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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()52
الفصل  : 6علم األنساب من اإلرهاب اإلسالمي
 ) 52( 9-6تعمق الفوضى في الشرق األوسط
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate

كان الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية عالما يتنازع فيه العرب وإسرائيل .لذلك  ،كان من السهل تفريق العدو عن الحليف .كانت
إسرائيل العدو الوحيد للعالم اإلسالمي حيث كانت الدول العربية وإيران وتركيا لديها نفس الدين  ،على الرغم من أن العرق واللغة والثقافة
كانت مختلفة بعضها عن بعض .ظنوا أنهم حليف موحد ضد إسرائيل .كانت الواليات المتحدة حليفًا وثيق ًا إلسرائيل  ،لذلك اعتبرت العديد من
دول الشرق األوسط الواليات المتحدة العدو .هذا هو  ،حليف العدو هو عدو .ومع ذلك  ،بما أن الواليات المتحدة بعيدة جيولوجيا ً عن الشرق
األوسط  ،كانت هناك دولة حليفة للواليات المتحدة مثل إيران من نظام الشاه .في غضون ذلك  ،اعتمدت مصر نظام عبد الناصر على االتحاد
.السوفييتي
كانت االنتصارات الساحقة إلسرائيل من خالل حروب الشرق األوسط في أعوام  1948و  1956و  1967و  ، 1973والثورة اإليرانية
عام  1979التي غيرت وجهات نظر العدو أو الحليف .بعد انتصار إسرائيل  ،كانت التوترات في الدول العربية تميل إلى داخل العرب .كان
التوتر بين الدول العسكرية العلمانية مثل مصر والعراق والدول الملكية الدينية مثل المملكة العربية السعودية .عالوة على ذلك  ،عندما ولد
.نظام الخميني للطائفة الشيعية في إيران  ،وقع صراع طائفي بين الشيعة والسنة .الدول الشيعية في إيران وسوريا قد استعدت ضد الدول السنية
ولجعل المشكلة معقدة  ،كانت البحرين تحت سيطرة أقلية ملكية سنية .وفي سوريا قامت طائفة العلويين من األقلية الشيعية بقمع الشعب السني
.والكردي .في العراق حكم األقلية السنية األغلبية الشيعية .في هذه البالد تم عكس السلطة السياسية من قبل األقلية
ونتيجة لذلك  ،في الحرب العراقية اإليرانية  ،ظهر الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة باإلضافة إلى المواجهة العرقية بين العرب والفرس من
نسختين .من الغريب أن دول الخليج الملكية أيدت الدولة العلمانية في العراق .ردا ً على ذلك  ،دعمت إيران سوريا .في لبنان جرت حرب
بالوكالة بين سوريا وإسرائيل .كما هزمت إيران النظام السني األوتوقراطي في العراق ودول الخليج التي تحرض الشيعة المقيمين في هذه
.الدول .باإلضافة إلى ذلك  ،دعمت الواليات المتحدة التي كرهت الخميني إليران الديكتاتورية في العراق وترك مبادئها الديموقراطية من جهة
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عدو ا للعراق وواجهت بمفردها .بالنسبة لدول الخليج  ،فإن عدو )العراق( هو عدو نفسه .تم تغيير المواجهة البسيطة السابقة
كانت إيران ً
إلسرائيل اليهودية مقابل الدول اإلسالمية بما في ذلك العرب والفرس إلى مرحلة أخرى .كانت المواجهة الجديدة شيعة )إيرانيين( ضد السنة
)العرب( في منطقة الشرق األوسط .كانت إيران وسوريا في نفس الوضع .إسرائيل كانت عدو سوريا والعراق كان عدو سوريا .هذا العدو كان
عدو الوقت .كانت إسرائيل عدو إيران وفي الوقت نفسه كانت سوريا حليف إيران .قد يبدو من المضحك أنه بالنسبة للسعودية كانت إيران
عدو ا كان يتقاسمه مع إيران وسوريا .تم تغيير المواجهة الثنائية البسيطة في الماضي إلى
وسورية هما العدو  ،وفي الوقت نفسه كانت إسرائيل ً
.مرحلة متعددة الحدود
في عمر أربع حروب في الشرق األوسط  ،كانت المواجهة ثنائية بين اليهود والدول العربية اإلسالمية .ولكن بعد الحروب كان للنزاع في
الشرق األوسط ثالثة أو أربعة محاور للمواجهة .تغيرت البيئة السياسية تماما من المواجهة الثنائية إلى الحدود المتعددة الحدود .ما إذا كان عدو
عدو ا أم حليفًا؟ لم يكن هناك شيء واضح بعد اآلن .أصبح الصراع طبقات متعددة .ومع ذلك  ،تم
عدو ا؟ هل كان صديق العدو ً
العدو حليفًا أم ً
.تصنيف التمييز بين العدو أو الحليف حسب البلد حسب البلد .لذلك  ،كان ال يزال من الواضح لكل بلد من الحلفاء ومن هو العدو
ومع ذلك  ،عندما وقع النزاع بين الحكومة والمنظمة المناهضة للحكومة داخل دولة واحدة  ،كان من الصعب على الدول األخرى التمييز بين
العدو أو الحليف .وأصبحت المشكلة أكثر تعقيدا إذا انقسمت المنظمة المناهضة للحكومة إلى عدة فصائل وتضارب بعضها البعض أو أنها
عاشت معا ولكن عوالم مختلفة .في سوريا  ،تجولت القوى العظمى للواليات المتحدة وروسيا والقوى اإلقليمية إليران أو تركيا أو المملكة
