
 1 
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تهدؾ هذه الدراسة إلى فهم األبعاد المختلفة للتحدٌات المعاصرة التً تعٌق ثقافة السالم فً 

 . افرٌقٌا كما تهدؾ إلى إٌجاد استراتٌجٌة مشتركة لتشجٌع هذه الثقافة وتنمٌتها

إن التحدٌات الربٌسٌة التً تعٌق األمن والسالم فً أفرٌقٌا تعكس حالة من الفوضى 

وتشمل تلك التحدٌات الصراعات القومٌة واإلثنٌة والصراعات على الموارد . واالضطراب

الطبٌعٌة ، فضال عن ضعؾ الهٌاكل والمؤسسات الدٌمقراطٌة وتهمٌش الشباب ٌوصابهم وعدم 
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القدرة على إدارة التنوع الثقافً، ناهٌك عن التحدٌات الناشبة عن هشاشة الدولة أو انهٌارها 

لقد بذلت الدول . خصوصا فٌما ٌتعلق بإعادة االعمار والبناء واجراء االصالحات السٌاسٌة

األفرٌقٌة فً العقود الماضٌة جهودا كبٌرة إلٌجاد حلول أفرٌقٌة خالصة للتحدٌات التً تواجهها 

أفرٌقٌا وعملت على اتخاذ االجراءات المناسبة لتطوٌر آلٌات السالم واألمن فً كافة أرجاء 

 . (UNECA, IGAD, 2012)القارة 

ومن المهم هنا اإلشارة إلى أن أهم المبادرات التً تبناها الشركاء اإلقلٌمٌون لقارة إفرٌقٌا فٌما 

 االتحاد اإلفرٌقً والمجموعات االقتصادٌة كانت قد طرحت من قبلٌتعلق بثقافة السالم 

وعلٌه فإن أحد المبادئ األساسٌة لهذه المنظمة ٌتمثل فً اعتماد بندا جدٌدا فً دستور . االقلٌمٌة

االتحاد ٌفرض الحماٌة المشتركة وحق التدخل، بحٌث ٌصبح من حق الدول األعضاء التدخل 

فً شبون أي دولة من الدول األعضاء عند الضرورة، وواجبا ٌتحتم علٌها القٌام به، وذلك 

. (IGAD, 2012( ,Uneca)لضمان التصدي للتهدٌدات المشتركة التً تخل باألمن والسالم 

 أكثر تلك المبادرات شموال، وقد تقدم بها (APSA)وتعد مبادرة األمن والسالم األفرٌقٌة  

وال . االتحاد االفرٌقً، إال أن تنفٌذها مرهون بجدٌة وتعاون المنظمات االقتصادٌة االقلٌمٌة

تقتصر أهمٌة هذه المبادرة على شمولها أو على الصالحٌات التً تخولها لالتحاد، بل تتعدى 

ذلك إلى الوسابل واآللٌات التً اقترحتها للعمل مع كافة الشركاء  بهدؾ التعامل مع القضاٌا 

التً  (لٌسود السالم)وفً هذا السٌاق ٌتبادر إلى الذهن حملة . األمنٌة التً تعانً منها القارة

 . (Uneca, IGAD, 2012) 2010أطلقها االتحاد اإلفرٌقً عام 

إن تعزٌز ثقافة السالم ٌعد أمرا جوهرٌا لبناء سالم مستدام ومعالجة األسباب الربٌسٌة 

 لتعزٌز حوار الثقافات ةللصراعات، وذلك من خالل نشر المعرفة وتطوٌر المهارات الالزم

وحل الصراعات بالطرق السلمٌة، وتعزٌز دور المواطنٌن فً المساهمة فً هذا االتجاه عن 

مثل هذه الجهود من شأنها أن . طرٌق توعٌتهم بحقوقهم وضرورة احترام حقوق اآلخرٌن

وفً هذا الصدد، تجدر اإلشارة الى . تصب فً تعزٌز ثقافة السالم وإحاللها محل ثقافة العنؾ

 فً نشر ثقافة السالم من خالل 1995الجهود الطٌبة التً بذلتها منظمة الٌونسكو منذ عام 

العمل على تعدٌل سلوكٌات العنؾ وتشجٌع التعاٌش والقبول باآلخر واحترام حقوق اإلنسان 

وتقدٌرا لتلك الجهود، قامت الجمعٌة العمومٌة لألمم . وتطوٌر آلٌات سلمٌة لفض النزاعات

 . عاما لثقافة السالم والالعنؾ لكل أطفال العالم2000المتحدة بإعالن عام 

وتهدؾ هذه الدراسة أٌضاً إلى إٌجاد استراتٌجٌه مشتركة لثقافة السالم فً أفرٌقٌا، من خالل 

تحلٌل التحدٌات والعوابق التً تعرقل إنشاء أطر مؤسسٌة لتعزٌز ثقافة السالم فً أفرٌقٌا وتقدم 

الحلول المناسبة لتلك المعوقات كادراج ثقافة السالم فً المناهج التعلٌمٌة للمراحل المتوسطة 



 3 

تسعى هذه الورقة إلى فهم األسباب الربٌسٌة . والعلٌا، ونشرها على المستوى الجماهٌري

لمشكلة العنؾ والتعرؾ على اآللٌات والوسابل الكفٌلة بتحوٌل ثقافة العنؾ إلى ثقافة سالم؛ 

ما هً الجهود التً ٌنبؽً : وذلك من خالل محاولة تقدٌم إجابات موضوعٌة للتساؤالت التالٌة

بذلها الستبدال ثقافة العنؾ بثقافة السالم ؟ ما أسباب تفشً ثقافة العنؾ فً أوساط المجتمع ؟ ما 

هً أفضل الطرق التً ٌجب اتباعها إلحداث تحول نموذجً فً إدراك األطفال والشباب 

 للسالم والعنؾ فً أفرٌقٌا؟ وما هً األمور والقضاٌا التً ٌجب أن ٌطالها هذا التؽٌٌر؟

ومن هنا . إن من الممكن إحداث التؽٌٌر على مستوى القٌادات ولٌس على المستوى الجماهٌري

أن ثقافة . تأتً أهمٌة الحدٌث عن األعراؾ الفرٌدة لثقافة السالم التً سادت فً أفرٌقٌا لقرون

العنؾ معقده جداً، فمن مظاهرها هٌمنة الجٌش واالستؽالل وتهمٌش الفقراء، أما أسبابها فتشمل 

التوظٌؾ السٌا لألٌدلوجٌا والتعصب القومً والعرقً والدٌنً والتمٌٌز القابم على النوع 

االجتماعً، فضال عن استؽالل اإلعالم واألنظمة االقتصادٌة العالمٌة فً تؽذٌة النزوع إلى 

وكل سبب من األسباب األنفة الذكر ٌتطلب تحلٌال جادا كخطوة أولٌة لتطوٌر . العنؾ

 .استراتٌجٌات ناجحة للتؽلب على العنؾ والصراعات وتعزٌز ثقافة السالم فً أفرٌقٌا

إن تعزٌز ثقافة السالم فً أفرٌقٌا أمر فً ؼاٌة األهمٌة حٌث أنه ٌساهم فً خلق مجتمعات ذات 

طابع سلمً، وٌرسخ الشعور بالمسبولٌة  لدى الموطنٌن، إضافة إلى إسهامها فً عملٌة نزع 

األسلحة بشكل كامل وؼٌر ذلك من التحوالت اإلٌجابٌة على المستوى الدولً كنشر ثقافة 

  (. UNESCO,1995)السالم ووضع حد للحروب 

تتطرق الورقة إلى المفاهٌم واألفكار المتعلقة بثقافة السالم وتشٌر إلى جهود منظمة الٌونسكو 

فً ترسٌخ ثقافة السالم فً أفرٌقٌا، كما تتطرق إلى الخطة اإلستراتٌجٌة لإلتحاد األفرٌقً 

وتتناول . بخصوص بناء السالم فً القارة  إلى جانب مساهمة أفرٌقٌا فً إشاعة ثقافة السالم

الورقة أٌضا الدروس التً ٌمكن استنباطها من تجربة الربٌع العربً لدعم التحول إلى ثقافة 

وتقدم الورقة جملة من التوصٌات والمقترحات لتبنً سٌاسات من شأنها أن . السالم فً أفرٌقٌا

وتتناول الخاتمة أهم النتابج التً . تسهل التحول إلى ثقافة السالم فً كافة الدول األفرٌقٌة

 .توصلت إلٌها هذه الدراسة

 ما هً ثقافة السالم ؟- 2

القٌم "وفقاً للتعرٌؾ الذي اعتمدته الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة، فإن ثقافة السالم تشمل 

 التً تعكس التفاعل االجتماعً ووجود مبادئ مشتركة تتعلق بالحرٌة توالمواقف والسلوكٌا

وتلك المبادئ ترفض العنف . والعدالة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان والتسامح والتكافل
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وتسعى إلى الحٌلولة دون حدوث أي صراعات من خالل معالجة األسباب الرئٌسٌة للنزاعات 

كما أن تلك المبادئ تضمن . وصوالً إلى أٌجاد حلول سلمٌة تقوم على الحوار والمفاوضات 

للجمٌع ممارسة حقوقهم الكاملة وتتٌح لهم وسائل المشاركة الكاملة فً عملٌة التنمٌة فً 

