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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ( 56الخاتمه)
السالم على األفق )7-3 (56
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
يتوقع الناس أن الحياة السلمية والسالمة ستتبع "الربيع العربي" .لكن الربيع العربي أنتج بشكل هائل الجئون هائلين في الشرق األوسط لم
يسبق لهم مثيل من قبل .عاش الناس بوضوح في مسقط رأسهم من قبل .لكن عندما وقعت الحرب األهلية في بالدهم  ،لم يكن لديهم خيار سوى
الهروب عبر الحدود .أوال ا  ،كانت حدودهم نتاج اتفاقية سايكس-بيكو الموقعة بين المملكة المتحدة وفرنسا في عام  .1916وقد تم رسم
.الحدود قبل والدتهم .اآلن  ،كانت الحدود تتالشى تحت أعينهم من قبل الدولة اإلسالمية )داعش(
يمكن للشعب الياباني المحاط بالبحر وعدم وجود خطوط حدودية أرضية االستمتاع بالسالم المشترك .لذلك  ،من الصعب جدا ا على اليابانيين
.فهم آالم الالجئين في الشرق األوسط الذين عانوا من النزاع حول الحدود األرضية وتم طردهم من مسقط رأسهم
حتى لو تم كسر دولة قومية  ،فإن األنهار والجبال تبقى ".هذه المرحلة هي واحدة من طريقة التفكير الشرقية .يبدو من الصعب أن نشارك"
نفس الرأي في عالم التوحيد لإلسالم .بين كبار السن من العرب " ،إن شاء هللا )إذا كان حسن النية(" مقبول على نطاق واسع لمصيره .لكن
الشباب غير قادرين على قبول فلسفة سلبية مثل والديه .يغضب من التناقض وعدم المساواة في العالم العلماني .يعتقد أن السماء الموعودة في
.اآلخرة .يرتكب التفجير االنتحاري الذي يصنع شهيداا بنفسه ويهرع إلى السماء
لإلنترنت .إنهم  SNSالشباب الذين يفضلون تكنولوجيا المعلومات بدالا من االستشهاد يبحثون عن اإلصالح االجتماعي من خالل استخدام
.لإلطاحة بالدكتاتورية .هزم جيل الشباب الديكتاتورية .كان ما يسمى الربيع العربي  SNSيدعون إلى مظاهرة مناهضة للحكومة من خالل
لكن الحركة لم تستمر .لماذا ا؟ وقد ثبت أن المجتمع قد تم تفعيله بسهولة عند االتصال باإلنترنت .كان تفعيل المجتمع سهالا  ،لكن تغييره لم
.يكن سهال ا
في العالم العربي  ،تم االستيالء على نتائج الحركة الديمقراطية الطالبية من قبل القوى القبلية أو القوى الدينية .أعربت القوى الديمقراطية عن
 ،أسفها ألن ثمارها قد سرقت .هذه كانت حقيقة العالم العربي واإلسالمي الحديث .في العالم العربي اإلسالمي  ،ترسخت روابط "دم" القبيلة
ورابطة "دين" اإلسالم بقوة .لكن لم يكن هناك أي رابطة " أيديولوجية" مثل الديمقراطية  ،فاإليديولوجيا هي نتاج حكمة مكتسبة  ،ومع ذلك  ،ال
يمكن حل الصراع من خالل روابط "الدم" أو رابطة "الدين"  ،إذا ما ولدت أي أيديولوجية جديدة .الشرق األوسط  ،الذي ليس بالضرورة نتا اج ا
.ألوروبا الغربية مثل الديمقراطية  ،قد يكون من الممكن فتح الباب أمام السالم
يمكن سماع تغريدة المواطنين العاديين .يقولون أن عصر الدكتاتورية الطويل والشديد قبل الربيع العربي كان أكثر سلما ا من اآلن .انطالقا من
.حالة الفوضى في هذه األيام  ،هناك بعض الحقيقة في القصة .السالم في الحرية قصير والسالم في الظلم يدوم طويال .إنها مفارقة ساخرة
)النهاية(
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كبير ا في الشرق األوسط لم يسبق له مثيل من قبل .عاشوا بشكل متواضع في مسقط رأسهم ولم
