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هشاشة األنظمة العربية
الخبر:
كشفت وكالة "بلومبرج" األمرٌكٌة ،أن الربٌع العربً الذي تحل عشرٌته األولى هذه األٌام ،كشف
"هشاشة األنظمة العربٌة" وسرعة زوالها وعدم استقرارها.
جاء ذلك فً مقال نشرته الوكالة لـ"تٌموتً كالداس" ،المستشار المستقل فً مجال المخاطر والزمٌل
غٌر المقٌم بمعهد التحرٌر لسٌاسة الشرق األوسط...
وأضاف أن المصرٌٌن اجتمعوا فً مٌدان التحرٌر المعروف بالقاهرة لتنظٌم سلسلة من االحتجاجات
التً استطاعت فً أقل من شهر إنهاء حكم  03عاما للرئٌس "حسنً مبارك" ،وأعطى نجاحهم زخما
لحركة شعبٌة عربٌة أطاحت قبل ذلك بدٌكتاتور فً تونس وألهمت المالٌٌن على طول الشرق األوسط
وشمال أفرٌقٌا للنهوض ضد األنظمة الدٌكتاتورٌة.
وأسقطت الحركة طاغٌتٌن آخرٌن فً كل من لٌبٌا والٌمن ،واهتزت األنظمة األخرى حتى النخاع من
قوة هذه الموجة ،وفق الوكالة( "...الخلٌج الجدٌد).
التعليق:
بدأ الربٌع العربً من عشر سنوات ،وكانت له نتائج كثٌرة ،مع أنه لم ٌحقق لألمة ما تصبو إلٌه من
تغٌٌر حقٌقً ،لكنه كشف حقائق ما كانت لتظهر على السطح لوال محاوالت الناس التغٌٌر خالل تلك
الفترة ،فلقد أظهرت تنامً إحساس الناس بالحاجة للتغٌٌر والتخلص من هذا الواقع الفاسد ،وشوقهم للتحرر
من األنظمة االستبدادٌة التً تجثم على صدورهم.
وأظهرت كذلك واقع هذه األنظمة المستبدة ،وأظهرت هشاشتها كما أشار الخبر أعاله ،ولوال بقٌة من
خوف فً نفوس كثٌر من الناس لما استمرت هذه األنظمة فً وجودها حتى اآلن ،مع أن السنوات األخٌرة
رفعت مستوى الوعً لدى الناس على حقٌقة واقعهم وواقع أنظمتهم الخائنة العمٌلة ،والتً تقدّم مصالح
أسٌادها من الكفار على مصالح الناس ،ورفعت لدٌهم مستوى الجرأة واالستعداد للتضحٌة فً سبٌل تغٌٌر
هذه األنظمة.
ال بد هنا من لفت نظر الناس فً بالد المسلمٌن إلى ضرورة تعاضد القوة العسكرٌة مع اإلرادة
الشعبٌة إلحداث التغٌٌر المنشود ،ألن هذا ٌعنً استعادة األمة لسلطانها المسلوب ،فتصبح األمة مالكة زمام
أمرها ،تجعل السٌادة فٌها لشرع هللا ،فتختار الخلٌفة الذي ٌحكمها بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله ﷺ ،فتقٌم
العدل فً األرض ،وتحمل اإلسالم رسالة نور وهدى للبشرٌة جمعاء ،فإلى عز الدنٌا والفوز فً اآلخرة
ندعوكم أٌها المسلمون.
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