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مبادرة:
العقد االجتماعي حلل معضلة احلكم يف إرتريا
ضمن فعاليات املهرجان الثقايف الثالث لرابطة أبناء املنخفضات اإلرترية الذي أقيم يف لندن ،ألقى
األستاذ حممود آدم ،رئيس املكتب التنفيذي للرابطة ،خطابا ضافيا خالل احلفل اخلتامي يوم 2
إبريل  2102م تناول فيه العديد من القضايا اجملتمعية والوطنية ،كان أهمها إطالقه مبادرة باسم
رابطة أبناء املنخفضات اإلرترية موجهة اىل مجيع املكونات اجملتمعية للشعب اإلرتري واىل قواه
السياسية واملدنية متثلت يف دعوة لضرورة اعتماد العقد االجتماعي كمبدأ أساسي حلل مستدام
ملعضلة احلكم يف إرتريا.
وكانت الرابطة قد تقدمت برؤيتها يف نفس هذا االجتاه ضمن ورقة قدمة يف ورشة العمل اإلرترية
اليت نظمها معهد فيلسبريغ األملاني يف يومي  01و 01نوفمرب 2102م يف فرانكفورت لبعض القوى
السياسية واملدنية يف املعارضة اإلرترية من اجل تداول كيفية االنتقال اىل مرحلة ما بعد سقوط
النظام القائم.
كما أن الرابطة قد ضمّنت رؤيتها هذه للحل يف ورقيت العقد االجتماعي والورقة السياسية منطلقة
من واقع قراءتها للواقع اإلرتري واليت متت مناقشتهما وإقرارهما يف املؤمتر التأسيسي للرابطة الذي
انعقد يف ضواحي استوكهومل خالل الفرتة من  ٨١اىل  ١٨يوليو ١١٨٢م.
انطالقا مما ذكر أعاله ،واستناداً اىل ما جاء يف الورقتني املذكورتني ،نتقدم فيما يلي بتصورنا
للعقد االجتماعي املقرتح كمدخل البد منه للوصول اىل حلول ناجزة جململ إشكاليات الصراع
واحلكم يف إرترية.

