مبادرة:
االجتماع لحل معضلة الحكم يف إرتريا
العقد
ي
ضمن فعاليات المهرجان الثقاف الثالث لرابطة أبناء المنخفضات اإلرترية الذي أقيم ف لندن ،ى
ألق
ي
ي
الختام يوم  2إبريل
الحفل
خالل
ضافيا
خطابا
ابطة،
ر
لل
التنفيذي
المكتب
األستاذ محمود آدم ،رئيس
ي
 2017م تناول فيه العديد من القضايا المجتمعية والوطنية ،كان أهمها إطالقه مبادرة باسم رابطة
أبناء المنخفضات اإلرترية موجهة اىل جميع المكونات المجتمعية للشعب اإلرتري واىل قواه
أساس لحل مستدام لمعضلة
االجتماع كمبدأ
السياسية والمدنية تمثلت يف ضورة اعتماد العقد
ي
ي
الحكم يف إرتريا.
ى
الت
وكانت الرابطة قد تقدمت برؤيتها يف نفس هذا االتجاه ضمن ورقة قدمتها يف ورشة العمل اإلرترية ي
نوفمي 2015م يف فرانكفورت ،لبعض القوى السياسية
يوم  13و14
فيلسبيغ
نظمها معهد
ر
ر
ي
األلمان ،ي
والمدنية يف المعارضة اإلرترية من اجل التداول حول كيفية االنتقال اىل مرحلة ما بعد سقوط النظام
القائم.
كما أن الرابطة قد ّ
ضمنت رؤيتها هذه للحل  -منطلقة من قراءتها للواقع اإلرتري  -يف ورقة العقد
التأسيس للرابطة الذي
االجتماع والورقة السياسية اللتان تمت مناقشتهما وإقرارهما يف المؤتمر
ي
ي
ى
ضواح استوكهولم خالل الفية من  ١٨اىل  ٢١يوليو ٢٠١٦م.
انعقد يف
ي
ً
ً
يىل بتصورنا للعقد
فيما
قدم
ت
ن
،
المذكورتي
الورقتي
ف
جاء
ما
اىل
واستنادا
،
أعاله
ذكر
ما
عىل
تأسيسا
ر
ر
ي
ي
ى
المقيح كمدخل البد منه للوصول اىل حلول ناجزة لمجمل إشكاليات الرصاع والحكم يف
االجتماع
ي
إرتريا.
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المقدمة
ى
السبعي
الت وقعت خالل
ر
ان تحليل الوضع الراهن يتطلب منا أن نعود إىل الوراء الستعراض األحداث ي
سنة الماضية ى
الخطي .حينها سوف نالحظ أن ظاهرة
المصي
بسي األحداث نحو هذا
ر
ر
والت دفعت ر
ي
وه محاولة تذويب التنوع وصهره
محددة تطفو للسطح بشكل متكرر عند كل منعطف من ر
مسيتنا ،ي
يف بوتقة قالب واحد من خالل فرض الهيمنة من قبل النخب الكبساوية ،بدال من تحقيق شعار
ى
واالعياف بالواقع باعتباره الخطوة األوىل يف الطريق الصحيح ،وخاصة ان إرتريا
الوحدة يف التنوع،
ليست دولة ذات أغلبية مطلقة بحيث يستطيع أحد مكوناتها االجتماعية فرض إرادته عىل أقليات
السلم ربي جميع
ضئيلة وخانعة ،بل بالعكس فإن واقع تعدد األعراق والثقافات يتطلب التعايش
ي
ى
وغي العملية
المكونات عىل أساس االعياف والقبول بهذه الحقيقة .وال شك إن الحلول المبترسة ر
ى
الت جربت من قبل قد كلفتنا ثمنا غاليا يف األرواح والوقت:
لمشاكلنا ي
.1

بالنسبة لنا كدولة أفريقية ،كان لدينا فرصة للحصول عىل االستقالل الكامل يف وقت مبكر،
حي اختار جزء من شعبنا الوحدة مع إثيوبيا .وكحل وسط ربي الطرف
لكننا فوتنا تلك الفرصة ر
اىل
المؤيد للوحدة وأولئك الذين اختاروا االستقالل التام ،تم التوافق عىل قبول نظام حكم فيدر ي
ر
المباشة ،بل
ربي أثيوبيا وإرتريا .ولذا ،فإن إثيوبيا يف واقع األمر لم تحتل إرتريا بالقوة الذاتية
عي
تحقق لها ذلك من خالل مساندة جزء من شعبنا فضل االنحياز لمصالحه الخاصة ر
ى
ى
باف المكونات الوطنية الداعية إلنشاء دولة
الحدود ،بدال من مراعاة المصالح المشيكة مع ي
ى
اىل المتواضع الذي كان حصيلة لحل وسط
مس ىتقلة تسع الجميع .ولكن حت النظام الفيدر ي
اعتي ذلك يف نظر البعض اآلخر
توفيق يضمن بعض الحقوق األساسية للجميع وقتها،
ر
ي
ر
وبالتاىل عمل أنصار حزب الوحدة يدا
استقالال أكي من الالزم يبعد عن حضن "إثيوبيا األم"،
ي
عمىل أوال ،ثم قاموا بتقويضه تدريجيا
اىل من اي مضمون
ي
بيد مع إثيوبيا إلفراغ االتحاد الفدر ي
وحله يف نهاية المطاف.

