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  صدام احلضارات: الرابع  زءاجل

الفصل العاشر

  من احلروب االنتقالية إىل حروب خطوط التقسيم

  أفغانستان واخلليج : احلروب االنتقالية 

احلرب السوفيتية يف وقت كانت  حرب اخلليج هي احلرب احلضاراتية الثانيةإىل إن يشري املؤلف 

  .احلرب احلضاراتية األوىلهي  ١٩٨٩-١٩٧٩يف  األفغانية

حتولت إىل حروب ، ولكنها  كغزو مباشر قامت به دولة ألراضي دولة أخرىكال احلربني بدأتا 

حقبة يغلب عليها الصـراع  ة إىل حروب انتقاليوقد شكلت . وصارت تعرف بذلك  حضارات

  .االثين

  : لقد كانت احلرب األوىل بنظر املؤلف تعكس عدت مواصفات 

يف تشجيع املقاومة املسلحة لألنظمة " رجيان " كانت اية احلرب زمية السوفيت إثباتا ملبدأ  .١

  ).كما عاناه األمريكيون يف فيتنام. ( وإذالالً أكيداً للسوفيتالشيوعية 

مل تقم على . مقاومة ناجحة ضد قوة أجنبيةبالنسبة للذين حاربوا السوفيت فقد كانت إما  .٢

شنت كجهاد وأعطت دفعة هائلة للثقـة بـالنفس وللقـوة    مبدأ قومي أو إشتراكي بل وإمنا 

سـنة   يشبه تأثري هزمية الروس أمام الياباننيوتأثريها على العامل اإلسالمي يف الواقع . اإلسالمية

  .العامل الشرقي  على ١٩٠٥

الدعم  السعودي للمجهود احلريب

  من ناحية الدعم املايل : أوال 

وافقوا على حتمل  ١٩٨٩ويف  –مليون دوالرا للمقاومة  ٥٢٥دفعوا  ١٩٨٦–١٩٨٤بني عامي 

قـدموا للحكومـة    ١٩٩٣مليونا ويف  ٤٣٦مليون دوالر أي ما يقارب  ٧١٥من إمجايل % ٦١

  .الرامليون دو ١٩٣األفغانية 
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: ٣وهو  ال يقل عما أنفقته الواليات املتحدةاملبلغ اإلمجايل الذي قدموه على مدار احلرب كان 

  .بليون دوالرا إن مل يكن أكثر  ٣.٣

  من ناحية الدعم باملقاتلني : ثانيا 

كـان يـتم   من دول إسالمية أخرى عربية أساساً ،  متطوع ٢٥.٠٠٠شارك يف احلرب حوايل 

وقد قدمت باكستان القاعدة . األردن وتقوم املخابرات الباكستانية بتدريبهمجتنيد معظمهم يف 

  .اخلارجية الضرورية للمقاومة إىل جانب الدعم اللوجسيت وغريه 

منها إىل % ٧٥ووجهت  باكستان الوكيل واملوصل الذي يوزع األموال األمريكية،وقد كانت 

قلب " األكثر تطرفاً بقيادة  الفصيل السين نصيباجلماعات اإلسالمية األشد أصولية ، كما كان 

  .من اإلمجايل % ٥٠حوايل " الدين حكمتيار

ويستهجنون املساعدات الغربية اإلنسـانية ويعتربوـا ال    معادين للغربكان ااهدون العرب 

  .أخالقية بل ومدمرة لإلسالم 

  النتيجة : ثالثا 

  : يف النهاية هزم الروس بسبب عوامل ثالثة هي 

  .لتكنولوجيا األمريكية ا.١

  .املال السعودي .٢

.العوامل السكانية واحلماس اإلسالمي .٣

ومن نتائج احلرب 

دفع اإلسالم ضد ، عقدت العزم على  حتالفا مقلقا من منظمات إسالميةفقد خلفت احلرب .١

  .غري اإلسالمية  كافة القوى

ملعسكرات ، وشبكات معقدة ، وا إرثاً  من املقاتلني املدربني ذوي اخلربةكما تركت احلرب .٢

