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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()38
الفصل الخامس :تقويمان )ميالدي وهجري(
حوالي عام  1400هجري (غريغوريان 5-2 (38) ) 1980

)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
هجري الذي بدأ في  16يوليو  622م احتفل بأول محرم  1400يوم  21نوفمبر  1979م .كانت هذه السنة األخيرة من القرن الرابع
عشر للهجري .بدأ القرن الرابع عشر للهجري في عام  1883م .وكما أوضحنا سابقا  ،فإن سنة الهجري أقصر من  11يوما مقارنة
.بالتقويم الجريجوري  ،لذا فإن طول قرن واحد من الهجري أقل أربع سنوات من الغريغوري
قبل القرن التاسع عشر الميالدي  ،اعتقد الناس في البلدان الغربية المسيحية أن نهاية قرن واحد من شأنه أن يسبب مخاوف جدية .لكن في
عصر العلم الحديث في القرن العشرين  ،اختفت هذه الخرافة .كان هناك ضجيج صغير أن "مشكلة عام  "2000في الكمبيوتر قد تحدث
.عندما انتهى الوقت من  31ديسمبر  1999إلى  1يناير 2000
).الحج الكبير(  Hajiلم يصدر المسلمون ضوضاء عالية عن السنة الهجرية الـ  .1400كانوا أكثر حساسية لألحداث الشهرية مثل رمضان و
هم أقل ثقة حول تغيير السنة .لذلك  ،فإن تغيير السنة من  1399إلى  1400من الهجري لم يتم التأكيد عليه أكثر من الالزم .ومع ذلك  ،فقد
.كانت حقيقة تاريخية أن األحداث الرئيسية وقعت واحدا تلو اآلخر في الشرق األوسط قبل وبعد عام  1400من الهجري
على سبيل المثال  ،في هجري 1978-79) 1399م(  ،أبرم الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيغن اتفاقات
كامب ديفيد التاريخية التي توسط فيها الرئيس األمريكي جيمي كارتر .وقد فازوا بجائزة نوبل للسالم في ذلك العام  ،ووقع البلدان على معاهدة
السالم في عام  1979م .لكن هذا سبب معارضة شرسة من دول عربية أخرى .تم طرد مصر من جامعة الدول العربية .فقدت مصر موقعها
.كزعيم في العالم العربي واإلسالمي مقابل سالم ثنائي مع إسرائيل
حدثت الثورة اإليرانية في يناير ) 1979هجري  ، 1399سيتم تطبيق التقويم الغريغوري في األساس من أجل فهم سهل( .في يوليو 1979
تولى صدام حسين الرئاسة في العراق .كان يهدف إلى زعيم الدول العربية ليحل محل مصر .في آب  /أغسطس  ، 1979احتل اإلسالم ،
معبد كعبة معبد مكة في المملكة العربية السعودية .صدمت أسرة سعود الحاكمة .في سبتمبر ) 1980عام  1401هـ  ،السنة األولى من
القرن الخامس عشر للهجري( اندلعت الحرب اإليرانية العراقية .استهدف آية هللا الخميني  ،الزعيم الديني األعلى للشيعة اإلسالم  ،الزعيم
الديني لإلسالم كله  ،بينما كان صدام حسين في العراق يهدف إلى أن يكون دكتاتورا في الشرق األوسط .تنافس الدين والعرق الهيمنة اإلقليمية
.بعضها البعض
في هذا الوقت  ،كان صدام حسين يشترط الحرب بين إيران والعراق باعتبارها معركة بين الشيعة والسنة من المسلمين .وباستخدام مثل هذا
الخطاب  ،سحب صدام حسين صندوق الحرب من دول الخليج المنتجة للنفط في نفس الدول السنية مثل السعودية والكويت .بالطبع  ،كان كل
من صدام حسين وملكيات الخليج هما نفس الدول العلمانية .لذلك  ،لم تكن الحرب اإليرانية-العراقية معركة بين طوائف دينية  ،لكنها كانت
الحرب بين العلمانية والدين .عندما وضعت إيران معركة سيئة في المرحلة األولى من الحرب  ،ظهر المتطوعون اإليرانيون الشباب في ساحة
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المعركة واحدا تلو اآلخر .لقد كان "الجهاد" بالنسبة للمسلمين الشيعة اإليرانيين  ،الذين كانوا مدفوعين بالشعور بالرسالة الدينية وتحدى بشجاعة
.ضد الدول العربية العلمانية
رغم أن صدام حسين كان سني ا  ،إال أن العديد من السكان الشيعة يعيشون في جنوب العراق .الشيعة هم األغلبية في العراق .في المملكة العربية
السعودية والكويت والبحرين أيضا هناك العديد من الشيعة .في البحرين  ،الغالبية من الشيعة .الزعيم اإليراني األعلى آية هللا الخميني أحيا
هؤالء الشيعة المقيمين في دول الخليج لمقاومة حكامهم .الحكام السنة في دول الخليج شعروا بأزمة .وكان هذا هو السبب وراء قيام ست دول
