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 مقدمة :ال
 

كل يسعى ستدعي أن ي واقع الحالأن و ،الديانات واألعراقورتريا بلد متعدد الثقافات إ كون انطالقا من

، فإن هذه يعبر عن تطلعاته في إطار التعدد الذي يحتويه الكيان الوطنيأن ذاته وتحقيق  إلى مكون

 ،ساسيأبشكل رترية المنخفضات اإل مجتمع مكوناتب ىتعنوهي  ا السياقضمن هذالمبادرة تخرج للعلن 

عالقات وواصر الدم والمصاهرة أمبنية على عميقة  بط واربصول مكوناته غم تعدد أر تميزي يذوال

 همتضمكما ، مصير مشتركاريخ ووحدة تو متقاربة قتصادية ومعاشيةانماط أو وثقافية وثيقةاجتماعية 

 لى الحدود السودانيةشرقا  إالبحر األحمر  سواحلمنطقة سمهر في  ا منـ  جغرافي رض متصلة وممتدةأ

نفس أواصر الدم والمصاهرة والثقافة ه به تربط الدولية المشتركة عبر الحدود لديه امتدادو غربا،

 مناطق في المجتمعية تداخالتهباالضافة الي  . هذاواقع تواجدهم في دولتينبقرار مع اإل، والتاريخ

 .الكبسا مع لتماسا

  

ذا ه ومع التأكيد على أوجه الروابط العميقة والتاريخ المشترك ووحدة المصير آنفة الذكر، إال أن

حتفظت وال تزال بخصوصياتها ولغوية ودينية، ا إثنيةيذخر في داخله بتنوعات ذات أبعاد أيضا  المجتمع

بل أصبح هذا  ،ماعي للمنخفضات اإلرتريةعلى تماسك النسيج االجت سلبية دون أن يكون لذلك أية آثار

على مر العصور، حيث إن الوشائج القائمة  يالتنوع أحد عوامل الغنى الحضاري ومثاال للتعايش السلم

أي منها على  تعديبين هذه المكونات أساسها االحترام واالعتراف المتبادل والمصالح المشتركة وعدم 

قصاء بين هذه المكونات جميعها. وتجدر اإلشارة هنا لقومية حقوق اآلخر وانتفاء نزعات الهيمنة واال

إذ أنها تتميز ضمن هذا المجتمع  ، أصيال  من المنخفضات كأحد أوجه التنوع االتي تعتبر جزء   "الكناما"

  .بصبغة ثقافية ودينية بارزة

 

 ري ، ومع كونه  جزءالثالث للمجتمع اإلرت ريخيةالتاحد المكونات أ الذي يعتبر العفريكما أن المكون 

،  إال أنه ضال المشترك ضد الهيمنة واالقصاءأواصر الدين والثقافة والنبها تربطه و من المنخفضات

، وله خياراته وقواه السياسية في واالقليم الجغرافي يتميز بخصوصية من حيث القومية ونمط اإلنتاج

  والجيبوتية. بر الحدود اإلثيوبية، ولديه إمتداداته عإطار العمل الوطني

 

إال أنه ، ة تاريخهقوعرا يالغني بتنوعه الثرمجتمع المنخفضات  في وبالرغم من عوامل القوة الكامنة

الغالب وما يستتبعه من حالة  نمط االنتاج الرعويراجع إلى  مردهان كوقد ي نقاط ضعفاليخلو من 

لى النزوع نحو االستقاللية وعدم االلتزام ا ييؤد يدارية األمر الذالدائمة والبعد عن المركزية اإل التنقل 

طراف وح في انشقاقات أبوض ذلكتجلى و .لتحديدااذ القرار فيها باتخقنوات  تتسمببنية تراتبية صارمة 

المختلفة والمستمرة حتى اآلن داخل الكفاح المسلح سالمية وتلك التي حدثت في مراحل الرابطة اال

بل ، الخوض فيها ىحاشيت وأ المجتمع أن ال يغفلهايجب هرة وهذه الظاو صفوف المعارضة السياسية.

التي  المفرغة هذه الحلقةللخروج من  عالجتهامعن سبل والبحث الجاد ها سبابدراسة أ العمل علىعليه 

حركة  نأإال  سلبية وبالرغم مما خلفته هذه الظاهرة من آثارت الكثير من طاقات هذا المجتمع ذستنفا

مرحلة  يخاصة فالتطورات التي حدثت فى المنطقة ب تأثره المختلفة قد مظاهرواج نمط اإلنتوالمجتمع 

 حالة اللجوء عن الناتجواقع االستقرار النسبى و وجماهيريةالكفاح المسلح وما أنتجته من أشكال تنظيمية 
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 إلىضافة تميل إلى اإلستقرار باإل إنتاج وأنماطالخدمات التعليمية  اإلستفادة منمن مع المجتذي مكن ال

 فى البنية والعالقات االجتماعيةطفرة نوعية أحدث  اإلنفتاح على تجارب الشعوب المجاورة، كل ذلك

يعاني مازال مجتمع المنخفضات ومع ذلك  الهرمي. القبول بأشكال التنظيم ضرورةمع  أقلمالى الت دىوأ

 أرضهض عر  األمر الذي ة جتماعيواإلقواه السياسية  ووحدةترابط عدم ل نتيجة قوالتمز من الوهن

 ىعل الحريصين بنائهأ جميع يفرض على مر الذي . األللتشويهريخه اتوعرض بل ، للخطرومصالحه 

 ىلعا ليكون قادر وقوته عافيتهاستعادة بناء لحمته ولو ستنهاضه من هذا السكونالبجد العمل  مصالحه

بدا أللذل والخنوع والداعم والمتطلع  ئماريخي المعهود والرافض دااودوره التالمسلوبة حقوقه  اددسترإ

  .والعزة والكرامة رفعةوال لى التحررإ

 

جل المساواة االجتماعية والسياسية بقيادة الشيخ ابراهيم سلطان من أ ن نضاالت الرابطة االسالميةإ

الكفاح   النجاز االستقالل، وجهود حركة التحرير االرترية بقيادة المناضل محمد سعيد ناود، ثم انطالقة

التي لم تعبد الطريق نحو االستقالل فحسب، بل  -المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي 

جنوب الصحراء عتى الجيوش االفريقية أحد أساهمت في اسقاط نظامي هيلي سالسى ومنغستو هازمة 

دوما للظلم بل لهي شواهد على قوة هذا المجتمع المناهض  -رغم الظروف الصعبة وغير المتكافئة 

وقدرته على اإلنتصار في نهاية األمر، مما يعزز الثقة بالنفس بأن هذا المجتمع علي وجه الخصوص 

واالستبداد كما فعل سابقا  بفضل إيمانه والشعب االرتري عموما قادر على محاربة وهزيمة قوى الظلم 

عالن االستقالل الذى ما كان إالمسلوبة وود عن حماه واسترداد حقوقه الراسخ وعزيمتة القوية للذ

بناء ت الشعب االرتري في الثورة التي أطلق شرارتها األولى أليتحقق دون مشاركة جميع مكونا

 المنخفضات وعملوا على أن يلتف حولها المجتمع بأسره.

