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اعترف بتركيز بالده على الغربيين واآلسيويين أكثر من العرب في المرحلة الماضية

وزير الثقافة والسياحة اإلثيوبي لـ »األنباء«: أتى الشيخ ناصر المحمد 
وجلب معه المطر فكان وجه خير على بلدنا

إثيوبيـا ذكرت فـي الدين اإلسـامي ووردت فـي اإلنجيل 46 مـرة مع اإلشـارة إلـى أن اإلنسـانية انطلقت منها 
السياحة الدينية خاصة المسيحية واإلسامية واآلثار والمتاحف ومنابع النيل واألنهار والبحيرات أبرز ما يجذب السياح

اليوم  مقتنعون  اإلثيوبيون 
ببلدهـم  التعريـف  بضـرورة 
والترويـج لـه ونـزع الصـورة 
الخاطئة من أذهان الناس عنه

نظرًا لكوننا دولة قديمة جدًا 
كنا نفترض أن كل الناس يعرفون 
معالـم إثيوبيا وأخطأنـا في ذلك

 أديس أبابا ـ عدنان الراشد ومحمد احلسيني
خدم باده سفيرا في العديد من الدول، بينها زامبيا وزميبابوي، ووزيرا للمعادن 

ثم وزيرا للثقافة والسياحة.
يتحدث بفخر واعتزاز عن »احلبشة« وجذورها الضاربة في التاريخ التي شوهتها 
بعض احلقب كحقبة احلكم الشـيوعي الدموي الذي مر عليهـا وجعل الكثيرين 
حول العالم يكونـون صورة مختلفة عن واقع وحقيقة اثيوبيا التي متلك من املجد 
واإلرث واملقومات ما يوجب على اجلميع ان يتوقف عندها ليتعرف عليها، خاصة 
النموذج الذي جتسده للتعايش السلمي بني اكثر من 80 قومية مختلفة لكل منها 
عاداتهـا وتقاليدها وحتى لغتها، واألهم الوئام الذي يسـود بـني مختلف العقائد 

الدينية في الباد.
يعتز بأن اثيوبيا مثال للعيش املشـترك بني املسلمني واملسيحيني واليهود 
ومعتنقي الديانات االفريقية القدمية، مستشـهدا مبا ذكر عـن باده في  التاريخ 
االسامي والسيرة النبوية كما ورد ذكرها في اإلجنيل 46 مرة مع االشارة الى انها 

املوقع الذي انطلقت منه االنسانية وانتشرت على كوكب االرض.
انه محمد ديرير وزير الثقافة والسياحة وأحد الوزراء  في حكومة اثيوبيا الفيدرالية 

املتحدر من اصول صومالية يعتز باالنتماء اليها.
زار الكويت اكثر من مرة ويؤكد ان لها مكانة خاصة في قلبه تعززت مع العاقات 
املميـزة التي تربط البلدين وأعـرب عن تطلعه لرؤية الكويتيـني، خصوصا وأهل 
اخلليج العربي عموما يزورون باده ليسـتمتعوا مبا تزخر به من مجاالت للسياحة 
الدينية والتاريخيـة والطبيعية التي يقل نظيرها ويكونوا صورة حقيقية عن اثيوبيا 

البلد التاريخي واجلميل واملضياف.
وأعرب الوزير ديرير عن سعادته باالسـتثمـارات الكويتية املتزايدة في باده 
مبختلف امليادين، متمنيا ان تتواصل بنفس الوتيــرة، ومعترفا بأن املرحلة املاضية 
شهدت تركيزا على التواصل مع الغرب وآسيــا ولكـن حكومة باده تتوجه اليوم 
الى التركيز على التواصل مع الغرب وآسيا ولكــن حكومة باده تتوجه اليوم الى 
التركيز على التواصل مع الدول واحلكومات والشعــوب العربية مرتكزة على تاريخ 
مشترك وطويل بني اجلانبني عندما علم بزيارة وفــد »األنباء« كان في مدينة »ديردوه« 
التي ينتمي اليها فقطع مئات األميال عائدا الــى اديس ابابا، حيث أدلى بحديث 

شيق لـ »األنباء« في مقر وزارة الثقافة والسياحــة، واليكم تفاصيل احلوار:

 نائ��ب رئي��س التحرير الزميل عدنان الراش��د ومدير التحرير الزميل محمد احلس��يني م��ع الوزير ديرير ويبدو الس��كرتير الثاني
 في سفارتنا بأديس أبابا محمد العالطي