خليجية بتشكيل مجلس التعاون الخليجي عام  1402) 1981هـ( .كانوا يخشون أن يرتفع الشيعة ويطاحون بالنظام الملكي .أحضر صدام
تركيبة الصراع اإلسالمي الطائفي إلى الحرب اإليرانية العراقية وشارك دول الخليج المنتجة للنفط في الحرب .لقد سقطت دول مجلس التعاون
.الخليجي في فخ صدام حسين
.في ديسمبر  ، 1979في نفس العام الذي سبقت الحرب اإليرانية العراقية  ،غزا االتحاد السوفييتي أفغانستان واندلعت الحرب األفغانية
.استمرت هاتان الحربان خالل الثمانينيات عبر القرنين الرابع عشر والخامس عشر للهجري
إذا حكمنا هذه األحداث التاريخية من حجم الهجرة  ،فإن السنوات التي سبقت  1400من العهد الهجري كانت حقبة تشوه كبير في القشرة
األرضية أو تحول نموذجي في عالم الشرق األوسط .القوة الدافعة كانت اإلسالم .خالل العقد األول من القرن الخامس عشر الهجري )من عام
إلى عام  1990م(  ،حارب المسلمون المرتدين الذين لديهم دين معاد لإلسالم .كان العدو األول هو حكومة أفغانستان شيوعية 1980
.ملحدة .والثاني هو النضال داخل طائفتين لإلسالم من الشيعة مقابل السنة الذين يمثلون قوتين إقليميتين رئيسيتين  ،هما حرب إيران والعراق
الثالث هو الصراع بين األصولية اإلسالمية المسماة بالقاعدة والقوى اإلسالمية المعتدلة والمسيحية الغربية .هجمات  11سبتمبر )يشار إليها
أيضا باسم  (11/9في عام  2001كانت أكبر مأساة .وحتى وقت قريب جدا  ،تحد الدولة اإلسالمية )داعش أو داعش(  ،دولة الخالفة
.االفتراضية  ،الدول العلمانية الموجودة في العراق وسوريا
ومثل أعمال الشغب التي قامت بها طائفة إيككو البوذية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في اليابان  ،كانت أعمال الشغب الدينية قد
أصبحت جذرية للغاية في النهاية .الحركة اإلسالمية الحديثة تأخذ هذا الجانب .عندما وصلت الحركة في ذروتها  ،كانت ذاتية التدمير وفقدت
".دعم الجماهير .في البوذية  ،يقال أن مزدهرة يجب أن تتحلل .ال أحد يعلم متى سينتهي الصراع في الشرق األوسط .صحيح أن "هللا وحده يعلم

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
نوفمبر  1979م .إنها السنة  (Muharum Moon) 21احتفل التقويم الهجري  ،الذي بدأ في  16يوليو  622م  ،بهيراء يناير 1400
األخيرة من القرن الرابع عشر الهجري .القرن الرابع عشر للهجرة يبدأ في عام  1883م .كما أوضحت في وقت سابق  ،فإن سنة التقويم
.الهجري تقل عن  111يوما من التقويم المسيحي  ،لذا فإن طول القرن األول سيكون أقصر من السنة في حوالي  4سنوات
قبل القرن التاسع عشر الميالدي في البلدان الغربية حيث كان اإليمان بالمسيح قد أثار مخاوف خطيرة من نهاية القرن األول والخوف الذي
تسبب في الخرافات المختلفة  ،ولكن عندما يتعلق األمر بعصر العلم الحديث في القرن العشرين  ،فقد ولت هذه األشياء  ،عندما يتغير التقويم
.من عام إلى عام  ، 2000كانت مشكلة "عام  "2000في الكمبيوتر على وشك الصخب
المسلمون ال يصدرون ضوضاء عالية عن سنة  1400من التقويم الهجري .في المقام األول كانوا حساسين لألحداث الشهرية مثل رمضان
والحج )الحج الكبير(  ،لكنهم أقل ثقة بشأن تغيير السنة .لذلك ينبغي تجنب التأكيد على تقويم الحجابات ) 1400الحقبة المسيحية (1980
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بقدر القرن  14الهجري إلى القرن الخامس عشر .ومع ذلك  ،فمن الحقائق التاريخية أن األحداث الرئيسية وقعت واحدا تلو اآلخر في البلدان
.اإلسالمية في الشرق األوسط قبل وبعد هذا العام
على سبيل المثال  ،في هجرية  1978) 1399م( أقام الرئيس المصري السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بيغن معسكر دافيد التاريخي
بوساطة رئيس الواليات المتحدة  ،وحصلوا على جائزة نوبل للسالم لتلك السنة  ،تم إبرام معاهدة سالم .لكن هذا سيؤدي إلى معارضة من دول
.عربية أخرى  ،مصر ستطرد من الجامعة العربية .تم متابعة مصر كمالك للمسلمين العرب والمسلمين مقابل السالم
