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 حالة البالد -ارتریا 

 

 المقدمة:

 

، التقت مجموعات مختلفة من المھنیین االرتریین في 2019ومایو عام  2018في الفترة ما بین دیسمبر عام  . 1
االثیوبي (تأمالت  -العاصمة الكینیة نیروبي وعبر االنترنت للوقوف على التطورات التي اعقبت التقارب االرتري 

االثیوبیة ونقدر قرار القیادة  -ارتریة حول تطورات القرن األفریقي). بینما نرحب بعملیة السالم االرتریة قیادات 
االثیوبیة على المبادرة الشجاعة، حتى وان أتت متاخرة, اال اننا ال نخفي اإلحساس بعدم االرتیاح من غیاب التقدم 

معدالت الھجرة في "مرحلة السلم" ، التي نعتقد انھا نتاج  نحو تاسیس إقامة نظام حكم طبیعي في ارتریا وقلقون من
حالة الیأس التي خلقھا نظام أسیاس افورقي. ان ایماننا بعدم إمكانیة ان تتغیر ھذه االوضاع دون احداث إصالحات 

لرغبة جزریة وفوریة في ارتریا ال یساویھ سوى قناعتنا بان النظام غیر قادر على أحداثھا فضال عن كونھ یفتقد ا
، وال بد ان علیھ بالمغادرةالنظام الذي یرأسھ أسیاس افورقي  انعلى ذلك. الخالصة التي ال مفر منھا تتمثل في 

 تستھل آلیات اعادة سیادة الشعب على الفور.

 

لقد وصلت مستویات الھجرة الى خارج ارتریا الى ثالثة أضعاف عقب التوقیع على اتفاقیة السالم في أسمرة في   . 2
وھذه ظاھرة لم نشاھدھا سوى في ارتریا. االمر الطبیعي ھو ان تأدي اتفاقیات السالم الى عودة  2018 یولیو عام

 المھاجرین الى اماكنھم.

 

فتح الحدود االرتریة االثیوبیة تسجیل مایقارب العشرة آالف من االرتریین في  شھدت االسابیع االولى التي تلت . 3
. وال یزال النزوح الى تلك المعسكرات التي تعاني من نقص في معسكرات الالجئین في اقلیم تقراي االثیوبي

ویوجد من بین ھؤالء عدد مخیف من القاصرین الغیر مصحوبین. إن كون  -اإلمكانیات مسمراً على الوتیرة نفسھا 
 العدد الكبیر من اإلریتریین جاھزون على مغادرة وطنھم بمجرد توفر الطریق اآلمن لذالك لھو امر یسلط الضوء

 على األوضاع السیاسیة واالقتصادیة الیائسة في إریتریا في الوقت الراھن.

 

یوجد االقتصاد االرتري في حالة انھیار تام ویرجع ذلك إلى االقتصاد الموجھ من قبل الدولة، ونقص حاد في العمالة  . 4
ھورة إلدارة اسیاس الذي نتج من نزوح الى الخارج، وقبضة الشركات شبھ الحكومیة، والسیاسة الخارجیة المت

افورقي. لقد تقلصت جمیع القطاعات االقتصادیة، الزراعیة والرعویة والصید واألراضي الزراعیة وریادة األعمال، 
وقد خفضت بشدة. لقد تم طرد معظم أصحاب المشاریع اإلریتریة الى خارج البالدبینما ال یزال االقتصاد االریتري 

لناجم عن سیاسات إدارة أسمرة، قد تغلب تجار التجزئة الغیر خادعة للمراقبة، في وضع كئیب. وفي ظل ھذا الفراغ ا
ورجال األعمال، بما في ذلك سائقي سیارات األجرة االثیوبیة على ما تبقى من اصحاب األعمال االرتریین. وقد 

م والتي تظل تفاصیلھا أدى ھذا التطور، إلى جانب الطبیعة السریة والسرعة المذھلة التي تسیر علیھا معاھدة السال
 محصورة على مستوى رؤساء للحكومة، قد خلق كل ذلك حاالت من التشكیك في طبیعة اتفاق السالم نفسھا.

 

ال یستطیع الشعب االرتري ابداء رأي في كیفیة استغالل موارده الوطنیة ، كما أن التصریحات الغامضة الصادرة  . 5
لة من عدم الیقین بشأن سیادة إریتریا. باختصار ، یعاني اإلریتریون في عن القیادتین اإلریتریة واإلثیوبیة تخلق حا

  الداخل والخارج على حد سواء ، من حالة قلق بالغة بشأن مستقبل بالدھم.

 

اما على مستوى السیاسة الخارجیة ، ان نبرة المنتصر لكل من آسیاس أفورقي ورئیس الوزراء أبي أحمد مصداقیة  . 6
ن اتفاق السالم لیس بالضرورة من شأنھ أن یفید جمیع اإلریتریین واإلثیوبیین ، ولكنھ موجھ تدعم الرأي القائل بأ
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نحو خلق منتصرین وخاسرین في كال البلدین: مما یشكل وصفة أكیدة للنزاع الدائم. عالوة على ذلك ، فإن لدول 
تاریخ طویل من سجالت سیئة لحقوق  الخلیج التي اختارت ان تجعل من إریتریا وإثیوبیا أن تكونا "صدیقین حمیمین"

 اإلنسان.

