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  السالم الوطني اإلرتري 

 السياسية واالجتماعية والثقافية على السلم األهلي تأثير التعددية
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 ؟شروطه هيهو السالم الوطني، وما  ما

، وال تسالالتقيم امايالالاط اليميعيالالة الفالالرد واماماعالالةليهالالا نسالالاةية هامالالة يتالالو   السالالالم مالالن ايالالأ ايمالالد   يمالالة  

اميالالب، وال يترالالرر كسالالو ومحالاللاة للوالسالالالم فيالاله موطالالن مالالن األوطالالا   تجمالالب ريالالري  و  ي فالالي  ي  بدوةالاله

لالال    أل  السالالالم، تو الالا اماالالرو  والا اعالالاالسالالالم وال يعنالالي  ل  ةالالواع.م كالالبمالالن السالالالم  ال تجالالار اماالالرو  

، بالالل هالالو بالدرجالالة فقالال  ماالالالة اماالالر  امعنالالع عكسالالي  

ية تجالد القمالول لالدل ال يالر األولى االة ذهنية وةفسال

وال ينفالالر مالالن  ،طميعالالة ريالالرية   ةالاله)بمعنالالع  اليميعيالالي 

 سالية مالن ميالاكل وعقالد ةف نيالسالم  ال مالن كالا  يعالا

يا الالالالالالالالالى مف.الالالالالالالالوم السالالالالالالالالالم بأةالالالالالالالاله  وطنالالالالالالالالي عنالالالالالالالالدما ةرالالالالالالالال

فايقحالود مالن  وا  هاله  الور الة،كما هو عنال ،  رتري 

، ذلالالالن    يكالالالالو  هنالالالالاإل سالالالالم بالالالالي  اإلرتالالالالريي   ةفسالالالال.م

علالالالالى  الالالاليم و   تسالالالالود ايالالالالاتهم عال الالالالات سالالالاللمية ترتكالالالال  

، مسنودط بمؤسسات ترمن اسالتمراريهها، وققرالاع عالادل ينحالا اييلالومي ، وي  الي العدالة اإلنساةية

، وال يسالم  بالأي االال مالن مالام القالاةو    مالي  للاميالب المسالاوي يوطنيالة نيالام سيا ال ي يمسالم بالالقاةو ، وق

  األاوال، وت ت  ي حاة من امحجج    يفلت األفراد واماماعات من العقا 

 ؟ تريي  لى السالم بي  اإلر  جة تاياذا 

ايالالاط كريمالالة يكوةالالات ، ويالالوفر ماعوي قالالن الالالد ،يسالالاعد علالالى تنميالالة ايالالوارد اليميعيالالة وال يالالرية السالالالمأل  

صالالالالنعه، فالالالالال  يمكوةالالالالات الالالالالوطن الوااالالالالد فالالالال  تيالالالالارإل الالالالالوطني  ت قيالالالالس السالالالالالم ويسالالالالتل م  الالالالالوطن الوااالالالالد 

السويد  –، الهي   يم في ستوك.ولم 2018تم تقديم هه  الور ة في م.رجا  كاسل 
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ظالالالالل ةيالالالالام سيا الالالال ي ،يالالالالر ديمقراطالالالالي، ممنالالالالي علالالالالى اليلالالالالم، ويتالعالالالالو بمكوةالالالالات  فالالالالييمكالالالالن    يتالالالالوفر السالالالالالم 

 تريا   ر  يفاليوم ما نياهد ك مد سليته، )طالة ح  منهم وسالمههم لحامالوطن و 

تهالالالالتم باإلنسالالالالا   التالالالالي واألخال يالالالالةينيالالالالة كافالالالالة التعالالالالاليم الد ؤكالالالالد، كمالالالالا تمختلالالالالا العلالالالالوم ييؤكالالالالد امء الالالالراع فالالالالو 

 ،مالالب ةفسالاله ي الال  بالسالالالم الالالداخلي ية ذهنيالالة  بمعنالالع    اإلنسالالا  الالاله  السالالالم هالالو االالالعلالالى   ،ورااتالاله

 لالالالالى يفتقالالالالد  الالالالالهي، فالشالالالالء  م مالالالالب م ييالالالاله، والعكالالالال   الالالالاي هالالالالو القالالالالادر وايرلالالالالح أل  يحالالالالل  لالالالالى السالالالالال 

االالالالالالة علالالالالالى  ةالالالالاله السالالالالالم ف.منالالالالالا  ذا و  ووئالالالالالام مالالالالب م ييالالالالاله سالالالالالالم  فالالالالالي ش   يعالالالالالسالالالالالم الالالالالالداخلي، ال يمكنالالالالاله  

 فالاليلسالالالم  ال   يالالتم اد، وال يمكالالن  افالالر األ  يقالاله فالاليت قم تالالذا اماماعالالة  ال   يت قالالس فالالةالاله ال ي، و ةفسالاليةذهنية/