 

 مجتمع المنخفضات اإلرترية في غرس وتنمية الوعي الوطني الذي لعبه وبالرغم من الدور الرائد

بضراوة في  اإلنضمام إلثيوبيا ، ونضاله للتقسيم ولدعاوى األساسيةمن خالل رفض قواه  ي اإلرتر

لحفاظ على وحدة التراب اإلرتري ل جل خيار اإلستقالل الوطني يل حشد كل المكونات اإلرترية من أسب

نتيجة لتلك ا  ذا المجتمع قد دفع ثمنا  باهظه مفهوم الوطن بحدوده ومكوناته الحالية، إال أن الذي أنتج

المواقف المشرفة حيث أصبح هدفا  رئيسيا  لعصابات الشفتا وقوات الكوماندوس التي كونها اإلمبراطور 

وتهجيرا ، لثنيه عن هذا الهدف إنسانه وأرضه حرقا ونهبا وقتال  اإلثيوبي من دعاة اإلنضمام والتي طالت 

 م0617 عامفي ت الشرسة التي بدأو سعةاالوالحمالت العسكرية من خالل ذلك والوطني المشروع 

كانت والسودان  لىإموجات النزوح واللجوء األولى البشر والمواشي والممتلكات وتسببت في  ستهدفةم

في معسكرات يعانون ا الزال ضحاياهالتي الجرائم التي اقترفت بحق مجتمعنا و ةعابششاهدا على 

إال أن هذا  .دوليالمجتمع تجاهل المزعومة وال ةحكومالو  الشركاء في الوطنهمال وظلم من إالجئين لا

لم يفت فى عضده ولم يثبط من عزيمته بل ظل متمسكا  بالمسؤولية التي نذر نفسه لتحملها، فكان المبادر 

استقالل هذا ووحدة عن  ا  دافعبالمقاومة السياسية وبقدح فتيل الثورة التي ضحى فيها بكل غال ونفيس م

 الوطن. 
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وخاصة في مراحلها الحرجة األولى بالدعم المادي  الوقود الذي ظل يغذي الثورةهو  كان إنسانه وقد

إال ، بدمائهم الطاهرة إرتريا أرضمهروا الذين والمعنوي المطلوب مقدما قوافل من الشهداء من أبنائه 

فيها  بماالمشروعة  لكافة حقوقهالطغيان والتسلط  دولة منكان اإلنكار المجحف  من كل ذلك أن نصيبه

وممارسة سياسة مصادرة مخطط التهجير من جهة،  مع وطنهم، وذلك انسجاما ىالجئين حق عودة الال

العنصري األثيوبي والمستمرة بضراوة في ظل النظام  االحتاللالممنهجة المتبعة منذ عهد  يضااألر

ن هذه األرض أية بفر لإلستيطانهدفا لتصبح أرضه حاليا من جهة أخرى،  الطائفي الديكتاتوري الحاكم

 .التي سنها اإلستعمار اإليطالي الجائرضللة المسوغات المعلى  ابناء   ملك مشاع للجميع،

  

 دورهلى التقليل من إتهدف  ةمنظمهجمة من  فترة ليست بالقصيرة ذهذا المجتمع منله  يتعرضإن ما 

 تماهىت متعددةئع راذووبأساليب  المعارضة قوىو بعض عناصرمن في الوطن حقوقه  التغول علىو

تقنن إلنكار تؤسس والتي و، الديكتاتوريالطائفي والسياسات الجائرة للنظام المطامع األدوار ومع نفس 

خراجه من دائرة والهيمنة الهادفة إلالوطن من خالل عملية اإلقصاء  يحقه في الشراكة المتساوية ف

 دوره الفعالخضوع واإلمتثال وفقدان ن خيار سوى البحيث ال يبقى أمامه م العمل السياسي المعارض

عبر النضال السلمي والكفاح المسلح، صدي لالستعمار ه بالتفيصاحب السبق الذي كان  - الوطنفي 

فقدان ثمار نضاله البطولي ومن ثم  - ية ضد النظام الديكتاتوري القائمتشكيل نواة المعارضة الحالو

الوطني  على الشأن ا  سلبوسوف يؤثر  ثرأ قد والتهميش التغييب هذان ال شك بأو. الوطنية واستحقاقاته

 وذ ياإلجتماع مكونهذا ال قيام ن عدم ، ألبصفة خاصةالمهمشة المكونات االرترية  وعلىبصفة عامة 

ه لدفاع عن حقوقه ومكتسباته وتاريخفي االمعهود دوره الطبيعي لعب ب األكبر الجغرافيالثقل السكاني و

من يدور فى و انييالتيجرقومية من عنصرية متعصبة قوى هيمنة ل ويمهد مهدقد ، النضالي المشرف

 .الوطن مقدراتوبكل  والثروةالسلطة ب وانفرادهامقاليد األمور  علىفلكها 

 

بعد أن أهدرت في الخميسينيات من القرن الماضي  ونظرا  لمفترق الطرق الذي تمر به إرتريا حاليا  

زهقت فيها الكثير من تحرير طويلة أ حرب تونأفي خال البالد فرصة تحقيق االستقالل مما أدى إلد

األرواح، ليس ضد االحتالل االثيوبي فحسب، بل وفي خضم الحروب األهلية التي اندلعت بين األطراف 

طال أمد الكفاح المسلح وأجل طويال تحقيق النصر النهائي وزاد من معاناة أالمتصارعة، األمرالذي 

 وفي مناطق اللجوء. المواطنين في الداخل 

 

ن نهج اإلنعزال والهيمنة الذي دأبت عليه الجبهة الشعبية منذ نشأتها وتماديها حتى بعد االستقالل أكما 

في ممارسة سياساتها الطائفية الجائرة لتهميش واضطهاد مجتمع المنخفضات والمكونات اإلرترية 

وما ترتب عليه من ضال الوطني، األخرى رغم مساهمات هذه المكونات ودورها الريادي في الن

توجهات بعض قوى المعارضة  شهده مؤخرا  منوما تـ البالد لمخاطر لم يسبق لها مثيل، تعريض

جراء اصالحات شكلية في البنية األساسية للنظام والحفاظ على ية وممارساتها التي تهدف إلاإلرتر

 إنما تصب في نفس الخانة.  ،األمر الواقع الذي أفرزته
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هذه األسباب مجتمعه والماثلة للعيان نعتقد أنه قد حان األوان إلنسان هذا المجتمع أن يفطن لحجم  لكل

العمل على كما عليه ، وفاعلأصيل شريك كالوطن  في الوجود وفي حقه تحدق به وتهدد المخاطر التي

حيات الجسام مصالحه بما يوازي حجم التضلحفاظ على باوضع اإلستراتيجيات الكفيلة إعادة النظر و

 مصتخوأن ال ، ودوره التأريخيوموارده الطبيعية والجغرافي يتناسب مع ثقله البشري ما والتي قدمها 

ن ذلك مسئولية أبمفرده، باعتبار  المنخفضات فاتورة بقاء الوطن ووحدته واستمراره من رصيد مجتمع

 جميع مكونات الوطن. مشتركة ل

 

ولعب ومصالحه لدفاع عن حقوقه ا من يتمكنلهذا المجتمع طياف أ شمل لجمع ةمبادرال بهذهعليه نتقدم 

في سبيل التغيير  تناضلمع بقية المكونات االرترية التي في المساهمة  المعهود دوره التاريخي

 من خالل، وذلك راطية وحكم القانونالديمقوالحرية و والمساواة العدلدولة قامة إالحقيقي براطي الديمق

مع  العملو هذا المجتمعطراف أكل ة بين ييرمصالالمجتمعية في القضايا  المستمرو اللصيقالتنسيق 

  .الوطنية المشتركة في القضايا شةمهمالرترية اإله من المكونات ائحلف

 

جل من أوذلك ، المجتمعهذا  وتوحيد الصفوف وتعزيز قوة ودورلم الشمل  هو دعوةالذه هفإن هدف  اذل

الكرامة والحرية استرداد جل لعمل من أاو، الحقوق والمصالح الحيويةالدفاع المشروع عن الوجود و

 ،بصفة عامةفضات خاصة وكل المكونات المناهضة والمناضلة ضد الهيمنة والتسلط لمجتمع المنخ

لطبيعة المضيافة والمتسامحة مع اهذا  ال يستقيمذ ، إالسلبي نعزالإلوا عنصرللتدعوة  تسليهي و

االرترية من المكونات مكون  أيستهدف تال كما أنها  هذا المجتمع.بها تميز يلتي ا آلخرا علىوالمنفتحة 

