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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()30
الفصل  : 4الحرب والسالم في الشرق األوسط
 )30( 2-4الدكتاتورية الظالل الحياة المدنية السلمية
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
شعر المواطنون في مصر وإسرائيل باالرتياح عندما انتهت حرب رمضان .كما تقاسم الفلسطينيون نفس المشاعر  ،الذين طاردوا من األرض
.الموروثة منذ فترة طويلة  ،وهربوا إلى األردن  ،ثم انتقلوا إلى الكويت أو المملكة العربية السعودية
شاتيال التي كانت تعمل لدى شركة يابانية بدأت تطوير النفط في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وهي متزوجة من
امرأة فلسطينية ذات صلة بعيدة .قضى أياما مزدحمة ولكن سلمية .في نهاية كل أسبوع  ،كان يقود سيارة أمريكية مستعملة مع زوجته وزار
والدين يعيشان في الكويت .كان الطريق غير معبد واحد خشن لفترة خارج الحدود .لكن من دخول حقل حقل برقان  ،استمر الطريق المعبّد
المريح للمسارات المزدوجة مباشرة إلى وسط مدينة الكويت .عندما وصل شاتيال إلى منزل والده  ،لم يفشل أبدا في زيارة الجيران  ،عائلة
الياسين .عائلتان هما رفاق انتقلوا من مدينة تورام الفلسطينية إلى األردن وحتى إلى الكويت .حصلت آل ياسين على فتاة اسمها رانيا في
.الكويت .أحب شاتيال رانيا ذكية وذكية
في وسط مدينة الكويت  ،كان هناك العديد من الفنادق المرموقة في أوروبا والواليات المتحدة .داخل مركز التسوق المريح بشكل مريح  ،جذبت
العديد من المحالت التجارية من العالمات التجارية الشهيرة في العالم المتسوقين .حدث هذا ألن الحرب انتهت وانفجر النفط .يتمتع الشعب
الكويتي واألجانب بالسالم والوفرة  ،وكانوا يأملون أن تستمر هذه الحياة إلى األبد .كما استفادت البلدان المجاورة غير المنتجة للنفط من المعونة
.المقدمة من البلدان المنتجة للنفط  ،أو من التحويالت من أقارب المهاجرين
.ومع ذلك  ،عندما استمرت هذه الحياة السلمية  ،كان من الغريب أن عدم الرضا قد نما شيئا فشيئا في قلب الناس .لم يكن نقص امدادات السلع
كان المواطنون ذوو الدخل المنخفض مستيقظين للتفاوت االقتصادي في حياتهم اليومية وطلبوا التغيير .لقد كان الدكتاتوريون هم الذين استغلوا
الفرصة في مثل هذا الجو ودخلوا السلطة بقوة .الدكتاتور لم يكن طاغية من البداية .في البداية كان يظهر في كثير من األحيان كشخص يتمتع
بشعبية واسعة على مستوى األمة .هذه الظاهرة لم تكن محدودة في الشرق األوسط ولكن وجدت في العديد من البلدان النامية مثل أوروبا
الشرقية وآسيا وأمريكا الجنوبية أو أفريقيا .لكن كان من الجدير بالقول أن الديكتاتورية في الشرق األوسط ظهرت بشكل مكثف بعد حرب
رمضان  ،وظلت تحتفظ بالسلطة لفترة طويلة جدا تتراوح بين  30و  40سنة منذ ذلك الحين .كان من المستغرب أن البعض منهم ال يزال
.يحتفظ بالسلطة
في سياق األحداث التاريخية  ،كانت مدة الديكتاتورية في الشرق األوسط كما يلي :العقيد معمر القذافي في ليبيا ) ، (1969-2011الرئيس
حافظ وبشير األسد في سوريا ) 1971حتى اآلن(  ،الرئيس علي عبد هللا صالح في اليمن ) ، (1978-2012الرئيس صدام حسين في العراق
رئيس حسني مبارك في مصر ) ، (1981-2011الرئيس بن علي في تونس ) (1987-2011والرئيس عمر البشير في (1979-2003( ،
السودان ) - 1989حتى اآلن( .كانت مدة أقصر فترة حكمه  24سنة في عهد صدام حسين في العراق أو بن علي في تونس .عائلة األسد من
.حافظ وبشير ال تزال جالسة على كرسي دكتاتور حتى بعد نصف قرن تقريبا
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كما يمكنك أن تفهم من التاريخ  ،كان ذلك في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين  ،حيث وصلوا إلى السلطة ألول مرة  ،وتركزت
سنوات االنحدار من السلطة في عامي  2011و  .2012وهذا يشير بوضوح إلى نتيجة "الربيع العربي" التي بدأت في في نهاية عام
2010.
