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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()51
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 ) 51( 8-6قصير مأدبة الربيع
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
تم تسمية "الربيع العربي" من قبل الدول الغربية  ،وال سيما من قبل وسائل اإلعالم أو المثقفين .وقد تم تعريفه على أنه حركة مقاومة وتحول
ديمقراطي من قبل المواطنين ضد طغيان الديكتاتوريين في الشرق األوسط ودول شمال أفريقيا .استخدمت كلمة "الربيع" في المشهد السياسي
في الحركة الديمقراطية التشيكية في ظل الحرب الباردة للمرة األولى  ،والتي يطلق عليها "ربيع براغ" .الكلمة تعني المعنى اإليجابي
والمنفتح .أصبح رمزا لحركة المقاومة ضد الشيوعية في االتحاد السوفياتي .أصبح إعالم أوروبا الغربية نرجسيًا للكلمة نفسها .في عام 1968
تم هدم ربيع براغ من خالل تدخل االتحاد السوفياتي .ولكن في عام  1989وقعت الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا وتوحيد شرق وغرب
.ألمانيا في العام التالي .كانت الدول الغربية مقتنعة بأن الديمقراطية كانت إيديولوجية صحيحة تما ًم ا وأن ربيع براغ كان رائدها
ربيع براغ" جعل شعوب أوروبا الغربية تعتقد أن الربيع العربي سينجح أيضًا بال شك .ومع ذلك  ،ال يمكن إنكار أن الربيع العربي جلب"
المزيد من الفوضى والركود السيئ إلى كل بلد من ذي قبل .ويظهر التاريخ البشري أن الراديكالي يسعى إلى مزيد من اإلصالح  ،ويهدف
التيار المحافظ إلى قيامة أيام قديمة جيدة .اعتادوا على محاربة بعضهم البعض  ،وانزعج المجتمع على الفور بعد اإلصالحات الرئيسية .مع
األخذ بعين االعتبار أن الحركة الديمقراطية التشيكية استغرقت أكثر من  20سنة  ،فقد يكون من السابق ألوانه الحكم على المعنى التاريخي
".للربيع العربي .بعد عشرين سنة من اآلن قد تتحول الدول العربية إلى ديمقراطية نمط غربي .لكنه سيكون بالضبط "إن شاء هللا )إذا شاء هللا(
ومع ذلك  ،لن يكون من المعقول في هذه اللحظة تقييم كال البلدين اللذين تأثرتا بالربيع العربي والتي لم تكن كذلك .ثالث هويات من العالم
.العربي" .الدم )العرق(" " ،القلب )العقيدة الدينية(" و "الدماغ )األيديولوجية(" من شأنه أن يوضح طبيعة كل دولة عربية
في مصر  ،تم تنظيم المظاهرة بشكل رئيسي من الطالب في ميدان التحرير )الثورة( في القاهرة في يناير  .2011كان بالضبط نفس التوقيت
وسعت التظاهرة  SNS ،مع "ثورة الياسمين" في تونس .في أعقاب أصوات الطالب الشباب الذين دعوا إلى المشاركة في التظاهرة من قبل
نطاقها ومأل ساحة التحرير .صاحوا وهم يلوحون بأعالمهم ويرددون الشعار" .كفاية )نشعر بالملل(!" لقد طلبوا استقالة الرئيس مبارك .قوات
األمن  ،أتباع الرئيس مبارك  ،لم تطغى على المتظاهرين .أظهر ضباط الشرطة في الموقع موقفًا ودي ًا تجاه المتظاهرين في البداية .لقول
.الحقيقة  ،كان الضباط أنفسهم أيضا "كفاية" للرئيس
مبارك  ،الذي استسلم إلقناع الرأي العام  ،استقال من الرئيس في فبراير  .2011ثم تم القبض عليه بتهمة صنع المال غير القانوني واحتجازه
في السجن .استمرت المظاهرة لفترة من الوقت وأصبحت الحكومة عاطلة .يأمل المواطنون في العودة إلى حياة طبيعية وهادئة .أمرت قوة