مقدمة
منذ أوائل الثمانينيات من القرن املنصرم ،وخاصة خالل السنوات الـ  22املاضية من االستقالل ،فقدت
املكونات االجتماعية والثقافية اإلرترية الثقة يف بعضها البعض ،ملا تولد لديها شعور عميق من
الشك وعدم الثقة يف اآلخر نتيجة للمعاناة الطويلة اليت تعرضت هلا من اثار اهليمنة والتهميش
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واإلقصاء واالضطهاد الذي عانته من قبل النظام وأعوانه خالل تلك احلقبة ،حيث تتجلى هذه الظاهرة
بوضوح يف واقع اإلقصاء وعدم املساواة السائد املتمثل يف التغييب من املشاركة يف صنع القرارات
االقتصادية والثقافية والسياسية الكربى اليت مورست على غالبية املكونات االجتماعية والثقافية
عامة وجمتمعنا خاصة.
والستعادة الثقة املفقودة ،البد من اجلميع أن يفص عن النوايا احلسنة بوضوح وصراحة تامة،
مصحوبة بإجراءات عملية تفضي إىل معاجلة مجيع مظاهر عدم املساواة والظلم واهليمنة مبا يرضي
اجلميع ،والتأكيد على أن كافة الفئات االجتماعية اإلرترية ستكون جزءًا من عملية التغيري
واالستفادة منها على قدم املساواة.
وعليه جيب الوصول ملقاربة جديدة تعاجل هذه املشاكل ،مقاربة خمتلفة عن األساليب التقليدية
القدمية والدارجة اليت اتبعت حتى اآلن دون جدوى .قبل كل شيء ،حنن حباجة إىل إجراء حوارات
مفتوحة وجادة حبيث يتم وضع كل األوراق على الطاولة دون االلتفاف على القضايا أو جتزئتها
مهما كانت درجة صعوبة أو مرارة ذلك .ودون اتباع هذا النهج ،لن نتمكن من التوصل إىل حلول
مرضية تكون مقبولة يف نهاية املطاف من قبل مجيع الشركاء.
ان الفشل يف التصرف على النحو الصحي حيال هذه املشاكل من خالل البحث الدؤوب عن حلول
حامسة ودائمة هلا ،وبالتالي عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيفية إدارة احلكم يف إرتريا
مبا يتفق مع رغبة وطموح مجيع أصحاب املصلحة ،من شأنه أن يفت الباب على مصراعيه لكافة
أشكال املخاطر والتهديدات اليت ال يتمناها أحد وال حتمد عواقبه ،مبا يف ذلك تفكك البالد
ومتزقها ،واألمثلة يف حميطنا اإلقليمي وفى العامل امجع خري شاهد على ما نقول.
حنن اليوم يف إرتريا جند أنفسنا مرة أخرى على مفرتق طرق نتيجة لفشلنا يف إدارة التنوع الذي
يذخر به الوطن بطريقة سليمة ،وقد يفضي بنا ذلك اىل دولة فاشلة وخاصة يف غياب خطة النتقال
السلطة سواء عرب قوى من داخل النظام أو قوى خارجية من املعارضة ا و سواها قادرة لتشكيل البديل
املؤهل الذي جينب البالد الفوضى وعدم االستقرار املتوقع يف حال حدوث فراغ يف السلطة بشكل
مفاجئ إما نتيجة النهيار النظام الدكتاتوري بسبب عوامل ضعف وتفكك داخلية كامنة يف
طبيعة النظام أو انقالب عسكري او بتدخل خارجي.
إذن ،من املهم إدراك حقيقة الوضع املزرى الذي متر به البالد والعواقب الوخيمة اليت قد تنجم عن سقوط
نظام اسياس أفورقي احملتمل .وعليه فإننا يف رابطة أبناء املنخفضات اإلرترية وانطالقا من واجبنا
واملسؤولية اليت نستشعرها لتجنيب البالد أي احتماالت لتطورات غري حممودة ،ومتشيا مع مبادئ
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مبادرتنا ،فقد ندعو مجيع األطراف املعنية يف الصراع لالخنراط جبدية يف مناقشات بناءة للتوصل
إىل حل مبدئي وعملي ملستقبل احلكم يف إرتريا ،بدال من اختزال املشكلة برمتها يف إزالة النظام
القائم .إلن مشاكلنا متجذرة وأعمق من أن ننسبها كلها للديكتاتورية القائمة حاليا لوحدها.
ان املزيد من التحليل للوضع الراهن يتطلب منا أن العودة إىل الوراء الستعراض األحداث اليت وقعت
خالل السبعني سنة املاضية واليت دفعت بسري التطور حنو هذا املصري اخلطري .حيث عند التحليل
اجلدي لتحديد الطبيعة الطاغية للصراع حينها سوف نالحظ أن ظاهرتا حمددة تطفو للسط
بشكل متكرر عند كل منعطف من مسريتنا ،متمثلة يف ظاهرة حماولة تذويب التنوع وصهره
يف بوتقة قالب واحد من خالل فرض اهليمنة الكبساوية ،بدال من حتقيق شعار الوحدة يف التنوع،
واالعرتاف بواقع التعدد باعتباره اخلطوة األوىل يف الطريق الصحي  ،وخاصة ان إرتريا ليست دولة
ذات أغلبية طاغية ألحد مكوناتها االجتماعية متكن من فرض إرادتها على أقليات ضئيلة
وخانعة ،بل بالعكس فإن واقع تعدد األعراق والثقافات يتطلب التعايش السلمي بني مجيع
املكونات على أساس االعرتاف والقبول بهذه احلقيقة .وال شك إن احللول املبتسرة وغري العملية
ملشاكلنا اليت جربت من قبل قد كلفتنا مثنا غاليا يف األرواح والوقت والفرص املهدورة املتمثلة:
 .0بالنسبة لنا كدولة أفريقية ،كان لدينا فرصة للحصول على االستقالل الكامل يف وقت مبكر،
لكننا فوتنا تلك الفرصة حني اختار جزء من شعبنا الوحدة مع إثيوبيا .وكحل وسط بني الطرف
املؤيد للوحدة وأولئك الذين اختاروا االستقالل التام ،مت التوافق على قبول نظام حكم فيدرالي بني
أثيوبيا وإرتريا .ولذا ،فإن إثيوبيا يف واقع األمر مل حتتل إرتريا بالقوة الذاتية املباشرة ،بل حتقق هلا
ذلك من خالل مساندة جزء من شعبنا فضل االحنياز ملصاحله اخلاصة عرب احلدود ،بدال من مراعاة
امل صا ح املشرتكة مع باقي املكونات الوطنية الداعية إلنشاء دولة مستقلة تسع اجلميع .ولكن
حتى النظام الفيدرالي املتواضع الذي كان حصيلة حلل وسط توفيقي يضمن بعض احلقوق
األساسية للجميع وقتها ،اعترب ذلك يف نظر البعض اآلخر استقالال أكثر من الالزم يبعد عن حضن
"إثيوبيا األم"  ،وبالتالي عمل أنصار حزب الوحدة يدا بيد مع إثيوبيا إلفراغ االحتاد الفدرالي من اي
مضمون عملي أوال ،ثم قاموا بتقويضه تدرجييا وحله يف نهاية املطاف.
 .2عندما خسر الشعب اإلرتري حتى ذلك االستقالل الشكلي الذي أتاح له مساحة حمددة من احلرية ،مل
يعد أمامه من خيار سوى بدء الكفاح املسل الستعادة حقه يف االستقالل الكامل .ومرتا أخرى،
قاتلت النخب الكبساوية بشراسة بوقوفها إىل جانب إثيوبيا مشاركة يف تنفيذ محالت األرض
احملروقة بهدف إمخاد الثورة.
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 .1بعد سقوط اإلمرباطور هيال سيالسي وصعود "الدرق" بقيادة منغستو هيلي ماريام اىل السلطة ،حدث
حتول سريع وإجيابي يف مواقف أبناء الكبسا املسيحي عموما جتاه الثورة ،مما أدى إىل تدفق حشود
من الكبساويني لالنضمام إىل صفوفها .وهذا التغيري املفاجئ كان بصورة رئيسية نتيجة
انعكاس مباشر للتحوالت السياسية الكبرية يف أثيوبيا واليت أثرت بدورها على موازين القوى لغري
مصلحة النخب التقليدية اليت كانت مهيمنة على سدة احلكم وحلفائها املخلصني من خنب
الكبسا يف إرتريا والذين خسروا مجيع االمتيازات السابقة جراء التطورات اجلديدة اليت أوصلت
العسكر اىل سدة احلكم ،حيث بدأت الروابط احلميمة مع إثيوبيا األم يف التحلل واالنفصام مما
افضى اىل التحول والتدفق العكسي لاللتحاق بالثورة .ولكن مل ميض وقت طويل قبل ظهور
الفجوة واالصطفاف اىل حماور متناحرة بني أولئك امللتحقني اجلدد ومن سبقوهم يف الكفاح املسل
متاما كما حدث يف أربعينيات القرن املاضي ،وبلغت اخلالفات ذروتها حني قامت اجلبهة الشعبية
لتحرير إرتريا ومبساندة كاملة من اجلبهة الشعبية لتحرير جتراي (كيان أجنيب) ،بإخراج جبهة
التحرير اإلرترية ومجيع حركات التحرير األخرى من امليدان .وهكذا ،متكنت اجلبهة الشعبية من
فرض سيطرتها الكاملة على املناطق احملررة ،وانفردت بقرار التحكم يف مستقبل ومصري إرتريا
يف نهاية املطاف.
 .1وبعد االستقالل وصعود اجلبهة الشعبية إىل السلطة ،رفضت التعامل مع كل التنظيمات
السياسية ،بل ومنعتها من املساهمة بأي دور يف بناء وإدارة البالد مدفوعة بنفس روح اهليمنة اليت
دأبت خنب التجرينية على ممارستها .أما أولئك الذين قبلوا حبل منظماتهم أو أحزابهم وفقا للوضع
الذي فرض عليهم ،فقد سُم هلم بدخول البالد كأفراد ،ليواجهوا العزل واالضطهاد السياسي الحقا.
مما دفع البعض للمغادرة إىل املنفى مرة أخرى ،أما من كانوا أقل حظا منهم فقد متت تصفيتهم أو ما
زالوا يقبعون يف غياهب السجون.
 .2تبنى النظام ممارسة وسياسة اهليمنة الكبساوية يف مجيع مناحي احلياة :كاللغة ،الثقافة،
واالقتصاد ،والوظائف املدنية والعسكرية وقنوات اختاذ القرارات املصريية ،وحتى إعادة كتابة
تاريخ البالد بصورة حمرفة ومشوهة ومبا يتناسب ويتوافق مع رؤاهم وأهدافهم .ومن املعروف لكل من
يهمه أمر الوضع يف إرتريا اليوم ،أن املعارضة للنظام الدكتاتوري نفسها تعاني من االنقسامات
املختلفة جزاء منها على ذات الفواصل العمودية القدمية تقريبا ،وكنتيجة لذلك ،نشهد عدم قدرتها
يف توحيد جهودها من أجل حتقيق التغيري املنشود يف البالد.