سياسات تتماهى يدور فى فلكه ويتبع يكتاتوري ومن دالنظام الالمتمثل في سوى العدو األساسي األخرى 

 .في الهيمنة واإلقصاء النظرية وممارساته العملية لقاتهمع منط

 

 تجاهلنأن  ناال يمكن ،مجتمع المنخفضاتل يجابياإلدور لتفصيلنا لاق فى سيونحن بصدد هذه المبادرة و

بناء أ وخاصة اإلرتريالمجتمع مكونات بقية ل ةالمشهود ةليالنضاوراداألولرواد الوطنيين امساهمات 

 وانخراطهم في صفوفلوقوفهم منذ البداية مع خيار استقالل إرتريا  والعفروالساهو واألساورتا الجبرته 

   .ةالتجرنييي مسيحين من يالوطنالرواد يضا أ بما في ذلك،  الثورة

 

الحكم نظام والتسلط العنصري من قبل عليه فإن من مصلحة كافة القوى المناضلة ضد الظلم والهيمنة و

وإعادة في الوطن  ستقرارمن واإلجل استتباب األأومن  تحرير التراب اإلرتري،رتريا منذ إالقائم في 

طار إالعدالة االجتماعية والوحدة في الديمقراطية والمساواة ووتحقيق ألصحابها  المسلوبة الحقوق

على أن  الشعب االرتري مكوناتجميع وكذلك دوره على الوجه المطلوب هذا المجتمع  يؤدين أالتعدد، 

ن ه ومن ثم السعي الحثيث لتوحيد الجهود فى الشأحد الداخلي لكل مكون علىترتيب البيت  تكون البداية

 .العام
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  : تاريخيةالخلفية ال

 

بعمق وجدية للوصول الى جذور  الحالي ياإلرتر لوضعا اقعلى حقيقة وإمقاربة  يال يمكن الدخول ف

 يهرافيتها الحالية رتريا بجغرافيتها وديموغإن أعتبار خذ في اإلاألاإلشكاليات الراهنة ومعالجتها دون 

روبية لتقاسم الموارد وخضم الهجمة اإلستعمارية األ في تتمخضت وولد ،نتاج لإلستعمار اإليطالي

عديدة واقليمية استعمارية  ىجزاء مختلفة من البالد لسيطرة ونفوذ قوأذلك خضعت قبل  فقداألفريقية. 

المنخفضات كانت و ،شية( لنفوذ الدولة الحبا)الكبسالمرتفعات  خضعتحيث  ،طويلة من الزمن فتراتول

 حمالت احتالل عدة منها المنخفضات مجتمع وتتالت علىسالطين العفر  سلطةلتابعة  الشرقيةالجنوبية 

 .االنجليزيوكي المصري ثم االستعمار االيطالي راالحتالل التركي وسلطنة الفونج السودانية والحكم الت

ثقافات وانتماءات تاريخ وذات  ةمتباين اجتماعيةتشكيالت تطور وخلق في  البالغ هثرأ ذلككل كان لو

 ريا.لفة في أجزاء مما عرف الحقا بإرتءات مختووال

  

لم بشكل خاص  في إرتريا بشكل عام واإليطالي الغربي في العالم الثالثري لإلستعمار سن التدخل القإ

 مكوناتاحتواء تسبب في فحسب، بل  لمكونات اإلجتماعيةالهذه  التطور الطبيعي ضإجها ىعلعمل ي

امتداداتها الطبيعية  عن بعض المناطقفصل ن ناحية، في حين غير متجانسة في حدود دولة واحدة م

كتمال بناء وحدات قومية متجانسة إ حال دون األمر الذي، حدود دولية تفصلها من ناحية أخرىعبر 

 عدم اإلنسجام وضعف عناصر التوحد من لحالة ىما أدم، الناشئة إطار الدول ضمن ثقافيا واجتماعيا

 .المشترك وطنالجغرافية لللحدود اضمن األمة الدولة  مالمح  التي تشكل

   

 تالتي انعكسو  -ا مثل العديد من الدول اإلفريقية همثل - هذه التركة اإلستعمارية الثقيلة ت إرتريالقد ورث

في في الفشل  وتجلت نتائجها بوضوح الالحق مجمل العمل الوطني  ىعلوتأثيراتها السلبية  ظاللها  

تقرير المصير والكفاح فترات  بانإالقوى السياسية خاصة وحدة صف و عامة الوحدة الوطنيةتحقيق 

على  أيضاانسحب ذلك بل  ،لألسوأ الإالدولة الوطنية  قيامستقالل واإل بعدلم يتغير الوضع ما ، كالمسلح

مكن لحقيقة التي يإن الذلك ف .يومنا هذاالى ومازال يؤثر عليه سلبا فى مراحله المختلفة العمل المعارض 

ال يمكن . كما من األحوالي حال وتجاهله بأو إغفاله أال يمكن القفز فوق هذا الواقع نه أاستخالصها هي 

من منطلق  ى تجاوز هذا الواقعلع رقاد هبأنالمثالي  عتقاد والتصورمضي في اإلين أع مجتمهذا الل

على حساب ، نب واحدحماية الوحدة الوطنية من جالية ومسؤ حملت في يالتوانعدم و نكران الذات

على وحدة مطلوب هو الحفاظ اذا كان الف ،مشاركة اآلخرين في األمراضيا  عن غمت وحقوقه همصالح

 أن تبديو، الوطن مصالح جميع مكوناتهويحتضن مثل ين أ يكمن فياالرتري فان ضمان ذلك   التراب

لوغ هذه الغاية وذلك من خالل لبلبذل الجهد المطلوب التام الحرص الالزم واالستعداد مكونات ال هذه

بواقع التعدد على أساس وجوب االحترام المتبادل والقبول  ببعضها البعضالمختلفة اعتراف المكونات 

   .والواجبات الحقوقالمساواة في و

 

التعامل معه ثم ومن  اإلعتراف بهذا الواقع هو  اء  بدفعله  مجتمع المنخفضات ىيجب علما ن إف يبالتال

عمل مع بينهما وال المطلوب التوازنتحقيق تغليب العام على الخاص، بل في ودون المبالغة بإيجابية 

ن اوضم األطرافكافة على حقوق ومصالح  على أساس الحفاظوحدته وصيانة وطن الاآلخرين في بناء 

عيدا عن ب كافة مكونات الوطنلالسلطة والثروة  يف والمشاركة العادلة ةاواوالمس والكرامة والعدل العزة

  .المسوغاتالذرائع   نتكمهما آخر  طرف يضد أوالهيمنة واإلقصاء واإلستبداد من أي طرف كان 
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خاصة مسلمي  – بعضالتوجس كلما طرحت مسألة حقوق المكونات يالحظ أنه ، ومن ناحية أخرى

وإخالال  فيةالدينية والثقااالرتري ثنائية المجتمع على  اخطربأن ذلك يشكل خيفة وظنا   -المنخفضات 

المطالبة  أن على أرض الواقع، حيث هواجسذه الهأثرا  لال نجد  ولكننا ،والوحدة الوطنيةالسائد  بالتوازن

تنظيماتهم الخاصة  اكونو قد مسلمي إرتريابعض  أنبدليل ن ال تتعارض مع الثنائية ، بحقوق أي ُمكو  

    .وتعبر عنهم متدافع عن حقوق مجتمعاته يالت

 

مستويات الصراع حد أتجليات الواقع وأحد اال  يهما  رغم أهميتها ثنائيةالن بأنخلص مما تقدم 

شمل ت رتريعلى مستوى المكونات المختلفة للمجتمع اإلصراع للخرى أوجه أهناك أن و، اإلرتري

أن التعاطي  جدذلك نل .رض والمشاركة في السلطة والثروة والمصالح عبر الحدودالثقافات المحلية واأل

 ثنيةاإلموقعه الجغرافي وتكويناته حسب  علىمن مكون آلخر التفاعل فيما يتعلق بالمصالح يختلف و

