السالم الوطني إلارتري
تأثير التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية على السلم ألاهلي
زين العابدين شوكاي
تم تقديم هه الور ة في م رجا كاسل  ،8102الهي يم في ستوك ولم – السويد

في الفترط الوا عة من  88-81من ش ريوليو 8102
ما هو السالم الوطني ،وما هي شروطه؟
السالالالم مالالن ايالالأ ايمالالد يمالالة نسالالاةية هامالالة يتالالو ليهالالا الفالالرد واماماعالالة ،وال تسالالتقيم امايالالاط اليميعيالالة
بدوةالاله فالالي ي تجمالالب ريالالري و ي وطالالن مالالن ألاوطالالا  .والسالالالم فيالاله مكسالالو ومحالاللاة للاميالالب ،وال يترالالرر
مالن السالالم ال تجالالاراماالرو بكالل ةالالواع م .وال يعنالي السالالالم و ال اماالرو والاعاعالالات ،أل السالالم لال
معنالالع عكسالاليا ماالالالة اماالالر فق ال  ،بالالل هالالو بالدرجالالة
ألاولى االة ذهنيالة وةفسالية تجالد القمالول لالدل ال يالر
اليميعيالي (بمعنالالع ةالاله طميعالالة ريالالرية) ،وال ينفالالرمالالن
السالم ال من كالا يعالاني مالن ميالاكل وعقالد ةفسالية.
عن ال الالدما ةرال ال ال ي ال ال الالى مف ال الالوم الس ال الالالم بأة ال الاله "وطن ال الالي
رتري" ،كما هالو عنالوا هاله الور الة ،فايقحالود مالن
ذلالالن يك الالو هن الالا سالالالم ب الالي إلارت الالريي ةفس ال م،
و تسالالود اي الالاقهم عال الالات سالاللمية ترتك ال عل الالى الاليم
العدالة إلانساةية ،مسنودط بمؤسسالات ترالمن اسالتمراري،ها ،واقرالاد عالادل ينحال اي،لالومي  ،وي الي
القاةو  ،وان،ام سياس ي يتسم بالوطنيالة يتالي للاميالب التسالاوي مالام القالاةو  ،وال يسالم بالأي االال مالن
ألااوال ،وت ت ي حاة من امحجج يفلت ألافراد واماماعات من العقا .
ياذا ة تاج لى السالم بي إلارتريي ؟
أل السالالم يسالالاعد علالالى تنميالالة ايالالوارد اليميعيالالة وال يالالرية ،وي قالالن الالالدماد ،ويالالوفر ايالالاط كريمالالة يكوةالالات
ال الالوطن الواا الالد .ويس الالتل م ت قي الالس الس الالالم ال الالوطني تي الالار مكوة الالات ال الالوطن الواا الالد ف الي ص الالنعه ،ف الالال
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يمك الالن يت الالوفرالس الالالم ف الالي ظ الالل ة ،الالام سياسال ال ي ،ي الالرديمقراط الالي ،ممن الالي عل الالى ال،ل الالم ،ويتالع الالو بمكوة الالات
الوطن و منهم وسالم،هم لحامح طالة مد سليته( ،كما نياهد اليوم في رتريا)
ويؤك الالد اماءال الراد فال الي مختل ال العل الالوم ،كم الالا تؤك الالد كاف الالة التع الالاليم الديني الالة وألاخال ي الالة الت الالي قه الالتم باننس الالا
بالسالم الالداخلي مالب ةفساله ،هالو
ورااته ،على السالم هو االة ذهنية .بمعنع إلانسا الهي ي
القالادر وايرحالح أل يحالل لالى السالالم مالب م يياله ،والعكال حالاي  ،فالشالا الالهي يفتقالد لالى السالالالم
ال ال الالداخلي ،ال يمكنال ال الاله يعال ال ال ش ف ال الالي سال ال الالالم ووئال ال الالام م ال الالب م ييال ال الاله .و ذا ف منال ال الالا الس ال الالالم علال ال الالى ةال ال الاله االال ال الالة
ذهنيالة/ةفسالية ،و ةاله ال يت قالس فالي اماماعالة ال ذا تالم ت قيقاله فالي ألافالراد ،وال يمكالن يالتم السالالم ال فالالي
ظ الالل ة ،الالام ع الالادل يي الالر امامي الالب ف الي ص الالنعه ،ف الاله م الالن ش الالأ ها تي الالكل عموم الالا الر الالماةات والي الالرو
ألاساسية لت قيقه ،وامافاظ عليه ،وديمومته.