  .من العالقات الشخصية والتنظيمية ممتدة عرب الدول اإلسالمية
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، وجتمعوا  حرب حضارات الن املسلمني يف كل مكان كانوا يروا هكذااحلرب حتولت إىل .٣

.ضد االحتاد السوفييت 

حرب اخلليج : إما احلرب الثانية 

، الغربيون دعموا هـذا التـدخل   ) كوييت  –عراقي( الغرب تدخل عسكرياً يف صراع إسالمي 

، فتجمعوا ضـد   فهموه على أنه حرب ضدهمبأغلبية ساحقة ، واملسلمون يف مجيع إحناء العامل 

  .مارأوه مرحلة أخرى من مراحل االستعمار الغريب 

  التحالف املضاد للعراق الذي نظمته الواليات املتحدة  

قامـت   تركيـا بأعداد أقل و  وباكستان وبنجالدشكبرية املشاركة بقواتوافقتا على  مصروسوريا

  : بالتايل

  .أغلقت خط األنابيب الذي مير عرب أراضيها من العراق إىل البحر األبيض املتوسط .١

  .كما مسحت للتحالف بإستخدام قواعدها اجلوية .٢

.قوت طلبها لالنضمام إىل أوربا.٣

املعارضون للعدوان على العراق 

إيران واألردن وليبيـا وموريتانيـا   : راق ورفضت التدخل االجنيب ، حكوماتباملقابل أيدت  الع

  .واليمن والسودان وتونس و منظمة التحرير الفلسطينية 

إختذت مواقف وسطى أو حاولت جتنب اختاذ أي  حكومة اندونيساأما احلكومات اإلسالمية مثل 

اإلسالمي املضاد للغـرب  / لعريب اما الرأي العام ا) وذا فاحلكومات كانت منقسمة . ( موقف 

يغلي بالغضب ضـد  ( بشكل واضح منذ البداية فقد كان العامل العريب، كما يقول أحد املراقبني 

  .وقد ظهرت  املظاهرات تشجب الغرب  –الواليات املتحدة 

أعلنت اجلماعات اإلسالمية بإمتياز فقد  حرب حضاراتفقد أصبحت احلرب بالنسبة للمسلمني 

  .دعمها للعراق  االصولية
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  من نتائج احلرب

احلرب سهلت أيضاً عمليات التسوية بني العراق وايران، زعماء الشيعة يف ايـران شـجبوا   .١

  .التدخل الغريب ونادوا باجلهاد ضد الغرب 

مع تصلب الرأي العام ضد احلرب تراجعت احلكومات اليت كانت يف التحالف وإنقسـمت  .٢

( إن ذلـك  : كان يقول  حافظ األسد. مدروساً يف تصرفاا على نفسها أو بدأت متارس ترشيداً

من أجل موازنة القوات الغربية يف السعودية ، ولكي حتل ) رأي املشاركة يف التحالف ضد العراق 

إن قواته لن تستخدم حتت أي ظرف اال مـن أجـل األغـراض    : حملها يف النهاية ، أصبح يقول 

  .وحلماية االماكن املقدسةالدفاعية 

.إستنكر كبار القادة العسكريني فيها علناً إحنياز حكومام للتحالف: تركيا وباكستان-

 أحكمتا السيطرة على جمتمعيهمااللتان شاركتا مبعظم القوات : املصرية والسوريةاحلكومتان -

  .لتستطيعا كبح وجتاهل الضغط املعادي للغرب 

، وتـبين   باالبتعاد عن الغربما ، إقتنعت  احلكومات يف الدول اإلسالمية األكثر إنفتاحاً نوعاً-

مظـاهرات قوامهـا   خرجـت   املغرب ، تونس ، اجلزائـر مواقف معادية له بشكل متزايد ، 

من املواطنني، أما الشعوب واحلضارات غري الغربية وغري اإلسالمية فلم تلق سـوى   ٤٠٠.٠٠٠