  (. UNESCO,1995)" مجتمعاتهم

ؾ السالم على أنه ؼٌاب الحرب أو السالم السلبً حسب تعرٌؾ لٌندا جروؾ وبول  ٌعرَّ

 :-سموكر اللذان تضمن تعرٌفهما ست نقاط وهً 

 السالم هو ؼٌاب الحرب -1
 السالم هوعبارة عن توازن القوى فً النظام الدولً  -2
  (ؼٌاب العنؾ المؤسسً )والسالم اإلٌجابً  (عدم وجود حرب  )السالم السلبً  -3
 مستوٌات السالم الكلً والسالم الجزبً: السالم النسوي  -4
 السالم مع البٌبة : السالم الشامل  -5
 السالم الشامل الداخلً والخارجً   -6

 
ٌوحً مفهوم السالم فً السٌاق األفرٌقً بتكامل أنظمة القٌم والمعتقدات وأنماط العاطفة 

والتقالٌد واألعراؾ وأشكال التعبٌر الثقافٌة والفنٌة  الروحٌة والمعرفة والتكنولوجٌا المحلٌتٌن
التً تساهم فً احترام حقوق اإلنسان والتنوع الثقافً والتضامن ونبذ العنؾ، وهذا التكامل 

  (.UNESCO,AU,2013 )ٌصب فً بناء مجتمعات دٌمقراطٌة 

 اإلنسان حقوق سبٌل فً القارة خاضته الذي الكفاحد تأثرت بق األفرٌقٌة القومٌةونظرا ألن 
حتم على ي السالم ثقافة تعزٌز، فإن العنصرٌة والتفرقة واالستعمار الرقٌق تجارة ومحاربة

بالطرق السلمٌة فً  ملتزمة افرٌقٌة مواطنةإرساء أسس و المشتركة القٌماألفارقة التمسك ب
 فًإال  ستقاللهالم تنل ا األفرٌقٌة والبلدان األقطار معظم أنو خصوصاً فض النزاعات، 

 . المنصرم القرن من الستٌنات

 
 عتبري ىالمنؾ أفارقة وفكر األفرٌقً الفكر تارٌخ فً الراسخة  السالم ثقافة عن البحث إن

من  االنسحابعلى  األفارقة المثقفونٌقدم  لم ذلك على عالوة. األفرٌقٌة للقارة مالزمة ظاهرة
 على واالنفتاح بالهوٌة اإلحساس فكرة إلى دعوا أنهم بل معه التصادم او هعن االنعزال العالم أو
 " مفهوم ببلورة قاموا قد ألفارقةا فإن سٌدار لٌوبولد أشار وكما ، األخرى والثقافات الشعوب

 . والحضارات الثقافات بٌن للحوار كنتاج " العالمٌة الحضارة تأسٌس أعادة

 ثقافة إلى العنؾ ثقافةمن  بذلها للتحول األفرٌقٌة الدولعلى  ٌنبؽً التً الجهود هً ما -

 السالم؟

 : أفرٌقٌا فً السالم ثقافةشأن تعزٌز ب الٌونسكو عمل إطار -
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 ثناءأ  مرة ألول العالمً المستوى على السالم ثقافة مفهوم توسٌعبالٌونسكو  منظمةقامت  لقد
 تحت شعار م1989 عام العاج ساحل دولة فً باموسوكرو فً انعقد الذي الدولً المؤتمر

 والمؤتمر التنفٌذٌة الهٌبة قامت المؤتمر ذلك إلعمال وكمتابعة " . الرجال أذهان فً السالم"
بؽرض بلورة  حزمة من القرارات باتخاذ المتحدة لألمم العمومٌة والجمعٌة للٌونسكو العام
 المستوى على السالم بثقافة تهتم برامجواجراء تجارب عدٌدة كمقدمة لوضع  عمل إطار

 العمومٌة الجمعٌة قٌام إلى الٌونسكو جهود أدت وقد . التسعٌنات فترة خالل والدولً المحلً

 م1999 عام (  A/53/243 ) السالم بثقافة خاص عمل برنامج إعالن " بتبنً المتحدة لألمم

 إعالن إثره على جاء الذي  م2000 عام " السالم لثقافة العالمً بالٌوم االحتفال إلى إضافة

 " .   م2001 ــ م2010 )  العالم أطفال أجل من والالعنؾ السالم لثقافة العالمً العقد

 53/293 رقم قرارها فً المتحدة األمم تهتبن الذي السالم ثقافةلتعزٌز  العمل برنامج وٌركز

 -:التالً النحو على عملٌة نواحً ثمان على م1999 لعام

 . التعلٌم خالل من السالم ثقافة تعزٌز-1

 . المستدامة واالجتماعٌة االقتصادٌة التمنٌة تعزٌز-2

 . اإلنسان حقوق احترام تعزٌز-3

 . والنساء الرجال بٌن المساواة ضمان تعزٌز-4

 . الدٌمقراطٌة المشاركة تعزٌز-5

 . والتكافل والتسامح التفاهم تعزٌز-6

 . والمعرفة للمعلومات الحر والتدفق القابم على المشاركة االتصال دعم-7

 . الدولٌٌن واألمن السالم تعزٌز-8

 
 إقرارهما تم واللذٌن م2013 ــ م2012 لعامً ومٌزانٌتها الٌونسكو عمل برنامج إطار وفً

 تعهدت م2011 عام نوفمبر فً انعقد الذي العام لمؤتمرها والثالثٌن السادسة الجلسة خالل
 " والالعنؾ السالم ثقافة عن متعدد التخصصات شفوي عمل برنامج " بتنفٌذ المنظمة

 والحوار والمصالحة السالمأن ٌولً التعلٌم اهتماما كبٌرا ب على الٌونسكو برنامج حرصوي
.  الصراعاتعن  الناجمة المشاكلو اإلقلٌمً واالندماج والتكامل

 عصفت بها التً تلك وخصوصاً  األفرٌقٌة الدول احتٌاجاتتلبٌة و البرنامج تنفٌذلؽرض و 
 الٌونسكو منظمة فً أفرٌقٌا بشبون المعنٌة اإلدارة  عقدت،الصراعاتأرهقتها و األزمات

 تنمٌةملحة لتحقٌق ال ضرورة:  أفرٌقٌا ؼرب فً السالم ثقافة"تحت شعار  فكرٌاً  منتدى

 ــ 4 الفتره فً العاج بساحل إبٌجان فً المنتدى ذلك عقد وقد ."جتماعًاال تالحمالو قتصادٌةاال

 . م2012 ٌونٌو 5
 

  أفرٌقٌا فً السالم ثقافة بناءل اإلستراتجٌة األفرٌقً تحادإلا خطة. 4   
 هاومواطن ٌقودها وسلمٌة، ومزدهرة متكاملة أفرٌقٌا بناء فً األفرٌقً اإلتحاد رؤٌةتتمثل 
 فقد ملموس واقع إلى الرؤٌة هذه ترجمة سبٌل وفً. العالمٌة الساحة فً دٌنامٌكٌة قوة وتمثل



 6 

 االقتصادٌة والمجموعات األعضاء الدول مع بالتعاون األفرٌقً اإلتحاد مفوضٌة قامت

 : هً ربٌسٌة إستراتٌجٌة ركابز أربع بتحدٌد األفارقة  والمواطنٌن اإلقلٌمٌة

  . والسالم األمن-1

 . والتعاون والتنمٌة االندماج-2

 . المشتركة القٌم-3

 . والمؤسسات القدرات بناء-4

 
تصب المفوضٌة اهتمامها على هذه الركابز األربع فً تنفٌذ برامجها وخططها لمواجهة 

 السالم بناء مبادرة من كل وتعتبر. األفرٌقٌة القارة تمر بها التً الكبرى الحالٌة التحدٌات

 الصراعات بعد ما فترة فً والتنمٌة البناء أعادة عمل وإطار ( APSA ) األفرٌقٌة واألمن
(PCRD) فً أفرٌقٌا والمستقبلٌة الحالٌة األمنٌة والتهدٌدات لتحدٌاتا مواجهةل عملٌة وسابل . 

 
ولكً تؤتً هذه المبادرات الثمار المرجوة منها على الصعٌد العملً، ٌجب أن تكون القٌم 

التماسك و المصالحةو الوبامو التضامنومن تلك القٌم . اإلفرٌقٌة المشتركة واضحة ومدروسة
إن أي الرساء ثقافة السالم فً أفرٌقٌا لن تلقى أي حظ من النجاح ما لم تأخذ هذه . االجتماعً

القٌم فً الحسبان وتحددها تحدٌدا واضحا وتولٌها أهمٌة كبٌرة، خصوصا أن لها إفرازات هامة 
 القٌمولذلك، ال بد من مناقشة هذه .  فً تعزٌز الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان والحكم الرشٌد

المنظومة  مالمح رسم نعٌد أن أردنا ما إذامناقشة وافٌة  األفرٌقٌة القارة توحد التً المشتركة

  . األفرٌقً اإلتحاد فً األعضاء الدول من دولة كل وفً أفرٌقٌا فً المشتركةالقٌمٌة 

 
  الماسةحاجةال على ٌؤكد أفرٌقٌا فً المشتركة لقٌمإلى التعرٌؾ الجامع المانع ل االفتقار أن
 للقٌم تعرٌؾ صٌاؼةو خاص بوجه األفرٌقً االتحاد عن نابع شامل أفرٌقً منهجبلورة ل

 واالتحاد األعضاء الدول أطار فًٌتم بموجبه تحدٌد نسب تمثٌل األفارقة  أفرٌقٌا فً المشتركة
 السالم ثقافة وبرامج الصراعات بعد ما فترة فً التنمٌة بناء إعادة عمل وإطار األفرٌقً

  . العالمٌة

 
 وتطوٌر صٌاؼةوتقدم المقترحات ل إفرٌقٌا فً المتأصلة السالم ثقافة قٌم الدراسة هذه وتظهر