في الساب س كا يف م من السالم على ةاله افتقالاد ماالالة الااتالرا والا تتالال بالي الالدول واماماعالات ،لكناله
وبعالد اماالر العاييالالة الثاةيالة ،وخالالروج دول ورواالا الررايالالة علالى وجاله الت ديالالد مالن اماالالر صالم التفكيالالر
في السالم يأخاله رعالادا خالرل ،دو الاةتقالا مالن العال الة القائمالة وايماشالرط بالي ايف الومي ايتعاكسالي
اماالالر /الس الالالم ،و ني الالات الكياة الالات التالالي ت ف الالم ألام الالن والس الالالم ب الالي الالالدول مث الالل ألام الالم ايت الالدط ،و ه الالم
مؤسسالالة فيهالالا ،وه الو مجل ال ألامالالن الالالدولي ،وإلات الالاد ألاوروبالالي ،الالالهل بالالد با ت الالاد الف الالم والحالاللو الالالهي
نش ئ عام  ،0598ثم السو ألاورواية اييتركة ،ثم الات اد ألاوروبي.
ذا ،الت الالول الكميال الرال الالهي ا الالد رع الالد اما الالر العايي الالة الثاةي الالة ه الالو الس الالالم ص الالم مف ومال الا ثقافي الالا،
واالتالالالي بالالد الاهتمالالام بتنميالالة ثقافالالة السالالالم .واليالالوم ةالالرل بوضالالو فالي الالالديمقراطيات الررايالالة العريقالالة
على ألا ل ،هنا ما تعرف بال "ثقافة السالم" .كما هنا اليوم ر ي عام ،ربالي مناصالرللسالالم ،وداعالم
له في ي مكا في العالم ،ل فق في القارط ألاورواية.
ة ن ،شالعو القالر ألافريقالي عامالة ،واليالعو إلارتالري علالى وجاله اماحالو  ،ب اجالة لالى دخالال مفالاهيم
جديالالدط فالالي تعامالتنالالا وف الي ثقافتنالالا العامالالة تع ال ز وتقالالوي "ثقافالالة السالالالم" ،أل منيقتنالالا تعتءالالر واامتيالالازمالالن
كثالالرمنالالاطس العالالالم التالالي ش ال دت ارواالا وة اعالالات ،وتركالالت هالاله الاعاعالالات واماالالرو كالالاايا كثالالر ،وخراالالت
ال الالديار ،وش الالردت آالف ،وه الالدمت ألاوط الالا  ،وفر الالت فال الراد ألاس الالرط الواا الالدط فال الي مختلال ال ص الالقاك الك الالرط
ألارضية.
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كي ة قس كإرتريي "السالم الوطني إلارتري"؟
ة تاج بدايالة ةقالر ونعتالرف بالأ السالالم فياله فائالدط فرديالة وجماعيالة ،و الالهي ي الرم ،يالر مالن السالالم،
ال يمكن ينعم بالسالم لنفسه وماماعته ،واالتالالي ال يمكالن يجتمالب السالالم مالب الق الر ،والسالالم مالب
ال،لالالم ،والس الالالم مالالب الفق الالر ،والسالالالم م الالب اما الالل ،والس الالالم مالالب ال،ل الالم ،والسالالالم م الالب الفو ال ع .واالت الالالي
فالسالالالم فالالي ي بلالالد و ي مجتمالالب ي ت الالاج لالالى تالالوفيراماريالالة بالالدل الق الالر ،والعالالدل بالالدل ال،لالالم ،واس الالترالل
ايالالوارد بالالدل هالالدرها و فقالالارالنالالار ةتيجالالة هالالدرها و التالعالالو بهالالا ،وتالالوفيرالتعلالاليم والتثقيال اليالالع ي بالالدل
تج يل النار .وي تاج السالم لى وجود ة،ام ديمقراطي مستقر ،وفيه مؤسسالات ت الي اقالو ألافالراد
واماماعات ،بدل الفو ع التي تؤجج الحراعات والاعاعات.