 

الیمكن للسالم الحقیقي والوئام واألمن واالزدھار أن یستمر إال بالشعوب ومشاركتھم الكاملة في كافة شؤون دولھم.  . 7
إن البیئة التوافقیة ھي وحدھا التي ستساعد اإلریتریین على إطالق طاقاتھم وتسخیر مبادرتھم وإبداعھم وقدرتھم 

سائلة حكومتھم. ال یمكن ألي حكومة ان تقود جھود المصالحة مالم تتمتع بسلطة أخالقیة وشرعیة سیاسیة. على م
: لقد كانت في طلیعة جمیع ان تغادروھذا ھو السبب الثاني الذي یجعلنا مقتنعین بأن حكومة إسیاس أفورقي یجب أ

 العوامل التي خلقت استقطاب في أوساط شعبنا ودمرت البالد.

 

یعكس ھذا التقریر مضمون وروح اللقاءات التي عقدناھا خالل األشھر الخمسة الماضیة على أمل التوصل الى  . 8
الطرق التي تمكننا من الخروج من حالة االرتباك التي نحن فیھا. كما نأمل أن یقدم بعض الموجھات نحو التغییر 

وصف االوضاع األلیمة التي تسود في ارتریا وسوف  السلمي والبناء وسیادة القانون في بالدنا. یحاول التقریر الى
 ینتھي بمقترحات لالرتریین من جمیع أنحاء العالم حول سبل إدارة عملیة التغییر بأقل قدر من المخاطر.

 

 االوضاع الراھنة:

 الزالت االوضاع فیھا مریعة -إریتریا 

 

من إمكانات إریتریا في التنمیة. وباعتبار أن المجتمع لقد قلص نظام الحكم الفردي الحاكم في ارتریا وإلى حد كبیر   . 9
اإلریتري ظل یمر بحالة من العسكرة الشدیدة ، التي نتج عنھا تفكك جمیع المؤسسات التي كان بامكانھا منح المواطنین 

مرفوقاً حقوقھم. وقد ادى األثر التراكمي لھذه الوضعیة الى تدھوًرا خطیًرا في النسیج االجتماعي للبالد ، وذلك 
بالكوارث المصاحبة لھا: الھجرة الجماعیة وانھیار جمیع المؤسسات ، بما في ذلك المؤسسات الدینیة والتعلیمیة الى 

 الحد الذي ال یتناسب مع إمكانات الشعب االرتري.

 

لى أن اما في ما یخص التنمیة في البالد ، فھناك أوجھ قصور متعدددة اال ان المناقشات التي أجریناھا خلصت إ . 10
الركود الذي اصاب التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، وغیاب سیادة القانون والمجتمع المدني ، وعدم تمكین الشباب، 

 واالستقطاب المجتمعي ھي اھم العوامل التي تشكل عقبة أمام التغییر اإلیجابي في إرتریا.

 

ع واضح بین اإلریتریین من المشكلة الرئیسیة ، وعلیھ ھناك إجما یترأس نظاماً ھزیالً یمثل الرئیس أسیاس أفورقي  . 11
 كافة الخلفیات على أنھ یجب أن یتخلى عن السلطة.

 

بأنھ قد مات، وال یوجد في األفق اي دستور جدید یمكن مقارنتھ، ووجود  1997بعد اإلعالن بأن دستور عام   . 12
د تتعثر حیث ھناك المنظومة القانونیة في حالة من الفوضى وذلك بسبب تركیز السلطات في الرئاسة ، ال تزال البال

غیاب لللحد األدنى من حكم القانون. وعلیھ ھناك في نظرنا ما یدعو لالعتقاد بأنھ حتى الشخصیات البارزة في 
 المؤسسة األمنیة تنتظر الیوم وبفارغ الصبر التوجیھ والوضوح بشأن سیادة القانون واھمیة الوثائق القانونیة.
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واالنتھاكات الفظیعة لحقوق اإلنسان التي صاحبت برنامج الخدمة الوطنیة  -د أدت الخدمة الوطنیة الغیر محدودة األم . 13
إلى أن تصبح إریتریا واحدة من أكبر الدول المنتجة لالجئین في العالم. لقد اعتاد العدید من اإلریتریین ، بما فیھم  -

لیضیفو طبقات جدیدة على مشكلة  كبار السن والقُّصر الغیر المصحوبین بذویھم ، على صدمة الھجرة غیر النظامیة ،
الالجئین التي لم تُحل منذ وقت طویل اي مشكلة الالجئین الذین لم یعودو من السودان (منذ ستینیات القرن الماضي) 

) وما قبلھ. وھؤالء الذین ظلت تتجنبھم الحكومة اإلریتریة وبعثاتھا الخارجیة والذین 2000، وإثیوبیا (منذ عام 
ذین ظلو یصرخون طالبین المساعدة دون ان یحصلو على استجابة دولیة كافیة، ونحن اذ نتفرج اعتبرو خونة، ولل

ونحس بألم بینما ال یزال الالجئون اإلریتریون یعانون من أسوأ انتھاكات حقوق اإلنسان التي بصعب تخیلھا: التعذیب 
من اضطراب اإلجھاد الالحق للصدمة  او  ، االحتجاز ، االغتصاب. ھذا ویعاني العدید من النذین تمكنو من النجات

 ال

 

ال شك بأن الشباب والنساء في الداخل ھم الذین ال زالوا یتحملون العبء األكبر من الحروب التي خاضتھا البالد  . 14
والقمع الذي یمارسھ النظام. إنھم یعانون من المعاملة القاسیة التي یعاملونھا أثناء تأدیتھم الخدمة الوطنیة ، كما 

رون بالیأس حیال سرقة الحیاة والحیات التي یمكن ان یعیشونھا ما بعد الخدمة الوطنیة. نشاھد ایضاً زوال وحدة یشع
االسرة وتمزق للنسیج االجتماعي الناتج عن وجود اآلباء في الخدمة الوطنیة وتغیب األطفال عن آباءھم وتربیتھم 

 من قِبل أمھاتھم فقط.