، وتشدد بشكل خاص على إفرٌقٌا فً المشتركة القٌم مفهومخطط وبرامج استراتٌجٌة حول 
 والحكومات اإلقلٌمٌة االقتصادٌة والمجموعات األفرٌقً االتحاد منظمة من كل ضرورة قٌام 

 إستراتٌجٌةٍ  صٌاؼة إلى الهادفة العملٌة والمبادرات الدولً الحوار فً الفاعلة بالمشاركة

 .أفرٌقٌا فً السالم لثقافة مشتركة
 

 ؟ أفرٌقٌا فً السالم ثقافة وموارد مصادر هً ما
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 الثقافً جوهرها وفهم جذورها ومعرفةوبعثها من جدٌد  األفرٌقٌةاألصالة  التنقٌب عن إن
كذلك  وتعنً ،الثقافٌة واألصول المصادر إلى العودة بضرورة اضمن يحتو تهامرون وعوامل
عند ذلك ٌصبح . مدى االستفادة منها وتحدٌدإدراك قٌمتها و اإلفرٌقٌة الموارد على الوقوؾ
 ثقافة اعتبار الوقت نفس وفً ،السالم لثقافة موردو كمصدر برمتها القارة دراسة بإمكاننا
 أفرٌقٌا فً السالم ثقافة مصادر باستقصاء قمنا ما وإذا. ألفرٌقٌا اومورد امصدر بدورها السالم

 المصادروالؼرو فً ذلك، ألٌست  .لتعاٌشل مستدامة حلوال حملبذورها األولى ت أن نجد
 أفرٌقٌا ألٌست ؟ السالم إلشاعة مناسبة بل أصٌلةأرصدة  والطبٌعٌة والثقافٌة اإلنسانٌة والموارد

 األفرٌقٌة واإلمكانٌات المصادرمن المؤسؾ أن  ولكن جمعاء؟ البشرٌة لسالم مهماً  رصٌداً 
تزداد اٌؽاال فً نزعتها  التً العالمٌة الثقافةتعانً من الهجر وتتعرض للذوبان بفعل انتشار 

 . مادٌةالو فردٌةال

 
وكثٌرا ما ٌتم النظر إلٌها  للتهمٌش تعرضها فً ٌتمثل مستمراً  تهدٌداً  تواجه  اإلفرٌقٌة القٌم نإ

 االتحاد مفوضٌة برامجومما ٌبعث على األمل أن .باعتبارها مصدرا للحروب والصراعات
 الشاملة التعلٌم أنظمة دعم خالل من وخصوصاً  متمٌز بشري مال رأس بناءتسعى ل األفرٌقً
 اإلتحاد قام وقد  .واالستقرار السالم ٌسودها مجتمعات لبناء الضرورٌة المهارات وتوفٌر

تلك المبادرات  تهدؾ، والقارة  مستوى ىعل السٌاسٌة المبادرات من سلسلة بإطالق األفرٌقً

 :المثال سبٌل على ومنها المستدامة والتنمٌة السالم تحقٌق إلى
( سبتمبر 21 )للسالم العالمً بالٌوم واإلحتفاء" السالم ٌسود ل "علٌها أُطلق التً الدولٌة الحملة-

  .  الهشة الدول فً السالم تعلٌم بناء ومبادرة

 . (2009-2018 )الشباب عقد عمل وخطة للشباب األفرٌقً المٌثاق -
 . 2012  المشتركة القٌم عمل خطة عام -

 .والحكم واإلنتخابات الدٌمقراطٌة حول األفرٌقً المٌثاق -
 . (2010-2020 ) األفرٌقٌات النساء عقد -
 (والدٌمقراطٌة السالم ثقافة نشرل المخصص التعلٌم أي ) األفرٌقٌه الجامعة -

 .النزاعات منع سٌاسة عمل إطار -
 .(UNESCO,AU,2013) األفرٌقً التضامن مبادرة -

 والتنمٌة السالم تحقٌق الى تهدؾ التً السٌاسة والبرامج المبادرات من السلسلة هذه اطالق إن
 عملً واقع الى المبادرات تلك ترجمهاألهم من ذلك هو  ولكن ورابعأ حٌوٌاً  أمراً  تعد المستدامه

 بدرجة ٌعتمد السالم ثقافة مفهوم تطوٌر إنؾ أخرى ناحٌه ومن. سلٌم بشكل تنفٌذهاو ملموس
 الحالة فً رابطتال هذا ٌعتبر و.بٌبتهمب اوجوهري اقٌقًالناس ارتباطا ح ارتباط على كبٌره

 الكبٌر الحٌوي والتنوع  األفراد بٌن العالقة أن .الثقافة صلب فً ومتجذر ومتٌن األفرٌقٌة قوي
 األساسٌة الدعابم أهم من تعد األفرٌقٌة القارة فً الطبٌعٌة للموارد المشتركة اإلدارة إلى إضافة
 عبر دابمه مٌول ناكخوصا وأن ه السالم ثقافة وتعزٌز الفقر استبصال سبٌل فً للكفاح

 وسابل ٌمتلكون األفارقة أن كما. والمٌاه األرض مثل الطبٌعٌة الثروات على للصراع األجٌال
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 ) رواندا  فًالجاكاكافً أبرزها النزاعات بحل ٌتعلق فٌما بهم خاصة تقلٌدٌه وآلٌات
GACACA) ًوالكورت  ( GURTI)  ًماٌعرؾ و الصومال فً والعقد الحل أهل مجلس ف 

    والماتوبوت ؼانا فً والمشاٌخ الزعماء وصؽار كبار ومجلس افرٌقٌا جنوب فً     نتوبباأل
MATOOPUT   ًباألمهرٌة اإلرٌك  األلٌات تلك فتشمل اثٌوبٌا فً اما أوؼندا شمال ف 

 .كثٌره أخرى وآلٌات ( SIDAMA) والسٌداما باألورومٌنا (araara ) واألرارا
 – السالم ةؾثقا" عنوان ٌحمل الذي كتابها فً (ELIS BOULDING ) بولدٌنػ الٌس أشارت وقد

 ثقافة هً فً إطار التعاٌش السلمً التنوع تعزز التً الثقافة أنإلى " التارٌخ من الخفً الجانب
 المصاحبة المؤسسٌة الترتٌبات و والسلوكٌات والقٌم المعتقدات وانماط الحٌاة اسلوب تشمل
 تقدٌر على تنطوي التً المساواة تشمل أنها كما الرفاهٌة، مستوى تعزز ان شأنها من التً

 اذ لم ٌعد الحٌة الكابنات سابرو األفراد بٌن الطبٌعٌة للموارد العادل والتقاسم والقٌادة الخالفات
 بتطوٌر أسرة كل قٌام ٌشمل المجتمعٌة السلم ممارسات مناقشه ن إ .للعنؾ هنالك داعٍ 

 المحلٌة الثقافه فً متجذره االستراتٌجٌات وتلك الزمن عبر الصراعات حل استراتٌجٌات

  .(  ELISA BOULDING ,2000 ) أخر الى جٌل من وتنتقل

 والموسٌقا الدٌنٌه بالتعالٌم وثٌقاً  ارتباطاً  مرتبطة السالم بثقافة المعرفه ان عموماً  ذكره الجدٌر
 حٌث ضعفها وجوانبالقوة فً هذه الثقافة  جوانب إلى اإلشارة المهم من فإن ولذلك والشعر،

 ومقبوله شرعٌه  اآللٌات هذهتعتبر  والصراع حلل التقلٌدٌه لٌات  جوانب القوة تلك اآل تشمل 
 المنال وقرٌبة سهلة انها جانب الى المصالحة على وتؤكد فعالة انها كما ككل المجتمع من

 النقاشات بناء على القرارات  إتخاذ فٌها ٌتم التً الواسعة والمشاركه بالحٌادٌه وتتسم ومألوفة

  .TARKEGN A.AND HANNA T) المعنٌه االطراؾ جمٌع فٌها تشترك التً والمفاوضات
2008)   

 التمٌٌز تشمل فإنها الصراعات لحل التقلٌدٌة بالوسابل الخاصة الضعؾ جوانب ٌخص ما أما
 الى إضافة األفرٌقٌة، الدول بعض ذلك من وٌستثنً الذكور علٌهن ٌسٌطر الالتً النساء ضد
 فً والوقوع اإلنسان بحقوق الوعً وضعؾ الفساد لممارسة مٌول ووجود الشباب ضد ٌزيالتم

 اآللٌات تلك كون عن ناهٌك اإلجتماعً والنوع اإلجتماعٌة المنزلة بٌن المساواة عدم شباك

 (TARKEGN A.8 HAMMA T. 2008 ) الشفهٌة التقالٌد على كبٌره بدرجة وتعتمد مؤقته
 وتعمل للخطاب قٌمة تضٌؾ قد أفرٌقٌا فً اإلندماج وإعادة المصالحة مفاهٌم فإن ذلك ورؼم
 .م وبرامجهاالسال ثقافة استراتٌجٌات تعزٌز على

 اتاحة خالل من والمستقبلٌة الحالٌة التحدٌات على التؽلب علىعموما  المفاهٌمهذه  ساعدت
 األمر والدولً واإلقلٌمً المحلً المستوى على األفرٌقٌة المفاهٌم تلك واستٌعاب لفهم الفرص

 .افضل بشكل الصراعات لحل التقلٌدٌه  اآللٌات فهم الى المطاؾ نهاٌة فً ٌؤدي الذي
 وتتمثل األفرٌقٌة الدول معظم فً الصراعات لحل التقلٌدٌة ؼٌر  اآللٌات تواجه تحدٌات وهناك