.2

عندما خرس الشعب اإلرتري ى
الشكىل الذي أتاح له مساحة محددة من
حت ذلك االستقالل
ي
الحرية ،لم يعد أمامه من خيار سوى بدء الكفاح المسلح الستعادة حقه يف االستقالل الكامل.
ومرتا أخرى ،قاتلت النخب الكبساوية ر
برساسة بوقوفها إىل جانب إثيوبيا مشاركة يف تنفيذ
حمالت األرض المحروقة بهدف إخماد الثورة.
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.3

هيىل ماريام اىل
سيالس وصعود "الدرق" بقيادة منغستو
اإلمياطور هيال
بعد سقوط
ر
ي
ي
المسيح عموما تجاه الثورة ،مما
وإيجان يف مواقف أبناء الكبسا
السلطة ،حدث تحول شي ع
ي
ري
ر ئ
المفاح كان بصورة
التغيي
الكبساويي لالنضمام إىل صفوفها .وهذا
أدى إىل تدفق حشود من
ر
ر
ر
ى
والت أثرت بدورها عىل
الكبية يف أثيوبيا
رئيسية نتيجة انعكاس مباش للتحوالت السياسية
ر
ي
ى
الت كانت مهيمنة عىل سدة الحكم وحلفائها
موازين القوى ر
لغي مصلحة النخب التقليدية ي
المخلصي من نخب الكبسا يف إرتريا والذين خرسوا جميع االمتيازات السابقة جراء التطورات
ر
ى
الت أوصلت العسكر اىل سدة الحكم ،حيث بدأت الروابط الحميمة مع إثيوبيا األم يف
الجديدة ي
العكس لاللتحاق بالثورة .ولكن لم يمض
التحلل واالنفصام مما افض اىل التحول والتدفق
ي
الملتحقي الجدد
وقت طويل قبل ظهور الفجوة واالصطفاف اىل محاور متناحرة ربي أولئك
ر
الماض ،وبلغت
ومن سبقوهم يف الكفاح المسلح تماما كما حدث يف أربعينيات القرن
ي
حي قامت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا وبمساندة كاملة من الجبهة
الخالفات ذروتها ر
أجنت) ،بإخراج جبهة التحرير اإلرترية وجميع حركات التحرير
الشعبية لتحرير تجراي (كيان ر ي
األخرى من الميدان .وهكذا ،تمكنت الجبهة الشعبية من فرض سيطرتها الكاملة عىل المناطق
مصي إرتريا يف نهاية المطاف.
المحررة ،وانفردت بقرار التحكم يف مستقبل و ر

.4

وبعد االستقالل وصعود الجبهة الشعبية إىل السلطة ،رفضت التعامل مع كل التنظيمات
السياسية ،بل ومنعتها من المساهمة بأي دور يف بناء وإدارة البالد مدفوعة بنفس روح الهيمنة
ى
الت دأبت نخب التجرينية عىل ممارستها .أما أولئك الذين قبلوا بحل منظماتهم أو أحزابهم
ي
وفقا للوضع الذي فرض عليهم ،فقد ُسمح لهم بدخول البالد كأفراد ،ليواجهوا العزل
السياس الحقا .مما دفع البعض للمغادرة إىل المنق مرة أخرى ،أما من كانوا أقل
واالضطهاد
ي
حظا منهم فقد تمت تصفيتهم أو ما زالوا يقبعون يف غياهب السجون.

.5

مناح الحياة :كاللغة ،الثقافة،
تبت النظام ممارسة وسياسة الهيمنة الكبساوية يف جميع
ي
المصيية ،ى
وحت إعادة كتابة
واالقتصاد ،والوظائف المدنية والعسكرية وقنوات اتخاذ القرارات
ر
تاري خ البالد بصورة محرفة ومشوهة وبما يتناسب ويتوافق مع رؤاهم وأهدافهم .ومن
المعروف لكل من يهمه أمر الوضع يف إرتريا اليوم ،أن المعارضة للنظام الدكتاتوري نفسها
تعان من االنقسامات المختلفة جزاء منها عىل ذات الفواصل العمودية القديمة تقريبا،
ي
التغيي المنشود يف
وكنتيجة لذلك ،نشهد عدم قدرتها يف توحيد جهودها من أجل تحقيق
ر
البالد.
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االجتماع
رؤيتنا للعقد
ي
إننا نؤمن بأن من اهم واجباتنا المساهمة الفعالة يف البحث الجاد عن الحل الناجع لمعضلة مستقبل
عي التواصل مع كافة األطراف المعنية لخلق توافق حول شكل نظام الحكم
الحكم يف إرتريا ،وذلك ر
ى
المستقبىل الذي يقوم عىل أساس االعياف بالتعدد اإلرتري القائم وبما يضمن حقوق وحريات
ي
ومصالح جميع المكونات الوطنية ضمن الصيغة المناسبة لنظام حكم ال مركزي دستوري قائم عىل
قواعد التعدد والديمقراطية وحكم القانون والمشاركة العادلة لتقاسم ر
جازمي
اليوة والسلطة .ونعتقد
ر
بأن الحل العادل والدائم لمعضلة مستقبل الحكم يف إرتريا واستقرار البلد وتقدمها بما يضمن تحقيق
المعنيي ال يمكن الوصول اليه إال من خالل إبرام عقد
أهداف وطموحات كل أصحاب المصلحة
ر
اجتماع يحظ بإجماع ورض كافة األطراف صاحبة المصلحة الحقيقية يف الوطن.
ي
ى
الوطت
الت تقوم عليها مبادئ وبنود الدستور
يجب أن يشكل هذا العقد
ي
االجتماع القاعدة المتينة ي
ي
الذي يحدد وينظم كيفية حكم البالد وإدارة شؤونها بشكل راشد ،ودور وعالقة الحكومة بالشعب.
وحسب وجهة نظرنا ،ولفائدة إيجاز الجوانب الواردة تفصيليا يف اورقنا المتعلقة بالبنود المطلوب
االجتماع.
التوافق عليها لتشكل أسس العقد
ي
الوطت تجاه مجتمعنا بشكل خاص
لذلك ،وانسجاما مع قناعتنا ومبادئنا الراسخة وانطالقا من واجبنا
ي
والشعب اإلرتري بشكل عام ،فإننا مصممون عىل أن نكون ً
جزءا من الحل الذي من شأنه المساهمة
يف الخروج من هذه الحلقة المفرغة والمساعدة يف تجاوزها.
ينبغ عىل جميع األطراف المعنية الوصول اىل اتفاق حول طبيعة النظام الذي من شأنه
وعليه،
ي
ى
اجتماع
استيعاب جميع أصحاب المصلحة يف الوطن ولن يتأن ذلك إال من خالل التوافق عىل عقد
ي
ى
المشيكة لجميع المكونات من خالل
يستوعب تعددنا ويكفل ضمان الحقوق والحريات والمصالح
ر
تبت شكل مناسب للدولة يرتكز عىل أساس الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة يف تقاسم اليوة
ي
والسلطة .ونعتقد حقا أن هذا من شأنه تحقيق أهداف وتطلعات الجميع ،كما سيحافظ عىل الوئام
السلم ،وصوال إىل بناء وحدة وطنية مستدامة يف إطار التعدد يف دولة حرة
االجتماع والتعايش
ي
ي
ر
المعنيي يف رسم وصياغة واعتماد هذا العقد
ديمقراطية .ومن الرصوري أن يسهم جميع الرسكاء
ر
ى
وطت من شأنه تحديد وتنظيم الكيفية
اض عليه ،ليشكل أساسا لسن دستور
ي
االجتماع الجديد والي ي
ي
ى
عيها حكم البالد وشعبها .ونرى يف هذا الخصوص أن المنطلقات التالية يجب ان تشكل
الت سيتم ر
ي
االجتماع الجديد:
المرتكزات الرئيسية لبناء وحدات العقد
ي
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أ) الوحدة والتنوع
الحاىل المفعم بالشك والخوف وانعدام الثقة ربي المكونات االجتماعية اإلرترية المختلفة،
ان الوضع
ي
ى
الت
يعود يف األساس إىل ما تراكم من معاناة خالل سنوات طويلة نتيجة سياسات الهيمنة واإلقصاء ي
ى
الت يتبعها
مورست ضد معظم المكونات الوطنية .وال يمكن النظر اىل سياسة الهيمنة واإلقصاء ي
الحاىل إال عىل إنها مواصلة إلرث النخب التجرينية الحاكمة منذ أربعينيات القرن
النظام الدكتاتوري
ي
الماض .وعىل الجميع أن يدركوا ويقبلوا بحقيقة أن إرتريا ليست كما يروج النظام والمتعاونون معه
ي
ينبغ تأسيس الوحدة
وعليه،
–
واحد
رجل
قلب
عىل
واحد،
شعب
–
"
لت
حادى
هزن
"حادى
ر
ر
ي
ى
الوطنية الدائمة عىل أساس اإلرادة الطوعية لجميع المكونات الوطنية واالعياف المتبادل فيما بينها
بالتعدد مع اإلقرار بضمان مصالح جميع المكونات وحقوق المواطنة الكاملة والمتساوية لكل األفراد
والجماعات الوطنية ،ى
نرس أساسا متينا إلقامة وحدة وطنية حقيقية ومستدامة.
حت
ي
ى
االعياف والقبول بهذا الواقع بكل تجلياته
وبما أن إرتريا من البلدان متعددة األعراق والثقافات ،فإن
يعتي الخطوة الصحيحة نحو معالجة مشاكلنا المزمنة.
العرقية والثقافية والدينية واللغوية ر

