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الرحيمالرحمن اش م ب

نرالرنولا واحده أنه الناس لبمعز ربك شاء زلن ؤ تعالى• قال 

صوامعنهدث بعض بغضهم الئاس الله دمع زلزلا ؤ ت تعالى وقال 
ننالله ولينصرن كثيرا الله انم فيها نلكز زمساجن• زصلزات وبيع 

٤(.٠ غزيرى)الحم: نقوي اللن إن نتنزه 

بتاسواء كلمة إلى تنانزا الكتاب أنل يا >ؤض تعالى: وقال 
أزمبغضا بشا شخي ولا فيا به نشرك ولا الله إلا شن. ألا ربتكلم 

(.٦٤عمران:رإل ه منلمون بائا اسهدوا فمولوا نزلزا فإن الله دون بن 





الإهداء

يناكافس حق عن المعرفة يشد من إلى 
والحكومات.الدول ين الصرلع ويدافع الحضارات، 

الشريرةالمبادئ صحية العالم شعوب لى إ ~
السياسة.والمصالح العالمية للحكومات 

والإعلامالكنائس في الغربية الكراهية مصاغ لى إ ~
والحروب.للصرلع المنتجة الدعائي 

لمجتمعاسممالأمان صمام الغرب عقلاء لى إ ~
ومحاياالإ-لأم مع التعاطي في ويدلهم لشعوبهم 

وعقلأنية.بعدالة لمين الم
م

ومنويها،والأمنية اليامحية الجهات لى إ ~
القرار،اتخاذ لدعم المتقلية الاستراتيجيات وواضعي 

عالمنافي وأوؤناتهم وشعوبهم لدينهم المخلصين من 
دالإملامي•العربي 

غرةم، الأمة وخو كلأ القائمة الأجمال ر  ~
وستهكهؤياتها، ومادر عقولها، قختهلم، أمرها من 

دولها.وميادة ديتها حريات 
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اامس«ه

الإسلاهى،والشرق العليال الغرب بان وسائلث، ير مومحؤع 
الدولين والمرنع والحضارات، الأمم بن المنافسة قتم حول 

اشاهيتسرعي يياثلمها وما القضايا هد0 كانتخ وقد والحكومات. 
للحرببريئة )ضحايا كتايي( تالف عل أعمل كنتا حين،ا بإلحاح 
الإسلاميةالمومحسات منافسة موضع حيث، الإرهاب(، عل العالية 
بعيدةغربية ؛اسراتيجية المتجدد حصارها ودوافع الدولية الأ،رية 

الأجل.وطويلة المدى 

المشرقق والصرلع ة الناقعن العلمية الآكتابة أهمية وتأكد 
الدوليةالحائلات ق مها رقا الإسلام أصح أن بعد الإسلامي 

والإمحلاميةالعربية الشعوب سيادة ق الدول التدخل تزايد قلل ول 
صمّتجحلال ومن الإنسانية، الحمية وأع،الها بل وحرياما، وحياراما 

والإمحلاميالعري( العالم 3، بجرتما ما بجاْ الغربية الحكومات من كم 
الغربل١،إن بل وكرامته، الإنسان لحقوق منظم شبه انتهاك من 

،المكشوفالدعم إل الضمّتا بجاور باكعمب المتمة يمارماته 
إلأو ونوني، وليبيا ممر و< ك،ا والانقلابات الحكومات لعض 
الحالتنل كإ والعرقية الدينية التباينات باستغلال المفضوح اللعب 

منبالرغم وغرها، اليمن وكدللثه الفاصحتن، والوؤية العراقية 
شككحالذي الأم الامحتبدادية الطم لتللئ، والكشرة اليرة الضحابا 

والحريةكالعداله القرى، الغربية للدول الأخلاقية القيم من شر كز 
الدول!تللث،  ١٦٠تتشدق التي والحقوق 

عنوان؛)مصطلحاتتحت الكتاب، من الأول الحث، ق بالغرب العصوي معرفة يمكن )١( 
الحضارقن(.عن ومغامم 
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انكشافحيث الوضع هذا ق الكتابة أهمية للباحث تاكد كإ 
منبمحبه وما والخروب المرنع أحداث نحام العالي الواقع 

الأمنيةوهيئات؛ا الأممية ومنذل،اترا الدولية النظومة لصداقية احتضار 
الحريوالإملامي!^ ١٠١١وأحداث ْعفشلكبمِفيآلياما، والإنسانية 

ذلك>عل شاهد حير 

كتابأحدثه ما ا3كتاب هذا تاليف دوافع عن عاتبا كن ولر 
صموئيلالولف قاعة حول إعلامي ضجيج من الحضارات( )صدام 

وسيادتههيمنته وفرض الزي انحرثأ انتصار بحنمية هنتنجتون 
للحضارةمصادم أكبمر اعتيرهم الذين لمين والمالإسلام 0ع حاصة 
وءاالإسلام ق والحوار واللام العدالة لفرص نحاهل مع الغربية 

روتار■نحهمل حفارمم عر لم؛ن الملدى 
الكملفوكوياما فرانسيس لولفه التاريخ( )نباية كتاب وكذلك 

الأحرين،من الحضاري الاستلاب يعكس هتنجتون ّابقه لأفكار 
الأمريكٍةأالعفلمة عفدة ومن عقدية تراكإت من ينطلق ربإ والذي 

نتائجورود من بالرغم والكتابان وموضوعيا، عالمّيا كتابا كونه من أكثر 
التارنحي،الأمام قفص j متبقي الأمامية فكرمإ أن إلا فيهإ منعلقية 
رسالةق ورد مما ممرأ ينفض أصبح ومستجداته بأحداثه فالزمن 

وحضارما!وقيمها الغربية للثقافة الطالقة السيادة أبدية حول الكتامن 

فاصللخاب، دفئ الأم اسي انموان اخيار j نوفق م متجرن أن يلاحظ )١( 
أوانمولع أن كإ الحكومات، يئن أو الدول يبن هو ما بقدر الحفارات يئن لس والصدام 

القوىالهلرف من أو لإنماء هر الحال وواح الطرف^ان. التكافؤب؛ن يتطلب الصدام 
الناقة.هو الخمارات يينر وما الضعيج، الطرف نحام 

غيرهامن أكثر التعيم ق أمريكا اسنخدام اوكتاب هدا ل الخرب عن الحديث عند يلاحقن )٢( 
الخالية.الأحداث ل تائيرآ أكثر لكوما نفلرأ الخرب؛ دول من 





منالوكلاء أو الشركاء من الغرب أدوات عن الفلر بغض 
هذاوعن وضرها! وروميا الصهيوق والكيال كإيران الوت نحار 

ذاتبما!إيران عن عديدة سازلأت ترد بالغادر ا،لوصوف التحالف 
العقديانشقاقها عل أكئر أكدت العمل التحالف -ردا هى فهل 
خصومتهاعل بافعالها برهنت وهل الإسلامية؟ الأمن غالبية عن 

الكتاباتمن كتم تصفها كإ الإسلام لأمة السياسية الأيديولوجية 
خهلراأصبحت الغربي الدعم هدا بعد إيران وهل والعربية؟ الغربية 

منوسوريا العراق ل وبجرى جرى ما وهل بأسرها؟ اككة بمدد 
الأيديولوجيةالخصومة أبدية عن يؤكد مسبوقة ضر إبادة حرب 

نمولثنايا ل ولعل الإسلامي؟ العالم لعموم والسياسية العقدية 
اولأت•التهده من الأبرز عل بجيب ما الكتاب هدا 

الغريالنفلامين انكشاف مدى هو القام هدا ق بمم وما 
وصفتالحديد الواقع حذا محإيران للمولع، وجنوحبمّأ والإيراف 

الولاياتقبل من ص1إ كثري إقليمية قوة بأبما وسياسيا إعلاميا 
مرمليلتكون رخصه الوصف بمدا تمنحها التي الأمريكية، التحية 
للتشيعالقوى ومديرها وأيديولوجيتها إيران قوى وهوما المنهلقة، 

الدميةالخارجية أذرعتها خلال من عاليا الأيديولوحيا هده بنشر 
بتاريخإيران ْع الغرب فاتفاقيات والإغائية، والتعليمية والسياسية 

قومامن عرز الإيراق الووى الرنامج حول  ٣٢٠١٥يوليو ١ ٤ 
——عمليا أصبحت سبق بما وهى العدوانية، والعسكرية السياسية 

الشرققضية مي يفيإ المهيوى الكيان بحد للمغرب آخر حليفا 
لوما السلمين عموم عل الخرب ق عنه الوكالة حينا الأوسهد، 

مزاعممحتا والاستقلال السيادة ق لثروعهم إجهاض من ذلك 
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ُء نمثل" الإحفاقات من ممر برغم والإصلاح التانير ولمطالب للأمة 
وسيادب؟الغربية الهيمنة إصعاف ق مستتبليآ حطرا 

الشعوبلصآلح القوى موازين ق الحديدة التحولات هذه وهل 
للغربجديد قلق مصاسر -حكوماتبا حاب عل والإصلامية العريية 

وجهةمن الغرب خوف ي؛رر قد ما وهو مستقبله؟ عل مؤثر وأما 
ظراكصبيزمهم.

حلالمن تكشف أن السرية( كامل —)وثيقة )يمكن وهل 
لكإ الحديث القديم الخوف هذا حقيقة ~ ~كانموذج مفرداتها 
النافستدمير محاولات عن تكشف حيث الخامس؟ المبحث 

والسيهلرةولاحقا، سابقا السياسية الخرائهل تغيير مثل الإسلامي، 
بالقوةالغربية القيم فرض محاولات ومحددأ العربية، الأنفلمة عل 

الملمة،المجتمعات وتغريب )المشوهة(، كالاليمقراهلية الناعمة 
محيمما أوبعضه ذلك فهل الأستهلاكية، الاقتصادية اللمرالية وتعلبح 
معتنقيهمن والخوف الإسلام منافسة من الغربي( القلق حجم يعكس 

فوييا(؟!يسمى)إسلام ما وهو مصتهم، ومشرؤع 

إلتشير الكتاب هذا تضمنها التي ؤإجاباتيا التساؤلات هذه 
المتومحعةالحضارية المقاومة مجن التعصسبااا ررالغرب خوف 

-ولازاكالغرب أفقدت اكللتة )الفرالية( الحرية أن ولاميا 
له،والسيادة القوة استمرار عناصر من عنصرين أهم تفقد0~ 

والقوة،اليقاء ل قويا عنصرآ ممثل والاجتاعية الأسرية فالعلاقات 
هذ0فاصحت الأسرية، الحلاقات محيم حطمت الفردية الحرية لكن 

محولاالحياة جوابي بعضر ل الدول لقوة مصدر هى التي الحرية 



وهوالثاف العنصر أن ك،ا والجم، الأسرة حياة لهدم أمحامحيا 
الغرب،ممداقية عل خطرآ ئشكل أصبحنن، التي الدولية العلأقارتا 

الإنسانوحفوق والعدالة المبادئ عل الصالح فيها 9^، حسن، 
العالية.والخروب اإصراع حالات، من يزيد مما الواسر وهذا العالية، 

بالتحصحالتصفح منهم وأقصد الأوروبي( الغرب فهل وليلك، 
وصعق،والفنع الهلع من حالة يعيش المائية— القوة هده من الرغم ب— 

قوتهصياع من الخوف، عليه يلغى —مثلا— وبالتالي بمتقثاله؟ الثقة 
أوروبا.ق قرن ، نصفتكتمل لر التي وحدته وبقاء 

التمفةالغربية التصرمحات إيراد أن عل التأكيد هنا المهم ومن 
منالنإذج بعض تا.وين أو الكتاب، هذا ثنايا ل ؛العل,وانية 
الوالإّلامي، العرب الحالم دول، معظم بحق الغربية الءارسات٠ 

الكاملة،المسؤولية ودولهم الغرب ومتحصبي عقلاء تحميل منه يقصد 
العربصعق، من يزيد أن شأنه ومن ،، منصفغر السلوك فهذا 

ل،ْبادرات،م عدم إل يودي بل هم، أنفعل وهوامم والسلمين 
القول،ل ١^١، الكريم القرآن علمنا وقد والإصلاح، التصحيح 
ظيهاأصم ئد مميتة أصابتكم أولما ؤ والفمحرت النفس ومراجعة 

)آل،قديرب ء مي كل عل الله إل، أئمسكم عنل من هو فل هدا أي، فئم 
الإسلاميالعانر يتحمل بالقاليلة لينت، حالات ففي (• ١ ءمرانتهاُ 
بقابليتهاواقعها مسؤولية الدول بين فيإ ختلافح با وشعوبا حكومات 

تصححق الكبثر الخهد بذل يتهللبح مما الكثار، والكر الحالي 
المناختصحيح عل بالعمل هم أنفالسلمجن لدى الواخلية العوامل 

الخصومأو الصار•ءان مؤامرات وتقوبم، ؤإصلاحه، يامحي ال





منء بثي والاستدلال العاصرة، السيامية والوشرات التارعنية 
قيكن ولر للمسلم، ية بالنالتائج لتأكيد جاء إنإ والثنة القرآن 
هذهمن بالرغم للحن،، المدخلان أو والقلما'ت، التمريرايت، سياق 

الأحقية.

يكنلر الكتاب هذا موصؤع نتائج كإحدى الحوار أن والطريف 
حيث،البحث،، هدا عمل ل الثرؤع مبل الأحر مع العلاقة ق أولوية 

ونتحؤإصاعة عث، ايلمن( )غم الأخر ْع الحوار أن أرى كنت، 
._JJأو نظرف هم، تلك فتها، انتصار لا ومال، وجهد 

متكافئغم القائم الحوار واقع أن عل بناة وذلك المابقة! وقاعي 
أكثرالحكومات؛ ، juذاته الوفت، ل وهو المائية، أو المعنوية لقوة اق 
للصراعالضحية هي فالشعوب بالحوار، المعنية الشعوب ؛؛ن هو مما 

تفتقدمنها~ ممر ~في القائمة الحوارات أن إل إمحافه والحروب، 
محنممر لدى الحيل فإن ولهذا ورسولا، رساله بالإسلام الاعترافه 
أوساطق ولأسيإ وأهميته، الحوار حول بالغة بحدة دائر المسلمن 

حجمه!!ل ختلافح با والمفكرين والمثمفن والدعاة العلمإء 

الثقافيةالساحة تهلرحها تساؤلات الحوار رفض نظرة ويدعم 
أبرزها؛من، والفكرة، 

الأخرْع والحوار الإمحلامي التسامح عن المتكرر الطرح لماذا 
والكراهية،الحروب لمناخ وصناعتهم الغربية العدائية وا؛ع ْع 

العال(عل، الغرب، بم، من، والعكري السيامي الحسم غرض وواقع 
الإسلامي؟

منالغربية الفراعات تكرار ْع الحوار وراء الله—، ولماذا 
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وامحرآوالسالفية، والوهاية، لكلإرهاب، الفاييق الصطلحات 
ثطلقهاالتي الممحطلحات حرب من ذلك وغر السيامي! الإسلام 

س/ونحمداخلدولالمالمالإسلأس؟ا
الغرب؟مع للحوار الإسلامية الدول حكومات امتجابت ولماذا 
وهميا،عدوا صنعت بل وحماعاما! نعو-٦، هع الخوار ل وفشلت 
حتىالفعل! وردود الاستفزاز عل قائمة داخلية هامشية وحروبا 
الثقةبأزمة يتمثل غاليا ثمنا لتدفع الداخل اكراع فح ق وقعت 

الاستجابةحلال من داحلمها من تفريغها وتم والمحكوم! الحاكم يٍن 
ممرا-^١ فقدت قد الإسلامية الدول ومعغلم اعدانها، لضغوؤل 

منبالرغم العقدية وحمانتها الفكرية وماعتها الخيالية نوما من 
متقبلا.إليها الحاجة 

الإسلاميالعالم دول هل تقول! السياق نفس ق أحرى وتساؤلات 
منمسفر والالمستقر ومن وفكريا؟ عكريا مغزوة أم غازية 

الفلالمونن الءلرف؛ن؟ من المافس وثن ثمارع الثن ثم الهلرفن؟ 
أمصراعا التعامل ق الامحزاتيجية الرؤية وما الحيتين؟ من والمثللموم 
المكشوفة؟الاعتداءات نالك مع جهادا أو مقاومة، أم حوارأ منافسه، 

معتدالإسلام هل الغرب؛القولت عقلاء عند بقوة يدور الحيل أن كإ 
عليه؟معتدي أم 

يكونكيف قائلا! والاستنكار النحج_ا يرد سق ما إل ؤإصافة 

منافسةوجود حتى محتمل لر أو يتحمل i| وهوالذي الغرب مع الحوار 
الدولية،الساطت ل الإسلامية ال الإنالخيري العمل مؤسسات 

مع)الحوار( يللمرح ذلك ومع ؤإضعافها، نحجيمها محاولات نتم بل 
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موجودة((أاأ

يميوما الإنازا حقوق أقنعة ثعرت فقئ يإيله وما و7اذا 
وأمااللوJةأ الشرعية حقيقة انكثاف إل إصافه ١^•^؛ باللام 

والحقوق.العدالة وليت ضل القوة 

السامةبتصرمحات الأسشهاد فإن الكر الاستنتاج هد ومع 
و)الرابع()الثالث( البحث، ل -الواردة الغرب، من والفكرين 

أنصيلا — وغ،رها رالسايع( المبحث، ل ورد ما وكذللث، و)الخامص( 
العالمهع علاقاته ل الغرب، لأن الغرب، صاّ الكراهية إثارة  ١١٢

ؤإعلامهوسياساته بأفعاله الكراهية هدْ بمع من هو الإسلامي 
الحقيقيةانمليات عل المطقية التاتج سى أن الهم ومن الدعائيإ 

المإرساتلواقع النظر عدم أو التارح لحقائق التجاهل يكون فلا 
العقلاءعل محي، ما أستحضر فإني هذا ومع الغربية، السيامية 

إثارةأهمية من نمِإ— الملم —وليس والحضارات الأمم كل من 
منأونحام الغربية الثقافة ق الشريرة المبادئ فذ وتعديتها الكراهية 

ردودوتعزز الكراهية إل تدعو متْلرفة غربية مياسات من يمثلها 
منحاطة ثمارمات أي صد تكون أن محب، الكراهية أن كإ الفعل، 
عقلاءإل رمالة الكتان هدا ثفمن ولذللئ، الإسلامي، انملرف 
منهم،ممر عن الغانثة الحقيقة لمعرفة وثعوبه ومنمفيه الغرب 

الوالقائم القاتم )جيوبوليتلثح( الغرب الحغران، السيامي فاكرئ 
الكوارثنحني، وجوب أهمية حيثح كشفه، عدم أو عليه التستر يمكن 

الإمكان.يفور وقوعها فبل والإنسانية السيامية 

الثالثغباءالعال؛ عل يعيش الغرب بعنوازت والعريية الإنجليزيت باللغة الأصل المال انغلرت )١( 
http://bit.ly/2b0uTRPالخال:.الرابط ■ام. • ١ ٦ أمطس ١ • بتاريخ الأشرة، والدول 
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منكوما عن نحرج لا اش الكتاب هدا مباحث أكب وأنا 
ع،غائب غبر التاريخ ل نحممي فإن العصر، لهذا التارنحي التدوين 

وجناياماالتفتيش ومحاكم وجرائمها الماليبية الخروب تاريح ل ةرأت4 
الملميتحفرْ ما عنى غابا يكن لر ك،ا ٠، ذلكأ وغير لأندلس ال 

وقضاياالإسلام مع وتعاطيهم اكصن من السلمين غير واقع عن 
الكريمالقرآن ل ورد ما السلمان عند المتنإت، من حيث ،^، ٠٧١

شعحق المارى ولا ايهوذ عنك ئزمحى >ؤولن تعال: قوله ل كا 
جاءكالذي بند أنواءنم انبغن ولبن الهدى نو اذ مدى إل فل فهم 

ماوكيلك (، ١٢٠ب)البقرة: ولأ وز ض اذ ص ك U الفم من 
صوراتكشف، آيايت:، ل اش كتاب يتلون وهم الملمون نحفره ي

قولهمثل الوامرات، من العصر يلغة يعد مما والكر الكيد من كثيرة 
يعملونبما الله إن فسنا كيدنم بمنكم لا وتنموا نمبروا وإل ؤ تحال: 
كيدابيكينوذ إنهم ؤ نمال: وقوله (• ١٢٠عمران: )آل، ي محط 

بظوكأؤ بمنرك كفزوا الذين بك يمكز وقوله: ١(. )الأارق:ه 
(.٣٠ه)الأنفال: الماكرين حنن والنإ الك ويمكن ويمكنون أويخرجوك 

حيالأبالونكم دونكم؛؛* مى ئتجدوابهلانه لا أمتوا ياأيهاالدين ؤ ونوله: 
فدمحز صنوزمثإ نحمي وما أقوامهم من انعضاء بدُت، فد عتم ما ودوا 

١(.عمران:ا/١ تنقلوزب)آل إذكم الايات بيناشر
السلوكوأن الواقع، يصا.قه القرآن قرره ما أن يرى واللم 

عمولةلتفويت وادّلمين انميي الغرب يثن القديمة التارعنية الأحداث نقمي ابعاد تم 
الرؤيةق ١^١^٠ انمر وليلك العلمي. ماصه ص محلف ااعل،از؛ الغرب حافر ان 

انعامحرت.وآحداته بالغرب لها والقراءة التارمحة 
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لاملم؛نالإسلام تعاليم تاق أته ثم مشاهد، موجود العدواق 
نحفزمما والأيتلاءات العوائق وآن وسيادتها، الأمة حرية عل يالحثه 

فليسالسلمان، عند التارنحية القراءة وهمه والسيادة، الوحدة عل 
مقدمات!ومن الإسلامية، الأمة لحفارة حديد ميلاد من يمغ ما هناك 
سياسيانضجا تعيش المة والمالعربية الشحويِج فيه أصحن، أن ذللثح 

للعزةوتهللحا السياسية، الشراكة ق حفوقية وصحوa ثقافيا ووعيا 
تمالذي التفاوله من وهدا حكوماتها. حال يفوؤه بوالح والسيادة 

.الأحر وبحثه الكتايح ثنايا ق ذكر8 

الإسلامأبتاء إل رسالة الكتانمح؛موصوعه فهذا ذاته الوقت، وق 
الغريا١^^١٤ يعايشون أمم ولأسيإ الصر١ع، بصور للوعي وأجياله 
الحكومات؛،ن فيإ الحروب، أو والمسالمهن، الإسلام مع المعاصر 

حصوصاودينهم، بتارنحهم اكقة يضعفِح مما ذاتها الحربية والشعوب، 
تاربجه،معغلم ق ه نفمع الغربي، المرنع عن قراءمم صعق مع 

بممن دينهم 3، وما الإسلام حضارة عن اكارنحية قراءمم ونقص 
واللام.العدل 

المإرّاتوام بان لمة المالأجيال استيعابه أهمّية تأق ولدللث٠ 
السياميالحكم ممثل لا العامرة— —حاصة الخاطئة العربية يامية ال

الموروثاتاستحضار عند ولأّيإ بالمثال، أحيانا الموصوف الرثين. 
ينعشما وهي واللام، العدالة من فيها وما الإسلامية الثقافية 

بلوحضارته، وتارنحه بنفسه الثقة بتعءزيز المسلم عند الأمل روح 
الن.يالإيإن هو .ين الاؤهدا مقتفى بان ونذيره دينه، تقبل وبم

—يوماعدلا متملأ وأنها الأرض، عل ممكن اللام بان يتزعنع لا 
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منركوأو الثر نوى تريد الذي اف نور وأن جورا، ملئت ك،ا ما" 
كإوعده، ثنالمح لا قاف يتم، أن بد لا بانواههم بملفثوْ أن الأرض 