 . فعلى سبيل المثال، بما في ذلك مجتمع المنخفضاتالمباشر من عدمه هتضررمدى الخاصة و رؤيتهو

 رضلة األأبمس ديكتاتوري القائم فيما يتعلقهناك من هم مستفيدون من السياسات الحالية لنظام الحكم ال

 .المقابل متضررونفي الطرف وهناك  وغيرها

  

لمصالحه ويتعامل مع المكونات  كبرأ ااهتمام مجتمعهذا ال يوليلوان حان األقد نه أبنعتقد  عليهو

ة وسالم يةحدة الوطنالوالحفاظ على  لةمسأعتبار وا والمتبادلة المصالح المشتركةخرى من منطلق األ

المكونات أن وال عيب فى ذلك إذ ، على مجتمع بعينه احصري  ا واجب   وليس الجميع ةمسئوليالوطن 

ة النظر ىا الخاصة وال تتوخر مصالحهوتتعامل مع األمور من منظاألخرى  اإلجتماعية اإلرترية

 التى أنتجتها تاريخيةلبالحالة افيها  أثرامازال مت المنخفضات والتى يبدو أن مجتمعالمثالية الشمولية 

 .   ربعينيات القرن الماضيالظروف النضالية أل متطلبات

 

انطالقا من هذا الفهم فاننا ندعو التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية 

في المسائل التي  مواقفها وسياساتها وتنسيق لتوحيدولوية ن تعطي األأ المنخفضات لمجتمعالمنتمية 

ذلك من كظ على تاريخها النضالي وتضحياتها، وافحالمصالح ولك الت ةياحمفي سبيل  تخص مجتمعها

ا الى جنب مع جنب  المصالح المشتركة عتراف باالطار إفي وفعال لعب دور ايجابي من ن تتمكن أجل أ

الحقيقية العدالة والمساواة إرساء مفاهيم بسط الحريات ولو الظلم تناضل ضدالتي والقوى بقية المكونات 

 .كل المكونات ومصالح يراعي حقوق دستوري  ال مركزيكم حفي ظل نظام 

 

   : سس العملأء وىمباد

 

اليومية النضالية   الممارسةوللعمل راسخ التخطيط اإلستراتيجي كتقليد ونهج سلوب أعتماد إعدم إن 

ي أن أ إذ، ا ن لم يكن متعمد  إوتمهيد للفشل ن سبابه يعتبر بالنتيجة وكمحصلة نهائية عبارة عأكن تمهما 

 نتائجه غيرتكون ،  اارتجالي   عمال  من المغامرة و اب  ضر يعتبر يتخطيط متكامل وواقعل دون يبذجهد 
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 يمن أجله فانطلق العمل  يالذ ىوخيمة ترتد وباال على المجتمع بعكس المبتغة وعواقبه محسوب

 .األساس

 

العام  مراحل العمل النضالي ىعلى مد تتمكن لم المنخفضات لمجتمعالمعارضة السياسية المنتمية ن إو

 تنتمى يالت المكونات االجتماعيةبما يضمن مصالح هدافها أتحقيق من  وحتى وقتنا الراهنفي الماضي 

 -التعامل مع الصراع اإلرتري  سبلو سها غياب التخطيط اإلستراتيجيأألسباب مختلفة وعلى ر ليهاإ

 في القيام شرف الم ريخياالت السبق رصيدبلمنظمة ا وقواه مجتمعهذا ال تميزمن رغم بالو هذا. اإلرتري

لم هذا المجتمع  نأال إ ،تبعاتهعبائه وأ وتحمل الوطني خوض النضال مهام تصدرفي   يدريابدور 

 حثابتوال للتفاكر وقفة جادةيفرض  األمر الذي ،اخرزال نضاليهذا الرصيد الثمار يجنبدا من أتمكن ي

 المعالجات الناجعة المطلوب اعتمادها للخروج من هذه ووضعرة فاقات المتكراإلخا في أسباب ملي  

 .حالةال

 

صمود القوى السياسية المعارضة الى ة ر، إال أنه ال بد من اإلشاالمذكورةاإلخفاقات من على الرغم و

عد التحرير في ظل الظروف الصعبة  ضد الهيمنة واإلقصاء منذ إنفراد الجبهة الشعبية بالساحة وب

 .محليا  ودوليا   وفي ظل غياب الدعم المناسب لهذه القوى ها والموضوعية الذاتية من

  

ء والحقوق المشتركة التي ىبدقة المبادد حديأن المجتمع  هذا ىحتم علتي لالنطالق بروح ونهج جديدينو

 ةيبجدالعمل وبها التام لتزام ومن ثم اإلوالتوافق عليها األساسية  هوأهداف هالحمصثوابت تمثل بر تتع

 المرجوةلغاية ابلوغ كيفية يد دوتحتوحيد الجهود هو  فاهداألتحقيق لاألنجع باعتبار أن السبيل  ،لتحقيقها

 ة رؤيةصياغبعبر القيام  ولن يتم هذا اال .مزاجيةرتجال والتخبط والاإلو عن القرارات الفردية ا بعيد  

 لمجتمعا فيه يحدد ي ذاللمستقبلي ا صورتلبلوغ شكل االمعنية لالقوى كل بها  تسترشدواضحة مشتركة 

فى محيطه ورفاهية وانسجام حرية وكرامة  العيش في بما يضمن ويحقق له نفسهب العامة مالمحه

  .هرمزدديمقراطي  طار وطنإمع الكل في و، الداخلي

 

تطويرها لتعبر بشكل واضح عن والعامة األساسية ء ىوالمبادبعض المنطلقات  طرحوعليه يجب 

لتزام بها كميثاق للعمل المشترك من إللاألساسية  هولوياتأو ههدافه ومصالحأو المجتمع هذاخصوصية 

والعمل بفعالية ، والدفاع عنهاوالمصالح  هدافهذه األفي سبيل تحقيق وذلك المختلفة  مجتمعال قوىقبل 

  .لوطنا في الديمقراطي المنشود التحول بما يضمن تحقيق مع اآلخرين
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 : األساسية  دىءالحقوق والمبا

 

 :التي يجب اعتمادها ألساسيةاء ىوالمبادالحقوق أهم هذه بعض  يلي وفيما

 

 تمتع مجتمعين أيجب عليه و، يعتبر هذا حق طبيعي غير قابل للتصرف والمساومة : حق الحياة  -1

 في مستقرة وكريمةوفي حياة آمنة م هواألفراد بكامل حق وطنال فيكونات موكافة ال المنخفضات

 هدفراأووجود المجتمع و ةحيا ما يعرضليسمح الن أو اللحد ىمن المهد الاألصلية مواطنهم 

  .بأي شكل من األشكال تهديدالو لمخاطر أل

 

التي ينبغي و اال غنى عنه يالت ةساسياأللثوابت ا منحقوق والحريات ال أن : حق الحريات   - 2

حرية وشكالها المختلفة أبحرية التعبير  - على سبيل المثال ال الحصر - الحفاظ عليها ومراعاتها

تشكيل المنظمات السياسية واإلجتماعية بما فى التجمع و حريةالممارسة السياسية وو الضمير

 حقو وحرية التملك والعمل وحرية الحركة والتنقل والنقابية والفئويةتحادات المهنية إلذلك ا

 .واالحتجاز دون محاكمة خارج اطار القانون عسفي واالختفاء القسريمن االعتقال التالحماية 

  

، األصلية ناطقهكل حسب م اإلجتماعيةللمكونات إن األراضي هي ملك  : حق ملكية األراضي  - 3

عراف والشرائع المتعارف ألل الخاصة لألرض وأفي الملكية الجماعية  الحقلذا يجب أن يخضع 

التي تعطي الحق للمكونات اإلجتماعية  دارة وملكية األراضيها في إوالمعمول بتاريخيا عليها 