 القانون سلطة وترسٌخ الجمٌع صالح فً تصب دٌمقراطٌة مؤسسات انشاء فً التحدٌات تلك
 ذلك فً بما اإلنسان حقوق بإحترام والتمسك ونزٌهه عادلة حكومات وتشكٌل القضاء واستقالل
 الفوارق عن النظر بصرؾ األفارقة المواطنٌن لجمٌع الفرص وتكافؤ الحقوق فً المساواه
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 لدٌمقراطٌةل األفرٌقً قالمٌثا وٌشٌر. والسٌاسٌة الدٌنٌة والمعتقدات واللون والجنس الجؽرافٌة
 بٌن العرضٌه الروابط الى بوضوح ٌشٌر م2007 عام تبنٌه تم والذي والحكم واإلنتخابات

 فً العنٌفه الصراعاتنشوب و واإلستقرار األمن دامعان و الدستورٌة ؼٌر الحكومٌة التعدٌالت

 .افرٌقٌا
 المتحده األمم ومٌثاق األفرٌقً اإلتحاد بها ٌسترشد التً المشتركه اإلعالنات من العدٌد وهناك
 إلٌجاد االعالنات تلك خالل من العمل اجل ومن . أفرٌقٌا فً واألمن السالم إجراءات حول
 مع شراكات فً الدخول األفرٌقً اإلتحاد على ٌتعٌن واألمن السالم اجل من افرٌقٌه حلول

 مجموعه تقوم ان ٌتوقع األفرٌقً اإلتحاد ان طالما للسالم اإلقلٌمٌة  اإلقتصادٌه المجموعات
 أدٌس فً عقد الذي االجتماع ادى وقد . وأنشطته برامجه بتموٌل الؽربٌة والدول الثمان الدول
 فً دربان قمة فً وذلك واألمن السالم لجنة بروتوكول على التوقٌع إلى م2002 ماٌو فً أبابا
 االطار هذا فً كبٌره بإدوار وقٌامها اإلقلٌمٌه اإلقتصادٌه المجموعات تشكٌل أن. م2002 ماٌو
 واإلستقرار السالم صٌانه فً اإلقلٌمٌة اآللٌات بمساهمه لإلعتراؾ محاوله عن عباره هو

 اإلقلٌمٌة اآللٌات بٌن الرسمً والتعاون التنسٌق عملٌات تطوٌر إلى بالحاجه واإلعتراؾ واألمن
 7 الماده ) أفرٌقٌا فً واإلستقرار واألمن السالم وصٌانة بتعزٌز ٌتعلق فٌما األفرٌقً واإلتحاد

 (.واألمن السالم لجنة بروتوكول من( أ)
 المتعلقة الحلول الى ٌنظرون وشركاءهما واألمن السالم ومفوضٌة األفرٌقً اإلتحاد من كل إن

 مفاهٌم على القابمة األفرٌقٌة للمبادرات تطبٌقاً  تمثل انها على أفرٌقٌا فً واألمن السالم بصٌانة
 والعسكرٌه واإلقتصادٌه والسٌاسٌه اإلدارٌة السلطات ممارسة  بهدؾ وذلك خالصة أفرٌقٌه

 العالمً والمستوى األفرٌقً واإلتحاد اإلقلٌمٌة اإلقتصادٌة والمجموعات الدولة مستوى على
حق  األفرٌقٌة الدول تعطً أفرٌقٌا فً واألمن السالم صٌانة الى الهادفة الحلول أن. أٌضاً 

استشراؾ و والشفافٌة المسابلة مبادئ تعزٌز الى إضافة ومحلٌة إقلٌمٌة مكانةتمنحها و تمثٌلال
 دٌسمبر ، األفرٌقٌة الحلول ورشة تقرٌر ) ؼٌرها من المبادئو القدرات وبناء المستقبل
 لحل التقلٌدٌة اآللٌاتأن تبذل المزٌد من الجهود لتعزٌز  كله هذا من واألهم .(م2010

تبنً  واألمن السالم ولجنة األفرٌقً اإلتحاد ومن ناحٌة أخرى، ٌتوجب على. الصراعات
، واإلجتماعٌه واإلقتصادٌه السٌاسٌة الترتٌبات إطار فً المعّرفة فرٌقٌهاأل مفاهٌمالمزٌد من ال

 والمؤسسات الدول بٌن الثقه وتعزٌز بناء لىع األفرٌقٌة المؤسسات تعتمد شرعٌة  أنٌجبكما 

 :وهً الشرعٌة من أصناؾ ثالثة ٌتطلب األمر وهذا ،األفرٌقٌة
 .القرارات وصنع اتخاذ خاللها من ٌتم التً الطرٌقة- الشرعٌة عملٌة.1
 .والسلع العامة الخدمات وتقدٌم والمشارٌع بالبرامج وتتعلق – األداء شرعٌة.2
 الٌها ٌنظر التً والمسبولٌات الواجبات وأداء القٌم باحترام وتتعلق – الدولٌة الشرعٌة. 3

 والحكومات اإلقلٌمٌة واآللٌات األفرٌقً االتحادمنوطة ب مسبولٌات أنها على الدولً المجتمع
 السالم الدراسات معهد م2010 دٌسمبر – األفرٌقٌة الحلول عمل ورشة تقرٌر ) المعنٌة
(. أبابا أدٌس جامعه – واألمن
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 مساهمات أفرٌقٌا فً ثقافة السالم. 5

إن الرصٌد الثقافً الضخم الذي تتمتع به أفرٌقٌا فً مجال ثقافة السالم ٌخولها من تقدٌم 

: وهو ما دفع أحد أبرز المهتمٌن بثقافة السالم إلى القول. اسهامات بارزة فً نشر ثقافة السالم

إن األخبار المكثفة التً تصلنا من أفرٌقٌا عن ثقافة السالم لم تكن من قبٌل الصدفة إذ أنها "

فاألفارقة كؽٌرهم من الناس فً القارات األخرى كانت لدٌهم . تعكس التارٌخ الثقافً ألفرٌقٌا

دابما  ثقافة الحرب على المستوى القبلً، ؼٌر أنهم باستثناء شعب وادي النٌل لم ٌقوموا بشن 

وحتى بعد قدوم هؤالء . الحروب بهدؾ تكوٌن إمبراطورٌات حتى قدوم العرب واألوروبٌٌن

فبدال من سلطة . فإن انقسام إفرٌقٌا إلى دول قومٌة متحاربة كان واقعا فرضه األوروبٌون

اإلمبراطورٌات كانت أفرٌقٌا فً فترة ما قبل االستعمار تحتكم لتقالٌد السالم كالحوار 

والوساطة، وكانت تلك التقالٌد تقوم على احترام كبار السن وتحقٌق التوازن بٌن كافة القوى 

الروحٌة الوثنٌة، على خالؾ السٌادة العلٌا التً تقرها األدٌان التوحٌدٌة التً جلبها العرب 

 .(David Adams, 2013)" واألوروبٌون

 وقد أخذت هذه التقالٌد فً الظهور مجددا خالل فترة حرب التحرٌر فً جنوب أفرٌقٌا حٌث

. توتو. لجان السالم المحلٌة وكذلك لجنة الحقٌقة والمصالحة التً ترأسها دٌزموند م تبنتها

وتبذل حالٌا جهودا مكثفة للعمل على ظهور تلك التقالٌد من جدٌد فً عملٌة السالم فً 

الصومال وفً جدول أعمال لجنة جاكاكا فً رواندا، فضال عن جهود مبادرة الحكماء التً 

وتتبدى . أطلقها نٌلسون ماندٌال منذ عدة سنوات وإسهاماتها فً تعزٌز ثقافة السالم فً أفرٌقٌا

ثقافة السالم أٌضا فً المقاالت المنشورة حدٌثا على مدونة شبكة أخبار ثقافة السالم، والتً 

ومما له . تظهر فٌها نساء أفرٌقٌات وفنانون ال سٌما الموسٌقٌون، وتربوٌون وصحفٌون أفارقة

 عن اإلعالم الؽربً حٌث ٌركز اإلعالم يداللته فً هذا الصدد بالذات تمٌز اإلعالم األفرٌق

 . األفرٌقً على تعزٌز ثقافة السالم بٌنما ٌنحو اإلعالم الؽربً منحى تجارٌا بحتا

ومما ٌتٌح بروز تقالٌد السالم األفرٌقٌة مجددا أن اختفابها لم ٌكن نتٌجة لعوامل منبثقة عن 

أصالتها وإنما تم فرضه فً معظم الحاالت من قبل أطراؾ خارجٌة، فقد تعرضت للتؽٌٌب من 

 فًوعلى سبٌل المثال كان هنالك تقلٌد سابد فً أفرٌقٌا . قبل األوروبٌٌن إبان ؼزوهم ألفرٌقٌا

 والشٌوخ الحكماء أي (Bashingantahe)" الباشنجانتاهً" تقلٌدهو  االستعمار، قبل ما عصر

أقدمت على اؼتٌال هؤالء االستعمارٌة  اتالسلط لكن، السالم وصنع الوساطةٌقومون ب الذٌن

. الحكماء فً حمالت تصفٌة منظمة
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ذلك لو .حدو ألنه ٌوحد الناس، ومن الصعب قهر شعب م السلطة منضربصنع السالم ٌعتبر 

 نالذٌن ال ٌزالومن حكماء بضعة  عن ثتبحفإن جل ما فعلته منظمة الٌونسكو هو أنها 

 الحرٌة فًعندما نجحت حركة و.  مساعدتهم على تدرٌب جٌل جدٌدقامت بوٌمارسون دورهم 

الالزم إٌجاد التموٌل حاولت الٌونسكو حٌنها  حكومة ؼٌر عنصرٌة، تشكٌلجنوب أفرٌقٌا فً 