هينالمون لا الغاس أكثر ونكن وعده الاو4 يحض لا الك وغد ؤ ت تعال قال 
يمأن إلا الت ويابى ؛١^١٣٣ اذ ئور يطفنوا أذ يريدول ؤ ر١لروم•٦،• 

الكامونب)اكوة:آص.مْ ولإ نورث 

سق~~كإ تقتفى الكتاب هذا ق العلمية فايهجية ذللئ، وُع 
مدخلأينؤأو مقدمايث، الموية والثنة بالقرآن الاستدلال يكون لا أن 

والوثراتللمعطات تأكيد هو ما بقدر البحث، لوصوعات 
لTUoلابحث، يدعو مما القرآنية بالأيات الإيان إن يل بتاتجها، 
التعاملهذا يكون لكي معه دالتعاطي الأحر *ع التعامل ووسائل 

يوحر.ولا ويقدم صار، غبر نافعا والتعاض 

(V)

والواسرالتاريخ تناثر؛أحدايث، والغرب الإسلام ب؛ن العلاقة ولأن 
والاقتباسالقل من أكثر بان اصهلررت، فقد اياصر السيامي 

الت3لاعقدر ه ينفيقرر أن عل الكريم القارئ لتاعد والياقات 
محهلياتحدة عل مبحث، كل ففي ، العلاقة هذه طيعة من الوقفإ 
هذهل تساؤلات من ورد عب نحيب كإ النتيجة، بناء ل تسهم علمية 

الخمؤ؛نصالح الشيخ وأستاذي شيخي لقولة وكان وغبرها، القيمة 
تغليحالكتاب هذا حبحإ العلمية، النهجية هذه ل أنر اف— خمه ر— 

الواقعيةالصور من رءألبوم فهو* ، القصودة الاقتباسات عليه 

أولتصمحللتوضيح داخلهاوذلك زالعموفان[ القوان تكرر النموص بعض أن يلاحند ( ١ 
اضوص.بمض س الخزش الحذف تم ..( ). الئا.ل ان ثا اكرل، 
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ويغرضالضرورة، عند إلا \د>وو يتدخل ولر والأفكار، للأحداث 
سعفس'بعضها الصور ربط 

والممربماتالقولان هده أن يثجاعة الاعتراف الهم ومن 
طيعةعن واضحة امتتاجات أعطت، كانت إذا بما والاصتدلأل 

ففيومؤامراته، ؛عدوانبه الغربيرالمرنع وطيعة الإسلامية ايامة 
نتائجإل يمل أن أيديولوحيته وفق أحر لباحث، يمكن ذاته الوقن، 
؛استدلألأُت،وا،لسالمين الإسلام نحاه الغربير التسامح حول مغايره 

ذاكأو النهج هذا ل العمل لكن أخرى، وتمرمحات ومولأيت، 
خلالمن عكسها من القارئ وقاعة عدمه من الواقع دعم مدى هو 

~بعدوأخثرآ أولا فالكتاب، —عمليا— العاصرة السياسية الأحداث 
لكاتبه.وليس هولقارئه إنإ تدوينه— 

منفكثثر العلمية، صريبتها الغربية الأقوال من وللنقولامحت، 
منالنقل عل تقتصر ؛اللغةِالعر؛ية الغرب عن والكتابامتح الكتبم، 

الصادرإل الرحؤع يتطلب الحكم العلمي والبحث مصائروسيطة، 
بجعلمما بدقة الموصى تللئ، ترخمة مع ستهلاع، الندر الأساسية 
ذللثحتْلليؤ وفد ودقيقة، صحيحة مرحلات؛ عل قائأ الأستتاج 

الالتزاممن ممكن ندر أكثر تحفتمح، سل ل ووقتا'لويلأ علمتا حهدآ 
قدرمليمه الكتاب ق الواردة العلمية الخوانيح لكون النهجية حده 

المستطاع.

سجع تربب ا-ترين، طريق j تأمين رزى الخمثن، ارحن ب بن صالح اظر: )١( 
اكال;الرابمل. ادمحاب ونمل طا.ا-"آ،امر0ْأم(،صأآا. اوا.ثن. 

http://saaid.net/book/20/13650.pdf
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الحقيقةالصورة توصح ل الكتاب هدا مياححا تسهم أن وأرجو 
الأمةتوعية عل تعمل كا متعصييهم، تمارسات عن الغرب لعقلأء 

أحداثمن متوم هو وما محاحلر من حولها بجري ع، الإسلامية 
حام.

الاحتكاررمن أفول ْع الكبثر الوصؤع بهذا الباحث ويامل 
اإباحث\نالدى للمناهشة باعثا يكون أن والإعلامي والمعرى العلمي 
يكونوأن العلمية، رسائلهم ق العليا الاسرامات لهللأب ومحفزا 

هدال تعد فضية لإكإل الاحتصاص لأصحاب مقدمة الكتاب 
مععلياتظل ل أهميتها وتتضاعف الساعة، قضايا أهم من العصر 
وقدالهلماتينة— عل تبعث —لا محاصرة سياصية وموشرات تاريمية 

وقدوالإسلام، التعصب الغرب العلاقة ق الأخطر تعد 
الدولية،القضايا أم أصحتا أنيا التوقحة الحلاقة هذه عل يصدق 
—ير حد —إل أصبحا بجاهه الفعل وردود الدول الإرهاب حيث 

الغربين العلاقة ل الكبرى( )اللعبة أو الكبرى القضية يشكلان 
الإسلامي.والعالم الغرب ين أو والإسلام، 

الكتابهدا موصؤع أوق أنه دعي لا الباحث  ٩٢اكام هدا وق 
البحح،من مجريي ق المنتظر التفاعل أهمية ق أسهم ما بقدر كاملا حقه 

جوانبهق الأفاق وفتح حقائقه، نقمي ومحاولة فيه، والدراسة 
الأحر،ْع العلاقة طبيعة لتنحييد والدينية والسياسية التارمجية 
وسلاميتجدد، محموم صراع ظل ق أوسع بشكل الحلول وبحث 

والدولية.الإقليمية الساحات من يتناقمى 
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تمن أكثر الشائك الوصؤع هذا ل الحء؛ا استغرق وند 
والصراعاتالأحداث وتطورات المنجدات أن كإ سنوات، 

هذاصدور تآخر تطلبت، تقبله مرؤيه يعطى التي والحرومحتح 
والرويةالتارعنية القراءة لتكون أحري؛ن، سنت؛ن حوال الكتاب 

الحقيقة.وراء والباحشن القراء تطلعان من شيثا تقابل فيه المستقبلية 

لحكمأو صحح أو راجع من أنكر أن المقام هذا ل يقوم ولا 
اشيعد الفضل لهم كان الذين الفضلاء الأساتذة من الكتاب هذا 

معالبالشكر وأحمى واسنتتناحاته، مقدماته ل الصواب بة تبرني 
بعضق عليه استدرك الذي الملة إبراهيم بن عل, الدكتور الأستاذ 
لويدحل عليه، متعوب ،احهل. ؛قولهت عنه وعم المتعددة مراحله 
لقدم وصع إل ومص حادة، وهومحاولة الإرهاب، مواجهة سلسلة 

-رخمهالحزي بطاح بن حليفة للشيخ ودعواق العيشا<. الواقع فهم 
للشيخونكري تهلويره. ل إمحاي؛ر دور للاحفناته كان الذي اممه- 
مليهانالمهندس أشكر كها اللغوية. بمراحعته القرق عاتقي بن محمد 

بنأمض والأستاذ الزهراف أحمد محمد والوكتور البهلحي محمد ابن 
وكذللث،المدية وملأحذلات٠م الدقيقة مراجعتهم عل الأحثل ّلي،ان 

معمربن الرحمن عد والدكتور العيي، بجاد بن معد الدكتور 
علبن حالي والدكتور الشعبي، عبود بن فيمل والشيخ نومي، ال

سامررضوانوالدكتور المرزوقي، مناحي بن والدكتوررجا الربيعان، 
بنمليهان والدكتور الفشر، صالح بن يوسف والدكتور أبورمان، 

علوالأستاذ الرشيل•، اض عبد بن محمد والأستاذ العمثر، اض عبد 
والدكتورالسرمحي، اف عبد بن حالي والدكتور الزيدي، صالح ابن 

والأستاذالمالتكي، صالح بن عمر والدكتور الزهراف، مفرح بن محيى 
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منه،أحزاء أو الكتاب راجعوا كن وعندهم الكامل، ص بن ممل 
ظاهرآله والشكر وآحرأ، أولا ض والحمد والتقدير، الشكر وافر فلهم 

عباده.عل نمته إتمام عل وباطنا 

الالو٠ياف عبد بن محمد د. 

info@the3rdsector.org
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الهادئبل الشج غير الوقف مثل• السلوكيات ل ؤيفلهر سويقها، 
والقناعنوالرضا الهدوء العلياء، تواضع الضيافة، كرم ،، الوSIمن 

إلالحياة ضروريان من الغرب، يراه ما كل تحويل حياة، كألوب، 
حياة.كاملوب، والقناعة والرضا الهدوء ثانية، مرتبة 

ينعيائيا كان الذي الضوء ^ا النور، هذا ل يكمن كله الأمر إن 
ex oriente)الرمزي ومعناه الحرل بمعناه الضوء هدا الثرق. من 

Lux ،) الصحيحةالإحابات يماللئ، الإسلام كون عن هنا بجدال إنني
أنوأثبن، أوضح إنيا التعدية، وأزمانه الكثرة الغرب، أسئلة عن 

لكشرمنرئيس مانح ولكنه الغرب، من إحسان طالت، ليس الإسلام 
؛.١١وأساJبخالحياة«القيم 

ب؛نالفروق أبرز عن الغربية الحفارة ابن ذكره ما كان ؤإذا 
ييكشف، القول هدا فإن الإسلام، عقيدة نور وبأنه الحفارين 

قدالناقة وهذ.ه السلمن، عنن. الناقة قيم أبرز عن دانه الوقت، 
ولاميياالغرب متعمبي عند دوافعه أو المريع عوامل من تكون 

وحدهفالإسلام؛منافسته غيرهم، تحاه الغربية العدالة قيم يبة غل 
يتعرضالذي هوالخصم الواسع الحالم هذا ل الأديان بن من أصبح 

خصومه!قبل من مدا لا التي الفزاعة وهو التشويه! لحملات> 

كتب،من فهناك الحضارتن، بين الفروق من يعي. ّبق ما كان ؤإذا 

الغرب،وحضارة الإسلام حضارة بين الناقة أسباب بعض عن 
هؤلاءومن الإسلام، نحاه الغرب معمبي لدى اكريع ودواير 

ؤيسالعلم علاد م، تم صعود. ز ديانة الثالثة الألغية ز الإصلأم مونإن. ِاد اننلر■ )١( 
|_،0..كبة الرياض: ، ١ ط إ؛رامم، 
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والإسلأم|نااغربأنسعناماكرغدانالخرب 
لدولهيامحى الالاستقرار ق قدتفوق ؤيعيدها القوة يميدا يعمل الذي 

حربومنها وأجناسه، وأعراقه شعوبه يض دامة ؤلويلة حروب بعد 
الكاثوليكبين عاما الثلاقن وحرب و؛ريهلانيا، فرنسا بين العام منة 

تنبهوقد )العالتن(، الأورو؛تت؛ن الحرص إل إصافه والروتستانت، 
كانالذي انردي الياّى لواقعه فحل كرد ذك- بحد فيإ - النرب 

اكدسالكتاب نحريف، ظل ل الحاكم واصتيداد القسيس طغيان يقوده 
حياتهمفلومة وصياغة إصلاح الفاسد الواقع ذك وأفرز )الإنجيل(، 

اجلخليةالعدالة وتحقيق الإنسان وحقوق الحرية ومنها ذك، بعد فيإ 
ايُنيةالدولية للمنظإت صناعته إل إفاقة به، الخاصة والديمقراطية 

ن،انعكويالتال ما، وتحكمه واللام الدولية الشرعية يئى ؛،ا 
وسيادتهوالاقتصادية العسكرية الغرب قوة عل النتجايت، هذه 

الإسلامي.للعال؛ منافسة لتشكل السامية 

اiاديةالعلوم ميادين ق غآر0 فاق قد هذا «ع الحاصر والغرب 
لمنفلومةماللثح أكئر بمذا ليكون ذللثح، ق قوي منافس وهو والتقنية 

محاورجعله  ١٠وهذا والغرور، العال من مزيدا أفرزتُ المح، القوة 
فوقية.بلغة غبمره 

القيمعل ؛ ١ )الراغإتية(؛ المالح ميهلرة برزت؛ القوة هذه ظل وق 
وتتحكمتحكم والقيم— المالئ ت، —وليالصالح وأصبحت والبادئ، 

وماوالمرنع التصادم العلاقة هذه حتميايت، ومن الدولية، ؛العلاقاُت، 
والدول،والشعوب الجتمعاُت، وسلام لأمن مديد من معهما يتلازم 

الرزة)قانح صوان: نحت الكتاب، س الثاس الحث ق ايراماتة تحرف اننلر: )١( 
الثات.س المتقين( 

٣٧



الكراهة؟ثر أنه أم والسلام؟ الحبة يعزز سق بإ الغرب واغ فهل 
الإسلامنحاه التعصبن دينه رحال وتصرمحات اعلامه ل يوحد ما وهل 

يعززمما السلوك هذا وشل يصنعها؟ أو الكرامة يثد مما الم\ن والم
الملم؟العرف لدى الفعل وردود المرغ يصنع أم الماسة؟ 

معظمأرزن الغرب لدى القوة هده أن صحح فهل وباكالي 
للعدالةوتقويفي للسلام هدم معول حقيقتها ل هي التي سياساته 
فلسطيننفايا ل وهل مساعدة؟ أحرى عوامل محاك أن أم الدولية؟ 

نحريما وهل ااصراع؟ حقيقة عن يكشف ما والمراق وأفغانتان 
العربي(دول بعض j( العربي،( )اربح العربية اكورات بعد 

يعدمما اكورات تلك عل التنوعة للانقلابات دعم من والإسلامي 
الغرب؟تنظر هو كإ الناءة الفوصى أو الخلاقة للفوصى صناعة 

أكثربصورة ؤإذكاءه الإسلام أمة صد الشيعي الصراع صناعة وهل 
نفسه؟!السياق ؤ، يأق السابق من انكشافا 

مزيداتكشف دراسية حالات الغربية الصناعات هذه تعد وهل 
ثنايال ارصؤع هذا ؤرح لحل الغرب؛(؟ العدوان نزعة عن الحقيقة من 

الغربي(،الإسلامي اكتافس هذا عن أعمق فهم 3، يهم مما التكت١ب 
الإسلامي.الغربي(  ٤١الصر وعن 

أنهالحمر هذا ق الغرب لدى المافة عناصر عن ورد ما كان ؤإذا 
عودةؤإمكانية وحقارته بتارنحه الإسلام فإن فيها، جدال لا حقيقة 

وقوالقوةكذ.لك، الماسة ؤ، أساسيا عنصرا يعل وسيادته وتايره قوته 
جوابعن يكثف ما الكتاب هذا مباحث محمل 3، المقولة الأقوال 

تشاررتالأمير قاله ما ذلك ومن الغرب، مع الإسلامية المافة هذه 

٣٨











المائلوكمر الغموض المصطفحات؛رفع تعريف أن الملمإت من 
الأندلسي:حرم ابن قال ك،ا اد والمالتخليط يكون وبضده العلمية، 

ووقوعالأّإء، اختلاط وماد: ونحلط وعا، بلاء كل 3، "والأصل 
أحديريد وهو الاسم، بدلك ايم فيخبر ممرة، معان عل واحد اسم 

الخم،أراد الذي المض ذللث، غم عل السامع فيحمله نحته، التي المعاق 
منكل بض العلاقة نحئر قد ها والتعريفان، والإسكالااأ١'. البلاء فيقع 

دداتحمعن تكثف قد بل الغربية، والحضارة الإسلامية الحضارة 
علمحاله يقتصر الأحر مع اكرلع أن الحقاتق ومن أواكولع، المافة 

التعصسنعند انمريغ أن ولاسيما العسكرية، أو السياسية النواحي 
حس،لهم الثقاء مقومات من حزء كانوا أينعا بأنمهم الثقة ضعيفي 
الحياةأنشهلة وهى والحضارات، الثقافات بان ميدانه والتنافس ظنهم، 

^^^كاروالعلموالمعرفةوالقيموالعادات!
التعصبينقناعات "وبخلافح تحديدآ الحضارات محوصؤع ففي 

أنويماكن تتنافس، أن حقها من الحضارات أن نرى الغرسن- 
تتصاؤع،أو تتحارب أن يمكن لا لكنها بؤ، وتتغالابق ونتتتفاعل 

المهمومن الكونية، العلبيعية الحقيقة هده لقلميح هؤلاء عمل مه،ا 
وبجنومافاما، الشعوب قيم وبجن الحكومات مصالح بجن التفريق 

٠الصر؛ع يريد من و؛ين المافة د يمن 

منهالأيد توطثة القضية هذه ل المصطلحات بعض وتحرير 
أوالمقاومةالحوار وبالتال وانمرنع، الماسة موضوعات ل للدخول 

أوكلأهمافيانواحد.

احدثام،جدتحئتق الأحكام، أمول ل الإحكام الأندلي- حزم بن محمدعل ابر انفرإ ، ١١
.١ ام)سمه١،(.محرا. ٤ ٣• بيِوت،:دارالأفاقالحدي؛، 
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وتوصح،تعرف إل نحتاج ايى الصطلحات هذه ومن 
التالية:الصطلحات 

أوكلمتان وهما للكتاب، رئيس عنوان والغرب؛ الإملأم 
هعالصحيح التعاؤلي ليحصل علمي تحرير إل بحاجة مصطلحان 

مماالإسلام عن كامل شامل مصعللح وتحرير الكتاب، هذا ماحث، 
مطالوبة.المحاولة لكن والأفهام، العقول، تحديدْ ل تحار 

مندين أي عل ض الخفؤع وهو أسلم، مصدر اسم هو )الإسلام(؛ 
هو؛محمدا يه اف يعث، الذي الدين م؛،ا الماؤية، الأديان 

النيعل نزل( الذي الماوي هوالدين هنا؛ بالإسلام والمقصود 
حياةمنهج ليكون القيامة، يوم إل يتل قرآن هوأساسه محمد الرسول 

مناحيل ونشريعان، وعبادة عقيدة فهو الأرض، هذه عل ان للأن
يامية.والوالاقتصادية والاجاعية الثقافية الحياة 

هناكإلاأن الإسلامية؛ الأمة غالبية التعريف،تمثل بذا والإسلام 
منالأصلية بعقيدته للإسلام فهمه مرفوهمؤ هو من الطواتفه من 

ومحتلفا،مغايرا فهأ أظهريت، الهلوائفح هذه لأن الم،ن، المعامة قبل 
الشيعةطائفتي مثل وظاهرة واضحة المسالمن لعموم عداوما أن كإ 

المنشقةالمجموعامته من هؤلاء لأن الصوفية، وغلأة عشرية الأيني 
حولللغرب أومقاومة منافسة أصحاب وليسوا الإسلام، أمة عن 

التارعنية.وحقارته ونهضته الإسلام سيادة 

معاصركانموذج الرافضة للمشيعة الانشقاق هذا عن كثب، وممن 
عشريةالايني الشيعة ءإن عنهم؛ بقوله التومحري عثإن أخمد الدكتور 

hUpr/Zgoo-gl/AyAAKNاك1ل:.الرابط معجمااعازأ، اظرأ ( )١ 

٤٤



الحديثق الحق له من همآخر ا،لذهب أصات التي الانحرافات بعد 
نظريل هم عثرى الاثتي ا.لدهب علمأم خمهور لأن التكضر؛ عن 

عشريالأم المذهب علمإء حكم قفل ق التكضرين أير 
علعشر، أوأربعة أوتسعة أوأربعة ثلاثة عدا ما الصحابة جع بردة 

الشيعةغيد من لم؛ن المجح بكفر حكموا ك،ا الروايات، ل اختلاف 
/١١عثرية«الأم 

نماعثر اض حوال متتابعة بصفحات التومحري الدكتور ويسري 
عقيدتممأن تؤكد كسهم، ومن وءل،ادهم' الشيعة أئمة عن منقولأ 

عنانشقاقهم تزكي النصوص وهده ه، محمد أمة تكفر عل قائمة 
الصفامن الرافضة الشيعة أحرج مما وهوياكال والسلمين، الإسلام 

الإسلام.مع الغرب المعتي؛صرنع الإسلامي 
أنورالدكتور إيران جرائم لملاحقة الدول الرصد رئيس ونحتمر 

قواحدة بتغريده وانشقاقهم الشبة محرق عن الوصف مالك 
باضعلاقتهم للشيعة، أبدأ أمان ءلأ قال; حينإ )نوير( عل حابه 
وبالننةتكفير، لصحابه ويا تحريف، وبالقرآن قدف، وبالرسول نرك، 

و؛العلمإءطعزارولغرهمنصرة، وبالمسلمينخيانة، تدليس، 
نحالفاتمموردمايؤكد الإسلام أمة عن الموفية غلاة انشقاق وعن 

عثرالخامس المؤشر ق ورد ما ذللثج ومن التاريخ، عير المحتلين مع 
ا3كتاب،.هدا من الساح الحث، من 

صبقصحيفة السيف، توفيق الدكتور إل عتاب رسالة بضوان; مقال التويري، آمي انغلر; )١( 
اكال:ل(س0ٌ0.بم،38//:ووأطارابمل الإلكترونية، 

التال:الرابط اكويز، عل حابء ل الك أنور الدكتور تغردة انظر: )٢( 
^tter.com/anwarmalek/status/4،u5768420i؛https://tw

٤٥



حقاشإل تشر جغرافة جهة ;عني؛ )الغرب( مصطلح أن كإ 
خارطةغرب ل يعيثون لبشر )جيوبوليتك( سيامية جغرافية 

اظمتهال بجتالفة حكومات نحكمها ومتعددة، محددة دول ل العالم 
يننحمع ثقافية أرضية من تكونت علمانية حفارة دان السياسية، 

وكورياوأستراليا اليابان كانت، ~وإن واليهودية المسيحية الديانتين 
التوجه-را/ومدنيتهاغربية أنفلمتهاالسياسية لكن العالم ثر3( ل تقع 

السلوكبل الخغرافية، المحددات ليت، بالغرب المقصود بأن علما 
والعساكريةالسياسية بالقوة غاليا المصحوب الفلم الغربي( الحمعي 

ويلاحظمثلا، بدلك الخنوبية أمريكا دول تدخل *فلا والإعلامية، 
بعضبين وكيلك، ذاما، الغربية الدول بين في،ا اختلافا هناك أن 

واجللمينالإسلام نحاه حكوماتمم وبين جهة من الغربية الشعوب 
الطلر—بغض الغرب ل العقلاء من قظع فوجود أحرتم،، جهة من 
والإنصاف،<ا راالموضوعية من ء بثي الإسلام إل يفترون حجمه— عن 

أنمن بالرغم الصحيح، الحضارات؛المفهوم حوار إل ويدعون 
عداوةعن — كشرة أحيان —ق تكثف، الغرب ق الرأتم، اسممللاعات 

إلهذا بعض ويعزى سواء، حد عل والشحوب المتعصبة الحكومات 
المقللة.الدعائية الغربية الإعلامية الحملات قوة 

المتعصب،()الغرب كلمة الكتاب هذا ق يذكر فحينإ وكللiح 
الدينرجال وكذللئ، يامحي، الالقرار أصحاب غالبا به فالمعني 

