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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()50
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 )50(7-6قد حان الربيع العربي
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
.حتى بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق عام  ، 2003بقي العديد من الدول العربية دول ا استبدادية أو دول ا ديكتاتورية ملكيّة وراثية
لم يكن من المبالغة القول إن الدول الديمقراطية ذات النمط الغربي كانت فقط الجزائر في شمال أفريقيا  ،ولبنان في الشرق األوسط  ،والعراق
.الذي تعرض للضرب من قبل الوليات المتحدة  ،ويكافح من أجل الديمقراطية
القذافي في ليبيا  ،األسد في سوريا  ،صالح في اليمن  ،مبارك في مصر وبن علي في تونس  ،كلهم حافظوا على الديكتاتورية لمدة تقارب
.الثالثين سنة
.الدكتاتورية ليست دائما أمرا سيئا  ،فالديكتاتور لديه مهارة جيدة لنتزاع قلوب الناس
إنهم يتوقعون أن يكون الدكتاتور في حالة ارتباك في الضطراب الجتماعي والقتصادي  ،ويعترفون بأنه ديكتاتور  ،لكنهم سئموا من
 claptrap ،الرتباك .الستقرار إلى المجتمع :يجسد الدكتاتوري نظام المجتمع بأسلوب استبدادي ويمسك قلب المواطنين بحزم بسياسة
.فالناس يدعمونه بحماس  ،ويطلبون منه البقاء قائدا ا ألطول فترة ممكنة
تمت مراجعة الدستور الذي يحظر آراء الرئيس المتعددة باإلجماع وأصبح الرئيس مدى الحياة  ،ثم ستكون الدولة حسب تقدير الديكتاتور .نفس
.األمر مع القذافي في ليبيا ومبارك )بشار األسد  ،عام  .(2000من مصر حيث يعتزم ابنه أن يرث السلطة من والده
كن السلطة المطلقة تفسد تماما .وخالل دكتاتورية طويلة ،والتنظيم السياسي والجتماعي يضعف تدريجيا ،فالقتصاد يقع في فخ الركود
التضخمي .الحياة اليومية للناس العاديين ل يبدو أنه قد تأثر ألول وهلة بسبب أسعار الخبز والبنزين والماء و تتم المحافظة على الكهرباء في
البلدان المنخفضة الدخل في ظل سياسة الهراء ،ولكن العاطلين عن العمل ويتجول في الشارع ويعاني المواطنون العاديون من شعور مبهمة
.التي ل يمكن توقع المستقبل
مثل هذا اإلحساس اليائس باألشخاص العاديين أشعلوا المأساة في تونس في ديسمبر  /كانون األول  .2010وألقى ضباط الشرطة القبض على
شاب عاطل عن العمل كان يبيع الخضروات في الشارع دون ذلك  ،وبلغ معدل البطالة في تونس  .٪14إن النتحار نفسه هو توليد النفايات
كما كان في حدود  25إلى  ، ٪30حيث أحرق شاب كان يحرم من خبزه حتى الموت في الميدان الموجود في الساحة أمام مبنى البلدية
نادر ا في العالم اإلسالمي  ،حيث ذكرت الصحيفة المحلية في هذا المقال التافه
.احتجا اج ا على السلطة .لم يكن هذا
ا
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الشباب الذين رأوا القصة كاملة من المأساة وسرعان ما انتشرت المظاهرة من العاصمة تونس إلى جميع أنحاء البالد  ،وطلب المتظاهرون من
الرئيس بن علي الستقالة بعد  23عا ام ا من الزمان .لم يستطع الرئيس بن علي قمع المظاهرات المناهضة للحكومة  ،وبعد شهر واحد  ،تم نفيه
.أخيرا ا إلى المملكة العربية السعودية بعد شهر واحد
سُمي التغيير السياسي في تونس "ثورة الياسمين" بعد الزهرة الوطنية للبالد  ،وسرعان ما انتشرت نيران الثورة ليس فقط في دول شمال إفريقيا
مثل مصر وليبيا والسودان  ،بل أيضاا إلى سوريا واألردن في بالد الشام والبحرين .هم العديد من الضحايا خطاب مبارك  ،الذي حاول إخماد
.المتظاهرين  ،أضاف الوقود إلى النار  ،وفي النهاية استقال الرئيس مبارك في فبراير 2011
سميت وسائل اإلعالم الغربية "الربيع العربي"  ،والربيع العربي يلهم الناشطين المناهضين للحكومة في دول الشرق األوسط الذين تعرضوا
 ،لالضطهاد بسبب استبداد نظام الديكتاتورية  ،وفي اليمن تعرض الرئيس صالح لمظاهرات مناهضة للحكومة .وقد فاز أحد نشطاء النساء
.توكل كرمان  ،الذي كان أحد قادة المظاهرة المناهضة للحكومة  ،بجائزة نوبل للسالم في ذلك العام

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
بعد انهيار نظام صدام حسين  ،ل تزال العديد من الدول العربية دولة متسلطة بقوة أو دولة ملكيّة وراثيّة  ،والدولة الديمقراطية في أوروبا
الغربية هي الجزائر في شمال إفريقيا  ،ولبنان في الشرق األوسط  ،وإدارة الوليات المتحدة في عهد صدام حسين .لم يكن من المبالغة القول إن
