كيفية احياء المجلس الوطني وهندسة الواقع للتغيير
برنامج المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌممراطً هً وثٌمة سٌاسٌة متطورة توصل الٌها العمل المعارض
من اجل مواجهة الوالع السٌاسً واالجتماعً االرتري السائد  ،بمعنى اخر المجلس ثمرة توافمات بٌن
التنظٌمات االرترٌة  ..وبهذا اصبح المجلس مإسسة رمزٌة للتغٌٌر وٌجب التعامل معه على هذا
األساس ..وهذا ال ٌعنً ان المجلس صوره متكاملة غٌر لابلة للتعدٌل ،بل هً تجربة من فعل االنسان
تحتاج الً المراجعة والتطوٌر  ،ووفك هذا الفهم ٌجب ان نتعامل معها..
وإن األزمة آلتً تفرض نفسها حالٌا ً شًء طبٌعً ومتولع فً أي عمل سٌاسً ،وخاصة عمل سٌاسً
من هذا النوع ..وكل ماتحتاجه المرحلة هو المواجهة الواعٌة..ولٌس الهروب الً االمام..
وإن فشل المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌممراطً فً مواجهة المرحلة التً أسس من اجلها ..تعود أسباب
هذا الفشل الً ضعف العناصر المكونة لجسم المجلس ،ولٌس المجلس كمجلس بذاته..
وان أزمة المجلس هً نتاج إعادة أالزمة…أزمة تحملها التنظٌمات فً داخلها ولٌس ولٌدة لحظة او
إفرازات المجلس ..وحتى نكون إٌجابٌٌن فً رإٌتنا ال نجعل منه مشجبا ً لالزمة المائمة..
وانطاللا ً من االزمة المائمة تعالت بعض األصوات ورددت العبارات التالٌة  ”:ان المجلس الوطنً ال
ٌصلح ان ٌكون مظلة جامعة ..او عبارة المجلس مات وأصبح من تجربة الماضً،وو..،الخ .وبتالً
ٌجب البحث عن شكل اخر من العمل”  ..هذا النوع من البحث للبدٌل هو ألرب الً الهروب من
المسإولٌة بدالً من مواجهة األزمة وتشرٌحها..
إذن ،إذا اردنا ان نتعرف الً االزمة ٌجب ان نعود الً والع التنظٌمات ،ودون أي جهد ندخل الً
مفاصلها ونلتمً باالزمة علً الرصٌف السٌاسً االرتري .وٌدلنا التارٌخ إن االزمة اسبك من وجود
المجلس..
وبالتالً إن فكرة تؤسٌس المجلس كان الغرض منها إٌجاد أدوات حدٌثة تتوافك مع متطلبات المرحلة
ومن اجل الخروج من االزمة ..أزمة المعارضة بشكل كلً ،وازمة كل تنظٌم بشكل جزئً..
ووفك متطلبات المرحلة تم صٌاغة برنامج ٌناسب شروط المرحلة ،وانطاللا من هذا الفهم كان المجلس
الوطنً تعبٌرا عن طموحات الوضع السٌاسً واالجتماعً األرتري  ..ومن ٌمرأ أوراله السٌاسٌة ٌمرأ
رإوٌة متمدمة لمعالجة المشهد السٌاسً االرتري ..وان وجد هنان خلل ٌوجد فً التطابك بٌن الوالع
والطموح..
وبالتالً المطلوب تؤهٌل الذات التنظٌمٌة حتى تتوافك بشكل متوازن مع اإلمكانٌات المتوفرة ..وان تؤهٌل
الذات التنظٌمٌة هً من ضرورات متطلبات المرحلة..