الالالالا  ت مالالالالن شالالالالأ ها .الالالاله  فصالالالالنعه،  يفالالالاليالالالالرإل اماميالالالالب ظالالالالل ةيالالالالام عالالالالادل ي الرالالالالماةات واليالالالالرو   يالالالالكل عموم 

 وديمومته  ،مافاظ عليه، واهاألساسية لت قيق

ه ، لكنالبالي  الالدول واماماعالات واال تتالال  اتالرااالالة اال مقاد س كا  يف.م من السالم على  ةه افتالساب يف

  التفكيالالر صالالماماالر    قالا الررقيالالة علالالى وجاله الت ديالالد مالالنو ور وبعالد اماالالر  العاييالة الثاةيالالة، وخالالروج دول  

ا   في ف.الومي  ايتعاكسالي  عال الة القائمالة وايماشالرط بالي  ايةتقالا  مالن الخالرل، دو  اال السالم يأخاله  رعالاد 

، و هالالالالم ت فالالالالم األمالالالالن والسالالالالالم بالالالالي  الالالالالدول مثالالالالل األمالالالالم ايت الالالالدط التالالالاليو نيالالالاللت الكياةالالالالات امار /السالالالالالم، 

 يت الالالاد الف الالالم والحالالاللو الالالالهال بالالالد  ب، الالالالهمجلالالال  األمالالالن الالالالدولي، واإلت الالالاد األوروبالالالي و مؤسسالالالة فيهالالالا، وهالالال

  يت اد األوروب، ثم االية اييتركة، ثم السو  األوروق1952نش ئ عام  

ا، ا
 
الالالالالو ف. صالالالالالم  مالسالالالالالالم هالالالالالو     رعالالالالالد اماالالالالالر  العاييالالالالالة الثاةيالالالالالة االالالالالد  يالالالالالاله ر ت الالالالالول الكميالالالالالل ذ الالالالالا، م  ا ثقافي 

طيات الررقيالالة العريقالالة الالالديمقرا ي   فالال بوضالالو اليالالوم ةالالرل و ميالالة ثقافالالة السالالالم  بمن االهتمالالامبالالد   وقالتالالالي

، وداعالم مناصالر للسالالم بي،ر    هناإل اليوم ر ي عام   كما  لسالمثقافة ا هناإل ما تعرف بال  ،على األ ل

  في القارط األوروقية ، ل   فق العالم ي ي مكا  ف يله ف

دخالال مفالاهيم علالى وجاله امءحالو ، ب اجالة  لالى   يالعو اإلرتالري وال ،عامالة األفريقيشعو  القر   ،ة ن

متيالالالاز مالالالن وقاأل  منيقتنالالالا تعت الالالر  ،سالالالالم  ثقافالالالة ال ثقافتنالالالا العامالالالة تعالالال ز وتقالالالوي  يوفالالالتعامالتنالالالا  فالالاليجديالالالدط 

الال التالاليكثالالر منالالاطس العالالالم   خرقالالت و هالاله  الا اعالالات واماالالرو  كالالاايا كثالالر، ، وتركالالت وة اعالالات اشالال.دت اروق 

صالالالالقاك الكالالالالرط مختلالالالالا   ي، وفر الالالالت  فالالالالراد األسالالالالرط الوااالالالالدط فالالالال، وهالالالالدمت األوطالالالالا فال الالالالالديار، وشالالالالردت اآ

 األرضية 
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 ؟ تري سالم الوطني اإلر كيا ة قس كإرتريي   ال

السالالم فياله فائالدط فرديالة وجماعيالة، و   الالهي ي الرم ،يالر  مالن السالالالم،  أ بال   ةقالر ونعتالرف ة تالاج بدايالة 

مالب ، والسالالم وقالتالالي ال يمكالن    يجتمالب السالالم مالب الق.الر، ال يمكن    ينعم بالسالم لنفسه وماماعتاله

 وقالتالالالالاليسالالالالالم مالالالالب الفو الالالال ع  اليلالالالم، والسالالالالالم مالالالالب الفقالالالالر، والسالالالالم مالالالالب اما.الالالالل، والسالالالالالم مالالالالب اليلالالالم، وال

والعالالالدل بالالالدل اليلالالالم، واسالالالترالل لالالالى تالالالوفير اماريالالالة بالالالدل الق.الالالر،  تالالالاج  مجتمالالالب ي  ي بلالالالد و ي فالالاليفالسالالالالم 

تعلالاليم والتثقيالالا اليالالع ي بالالدل ، وتالالوفير البهالالاو التالعالالو ايالالوارد بالالدل هالالدرها و فقالالار النالالار ةميجالالة هالالدرها  

ي مستقر، وفياله مؤسسالات ت  الي اقالو  األفالراد ي تاج السالم  لى وجود ةيام ديمقراطو  تج.يل النار 