الوزراء الكويتي س����مو الشيخ 
ناصر احملمد وكانت زيارته بادرة 
خير علينا، جاء س����موه وجاء 
معه املطر، وكما نقول في املثل 
الشعبي »كان وجهه وجه خير 
علينا وقدماه رطبتان« مع وصول 
سموه هطلت األمطار وانتعشت 
األرض ونحن سعداء بذلك وزيارة 
الضيف الكبيرة تركت أثرا كبيرا 
في نفوسنا، نريد لهذه الزيارة 
ان تكون همزة وصل بني اثيوبيا 

والعالم العربي عموما.
االستثمارات الكويتية بدأت 
ونتمنى ان تزداد ملا فيه مصلحة 
البلدي����ن، واثيوبيا بإمكانها ان 
تستوعب الكثير من االستثمارات 
في مختلف املجاالت من السياحة 
التحتية  الزراعة والبن����ى  الى 

وغيرها.
نعم انت����م على حق، لقد آن 
اثيوبيا بنفسها  األوان لتعّرف 

بشكل جيد.

الخريطة السياحية

عل��ى صعي��د الس��ياحة، م��ا 
البرنام��ج االساس��ي او اخلريطة 
الت��ي ميك��ن ان جتذب الس��ائح 

خاصة العربي؟
هناك تاريخ طويل ومشترك 
يجمعن����ا مع العامل����ني العربي 
واالسالمي، وتدل عليه املخطوطات 
االسالمية القدمية واملهمة التي 
يطلع عليها الزائر وسنقوم ان 
ش����اء اهلل بعرضها في الكويت 
والعالم العرب����ي، وهناك تراث 
اثيوبي � عربي مش����ترك توجد 
الكثير من الشواهد عليه خاصة 
اللوحات الشعبية، وهناك  في 
العم����الت العربية القدمية التي 
كانت تستخدم خالل العمليات 
التجارية القدمية بني اجلانبني، 
اسالميا لدينا مدينة هرار وهي 

البداي��ة، نس��ألكم معالي  ف��ي 
الوزي��ر وق��د فاجأنا ما ش��اهدناه 
من ع��دد هائ��ل للمواق��ع األثرية 
والتاريخية والطبيع��ة الرائعة هنا، 
والتميز في فنادقكم وروح الضيافة 
لدى ش��عبكم وهذا اجل��و اجلميل 
واملنع��ش الذي علمنا انه يس��تمر 
على مدار العام، ملاذا ال تفكرون في 
ايصال هذه الص��ورة الى مواطني 
العربية،  االخرى وخاص��ة  البلدان 
حيث ترتبط لدى كثير منهم صورة 
اثيوبيا مبصطلحات الفقر واملجاعة 

وغيرها؟
انه س����ؤال جيد، وفي البداية 
أود أن أرح����ب بكم ف����ي اثيوبيا، 
الهجرة  ارض  وأرض احلبش����ة، 
األولى في االس����الم انا أكن حبا 
كبي����را للكوي����ت وال أق����ول ذلك 
ألنكم موجودون هنا، بل ألن هذا 
هو واقع احلال، لقد قمت بزيارات 
عديدة للكويت وأعتز بالعالقات 

املميزة بني بلدينا.

اعتراف بالخطأ

ع����ودة الى س����ؤالكم، أعترف 
بأن لدينا خطأ، نحن دولة قدمية 
وعريقة، ونفترض أن العالم كله 
يعرفنا جيدا، خاصة ان احلبشة 
ذكرت في الدين االس����المي، ومر 
ذكرها في االجنيل 46 مرة. وكما 
ترون فإن بلدنا آمن ويشكل منوذجا 
للتس����امح بني الديانات وأطياف 
ش����عبنا، وهنا اجلميع يعيشون 
بسالم، مس����لمون ومسيحيون 
ويه����ود وأصح����اب املعتق����دات 
االفريقية القدمية، واآلن نريد ان 
نتجاوز هذا اخلط����أ ونعود الى 
التركيز على نقل صورتنا احلقيقية 

للعالم العربي وشعوبه.

زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد

قبل نحو شهرين زارنا رئيس 

واجلبال والس����هول في منطقة 
عرتاال في محافظة العفر وهي 
أس����فل منطقة في العالم وفيها 
براكني حية، ان اثيوبيا هي بلد 
التناقضات الطبيعية، وفيها كل 
شيء جميل تتمنون رؤيته وفيها 
محميات طبيعية مهمة ومبان 
وكنائس تاريخية ولدينا ايضا 
متحف مهم جدا يجسد االهمية 

التاريخية لبلدنا.
خالل وجودن��ا الحظنا وجود 
عدد كبير من االجانب في اثيوبيا 
وه��ذا مؤش��ر جيد عل��ى انفتاح 

