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האוסלאם

טות הצבאית -והדתית עד למאה ה  17-יחסרת-חקדים זן' עמ'יקה '; בעשר חשנים
המשיכו לקיים את הקישןר הזה של אים , -האח רינות חשים המוסלמים ,כי אללה
לאס עם שגשוג-עלי-אדמית .אולם מאז ~ קידש מחדין ,tאת דרכו של האיסלאם על-
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מחבר ·יחיא מזרחן,
באןניברסיטת
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ןחרב יהנפט

מוצב

הפאה

שיקאגן

ה 18-

הנפט מציין נקודת-מיפנה בהיסטוריה :
האיסלאמית הנןידרנית . - .והכיסלמים :
פתוחים עתה יותר למסר של האיסלאם; .
.יאין זה הכל .עישו הנפט מעניק לשתיי,

פעילויות· .Dוליטיות ,הנעשות בשם ח -דינאמיזם פוליטי ,כלכלי לתרביחי איריפי,
איםלאם ,פשן בעשור ה.O-ך בשנים דחק את המוסלמים ממעמדם הרם .אדרן· ,
.לה קפי תנעוות רמת ;)מבקשות להטיל
אורח-חיים איסלאמי )במצרים ,תורכיה ,טםי נוצרים משלו יבכיהפ ,והמרסלמים,
הושפלו .מוסלמים רציניים נ'קשן להבין  ,פדינרת איסלאמירית ,סעודיה ,לוב ,אמצ-
אירןי אפגניסטן ,פקיסטן ,בנגלת-שד,
מאלסיה ואינדונסיח( ; כמה ממשלות -ב) מדוע ~ר חסדר של חאל; אך מאמציהם היי ; עים לקידום האינטרסים שלהן על פני
מרוקן ,לוב ,פצרים וסיפלהי( עשוות שי· כושלים ,וחדלונם הטיל .חתיתו ,על האיס j'! -כדו.ר-הארץ ,בצירה שאינה נבדלת מז :.
לאס הפודרגי .כשם שההצלחה הגי \t.מית

אלימות .שתי המפשלות פועלות יכל אחת חופשית לכאודה ,הפך לכוח כשמערתי ב-
בדרכה תיא ,לקידום האיסלאם בכל ה -ימדיניות הבינלאופית, ,
התוצאה השלישית ;ל עושו הנפט -
חזיחות'.
ימכלול פעילוחן מקיף את העולם כילן '; התפוררות  --iאירעה עד כה בעיקר נאר'ו
כאן נסקור רק את פעילותן בארצרת אחת  -אירן .גורמלם רבים .הוליכן ל-
מוסלמיית .באמצעות פילווים המסתכמים 'מהפכה של  ,1978/79או עושר הנפט היה
I
'.
במיליארדים רבים של דולריס ,יכולה בב~:רןר הבסיסי שבהם.
I

המשטרים הטערבלים והקומוניסטיים' של ,סעודיה להפעיל לחץ עצים על המדי' נית

שלמשח בעבר לאשר -את חסדי אללה ,כך בעלות-ברית ,בסערכות של סיוע צבאי ,הלווח  jכרגיל זה בעשה באורח דיסקרטי,

מוש נ,רחג בסמלים ואדייאלים איסלא-

דחף היפוכה את הפוסלמים לחפש במקום

מיים ; היחסים הכ'ן-עדתיים הורען כ-
חורכהי ,סוריה ועיראק ,ער כדי אלימ ; rft

אחר את הפתרוגית

יקבונtןת מוסלמיןת רבות אחזו בנשק נגד
לא-מוסלפים כדי להשיג איטונופיה רס-

כיוחר.

!

סיוע-חוץ כרבלי ,להשפעה יתרבותית.