األمن برفض المظاهرة .كان الطالب في حالة من النشوة في تلك اللحظة نتيجة لتحقيق تراجع مبارك .ولكن من المؤسف أنه لم تكن لديهم رؤية
.أو آراء واضحة بشأن ما ينبغي عمله بعد ذلك أو أنهم أصروا على رأي مختلف
كان اإلخوان المسلمون هم الذين حصلوا على السلطة .تقلصوا في الفجوة بين المواطنين والطالب .كان اإلخوان المسلمون قد ترسخوا في
حياة المواطن كمنظمة مساعدة متبادلة للمسلمين .ردا ً على االنتخابات العامة  ،شكلوا حزبا ً سياسيا ً  ،هو "حزب الحرية والعدالة" .من ناحية
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.أخرى  ،يهدف الطالب والمثقفون إلى تأسيس حزب سياسي ليبرالي
كن المفكرين البارزين للحركة الليبرالية قد نفيوا إلى أوروبا الغربية خالل نظام مبارك .لقد اعتادوا على الحياة الحرة واآلمنة هناك .كانوا
مثقفين جدليين دون عمل ولم يستطيعوا فهم ألم المواطنين الذين بقوا في مصر .لم يتمكنوا من تنظيم الحزب السياسي الموحد ولم يتمكنوا من
على الرغم من أنهم يستطيعون  SNS.التنسيق مع المواطن العادي الذي عانى من االستبداد .الطالب الذين لديهم الكثير من الثقة في السلطة
حشد مظاهرة واسعة النطاق  ،إال أنهم ال يستطيعون جعل الناس ينضمون إليها .كان عليهم أن يقفوا إلى جانب جماعة اإلخوان المسلمين الجيدة
التنظيم التي تولت القيادة .رثى الطالب أن الثورة اختطفت من قبل اإلخوان المسلمين .صحيح أن الشباب نشروا أخبار مأساة االنتحار للشباب
وقادوا حركة "الربيع العربي" .ومع ذلك  ،ال تزال األيديولوجية الديمقراطية غير متجذرة في المجتمع اإلسالمي كما  SNSالتونسي من قبل
هو الحال في أوروبا أو الواليات المتحدة .الشرق األوسط ال يزال العالم العربي هو المجتمع الذي يهيمن عليه الدم من العرقية واإليمان الديني
.باإلسالم

الحرية والعدالة حقق حزب اإلخوان المسلمين نصرا ً ساحقا ً في أول انتخابات نزيهة في التاريخ المصري .بيد أن فترة حكم الرئيس محمد
مرسي قد استغرقت سنة واحدة فقط .مرسي مع خبرة سياسية قليلة أغمي عليه مرارا وتكرارا من إدارة السياسة االقتصادية .باإلضافة إلى ذلك
تم ترك قلب الشعوب تماما ً من جماعة اإلخوان المسلمين بسبب محاباة األقارب ألعضائها .تظاهر ال شباب مرة أخرى في الشارع .أصبح ،
المجتمع المصري مضطرب ًا .سحب الناس من رئيسهم الذي انتخب منذ عام واحد فقط .أمسك عبد الفتاح السيسي  ،القائد العسكري  ،بالسلطة
عن طريق االنقالب العسكري ونفى مرسي .لقد عادت الحكومة العسكرية مرة أخرى .عادت مصر إلى النظام العسكري بقوة قوية .انتهى
الربيع العربي في مصر في عامين .رحب الناس بحماس السيسي والمجتمع الدولي بما في ذلك الدول الديمقراطية الغربية رحبت االستقرار
.السياسي واالقتصادي في مصر الذي كان زعيم العالم العربي
كان مصير "الربيع العربي" في بلدان الشرق األوسط األخرى أقصر بكثير من مصر .سقط الكثير منهم في الفوضى والفوضى .بعد سقوط
القذافي في ليبيا  ،تدفق عدد كبير من األسلحة إلى السوق السوداء وأسفر عن حرب أهلية بين القبائل .نفس الشيء في اليمن .الرئيس صالح نفي
في الخارج .ساعدت المملكة العربية السعودية  ،كوسيط  ،في تأسيس حكومة مؤقتة جديدة .ولكن مع كون اليمن هو المجتمع القبلي  ،اكتسبت
