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( 94عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط )   70بعد    - السالم المستحيل    

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

: علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي 6الفصل    

 

الطويلة   الديكتاتورية   من   الناس   مل   لقد !  كفاية  (49) 6-6  

 

اسم   جماعي   بشكل   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   على   يطلق   MENA.  األوسط   الشرق   منطقة   إن   نقول   أن   الغريب   من   يبدو   قد  

يوم   حرب (   رمضان   حرب   من   ولكن .  2011  عام   في "  العربي   الربيع "   يسمى   ما   قبل   جذريًا   سياسيًا   تغييًرا   تشهد   لم   إفريقيا   وشمال   

السياسي   التغيير .  المجال   هذا   في   خبرة   العربية   الدول   معظم   لدى   يكن   لم   ،   2011  عام   في   العربي   الربيع   إلى   1973  عام   في )  الغفران   

من   أمدها   طال   التي   الدكتاتورية   تكن   لم .  األوسط   الشرق   دول   معظم   في   طويلة   لفترة   استمرت   الديكتاتورية   ألن   عاًما   40  من   يقرب   لما   

الخليج   دول   في   الملكي   النظام   قبل   من   وأيًضا   بل   ،   فحسب   وسوريا   مصر   في   العلمانية   العسكرية   القوة   قبل   

 

تشمل   دينية   أغلبية   المسلمون   ويحتل .  وإسرائيل   وإيران   تركيا   باستثناء   عرقيًا   العرب   من   هم   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   دول   معظم   

يمكن .  اإلسالم   دين   أو   العرب   عرق   إلى   يرجع   أمده   طال   الذي   الديكتاتوري   النظام   كان   إذا   ما   على   اإلجابة   الصعب   من .  وإيران   تركيا   

أن   يمكن   ،   حال   أي   على .  األوسط   الشرق   لديكتاتورية   حتميتان   حقيقتان   والدين   العرق .  األمد   طويلة   ديكتاتورية   إلى   أدى   كالهما   إن   القول   

السياسي   االستقرار   على   حافظت   الدكتاتورية   أن   هو   الصحيح   الجواب   يكون   

 

تقدم   إلى   يؤدي   أن   يمكن   ال   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   دول   في   السياسي   االستقرار   أن   إلى   أيًضا   اإلشارة   يمكن   ،   ذلك   إلى   باإلضافة   

الرغم   على .  النفط   طريق   عن   اقتصاديًا   ازدهاًرا   حققت   التي   الخليج   دول   باستثناء   الدول   لجميع   االقتصادي   واالزدهار   والتكنولوجيا   العلم   

الصناعات   بتقدم   المعاكس   االتجاه   في   تمتعت   وإندونيسيا   تايالند   مثل   آسيا   شرق   جنوب   دول   أن   إال   ،   مماثلة   استبدادية   سياسة   كونها   من   

الفترة   نفس   خالل   االقتصادي   واالزدهار   

 

الملك   خلع   فقد   ،   الرابع   الفصل   في   ورد   كما .  إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   في   علماني   دكتاتور   أول   القذافي   العقيد   الليبي   العقيد   كان   

فقط   عاًما   27  العمر   من   يبلغ   كان   عندما   1969  عام   األعلى   المرشد   وأصبح   االنقالب   طريق   عن   األول   إدريس   

2011  عام   في   األهلية   الحرب   خالل   69  حياة   أنهى   ثم   عاًما   42  لمدة   المنصب   هذا   شغل  . 

 

أقلية   قبيلة   من   ولد .  سوريا   من   األسد   حافظ   هو   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   في   الثاني   العلماني   الدكتاتور   كان   القذافي   العقيد   بعد   
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ً   الديني   فصيلها   كان   والتي   ،   سوريا   شمال   في   العلويين   جماعة   إلى   تنتمي  منصب   شغل   أن   بعد   البعث   حزب   داخل   نفسه   عن   كشف .  شيعيا  

ً   حافظ   انتخب .  الجو   سالح   في   ضابط  ً   وأسس   1971  عام   للبالد   رئيسا ً   نظاما هو   األسد   بشار .  له   خلفا   األسد   بشار   الثاني   نجله   عين .  قويا  

قرن   نصف   قرابة   األسد   وابن   والد   حكم   استمر .  الطويلة   األهلية   الحرب   من   نجا   أن   بعد   لسوريا   الحالي   الرئيس   

 

