رغم تدني  مايريدونللقيام ب مختلفة صالحيات منحهممع .  الخ...

وتم اختيار هذه العناصر  . ح يكونوا اداة طيعة تحت امرته تجاربهم و

كما قام بتعين . لمراة والقوميات بايكونوا ممثلين الجنداته المتعلقة ل ايضا

ليقوموا  مضللة عدد محدد من اعضاء مدرسة الثورة بمنحهم مسؤليات 

 .البناء والتنمية  وتقويض عملية عملية عرقلة  المشاركة فيبمهام 

الثورة  غالفرام يقوم  السيد اسياس بالتعاون مع اسياده 1221ومنذ  سنة 

لتكون مكروهة لدي الشعب االرتري و االنجازات التي حققتهااالرترية من 

قام كما . وعمل جاهدا ضد وجود نظام ديموقراطي برلماني ودستوري . 

ة والعمل السياسي لسياسات الخاصة باالقتصاد والثقافبتشويه وخلط كل ا

لجوء وا ,التعسفية  لالعتقاالت عرضةالشعب االرتري  وجعل .في ارتريا 

 ويرفضهذا  .من احراز النجاح الكامل ولكن لم يتمكن  .الفقر والتخلف و

 " . رفضا باتا نظرية كيسنجر لشعب االرتري ا

قسم االعالم لجبهة االنقاذ    بواسطة ترجمته من التجرينية الي العربية التم 

 . الوطني االرترية

  

 

 