ألن عجز العمل السٌاسً للمجلس هو انعكاس لعجز التنظٌمات السٌاسٌة المكونة للمجلس..واي معالجة
لألزمة تبدأ من الذات التنظٌمٌة لبل أن نبدأ باحٌاء المجلس..
واإلحٌاء ال ٌعنً إعادة اعمال الماضً بكل تفاصٌله بل أخذ ما ٌفٌد العمل المادم وترن ما كان ٌمعٌك
لمسٌرة العمل ..ووفك هذه الضرورة تؤت عملٌة اإلحٌاء وتاهٌل الذات التنظٌمٌة…
وان تغذٌة هذه الضرورة ،أى ضرورة تؤهٌل الذات التنظٌمٌة تبدأ بعمد كل تنظٌم مإتمره والخروج
برإٌة جدٌدة ،رإٌة تخدم المرحلة المادمة  ..ثمة عمد سمٌنار جامع لكل التنظٌمات التً ٌتكون
منهاالمجلس انطاللا من مبدأ احٌاء المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌممراطً..
الن المجلس لٌس تنظٌم بل هو جبهة وشروط اصالح وتفعٌل الجبهة ٌختلف عن شروط التنظٌم ولهذا
أرى ضرورة اإلصالح وتفعٌل المجلس تبدأ من ضرورة اصالح وتفعٌل التنظٌمات  ..وهكذا نتخلص
من استمرار الضعف باستمرار المراجعة السٌاسٌة فً كل محطة من محطات العمل المعارض ..
وٌكون مدخل هذه المراجعة كتالً :حتى ندفع بالعمل الً االمام.
أوالً -نبدأ من باب تحدٌد أولوٌات المرحلة  .ثانٌا -التصرف وفك اإلمكانٌات المتوفرة  .ثالثا ً -اعتماد
لغة الحوار كلغة رئٌسٌة فً العمل الٌومً للعمل المعارضة – رابعا ً – البدأ فً العمل من نمطة
التوافمات … وبهذا نمترب من الهدف ،هدف تغٌٌر الذات والوالع عبر هدم الوالع المدٌم وهندسة
الوالع الجدٌد وفك متطلبات االنسان االرتري االجتماعٌة والسٌاسٌة..
إذن ان إمكانٌات احٌاء المجلس هً الرب الً الوالع العملً من البحث عن طرق وسبل سٌاسٌة
أخرى..
وفً الختام أكرر ماللته فً ممال سابك ”:إن الموى االجتماعٌة صاحبة المصلحة فً التغٌٌر علٌها ان
تساهم بكل لدراتها وامكانٌاتها ،وال تنتظر حتى ٌنجزه اآلخرون نٌابة عنها ،وبتالً علٌها االنخراط
وتصبح حاضنة للعمل حتى ٌتحمك فعل التغٌٌر على االرض” ….الن أي عمل سٌاسً او اجتماعً
ٌحتاج الً حاضنة حتى ٌضمن استمراره والوصول الً الهدف الذي ٌعمل من اجله..
دمحم اسماعٌل هنمال
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كيفية احياء المجلس الوطني وهندسة الواقع للتغيير
السالم علٌكم ورحمة هللا
تحٌاتً استاذ هنمال للممال الرائع اإلٌجابً الذي ٌتحدث وٌبحث عن “الحلول ” لألزمة او
األزمات التً تنغر فً جسم هذه المظلة الوطنٌة التى تمثل طموحات وآمال الشعب اإلرتري.
هل ٌوجد جزء ثانً للممال؟ اتمنى ان نستمر وتتحدث عن التحدٌات والمعولات للعمل الجماعً
تحت مظلة المجلس الوطنً… .على سبٌل المثال ال الحصر:
 -1التدخالت الخارجٌة؟ هل المجلس ٌملن لرارته ام تحت رحمة اثٌوبٌا؟
 -2لمد اثبتت اثٌوبٌا (سٌما التمارو) انهم ال ٌرٌدون معارضة ارترٌة وطنٌة و “لوٌة” تملن
لراراتها وتستطٌع تغٌٌر وخاع نظام العصابات فً امرا ،ألن لهم حساباتهم الخاصة لمستمبل
ارترٌا ...انهم ٌرٌدون فمط ...معارضة بدون اسنان ومتفرلة… ٌستخدموناه كورلة ضغط عند
اللزوم ...وبعد رحٌل نظام العصابات ،ارترٌا تكون دولة ضعٌفة وٌمكن السٌطرة علٌها بكل
سهولة ...وهذا من حمهم ...ولكن نحن ماذا فاعلون؟؟؟ هذا هو مربط الفرس ...ال ٌجدي دائما
اإلتهام "األخر" لجمٌع اخفالاتنا ...علٌنا ان نشخص بتجرد مشاكلنا ونحاول ان نجد لها حلول
والعٌة وممكنة لخلك معارضة و مماومة لوٌة تملن لراراتها السٌاسٌة وتكون موجودة
ومتمواجدة داخل ارترٌا ،وبٌن الشعب اإلرتري (نعمل ونخطط لذلن) ألن اي تغٌٌر فً ارترٌا
ال بد للداخل ان ٌكون هو األساس.
 -3هل ٌمكن للمعارضة ان تنتجح وتستمر وممرها فً اثٌوبٌا؟
 -4لماذا المجلس الوطنً ال ٌجتمع وٌعمل خارج اثٌوبٌا؟ وهل هذا ممكن؟ وكٌف؟
 -5لماذا ال ٌوجد مساندة حمٌمة من الجماهٌر اإلرترٌة للمجلس الوطنً؟ ما المطلوب إلعادة
الثمة بالمعارضة اإلرترٌة؟
ٌ -6جب مراجعة الموانٌن والالئحة الداخلٌة للمجلس وتحدٌد كلمة “تنظٌم” او “حزب” بشروط
والعٌة ومنطمٌة تناسب مع الوالع… ال ٌعمل ان نسمً ونمبل فً المجلس تنظٌم اعضاءه ال
ٌتعدوا عدد أصبع الٌد… ألن الكثٌر من هإالء الفمالٌع ال وجود لهم فً ارض الوالع… .هم فمط
ٌزاحموا الملعب السٌاسً وٌخلطون األوراق.