إزالة آثار كما يجب   .لتصرففي الحيازة التاريخية ألراضيها باعتبار أنه حق ال يقبل ا

ية د االستعماروعهالالسلطة في بتدخل  في المنخفضاتراضي توزيع األ التي تمت في نتهاكاتاإل

المدعوم والمنظم  شرعي،الغير من االستيطان  انوعن ذلك ار أوفي عهد الجبهة الشعبية باعتب

حيث ال توجد ، صليينرض األصحاب األأدون موافقة  مستبدة والجائرةالسلطة ال والمحمي من

على  مشروعالغير  اإلستيالء وتبرير تقنينلا ا وجور  كما يدعى ظلم   مالكبدون  مشاع أرض

 .أراضي المنخفضات

  

 تعتنقها المكونات االجتماعية التيوالمعتقدات األديان كل يجب احترام  : دةوالعبا الدينحق   -4

وممارسة كافة لعبادة اتأدية في  ات والحقوق الدينيةيالحروأن تكون  اتالمنخفضالمختلفة فى 

مكفولة للجميع والمجتمعية المرتبطة بها كاألوقاف والجمعيات الخيرية الدينية النشاطات  نواعأ

وأن يشمل ذلك حق تكوين المؤسسات الدينية حسب رغبات أتباعها وتوافقها  بحكم القانون

معينة، كما أن  دون أن تفرض عليها الدولة أنساقاوحقها في اختيار قياداتها وتراتبياتها المعتادة 

ن الدين السائد في المنخفضات أبما و  على الدولة أن تكون على مسافة واحدة من جميع األديان.

مثل و، سالمياإل الدين حكامأمع روح وفيه  التشريعات دم تناقضعيراعى  نيجب أ سالمهو اإل

 .وتعاليمها السمحة والمعتقدات األخرى كل األديانذلك ل
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 العربية ةاللغاعتماد متساوية أمام القانون مع واللهجات الوطنية اعتبار جميع اللغات :  اللغات  - 5

 .مين ذلك على مستوى الوطنتضو لمجتمع المنخفضات ةرسميوطنية  ةلغ

   

تعدد لوالقبول باتبادل مالعتراف اإلساس أعلى الوطنية طوعية الوحدة  أن تكونلوحدة الوطنية: ا  - 6

بسالم وبما أن تتعايش  في الوطنية لمكوناتجميع اغبة وراإلرادة الحرة  فقوثني والثقافي اإل

في الحقوق والواجبات ويضمن المصالح اة والمساوحترام المتبادل والحرية واإل العدللها  يحقق

 .المشروعة للجميع

  

ممارسة مجتمع المنخفضات بما فيها  المكونات الوطنية  لكافةيضمن  : حق السلطة والثروة  - 7

 ،دستوري المركزيحكم اعتماد نظام بوذلك  عادلة في السلطة والثروةال في المشاركة حقها

حقق يبما  تفق عليهايكيفية أي  حسب ر المحليطايضمن حكم المكونات لنفسها في اإل

ونصيبها المستحق  مواردها الطبيعيةبنسب عادلة من تمتعها يضمن وخصوصيتها ومصالحها 

 على مستوى الوطن.مركزيا والمشاركة العادلة في السلطة والثروة المستدامة   في التنمية

 

لرواد ورموز نضالنا لتاريخ البطولي ا احترام :األول والرعيل حرب التحريرومعاقو  الشهداء  - 8

جل أدورهم من  وأو تقليل من شأنهم أ اسوعدم القبول بأي مس نا وتضحايتهمئشهداالتحرري و

 الرعيلو والمعاقين بأسر الشهداء ينالزملاهتمام رعاية واإللوتوفير ا والدفاع عن ذلك، الوطن

 الكريمة لهم وألسرهم. ةوالعمل لضمان الحيا األول

 

والصلح تحقيق السلم   :اتالمحيط اإلجتماعي واإلمتداد معالمنخفضات  مجتمع عالقات  – 9

ساس تعميق وتطوير على أرترية اإل المجتمع وكافة المكوناتمكونات االجتماعي الداخلي بين 

، ائص والتباين لكل منهمحترام المتبادل بالخصواإلعتراف المصالح الوطنية المشتركة واإل

ن ويحقق المصالح بما يضم الدولية عبر الحدود همع امتدادات عالقاتواصرالأق بتوثيوالقيام 

 لمصلحة الجميع عالقات استراتيجية يساهم في بناء وتعزيزوالترابط  واصرالمشتركة ويعمق أ

سوية مع دول الجوار قوامها الوفاق والتآخي حسنة وبناء عالقات العمل على و، محليا  وإقليميا  

شؤون العدم التدخل في الدول وستقالل اواحترام سيادة و ل للمصالح المشتركةعادالتبادل وال

 .ينآلخرالداخلية ل

  

هذا المجتمع من  جئيالقابل للتصرف لالغير عودة الحق وتأكيد  ضمان : الالجئين حق  -11 

الشروط  وتوفير تهيئةوراضيهم أوحقهم في استرداد  األصليةطقهم امنالى المعسكرات والشتات 

والتأكيد على هذا الحق في  ، بهميعلى تغي وتعويضهم عن الخسائر المترتبة تأهيلهمالكفيلة بإعادة 

يتم   وشرط يةوولكأ مع رفقاء النضال ذلك كافة المحافل المحلية والدولية والتوافق الصريح حول

 .ير النظاميفور تغ تحقيقه
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المواثيق في نسانية المعتمدة والحريات اإل راف بكافة الحقوقعتاإل : الحقوق اإلنسانية العامة  -11

هتمام وبشكل خاص اإل الخ....  واألقليات ة وحقوق الطفلأحقوق المرو نسانالدولية كحقوق اإل

تاحة الفرص المناسبة لها في قتصادية الكاملة وإجتماعية واإلحقوقها السياسية واإلاعطاء المرأة ب

 .ها الضرورية في بناء المجتمعا لمساهمتز  حفيت، كافة المجاالت الحياتية

 

العمل على وضع بالبيئة باعتبارها من مقدرات األجيال الحالية والقادمة و نشر الوعي البيئة:  -12

استغالل  سوءوذلك  لوقف التدهور الناتج من ات ورسم الخطط الالزمة للحفاظ عليها التشريع

األساليب الزراعية الخاطئة  المرعى الطبيعية والموارد المائية بسبب يضالغابات وأرا

طار تنمية مستدامة بعيدة فى إ لم تواكبها بنية تحتية مالئمة الستيعابها يوالضغوط البشرية الت

 .المدى

 

ثروات مقدرة فى باطن األرض، يجب أن توضع التشريعات هناك بما أن  التنقيب والتعدين:   ـ13

، وفرص العمل والتنمية البشرية الماديقوق أصحاب األرض فى العائد الكفيلة بالحفاظ على ح

ن فيدة بمسئوليات اجتماعية حسب ما تقتضيه القوانيوأن تلزم الجهات المستثمرة والمست

على  ظافللحلموارد لستغالل الرشيد وسائل اإلاستخدام بما فيها  واألعراف الدولية في هذا الصدد

لب مقدرات لية سونحمل النظام مسؤ . وفي هذا الصددالمدى الطويل على نسانالبيئة وصحة اإل

ناجم استغالل األراضي الزراعية وم خاصةوباطنها،  طبيعية في سطح األرضال هثرواتالوطن و

 في المنخفضات.الذهب 

 

 لمجتمعلالمشترك للقوى السياسية والجماهيرية االستراتيجي  لعملاخطة 

 

 ةالقائم على وضوح الرؤي االستراتيجي تخطيطسلوب الالعمل بأ أض من اعتماد مبدالغركما أسلفنا فإن 

األمر الذي سوف يساعد تحقيق مقاصده النهائية، في  نجاح العملل الوحيد لضماناهو  وتحديد الرسالة