حٌث كان من الضروري استقاللها عملٌة السالم فً جهود  للحركة بما ٌمكنها من االستمرار

مع ذلك، فإن و. المؤسساتالالزم فانهارت المال تعذر تأمٌن لسوء الحظ، و. الحكومةعن 

 ال تزال تؤتً ثمارها فً جمٌع أنحاء أفرٌقٌا، ونأمل أن ستفادة من تلك التجربةالدروس الم

 .م أجمعتعلم منها العالي

صنع فً فرٌدة ال هاتقالٌدب ٌجب علٌنا أن ندرك أن الشعوب األفرٌقٌة واختصارا لما سبق،

فً التحول التارٌخً العالمً على مستوى القارة نفسها وسهم إسهاما كبٌرا ت أن هاالسالم ٌمكن

 لم  فً السنوات القادمةؼٌر أن معالم هذا اإلسهام والطرٌقة التً سٌتحقق بها.  ثقافة السالمإلى 

 ومؤسساتها  الدولةات على مستوى سلطٌتحققلن إال أن من المؤكد أن  ذلك   تتضح بعد،

 تطبٌق أسالٌب صنع ٌخفق فً، كوفً عنان، أحد الحكماء األفارقةهدنا مؤخرا اوقد ش. العلٌا

ٌن واألمٌركٌن ياألوروبنتٌجة لعدم التفات استقال ؾ ، الوضع فً سورٌاعلىالسالم األفرٌقٌة 

 عاما عمل الدبلوماسً الجزابري محمد 20قبل و. "العسكري الحل"ن يفضلمنصٌحته إلى 

شٌوخ والمعلمٌن والقادة الإشراك ب فقام المتحدة إلعادة إعمار الصومال لألممسحنون ممثال 

أن جهوده ذهبت أدراج الرٌاح عندما قرر  ، إالصنع السالمل أصٌلالدٌنٌٌن فً نهج أفرٌقً 

سحنون حٌنها معبرا عن استقال وقد ."  قوات المارٌنز للتدخل فً الصومالإرسال  "األمرٌكان

وٌمكن النظر إلى لٌبٌا أٌضا باعتبارها نموذجا آخر لفشل .  العسكريلحلاستٌابه الشدٌد من ا

 .(Adams, 2013)الحل العسكري باعتباره حال مؤقتا 

إن النزاعات والتحدٌات الربٌسٌة التً تعرقل ثقافة السالم فً أفرٌقٌا تعكس اضطرابات بنٌوٌة 

عمٌقة من ضمنها النزاعات الناجمة عن التنافس فً السٌطرة على الموارد الطبٌعٌة، وتلك 

االثنٌة المسلحة، باإلضافة إلى هشاشة البنى الدٌمقراطٌة، -التً تشعل فتٌلها الحركات الوطنٌة

وإقصاء الشباب، وتحدٌات اإلصالح وإعادة االعمار فً حاالت ضعؾ الدولة أو إثر انهٌارها، 

لقد أبدت الدول األفرٌقٌة تقدما متزاٌدا على مدى العقود القلٌلة . وقلة الكفاءة فً إدارة التنوع

الماضٌة فً سعٌها إلٌجاد حلول إفرٌقٌة محضة للتحدٌات التً تواجهها القارة اإلفرٌقٌة واتخاذ 

إن السعً للتحول نحو ثقافة السالم . التدابٌر الالزمة لتعزٌز السالم وتطوٌر آلٌاتها األمنٌة

 .(UNECA, IGAD, 2012) هٌاكل دٌمقراطٌة جدٌدة، ال الحلول العسكرٌة بناءٌتطلب 

 :الربٌع العربً والتحول إلى ثقافة السالم. 6 



 12 

االستقرار لكنه أفرز االضطرابات وتفشً البطالة بدال من األمل، على الربٌع العربً لقد بعث 

  وعدمالبطالةالدولة الوحٌدة التً تعانً من مصر لٌست بالطبع، و .واالزدهار االقتصادي

ولكن بالرؼم من تواصل أعمال العنؾ فً دول عدٌدة مثل لٌبٌا وسورٌا . االستقرار االقتصادي

وقد سمعنا مؤخرا عن . والٌمن، فإن الربٌع العربً قد قدم دروسا رابعة فً السالم ونبذ العنؾ

ومع ذلك، ولؽرض . مبادرات لنبذ العنؾ فً الٌمن وفلسطٌن، وهما أشد بلدٌن معاناة من العنؾ

 . المستقبلنموذج الستقراءك  حالة مصرسنكتفً بتناول هذا التقرٌر،

وحكومة مرسً ، وقد فشل األزمة السٌاسٌة أزمة اقتصادٌةتوجد إلى جانب فً مصر، ؾ

حقق قدرا من  الجٌش أنصحٌح  . أخٌراتدخل الجٌش ؾثقة جماهٌر الشعباإلخوان فً نٌل 

على مقالٌد الجٌش فما أن ٌسٌطر . بثمن باهظولكن ، بدال من الفوضى السابقة" االستقرار"

أو استخدام العنؾ / التهدٌد وو الحكم االستبدادي، ، بما فً ذلكثقافة الحربب الحكم حتى ٌأتً

سٌادة و، وانتهاك حقوق اإلنسان، التحكم فً اإلعالم، و"األعداء فً الداخل"والتعصب وتحدٌد 

هذا هو ذات النهج الذي انتهجته كافة الدول و .الذكور والتنمٌة من خالل االستؽالل

قوة ب خمسة آالؾ سنة منذ توحٌد مصر على مدى واإلمبراطورٌات التً حاصرتها األزمات

 التً أقدمت علٌهاأول األعمال من  أنٌؤكد هذا التحلٌل،  ومما .فرعون نارمرال السالح على ٌد

قد دفعت هذه السٌاسات و.  ربع محطات تلفزٌونٌةأل هاؼالقهو إجدٌدة العسكرٌة الدارة اإل

عن قلقها إزاء تقارٌر عن ، إلى اإلعراب  نافً بٌالي،حقوق اإلنسانل األمم المتحدة مفوضة

 تهعلى سٌطرالجٌش حافظ  فلو . فً مصرالمسلمٌناحتجاز قٌادٌٌن فً جماعة اإلخوان 

فإن ثقافة الحرب ستحكم ألن ، وأصبحت ثقافة الحرب التً ٌحملها هً النظام المعمول به

رؤٌة بدٌلة ال ٌملكون أن الناس ومما ٌجعل ذلك ممكنا . سمحت لها بذلكجماهٌر الشعب 

 ال تزال ؼٌر المؤسسات البدٌلة التً توفر اإلطار لثقافة السالم، وألن وموحدة

 . (Adams, 2013)موجودة

لم ٌتضح و. منذ بداٌة الربٌع العربًا  تقدمأنه شهدال شك ؾثقافة السالم، بلوعً وفٌما ٌخص ا

تكون عامال حاسما فً بعد أن ما تم إحرازه من التقدم فً هذا الصدد ٌؤهل ثقافة السالم أن 

على سبٌل  ؾ.فإنها ال تزال ؼاببة تماماوأما بالنسبة لألطر المؤسسٌة، . األٌام واألشهر القادمة

، حٌث ال ٌزالوا خاضعٌن رؤساء البلدٌات ومجالس المدنلم ٌتم حتى اآلن انتخاب المثال، 

 .تعٌٌن من قبل الحكومة المركزٌةلل

 ، كٌفٌة التعامل مع األزمات العالمٌة القادمةدرس مصر بإمكاننا أن نتعلم من، عموما

فهذه األزمات تضعنا أمام  ،سٌاسٌة وأاقتصادٌة سواء كانت  منها على وجه التحدٌدواألفرٌقٌة 

 حركة ٌنبؽً علٌنا تعزٌزلمواجهة هذا التحدي  و.ثقافة الحرب أو ثقافة السالمخٌارٌن فإما 
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بأسره من خالل رفع مستوى الوعً بثقافة السالم  والعالم السالم فً أرجاء القارة األفرٌقٌة

  . على أساس هذا الوعًلدى الشعوب وتطوٌر المؤسسات 

فما مدى أهمٌة هذا التمٌٌز؟ . إن من األهمٌة بمكان أن نمٌز بٌن ثقافة السالم وثقافة الحرب

تحدث عن ثقافة الحرب، لم ٌكن بوسعك أن تإذا  ":عن هذا التساؤل بالقولدٌفٌد آدمز ٌجٌب 

ٌنبذ ثقافة السالم هً فً نهاٌة المطاؾ برنامج ثوري ، ؾ" ثقافة السالمآلٌات فهم فلٌس بإمكانك

ذكر ثقافة وإذا كنت ال تقوى على . بهدؾ استبدال ثقافة الحرب السابدة بثقافة جدٌدة العنؾ 

 واقع نعٌش فً كمربٌن فً ثقافة السالم إننا الثورٌة؟  هكٌؾ ٌمكنك فهم دٌنامٌاتؾالحرب، 

إذا ؾ .ٌستأثر فٌه أرباب ثقافة الحرب بمصادر السلطة والموارد حتى وإن زعموا خالؾ ذلك

 ٌمكن للمرء أن ومن ثم.  كأمر واقع هذا التناقضنقبلالسالم، علٌنا أن تكرٌس مبادئ أردنا 

 .لحركات الدٌمقراطٌة فً جمٌع أنحاء أفرٌقٌال ملهماالربٌع العربً كان   عما إذاٌتساءل

 ثقافة لبرنامجالمجاالت الثمانٌة ونمعن النظر فً  بشًء من التفصٌل،  التساؤلنتأمل هذا ول