 -7تحدٌد ومعرفة بدلة “التنظٌمات” المشكون فً اهدافها وتصرفها ألن توجد تظٌمات
مدسوسة هدفها تشتٌت وتفكٌن المعارضة ...كما ٌثبته تارٌخ المعارضة اإلرترٌة.
التحدٌات كبٌرة وصعبة ولكن لٌست مستحٌلة ….وال ٌوجد بدٌل للمماومة والمعارضة ...ولكن
بؤسالٌب جدٌدة ،ألن اعٌدة األسالٌب المدٌمة والعمٌمة ٌعتبر "ضحن على الدلون" واستهتار
بمضٌة شعب ممهور ال حول له وال لوة.
اتفك معن على ما كثٌر مماكتبته ولكن الول انن لم تذكر جمٌع النماط التى تحتاج ان تذكر….
وهذا ٌتطلب ممال ثانً اذا امكن .وبعد الممال الثانً… سوف نرى اذا نحتاج ممال ثالث… .ألن
الموضوع متشعب وذو شجون وله فروع عدٌدة ومتعددة.
 -8عندنا مشكلة مع منظمات المجتمع المدنً فً ارترٌا… .ألنها تتصرف كؤنها منظمات
سٌاسٌة او اجنحة لتنظٌمات سٌاسٌة تسارع وتتصارع على الحكم….لذاٌ ،جب ابعاد نهائٌا من
العمل السٌاسً جمٌع “منظمات المجتمع المدنً” ألنها منظمات غٌر سٌاسٌة (اجتماعٌة
وانسانٌة) ،ألن هذا ٌخلك خلط فً األوراق والمهامات فً العمل السٌاسً (كما تإكده تجربة
المجلس

الوطنً).

منظمات المجتمع المدنً اإلرتري ال صوت او وجود لها فً مجاالتها األساسٌة والحمٌمٌة التى
من المفترض ان تنشط فٌها… اٌن صوت ووجود هذه المنظمات بما ٌحدث لإلرترٌٌن فً
السودان ،لٌبٌا ،مصر (سٌناء) الخ… اإلرترٌٌن اصبحوا لطع غٌار بشرٌة رخٌصة ولممة
صهلة للمهربٌن وتجار البشر… اٌن هذه المنظمات اإلرترٌة مما ٌحدث لشبابنا؟؟؟ التحدٌات
كبٌرة وعلى المنظمات اإلنسانٌة (منظمات مجتمع مدنً) ان تنشط وتعمل فً مجاالتها تتحدث
وتدافع وتعمع من اجل الالجئٌن وتحسٌن اوضاعهم والعمل من اجل تخفٌف والدفاع عنهم.
 -9انا ارى “تنفٌذٌة المجلس الوطنً” ان ٌتكون من األحزاب السٌاسٌة الفعالة والكبٌرة فمط.
 -10ان نعتمد على شعبنا (طبعا اوال ٌجب الناعهم) حتى نمتلن لرارنا وال نكون رهٌنة لدولة
معٌنة ومكان معٌن .اوال ٌجب ان نحرر انفسنا ونتحرر من "سجن" اثٌوبٌا اإلختٌاري والغٌر
فعّال ...آن األوان ان نفكر بجدٌة ونبكتر او نهندس حلول جدٌدة عملٌة وفعّالة تخدم لضٌتنا
ولضٌة شعبنا الذي ٌعٌش فً جحٌم تحت نظام اجرامً ٌعمل لٌال نهارا من اجل تفكٌن الكٌان
اإلرتري ...واذا تؤخرنا ولم نماوم عن وطننا ...بعد بضعة سنٌن ...ربما ال ٌكون هنان وطن
نتحدث عنه ...مسؤلة الولت مهمة جدا ،ألن النزٌف مستمر والكٌان والهوٌة اإلرتري فً خطر.