 اآللياتالمرحلية ضمن خارطة طريق شاملة تتضمن  عمل واألهدافوسائل الالمسار وتحديد ى عل

 .محددة زمنية ألهداف حسب جداول المنشودة كيفية الوصول الى الغاية المتبعة وتبين

 

  ةرؤيالالباب األول: 

 

نظام ديمقراطي تسود فيه العدالة  كنفيعيش في  لحقوقه وواجباته واعومسؤول تطلع إلى بناء مجتمع ال

 وانسجام العيش في سالم ووئامالوطنية  كافة المكوناتلو هويضمن ويحقق ل ةوسيادة القانون والمساوا

  مستقبل مشرق.فاق يستشرف آ ومستقر ربوع وطن حر في اقتصادي دهارزوا
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   ةرسالال الباب الثانى:

 

المدى،  هدافه ومصالحه البعيدة والقريبةأو تحقيق رؤاه المستقبلية علىبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر 

ن يلعب دوره أو المشروعة حقوقهوالدفاع عن أمامه الماثلة مجابهة التحديات على ا قادر  يكون و

تخلص من للالتغيير الديمقراطي المنشود  جلأمن في النضال الفعالة يجابي المعهود في المساهمة اإل

واستبداله بنظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس الالمركزية ، القائم الشوفيني النظام الدكتاتوري

ن يجب أ الذيو ،جميع المكونات االجتماعية للوطنالعامة ل الدستورية واالعتراف بالحقوق والحريات

شري وموارده الطبيعية وسعة ثقله البويتناسب  بمامجتمع للهذا االخاصة  لمصالح والحقوقاتضمن ي

  . الوطني الرائد ودوره النضاليرضه رقعة أ

 

 ام مهال:  الباب الثالث

 

 مجتمع ومنظماتهالاال من خالل تعبئة جميع قطاعات أعاله  تانالمذكوروالرسالة  الرؤية تحققال ت

ومكانتها الطبيعية وتفرض نفسها واعتبارها وتأثيرها النضالي المدنية لبناء قوة فعالة تسترد دورها 

 المحسوس في مسار األحداث وذلك من خالل:

 

ساس المبادئ والمصالح  المشتركة وتبني أشامل على عميق وووعي مجتمعي عام خلق رأي   -0

 لح المجتمع.السياسات واألهداف التي تضمن وتعزز دور ومصا

 

مجتمع التحقيقق مصالح لالعمل نجاز نجاح إلضمان مؤثرة قوية ومجموعات ضغط شعبية  قامةإ  -1

 ةالهادف إلى تعزيز دور ومكانالسياسي في دفع وتطوير العمل  ةساهمالموهدافه الخاصة أو

ي الديمقراط غييرالتفي  هبما يضمن حقيجابية في العمل النضالي اإلالمجتمع  ومساهمات

 .المنشود

 

جل تحقيق أمن الخاص  -ببعديه حرة لتلعب دورها الطبيعي  يتشكيل منظمات مجتمع مدن  -3

دعم وحماية المصالح والحقوق العام القاضي بو -والدفاع عنها منتسبيها ل الذاتية مصالحال

في تعزيز المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني  العمل علىو، الديمقراطية للمجتمع ككل

يكون رافدا مجتمع فعال عمليات بناء في النشطة المساهمة النضال من أجل التغيير الديمقراطي و

 الدولة المستقبلية.أساسيا فى بناء 

 

في سياق  اهاتلدفاع عن مصالح مجتمعل سياسات ىتتبنلمجتمع لالتنظيمات السياسية ل حثدعم و  -1

ونجاعة كثر فعالية أ عمل مشترك شكالأو ئلوذلك باعتماد وسا ،عملها النضالي الوطني العام

للجماهير السياسية فيما بينها، والعمل على إنشاء وتكوين مظلة مدنية شاملة  تنظيماتالبين  تربط

ن أباعتبار التي تميز كل طرف من هذه األطراف  خصوصياتال مع الحفاظ على وقواها المدنية

رضية صالحة للعمل أيق الجهود وخلق لتنس دنىأما تتضمنه هذه المبادرة هو برنامج حد 

المطلوب النضالي   هلعب دورمن  نهيتمكو مجتمعال حقوق ومصالح جل الدفاع عنأالمشترك من 

تعاني من التهميش  ت التي، وفي مقدمتها المكونا المكوناتعلى مستوى الوطن مع بقية 

  .المرجوة ةوالمساوالتحقيق العدالة هداف واألنفس الهموم  هوتشارك
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 لعمل المشتركل المباديء والقيم الموجهة  : رابعالباب ال

 

في  تعميقهو هخيترسو لمشتركةاالمجتمعية بالمصالح وعي العامل  فعاليةبقدرة و اإليمان القوي  -0

هداف ومصالح ألضمان الحفاظ والدفاع عن تعمل  ذاتية فعالةدفع  وسيلة وقوةلكونه  الوجدان

 .المجتمع

 

ة والمصالح ،عضاء المجتمعمابين أسك االتمتعزيزوالتعاون والتعاضد خي والتآتعزيز قيم   -1

في الحقوق المساواة ساس العدل وبين كافة المكونات الوطنية على أ جتماعياإلم لوالسالوطنية 

 .حترام المتبادل فيما بينهمواإلوالواجبات 

 

مارسة مالاليها و تتم الدعوةتي والقيم الالتطابق التام بين المبادئ االنسجام والمحافظة على   -3

 .يبني ويعزز المصداقيةمما  على أرض الواقعالعملية لها 

 

ضوع لجهات المسؤولة من القيادة المجتمعية والسياسية بالوضوح والشفافية والخالعملي ل تزاملاإل  -1

 الثقة عامل ويزيد عمقيمما،  مصالح المجتمعبالمتعلقة  تهانشطأسائر للمحاسبة والمساءلة في 

 .المستحقة مكانتها فى تبوأ ويؤكد حقها األخالقي، بها

 

لتنظيمات راطي في عالقات العمل الداخلية والخارجية  لالديمقسي واألسلوب النهج المؤس سيختر  -5

 .الناجح سيالعمل المؤستقاليد  ترسيخ  يساهم فيل السياسية والمنظمات المدنية والمجتمعية

 

التنظيمات ممارسة  يهو األصل فجميع المستويات  فيالقيادية المسئولية  أن يكون مبدأ تناوب  -1

والدفع الجنسين عداد العناصر الشبابية من إمن أجل لعملها  يلسياسية أومنظمات المجتمع المدنا

ستمر والمشاركة الفعالة التطور الم دور في تعزيز وضمانمن له  الم، المواقع القيادية لتولي ابه

 .المتجددة

 

 .ألفرادل الخاصة المصالح على ساميةكقيمة لمجتمع ا لحامص تقديم  -7

 

  الخاصة والعامة ستراتيجيةاإل الباب الخامس: األهداف

 

  الشأن المجتمعيب األهداف الخاصة( 0)

 

بما يناسب ظروف ورغبات بناء تكوينات وتشكيالت شعبية مجتمعية في المناطق المختلفة  أ( 

 ةلمواجه المجتمع  في سبيل تعزيز قدرات يعمل ،ومؤثر يقوبي شع لوبيعضائها لخلق أ

ودعم ومناصرة له تحقيق وحماية األهداف والمصالح العامة  على بفعالية والعمل، التحديات

 .الوطني هداف ومصالح المجتمع وفي النضالفي لعب دورها لخدمة أ السياسية اهاقو
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ستفادة منها بفعالية واإل البشرية للمجتمعلخبرات واالكفاءات والمهارات القدرات وحشد كافة  ب( 

ونشرالوعي المجتمعي الهادف لخدمة مصالحه والدفاع  وتعميق في التعبئة الجماهيرية لتنمية

 عنها.  