مرتمرنل هدمت عمل ررئة اللمرال، الإسلام ~ الغرب تحرف عن جواد، غانم انظرت ( ١ ت 
الياّسأتاللدراسات القدس مجرم تنظيم عازت مدق، دبمقراطي إسلامي خطاب نحو 

و^-هأّام0،آآم.
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رجالمن والكراهة التعم، فلك ل يدور ومن التعصبون، 
والفكر.الإعلام 

إلمحلفتان قوتان بذلك فالمعنى والغرب( )الإسلام مال وعندما 
غانبة،غم تارءية وحروب متباينة، ثقافية وينهماموروثاُت، كبير، حال 

تتلازمالمعنوية والقوة الغرب، ْع تتلازم المائية القوة تكون ما وءالا 
قدوألمناهمة الناهمة، يضغ الحوهري الاختلاف، وهدا الإسلام، مع 

والمبادئالقيم بثوابت، الإي،ان غياب مع ولأّييا المرنع إل تودي 
القيمعل وتقديمها كثيرة، أحيانا وتقاويسها المالح سيهلرة ل ظل 

والعسكرية.السياّية القوة يمتالائؤ من عند العادلة الإنسانية 

فيهاؤإسلامية غرية كثيرة كتاياينج صدرت، الموصؤع هدا وعن 
هذال عرضه ل الولفه ولكن عنها، غنية ولا متحددة زوايا من ثراء 

رويةفيه يكون وفد والصرلع، المنافسة تناول حيث، من عنتلمف، الكتاب 
الكتاباينؤلتللث، ومكمل هم مفا!حاله ذاته الوقت، وق ذلل؛،، ق أحرى 

ينتجأن يمكن وما والغرب، الإسلام ين الحلاقة طبيعة عن الأحرى 

صراءحد عل الملم وين فاللم البشرية. عليه ييك فطري آمر كلاهما الكراب ( ١ ) 
قشدةللمملمين وبال—ة غيره، أو الدين من التاج العاطفي الخاب محذا عل محولون 

والولاءالأخر، عل الاعتداء تعني لا وعي وتمرقاني السلم حياة نحكم مما والراء الولاء 
وغيراللم مع والمعاملات التعامل ل التسامح مع يتعارض لا العقيدة محاله الذي والراء 
وتتحولبل التسامح، عدم إل تدفعه فالكراهيت المتعصب الغرب واغ بخلاف الملم، 

الإسلاميلاعالم وكراهتهم مصالحهم إن حيث أر١ديا فعل إل الغالب ق عندْ الكراهيت 
ومميشوالدول الشعوب لحقرق وانتهاك وصراعات حروب إل نتحول المسية وشعوبه 

الإعلاميةالكراهيه رحلات الدولة، المفلومة ل دورء ؤإتصاء الإسلامي العال لحقوق 
ثناياي برد ~كءا بغثريا ئقارن لا واللم؛ن الإسلامي الأالم نحاه الدعاية الغربية 

الكتاب-.
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(،١ ت )الجائلة نحارزكمأي يننع والك ؤ تعالت تال فماعدآ، 
الذيزوجها ل تحايله كاك التي وللمراة ٠ للض هنا والخطاب 

ؤفمال،والمؤمن• الكافر الرجلن حوار عن تعال ويقول منها• ظاهر 
زإإكهفٍر.إ<؟،)،(ِي مالأوأعزظن\ أناأيترثئلث يغاودْ وم لماج؟؛ 

يقدمولفعلي عقل نشاط هو اللغوي الاصعللاح ق الحوار 
نقلوهموجهات قرر التي والراهتن والحجج الأدلة المتحاورون 

؛.مار لقضية أوتوضح لمشكلة حل إل الوصول أجل من تامة بحرية 
أوفرشن،شخصن بين الحديث، من نؤع هو الاصعللاح ل والحوار 

دونأحدهما به يتاثر فلا متكافثة بملريقة بينهإ الكلام تداول فيه يتم 
والتعمارا"،.الحصومة عن والبعد الهدوء علميه _ح ويغالالأخر، 

سيمةقفية تحمعهإ جهتين حال عن يعير مصطلح وهو 
مشركة،أوغر مشركة إنسانية أوأسس دينية بادئ مللحوارحول 

الشركةالبادئ عل التعرف ف بمد بينهكا التعاون أو التحاور بتم 
لعلاجه،أو المريع دون للحيلولة المتحاورين العلمرفين بين وغرها 

والعربية،الإسلامية الحفارتين أتبلغ بين ما هوالحوار هنا والمقصود 
أوالناقة بلغة الحفارتين بين بالمواجهة الحوار هن-ا فتسميه لذ*ا 

للصواب.أقرب المصطلحات من غرها دون الغالبة 

رابطةالكرمة؛ مكة الخامس، مكة مؤممر ومحالأم. امدافه والقال الحماري الحوار انظر• ، ٤ ر 
-أم(،صهأ.الُالمالإّلأءي،ْأ؛ام)0-

http://bit.ly/2UG\1،Qاس: الرابط• الحرة، ويكٍسديا مورية انغلر: )ْ( 
مرمالرياض: الإملأٌٍة. الرئة ل ومملمهاته الحرارادابم النامي. محمد بن خالد انظر: )٦( 

الدر؛ص\\.نقلأ'ءن: (. ٢٢• ةم)ي•  ٤٢٨ط"ا، الويب،، للحوار الز.ز همد اللك 
.١ ١ ص  ١٠٠ ٤ ١ ه العالة. الدوة الرياض: الخوار. أصرل، j، الإّلأم، لشاب، العالمة 
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والتيا حصرها يمكن لا كثثرة كتب صدرت الحوار وعن 
تاصيالهوعن وآدابه، الحوار طبيعة عن ثرية معلومات تضمنت 
شابه Ujالقنال، الحوار عن او الأم، الشرعي 

أوحهت؛ننخصن ب؛ن أوتفاعل اتصال هي الآحر(ت ْع )العلاقة 
أدسزرى.

وهوالاستخدام، محدود حدين، مصطلح الأحر مع والعلاقة 
منأراده الذي الفهوم بمي ما يقدر الأحرين ْع العلاقة بمي لا 

محاراةباب من الكتاب عنوان ق وذكره تطيعه، وأرادوا أؤللقوه 
الخطأمن فيه مإ الطر بغض حوله والقاش لتوصيحه المعللح 

القبولبمي لا المصطلح لهدا فالامتخدام ولدإاك، الصواب! أو 
تلالبغرض التضليل بمحاولة أو أطلقه؛ان٠زامية من له؛أهلاذ، 

الأحر؛الكافرأ"'آ؛.، وصف

بهيقوم جهد أي ثمرة هي العام مفهومها ل الحضارة )الحضارة(; 
للوصولالمبدول الجهود أكان سواء حياته، ه محنروفلتحبمبن الإنسان 

ماديةالثمرة أكانت، وسواء مقصود، عثر أم مقصودا الثمرة تللث، إل 
النامي.محمد لخالد الأسلاب( الزية j دطقات، آدابه )الحوار المحب: عدْ وس )١( 

الكتابصوء ل وصراطه آدابه الثقفي،)الحوار ناء لآمالييه( وتنوع القرآن. ل )الخوار 
ومحمدانمقهان اش نمد الفعال( الحوار ومادئ رتواعد الزمرس، محمر ين ليحص والثنة( 

بنلفهد الحضارات( )حوار لأحد القرآف( الحوار ل الإءجاز الشويم،)مفناهر 
الإسلامي،اإعالم رابطة ومحالاته( أمدافه والثقاق الحضاري )الحوار اليل،ي، لعزيز اب 

.http://g00.gl/3zdnpWالخال: الرابط عامت، عرتجي، ايجم: انظر: )٢( 
اهاثولخكذمحّ يزم كا بالكافر، اللم بوث يزخر المرال التراث أن يلاحظ )٣( 

ملخهممن للأم وصمهم حب الدين عن الخارجم، الروتستاتت لإخوامم الخصارى 
بعفر.عع التامحة غثر محتمعامم داخل 

٥١









عقديةوخرافات وننية ومعارية هندية مائية جوانب تكون أن 
واللاموالعدل الأخلاق ميادين ق والقيم التنريعات من خالية 

هيالحقيقية العركة حيث النوم العالم يفتقراليه ما وذلك والعلاقات، 
|حاتالتثر و الق ٠ العقائد , عا القائمة الأفكار ٠ ل العف ك ق 

ومكان.^ن لا-قاءفيأى المالحة 

الوسن،)اليونان حفارة ومنتجات آثار ترى اليوم البثرية إن 
وفنونهاومحياماتها وأفكارها قيمها Jمحفلم المادين( والرومان 

لحاصرة وآلهتها؛ وأساطرها وخرافاتها ومعتقداتها بل وآدا-ها، 
)أوروبااليوم والغرب، التكنولوجي، المائي الصناعي الغرب، حياة 

بتلوينيفخرون بادوا، الدين القوم أولثلئح حفارة عل عالة وأمريكا( 
والريانحية،والاجتإعية والثقافية والفكرية السياسية أنشطتهم 

الألوان، iiJcjوالممحت، والرسم والغناء الموسيقى ق والفنية 
ومكتثفاتهمأنشطتهم معظم عل آلهتها أمحإء ؤيهللمقون الإغريقية، 

والفنونوالفلااث٠ والتقنية المائية والعلوم السياسة ق واخزاعاتهم 
حفارةق شاثما كان بإ وغثرها والشركات ات والموموالرياضة 

ياسيةالالممهللحات من ايتثداء وغيرهاإ... آلهة من الإغريق اليونان 
والفنونالخلاقة، والفوضى والليبرالية والديكتاتورية كالديموقراهلية 

وكإلوالمصارعة الأولمبية محرورآ؛الألعاب، والتراجيديا، كالكوجيا 
والأيقونات)البلوتوث([، الأزرق ؛!الى وانتهاء الأجسام، 

ا3كبيوتراتإاا؛.شاشات ظهرعل الصفراءائتي 

ُامحّيلريل، الآم;ض اللكب زاءة حلال من اكتر بفصل ذلك إل الرجدع بم-محن ، ١١
الخمارةأثر م■ الرناق،( حياة الحضارة" )نمة كتابه ل ام(  ٩٨١~  ١٨٨٥ديررانت 

٠١٢ ٩ — ٢ ٠ ٦ صر الخاتمة ي ٨ محلي بيراذه محمد ترحة والغرب، أوروبا عل اليونانية 
الخيل.بيّوت:دار 

٥٥



لالخوانبمتفوهة العاصرة الغرية المائية الحضارة أن والحلاصة; 
والمكريوالاقتصادي اليامحي التفوق وق العلمية، التقنية 

داخلقوية متاسة عناصر بحق وهي والحقوق، والديمقراطة 
عللكن أوفنله، لها النافس صعق، ظل ق ولأسيإ الغربية الجتمعايت، 

كإالغربي!، بالرجل خاصة أصبحتت، الإنسان حقوق فإن الأخر الحانيط 
الاجتإعيةوالعلاقالت، الأسرية الحياة بقيم حتم لا الروحي الحان-، أن 

النصرلها ونحفق الأقوى، البقاء لها نقمن مقدسة سإؤية ؛تثريعايت، 
الإسلام.ة مافعن كاسري للاخرين، الدانمة المنامة أو الدائم 

متكامل،حياة منهج عل تقوم الإسلامية الحفارة نجد المقابل وق 
الأخلاقيةبصبغتها كر— حد —إل البشرية الحياة هبغت، قد فهي 

وحبفريد، نحو عل الإسلامية تشريعاما من المستمدة والإنسانية 

عدالتهاأوروبا بعض عاثستا عالمية إنسانية حضارة فهي التاريخ 
دول،مثل وشرهها )الأنل-لس( الأورويط الغرب ق خاصة وساحتها 

ودولته،الإسلام حكم عمليا أوروبا بحمى عايثنتح بل البلقان، 
ذكرمى حلفناكم إثا الغاس ايها يا ؤ رمان كتاب من قيمها منتمية 

إنائماكم الله عغد اكرمكم إن لفغارهوا ويايل فعونا وجعلغاض وأنقى 
ضخمُورولث، عل وارتكزيث، (•  ١٣)الحجرا'-تحت ب حبين عبئي ال؛له 
رملمن،البشر بتن والقسْل الحرية فيم الإنسانية، والمبادئ القيم من 
وتثريعاتفه وعبادة عقيدة كونيا إل إضافة لمين( مغر أو 

الإسلاميةالحضارة هدء دين أن كا ونشأترا، تكوينها عل انعكست، 
اللهإئ، ؤ للحالميزت عامة هورخمة بل العربية، الشعوب عل حكرا ليس 
زاننغكرالمخناء عن وبمهى القربى ذك، زإبماء ان والإحسبانمدو بامر 

(.٩٠)النحل! ودكنرد،ه قفز يعظكم والبني 
٥٦



>ؤوزهعوالعلماءت العلم نمة من رفت الإسلام وحضارة 
نننالونبنا والله درجات اسم اوئوا رالذين مغكم لن؛وا الذين الله 

والعلومالمعارف الإسلام حضارة وأعنف (. ١١)المجادلة؛ حبينيم 
العقيالةيتلك وأننات الخالل،ة، والرواح الكنوز من يكشر ابة الإن

رقعتهاامتداد عل وتاركنية وعقديه ئقافية وحدة والتشريعات 
أقهلارهاوالاتحاد؛؛ن الوحدة الملمة الأمة عزقت وقد الخمِاذة، 
قبل،من المثرية تاريخ ل محدث لر فريد نحو عل وذلك وأقالممها 

مقوماتتمتلك أما ق نشك ولا ، اليوم حتى ؛عل.هّا يتكرر وإ 
الإسلامي،الماريح عر سائقا حريتها التي والقوة والبناء الوحدة 
المارخامتداد عل مويرة فعالة وقيمها يمنهجها ستبقى قاما وبالمال 

اق.الإن

الأحرىالحضارات ْع العفليمة الإسلام حضارة تفاعلت لقد 
منهاوأحذت واستوعبتها والمينية والندية والفارسية كالموناتئة 

واقتدار،يثقة الرديء وتركت، نته وح ومحلورته الماديات، ل الأفضل 
ومؤرحيهلالغرمحتط كتاب من والصوان الحق أنصار دونه ما وهدا 

دورلها كان الإسلام حضارة أق يعترفون الغر؛ي؛ن من والمنصفون 
العالميالنهج وأوحيت عميق، سبات من البشرية إيقاظ ل بارز 

العلميةوالاخراعات الكتشفات معفلم ق سبتا كان الذي المملميقي 

تيمعدالة تفوق وميالة متشلأ تتكرر سوف الوحدْ وأن يوعد السلمون يزمن )١( 
الحيُدس بال4نء، ونول* أزنل اللي ؤ*و أوسلمها؛ الأرض متوى وعو الأرض، 

امحكُذ4)المف:ا'(.مْ زنز ظ، الدس ،ل يض؛ 
زمريدعثل' يإنماف الإملأمة الحضارة جوانب من كثير عن كنت كثيرة كتب هناك )٢( 

كتابهل لوبون غوصتاف ومثل؛ الغرب(، عل سهلمر العرب )شمس كتابها ل هونكه 
كثير.وغيرها الإسلامية(، الشعوب رتاريخ كتابه ق ويروكلمان العرب(، )حفارة 

٥٧



والتعمسينالساسة رحال ازاتيجيات لكن بعد فيا ظهرت التي 
صرخ■1ل المنامة تحويل ل نواياهم عن تكشف الغربين من 

^خرالأديال،وامانمدمماصص،
آحروشريعته والرسل، الأنبياء آحر واللام الملأة عليه ورسوله 
إلوباق ماثم الدين هذا أن جارمثن يعقدون فالمسلمون الثراغ 

بثاترتتوال الحضارية بموروثاته الدين هذا أصبح وقد الساعة، نيام 
عبادةمن ولثخرحها جديد، من البشرية ليقود أمته ويقظة انبعاثه 
والأحرة.الدنيا معة إل الدنيا ضيق ومن وحده، الله عبادة إل العباد 

رالقمول(:الإسلامية المياسة عناصر من 

اهتإمايتؤوله الم؛ن الممفكري وهومن ايص؛ن صالح الشخ كتبؤ 
معللصرخ الغرب صناعة عن فقال والعدوانية، التسامح حول علمية 

لالإسلام أثر وعن الإسلامية، الحفارة نوة عن ناتج وأنه الإسلام، 
Culturalالثقافية)للموروثارتv أذ •لأنلش والعقول: القلوب كسب 

heritage ) ولمالإسلام، صد الغرب لدى الأنحا0 هذا تكوين ق أرا
وهوالروحية وقوته الإسلام بعظمة الغرب من التعصن شعور 

ترقىولا بدائية، يراها التي الأحرى الديانايت، نحاه ثعورْ عن عنتلفؤ 
لالغالي، أثره له هوالذي الشعور هذا أوثقافته، لديانته ندا تكون لأن 

عدمحدة الشعور هذا يزيد الإسلام، صد الحياتي الغرب انحاْ تكوين 
صدالثقافية معركته ل النص أسباب يمتللث، بأنه التعصب، الغرب ثقة 

ا.الثقة،ال هدم مثل عل تشجعه لا التارنحية وتحاربه الإسلام، 

صالحتقديم للإ;هابء ودعاوى الخيري ^^٤ ١٠اللومحى اش عيد بن محي انظر• 
صا'.ه.(. ٢٢)؛.• ٠١٤٢٠ jUiمحلاالرياض: الحمض. 

٥٨







ابتعادحلمها الي التخلف كل رغم البشر، عرفها دافعة قوة 
اسينصالإيم«اأ/

مواءمتهالإسلام ق -أرْ الذي شو برنارد العروق الفكر وهذا 
دراسةبعد يردد الروحية والحاجات المائية المصالح ؛؛ن وتوقيفه 

أواحرل أوروبا دين الإسلام ل أرى *إش المشهور: قوله دنقة، 
ءاذانائلات قبله يصرخ حوته الألماق الفكر إن بل العشرين<ا، القرن 

ملمينألآ/كيا نكون أفلا الإسلام، هو هذا كان 

مركزعل الشرفن محلى رئس وهو مليان جواد صادقا وكتب 
كانتارما منافسة، عنصر اعتباره يبمكن عا واستهلن ق الحوار 

ذلكحتى الأوروبيين لدى معروفة الإغريقية الحضارة إنجازات 
والمين،والهند كفارس أحرى حضارات إنجازات ولا الوقت،، 

الأوروبيون،منه ينهل الذي المنهل وحدها العربية الإصدارات كانت، 
حمعوه،مصادره؛ لقوا أش العلم لتحصيل سعوا اللمن أن ذللئ، 

أحرزواما ثار وضعوا الرفت، مع نم فيه، ابتكروا طوروه، استوعثوه، 
بحد-من وجعله الإسلام أترى أنجروْ ما الأمم، سائر تناول، مل 

فارسعبر والهند يا ؤإندونيالمينر ص شامحه، حضارة دينا كونه— 
رفأسبانياءل أفريقيا إل والقوناز، وسورية 

العلمدار فروخ،بثروت• عمر الدكتور ترجة عمزقالءلر3اا الإصلأمعل ممدأسد، )١(انظر؛ 
لللأي؛ن،ا\اهام،صا-م

التال:الرابط . ٢٢• ١ ء امطص ١ بتاريخ الخرير؛، س انظر: )٢( 
http://www.aljazirahxom/20i5/20i5o8oi/ij3.htm

العإنيةالخعيت ندوة التارخ، عبر ها و؛تة،ا؛ايضارامحت، تعارف صليإن، جواد صادق اننلر؛ )٣( 
التاف:الرابط  ٠٢٢• ٧• امعلس  ٢٦الأحد يوم بتارغ محان. - ملالة والأدب،، لاكتاب 

http://www.uae7.com/vb/t28639.ht1nl







قاتإوالأديان والقافات الحضارات بض الناقة مدان ؤيثى 
هذْتحويل اكوي ض س لس لكن الساعة، مام إل تارنجة كحقيقة 
وحروب.صربع إل الناقة 

والتقني(:رالتْلووالعلمي الغربية المياسة عناصر من 

الثورةنتاج هي العاصرة الإلكترونية التقنية الثورة أن ق لاشك 
رئيسبدور الإسلامية الحضارة أسهمت التي أوروبا، ق المناعية 

الداربنمن العديد به وأم معلوم~، هو —كإ قيامها سس أل 
ذلك~.من ثيء إل أشرنا كإ - النصفن الغربيين والياحثثن 

عمررافقن، التي أوروبا ل والتقنية العلمية الثورات لهدأحدثت 
ومروراعثر والمادس عثر الخامس القرن مند الأوروبية النهضة 
الغريالجتمع بنية ق تغيترأجيريا ( ٢١٧٩٩- ١٧٨٩)القرنية بالثورة 

العلية.الثورات هذه محن اسفادت الش الجتمعات من وغيره العاصر 

الإلكترونيةالتقنية مرحلة يحل الغرب، ال؛ قعالناقة ميدان وق 
لهالتقنية هد0 شحت، ( Nanotechnology))النانو( والجهرية 

هائلةخيارات وأتيحتإ والعرفة، العلم من حديدة آفاقا ولاJحالم 
نحرحانمع الحال كان -كإ خاصة للمغرب وليس بعمومها للبشرية 

نورةأما المعاصرة التقنية الثورة يميز ما إن بل المناعية~، الثورة 
للمغربكان ؤإن تقريثا، العالم دول معفلمم صناعتها ق شارك عالية 

وهيبمكرها أن يستي لر الغرب أن إلا فيهارا؛، الأسر نمسب، 
اليطرةالغرب خيل نتهلم؛ لآ ومدهل، مرع ينمط وتزداد تت3لور 

بااصحرمرماأونرصبا، والاتصالوالممانث الماصة مادتءرباj م محاول الغرب )١( 
ي—سبالمل؛•

٦٤



التحكموأبحاثه دراصاته مراكز نسمملمر لر كإ أثارها، احتواء أو عليها 
منوالإصلامي العربي( ل الوم محدث ما ولعل صتثإرها، ال 

ولالاحتكار، عل القدرء عدم عل دليل خر لها إمحاب امتثيأر 
قالثالث، العانر لدول حدا كبثرة إمحاييه فرصا التقنية أتاحت، القابل 

٠أرادمتح~ هى ~إن وغثره المناعي التطوير 

فتالإلكترون،( التقني حائها العولمة)ل فإن هدا عل وبناة 
١لعالمشعوب أسرار إل الوصول ل الكيثر التوظيفح من الغرب 

ثقافات٠ا.تغيم ومحاولات، وحكوماما 

الإنترنتحمحالات ل والتواصل الاتصال واتل تهلور إن 
المعلوماتونقل للتواصل U'طة محالات أ-احت والاتصالات 

يميلما حدآ وصعن، لقد أحد، ببال محلمر لمر بشكل وتبادلها 
الانفجارمن الرغم فعل العلم(، احتكار أو المعلومة —)احتكار ;

التطبيقيةالأدية والمكتنفات المخترعات ل النوم الخاصائ الشي 
؛؛نالثقافية الفجوة أن إلا الصناعية، والدول الغرب ل هائلة ;صورة 

تقلصت،كإ ممرا، تقلصت، قد الثالث، العالمر ودول المناعي العالم 
والبدو.الخضر ولثن والقرى، الدن، الفجوة؛،ن 

والمواغالمعلومات وبنوك حاصوييا المورصفة فالكتبات 
الحياةشؤون ل المعلومات من هائلا كإ توفر أصبعحتؤ الإلكترونية 

وغرهاوالثقافية والفاكرية والاقتصادية والاحتإعية السياسية 
منأصبح الترخمة ;رامح ل الهائل التطور بؤ بوبالعال؛، لشعوب 

ولوالشارع، والمنزل المكتب ل عليها الاطلاع قرئ لأي الممأكن 
المجتمعاتمعفلم التقنية هده حولت، لقد وبلغته! أيضا الصحراء 



