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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()49
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 ) 49( 6-6كفاية! الناس بالملل مع الديكتاتورية الطويلة
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
ي ُطلق على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اسم "الشرق األوسط وشمال إفريقيا" .قد يبدو غريبا أن نقول إن منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا لم يكن لها تغيير سياسي .منذ ما يسمى "الربيع العربي" في عام  ، 2011تعرضت المنطقة لعاصفة من التغيير السياسي الشديد .ومع
ذلك  ،من حرب رمضان )حرب يوم الغفران( في عام  1973إلى الربيع العربي في عام  ، 2011لم يكن لدى معظم الدول العربية أي خبرة
في التغيير السياسي منذ ما يقرب من  40عا ًم ا .استمرت الديكتاتورية طويل ً في معظم دول الشرق األوسط .لم تكن الديكتاتورية طويلة فقط
.من قبل القوة العسكرية العلمانية في مصر  ،سوريا ولكن أيضا من قبل النظام الملكي من قبل دول الخليج
معظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أصل عرقي باستثناء تركيا وإيران وإسرائيل .في الوقت نفسه  ،يحتل المسلمون مجموعة دينية
أغلبية تشمل تركيا وإيران .من الصعب تحديد ما إذا كان أصل نظام الديكتاتورية الطويلة هو اإلثنية العربية أو دين اإلسلم .قد يقال إن كلهما
جلب الدكتاتورية على المدى الطويل .الجواب ليس سهل ً بالمقارنة مع الدول الغربية .لكن العرقية والدين هما عنصران ال مفر منهما .على أية
.حال  ،يمكن أن يكون الجواب الصحيح هو االستقرار السياسي الذي حافظت عليه الديكتاتورية
كما يمكن اإلشارة إلى أن االستقرار السياسي في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا لم يفضي إلى تقدم العلم والتكنولوجيا واالزدهار
االقتصادي لكل دولة  ،باستثناء أن دول الخليج حققت الرخاء من خلل الطفرة النفطية .على الرغم من كونها سياسات استبدادية مماثلة  ،فإن
.دول جنوب شرق آسيا مثل تايلند وإندونيسيا تمتعت بشكل مختلف بالرخاء االقتصادي
العقيد القذافي من ليبيا كان أول دكتاتور علماني في منطقة الشرق األوسط .كما ذكر في الفصل الرابع  ،هزم الملك إدريس األول في االنقلب
وأصبح القائد األعلى في عام  .1969في ذلك الوقت كان عمره  27سنة فقط .احتفظ بهذا المنصب لمدة  42سنة ثم أنهى حياة  69في
.الحرب األهلية في عام 2011

 ،ظهر حافظ األسد في سوريا بعد العقيد القذافي .حافظ األسد من قبيلة األقلية التابعة للجماعة العلوية في شمال سوريا  ،وهي فصيل شيعي
س ا للبلد عام  1971وأنشأ نظا ًما قويًا .عين ابنه الثاني  ،بشار
كشف عن نفسه داخل حزب البعث بعد ضابط سلح الجو .انتخب حافظ رئي ً
األسد  ،خلفا له .بشار األسد هو رئيس سوريا حتى اآلن على قيد الحياة في الحرب األهلية الطويلة .لقد مر عهد سللة األسد ما يقرب من
.نصف قرن
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باإلضافة إلى أولئك الذين ركضوا إلى قمة البلد في السبعينات واستمروا في الديكتاتورية لفترة طويلة بعد ذلك  ،كان هناك العديد من
 ،الدكتاتوريين مثل الرئيس اليمني السابق علي عبد هللا صالح أو الرئيس العراقي السابق صدام حسين .بعد أن شغل منصب القائد العام للجيش
تم تعيين صالح رئيسً ا لليمن الشمالي عام  1978عن عمر يناهز  36عا ًم ا واحتفظ بمنصب الرئاسة بعد إعادة توحيد الجنوب واليمن
الشمالي .هُزم في الربيع العربي في عام  2011وفقد منصبه .كانت مدة والية الرئيس  33سنة .بعد أن تم فصله  ،ومع ذلك  ،قام بتشكيل
.قوات التحالف مع تمرد الحوثي  ،واحتلت العاصمة صنعاء .صالح نفسه اغتيل في عام 2017
كان صدام حسين من العراق مسؤوالً تنفيذيا ً في حزب البعث وعين رئيسا ً للعراق في عام  .1979وقد نجا من الحرب بين إيران والعراق
وحرب الخليج .لكن في عام  2003سقط نظام صدام حسين في حرب العراق .تم اعتقال حسين وإعدامه من قبل محاكمة .كانت فترة رئاسته
.سنة 24
ً
طويل  .في مصر  ،صعد حسني