) (ISالعربية السعودية في أي طائفة تدعمها .الحكومة الشرعية أو قطاع ) قطاعات( المعارضة .عالوة على ذلك  ،أعلنت الدولة اإلسالمية
من جانب واحد عن قيام الدولة بتجاهل الحدود التقليدية .تصبح المشكلة معقدة بشكل غير محدود .سوريا في الوقت الحاضر هي معادلة متعددة
.الحدود صعبة الحل

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
كان الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية عالما يتنافس فيه العرب وإسرائيل .هناك  ،التمييز بين العدو والحليف واضح  ،أعداء العرب
وإيران وتركيا  ،الذين دينهم )اإلسالم( هو نفسه على الرغم من أن الجماعات والثقافات العرقية هي نفسها  ،كانت إسرائيل فقط  ،وكان كل
.منهما اآلخر صديقًا .وبما أن الواليات المتحدة هي جانب من إسرائيل )العدو(  ،فإن المنطقة العربية اإلسالمية تعتبر الواليات المتحدة العدو
هذا هو  ،حليف العدو هو عدو .ومع ذلك  ،بما أن الواليات المتحدة متباعدة  ،فهناك بلد أصبح أول أم أمريكي في الشرق األوسط مثل إيران
.لنظام شير  ،بينما انتشرت مصر من نظام القشرة إلى االتحاد السوفياتي
العدو ،تغيرت تركيبة الحليف هو انتصار إسرائيل الساحق في حرب الشرق األوسط خالل النظام الرابع ،كان أكثر من الثورة اإلسالمية
اإليرانية .إسرائيل من االنتصار في الدول العربية ولدت التوتر بين مصر والدولة العسكرية العلمانية والنظام الملكي االستبدادي ،مثل المملكة
العربية السعودية ،مثل العراق .مزيد من الكنيسة والدولة األمة مباراة من النظام الشيعي الخميني ولد في الثورة اإليرانية ،وقد ظهرت المواجهة
الطائفية مع إيران وسوريا في العراق ودول الخليج والشيعة السنة لالستيالء على رأس الفريق .في البحرين أدى إلى تعقيد المشكلة هي العراق
واألمة الملكي الخليج للهيمنة األقلية السنية السكان الشيعة هي األغلبية ،األقلية الشيعية عالوي مسلم من ناحية أخرى ،سوريا بشار األسد )األب
.واالبن ( غير أن ظاهرة انعكاس األقلية واألغلبية التي تتولى السلطة الحقيقية يقام أسفل المجموعات العرقية السنية والكردية حدث
ونتيجة لذلك  ،في الحرب العراقية اإليرانية  ،تم إحراق تركيبة الصراع الطائفي المسماة الشيعة والسنة باإلضافة إلى المواجهة العرقية بين
العرب والفرس )إيران(  ،والنظام الملكي ّ
يعز ز دول الخليج الدولة العلمانية في العراق .لقد نزلتنا .ردا ً على ذلك  ،دعمت إيران سوريا
. .بطريقة مساعدة  ،ووجهت سوريا وحرب إسرائيل على العدوان في لبنان  ،وهزمت نظام كل دولة باستخدام الشيعة في العراق ودول الخليج
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.باإلضافة إلى ذلك  ،علقت الواليات المتحدة كره الخميني فكرة الديمقراطية ودعمت الديكتاتورية في العراق
 ،وهكذا  ،في منطقة الشرق األوسط  ،لدى إيران والعراق عالقة عدائية مباشرة  ،عدو الحليف )العراق( )إيران( بالنسبة لدول الخليج هو العدو
وتكوين حيث يوجد األعداء والحليفون في منطقة واحدة تسمى إسالم الشرق األوسط .أصبح ذلك .أصبحت مواجهة ثنائية بسيطة بين الدول
اإلسالمية السابقة وإسرائيل معقدة من خالل الطوائف .ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إليران من الموقف المعاكس .هذا هو عدو الحليف
)سوريا( )إسرائيل( هو العدو  ،وحليف العدو )العراق( )دول الخليج مثل السعودية( هو العدو .والغريب أن إسرائيل  ،إسرائيل  ،عدو سوريا
.ال تزال عدوا ً ،
حتى اندالع حرب الشرق األوسط  ،بدا أن صراعا في اتجاهين بين اإلسالم العربي وإسرائيل هو مواجهة ثالث أو أربع فصول خالل فترة
الحرب العراقية اإليرانية .ما إذا كان عدو العدو هو صديق أو عدو  ،أو صديق العدو أو عدوه لم يعد واضحا .ومع ذلك  ،في حين تم تقسيم
.الصراع إلى طبقات  ،فإن التمييز بين األعداء والحليف هو وحدات قطرية  ،ومن الواضح من هو الحليف ومن هو العدو لكل منهما
ومع ذلك  ،عندما يأتي النزاع إلى صراع عسكري بين الحكومة والمنظمة المناهضة للحكومة داخل دولة واحدة  ،سيكون من الصعب على
الدول األخرى التمييز بين األعداء واألجانب اعتمادًا على أي واحد سوف يتحملونه .وتصبح المشكلة معقدة إذا انهارت المنظمة المناهضة
 ،من جانب واحد عن إقامة الدولة  ،متجاهلة الحدود التقليدية ) (ISللحكومة أو كانت أسرة مصاحبة لنفس الحلم .أعلنت الدولة اإلسالمية
باإلضافة إلى الواليات المتحدة روس في القوة العظمى والقوى اإلقليمية إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية  ، ،تصبح المشكلة معقدة
.دون الحد لحل معادلة متعددة الحدود .هذه هي سوريا الحالية
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