م الالن ه الالم ألاسال ال الت الالي تمنال الع عليه الالا ال الالدول وألاوط الالا هال الي مسال الالألة "التع الالايش الس الالل ي ب الالي مكوةاقهال الا".
واما الالديأ ع الالن ايكوة الالات يقودة الالا مماش الالرط ل الالى اما الالديأ ع الالن التع الالدد ال الالهي تتمي الالعب الاله ا اتمعال الات ،و رتري الالا
ل سال الالت اسال الالت ناد فال الالي هال الالها ألامال الالر ،فال الالان راربالتعدديال الالة السياسال الالية ،والاجتماعيال الة ،والثقافيال الالة يقودةال الالا لال الالى
امااجة ل وضب ألاس السليمة لتأمي وضما التعايش بي هه ايكوةات.
السؤال ذا ،كي ة يل التعدد بكل شكاله السياس ي منه ،والاجتماعي ،والثقافي لى نعمة بدل ةقمة؟
اماالالديأ عالالن التعالالدد السياس ال ي لالاله ألاولويالالة فالالي هالاله ايرالالالة ،ألةالاله يالالؤثر ريالالكل مماشالالرعلالالى دائنالالا كقالالول
سياس الالية ومدةي الالة عامل الالة ف الالي الس الالااة .ويمك الالن الق الالول باختح الالار التع الالدد السياسال ال ي ،واما الالالف ا الالول
ألاه الالداف والوس الالائل ميال العالوا الالب السياسال ال ي إلارت الالري من الاله ألاربعيني الالات ،ي من الاله فت الالرط تقري الالرايح الالير .وعل الالى
ال الالر،م م الالن همي الالة الوا الالب السياسال ال ي  ،وت الالأثير الكمي الالرعل الالى الوا الالب الاجتم الالاعي ،والثق الالافي ،لك الالن السياسال ال ي
م كوم دوما بأةه مرالي ومترير بحورط سرك من الوا ب الاجتماعي والثقافي.

التعدد السياس ي:
ذا ااولنالا اسالالتعرال الوا الالب السياسال ي منالاله فتالالرط تقريالالرايحالالير واتالالع يومنالالا هالالها ،يمكالالن القالالول ةالاله وا الالب
يتميال الالعبالتعدديال الالة السال الاللمية .مال الالا يال الالاذا نسال الالميه بالتعال الالدد السال الالل ي ،ألةال الاله كال الالا وا عال الالا تميال الالعبالتيال الالرذم ،ففال الالي
ألاربعينيالالات كالالا اماالالالف بالالي دعالالاط الاسالالتقالل واالالي دعالالاط الواالالدط مالالب ثيوايالالا كميالالرا ،ولالالم ت الالاول القالالول
السياسالية فالي تلالن ايرالالة الا تالرا مالن رعرال ا الالمع  ،واالل هالاله إلاشالكالية ،بالل تميالعالوا الب السياسال ي
إلارتالالري فالالي تلالالن ايرالالالة بالتماعالالد فالالي ألاف الالام وألاهالالداف ،لك الن سالالرعا مالالا در دعالالاط الواالالدط مالالب ثيوايالالا
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هالالم فرطالالوا فالالي ةفس ال م ووطالالنهم بالالثمن بخ ال لإلمءراطوريالالة إلاثيوايالالة ،الت الي لالالم يكالالن هم الالا ألاول إلانسالالا
إلارتالري ،بالل رضاله ومواةئالاله ،وكالا الو الت متالأخرا عنالالدما دركالوا ذلالن ،أل هالم تسال موا فالي فيالل بنالاد وطالالنهم
م الالن دع الالاط الاس الالتقالل ،وفي الاللوا ه الالم ةفسال ال م ف الالي ت قي الالس مكاس الالو حاح الالية و فئوي الالة كمي الالرط ،كم الالا ك الالاةوا
ي لمو  .وهنا وثائس تاريخية تيال د علالى ةاله وبعالد فالوات ألاوا االاول دعالاط الواالدط مالب ثيوايالا تالدار
ه الالها اماي الالأ الت الالاريكي ،وهن الالا من،م الالة ني الالأها ش الالما اال ال الوا الالدط " ة الالدةت" ،و طلق الالوا عليه الالا "م ء الالر