ربإمشاعة فيها العرفة أصبحت معلوماتية، مجتمعات إل العاصرة 
والتواصلالحوار برامج أن كإ والأنظمة، الحكومات إرادة دون 

أبح،والواتس والتوتتوب، والتويتر، بوك، ك-)الفيس الأج-اءي 
أوجدتممر( وغرها ثان ناب والوالإنستقرام، والمامينجر، 

الاٍللاعثتيح الإلكتروق الإنترنت عال؛ ق افزاب( )واقعا 
عنرغيا والمعلومات الحوار وتبادل الاجتإعات وعقد والتواصل 

وسائلق التهلور كدللث، الحكومات، بحض من المقروصة القيود 
وثلاثاتوممرة، صغرة صلبة أقراص من المحالومات نحزين 

التقالةوالهواتفا الحواسيتا ق والمغثرة الكبرة التصوير وكامبمرات 
ونقلوتلوين لتسجيل محدودة غر فرصا وقر ذلك كل وغرها، 
وقرتك،ا والتيادل، للعرض والأفلام والصور المعلومات ونحزين 

بكنب حدبدأ، حقيقيا )إلكترونيا( وواقعا بيئات الحديثة التقنية 
تغجراتومع حتم مما أ الزمن من أوعقدين عقد قبل أحد ليتخيله 

الدارمجنمن ممر قبل من متوقعة تكن لر واحتإعية فكرية وتحولات 
القادم؟!سيكون ماذا أعلم واش غرهم، عن فضلا والمرافن، 

للمغربأتاح التقني والتْلور العلمي التقدم فهذا المقال ل لكن 
ذللئ،أراد هو إن العالر ق واللام العدالة لتحقيق هاظة حيارات 
العلميةوقدراته إمكاناته بتخر قام ذللثح من بدلا إنه بل صادقا! 
وقيمهاالأحرى الأمم عل الاعتداء و المناعي المائي وسمه 

الموصوفةالأسلحة من ممر لمناعق والحرفة الحلم وسحن وثقافتها، 
بحدكان فقد ذللث، وقبل الفتاكة، صناعاته ق هوالحال كإ ؛العدوانية 

عبرحاصة الإسلامي، العالم لدول ومحتلأ ئزيا المناعية ثورته 
الغزو.وليس الغازي فهو الماصيتن الءرنين 
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متوليوكتف الناقة، بيتعلق ما "تحديدا~ القارئ يم والذي 
والتقنيةالعلمية الثورات تلك بعد ولأسيإ المّراعا؟ إل ؤنرف عند 

المنامة.محددات لأبرز توطئة لتكون والشرقية، الغربية 

اامئافسة;محددات أبرز 

الخقيقة:تكشف مستجدات أولا: 

المعلوماتونقل والتواصل الاتصال وسائل ق التقني التطور هذا 
أوحدكإ والمعرفة، العلم من  ١٣يرتبعل وما التقنية احتكار أنبي قد 

مسوقغر بوصؤح ه نفعل للتعرف للمعا!٢ كشرة خيارات 
هائلةفرصا وم حينإ الخال— بهلبيحة الإسلام ذلك —ؤيئمل 
ذكنلر ومربعة وسهلة متاشرة بهلريقة حضارة)الأحر( عل للاطلاع 

أبدا.أحل ببال لتخْلر 

وميطرةوهيمنة نفوذ من الخديدة الوسائل هن.ْ قلمهن لقد 
ومهندمىوالمؤرخين الكتائب، من ومتعمبيها الغربية الحكومات 

ماوهذا كشرا، وأفكارهم ثعوحا عقول عل والإعلامم، السياسة 
للأسلأمالغرت متعمبي من التشويه محاولات انكثاثم، يعكس 

فوقيالشعو؛ّبه صتقفز الحديدة التقنية هده بان ويعتقد والملمين، 
فرصاومتوحد الحواجز، يمم ومتتخهلى الحقيقة، فهم ل الحدود 

أوتقليل،وصاية دون الحفارتين لكلمتا المياشر للاطلاع جدأ كبيرة 
يرغب،كان طالما عغليأ هدفا ه نفأبناءالغريب، وبأيدي بسهولة ووفرت 
وقدالتبادلية، والحرفة الاطلاع ق الحرية وهونشر تحقيقه ل الإسادم 
دينهملشر اتح؛ن لاتحهاظة فرصا الإلكروف الفضاء وسائل وزن 

راقية،وأحلاقية إنسانية قيم عل القائمة ويحضارته يه والتحريف، 
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بحمها،والغالطانح الشبهات عل والرد عنها 1الاو3اع إصافية وفرصا 
الروحيةفيمهم عرض ل واجهم من شبا يودون هذا j والمسلمون 
العالمبلغات الأسلاب المواقع تكاثرت ولذلك للمالم، والأحلأب 

الإنترنتفضاء ل بمدح الكريم القرآن وأصح للنظر، لأنتذ بوضع 
بشتىوالمهم للقراءة متاحا أصبح كإ والدقيقة، الماعن مدار عل 

منالإلافج بعشرات الإسلامية الواقع وامتلأت العالية، اللغات 
والحضارةوالتاريخ والفقه والحديث التمر ز الإسلامية الكتب 
ذللث،وحمح كثرة، وبلغات الإسلامية والعلوم المنون أنولع ومتى 
أونحريمإ دون الحقيقية مصائرها ومن الغربي للاحر متاحا أصبح 

المابق.تارنحهم ل للخلين تتح لر فرصة وهذه أومغالهلة، تشويش 

ْعالفاعلة )الديناميكية( حركته هو الإسلام يميز ما أهم وإن 
اللهإل الدعوة فيه تأحذ الذي التميز الدين إنه الأحرين، وهع محيهله 
أوامره،من يرة واسعة مساحة دنيوية— ومصلحة مقابل —دون 

اللهإل للدعرة محني فيه فالكل والأمة؛ والحإعة )الفرد( توى م فعل 
ادعوسيلي غدْ >ؤدل ت تعال قال، كإ ؤإمكاناته، ومحنافته علمه ب، ح

الننرلموانا،_ وما الله وسحاذ ابلغي ومن أنا بميرة على الله إلى 
•١( ،تح• )يوسف

الحضاراتمن وغرها )اليونان( حضارة عل الملون اطلمر لقد 
ونسبوهاالعربية، لغتهم إل وترحموها كتبهم ونقلوا بحرية، الأحرى 

وعلومهم،تراثهم ويدنوا علمكب، وحياد وصدفا ؛أمانة لفيها مؤ إل 
وطرقنزتهن، علمة اماليب ونظرياما أفكارها من ممرا عدلوا ثم 

يمتلكوما،التي والحضارة والنهج بالنفس ويثقة رامحيه، حضارية 
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بالعمللهم الريادي الدور هدا استعادة كيلك للملمن ويمكن 
عملكإ ليعملوا وتطويرها الغربية العالمية الأدوات نفس عل 

الأحرين.لدى تما الاستفادة من كيلك الغرب عمل وكإ سلمهم، 
فقال:الموضع هدا عن الاستراق ق الباحث الملة عل كتب 

وهيه اش عبد بن محمد المرسلن سيد بعثة مند الإسلامية ؛رالأمة 
وثقافةعلمإ قيامئة بمدة الأفاق طبقت بحيث اقوى، إل قوة من تبر 

الخرعلوم نقل الإسلام أمة لدى القوة موسرات من وكان وهديا. 
ِراحاء التي البادئ مع والمتلأنم منها، المفيد ولاميإ وثقافتهم، 

قوخالفه وتعمبرا بناء الحياة، ْع التعامل إل الفلر عند الإسلام 
بيات]الأهمية[ المنهللق هذا ومن الور••• بسمل إل وسعيا الأرض، 

مراكزفانتشرت للأسلأم، الأول العقود مند قوية وترحمه نقل حركة 
ا،أن.الحكمة ودور العلم وبيوت والترحمة النقل 

ةالناقحجم محرفة ق كاف واحد منصف_ا تنرق ملوالقل 
المستشرقةكتتت التاريخ، عبر تتكرر أن يمكن والتي للغرت الإسلامية 

أوروباحال عن كيلك(، ليس كتا-؛ا)اف ق هونكه، زيغريد الألمانية 
الحرةكلمات معاصرين عن ونقلت الإسلامية، الحضارة ازدهار عند 

بسببالأصلية لينتهم جنسهم بني فقدان من بالأسى والشعور 
ومعرفة،وعلم ثقافة من يرتبْل«را وما العربية اللغة بتعلم الاهتام 
أبناءمن ارإن قوله؛ قرطبة أش عن الصدد هذا ل وقالت، 

منالمان الكتابات ويتدارسون إ العرب أمامحير يقرؤون ديتي 

اراض:٢، ط الإّلأب. القارئ ذ والرحمن القل رام الملة، ابرامم ين عل اظر: ( ١أ 
.١ • (.صرآ،٠٢)٤ م ١٤٢٤دكتااللكن،اوالريا، 
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العربيةاللغة ليتقنوا ؤإنإ ليدحضوها ليس الدين، وعناء الفلاسفة 
وأينالسليم. والذوق القويم التمر بح حببما التومل نوا ويمح
التفاسريقرا التخصمن-الذي غم -من المراق عل اليوم نقع 

والأنبياءالأربعة، الأناجيل يدرس الذي ذا من بل للانجيل، الالآتينية 
اليوم،حميعهم المارى الثياب إن واحرتاْ! الرصل؟... ورسائل 

العربلغة سوى يعرفون لا لمواهبهم أقرانمم وبروا لعوا الذين 
لباذلن العربية المراجع )دراسة( يتعمقون إمم أ الحري والأدب 

البائرمنفمن ؤناقة، س وسعهم ما كل ودراستها قراءما 
جهرأؤيذيعون خاصة، ماكتبامن، ؤإنثاء الحربية)!( الكنِح قتناء ال 
والإعجاب!بالإكثار جدير العربي، الأدب ذك أن عان ل كق 

يردونفابم النصارى بكتب، إقناعهم؛الاحتجاج أحد حاول ولئن 
باهتامهم!...نحفلى لا الكتب تللث، أن ذاكرين باستخفانح، علميه 

اليومنحد تكاد فاد الأم، لغتهم حتى وا نقد النصارى إن وامميبتاه! 
السليمة،باللاتينية يعلة برصالة يدبج أن تهلح يالألف ل واحدا 

الحربية،منهم محن من عدد إحصاء تهلمئر تلا ذلك من العكر بينا 
ا.أنمهمءار الحرب ذللئ، ل وبذوا حذقو0 لقد حتى 

إلاجتذب قد الحربي المعيشة أسلوب سحر اءإن كذللث،؛ وقالت، 
القرنيالفارس نهاية تؤكد كعإ قصر، وقت، إبان العلميبيذن فلكه 

سرقيم،!صرنا قد الغرب أبناء كنا الذين نحن ها الثارق(؛ )فولشر 
الغرم،بالحر الإعجاب تملكه وفد ه أحامييصور رِاح ثم 

لالنشوة زبحثح وألوان، عهلر من به يعبق بإ العجيب، العالر لذللث، 

القاه.ءت٢، ديب.ط محو غريب مونكه،اضليس^٧>؛،.ترجة ١(انظر-زيغريد 
.٤ ءسأ م(، ١ م)آ'بمه ١ ٤ ١ ٧ الثروق. دار 
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إلننقلب هذا كل أبعد مستنكرات ذلك بعد يتساءل ثم الوجدان، 
الشرق«لأ/إل الغرب وبدل علما اف أظء ما مد الكف؟! الغرب 

ودعموالفكرية ساسة والالدينية برموزْ العصب فالغرب ولهدا 
وأهلهارته وحف الإسلام عل الطويلة حربه ل ممد العانة، حكوماته 

قروناعليها تتلمد التي وعلومها الإسلامية الحضارة معالر بعنس ؛يس 
الهلبعلوم عن قفلا والحساب، والكتابة القراءة منها وتعلم متعانة، 

أحدلقد بل ممر، ذللث، وغر والحغرانيا، والفلك والهندمة والحبر 
يكونواولر ففديتؤ التي اليوناسن أحيائهم علوم ام؛ن الممن الغرب 

الإسلامي!الفضل لهدا المكر عل مفهم ودأب سيثا! عنها يعلمون 
لالغرب وسيكون الواغ، من ممرة ب، جوانانفحن، لقد 

الإنسانية،والحقارة التاريخ أمام مزر؛ وأخلاقي حرج، أدبا وصع 
الإسلامحقيقة عن التضليلية الياسانح تلك، ق بدووا أمم ذلك 

استئراقيةبعيون الإسلامي العالم إل الفلر حلال من وحقارته 
إحنانسمثل الملين وتاريخ الإسلام عن مشوهة صورا نقلت، 

كراجوكينيثؤ )ههحا-\؟ا،ام( ( Ignac Goldziher)حولدتيهر 
(Kenneth Cragg )(٣٢٠ا-؟  ٩١٣ لروقت ل هدا وحدين، ( ١

الغربليتم، وتارنحه بالإسلام المعرفة ولا مشاعة، المعلومة فيه تكن 
الدارسينمن محدودة لفئة المعرفة احتكار كان حيتإ ولأسيإ سهلة؛ 

ايالحد قلوحم وتلتهبا التعحبإ عليهم يهلمر يالدين والياحثين 
الكذبترؤج بسهولة يمكن المغلقة )القديمة( تلك، ففي 

وتنويروالمغالهلاُت،، اءاأتح الإثونشر الشعوب، عل والتضليل 

.٤٣ص؟٤- _. Uiارجع انقر: ر١( 
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قصعبا أصح الأمر لكن وأهله، وحضارته الإسلام بحق التاريخ 
وسوفوالعرنة، العلم شيؤع من صحبها وما الحديثة التقنية ظل 

العظيمةالإنساسة وحضارته البيضاء الناصعة الإسلام قيم تظهر 
نمليتم عندما خصوصا يرا ظهورا عيرها فل الغربية للشعوب 
التشويهسياسات إن ل للمسالمينا التخلف الواغ عن الإسلام 

والأكتشافللممحنح يقود مما الحديثة التقنية ظل ل للإسلام التعمد 
لدىالعرق الفضول أن ولأسيإ الضللة الشعوب قل من لحقيقته 

الصحيحة.النتيجة إل يقوده منهم كمّ أو الغربيثن بعض 
عملياتمن نجت التي الإسلامية المخطوطات من بقى ما ان 

جاهدالتي الحقيقة لإظهار كاف وحدها والإخفاء والسرية التدمبمر 
نملاهدا طويلة، فرونا والعام سعوبيم عن لإخفائها الغرب متعصبو 

الدينهذا ونور طبيعة عن ناهيك الإسلامي، التاريخ حقائق عن 
وستتعرفالبشرية، عن حجبه عل الغرب متعصو جاهد الذي الريال 

وعندهاالإنسانية، وحضارته الدين هذا ق ما عل الأرض شعوب قريبا 
اللهنور يطمئوا أذ ^يريدون تعال! افه لقول أقوى معاق الناس يدرلث 

(،٣٢)التوبة! اوكا3زونه كره نوره يم أذ إلا ،، ٧١ويابى بآيواههم 
إلالإسلام دخول عن ه افه رسول حديث معنى كذلك ويدركون 

الصهلفىنال حتما ا الأرضي أصقاع ق الصحراء وبيوت المدينة بيوت 
ولامدر بث افه يترك ولا والنهار، الليل باغ ما الأمر هدا زليبلس هؤ' 
بهائته يعز عزا دليل، بذل أو عزيزا بعز الدين، هدا اممه أدخله إلا وبر 

الكم(آا/به ص وذلايذو الإسلأ;، 

تمية.<ابن مكتبة القاهرة؛ (، ١٢٨٠)رقم حديث ج'آ، الكبير• العجم ز الهلم'ف رراْ ا ١ ل 
مصAه.١٤٠^
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وحاذييتهبقوته النور هذا وصل كيف يدرك وذاك هذا هع والغرب 
أوجيوش دون وذلك يزال~ ~ولأ العشرين القرن منتصف داره عقر 

ففيالإسلام، لنشر متكاملة إسلامية استراتيجيات حتى أو حروب 
٥٠)مسلم مليون خمسين حوال أصيح وحدها أوروبا  ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠،

الأمريكيةالتحدة الولايات ل وكيلك ومواحلنيها، سكانيا من جزءا 
للمنافةحديدة محددات وتللئج وهكذا، ملم ملأيتن عشرة من أكثر 

\و\مرلأص.
والأقت۵ادي:ااقيس الإفلاس ثانيا: 

وشعوبدول من لكم الاقتصادية الثروات مب بعملة الغرب 
كإالتارخ، عبر يلاحقه موف وقيما أحلاقا افلأسا يعيش اأعالم؛ 

الزاكمة،الديون ثب يالاقتصادي الإفلاس عن ببعيد ليس أنه 
الاقتصادية!نفلمه ومديد العقارية، الأزمة ق واضحا بدا وكإ 

محفلمباستنفاد ماحن، أنما أو العجوز بالقارة أوروبا وصمتا حتى 
الغربيمتع الذي ء،ا ولذللiح أمريكا، وكدللث، الاقتصادية، مواردها 

ا،لوارد؟مواهلن ل الخروب بصناعة الخفية مارراته له تكون أن 

الحليهللون الاقتماديقن الغرب كهنة من كم أصح وقد 
الاقتصاديةلمشكلأنمم حلول عن الإسلام ق وييحتون الإسلامي 

بنوكق الربوية القروض قواني قلصنتؤ الثال سبيل وعل والمالية، 
المتكررة.الاقتصادية الأزمات من للخرؤج ./' ١ من أقل إل الغرب 

ديسمبر١ ٩ يتاؤخ ل المين المأرئام عل التحفظ •ع الفاتكان تمرمحات عن نفلر اا 
الناي:اا-آم،الرا؛ط 

http://islammenio.cc/a_bar/Afri،:awe-Europe/20ii/i2A^
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الاقتصادعوار العالة الأزمات كشفت المدد هذا وق 
اييالخاتوأن والاستمرار، البهاء عل قادر عثر وأته الرأمإل 

اإتةارير،بعفس وردت هذا وعن مهدنات، تكون أن، تعدو لا الدولية 
العارالدين إحمال أن الدول النقد صدوق راكشف ذلائات ومن 

دولارتريليون  ١٥٢مجل حيث مسبوق، غر توى م إل وصل 
آم. ٠١٥بنهاية 

الأزمةعم، العار الدين إن الدولت النقد لصندوق تقرير وقال 
إحمالمن ./■ ٢٢٥بلغ حتى الارماع واصل أم ٠  ٠٨العالية المالية 

القطاعديون منها ا"./ ٥ نحو ، ٣٢٠١٥مائة مع العار المحل الناتج 
١٠قرابة أو الخاص،  .٢١أمريكىاالدولار تريليون ٠ 

الغربأن والأحaلر الاقتصادي الإفلاس مؤشرات من والأهم 
والحقوقالعالمية والعدالة والأخلاق القيم ءاiا ل أفلس بعمومه 

يستملحبإ جاهد لقد الكتاب، هذا ق لاحقا متتضح التي انية الإن
؛الأقنعه،فتسربل الإنسانية، وموءاته الأخلاقية عوراته لسر 

~غرحروبه ق مؤخرا حقيقته انكثفتا حتى الحيل، واستجدى 
وأخرأفلسطن، ل ومواقفه والعراق، أفغانستان ق الثروعة— 

اإ١ريثةالتهلوعية ات الومعل خاصه المشهودة غوحلاته صق 
ماللغرب يعد ولر الإرهاب(، عل ؛)الحرب ثي ما غمتاء محتا 

أدواتإلا اللهم والأخادق؛ القيم عالر ؤب انية للأناليوم يقدمه 
والتجاتوالدمار، الحروب أسلحة ؤب المتمثلة والحروب، القتل 

المدنسةالاقتصادية والمصلحة المائة وعبادة وأسواقها، الامتهلاكية 

التاق:الراط آم، • ١ \ أكتوم ٦ بمارخ اناع. ايوم صحفت نظر: ا< 
tly/2eAbiKT؛http://b
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التحيةللولايات العليا الحكمة ق قضاة وأربعة الحافغل القاصى 
دونحقوقهم لإرّة قرصة يا جنالمليين لإعطاء ودلل الأمريكية 

ةالكنيوقالت . . الأمريكية. الولايات أنحاء مع ل قانوبة مساءلة 
،.١٠١١باحترام!!معهم التعاطي ينم أن محب الألت؛ن• عرن أخثرا الا;رثة 

الخضارتنكلتا ق والاقممادية الأخلاقية القيم لهذه الأثار ولعل 
بينهإ.الناقة محددات من تعد والعربية الإسلامية 

إلالنضج من الرب ل الديمقراطية محول الميمي الإفلاس وس 
نعوموكيلك هرمت، ديفيد الريطال الكاتب وصفها كإ الماد 

الأمريكي،وف رالفيلانيات، والناللغويات سمي تشو 
!؛،١٠١١ز الأمريكية الخارجية للجامه المنتقدين أبرز س يعد الذي 
خماعاتحيث الفاسدة، بالصالحية الديمقراطية وصف الذي 

وذلكالأمريكي، والثني، الناخب، ل يتحكم س هم التنمرن 
الكتاب؛أآ؛.هذا س متعددة واصع مل 

الانتخاباتمسيرة للديمقراطية القيمى التحول هذا ويوكد 

تربودونالد كلينتون هيلاري ٌن كل بتن ( ٠٢' ١ ٦ ل الأمريكية 
الأمركيةوالديمقراطية الأمريكي الإعلام لقيم مقوط س فيها وما 
بإعلامها؛تحليلاتالديمقراؤلية هن.ه وصفت، وقد سواء، حد عل 

النفاقحول المستجدات هاوه عن ، كثفكثيرة وحوارات ومقالات 

ابطاو بعد؟ وماذا أ ائثلم؛ن! جهورين إعلان بع-وان• مقال الشهري■ ممل. بن خالد انظر■ )١( 
اص:

http://qaliney.bl0gspot.com/20i5/08/bl0g-post.html

)الؤامرةمتوان؛ تحت الكتاب. هذا من الخامس الحث. ل مرت ليمد تول عن • انفلر  ٢٢)
)تركتاعنوان؛ تحت السابع. الحث ل تشومكي نعوم قول دعن والقبولا٠ الرفض بتز< 

والاسهداف(.
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مقدماتمن يعد تما ذاته الوقت ق هدا أن كإ للديمقراي، السياس 
بدايةأو الشديد، وانقسامها الأمريكية الحدة الولايات صعق 

المحللن،بعض يرى كا بعده أومن ترب يد عل الستقبل سقوطها 
مركزمدير برحو ليون السويدي الباحث الظاهرة هده عن كتب وممن 

يونشوطن،بجامعة الجتهع عل وتاثثرها الإعلام ممارسات دراسات 
صيامحينفاق 'اهناك أمريكات ل والديمقراطبة الإعلام نيم سقوط عن 

الديمقراطي،الخزرّج مرسحة كلينتون، هيلاري لدى ليس واصح 
سومناصربما الخمهوري الحزب مرثح ترب، دونالد لدى ولا 

مثلامتعمقة قراءْ أي وى، والشأن ، Jli؛وأصحاب ياسن ال
أنإل شر الأمريكية الإعلامية الوسائل لما تقله الذي للخطاب 
وعدموالمفاق للازدواحية مرتعا صارت أيضا هناك الصحافة 

الموضوعية...