 

إریتریا ولسنوات طویلة یتمتع بسمعة طیبة في علم أصول التدریس ، حیث كان ینتج لقد كان النظام التعلیمي في   . 15
خریجین قادرین على التنافس في مؤسسات التعلیم العالي العالمیة. كما ھو الحال مع كل مؤسسة ، لقد أضر نظام 

وحل االتحاد الطالبي أسمرة بالنظام التعلیمي وذلك من خالل نفي المعلمین، وإغالق الجامعة بطریقة عشوائیة، 
المستقل ، وإنھاء اتفاقیات التبادل مع المؤسسات التعلیمیة. ان الیأس الذي اصاب الجیل الشباب مرتبط بالنظام 
التعلیمي المتھالك. وفي ظل وجود حكومة تقوم بمراقبة العقول الفضولیة ، وغیاب المعلمین المؤھلین الذین یفتقدون 

مدارس (في مراحل تتفاوت من المرحلة االبتدائیة إلى المرحلة الثالثة) ، ینتج القطاع الحوافز إلبقاء الطالب في ال
 التعلیمي المتدھور اعددًا كبیًرا من الشباب الذین یتحسسون من المحبطون سیاسیاً وغیر متحمسین في تحسین انفسھم.

 

ظل سیاق الھجرة ھذه االیام یصل الكثیر من طالبي اللجوء من الشباب إلى بلدان أخرى تحت ضغط كبیر في   . 16
والزالوا قادرین على إیجاد وسائل لدعم أسرھم في الوطن حتى في الوقت الذي یتعرضون فیھ لسوء المعاملة في 
الخارج. في الواقع ، یستمر الشباب اإلریتریون في إلھام الجمیع من حولھم ، مستفیدین من أي فرصة لتحسین 

من الشباب الذین اختاروا  نجح بطرق لم یكن بإمكاننا تخیلھا. ھناك أیضا الكثیرمنھم ی ظروف حیاتھم كما نرى الكثیر
البقاء في البالد والذین بدأوا في یتحدون السیاسة الرسمیة  للحكومة. إنھم یتحدون الوضع الراھن ویقدمون حلوالً 

 یعرف  اي حدود ، وھو شيء للمستقبل. المرونة اإلریتریة ال یعرف حدودًا ، المعروف بان الصمود االرتري امرال
 .  لم یستطع النظام الحالي القضاء علیھ ، سواء كان ذلك في داخل البالد او خارجھا

 

 

 

 

 العالقات االرتریة االثیوبیة    

نرحب بإعالن السالم والصداقة المشترك بین إریتریا وإثیوبیا والمبادئ التي تأسس علیھا. التغییرات الناتجة في   . 17
وفتح الحدود بعد فترة  2018العالقة اإلریتریة اإلثیوبیة ، التي بلغت ذروتھا مع توقیع معاھدة السالم في یولیو 

وجیزة في سبتمبر (والذي اغلق الحقا ) ، وردت مع ترقب إیجابي. ومع ذلك ، طالب االرتریین بالشفافیة  كما كانت 
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مة اإلریتریة من النزاع الحدودي مع إثیوبیا معتبرة ایاه غیر ذات العملیة   ذات أثیر مختلط علیھم . لقد قللت الحكو
اھمیة: جدیرة بان یكون دراسة حالة مذھلة في أولویات في غیر محلھا بالنظر إلى تكلفتھا: عشرات اآلالف من خیرة 

لھذه الوضعیة رجال ونساء، مئات اآلالف من المواطنین الذین نزحو من مناطقھم ، والمالیین الذین  اصبحو رھائن 
 لمدة عقدین من الزمن.  

كارثیة على شعبي البلدین. وعلى الرغم من ذلك لم یكن  1998لقد كانت الحرب الحدودیة بین إریتریا وإثیوبیا عام   . 18
ھناكحدیث عن المئات اآلالف من القتلى الذین لقوا حتفھم أو تم شویھھم في المعارك. لم یتم تخلید ذكرى الشباب 

أواالعتراف بتضحیاتھم على نحو مقبول. ولم تبذل أي محاولة للتحقیق في األسباب الحقیقیة للحرب ، الذین ماتوا 
كما تتاحا الفرصة لعائالت الضحایا لطي الصفحة. لم یكن ھناك تفكیر جاد وال اسخالص العبر بانھ ومن اآلن 

ا ، قررت الحكومة اإلریتریة تعلیقأولویة فصاعدا ، یجب أن ال تكون الحرب خیارا وبانھ یجب أال تتكرر أبدًا. حالی
ترسیم الحدود مع إثیوبیا ألنھ ، كما تزعم ، استقرار إثیوبیا ھو أولویة أعلى. وبھذا یتكرر نفس الخطأ في الذي ارتكب 

: لقد كان قرار نظام أسیاس أفورقي بتجاھل قضیة الحدود بین إریتریا وإثیوبیا حتى ال تضعف 1998-1993في عام 
 ائھا السابقین في الجبھة الشعبیة لتحریر تقراي  التي ساھمت في اشتعال الحرب. ید حلف

) ، والتدخل في TPLFان الممارسات االنتقامیة والعزلة والھجوم على تقري والجبھة الشعبیة لتحریر تقراي(   . 19
اإلریتریین  أن نرفض أي الداخلیة في شؤون إثیوبیا الداخلیة ال یمكنھ اال أن یعیدنا إلى الوراء.یجب علینا نحن 

استئناف للقتال في أي شكل من االشكال: إنھ مكلف في الحیاة والفرص. فبینما ال تزال تقري مالذا آمنا لطالبي اللجوء 
اإلریتریین ، فإن ممارسات الحكومة اإلریتریة داخل إثیوبیا تجعل بعض النشاطاء السیاسیین واالجتماعیین من 

ریتریون یشعرون بأن إثیوبیا لم تعد آمنة لھم. في الوقت الراھن ،وكنتیجة لذلك بدأ العدید اإلریتریون والالجئون اإل
منھم یھاجرون إلى كینیا وأوغندا وغیرھا بوسائل ما زال الكثیرون یتحملونھا مصاعب ال یمكن تصورھا على ایادي 

ات ضخمة بالنسبة على شعبنا: المھربین والفاسدین من الشرطة  على طول الطریق. نخشى أن یكون لھذا تداعی
 وكلماابتعدت  وجھة المھجر تقل احتمال عودتھم إلى دیارھم.