كانت عملية الحصول على الديكتاتورية مختلفة عن بعضها البعض تبعا للحالة السياسية واالجتماعية لكل دولة وطرقها في االستيالء على
السلطة .لكن بعض الديكتاتوريين لديهم شخصية مشتركة .كان معمر القذافي من ليبيا  ،حافظ األسد من سوريا  ،حسني مبارك من مصر  ،عبد
.هللا صالح من اليمن  ،عمر البشير من السودان كلهم جنود .كانت التجربة العسكرية أقصر مسار للدكتاتور

خذوا ليبيا معمر القذافي كمثال .لقد أطاح بالمملكة المتحدة في ليبيا بانقالب عام  .1969واستولى على السلطة وأسس الجماهيرية العربية
الليبية الشعبية االشتراكية العظمى .الجماهيرية تعني الديمقراطية المباشرة .لم يسمح للناس باالتصال به .لذلك دعاه الناس القائد األعلى ودعا
نفسه باسم "العقيد" .وكان القذافي قد كرم الرئيس المصري ناصر الذي كان له لقب عقيد خالل مسيرته العسكرية .استخدم القذافي الجزرة
والعصا للسيطرة على القبائل .في الوقت نفسه  ،نجا في السياسة الدولية المضطربة بمبدأ مكسيم رائع .لكن في النهاية قُتل في الحرب األهلية
.التي أعقبت "الربيع العربي" في تونس وأنهى الدكتاتورية لمدة  42سنة في عام 2011

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
ليس كل من مصر ومواطني إسرائيل وحدهم عندما انتهت الحرب الرابعة في الشرق األوسط .فر الفلسطينيون الذين طاردوا بعد أرض اآلباء
.المألوفين لفترة طويلة  ،إلى األردن  ،وانتقلوا إلى الكويت في الشرق أو المملكة العربية السعودية كما كان لديهم نفس المشاعر
تزوجت شاتيال من امرأة فلسطينية ذات صلة بعيدة كانت تعمل لدى شركة يابانية بدأت تطوير النفط في وسط الكويت والمملكة العربية
السعودية  ،وكان مشغوال ولكنه كان يحقق أياما سلمية .وفي نهاية األسبوع  ،قاد سيارة مستعملة مستعملة مع زوجته وزار والدين يعيشان في
الكويت .على الرغم من أنه كان غير محدب ومحدد لفترة ما بعد الحدود  ،إال أن الطريق المعبدة المريح من مسارين على جانب واحد استمر
.مباشرة إلى مدينة الكويت من دخول حقل حقل برقان النفطي .عندما تصل إلى منزل والدك  ،ستقوم شاتيال بزيارة عائلة آل ياسين المجاورة
عائلتان هما رفاق كانا يعمالن دائم ا من تركمان إلى األردن وحتى إلى الكويت .في الكويت  ،سميت عائلة الجاسين ابنته رانيا .كانت شاتيال
.صديقة رائعة مع رانيا  ،فتاة لطيفة وذكية
في وسط الكويت  ،اجتمعت الفنادق الرائدة في أوروبا والواليات المتحدة  ،وفي مركز التسوق حيث كان تكييف الهواء فعاال  ،جذبت المتاجر
التي تحمل عالمات تجارية شهيرة حول العالم المتسوقين .هذا ألن حرب الشرق األوسط قد انتهت وقد وصلت طفرة نفطية .لقد تمتع الشعب
الكويتي واألجانب بالسالم والوفرة  ،وكنت آمل أن تستمر هذه الحياة إلى األبد .كما استفادت الدول العربية المجاورة من المساعدات من الدول
.المنتجة للنفط أو التحويالت من العمال المهاجرين