طعسالالا – جمعيالالة النالالدم" ذا حالالات الترجمالالة ،للتعميالالرعالالن النالالدم الالالهي اسالالوا بالاله مالالن التفالالري بالالوطنهم
وشالالعمهم لحالالامح ة،الالام سياس ال ي ك نالالوتي لالالم يكالالن همالاله ألاول اليالالعو  ،اتالالع اليالالعو إلاثيالالوبي ةفسالاله ،بالالل
كالالا مالالن هالالم ولوياتالاله ضالالما واسالالتمرارية المقالالاد علالالى سالالدط اماكالالم ،واسالالترالل التنا رالالات الاجتماعيالالة
والثقافيالة ،لتوظيف الا لحالامح ميالروعه ال الادف لالى ضالالم رتريالا سالرا لالى ثيوايالا .هالها الساللو السياسال ي
دخل رتريا وشعمها في ار ت ريالرطويلالة ألامالد تالم االرا ألاخرالر واليالار فيهالا ،و الام إلارتريالو بالالثورط
ل ألةفس م فق  ،بل ساهموا في تثويراليعو إلاثيوبي يرا.
ثالم اةتقالل اماالالالف لالى اماالرا السياسال ي الالالهي عقالو عمليالة ضالالم رتريالا الالالى ثيوايالا ،ي بالالي اركالة ت ريالالر
رتري الالا الت الالي كاة الالت تم الالد نا الالدا اةق الالال سياس ال ي م الالن ال الالداخل لت قي الالس الاس الالتقالل ،وا الالي ج الالة الت ري الالر
إلارتريالالة التالالي اةتهاالالت الكفالالا ايسالاللح كوسالاليلة لت ريالالر رتريالالا مالالن راقالالة الااالالتالل إلاثيالالوب  .هالالها اما الالالف
يرا لم يتم اسمه بالتفاهم والوصول الالى تسالويات ت قالن دمالاد إلارتالريي  ،بالل تالم اسالمه بقالوط السالال ،
و هالالاد الوجالالود السياس ال ي والعسالالكري ماركالالة ت ريالالر رتريالالا ف الي السالالت نيات .وكالالا مالالن ايؤس ال ال يت الالاور
الاشالالقاد فالالي كيفيالالة االالل تلالالن اماالفالالات ،بالالل كاةالالت عمليالالات الاسالالتقيا للاالالركيي لحالالامح جمهالالة الت ريالالر
إلارترية ،ال م ألاساسال ي وألاول ،علالى الالر،م مالن وجالود فرصالة نرسالاد واعالد الااتكالام لالى امحجالج واينيالس
والعقالالل فالالي اسالالم تلالالن اماالفالالات ،ولالالو اسالالمت خالفالالات اماركالالة/امامهالالة بالالاماوار ،كاةالالت سالالتكو بدايالالة
طيمة في رساد واعد ال اماالفات باالاتكام لى العقل واماوار.
ثالم االالد الانيالالقا داخالالل ج الالة الت ريالالرإلارتريالالة ب كالم فيالالل ألاسالالاليو التالالي تالالم اة،هاج الالا يعاماالة الوا الالب
الاجتم الالاعي ايتمث الالل ف الالي إلا ليمي الالة والقملي الالة و،يره الالا م الالن ال ،الالواهرف الالي تل الالن ايرال الالة ،وخ الالرج م الالن را الالم جمه الالة
الت رير إلارترية تن،يما جديدا طلس علالى ةفساله الوات الت ريالراليالعمية ،الالهي كالا فالي بدايتاله عمالارط عالن
ت الفات اتل التيارات التي كاةت السمة الرالمالة فيهالا ،القمليالة ،وايناطقيالة ،وإلا ليميالة ،واليائفيالة،
والتالالي كالالا القاسالالم اييالالتر بينهالالا خالف الالا مالالب ي الادط جمهالالة الت ريالالرفالالي تلالالن ايرالالالة .هنالالا يرالالا تالالم اة،هالالاج
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س ال الاللو اماس ال الالم العس ال الالكري ما ال الالل اماالف ال الالات السياس ال الالية الت ال الالي يمك ال الالن رج ال الالاك خلفياقه ال الالا ل ال الالى القر ال الالايا
الاجتماعية والثقافية اماالفية ايهكورط عال .