.يف اهلند % ٥٢ضد احلرب و% ٥٣تأييد قليل من تلك احلضارات، اليابان كانت 

:  النتيجة اليت يصل اليها

  : ، الرهان كان على مايأيت  حرب اخلليج أول حرب موارد بني احلضارات بعد احلرب الباردة

هل يظل اجلزء الرئيسي من إحتياطي البترول يف العامل حتت سيطرة حكومات السـعودية والـدول   

  ؟املعتمدة أمنياً على القوة العسكرية الغربية  اخلليجية

  : خواص حروب خطوط التقسيم احلضاري

ال تتضمن قضايا إيديولوجية أو حيث  ذات طبيعة خاصةهذه الصراعات تتجه إىل إن تكون .١

  .عريضة تتعلق مبصاحل مباشرة لغري املشاركني فيها  سياسية
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عندما تصبح قضـايا اهلويـة األساسـية     ضارية ودمويةإن هذه الصراعات تتجه الن تكون .٢

  .مهدورة

م كل وسائل احلل بكوا غري ائية يف اجيادها حل للصراع مثل اهلدنات واالتفاقيـات  تتس.٣

.معرضة دائما لاليار لكي يستأنف الصراع

  .ألنه يعين إبادة اخلصوم املختلفني ثقافياً يف هويتهم ال ميكن أن ينتهي الصراع باالنتصار.٤

بني دول او مجاعـات   ة ثقافيةذات طبيعة إثنيإن هذه احلروب وما حتدثه من صراعات هي .٥

او بني دول او  مجاعات غري حكوميةوحروب كتلك قد تنشب بني دول او بني ، حتولت اىل عنف

  .مجاعات حكومية

الصـينني  كما هو احلال بـني   داخل دول تعيش إنقسام إثين،إن هذه احلروب قد تكون .٦

د تقود هذه الصراعات اىل تقسـيم  ق  املسلمني واهلندوس يف اهلند،او بني ، واملسلمني يف ماليزيا

  .باكستانالشعوب او فصلها بالقوة واملثال التارخيي 

 السيطرة على الناس من أجل هدف خفـي إن هذا النمط من احلروب  تعتمد هدف قوامه .٧

هو السيطرة على االرض من خالل طرد اآلخرين او قتلهم او القيام بالعملني معا وهو ما يسـمى  

  .اليت متارس ضد الفرد الفلسطيين احلركات اليهوديةواملثال ) )رقيالتطهري الع((     ب

تـؤدي اىل   عنيفة وتعتمد االرهاب والعنف الدمويأغلب هذه الصراعات ما تتسم بكوا .٨

  .جمازر وعمليات إغتصاب وتعذيب

عندما تدور  صراعات ممتدةفهي ، وليس كلها  احلرب الطائفيةهذه احلروب هلا بعض مسات .٩

حيـث   ست مرات أطول من تلك اليت بني الدول وبعضها،تستمر على االقل ، لدوليف داخل ا

يكون من الصعب حلها عن طريق التفاوض  تتعلق وية وقوة اجلماعةأا تتضمن قضايا أساسية 

  .والتسوية

اىل  ٥٠.٠٠٠لـبني  ييف الف ختلف أعداد كبرية من القتلى والالجئني،وهذه احلرب عادة ما .١٠

يف  ١٠٠.٠٠٠، مليـون يف السـودان   ١.٥يف كشـمري،   ٥٠.٠٠٠يالنكا،يف سر ١٠٠.٠٠٠
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يف  ٥٠.٠٠٠يف الشيشان و  ٥٠.٠٠٠اىل  ٣٠.٠٠٠يف البوسنة،  ٢٠٠.٠٠٠اىل ،  طاجاكستان

  .اوكرانيا

سوى اجلولة االخرية يف تاريخ طويل من الصراعات هذه احلروب املعاصرة معظمها ليست .١١

قرن العشرين كان دائماً يفوق كل حماوالت وضع ايـة  وعنف السنوات االخرية من ال، الدموية