في دول شمال إفريقيا  ،ليس فقط في ليبيا ولكن أيضًا في مصر  ،عقدت تونس والسودان نظا ًم ا دكتاتوري ًا
مبارك إلى نائب الرئيس من ضابط في القوات الجوية خلل أربع حروب مع إسرائيل .تم انتخابه للرئيس في عام  1981عندما تم اغتيال
.السادات .منذ ذلك الحين كان الرئيس المصري حتى نهاية الربيع العربي في عام  .2011أصبح بن علي رئيسا ً تونسيا ً في عام 1987
وكان أول ضحية للربيع العربي .استقال ونفي إلى المملكة العربية السعودية .وكان آخر رجل هو عمر البشير من السودان .بعد تخرجه من
المتدربين في القاهرة  ،مصر  ،تمت ترقية البشير في الجيش وأمسك بالسلطة عن طريق االنقلب في عام  .1989وهو ال يزال جالسا في
.مقعد الرئاسة بعد ما يقرب من  30عاما
هؤالء السادة السبعة هم الذين بدأوا من األسفل ووصلوا إلى القمة .لكن في الشرق األوسط هناك نوع آخر من الدكتاتور القوي .هم العائلة
الحاكمة في المملكة الملكية مثل المملكة العربية السعودية .المملكة العربية السعودية دولة أوتوقراطية تحكمها عائلة سعود .كانت دول مجلس
التعاون الخليجي )المملكة المتحدة( التي تتكون من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والبحرين هي
.الملكية الوراثية ألكثر من قرن من الزمان
كان على الشباب الذين ولدوا في السبعينيات والثمانينيات في هذه البلدان أن يلحظوا أن رئيس الدولة لم يتغير عندما أصبح بالغا ً وتزوج .نشأ
"!الشباب في مجتمع محاط بالركود .صاحوا باإلجماع" .نحن مملون !"  ،والتي تعني بالعربية "كفاية
اإلنترنت انتشرت هذه الكلمة  SNSانتشرت "كفاية" في أوائل عام  2000كشعار للحركة للحتجاج على نظام مبارك في مصر .من خلل
.في مختلف البلدان واختراقها بعمق بين الشباب .لقد كان "الربيع العربي" في عام  2011أن تحولت هذه الكلمة إلى حركة ثورية فعلية
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يطلق على الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل جماعي اسم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،ولكن قد يبدو من الغريب أن نقول إن
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذه منطقة ليس لها تغيير سياسي يذكر .منذ ما يسمى "الربيع العربي" في عام  ، 2011تعرضت
المنطقة لعاصفة من التغيير السياسي الشديد .ومع ذلك  ،منذ حرب الشرق األوسط الرابعة في عام  ، 1973استقر الوضع السياسي لبلدان
.منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ ما يقرب من  40عا ًم ا  ،حتى الربيع العربي  ،وليس بضع دول لم تغير حتى السلطة السياسية
استمرت الديكتاتورية الطويلة في كل بلد .الديكتاتورية الطويلة ليست مجرد نظام عسكري علماني مثل مصر وسوريا .بما في ذلك الدولة
.الملكية ال تزال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،بما في ذلك دول الخليج
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي مجموعة من الجماعات العرقية العربية باستثناء تركيا وإيران وإسرائيل  ،وفي الوقت نفسه  ،المسلمون
التي )) (DNAاإلسلم( بما في ذلك تركيا وإيران هي مجموعة أغلبية .ما إذا كان مكان والدة نظام الديكتاتورية الطويلة هو في رابطة الدم
تسمى األمة العربية ورابطة اإليمان )قلب( اإلسلم  ،أو كلهما جلبا دكتاتورية طويلة األجل تسمى االستقرار السياسي .هل رفعتها؟ اإلجابة
.ليست سهلة  ،ولكن بالمقارنة مع الدول الغربية  ،فإن هذين العنصرين ال مفر منهما
ثانيا ً  ،يمكن أيضا ً اإلشارة إلى أن االستقرار السياسي في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا لم يحقق االزدهار االقتصادي لكل بلد والنهوض
بالعلم والتكنولوجيا )باستثناء دول الخليج التي ازدهرت ازدهارها في الطفرة النفطية( .على الرغم من كونها نظام طاقة مشابه  ،فقد سافرت
.دول جنوب شرق آسيا مثل تايلند وإندونيسيا بطرق مختلفة عن التمتع بالرخاء االقتصادي
كان القذافي في ليبيا هو الذي حصل على وضع الديكتاتور ألول مرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .لقد لمس القذافي في الفصل