لیس لإلریتریین الیوم أي فكرة واضحة عن كیفیة ترتیب اولویات حقوقھم أو حتى النظر فیھا: فھم الیوم یجدون   . 20
ة في ارتریا لإلثیوبیین فیھا بینما انفسم  في حالة من الظالم. لقد توقف قطاع األعمال اإلریتري ، والحریات ممنوح

یعیش اإلریتریون تحت قیود قاسیة مما یسبب قلقًا بالغًا.  فضال على ذلك فافتقاراإلریتریین لى المعلومات الموثوقة 
وفي الوقت المناسب من طرف حكومتھم بعد االتفاق مع إثیوبیا زداد المشكلة سوًء  ، حیث تتكتم الحكومة دائًما  

ا مع الدول األخرى والشركات ألجنبیة.  اما  وسائل اإلعالم التي تتواجد في المھجر فھي تتمتع بقدرة بشأن صفقاتھ
محدودة على تقدیم المعلومات الدقیقة  وفي الوقت المناسب عن اطورات في ارتریا، مما تسبب في اعتماد المواطنین 

 لحصول على معلومات. االرتریین على المصادر إثیوبیة وغیرھا من المصادر األجنبیة ل

 العالقات اإلقلیمیة والدولیة

بینما یحتفل النظام باالرتیاح من نھایة العزلة العالمیة ، ال یوجد أي مؤشر على أنھ فكر او یفكر في االسباب التي  . 21
دولیة دفعت العالم كلھ، وعلى رأسھ االتحاد األفریقي على معاقبتھ. وفي القت نفسھ وبینما یستلقي  في المعاملة ال

المواتیة كالعب رئیسي في القرن اإلفریقي ، یغض النظام الحاكم في إریتریا النظر عن القلق الذي یصیب العدید 
من الالجئین اإلریتریین حول الخطر المتزاید لعملیات الترحیل الى إریتریا. فمن دواعي المقلق تتجھ السیاسة البالد 

یین من أوروبا ، بدالً من إدراك المصاعب التي یواجھونھا إذا عادوا إلى الخارجیة تجاه نحومنع طالبي اللجوء الحقیق
وطنھم األم. األمر األكثر إثارة للقلق ھو عملیات العودة إلى لیبیا والموقف القاسي للدول االوروبیة عندما یحاولون 

 الوصول الى الشواطئ األوروبیة.

التعاون الخلیجي بشكل عام ،والمملكة العربیة السعودیة  ثم ھناك أیًضا اھتمامات جیوسیاسیة أخرى. أعضاء مجلس . 22
واإلمارات العربیة المتحدة على وجھ التحدید تتمتعان بمصالح اقتصادیة وامنیة في المنطقة. استغلت المؤسسات 

اإلریتري.  الدبلوماسیة واالستراتیجیة األمریكیة حقیقة إن القیادة الفردیة في إریتریا ال تھتم بالتنمیة البشریة للشعب
الغرابة في أن اھتمام الدول األجنبیة المتجدد بإعادة الشراكة مع إریتریا لھ عالقة  بقضایاھم الداخلیةسواء كان ذلك 
الحد من الھجرة  إلى أوروبا أوالتعاون معھا في عملیات اإلعادة القسریة لإلریتریین ، أو االعتبارات الجیوسیاسیة، 

م الحكم الفردي في إریتریا یھمھ اطالة حكمھ اكثر من رغبتھ في النھوض بمصالح مثلما ال یثیر الدھشة أن نظا
المواطنین الحقیقیة. ان كل ھذه التطورات السیاسیة الجدیدة في إریتریا لیست نتیجة للتغییرات داخل إریتریا ، كما 

 ب اإلریتري.لیست اي من المصالح األجنبیة المتعاونة مع القیادة اإلریتریة مھتمة بتحسین الشع
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 ً  المضي قدما

یجب أن یكون ھناك تنسیق وتعاضض حقیقیین بین كافة اإلریتریین الذین یسعون الستعادة حقوقھم الوطنیة، وتأكید   . 23
كرامتھم اإلنسانیة ، والعمل على استعادة وجھ البالد والتفاؤل بشأنھا. مع انتھاء ورقة التین األخیرة حول "األمن 

"التھدید الخارجي" ، لم یعد ھناك مبرر للسكوت على سوء استخدام النظام للسلطة. یوجد النظام القومي" و 
الدكتاتوري في حالة الضعف وعلبھ یجب على كل اإلریتریین أن یتحدوا ویعملوا لما فیھ مصلحة البلد. یجب علینا 

ق نرحب بحمالت التعبئة اإلریتریة التي تجاوز االنقسامات وأن نجعل من المصالحة اولى أولویاتنا. وفي ھذا السیا
، و ” استعادة إریتریا”یقودھا الشباب في المھجر والتي بدأت مؤخراً في وسائل التواصل االجتماعي ("كفایة"، و

الذین تمكنوا من كسر  ATVو  EriSAT"لو كنت رئیساً" إلخ) والتي أضیفت الیھ قنوات التلفزیون الفضائیة مثل 
ة اسیاس افورقي. وعلى الرغم من ذلك ال یزال یتعین القیام بالمزید من اجل ربط حراك المھجر احتكار اعالم ادار

   بالمقاومة التي نشأت في داخل البالد ومن اجل تحسین المحتوى والمعاییر اإلعالمیة لقنوات التلفزیون الفصائیة.