  .له

اال أـا  بينما تشترك حروب خطوط التقسيم احلضاري مع احلروب الطائفية االخـرى،  .١٢

  :ختتلف عنها يف ناحيتني

وحيـث إن  ، احلروب الطائفية قد حتدث بني مجاعات اثنية او دينية او جنسية او لغويـة  :االوىل

تكون بـني  فان حروب خطوط التقسيم غالباً ما  الدين هو السمة الرئيسية احملددة للحضارات،

أعمق إختالف ميكن أن يوجد بني ، فالدين ليس إختالف صغري بل لعله شعوب هلا أديان خمتلفة

.البشر

لكـي   نتشرال حيتمل إن ت-نسبياً –ومن هنا فهي  تبدو خاصةاحلروب الطائفية االخرى  :ثانيا

تقـع بـني   حروب خط التقسيم على العكس من ذلك وحسب تعريفهـا،  . تضم أطرافاً أخرى

  .مجاعات تعد أجزاء من كيانات ثقافية أكرب

  احلدود الدموية لإلسالم

رغم أـا وقعـت يف    هامشية حدوث هذه احلروب يف احلضارات االخرى،يشري املؤلف اىل 

  .ا كانت قليلة احلدوث يف أماكن قليلة أخرىاال أ وسريالنكا،يوغسالفيا واهلند

غالبية صراعات خطوط التقسيم قـد  هلذا يؤكد حكمه ،الذي طاملا ظهر يف مناذجه التحليلية أن 

، واليت تفصل بـني املسـلمني وغـري     حدثت على إمتداد احلدود امللتفة عرب أوراسيا وأفريقيا

  :يف على احلجموهنا حيدد نوعني من الصراع ويعتمد التصن. املسلمني

أما الصراع على املستوى االصغر، فهو بـني االسـالم   ، بني الغرب والباقني: الصراع االكرب 

الداعم الروسـي  للصـرب والـداعم    كما بني  املسلمني والصربيف اوربا بني :  واآلخرين
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الرمن بني يف آسيا بني املسلمني اآلذريون وا اليونان واالتراك، ويف قربص بني الاللباين للمسلمني

  .١٩٩٤تركيا وأرمينيا والروس والشيشان 

متناسياً الظروف  وجود هوية واحدة هلذه االجناس  املتصارعة،إنه ميضي يف إفتراضه القائم على 

  .اخل... القومية والسياسية القائمة على أساس الضغط او على أساس تقسيم سابق للدول 

مني رغم أم ال يشكلون سوى مخس سكان العـامل ،  إال أنه ميضي اىل تأكيد إن االسالم او املسل

  :ولكنهم يف التسعينيات كانو أكثر تورطاً يف العنف، ويسوق الرباهني اآلتية

  ١٩٩٤-١٩٩٣سياسـي يف   –صراع عرقي  ٥٠صراعاً من إمجايل  ٢٦شارك املسلمون يف .١

حلضـارات  ، عشرون من هذه الصراعات كانت تنتمي "تيدروبرت جري" معتمد على حتليالت 

خمتلفة، ومخسة عشر بني مسلمني وغري مسلمني، ويصف دور املسلمني يف هذه الصراعات، فإـا  

كما كانت داخل أي حضارة اخرى ، . ثالثة أمثال ما كان بني كل احلضارات غري االسالمية

.كثرية الضحايامبا يف ذلك بني املسلمني والصراعات  اليت كان املسلمون  طرفاً فيها 

حضارات مع   

  أخرى

  االمجايل  داخل احلضارة

  اإلسالم

  حضارات أخرى

  اإلمجايل

١١  

١٩  

٣٠  

١٥  

٥  

٢٠  

٢٦  

٢٤  

٥٠  

صراعاً عرقياً  ٥٩موقعاً كان يدور ا  ٤٨رك تاميز يوحددت نيو:مث يورد إحصاء ثاين يقول .٢