من المفارقات أن "الربيع العربي" قد أنتج الجئ اا
ا
يكن لديهم خيار سوى الهروب عبر حدودهم بشكل ال يمكن تجنبه .في المقام األول بالنسبة لهم  ،كانت "الحدود" هي التي تم تسليمها بشكل
تعسفي في المكان الذي وقعت فيه إنجلترا وفرنسا اتفاقية سايكس · بيكو ولم يتمكنوا من الوصول إليها قبل والدتهم .واآلن " ،داعش )الدولة
.اإلسالمية(" ستقوم "بحل" الحدود أمام أعينهم
معاناة الجئي الشرق األوسط الذين يقعون ضحية للصراع ويطاردون بعد مدينتهم بسبب حدودهم  ،كما يحاصرهم اليابانيون المحيط وليس لديهم
.خطوط حدودية أرضية وبالتالي يتمتعون بالسالم المشترك من الصعب جدا فهمه
.فواصل البلد وهناك نهر جبلي" هو الفكر الشرقي .ومع ذلك  ،يبدو من الصعب الحصول على هذه النظرة للطبيعة في عالم اإلسالم التوحيد"
بين كبار السن من العرب " ،كل هذا هو أيضا فكر هللا" هو مقبول بقدر ما هو مصير  ،ولكن الشباب الذين استياء غضب الدائرة الداخلية لهذا
".التناقض وعدم المساواة في هذا العالم هي العالم القادم الموعود لالندفاع نحو السماء  ،هرب إلى التفجيرات االنتحارية تحت اسم "االستشهاد
لإلنترنت .إنهم يدعون  SNSالشباب الذين يفضلون عالم تكنولوجيا المعلومات ال يصبحون إرهابيين ويسعون لإلصالح االجتماعي من خالل
ردا ا على النداء  ،كان "الربيع الشاب" حقيقة أن عددا ا كبيرا ا من الشباب فازوا  SNS.إلى مظاهرة مناهضة للحكومة إلسقاط الدكتاتوريين في
بسحب الدكتاتور في الشارع .ولكن بعد ذلك لن تستمر .لماذا هذا؟ ثبت أن العالم يتحرك بسهولة تامة إذا تم دعوته على اإلنترنت .لكن نقل
.العالم أمر سهل  ،لكن تغيير العالم ليس باألمر السهل
في العالم العربي بقدر ما ترى  ،يتم االستيالء على نتائج الطالب السلطة الديمقراطية من قبل القوى القبلية أو القوى الدينية .القوى الديمقراطية
"تحزن على أن "النتائج قد تم اعتراضها"  ،لكن هذا هو واقع العالم العربي واإلسالمي الحديث .في العالم العربي اإلسالمي  ،فإن روابط "دم
.القبيلة  ،ورابطة "قلب" اإلسالم متجذرة بقوة  ،لكن رابطة "اإلحساس بالشؤون" المسماة األيديولوجية التي تمثلها الديمقراطية مفقودة
األيديولوجيا هي نتاج الحكمة )= العقل(  ،ولكن في الشرق األوسط ليست كذلك .ومع ذلك  ،ال يمكن حل الصراع عن طريق رابطة "الدم" أو
رابطة "القلب" .ليست األيديولوجية بالضرورة ديمقراطية ألوروبا الغربية  ،ولكن ما لم تولد بعض األيديولوجية في الشرق األوسط  ،يبدو أنه
.من المستحيل فتح المنظور التالي للسالم
أسمع صوت العوام بأن عمر الدكتاتورية الطويل والمضيق قبل "الربيع العربي" كان أكثر سلمية مما كان عليه اآلن .قبل حالة الفوضى
.الحقيقية )الفوضى(  ،تلعب بالتأكيد حقيقة جانب واحد .هل هو أن "السالم الحر قصير  ،السالم المزمور يدوم طويال"؟ إنها مفارقة ساخرة
بعد  70عاما من الحرب  ،تغير التاريخ بسرعة .قد يشعر رجل حديث اعتاد على سرعة التغيير مع مرور التاريخ خالل حياته .قبل هذا الوهم
هو السالم األبدي .هل السالم في الشرق األوسط حلم ال يصدق؟ ال أستطيع التوقف عن إنهاء أحالمي  ،وآمل أن يحصل زعيم عظيم على
.بذور الغار من آلهة السالم في يوم من األيام في الشرق األوسط
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