I

אד אין לטעות ביחס לטהות .במרוקו הניעו

לבעיןיתיהם הדוז'קות \
 ':הפונדמנטליזם של בנל-המדבר סציבה את ; בין ישראל למצרים ,שהוא עצמו סייע
• !
; \t.
r
, ...
_

העושר העצום שזרם לאותן מדינות

בי \tגות

יצר משק משגשג אר ·בלתי-

ה 70-

עושר זiב.פט מספק את הכלים ,.מיושת ; הסעודים את המלך לגנות את חוזה-השלום יציב בסידה רבה ,דבר' 'זrהביא ל,ידי תסי-:

סה חברתית ודאגות עמיקות בתחו-ם ה-

ואז בא בילמום הנפט ,העליהי בו הורצו-':שבטיייהוואהבים <יבעוב ';יהסנוסים בה· גתו יבלבנון הם'י הטילו שביתת-נשק ~ ,~~~~~:בג~~~ן ~;~~~~;'~~ ~~ל~~זו~

ליטית )נזיאד ,נשני אזורים של אתיופיר

,J

זמנלח של יפחירי יצוא ·הנפט יישל יתפיק חן.

בבורפה ,בחאלינד ,בפיליפינים(.

,האם אירע ז).שהר ,כעשיר .זה ,שה;וי בו

לדרנן מערכת ךז שליאקט'כיזם איסלאפי ז
אכן ,שני מאירעות תרנןו לכך במלש;'
רין  :מפלת הערכים מידי ישראל ביובי
 ,1961השדי לה השחמעןיות רבית נקרב
חברי

I

פקדו את המוסלמים כשלינות ידי חשורת הנפט יוצאת-הדופן .בולמוס  .קדאפי על~ה  lבת~כיו בקבוצות-אופוזיציה' ,ופקיסטן .קדאפי ~'פשiז' פמזן בכיסו וידי

חרז,רים לנשינים .רקבון פנימי ,מלודה ב~ -

הערניח ';

בחתרנות ,בתקוו,ה ועורר  nמורה מהפכ . -במרוקי ,יטוניסיה . ,מצרלם ,יסודא;ן ירדו,
נית ,בעוד סעודיה דוחפת בעדינות את תורכיה N ,ירן ועומאן ; הוא פילא תפקיד
הנןמשלות לקבל את השקפתה מסתער \ פוליטי חשוב במדיניוז';iהפנים של אוגנדה

וחשוב הרבה ייחר מכך

 בולמיס-הנפט הנדול שהחל ב O-ך•19הנפט גרם לו.בוסלפים ,לפנות אל האיסלאם
נחור פטרת ומאחז טיליטי ,ובשלוש דר"

בלוב יש לחם היסטוריה ,ארוכה של קידוס

יל הגיוחרת' המוסלסים-
ביןל הסררים .לבין

באוקטובר
דבר זהי השפיע על ראיית המוסלמים את' תוקפני יזLל האידיאולוגיות האיסלאמיות :הפ שתינים-השמא נים ל
שלהם ,וצאצאיהם עושים איתו דנר כלים. t' ,הם קנו את פרישת סומ יה מו
האיסלאם ,הואיל והאיסלאס ,והנפט משו'-
הטחנ .ה ,
ל
ל
; 19.76

;נפט שמן ע

L
7

לוסרית' העיאה  iיהירותו י-

ערלצותו ,בהשניאו א'ת מישטרו על שכבית
דןהבןת .,בעת,ימשבר, ,פנן האורנים ,באורח

לגים בשלויז.Zה מישורים  :רצה הגזרל ,כי' ע -ידי האפשרויןח הרבות  \t.,נפתהן הו ,-הסובייטי ; הם הביאו את צפון-תימן ידי ·טבעי ,אל האיסלאם ואל מנהיגיהם הד-
.. 10מ.נדן  13חברות אופ"ק הן מדדנות ד,ות .לעושרם.
t Iו ,ז lיחת לתוכניותיה .הרדיקליות ; ;יים לוח -תיים ; גריז,zות א ל ה היתה מערכת לאו-

אם כי היח~ים בין סעוזיה ולן'ב ,הורער~ צים ע נ~יכןיוח הבזפרץ הפרסי שיקפידךי מית מנזוסדת \t' ,נהיתה לבסיס לכל הפעי-

