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احلركة االإريرتية للدميقراطية وحقوق االإن�صان
دانيال ماكينون

Daniel R Mekonnen

العاملية،  املالية  االأزمة  حدة  تزداد  اأن  قبل 
 ،2008 العام  اأواخر  ويف  طويل  وبوقت 
فو�صى  تعاين  بالفعل  اإريرتيا  كانت 
عميقة،  و�صيا�صية  واجتماعية  اقت�صادية 
من  بواحد  يتمتع  فالبلد  يديها.  �صنع  من 
االإن�صان على  ال�صجالت يف حماية حقوق  اأفقر 
هيئات  �صهادة  بحكم  وذلك  العامل،  م�صتوى 
االإن�صان،  حلقوق  والدولية  االإقليمية  الر�صد 
االإن�صان  حلقوق  االإفريقية  اللجنة  فيها  مبا 
املتحدة  االأمم  عمل  وجمموعة  وال�صعوب، 
اأزمة  ازدادت  وقد  التع�صفي.  االعتقال  حول 
احلدودي  ال�صـراع  بعد  �صوًءا  االإن�صان  حقوق 
مع اإثيوبيا يف الفرتة من 1998-2000، حيث 
داأبت احلكومة مذاك على ا�صتخدام تداعيات 
واحلريات  احلقوق  لقمع  كذريعة  ال�صـراع، 

االأ�صا�صية. 

�صجن مفتوح
حان   ،1991 العام  منذ  م�صتقلة  كدولة 
احلقيقية  احلرية  اإريرتيا  متنح  الأن  الوقت 
املعتادة  املالمح  اأن  فاحلقيقة  ملواطنيها. 
ترى)1(.  ال  تكاد  ودميقراطية،  حرة  حلكومة 
وطني  د�صتور  لديها  العامل  بلدان  فجميع 

برملانات  لديها  اأي�ًصا  البلدان  نافذ، ومعظم 
جتري  اأجمع،  العامل  بالد  اأن  كما  تعمل. 
عما  النظر  بغ�س  ودورية،  منتظمة  انتخابات 
احلقيقي.  باملعنى  عادلة  اأو  حرة  كانت  اإذا 
البالد ت�صمح مبنافذ لالإعالم اخلا�س،  اأن  كما 
مقيدة،  النظامية  و�صائله  اأ�صبحت  ولو  حتى 
حلرية  م�صاحة  اأي  تعطي  ال  اأنها  درجة  اىل 
ال�صحافة. يف اإريرتيا، تبنت احلكومة د�صتور 
العام 1997، لكنها مل تطبقه قط. كما توقف 
الربملان عن العمل يف �صباط/فرباير 2002. 
والتلفاز،  )االإذاعة،  اخلا�س  االإعالم  واختفى 
 1997 عامي  بني  واالإلكرتوين(  واملطبوع 
و2001؛ فقط املنافذ التي متلكها احلكومة 
انتماوؤها  التي ظلت تعمل، ومن ثم ظل  هي 
طوال الوقت للنخبة احلاكمة، بدال من االنتماء 
اىل ذكر احلقيقة. واالأ�صواأ من كل هذا وذاك، 

باأي  اإريرتيا  تتمتع  مل  اال�صتقالل،  منذ  اأنه 
انتخابات حرة عادلة. 

�صوارع  يف  تنت�صـر  اخلبز  وطوابري  اليوم، 
يف  غاية  احلياة  اأ�صبحت  اأ�صمرا،  العا�صمة 
ما  غرار  فعلى  االإريرتيني.  على  ال�صعوبة 
 Dreg "الدريج"  احتالل  �صلطات  به  قامت 
وال�صـرطة  امل�صلحة  القوات  تن�صيق  )جلنة 
القرن  �صبعينيات  يف  االإقليمي(  واجلي�س 
املن�صـرم، يبدو اأن احلكومة قد اأعلنت احلرب 
و�صط  �صائعة  مقولة  فهناك  �صعبها.  على 
الدريج  بني  الوحيد  الفارق  باأن  االإريرتيني 
واحلكم الراهن للجبهة ال�صعبية للدميقراطية 
امل�صوؤولني  اأن  هو   ،)PFDJ( والعدالة 
باللغة  التحدث  اعتادوا  جلنة/الدريج،  يف 
بينما  الر�صمية(  االإثيوبية  )اللغة  االأمهرية 
بـ"التيجرينيا"  اجلبهة  م�صوؤولو  يتوا�صل 