من هـذه الصـراعات    ٥٩من  ٣١ويف  بني املسلمنييف نصف هذه الصراعات  ١٩٩٣يف سنة 

.من حضارات خمتلفةطراف مجاعات كانت اال
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مع حضارات   

  أخرى

  االمجايل  داخل احلضارة

  اإلسالم

  حضارات أخرى

  اإلمجايل

٧  

٢١  

٢٨  

٢١  

١٠  

٣١  

٢٨  

٣١  

٥٩  

حرباً  ٢٩د يرصد يف حتليل آخر روث ليجر سيفارإن : مث أنه يشري اىل مصدر ثالث بالقول .٣

صراعا داخل  ١٢من ال ٩، ) ١٩٩٢يف سنة قتيل او أكثر يف العامل  ١٠٠٠صراعات نتج عنها (

املسلمون خيوضون حروباً أكثر ومرة أخرى كان ، احلضارات كانت بني املسلمني وغري املسلمني 

يف أية حضارة أخرى  من أية مجاعة

  .ثالثة تصنيفات تقدم نفس النتيجة :االستنتاج

اعام أكثر من غريهم، يف بداية التسعينات كان املسلمون مشتركون يف أعمال عنف داخل مج

 –وما بني ثلثي اىل ثالثة أرباع عدد الصراعات بني احلضارات كان بني مسلمني وغري مسلمني

  ؟ وكذلك األحشاء... حدود اإلسالم دموية   -هنا يستخدم إستعارة

والتوجه احلكومي للتسلح  ويعتمد على ما إستنتجه " اإلسالم" مث إنه يعود للربط بني ثقافة

  ".من الواضح جداً أن هناك صلة بني اإلسالم وسياسة االستعداد العسكري" : " بييت جيمس"

الدول اإلسالمية أيضا لديها ميل : مث إن صاحب الكتاب ميضي يف ترصني هذا االستنتاج بالقول

 ١٤٢من جممل  ٧٦حلل ، وقد إستخدمت ذلك  شديد للجوء إىل العنف يف األزمات الدولية

العنف هو الوسيلة حالة كان  ٢٥، يف ١٩٧٩، و ١٩٢٨فيها  بني عامي كانت طرفاً  أزمة

ويشري . حالة إستخدمت العنف إىل جانب وسائل أخرى  ٥١مع األزمة ، ويف  الرئيسية للتعامل

  :باجلدول التايل هلذا 
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  العسكرة يف الدول املسيحية واالسالمية

متوسط اجلهد   متوسط نسبة القوة  

  العسكري

  )٢٥(مية الدول اإلسال

  )١١٢(الدول األخرى 

  )٥٧(الدول املسيحية 

  )٨٠(الدول االخرى 

١١,٨  

٧,١  

٥,٨  

٩,٥  

١٧,٧  

١٢,٣  

٨,٢  

١٦,٩  

  التاريخ ، السكان ، السياسة : األسباب 

  من املسئول عن زيادة عدد حروب خطوط التقسيم احلضاري : يطرح سؤال 

الذاهبة عميقاً يف أحداث املاضي،  باجلذورأسباب النزاع من خالل ربطها حياول هنا أن يرصد 

الذي خيفي جحيمه خلف سكونه احلذر؟  كالربكانإذا جاز لنا التشبيه،  مخود وحركةفهي بني 

الديين بني / تصدع الثقايف ل؛ كمقابل ل التصدع الزلزايل بني القاراتوإن كانت إستعارته تعتمد 

  .الشعوب 

  "التاريخ ، السكان ، السياسة" :الثالث يعلل أسباب النزاع فرياها يف العوامل 

  العامل التارخيي  -١

هنا ذه االستعارة  –العنف املتقطع على خطوطهذه احلروب هلا جذورها العميقة يف التاريخ، 

وموجود يف التقسيم بني اجلماعات احلضارية املختلفة يف املاضي ،  –يذكرنا باخلطوط الزلزالية 