مننيون فوكس قناة تنقاله ما بين شامعا فرقا نرى لا بنا ؤإذا 
نتقهرغم ترب، دونالد الحمهورى للمرشح مساند وموقفا مديح 

)مى.إنّإن.(قناة تنقله وما عنه، للمختلفs وكراهيته وعنصريته 
للمرشحةمساند وموقف مديح من تايمز( )نيويورك جريدة أو 

تموما ٠. ونفاقها. فسادها رغم كلينتون هيلاري الديمقراؤلية 
منعشرات عن ومعرفته الأن حتى مراسلات من تسريبه 

دولةأي بما تقل لا قل بملمرق وزوجها هي جعتبما المي الدولارات 
وحلريقةالانتخابات هده ضرت لقد الديمقراهليةأ... من ذرة لها 

القذارةبل لا الفاق j قياسا رقأ الأمريكي الإعلام ي مملتتها 
١١والموضوعية. المزاهة وفقدان والمحيز 
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الرابعةلطة اللأن لكلحة؛لاذا؟ الأم,بكيبمرسات الإعلام 
الحريةوحامية حارسة أما نتصور كنا التي الوصوعي" ~الإءلأم 

الناحبصد... أو مع إما وصارت ارمحان حرفها والديمقراهلية 
صبنىمحارالأكفأوالأئرزا٠ةومة

،•رأيه*أ ل الشرين أهون سيختار بل 

والقيميالروحي الأفلأس هذا يكون أن يمكن القابل ول 
الإسلاممن وحوفه ه بنمثقته عدم الغرب لدى ولد ما هو والأحلاقي 

والاندماج(الإسلامي الزحف و) أوروبا( و)أسالمة فوييا( )الإسلام 
،.ياعي(ر ال)الإسلام وكيلك والوهابية( )السلفية وحهلر 

البحوثيكتب مفكرحم مرت ممرا جعل ما هو والإفلاس 
بعناوينوسقوطه، ومايته الغرب موت عن الخممة والكتم، 

أحدممه ما والقلق الخوف ذللئ، يعكس ومما لئعوحم، مفزعة 
عامُق قال،؛ مما وكان الناقة، ب، حوانبعض عن الباحثن 

بعملالذي حاينزفاين جورج المس أطلق م، ١ ٤ ٢ ٩ ٢؛ ٠ ٠ ٨ 
الفاتيكان،ل السادس بتديكن، البابا بآعإل وقاتإ خاصا سكرتثرا 

وقدأوروبا(••• )أسلمة أسإه ما موجة س اللهجة سديد تحديرا 
للكنيسة١داريا التابع الإسلام( مع )العلاقة مركز ذللثح عقمح ايع 

صحيفةوالحنون. اJفاق بين والخيار الأمريكية الانتخابات بعنوازت مغال برخو. ليون انظرت ( ١ ) 
التال:الرابط (، ٠٢٢ ١ ٦ أكوير م)حآ ١  ٤٣٨محرم  ٢٧يمارخ الأنماب. 

،ittps://wY\w.alo(|txom/2oi6/io/28/article^^

الشؤوننحكم أنه معتنقوه يعتقد الذي الإسلام الغرب؛ لغة ق اليامحي بالإسلام ينمي )٢( 
التعريفمن مريل-ا وانظر )الحصين(، ودولة، دين الإسلام أن او الحياة. من الياّية 
القراءةرنتاتح عنوان؛ تحت الكتاب، هدا من الثامن الحث ل إدريس جعفر الدكتور 
ومعطياما(.التارنحتة 
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منعليه كانوا وما حواشيهم هذت ولكنها محرفه كانت وإ0 التي 
شرائعهودرامة وأهله بالإسلام احتكاكهم حاء لم المدنيه، عن البعد 

هذهحفارتبم استمرت الأسباب ولهذه ~|ضتهما عوامل من كعامل 
—اض —رخمه تيمية ابن الإسلام عال؛ يردد كإ فهم الأحثرة، القرون 

السالمةالدولة يقيم ولا الكافرة، العادلة الدولة يقيم افه )إن ت مقولة 
الفلالمة(لأ؛

والإنسانية:الخقوقية اانظ٠ات ثا1*1: 

قيمأو حقيقية حضارية مفردات الغرب لدى أن الحقائق من 
والطفل،والمرأة الإنسان بحقوق تعنى التي الحقوقية كالمنفليات غربية 

بالحربالمعنية والقوان؛ن وغرها، والشعوب والعإل والأفلميات 
تعد؛أتبا عنهاالقول يمكن القيم أو المقرئات تلك لكن واللام؛ 

فقعل،له مالكا ليت أتما من بالرغم للمغرب كيثرا إنجازأ شك بلا 
المتحدة،الأمم مظلة نحت والأمم للشعوب ملك هي بل 

لأماوالسلوك المرة حن الغرب تمنح أن يمكن لا أما هذا وفوق 
ولاحقا،محابقا الإسلامي الحالم ْع حروبه جرائم حجم توازي لا 

الأحرى،الدول شووف ق للتدخل محعالأ ناعأ سلاحا تستخدم وأما 
ولامحتإوأدياما الأحرى الأمم وحضارات وقيم ئقافات واقتحام 

الم\ن.الممع 

لتحقيقمهلية وتستخدم مستسة، منفلمات كشرة أحيان ل وهي 
ففيوتكيل؛مكيالين، فقعل، وحدهم الغر؛يين السياسيين مصالح 

مئروع iu- الإسلامي؟ الممصب أم الأدرويي الممصب صل )تعلق الميم، محمد انظر؛ )١( 
م١ ٤ ٢ ٦ طتبة، دار مطاع ت الرياض ١، حل (، ٢١٩١٣— ٢١٢٨١الخعإسة الدولة لتقم 

)هبمآام<،صأا-ْا.
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ومواممهاجهة، من السودان جنوب ق مواقفها بن الصارخ التناهفى 
أوصحأحرى جهة من ^^طبثثن نحاه المغتصّآا الكيان سلوك من 

و)جواذتانامو(غريب( )أبو سجون هى وكإ دلك، عل الأدلة 
مثرتفيها الموصى ؤإساعة الدول واحتلال )العائمة(، والسجون 
خاصة،حربية ومؤسسات شركات وتكوين والعراق، أفعانستان 

^^لةاكجاريةبرالإنانيةدلآ
بالحروبا.التعااقة )جنيف( قوانن عل ل لكحا الظامئة، الحيوش من 

الشالإنسانية الشعارات سقوط- عل تدل تصرفات وهى وجراتمها، 
الغرب.يرفعها 

ستكونفكيف القيم! مع أنه يرى الأبيض الرجل كان ؤإدا 
فيهاوما ( ١٢١٩٩٥— ٩٩٢)والهرسك البوسنة أحداث عن إجابته 

مضاعفة،أضعافا الهولوكومت حجم تفوق مرعية إحصائيان من 
تأج2روتم ملم، ألف ثلاثمئة ٣( ٠ ٠ و ٠ ٠ )٠ عن يزيد ما قتل حيث 

٦٠)حوال واغتصاب ونصف،، مليون عن يريد ما  ٠ ٠ ٠ ستين( ٠
وهدمال^ريهلانية، العارديان حسسيح منظمة بمعسكرات امرأة ألف 

(٠ المسالمنإبادة نمها الصحيفة وصفت، كإ مسجد، ثإنمثة ٨( ٠ 

بأسلوبتشن العشرين القرن ل حرب موجزة؛ بعبارة لبوسنة ال 
/الوسهرر القرون 

شحكمالتي هي الصالحة أن عل دلالة أير وغثره ذللث، فقي 
روسياأن حين ففي والقيم، الأحلاق ولبت ١لغربي، لسلول ال 

^tlp://www.saa؛d.nel/arabic/696^.التاو: الرابط اهم١مم، صيد موتع انظر: )١( 
الخرة،ؤيكسديا موصومة من والهرمحك، البوصة حرب الإحماتات، بعض عن وانفلرت 
.https://g00.gl/Evq8sZالخال: الرابمل. 
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أقفلل أوروبا حال لسان نجد اللمز، نحاء الصرب فظاغ تارك 
•توف( ولر بما )لرآم يقول؛ أحواله 
صدالملمة! )البوصة( ناصرت التي الأمريكية الحكومة أما 

ضدهاك البامية فصالحها )الأرنوذكي( الصراف رالمرب( 
يوغسلافيادولة يم وتقللحدث، راصد أي عنطئها لا روميا 

نفوذهاتعزيز ؤ، الأميك؛ة الأهداف تحقيق عن نحرج لا الشيوعية 
بعدإلا يتدحلوا لر إنم بل الخدحل، ل الخاحر عن قفلا يامى، ال

لمعربإ فتدحلوا واضحة، انتصارات بتحقيق الملمون ؟ Joأن 
لميلانمر لأن أوروباأ داخل إملامية د-ولة وتأسس انتصارهم 

معيتناسب لا والقوة ااك،'نة محدود حغرال كيان عن عبارة البومة 
منالأِيكية الأهداف نحلو لا كإ والحغرافية، التارنحية حقوقهم 

الغرحن مع وربإ الشرقية، أوروبا ل ارو-بى المموذ تحجيم هدف 
يقولون!كإ انية الأنبدوافعيم الغربي( التدخل أهداف بعض كانن، 

ينهلقفإنه الوسنوي يالشأن الغريير التدخل أهداف عن قيل وما 
إلالكوّرل بالثان خاصة منة الأِيكي التدخل عل كيلك 

العترمةالأمبمكية الأوروبية الخلافات بعض من بارغم يبن، حد 
ارحودخهتر عل متفقان أمإ إلا البلدين، شأن ل التدخل دا هل 

أوثقلإسلامي.كدولة الأوروبية القارة ل الأسادمي 
مستقلةغربية منغفأت فهناك منصفن نكون حتى ذلك وْع 
لكن( Medecins Sans Frontieres MSF)حدود بلا أطباء كمنفلممة 

قياساالم؛ية الحكومات سترك وعل اراقح أرقى عل محدود أثرها 
•برامحها من كثم ل المية الكبرى الفنان من يغبرها 
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ينالناقة عناصر عن الأول المبحث ل سق ما إل إصافه 
الحوانببعض لإكإل البحث هدا ياق ومحدداتبا، الحضارتن 

منكنإذج الطرنن بن الخيل مثار ولأسيإ ة الناقميدان ل الرئيسية 
ااالوصوءية،االأقوال بعض حلال من وحقارته وتارنحه الإسلام 

المزيليكشف مما المقارنة بعفر مع للمغرب، الإسلام قيم منافسة عن 
عندومفهومه الدين طيعة ذلك ومن وقيمها، الناقة عوامل عن 

القدس،والكتاب القرآن والأنبياء، الرسل والغرب، لممن الم
صحت—إن الإسلامية الأصولية والغرب، الإسلامية الحضارة 

ومقارنةالإسلامي، الخهاد ومفاهيم المسيحية، والأصولية اتسمية— 
والعلاقاتالحري، انمتاء ق ة والناقالهضارنن، حروب ين 

الإسلاموعن الدولية، العلاقات وكدللئ، المرأة، وحقوق الأسرية 
مباحثعرض ول قادم، حضاري كمناض والمستقبل الواقع ين 
الإسلاميةوالقضايا والمفاهيم الحقائق لبعض المتتابعة الكتاب هذا 

سةمنافمسالة ل الغرب مع الاختلاف نقامحل أبرز يكون قد ما 
الغربمفكري من التعليقات بعض من ذللئ، ل وما الحضارات، 
مماْهيuكن لا الإجابة اكتال أن من بالرغم والأوربيتن، الأمريكنن 
وهذهبالإحابة، الأمل ليتحقق كاملة الباحث، حمح فراءة إلاباستيفاء 

تة الناقعناصر من النإذج بعض مع بيرة وقفات 

ومفهومه:الدين طبيعة 

قوهوص ( Religion)بكلمة الإنجليزية باللغة الدين عن يعن 
الوجدانل ينحصر المفهوم وهو-بدا ٢، أو)معتقد(ر )نحلة( حقيقته 

دارالكون: طْ. الكريم. القرآن ز الأوس المطلحات الودودي. الأعل ابو نظر: ا ا
ااقلم،\ا'م'امرايهام(.ص-ا.
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الأسانحياة توى م عل أما معينة، أحيان ل والتعصب الداخل 
أنهيعلن فالغرب والسياسة، والاقممادية الاجتإعية وأنثطته 
مافيها يوحد لا وحدها اليحية لأن ديموقراؤلي! علمإل مسيحي! 

الوثني،اليونال يزه الغرب فاستنجد الحياة، شؤون معغلم ينظم 
عنبعيدأ حياته تنظم التي القوان،ن لتص المائي والحقل والروماف 

■فقهل العاطفي وحدانه عل دورها يقتصر التي المسيحية 

أليتعال؛ قال، ما مفهوما، أومع الإسلام ل الدين بين،ا 
كادوما لحيها نله فيما دينا متمم صزاط إلى زنى مدانى 

دببل ذمماتي ومخياى وشكي صلاتي ة فل >تنم اننئركض من 
متكاملحياة منهج فالإسلام لذا (، ١٦٢—١٦١اأعانمينب<)الأنعام;

أسدمحمد اللم المساوي الفكر هذا أكد وقد الإنسان، ياة حل 
فقهلليس البشر، تعليم هو دين لأتما اّبموهرتما ارفالهدف قال؛ حينعإ 
صحيحة،معيشة يعيثون كيف، الأهم بل ويشعرون، يدركون كيف، 

إحاصؤإذ فيها. غبن لا سوية بطريقة المتبادلة العلاقات ؤينفلمون 
الحقيقيإيهانه يفقد وجعله حن.له، قد الدين أل الغريير الرحل 

ثقللإيهانه ويفقدانه ذللنه، عل فعل ردة القرون حلال يالسيحية 
الوجودوأن واحدة، حلق لقوة تسر والوجود الكون بأن اقتناع،، 
روحيحواء ل عاش القناعة، لتالك، وبفقدانه واحدة، عضوية وحدة 

دأخلأمح،لأاا•
الأديازتمن غره عن وتميزه الإسلام اكتشاف يعد أسد وقال 

دين،لكلمت الناس بتن عليه التعارف بالعتي دينا الإسلام ل يعد ^ ١١

ندما حول الكلام هذا بعض آن ؤيلاحظ ٢. ٠ صذه عكت. إل الطريز أءّد. محمد انظرن ( ١ ر 
للموف.او،ايقة الثقاب التأثبمرات من يعد قد الوحوي، يوحدة القول عن الوك م' ينهم 
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قرئمحلوك هو ما بقدر لاهوتيا نظاما ليس للحياة؛ أسلوبا ل بدا بل 
الواحدرأاف بوجود الوعي عل يرتكز يجتمع 

لها،وامتداد ا، القالين١٢إل الإلهية الرسالات آخر هو الإسلام 
والاعزافحإليهر"اُ، والدعوة اش عبادة ل التوحيد كإل، جوهره 
■موديةس الإنسان نحرير والضن يمم عن بلغوا فنا جبُا بالرسل 
الغكمإن ؤ موومم! ل السيادة بتنريعاته للدين تكون وأن العباد، 

الالئاص أكثر ولكل المي اذخ ذلك، إنان إلا تغدوا ألا أم لله إلا 
(.٤٠؛، )يوسفي ينلنوذ 

منافسةيجل والعشرين الواحد القرن متهل ق والإسلام 
تصريحورد هدا وعن الغرب،، لنعصى مزعجة تكون قد جديدة 

ونحاوز؛، ilJ؛ل انتشازا الأكثر الدانة هو الإسلام بان الفاتيكان 
مامند المعمورة أنحاء عس مؤمن ٌلأي؛ن ثلاثة من بأكتر المسيحية 

لهذهالغربيين من كبير عدد اعتناق بسبب تقرينا، عام من يقرب 
الديانة.

الأولالديانة بات الإسلام أن ئقز الفاتيكان أن اليان وأضاف 
محكانمن ./' ١ ٩ إن حيث، المعمورة، أنحاء حميع ل انتشارا الأكثر 

المسيحيين.من ./ ١ ٧ , ٥ مقابل لمون، مالعال! 

ص■؛؛"؛._، UIارجع انظر: )١( 
ثنالإصلأم لكن الغرسن. وحياة تاريخ الشريرة( )الأرواح دالثياطن. ابن اطثر تملأأّ، ٢ ر 

أمنفهم إلهم، *رسل رسللنا • ٣٣الممال ُثن أحوانم دبمدد دتكلغهم• وجزدم 
انمقد.ق لط إخوان •نهم الومنون مثلنا، متنبية مكلفة، 

واعنلوحدن، اه توله)اهمند السلام عليه المح لمان عل ١( :٠ ٤ متى رإنجي،ب ل دم )٣( 
أحلهتغط(.ض* 
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مواطننجانب من الطر القطع الإقبال الفاتيكان ولاحغل 
اعتناقعل أحرى ومعتقدات وديانات ويبوئ يحسن مغرسن 

التشويهحملة رغم الاصية، الأخرة السنوات حلال الإسلامي الدين 
التيالطاطة والأموال للمسامن، معادية جهات صد0 تقودها التي 
.يحيه المثر الحملأرت عل تنمق 

المحايدةغثر وهيئاته الرسمية مؤسساته يمعفلمم الغرب لكن 
الاعتداءعل حالاتممرة ق ؤثمر الحضارية، الماقسة لتللئ، بمكر 

الإسلاممعالم طص محاولا الواقع، ومعهليات اوتاريح، حقائق عل 
معتقداأو القلب، ل إيإنا بجعله أن يريا كالصرانية، ممسوحا وجعله 

يكونأن فينبغي الم\ن، للمالعمالية الحياة واقع أما شل، لضمثر ال 
المائيةوالحياة والرأسإلية الديموقراطية ق والرومان اليونان حيتا عل 

لثنومحالفا للطريق، متنكبا جوهرها، ل الوثنية الصورة تشبه التي 
وسيادتهم،والسلمخن الإسلام لدور مقصيا العالم، وحقائق النارخ 
الانتقاصوجه عل السيامي بالإسلام الشرعية السياسة واصفا 

بالراديكاليةله وواصفا المسالمان— حقوق من حق هو لدي ا— 
عناصرمن وبالتال الدانية، قوته من لتجريده الدم صفات ومعظم 

المناذسةل؟/قوة 

ديج١ّ ٩ بتاريخ العالم، ل ال أرتام عل التحعظ مع الفاتكان محات نص عن انظ ( ١ ) 
اكاذ;الراط ، ٢٢• ١١

http://islammemo.cc/akhbar/Africa-we-Europe/20

إصلاميةشكات تكوين بعنوان• رانيالشهير، منة تقرير الحاولأت■ هذه من ن،اذج انظر )٢، 
_■Builtling Moderate Muslim Networks) y ) آم(،ام)ما••  ٤٢٧الصادرعام

أمريكي؛،وتينة ل تراءة ~ الغرب يريدء الدقا الإسلام الغامدي.  ٥١عبد بن صالح وانظر: 
طا،الرياض:متماسانمامر،أ-آ؛ام.
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وشموليكإله الإسلام فإن الدياشن عن المرة الفاهيم فبهذ0 
يمكنكإ الأحرى، للديانات منافا لكون نمته يفرض تثريعاته 

يالخاذبية.م يتدين بأنه وصمه 
الرسووالأنياء:

كلماتاق حلالهم ومن الدين من جزء والأنباء الرسل أن بإ 
والأنيياءوالرمل عنهم، الحديث تناول مجن بد لا فاته وتوجيهاته، افه 

ولانّي يوجد لا بانه القول يمكن ولهدا الوحي، نقل عل موفين 
رصولمثل كلها وسرته حياته وتفاصيل نشأته البشرة تعرف رسول 

منهجينوفق صحتها وتواترت سرته ونقت فقد ه. محمد الإسلام 
مثلوسرته لرسولها توثيقا تملك الأرصر^ ل أمة توجد ولا علمية، 

الكتابق كتب با هذا منصف أي قارن ولو الملمون، يملك ما 
والخيالاتالغرائب من ورسله النه أنبياء عن بعهديه المقدس 

محالهدا وليس جلثا الفرق لوصح الحبين له يندى تما والأساطر 
توصيحه.

وحفظهكاملة. الرسالة عاش . محمد الإسادم رسول إن 
فهمواالصحابة من حيلا ورش الإسادمية، الدولة بني حتى اممه 

واللامالصلاة عليه ومات ربه، عن بلغه ما كل وكتبوا وحففلوا 
ودلهمكاماد، البشرية هداية ل دوره وأدى الدين، أكمل أن بعد 
ذلك،عل وأشهد لهم، وبينه كله، الشر عن ونياهم كله، الخثر عل 

تعال؛قال ذللئ، عل التاريخ سهد ك،ا عليهم، افه رضوان الصحابة 
لكمززضحن نغمتي علنكم وأئمث دينكم لكم أكمك لنوم اؤ 

دنامح<)المائدة:'آ(.الإسلام 



قالالبثر، بقية مثل يشر عند محمدأه اف رسول أن كإ 
ضواحد إت إلهكم آئما إلى يوحم ظكم بغر انا إنما يل ؤ تعال؛ 

احدابربه بمائة يفرك ولا صالخا غملأ شنمل ربه لماء ينجوا كان 
وأبفهوزوج وجل؛ عز عندافٌ من ٌرّل أنه فكا ١ ١ ٠ )الكهف؛ 

رضوانأصحابه ْع عاش الم» وممحاهد وهاد، وثعام داعية وجد، 
غموضولا فيها لبس لا ووصوح، شفافية كلها حياة علتهم اث 

المعالمواضح متحركا مفتوحا كتابا اللام عليه كان لقد أمرار، ولا 
وغرها،وحزن فرح من انية الأنالمشاعر نحمل التفاصيل، مقروء 
وصلاتهونذل١فته وحلعامه ونومه لئامه كيفية لم مأي منه يتعلم 

فهووجرانه، وأقاربه والديه مع وعلاقاته لأزواجه ومعاشرته 
وقالجد، وق بيته، ق حياته تفاصيل أدق حلال من معروف 
والخالفين.الكتاب أهل ومحادلته وتعامله العبادة وق القتال، ساحة 

وهوأخلالعال^ن، ومنقذ وهاد تشرع، ومصدر أسوة السامين عند إنه 
ويوصفؤيعفوب كإمحاق المرين من منفه لن كريم أخ وابن 

فالإل انمومت، يعموب، حضر إل شهداء كنفم آم ؤ وعيسى؛ وموسى 
وإنماعيلإبراهيم زإ؛يحآمالك إلهلئ، ننبد مالوا بندي مز نمدوذ ما بتيه 

لنفهومن (،  ١٣٣)البقرة! •سلموذمج له ونخذ واحدا إلها وإسحاق 
يغللا جيعا حم يؤمن لا ومن السلام، عليهم إبراهيم ولد إممأعيل 

بجميعإ؛ءاخم غبرهم عن، لم؛ن الميميز مما إن ز ق، بمحمد إي،انه 
مابقا.ذكر كإ والضارى لليهود حلافا والرمل، الأسياء 

الرسولعن بموضوعية القبهلى لوقا نظمى الياحثإ كتما 
الصلاةعليه اف عبد بن محمد هو الخاتم الرسول ٠ فقال! والرسالة، 
ومتممهمكملة ورسالته سنةاَاهم، مكة ق المولود واللام، 
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الصلاةعلهإ وعسى موسى به حاء نا وممدثا يل العقيدة، ل
والإنجيل.التوراة حث واللام 

معروفرجل وهو إله، صورة له ولثس تشر قو والرسول 
افهأرسله وقد ولكإته، وأفكاره ومعاشه ومحياه ومماته ١، ميلاده؛ 
الرسولهذا انع من فالعاقل ورحمة، وهدى حمينا للعاين رسولأ 
لأنهالرحمة؛ هاوه تثمله حتى اض، محي من به حاء الدي بايهج والتزم 