رؤيتنا للعقد االجتماعي
إننا نؤمن بأن من اهم واجباتنا املساهمة الفعالة يف البحث اجلاد عن احلل الناجع ملعضلة
مستقبل احلكم يف إرتريا ،وذلك عرب التواصل مع كافة األطراف املعنية خللق توافق حول
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شكل نظام احلكم املستقبلي الذي يقوم على أساس االعرتاف بالتعدد اإلرتري القائم ومبا
يضمن حقوق وحريات ومصا ح مجيع املكونات الوطنية ضمن الصيغة املناسبة لنظام
حكم ال مركزي دستوري قائم على قواعد التعدد والدميقراطية وحكم القانون
واملشاركة العادلة لتقاسم الثروة والسلطة .ونعتقد جازمني بأن احلل العادل والدائم ملعضلة
مستقبل احلكم يف إرتريا واستقرار البلد وتقدمها مبا يضمن حتقيق أهداف وطموحات
كل أصحاب املصلحة املعنيني ال ميكن الوصول اليه إال من خالل إبرام عقد اجتماعي
حيظى بإمجاع ورضى كافة األطراف صاحبة املصلحة احلقيقية يف الوطن.
جيب أن يشكل هذا العقد االجتماعي القاعدة املتينة اليت تقوم عليها مبادئ وبنود الدستور
الوطين الذي حيدد وينظم كيفية حكم البالد وإدارة شؤونها بشكل راشد ،ودور وعالقة
احلكومة بالشعب .وحسب وجهة نظرنا ،ولفائدة إجياز اجلوانب الواردة تفصيليا يف اورقنا
املتعلقة بالبنود املطلوب التوافق عليها لتشكل أسس العقد االجتماعي.
لذلك ،وانسجاما مع قناعتنا ومبادئنا الراسخة وانطالقا من واجبنا الوطين جتاه جمتمعنا بشكل
خاص والشعب اإلرتري بشكل عام ،فإننا مصممون على أن نكون جزءًا من احلل الذي من شأنه
املساهمة يف اخلروج من هذه احللقة املفرغة واملساعدة يف جتاوزها.
وعليه ،ينبغي على مجيع األطراف املعنية الوصول اىل اتفاق حول طبيعة النظام الذي من شأنه
استيعاب مجيع أصحاب املصلحة يف الوطن ولن يتأتى ذلك إال من خالل التوافق على عقد اجتماعي
يستوعب تعددنا ويكفل ضمان احلقوق واحلريات واملصا ح املشرتكة جلميع املكونات من خالل
تبين شكل مناسب للدولة يرتكز على أساس الدميقراطية وسيادة القانون والعدالة يف تقاسم
الثروة والسلطة .ونعتقد حقا أن هذا من شأنه حتقيق أهداف وتطلعات اجلميع ،كما سيحافظ على
الوئام االجتماعي والتعايش السلمي ،وصوال إىل بناء وحدة وطنية مستدامة يف إطار التعدد يف دولة
حرة دميقراطية .ومن الضروري أن يسهم مجيع الشركاء املعنيني يف رسم وصياغة واعتماد هذا
العقد االجتماعي اجلديد والرتاضي عليه ،ليشكل أساسا لسن دستور وطين من شأنه حتديد
وتنظيم الكيفية اليت سيتم عربها حكم البالد وشعبها .ونرى يف هذا اخلصوص أن املنطلقات
التالية جيب ان تشكل املرتكزات الرئيسية لبناء وحدات العقد االجتماعي اجلديد:
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أ) الوحدة والتنوع
ان الوضع احلالي املفعم بالشك واخلوف وانعدام الثقة بني املكونات االجتماعية اإلرترية املختلفة،
يعود يف األساس إىل ما تراكم من معاناة خالل سنوات طويلة نتيجة سياسات اهليمنة واإلقصاء اليت
مورست ضد معظم املكونات الوطنية .وال ميكن النظر اىل سياسة اهليمنة واإلقصاء اليت يتبعها
النظام الدكتاتوري احلالي إال على إنها مواصلة إلرث النخب التجرينية احلاكمة منذ أربعينيات
القرن املاضي .وعلى اجلميع أن يدركوا ويقبلوا حبقيقة أن إرتريا ليست كما يروج النظام
واملتعاونون معه "حادى هزبى حادى لبى" – شعب واحد ،على قلب رجل واحد – وعليه ،ينبغي تأسيس
الوحدة الوطنية الدائمة على أساس اإلرادة الطوعية جلميع املكونات الوطنية واالعرتاف املتبادل
فيما بينها بالتعدد مع اإلقرار بضمان مصا ح مجيع املكونات وحقوق املواطنة الكاملة واملتساوية
لكل األفراد واجلماعات الوطنية ،حتى نرسي أساسا متينا إلقامة وحدة وطنية حقيقية ومستدامة.
ومبا أن إرتريا من البلدان متعددة األعراق والثقافات ،فإن االعرتاف والقبول بهذا الواقع بكل جتلياته
العرقية والثقافية والدينية واللغوية يعترب اخلطوة الصحيحة حنو معاجلة مشاكلنا املزمنة.

ب) الدين
جيب ضمان حرية العقيدة والعبادة جلميع أتباع الديانات اليت يعتنقها سكان البالد باعتبار ذلك
من احلقوق اإلنسانية األساسية وال ينحصر حق أتْبَاع هذه الديانات يف ممارسة شعائرهم التعبدية
فحسب ،بل جيب ان يتعداها ليشمل إدارة كافة شؤونهم الدينية باستقاللية ضمن نطاق القانون
ودون أي تدخل من الدولة .ويشمل ذلك محاية مجيع املمتلكات الوقفية وغريها من األصول التابعة
لألديان ،مع توفري املساعدات الالزمة وذات الصلة على حد سواء للكل .كما جيب أن تكون الدولة
على مسافة واحدة من مجيع األديان.