وهكالالها اسالالتمرت متواليالالة اماالفالالات السياسالالية فالالي جسالالم الثالالورط إلارتريالالة مالالل اسالالتقالل الالالمالد وبعالالدها،
وات الالع ف الالي ام اس الالم السياس ال ي الواا الالد ال الالهل ك الالا ينقس الالم ف الالي ك الالل م الالرط عل الالى ةفس الاله ،وا الالدو ت الف الالات ،ي الالر
مقدس ال الة م اسال الالم ايعركال الالة ضال الالد اماحال الالوم السياسال الاليي  ،وكال الالا سال الالو ها و ررر ال ال ا لال الالى ةفال الالور إلارتال الالريي ،
الت الالال ،يالالرايقالالدر الالالهي االالد بالالي امامهالالة اليالالعمية لت ريالالر رتريالالا والثالالورط اليالالعمية لت ريالالرتج الراي
(الوياني) ،لتحفية فحيل وطني ،والهي تر فالي ةفالور الكثيالرين مالرارات صالعمة ة حالد ةتائج الا ا ايمالة
لآلم الالال ات الالع يومن الالا ه الالها ،و ةي الالع الوج الالود العس الالكري ألكء الالرتن ،الاليم سياسال ال ي– عس الالكري ف الالي ارك الالة الث الالورط
إلارترية ،وهو تن،يم جمهة الت ريرإلارترية في بداية الثماةينيات.
رعالالد اسالالتقالل رتريالالا ،واسالالم ايعركالالة مالالب الوجالالود إلاثيالالوبي علالالى ألارل إلارتريالالة بقالالوط السالالال  ،كالالا ألامالالل
الهي ي دو كالل إلارتالريي مالن مختلال التيالارات الالدخول فالي مرالالة سياسالية جديالدط تسالتفيد مالن التجالار
الساللمية السالابقة فالي التعالاطي مالب رالية التعالدد السياسال ي ،لكالن خيمالة مالل إلارتالريي كاةالت كميالرط ،عنالالدما
علالن ر ر الن،الام إلارتالري ساليار فالالور ي رفراله التالام للتعديالة السياسالالية التالي وسالم ا بأوصالاف ال تليالالس
بقائ الالد سياسال ال ي ينت الالي ل الالى الق الالر العي الالرين ،والواا الالد والعي الالرين .وهك الالها دخل الالت رتري الالا ف الالي ثالث الالة عق الالود
م،لم الالة من الاله اس الالتقالل ا وات الالع يومن الالا ه الالها ال الالهي تيال ال د في الاله رتري الالا ،ومنيق الالة الق الالر ألافريق الالي ،ت ال الديات
جديالدط وفرصال ا كميالرط ،الالل مالالا يقالال عنهالالا هالا مرالالالة جديالالدط مالن العال الالات السياسالية بالالي دول اينيقالالة،
لكن اليعو إلارتري لم يلام اتع مجرد م يرات ولية ل ه التيورات إلايجابية.
 بقالالي خيالالرا نيالالير لالالى اييالالكالت التالالي ةتجالالت عالالن التعدديالالة السياسالالية ،وايعاماالالات امااطئ الة التالاليتكالالررت يي الالكلة التعدديالالة السياس الالية ،يجالالو تي الالكل درسالالا هام الالا لنالالا جميع الالا لالسالالتفادط م الالن التري الرات
السياسية القادمة التي يجالو تعمالس ثقافالة تقمالل آخالرا اتلال سياساليا ،و يكالو الناخالو إلارتالري
هو اماكم بي التن،يمات وألاا ا السياسية في اةتخابات عامة االرط وة يهالة فالي رتريالا ايسالتقمل ،فالي ظالل
تعال الالدد سياسال ال ي ت كمال الاله القال الالواةي  ،ويكال الالو الدسال الالتور إلارتال الالري الرال الالاب ماركتال الاله ،بمعنال الالع دولال الالة ي كم ال الالا
القالاةو  ،وايالاط سياسالية ا ايالة ومدةيالة متيالورط تسالالاعد علالى شالرا ياعالات واسالعة مالن بنالاد شالالعمنا
في العملية السياسية ،خاصة القياعالات التالي كاةالت ت ال بأ هالا ممعالدط ،ولالم يالت ل الا التعميالرعالن ةفسال ا،
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وعن م،اي ا ،وطموااقها ،وفى مقدم،ها ا اموعات إلاثنية والثقافية على س يل ايثالال العفالر والكوةامالا
و،يرهم.

