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  صدام احلضارات: الرابع  زءاجل

الفصل احلادي عشر

  القوى احملركة حلروب خطوط التقسيم احلضاري

  

  صعود الوعي احلضاري : اهلوية .١

، تساعإ، و ةحد: تية بوصفها متر بالعمليات اآل حلضارياخطوط التقسيم روب حليقدم توصيف 

  ."حل"ما تصل إىل  نادراًنه أنه يؤكد أال إ،حتواء وتوقفإو

،  صـراع طـائفي  ي أ، ك الفعل ورد الفعلا تتطور بأسلوب أب: تلك  حالة التصدعويصف 

" . مركـزة ومتصـلبة   "يف املاضي متعددة وعرضية تصـبح   اليت كانت ويات تكون خالله اهل

ن القضايا املتنازع عليها جتـنح  إومع ازدياد العنف ف".حروب هوية"فالصراعات الطائفية تسمى 

  .حيث يتعزز متاسك اجلماعة والتزامها " هم "و"حنن"إىل أن يعاد حتديدها على وجه احلصر ب

كما يقوى الوعي باحلضـارة يف   االثنية، والدينية ،ت االقادة السياسيون يوسعون توسلهم بالوالء

يف العالقات الدوليـة  " زق االمن أم"يشبه " ضغينة الحمرك "العالقات باهلويات االخرى ، ويظهر 

كل جانب يعرب عـن  .بعضها على البعضوالضغائنثقة حيث تتغذى املخاوف املتبادلة وعدم ال

ل هذه االختالفات اىل االختالفات بني قوى اخلري وقوى الشر ويعظمها ، ويف النهاية حياول ان حيو

  . وامليت  يمتييز ائي بني احل

واليعاقبـة   واملنشقني  السـاحة للراديكـاليني  واجلريوندين املعتدلون  يخيلومع تطور الثورات ،

املعتدلون ذوو األهـداف  . يف حروب خطوط التقسيم حتدث غالبا عمليات مشاة . البلشفيك و

هذه األهداف عن طريق التفاوض الذي  حيققونال من االستقالل ،احملدودة مثل احلكم الذايت بدال 

ـ   ق غالبا ودائما ما يفشل من البداية ، مث ينضم اليهم او حيل حملهم راديكاليون ملتزمـون  بتحقي

  .عن طريق العنف  اًاهداف اكثر تطرف
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كثـر  األ بو سيافأمث مجاعة . .  جبهة التحرير اإلسالمية للموروسالمية مثل إمثلة أويضرب  

سرعان مـاظهرت   مطالبة باحلكم الذايتحيث كانت هناك  جنوب السودانوالوضع يف  ،تطرفاً

منظمـة التحريـر مث   الل مث لتنادي باالستق، ستقالل جنوب السودانإحركة دعوات من قبل 

  .محاس

قلـة  ووتـدمرياً   موتـاً فيقول مع تصـاعد اخلسـائر   : االحتواء والتوقفمث يعرض الباحث 

  .انب النقاش و التفاوض ويعاود الظهور املعتدلون يف كل ج ،االمكانيات

ح ، وتصـب  مع الصراع تذوي اهلويات متعددة العناصرنه أاذ يؤكد  ،ثار على اهلويةآوللصراع 

ومـن  ،الـدين دد هذه اهلوية دائما ماحت وغالباًة،اهلوية االكثر معىن بالنسبة للصراع هي السائد

من اجل احلصول على الدعمصراع مجاعتها الدينية املشتبكة يف ال االناحية العملية فا ،.  