وهي لهجة ذات �صفة ر�صمية فعلية. 
اأيديولوجية  يف  ي�صاركون  ال  الذين  واالأفراد 
اأو  دينية،  ملعتقدات  التابعون  اأو  الدولة، 
احلكومة،  قبل  من  ر�صمًيا  املدعومني  غري 

 اإريرتيا
�صجن مفتوح يواجه االأزمة العاملية

يف غياب د�صتور حقيقي، اأو برملان فّعال، اأو ق�صاء م�صتقل، اأو �صحافة حرة، اأو م�صاءلة 
بريوقراطية، اأو موازنة وطنية من�صورة ر�صمًيا، تفتقد اإريرتيا اأكرث بلدان العامل 
ع�صكرًة، االآليات املطلوبة الإدارة االأزمة العاملية احلالية. لقد ا�صتنفذ تقل�س االقت�صاد 
العاملي التحويالت املالية الواردة اإىل اإريرتيا، بينما ناطحت اأ�صعار الغذاء والوقود 
عنان ال�صماء. وحتتاج البالد يف الوقت احلايل اإىل تغيري فوري نحو نظام دميقراطي 
للحكم، يكون مدعوًما من قبل املجتمع الدويل. ويبدو اأن املعونات االإن�صانية التي 
ر�صدتها منظمات غري حكومية دولية كانت خطة الطوارئ االأكرث فاعلية، الإنقاذ ال�صعب 

االإريرتي الذي ال حول له وال قوة. 

)1( انظر: ماكينون، "العدالة االنتقالية: تاأطري منوذج 
الإريرتيا، اأطروحة غري من�صورة: 

 Mekonnen, D.R. (2008). ‘Transitional

 Justice: Framing a Model for Eritrea’,
 unpublished LLD thesis, University
 of the Free State.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية يف اإريترييا = 60.2

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف اإريترييا = 47.1

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   109 2/23/2010   6:14:26 PM



110 / الرا�صد االجتماعي

نحو  وعلى  م�صتهدفني  يكونون  ما  غالًبا 
اجلهاز  قبل  من  ال�صديد  بالعقاب  منظم، 
انتهاكات  اأن  والنتيجة،  والع�صكري.  االأمني 
فاالنتهاك  هناك.  متف�صية  االإن�صان  حقوق 
هو القاعدة، واحلماية هي اال�صتثناء. فبع�س 
من  اأكرث  اأن  اىل  ت�صري  املحافظة  التقديرات 
ال�صجون، بدون  يف  موجودون  ن�صمة  األف   20
اخلارجي،  العامل  مع  ات�صال  اأي  اأو  حماكمة 
ر�صمي  وغري  ر�صمي  موقع   300 من  اأكرث  يف 
املواقع  هذه  ومعظم  الدولة.  امتداد  على 
ال  الذين  اجلي�س،  جرناالت  بوا�صطة  تدار 
اأمام  للم�صاءلة،  القابلني  وغري  يتعر�صون، 
لقد  اخت�صاًرا،  العادية.  املحاكم  اأو  ال�صـرطة 
تنتهك  حيث  مفتوح،  �صجن  اىل  البلد  حتول 
ممار�صات  عرب  االأ�صا�صية  واحلريات  احلقوق 
مريعة كابو�صية كافكية )ن�صبة اىل "كافكا"( 

منت�صـرة، ومتغلغلة. 