ب) الدين
ى
الت يعتنقها سكان البالد باعتبار ذلك من
يجب ضمان حرية العقيدة والعبادة لجميع أتباع ْ الديانات ي
الحقوق اإلنسانية األساسية وال ينحرص حق أت َباع هذه الديانات يف ممارسة شعائرهم التعبدية
فحسب ،بل يجب ان يتعداها لي شمل إدارة كافة شؤونهم الدينية باستقاللية ضمن نطاق القانون
وغيها من األصول التابعة
ودون أي تدخل من الدولة .ويشمل ذلك حماية جميع الممتلكات الوقفية ر
توفي المساعدات الالزمة وذات الصلة عىل حد سواء للكل .كما يجب أن تكون الدولة
لألديان ،مع ر
عىل مسافة واحدة من جميع األديان.

ت) المصالحة الوطنية
ً
ً
وشعبا ى
سياس وثورة مسلحة ،خاض
كفاح
عملية
خضم
ف
اع
رص
ال
من
عصيبة
ات
في
أرضا
لقد عشنا
ي
ي
ً
سي العملية النضالية سلسا،
خاللها شعبنا معارك يف ظروف صعبة ومريرة من أجل التحرير .ولم يكن ر
خطية جراء ما صحبه من الخالفات والرصاعات الداخلية اىل حد االقتتال ربي
بل مر بمنعرجات
ر
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االجتماع اىل أشالء .لذلك صار من األهمية بمكان
األطراف المختلفة مما أدى اىل تمزيق النسيج
ي
متي لمستقبل
إجراء مصالحة من شأنها رتق هذا النسيج
االجتماع الممزق وذلك لرصورة بناء أساس ر
ي
البالد بمشاركة الجميع ،ى
حت يستعيد المجتمع اإلرتري عافيته ويعمل عىل تطبيع أوضاعه للتعايش
مستقبال يف سالم ووئام .وال شك أن ذلك لن يتحقق إال من خالل التصدي لمعالجة المظالم
والتجاوزات والمرارات ى
لتمكي هذه األمة من التغلب عىل
المياكمة عىل مر الزمن بطريقة صحيحة
ر
والمض قدما يف طريقها إىل المستقبل بثقة وثبات.
الماض األليم
رواسب
ي
ي
تعتيان اليوم من أنجع الوسائل
من المسلمات أن المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية الناجزة
ر
ى
للتعاف من
الت مرت بتجارب مماثلة لحالة شعبنا ،وذلك
ي
المطبقة من قبل العديد من الشعوب ي
ى
الت تعرضت لها .وينطوي ذلك عىل خوض عمليات عالجية
المآس والصدمات االجتماعية العميقة ي
ي
ى
بتوفي تعويضات عن الخسائر
وعلم،
الت ارتكبت ،عىل نحو صحيح
معقدة
ر
للتعامل مع المظالم ي
ي
ى
المادية الميتبة ،وإزالة بؤر وأسباب التوتر الستعادة الثقة المفقودة ربي المكونات االجتماعية وذلك
تدابي خالقة ومبتكرة لعملية إعادة بناء الثقة وفق مناهج وآليات تتناسب مع ظروفنا
من خالل وضع
ر
المتفردة.
عىل الرغم من أن هذه العملية ال يتوقع لها أن تبدأ فورا وقبل المرحلة االنتقالية ،إال أنه من الرصوري
ى
الت يجب اعتمادها وتطبيقها عىل
التوصل اآلن إىل اتفاق بشأن ضورتها ووضع المبادئ األساسية ي
ويستدع ذلك تشكيل لجنة للمصالحة تضطلع بمهمة جمع وتحري الحقائق واألدلة
أرض الواقع،
ي
ذات الصلة لتتمكن من اإلشاع يف تنفيذ العدالة االنتقالية الناجزة خالل المرحلة االنتقالية.