الجماعات الحوثية زخما وانضم الرئيس السابق صالح إلى التمرد الحوثي واحتلت العاصمة صنعاء .هربت حكومة هادي المؤقتة إلى عدن
وتمكنت من االحتفاظ بسلطة بدعم من غارة جوية قادتها قوات التحالف بقيادة سعودية .من معايير السالم في المجتمع الدولي  ،وصم اليمن
.كدولة فاشلة مثل ليبيا
سوريا ستكون أفضل مثال على الربيع العربي المنتهي في دولة فاشلة .في سوريا  ،تم تقسيم القوى السياسية  ،بما في ذلك إدارة األسد  ،والدولة
اإلسالمية )داعش(  ،والقوات السنية المناهضة للحكومة  ،إلى عدة فصائل .في نفس الوقت كان هناك قتال بين القوى الدولية التي شاركت في
 ،القتال بحثا ً عن الهيمنة .دمرت الدولة اإلسالمية تقريبا من خالل التعاون الدولي  ،ولكن في حين استغرق الغرب والدول العربية السنية وقتا
 ،استعاد نظام األسد مع الدعم الروسي السلطة .كشفت القوى ال ديمقراطية في سوريا  ،التي كان من المتوقع أن تكون رابيا ً في الربيع العربي
.أنها عجزت وتضاءلت تماما ً
"ماذا كان "الربيع العربي"؟ هناك نقاش ال نهاية له حتى اآلن .كلمة "الربيع" تبدو حلوة .الكلمة تسبب سوء الفهم .يستخدم الغربيون "الربيع
والديمقراطية في نفس الم عنى السياسي .يصرون على أن الديمقراطية هي األيدلوجية الصحيحة في المجتمع الحديث .إذا كان األمر كذلك  ،لماذا
.يجبرون على نظرية خاصة بهم ينكرون الثقافة المختلفة؟ هم ليسوا كرماء لآلخرين
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.على أية حال  ،يمكن القول أن "الربيع العربي" كان مأدبة ربيع قصيرة في عام 2011

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
الدول الغربية المتقدمة )وخاصة وسائل اإلعالم والمثقفين( "الربيع العربي" هو حركة مقاومة من السكان ضد طغيان الديكتاتور في الشرق
"،األوسط وشمال أفريقيا ،وقد تميزت تعرف بأنها سياسة الحركة الديمقراطية .كنا في الفروق اإليجابية وفتح الساحة السياسية مع كلمة "ربيع
فإن جمهورية التشيك الحركة الديمقراطية "ربيع براغ" الحرب الباردة هذه هي المرة األولى ربما .أصبح رمزا ً لحركة مقاومة الشيوعية
السوفياتية ضد الطغيان  ،وأصبحت وسائل اإلعالم الغربية األوروبية نرجسية في هذه الكلمة" .ربيع براغ" لعام  ،1968ولكن تم الدوس
لألسف من التدخل السوفياتي ،يتم إنشاء "الثورة المخملية" في نفس جمهورية التشيك بعد  21عاما ،في العام التالي لتحقيق موحد ألمانيا
الشرقية وألمانيا الغربية والدول األوروبية الغربية هي أتباع بأنفسهم كنت مقتنعا بأن الديمقراطية هي الفكر الصحيح تماما وأن ربيع براغ كان
.رائدا في ذلك
بعد إخفاء ربيع براغ  ،اعتقد األوروبيون الغربيون أن "الربيع العربي" نجح بالتأكيد ولم يشك في ذلك .ومع ذلك  ،ال يمكن إنكار أن "الربيع
العربي" جلب المزيد من الفوضى والركود السيئ إلى كل بلد من ذي قبل .مباشرة بعد إصالحات كبرى  ،فإن كل من القوى المتطرفة التي
تسعى إلى المزيد من اإلصالح والدعوة إلى إعادة إحياء شيخوخة جيدة سوف تنهار  ،وسوف يحدث االرتباك في التاريخ .وبالنظر إلى أن
الحركة الديمقراطية التشيكية استغرقت أكثر من  20سنة  ،فقد يكون من السابق ألوانه إجراء تقييم تاريخي للربيع العربي .قد تتحول الدول
