"سالم حبرا على ورق  -بعد الحرب العالمية  2في الشرق األوسط  70سنوات" (جدول المحتويات)
فاتحة
 ) 3( 3-0ثالثة هويات المتدفقة في الشرق األوسط
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
من اآلن فصاعدا ،سأتبع تاريخ الشرق األوسط لمدة  70عاما بعد الحرب وفقا لرأيي الخاص .وأعتقد أن هناك ثالث هويات في الشرق
األوسط .األو ل هو هوية "الدم" .والثاني هو الهوية "الدينية" .وآخرها هوية "أيديولوجية" ،وسأشير في كثير من األحيان إلى هذه الهويات
الثالث في كل فصل ،ولذلك أود أن أشرح بإيجاز هذا.
أوال ،هوية "الدم" هي هوية بيولوجية ،معاصرة ،تسمى دنا .ويعطى ذلك بطبيعة الحال عندما نولد كإنسان .هوية "الدم" هو "العرق".
أكبر سباق في الشرق األوسط هو "عربي" ،ولكن في الشرق األوسط بعض الجماعات العرقية األخرى م ثل العرق التركي والفارسية
تتعايش (على الرغم من أن هناك تعريف "اليهودية" ،ولكن اليهود ال يمكن أن يقال أن "العرق "بالمعنى البيولوجي).
إن العرق ،أي العرق ،مفهوم كبير نوعا ما .عالقة الدم ربط بعضها البعض.أقرب صلة الدم هو األم والطفل ،اإلخوة واألخوات ،وهو ما
يس مى "األسرة" .إذا قمت بالتوسع في عالقات مثل العم ،عمة ،ابن عم ،الخ ،وسوف يكون "األقارب" .عندما تغطي األقارب البعيدة،
وسوف تكون "عشيرة" .وعالوة على ذلك" ،قبيلة" الساحقة "العشائر" ،والوصول في نهاية المطاف إلى فئة "العرقية".
في مجتمع حديث حيث تقدم التحضر ،كما هو موضح في كلمة "األسرة النووية" ،في الوقت الحاضر ،اتصال الدم محدودة في أفراد
األسرة أو األقارب" .عشيرة" أو "قبيلة" شبه مطلق .وال تزال كلمة "المجموعة اإلثنية" ،التي هي أكبر مفهوم ،تستخدم اليوم في كثير من
األحيان ،ولكنها كثيرا ما تستخدم بوصفها شعارا سياسيا  .من ناحية أخرى ،في الشرق األوسط (وخاصة بين الشعوب العربية) ليس فقط
كبار الشخصيات القوية ولكن أيضا المواطنين العاديين استخدام على نطاق واسع هوية "الدم".
إن هوية "الدم" هي هوية خلقية مورثة كدنا ،ولكن من ناحية أخرى ،تكتسب هوية "الدين" و "األيديولوجية" بعد رصيفه.
وفيما يتعلق بالدين في الشرق األوسط ،فإن اإلسالم له تأثير سافر .ليس فقط الجماعات العرقية العربية ،ولكن أيضا الشعب التركي
والفرق الفارسية هم في معظمهم من المسلمين المسلمين .وبطبيعة الحال ،هناك في الشرق األوسط مؤمنون مسيحيون مثل الدولة القبطية
أو اليهو دية المصرية إسرائيل أيضا .كل من المسلمين والمسيحية واليهودية لها طابع مشترك من التوحيد .هم الدين اإلبراهيمي .ولكن
بسبب هذا السبب هناك تاريخ طويل من تكافح بعضها البعض والكراهية .خصوصا المواجهة بين الدول اإلسالمية والدولة اليهودية ال
يمكن أن تتوقع إسرائيل المستقبل.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلسالم في الشرق األوسط الحديث يواجه مواجهة بين الطوائف السنية والشيعية .وعالوة على ذلك ،حتى بين
السنة هناك صراعات بين األصوليين والمعتدلين .وغني عن القول أن الصراع شائع في الميادين الدينية ليس فقط اإلسالم بل أيضا
المسيحية .ننظر إلى الحرب الدينية بين الكاثوليكية والبروتستانتية في العصور الوسطى .ولكن في الشرق األوسط حيث توغلت حضارة
أوروبا الغربية الحديثة ،ال يزال الصراع الديني مشكلة كبيرة بل وشحذ في العصر الحديث للعولمة التي تطورها اإلنترنت.