البلد؟
في الواقع، ش����هدت املرحلة 
املاضي����ة اهتمام����ا خاصا من 
قبلن����ا بالس����وق االوروبي����ة 
واليابانية اضافة الى محاوالت 
الس����وقني  جادة لالنفتاح على 
اكثر من  االميركية والصينية، 
اهتمامنا بالعالم العربي رغم انه 
كما ذكرت عدنا اآلن الى التركيز 
على عالقاتنا مع العرب وتفعيل 
التجاري والس����ياحي  التبادل 
معهم، نحن دولة زراعية مهمة 
ج����دا ونعتق����د ان لدين����ا مواد 
كثيرة ميكن ان نرسلها الى دول 
اخلليج ومنافسة بضائع الدول 
االخرى الى جانب تعزيز النشاط 

السياحي.
وم��اذا عن االس��تثمارات في 

القطاع السياحي؟
كما الحظتم هناك الكثير من 
املباني قيد االنشاء في اديس ابابا 
وبينها فندقان تبنيهما مجموعة 
اخلرافي املعروفة عامليا، وهناك 
توس����عات للعديد من الفنادق 
مثل الشيراتون والشيخ محمد 
ابدى رغبته في بناء  العمودي 
فندق جديد قرب موقع االحتاد 
االفريقي في اديس ابابا في موقع 

مميز.

مدين����ة مصنفة اثري����ا من قبل 
منظمة اليونيسكو كمعلم مهم.

املسافة بيننا وبينكم قريبة 
ونريد ان ينعكس ذلك سياحيا 
ونحن حريصون على ان ننقل 
الص����ورة بأنفس����نا، حي����ث ال 
يجوز ان يستقي العالم العربي 
معلوماته عن اثيوبيا من خالل 
الغرب وما ينقله من صورة سيئة 

عن افريقيا عموما.

استقالل على مدى العصور

إثيوبيا ه����ي البلد االفريقي 
الوحيد الذي صمد بوجه محاوالت 
االس����تعمار، وقد حافظنا على 
اس����تقاللنا على مدى العصور، 
وهذا ينعك����س على حضارتنا 
وعلى شخصية املواطن االثيوبي 
الذي ال يعاني عقدة االستعمار، 
هنا م����رت الق����وات االوروبية 

القرن  خاصة االيطالية بنهاية 
الثاني عشر وبداية القرن التاسع 
عش����ر وجبال عدوة التاريخية 
شاهد على ذلك. ويعتبر بلدنا 
الديانات واحلضارات ولو  مهد 
ذهبت����م الى مناطق مثل غوندر 
واكسوم وغيرها فستكتشفون 
ذلك بانفسكم، وستتعرفون على 
اثيوبيا القدمية وتراثها ولغاتها 
ومنها لغة اجلعز التي تفرعت 

منها اللغة السبأية القدمية التي 
انتشرت في اليمن وانا أدعوكم 
لزي����ارة طري����ق ه����رار )مالي 
االثيوبية( حيث ضريح الشيخ 
نور حس����ني، وهو م����ن الطرق 
الدينية القدمية في اثيوبيا، كما 
أنصح بزيارة منطقة البحيرات 
السبع بيش����ومتو واملنتجعات 
النيل  املقام����ة عليها ومناب����ع 
)بحيرة تانا( في مدينة بهرداد 

جانب من اللقاء مع وزير السياحة والثقافة في إثيوبيا

تأثر اللغات
المحلية بالعربية

ق���ال الوزير ديرير ان 
اللغ���ات احمللية املتداولة 
باثيوب�����يا تأثرت كثيرا 
باللغة العربية الفصح�ى 
التاريخي  يشبه التقارب 
خاص���ة اللغ���ة االمه�رية 
األوس���ع انت�شارا واللغة 
التيجرية، كما اش���ار الى 
ان مالمح الشعب االثيوبي 
تعكس تشابها كبيرا مع 

البدو العرب.

أتكلم 9 لغات 
ودرست في دمشق

ذك�ر ديرير انه يتحدث 
9 لغات منها العربي������ة 
)اللقاء مت باللغة العربية 
التي يجيدها  بطالقة مميزة( 
والفرنسية واالجنليزية 
والتركي���ة )أوض���ح انه 
درس في جامعة دمش���ق 
حيث التق���ى بالعديد من 
زمالء الدراسة األتراك وتأثر 
بهم(، كما يتحدث العديد من 
اللغات احلبشية )األمهرية 
والصومالية  والتيجرية 

واألورومو والهرارية(.

74 مليونًا
أش���ار الوزير ديرير 
الى ان اإلحص���اء األخير 
في 2005 اشار الى ان عدد 
سكان اثيوبيا 74 مليونا 
منهم 7.5 ماليني في مدينة 

اديس ابابا.

»األنباء« في أرض الحبشة بعد  18 عاما ً من حكم الجبهة الثورية الديموقراطية

)هاني الشمري(وزير الثقافة والسياحة اإلثيوبي محمد ديرير