،صف ا حروب خطوط التقسيم احلضاري هي بتعريفـه تكيد على صفة أخرى تأنه يعيد التإمث 

اهلويات احلضارية ي ، ومن هنا فهي تنم تصاالت أوسعإبني مجاعات حملية ذات حروب حملية

  .فيها  للمشاركني

ن اهلويات يف العامل ، ولكن أل صراعات أسرية أو قبليةن هذه احلروب قد تعود يف أصوهلا إىل أل

يه لتوسيع هويتهم املشاركون ف أيلجستمر إن الصراع كلما إف تنحو لكي تكون واسعة،اإلسالمي 

مـن  " دوداييـف " ذربيجان وعمل أمثلها مثل صدام حسني، وحكومة . "كل اإلسالم " إىل 

هـداف ضـيقة   أحروب هلا  أامبعىن .(ت يف التسعيناتيملقاومة السوفي صرةًآالصحوة اإلسالمية 

  )جل كسب االنصار والدعم والتعاطفأمن  حول إىل كوا إسالميةتسرعان ما ت

اخلالفات الدينيـة  : ((ها دويذكر مقولة ملراقب مفا الصراع اهلندي الباكستاينيعرج على نه إمث 

دى إىل أالنهوض العاملي للعسكرية اإلسالمية شجع متمردي كشـمري و وشعلت املشاعر القومية أ

  )).االسالمية-سيةوكل تقاليد التسامح اهلندآت
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  دول القرىب والشتات : سباق احلضارات .٢

  "البوسنة " أوربا الصراع يف -

ن املسلمني أوكيظهر فيه  اًيقدم توصيف ه، فترا سالمية يف البوسنةاإلدولة المشروع إىل  ضيتعر 

سـلمة  أمساه بأما  هستعراضإوهذا يظهر من خالل  ،قصاء الصربإجل من أالعدة  عدأهم من 

ـ  ١٩٧٠" البيان االسالمي " من كتاب عنوانه " بيجوفتش" بالده على يد        بــ  : ول فيـه  يق

مكانية متازج االسالم مع االنظمة غري اإلسالمية، الميكن إن يوجد سالم أو تعايش بني إعدم ((

  )) . االسالمي واملؤسسات االجتماعية والسياسية غري اإلسالميةالدين 

عطت املسـلمني  أاحلكومة شجعت الدين االسالمي أو : مشروع االسلمةمث يصل إىل توصيف 

اجليش واخلدمـة  (( كان يسيطر على  ١٩٩٥يف سنة : توطني حىت يصل إىل القول يف ال فضليةأ

، وهـي   القومية اإلسالمية تزداد تطرفاً":ويذكر قول مراقب ). . .املدنية واملؤسسات العامة 

  ".ي مشاعر قومية أخرى عتبار ألإن التقيم أي آلا

ـ أالذي  تساع اهلوية الدينيةإ: ول قرار حبكة هي اية مرويات املراقبني بالقإحىت يصل إىل   هفرزت

الدول اإلسالمية األخـرى ،   قبل ارات قادا ، الدعم والضغط منيختإاحلرب والتطهري العرقي ، 

؟!من سويسرا البلقان إىل ايران البلقان، ولكن بوضوح ءل البوسنة ببطكل ذلك كان حيو  

ذ انه يـربط  إ،فهاعرأن اليت سبق له و لسفيةعالقة باهلوية الفلهإن هذا التحول يف هوية البوسنة 

يف حروب خطوط التقسيم احلضـاري ،  : " عرب قوله  حتويل احمللي إىل حضاريكل هذا ضمن 

منـا هويـة   إفحسب ، و يؤكد هويته احلضارية اخلاصةهناك حوافز لدى كل جانب ، ال  لكي 

منا على كل احلضارة اليت تنتمـي  إوفاهلزمية هلا نتائج ، ليس على اجلماعة فقط . . خر اجلانب اآل

، وهلا نتـائج   ديان وصراع حضاراتأصبح يعاد تعريفها كحرب أفاحلروب احمللية . . . إليها 

أـا   قدمها صاحب الكتـاب  اليت األمثلةلكن يظهر من .(تؤثر على قطاعات عريضة من البشر

 هي ليست حـروب  هداف سياسية وبالتايلأجل أستخدام الدين من إديان بل أب وليست حر

  ).دينية
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خرجت صراعاا مع الشيشـان  أاليت  ،الظاهرة االرثوذوكسية الروسيةهذه  لىويضرب مثال ع