ث) األرض
ر
األكي أهمية
تعتي
يمكن الجزم بأن غالبية  -إن لم يكن جميع
اإلرتريي  -يؤمنون بأن قضية األرض ر
ر
مصي الوحدة الوطنية والتعايش السلم ،ى
ومرض،
والت إن لم تحل بشكل صحيح
وخطورة عىل
ر
ٍ
ي
ي
يفض إىل
سوف تزج بالبالد إىل أعماق هاوية سحيقة لتغرق يف دوامة ضاع وعدم استقرار يمكن ان
ي
تعتي مسألة األرض ذات
اندالع حروب أهلية كارثية تزعزع وحدة البالد ووجودها .عالوة عىل ذلك ،ر
أهمية بالغة بالنسبة للمنخفضات اإلرترية ،حيث ظلت عدة أطراف تعتقد وتترصف وكأن
المنخفضات ال تزال تخضع لقرار الدومنياىل ر ئ
اإليطاىل
ست الصيت منذ إصداره تحت حكم االستعمار
ي
وف المنخفضات بشكل خاص
يف عام 1893م والذي ر
اض الخصبة يف إرتريا عامة ي
يعتي معظم األر ي
اض الصالحة للزراعة يف
ملكية خالصة للدولة ،حيث شمل ذلك القرار مساحات شاسعة من األر ي
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اض المنخفضات ملكية مشاعة ولم تصبح فقط
منطقة المنخفضات .ومنذ ذلك
الحي ر
ر
اعتيت أر ي
ر
القاطني عليها للخطر
المعيس للرعاة وبقية
خاضعة للمصادرة وسوء االستخدام وتعريض النمط
ر
ي
المناف
كبية لإلهمال وسوء االستخدام
فحسب ،بل أيضا لتعرية تربتها الخصبة لعوامل ترجع بدرجة ر
ي
لالعتبارات البيئية السليمة .وقد واصلت الجبهة الشعبية الحاكمة هذه السياسة الجائرة تحت ذرائع
اض قد هجروها إىل األبد منذ السنوات األوىل
مختلفة واهية منها أن السكان
ر
األصليي لهذه األر ي
متجاهلي حقيقة أنهم طردوا قرسا من منازلهم تحت اإلرهاب وسياسة األرض
للكفاح المسلح،
ر
ى
ى
سيالس ،كما يردد االدعاء الباطل عمدا
الت قام بها نظام هيال
التطهي
المحروقة وحمالت
ر
ي
العرف ي
ي
اغبي يف العودة إىل مواطنهم األصلية ،بل يفضلون البقاء بشكل دائم يف مناطق
وزورا بأن أهلها ر
غي ر ر
والمتعاوني معه ان يغلقوا أبواب العودة أمام
اللجوء الحالية يف محاولة تضليلية ورغبة خبيثة للنظام
ر
ى
ه
أصحابها وتكريس واقع االستيطان باعتبار ان لهم وطنا بديال .لكن الحقيقة ي
الت ال يمكن إنكارها ي
الحاىل هو المسئول األول من وضع عقبات
أنه رغم رغبتهم واستعدادهم الكامل للعودة ،إال أن النظام
ي
ال حرص لها أمام عودتهم الطوعية إىل أرض الوطن .وتحت هذه الذرائع يستمر ارتكاب معظم
وه تجاوزات ال تهدد الحياة المعيشية برمتها فحسب ،بل تهدد
التجاوزات بحق األرض وأصحابها ي
وجود مجتمع المنخفضات ذاته.
األصىل ألي مجتمع ،سواء كانت مملوكة ألفراد أو
اض الواقعة ضمن حدود الموطن
تقليديا ،ر
ي
تعتي األر ي
المعي.
اض مع القواعد
جماعات ،حقا أصيال للمجتمع
ر
وبالتاىل ،يجب مراعاة توافق ملكية األر ي
ي
واألعراف التقليدية المعروفة والمتعامل بها تاريخيا من قبل المجتمعات المعنية يف المناطق
المختلفة ى
عي العصور ،وذلك لكون هذه
والت أثبتت
اض ر
مالءمتها وصالحيتها يف إدارة وملكية األر ي
ي
ى
اض يف المناطق
التدابي
ر
ر
والقواني التقليدية تعيف بالحق المطلق للمكونات االجتماعية يف ملكية األر ي
ر
ى
ى
والت قبل بها الجميع منذ القدم كرسط للحفاظ عىل التعايش
الت توارثتها عن أسالفها ر
عي التاري خ ،ي
ي
السلم القائم فيما بينهم.
ي
لذلك ،فإن كل االنتهاكات المرتكبة بما ال يتفق والتقاليد واألعراف المذكورة آنفا ،سواء تمثل ذلك يف
ى
الت
اض أو إعادة توزيعها أو ر
تغيي حدود المقاطعات من خالل السياسات القرسية الجائرة ي
مصادرة األر ي
غي قانونية والغية ،ويجب التعامل معها
تعتي ر
تم تنفيذها ،وما ترتب عليها من إجراءات ،وقرارات ر
عىل هذا األساس بما يف ذلك جميع أشكال التمليك وعمليات إحالل آخرين جدد وتوطينهم مكان
ألصليي ى
اإلثيون يف مناطق المنخفضات
الحاىل أو نظام االحتالل
والت تمت عىل يد النظام
السكان
ر
ري
ي
ي
ر
عيي.
وأماكن أخرى دون الحصول عىل رض وموافقة أصحاب األرض الرس ر
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عىل الرغم مما تقدم ،نعتقد أنه من حق أي مواطن إرتري العيش والعمل ،بل ى
وحت امتالك األرض من
خالل اإلجراءات القانونية والتعامل مع أصحاب األرض ر
عيي يف أي جزء من البالد ،سواء كان ذلك
الرس ر
ئ
المبدن بأي حال من األحوال الهجرة المنظمة
يف المنخفضات أو المرتفعات ،وال يشمل هذا القبول
ى ي
غي ذلك بما ييتب عليه من استيالء عىل األرض وإزاحة
إلقامة مستوطنات جماعية سواء بالقوة أو ر
أصحابها األصليي أو تغيي ى
اليكيبة الديموغرافية.
ر
ر
ّ
المالك ر
عيي ،ليتم بموافقتهم الكاملة الوصول إىل
عالوة عىل ما تقدم ،يمكن إجراء مشاورات مع
الرس ر
تسويات ى
وف نفس الوقت تأخذ يف االعتبار
تعيف بحقوق الملكية الكاملة ألصحاب األرض
ر
األصليي ،ي
احتياجات ومصالح اآلخرين يف البالد.

