دوﻣﯿﻨﻮی ﻣﺨﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺮبﮔﺮای ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻮرﻗﯿﺒﻪ ،ﻗﺪرت را در اﯾﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ .آﯾﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ؟! ﺑﺎ
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

*رژﯾﻢ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻘﻮطِ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و آرام آﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺮم ﺑﻮد؟
ﺑﻠﻪ! ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .اﻧﻘﻼب ﻧﺮم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻮأﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً در ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺮم ،ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻮأﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ
و ﺟﻮر ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در وزش ﻧﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮو ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ.

*ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻮأﻣﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ؟
در ﻣﻘﺎﺑﻞ رویﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ ،روش ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار دارد .رژﯾﻢﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﺴﺖ ،از اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ،
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ و زورﮔﻮﯾﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،رﻓﺘﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻌﻄﻒ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ،رﻓﺘﺎری ﻣﺘﺼﻠﺐ دارﻧﺪ .ﺑﻪ رویﮐﺮد اﻧﻌﻄﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ و ﺻﻼﺑﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،روش ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎف
ﺗﻮأﻣﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻧﺰدﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ.
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*در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﯽ ،رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر را دارد .آﯾﺎ ﺷﮑﻞ-ﮔﯿﺮی ﯾﮏ
دوﻟﺖ اﺳﻼمﮔﺮا در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ؟
وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺖ .ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪی
ﻓﺰاﯾﻨﺪه دارد .اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی ،اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن
ﭼﺮﺧﺶ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*دو ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی را واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهٔ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ «اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟»
]ﺑﺎ ﺧﻨﺪه[ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،در ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪٔ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻻن ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﯿﺰ ،اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ ﯾﻬﻮد در ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻮد.
اﻋﺮاب ،در اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺮن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﮓ زدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﺮان ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮔﻤﺸﺪهٔ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻋﺮاب ،ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ
آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دورهٔ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻋﺰت ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﺮاب ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺰت ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻏﺮب را در ﻧﺒﺮد
 34روزهٔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﻧﺒﺮد  22روزهٔ ﺣﻤﺎس ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﺤﻘﯿﺮ از ﺳﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﯿﻨﻪای را در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه آﺗﺸﻔﺸﺎن آن ﻓﻮران ﮐﻨﺪ ،اﻧﺮژی ﻋﻈﯿﻤﯽ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان دهﻫﺎ
اﻧﻘﻼب ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب رﻗﻢ زد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ.

*ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب آﺑﺴﺘﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ! زﯾﺮا دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﺮاب را در ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻧﻌﻄﺎف داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
ﺧﻮد ،ﺻﻼﺑﺖ دارﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺎدهٔ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ را در وﻗﺎﯾﻊ دی ﻣﺎه ﺟﺎری در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 1ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و ﻓﺮار او ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﻘﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪٔ وﻫﺎﺑﯽ. 2ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ  14ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺳﻌﺪ ﺣﺮﯾﺮی در ﻟﺒﻨﺎن .ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺮبﮔﺮای  14ﻣﺎرس در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮورﻣﺸﮑﻮک رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮک )ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮور ﻣﺸﮑﻮک ﺣﺮﯾﺮی( و ﺑﻬﺖ )ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﻬﺎم اﻧﺠﺎم آن
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ﺗﺮور ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪار آن( ،روی ﮐﺎر آﻣﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﻮک آن ﺗﺮور ،و ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
دورهٔ ﺑﻬﺖ ﺗﺮور ﻣﺰﺑﻮر ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯽرﻣﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻟﺒﻨﺎن دی ﻣﺎه ﺟﺎری ،آﯾﯿﻨﻪٔ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی ،و
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( و ﺟﻬﺎن ﻏﺮب )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﻧﻌﻄﺎف را داﺷﺖ.
 3ﺳﻮدان در دی ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻨﻮب را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺳﻮدان ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪٔ
ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ،از ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﺳﻮدان را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻫﻪٔ اﺧﯿﺮ،
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮر ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺗﯿﻤﻮر را از ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪوﻧﺰی ﺟﺪا ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺻﺪد ﺟﺪاﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ
وﺳﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻏﺮب آرام آرام در ﺣﺎل ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ –
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻗﺒﻼً ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺧﻮﻧﯿﻦ
اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺮب اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درون ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺗﻨﮓﺗﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﻗﻌﻪٔ ﺗﺠﺰﯾﻪٔ ﺳﻮدان ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهٔ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﻫﻪ
اﻋﻤﺎل دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮﯾﺞ و ﭼﻤﺎق ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ در ﺧﺎرﻃﻮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪٔ اﻋﺮاب آﻓﺮﯾﻘﺎ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪٔ ﺳﻮدان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪٔ دارﻓﻮر ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪٔ ﺟﻨﻮب ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻏﺮب ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﯿﻨﻪ-ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪٔ ﺟﻨﻮب را ﺑﺎ
ﻓﺸﺎری ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪٔ دارﻓﻮر ﺑﺮ ﺳﻮدان وارد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻟﺬا دارﻓﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 4ﺧﯿﺰش ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اردن ،در دی ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭼﻬﺮهٔ ﺳﯿﺎﺳﯽ اردنرا از رﺧﻮت ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺑﺴﺘﻪ و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهٔ اردن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺰﻟﻞ دارد.
 5ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و وﻟﯽﻋﻬﺪی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﻔﺘﯽﺳﻌﻮدیﻫﺎ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻖ اﻧﺤﻄﺎط آن را در ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ وﻫﺎﺑﯽ از آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎنِ ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
ﻫﻤﻪ در ﺳﻦ ﺳﺎل-ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  70ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺮاﻃﯽ
رﻓﺘﻪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی ،اﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
 6ﻣﺼﺮ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در  30ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺎﯾﻪٔ ﯾﮏ ﻓﺮﻋﻮن ﻏﺮبﮔﺮا و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر را ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ-ﺳﺘﯿﺰی ،در ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ
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ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ – آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻣﺼﺮی – ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺻﻼﺑﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﻮران اﻧﺮژی اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪه در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 7ﯾﻤﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺻﻌﺪه ،ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻪ راهاﻧﺪاﺧﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺼﻠﺐﺗﺮی ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ رﻫﺒﺮان ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در ﻧﻈﺎم دو
ﻗﻄﺒﯽ آن ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﻦﻋﻠﯽ در ﺗﻮﻧﺲ را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 8ﻋﻤﺎن ،ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از  35ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ازﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎداﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺎن را ﻓﺎﻗﺪ روﺣﯿﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻇﻔﺎر در ﻋﻤﺎن دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ
و اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺷﺎه اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺮو اﻋﺰام ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪٔ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﺎه اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﻇﻔﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رﺷﺪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ-ﺳﺘﯿﺰی در ﻋﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را
دارد.
 9ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻧﻈﺎم دو ﻗﻄﺒﯽ ﺟﻨﮓﺳﺮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدهٔ ﻓﺮورﯾﺰی ﺑﺎﺷﺪ.
 10در ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻗﻠﯿﺘﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪٔ آن ﮐﺸﻮر در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ-راﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﻣﻮﺟﺐ رویآوری ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب اﺳﻼمﮔﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪٔ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗﺮار
دارد و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ-ﺳﺘﯿﺰی در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻏﺮب ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس اﺳﺖ.
 11وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دو دوﻟﺖ اﺳﻼمﮔﺮا )ﺣﻤﺎس در ﻏﺰه( و ﻏﺮبﮔﺮا )ﻣﺤﻤﻮدﻋﺒﺎس در ﮐﺮاﻧﻪٔ ﺑﺎﺧﺘﺮی(ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
 12در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،وﺟﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻏﺮبﮔﺮا ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ :ﮐﻮﯾﺖ – ﻗﻄﺮ –اﻣﺎرات – ﻣﻐﺮب – و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ.
در واﻗﻊ در ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻫﻢﭼﻮن دوﻣﯿﻨﻮ )ﺗﺌﻮری رﯾﺰش ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﻨﺶ ﺷﺪه( ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﻏﺮبﮔﺮای ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ؛ دوﻣﯿﻨﻮی ﻣﺨﻤﻠﯽ!
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*ﻗﻄﻌﺎً ﻏﺮب ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ!
ﺑﻠﻪ! ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻋﺮاق در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﻪ در ﺗﮑﺮﯾﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهٔ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻋﺮاق اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ دادﮔﺎه
ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮور رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮی ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﻮب
ﺳﻮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺟﻬﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎهﻫﺎ از ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﺮبﮔﺮای ﺟﻬﺎن ﻋﺮب،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻤﻪ ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺎﻧﻨﺪ «ﺑﯿﺖ ﻋﻨﮑﺒﻮت» ﻫﺴﺘﻨﺪ.

*و ﺟﻤﻠﻪٔ آﺧﺮ!
ﺧﯿﺰش ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺣﺎﺻﻞ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﻏﺮب ﮐﺎﺑﻮس و ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﻮﯾﺪ آﻏﺎز
دورهٔ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﯾﺎﺑﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.
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