 .السالم

وهو ، تأتً المشاركة الدٌمقراطٌة فً صلب الثورات العربٌة  :المشاركة الدٌمقراطٌة .1

مدٌر مكتبة اإلسكندرٌة و منصؾ المرزوقً يتونسالربٌس كل من ال هكداألمر الذي ٌؤ

فً العملٌة الشعب كافة أطٌاؾ مشاركة حٌث ٌؤكدان على إسماعٌل سراج الدٌن 

من جانب . الحرة واالحتكام للصندوق ال لقوة السالحاالنتخابات على والدٌمقراطٌة 

الدٌمقراطٌة فً سبٌل  النضال  إلى أن(Janet Hudgins)آخر، تشٌر جانٌت هودجٌنز 

فً العقود واسعة النطاق برزت  من حركة عالمٌة ا جزءٌمثلفً الدول العربٌة 

 . األخٌرة

، كما جاء فً التقرٌر السنوي  على المدى البعٌدهذا أمر بالػ األهمٌةو  :حقوق اإلنسان .2

 الحكومات الجدٌدة استعدادإن : "(Human Rights Watch)لهٌومن راٌتس ووتش 

 دٌمقراطٌة حقٌقٌة ستتمخض عن ما إذا كانت تلك االنتفاضات سٌحددحقوق الالحترام 

ؼٌر ،  لم ٌتم تحقٌق أي تقدم حتى اآلن."تفرخ التسلط فً أشكال جدٌدةس ببساطة أم أنها

تطلب ت تعتبر مهمة شاقة دولة تحترم حقوق اإلنسان إن إقامة "أن تلك الحكومات تقول

 شرطة محترفة، ومقاومة وتكوٌنفعالة، وإنشاء محاكم مستقلة، حكم بناء مؤسسات 

وٌرى بعض المحللٌن أن ".  إلى تجاهل حقوق اإلنسان وسٌادة القانون ؼلبٌة األجنوح

 قرار احترام سٌادة القانون واالشعوب الربٌع العربً تحث خطاها قُدما فً مجال

  .توافقٌةلتوصل إلى حلول بضرورة التفاوض كسبٌل ل
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 السالم والالعنؾ لقد قدم الربٌع العربً دروسا رابعة فً : السالم والالعنؾأفكار نشر .3

  .لٌبٌا وسورٌا والٌمنمثل العنؾ فً العدٌد من البلدان تواصل أعمال على الرؼم من 

وٌشبه تعصب اإلسالم المتطرؾ، محتدم ضد صراع هنالك حالٌا : كافلالتسامح والت .4

 مع الصهٌونٌة واألصولٌة المسٌحٌة فً أماكن أخرى من العالمالصراعات القابمة  تماما

مبادرات ال العدٌد من وٌجري مواجهة التٌارات المتطرفة من خالل .بما فٌها أفرٌقٌا

المؽرب و تونس التً تم إطالقها فًتلك كالتسامح الدٌنً والتضامن التً تدعو إلى 

  وعلى .ومورٌتانٌاالجزابر وبلدان الساحل بما فً ذلك مالً والنٌجر وبوركٌنا فاسو و

أن شٌبا فشٌبا  بدأ ٌدركالعالم فإن  وسابل اإلعالم التجارٌة على العنؾ، تأكٌدالرؼم من 

 .ثقافة السالمتعمل على تعزٌز  منبثقة عن اإلسالمهناك تٌارات 

إلى أن المرأة لعبت دورا حاسما ٌشٌر العدٌد من المحللٌن   :والمرأة المساواة بٌن الرجل .5

الطرٌق ال ٌزال طوٌال أمام المرأة كً على الرؼم من أن  و.فً قٌادة الربٌع العربً

 نضال بذور "ؼرسقد  المرأة نشاطفإن من الواضح أن ،  بالرجلالمساواة التامةتنال 

أولى  استضافتومن الجدٌر بالذكر أن تونس ". ستثمر المزٌد من المطالبة بالحقوق

على  حقوق المرأة قد وضعتالمنتدى االجتماعً العالمً فً العالم العربً وفعالٌات 

 . الفعالٌةجدول أعمالرأس قابمة 

ٌابسة بمحاوالت األنظمة االستبدادٌة فً الدول العربٌة قٌام ن إ :التدفق الحر للمعلومات .6

التدفق الحر أهمٌة على لهو شاهد  اإلنترنت والهواتؾ المحمولة استخدامللحد من 

مؤسس وٌكٌلٌكس جولٌان أسانج وقد أوضح . للربٌع العربًبالنسبة للمعلومات 

(Julian Assange) الحقٌقة، نشرلتعلم والعربً مندفع نحو االشباب بأن  آخرونو 

قد قامت على ثورة مصر  من العبث محاولة الحٌلولة دون ذلك؛ وٌرى البعض أن وأن

 . فقط(IPad) ي باداآلالهواتؾ المحمولة وأجهزة بشباب مسلحٌن أٌدي 

 مبارك حٌث عجز ،القوة المسلحةعن إفالس  كشؾ الربٌع العربً :نزع السالح واألمن .7

فً نفس و. السلطة عن طرٌق القوة العسكرٌةب عن التمسك األسد حالٌاالقذافً وو

 من م فرض إرادتهعنأٌضا األوروبٌٌن  الوالٌات المتحدة وحلفاؤها عجزتالوقت، 

لقد بات من . فً سورٌا (على األقل حتى اآلن) ثمخالل التدخل العسكري فً لٌبٌا، 

على الرؼم من تجاهل وسابل الواضح أن المقاومة السلمٌة باتت قوة الشعب الحقٌقٌة، 

ن  مدوخ أزٌادوفً هذا الصدد ٌقول .  لهذه الحقٌقةاإلعالم والسلطة السٌاسٌة التقلٌدٌة

على  ةقدرالو ستقاللاال ٌضمن لمعتنقٌه  بل،ٌة فحسبكرامة اإلنسانال ٌنمً ال"الالعنؾ 

 ".االنتقام ومحاربة كل أشكال الظلمالترفع عن 
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تعد مساهمة المجتمع المدنً فً التنمٌة المستدامة مكونا ربٌسٌا فً  :التنمٌة المستدامة .8

إال أنها لم تتصدر مشاهد ، الحركة الداعٌة إلى تبنً ثقافة السالم على المستوى العالمً

 قٌادة ٌوحً االنطباع العام بأنفً نفس الوقت، ولكن . فً حالة الربٌع العربً النضال

درك تماما تالمرزوقً  بشقٌها الشبابً والجٌل األكبر سناً  من أمثال الربٌع العربً

 . ة وقد لعب هذا اإلدراك دورا فً تشكٌل تلك القٌاداتالحاجة إلى التنمٌة المستدام

 فً البلدان القابمة أن الربٌع العربً والثورات الدٌمقراطٌة القول، ٌمكن ا لما سبقواختصار

  .ثقافة السالم والنضال الدٌمقراطًتعطً زخما هاما لتبنً العربٌة 

ٌقوم على  ،امال ومتعدد التخصصاتش نهجا ٌتطلب أفرٌقٌا فً السالم ثقافة مفهوم تنفٌذإن "

 والجهات الخاص والقطاعوالدولٌة المشتركة الحكومٌة والجهات  المحلً المجتمع إشراك

وعلٌه فإن على المؤسسات األكادٌمٌة والبحثٌة المهتمة بقضاٌا  ،"المدنً المجتمع فً الفاعلة

 أن تسعى لربط الماضً (IPSS)  واألمنكمعهد دراسات السالمالسالم واألمن فً أفرٌقٌا 

 الفرصتتناسب مع  محددةعمل  مقترحات القٌام بصٌاؼة ذلك فً بماوالحاضر والمستقبل 

والتً تمثل جوهر ( Ubuntu أوبونتو)فً أفرٌقٌا  اإلنسانٌةإن الحركة . "الراهنة والتحدٌات

 كنز يهاإلنسانٌة بقٌمها الداعٌة للشهامة والود والكرم والعطؾ والرحمة والتناؼم االجتماعً 

 Tarkegin and)" للعالم ها أفرٌقٌاتقدم ٌمكن أن هدٌة أثمن، وهً أعظم خدمة وبثمن ٌقدر ال

Hannha, 2008) .  

 الخامسة والثالثٌن  سنتحتهم  أفرٌقٌا سكان من٪ 65 من ٌقرب ما أن المرءٌعرؾ  عندماو

 التحادالتعرٌؾ   وفقا سنة35 و 15بٌن  أعمارهم تتراوح السكان من٪ 35 من أكثرأن و

.  خاصة أهمٌةله  فرٌقٌاأل والبشري االجتماعً المال رأسٌدرك أن  الشباب، لفبة األفرٌقً

إذ  العمالة، حٌث من لها تحد أكبركما ٌمثلون  ،ألفرٌقٌا الربٌسٌة البشرٌة الموارد مه الشبابؾ

والشباب هم أٌضا الفبة التً . سنوٌاشاب وشابة  ملٌون 10 العمل حوالً سوق إلىٌنضم 

 ثقافة إلى والحرب العنؾ ثقافة من النتقالتبنً خٌار ال دعمالو تشجٌعٌنبؽً أن تحظى بال

 السالم تعزٌز فً للشباب المحوري الدورب األفرٌقً الشباب مٌثاق ٌقر وفً هذا الصدد .السالم

 .العنؾ نبذو

إن تبنً ثقافة السالم من خالل التثقٌؾ ٌعد أمر فً ؼاٌة األهمٌة إذا ما أردنا حل األسباب 

وٌتم ذلك من خالل تثقٌؾ الشباب األفرٌقً فً المعارؾ . الربٌسٌة للنزاع وتحقٌق سالم مستدام