العراق تعرض للضرب ويكافح من أجل الديمقراطية .نظام القذافي الليبي  ،إدارة األسد السورية  ،إدارة اليمنية الصالح  ،نظام مبارك المصري
.وواصلت إدارة بن علي التونسية الدكتاتورية لحوالي  30سنة لكل منهما ،
الطغاة جيدة في الستيالء على قلوب الجمهور .في العديد من الحالت  ،يبدو الدكتاتوريون وهم يندفعون عندما تكون الدولة مضطربة ويتجه
الجمهور إلى الضطرابات الجتماعية والقتصادية .المواطنون الذين سئموا من الرتباك يعرفون أنه ديكتاتور  ،لكنهم يتوقعون تحقيق
الستقرار للمجتمع .يضع الديكتاتوريون النظام في المجتمع بطريقة قوية  ،ويمسكون بقلب الشعب بقوة بالسياسة الشعبية الشعبية .المواطنون
.يدعمونه بحماس ويسعون للبقاء كقائد
 ،بالطبع هناك أيضا عملية رأي عام ذكية من قبل الديكتاتوريين  ،لكن الدستور الذي يحظر اختيار الرئيس المتعدد قد تم تنقيحه بأغلبية ساحقة
حجرا وتستمر اإلدارة طويلة األجل
وسوف يصبح رئيسا للحياة كلها .إذا حدث هذا  ،فستكون الدولة حسب تقدير الديكتاتور .تصبح قاعدة قوته
ا
إلى أجل غير مسمى .عالوة على ذلك  ،سيحدث حكم السلطة أيضا .في أعقاب نظام األسد السوري  ،الذي تسلم الرئيس من والده حافي إلى ابنه
.بشار في عام  ، 2000خطط القذافي في ليبيا ومبارك المصري أيضا لتوجيه السلطة لبنه
لكن السلطة دائما فاسدة .في المنظمات السياسية والجتماعية  ،يبدأ المهاجرون بالملصوظات وينزلق القتصاد إلى فخ طويل .يبدو أن الحياة
اليومية للناس العاديين ليس لديها أي عقبة للوهلة األولى ألن الخبز  ،ورسوم البنزين وتكلفة إمدادات المياه يتم إخمادها بثمن بخس من قبل
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السياسة العامة  ،ولكن الناس العاطلين عن العمل يفيضون في البلدة  ،الناس العاديين يعانون من عرقلة ل يمكن رؤيتها غ اد ا سوف افعل
مثل هذا الشعور باليأس من عامة الناس تسبب في قضية في تونس في ديسمبر  .2010ضباط الشرطة أفقدوا شابا ا عاطالا عن العمل كان يبيع
الخضروات في الشارع ليعيش في مصادرة البضائع بسبب غياب سلطة السلطات .تم اإلعالن عن معدل البطالة في تونس في ذلك الوقت
 ٪.بنسبة  ، ٪ 14ولكن في الواقع كان أعلى من ذلك بكثير  ،وخاصة في المراهقين  ،كان من الشروط الرهيبة أن يقال أن  25إلى 30
نادر ا في العالم اإلسالمي  ،ويبدو أنه
حاول شاب ُحرم من حياته النتحار بحرق احتجاج في الساحة أمام قاعة المدينة .إن النتحار الحارق ليس
ا
.تم التعامل معه بشكل صغير في الصحف المحلية كما هو
نظر ا ألن المواطن الذي أتى بالصدفة نشره عن طريق الخطأ في جميع أنحاء الفيديو ونشره على
توسع الجدل في  YouTube ،ومع ذلك ،
ا
بدون نهاية عندما يتم نشرها على الشبكة في كل مرة .بدأ الشبان الذين رأوا القصة الكاملة للحادث على الشبكة على  SNSالحال .ينتشر
الفور الحتجاجات ودعا إلى مظاهرة .وسرعان ما انتشرت المظاهرة من العاصمة تونس إلى جميع أنحاء البالد .طلب المتظاهرون من الرئيس
بن علي الستقالة لمدة  23عا ام ا .معظم المشاركين التجريبيين كانوا الرئيس نفسه منذ ولدتهم .صاحوا "هناك الكثير )فاكيا(!" قام الرئيس بن
.علي بمظاهرات حامية مناهضة للحكومة ونفي إلى المملكة العربية السعودية بعد تركه اإلدارة في شهر واحد فقط
تم تسمية التغيير السياسي في تونس باسم ثورة الياسمين نيابة عن الزهرة الوطنية للبالد  ،ولكن نار الثورة أحرقت بسرعة إلى دول شمال
 ،أفريقيا مثل مصر وليبيا والسودان وحتى إلى سوريا واألردن والبالد الملكية هللا البحرين تراوحت .في ميدان التحرير )الثورة( في القاهرة
عاصمة مصر  ،اصطدم فريق مظاهرة كبير ردا ا على دعوة تويتر بعدد من الضحايا .خطاب مبارك  ،الذي حاول إخماد المظاهرة  ،أدى إلى
.نشوب حريق هائل  ،وفي النهاية استقال الرئيس مبارك ) فبراير  /شباط (2011
سميت وسائل اإلعالم الغربية بسلسلة من الظواهر "الربيع العربي" .الربيع العربي يلهم الناشطين المناهضين للحكومة من دول الشرق األوسط
الذين كانوا يختبئون تحت طغيان نظام الديكتاتورية  ،كما تعرض الرئيس صالح لمظاهرات مناهضة للحكومة في اليمن  ،وشاهد في النهاية
في الجماعات القبلية ومساعديه في األسرة .أنا أفرج عنه وتراجعت .وكانت الناشطة التي كانت رائدة في المظاهرة المناهضة للحكومة هي
.السبيل إلى الرتفاع لدرجة أنها فازت بجائزة نوبل للسالم في ذلك العام

(تتمة)
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