التعدد الاجتماعي:
القالالول الاجتماعي الالة الت الالي كاة الالت اامل الالة للث الالورط إلارتري الالة ،واالت الالالي للعم الالل ال الالوطني إلارت الالري ،كاة الالت خلفياقه الالا
تتمالالاين بتمالالاين ايرااالالل التاريخيالالة ،وهالالها بالالدور ثالالرعلالالى ألاداد السياس ال ي بحالالورط واكالالاة .نيالالأت الثالالورط
إلارترية في ب ئة ملية زراعية/رعوية في بداياقها ألاولالى ،وهالي كاةالت اسالتمرارا للالوعي السياسال ي الالهي نيالأ فالي
فت الالرط تقري الالرايح الالير ،وال الالهل كاة الالت الرابي الالة إلاس الالالمية إلارتري الالة الفح الاليل ايتق الالدم في الاله ،اي الالأ س الالمس ه الاله
ايرالة ارا اجتماعي/ت الرري مالن العال الات إلا ياعيالة التالي كاةالت سالائدط فالي مجتمالب اينخفرالات علالى
وج الاله الت دي الالد ،ايال الالأ شال ال دت ه الاله العال ال الالات إلا ياعي الالة اض الالم الال تال الالدريجيا من الاله دخ الالول الاسال الالتعمار
الرربي للمالد ،و ام بتجنيد بناد ايسالتعمرط سالرا فالي اروااله ا اتلفالة ،ب يالأ تسالاول اماميالب اجتماعيالا
فالالي سالاللن العسالالكرية إلايياليالالة ،وكاةالالت هالاله ايرالالالة مالالن هالالم مرااالالل تملالالور الشاحالالية الوطنيالالة إلارتريالالة،
وهنالالا اقالالائس تاريخيالالة فالالي رتريالالا و،يرهالالا تؤكالالد علالالى ايؤسسالالة العسالالكرية لعمالالت دورا توايالالديا للكثيالالر
من اليعو  ،ب يأ اةح رت الوام ،و عالرا  ،وثقافالات فالي بوتقالة ايؤسسالة العسالكرية ،لتيالكل فالي هايالة
اييالالاف وعالالاد للشاحالالية الوطني الالة ،وتواالالد هموم الالا وميالالكالقها بح الالورط تدريجيالالة وتراكميالالة كمالالا ا الالد
عند خروج إلايياليي من بالدةا.
نعود فنقول اماامل التاريكي للاالالة الثوريالة فالي رتريالا مناله ألاربعينيالات واتالع منتحال السالمعينيات،
كالالا ،لمالاله مالالن العنحالالرايسالاللم عموم الا ،و بنالالاد اينخفرالالات كالالاةوا ييالالكلو الرالميالالة ،دو همالالال الالالدور
التاريكي المارز الهي لعمه بناد ايرتفعات من ايسلمي و لة من الوطنيي ايسي يي ا الحي .