  تؤجج الحراعات والا اعات التيلفو  ع ، بدل اواماماعات

     مالالالالالن  هالالالالالم األسالالالالال  التالالالالالي
 
الالالالالت

 
   ابالالالالالي  مكوةاتهالالالالال يمسالالالالالألة  التعالالالالالايش السالالالالالل  يواألوطالالالالالا  هالالالالالع عليهالالالالالا الالالالالالدول من

تريالالالالا ، و ر اتتتميالالالال  بالالالاله ا اتمعالالالال يواماالالالالديأ عالالالالن ايكوةالالالالات يقودةالالالالا مماشالالالالرط  لالالالالى اماالالالالديأ عالالالالن التعالالالالدد الالالالاله

، والثقافيالالالالالة يقودةالالالالالا  لالالالالالالى ةجتماعيالالالالالهالالالالالها األمالالالالالر، فالالالالالاإل رار بالتعدديالالالالالة السياسالالالالالية، واال  فالالالالالي ل سالالالالالت اسالالالالالت ناع  

 وضب األس  السليمة لتأمي  وضما  التعايش بي  هه  ايكوةات امااجة ل

ا
 
 ؟ قمةجتماعي، والثقافي  لى نعمة بدل ةعدد بكل  شكاله السيا  ي منه، واال  يل الت، كيا ةالسؤال  ذ

ل ريالالالكل مماشالالالر علالالالى  دائنالالالا كقالالالو ألةالالاله يالالالؤثر  ،هالالاله  ايرالالالالة فالالاليلالالاله األولويالالالة  اماالالالديأ عالالالن التعالالالدد السيا الالال ي

، وامءالالالالالالف االالالالالول   التعالالالالالدد السيا الالالالال ياختحالالالالالار  يمكالالالالالن القالالالالالول بو   السالالالالالااة فالالالالاليسياسالالالالالية ومدةيالالالالالة عاملالالالالالة 

الالالال يالالالالر ايحالالالالير  وعلالالالالى فتالالالالرط تقر منالالالاله  ،  يمنالالالاله األربعينيالالالالات تالالالالري   الوا الالالالب السيا الالالال ي اإلر األهالالالالداف والوسالالالالائل مي 

، وتالالالالأثير  الكميالالالالر علالالالالى الوا الالالالب االجتمالالالالاعي، والثقالالالالافي، لكالالالالن السيا الالالال ي الالالالالر،م مالالالالن  هميالالالالة الوا الالالالب السيا الالالال ي

 بأةه 
 
  والثقافي االجتماعيبحورط  سرك من الوا ب ومترير  اليمر م كوم دوما

 :التعدد السيا  ي

القالالول  ةالاله وا الالب ، يمكالالن منالالا هالالهاتالالرط تقريالالر ايحالالير واتالالع يو منالاله ف يذا ااولنالالا اسالالتعراو الوا الالب السيا الال  

الالالالالالا تميالالالالالال  بالميالالالالالالرذم مالالالالالالا تميالالالالال  بالتعدديالالالالالالة السالالالالالاللمية  ي  ففالالالالالالي، يالالالالالاذا نسالالالالالالميه بالتعالالالالالالدد السالالالالالالل ي، ألةالالالالالاله كالالالالالا  وا ع 

ا االسالالالتقاللاألربعينيالالات كالالالا  امءالالالالف بالالي  دعالالالاط   القالالالول ، ولالالم ت الالالاول وقالالي  دعالالالاط الواالالالدط مالالب  ثيوقيالالالا كميالالالر 

 ال ي ، بالل تميال  الوا الب السياواالل هاله  اإلشالكالية ،الالمع   ترا  مالن رعرال.االاتلن ايرالة  فيية السياس

ثيوقيالالا ن سالالرعا  مالالا  درإل دعالالاط الواالالدط مالالب  لكالال ،واألهالالدافاألف.الالام  فالاليبالتماعالالد فالالي تلالالن ايرالالالة  اإلرتالالري 
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األول اإلنسالالا  لالالم يكالالن هم.الالا  ي، التالالثيوقيالالةاإل لإلم راطوريالالة ةفسالال.م ووطالالنهم بالالثمن بخالال   فالالي  هالالم فرطالالوا 

ا عنالدما  دركالوا ذلالن،ةارضاله ومو اإلرتري، بالل   أل هالم تسال موا فالي فيالل  بنالاع وطالنهم  ئاله، وكالا  الو الت متالأخر 

كمالالالالا كالالالالالاةوا  ،كميالالالالالرطو فئويالالالالة ت قيالالالالالس مكاسالالالالو لءحالالالالالية   فالالالاليا هالالالالم  ةفسالالالالال.م ، وفيالالالالاللو مالالالالن دعالالالالالاط االسالالالالتقالل

وهناإل وثائس تاريخيالة تيال.د علالى  ةاله وبعالد فالوات األوا  االاول دعالاط الواالدط مالب  ثيوقيالا تالدارإل ي لمو   