ج) الالجئون
ر
مباشا بمسألة األرض وحقوق الملكية
ه األخرى قضية مهمة وترتبط ارتباطا
ان قضية
ر
الالجئي ي
ى
ينبغ حلها بشكل صحيح.
الت
وانتهاك حقوق اإلنسان والمواطنة األساسية ي
ي
أجيوا
الالجئي الذين ال يزالون
المجموعات األوىل من
قابعي يف مخيمات البؤس يف رشق السودان ،ر
ر
ر
الماض نتيجة لحمالت األرض المحروقة
قرسا للفرار بحياتهم يف أواخر الستينيات من القرن
ي
والمتعاوني معه من وحدات الكوماندوس والمليشيات
اإلثيون
العسكرية المتكررة من قبل الجيش
ر
ري
كبية إىل رشق السودان خالل العقود
المسلحة .واستمرت موجات قدام
الالجئي يف التدفق بأعداد ر
ر
ى
ى
الت جعلت الحياة
التطهي
التالية بسبب تواصل الحمالت العسكرية وغارات
ر
العرف الوحشية ي
ي
الالجئي بالتعاون مع
الطبيعية يف مواطنهم مستحيلة .وبعد االستقالل ،جرت محاوالت إلعادة
ر
غي جادة من قبل حكومة الجبهة الشعبية.
المفوضية العليا لغوث
الالجئي ولكنها كانت محاوالت ر
ر
ورغم ذلك ى
حت أولئك الذين اختاروا العودة الطوعية ،لم يسمح لهم بالعودة إىل قراهم وبلداتهم
األصلية ى ُ ِّ
اجيوا للسكن يف مناطق قاحلة ذات موارد شحيحة مع عدم
الت هجروا منها أصال ،لكنهم ر
ي
توفي ما يستلزم ألبسط مقومات الحياة الكريمة يف تلك المناطق عىل المدى الطويل .وكانت النتيجة
ر
وف خضم هذه العملية،
موجات معاكسة أخرى من الهجرة للعودة إىل مخيمات
ر
الالجئي يف السودان .ي
وغي مدروس سحب
فقدوا الصفة القانونية للجوء ألن الهيئات الدولية المعنية قررت بشكل متعجل ر
صفة وامتيازات ر ئ
اإلرتريي اىل اللجوء مجددا بعد
الالح منهم بفرضية عدم وجود أسباب قاهرة تدفع
ر
االستقالل وذلك بدعوى أن إرتريا أصبحت بلدا آمنا.
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الالجئي الجدد ،وخاصة بعد االستقالل ،هو نتيجة طبيعية للظلم والوحشية واالنتهاكات
ان تدفق
ر
ى
ى
الت يقيفها النظام مثل السجن االنفرادي والتعذيب واإلعدام خارج نطاق
الصارخة لحقوق اإلنسان ي
وه يف الواقع أعمال
المحاكمات القانونية واإلخفاء القرسي والخدمة الوطنية ر
غي المحددة األمد ،ي
ى
الت ال تطاق ،يضطر
سخرة مفتوحة تتم عىل يد النظام الدكتاتوري
الحاىل .حيال هذه الظروف ي
ي
معرضي أنفسهم لمخاطر مهلكة عىل أيدي مهرن ر
البرس
كبية
الشباب إىل مغادرة بالدهم بأعداد ر
ر
ري
عي الصحاري والبحار ،حيث غرق اآلالف يف البحر أو ماتوا من العطش يف الصحراء أو
ورحالت خطرة ر
فقدوا أجزاء من أجسادهم عىل أيدي تجار األعضاء ر
البرسية.
ى
الالجئي القدام والجدد يف العودة
االعياف والتأكيد عىل الحق المطلق لجميع
أصبح من الرصوري
ر
ى
ر
ى
الت
دون قيد أو شط إىل أوطانهم األصلية وحقهم يف المطالبة باسيداد أراضيهم وأسلوب الحياة ي
توفي الدعم الالزم والتعويض المناسب إلعادة تأهيلهم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم
اعتادوا عليها مع ر
الطبيعية يف مواطنهم األصلية.
وعليه من واجب الجميع التأكيد والمطالبة بحقهم ر
المرسوع يف العودة وندعو جميع الدوائر المعنية،
المرسوع واعتبار ذلك أولوية ومسؤولية ى
ى
لالعياف بهذا الحق ر
مشيكة للجميع
بما يف ذلك رشكاء الوطن
يجب ى
االليام بها والعمل عىل تحقيقها من كل األطراف فور سقوط النظام الدكتاتوري وخاصة هؤالء
ر
األكي عرضة للمخاطر واألقل حظا يف توفر االحتياجات األساسية والذين يقبعون منذ
الالجئي
ر
خمسي عاما يف مخيمات اللجوء يف السودان.
ر

ح) اللغة
ينبغ النظر اىل مسألة اللغة يف سياق الحقائق عىل أرض الواقع ،والتأري خ والعقود والمواثيق
ي
.
وف
مصالحهم
يمثل
وما
يريدون
ما
ألنفسهم
يختاروا
أن
ف
الناس
وحقوق
ورغبة
السابقة
االجتماعية
ي
ي
ى
بعي االعتبار:
أخذها
الت يجب
ر
هذا الصدد ،نورد بعض الحقائق ي
أوال:

تلت
إرتريا بلد متعدد اللغات وال يوجد إجماع يف اآلراء لصالح استخدام لغة واحدة ر ي
احتياجات ومصالح جميع المكونات.