في العام التالي  1400) 1979سنة من السنة  ،بما أنه من األسهل فهمها  ،ألنه من السهل فهمها(  ،حدثت الثورة اإليرانية في يناير  ،وفي
يوليو  /تموز تولى صدام حسين منصبه كرئيس  ،وتهدف إلى أن تحل مكانة الجامعة العربية محل مصر .في أغسطس  /آب وقعت حادثة
 ،احتالل في معبد مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية  ،هز عائلة سعود .ثم في عام ) 1980السنة األولى من التقويم الهجري 1401
السنة األولى من القرن الخامس عشر الهجري( وقعت الحرب اإليرانية العراقية في سبتمبر  ،استهدف الخميني اإليراني التحالف الديني
لإلسالم  ،بينما كان صدام حسين العراقي تتنافس الجماعات الدينية والعرقية على الهيمنة اإلقليمية بهدف أن تصبح حليفا وطنيا للتحالف بدال من
.مصر
في هذا الوقت  ،كان صدام حسين يشترط هذه الحرب على أنها نزاع بين الشيعة والسنة في اإلسالم وسحب القوات من الدول المنتجة للنفط
في الخليج من نفس السنة مثل المملكة العربية السعودية .ومع ذلك  ،فإن عراق صدام حسين والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية
السعودية هي أيضا الدول العلمانية نفسها .لم يكن النزاع اإليراني العراقي نزاع ا بين الطوائف .في إيران  ،الذين ناضلوا في المعركة األولى
بحس بالمهمة ،
المتطو عين إلى ساحة المعركة مثلما ترى الغيوم "الجهاد" الذي تحدى اإليرانيون  ،الذين كانوا مدفوعين
أرسل متطوعو
ّ
ّ
.الدينية  ،الدول العلمانية العربية .هذا صحيح
على الرغم من أن صدام حسين سني  ،إال أن العديد من سكان الشيعة يعيشون في جنوب العراق  ،كما ينظر إلى العديد من الشيعة في العراق
ككل .المملكة العربية السعودية والكويت والمملكة السنية في البحرين لديها أيضا العديد من الجماعات الشيعية في البالد  ،وغالبية سكان
البحرين من الشيعة .دعا الخميني اإليراني هؤالء الشيعة إلى االنتفاضة  ،األمر الذي جعل كل بلد يشعر بأنه يشعر باألزمة .الخوف من قيام
دول الخليج الست بتشكيل دول مجلس التعاون الخليجي ) منظمة التعاون الخليجي( في عام ) 1981تقويم الحجالء  (1402هو الخوف من أن
الشيعة سوف يتفوقون ويطاحون بالنظام الملكي .ال شيء آخر ألنه تم القيام به .أحضر صدام تركيبة الصراع الطائفي إلى الحرب اإليرانية
.العراقية وشارك دول الخليج المنتجة للنفط في الحرب .يمكن القول أن دول مجلس التعاون الخليجي قد سقطت في فنون حسين
في كانون األول  /ديسمبر من العام نفسه مع اندالع الحرب اإليرانية العراقية  ،غزا االتحاد السوفييتي أفغانستان واندلعت الحرب األفغانية .في
.الثمانينيات  ،أي السنوات العشر األخيرة من القرن الرابع عشر الهجري  ،استمرت هاتان الحربان
كما يمكنك أن ترى من هذا الحادث التاريخي على مقياس التقويم الهجري  ،يمكن القول أن تقويم هجورة في حوالي  1400كان عصر التشوه
الكبير للنقوش القشرية والتحول النموذجي في العالم اإلسالمي في الشرق األوسط .القوة الدافعة هي دين يدعى اإلسالم .خالل السنوات العشر
األولى من القرن الخامس عشر  ،بدأ المسلمون القتال ضد المرتدين ضد القوى المعادية ضد تعاليم اإلسالم خالل العقد األول من القرن الخامس
عشر )العصر المسيحي  .(1989-1980كان العدو األول هو القتال ضد الحكومة المركزية الشيوعية األفغانية اإللحادية .في النصف األول
 ،من القرن الخامس عشر  ،أصبحت معركة المسلمين تشكل تركيبة تتناقض فيها القوى اإلسالمية المعتدلة واألصولية عن الصراع اإلسالمي
.وهما قوتان سُنّيتان كبيرتان ضد الشيعة  ،واليوم الخليفة اإلسالمي )داعش( .األمة االفتراضية للنظام تتحدى الدولة العلمانية الحالية
من جانب واحد  ،لكنها ستكون جذرية للغاية في النهاية .كما أن الحركة اإلسالمية الحديثة  rikkuبدأت تمرين يرتدي درع الدين مثل اليابان
تأخذ هذا الجانب بشكل دراماتيكي .هذه الحركة تصل إلى القطب المتطرف وتنتهي التدمير الذاتي وتنتهي بعد فقدان دعم الجماهير .في الفكر
".البوذي يقال إنه "مؤيد لالزدهار" .ال أعرف متى سينتهي النزاع .هو بالضبط "فقط هللا )هللا( يعرف
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