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(83) عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط 70بعد  -السالم المستحيل   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 الفصل 5: اثنان من التقويمات )ميالدي وهجري(

 

 قبل أو بعد 1400 هجري (ميالدي 1980) (38) 5-2

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

عشر الرابع القرن من األخير العام كان م 1979 نوفمبر 21 في 1400 محرم من 1 احتفل م 622 يوليو 16 في بدأ الذي الهجري  

وبالتالي. الميالدي بالتقويم مقارنة يوًما 11 من أقصر الهجري عام. م 1882 نوفمبر 12 في الهجري عشر الرابع القرن بدأ. الهجري  ، 

ميالدي من سنوات بثالث أقصر الهجري القرن من قرن طول فإن  

 

في ولكن. القرن نهاية في مختلفة كوارث هناك ستكون بأنه الخرافة الغربية الدول في العادي المواطن اعتقد ، الميالدي عشر التاسع القرن قبل  

مشكلة" بسبب مضطربًا يكون قد الكمبيوتر أن في بسيط ضجيج هناك كان. الخرافات هذه مثل اختفت ، العشرين القرن في الحديث العلم عصر  

2000 يناير 1 إلى 1999 ديسمبر 31 من الوقت مر عندما" 2000 عام  

 

الكثير لديهم يكن لم. والحج رمضان مثل الشهرية لألحداث حساسية أكثر كانوا. الهجري 1400 عام عن عالية ضوضاء المسلمون يصدر لم  

ولكن. هجري 1400 عام إلى 1399 عام من السنة تغيير على التأكيد يتم لم ، لذلك. فيها الجديد والعام القديمة السنة لرؤية االهتمام من  

الهجري 1400 عام وبعد قبل األوسط الشرق في األخرى تلو واحدة وقعت األحداث من العديد أن المفيد من سيكون  

 

بيغن مناحيم اإلسرائيلي الوزراء ورئيس السادات أنور المصري الرئيس أبرم ،) م 79-1978( هجري 1399 عام في ، المثال سبيل على  

السالم معاهدة على دولتان وقعت. السنة لتلك للسالم نوبل بجائزة فازوا. كارتر جيمي األمريكي الرئيس بوساطة التاريخية ديفيد كامب اتفاقات  

العالم في كزعيم مكانتها مصر فقدت. العربية الجامعة من مصر طرد تم. أخرى عربية دول من شديد رفض إلى أدى هذا لكن. م 1979 عام  

إسرائيل مع ثنائي سالم مقابل واإلسالمي العربي  

 

تولى ، 1979 تموز في). سهل لفهم استخدامه سيتم الميالدي التقويم يلي فيما ، 1399 هجري( 1979 يناير في اإليرانية الثورة حدثت  

مكة مسجد المسلمون المتطرفون احتل ، 1979 أغسطس في. مصر مكان العربية الدول زعيم يستهدف وكان. العراق رئاسة حسين صدام  

الحرب اندلعت. شديدة بصدمة سعود في الحاكمة األسرة أصيبت. السعودية العربية المملكة في الحرام المسجد باسم المعروف المكرمة  

الديني الزعيم ، الخميني هللا آية). الهجري عشر الخامس القرن من األولى السنة ، 1401 هجري( 1980 سبتمبر في العراقية اإليرانية  

ً  يكون أن إلى يهدف العراق من حسين صدام كان بينما ، كله لإلسالم الديني الزعيم استهدف ، اإليرانية الشيعية للطائفة األعلى في دكتاتورا  

اإلقليمية القيادة مع والعرق الدين تنافس. األوسط الشرق . 