على كال  املخاوف وعدم الشعور باألمانوبالتايل فإنه يولد عنه ،  الذكريات احلاضرة

اليهود يف الشرق األوسط ، / األتراك ، العرب / األرمن ،  اهلندوس/املسلمني:اجلانبني

واألتراك من البلقان إىل أسيا / االرثوذوكس يف البلقان، الروس / املسلمني / الكاثوليك 

  .الوسطى
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  العامل الدميوغرايف  -٢

، إنه  من حالة السكون اىل الفعلاول التعرض إىل األسباب اليت حركت هذا الصراع ونقلته إنه حي

هو التحول رمبا يكون أهم عامل وحيد أدى إىل هذه الصراعات، : العامل  الدميوغرايف ، بقوله 

داخل  يتمتع باحلكم الذايتإقليماً " كوسوفو" ، كانت  "كوسوفو"الدميوغرايف الذي حدث يف 

% ٢٤من املسلمني األلبان و % ٦٧" كوسوفو"كان تعداد  ١٩٦١ورية الصربية ، يف عام اجلمه

هي املنطقة األكثر إزدحاماً يف " كوسوفو" جعل من الصرب االرثوذوكس ، هذا األمر 

ونتيجة لذلك أصبحت النسب . وكان الصرب يسافرون اىل بلغراد حبثاً عن عمل . يوغوسالفيا

" كوسوفو"، لكن الصرب ينظرون إىل  صرب%١٠مسلمني و  %١٩٩١٩٠يف كوسوفو يف 

نتيجة التغري ، واليوم اليت خسروها أثناء حرم مع العثمانيني سابقاًعلى أا أرضهم املقدسة

إىل وضعية مجهورية وهذا املطلب يعارضه الصرب " كوسوفو" يطالب األلبان برفع  الدميوغرايف

  ....م إىل ألبانيا ،منذ الثمانينيات بدأت أعمال العنف واحلكومة خشية أن تنسحب كوسوفو وتنظ

املسيحيني املارونيني و االزمة اللبنانية بني  الكروات والصربنفس العامل يطبقه على االزمة بني 

  .....الشيعة  واملسلمني

  العامل السياسي  -٣

ثر ميالً إىل ما هي األسباب اليت جتعل املسلمني أك: يعود من جديد اىل أعادة طرح السؤال

  العنف من غريهم ؟ 

إن اإلسالم كان ديناً للسيف منذ البداية ، وإنه ميجد : ، إذ يقول  ثقايف/ عامل تارخيي ديين - ١

اإلسالم .وعندما توقف اجلهاد حتول اىل الداخل من خالل الفتنة الداخلية . فضائل  القتاليةال

بني الدين والسياسة ويضع حداً فاصالً  اإلسالم ميزج .عقيدة أكثر إستبدادية حىت من املسيحية

الفتوحات "فإن التوسع اإلسالمي " دار احلرب"وأولئك يف " دار اإلسالم"بني أولئك يف 

عن طريق الرب نتج عنه معيشة املسلمني يف " التوسع االستعماري"وغري اإلسالمي " العثمانية

تقارب فيزيائي يف أوراسيا 
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  عامل سياسي -٢

إن االستعمار يعمل على إخضاع اتمعات اإلسالمية  يف القرن التاسع : لمنيإستهداف املس-أ

عشر والعشرين، قد صنع صورة عن الضعف العسكري واالقتصادي للمسلمني ، ومن هنا شجع 

فاملسلمني ضحايا تعصب واسع اجلماعات غري اإلسالمية أن تنظر إىل املسلمني كهدف مغر، 

  .معادي 

يرى البعض أن سبب الضعف هذا هو : تدافع عن مصاحلهمكزيةغياب وجود دولة مر -ب

السعودية وباكستان وإيران ، الدول الطاحمة لزعامة اإلسالم هي . عدم وجود مركز مسيطر 

  .ورمبا اندونيسيا

  العامل  الدميوغرايف -٣

ـ يف اتمعات اإلسالمية الـذي   االنفجار االسكاين: العامل األهم بنظر صاحب الكتاب  وفر ي

  .عن العمل  االعداد اهلائلة من الشباب العاطلني