هالاله امالفيالالة الاجتماعيالالة للثالالورط ثالالرت فالالي ألاداد سالاللما و يجابالالا ،اثالالرت سالاللما أل مواج الالة الثالالورط إلارتريالالة
اتالالع منتح ال السالالمعينيات سالالاهم فالالي مع الالا رتريالالو  ،واالتالالالي كالالا ذلالالن خحالالما علالالى مف الالوم الوطنيالالة
إلارتريال الالة .م ال الالا ايس ال الالاهمة إلايجابي ال الالة ،وهال الالي ألاه ال الالم وألاكء ال الالرف ال الالي هال الالها الس ال الاليا  ،راي ال الالة ايقاوم ال الالة للوج ال الالود
الاسالالتعماري إلاثيالالوبي ظلالالت مرفوعالالة ولالالم تالالنك اتالالع لالالو كاةالالت تكلفالالة هالالها الحالالمود واالالاال علالالى مجتمعالالات
رعينهالالا ،ت الم تيالالريدها لالالى السالالودا فالي هايالالة السالالت نيات واتالالع منتح ال السالالمعينيات مالالن القالالر ايا ال ي،
ولم يعد هؤالد الالجئو لى ديارهم اتع يومنا هها ،ر،م مض ي رابة ثالثة عقود على ت ريرالمالد.
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وعنالدما اةتقالالل امالالل رايالالة الت ريالالر لالالى تن،الاليم امامهالالة اليالالعمية الالالهل كاةالالت اعدتالاله اليالالعمية/الاجتماعيالالة
تتكالالو بدرجالالة كميالالرط مالالن بن الالاد ال ر المة ايسالالي يي  ،رر ال الن،الالرع الالن بنالالاد ا اموعالالات ألاخالالرل م الالن
ايسلمي لم يكن عددهم في صالفوف ايقالاتلي الل بالأي االال مالن ألااالوال مالن بنالاد ال رالمة إلارتريالة ،مالن
ايسالالي يي –التجالالرينيي  ،لك الن الواج الالة فالالي يالالادط التن،الاليم وكالالادر ألاساس ال ي كالالا يميالالل بحالالورط تدريجيالالة
واوضو لحامح مكو اجتماعي م الدد ،اتالع صالم ت السالمة الرالمالة علالى التن،اليم ةاله يعتمالد فالي ةهااله
الع الالام عل الالى مك الالو اجتم الالاعي مع الالي بالدرج الالة ألاول الالى ،وه الالها ف الالي ة ،الالري ك الالا خح الالما عل الالى الوا الالدط الوطني الالة
إلارتريالة ،وشالالكل هالها الوا الالب االالد الت الديات ايسالالتقملية يف الوم التعالالايش ،وايسالالاواط بالي ايكوةالالات ،اتالالع
رعد ت رير المالد من راقة الااتالل إلاثيوب  .اختالل التوازا الاجتماعي كا وسالي،ل خحالما علالى تجراالة
امامه الالة الي الالعمية م الالل الت ري الالر وبع الالد  ،و ع الالادط الت الالواز الاجتم الالاعي ر الالية يج الالو الن ،الالر ليه الالا بجدي الالة ف الالي
عملية الت ول الديمقراطي الهي نسعى لى ت قيقه.

التعدد الثقافي:
ا اتم الالب إلارت الالري مجتم الالب متع الالدد اللر الالات وألادي الالا و ةم الالا اماي الالاط الا تح الالادية والاجتماعي الالة ،واالت الالالي
مجتمالالب متعالالدد الثقافالالات .هالالها التعالالدد الثقالالافي يمكالالن ييالالكل عقمالالة مالالام التفاهمالالات التالالي يمك الالن
يحالالل اليهالالا ا اتمالالب لتالالوفير الالدرمالالن الاسالالتقرارالنالالاجم عالالن الاات الرام ايتمالالادل ل وياتنالالا وخياراتنالالا .و،يالالا
الااترام يعني بالررورط ،يا الاستقرارالهي يؤمن التعايش السل ي بي مكوةات الوطن ا اتلفة.
هن الالا ر الالايا خالفي الالة ب الالي إلارت الالريي ف الالي ا ا الالال الثق الالافي ،وه الالها م الالرطميع الالي ،كموض الالوك اللر الالة او اللر الالات
الرسال الالمية ،وموض ال الالوك هويال الالة الدول ال الالة ،والت ال الالواز اليال الالائفي ،ودور ايؤسس ال الالة الديني ال الالة فال الالي الدول ال الالة إلارتري ال الالة
الديمقراطية-ايدةية ،وطميعة القواةي التي ت كم ألااوال الشاحية فالي ا اتمالب و،يرهالا مالن القرالايا،
والب الالد تم الالأ ه الاله القر الالايا عل الالى مائ الالدط تف الالاول مفتوا الالة ،رعي الالدا ع الالن عقلي الالة ال يمن الالة ،والتس الالل ،
والوصاية ،أل ذلن ينافي س الدولة ايدةية الديمقراطية ايتعددط الثقافات وايحامح.