ر بان واحد من بین اھم العوامل التي یجب علىنا نحن اإلریتریین في داخل إریتریا وخارجھا أن ننھض وأن نتذك . 24
توحدنا جمیعًا: بان جمیع اإلریتریین ، بصرف النظر عن خلفیاتھم الدینیة واالجتماعیة ، ضحوا بالكثیر من أجل ان 
تصبح إریتریا دولة مستقلة. یجمعنا الفخر الجماعي في ماضینا البطولي. وھذا ھو السبب في أن الكثیر منا كان یبدي 

وذلك العتقادنا بأن اھم ما ضحینا من اجلھ كان مھدداً. سواء كنا الجئین  -اً من التسامح تجاه ھذه الحكومة قدراً كبیر
، أو طالبي اللجوء في أوروبا ویعیشون  1991قضو حیاتھم في السودان وممنوعین من العودة إلى وطننا في عام 

ثل في تضحیتنا من أجل إریتریا الحرة والمستقلة. في خوف دائم من الترحیل ، فإن تاریخنا المشترك المشترك یتم
ویجب  -ولكن یجب علینا ایضاً تعریف الوطنیة على أنھا تعني أكثر من التأكید على سیادتنا: یسعى جمیع اإلریتریین 

وفي ان الوعد في مستقبلنا المشترك ضمانھ سیادة   إلى احترام الكرامة الفردیة وحقوق اإلنسان ، -علیھم السعي 
 لقانون.ا

ال یستطیع النظام الدكتاتوري اإلریتري االستمرار في تأجیل العدد الھائل من مشاكلنا الداخلیة أو تبریرھا بالعوامل  . 25
وال مجال إلنكار ذلك. ان التغییرات الدراماتیكیة التي حدثت في  -الخارجیة. ان التغییر السیاسیة قادم ال محالة 

یة في إریتریا أدت إلى توافق متزاید في اآلراء بین اإلریتریین حول كیفیة حل المنطقة في مقابل حالة الجمود الكل
مشاكل البالد. المشكلة في كون انھ وفي الوقت الراھن ال یتمتع االرتریین في الشتات بالقدرات التصالحیة التي 

لتحلي بالكرم تجاه بعضنا نحتاجھا للتغلب على انقساماتنا الداخلیة. وعلیھ یجب علینا إعادة ترتیب األولویات وا
 البعض وحل خالفاتنا من خالل المصالحة والتوافق واالحترام المتبادل.

ان نظام أسیاس أفورقي ، الذي ال یمثل قیم الشعب اإلریتري وتنوعھ ، مارس الوحشیة والحرمان على كل اإلریتریین  . 26
وھي اي المجموعة ال تعكس التنوع اإلقلیمي وذلك بطریقة منھجیة. ان قیادة البالد تتكون من مجموعة من الرجال، 

أو الدیني أو الجنسي وال تمثل تطلعات وقیم اإلریتریین. لقد قامت الدولة بانتھاحقوق جمیع المجموعات: لقد شھدنا 
جمیعًا ممارسات التحریض ضد األدیان. التعذیب واالخفاء القسري األشخاص من المرتفعات والمنخفضات؛ 

قیة أو لغویة من قبل النظام المفترس السیاس أفورقي . وبالرغم من حالة االستقطاب والتفرق استھداف مجموعات عر
السائدة في أوساط االرتریین ، كان دائماً ھناك شیوخ إریتریون وزعماء دینیون وسیاسیون وأمھات ، یدعون إلى 

ى تلك الجھود. یجب علینا جمیعًا المصالحة الوطنیة. ونحن بینما نحیي جھود ھؤالء، ندعو امثالھم لالنضمام إل
الخروج عن زوایانا والعمل على إیحاد طرق مبتكرة تمكننا من تحقیق المصالحة الوطنیة، ومعالجة مظالم الشعب 

 والبدأ في عملیة شفاء وطني بروح من التسامح.

علینا أن اعطاء  من حق المجموعات المھمشة الحصول على فرص متساویة للمساھمة في مستقبل إریتریا. كما یجب . 27
األولویة للتواصل مع المجموعات المھمشة وأن نستمع إلى مظالم بعضنا البعض بقلب مفتوح وموقف متسامح. یجب 
أن تكون ھذه الجھود حقیقیة وان تخلق اإلحساس بالملكیة الحقیقیة للذین تأثروا وأال تكون رمزیة. وفي نھایة المطاف، 

أن نتصرف بناًء على اإلیمان بأنھ ال یوجد مواطن من الدرجة األولى أو من یجب علینا جمیعًا أن نؤمن حقًا، و
الدرجة الثانیة ؛ یجب أن نعتنق قیم المجتمعات المتعددة الثقافات ونفھم أن السالم والوئام الدائم ال یتماشیان مع مواقف 

 الغطرسة والھیمنة.

ي البالد ومواجھة التحدیات في داخل الوطن، ھؤالء ھم إن ھؤالء الشباب المتفاني والمستنیر والذي اختار البقاء ف . 28
في وضع فرید یؤھلھم قیادة عملیة التغییر فیما وینبغي أن یكون دور اإلریتریین في الخارج ھو العمل على تمكینھم 
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والمساعدة على اإلسراع في احداث التغییر. یجب علینا العمل على تعزیز مشاركتھم السیاسیة واستغالل طاقاتھم 
 وإبداعھم في سبیل التغییر السیاسي اإلیجابي.