املوؤ�صـرات االجتماعية والتنموية 
فالتقارير  متناق�صة.  التنمية  موؤ�صـرات 
اىل  ت�صري  امل�صادر،  بع�س  من  الواردة 
معدل  مثل  بعينها،  جماالت  يف  “تقدم” 
حني  يف  االأمهات.  واأمرا�س  املواليد  وفيات 
اأن  كما  القمعية،  بالغة  ال�صيا�صية  االأجواء  اأن 
ا�صتحالة احل�صول على بيانات موثوقة، جتعل 
كقيمة  احل�صابات  هذه  اتخاذ  ال�صعوبة  من 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  اأن  كما  بها.  موثوق 
للدميقراطية  ال�صعبية  للجبهة  املعيبة 
ا�صتنزفت متاًما االقت�صاديات  والعدالة، قد 
طويلة  فرتة  مدى  على  واملحلية،  الوطنية 
اندلعت  التي  العاملية  املالية  االأزمة  �صبقت 

يف اأواخر العام 2008.
م�صادر  من  الواردة  التقارير  من  وكثري 
على  بائ�س.  و�صع  يف  اإريرتيا  ت�صع  م�صتقلة 
العاملي  اجلوع  موؤ�صـر  ي�صع  املثال،  �صبيل 
اأي  اأ�صفل،  من  الثالثة  املرتبة  يف  اإريرتيا 
يف  تقييمها  ورد  دولة   118 بني   116 رقم 
نف�صه  الوقت  يف  البلد  وي�صجل  التقرير)2(. 
درجات حرجة على موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية، 
من  بعد  كل  يف  بالغة  �صعوبات  على  يدل  ما 

اأبعاد التنمية االجتماعية)3(.
ويف حرية ال�صحافة، تاأتي اإريرتيا يف الرتتيب 
االأ�صواأ يف العامل، لتحل حمل كوريا ال�صمالية، 
وفق تقارير "�صحافيون بال حدود")4(. وعلى 
الذي  اإريرتيا  �صكان  عدد  �صغر  من  الرغم 
املنذر  ال�صجل  اأن  اإال  ن�صمة،  ماليني   4 يبلغ 
اأن  يف  ت�صبب  قد  االإن�صان،  حقوق  النتهاكات 
يف  لالجئني  م�صّدر  اأكرب  كرابع  البلد  حتل 
 19 عددها  بلغ  التي  اللجوء  فطلبات  العامل. 
األًفا و400 طلب جديد يف الفرتة من 2005-

الدول  مقدمة  يف  ياأتي  البلد  جعل   2006
التي تعمها الفو�صى، املتمثلة يف ال�صومال 

والعراق وزميبابوي)5(.

البلد االأكرث ع�صكرة
الع�صكرة املكثفة �صـر اآخر م�صتطري. فالطالب 
االلتحاق  على  جمربون  الثانوية  املدار�س  يف 
“التعليم  اأجل  من  اجلي�س،  مبع�صكرات 
املع�صكرات،  هذه  بني  ومن  الر�صمي”. 
�صيئ  الع�صكري  للتدريب  “�صاوا”  مع�صكر 
االن�صباط  فيه  الطالب  يتعلم  حيث  ال�صمعة. 
وبرنامج  ال�صارم.  الع�صكري  احلكم  حتت 
يت�صف  الذي  الوطنية  الع�صكرية  اخلدمة 
الثامنة  �صن  عند  ويبداأ  املعاملة،  ب�صوء 
نهاية، يوا�صل هذه املرحلة  ال  ما  اىل  ع�صـرة 
الذهني.  والت�صـرب  التن�صئة  من  االإعدادية 
ترتكب  التي  العديدة  املريعة  واالنتهاكات 
الوطنية،  الع�صكرية  اخلدمة  برنامج  ظل  يف 
العنف  من  اأخرى  واأ�صكاالً  االغت�صاب  ت�صمل 