للا   عبد   علي   السابق   اليمني   الرئيس   كان .  إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   في   الطغاة   من   العديد   هناك   كان   ،   سبق   ما   إلى   باإلضافة   

ً   عين .  للجيش   العام   القائد   صالح  ً   36  العمر   من   يبلغ   كان   عندما   1978  عام   الشمالي   لليمن   رئيسا بعد   الرئاسي   بالمنصب   احتفظ .  عاما  

شكل   2011  عام   إقالته   وبعد .  عاًما   33  رئاسته   مدة   كانت .  2011  عام   العربي   الربيع   في   هُزم .  اليمن   وشمال   جنوب   توحيد   إعادة   

2017  عام   نفسه   صالح   اغتيل .  صنعاء   العاصمة   واحتل   الحوثي   جماعة   مع   تحالفا  . 

 

العراقية   الحرب   في   نجا   وقد .  1979  عام   للعراق   رئيسا   وأصبح   البعث   حزب   في   تنفيذيا   ضابطا   حسين   صدام   السابق   العراقي   الرئيس   كان   

تم .  العراق   حرب   بسبب   حسين   صدام   نظام   سقط   2003  في   ولكن .  1991  في   الخليج   وحرب   1988  إلى   1980  من   اإليرانية   

سنة   24  رئاسته   فترة   كانت .  بمحاكمة   وإعدامه   حسين   على   القبض   

 

صعد   ،   مصر   في .  األمد   طويلة   دكتاتورية   والسودان   تونس   لدى   كان   ،   مصر   في   أيًضا   ولكن   ليبيا   في   فقط   ليس   ،   إفريقيا   شمال   دول   في   

ً   انتخب .  إسرائيل   مع   حروب   أربع   خالل   الجو   سالح   في   ضابط   من   الرئيس   نائب   منصب   إلى   مبارك   حسني  عندما   1981  عام   رئيسا  

2011  عام   في   العربي   الربيع   نهاية   حتى   لمصر   رئيًسا   كان   الحين   ذلك   منذ .  السادات   أنور   اغتيل  . 

 

) 2019  عام   هناك   توفي (   السعودية   إلى   ونفي   استقال .  العربي   للربيع   ضحية   أول   وكان .  1987  عام   في   لتونس   رئيًسا   علي   بن   أصبح  . 

في   العسكري   المتدرب   من   تخرجه   بعد .  السودان   من   البشير   عمر   هو   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   في   السابع   الديكتاتور   كان   

عام   في   تقاعد   حتى   عاًما   30  رئاسته   وكانت .  1989  عام   بانقالب   السلطة   على   واستولى   الجيش   إلى   البشير   ترقية   تمت   ،   القاهرة   

2019 

 

هم .  األقوياء   الديكتاتوريين   من   آخر   نوع   هناك   األوسط   الشرق   في   لكن .  القمة   إلى   وصعدوا   المجتمع   في   الدنيا   الطبقة   من   السبعة   الطغاة   بدأ   

دول .  سعود   آل   عائلة   تحكمها   استبدادية   دولة   السعودية   العربية   المملكة .  السعودية   العربية   المملكة   مثل   الخليج   لملكية   الحاكمة   األسرة   

وعمان   والكويت   المتحدة   العربية   واإلمارات   السعودية   العربية   المملكة   من   المكونة )  الخليجي   التعاون   منظمة (   الخليجي   التعاون   مجلس   

عام   مائة   من   ألكثر   وراثية   ملكية   كانت   والبحرين   وقطر   

 

دخلوا   عندما   الديكتاتور   نفس   لديهم   كان .  حياتهم   بداية   في   ديكتاتور   حكمهم   ،   والثمانينيات   السبعينيات   في   ولدوا   الذين   للشباب   بالنسبة   

كفاية "   أي !"  بالملل   نشعر . " باإلجماع   صرخوا .  الركود   من   يعاني   مجتمعهم   كان .  تزوجوا   وحتى   الجامعة   من   وتخرجوا   المدرسة  !" 

 

خالل   من .  مصر   في   مبارك   نظام   على   االحتجاجية   للحركة   كشعار   الثانية   األلفية   مطلع "  كفاية "   انتشرت   SNS  هذه   انتشرت   لإلنترنت  

الذي   هو   2011  عام   في "  العربي   الربيع "   كان .  بشدة   الشباب   على   وأثرت   إفريقيا   وشمال   األوسط   الشرق   بلدان   من   العديد   في   الكلمة   

فعلية   ثورية   حركة   إلى   الكلمة   تحولت   

 

( ---- )يتبع    
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