لقد ادى التقارب مع اثیوبیا الى أدادا ازدادت بعض صعوباتنا السابقة سوًء. بینما كانت ھناك حاجة إلى الوضوح  . 29
األخالقي والقیادة ، ظلت الحكومة اإلثیوبیة صامتة حول ما إذا كان من الممكن تشجیع إصالحات مماثلة في الدولة 

رة لھا. ولكن ولسوء الحظ، كان خطاب الحكومة اإلثیوبیة مخادًعا (مشیدًا بالقیادة اإلریتریة واستحضار المجاو
المشاعر اإلثیوبیة اإلمبریالیة التي كان ینبغي أن تكون قد ھدأت منذ فترة طویلة) ، واألمر األكثر إثارة للقلق ھو أنھا 

بیین الذین یدعون امتالك الحق الطبیعي والقانوني والتاریخي كانت متسامحة أو غیر واضحة اذاء المتطرفین اإلثیو
 للمطالبة بمنافذنا البحریة.

وعلى الرغم من ذلك ، فإن العالقة الجدیدة بین إریتریا وإثیوبیا تتیح بعض الفرص. وعلیھ علین ان نبني على ما  . 30
قیق المزید من التكامل المبني على بدأه رئیس الوزراء أبي أحمد: التعاون االقتصادي والسیاسي ؛ العمل على تح

ً أن  المشاركة الشعبیة والذي یتجھ نحو تحقیق العدالة والدیمقراطیة، وصیانة حقوق شعوب البلدین. ویجب ایضا
 یتجاوز ذلك إریتریا وإثیوبیا ویمتد إلى منطقتنا بأكملھا من اجل ضمان استدامتھا. 

عض منظمات المجتمع المدني االرتریة واإلثیوبیة، ونأمل أن تستمر فمنذ ھذا التقارب قد ازداد ازداد التضامن بین ب . 31
الشخصیات والمنظمات اإلریتریة في اطالع نظرائھا من اإلریتریین بشأن الوضع اإلریتري. لقد أصبح من الواضح 

الناشطاء  اآلن أن رفاھیة الشعب اإلریتري لن تكون أولویة في جدول أعمال السالم اإلقلیمي بشكل عام ، وعلیھ نحث
والصحفیین اإلثیوبیین على تعریف الجمھور اإلثیوبي بالوضع األریتري المتردي. ینبغي العمل على كشف أوجھ 

المتمثلة في تعزیز التعددیة الدیمقراطیة في بلدھا في الوقت الذي تعمل  -التناقض في ضد سیاسات الحكومة اإلثیوبیة 
وفر السالم الجدید أیًضا فرصة لمنظمات المجتمع المدني اإلریتریة التعرف فیھ على إدامة الدیكتاتوریة في إریتریا. ی

 على وسائل التعبئة الفعالة والمشاركة السیاسیة.

وعلى نفس المستوى لنا ایضاً عالقة سیاسیة وثقافیة واجتماعیة مشتركة مع إخواننا وأخواتنا في السودان ، الذین  . 32
في نظامھم السیاسي. وبالتالي علینا أن نیتعد للتعاون معھم بعد المرحلة  یطالبون ویشھدون حالیًا تغییرات اساسیة

االنتقالیة والتعلم من تجاربھم. في غضون ذلك، یجب علینا دعم ھذه المطالب من أجل التغییر وإرساء الدیمقراطیة 
ة حكم یخدع الى المسائلة. قدر اإلمكان وأن نتابع ما یقومو المواطنین القادرین على أسمعتھ صوتھم والدعوة إلى إقام

وعلینا ایضاً العمل على یكون ھناك تعاون مماثل مع شركائنا من المجتمع المدني في الصومال وجیبوتي التي ھي 
 الدول االخرى المجاورة لنا في المنطقة. ھناك اآلن تغییر سیاسي جاري ویجدر االھتمام بأصوات الشتات.

 
 الخالصة / التوصیات

 االرتري لیست من اھتمامات أسیاس أفورقي وحزب الجبھة الشعبیة للدیمقراطیة والعدالة. ان مصالح الشعب  . 33

ما نقوم بھ نحن افراد الشعب ال ترقى إلى المستوى الذي تتطلبھ المرحلة. لم نقم بعد بالتعبئة أو التنظیم الذي یمكننا  . 34
حكومي القادر على تلبیة مطالب الشعب من تحدید خطواتنا القادمة. كیف نرى مسألة سیادة القانون والھیكل ال

اإلریتري؟ ماھو نوع الھیكل السیاسي الذي یعزز السلم الدائم والوئام بین كافة اإلریتریین ؟ ینبغي على المثقفین 
والمھنیین اإلریتریین قیادة الحراك نحو الحكم الدستوري على النحو الذي یأخذ في االعتبار تنوع شعبنا االرتري في 

 لتراث والدین والعوامل االخرى التي تتسكل منھا الھویة.اللغة وا

یتحتم علین نحن اإلریتریون في الداخل والخارج ان نعد أنفسنا للیوم الذي یسقط فیھ ھذا النظام حتى نضمن اتمام  . 35
 المرحلة االنتقالیة في جو من السالم واالستقرار. وعلیھ نوصي بما یلي:

A . ریتریین الوقوف في وجھ الدیكتاتور أسیاس أفورقي والمطالبة یجب على العسكریین والسیاسیین اإل
بأستقالتھ. یجب العمل على تنحیة أسیاس بطریقة سلمیة وإلى األبد. سوف یقوم الشعب اإلریتري بمحاسبة 
كل الذین اختارو مساندة اجندة الدكتاتور أسیاس أفورقي ویحملھم مسئولیة ما آلت الیھ إرتریا وذلك بصرف 