ت) املصاحلة الوطنية
لقد عشنا أرضاً وشعباً فرتات عصيبة من الصراع يف خضم عملية كفاح سياسي وثورة مسلحة،
خاض خالهلا شعبنا معارك يف ظروف صعبة ومريرة من أجل التحرير .ومل يكن سري العملية
النضالية سلساً ،بل مر مبنعرجات خطرية جراء ما صحبه من اخلالفات والصراعات الداخلية اىل حد
االقتتال بني األطراف املختلفة مما أدى اىل متزيق النسيج االجتماعي اىل أشالء .لذلك صار من األهمية
مبكان إجراء مصاحلة من شأنها رتق هذا النسيج االجتماعي املمزق وذلك لضرورة بناء أساس متني
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ملستقبل البالد مبشاركة اجلميع ،حتى يستعيد اجملتمع اإلرتري عافيته ويعمل على تطبيع
أوضاعه للتعايش مستقبال يف سالم ووئام .وال شك أن ذلك لن يتحقق إال من خالل التصدي ملعاجلة
املظامل والتجاوزات واملرارات املرت اكمة على مر الزمن بطريقة صحيحة لتمكني هذه األمة من التغلب
على رواسب املاضي األليم واملضي قدما يف طريقها إىل املستقبل بثقة وثبات.
من املسلمات أن املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية الناجزة تعتربان اليوم من أجنع الوسائل املطبقة
من قبل العديد من الشعوب اليت مرت بتجارب مماثلة حلالة شعبنا ،وذلك للتعايف من املسسي والصدمات
االجتماعية العميقة اليت تعرضت هلا .وينطوي ذلك على خوض عمليات عالجية معقدة للتعامل مع
املظامل اليت ارتكبت ،على حنو صحي وعلمي ،بتوفري تعويضات عن اخلسائر املادية املرتتبة ،وإزالة
بؤر وأسباب التوتر الستعادة الثقة املفقودة بني املكونات االجتماعية وذلك من خالل وضع تدابري
خالقة ومبتكرة لعملية إعادة بناء الثقة وفق مناهج وآليات تتناسب مع ظروفنا املتفردة.
على الرغم من أن هذه العملية ال يتوقع هلا أن تبدأ فورا وقبل املرحلة االنتقالية ،إال أنه من الضروري
التوصل اآلن إىل اتفاق بشأن ضرورتها ووضع املبادئ األساسية اليت جيب اعتمادها وتطبيقها على
أرض الواقع ،ويستدعي ذلك تشكيل جلنة للمصاحلة تضطلع مبهمة مجع وحتري احلقائق واألدلة
ذات الصلة لتتمكن من اإلسراع يف تنفيذ العدالة االنتقالية الناجزة خالل املرحلة االنتقالية.

ث) األرض
ميكن اجلزم بأن غالبية  -إن مل يكن مجيع اإلرتريني  -يؤمنون بأن قضية األرض تعترب األكثر
أهمية وخطورة على مصري الوحدة الوطنية والتعايش السلمي ،واليت إن مل حتل بشكل صحي
ومرضٍ ،سوف تزج بالبالد إىل أعماق هاوية سحيقة لتغرق يف دوامة صراع وعدم استقرار ميكن ان
يفضي إىل اندالع حروب أهلية كارثية تزعزع وحدة البالد ووجودها .عالوة على ذلك ،تعترب مسألة
األرض ذات أهمية بالغة بالنسبة للمنخفضات اإلرترية ،حيث ظلت عدة أطراف تعتقد وتتصرف
وكأن املنخفضات ال تزال ختضع لقرار الدومنياىل سيئ الصيت منذ إصداره حتت حكم االستعمار
اإليطالي يف عام  0981م والذي يعترب معظم األراضي اخلصبة يف إرتريا عامة ويف املنخفضات
بشكل خاص ملكية خالصة للدولة ،حيث مشل ذلك القرار مساحات شاسعة من األراضي الصاحلة
للزراعة يف منطقة املنخفضات .ومنذ ذلك احلني اعتربت أراضي املنخفضات ملكية مشاعة ومل
تصب فقط خاضعة للمصادرة وسوء االستخدام وتعريض النمط املعيشي للرعاة وبقية القاطنني
عليها للخطر فحسب ،بل أيضا لتعرية تربتها اخلصبة لعوامل ترجع بدرجة كبرية لإلهمال وسوء
االستخدام املنايف لالعتبارات البيئية السليمة .وقد واصلت اجلبهة الشعبية احلاكمة هذه السياسة
اجلائرة حتت ذرائع خمتلفة واهية منها أن السكان األصليني هلذه األراضي قد هجروها إىل األبد منذ
السنوات األوىل للكفاح املسل  ،متجاهلني حقيقة أنهم طردوا قسرا من منازهلم حتت اإلرهاب
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وسياسة األرض احملروقة ومحالت التطهري العرقي اليت قام بها نظام هيال سيالسي ،كما يردد االدعاء
الباط ل عمدا وزورا بأن أهلها غري راغبني يف العودة إىل مواطنهم األصلية ،بل يفضلون البقاء
بشكل دائم يف مناطق اللجوء احلالية يف حماولة تضليلية ورغبة خبيثة للنظام واملتعاونني معه ان
يغلقوا أبواب العودة أمام أصحابها وتكريس واقع االستيطان باعتبار ان هلم وطنا بديال .لكن
احلقيقة اليت ال ميكن إنكارها هي أنه رغم رغبتهم واستعدادهم الكامل للعودة ،إال أن النظام
احلالي هو املسئول األول من وضع عقبات ال حصر هلا أمام عودتهم الطوعية إىل أرض الوطن .وحتت
هذه الذرائع يستمر ارتكاب معظم التجاوزات حبق األرض وأصحابها وهي جتاوزات ال تهدد احلياة
املعيشية برمتها فحسب ،بل تهدد وجود جمتمع املنخفضات ذاته.
تقليديا ،تعترب األراضي الواقعة ضمن حدود املوطن األصلي ألي جمتمع ،سواء كانت مملوكة
ألفراد أو مجاعات ،حقا أصيال للمجتمع املعني .وبالتالي ،جيب مراعاة توافق ملكية األراضي مع
القواعد واألعراف ال تقليدية املعروفة واملتعامل بها تارخييا من قبل اجملتمعات املعنية يف املناطق
املختلفة واليت أثبتت مالءمتها وصالحيتها يف إدارة وملكية األراضي عرب العصور ،وذلك لكون هذه
التدابري والقوانني التقليدية تعرتف باحلق املطلق للمكونات االجتماعية يف ملكية األراضي يف
امل ناطق اليت توارثتها عن أسالفها عرب التاريخ ،واليت قبل بها اجلميع منذ القدم كشرط للحفاظ على
التعايش السلمي القائم فيما بينهم.
لذلك ،فإن كل االنتهاكات املرتكبة مبا ال يتفق والتقاليد واألعراف املذكورة آنفا ،سواء متثل
ذلك يف مصادرة األراضي أو إعادة توزيعها أو تغيري حدود املقاطعات من خالل السياسات القسرية
اجلائرة اليت مت تنفيذها ،وما ترتب عليها من إجراءات ،وقرارات تعترب غري قانونية والغية ،وجيب
التعامل معها على هذا األساس مبا يف ذلك مجيع أشكال التمليك وعمليات إحالل آخرين جدد
وتوطينهم مكان السكان ألصليني واليت متت على يد النظام احلالي أو نظام االحتالل اإلثيوبي يف
مناطق املنخفضات وأماكن أخرى دون احلصول على رضى وموافقة أصحاب األرض الشرعيني.
على الرغم مما تقدم ،نعتقد أنه من حق أي مواطن إرتري العيش والعمل ،بل وحتى امتالك األرض من
خالل اإلجراءات القانونية والتعامل مع أصحاب األرض الشرعيني يف أي جزء من البالد ،سواء كان
ذلك يف املنخفضات أو املرتفعات ،وال يشمل هذا القبول املبدئي بأي حال من األحوال اهلجرة املنظمة
إلقامة مستوطنات مجاعية سواء بالقوة أو غري ذلك مبا يرتتب عليه من استيالء على األرض وإزاحة
أصحابها األصليني أو تغيري الرتكيبة الدميوغرافية.
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عالوة على ما تقدم ،ميكن إجراء مشاورات مع املالّك الشرعيني ،ليتم مبوافقتهم الكاملة الوصول
إىل تسويات تعرتف حبقوق امللكية الكاملة ألصحاب األرض األصليني ،ويف نفس الوقت تأخذ يف
االعتبار احتياجات ومصا ح اآلخرين يف البالد.