الهوية الثالثة هي إيديولوجية سياسية أو اقتصادية من حيث المبدأ والتأكيد .بعد أن كان يعفى من عبودية الدين في أوروبا الغربية في
العصور الوسطى ،وقد ظهر الصراع األيديولوجية .من خالل عصر الثورة الصناعية و ميركانتيليسم ،تحولت االيديولوجية إلى
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الرأسمالية .وفي العم لية التاريخية ،أصبح عدم المساواة في توزيع الثروة مشكلة .انتشرت االيديولوجية االشتراكية والشيوعية عالميا.
ظهور االتحاد السوفياتي االشتراكي (االتحاد السوفياتي) من قبل الثورة الروسية قد انتشرت االشتراكية في جميع أنحاء العالم .وكانت
الرأسمالية الغربية واالشتر اكية السوفياتية أصال غير متناسقة في طبيعتها .ولكن من أجل مكافحة االستبدادية النازيين في ألمانيا ،قاتلوا
معا إلطاحة النازية .وانتهت الحرب العالمية الثانية .وبمجرد انتهاء الحرب ،يتعارض التحالف الغربى بقيادة الواليات المتحدة بشكل حاد
مع التحالف الشرقى الذى تق وده السوفيات .كان يسمى "عصر الحرب الباردة" .حتى لو وصفناها "الحرب الباردة" ،في الواقع ،وقعت
الحروب الساخنة كحروب بديلة من كال الجانبين في جميع أنحاء العالم .كما أصبح الشرق األوسط من جبهة المعركة .قبل أن يتحرر
الشرق األوسط من موجة اإلسالم الديني ،اشتعل في ا لحرب األيديولوجية .وقد أدى ذلك إلى زيادة الفوضى.
وأود أن أعيد النظر مرة أخرى في ترتيب السالسل الزمنية بين "الدم" و "الدين" و "األيديولوجية"" .الدم" هو األصيل وراثيا األصلي
كما الحمض النووي .وبالمقارنة ،يتم الحصول على "الدين" و "األيديولوجية" بعد رصيف .في معظم الحاالت" ،الدين" يلتصق باألطفال
خالل الطفولة غير المحظورة .يتم تعميد األطفال المسيحيين ،واألطفال المسلمين يكبرون السمع تهليل من الصالة الكلمات "أذان" من
المسجد .وعلى النقيض من ذلك ،فإن "األيديولوجية" تطبع في أدمغة األفراد من خالل التعليم (وخاصة من خال ل التعليم العالي) ،وبعبارة
أخرى ،تؤخذ هذه العناصر الثالثة من أجل البدء ب "الدم" الخلقي ،ثم "الدين" ،و "األيديولوجية" في وهذا أمر طبيعي.
وبالنظر إلى المستوى الوطني ،فإن األمة العرقية ،والدول الدينية ،والدول األيديولوجية للرأسمالية أو االشتراكية تظهر من وقت آلخر.
في أوروبا الغربية ظهرت ثالثة هويات منفصلة في التاريخ مع فترة زمنية طويلة .لم يظهروا في وقت واحد .ومع ذلك ،في الشرق
األوسط ظهرت ثالث هويات بالتوازي في تاريخ قصير من  70عاما بعد الحرب العالمية الثانية .وقد ولد االضطراب والمأساة في
الشرق األوسط في مثل هذه الظروف .هذا ما أريد أن أقوله.