ثانيا:

حي اختارت بقية المكونات اللغة العربية،
اختار المسيحيون يف كبسا اللغة التجرينية يف ر
اىل رقم  .38وتجدر اإلشارة هنا اىل ان خيار اللغة العربية
ومن هنا جاء قرار الدستور الفيدر ي
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ى
مسلم إرتريا لم يأت من فراغ ،حيث ان اللغة العربية كانت
الت تمثل
لبقية المكونات ي
ي
حاضة يف حياتهم وكانت لغة الدين والثقافة ولغة المعامالت اليومية يف الدواوين
الحكومية واألحوال الشخصية ولغة التجارة والعقود والمواثيق يف العهود السابقة لتأسيس
إرتريا ى
يطانيي.
والي
وحت يف عهد
اإليطاليي ر
ر
ر
ثالثا:

ى
الت انتهكها
اىل وكان أيضا من أوائل الحقوق ي
كان موضوع اللغة أحد ركائز االتحاد الفيدر ي
الرسميتي وقتها.
اللغتي
سالس باعتماد األمهرية بديال عن
هيىل
ر
ر
ي
نظام ي

رابعا:

اللغتي كخيار متفق
وف مرحلة الثورة كانت اللغة واحدة من اهم المرتكزات وتم اعتماد
ر
ي
عليه وينعكس ذلك ى
حت يف وثائق كافة التنظيمات المعارضة حاليا.

خامسا:

غي الممكن من الناحية العملية
بما أن إرتريا دولة
صغية ذات مكونات متعددة فانه من ر
ر
تسيي أمور الدولة يف الدواوين الحكومية والتعليم .ومع ذلك أقر
استخدام جميع لغاتها يف
ر
اىل بحق جميع المكونات اإلرترية يف استخدام لغاتها وتطويرها وقد وردت
الدستور الفيدر ي
يىل:
نصا يف القرار المذكور أعاله كما ي
ى
الت يتحدث بها ويكتبها جماعات مختلفة من السكان يجوز العمل بها يف صالتهم
“اللغات ي
بالحكومة كما لهم حرية استعمالها يف أغراضهم الدينية والتعليمية وف جميع مظاهر
التعبي عن الرأي طبقا للعرف السائد”
ر

سادسا:

واضعي كل ما سبق يف االعتبار ،نؤكد ان جميع اللغات اإلرترية يجب ان تعامل عىل قدم
ر
القانون واألهمية وحق االستخدام يف جميع جوانب الحياة،
المساواة من حيث الوضع
ي
عي الزمن تحت رعاية الدولة.
وكذلك حقها يف التطور ر

سابعا:

التاريح والمالبسات المتعلقة به
نؤكد ان كل ما ورد أعاله هو فقط من قبيل إيراد السياق
ي
ويلت
وان األصل يف موضوع اللغة هو االختيار الحر من جميع المكونات لما تراه مناسبا لها ر ي
احتياجاتها اللغوية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية دون إمالء من أي طرف كائنا من
ى
الحقيق للقبول بالتنوع يف إطار الوطن.
كان ألن هذا هو المعت
ي
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ثامنا:

نؤكد ان خيارنا هو اعتماد اللغة العربية لغة رسمية لمجتمع المنخفضات الستخدامها يف
الدواوين الحكومية وجميع الجهات الرسمية ومختلف المعامالت التجارية وان تكون لغة
التعليم يف مرحلة األساس.

تاسعا:

بما ان ن ظام الحكم الذي نناضل من أجله هو النظام الالمركزي الدستوري ،فإننا نؤكد عىل
تضمي اللغة العربية يف كل ما يخص األعمال الرسمية للحكومة عىل مستوى الوطن.
ر

خ) االقتصاد
والرع وما ىييتب عليها من المعامالت التجارية
الصغية والبدائية
يشتغل غالبية السكان يف الزارعة
ر
ي
والخية
ذات الصلة باالقتصاد التقليدي الذي يتطلب تطويره عن طريق إدخال اآلالت واألساليب
ر
ى
تق إىل الجودة ومستوى
االقتصادية الحديثة
ر
لتحسي نوع وكمية اإلنتاج يف المجاالت المختلفة رلي ي
المعايي العالمية.
اإلنتاجية المتطابقة مع
ر
القطاعي العام
يجب عىل الدولة اعتماد اقتصاد مختلط بحيث تتخذ األنشطة االقتصادية يف
ر
متوازيي ،للحفاظ عىل توازن المصالح ربي القطاع الخاص الذي يسغ اىل تحقيق
خطي
والخاص
ر
ر
األرباح لألفراد والقطاع العام الذي يهدف لتقديم الخدمات الرصورية العامة لقطاعات الشعب.
قواني من شأنها تشجيع وجذب االستثمارات المحلية والخارجية
ويمكن استكمال ذلك بوضع
ر
القطاعي ،مع تقديم حوافز لزيادة تنشيط االقتصاد ،وتطوير صناعة التعدين
لتطوير وتحديث
ر
والسياحة والتجارة والصناعات الحرفية.
كما يجب أن تعظ أولوية للتنمية االقتصادية والتعليمية يف المناطق اإلرترية المتخلفة والمحرومة
ر
ى
األكي للتبعات
المعيس بسبب تحملها العبء
تدن المستوى
الت
ر
تعان من ي
ي
والفئات االجتماعية ي
ي
الوخيمة لحرب التحرير المدمرة ،ونتيجة لتعرضها لإلقصاء الممنهج والسياسات الظالمة يف العهود
االستعمارية وكذلك ف ى
التميي
فية ما بعد االستقالل .ويمكن تحقيق ذلك كله من خالل اعتماد مبادئ
ر
ي
لتمكي المناطق األقل نموا والفئات االجتماعية المستضعفة من اللحاق بركب المجتمعات
اإليجان
ر
ري
ر
األخرى األكي حظا ،لتحقيق التنمية المتساوية يف جميع أنحاء البالد.
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د) العالقات الدولية
بما أن السياسة والعالقات الخارجية تتمثل بشكل عام يف األنشطة والعالقات الدبلوماسية يف تعامل
يتعي عىل إرتريا اتباع السياسات
دولة ما مع الدول األخرى للحفاظ عىل المصالح المتبادلة فيما بينها ،ر
ى
الت تهدف يف المقام األول لحماية وتحقيق المصالح واألهداف الوطنية ،باإلضافة إىل تعزيز التعاون
ي
ينبغ عليها
والدوىل وفقا للقواعد الدبلوماسية المقبولة والمتداولة عالميا .لذلك
اإلقليم
عىل النطاق
ي
ي
ي
بذل كل الجهود من أجل:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