ج) الالجئون
ان قضية الالجئني هي األخرى قضية مهمة وترتبط ارتباطا مباشرا مبسألة األرض وحقوق امللكية
وانتهاك حقوق اإلنسان واملواطنة األساسية اليت ينبغي حلها بشكل صحي .
اجملموعات األوىل من الالجئني الذين ال يزالون قابعني يف خميمات البؤس يف شرق السودان ،أجربوا
قسرا للفرار حبياتهم يف أواخر الستينيات من القرن املاضي نتيجة حلمالت األرض احملروقة
العسكرية املتكررة من قبل اجليش اإلثيوبي واملتعاونني معه من وحدات الكوماندوس واملليشيات
املسلحة .واستمرت موجات قدامى الالجئني يف التدفق بأعداد كبرية إىل شرق السودان خالل العقود
التالية بسبب تواصل احلمالت العسكرية وغارات التطهري العرقي الوحشية اليت جعلت احلياة
الطبيعية يف مواطنهم مستحيلة .وبعد االستقالل ،جرت حماوالت إلعادة الالجئني بالتعاون مع
املفوضية العليا لغوث الالجئني ولكنها كانت حماوالت غري جادة من قبل حكومة اجلبهة
الشعبية .ورغم ذلك حتى أولئك الذين اختاروا العودة الطوعية ،مل يسم هلم بالعودة إىل قراهم
وبلداتهم األصلية اليت هُجّروا منها أصال ،لكنهم اجربوا للسكن يف مناطق قاحلة ذات موارد شحيحة
مع عدم توفري ما يستلزم ألبسط مقومات احلياة الكرمية يف تلك املناطق على املدى الطويل.
و كانت النتيجة موجات معاكسة أخرى من اهلجرة للعودة إىل خميمات الالجئني يف السودان .ويف
خضم هذه العملية ،فقدوا الصفة القانونية للجوء ألن اهليئات الدولية املعنية قررت بشكل متعجل
وغري مدروس سحب صفة وامتيازات الالجئ منهم بفرضية عدم وجود أسباب قاهرة تدفع اإلرتريني اىل
اللجوء جمددا بعد االستقالل وذلك بدعوى أن إرتريا أصبحت بلدا آمنا.
ان تدفق الالجئني اجلدد ،وخاصة بعد االستقالل ،هو نتيجة طبيعية للظلم والوحشية واالنتهاكات
الصارخة حلقوق اإلنسان اليت يقرتفها النظام مثل السجن االنفرادي والتعذيب واإلعدام خارج نطاق
احملاكم ات القانونية واإلخفاء القسري واخلدمة الوطنية غري احملددة األمد ،وهي يف الواقع أعمال
سخرة مفتوحة تتم على يد النظام الدكتاتوري احلالي .حيال هذه الظروف اليت ال تطاق ،يضطر
الشباب إىل مغادرة بالدهم بأعداد كبرية معرضني أنفسهم ملخاطر مهلكة على أيدي مهربي البشر
ور حالت خطرة عرب الصحاري والبحار ،حيث غرق اآلالف يف البحر أو ماتوا من العطش يف الصحراء أو
فقدوا أجزاء من أجسادهم على أيدي جتار األعضاء البشرية.
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أصب من الضروري االعرتاف والتأكيد على احلق املطلق جلميع الالجئني القدامى واجلدد يف العودة
دون قيد أو شرط إىل أوطانهم األصلية وحقهم يف املطالبة باسرتداد أراضيهم وأسلوب احلياة اليت
اعتادوا عليها مع توفري الدعم الالزم والتعويض املناسب إلعادة تأهيلهم ليتمكنوا من ممارسة
حياتهم الطبيعية يف مواطنهم األصلية.
وعليه من واجب اجلميع التأكيد واملطالبة حبقهم املشروع يف العودة وندعو مجيع الدوائر املعنية،
مبا يف ذلك شركاء الوطن لالعرتاف بهذا احلق املشروع واعتبار ذلك أولوية ومسؤولية مشرتكة
للجميع جيب االلتزام بها والعمل على حتقيقها من كل األطراف فور سقوط النظام الدكتاتوري
وخاصة هؤالء الالجئني األكثر عرضة للمخاطر واألقل حظا يف توفر االحتياجات األساسية والذين
يقبعون منذ مخسني عاما يف خميمات اللجوء يف السودان.

ح) اللغة
ينبغي النظر اىل مسألة اللغة يف سياق احلقائق على أرض الواقع ،والتأريخ والعقود واملواثيق
االجتماعية السابقة ورغبة وحقوق الناس يف أن خيتاروا ألنفسهم ما يريدون وما ميثل مصاحلهم.
ويف هذا الصدد ،نورد بعض احلقائق اليت جيب أخذها بعني االعتبار:
أوال:

إرتريا بلد متعدد اللغات وال يوجد إمجاع يف اآلراء لصا ح استخدام لغة واحدة تليب
احتياجات ومصا ح مجيع املكونات.

