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 (1عاماً بعد الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط ) 70 -السالم في األفق 

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

(Translated from English Version to Arabic by Google Translate)  

 

 

 فاتحة

 

( ثالثة هويات المتدفقة في الشرق األوسط3) 0-3  

 

األيديولوجية" والهوية "الدينية الهوية" ، الهوية "(اإلثنية) الدم" هم .األوسط الشرق في سائدة هويات ثالث هناك ". 

؛ التالي النحو على هويات ثالث تعريف يتم  

 

عندما طبيعي بشكل هذا إعطاء يتم .النووي الحمض تسمى ، معاصرة ، بيولوجية هوية هي "الدم" هوية ، أولاً  

الشرق في ولكن ، "عربية" هي األوسط الشرق في سباق مجموعة أكبر .العرق نفس هي الدم هوية .كإنسان ولدنا  

أن إل ، "يهودي" وجود من الرغم على) .الفرس أو األتراك هم .األخرى العرقية الجماعات بعض تتعايش األوسط  

البيولوجي ىبالمعن عرقاا ليسوا اليهود ). 
 

واألطفال الوالدين بين واألقرب األولى الدم عالقة تظهر .الولدة من تبدأ الدم عالقة .الدم عالقة تعني الدم هوية  ، 

عليه يطلق ، العم وابن والخالة العم إلى العالقات توسيع عند ."األسرة" ويسمى .واألخوات اإلخوة وبين  

" مفهوم أكبر هو "العرق" ."العشائر" على تطغى "القبيلة" ."األقارب" من أوسع مفهوم "العشيرة" ."األقارب  

 ."الدم"
 

في محدودة الدم عالقة فإن ، "النووية األسرة" به الموصوف النحو على التحضر تحقق حيث الحديث المجتمع في  

تعد التي ، "عرقية مجموعة" كلمة تزال ل .تقريباا الزمن عليها عفا كلمة هي "القبيلة" أو "العشيرة" .األسرة أفراد  

في األحيان من كثير في تستخدم ولكنها ، الحاضر الوقت في متكرر بشكل تستخدم ، الدم لعالقة مفهوم أوسع  

ا لكنو األقوياء السياسيين كبار فقط ليس ، العرب بين خاصة األوسط الشرق في .سياسي شعار المواطنين أيضا  

دم" كلمة واسع نطاق على يستخدمون العاديين ". 
 

أو "الدين" هوية على الحصول يتم ، أخرى ناحية من .النووي الحمض ورثها أصلية هوية هي "الدم" هوية  

" رصيفه بعد "األيديولوجية . 
 

ا بل ، فحسب العرب معظم ليس .األوسط الشرق في غالب اإلسالم ، الدين عن الحديث والفارسيين األتراك أيضا  

إسرائيل في اليهود أو مصر في األقباط المسيحيين من قليل عدد وجود رغم مسلمون . 
 

الكراهية جلبت بينهما نفسها السمات لكن .اإلبراهيمي الدين نفس هم .توحيد كلها واليهودية والمسيحية المسلمون  

المستقبل في متوقعة غير اليهودية والدولة اإلسالمية الدول بين المواجهة أن سيما ل .والنضال . 
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األصوليين بين صراع هناك السنية الطائفة بين حتى .والشيعية السنية الطائفتين بين مواجهة لديه نفسه اإلسالم  

العصور في والبروتستانت وليكالكاث بين الدينية الحرب للمسيحية كان .شائع الصراع الدين في .والمعتدلين  

يزال ل األوسط الشرق في ، ذلك ومع .الديني الصراع على تغلبت الحديثة الغربية الحضارة أن غير .الوسطى  

اإلنترنت عليه تطورت الذي العولمة عصر في المشاكل حدة زادت وقد .كبيرة مشاكل لديهم . 
 

في الدين عبودية من التخفيف بعد .والتأكيد المبدأ ذات صاديةالقت أو السياسية اإليديولوجية هي الثالثة الهوية  

تحولت ، الصناعية الثورة عصر خالل .األيديولوجية صراع ظهر ، الوسطى العصور في الغربية أوروبا  

انتشرت .مشكلة الثروة توزيع في المساواة عدم أصبح ، التاريخية العملية في .رأسمالية إلى األيديولوجية  

العالم مستوى على والشيوعية الشتراكية أيديولوجية . 
 

الثورة بعد ولد الذي (السوفياتية الشتراكية الجمهوريات اتحاد) السوفياتية الشتراكية الجمهوريات اتحاد  

النازية ضد السوفيتية والشتراكية الغربية الرأسمالية حارب .العالم أنحاء جميع في الشتراكية نشر قد الروسية  

انتهاء بمجرد ولكن .البعض بعضها مع متعارضة كانت أنها من الرغم على الثانية العالمية الحرب في األماني في  

التحاد بقيادة الشرق تحالف مع حاد بشكل المتحدة الوليات بقيادة الغربي التحالف تعارض ، الثانية العالمية الحرب  

حروب وقعت ، الواقع في ، "الباردة الحرب" سمىت كانت لو حتى ."الباردة الحرب" عليه يطلق كان .السوفيتي  

ا األوسط الشرق أصبح .بالوكالة الحروب باسم العالم أركان من ركن كل في ساخنة األمامية الخطوط أحد أيضا . 

توسعت وقد .اإليديولوجية الحرب في األوسط الشرق وقع ، اإلسالم داخل الدينية الحروب من التحرر قبل  

ذلك ىعل عالوة الضطرابات . 
 

وموطن متأصل "العرق" ."األيديولوجية" و "الدين" ، "(الدم) العرق" بين الزمني التسلسل من نتحقق دعونا  

معظم في .المرسى بعد "األيديولوجية" و "الدين" على الحصول يتم ، المقارنة في .النووي الحمض مثل وراثياا  

األطفال وينمو ، المسيحيين األطفال تعميد يتم .المقيدة غير الطفولة أثناء باألطفال "الدين" تتمسك ، الحالت  

أدمغة في "األيديولوجية" طبع تم ، المقابل في .تهليل مثل المسجد من "األذان" الصالة كلمات يسمعون المسلمون  

بترتيب الثالثة العناصر هذه أخذ يتم ، أخرى وبعبارة ، (العالي التعليم خالل من خاصة) التعليم خالل من األفراد  

الخير يف "األيديولوجيا" و ، "الدين" ثم ، "العرق" بـ يبدأ زمني . 
 

األيديولوجية والدول الدينية والدول العرقية الدول ظهرت ، الدولة أو الدولة مستوى العتبار في األخذ مع  

في منفصل بشكل هويات ثالث ظهرت ، الغربية أوروبا في .مختلف يزمن بترتيب (الشتراكية أو الرأسمالية)  

بالتوازي هويات ثالث اكتشاف تم ، األوسط الشرق في ، ذلك ومع .أبدا يتعايشوا لم .كبيرة زمنية فترة مع التاريخ  

ا 70 بعد القصير التاريخ في لضطراباتا من الكثير أن في السبب هو هذا كان .الثانية العالمية الحرب من عاما  

األوسط الشرق في ولدت والمآسي . 
 

 

 )تتمة(

 

 بقلم كازويا آريها
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 الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)
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