، خبصومة  وميتد منذ قرون بني االرثوذكسية واالسالموغريها على أا فصول من صراع أوسع 

  .نقرةأوطهران والرياض و بادآسالم إن باالصولية اإلسالمية واجلهاد ووكالء آلااحملليني امللتزمني 

حراس حدود الغـرب االشـداء ضـد    نفسهم أيعتربون : لكرواتواحلال ميكن تطبيقة على ا

 ةبكروات البوسـن هم ال مبجرد تسميتهم ءعداأحيددون وكان الصرب .االرثوذكسية واالسالم

" السمعة   ييئس األتراك"و"األصوليني املسلمني "و" الفاتيكان " ، وامنا بواالصوليني املسلمني 

  .الذين كانوا يهددون املسيحية على مر القرون 

مـن   خرنميط اآلتليات آلاًإن الكاتب يقدم توصيف: من خالل هذه التوصيفات نستطيع  القول(

خر ومكـان  آخر خمتلف ينتمي إىل تاريخ آمساء خترجه من كونه بوسين إىل كونه أطالق إخالل 

  !)جيوز قتله اممأي خمتلف  خر آ

لعالقة القائمة بني الصـراعات احملليـة وعالقاـا    ل حتليل ميدتقيف سياق ذات املوضوع يعود ل نهإ

  .بكة يف مضمار الصراع اشتمن عالقات م هومامتثل االمة-باحلضارة

حمل صـراع القـوة    اًصراعات الطائفية كثريالحلت عامل ما بعد احلرب الباردةيف : اذ يقول 

متيل ا إهذه الصراعات الطائفية مجاعات من حضارات خمتلفة ف ، وعندما تضم الكربى الواحدة

ن حيشد الـدعم  أوعندما يصبح الصراع أكثر حدة ، حياول كل جانب . إىل االتساع والتصاعد

خر ، رمسي أو غري رمسي ، آالدعم على حنو أو . تنتمي لنفس حضارتهمن اجلماعات والدول اليت 

وعلى العكس من احلرب الباردة ، .. .دبلوماسي ، عسكري نساين ، إمعلن أو سري ، مادي أو 

 مـن نطالقااو.من العمق؟ "ويبقبق"يفور  مناإو ،األعلى اىل األسفل من نسابين الصراع الإف

ساس وعلى هذا األ –يكون فعل القوه وصراعها مع الغري  ،وران من احمللي إىل اخلارجفالتوصيف 

  .:ةتياآل ةن الفعل يبدأ حسب التراتبيإف

  .، املسلمني ، العرب ، الكروات  القوة احمللية املتصارعة: االولاملستوى 

مثل حكومة الصرب ، وكرواتيا  ،ةًبكة يف الصراع مباشرتالدول الداعمة املش: الثاين املستوى

  .يف يوغسالفيا السابقة 
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 ن الرأمسال الرمزياملعربة ع:ن نسميهاأذا جاز لنا إو(( املركز احلضاريدول : الثالث املستوى

لكروات ، روسـيا نسـبة   لملانيا نسبة أ،هذه الدول هلا روابط حضاريةأن اذ  ،)بورديوحسب 

  .ملسلمي البوسنة ةوايران نسبلصربيا ، السعودية ،

املستوى الثاين والثالث  ىإن قو ،تتنوع نسبة املشاركة بالصراع بني املستوى األول والثاين والثالث

مـن قبـل    ن كذلك،م يفعلوأيتهموا ب ،قدموا الدعمحىت لو مل ي، توى األولدعم للمسالقدم ت

املستوى من ربية املتصارعة مع املسلمني يف البوسنة هم صال ىالقو: القوى املعادية األخرى ، مثل 

يصف دورها على  ،روسياث ، أو املستوى الثال ااألول ، يتلقون دعم من املستوى الثاين من صربي

ملشاركي املستوى األول ، وحىت إن مل يفعلوا ذلك فهـم متـهمون    دة ما يقدمون دعماًعا: أا 