اجلن�صي �صد املجندات. 
القادة  اأحكم  االأخرية،  ال�صنوات  ويف 
الع�صكريون ال�صيطرة على جميع املوؤ�ص�صات 
ورد   ،2003 العام  يف  الكبرية.  االأكادميية 
ع�صكرة  االأكرث  الدولة  ب�صفتها  البلد  ترتيب 
بعد  العامل  يف  دولة  ثالث  واأعلى  العامل،  يف 

اإجمايل  اىل  ن�صبة  واأجنوال،  ال�صمالية  كوريا 
الناجت القومي الذي يخ�ص�س للجي�س)6(. ويف 
االإريرتي  2000، كان اجلي�س  العام  منت�صف 
اأكرث  �صفوفه،  يف  فرد   300.000 ي�صم 
ذلك  ومنذ  التاريخ.  يف  م�صى  وقت  اأي  من 
احلني، يقال اإن االأعداد قد ازدادت. وت�صكل 
اإجمايل  من   45.27% ي�صل  ما  املجندات 
اجلي�س الوطني، وتتحدد درجة ا�صت�صعافهن 
وتعر�صهن لالنتهاكات، وفق ن�صبة عددهن. 

وقد تفاقمت االأزمة ال�صائدة يف البالد ب�صبب 
اأثرت  والتي  العاملي،  االقت�صاد  تقل�س 
من  املالية  التحويالت  على  �صديًدا  تاأثرًيا 
والوقود  الغذاء  اأ�صعار  ارتفعت  اخلارج. فقد 
اأ�صعار  اأن  ُذكر  فقد  جنونية.  ارتفاعات 
الوقود التي تنظمها احلكومة ب�صـرامة، تعد 
ال  الوقود يكاد  اأن  والواقع  العامل.  االأعلى يف 
يكون موجوًدا. وميكن �صـراء الطعام وب�صورة 
قانونية فقط، من خالل املنافذ التي متلكها 
لهذه  احلبوب  بيع  الفالحني  وعلى  احلكومة، 
بيع  جترمي  مت  وقد  ثابت.  ب�صعر  املتاجر 
ذكره  ما  وهو  املحلية،  االأ�صواق  يف  احلبوب 

الرئي�س نف�صه يف موجز اإعالمي مكثف. 

اال�صتجابة احلكومية لالأزمة
ترف�س احلكومة رف�ًصا مطلًقا تقارير احلرمان 
االقت�صادي، واأي�ًصا تقارير القمع ال�صيا�صي، 
اأن  واحلقيقة  االأعداء”.  "دعاية  ب�صفتها 
اخلا�صة  الروايات  من  هزئ  قد  الرئي�س 
كونها  ال�صائدة،  االقت�صادية  بال�صعوبات 
قبل  من  اإحباطات  من  اأكرث  �صوى  متثل  ال 
يعرفون  ال  وفا�صدين”،  متخمني  “اأ�صخا�س 
ميوت  الواقع،  ويف  مواردهم.  ينفقون  كيف 
�صببها  جماعة  يف  اجلوع  من  فعلًيا  النا�س 
والعدالة.  للدميقراطية  ال�صعبية  اجلبهة 
فاعل،  وبرملان  عامل،  د�صتور  غياب  ومع 
وم�صاءلة  حرة،  و�صحافة  م�صتقل،  وق�صاء 
بريوقراطية، اأو حتى موازنة ر�صمية من�صورة، 
تفتقد اإريرتيا ب�صدة اىل االآليات الت�صـريعية 
لال�صتجابة  املطلوبة  واملوؤ�ص�صية،  واالإدارية 

لالأزمة العاملية الراهنة. 
التقليدية  االآليات  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 

)2( Welt Hunger Ilfe )2007(. The Challenge 
of Hunger 2007.
Available from: <www.welthungerhilfe.
d e / fi l e a d m i n / m e d i a / p d f /
Pressemitteilungen/DWHH_GHI_
english.pdf>. Accessed 4 January 2008.