 لتنمٌة ثقافة الحوار والتقنٌات السلمٌة فً فض النزاعات، وكذلك تثقٌؾ ةوالمهارات الالزم

وسٌساعد قٌام معلمً السالم بدور . المواطنٌن بحقوقهم ووجوب احترامهم لحقوق اآلخرٌن
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التثقٌؾ على تؽٌٌر معاٌٌر النزاع وأطره النظرٌة، إذ ٌتعذر قٌام عملٌة سالم مستدامة دون 

 .األسباب الجذرٌة للمشكلةومعالجة إحداث تؽٌٌرات جذرٌة فً هٌاكل ثقافة العنؾ 

 توجها جدٌا نحو تعزٌز ثقافة السالم وتثقٌؾ 1995لقد انتهجت منظمة الٌونسكو منذ عام 

وتتمثل أهداؾ الٌونسكو فً تطوٌر ثقافة السالم من خالل تؽٌٌر سلوكٌات ثقافة . الشعوب

العنؾ وقٌمها والقبول بالتنوع وتقدٌره، واحترام حقوق البشر كافة وبدء عملٌات فض 

 عن 2000ولذلك، أعلنت الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة عام . النزاعات بالطرق السلمٌة

 . العقد العالمً لثقافة السالم ونبذ العنؾ من أجل كل أطفال العالم

ولعل من الضروري األخذ بأدوات البحث العلمً لتحلٌل مشكلة ندرة الممارسات المتعلقة 

 كوسٌلة للتحول من ثقافة العنؾ إلى ابثقافة السالم ولمعرفة جدوى إحٌاء ثقافة السالم فً أفرٌقً

ما هً متطلبات تحوٌل ثقافة : ومن المهم فً هذا الجانب طرح األسبلة التالٌة. ثقافة السالم

العنؾ إلى ثقافة سالم؟ لماذا تنتشر ثقافة العنؾ فً المجتمع بأسره؟  وباعتقادي فإن محاولة 

فعلى سبٌل المثال، كٌؾ ٌمكن لنا أن نحدث تؽٌٌرا . فهم األسباب الجذرٌة للمشكلة أمر مهم جدا

فكرٌا فً طرٌقة فهم الشباب للعنؾ والسالم؟ وما الذي ٌجب علٌنا تؽٌٌره؟ قد ٌحدث التؽٌٌر 

 القٌادات ولٌس على مستوى العامة، األمر الذي ٌوضح األهمٌة البالؽة لدراسة ىعلى مستو

التحول بداءا من مستوى  العامة وصوال إلى القمة وهذا النوع من الدراسة سٌساعدنا على 

 .استكشاؾ مدى إحٌاء ثقافة السالم ودمجها وتكاملها

الفقراء بعضا  والقمع واالستؽالل وتهمٌش ، حٌث ٌعد التشددمعقدة للؽاٌةثقافة ثقافة العنؾ إن 

النزعات  و بهابومن أسبابها سوء استؽالل األفكار واألٌدٌولوجٌات والتالع. من مظاهرها

والنظام االقتصادي باإلضافة إلى وسابل اإلعالم ، النوع االجتماعً والدٌن وٌةالقومٌة والعرق

من أجل وضع استراتٌجٌات على حدة فً كل منطقة وٌتطلب األمر تحلٌال جادا ودقٌقا . العالمً

  .وآلٌات المصالحة التقلٌدٌةتشجٌع التسامح للتؽلب على العنؾ وتعزٌز ثقافة السالم من خالل 

عالوة . ومن هنا فإن ثقافة التسامح تسهم إسهاما كبٌرا فً تكوٌن مجتمعات ذات طابع سلمً

على ذلك، تعد ثقافة السالم ضرورٌة فً تهٌبة المجتمعات من خالل تثقٌفها للقٌام بدور إٌجابً 

فعال فً التؽٌٌر فٌرتفع مستوى الوعً لدى المواطنٌن بمسبولٌاتهم عن أفعالهم، والوصول إلى 

مجتمع خالً من السالح إضافة إلى تحقٌق تؽٌٌرات مؤسسٌة أخرى تعد ضرورٌة لنبذ خٌار 

  . (UNESCO, 2005)الحرب وتحقٌق السالم العادل 

وبشكل عام، فإن مفهوم بناء السالم الذي ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بُمثل ثقافة السالم ومفاهٌمها قد  

وبٌنما تعود جذور هذه الحركات إلى . تأثر فً القرن العشرٌن بحركات السالم ونبذ العنؾ
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عصر التنوٌر األوروبً وحركات اإلصالح األخالقً التً استلهمت الدٌن فً برٌطانٌا 

العظمى والوالٌات المتحدة، فقد توسعت حركات السالم قبٌل وأثناء الحربٌن العالمٌتٌن ثم أعٌد 

 Barash and)تشكٌلها فً وقت الحق على هٌبة حركات مناهضة للحرب بأشكال شتى 

Webel, 2002). 

 بالتقدٌر على إسهاماته الكبٌرة (Johan Galtung)، حظً جوهان جالتنج األخٌرة اآلونة وفً

وقبل ذلك، أكدت تعالٌم المهاتما ؼاندي . فً التنظٌر لدراسات السالم والعنؾ البنٌوي

(Gandhi) فً األربعٌنٌات من القرن الماضً وتعالٌم مارتن لوثر كنج االبن (Martin 

Luther king, Jr) فً الستٌنٌات أكدت على المقاومة السلبٌة وعدم التعاون مع الطرؾ 

بإمكاننا ربط السالم بالكفاح ؼٌر المسلح إذا ما أدركنا العالقة بٌن الوسابل التً ٌتم . اآلخر

توظٌفها فً حاالت النزاع وما ٌسفر عنها من نتابج من جهة واإلسهامات التً ٌمكن تقدٌمها 

من خالل الدروس المستقاة فً تعزٌز ثقافة السالم وبناء السالم عن طرٌق إٌجاد حلول 

فالسالم عبارة عن موقؾ وحالة ذهنٌة ٌعم فٌها . لألسباب الربٌسٌة للنزاع من جهة أخرى

الشعور بالرضا وتسود الثقة واألمل، وهو قٌمة إنسانٌة تعكس أوضاعا ٌراعى فٌها احترام  

حقوق اإلنسان وتحقٌق العدل واإلنصاؾ، وٌتم فٌها االعتراؾ بالتنوع وفض النزاعات بالطرق 

 ,David Parash and Charles Webel) إلى العنؾءالدٌمقراطٌة السلمٌة دون اللجو

2009) . 

وتعد ثقافة السالم مفهوم واسع جدا، حٌث تؽطً فترة ما قبل النزاع المسلح أو أثناء وقوعه أو 

بعد وقوعه، وتهً مرتبطة بعدد من المفاهٌم مثل حفظ السالم من خالل التدخل العسكري 

ومن جانب . وتقدٌم المساعدات اإلنسانٌة واتفاقٌات وقؾ إطالق النار وجهود إحالل السالم

آخر تشمل ثقافة السالم اإلنذار المبكر والحٌلولة دون اندالع العنؾ ورفع مستوى الوعً عن 

المواقؾ والتصورات والتصورات المؽلوطة من خالل تضمٌنها فً الشعر والموسٌقى 

.  والتعالٌم الدٌنٌة واألنشطة الثقافٌة والتعلٌمٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة

 

 

 ما الذي ٌمكن عمله فً باب توصٌات اتخاذ القرار؟. 7

فٌما ٌتعلق بالسٌاسة وأهمٌة البحث، فإن إحٌاء ثقافة السالم أو تضمٌنها فً المستوٌات الدنٌا 

والوسطى والعلٌا فً جمٌع أرجاء أفرٌقٌا ٌعد أمرا حٌوٌا إلقامة الدٌمقراطٌة المستدامة 
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وعملٌات بناء السالم المستدام، وعلى األخص فً أوساط العامة من خالل اإلنتاج المعرفً 

تتمتع أفرٌقٌا بقٌم ؼنٌة فً ثقافة السالم والسؤال . الذي ٌستهدؾ الشباب فً كافة المنتدٌات

الملّح هو كٌؾ نعزز تلك القٌم ونشجعها وننمٌها ونحسن استخدامها؟ كٌؾ نعرضها للشباب 

بأسلوب ٌجعله ٌعتز بها وٌدرك أهمٌتها؟ وهل ٌنبؽً أن ٌقوم الشٌوخ بتدرٌب الشباب علٌها 

بؽرض نقل حكمة القدماء ومعرفتهم وثقافتهم الؽنٌة إلى أجٌال المستقبل؟ كٌؾ نعلم شبابنا فً 

كل بلد أفرٌقً على حدة بحٌث نراعً نقاط التباٌن والتشابه فً ثقافة السالم بٌن البلدان 

 المختلفة؟

ٌسعى هذا المدخل القصٌر إلى اإلسهام المتواضع فً تسلٌط الضوء على السٌاسة التعلٌمٌة 

إلحٌاء ثقافة السالم من خالل تضمٌنها فً المناهج الدراسٌة والبرامج التدرٌبٌة فً المدارس 

إضافة إلى ذلك، فإنه ٌساعد واضعً السٌاسات حٌث ٌزودهم بالمدخالت الالزمة . األفرٌقٌة

وٌتناول هذا المدخل معلومات . إلحٌاء ثقافة السالم وتضمٌنها فً السٌاسات التً ٌضعونها

دقٌقة ومفٌدة عن الحكمة التً توارثتها األجٌال فً أفرٌقٌا، وألنها حكمة عملٌة قابلة للتطبٌق 

فمن الممكن أن تكون أساسا لصٌاؼة السٌاسات وحمالت المناصرة والضؽط ثم تؽٌٌر مسار 

باإلضافة إللى ذلك، فإن أفرٌقٌا بحاجة إلى . السٌاسات المعمول بها حالٌا فً الدول اإلفرٌقٌة