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ومع ذلك  ،عندما تستمر هذه الحياة السلمية  ،فإن الغرابة تصبح غير راضية شيئا فشيئا في أذهان الناس .ليس فقط أنها ليست كافية .أالحظ
التفاوت االقتصادي الذي يتدفق في أعماق حياتي وأبحث عن التغيير .إنه ديكتاتور يرى مثل هذا الهواء الحساس براقة ويظهر .لم يكن
الديكتاتور طاغية من البداية  ،بل ظهر كشخص شعبي وطني في البداية .ال تقتصر هذه الظاهرة على الشرق األوسط بل توجد في العديد من
الدول النامية مثل أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا  ،لكن الظاهرة الخاصة بالشرق األوسط هي أن الديكتاتورية مكثفة بعد حرب
.الشرق األوسط الرابعة .بعد ذلك  ،احتفظت السلطة مؤخرا لفترة طويلة جدا من  30أو  40عاما  ،وما زال جزء منها يسيطر على السلطة
كبار رؤساء األسد ) 1971حتى اآلن(  ،الرئيس اليمني صالح ) ، (2012 - 1978بما في ذلك العقيد القذافي ) (2011 - 1969في
) (1975 - 2003ليبيا  ،وفترة مكتب الدكتاتوريين في الشرق األوسط  ،الرئيس بن علي من تونس ) ، (2011 - 1987والرئيس البشير
رئيس العراق · حسين ) ، (2003 - 1979الرئيس المصري مبارك ) (1981-2011يصبح التيار( .إنه ديكتاتور قصير لمدة  24عاما ،
.وعندما يطول والده وابنه ما زال يجلس على كرسي دكتاتور حتى بعد  45عاما ،
في حوالي عام  ، 1980وصلوا إلى السلطة ألول مرة .ستالحظ أيض ا أن سنوات انزالق الطاقة تتركز في  2011و  12عام ا .من
.الواضح أن هذا هو تأثير "الربيع العربي" الذي بدأ في نهاية عام 2010
تختلف عملية أن تصبح ديكتاتورا تبعا للحالة السياسية واالجتماعية في كل بلد وطريقة توليه السلطة .ولكن هناك بعض األشياء المشتركة بين
الديكتاتوريين في الشرق األوسط .القذافي في ليبيا  ،األسد األسد )شقيقة( سوريا  ،مبارك من مصر  ،سارجا من اليمن  ،بشير من السودان
.وكالهما من الجنود .إن الخبرة العسكرية في الشرق األوسط تشبه أقصر الطرق أمام الديكتاتوريين
خذ القذافي ليبيا كمثال  ،واستولى على ساللة األصنام في االنقالب في عام  1969وأمسك بالسلطة وجعل البالد بلدا من الجماهيرية العربية
الليبية ا شتراكية كبيرة .الجماهيرية هي المعنى للديمقراطية المباشرة  ،فهو لم يسمح للناس بأن يدعوه رئيسا .لذلك أطلق عليه الناس لقب القائد
األعلى  ،وأطلق عليه هو نفسه اسم "العقيد" ألنه كان هو نفسه لقب كولونيل في عهد الرئيس المصري عبد الناصر .استخدم الحلوى والسياط
بشكل مميز لمتابعة القوى القبلية المحلية  ،في حين نجا المجتمع الدولي المضطرب بأساليب علمية رائعة .لكن في النهاية قتل في الحرب
.األهلية في أعقاب أعقاب "الربيع العربي" التونسي المجاور وأغلق الدكتاتورية لمدة  42سنة

(تتمة)
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