ى
واحيام المصالح الوطنية المتبادلة ربي الدول والعمل عىل تحقيقها بكل السبل.
مراعاة
ى
مراعاة وصون مبدأ المساواة ربي الدول واحيام سيادتها الوطنية عىل أراضيها.
السلم ربي الدول وخاصة ربي الدول المجاورة.
الحفاظ عىل التعايش
ي
ى
تحسي
الت من شأنها
ر
المصادقة عىل جميع االتفاقيات والمعاهدات ى الدولية واإلقليمية ي
الدوىل وخدمة مصالحنا الوطنية واالليام بتنفيذ االتفاقيات والمعاهدات الدولية
التعاون
ي
وغيها من االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية عىل أكمل وجه.
المتعلقة بحقوق اإلنسان ر
ى
بناء وتطوير عالقات خاصة وقوية مع دول الجوار بما يعزز المصالح المشيكة والعالقات
ى
المشيكة.
عي الحدود
التاريخية والثقافية ربي امتدادات الشعوب ر
االنضمام كعضو فاعل ونشط يف جميع المنظمات السياسية واالقتصادية والدينية ،اإلقليمية
ى
والتعليم
الثقاف
الت من شأنها خدمة مصالحنا الوطنية ،وتشجيع التطور
ي
منها والدولية ي
ي
واالجتماع ،وتعزيز التفاهم والعالقات ربي الشعوب من مختلف البلدان.
ي
ى
ى
بما إن النظام اإلرتري القائم لم يحيم أي من الياماته الدولية حسب ما هو متوقع من أي
الدوىل ،بل تترصف دائما كدولة مارقة ،فالبد من ان تقوم أي
عضو مسئول يف المجتمع
ي
ئ
الخاط.
حكومة مستقبلية بمراجعة وتصحيح هذا الوضع

ذ) نظام الحكم
ر
أوال:
الفتة االنتقالية
ى
تغيي النظام ر
ى
مباشة ،إنشاء حكومة دستورية دائمة،
سيكون الهدف
الت تعقب ر
األساس للفية ي
ي
التغيي .ومن الرصوري أن يتفق جميع أصحاب المصلحة عىل
بغض النظر عن أداة أو آلية
ر
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كيفية تشكيل الحكومة المؤقتة ووضع ى
الفية الزمنية لها وتنفيذ خارطة الطريق المفصلة
إلنجاز المهام المطلوبة منها بنجاح.
االنتقال
ثانيا :المجلس
ي
ممثىل جميع األحزاب والمنظمات السياسية المعارضة
تشكيل مجلس مؤقت يتألف من
ي
التغيي وأصحاب الكفاءات ،ليكون بمثابة برلمان مؤقت
للنظام ،والمكونات الوطنية وقوى
ر
يضطلع بمهمة إنشاء حكومة مؤقتة ،ووضع ميثاق شامل وخارطة طريق مفصلة إلنجاز مهام
ى
الفية االنتقالية بنجاح.
ثالثا :الحكومة المؤقتة
مؤهلي لترصيف شؤون البالد ،ويعكس بشكل صحيح
رئاس يضم أشخاصا
تشكيل مجلس
ر
ي
التنوع اإلرتري من خالل تمثيل مختلف المكونات يف تشكيلة الحكومة المؤقتة.
تتمثل المهمة الرئيسية للحكومة المؤقتة ف ر
اإلشاف وإدارة شؤون البالد يف الداخل وتقديم
ي
كافة الخدمات للجمهور ،وإدارة العالقات الخارجية ،ووضع األساس لنجاح العملية االنتقالية
المنبثقتي عن العقد
اط دستوري دائم وفقا للميثاق وخارطة الطريق
ر
إىل نظام حكم ديمقر ي
االجتماع المتفق عليه .وتشمل واجباتها صياغة دستور للبالد وتشكيل لجان متخصصة مثل:
ي
الالجئي ،قضايا األرض ،االنتخابات ،لجان
المصالحة الوطنية ،العدالة االنتقالية ،إعادة
ر
صياغة الدستور ،الخ.
من أجل ضمان االستقرار وتحقيق انتقال ناجع إىل إقامة حكومة دستورية ديمقراطية ،يجب
مراقبة العملية االنتقالية عن كثب من قبل المنظمات اإلقليمية والدولية المحايدة مثل األمم
ى
وغيها.
األورون واالتحاد
المتحدة واالتحاد
األفريق والجامعة العربية ومنظمة اإليغاد ر
ري
ي
رابعا :الحكومة الدستورية
اط دستوري هو الخيار األفضل بالنسبة لبلد
يف اعتقادنا أن اعتماد نظام حكم المركزي ديمقر ي
يتمي بالتنوع مثل إرتريا ،ذلك أن نموذج الحكومة الالمركزية من شأنه أن يضمن التقاسم
ر
ر
والوطت.
المستويي المحىل
العادل للسلطة واليوة ربي جميع المكونات عىل
ر
ي
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اط دستوري ،يقوم عىل أساس التعددية الحزبية ويتكون من
نظام حكم المركزي ديمقر ي
ى
ر
والت نرى أيضا أنها لن تكون
السلطات الثالث المستقلة :الترسيعية والتنفيذية والقضائية،
ي
مكتملة دون وجود السلطة الرابعة ممثلة يف حرية الصحافة ووسائل اإلعالم المستقلة.
وينبغ أن يستند نظام الحكم عىل الحقوق الدستورية والمبادئ الديمقراطية ،والعمل
ي
حكوم يتسم بالشفافية والمساءلة ضمانا إلرساء
وجهاز
العمل،
سي
وفعالية
،
المؤسس
ر
ي
ي
وتوفي فرص متساوية لجميع
سيادة القانون ،والمساواة يف الحقوق والحريات األساسية،
ر
المواطني.
ر
ى
المقيح للحكم هو الطريقة الوحيدة الممكنة لمعالجة
أدن شك أن هذا الشكل
وال يساورنا ي
ى
الت عانت منها السياسة اإلرترية منذ منتصف أربعينيات القرن المنرصم.
المشكالت المزمنة ي