سراهمءدون للعرب وليس حمعاء، للبنرية الرحمة نبي 

التارنحيةالخمائق ثأذْ التعصب الغرب ه اعزافمن وبدلا 
والإنصاف،ا،لوصوعبة عن يعيدا منحئ فنحو نجده والعلمية، 
لدرحةؤيرفعه الة؛ءث لعيي ، الإهلراءأ ق يبالغ فحيتإ والعدالة، 
وقوالأستفراء، الحث، ق العلمية للأّالبي، متنكرآ الألوهية 

وكتاب،متثرفن من الدنية موماته من كثثر محيتى المقابل 
احتإعيةوأنشهلة وأقلام، ؤإعلأم وصحافه وهيئاُتج، ات وموّ

الشريفة،وسرته الكريمه، ذاته ق ه الرسول من للنيل وثقافية 
مثلأعمى، تعصب عن تتم مكشوفة بتلريقة قومه لتضليل ويعي 
المزذيةاليثإئية والأفلام الإسلام، نبي صد الكاريكات؛رية الرسوم 

لمان.الماع مل

-يد.ا.تحاأوالسنة النهر أو ياليوم سلام العيه مولده تأريخ الثرة علياء لا.ى يثت !٢ )١( 
رغمما،لوصوءيأ عوف والدي لونا نفلس البر والرصول الرصالة م' انغلر. ( ٢١

ولا.ايممّْالخاصة(. حياته ز و)محال والرصول( كتابيه)محمدالرسالة ل وذلك مراسه. 
ومهاالتبويت، باليزة إشادة إليهإ الثار كناسه ول الإسلام، صديق الباحشن ُعض وسمه 

ورالته■ه ممد عل سار التي الشبهات بعض عل الرد 
وأخلاقوأخلاته ر-اكه ل والطعن اللام عليه عيس سرة تشويه م للحقيقة الآ-محِ الوجه )٣( 

بشري.عصير ذات بأما والادعاء العاؤيه كتبهم ل والطعن اللام، عليها مريم أمه 
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أمرعليهم أشكل فإذا أيما، مرأ، قومه بتي ل يبثها ثم الدارجة، 
رأيلهم فين الأناجيل، لأحد نسخة يمللث، الذي الداعية إل رجعوا 

يكونكيف، نتخيل أن فلنا ،، الأمرءر ذك ق الخاص أورأيه الإنجيل 
موثوقيته؟أأو ومصداقيتته المنقول ق اكلثإ حجم 

—والوثنية المائية ل ~الغارقة أوروبا فتح ل النصرانية ناحرت، كد 
٣٠كثترآ  تغلغلإل النهاية ق أديننا ؤإن الطويلة، المدة وهده ،. ءامل ٠ 

إلاالرومانر، الأوروبي( المجتمع شرائح كافة إل ء لبعل الثمرابي( الفكر 
ؤإلان، والرهبة اوماكفاد إل أحرى، جهة من أنبا 

النصران(،الدين عل الثورة هدا و.>كد أناجيل، إل الإتجل تحريف 
ال^روستاjنsمثل والتثصحيح التجدد حركات من ممر وؤلهور 
(.MartinLuther)لوثر مارتن وأفكار 

مثيل،لها ليس فريدة، علمية بطريقة ونق فقد الكريم القرآن أما 
وكيفنزلت،، وأين مصدرها، يعرف، فيه كلمة وكل بل آية، كل 

نزولهحن من بحفظه افه وعد الذي العجز، افه كلام هو نزلتا، 
كإاليوم موجود فهو عليها، ومن الأرض الله يرلتا أن إل عنده من 

وحركاته،وحروفه كلماته بكل قرنا عثر أربعة مند الله عند من أنزل 
معانيه.وتعرفؤ بلغتثه، تتكلم أمة جود ول 

لمون،الميماللئ، مثليا موثقا هاديا لكبا الأرض j( أمة تمللئ، ولا 
طبعةوآحر عنه مدونة نسخة أول تعرض العالم ؤ، المثتوعي والتاحفا 

منقرنا عشر أربعة عر الدقيق التهئابق مدك، لتكشفح مجته مهلبوعق 

الإّلأبسة ل _ وتطورغ نشأن - الجوال، الرحمن ب بن سفر اننلر: )١( 
.١ ٢ ٥ ٥. ءسه م(، ١  ٩٨٢)م ١ ٤ ٠ ٢ دارمكة. الكرمت: مكة ٠ ١ حد المعاصرة، 

الميلادي.العاشر القرن ل إلا النمرانية ق تدخل ئ! وروميا أوروبا فشرق أممر، بل ( ٢١
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العقديةا،لرحعية قوة حيث الظاهرة المنامة عناصر من وهذا الزمن، 
برمنغهامجامعة ل القرآن نسخة إل الرجؤع ويمكن الإسلام، لأمة 

ظم ٠١٣٠ حوال قل نجت أما العلماء يقول الي انيطاية 
الحديث!الحصر بنسخ ومقارنتها 

جابوتعال محاته افة إل ونته الكتاب هدا صدق يثبت ومما 
كلالبشرية يبهر الذي والاجتاعي والاقتصادي العلمي، إعجازه 

مسأضل مذ به كفرنم ئ( الله عند مذ كاذ إن أرأيتم ثل ؤ يوم: 
حتىأنمسهثإ وفي الأفاق في آياسا سريهلم مجه نمد شقاق ي فم 

فهيدهفز؛ كل على أئه بربك بكم، لم أو الحي أنة لهم محثءن 
العلميةالحقائق من ممر عن سبحانه وقال )فصالت:آه—٣٥(، 

وزينهلنزموها وائحممر والبعال والخل ؤ العصور: عبر المتجددة 
Jعلمونب)النحل:٨(.لا ما ويحلى 

الحقاشمن ممرا يتجاهل أنه المتعمب، الغرب نظرة ز هنا والحال 
جاءت،أو القرآن بما أحم التي الربانية الحوانب من ممر ل العلمية 

الإسلام.نبي لسان عل 

والغرب،:الإسلامية الحضارة 

الحهلل منغمبن الحرب كان الإسلام قبل أنه الصادر تشر 
ويحولونحلنا، جهلا الناس أكثر من وكانوا والحرافة، والوثنية 

والرومفارس لحول أن كعا ريحا، كان الإسلام ل الحرب معفلم 
العربيةالحرير، أصبحتا وفيه الرس س قرن ربع سوى بتغرق لر 

انجاهففي الأرض، معفلم ل الإسلام انتشر نم بالإسادم، تدين كلها 
ثرقمعظم إل ذللئ، فيإ؛حل- وصل ك،ا ا، فرنحدود وصل الغرب 
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الناسمن الكثثر واعتقه الصتن، داخل إل وصل النرق ول أوروبا، 
وأصبحأنحاء ل ومحتمعامم ومافامم لخاتم اختلاف عل 

^bJ،!سياسية بوحدة قارات ثلاث ق للشرية روادا الملمون 

الإناقالتاريخ حفارات أعظم من واحدة الإسلام أنجب وقد 
يأماغثرها عن الحضارة هذه يميز ما ولاصيإ أعفلمها، تكن إ إن 

فيهابإ كافة، الإنسانية الحقوق كفاك، واضحة مبادئ ذات رسالة 
هذهوس والبات، الحيوان وحقوق بل والأجنة، الموتى حقوق 
عمومخاطبا الودلع حجة ل واللام الصلاة علميه قاله ما المالئ 
واللامالصلاة علميه قاله مما وكان فقط. الل<ان وليس الثرية 

لحرام،يوم قالوا! هازا؟ يوم أي الاس ابما )يا خطبته؛ ل الحر يوم 
شهتقالوا! هذا؟ شهر فاي قال،؛ حرام، بلد قالوا؛ هذا؟ بلل. فاي قال؛ 

كحرمةحرام، علكم وأعراصكم وأموالكم دماءكم فاق قال؛ حرام، 
رثعثم مرارا، فأعادها هذا. شهركم ل هازا، باوي,كم ل هذا، يوثكم 

رضيعباس ابن قال هل؛لغت،؟ اللهم بلت؟ هل اللهم فقال؛ رأسه 
الناهدقليتلخر أمته! إل لوصئته إما بيده، نمي فوالذى عنيمأ؛ اش 

ا.بعفرار رقات لعضكم يضرب كفارا، بعدى ترجعوا لا الخائب، 
اعتبارْيمكن يإثله وما البوي الحديث هن.ا فان ذاته الوقت وق 

الإرهابونبذ الإنسانية الحقوق عل الحفاظ ق صرمحا  uuإعلانا 

كان.جهة أي س الغيض 

والإسلام،الصرانية عاش الذي هومان مراد الألماف الفكر يقول 
الإسلاميةالحضارة بض المقارنة عن والشرق الخرب ل حياته وعاش 

(. ١٧٣٩)رنم حديث ألخج، كتاب صحيحه، ل ألبخاري رواء )١( 
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البرابرةالُرب ْع الصلبيون الفرسان تقابل رافعندما والغرسقت 
القرصانمن كثير رمع حفارتم، تفوق بحضارة فوجئوا الساردين، 
المعيشة مستوى ت اكدمة الأرنحر ل وعاينوا رأوا ما منرعجين 

طبيةعلوم والكتابة، القراءة معرفة الوقت، دلك أوروبا تعرفه 
البطلالدين صلاح حثدها وتسامح، حقيقية فروسية مزدهرة، 

■اللم 

الخصومنحعل الأندلس ل ازدهرت التي تللث، تمانل حضارة كانت 
برابرةهناك كان إدا أنه لهم كاصفة أنفسهم، من عثجلون المسيحيين 

الإسلاميةالحضارة إل ينفلر من فهناك ذلك وْع هماال١،، فأوس، 
انمرلع•زاوية من 

لخشبةالدينية الحروب ررعادت دللئ،ت عل معلقا هوفإن يقول 
الحروبأحديث، ولكنها آحرها، اليوسنة وليست العالمي، المسرح 

اليومزمان، أي ل الصليبية الحروب عصر ينته لر الحقيقة ل الصليبية، 
محلسيكون قد ولكنه الإسلام، صل للحملة يدعو من البابا ليس 

)مسالمةسقهلت، دولة لإنقاذ للتدخل يدعو المتحدة، بالأمم الأمن 
للعدوان.ضحية ملمة دولة عل سلاح حفلر لفرض أو بالقلع، 
صمر،سمحلحي بخدش لو الأوروبية، النفس عور سزت إذا نعم 

فيثنا-—عقدة للإسلام عداء الرقيقة اللامعة الهلبقة نحت لوحدت 
قبالضبهل حدث ما وهذا وقت،، أي ل استدعاؤها يمكن الس 

ا.الماصيةأار سنة العشرين حلال أوروبا 

م:مادممان،الإٍلأمظم«''آ،صه؛-،ه.
محصآْ-الر-؛ع ر'اآ(اظر:
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فلدىالإسلام حفارة عن الناصعة التارنحية الحقائق هذه وْع 
الاستفادةسنوحب ؤإثبابيات مزايا الهاصر عصرهم ل الغرت 

قخاصة الإسلام ة لناقترتقي لا لكنها فيها، متفوقون وهم منهم 
الأ-ج؛ت،اءية،العلاقات وقوة والمجتمع للأسرة التاء عناصر جوانب 

الدينس بدلك يرتط وما الإنسان كرامة بم تأكد الإسلام و حث 
النظريةل المنافسة ل متفوق الإسلام أن كإ ذلك، وغر والأخلاق 

كيانعودة عوامل توفر عن يكنف الذي السيامي أوالفكر السياسية 
لالعادلة الدولية يحلاقاته للمعالر وقيادما وسيادما الإسلامية الأمة 

التارح.عبر الواسر هو كإ وقت أي 
والمسيحية:الإسلامية الأصولية 

الخدوروامتدعاء بالأصول والتمسك المناع إل العودة ظاهرة إل 
عييفكإ عالمية، ظاهرة هي بل فقط، بالساإمان خاصة لبت 
الديندور تفعيل إل والبوذيون والهندوس والنصارى اليهود بعض 

أيضا.لدس يعون المام.ين فإن الحديث، العصر ل إليه والأنتإء 

الغلوعن الّهي، تنريعان ل غثرْ من أكثر أصوله ل فالإسلام 
وهذااستثناء، عامة قاعدة أي ول فيه، اكطرف، وتحريم لدين، اق 

فالإسلامذك عل وبناء يلغيها، ولا العامة القاعدة يؤكد الأستثتاء 
بىكا الناس، نر بالمعصية الناس يكمرون الدين الخوارج جعل 

كراهيةق والغلو التطرف عن نص إنه حض والرماية، البل عن 
كإإسلامهم، بحد فيها ومودبم هدايتهم رجاء وأعيانهم محالفيهم 

منهمعادثم الدس وبين بينكم يجعل أن الله عسى ؤ سبحانه: قال 
)المتحنة:ي(.ب وحجي عفون والله ذو>ذ والله مودة 
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هوكا الإسلامي، الدين أصول نحاه يزداد الغربي( التعصب لكن 
أمإهعا بمملرف محب، الذي واشنطن معهد من ليفيت مانيو عند 

الخيميةالمومحايتح نقية القضية *ليست قائلا! الإسلامية، الأصولية 
الخطرا(ُا؛.هي الإسلامية الأصولية وحدهاوإن،االإسلامية 

سنويعل حش بمكيالن يكيل العصسإ والغرب 
عل)أصول( لقب، يهللق *ولن ٠وذe١ن•' مراد يقول اكعللحايته. 

الراحلالفرنسي أوالأسقم، الكاثوليكية، ياي أوبوس منظمة أمثال 
كاهانمائير ءلائفة أو التعصن، ، الامرائيلي؛زر أو لوفقر، مارسيل 

إيرلدال ال^روتتاjن، أو الكاJوليانه الإرهابيين أو يويورك، نق 
أمريكال العكري الكاثوليكي التحرير لاهوت أو الثإلية، 
محجوزفهو الازدراتي اللقب ذللث، علتهم يْللق لن لا ابنوبية، 

،.فقط!(١٣السلم؛ن قدر من للحمل 

الولاياتل حا ومسموحا محازة النصرانية الأصولية دامت، وما 
الحكوميةالتويات وبأعل الأصعدة من كثير عل الأمريكية التحدة 

يحي؛ناليثمول والدين واضحة بصورة وتنمو كثيرة، حيان أل 
عددهمبلغ قد ( Born Again Christians)حديد من المولودين 

الإرهابتمويل شبكت ق والإنسانية الخيرية الظإت دور يعنوازت مقال ليفيت،، ماثيو انظر- ا ١ ر 
التال:الرابط ، ٢٢• • ٢ اغطس ١ بتاريخ: الأدنى، الشرق لميامات، واشطن معهد الدول، 

http://vvw،vJslam(lailyx)i^/ar/press/7^artcle.htm

مذاق والتبة القرلأ انمرص ق دردت والإراتين إماتيل كلمة ان يلاحفل )٢( 
التارمحت،الخغاتؤ، من ممر مع قعارض تب وعي مرصعا! أربعض ص يزيد ب،ا الكتاب 

)الكيانم: يلمطن ق للهولالغصن الجميغية والمية الألما♦، من ص ُإمرابلعر 
شامها،•دما اضرم 

صآا--"اأ.٢. ••• عام الإملأم مرادعرمأن، انظر: )٣( 



قولحب مليونا خمين الأقل عل وحدها التحية الولايات ل
اسدولة دات وما فالفير١ا، بول الاريكي الساتور 
فإذالدينية الأصولية عل 3المطين أرمحن عل قامت الدينية الصهيوني 

غثرأمر الإسلامي دينهم ياصول التمسكين السالمأن عل الهجوم 
فضلاوالعدل، الحق ومبادئ المتعلق يناقض لأنه مقبول؛ ولا ر مم 
علمقننة، منضبطة أصولية نمى كإ الإسلامية الأصولية كون عن 

—إنالإسلامية الأصولية أن وذلك الأصوليات، من ضرها حلاف 
فتهمبمن كلهم، تعال افه أنبياء ق الطعن تتضمن لا التعبم- صح 

وهم،وبمرمونمم، بحوبم فالمسلمون الملام، علهإ وموص عيسى 
ولاورسالامم، الماشن للأنبياء والتهميثى الإقصاء عل تقوم لا 

الحرافة.عل القائم المرنع إل تدعو 

المبمر)لوكتابه 3، موييس كلود جون الإعلامي المؤلف يمول 
القرنيالرئيس به أحمه ما أصدقه( فلن مسمعي عل ذلك كررت 
هاتفيةمكالمة بوش ديليو جورج من، تلقيننا براك* رريقول ت براك 

وهوالأمرذكي يالرئيس فوجت ، ٠٢٠٢  ٠٣عام معللع ق غريبة 
التحالفةللقوات الغرني الحيثي ضم عل الوافقة مني يطلب 

ومأجوج(!)يأجوج أوكار آخر بتيمتر ذلك متررا العراق، ضد 
أكدبوش الأمريكي الرئيس أن للكاتب حديثه ق شثراك وأضاف 

بائلمدينة قرب الأوسهل، الشرق ق محتيثان ومأجوج يأجؤج أن له 
مباركةإيإنية حملة إما الواحدت بالخرق بوش وقال القديمة، العراقية 

~الأمريكية السامحات ننيل، يول الأّسق الأمريكي، الكونجرس عضو مع حوار انظرت )١( 
رجبتاؤخ ، ١٩١العدد اليان، محلة واشنطن، ق لا ز)إصرائيل( تصغ أوسطية الئرق 



التوراةنبوءات عاليه أكدت مقدس إلهي وواجب تبا، القيام محب 
النصرانيةالأصولية يعكس هنا الابن بوش كان لقد والإذجيلإ١اأ١،، 

الدماء،وأنهار الصراعات عنها وينتج الأوهام تدفعها التي الهوجاء 
بمغمما التونليف هدا فان بوش لدى الديني السيامي المزج و7اذا 

وص.اماهية 

قالدين دور حول والمتعارصة الخالة القاصات من نبالوغم 
لالدين دور فإن والبحثية اليامية المراكز ل الأمريكية يامة ال

قهو بل نحاهله، يمكن لا — اكال ميل —عل الأمريكية السياسة 
الندين،ار اليبمي يما التدين اليم؛ن بعد وجد حتى وتزايد نمو 

لرالدين لامبرت فرانك كتاب ل التدين اليمين عن ة يم وفراءة 

السياسةعل الديني الأثر حجم لعرفة كاف الأمريكتةا السياسة 
ررلقدوردت وفيه دستورها، ق ءالإنيتها إعلان من بالرغم الأمركية 

كبيرااهتإما سياسية، قوة كونه حيث من الندين، اليمين صعود أثار 
الكثيرةالدراسات بالفعل وكانت، والاجتهلع، السياسة عل،اء لدى 
ستةوالعشرين الخمس ل التحية الولايات ل والسياسة الدين عن 

ْعالثانية العالية الهرب يعد ما مرحلة عل معظمها ق تركز الاصية 
•• التدين- اليمذن، محيها كإ الدين يير تبقضية حاصر اهتتإم إيلأء 

يعرفما وكثيرا مهمة، مكانة الأمريكية السياسية الثقافة ل للدين إن 
غيرالعامة، حهلاJاترم ل الرب اسم يستحضرون حين بثأثيرْ الماسة 

السبح،بامحم رظسي مرشح يتحدث كأن معين، دين إل إشارة أي أن 

بلرنمنررات اصدقه- فلن معي معل ذلك كررت- لو كتاب- موريس- كلود جون انظر■ ، ١ 
موقعل - اماب س القول الكلام .واظرءن ٩١٢••٢-•١•٢م-صْالغرب- 

.htlp://wvv\v.almoslim.net/'node/i32820الخال: الِابمل لم(، )ال
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الحطاباتأن يتضح و-ودا ٢، طاتغى®؛ نمب أما عل إلها سثنظر 
حاصرأنه إلا الدين عن الحديث من عموما نحلو كانت ؤإن السيامية 

الأحرين.ميادة انتهاك عند 

ودورهماالمتدين للمن منافسا يظهر بدأ الذي التدين المار وعن 
الاحث؛نكبم كلينغهوفر ديفيد وصف القد لامثرت; قال السياسي، 

محموعةبامم المتدين المار للمهياظن، التابع ليكفري عهد مل 
وبينإا، ناميالأقدم المتدين الم؛ن منافسها تتحدى الممو ارعة مت

الحاذبيةأل يرى كلينغهوفر أن غر الم٠ان، أفكار بوصوح يفضل 
ييتعي.الأمريكية الميامة ل مهم تحول عن نمر التاJين للمار المتنامية 

علكلينغهوفر ويعلق دينيا. لماحدمنحى العفانية الموجهات عن ما 
لهركتانا هاتان تنهت، ارلقل. قائلات التدين واليسار التدين اليم؛ن 
هناكأن إل مواء نحو عل القدس بالكتاب دائإ تتنهدان اللتان 

المقدسالكتاب استخدام حول الأمريكية الذات من نابعا أمرا 
للعلمانيةوضربة مارة، أحبار وهده الواقعية، اليامة ق مرثيا 

اكقليدِه«ر؟؛.

الخرافاتمن ممر عل القائمة الغربية الأصولية فهل هذا وبعد 
للقارئ!الحواب أترك والحروب؟ اإمراع لصناعة معزز والمعمب 

الدولي؛والسلام الأسلامي الجهاد 

)dlOالقديم العهد يمي بإ الحرفة الأديان ل المخالف قتل ررد 

أبوموص همداللطيف المرين إل نقل الأمريكية. ياصة الل الدين لأمحمصت.ا فرانكه انفلرت ١( ل
.ى ١  ٤٣٦لأثر، نر الرياض: انمل. 