تؽٌٌرات فً أطرها الفكرٌة وبناء أطر جدٌدة منبثقة عن ثقافة السالم ٌتم وضعها بعناٌة كً 

ٌجب التركٌز على تضمٌن .  تسهم فً التحول من ثقافة الحرب والعنؾ إلى ثقافة السالم

مكونات ثقافة السالم فً نظام التعلٌم وإنشاء مؤسسات لتعزٌز المسؤولٌة المدنٌة فً أوساط 

وبناء على ذلك، فإن بإمكان . المواطنٌن وإجراء التعدٌالت المناسبة فً السٌاسات الحكومٌة

 ةأعضاء البرلمان وواضعً السٌاسات ومشرعٌها ووزارات التعلٌم أن تتخذ الخطوات الالزم

لتؽٌٌر السٌاسات على كافة األصعدة العلٌا والوسطى والدنٌا فً القطاعٌن العام والخاص بما 

 . ٌعزز من تضمٌن ثقافة السالم ومن ثم قٌام عملٌات سالم مستدامة فً أفرٌقٌا

وبما أن ثقافة . وٌعد هذا البحث إسهاما متواضعا لملا الفراغ المعرفً والعملً فً ثقافة السالم

السالم هً منهج تكاملً للحٌلولة دون اندالع العنؾ والنزاعات المسلحة وتعد بدٌال لثقافة 

الحرب، فإن من الضروري تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة المستدامة واحترام حقوق 

اإلنسان والمساواة بٌن الرجل والمرأة وتعزٌز المشاركة الدٌمقراطٌة والتسامح والتدفق الحر 

 . للمعلومات ونزع السالح جنبا إلى جنب مع تعزٌز الثقافة الدٌمقراطٌة الجدٌدة

فعلى سبٌل المثال . لٌس هناك تعرٌؾ محدد للسالم أو لثقافة السالم أو للتربٌة من أجل السالم

عملٌة "تعرؾ التربٌة من أجل السالم بطرق شتى سأتطرق لواحدة منها حٌث تعرؾ بأنه 

 إلحداث تؽٌٌرات سلوكٌة تساعد األطفال ةتعزٌز المعرفة والمهارات والمواقؾ والقٌم الالزم
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والشباب والكبار على منع حدوث النزاعات واندالع العنؾ، على المستوٌٌن العملً والبنٌوي، 

وفض النزاعات بالطرق السلمٌة، وخلق الظروؾ المؤدٌة إلى السالم على مستوى العالقات 

 وتشمل المبادئ . (Susan Fountain, 1999)" الشخصٌة والجماعٌة والوطنٌة والدولٌة

الربٌسٌة لثقافة السالم البٌبة التعلٌمٌة المناسبة التً ٌتفاعل فٌها المدرس والطالب على أساس 

الحوار المتكافا فٌتعلم كل منهما من اآلخر، وٌنبؽً أن تقترن الدراسة األكادٌمٌة بالتطبٌق 

العملً بما ٌؤدي إلى إحداث تحول فً المجتمع، وتحلٌل القضاٌا تحلٌال شامال ٌوضح الماضً 

والحاضر وٌستشرؾ المستقبل  وٌشمل المستوٌات الشخصٌة والمحلٌة والعالمٌة، وتعزٌز القٌم 

وعلى صعٌد آخر، نجد . الحمٌدة كالرحمة والمساواة والتكافل والتنوع واالستدامة ونبذ العنؾ

فً التعرٌؾ التقلٌدي للسالم تفرٌقا بٌن السالم السلبً والسالم االٌجابً حٌث ٌعنً األول عدم 

قٌام الحروب أصال، بٌنما ٌشٌر الثانً إلى وجود بعض مظاهر العنؾ أو انعدام العنؾ البنٌوي 

(Hakan Wiberg) . 

إذا اكتسب أطفال أفرٌقٌا وشبابها ثقافة السالم منذ وقت مبكر فبإمكانهم أن ٌقدموا إسهامات 

ولذلك ال بد من .  فً ظلها بكل ما تنطوي علٌه من تعقٌداتنمثمرة لمجتمعاتهم التً سٌعٌشو

 أن ٌعرفوا ما هً النزاعات وٌتعلموا كٌفٌة تحلٌلها وطرق التعامل معها وحلها بالوسابل السلمٌة

 (Juliet P.B., 1973) . 

كما أن من الضروري تأسٌس معاهد متخصصة فً ثقافة السالم وإدارة التنوع فً كافة دول 

ولعل أفضل الطرق . أفرٌقٌا أو على األقل تناول هذا الموضوع من قبل المؤسسات الموجودة

لدراسة ُمثل ثقافة السالم ومفاهٌمها تتمثل فً اإلدارة االٌجابٌة البناءة للتنوع وأخذ مكوناتها 

 الهوٌة والمساواة والعدالة والدٌمقراطٌة وحرٌة التعبٌر تبعٌن االعتبار، وتشمل تلك المكونا

 . واالندماج وإدارة التنوع بما ٌخدم التنمٌة المستدامة والحكم الرشٌد

ومن المهم تخصٌص مبالػ مالٌة وموارد للباحثٌن واألكادٌمٌٌن المهتمٌن بثقافة السالم كً 

ٌتمكنوا من اإلسهام فً تعزٌز القٌم االٌجابٌة فً أفرٌقٌا حتى ٌتسنى وضع إستراتٌجٌة مشتركة 

 .للتحول إلى ثقافة السالم فً أفرٌقٌا

 الخاتمة.  8

ال تتحقق ثقافة السالم بمجرد عدم نشوب الحروب أو ؼٌاب التدخل العسكري، بل تتطلب 

تحوال ثقافٌا عمٌقا وشامال على مستوى المجتمع ككل، وال بد أن تشمل التحوالت الثقافٌة القٌم 

وعلٌه، ال بد أن ٌكون التعلٌم هو المكون الربٌسً . والمواقؾ والموروثات واألنماط السلوكٌة

كما ٌجب .  اإلفرٌقٌة والسٌاق اإلفرٌقً بعٌن االعتبارةفً بناء ثقافة السالم وأخذ الخصوصً
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ؼرس قٌم ثقافة السالم من خالل وسابل اإلعالم والموسٌقى واألعمال الفنٌة والمعاهد والتعالٌم 

 .الدٌنٌة، الخ

إنً أؤمن إٌمانا راسخا أن تعلٌم الشباب بؽرض تمكٌنهم وإحداث تؽٌٌر اجتماعً دابم له أثر 

وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل مراجعة المناهج المدرسٌة . بالػ فً التحول إلى ثقافة السالم

وتضمٌن مبادئ ثقافة السالم فٌها، أو القٌام بأنشطة إضافٌة تكرس ثقافة السالم فً نفوس 

فكم أتمنى أن أرى أجٌال المستقبل فً أفرٌقٌا وهم ٌعملون على تكرٌس الدٌمقراطٌة . النشا

وفً اعتقادي أن علٌنا، .  بٌن  الجنسٌنةوالسالم المستدام واحترام حقوق اإلنسان والمساوا

معشر األفارقة، أن نعمل جادٌن لتعزٌز هذه القٌم من خالل تعالٌم ثقافة السالم بكافة الوسابل 

الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة، وأن نعمل على إٌجاد المواطن االٌجابً من خالل إٌجاد الحلول 

علٌنا أن نتناقش . المباشرة وؼٌر المباشرة للنزاعات واالضطرابات التً تعانً منها أفرٌقٌا

وإنً ألعتقد أن ثقافة السالم ستساعدنا على تحطٌم الحواجز وإقامة . آمالنا ومخاوفنا ومشاعرنا

ومن المؤكد أن بإمكان أفرٌقٌا أن توظؾ ثقافة السالم . عالقات دابمة ومتٌنة بٌن شباب أفرٌقٌا

 من المشاركة الدٌمقراطٌة التً ٌحكمها التواصل بشفافٌة وصدق، والمزٌد من دلتحقٌق المزي

عالوة على ذلك، من الضروري أن تقوم .  وتقدٌر التنوع والتعاون والتفاهم فٌما بٌنناجاالندما

 بإجراء المزٌد من (IPSS)المعاهد األكادٌمٌة والبحثٌة كمعهد دراسات األمن والسالم 

الدراسات مستقبال فً مجال ثقافة السالم فً أفرٌقٌا، وٌتوجب على الهٌبات المعنٌة كمنظمة 

الٌونسكو واإلتحاد األفرٌقً والجماعات االقتصادٌة االقلٌمٌة توثٌق القٌم األفرٌقٌة الفرٌدة 

والمنتشرة فً أرجاء القارة، إذ سٌوفر ذلك على الباحثٌن الكثٌر من المشقة وٌسهل على 

مشرعً السٌاسات الرجوع إلى المعلومات المتوفرة بسهولة، مما ٌسّرع من تعزٌز ثقافة 

 . السالم

وأكرر ثانٌة، إن اكتساب أطفال أفرٌقٌا وشبابها لقٌم ومبادئ ثقافة السالم منذ سن مبكرة 
سٌساعدهم على تقدٌم إسهامات مثمرة لمجتمعاتهم التً سٌعٌشون فً ظلها بكل ما تنطوي علٌه 

ولذلك ال بد من أن ٌعرفوا ما هً النزاعات وٌتعلموا كٌفٌة تحلٌلها وطرق التعامل . من تعقٌدات
 .معها وحلها بالوسابل السلمٌة وصوال إلى إٌجاد استراتٌجٌه مشتركة لثقافة السالم فً أفرٌقٌا

  