ءيالالالالأ التالالالالالاري ي، وهنالالالالاإل منيمالالالالالة  نيالالالالأها شالالالالالما  االالالال   الواالالالالالدط   ةالالالالدةت ، و طلقالالالالالوا عليهالالالالا  م  الالالالالر هالالالالها ام

جمعيالالة النالالدم   ذا  الالات الترجمالالة، للتعميالالر عالالن النالالدم الالالهي  اسالالوا بالاله مالالن التفالالري  بالالوطنهم  –طعسالالا 

وشالالعمهم لحالالامح ةيالالالام سيا الال ي ك.نالالوتي لالالالم يكالالن همالاله األول اليالالالعو ، اتالالع اليالالعو اإلثيالالالوبي ةفسالاله، بالالالل 

هالالم  ولوياتالاله ضالالما  واسالالتمرارية المقالالاع علالالى سالالدط اماكالالم، واسالالترالل التنا رالالات االجتماعيالالة كالالا  مالالن  

ا  لالى  ثيوقيالالا   السالاللوإل السيا الال ي هالالها والثقافيالة، لتوظيف.الالا لحالالامح ميالالروعه ال.الادف  لالالى ضالالم  رتريالالا  سالالر 

ريالو  بالالثورط رت، و الام اإل األخرالر واليالار  فيهالاارا   دخل  رتريا وشعمها في ار  ت رير طويلة األمد تم  

ا يتثوير اليعو اإلثيوب فيساهموا ، بل ل   ألةفس.م فق     ير 

 ي بالالي  اركالالة ت ريالالر  ،ثيوقيالالا عقالالو عمليالة ضالالم  رتريالالا الالالى   يثالم اةتقالالل امءالالالف  لالالى اماالالراإل السيا الال ي الالاله

، وقالالالالي  ج.الالالالة الت ريالالالالر إلاالالالالدا  اةقالالالالال  سيا الالالال ي مالالالالن الالالالالداخل لت قيالالالالس االسالالالالتقاللكاةالالالالت تم.الالالالد  رتريالالالالا التالالالالي 

  هالالالها امءالالالالف يالالالا مالالالن رققالالالة االاالالالتالل اإلثيالالالوب تر هاالالالت الكفالالالا  ايسالالاللح كوسالالاليلة لت ريالالالر  ر اةت التالالالييالالالة تر اإلر 

ا  قالن دمالاع اإلرتالريي ، بالل تالم اسالمه بقالوط السالال ، لم يتم اسمه بالتفاهم والوصول الالى تسالويات ت  ير 

ا  ال يت الالالاور وكالالالا  مالالالن ايؤسالالال ات السالالالت ني يتريالالالا فالالالو  هالالالاع الوجالالالود السيا الالال ي والعسالالالكري ماركالالالة ت ريالالالر  ر 

االشالالقاع فالالالي كيفيالالالة االالالل تلالالالن امءالفالالالات، بالالالل كاةالالالت عمليالالالات االسالالالتقيا  للاالالالركيي  لحالالالامح جمهالالالة الت ريالالالر 

اإلرترية، ال.م األسا  ي واألول، على الر،م من وجالود فرصالة إلرسالاع  واعالد االاتكالام  لالى امحجالج واينيالس 

وار، كاةالالالت سالالالتكو  بدايالالالة والعقالالالل فالالالي اسالالالم تلالالالن امءالفالالالات، ولالالالو اسالالالمت خالفالالالات اماركة/امامهالالالة بالالالاما

 طيمة في  رساع  واعد ال امءالفات باالاتكام  لى العقل واماوار 

ة الوا الالب عاماالالاألسالالاليو التالي تالالم اةههاج.الا ييالل تريالة ب كالالم فنيالقا  داخالالل ج.الة الت ريالالر اإلر اال ثالم االالد 

راالالالالم جمهالالالالة  مالالالالنخالالالالرج و  ،تلالالالالن ايرالالالالالة فالالالالي االجتمالالالالاعي ايتمثالالالالل فالالالالي اإل ليميالالالالة والقمليالالالالة و،يرهالالالالا مالالالالن اليالالالالواهر 

ا ا جديد  عمالارط عالن ي بدايتاله فالكالا   ، الالهيات الت رير اليعميةو  طلس على ةفسه   الت رير اإلرترية تنييم 

، القمليالالالالالالالالة، وايناطقيالالالالالالالالة، واإل ليميالالالالالالالالالة، التالالالالالالالالي كاةالالالالالالالالت السالالالالالالالالمة الرالمالالالالالالالالة فيهالالالالالالالالا التيالالالالالالالالاراتت الفالالالالالالالالات  ءتلالالالالالالالالا 

الا تالم  فاليالت رير ادط جمهة مب  ي نها خالف.اكا  القاسم اييترإل بي التيو واليائفية،  تلالن ايرالالة  هنالا  ير 
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قرالالالالايا اللالالالى يمكالالالالن  رجالالالاك خلفياتهالالالا   التالالالياالالالالل امءالفالالالات السياسالالالية م اةههالالالاج  سالالاللو  اماسالالالم العسالالالكري 