تحٌاتً….
عامر أبو دمحم.
http://www.farajat.net/ar/2017/08/25/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%88%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9%d9%85%d9%81%d8%a7

الى االستاذ هنقال بعد التحية :ماذا يعني التفكير خارج الصندوق؟
بملم عامر أبو دمحم
االستاذ  /هنمال… تحٌة طٌبة وبعد
كما ذكرت فً تعلٌمً السابك حول “لضٌة جوهرٌة وهً أزمة المعارضة” وكٌفٌة الخروج من هذه
األزمة/األزمات ،كٌف نفكر ونمترح حلول فعّالة وعملٌة من “خارج الصندوق”.
فماذا يعني التفكير خارج الصندوق؟
تخٌل أنه ٌوجد صندوق بالفراغ ،ال ٌهم حجمه ،طوله أو عرضه ،ضع اآلن به كل أفكارن ،مبادئن،
خبراتن ،مشاعرن ،كل ما خبرته من تجارب وتصورات ،عندما ٌمابلن تحدي ما أو مشكلة فإنن عادة
تستخدم هذا الصندوق للتفكٌر ومرشح إلٌجاد الحل ،مثالً إٌجاد فكرة مشروع ،فكرة جدٌدة لتطبٌك،
تصمٌم… وهكذا .تدخل المشكلة من ناحٌة وٌخرج الحل من الناحٌة األخرى بعد المرور على ما ٌحوٌه
الصندوق من تجارب وأفكار وطرق معٌنة للتفكٌر تكونت مع الزمن بدماغن.
التفكٌر خارج الصندوق ٌعنً أن تدع كل تجاربن وأفكارن ومبادئن جانبا ً لتؤتً بحل جدٌد ال ٌعتمد على
أي شًء موجود بالصندوق ،أن تترن لعملن أن ٌختبر كل فكرة مهما كانت سخٌفة أو غرٌبة دون
ترشٌح أو انتماء ،وهً مهارة باألساس ترتكز على لدرتن على اإلبداع ).منقول(
بإختصار “تفكٌر خارج الصندوق” ٌعنً:


حذف أي فكرة اعتٌادٌة.



ثانٌا ً بذل جهد للتفكٌر بحلول أخرى غٌر اعتٌادٌة.
We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we
created them. Albert Einstein

ال ٌمكننا حل المشاكل باستخدام نفس نوع/اسلوب التفكٌر الذي استخدمناه عندما أنشؤناها.
ألبرت آٌنشتاٌن
Albert Einstein is broadly credited with exclaiming:
“The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but
expecting different results”.

على نطاق واسع ٌنسب الى ألبرت آٌنشتاٌن بؤنه لال:
“تعرٌف الجنون هو :فعل الشًء نفسه مرارا وتكرارا ،ولكن تولع نتائج مختلفة”.
المعارضة/المماومة اإلرترٌة تستخدم نفس األفكار ،نفس األسالٌب ،نفس األشخاص ونفس المكان لسنٌن
عدٌدة… والنتٌجة :معارضة غٌر فعّالة ،ضعٌفة وغٌر عملٌة وال تلبً طموحات وتطلعات الشعب
اإلرتري… تراوح مكانها ولم تتحرن لٌد أنملة … تتفتت وتتكاثر مثل األمٌبا… والشعب اإلرتري
ٌعانً وٌحترق فً جحٌم الطاغٌة اللعٌن وحالته تسإ ٌوما بعد ٌوم.
حان األوان لكً نتولف ونراجع تارٌخ المعارضة اإلرترٌة بجدٌة وتجرد ،لكً نستطٌع ان نجد بدٌل
افضل لهذا الطرٌك العمٌم والمسدود ونبحث عن آفاق جدٌدة لكسر هذا الجمود بكل شجاعة وعزٌمة
وارادة.
 .1ماذا لدمت المعارضة اإلرترٌة للشعب اإلرتري؟
 .2هل وجود المعارضة اإلرترٌة فً اثٌوبٌا ذو جدوى؟ واذا كان الرد بالنفً… لماذا اإلستمرار
فً هذا الطرٌك العمٌم؟ ما هً البدائل؟
 .3هل عندنا “اإلرادة والعزٌمة” لنعمل بجدٌة لكً ننمذ شعبنا؟
ال بد ان نغٌر طرٌمة التفكٌر ،العمل والتحالفات… التى تعمل بها المعارضة اإلرترٌة إلننا نحتاج الى
ارادة لوٌة لنتخذ لرارات صعبة وغٌر مؤلوفة…وهذا هو ما ارٌد لوله… وتوضٌحه.
لمد طرحت األسلة العشرة… من اجل النماش والحوار ولٌس كحلول جاهرة .اتفك معن تماما على:




ترتٌب األولوٌات (تؤهٌل الذات وفك شروط متطلبات األولوٌات)
الحاضنة اإلجتماعٌة

ذكرت نمطتٌن ذو اهمٌة كبٌرة ولكن لم تذكر األلٌات لتنفٌذ وبلورة هذه النمطتبن.
ما هً اولوٌاتنا؟ كٌف نرتبها؟ ما هً شروط ومتطلبات هذه األولوٌات؟
هل توجد “حاضنة اجتماعٌة واعٌة ولوٌة للمعارضة”؟
ما المطلوب فعله من اجل خلك هذه الحاضنة؟
هل عندنا مشكلة او ازمة لٌادة؟ وهل الجماهٌر متفاعلة مع المعارضة؟ ولماذا ال تتفاعل؟
شاركة)؟
هل المشكلة فً المٌادات (الفاشلة) ام الجماهٌر (الغٌر واعٌة والغٌر ٌم ِ
كٌف نحل هذه المعادلة؟
نرٌد التراحات محددة ووالعٌة وبرامج عمل… ولٌس الحدٌث عن العمومٌات والكلٌات بدون تمدٌم اي
حلول او ممترحات عملٌة وجادة من “النخب” اإلرترٌة…
هنان عدة نماط اساسٌة ٌجد اتباعها فً جمٌع اعمالنا سواء كانت سٌاسٌة اجتماعٌة او نمابٌة وهً:


اهداف واضحة ومحددة من اجل مصلحة الشعب والوطن
الشرعٌة



الشفافٌة



المسائلة



العمل الجماعً



اإلنسان المناسب فً المكان المناسب (الموي األمٌن)



اإلرادة الموٌة والعزٌمة



مشاركة الجمٌع (جمٌع فآت المجتمع) بدون الصاء او تهمٌش اي طرف



التنسٌك والعمل مع الداخل اإلرتري



اعالم وطنً ولوي ٌعمل من اجل توعٌة ووحدة الشعب اإلرتري



العصابات المتحكمة فً ارترٌا ٌرتكبون بإستمرار اخطؤ كبٌرة ومتكررة… ولكن المعارضة ال تستفٌد
منها وال تستغلها ألنها غٌر موجودة ومشغولة بخالفاتها الداخلٌة… ألن:



السراعات والخالفات الداخلٌة بٌن األفراد والتنظٌمات كبٌرة وجدٌة ،تجعل من المعارضة خاملة
(وهذا اكبر واهم سبب الفشل).



مخترلة من النظام (من )03



اثٌوبٌا ال ترٌدها ان تتمدم وٌكون لها كٌان مستمل ولوة ضاربة… لذا كل ما تتمم تخلك لها
عرالٌل.

على سبٌل المثال… لماذا ال نعمل عاللات مع دولة لطر ولناة الجزٌرة بعد ان ولف النظام الرخٌص
ضد لطر مع دول الحصار؟ لماذا ال نستفٌد من هذا الوالع الجدٌد؟
لماذا ال نتحاور مع جٌبوتً وننطلك من هنان اذا هو ممكن؟
لماذا ال نعمل عاللات مع المعارضة السودانٌة ضد نظام البشٌر المتؤسلم؟
لما ال نعمل من اجل “مجلس وطنً” لوي وفعال من خارج اثٌوبٌا؟
كٌف نستطٌع ان نعمل وننشط فً السودان وفً المعسكرات؟
أدعو النخب اإلرترٌة واألفراد ذوي الخبرة العملٌة العظٌمة إلى تمدٌم ممترحات وحلول لحالتنا فً
معسكر المعارضة اإلرترٌة … لدمت ممترحاتً المتواضعة على أمل إثراءها وتحدٌها من األخرٌن
وتشجٌعهم للنماش من اجل اٌجاد حلول عملٌة ومجدٌة لمشاكلنا المزمنة.
للحدٌث بمٌة ان شاء هللا.
*** من المحرر
لكبر حجم المداخلة اضطررنا ان ننشرها فً صورة ممال.
http://www.farajat.net/ar/2017/08/31/%d8%a7%d9%84%d9%89%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d9%87%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a9%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a/