)■ا(اظر:لأ-؛عالأبق.ص؛أ'ا.
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Testament ) الإنجيل،الصارى محي المقدس والكتاب اليهود، عند
والنساءالشيوخ قتل وأجارت دمه، مفك الكتب هد0 وأياح٠تا 

أيودونإ الدين، ق المخالفة لمجرد ،، الأمواور ومب والأؤلفال 
طبقواوند عدالة، أو تمنن أي ودونإ الإصلاح، أو للدعوة هدف 
الأندلسل السالمين تصفية وكاس التفتيش( )محاكم ل عمليا ذلك 

الصراقالدين هدا بضلال الناطقة التارثنية الحقائق من وقتلهم 
الحملاتلحيوش الربري الهمجي السلوك يمر ما وهدا وتحريفه، 
فلسطينل اليوم أ-حفادهم يفعله ما وكيلك اللم؛ن، عل الصلييية 
الصارىالغربين مجن فهناك مبق ما مقابل ل وأفغانستان، والعراق 

الإسلامل الخهاد تثريعات عل المغرصة المركزة خملامم يثنون من 
*والبمربرية بالوحشية وتصوير0 

بلالإسلام، بداية ق تشراع ب مقننة منضبلة ثريعة الخهاد إن 
وبحدوالكف، والصفح يالصير البداية ل يؤمرون السلمون كان 
قالإسلام بتثريعات للالتزام والإعداد التربية مجن طويلة فترة 

أصيحأن ونت عاما، عشر أربعة من أكثر بعد أي والحرب"* اللم 
ْعللتعامل وصوابعل ونيم حمايته، تحب كيان ذات دولة للملمن 

عندالطريق ز لن وقف يإصراتيل-ثص ماليي عمل تا انممذت فد إي الخنود رب يتول إنكدا ( ١ ) 
رمءنهلم'تل تنف ولا لن نا كل و-منوا مايذ واقرب ائب عخز.نالآل من ننودْ 

افدئثه-٣، ٢ I ١ ٥ صمويل ({ ١ ) خملاوخمارا وعنا، تقرأ ويصنعا، حلملأ وامآْؤ رجلا 
مىو-ممنا الوب دلك ل ندنه كل وأحدثا قومه. وخمخ يتب فقرتاه أماننا إلهنا الرب 

تا'بلنن ا:ا تق'آآ:نج-أك ^b{ ريق \ه. 'و^ )١( \ص تينة كل 
حمنتقرب أنلمالك بمد لذ طوض "جانبماأ الذي جراءلب بجانيلب لذ طرز المنرغ 

ته-ه. ١٣٧الم-ننةأا"زمور
الأحداثمن كم واصتغلأل الحياد، باسم والاقهاكات الأخطاء بمص ذلك ل اعد )٢( 

دالأتمالالخالأسمالإ-لأمواس









كاملة—سنوات عشر مدار عل ~وذلك اظه رسول أيام معاركهم كل 
قيلا،١(  ٠٢٢حوال)أعدائه قتل عدد وبلغ ميا، شهيدا ( ٢٦٢)

وحتىشل! قتيلا ١(  ٤٢٨ ر الفرضن لقتل الأحمال العدد بلغ وبدلك 
عددحاء ولدا قليلة؛ كانت آنذاك الخيوئى أعداد بأن أحد يتعلل لا 

الشتركنالخنود عدد بإحصاء قمت فإنني النحو، هدا عل القتل 
القاتلين،عدد إل ية بالنالقتل ية نبحساب قمت، ثم لعارك، ال 

الحيوسىإل الملمن من هداء الية نإن ا أذهلني ما فوحدلت، 
السلمينأعداء من القتل ية نتناغ بتّا فقط، •/' ١ تبغ المسلمة 
لقتلالتوطن المبة تكون وبذلك أ./ا جيوشهم إلنداي باكية 

كثثرةمعارك ق الصقيلة النسب هده إن شل! ./' ه،١ مى الفرشن 
مرية،وثلاث؛ن وثاق غزوة، وعشرين سبعا أو وعشرين حمسا يلغت 

علالأدلة أصدق من يعد تقريا محركة ومتن ثلايث، من أكثر أي 
الله.رمول عهد ق الحروب دموية عدم 

بإحصاءقمت فقد وأنلهر، أكر بشكل الصورة تتضح ولكي 
الحفاراتلحروب كمثال الخانية العالثة الحرب ق القتل عدد 

الحضارية؛لغت،الحرب هده ق القتل ثلن نأن فوجدت الحديثة، 
oT( الثانيةالعالية الحرب ق شارك فقد تكدب، لا فالأرقام /؛

(١٥,٦٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومعألف(، وستإئة مليونا عشر رحمة جندى ( ٠
٥٤٠٨٠٠٠)بغ القتل فحدد ذلل؛،  ٠ ٠ مليوناوخمس؛ن )أربعة قتيل ( ٠

الثاركة!لأا،.الحيوثى أضعاف ثلاثة أكثرمن أي ألف(! وثإنإتة 
أزمةعن تكثف، حديئة تقارير من صدر ما ذلك إل ؤيضاف 

اس:الرابط _، الإسلام انتثار مزان: ثال الرجاف، راغب اننلر: )١( 
http://url.qw]cd.com/5en7.
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ومنالتعمبة، ومعطياما الغربية الخمارة عن أو ايمحاصرق الدنية 
الاجتاعية•المؤولة أحل من أطاء حمعية من صدر ما ذلك 

)Pإسآر( )بي( الاجتماعية المسؤولية أجل من أطاء حعية رءأصدرت 
S R ) سنواتعشر نتيجة القتل عدد أن إل توصلت مهمة، درامة
سبتمبر،من عثر الحائي هجمات مند الإرهاب(، عل )الهرب من 

ملونتن•إل تصل وقد مليون، ١ > ٣ إل الأقل عل وصلت 
ينثرللسلام، نوبل جائزة عل الحائزة هده الأهلباء محموعق وقامت، 

الدنينالضحايا عدد محمع الذي صفحة،  ٩٧من الولم، تقريرها 
٢وباكستان.١ تان وأفغانالعراق ق واثنْلن قادته الدي للتيحل 
العامة،المحة ل الخبراء من محموعة التقرير عل أشرفح وقل 

الصحيوالتعليم الهنية التوعية مدير غولي، روبريت، الدكتور بينهم 
والروفيورفرانسيسكوالصحي، محان مركر كاليمورنيا، امعة جل 

٢.ّايمونااأ فريزر جامعة ق الصحية العلوم قم تكارومن نيم 
التقريرعل تعليقا أورد الأزمة هذه ق والياحن، الكاسي، لكن 

هناتفحمبمتاها التي الأرقام رروبحسسب، مقاله؛قولهت بنفس السابق 
اللغةاكاش الإعلام ق تمانا الممرير عدا إهمال تم لكب -حب ل يلاحغل )١( 

لخابعاليا رائدة صحه مغلمت عن الصائر الأول الجهود كونه من بالرغم الإنجليزة، 
الضحاياان عيأ وبريءلايا، وائنطن تقرئها الش الإرهاب( عل )للحرب الضحايا أعداد 

الإنسانيةعل عار وصمة مد تما مرة من أكثر التقرير هدا بعد تضاعف البلدان لك تل 
الغربية.

قالشهور والولف الدول، الأمن ل و١لعالم الاسقمائي، الصحفي أخمل، نافد انفلر: )٢( 
للصحافةصيتسورد( حاتزة)بروجكن عل الخائز وهو الدنية(، يميه)أزمة ع، الكناية 

٠٠٢٢ ١ ٥ / ٤ / ٩ بتاؤيخ: القال صحيفة)الغارديان(، ل لتقاريره التميزة الاصتقصاتية 
،١٩٩٠عام مند مسلم ملأيثن ٤ قتلتا العربية الخروب متبولوزن صحايا بمنرازت وهو 

httpUZgoo.gl/tZKmUfالتال; الرابط 
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القتلمن التسمنيات مند وأفنانتان العراق ل الضحايا محمؤع فان 
لٌلايثن أريعة إل بمل مد الحرب من التاق الحرمان أو اياثر 

٢٢٠—٣  ١٩٩١من مليونان العراق،  آحرانمليونان إليها ويضاف ، ٠
ستةب؛ن ما إل يمحل وقد الإرهاب(، عل )الحرب يمي ما ضحايا 
الاعتبارناحد عندما أفغانستان، ل ملاين ثإنية إل ملاين 

أنلما وص ٢، نحنبها،ار يمكن كان المي للوفياين، العليا اكئديراين، 
أنالغرب عل كان مما الأعداد! -رذ0 القتل حجم عن هنا نتساءل 
أرواحها؛إزهاق 3، يشارك 

التنافسينحقيقة لعرفة كافية والإحمائيات الضحايا هذه وهل 
اكوعقالعدوانية الحروب وءا^أ لمن، المعند الحهاد قيم الم ءق 

ءندغرُم؟أآ/
كتابهل انلقام هدا ل لوبون عومتاف الفرنسي ا،لورخ يقول 
رسولعهد ل الإسلام انتشار مر عن وهويتحدن، العرب( )حضارة 

الالأديان أن المارخ أين، ®قد يعده؛ من الفتوحات، عصور ول ه اف 
بالدعوقانتشر بل يف،، يال—إذن— الإسلام ينتشر ولر يالقوه، مزض 

]انصهرتبه قهرت المي الشعوب اعتنقته وحدها ويالدعوْ وحدها، 
لر~اكي، الهند ل الانتشار من القرآن وبلغ والغول، كالرك حرا مؤ بهء 

خمن،إل الملمن عدد زاد ما مثيل— عابري غبر فيها العرب يكن 

المابق.الرم انظرت ( ١ ) 
عاممن الجارية بالخرب يسمى ما الإحصاءات بعض حب الغرية الحفارة كل حميد بكر )٢( 

أحمد'مد يرعاد انظرث تمحل' •يدن دعثرثن حمة عترين؛ل، حواف، م ١ ٩ ٩ ١ إل، م ١ ٩ ٤ ٦ 
اص:اوارد؛.الراط الخرب 

htt//:١|farhad-nlohmmedاف١otxom/2Ol5/o4/l94|0gs"7ت-lووا-ة
975->975htinl<



المسنل انتشاوا أقل والإسلام القرآن يكن ولر فيها•■■ نفس مليوف 
ءط،لأ/مها حزء أي العرب يفتح لر التي 

يطغىحينإ اللام، لإحلال الإسلام؛ ل الخهاد ن—يع لقد 
بالامتعبادالبشر إحوامم عل وغثرهم والحكرمائتا الحكام من الثر 

منتحريرهم مكون عنهم الهق حجب أو والعل.وان الظلم أو والغي 
الشعائرذروة الحرية من تحرمهم التي والظلم والهلعان الثر قوى 

وسامها.الإسلام ق التعدية 

أعلإل ترتقي الخهاد مفهوم ق الشريفة ة المناففان ولخلك 
الذينومحاهدة والفللم، العبودية من البشرية نحرير ل درحاما 
تحريروبعل• العادلة، والقيم والحرية العدالة انتشار حرية يمنعون 
كإحينئذ الأمر يكون القاهرة حكوماما من الإنسانية الإرادة 

سمحن>ئاوسممحضةفرالنس في إكرام ٩ تحال: قال 
لهاواللهانقماf لا الوثْى بالغروْ انتمسلث، فمد بالله ويومث بالطاعومت، 

رمحنض انمي ؤولإ تحار! قال كا 
بهمأحاط نارا للظالمض أءءد.وا إئا فليكمز فاء ومن قومن فاء فمن 

الشرابض الوجوه بنوى 'كالمهل بماء يغايرا ينتبوا وإن دادمها 
(.٢٩)الكهف!ي •رJهم١ اءت رم 

فائهالقتال حهاد عل أتباعه الإسلام يشهح الل.ي ألوقت، وق 
وأعراضهمحيامم عن والدفاع أعدائه ممتلكات، حماية عل يوكل 

إنننتدوا ولا يفاتالويكم الذين الله سبيل في وقاتلوا ؤ تعال؛ قال كإ 

الأصرء،مكتة القاعرت: زعيتر. عائل ترجة العرب، حضارة لويون* غوستاف انظرت 
.١٢٩-م،ص٠٢٠٨٢١•



سْو اللمز لوك ق)اوقرة:«ها(. اننضسي نحن لا الك 
عننى ممد شثل، إسلامي بنظام منضط الإسلام ظل ل القضايا 

الإصراريتجنب ؤيأمر المدنين، عل الهجوم يمنع أنه كإ الاعتداء، 
الأطفالأذة أو العبادة أماكن تدمير أو والبيثة والحيوان بالنبات 
أمةنبي ذلك شئ ك،ا والمقاتلن، الجنيين يغتر والشيوخ والنساء 

الملمىمن جيشا بعن، هإذا اش نبي وردت)كان ذللن، وق الإسلام، 
مثلواولا وفيه؛ الحدث ~فدكز اف باسم انطلقوا ئال؛ المثركن إل 

ةلينت0ولا عيا، تثورئ ولا يرا، شيحا ولا امأْ ولا طفلا وليدا 
ولاالثرين، وبن بتأكم بمجر أو محالا يمنكم شجرا إلا شجرة 
لزاما'كان منا إل تغلوا(أا،. ولا تغدروا، ولا ييمق، ولا يائس محلوا 

أنالقارئ نظر لألفت، والمح الأعداد ق الإحصائيات هدم أورد أن 
المقارنة.ل جوهريا محورا هناك 

الأديانين ايافة فم ق الكبجرة الفروقات تتضح وحذا 
واللام.والحروب، الخهاد ل المقارنة توى حمعل والحضارات 

والأوقاف(:رالوكاة الخيري العطاء فى المنافسة 

حسن،المقارنة، عند بالاهتإم جدير ايافة ل آحر محور وهنا 
منيتبعها وما )الزكاة( الإسلام أركان من اكالث، الركن يقوم 

الفجواتلتقليل كبير بعمل وغيرها والأونانح الصدقات منفلومة 
لالاقتصادية الحركة سلبيات ومعالحة والفقراء، الأغنياء بن 

كرامةوهدر الاقتصاد تعول ومقاومة الإسلامية، المجتمعات 
الميولةتكدس عن اكانجة الأموال حركة فراغات وملء الإنسان، 

روا.اّواثناهمى.ضثيم)ه/ابم(.
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يكونولئلا ذلك، أوغيِ تشملها أويات، ادخارها أوسوء المالية 
يكوذلا نال• تعال الله فإن الأغنياء الافمحاديثن ب؛ن الاحتكار 

يقومالعفليم الز5اة ركن حيث، )١^٧(، ض الأمحا، محن ذولن 
دقيقةمعيارية ن_، وفق والغنى الفقر ليعالج الرائعة العملية ترذْ 

الركنهذا أداء وتبلمور والتلقي، للمعطي سعادة ومها وواضحة، 
اقتصاديةمنفلومة صمن ليظهر التارخ عثر العظيم الإصلامي 

لمنظومةالرئيسة المحركايتح من تعد والزكاة وعلاجية، وقائية اجتإعية 
وماالثاكل١،. القطاع أو الحري القهلاع الأصر العصر ل مي يما 
نحدمالتي والمتاسْل للاقتماد ونحريك مستدامة تنمية من لك ذل 

وفريدة.متوازنة بصورة والأفراد والمجتمع الأمة أموال حركة 
إخراجهق التقوى تصحيه مإوي وتشرع عقيدة بأذ"ا والزكاة 

قرية.وقوانئن أرضية بتنريعان المرتبط الضرائب لقوامح حلافا 
الإسلاميللهنرح رئيا داعأ الزكاة ®وتعتبر بتثال.' حونثان يقول 
انالناص ئذض فالزكاة والشيوعية، الرأسإلية ص كل شرور ضد 

ف«لى.مالك الثروة-المال-كلها 

أقدمتعد الوقف، تشريعاُت، فإن إلزكاة تشريعايت، إل ؤإضافه 
مهامممارسة ص الأهل المجتمع مكنتا ناضجة حمارية نحربة 

أنكإ الثالث،، القطاع مهام ص تكون حينا خاصة وتنموية مقوية 
الأوقافتكون أن كفل الإسلامية الشريعة ل والفنار الفنارة نغنام 

ماغاليا التي الهوقراءلية مشاكل عن بحثدة الخكوماُت، عن مستقلة 

غموالأعإل والخمعيات رالوات الظإت جح عل يطلق حديث إداري مصعللح )١( 
وضدالدبمب•الخكرب 

الأرل.الأب الهلال\ؤوويط محاب يلوذ، -من1ثانبتتالرحم.( انظر: )٢( 
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إلإضافة وفاليتها( حرممها ونعيق الحكومية الأجهزة مع تلازم 
الأقاليمترابط ق ثم الإسلامية، الحضارة قيام ل الفاعل أثرها دعم 

•بينها والوحدة والتالف، والتآحي الحبة روح ونثر الإسلامية 
عليهايتعرف أن قبل الوقف آلية الإسلامية الحفارة مارست وقد 
ومورحوْومفكروالغرب • طويلة بقرون السلمين ؤيقتبهامن الغرب 

منوامحتوردوها الوقف مفاهيم أحدوا إنم بل حيدآ، هذا يعرفون 
منمنقي أكر لهم فكان يمكن، ما بأوسع وطبقوها الإسلامية الحفارة 

؛رومانكارل( يقول، التاحرة. عصورهم ق عندهم الرأسإلية تغول 
العرب؛بعد الغرب حضارة نشوء ل وأثرها الإسلامية الحضارة عن 
إقاحاوالمصريون السوريون أنتج فقد الأحرى الثقافة حقول ل ءاما 

ثمراتفيه الأورويتن( ريض لتا كان ال،اليلئ، عهد ل حدا حصبا 
؛.التاريخءار حقل ل وبخاصة يانعان، 

وأثرهاالمستقلة الأوقاف، وهي الحضارة عوامل أبرز عن ؤيقول 
المإليلثحعمر ل العريض الواسع ]العلمي[ الإقاج ®هدا لتنمية؛ ال 

عهدل أنشئ الذي الأوقاف، ق الاقتصادي منيه محي كان 
تكادالخى من غاية إل وسورية ممر ل انهي والذي العباميئن، 

كانواوالممريع،، وؤيتن الالثرين كثار بان ذلك خيالية، تكون 
الضخمةممتلكات٠م )يوقفون( يقفون قبل، من الحراقي؛ن كزملائهم 

المادرة؛؛من لها صيانة العالم، وخدمة الر وجوه عل 

ومترقارص أمتن سه للعريه نقله ّلأبج (لإ-الثعوب تاريخ iرJلكل١ٍن، كارل انظرت ر١( 
لأج١م.  ٩٧٧اسمللملأيتن، دار يثرون: اسش. 

راا(اظر:ازجعىبق،صاجم



تارثفيالوحظ الأمة حضارة ل الإسلامية الأوقاف دور ولأحل 
قالإسلامية الجتمعات ل أوتأميمها الأوقاف نحجيم محاولات أن 

نحتلالهجرين( عثر والرابع عثر الثالث )القرين الناحرة العصور 
وماالاحتلال فرات الغربير المحتل أولويات ل حدا متقدمة مرتبة 
الحكوماتضش عند لقوما ومصادر للأمة ممتلكات لأما يعده؛ 

البلادj الأوقاف من ممرا صادر الدي هو فالمحتل مائها، أد 
علأثار من هو أو بدلك، شاهدة التاريخ وكتب المحتلمة، الإسلامية 

إمآكانبامامن والحد ترممها عل وحكومات حكام من حلفه من 
حضارية،منتجات لها ليس مقيدة ب؛رونراطية رممية وزارايت، ككون 

بعفسبه تفخر ما أعل إن بل وحدمية، واقتصادية تنموية أومحرجات 
الفديةالأرقام حجم إعلان هو الحربير العالم ل الأوقاف وزارات 

يعدوهدا تنموي، أو خدمي أثر لها يعد لر الي الوهمية للأستمارات 
معيتنال الواقع هدا إن بل ثيء، ل الجاح من وليس الإحقاق، من 

وحىوالدولة. والمجتمع الوقف متهللمبات تحقيق أو الشريعة عقاصد 
ميدأترصخ منافة تشريعات من لدحم بإ يفخروا أن للممسلمّن 

المستدامةالتنمية وأنوبع صور تعزز يأ الاحتياعي، والكافل انمناء 
المإرصاتظل ق الأوقاف إدارة ل الإصلاح عل لهم حافزا ككون 

بحقها.الخاطئة 

المرأة؛وحقوق الأسرية العلاقات في المياسة 

نقاشموضع أصبح الذي الموضؤع هدا عن هنا الإطالة أريد لا 
فيهواكتفيلم، العاصرة، ال.عاتية الغربية الإعلام ومحاتل من ممر 

القيمعن المنصفن الغرين بحض كلمات من الإشارات بعض 



إنحتى والدولة، والجتمع للأسرة أمان صام أتبما وكيف الإسلامية 
لضطالقيم تلك يتمنون الغربيين من العدل وأمار المنمشن هؤلاء 

يعصتفيق ذاتبما سحي الاقتباسات فإن ذاته الوقت وق محتمعام، 
ألمانياق ائي النالمزتمر ل حدث ما ذللن، ومن الخفارت؛ن،  ijyالمقارنة 

الحكومةل والأسرة المرأة وزيراُت، نفلمت، حينإ ، ٣١٩٩١ام عق 
رّميةائية نمظاهرة يمثل كان حاشدأ، موتمرآ الإقلثمتة الألمانية 
وطالبت،الألمانر، المجتمع ق المرأة دور اكيد استهدف، ضخمة 

منأكثر مند لمة المالمرأة -يا تتمنع التي بالحقوق المؤتمر ق اء الت
بدلاوالدها باسم الألمانية المرأة احتفاظ ولأسيإ عام، وأربمأئة ألفؤ 
زوجهارا،•اسم حمل عل إحارها من 

نحنراذا جارودي■' روجته قاله ما الزية الأهوال تاانبخ ومن 
تجلفإما السابقة، المجتمعاين، خمح بقواعد القران قواعد قارنا 

المرأةكاننؤ حيث، وروما لأثينا بالنسة ولاميإ فيه، مراء لا تقدما 
المرأةتتعلح القرآن ®ق هائلان ويضيمر ٢, Jابتةاال بصورة قاصرة 

التثريعاُنؤمعظم ق به لها ، يعزفلر حق وهو تملك، بإ التصرف 
أماوالعشرين• عثر التاسع القرن ق إلا ا فرنق ولاميإ الغربية، 

تقع؛المقابل أنه إلا للذكر، محا نصفح للأنثى أن فصحيح لإرث اق 
علالأحرين الأسرة أعضاء مساعدة أعباء ولامتإ الالتزامات، حميع 
حقالمرأة يعطي والقرآن ذللثح... كل من معفاة المرأة الذكر، عاتق 

تلاثةبعد إلا الغرين، ق المرأة علميه نحمل لر ما وهو الهللاق، ؛، طل
دارالضد•المحل؛ غولا س'-ظلل " لة الوالأم؛ الراة عص• خيل الدين ماد انظر: )١( 

اأ؛ام)\/'>آآم(،ص'ا.
'رش،دال .ا؛ووت■ ًلآ، نرنوط، ذونان رجة الإصلأم، وعري حارودى، ;وجيه اطر؛ )٢( 

.>_١AUم،  ٩٨٠دي.دبوو. واتنامرة: 



عنرمنا«أا،.

لربون■غوساف القرني المشرق الباحث قاله ما ذلك ومن 
أنههذا إل نقيق بل ا،لرأة، شأن رير عل الإسلام فضل يقتصر *لر 

دينسلذلك«ر^.أول 

عليهانص كإ المواريث مبادئ عن لوبون عومتاف ويقول 
بينهامقابلتي من ؤيظهر والإنصاف... العدل بالغة "باما القرآزت 

منحتالإسلامية الشريعة أن والإنجليزية الفرنسية الحقوق ولن 
بالمعروف،يعاثروتس لا الملم؛ن أن يزعم اللائي الزوجات 

النساءحالة ويصف اُ قوانيننارل ل مثلها نحد لا المواؤيثج ل حقوقا 
وأنأر-روبا، ل أحوا"ان حالة من ®أشل بأ"اا• الحاصر ل المل،أتا 

حالكل عل الئرآن بب بلا للقرآن، خلافا حدث شا'غين نقصان 
منأول نكن ولر خفضها، من بعيد ممرا المرأة رفع الذي الإسلام إن 

ؤيقولؤيتحدث ا. ممرونءال إليه سبقنا فقد الرأي، هذا عن دائر 
ومفروهالقرآن عليها نص التي الزوجة •وحقوق المرأة؛ حقوق عن 

تتمعالملمة فالزوجة الأوروبية، الزوجة حفوق من ممرأ أقفل 
سركأن منها يللمب لا أنه وعن مهرها، عن قفلا الخاصة بأموالها 

نفقه،أخذت ط\إقة أصحت، إذا وهي المزل، أمور عل لإنفاق ال 
وإذا-ابمتكزلكلأْ،ا

.-٩٧>_AU ال-اض، الر-بمر م: )١{ 
٠.٤ هسره حفارةالُرب. غرسافلوبرن، انظر• )٢( 

_،الربعIU)٣(انظر: 
اض،ص؛.؛-ْ.،.الرل(اظر:الرجع 

الربعامح.ص>ا؛.)ه(انظر:
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مركزااللمة للمرأة *إن الستشرقت لأيتتز قاله ما ذلك ومن 
بكثيرا<أآ/الإنجلزة ازاة مركز من أفضل شرعيا 

الحريات؛ل القارنة حول كوبولد إيفالين قالته ما وكيلك 

الأمممن غرْ عند حريتها من وأقفل أومع الإسلام حرية "إن 
/والح،^طت٠١٢

اءإناإثرفينت عند الزوجات تعدد عن عل كرد محمد ويقول 
الزوجاتتعدد من أحن اكرفن عند المثرؤع الزوجات تعدد 

منيتبعه وما والخياناتء، ]الصداقات الأوروبت؛ن عند الريائي 
•أولأدءمشرءتين«رم مواكب 

مارس؛ّالي تقول وغرها المسالمة حرية و؛ن اكارنة وعن 
فإنالإسلام، ظل ل لمة الما،لرأة عل القيود وجود فرض "عل 
ولخبمرنفسها، لمة المالمرأة لمصلحة صإنات إلا ليسمن، القيود هده 

المجتمعلخثر فهي وأجمرا إ متإمكة قوية ُعلتها وللحقاظ الأسرة، 
المتكلاتأن لاحظت، »لقد أيضا; وتقول غم«ل؛/ بشكل الإسلامي 

.٢٠١٠٠الملمة الأسرة ب،ن لها وجود لا الغرب، منها يعان( التي العائلية 

ص:نقلا صه'أ. مطور س - لمة الوالأسرْ الراة صر• حلل الدين محاد اطر؛ ٢ ١ ١ 
لب.الالكب دمشق: . ruاكم. الوماب. ب ترحة الإّلأم، دين يم. لا الشرق 

أا؛أاسصْا.