").هللا يعلم فقط(  "Inchallerالعربية بعد عشرين سنة من اآلن إلى ديمقراطيات أوروبية غربية .هذا هو بالضبط
 ،ومع ذلك  ،سيكون من غير المجدي تقييم "الربيع العربي" كما هو اآلن .بلد يعيش "الربيع العربي" مبني على ثالث هويات للشرق األوسط
رأيي " ،الدم )العرقية(" " ،القلب )اإليمان(" و "الحكمة )األيديولوجية("  ،الدول التي لم تشهد بالنظر إلى بلدان المنطقة العربية  ،بما في ذلك
.أشياء مختلفة  ،ستظهر أشياء مختلفة
في حالة مصر  ،تم تنظيم مظاهرة تتمحور حول الطالب في ميدان التحرير )الثورة( في القاهرة في يناير  ، 2011بالتزامن مع االنتهاء من
وسع العرض التجريبي نطاقه ومأل  SNS ،ثورة الياسمين" في تونس .واعتمادًا على أصوات الشباب الذين ينادون بالمشاركة التجريبية في"
ساحة التحرير .صاحوا وهم ّ
يهز ون أعالمهم وتلفظوا بـ "فقية )أكثر بكثير !(!" يسألون عن استقالة الرئيس مبارك ! قوات األمن العسكرية  ،أم
السيد مبارك  ،لم تتحرك في بادئ األمر  ،حتى أن ضباط الشرطة في الموقع كانوا يتمتعون أيضا ً بأجواء ودية في المتظاهرين .لقول الحقيقة
 .كانوا " فقية" للرئيس ،
مبارك  ،الذي توقف عن القدرة على مقاومة الرأي العام  ،استقال من الرئيس في فبراير وتم اعتقاله فيما بعد بتهمة التجميع غير القانوني
للممتلكات وتم احتجازه في السجن .وفي غضون ذلك  ،استمرت المظاهرة  ،كما تم القبض على الوظيفة الوطنية  ،وال يمكن تجاهل أمن
المدنيين الذين طلبوا العودة إلى حياة هادئة ودعت قوات األمن إلى هدم المتظاهرين .كان المتظاهرون من الشباب في هذا الوقت في حالة نشوة
.النشوة )حماسة النشوة( مع نتيجة الفوز مبارك التراجع  ،ولكن لم يكن هناك رؤية واضحة أو آراء مقسمة على ما ينبغي القيام به بعد ذلك
لقد كان اإلخوان المسلمون الذين أظهروا إحساسً ا بالوجود عن طريق تقسيم الفجوة بين وعي هؤالء المواطنين والطالب .كانت العائلة الكورية
قد ترسخت في الحياة المدنية كمنظمة مساعدة متبادلة للمسلمين )المسلمين(  ،ولكن استجابة لقرار تنفيذ انتخابات عامة حرة  ،أطلقت منظمة
.سياسية "حزب حرية عادلة" تهدف الى .ردا ً على هذا  ،كان الطالب والمثقفون يهدفون إلى تأسيس أحزاب سياسية ليبرالية
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لكن منظري الحركة الليبرالية المنفيين إلى أوروبا الغربية خالل نظام مبارك كانوا معتادين على الحياة الحرة واآلمنة هناك .لقد كانوا مخابرات
بارعة ولم يتمكنوا من إنشاء منظمة تخلو بشكل واضح من الوعي مع المواطن العادي الذي عانى من االستبداد في مصر .ال يمكن للطالب
أن يكونوا قوة لتحريك الشعب كله بعد كل شيء  ،على الرغم من أنه كان من الممكن تحريك المظاهرة  SNSالذين كانوا مفرطين في قوة
على نطاق واسع .شاهد الطالب جماعة اإلخوان المسلمين المنظمة والتنفيذية أخذوا المبادرة وأعربوا عن أسفهم ألن "الثورة قد اخت ُطفت" .كان
 ،وكانوا يقودون حركة "الربيع العربي"  ،لكن في أوروبا والواليات المتحدة  SNSالشباب هم الذين انتشروا انتحار الشباب التونسي من قبل
فإن أيديولوجية " ساتوشي" المسماة بالديمقراطية ليست جذورها في المجتمع اإلسالمي .قد يكون سببا .ال يزال الشرق األوسط العربي هو العالم