(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
من هنا فصاعدا ،سأتبع تاريخ الشرق األوسط لمدة  70عاما بعد الحرب في رأيي ،ولكني أعتقد أن هناك ثالث هويات في الشرق
األوسط .واحد هو هوية "الدم" .والثاني هو هوية "القلب" .وآخر واحد هو "جي" الهوية .وسوف أتطرق في كثير من األحيان إلى هذه
الهويات الثالث في كل فصل في المستقبل ،ولكن أود أن أشرح بإيجاز هنا.
إن هوية "الدم" األولى هي هوية بيولوجية يجب أن نطلق عليها أيضا الحمض النووي ،على نحو معاصر ،باعتبارها سمة مميزة بالفعل
عندما ولدنا في هذا العالم كإنسان .هوية "الدم" هي "عرقية" ،أكبرها في الشرق األوسط "عربية" ،ولكن في الشرق األوسط بعض
الجماعات العرقية األخرى مثل التركية والفارسية (إيران) العرق التعايش (على الرغم من أن هناك تسمية "الشعب اليهودي" ،ال يمكن
أن يقال ا ليهودية "عرقية" بالمعنى البيولوجي).
"العرق" يصبح مفهوم كبير نوعا ما ،ولكن "الدم" يبدأ أوال مع عالقة الدم بين الشخص والشخص اآلخر .العالقة األقرب هي األم
والطفل ،اإلخوة واألخوات ،وهو ما يسمى "األسرة" .إذا توسعت إلى عالقات مثل العم والعمته وابن عمه ،وما إلى ذلك ،يصبح "نسبيا"،
وإذا ضمنت عالقة بعيدة ،يصبح "األسرة" .وعالوة على ذلك ،هناك "عشيرة" تجميع "عشائر" على ذلك ،في نهاية المطاف تصل إلى فئة
"العرقية" .ما هو شائع للجميع هو كلمة "األسرة"" .األسرة" هي ساللة منفصلة عن نفس الجد ،وهذا هو ،اتصال من "الدم".
في دولة حديثة حيث تقدم التحضر ،كما هو الحال في كلمة "األسرة النووية" ،اتصال الدم هو أفراد األسرة أو األقارب ،و "عشيرة"،
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"قبيلة" ،وما هي قريبة من الكلمات الميتة .وال تزال كلمة "المجموعة العرقية" ،التي هي أكبر مفهوم ،تستخدم في كثير من األحيان اليوم،
ولكنها ك ثيرا ما تستخدم كشعار للسياسة .ومن ناحية أخرى ،يمكن القول في الشرق األوسط (خاصة بين الشعوب العربية) أن هوية "الدم"
هذه ال تزال واعية على نطاق واسع من قبل الناس في نهاية المطاف ألقوى األشخاص األقوياء.
في حين أن هوية "الدم" هي واحدة خلقية ورثت كدنا ،يتم الحص ول على هوية "القلب" و "سينسي" بعد ذلك" .العقل" هو المعتقد الديني،
"ساتوشي" يشير إلى الفكر السياسي أو تأكيد المبدأ.
في الحديث عن اإليمان في الشرق األوسط ،اإلسالم له تأثير ساحقة .والجماعات العرقية العربية ،والشعب التركي ،واألجناس الفارسية،
وهلم جرا هي في مع ظمها المؤمنين اإلسالمية (المسلمين) .وبطبيعة الحال ،من بين شعوب الشرق األوسط مؤمنون مسيحيون مثل القبطية
المصرية ،واليهودية بلد إسرائيل .كل من المسلمين والمسيحية واليهودية تشترك في نقطة التوحيد المشتركة ،ولكن بسبب هذا السبب
هناك تاريخ طويل من معارضة بعضهم ال بعض والكراهية .وال سيما المواجهة بين جماعة الدولة اإلسالمية في الشرق األوسط والدولة
اليهودية ما زالت إسرائيل غير مرئية.