ثانيا:

اختار املسيحيون يف كبسا اللغة التجرينية يف حني اختارت بقية املكونات اللغة
العربية ،ومن هنا جاء قرار الدستور الفيدرالي رقم  .19وجتدر اإلشارة هنا اىل ان خيار اللغة
العربية لبقية املكونات اليت متثل مسلمي إرتريا مل يأت من فراغ ،حيث ان اللغة العربية
كانت حاضرة يف حياتهم وكانت لغة الدين والثقافة ولغة املعامالت اليومية يف
الدو اوين احلكومية واألحوال الشخصية ولغة التجارة والعقود واملواثيق يف العهود
السابقة لتأسيس إرتريا وحتى يف عهد اإليطاليني والربيطانيني.

ثالثا:

كان موضوع اللغة أحد ركائز االحتاد الفيدرالي وكان أيضا من أوائل احلقوق اليت
انتهكها نظام هيلي سالسي باعتماد األمهرية بديال عن اللغتني الرمسيتني وقتها.

رابعا:

ويف مرحلة الثورة كانت اللغة واحدة من اهم املرتكزات ومت اعتماد اللغتني كخيار
متفق عليه وينعكس ذلك حتى يف وثائق كافة التنظيمات املعارضة حاليا.
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خامسا:

مبا أن إرتريا دولة صغرية ذات مكونات متعددة فانه من غري املمكن من الناحية العملية
استخدام مجيع لغاتها يف تسيري أمور الدولة يف الدواوين احلكومية والتعليم .ومع ذلك
أقر الدستور الفيدرالي حبق مجيع املكونات اإلرترية يف استخدام لغاتها وتطويرها وقد
وردت نصا يف القرار املذكور أعاله كما يلي:
“ اللغات اليت يتحدث بها ويكتبها مجاعات خمتلفة من السكان جيوز العمل بها يف
صالتهم باحلكومة كما هلم حرية استعماهلا يف أغراضهم الدينية والتعليمية وفى
مجيع مظاهر التعبري عن الرأي طبقا للعرف السائد”

سادسا:

واضعني كل ما سبق يف االعتبار ،نؤكد ان مجيع اللغات اإلرترية جيب ان تعامل على
قدم املساواة من حيث الوضع القانوني واألهمية وحق االستخدام يف مجيع جوانب احلياة،
وكذلك حقها يف التطور عرب الزمن حتت رعاية الدولة.

سابعا:

نؤكد ان كل ما ورد أعاله هو فقط من قبيل إيراد السياق التارخيي واملالبسات املتعلقة
به وان األصل يف موضوع اللغة هو االختيار احلر من مجيع املكونات ملا تراه مناسبا هلا
ويليب احتياجاتها اللغوية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية دون إمالء من أي طرف
كائنا من كان ألن هذا هو املعنى احلقيقي للقبول بالتنوع يف إطار الوطن.

ثامنا:

نؤكد ان خيارنا هو اعتماد اللغة العربية لغة رمسية جملتمع املنخفضات الستخدامها يف
الدواوين احلكومية ومجيع اجلهات الرمسية وخمتلف املعامالت التجارية وان تكون لغة
التعليم يف مرحلة األساس.

تاسعا:

مبا ان نظام احلكم الذي نناضل من أجله هو النظام الالمركزي الدستوري ،فإننا نؤكد
على تضمني اللغة العربية يف كل ما خيص األعمال الرمسية للحكومة على مستوى
الوطن.
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خ) االقتصاد
يشتغل غالبية السكان يف الزارعة الصغرية والبدائية والرعي وما يرتتب عليها من املعامالت
التجارية ذات الصلة باالقتصاد التقليدي الذي يتطلب تطويره عن طريق إدخال اآلالت واألساليب
واخلربة االقتصادية احلديثة لتحسني نوع وكمية اإلنتاج يف اجملاالت املختلفة لريتقي إىل اجلودة
ومستوى اإلنتاجية املتطابقة مع املعايري العاملية.
جيب على الدولة اعتماد اقتصاد خمتلط حبيث تتخذ األنشطة االقتصادية يف القطاعني العام
واخلاص خطني متوازيني ،للحفاظ على توازن املصا ح بني القطاع اخلاص الذي يسعى اىل حتقيق
األرباح لألفراد والقطاع العام الذي يهدف لتقديم اخلدمات الضرورية العامة لقطاعات الشعب.
وميكن استكمال ذلك بوضع قوانني من شأنها تشجيع وجذب االستثمارات احمللية واخلارجية
ل تطوير وحتديث القطاعني ،مع تقديم حوافز لزيادة تنشيط االقتصاد ،وتطوير صناعة التعدين
والسياحة والتجارة والصناعات احلرفية.
كما جيب أن تعطى أولوية للتنمية االقتصادية والتعليمية يف املناطق اإلرترية املتخلفة واحملرومة
والفئات االجتماعية اليت تعاني من تدني املستوى املعيشي بسبب حتملها العبء األكرب للتبعات
الوخيمة حلرب التحرير املدمرة ،ونتيجة لتعرضها لإلقصاء املمنهج والسياسات الظاملة يف العهود
االستعمارية وكذلك يف فرتة ما بعد االستقالل .وميكن حتقيق ذلك كله من خالل اعتماد
مبادئ التمييز اإلجيابي لتمكني املناطق األقل منوا والفئات االجتماعية املستضعفة من اللحاق
بركب اجملتمعات األخرى األكثر حظا ،لتحقيق التنمية املتساوية يف مجيع أحناء البالد.

د) العالقات الدولية
مبا أن السياسة والعالقات اخلارجية تتمثل بشكل عام يف األنشطة والعالقات الدبلوماسية يف
تعامل دولة ما مع الدول األخرى للحفاظ على املصا ح املتبادلة فيما بينها ،يتعني على إرتريا اتباع
السياسات اليت تهدف يف املقام األول حلماية وحتقيق املصا ح واألهداف الوطنية ،باإلضافة إىل تعزيز
التعاون على النطاق اإلقليمي والدولي وفقا للقواعد الدبلوماسية املقبولة واملتداولة عامليا .لذلك
ينبغي عليها بذل كل اجلهود من أجل:



مراعاة واحرتام املصا ح الوطنية املتبادلة بني الدول والعمل على حتقيقها بكل السبل.
مراعاة وصون مبدأ املساواة بني الدول واحرتام سيادتها الوطنية على أراضيها.
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احلفاظ على التعايش السلمي بني الدول وخاصة بني الدول اجملاورة.
املصادقة على مجيع االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية اليت من شأنها حتسني التعاون
الدولي وخدمة مصاحلنا الوطنية وااللتزام بتنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة
حبقوق اإلنسان وغريها من االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية على أكمل وجه.
بناء وتطوير عالقات خاصة وقوية مع دول اجلوار مبا يعزز املصا ح املشرتكة والعالقات
التارخيية والثقافية بني امتدادات الشعوب عرب احلدود املشرتكة.
االنضمام كعضو فاعل ونشط يف مجيع املنظمات السياسية واالقتصادية والدينية،
اإلقليمية منها والدولية اليت من شأنها خدمة مصاحلنا الوطنية ،وتشجيع التطور الثقايف
والتعليمي واالجتماعي ،وتعزيز التفاهم والعالقات بني الشعوب من خمتلف البلدان.
مبا إن النظام اإلرتري القائم مل حيرتم أي من التزاماته الدولية حسب ما هو متوقع من أي عضو
مسئول يف اجملتمع الدولي ،بل تتصرف دائما كدولة مارقة ،فالبد من ان تقوم أي حكومة
مستقبلية مبراجعة وتصحي هذا الوضع اخلاطئ.