בעללת רלב גדול אן מכרעי של אוכלוסיות

מוסלפירת ואחת מהן )גאבין( נשלטת ,בהתמדה בזאז יעלה יאל-קראפ'י';לשלטוז; יוחר על צירח לחוק האיסלאמי ,הם תטכו לריות בגדייהמשטר ,ואחר-כך סיפקה את
על-ידי איש שבאחרונה התאסלם ;ערשר בספטמבר  19 -9ואם כי לשחי הממשלות{ במפלגה הדתית בתורכיה ; יסיועם לפקיס -היסודות ילממשלתי חומייני. .
הנפט זורם בעיקרו אל הערביס ,יזנהם ה -מטרות פלוי;יות ומןג מנוגדים לחליטין~ (,ן ובאנגלה-דש היה כר,וך :תנאים דתיים

בניגוד לאירן נתנסתה תורכיה בקשיים
פוסלמים המקיריים ; רםעודיר~ המדדנה .שתהין פועלות לקידום האיtכלאם .ההכ,ד r-שהעלו תו~אות בוטות .ההש~עה הסע~דית
הקשןרה יותר מכולן באיםלאם ,אוצרת ,לים הם למעשה יסוד העוצמה ,משים ש_ Jחורגת במ דה דבה מעבר ל~רצרת ח ,לי ; כלכליים ,גם הם הרסניים ,כתוצאה מי
כםי~ כפית הנפט וכוחר מעשרים את ה
לקידןמן• אח רוב הנפט ,הכסף יהכוח .לפתע-פתאום ,שתיהן ןק '? tלימו'.ת אחת' ".ף~ רע)ס.iג ן~,י; רא~ן ,במועד זה ,היקפה המלא אינו ידוע עליית תשלומי-הנפט שעליה לפרעם ו-
איסלאם ,מספקלם את האמצעים
 ,המתחים הכלכליים מתבטאים בה לפעמים
כשנית ה  ,7[1-יש בידי המוסלמים עושר  ,:פעודיה ברקטת מדיניות שכ,רנזת ,פין  ,ן.
ופביאדם זותםיררות בכנפיהם.
גם לוב מעניקה מילווים וכענקי-גסף במתיחות נ.ין סונים ושיעים ובאלימןת -
ועוצמת המאפשרי. qלחם לזעזע את ;'ה מערבית ושומרת על תבונה מכובדת כ
a

j

כמדיח פרחיקה-לכת ;:ביוחר ,שינתה
שפעת הנפט את גישת מוסלמים אל דתם.
כדי להבין כינtד איער הדבר יש ,לזכור,
בי במרצרת אלף השניס הראשונות שלו

זיהו המוסלמים את האיסלאס עס שגשוג

ןהצלחה פוליטית .המוסלמים ראו את '-ה
כיבושים הערניים המדהימים מן האוקיי-

ניס האטלנטי עד סי iכאית יזtל ,חסד
אלל  ,השגשוג ישבימי-הביניים וההחפש-

n

פערב.

ראיי למגיני מכה וכדונה~ ,רסקת לן ~ ',,ממשלות ,אד קדאפי מעדיף פעילות תפקיד נוסף לאיסלאם בפוליטיקה.

,

דמוח; של השיח' הערבי הע~זtיר ה-
המושל על אירופה ואמריקה ,פעודדת אח

המלסלמים בכל את,ר ואתר

 -אפילו ·את

הסובלים עצסם סעליית מחירך הנפט .הי .
שגשוג יהכןח ,שחסרי זמן כה רב ,מוזחי":

ליb

'I ;.

לחזור '.השפעחה של התפתחות

יסמויה :

תסיכה בבסלונות -הפיכה ותנועות

עושר הנפט משפיע איפוא יעל פעילןיות

פורשים. ,הברחת נשק ומעשי-חטיפה :יפוליטיות איס'לאכזיות בארצית רבית ,יב-
קדאפי ס'.יע למוסלמים יהשואפים להשגת' העניקו למוסלמים תחוין,tה חדשה של כוח
ובטחיו ,יבספקו לסעודךה' ולוב את האמ-
אוטונומלה מידי לא-פוסלמלם בסהי-ה ה-

 Iספרדית ,צ'א:,ז אריתריאה ,ישראל ,לבנון
והפיליפינים ; היא פעל להפלת 'ממשלות
•

,

•

•

ו

יצעים להפעיל לחץ לנזען טטרות איסלא-
מיות ,ובגדמי התפוררות כלכלית המח-

ויר!י את יהטוסלכויIב למסורתם.