  ايهكورط  عال  ءالفيةامثقافية الو جتماعية اال 

، تريالالالة  مالالالل اسالالالتقالل الالالالمالد وبعالالالدهاجسالالالم الثالالالورط اإلر  فالالالياليالالالة امءالفالالالات السياسالالالية وهكالالالها اسالالالتمرت متو 

، واالالالالدو  ت الفالالالالات ،يالالالالر كالالالالل مالالالالرط علالالالالى ةفسالالالاله اسالالالالم السيا الالالال ي الوااالالالالد الالالالالهل كالالالالا  ينقسالالالالم فالالالاليام واتالالالالع فالالالالي

 ،تالالالالالالريي ر ةفالالالالالالور اإل اسالالالالالالم ايعركالالالالالالة ضالالالالالالد امءحالالالالالالوم السياسالالالالالاليي ، وكالالالالالالا   سالالالالالالو ها و رررالالالالالال.ا  لالالالالالالى ة ممقدسالالالالالال

 يالالا والثالالورط اليالالعمية لت ريالالر تجالالرايتر االالد  بالالي  امامهالالة اليالالعمية لت ريالالر  ر  يالالالهالت الالالا ،يالالر ايقالالدر 

ات صالعمة ة حالد ةتائج.الا ا ءيمالة ةفور الكثيالرين مالرار  فيترإل  والهي ،، لتحفية فحيل وطني لوياني)ا

ي فالالالالالي اركالالالالالة الثالالالالالورط عسالالالالالكر  –لآلمالالالالالال اتالالالالالع يومنالالالالالا هالالالالالها، و ةبالالالالالع الوجالالالالالود العسالالالالالكري ألك الالالالالر تنيالالالالاليم سيا الالالالال ي

 ات يبداية الثماةين ير اإلرترية في، وهو تنييم جمهة الت ر تريةاإلر 

، كالالا  األمالالل سالالم ايعركالالة مالالب الوجالالود اإلثيالالوبي علالالى األرو اإلرتريالالة بقالالوط السالالال ، وارعالالد اسالالتقالل  رتريالالا

تجالار  ية جديالدط تسالتفيد مالن المرالالة سياسال فاليمن مختلا التيارات الدخول   يتريالهي ي دو كل اإلر 

رتالريي  كاةالت كميالرط، عنالدما التعالدد السيا ال ي، لكالن خيمالة  مالل اإل  رالية مالب  التعالاطي فيالسلمية السابقة 

وسالم.ا بأوصالاف ال تليالس  التاليرفراله التالام للتعديالة السياسالية  لنيام اإلرتالري  ساليار  فالور ير ر ا علن 

ثالثالالالالة عقالالالالود  فالالالاليتريالالالالا ر ، والوااالالالالد والعيالالالالرين  وهكالالالالها دخلالالالالت  القالالالالر  العيالالالالرين ينت الالالالي  لالالالالى بقائالالالالد سيا الالالال ي

ديات ت الالالال ، ومنيقالالالالة القالالالالر  األفريقالالالالي،يالالالالاتر واتالالالالع يومنالالالالا هالالالالها الالالالالهي تيالالالال.د فيالالالاله  ر ميلمالالالالة منالالالاله اسالالالالتقالل.ا 

الال  الالات السياسالالية بالالي  دول اينيقالالة،  هالالا مرالالالة جديالالدط مالالن العالا كميالالرط،   الالل مالالا يقالالال عنهالالا  جديالالدط وفرص 

  لتيورات اإليجابيةولية ل.ه  الكن اليعو اإلرتري لم يلام اتع مجرد م يرات  

ا    نيالالالير  لالالالى  بقالالالي   -  التالالالية ، وايعاماالالالات امءاطئالالالةتجالالالت عالالالن التعدديالالالة السياسالالالية التالالالي   اييالالالكالتخيالالالر 

الالالا يالالالةتكالالالررت ييالالالكلة التعدد الالالا لنالالالا جميع  الالالا هام  مالالالن التريالالالرات سالالالتفادط لال  السياسالالالية، يجالالالو    تيالالالكل درس 

ا،ثقافة تقمل اآ   تعمس يجو   التيالسياسية القادمة   و   يكالو  الناخالو اإلرتالري   خالر ا ءتلالا سياسالي 

ظالل  فالي رتريالا ايسالتقمل،  فييهة اةتخابات عامة ارط وة   تنييمات واألا ا  السياسية فيالبي  هو اماكم 

مالالالالاله القالالالالالالواةي ، ويكالالالالالو  الدسالالالالالالتور اإلرتالالالالالالري الرالالالالالاب  ماركتالالالالالاله، بمعنالالالالالع دولالالالالالالة ي كم.الالالالالالا ت ك تعالالالالالدد سيا الالالالالال ي