 

 .يجتمعالم يميق الوعنشر وتعللمساهمة فى المواقع اإللكترونية  مكانياتإبتعانة اإلس ( ج

 

بما  دعمهموالرعيل األول الشهداء والمناضلين المعاقين وسر أحتياجات إوتلبية  اإلهتمام ( د

المساعدة في و، هملدورالمستحق  يحفظ كرامتهم وكبريائهم وحقهم في التقدير والعرفان

  النضالي.  ريخهم وتا توثيق تجاربهم 

 

مجتمع وتوجيهها وفق للمكانيات والقدرات البشرية والمادية إلاالستفادة بصورة أفضل من ا ( هـ

الخدمات الضرورية في المجاالت  في تقديم روسة لخدمة المصالح العامة وخاصةطة مدخ

معسكرات الالجئيين وضواحي  في هلناأ ةجتماعية والتنموية التي تساعد في تخفيف معانااإل

 .والقرى المدن

 

طوير كبر من خالل إعداد البرامج والخطط والوثائق التى تساهم فى تأالعمل بكفاءة  وفاعلية  ( و

تنقيح وتحسين ورقة ميثاق العمل  لىباإلضافة إ لي العام،االمجتمعي الخاص والنض العمل

 . والمستجدات اتلتطورلة كبموا شكل دوري ومستمر حتى تكونوالمبادىء المشتركة ب

 

مستمر فيما بينها في سبيل توحيد مواقفها وثيق وق بشكل يتنسالعلى التنظيمات السياسية  (  ز

، يات والدفاع عن مصالح مجتمعهادالتح ةجهالمو ةوالفعال يجاد الوسائل المناسبةوإ العملية

 تأدية مهامها والقيام بالدورلدعم التنظيمات السياسية  ىعلوعلى الجماهير بدورها أن تعمل 

ودورها قدراتها هداف ومصالح مجتمعاتها ولتعزيز أالمطلوب في التصدي وحماية 

 .لعامفي العمل الوطني ا ساهمةملل

 

للمساهمة في النضال العام من أجل   تمثلهممات في منظ على تأطير أنفسهمحث الشباب  ( ح

راطي باعتبارهم دعامة المستقبل، ومن أجل الدفاع عن مصالح الديمقعملية التحول 

  .وحقهم  في المشاركة العادلة في السلطة والثروة مجتمعهم 

 

والتنسيق بين المشترك دارة العمل إل مبتكرةو جديدةشكال عمل أر وسائل ويطوتخلق و ( ط

 ىالقصو ستفادة يات والقدرات البشرية لإلمكانالمختلفة وتوحيد رؤاها وتوجيه اإلونات كالم

  .هداف المجتمعأ ةخدمفي منها 

 

 رتوفي إيالء يجبعليه و، المادية الضرورية مكانياتإلعمل كبير يتطلب توفر ا يأإنجاز إن  ( ي

شتراكات والتبرعات من أعضاء جمع اإل وذلك عبر ،األهمية القصوى الدعم المادي

المادية دون أن  قدراتزيادة اللإضافية البحث عن وسائل وموارد ووأصدقاء المجتمع 

 المعتمدة. مبادئالهداف واأليتعارض ذلك مع 
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نظر لممثلي المجتمع وقواه المختلفة بصفة دورية لتبادل وجهات الومؤتمرات  ندواتعقد  ( ك

من  هالرتقاء بمستوى خطط وسياسات العمل المشترك بصورة تمكنللألداء التقييم المستمر و

 فاق المستقبل.اف آستشراتحديات الحاضر ول يلتصدا

 

اكز الدراسات والبحوث التعاون مع مرو، مجتمعالعنى بقضايا وهموم ت يالتدراسات عداد الإ  (ل

االهتمام بالدراسات حكم الرشيد والنظام  بناءو راطيةالديمقلى تعزيز إ ىتسع ياألخرى الت

 قامة مركز وذلك تمهيدا  إل .ودوره مجتمعالوالتوثيق للتصدي للتشويه الذي يتعرض له تاريخ 

 دراسات. للبحوث وال

 

فرص و االهتمام بمسألة التعليم بشقيه الكمي من حيث العدد والكيفي من حيث التخصصات  (م

فى مناطق اللجوء والمهجر والبحث عن جهات  خاصةو  لمجتمعاالدراسات العليا ألبناء 

 داعمة فى هذا المجال.

  

  يوطنالعلى المستوى  األهداف العامة: ( 1)

 

حكم القانون لنظام  األسساء سرإالديمقراطية و لممارسةاتقاليد و مفاهيم  ترسيخالعمل على   أ(

قامة المظالت إممثلة في  الخصوص تحققت في هذاالمكتسبات التي الحفاظ على و، رترياإفي 

  .ت الوطنيةلحوارل والندواتالمؤتمرات عقد  تقليدو، للقوى والمكونات الوطنية  الجامعة
 

لربطها  والسعيير النظام ودعمها يتشجيع أنشطة المنظمات الشبابية المعارضة والهادفة  لتغ  (ب

تغيير الديمقراطي وذلك لتوسيع مع األطراف األخرى من القوى الوطنية التى تعمل من أجل ال

 قاعدة العمل النضالى وتفعيله.

 

المصالح  خدمة لية أكبر من أجلوالتنظيمات الوطنية بفاعلية ومسؤو العمل مع كافة القوى ( ج

 الندواتعبر ع جميع الشركاء الوطنيين لتنسيق مخالل ا من وذلك وناتالمك جميعالمشتركة ل

 .األخرى المنابرو الحواروغرف 

 

من الخاصة المصالح بتبادل عتراف الماإلعلى  امع الشركاء على أسس واضحة بناء  العمل  ( د

الوصول الى جل من أ قصاء والدكتاتوريةضد الهيمنة واإل المشتركوضرورة النضال  ،جهة

من  بين الجميع لمشاركة العادلة في السلطة والثروةواالجامعة لح االحقوق والحريات والمص

  .جهة أخرى

 

 الجوار دولوالصديقة بصفة عامة  لدولاة مع حكومات وشعوب بناء عالقات استراتيجي ( ـه

بالسيادة المتبادل عتراف س المصالح المشتركة واإلحترام واإلاسأعلى بصفة خاصة وذلك 

وب شعو الشعب اإلرتريبما يخدم مصالح هذه العالقات  وتطوير، الحدود الدوليةوالوطنية 

من أجل قليمية والدولية إقامة عالقات وطيدة مع كافة المنظمات اإللى إ باالضافة ،المنطقة

ورنا كعضو فاعل فى وأيضا للعب د نا العادلة ونضال شعبنااياقضل  هاعمالحصول على د

 .من أجل خدمة قضايا السالم العالمي المجتمع الدولي
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مع البلدان  بر الحدودع جية مع امتدادات شعبنا ومجتمعاتهتعزيز وبناء عالقات استراتي ( و

 .بيننا المشتركة والمصالح  واصر الترابطأبما يخدم ويعزز  المجاورة

 

  الباب السادس: اآلليات

 

بين مختلف  ينجاز األهداف آنفة الذكر ولخلق رابط قوإل ترجمة الخطط والبرامج الخاصة بمن أج

 :نرىمجتمع الفعاليات 

 

مظلة جامعة لها وفق آليات عمل حديثة إنشاء با المجتمع القوى السياسية التي تنتمي لهذ أن تقوم  -0

 الضرورية النضالية تطوير وسائل عملها بما يمكنها من القيام  بالمهام لوخطط وبرامج مدروسة 

 .والمصلحة العامة على مستوى الوطن مجتمعاتهابلحفاظ على المصالح الخاصة ل

 

 دعم حشد اليعمل على  لهاإنشاء كيان جامع بلهذا المجتمع  التي تنتميالقوى المدنية  أن تقوم -1

 حافظ على المصالح العامة للمجتمع.بما يونشر الوعي بالحقوق  

 

يتم اإلتفاق عليها بين األطراف المعنية المدني بين القوة السياسية والكيان آلية تنسيق مشتركة  نشاءا -3

 .للمجتمعمهام بشكل يتوافق مع األهداف العليا البما يضمن تأدية 

 

 : ميثاق شرف للعمل المشترك

 

خالقية من شأنها أن تنظم أضع قواعد تحكم سيره وفق سلوكيات يستدعي وناجح إن أي عمل جماعي 

يتم اإللتزام بها من قبل ، المختلفة هسليمة بين أطراف فظ على عالقاتاحوتوير العمل وتساعد على تط

 :ف المشتركةبين األطرا التعامل والممارسة  ومراعاتها في الجميع 

 

، قبول واحترام االختالف والتباين في اآلراء والخيارات لألطراف المختلفة كسنة طبيعية للبشر   -0

وعلى الجميع  العمل ، بمصالح المجتمع يضربالعالقات البينية ويخل أن  وال يجب لإلختالف

ضحة تنظم وا ىبشكل مشترك في تحقيق المصالح األساسية العامة للمجتمع وفق قواعد ورؤ

التفاعالت والعالقات بين مختلف األطراف وتحدد المسؤوليات المتبادلة والضوابط  األخالقية 

 الملزمة للجميع.