الرابع  ،لكنه في عام  1969هزم ملك الزمان في االنقلب وأصبح القائد األعلى .كان عمره  27سنة .احتفظ بهذا المنصب لمدة  42سنة
.ثم أنهى حياة  69في الحرب األهلية في عام 2011
ظهر هوفس األسد  ،سوريا  ،خلفه .أسعد  ،قبيلة من األقلية من الجماعة العلوية في شمال سوريا  ،والتي من المفترض أن تكون فصيلة شيعية
كشفت نفسها داخل حزب البعث بعد ضابط في سلح الجو .هافيس التي انتخبت رئيسا في عام  1971توفي بحرارة في عام  2000من ،
س ا للبلد رغم أن سوريا في حالة حرب
خلل إقامة نظام طويل األجل وتعيين االبن الثاني  ،بشار األسد  ،خلفا له .ال يزال بشار أسادو رئي ً
.أهلية .لقد مر ما يقرب من نصف قرن عندما نقارن مع اآلباء واألمهات واألطفال
إلى األعلى في بلد ما ،ثم هناك اليمن الرئيس الراحل صدام حسين الرئيس الراحل صالح والعراق sفي ركض باإلضافة يصل في 1970
للشخص الذي استمر الديكتاتورية لفترة طويلة من الزمن .وعين صالح في الرئيس اليمني الشمالي قبل الوحدة في عام  1978عندما البالغ من
العمر  36عاما من خلل الجيش القائد العام للقوات المسلحة ،بعد االطاحة توحيد أيضا في الربيع العربي في عام  2011لحماية مقر
الرئيس .وشكلت الفصائل وقوات التحالف الحوثيين أيضا المناهضة للحكومة بعد شيمونو ،قد تهدف إلى إحياء واحتلت العاصمة صنعاء ،اغتيل
على يد فصيل الحوثيين في عام  .2017ان الرئيس ومدة واليته حتى عام  2011تصل إلى  33عاما .وعين العراق من صدام حسين إلى
الرئيس من البعث العراقي مسؤولي الحزب في عام  .1979وبعد ذلك ،نجا مزيد من استمرار حرب الخليج الحرب بين إيران والعراق الذي
.أطيح به في حرب العراق عام  ،2003وأعدم من قبل المحكمة .كانت فترة واليته الرئاسية منذ  24عاما
باإلضافة الشمالية إلى ما سبق ليبيا والقذافي في البلدان األفريقية ومصر مبارك ،تونس زين العابدين بن علي ،والسوداني عمر البشير عقدت
في كل من الديكتاتورية الطويلة .تم تعيين مبارك نائبا ً للرئيس في ظل نظام السادات بعد أربعة من حرب الشرق األوسط كضابط في القوات
الجوية وعين رئيسا ً في عام  1981عندما اغتيل السادات .وخلل الثلثين سنة الماضية  ،عملت كرئيس حتى نهاية الربيع العربي في عام
بعد عين تونس زين العابدين بن علي رئيسا للبلد في عام  ،1987أطيح به في  2011المسرودة في البداية جعل على سبيل المثال 2011.
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في "الربيع العربي" ،يعيش في المنفى في المملكة العربية السعودية .التيار لتظهر في نهاية كديكتاتور الشرق األوسط البشير من السودان ،بعد
تخرجه من الكلية الحربية بالقاهرة ،استولى على السلطة في انقلب عسكري في عام  1989تراكمت الترقية في السنوات تنظيم الجيش الذي
.مرت منذ  27عاما هو أيضا يجلس في مقعد الرئيس
هؤالء األشخاص السبعة هم الذين يعانون من االضطرابات ولديهم السلطة في متناول اليد .لكن في الشرق األوسط هناك نوع آخر من الدكتاتور
القوي .إنها عائلة حاكمة في المملكة الملكية مثل المملكة العربية السعودية .المملكة العربية السعودية هي حاكم طاغية تسيطر عليه عائلة سعود
وغيرها من دول ما يسمى دول مجلس التعاون الخليجي )مثل دول مجلس التعاون الخليجي  ،الكويت  ،عمان  ،إلخ (.كانت تخضع لنظام ،
.التحكم الحصري الذي تجاوز بالفعل قرنًا أكثر من عقود من قبل األمير الوراثي هناك
في البلدان التي لديها نظام تحكم طويل األمد  ،ال يزال الشباب المولودين في السبعينيات والثمانينيات قائمين حتى لو أصبح رئيس الدولة بالغًا
.عندما تزوجوا .الشباب يصبحون راشدين في مجتمع يحيط بهم الركود والركود .إنها الكلمة التالية التي يتحدثون بها بشكل موحد
"! "Kifaiaهناك الكثير أكثر !" يتحدث عن العربية"
تغيرت هذه  SNS ،انتشرت " كيفايا" في أوائل عام  2000كشعار للحركة للحتجاج على نظام مبارك في مصر .من خلل شبكة اإلنترنت
.الكلمات في العديد من البلدان وتغلغلت بشكل كبير بين الشباب .لقد كان "الربيع العربي" في عام  2011تحول إلى حركة ثورية فعلية
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