سياسالية ا قيالالة ومدةيالة متيالورط تسالالاعد علالى  شالراإل  ياعالات واسالالعة مالن  بنالاع شالالعمنا ، وايالاط القالاةو  

دط، ولالم يالت  ل.الا التعميالر عالن ةفسال.ا، ت ت ال  بأ هالا ممعالكاةال التيالعملية السياسية، خاصة القياعات  في
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وعالالالالالالالن مياي.الالالالالالالا، وطموااتهالالالالالالالا، وفالالالالالالالى مقالالالالالالالدمهها ا اموعالالالالالالالات اإلثنيالالالالالالالة والثقافيالالالالالالالة علالالالالالالالى سالالالالالالال يل ايثالالالالالالالال العفالالالالالالالر 

  والكوةاما و،يرهم

 :االجتماعيالتعدد 

كاةالالالت خلفياتهالالالا  للعمالالالل الالالالوطني اإلرتالالالري، وقالتالالالاليتريالالالة، للثالالالورط اإلر كاةالالالت ااملالالالة  التالالالي االجتماعيالالالةالقالالالول 

الثالالالورط بحالالورط واكالالاة  نيالالأت  ن بممالالاين ايرااالالل التاريخيالالة، وهالالها بالالدور   ثالالر علالالى األداع السيا الال يتممالالاي

ا للوعي السيا ال ي الالهي نيالأ  فياعية/رعوية ب ئة  ملية زر  فيترية اإلر   فاليبداياتها األولى، وهي كاةت استمرار 

ايالالالالأ سالالالالمس هالالالاله  ، قالالالالدم فيالالالالهتايتريالالالالة الفحالالالاليل لالالالالهل كاةالالالالت الرابيالالالالة اإلسالالالالالمية اإلر ، وافتالالالالرط تقريالالالالر ايحالالالالير

مجتمالب اينخفرالات علالى  فاليكاةالت سالائدط  التالييالة من العال ات اإل ياع ايرالة اراإل اجتماعي/ت رري

ا منالالالالاله دخالالالالالول االسالالالالالتعمار  هالالالالاله  العال الالالالالات اإل ياعيالالالالالة شالالالالال.دتايالالالالالأ ، وجالالالالاله الت ديالالالالالد  تالالالالالدريجي 
 

اضالالالالالم الال

ا  بناع ايسالتعمرط ام بتجنيد  ، و الرربي للمالد الا، ب يالأ تسالاول لفالةي اروقاله ا ءتفال سالر   اماميالب اجتماعي 

تملالالور الشءحالالية الوطنيالالة اإلرتريالالة، مرااالالل  فالالي سالاللن العسالالكرية اإليياليالالة، وكاةالالت هالاله  ايرالالالة مالالن  هالالم

ا فالالاليوهنالالالاإل اقالالالائس تاريخيالالالة  ا للكثيالالالر ي  يالالالدوات  رتريالالالا و،يرهالالالا تؤكالالالد علالالالى    ايؤسسالالالة العسالالالكرية لعمالالالت دور 

 هايالة  فالي يالكللم ،ة ايؤسسالة العسالكريةقالتو ب فاليوثقافات و عرا ،  ،  وام، ب يأ اةح.رت عو من الي

ميالالالة كمالالالا االالالد  .الالالا وميالالالكالتها بحالالالورط تدريجيالالالة وتراكهموم، وتواالالالد الوطنيالالالةوعالالالاع  للشءحالالالية اييالالالاف 

 عند خروج اإليياليي  من بالدةا 

ت، منتحالا السالمعينيا األربعينيالات واتالع هريا من رت في  اماامل التاري ي للاالة الثورية نعود فنقول  

الالال همالالالال الالالالدور كالالاةوا ييالالالكلو  الرالميالالالة، دو   بنالالالاع اينخفرالالالات ، و اكالالا   ،لمالالاله مالالالن العنحالالالر ايسالاللم عموم 

  ي  ا ءلحي ايسي يالوطنيي  بناع ايرتفعات من ايسلمي  و لة من لعمه   يالمارز اله التاري ي

ا األداع فالالاليثالالالرت للثالالالورط   االجتماعيالالالةهالالاله  امءلفيالالالة  الالالا، اثالالالرت سالالاللم  ا و يجاب  اإلرتريالالالة أل  مواج.الالالة الثالالالورط  سالالاللم 

ا ات سالالالاهم فالالاليياتالالالع منتحالالالا السالالالمعين يالالالة طنمف.الالالوم الو  علالالالى  مع.الالالا  رتريالالالو ، وقالتالالالالي كالالالا  ذلالالالن خحالالالم 

فالالالالالالالي هالالالالالالالها السالالالالالالاليا ،    رايالالالالالالالة ايقاومالالالالالالالة للوجالالالالالالالود األهالالالالالالالم واألك الالالالالالالر  ، وهالالالالالالاليايسالالالالالالالاهمة اإليجابيالالالالالالالةاإلرتريالالالالالالالة   مالالالالالالالا 