الحال
ر) رؤيتنا حول هيكل الدولة
ي
يعان من عيوب هيكلية ومبدئية أساسية .ويمكن معالجة هذه
من المعلوم أن جهاز الدولة حاليا
ي
العيوب الفادحة خالل المرحلة االنتقالية عن طريق اتخاذ خطوات إلعادة هيكلة الدولة بغرض
إصالح السلبيات الرئيسية مثل:
)1

الهرم ،وبوجه
الخلل الواضح يف تمثيل المكونات االجتماعية يف جميع مستويات التسلسل
ي
خاص يف المستويات المتوسطة والعليا يف مواقع عملية صنع القرار.

)2

وجود توجه كامل نحو فرض وحماية وتنفيذ نهج دكتاتوري عىل جميع جوانب الحياة ،كما
يتجىل ذلك بوضوح يف غياب الديمقراطية والشفافية وحكم سيادة القانون.

)3

اعتماد وتشجيع ممنهج لسياسة التجاهل الكامل لكرامة وحياة اإلنسان ،حيث يتعرض الناس
القانون ،وأعمال السخرة ،واإلعدامات والتصفيات
غي
للمالحقة واإلخفاء القرسي والسجن ر
ي
خارج القانون.
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الحاىل وإعادة هيكلته وفق
ان بناء إرتريا أفضل ،يتطلب القيام بمراجعة كاملة لجهاز الدولة
ي
المهت
هياكل مبنية عىل أسس مؤسسية دستورية قائمة عىل ترسيخ مبادئ وتقاليد العمل
ي
ئ
النهان المتمثل يف خدمة
السياس والشفافية والمساءلة ،بغرض تحقيق الهدف
والحياد
ي
ي
المصالح الوطنية للشعب.
يعي
كذلك يجب مراجعة تركيبة جهاز الدولة
لك ر
الحاىل لما يعانيه من رشوخ ر
ي
كبية كما ذكر ،ي
بحق يف بنيته عن حقيقة تنوع الشعب اإلرتري ،وأن تشمل إعادة الهيكلة كل الخدمات المدنية
ى
الت أصبحت جزءا ال يتجزأ من سياسة
والعسكرية واألمنية ،وجميع الممارسات التجارية ي
النظام المعتمدة لخدمة مصالحه بشكل ر
مباش.
غي مؤهل
السياس
ال شك أن تركيبة النظام
الحاىل الذي يعتمد عىل حكم الحزب الواحد ر
ي
ي
اإليجان المنشود .لذلك ،يجب تعديله من حيث
التغيي
إطالقا ليكون أداة فعالة إلحداث
ر
ري
األهداف والعقيدة واألساليب ليتوافق مع المتطلبات العامة لتشكيل نظام لتعدد األحزاب
اجتماع متفق عليه ،بعيدا عن روح الهيمنة واإلقصاء
يحكمه دستور ينبثق من عقد
ي
والتهميش.
انطالقا من موقفنا الثابت والداعم للمصالحة الوطنية ،ال نرى ما يمنع من استيعاب غالبية
وف مواقع واختصاصات مختلفة ،والذين لم
أولئك الذين خدموا تحت النظام الدكتاتوري ي
ر
ى
الت ارتكبت ،يف مؤسسات الدولة الحديثة
يكونوا
ر
مسؤولي بشكل مباش عن الجرائم والفظائع ي
بعد إعادة هيكلتها.
ى
وحت ال يفلت من ارتكبوا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
تقتض روح المصالحة أيضا،
ي
من العقاب ،ولتعويض الضحايا أو أهاليهم ،أن يخضع من احتلوا ويحتلون المراتب العليا يف
الدولة للمساءلة القانونية ومن تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان،
لمحاكمات عادلة وفق القانون لنيل جزاءهم المستحق.
األساس يف حماية الوطن
كما إن الجيش ليس استثناء من هذه القاعدة ألنه انحرف عن دوره
ي
ينبغ إعادة هيكلته بحيث يعكس
لك يتفرغ للمحافظة عىل استمرار النظام الدكتاتوري .عليه
ي
ي
.
تكوينه التنوع اإلرتري يف جميع مستويات السلطة والتخصصات كما يجب إعادة تعريف
القوم
عقيدته المهنية بوصفه المؤسسة الوطنية المسؤولة عن مهمة الدفاع عن األمن
ي
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ى
كي عىل المهنية العسكرية
لتحقيق االستقرار والسالم للوطن وخدمة مصلحة الشعب ،مع الي ر
سياس .يجب أيضا تقليص حجمه ليتناسب مع أغراض الدفاع عن
والنأي عن أي انتماء
ي
سيادة وسالمة الدولة ،بدال من إساءة استخدامه كأداة لزعزعة االستقرار يف المنطقة كما يفعل
النظام حاليا.

الخاتمة
اننا كرابطة نطرح عي هذه المبادرة رؤيتنا للحل للكل من خالل ى
االجتماع
مقيحنا المقدم للعقد
ر
ي
المذكور أعاله باعتباره المخرج الصحيح من األزمة المزمنة والمستفحلة لمشكل الحكم السائد يف
مضامي العقد
ارتريا وندعو كافة القوى االرترية للحوار الجاد والمثمر للخروج من االزمة واثراء
ر
االجتماع من خالل مساهمات ومالحظات الجميع لنتمكن يف نهاية المطاف من الوصول اىل توافق
ي
االجتماع يمثل مصالح وحقوق جميع األطراف المعنية باعتبار ان
كامل حول مضمون شامل للعقد
ي
هذه ليست مهمة جهة بعينها بل مسؤلية جميع المكونات االرترية وقواها السياسية والمدنية وال
يمكن إنجازها إال بمشاركة الجميع.
رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية
المكتب التنفيذي
يوم 2017/4/2م
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