اما الالوارب الالي الثقافال الات ي ال ؤدل بالنتيج الالة ال الالى تال ال الثقاف الالات ،ول الالم ت الالت للمجتم الالب إلارت الالري فر الالادات ا الالرط
وديمقراطيالالة للاالالواربالالي ايكوةالالات الت الي تنت الالي لالالى مختلال الثقافالالات ،للوص الول الالالى ثقافالالة وطنيالالة رتريالالة
ديم قراطيالة تقالالربالتعالدد وت ترمالاله ،وتتالي لالاله كافالالة ا االاالت للنمالالاد والازدهالار ،رعيالالدا عالن القمالالب وال يمنالالة
والتسالالل بةاالالة امافالالاظ علالالى الواالالدط الوطنيالالة إلارتريالالة ،والتالالي كاةالالت ةتيج،هالالا هيمنالالة ةهالالج وتفكيالالرثقالالافي
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معالالي ال يمالالن آخالالرين إلااسالالار بالرااالالة واليم أة نالالة ،كمالالا ال يمالالن م إلااسالالار بالالأ هم شالالركاد فالالي وطالالن
سار التعامل فيه ايواطنة ،وي ترم فيه التعدد.

امااتمة :
 الاهتمالالام بثقافالالة السالالالم ،والاسالالتفادط مالالن اليالالعو إلارتالالري ،مسالاللميه ومسالالي ييه ،يماةالاله بدينالاله
الالوي ،فكمال الالا السال الالالم يعتءال الالراس الالما مال الالن سال الالماد اماسال الالنع ،طمق الالا للر يال الالة إلاسال الالالمية ،كال الالهلن
يت د إلاةجيل باستمرارعن ا امة السالم ،وهالها رصاليد وطنالي لالم تالتم الاسالتفادط مناله اتالع يومنالا
هالها ال مالؤخرا ،عنالد خالالروج ت،الاهرات كميالرط ،وبيالالكل ياالول ،ولال بحالالورط تعال ز وتؤكالد علالالى دور
الدين وايؤسسات الدينية في السلم ألاهلي والاجتماعي.
 السالم ي تاج لى ب ئة سالليمة يتالوفرفيهالا العالدل وايسالاواط وااتالرام التعالدد بكافالة شالكاله ،و
ميروك للسالم ينجح وتكتو له الديمومة كلما كاةت سسه واياته سليمة.

ي

 ال سالالتييب تجاهالالل ميالالروك السالالالم إلارتالالري إلاثيالالوبي الالالهي طالالر ممادرتالاله ألاولالالى رئ ال الالالوزراد
إلاثيوبي ،الدكتور /بي امد ،وهو ميروك ممتاز ،ومفالر  ،وضالروري مالن ايالأ ايمالد  ،لكناله يجالو
الم ئالالة التالالي تالتم فيهالالا هالاله العمليالالة السالاللمية
يمنالع علالالى سال سالالليمة ،و ةالالا ال رل مالالب ألاس ال
بي الملدين ،وألاس التي يقوم عليها سليمة ،على ألا ل في جاةمها إلارتري.
 ةالالا لس الالت مالالن دع الالاط تالالل و و د ه الالها السالالالم إلارت الري–إلاثيالالوبي ،ا الالرد ةالاله ال تت الالوفرفيالاله الي الالرو
ألاساسالية التالالي راهالا ضالالرورية ،لالالها و ال ي القالالول السياسالية إلارتريالالة تتعامالالل مالب ممالالادرط السالالالم
هالاله باةفتالالا  ،مبالالاو بالالوعي وطنالالي رتالالري يقالالم وسالالليم ،ومالالن من،الالور لي الالي طويالالل ألامالالد ،و
نشاب اماواةو إلايجابية في هه ايمادرط ،وةنتقد بوضو واحوت عال اماواةو السلمية فيها.
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