 

ذلك الخاص كتري العام على مستوى الوطن ول التعدد المجتمعي والثقافي اإلراحترام وقبو  -1

لطريقة التي يراها مناسبة حقية أي مكون للتعبير عن نفسه بابأواالعتراف ، المنخفضات بمجتمع

مجتمع وجميع الالحقوق والحريات ومصالح واحترام ، له دون فرض وصاية عليه من أي جهة

 .في الوطنالشركاء 

كل الموارد والجهود والطاقات في سبيل تحقيق األهداف والحفاظ علي مصالح المجتمع  تسخير  -3

تناقضات وتثير ال كيذتالفات جانبية في قضايا وخوالعمل المشترك ضد النظام وعدم تبديدها 

 المشاحنات الضارة.
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والتشكيك فى المصداقية واغتيال  خرمن طرف آلاالمتناع عن شخصنة الخالفات واإلساءة   -1

 وكل عمل سلبي يعوق الجهد المشترك.، الشخصية والحمالت الجائرة ضد األفراد أو المنظمات

 

ياسة والدينية حواجز الخالفات الس زالةإعلى والعمل  رساء وترسيخ ثقافة التعاون والتعاضدإ  -5

إدارة الخالفات بأسلوب على قضايا الوفاق واإلتفاق و وذلك بالتركيز ثنيةاإلوية والمذهبية والثقاف

 .للمجتمع العليا لحاحضاري بما يخدم المصالحوارال

 

وتغليب المصلحة العامة  يالفرد هميته مقارنة بالعملأوتأكيد ضرورته وتشجيع العمل الجماعي   -1

 .للمجتمعات على المصالح الخاصة

 

وثائق أو اتفاقات قد تنبثق عنها  ياإللتزام بكافة األسس التي تم اإلتفاق عليها في هذه الوثيقة أو أ  -7

 والعمل على تحقيقها على أرض الواقع.

 

 خاتمة :

 

لمجموع  اتمكين يعدلقوى المهمشة إنما مكون من ا يبأن تمكين أ ةالتامعتقاد والقناعة إلا نم اإنطالق

سواء من جانب  تتعرض لإلقصاء والتغول على حقوقها من بعض الشركاء فى الوطن يالمكونات الت

دوره المهم فى النضال ولمساهمات هذا المجتمع  تقديرا  و ،النظام الديكتاتوري أو بعض قوى المعارضة

 . وينبعإلعداد هذه المبادرةالقوي  فعادال شكل فقد ت، هالواقع عليالمرير بمدى الظلم  حساساإلو يالوطن

اتساع رقعة أرضه وثقله بين  واضحة اللمفارقة ا جزئيا منهتمام بمجتمع المنخفضات اإلرترية اإل

حيث أنه و  ،من ناحية أخرى نضالهالمستحقة من ثمار لل وعدم جنيه، من ناحية يالنضال وسبقه يالسكان

وذلك نهبا لإلستيطان والجئوه يرزحون فى معسكرات الذل والهوان صارت أرضه المرتجى بعكس 

هذا المجتمع  يتعرض لذات التعسف  ولكون .الحاكمالديكتاتوري الشوفيني الطائفي  بسبب تعسف النظام

بدعاوى باطلة ال أساس لها من  بعض قوى المعارضة التي تمعن في إقصائه وتهميشه جانب من

ذا كان مجتمع المنخفضات قد أولى شأنه إهذا الوضع ما كان له أن يوجد أن بمنا  اـ  دراكإو، الصحة

 وما كان لهذا الوضع أن يستمر لو، العام يأواله واليزال للشأن الوطن ياإلهتمام الذمن  مايعادلالخاص 

ووضع خططا استراتيجية واضحة تحدد أهدافه  يأن مجتمع المنخفضات قد قام بترتيب بيته الداخل

رتجال. لذا وجب دق ناقوس الخطر اذ أن ا عن الفردية واإلالطرق العملية المؤدية اليها بعيد  النهائية و

الخاصة فحسب، بل  همكوناتطارفي إ رهضر رينحصلن الوطنية خروج هذا المجتمع من المعادلة 

سياسات  وسيفتح الباب على مصراعيه الستمرار يسلبا على مجمل العمل الوطنتأثيره  حبسسين

 مثلما، فى فئات دون غيرهاوالثروة السلطة الحق فى حصر  والتحاوم ءاإلقصاات الهيمنة ووممارس

، األمر السلطةمن تحالفات إلقصاء هذا المجتمع من معادلة وتالها نتج عن إتفاقيات لندن وما سبقها 

  المنطقة. إرتريا وتوتر مستمر في في عدم استقرار داخلي الذي أدى إلى 

 

لم الشمل هذه وإن بدت فى ظاهرها لمصلحة مجتمع المنخفضات، إال أن فوائدها لن وعليه فإن دعوة 

من التهميش  يتعان يجميع الفئات الت ي، بل سيشمل مردودها اإليجابعلى هذا المجتمعحصرية تكون 

معافى يسوده ووطن سليم بناء فى لمساهمة ل عياالعمل الجم تعززوحقوقها  يعلوالتعدي ت ائواإلفت
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المشاركة المتكافئة وديدنه العدل والمساواة  -يكفله الدستور ينظام حكم المركزظل السالم فى األمن و

 الديمقراطية وحكم القانون.رساء قواعد إالسلطة والثروة و في

لمجتمع المنخفضات  المدنيةلجمع شمل مختلف القوى السياسية و تدعو مبادرةوتبعا لما تقدم ولكون هذه 

لذلك تم عن مباديء جهة بعينها،  اتعبير   توليسمتفق عليها  ساسيةء أىومباد دنىأبرنامج حد  ضمن

مل على إثراء النقاش حولها المساهمة في تطوير هذه المقترحات والعتعميمها على المعنيين من أجل 

 لتكون ميثاقا جامعا للمجتمع ونبراسا ينير قبولهابالتوقيع ليتم  فحواها تفاصيل ىعلتفاق واإل يالتراضو

 .منها هداف المرجوةاأل تحقيقنحو طريق ال ويهدي الى

 

 ،،،،،،،،،،،،،،، وهللا ولي التوفيق

 

 

 لرابطة المنخفضات اإلرترية   سيسيةاللجنة التأ

 عنهم : 

 

 بريطانيا -أستاذ محمود محمد أبراهيم  - 0

 بريطانيا  -حامد عمر إزاز  -1

 بريطانيا -أمنه إدريس  -3

 كا أمري -محمود أدروب  -1

 أمريكا -إسماعيل سليمان آدم  -5

 السويد  -محمد إسحاق  -1

 ألمانيا -براهيم إجمال محمد  -7

 ألمانيا -طه يعقوب  -8

 استراليا       -حامد حاج على  -6

 

 لندن ـ المملكة المتحدة   
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