)3( Social Watch Report 2008.
)4( Reporters without Borders )2007(. 

Annual Worldwide Press Freedom 
Index.
Available from: <www.rsf.org/article.
php3?id_article=24025>. Accessed 16 
October 2007.

)5( UN High Commission for Refugees 
)UNHCR( )2007(. Global Trends: 
Refugees, Asylum Seekers, Returnees, 
Internally Displaced and Stateless 
Persons. Geneva.
Available from: <www.unhcr.dk/Pdf/
statistics/global_trends_2006.pdf>

)6( Awate Team )2003(. Defending 
Indefensible, Indulging Incompetence. 
Available from: <www.unhcr.dk/Pdf/
statistics/global_trends_2006.pdf>.
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ال  تكاد  الهجرة،  مثل  االأزمة،  على  للتغلب 
الع�صكري  القانون  ظل  ففي  تكون موجودة. 
حمكمة  والدخول  اخلروج  منافذ  فاإن  اخلانق، 
اأًيا  االإغالق. وبعد ا�صتنزاف املوارد ال�صحيحة 
العري�صة  الفئات  متتلكها  قد  التي  كانت 
وال�صيوخ  الن�صاء،  ا  خ�صو�صً املكاِفحة، 
واالأطفال، فاإنهم يعجزون عن اخلروج اىل اأي 
يف  للموت  اال�صت�صالم  اىل  وي�صطرون  مكان، 
برامج  اأي  تبّني  االآن  احلكومة  وعلى  قراهم. 

حلماية ال�صكان االأكرث ا�صت�صعاًفا. 

املنظمات غري احلكومية التي 

تديرها حكومة الكونغو 
البارزة،  التنموية  االأجندات  اإحدى  تعطي 
اأف�صلية  احلقوقي،  النهج  على  والقائمة 
املحلية  املجتمعات  لتمكني  ا�صرتاتيجية 
النا�س  املقاربة  هذه  متد  حيث  وامل�صاءلة. 
الفاعلني  لي�صبحوا  والقدرة؛  بالقوة 
الرئي�صيني حلياتهم. ومن طرق حتقيق هذا 
امل�صتقل،  م�صاركة منظمات املجتمع املدين 
التي  املحلية،  احلكومية  غري  واملنظمات 
لالأ�صف،  ولكن  جمتمعاتها.  م�صالح  متثل 
من  جتعل  اإريرتيا  يف  ال�صائدة  االأجواء 
امل�صتحيل عمل جمتمع مدين م�صتقل. فالبلد 
املنظمات  من  ثالٍث  �صوى  لديها  لي�س 
اأجندة التنمية  املحلية الن�صطة، املنخرطة يف 
ال�صكان  اإفادة  على  تعمل  والتي  الوطنية، 
للمراأة  الوطني  “االحتاد  وهي:  عموًما، 
الوطني  و”االحتاد   ،)NUEW( االإريرتية” 
 ،)NUEYS(  ”لل�صباب والطالب االإريرتيني
االإريرتيني"   للعمال  الوطني  و"االحتاد 
املجتمع  منظمات  بقية  اأما   .)NCEW(
ا�صم  �صوى  يوجد  وال  اجلنب  فتعاين  املدين، 

فقط. 
لي�صت  الن�صطة  الثالث  املنظمات  حتى 
لتمثيل  يكفي  مبا  م�صتقلة  اأو  حقيقية، 
�صائع.  هو  كما  ال�صعبية،  قواعدها  م�صالح 
املراأة  الحتادات  )كفروع(  تعمل  فهي 
قياداتها  تنتقي  والتي  والعمال،  وال�صباب 
هذه  متثل  اآخر،  مبعنى  انتماءاتها.  وتدير 
غري  للمنظمات  منوذجية  اأمثلة  اجلمعيات 
وامل�صممة  احلكومة،  تديرها  التي  احلكومية 
على  الدولة  اعتماد  على  املداراة  اأجل  من 
املعونات االأجنبية، والتملق من خالل م�صاركة 