  .قارم األمر الذي يربر مساعدة اآلخرين أل ،بذلك من اجلماعات املعارضة

  املستوى الثالث  املستوى الثاين  املستوى األول 

  روسيا  صربيا   صرب البوسنة األرثوذكس

  ...ب أملانيا،الفاتيكانالغر  كرواتيا   كروات الكاثوليك

السـعودية ،  :العامل اإلسالمي   ألبوسنا/ألبانيا  لبوسنا يا والبانمسلمي ا

  ..إيران

هـم  يكونـوا   أن ال، و حتواء القتالإهلا مصلحة يف ن حكومات املستويني الثاين والثالث أال إ

املسـتوى  م يف الوقت الذي يدعمون فيـه مشـاركي   إومن هنا ف. أنفسهم متورطني مباشرة

هم يف ئن يتفاوضوا مع نظـرا أكما حياولون . هدافهم أقناعهم باالعتدال يف إالرئيسي ، حياولون 

هليـة مـن   أمينعون حرباًخر من خط التقسيم، وبالتايل املستويني الثاين والثالث على اجلانب اآل

  .التصاعد والتحول إىل حرب أوسع تعم دول املركز
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  لبوسنة اإلطراف الداعمة للصراع يف ا

"على املستوى الكروايت "الدعم االوريب -١

نتـهاك حقـوق   إالتغاضي عن عمليات التطهري العرقي و،الدعم الغريب لكرواتيا يتضمن كان

الذ  ١٩٩٥يف سـنة  . ستمرار إجلها بأ، وقوانني احلرب، اليت كان الصرب يدانون من  اإلنسان

)) كراجينا(( ، جوم على الصرب يف هبنائ ةعادإبعد اجليش الكروايتقام الغرب بالصمت عندما 

وكـذلك  .ئات منهم إىل املنايف يف البوسنة وصربيا املكانوا يعيشون هناك منذ قرون ودفع  نالذي

الكروات االغنياء يف اوربا الغربية وامريكا الشمالية . فادت كرواتيا من شتاا ذي احلجم الكبري أ

سامهت مث .رسال املتطوعني إشراء االسلحة واملعدات والضغط على الكوجنرس ولقدموا املعونات 

دعم البناء العسكري الكروايت وجتاهلت االنتهاكات الكرواتية ، يف  ١٩٩٤عام الواليات املتحدة 

إن :الواضح إن الباحث يعرض معلومات كثرية يظهر منـها . ( املال واخلربة العسكرية  تدمقو

) .املسيحية الكاثوليكية على حساب الصرب واملسلمني  امع كرواتي اًفالغرب كان متعاط

" على املستوى الصريب"الدعم الروسي  -٢

جل الضغط أ، واجلانب العسكري من  روسيا إىل جانب الصرب بالسياسة واملالباملقابل كانت 

ـ  ىهناك قو تفقد كان. طراف األخرى على األ لنمسـا ،  أملانيـا ، ا : اداعمة غربية لكرواتي

  .ومجاعات كاثوليكية ةالفاتيكان ، ودوال أوربي

  م اإلسالمي عالد -٣

خر آهناك توزيع ،املشتركة فيه وتوزيعهم على أساس تراتبية السلطة  ىبعد دراسة الصراع والقو

حيث انه الصراعات الطائفية مثل البوسنةلدعم الذي يقدم إىل لمن خالل دراسته  يبتدعه املؤلف

  .ال الدعم لدى الطرف اإلسالمي وعالقته بالدول واملؤسسات الداعمة شكأحيلل احد 

إيـران و  ،سواء جاء من دولة املستوى الثاين أو املسـتوى الثالـث   رمسي حكوميدعم -

  .تقدمي دعم بدرجات خمتلفة  السعودية وتركيا وباكستان وليبيا

  .مجاعات إسالمية داعمة  من غري رمسيدعم -

.ر االسالمي مثل املؤمت منظمات دولية-
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شكال الدعم أ