.الذي تسيطر عليه القبائل )الدم( واإلسالم )قلب(
وكان حزب خالية من المعرض لجماعة اإلخوان مسلم حصل على تأييد ساحق في انتخابات نزيهة ما قيل ألول مرة مصر التاريخ ،ولكن لم
سوء اإلدارة في اإلدارة  Murushiالعصر ال تستمر سوى أكثر قليال من عام .وتتكرر التجربة السياسية قليال  Murushiالرئيس
االقتصادية ،وأذهان الجمهور مع السياسة المحسوبية إلى مزيد اجب أقارب اإلخوان كان بعيدا تماما عن جماعة اإلخوان مسلم .أصبح ال شباب
في مظاهرة المضطرب الثانوية مرة أخرى .الجماهير أسفل اسحب قليال قبل عام واحد إلى الرئيس نفسه اختار ،تم اختيارها من العودة إلى
هنا في مصر العودة إلى  Murushi.الحكم العسكري أو من شأنها أن ألو .وتجرأ الجيش القائد العام للرئيس شيشي االنقالب ،وقال انه أقيل
،السلطوية حكومة عسكرية ،و "الربيع العربي" في مصر وانتهت في غضون عامين .الشعب نرحب ترحيبا حارا في شيشي ،والمجتمع الدولي
.بما في ذلك الديمقراطيات الغربية أيضا القائد السياسي واالقتصادي العربي مصر ومرحبا بكم في االستقرار
الربيع العربي" لبلدان الشرق األوسط بخالف مصر هو أقصر  ،ولكن هناك المزيد من الحاالت التي تقع في فوضى الفوضى واالضطراب"
بعد ذلك .بعد انهيار القذافي في ليبيا  ،تدفقت كمية كبيرة من األسلحة إلى السوق السوداء  ،وتطورت إلى حرب أهلية بين القبائل المحلية .أيضا
في اليمن  ،تم نفي الرئيس صالح في المملكة العربية السعودية كوسيط  ،المملكة العربية السعودية خرجت وحكومة جديدة تأسست تحت
الرئيس المؤقت حيدري  ،ولكن في المجتمع القبلي اليمن اكتسبت الفصائل فوزيوس زخم  ،الرئيس السابق صالح انضم أيضا واحتل العاصمة
صنعاء أنا فعلت هرب نظام هاردي إلى عدن وتمكن من الحفاظ على حالة من القتال التعسفي للقوات المتحالفة العربية مثل المملكة العربية
.السعودية  ،ومن معايير سالم المجتمع الدولي  ،وهو مختوم بفشل الدولة مع ليبيا
سوريا ستكون أفضل مثال على "الربيع العربي" الذي انتهى في دولة فاشلة .في البالد  ،تم تقسيم إدارة األسد  ،والدولة اإلسالمية )الدولة
اإلسالمية(  ،والقوات السنية المناهضة للحكومة إلى أربعة أضعاف  ،وكان هناك أيضا صراع من أجل التفوق الذي شارك في محاربة قوة
 ،المجتمع الدولي .دمرت داعش تقريبا من قبل التعاون الدولي  ،ولكن في حين أن الغرب  ،والدول العربية  ،والدول األوروبية أصبحت سلمية
 ،فإن نظام األسد  ،الذي تلقى الدعم الروسي  ،وصل إلى السلطة .إن القوى الديمقراطية في سوريا  ،التي كانت متوقعة كحامل للربيع العربي
.كشفت عن نقص القدرة وتم دفنها بالكامل
ال يوجد بالتأكيد جدل حول ماهية "الربيع العربي" .ال  ،بل يمكن القول إن كلمة حلوة مثل "الربيع" تسبب في سوء الفهم .وضعت الدول الغربية
على "الديمقراطية" اإليديولوجية التي يؤمنون بها في كلمة "الربيع" .يصرون على أن الديمقراطية هي الشيء الصحيح تماما في المجتمع
الحديث .إذا كان األمر كذلك  ،فهل ال ينكرون القيم المتباينة للدول حول العالم  ،يدفعون بالمطلق ) ويؤمنون( بقيمة الدول الغربية؟
.على أي حال  ،ما يمكنني قوله هو أن "الربيع العربي" كان ربيع حزب قصير
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