  تكلفالالة هالالها الحالالموداتالالع لالالو كاةالالت ظلالالت مرفوعالالة ولالالم تالالنك   ثيالالوبياإل االسالالتعماري 
 

علالالى مجتمعالالات  وقالالاال

، مالالن القالالر  ايا الال ي اتيات واتالالع منتحالالا السالالمعيني هايالالة السالالت ن يم تيالالريدها  لالالى السالالودا  فالال، تالالرعينهالالا

 ثالثة عقود على ت رير المالد  رابة ، ر،م مض ي ولم يعد هؤالع الالجئو   لى ديارهم اتع يومنا هها
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الجتماعية ا/امامهالالة اليالالعمية الالالهل كاةالالت  اعدتالاله اليالالعمية مالالل رايالالة الت ريالالر  لالالى تنيالاليموعنالالدما اةتقالالل ا

بنالالالاع ا اموعالالالات األخالالالرل مالالالن ة ايسالالالي يي ، ررالالال  النيالالالر عالالالن     متتكالالالو  بدرجالالالة كميالالالرط مالالالن  بنالالالاع ال.رالالال

مالن  ،تريالةبنالاع ال.رالمة اإلر األاالوال مالن  االال مالن  صفوف ايقاتلي    الل بالأي فيلم يكن عددهم ايسلمي  

 يالالادط التنيالاليم وكالالادر  األسا الال ي كالالا  يميالالل بحالالورط تدريجيالالة  فالالين الواج.الالة لكالال ي ، التجالالريني–ايسالالي يي 

ةهااله  فاليةاله يعتمالد م دد، اتع  صم ت السالمة الرالمالة علالى التنياليم   مكو  اجتماعيوقوضو  لحامح 

ا فالالالالياألولالالالالى، وهالالالالها معالالالالي  بالدرجالالالالة  العالالالالام علالالالالى مكالالالالو  اجتمالالالالاعي علالالالالى الواالالالالدط الوطنيالالالالة  ةيالالالالري كالالالالا  خحالالالالم 

، اتالالع يش، وايسالالاواط بالالي  ايكوةالالاتتعالالالية يف.الالوم الاالالد الت الالديات ايسالالتقم الوا الالب ، وشالالكل هالالها تريالالةاإلر 

علالالالالى  اخحالالالالم  كالالالالا  وسالالالالييل  االجتمالالالالاعي   اخالالالالتالل التالالالالوازا ثيالالالالوب اإل االاالالالالتالللالالالالمالد مالالالالن رققالالالالة رعالالالالد ت ريالالالالر ا

 بجديالالةليهالالا  رالالية يجالالو النيالالر   ياالجتمالالاععالالادط التالالواز  هالالة اليالالعمية  مالالل الت ريالالر وبعالالد ، و مامتجرقالالة ا

   ت قيقهى ل نسعى  ياله عملية الت ول الديمقراطي في

 : التعدد الثقافي

، وقالتالالالالالي واالجتماعيالالالالة اال تحالالالالاديةمتعالالالالدد اللرالالالالات واألديالالالالا  و ةمالالالالا  امايالالالالاط  ا اتمالالالالب اإلرتالالالالري مجتمالالالالب

    هالالالها التعالالالدد الثقالالالافي يمكالالالن    ييالالالكل عقمالالالة  مالالالام التفاهمالالالات التالالالي يمكالالالن  ثقافالالالاتمجتمالالالب متعالالالدد ال

،يالالالا    و تنالالالاااتالالالرام ايتمالالالادل ل.وياتنالالالا وخيار ا اتمالالالب لتالالالوفير  الالالدر مالالالن االسالالالتقرار النالالالاجم عالالالن اال اليهالالالا  يحالالالل

  ةا ءتلف   مكوةات الوطنبي يؤمن التعايش السل ي يستقرار الهبالررورط ،يا  اال  يعني االاترام

او اللرالالالالات كموضالالالالوك اللرالالالالة ، ا االالالالال الثقالالالالافي، وهالالالالها  مالالالالر طميعالالالالي فالالالاليهنالالالالاإل  رالالالالايا خالفيالالالالة بالالالالي  اإلرتالالالالريي  

، والتالالالالالالالواز  اليالالالالالالالائفي، ودور ايؤسسالالالالالالالة الدينيالالالالالالالة فالالالالالالالي الدولالالالالالالالة اإلرتريالالالالالالالة الدولالالالالالالالة، وموضالالالالالالالوك هويالالالالالالالة الرسالالالالالالالمية

و،يرهالالالالالالالا مالالالالالالالن ا اتمالالالالالالالب  م األاالالالالالالالوال الشءحالالالالالالالية فالالالالالالاليت كالالالالالالال ايدةيالالالالالالالة، وطميعالالالالالالالة القالالالالالالالواةي  التالالالالالالالي-الديمقراطيالالالالالالالة