  .نييقاتلون يف صفوف املقاتل متطوعني-

  .سياسية وإعالمية  دعاية-

.يف دول الشتات تقوم بوظيفة كمراكز سياسية لتلك األحزاب  مراكز إسالميةبناء -

.ودواء وغذاء . . ماديدعم -

  من حرب البوسنة  ةداروس املستفدال

يعتمـدوا علـى   ن أب  خطوط التقسيم احلضاري ميكن املشاركون الرئيسيون يف حرو: أوالً 

  .يف نفس احلضارة  مساعدات ذوي القرىب

  .على مسار احلرب  كبرياً ثرياًأتؤثر تن أمساعدات كتلك ميكن : ثانياً

ملساعدة شعب مـن حضـارة    اليبذلون الدم أو املالحكومات وشعوب  حضارة ما ، : ثالثاً

  .أخرى 

كان ن الدعم أاليات املتحدة اليت كان قادا يتكلمون لصاحل املسلمني اال الو هو، االستثناء الوحيد

جعلـها  ن هذا املوقـف  أاال  ،كانت تتغاضى عن الدعم االسالميومن الناحية العملية ،  حمدوداً

على التعاون مع السـعودية والـدول   ) دايتون ( تفاق إبعد عقد  قادرة على لعب دور الوسيط

  .هيز اجليش البوسين اإلسالمية وتدريب وجت

  امتدادات الصراع على املستوى العاملي 

  يف العامل اإلسالمي

الشيشـان  و، لبني يالف، ويف قضية كشمري : بع مناذج مشاة هلا يف العامل االسالمي توهذه احلالة ت

توزيـع  " فان الدول اإلسالمية كما يقول احد احملللـني ، تورطـت يف   ،والبوسنة، ذربيجان أو

طوعني بغرض إقامة حكم إسالمي يف أفغانستان وكشمري والبوسنة ، وحرب الدعاية املشتركة املت

كز إسالمية يف دول الشتات اخر ، وإنشاء مرآضد احلكومات اليت تعارض اإلسالميني يف بلد أو 

اجلامعة العربية ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي   ".تقوم بالعمل كمراكز سياسية لكل تلك األحزاب
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دعم ، وحاولتا التنسيق بني جهود أعضائها يف تقوية اجلماعـات اإلسـالمية يف   الدمتا كذلك ق

االحتاد السوفييت كان مشاركا رئيسيا يف احلرب األفغانيـة ، ويف السـنوات   .الصراعات الدولية 

ومشاركا ثانويا يف القتال التالية للحرب الباردة كانت روسيا مشاركا رئيسيا يف حرب الشيشان ،

  . ان ، ومشاركا من الدرجة الثالثة يف حروب يوغوسالفيا السابقة تطاجيكسيف 

ثيوبيا ، ويف التاميل واهلندوس قدمت احلكومة اهلنديـة  أدعم  -جنوب السودان :ولدى اآلخرين

اذ اهلند كان هلا تورط رئيسـي يف كشـمري ،  .تدريب ونفقات مادية وسالح ،للمتمردين دعماً

الدولة الغربية الرئيسة كانت مشاركا من الدرجة الثالثة يف الصراعات . خر ثانوي يف سريالنكاآو

ن جتمعات الشتات لعبت دورا رئيسيا على كال اجلانبني يف الصـراعات  إكذلك ف. اليوغوسالفية 

  . املمتدة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني

ملاليزية كما قدمت احلكومـات  يف الفيلبني أفاد يف وقت ما من اإلعانات واملعدات ا" املورو"مترد 

اإلسالمية مساعدات إضافية ، مت تدريب األلوف يف ليبيا ، كما قامت أفغانسـتان واألصـوليون   

  ". أبو سياف " األفغان بتنظيم مجاعة املتمردين املتطرفة املعروفة ب

  فريقياايف 

دعما "لك قدمت إثيوبيا كان السودان يساعد اريتريا املسلمني يف حرم ضد إثيوبيا ، وانتقاما لذ