ذ) نظام احلكم
أوال :الفرتة االنتقالية
سيكون اهلدف األساسي للفرتة اليت تعقب تغيري النظام مباشرة ،إنشاء حكومة دستورية
دائمة ،بغض النظر عن أداة أو آلية التغيري .ومن الضروري أن يتفق مجيع أصحاب املصلحة
على كيفية تشكيل احلكومة املؤقتة ووضع الفرتة الزمنية هلا وتنفيذ خارطة الطريق
املفصلة إلجناز املهام املطلوبة منها بنجاح.
ثانيا :اجمللس االنتقالي
تشكيل جملس مؤقت يتألف من ممثلي مجيع األحزاب واملنظمات السياسية املعارضة
للنظام ،واملكونات الوطنية وقوى التغيري وأصحاب الكفاءات ،ليكون مبثابة برملان مؤقت
يضطلع مبهمة إنشاء حكومة مؤقتة ،ووضع ميثاق شامل وخارطة طريق مفصلة إلجناز
مهام الفرتة االنتقالية بنجاح.
ثالثا :احلكومة املؤقتة
تشكيل جملس رئاسي يضم أشخاصا مؤهلني لتصريف شؤون البالد ،ويعكس بشكل
صحي التنوع اإلرتري من خالل متثيل خمتلف املكونات يف تشكيلة احلكومة املؤقتة.
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تتمثل املهمة الرئيسية للحكومة املؤقتة يف اإلشراف وإدارة شؤون البالد يف الداخل وتقديم
كافة اخلدمات للجمهور ،وإدارة العالقات اخلارجية ،ووضع األساس لنجاح العملية االنتقالية
إىل نظام حكم دميقراطي دستوري دائم وفقا للميثاق وخارطة الطريق املنبثقتني عن العقد
االجتماعي املتفق عليه .وتشمل واجباتها صياغة دستور للبالد وتشكيل جلان متخصصة
مثل :املصاحلة الوطنية ،العدالة االنتقالية ،إعادة الالجئني ،قضايا األرض ،االنتخابات ،جلان
صياغة الدستور ،اخل.
من أجل ضمان االستقرار وحتقيق انتقال ناجع إىل إقامة حكومة دستورية دميقراطية ،جيب
مراقبة العملية االنتقالية عن كثب من قبل املنظمات اإلقليمية والدولية احملايدة مثل األمم
املتحدة واالحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي واجلامعة العربية ومنظمة اإليغاد وغريها.
رابعا :احلكومة الدستورية
يف اعتقادنا أن اعتماد نظام حكم المركزي دميقراطي دستوري هو اخليار األفضل بالنسبة
لبلد يتميز بالتنوع مثل إرتريا ،ذلك أن منوذج احلكومة الالمركزية من شأنه أن يضمن
التقاسم العادل للسلطة والثروة بني مجيع املكونات على املستويني احمللى والوطين.
نظام حكم المركزي دميقراطي دستوري ،يقوم على أساس التعددية احلزبية ويتكون من
السلطات الثالث املستقلة :التشريعية والتنفيذية والقضائية ،واليت نرى أيضا أنها لن تكون
مكتملة دون وجود السلطة الرابعة ممثلة يف حرية الصحافة ووسائل اإلعالم املستقلة.
وينبغي أن يستند نظام احلكم على احلقوق الدستورية واملبادئ الدميقراطية ،والعمل
املؤسسي ،وفعالية سري العمل ،وجهاز حكومي يتسم بالشفافية واملساءلة ضمانا إلرساء
سيادة القانون ،واملساواة يف احلقوق واحلريات األساسية ،وتوفري فرص متساوية جلميع
املواطنني.
وال يساورنا أدني شك أن هذا الشكل املقرتح للحكم هو الطريقة الوحيدة املمكنة ملعاجلة
املشكالت املزمنة اليت عانت منها السياسة اإلرترية منذ منتصف أربعينيات القرن املنصرم.
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ر) رؤيتنا حول هيكل الدولة احلالي
من املعلوم أن جهاز الدولة حاليا يعاني من عيوب هيكلية ومبدئية أساسية .وميكن معاجلة هذه
العيوب الفادحة خالل املرحلة االنتقالية عن طريق اختاذ خطوات إلعادة هيكلة الدولة بغرض
إصالح السلبيات الرئيسية مثل:
)0

اخللل الواض يف متثيل املكونات االجتماعية يف مجيع مستويات التسلسل اهلرمي ،وبوجه
خاص يف املستويات املتوسطة والعليا يف مواقع عملية صنع القرار.

)2

وجود توجه كامل حنو فرض ومحاية وتنفيذ نهج دكتاتوري على مجيع جوانب احلياة،
كما يتجلى ذلك بوضوح يف غياب الدميقراطية والشفافية وحكم سيادة القانون.