رتبھم العسكریة او المدنیة. وفي أي مسألة تنشأ ، وندعوكم یا أیھا العسكریون على الوقوف مع النظر عن 
بقیة الشعب اإلریتري وعدم توجیھ بنادقكم إلى المدنیین تحت اي ظرف. تذكرو بان اإلریتریین في جمیع 

 أنحاء العالم یراقبون كل ما یحدث.
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B .  ، والشتات اإلرتري الذیؤیخرج موحدًاتحت شعار "كفى" ، بینما نحیي ونحتفي بالمقاومة داخل إریتریا
ندعو اإلرتریین داخل البالد إلى ان یقولو كفي للدیكتاتوریة وان یصعدو العصیان المدني. یجب على 

ویعملوا من أجل تشكیل حكومة دستوریة  تحترم الحقوق األساسیة  -اإلریتریین جمیعھم أن یطالبوا 
 وطنیة.للمواطنین وتعزز المصالح اال

C .  یجب أن یكون فقھاء القانون من اإلریتریون مستعدین للعمل على التخفیف من تبعات غیاب حكم القانون
والسیما من خالل إعداد مسودات قانونیة لألجھزة الدستوریة القادمة: (أ) قواعد للبرلمان،  -في إریتریا 

لعام ، (ھـ) البنك الوطني ، (و) قانون (ب) السلطة القضائیة ، (ج) مكاتب النائب العام ، (د) المراجع ا
االنتخابات، (ز) قانون االنتخابات ، (ح) مفوضیة الخدمة المدنیة و (ط) قانون الصحافة. كما یجب ایضاً 
 أن یستعدوللمساعدة في السیاسات المتعلقة بالشرطة والسجون واألمن والدفاع ومنظمات المجتمع المدني.

D .  تنظیم  -المحامون واالقتصادیون واألساتذة واألطباء الخ  -المتعلمین والمھنیین اإلریتریین یجب على فئة
انفسھم على أساس تخصصاتھم واالستعداد للتغییرواالنتقال الذین ال مفر منھما. یجب على فئة المتعلمین 

وحثھم في الوقوف معاً  ان یلعبو ادواراً مساعدة  في تمكین مجتمعاتھم -في مناطق تواجدھم  -اإلریتریین 
 والوقوف ضد الدیكتاتوریة في إریتریا.

E .  على اإلریتریین في الشتات القیام بالتعبئة والتنظیم والدعوة ، والخروج في مظاھرات سلمیة وبأعداد كبیرة
٪  2ضد النظام في أسمرة. كما نشجع وبشدة ان یرفض ارتریوالشتات دفع اي شكل من أشكال ضریبة 

 ى االحتجاج.وذلك كدلیل عل

F .  و. بمجرد أن یقرر الشعب اإلریتري االنتفاضة ضد النظام في أسمرة لإلنھاء إدارة إسیاس ، یجب أن نتعھد
ً كما كان للشتات  -ببذل قصارى جھدنا لضمان أن اإلریتریین في الشتات یقدموندعمھم الكامل  تماما

 وریات في بلدانھم.السوداني والشتات اإلثیوبي دوراً محوریاً  في إنھاء الدیكتات

G .  یمثل اإلعالم واحدة من اكبر مصادر إضفاء الطابع المؤسسي على الدیمقراطیة وسالح لھزیمة الطغاة
 ،وھذا ھو السبب في أن الدیكتاتوریات تكرس نسبة كبیرة من میزانیاتھا نحو للدعایة و

H . تات مجزأة وال تكمل بعضاھا لمراقبة المعارضة. في الوقت الرھن ، تظل وسائل اإلعالم اإلریتریة في الش
البعض وتفتقد بذلك الفرصة  على النسیق التعاضض. ولذلك من الضروري أن یجلسوا معا ویتناقشوا في 
كیفیة  التتعاون مع بعضھم البعض. وعلى اإلریتریین في جمیع أنحاء العالم السعي لدعم االوسائل اإلعالمیة 

 خالل الدعم المادي أو غیره.لإلریتریین في الشتات قدر اإلمكان وذلك من 

I .  في الوقت الذي نحیي فیھ الفنانین االرتریین الذین انضموا إلى حركة "كفایة" عالنیة، فإنھ ال یزال ھناك
الكثیر مما ینبغي عملھ. ففي المجتمعات الشفھیة ، للفنانین تأثیر أكبر من تأثیر فئة المتعلمین في تشكیل 

على فنانونا االلتقاء والعمل معا حتى یتمكنو الجمع بین مواھبھم  الرأي العام وتعبئة الجماھیر. یجب
 ومواردھم كما یجب على اغراء الشعب اإلریتري بذل قصارى جھدھم في التمویل وفي دعم عملھم.

J .  یجب علینا التعلم من نظرائنا في في إثیوبیا والسودان وأن نسعى لحثھم على التضامن والعمل على
نسعى إلى خلق التعاون عبر الحدود في جمیع الجبھات: احزاب سیاسیة مع التواصل معھم. یجب أن 

احزب سیاسیة ، منظمات المجتمع مدني منظمات المجتمع المدني ، أكادیمیین مع أكادیمیین، زعامات 
دینیة مع زعامات دینیة إلخ. یجب على كل الفئات االجتماعیة في بالدنا أن تتعلم من وأن تسعى للتضامن 

 ل مع نظرائھا في كل من إثیوبیا والسودان.والتواص

K .  نطالب الحكومات األوروبیة على حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان اإلریتریین والتوقف عن إعطاء
األولویة للسیاسات األنانیة على حساب الشعب اإلریتري واالعتراف بطالبي اللجوء اإلریتریین كالجئین 