كمـا تلقـى املتمـردون    . الذين حياربون السودان " للمتمردين املسيحيني" " لوجستيا ومأوى 

روابطها الدينية واجلنسية واالثنية " املسيحيون مساعدات مماثلة من اوغندة ، مما يعكس إىل حد ما 

سودانية على أسـلحة تقـدر   ومن جانب آخر ، حصلت احلكومة ال". ر السودانيني االقوية بالثو

قيمتها بثالمثائة مليون دوالر من إيران، باإلضافة إىل التدريب واملستشارين ، األمر الـذي مكـن   

  .١٩٩٢السودان من شن هجوم كاسح ضد املتمردين يف سنة 

  سياآيف 

يف حـرب بـني   "  ثـانوي "خر آيف كشمري ، ، و" رئيسي"كانت اهلند هلا تورط :اهلند- ١

ميل واهلندوس واحلكومة السنهالية البوذية يف سريالنكا ، قدمت احلكومـة اهلنديـة   االتاملتمردين 

كانت ١٩٨٧يف سنة .دعما للمتمردين ، حيث دربتهم يف احلرب اهلند وزودم باملال والسالح 

احلكومة السريالنكية على وشك إن توقع اهلزمية بنمور التأميل ، فثار الرأي العام اهلندي ضد هذه 
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، "يف إشارة فعلية "، ونقلت احلكومة اهلندية املعونات الغذائية جوا للتأميل ، " إلبادة اجلماعية ا"

إال إن احلكومة اهلندية .أن  اهلند تنوي منعه من القضاء على  النمور بالقوة " جاي وارن "للرئيس 

ميل على ايت ملنطقة التوالسريالنكية توصلتا إىل اتفاق ، متنح مبوجبه سريالنكا قدرا من احلكم الذا

" النمور"جنديا ، ولكن  ٥٠٠٠٠وقامت اهلند بإنزال  ان يسلم التأميل أسلحتهم للجيش اهلندي

رفضوا تسليم أسلحتهم وسرعان ما وجدت القوات اهلندية  نفسها مشتبكة مع قوات العصابات 

 ١٩٩١ويف سنة   مت سحب القوات اهلندية ١٩٨٨اليت كانوا يدعموا قبل ذلك ومع بداية سنة 

ميل فيها احيث يبلغ عدد الت–ميل اهلندية اإال إن والية الت" راجيف غاندي"قتل رئيس وزراء اهلند 

  .بقت تقدم الدعم للمتمردين -مليون  ٥٠

  روسيا 

من اجلبهات اليت يصف صراع دار فيها بني الروس والعامل اإلسالمي  سـواء كـان يف    مثة الكثري

لصرب أو يف أذربيجان من خالل دعم األرمن أو يف القوقاز مـن خـالل   أوربا من خالل دعم ا

  ...الصراع يف أفغانستانومن قبل احلرب مع الشيشان 

  التقسيم احلضاري خط إيقاف حروب -٣

هل يصدق ذلـك علـى   : هنا يطرح سؤال " كل حرب البد هلا من اية" يبدأ املؤلف حبكمة 

  .نعم و ال: اجلوابحروب خطوط التقسيم احلضاري ؟ 

هذه احلروب . ما ينتهي متاماً ولكنه نادراًلفترة من الزمن  عنف خطوط التقسيم قد يتوقف متاماً

 تفاقيات سالم شاملةإال تتميز بطالق النار ، هدنات ، ولكنها وقف إل: ميز بتوقفات متعددة تت

الشتعال أكثر من مرةن هذه احلروب هلا خاصية التوقف واألحتل املشكالت السياسية الرئيسية 

ـ  وتتضمن عالقات  نقسام حضاري عميقإا متجذرة يف صراعات أل، بـني   ترةتعدائيـة مس

  .مجاعات تنتمي إىل حضارات خمتلفة 
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  : يقاف احلرب إجل أنه يضع شرطان من أال إ

. جنـون  . . جنون : ساعتها يعلوا الصراخ  ،ني يف احلربيالرئيس اك املشاركنيإهو  -:األول 