)1

اعتماد وتشجيع ممنهج لسياسة التجاهل الكامل لكرامة وحياة اإلنسان ،حيث يتعرض
الناس للمالحقة واإلخفاء القسري والسجن غري القانوني ،وأعمال السخرة ،واإلعدامات
والتصفيات خارج القانون.
ان بناء إرتريا أفضل ،يتطلب القيام مبراجعة كاملة جلهاز الدولة احلالي وإعادة هيكلته
وفق هياكل مبنية على أسس مؤسسية دستورية قائمة على ترسيخ مبادئ وتقاليد العمل
املهين واحلياد السياسي والشفافية واملساءلة ،بغرض حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف خدمة
املصا ح الوطنية للشعب.
كذلك جيب مراجعة تركيبة جهاز الدولة احلالي ملا يعانيه من شروخ كبرية كما ذكر،
لكي يعرب حبق يف بنيته عن حقيقة تنوع الشعب اإلرتري ،وأن تشمل إعادة اهليكلة كل
اخلدمات املدنية والعسكرية واألمنية ،ومجيع املمارسات التجارية اليت أصبحت جزءا ال يتجزأ
من سياسة النظام املعتمدة خلدمة مصاحله بشكل مباشر.
ال شك أن تركيبة النظام السياسي احلالي الذي يعتمد على حكم احلزب الواحد غري مؤهل
إطالقا ليكون أداة فعالة إلحداث التغيري اإلجيابي املنشود .لذلك ،جيب تعديله من حيث
األهداف والعقيدة واألساليب ليتوافق مع املتطلبات العامة لتشكيل نظام لتعدد األحزاب
حيكمه دستور ينبثق من عقد اجتماعي متفق عليه ،بعيدا عن روح اهليمنة واإلقصاء
والتهميش.
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انطالقا من موقفنا الثابت والداعم للمصاحلة الوطنية ،ال نرى ما مينع من استيعاب غالبية
أولئك الذين خدموا حتت النظام الدكتاتوري ويف مواقع واختصاصات خمتلفة ،والذين مل
يكونوا مسؤولني بشكل مباشر عن اجلرائم والفظائع اليت ارتكبت ،يف مؤسسات الدولة
احلديثة بعد إعادة هيكلتها.
تقتضي روح املصاحلة أيضا ،وحتى ال يفلت من ارتكبوا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنسان من العقاب ،ولتعويض الضحايا أو أهاليهم ،أن خيضع من احتلوا وحيتلون املراتب
العليا يف الدولة للمساءلة القانونية ومن تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب انتهاكات جسيمة
حلقوق اإلنسان ،حملاكمات عادلة وفق القانون لنيل جزاءهم املستحق.
كما إن اجليش ليس استثناء من هذه القاعدة ألنه احنرف عن دوره األساسي يف محاية الوطن
لكي يتفرغ للمحافظة على استمرار النظام الدكتاتوري .عليه ينبغي إعادة هيكلته
حبيث يعكس تكوينه التنوع اإلرتري يف مجيع مستويات السلطة والتخصصات .كما
جيب إعادة تعريف عقيدته املهنية بوصفه املؤسسة الوطنية املسؤولة عن مهمة الدفاع عن
األمن القومي لتحقيق االستقرار والسالم للوطن وخدمة مصلحة الشعب ،مع الرتكيز على
املهنية العسكرية والنأي عن أي انتماء سياسي .جيب أيضا تقليص حجمه ليتناسب مع
أغراض الدفاع عن سيادة وسالمة الدولة ،بدال من إساءة استخدامه كأداة لزعزعة االستقرار
يف املنطقة كما يفعل النظام حاليا.

اخلالصة:
النظام احلاكم يف إرتريا والذي يقوم على اهليمنة القومية وإقصاء باقي املكونات الوطنية يعترب
شكل من األشكال البدائية الغريزية يف املمارسة و التفكري األناني لتحقيق الذات يف التطور
البشري ،وذلك يتم من خالل السعي للهيمنة واالستحواذ على كل املقدرات وتطويعها للمصا ح
الفردية او اجلماعية اخلاصة على حساب اآلخرين على حنو يفضي إىل اندالع صراع وعدم استقرار
يهدد وجود واستمرار وحدة ومتاسك الشعب والوطن .ومن اجل التعايش السلمي بني اجلميع يف اطار
وطن واحد ال بد من جتاوز ه ذه احلالة السالبة والولوج اىل مرحلة الدول احلديثة اليت تقوم على أساس
التوافق على عقد اجتماعي يؤسس للشراكة احلقيقية يف الوطن لبناء دولة تضمن متثيل ومصا ح
مجيع مكونات الشعب.
ان خلفية املشاكل املتعلقة بقضية احلكم والصراع الناجم عنها عرب مراحل تأرخينا الوطين اليت
عاش مراراتها شعبنا وجمتمعنا تعترب معقدة وذات جذور اجتماعية وثقافية عميقة ومستفحلة ،ومن
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اخلطورة البالغة استمرارها على هذا النحو مما يهدد وحدة الوطن واملواطنني .لذلك ال ميكن الوصول
إىل حلول جذرية ومستدامة إال من خالل االعرتاف بواقع التعدد واإلميان بضرورة اإلقرار واالعرتاف
حبقوق ومصا ح اجلميع ،األمر الذي يستدعي التوافق وتقريب وجهات النظر حول املضامني وكيفية
معاجلة أسباب املشاكل وذلك باعتماد مقاربات جديدة لصياغة عقد اجتماعي يؤسس لوطن يسع
اجلميع ويضمن التعايش السلمي والسالم والوئام واالستقرار واحلياة الكرمية يف كنف نظام
حكم دولة القانون والعدالة .نظام حكم قائم على قبول العناصر األساسية والضرورية للعقد
االجتماعي الذي يشكل أساس حكم الوفاق والرتاضي بني كافة األطراف يف البالد وفق ما مت
تناوله أعاله بإسهاب ضمن هذه الورقة.
تبعا الختالف ظروف التطور التارخيي من دولة اىل أخرى ،ختتلف أيضا متطلبات التعاقد االجتماعي،
الذي يقوم على قاعدة التوافق من أجل ضمان حصول كل مكون من مكونات اجملتمع على
نصيبه العادل يف السلطة والثروة .من هذا املنظور ،يتطلب األمر اشراك وحماورة مجيع قوى الشعب
اإلرتري للتوصل اىل توافق بني مجيع األطراف ذات املصلحة اىل شكل ومضمون لعقد اجتماعي
جديد يضمن املصا ح واحلقوق املشرتكة فيما بينهم.
اخلامتة:
اننا كرابطة نطرح عرب هذه املبادرة رؤيتنا للحل للكل من خالل مقرتحنا املقدم للعقد االجتماعي
املذكور أعاله وبالرغم من اعتقادنا اجلازم بأن هذا هو املخرج الصحي من األزمة املزمنة واملستفحلة
ملشكل احلكم السائد يف ارتريا اننا منفتحني على الرأي األخر ونأمل تقابل بالتفاعل النشط
والتعاطي اجلاد معها وندعو التحاور حوهلا من اجل ان يتم اثراء مضامينها من خالل مساهمات
ومالحظات اآلخرين لنتمكن يف نهاية املطاف من الوصول اىل توافق كامل حول مضمون شامل
للعقد االجتماعي ميثل مصا ح وحقوق مجيع األطراف املعنية.

رابطة أبناء املنخفضات اإلرترية
املكتب التنفيذي
يوم 2102/1/2م
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