وعالوة على ذلك ،فإن اإلسالم في الشرق األوسط الحديث يواجه المواجهة بين الطوائف السنية والشيعية ،أو حتى بين الطوائف نفسها
هناك صراعات بين األصوليين والمعتدلين .ليس هناك ما يتعارض مع اإلسالم أن هناك صراعا بين المواجهة الطائفية أو تفسير العقيدة
والمعتدلة ،والحرب الدينية الكاثوليكية مقابل البروتستانتية في العصور الوسطى الغربية هي مثال من هذا القبيل .ولكن في الشرق
األوسط حضرت حضارة أوروبا الغرب ية الحديثة ،وهي مشكلة كبيرة أن المواجهة بين الدين ال تزال شحذ في العصر الحديث للعولمة أن
اإلنترنت قد تطورت (أو القول أنها تدريجيا أن أقول).
"ساتوشي" كهوية ثالثة هي إيديولوجية سياسية أو اقتصادية من حيث المبدأ والتأكيد .صراع "ساتوشي" يحدث بعد أن يعفى من عبودية
الدين .في أوروبا الغربية منذ العصور الوسطى ،من خالل الثورة الصناعية وقعت التجارة التجارية االقتصادية ،تطورت إلى الرأسمالية.
في هذه العملية ،أصبح عدم المساواة في توزيع الثروة مشكلة ،وعالم االشتراكية ،والشيوعية أيديولوجية ،وهذا هو" ،جي" انتشار.
كانت وال دة االتحاد االشتراكي السوفياتي (االتحاد السوفياتي) من قبل الثورة الروسية التي انتشرت إلى المستوى العالمي .كانت
الرأسمالية الغربية الغربية واالشتراكية السوفياتية أصال غير متناسقة الطبيعة ،ولكن من أجل مكافحة االستبدادية من ألمانيا والنازيين،
قاتلوا معا لإلطا حة بهذا وانتهت الحرب العالمية الثانية .ومع ذلك ،تعارضت معسكران كبيران في الواليات المتحدة بشكل حاد ،وأصبحت
"حقبة الحرب الباردة" .حتى لو قلنا "الحرب الباردة" ،في الواقع ،كانت الحروب البديلة للحرب  -الحروب الساخنة  -وقعت في جميع
أنحاء العالم ،وأصبح الشرق األ وسط أيضا مرحلة من المراحل .في الشرق األوسط لم يكن متحررا من موجة اإلسالم و المحاصرين في
الحرب األيديولوجية بعد الحرب العالمية الثانية .وقد أدى ذلك إلى زيادة االرتباك في وقت الحق.
أود أن أعتبر ترتيب السالسل الزمنية حدوث "الدم"" ،القلب" و "الحكمة" مرة أخرى" .الدم" هو المتأصل وراثيا المكتسبة كما الحمض
النووي .وبالمقارنة ،يتم الحصول على "القلب (اإليمان)" و "الحكمة (المبدأ)" .وعالوة على ذلك" ،القلب (اإليمان)" يلتصق األطفال في
معظم الحاالت الطفولة غير مأهولة .ويعمد األطفال المسيحيون ،وفي حالة المسلمين (المسلمين) تنمو وتهليل من الصالة "أذان" تتدفق
من المسجد .في المقابل" ،الحكمة" هو مطبوع في أدمغة األفراد من خالل التعليم (وخاصة التعليم العالي) .وبعبارة أخرى ،يتم أخذ هذه
العناصر الثالثة من قبل البشر بدءا من "الدم" الخلقي ،ثم "القلب (اإليمان)"" ،ساتوشي" أحدث .هذا أمر طبيعي جدا.
وبالنظر إلى المستوى الوطني ،األمة العرقية "الدم" ،الدولة الدينية "القلب" .الرأسمالية "جي" أو النظام التاريخي الذي تشكل فيه دولة
اشتراكية مختلفة .في مجتمع أوروبا الغربية ظهرت في التاريخ مع تأخر زمني كبير (تأخر الوقت) ،لم يحدث في وقت واحد في نفس
الوقت .ومع ذلك ،في الشرق األوسط هذه العناصر الثالثة تظهر في وقت قريب في وقت قصير في تاريخ قصير من  70عاما بعد
الحرب العالمية الثانية .ويرى صاحب البالغ أن االرتباك والمأساة في الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية ولدت من هذه التربة
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