، وتعود  القدرة على تعبئة الغضب العامكفى ، ويفقد الراديكاليون على كال اجلانبني . . كفى

  .املذحبة  فاملفاوضات ويصل الوسطاء إىل االتفاق على وق

يف التقريب بـني  ) الدول الداعمة ( طراف املستوى الثاين ألدى  مصلحة مشتركةوجود  :ثانياً

روسيا يف   تكما فعل هإخضاع املعارض وترويضجل أمن بعدما كانت تسعى روسيا .املتحاربني

لكن بعد حدوث )) ابو الغيض الشييب (( اليت كانت حتت حكم  ،ذربيجانأرمينيا ضد ألدعمها 

)) الييـف  .(( للـروس   نه مـوالٍ أاملفترض  ))جايدر الييف ((الشيوعي نقالب فيها على يد إ

ذربيجان االنضمام الحتـاد  أا ، نقض رفض رمينيأالسترضاء روسيا دف كبح  ةستشعر احلاجإ(

كما فتح الباب أمـام  . راضيها أومسح للقوات الروسية بالتواجد على  (CIS)دول الكومنولث 

تدريب بيف املقابل ، بدأت روسيا .ذربيجانأاملشاركة الروسية يف كونسورتيوم دويل لتطوير نفط 

وتقنعهـا  )) كارابـاخ (( اا لقـوات  القوات االذربيجانية وضغطت على أرمينيا لتوقف مساعد

  .ذربيجان أراضي أباالنسحاب من 

  :يقاف احلرب يف ضوء الشرط الثاينإجل الوصول إىل أوهنا يضع تصوراته من 

 بني االطراف الرئيسية وحدها اليتوقف عن طريق املفاوضات املباشرةإن هذا النوع من احلروب 

جيعل من الصعب جداً اجللوس والدخول يف  االطراف العنف املتبادل بنيوشديدة الاالحقاد  .فقط

اال أنه . ونادرا مايتوقف هذا الصراع عن طريق طرف ال مصلحة له  .مناقشة إليقاف إطالق النار

أي  -فهي،يقاف احلربإصلحة يف املصل االطراف الثانوية من الدرجة الثالثة ذات تتوقف عندما ي

  :منها  تكون لديها خيارات-هذه الدول الداعمة

ن يتحولوا إىل مقاتلني من املسـتوى  أإن املتجمعون من الدرجة الثانية والثالثة عادة ال يريدون . أ

  . بقاء احلرب حتت السيطرةإاألول ، ومن هنا حياولون 

ني الذين يكون كل تركيزهم على يمصاحل خمتلفة أكثر من املشاركني الرئيس كما إن هلم أيضاً. ب

  . احلرب 
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م يف مرحلة ما ، من إم مهتمون بقضايا أخرى يف عالقام ببعضهم ومن هنا ، فأكما. جـ 

يكون هلم سشقائهم،م اذا جتمعوا خلف أوأل. ن جيدوا إن يف مصلحتهم ايقاف احلرب أاحملتمل 

  . وهكذا يصبح اتمعون عوامل كبح وإيقاف . عليهم  اًنفوذ

توقفها ، ولكن  قل من غريهاأتساعها إحتمال إ،أو ثالثةطراف ثانوية أاحلروب اليت ليس فيها . د

. مركـز  لحضارات ليس ا دون تلك اليت تدور بني مجاعات تنتمي إىل ميكون أكثر صعوبة

جنـوب السـودان  كما هو حال احلرب يف  ،سهلة التوقف تليساال أا / فهي ذا ال تتسع 

إن الدين ليس هو ،واضحة يف ثنايا سطورهلكن ما يالحظ إن الباحث هنا يرصد عالقات تظهر (

من صـراع حـول    ،هدافها متنوعةإقليمية وإمنا صراعات هلا دوافع إو ،يقيقسبب الصراع احل

  .). هلا اًإال أا تتخذ من االختالف الديين مسوغ ،االرض والعرق والنفوذ