 

حسين صدام أساء. اإلسالم في والسنية الشيعية الطائفتين بين المعركة كانت اإليرانية العراقية الحرب أن على العراق من حسين صدام أصر  

كانت. والكويت السعودية العربية المملكة مثل للنفط المنتجة الغنية الخليج دول من للحرب الالزمة األموال سحب. طائفتين بين العداء استخدام  

كانت ولكنها الدينية الطوائف بين معركة العراقية اإليرانية الحرب تكن لم ، وبالتالي. العلمانية الدول نفس هي الخليج ودول العراق من كل  

المتطوعين أن إال ، الحرب من األولى المرحلة في العراق من أدنى كانت إيران أن من الرغم على. الدينية لعقيدةوا العلمانية بين الحرب  

ضد معركة كانت العراق ضد الحرب أن اإليرانيون الشيعة المسلمون يعتقد. األخرى تلو واحدة المعركة ساحة في ساروا الشباب اإليرانيين  
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العلمانية العربية الدول ضد بشجاعة وتحديها الدينية الرسالة بشعور مدفوعة كانت لقد". الجهاد" بـ يسمى ما ، اإلسالم أعداء  

 

في األغلبية الشيعة كان. العراق جنوب في الشيعة السكان من العديد هناك كان ولكن. السنة من العراق في الحاكم وحزبه حسين صدام كان  

غادر. الشيعة من هم السكان من ٪80 من أكثر البحرين في. والكويت السعودية العربية المملكة في الشيعة من العديد أيضا هناك كان. العراق  

باألزمة شعور الخليج دول في الحكام لدى كان. حكامهم لمقاومة الخليج دول في الشيعة السكان هؤالء الخميني هللا آية اإليراني األعلى المرشد  

الشيعة أن من يخشون كانوا). 1402 هجري( 1981 عام الخليجي التعاون مجلس بتشكيل جيةخلي دول ست قيام في السبب وكان. الوشيكة  

للنفط المنتجة الخليج دول أشرك لقد. اإلسالمي الطائفي الصراع مع والعراق إيران بين الحرب ماكر حسين مزج. الملكي النظام يسقطون قد  

سينح صدام فخ في الخليجي التعاون مجلس دول سقطت. الحرب في  

 

استمرت. اإليرانية العراقية الحرب مع العام نفس كان. األفغانية الحرب واندلعت أفغانستان السوفييتي االتحاد غزا ، 1979 ديسمبر في  

الهجري من عشر والخامس عشر الرابع القرنين عبر الثمانينيات خالل األفغانية والحرب العراقية اإليرانية الحرب  

 

العقد خالل. اإلسالم هي الدافعة القوة كانت. األوسط الشرق في النموذجي التحول عصر هجري 1400 عام وبعد سبقت التي السنوات كانت  

الحقيقي لإلسالم أعداء أنهم اعتقدوا الذين المرتدين المسلمون حارب) م 1990 إلى 1980 من( الهجري عشر الخامس القرن من األول . 

مقابل الشيعة. اإلسالم من طائفتين بين الصراع هو والثاني. السوفييتي واالتحاد الشيوعية تانأفغانس حكومة إلحاد ضد كان األول الصراع  

األوسط الشرق في العلمانية والقوى القاعدة اإلسالميين األصوليين بين التصادم كان الثالث. البعض بعضهما والعراق إيران قاتلت. السنة  

اإلسالمية الدولة كانت ، قريب وقت حتى. مأساة أكبر 0012 عام سبتمبر 11 هجمات كانت. الغربية والدول  (IS ، ISIS أو ISIL) ، 

العالم في الحديثة العلمانية الدول تتحدى ، االفتراضية الخالفة أمة  

 

ً  متطرفة تصبح أن على الدينية الشغب أعمال اعتادت تم ، الذروة في الحركة وصلت عندما. الجانب نفس لها الحديثة اإلسالمية الحركة. تدريجيا  

طائفة أصبحت. عشر والسادس عشر الخامس القرنين في اليابان في مماثلة حركة هناك كانت مرة ذات. الجماهير دعم وفقدت ذاتيًا تدميرها  

الساموراي ، العلمانية القوة قبل من النهاية في وهزمت للغاية راديكالية البوذية طوائف من واحدة كانت التي إيكو  

 

يعلم وحده هللا" أن صحيح. األوسط الشرق في الصراع سينتهي متى يعرف أحد ال. يتحلل أن يجب االزدهار أن يقال ، البوذية في " 

 

(----)يتبع   
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