املجتمع املدين)7(. ومنظمات املجتمع املدين 
االإريرتية  احلركة  مثل  امل�صتقلة،  الوحيدة 
من  تعمل  االإن�صان،  وحقوق  للدميقراطية 
قبل  من  لالنتقاد  تتعر�س  والتي  املنفى، 
فاإذا  االأعداء".  “جوا�صي�س  بو�صفها  احلكومة 
املنظمات  تلك  اأع�صاء  على  القب�س  األقي 

بون.  داخل البالد، فاإنهم ُي�صَجنون ويعذَّ

التعاون الدويل
التعاون الدويل اأمر حرج بالن�صبة حلل االأزمات 
العاملية املتعددة، والتي توؤثر على ال�صعوب 
فعلى  متفاوت.  نحو  على  النامية  البلدان  يف 
مدى �صنوات طويلة، مت تغطية نق�س الغذاء 
يف اإريرتيا عرب املعونات الغذائية التي تربع 
اأن احلكومة  بها املجتمع الدويل )بالرغم من 
االإغاثة  منظمات  لعبت  وقد  بهذا(.  تقر  ال 
يف  دوًرا  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية 
هذا ال�صدد. ولكّن كثرًيا من تلك املنظمات 
الوهمية  ال�صيا�صات  ب�صبب  للطرد  تعر�س 
للحكومة، املتمثلة يف "االعتماد على الذات". 
فربف�صها املعونات الغذائية، تزيد احلكومة 
من �صعوبة دخول هذه امل�صاعدات اىل البالد. 

فهي تف�صل امل�صاعدات نقًدا وعًدا. 
يظل االحتاد االأوروبي اأحد امل�صادر الرئي�صية 
الإمداد املعونات الغذائية والتنموية الإريرتيا. 
ويناق�س امل�صوؤولون يف االحتاد حالًيا، جدوى 
مليون   122 تبلغ  والتي  التنمية  م�صاعدات 
يورو )نحو 161 دوالراً اأمريكياً( من �صندوق 
قلق  ثمة  ولكْن  العا�صـر،  االأوروبي  التنمية 
االإريرتية  احلكومة  بازدراء  يتعلق  ما  يف 
خطة  باأي  املرفقة  القانونية،  للمتطلبات 
املتطلبات  هذه  وت�صمل  م�صوؤولة.  تنموية 
وامل�صاءلة،  الر�صيد،  احلكم  مببادئ  االلتزام 
واحرتام حقوق االإن�صان وحكم القانون، والتي 
لي�صت  فالدولة  اإريرتيا.  اأي منها يف  يوجد  ال 
�صمان  و�صائل  وال  ال�صيا�صية،  االإرادة  لديها 
تفتقد  اأنها  كما  حقيقية،  تنموية  �صيا�صات 
اىل وجود عملية �صنع قرار، تت�صم بال�صفافية؛ 
الدولة،  �صيا�صات  وتطبيق  �صياغة  ميكنها 

للتغلب على االأزمة العاملية الراهنة.

اإن اإريرتيا يف حاجة اىل تغري فوري، نحو نظام 
حكم دميقراطي يحظى بدعم املجتمع الدويل. 
امل�صاعدات  اأن  يبدو  هذا،  يح�صل  اأن  واىل 
االإن�صانية املر�صودة من قبل املنظمات غري 
احلكومية الدولية، هي املنحى االأكرث فاعلية 
وال  له  حول  ال  والذي  ال�صعب،  حياة  الإنقاذ 
قوة، ويعاين اختناقاً ب�صبب القمع ال�صيا�صي 

ال�صديد، واالنهيار االقت�صادي. 

)7( ملزيد من النقا�س حول هذه النقطة راجع: 
Daniel R. Mekonnen “The Abolition 
of Female Circumcision in Eritrea: 
Inadequacies of New Legislation”. 
African Human Rights Law Journal 
2007 7(2): 407-408.
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