اتفالالالالالاوو علالالالالالى مائالالالالالدط  م الالالالالأ هالالالالاله  القرالالالالالاياالبالالالالالد    تو ، القرالالالالالايا ، ال.يمنالالالالالةعالالالالالن عقليالالالالالة  مفتواالالالالالة، رعيالالالالالد 

  س  الدولة ايدةية الديمقراطية ايتعددط الثقافات وايحامح  ، أل  ذلن ينافيوالمسل ، والوصاية

 ولالالالالم تالالالالت  للمجتمالالالالب اإلرتالالالالري فرالالالالاعات االالالالرط ،ؤدل بالنميجالالالالة الالالالالى تال الالالال  الثقافالالالالاتات يالالالالاماالالالالوار بالالالالي  الثقافالالالال

تريالالالة ول الالالالى ثقافالالة وطنيالالالة  ر ، للوصالاللالالالى مختلالالا الثقافالالالاتي تنت الالالي  التالالوديمقراطيالالة للاالالالوار بالالي  ايكوةالالالات 

ا ،زدهالالارا االالاالت للنمالالاع واال لالاله كافالالة  ي مالالقراطيالالة تقالالر بالتعالالدد وت ترمالاله، وتديم  وال.يمنالالةعالالن القمالالب  رعيالالد 

كاةالالالت ةميجههالالالا هيمنالالالة ةهالالالج وتفكيالالالر ثقالالالافي  والتالالالي، فالالالاظ علالالالى الواالالالدط الوطنيالالالة اإلرتريالالالةوالمسالالالل  ب االالالة اما
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وطالالالن  فالالاليأة نالالالة، كمالالالا ال يمالالالن .م اإلاسالالالار بالالالأ هم شالالالركاع معالالالي  ال يمالالالن  اآخالالالرين اإلاسالالالار بالرااالالالة واليم

  سار التعامل فيه ايواطنة، وي ترم فيه التعدد 

 :امءاتمة 

 يماةالاله بدينالاله  يه ومسالالي ييه،مسالاللم سالالتفادط مالالن    اليالالعو اإلرتالالري،سالالالم، واال هتمالام بثقافالالة الاال  •

ا مالالالالالن  سالالالالالماع   اماسالالالالالنع عت الالالالالر يالسالالالالالالم   الالالالالوي، فكمالالالالالا    الالالالالا للر يالالالالالة ،اسالالالالالم 
 
 كالالالالالهلن اإلسالالالالالالمية، طمق

، وهها رصيد وطني لم تتم االسالتفادط مناله اتالع يومنالا ستمرار عن ا امة السالماةجيل باإل يت د  

ا، عنالالد خالروج تيالالاهرات كميالالرط، وبيالكل  االالول، ولالال   بحالورط تعالال ز وتؤكالالد علالالى دور هالها   ال مالالؤخر 

  الدين وايؤسسات الدينية في السلم األهلي واالجتماعي

 ة  شالكاله، و    ي ئالة سالليمة يتالوفر فيهالا العالدل وايسالاواط وااتالرام التعالدد بكافالالسالم ي تاج  لى ب •

 سسه وقيلته سليمة كلما كاةت   ةالديمومم ينجح وتكتو له ميروك للسال 

الالالالهي طالالر  ممادرتالالاله األولالالى رئالالال   الالالالوزراع  ثيالالالوبيرتالالري اإل    تجاهالالالل ميالالروك السالالالالم اإل سالالتييب ال   •

كناله يجالو و ميروك ممتاز، ومفر ، وضروري من ايالأ ايمالد ، لوه اإلثيوبي، الدكتور/  بي  امد،

هالاله  العمليالالة السالاللمية  تم فيهالالاتالال    الم ئالالة التالاليعلالالى  سالال  سالالليمة، و ةالالا ال  رل مالالب األسالالا  ع  يمنالال 

  اإلرتري  اجاةمه يعلى األ ل ف ،سليمةم عليها يقو  ي، واألس  التبي  الملدين

االالالرد  ةالالاله ال تتالالالوفر فيالالاله اليالالالرو    ثيالالالوبي،اإل–ري  تالالالل  و و د هالالالها السالالالالم اإلرتالالال ةالالالا لسالالالت مالالالن دعالالالاط  •

السالالم ممالادرط    تتعامالل مالب القالول السياسالية اإلرتريالة   راهالا ضالرورية، لالها  و ال ي األساسية التي

، و   مالالالدطويالالالل األ  مالالالن منيالالالور   لي الالالي، و وسالالالليم باةفتالالالا ، مبالالالاو  بالالالوعي وطنالالالي  رتالالالري يقالالالم  هالالاله

   بوضو  وقحوت عال اماواةو السلمية فيها نشاب اماواةو اإليجابية في هه  ايمادرط، وةنتقد