أنھم حلفاء إقلیمیین بإعادة النظر في عالقتھم مع النظام الدكتاتوري  حقیقیین. نطالب أولئك الذین یزعمون
 في ارتریا

L .  یجب ان نعمل على المحافظة على العالقة السلمیة التي استعیدت مؤخراً مع الدول المجاورة ، وال  -الم
ا وإثیوبیا على سیما مع إثیوبیا ، مع االستمرار في المطالبة بالعمل على ترسیم الحدود الدولیة بین إریتری

وجھ السرعة ، وحل جمیع القضایا العالقة بینھما وفقًا للشروط ومعاییر القانون الدولي. نطالب المسئولین 
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االرتریین واإلثیوبیین بالشفافیة في ما یتعلق بجمیع االتفاقات المبرمة مع الدول األجنبیة والشركات 
 األجنبیة.

M . التي تفتقد تقالید نقل السلطة بطرق سلمییة. ففي حالة إریتریا،  تتسم جمیع التحوالت بالھشاشة في البلدان
ھناك عامالن رئیسیان قد تتسبب في التعقید: عدم ترسیم الحدود مع إثیوبیا وغیاب الدستور. ومن اجل 
التقلیل من ھذه المخاطر وضمان التأیید الشعبي والدولي للتغییر الذي نسعى الیھ، نوصي بترسیم الحدود 

 ل الى الوضع الدستوري:واالنتقا

   
  .M.1 عاًما من حكم إسیاس أفورقي ، رأینا نمًطا متكرراً من إشعال الحروب كلما كانت  27في ال

اإلثیوبیة من شأنھ  -سلطتھ في خطر. وبالتالي فإن إصرار إثیوبیا على الترسیم الفوري للحدود اإلریتریة 
المساءلة عن طریق بدء حرب أخرى. من أجل  أن یحرم لنظام إسیاس أفورقي اي زریعة للھروب من

تحقیق سالم دائم مع جارتھا الشمالیة ، ینبغي على اثیوبیا أن تصر على الترسیم الفوري للحدود اإلریتریة 
. ان اتفاقھا مع أسیاس أفورقي على تأجیل ھذا القرار حتى 2000اإلثیوبیة وفقًا التفاق الجزائر لعام 

 ا ینمو عن قصر النظر ولیس في مصلحة أي من البلدین.یتحقق االستقرار في إثیوبی
 
 2M بالنسبة للوضع الدستوري ، فھذا مجال یتعین فیھ على الناس أن یتعاملوا مع القضیة بحكمة ورؤیة :.

، فإن الشعب اإلریتري منقسم حولھ. ھناك  1997وبروح من المصالحة. فیما یتعلق بدستور إریتریا لعام 
ھا وثیقة قانونیة ممتازة وتؤكد على حمایة الحریات المدنیة ، والتي شارك مئات مجموعة كبیرة تعتبر

اآلالف من المواطنین في صیاغتھا كما كان بمثابة شعار دعوة حشد قوي لجمیع المحاوالت الھادفة الى 
ل، ، عملیة فورتو، على سبیل المثال ال الحصر.). في المقاب G-15تحقیق اإلصالح السلمي في إریتریا (

ھناك مجموعة كبیرة من اإلریتریین الذین یعتبرون الوثیقة معیبة وذلك بسب عملیة اإلقصاء التي اتبعت 
وكذلك بسبب المحتوى (العلم واألرض واللغة والنظام االحادي) حیث ال یعكس سوى قیم الجبھ الشعبیة 

المعارضین مع ثنائیة الھویة لتحریر ارتریا. ولسوء حظ ارتریا ، یتداخل ھذا االستقطاب بین المؤیدین و
وكما ذكرنا سابقًا ، لن ینجح نھج "أخذھا أو تركھا": یجب   المسیحیة/االسالمیة والمنخفضات/المرتفعات.

 على كل جانب أن یتراجع عن موقفھ الراسخ ویلتقي اإلخر في منتصف الطریق.

 
 3M لك في مصلحة االنتقال السلمي في المرحلة االنتقالیة. یَُوف یكون ذ 1997.: نوصي اعتماد دستور

 -للسلطة واستقرارھا ألنھ وبدون وثیقة قانونیة انتقالیة تلتزم بھا األطراف الفاعلة في عملیة التغییر 
یكون احتمال الصراع أكبر. لكن یجب أن یكون ھذا  -ومدعومة من المدنیین والعسكریین اإلریتریون 

ة من الشعب تعتبرھا معیبة بشكل كبیر. یحق ألي شعب الدستور مجرد وثیقة انتقالیة ألن شریحة كبیر
حر إجراء تعدیالت جزئیة أو حتى كلیھ على الدستور، وال یمكن أن یتحقق ذلك إال في بیئة الحریة 

 واالستقرار والتي تلي فترة انتقالیة قصیرة ومؤتمر للمصالحة داخل إریتریا.

المزدھر إال بالعمل نحو إنقاذ البالد من النظام الدكتاتوري  ال یمكن أن یتحقق استمرار بقاء إریتریا ومستقبلھا  . 36
والعمل على تحقیق المصالحة والعدالة واالنتقال السیاسي في أقرب وقت ممكن. واخبراً نحن وحدنا اإلریتریون 

دین أو بغض النظر عن العمر أو الجنس أو ال -وحدنا الذین یمكننا تحقیق ذلك. التغییر الذي نسعى إلیھ ھو للجمیع 
 المنطقة أو العرق أو موقعنا الجغرافي الحالي.

 

 المجد والخلود لشھدانا االبرار

 عید استقالل مجید للشعب االرتري

 

 2019مایو 22
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