صإاُ■عزام البحث كتاب عن؛ نقلا السابق٠ النبع انغلر- رأ، 
القاهمة:لحةاكألفوالترجةالإسلأمواكارةاب،جلطك ر"آ(اظر:محدمدءل،

،٠١ ٩٨٦والم، 

عن!نقلا ٠ صرلأم منظور من ~ الملمة والأمرء الراء عمر، خليل الدين عاد انظر- رأ، 
٦٤ ص ج٨' اصلموا• اء رنرحال، 

.٤ —٧ ٤ ٦ ص ج٨' ايابق، الر-ثع عن؛ نقلا ٠ ٥ ١ — ٥ ٠ ص السابق، الرجع انظر! ره( 
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استعادتالإسلام ظل راق أيفأ; الحرية عن ماكلوسكي وتقول 
شقائقالماء يعتر فالإسلام مرموقة، مكانة بت، واكتحريتها الرأة 

الاحرالوكلاهمايكمل للرجال، مساويان 

نواحيكافة ق مكرمة معززة المسالمة المرأة ؛؛!ن أيضا! وتقول 
الغربيةالحضارة ببريق الأّمح~ —ْع نحدوعق النوم ولكنها الحياة، 

ذلك،ق مصلملمة هي كم ما يوما تكتشف نسوقه ذللئؤ ومع ازايمؤ، 
٠.ر  ١١الحقيقة تعرف، أن بعد 

معايشتيحلال الأسرية! العلاقات عن واندر ونالت، 
المسلمة،الأسرة أفراد ض الرائحة الحلافة اكتشفت، لسن 

الحلاقةوعرفته أبناءهم، الملمون الأياء يعامل كيفه وتعرفتح 
التيبالمكانة أعجبت، كإ المسلمة، الأسرة أفراد تربئل التي الوتيقة 

كبارفيه أحد الدي الوقت، وق المسامين- المن؛،ن كبار بما يثمح 
المائيةالغربية الحضارة قمة أمريكا بلائي وق الغرب، ق الس 

إليهميلتفت، فلا ؤينبذون العجزة، مؤسسات ق حم يلقى المحاصرة 
حنثمن وبررتما الأسرة مركز ق الملمين والحدة الحد أحد أحد، 

ممرأا،لذللئ، أحببت، لقد والتكريم. الحفاوة 
الأمريكيةالباحثة كتبت، وحقوقها المسالمة المرأة كرامة وق 

الوهابهعبد بن محمد اء،رفح ءالقد قالت،! ثما وكان لوج، لي ناتانا 
وعليهنحقوق لهن أفراد أمن عل لا بالماء واضح نحو عل 

أدوار^دية عل بقدربمن أيضا اعترف لكنه فحبؤ، مسؤوليات 

اثماس.جا.صأآ.اّاّ،صيمنةلأص:^م:
ص-ا\.الرجع ملأص: _، Ulا1ر-؛ع انظر; )٢( 
.١ • مرأ■ امح.جم الرجع ص: قلا ٦، مرا الاض. الرجع انظر: )٣( 
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بصفةوالعام الخاص الجالن من كل ل والشطة الإمحابية العوامل 
الإصلاميالجتمع ل وأعضاء وأمهات وبنات وزوجات أفراد 

الزواجمن كل ل اياشرة بل المشاركة، حق منحهن وغد الوامع، 
وسفى«اا/

اءالتمع الحقيقية تفاعلاته من كل حلال *ومن ءاكت كإ 
الرحالتفاعل ملاحية الوهاب عبد ن محمد اعرف وكتاباته 

وحديراتمكملات شريكات اء التالرحال تعد وأن التاء، ،ع 
هدهوبعد ٢. العملءر صفات ل أم العاطة أمور ل سواء بالثقة، 
وكراهةالإسلام عن يثار ما حقيقة عن التساؤل ترد والأقوال الأراء 

لمة!المالمرأة 

كافيةغربيتن من المقارنات هده أن حازما أعتقد المقام هدا وق 
منوالغرب جهة من الإسلام بين الناقة قيم مصداقية عن ومعيرة 

العال؛ق الخاحلتة المإرات بعض تكون أن إل محال ولا أحرى، جهة 
الإّلأءيمعيارأللمقارنة.

الدولية:العلاقات مثالية في اكنافسة 

العلاقاتمحال ل والغرب الإسلام تم بين ة مافهناك هل 
الغربيةالدولية العلاقات أن الملاحنل من جهة؟ أي ومن الدولية 
فاستخداموبالتال واليهلرة الهيمنة وى والنافع المالح تحكمها 

كبما لأن دمغا تمي>ا ليس الوماب عد بن محي اعترف كلمة الثاخلت تبثر آن يلاحفل )١( 
الشيخيعوم باس، لوتج لي ناتانا انظر: بجديد. ليي إسلام حكم الوماب ءّد ين محمد 
إبراميمبن اث عد د• ترجة العالي، الخيال إل والإصلاح الإحياء من الوعاب، بن محمد 

.٦ ١ م، ١  ٤٣٢عدالزيز، الك دار؛ الرياض: انمكر. 
الريعامح،صأاا•.)أآ(اظر: 



علولو اكالح، تلك تحقيق ل غائب ضر القتالية السكرية القوة 
اء،والتالأؤلفال هن والضحايا الأبرياء حقوق تحاهل حاب 

ومبوبيعهم، الأفارقة البشر مدير ق الضعفاء موارد واستغلال 
أمريكا.ل الخمر للهنود قتل من حصل ما ذلك ومل القارة، ثروات، 

اللمزفح بحم، القارنة عن هونكه نيغريد الألمانية الباحثة كتبت، 
عليهاالكاثوليك، التماري استيلاء وين لها، وحكمهم للأندلس 

المسيحية،ق الأحرى والذ.ام_، واليهود للملمن واصهلهادهم 
العكسيةبالراهح، يت نفسه الغرب تاؤيخ أن، مراء ءولأ عنهات فقالت، 

•• • زورا بالإسلام ألصقت التي التسويرات، وتفني تدحض التي الدامغة 
كانت،بينإ أنه يبن مثال لمين[ ]المالعرب حكم تحت، إسبانيا إن، 
كلعل مبرما قضاء ئقضى البرانس حبال دون، الكاثوليكية أوروبا 

الدين-بمقته الكاثوليم دنها حانت، إل الغلهور عل دينآخرمحرز 
غيرإزاء الصارمة التفرقة مياسة باتثاعها وذللمثؤ للخلاص— الأوحد 

العرب،حكم تحت، تضع ور تتأصل إ النصرانية أن يرى النصارى، 
العربي(الحكم فللأل ؤ، ممتمت، اليهودية... كدلكؤ لالمسلميز(ا..ّ 

استعادتأن إل الحرية بمطالق الدنان ج مرة لأول ]الإسلامي[..٠ 
]واللمذز([أااليهود وحلردت إسبانيا ق الحكم النصرانية 

يكونند هونكه زيغريد أن ؤيلاحظ ،  ٥٣— ٥ صل[آ كذلك، لمس افه هونكه، زيغريد انفلرت ( ١ ) 
والعريالعرب كلمة ءتمار فحب، عربيا يكن وع إسلاميا، كان الأندلس فتح أن قاما 

كتاباتبعص ل ايلجات من يكون وقد التمحح، يستوجب مما التقول النهس دا هل 
أخطوواؤإن هزلاع كتايات أن ءد\' بالعرب، ومايتها الإسلامية الحضارة حصر المتثرمن 

الزمنيةالفرات ^٠ حنث ثيء، الواقع من يغتر لا ذلك فإن اكبتر ل تصد أوبفر بقصد 
الإسلامحضارة فهي وباس الإسلأمة، هو ممد رالأ بعد إلا تكن ل؛ محها كتوا ام 

العرب.بحضارة التثرتون لوعر حش والالم\ن 
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بينالقارنة حلال من وحقيقتها العلاقة طبيعة زيغريد وتوصح 
عليتايى الذي الثيء ءإن ت فتقول والصرانية الإسلام الديانتين 

أفواجاالإسلام ل الفتوحة الأيهتار سعوب هويحول الكيسة فهم 
لالإكراه ودون التبثّثرا إرساليات اعي مدون إرادما، يمحقن 

وأسلوبالعربي( والروح العربثة السإحة كانت لقد أحل! الدين. 
البهللونيزعم كإ وليس اسبانيا، نصارى عل استحوذ مما العربي! الحياة 
الإجهازأما . . اليف. حنية الإسلام عل أرغموا يامم عقليا. زورا 
الدويلأتأيدي عل تم فقد اسبانيا ق مائيا والتسامح السإحة عل 

العربأضت والتي إمتانيا، سإل ق اعتصمت التي النصرانية 
انتصارهامتوجة وطردهم، صدهم من ممكتح أن إل قشبا شجا 

إإذ وزالحمراء( )غرناطة( الحربيتين اكرت؛ن  ٢١٤ءام٢٩ ياستعادما 
واصْلهادلمين والاليهود طرد سوى يٌك_ا النصرانية انتصار يكن 
التفتيشمحاكم نناُل واستئناف التنمر عل ؤإكراههم منهم بقي من 

والحرقدينا، الكاثوليكية سوى يتخل. من كل يتعقب، قامته التي 
لكلية الكنوالثعاتر الهلقوص تحمها رسمية احتفالات ق العلني 

اليهودية•أو الإسلام اعتنق من 
اندترتحتى إسبانيا ل ]السالمين[ العرب دولة دالت، أن وما 
الوسمر،العصور ل أوروبا ملكتها حضارة تا وأحصأزهى معهم 

كلعل الديني التعصب أمواج فيه وأتت الرعب من بحر j وغرقتا 
عامة*ا\/املأا،ؤل إلا التفتيش محاكم -طغ وم ا؛تلأءا، وا؛تالعته ثيء 

ومثاليةوحقارته الإسلام منامة عن لوبون غوستاف ويقول 

.٤ ٥ - ٤ ٤ ص السابق، الرجمر نظرت اا 
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منرروالإمحلأم وتطبيقاتت كتشريعات الدولية اإلسالان علاقات 
للقوسمذيبا أعفلمها ومن العلم، لاكتثاف ملأءمة الديانات أكنر 

ا،راا.والتسامح والإحسان العدل عل وحملا 
حضارةعن الحقيقة قال ممن فيض من غيما الأقوال هده وتبقى 

منافسةوالقوة البقاء ميدان ق التفوق ل وكفى وتفوقها، الإسلام 
ومثاليةوالاحتإعية، الأسرية العلاقات محال ل للغرب الإسلام 

التاريخ،صر والتْلبيقات الإسلامية التشريعات ل الدولية العلاقات 
وأمانبأمن طويلة قرونا الإسلام حكم ظل ل الإنسانية عاشت حينإ 

وفشلهالغرب سيادة ل المعاصر الواغ بخلافج وسلام، وتسامح 
وكدللث،والإنسان، والأسرة والزواج المرأة حقوق محالات ل المبكر 
والدمارالحرون صناعة حيث الدولية، العلاقات محال الكثثرق فشله 

منوالمقصود المعلنة، والقيم المبادئ إل الفلر دون مصالحه لتحقيق 
هداق التخلف، السالمان واسر عن التبمؤير ليس المقارنة هدْ ذكر 

لدحم-والثقال العلمي للمورويث، الانتباه لفت، هي ما بقدر العمر 

والمستقبل:الواقع بين الإسلام 

بحصلخص الإسلامي العانر عن بأبحاثه الهتم الأحرى محمد 
دوافعهاأبرز من أن وذكر الحاصر، العصر ل وأساما النافسة عناصر 

(،١٠)البقرة!٩ ب أئمسهم عند مس لحنيا ؤ الحد التعمي، لدى 
والسلمينالإسلام معر المرنع صناعة ق الغربير فالتهلرف، وبالتال 

طريقق الإسلامية الأمة ارت سر؛ قالت هدا وق طبيعية، نتيجة 
سكاما،وزاد ثقافتها، وانتمرت هويتها وتعززت وللعالم، لها الخثر 

. ٠٥٧ محي ب، الم حضارة لربرن، غرستاف انظر• ؛ ١ ل 
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وحونهمالخصوم شب مواردها، ونمت نحارما طرق وعادت 
أحطاءسب ولا نقط، الثروة ولا العف بب بليس وهلعهم، 

و»ئلونأيضا لأ-بمم بل أحيانا، فتخش مرج عن بحث مقهورة أمة 
ليفكر ولا يستسلم لا وحفارنا وماتا روحتا وتحديا مشروعا 

للجيميةيتلم لر كإ اللمرالية، الامتعإرية للحتمية الاستسلام 
وعندهالذوبان، نابي وذات وتمامالئ، ثقة وعنده قبل، من الشيوعية 

عاليةمتوثبة وروح انية، الأنللحياء آخر وفهم وتعويض أمل 
يوغلونالخامدين ، ljj->،طريق ل مار وقد للعالم، مصلحه الأمل، 

صل،«را/وتطرفهم 

حيث،الإسلام انتصار عن هوفان مراد الألماف اطلفكر وكب 
الرائعكتابه ق فقال أتباعه، لأنممار مؤثر والانتشار الانتصار هدا 

حممق الأن أصح ارالإسلأم ملم(؛ ألمال يرام كإ )الإسلام 
Ursula)سولر-سيضان أورمولأ وصف حب الأحدامحثح، 

Spuler- Stegemann/؛؟•)

—أيشل الإسلامي ااعالم ل السالمون يعيش 'لا أيضا؛ ؤيقول 
أيضابل الإسلامي— المؤتمر منظمة ل عضوا دولة وخمين س مخل 
'أا.مكان«ل"كل وق لغرب اق 

الناقةولكن نديمة إحصائيان هوفإن يورد الإحصاء لغة وق 

آ*آأا،و_انمكان، مكتة الردأضت ط١، الممل، علاعح الأحسمري، محمد انظرت )١( 
)0>'مهصلأ\.

ْوا،ط إماعل كامل للمرييت ننله لم، م^ij، يرام ما الإعلام مذcان، مراد انظر'  ٢٢١
.ص٧١ءآم(ف • ام)'ا•  ٤٢٨انم؛كان،. مكين الرياض: 

\.U_»،J_؛رما(انظر:الرجع 
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.لمءأ مملأيثن ثلاثة قرابة يمش ألمانا 'رفقي قفول• فتها غامة غم 
الإسلام،يعتنقون ألماق ألف ٨ ٠ حوال أيضا راوهناك ويقول; 

أصلفمن ا، فرنق الإسلامي الحضور هو ذلك من والأهم 
•أيضا ؤيقول ، ملأيتزٌ ستة إل عددهم يصل لمؤن المواطنيها 

نسمهءارمليوق عددهم يلغ الذين العظمى لموبريطانيا ®م
اعتمدناما ررؤإذا شرقها. مسلمي بدون أوروبا لمى معن يقول 

الومملىأوروبا ل اللمن عدد يمل فوف التقديرات عل 
؛.لم،اأممليون ٤ ٠ عن مالأيقل إل  ٢٢٠٢*عام والعربية 

أوروباعرفتها دينية أقلية أكر حاليا لمون المءيشكل وأيمان 
الولاياتل الإسلامي الوجود حجم إل ينتقل ثم الأزرار حتى 

تْلورآالإسلام يمملور خاص وبشكل ر؛ فيقول! الأمريكية التحية 
مندفيها الحواْع عدد تضاعف حينا الش،الية أمثركا ق ديناميكيا 

فيهالم؛ن العدد ويزيل. جامعا.  ١٢٥٠إل ليمل ءام«\،وام 
عددل عالية ية نمع الأسقفين، يحسن أوالماليهود عدد عن حاJا 

الأكادبميين،الآ،ا

الدراساتق اعتبارها لها قديمة إحمائيات من سبق ما كان ؤإذا 
ثانيعي. الحديثة الدراسات بعض ث، حالإسلام فان والأ؛حانح 

)ا(انذر
)•ا(اظر

اظر)٣( 
)؛(انظر
)ه(اظر

انظر)٦( 

الّا؛الر"ح 
LJIالرجمر 
الماالرمع 
اناالرجع 
الساالرحع 
الماالرحع 

ص'ااابق، 

مح،صيا

ابق،'سماا
بق،'سا'ا

بق''س٨١

ابق،'سا'ا
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عليزيد أو العال! مكان رع يشكل وهو العال!، ق الأديان أكر 
حسبقائمة سنوات ل أوروبا ق الأول الدين يكون وقد ذللثح، 
مندمحةا،للأيتن هده أن الملاحنل ومن وا،لوشرات، المعهليات بعض 

الإسلامية،هويتهم عل الحقاخل مع حفارته ْع ومتفاعلة الغرب ْع 
كديانةالإسلام إل للقارة المستقبل السلمي التحول يعي قد وهذا 
عبادْ.من يشاء من يورثها ممه والأرض أول، 

ااسلمينسكان عدد أن الريعلانية الغارديان ل ورد ما وحسم، 
،٢٢٠٧٠عام وغرهم من المارى سيتخهر لحالم اق 

أنتفيد دراسات من )بو( الريهلاق الأبحاث مركز نشره ما ووفق 
عامبحلول ./' ١ ال. متتجاوز الأوروبية القارة ل ام؛ن المنسبة 
عامبحلول العال! ق يحيبن للمالسامين نسبة ومتتخهلى آم،  ٠٥٠
العوائلي؛ن الإنجاب وكثرة الهجرة إن الدراسة; وقالت، آم،  ٠٧٠

مننسمة مليون  ٤٣من بالأعياد ميقفز العجوز القارة ق المسلمة 
ليشكل، ٣٢٠٥٠عام بحلول مة نمليون ٧ ١ إل أوروبا 3، لم؛ن ال

القارةل١،.ماكان عدد من X ١ ٠ من أكثر 

وصلقد النافسة ءالم ل قيمته له الأيديولوجي الأمر كان ؤإذا 
للإسلاموالانتثار والانتصار والحاذيية الكم من المستوى هدا إل 
قللإسلام الأحرى العاصرة الأديان منافسة فإن الحار، لعصر اق 

الإسلام؛توى مإل ترقى لا الروحي والحاني، التشريعات ت، حوان
الحمسنصالح يكرر كان ك،ا الإسلام، تغاو_إ أن تستهليع لا لأما 

وهماتمستمرة بصفة متفوقا الإسلام مححلأن بأمرين عليها لتميزه 

١^^الرابط  ۴٢٠١٥أبريل ٣ ٠ الخمعة اليوم بتاريخ ابع• اناليوم صحيفة انفلر'• ر١( 
http://g00.gl/LMwckM.
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عليجر إ الذي الوحيد الدين هو فالإسلام اكدر، موثوقية - أ
بهأوحى مند مق~، ~كإ تعديل أو تغيثر أي )القرآن( اكدس كتابه 

ُؤإداتعال• قوله ورد القرآن ففي بحففله، اممه تكمل وقد ه، الم، إل 
هنابالذكر واكمود رالخجر1؟(، لحافظون^ له زإئا الدم نرلغا نغن 

الكريم.القرآن 
مصدرْبان والغرب، الشرق من التصفون ، يعترفالذي أنه — ب، 

حقيقةأي ، نحالفتقرير أو نص أي يتضمن لر الإن حتى وحودْ منذ 
اكتشافهارتم علمية 

السياسيالحكم نظام ق والغرب، الإسلام بين ة الناقميدان ول 
بمجماله،الرشيد الحكم يمثل لا العربي( السياسي الواقع فإن 

الإسلامية،التشريعات، عل نحس، لا الخاؤلتة المإرمات فإن ولذللئج 
ليسأن يعلمون حتنإ أبنائه من بالثقة جدير الإسلام ق الحكم ونغلام 
عليقوم ^؛1، أنه ما يقدر الفنام لهذا أومحددة موحدة صيغة هناك 

التفرق،وعدم الاتحاد وعل ومامنه، الإنسان وحقوق العدالة تحقيق 
الفلامهذا أن والمهم الإسلام، ولأمة للإسلام والولاء التعاون وعل 
لحديتط سيامي إداري نفنام أي مع يتعارض لا السابقة القيم تيذه 
ممثلأن الإسلام تشريعات محمل ففي الرئيس، أو الحاكم احتيار آلية 

وهو-يذاالأمة، عن نائبا يكون الحاكم وأن الأمة، باختيار يكون الأمة 
أنؤيمكن يأجر، لهم وكيل أو لهم، وخادم الإسلام أمة لدى أجثر 

اخلالهعنان ، J^IJقابلا دام ما المدة، أودائم المدة، محدد الحاكم يكون 

والإنجيلوالتوراة الكريم. القرآن يوكاي. موريس كتاب. ت ومنه ذلك. يؤكد ما انفئر زا( 
مديول.مكنية القاهرة؛ ، ١ حل والعلم. 
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العمدرا/بشروط 

حجمالقارئ يدرك السابقة النقولة والموصى الأقوال و-يذه 
جوانبق المتانة وحجم بل الإسلام، تشريعات ل المنانة 

داتإتكن ب ~وإن اكارخ فترات من ممر عر للتثرع الطبيقات 
والأستثتاءاتلها، ومشهودا مشهودة واقعية كانت لكنها مثالية" 

الخحودنرر لا الخاطثة المإرمحات أو التشريعات، تطبيق دم عق 
القوية.المتانة لعناصر 

المراع:ودوافع المناسة عناصر 

ومدىالحفارتن عن موجز له السابق واليحشا البحث ذا هل 
المنانةأسباب، أبرز من اعتباره يمكن ما وهو تنافس، من بينها ما 

عواملمن يكون فد ما ذاته الوفت، ل لكنه يتعلق؛الحفارات، فيا 
والحكومات.الدول بض المريع 

عشرالخامس القرن منهل ل الغرب بأن الذكر الهم ومن 
الميلاديالقرن بداية ومع الميلادي العشرين الفرن ومائة الهجرى 
المرل؛،ق استخدمها لكنه المنانة، ل جديا-ة عناصر امتللئؤ الحديد 

ة,الناقل جديدة أحرى عناصر لمون المامتللث، الذي لوقت، ال 

الإسلام:في المناسة عناصر 

الناقةعناصر تلخيص التاسب، من فإن السابق العرض بعد 
أبرزها؛من دهذْ بوضوح، فهمها يمكن حتمحا 

طيعةل رأي يعنوازت ا-نمين، صالح للشخ مثرية ورنة التأصيل هذا عن انظر• ، ١١
اكال;ارايط الممال، رالامحلأف. الدبمقراطية 

littp://rowaq,org/?p=359
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ونيمه.وتشريعاته الأزلية بعقيدته التتامة الإسلامي الدين قوة أ
أقاليمهواتحاد وفتوحاته، الإسلامي Jاك١رخ الاعتزاز — ب 
دافعة.قوة من هذا ق وما تارنحيا 

واقتباسوءالومها يعالهايها الإسلامية الحضارة أصالة ~ ت 
ءودترا.ؤإمكانية منها، الغرب 

العشرينالقرن أواخر كعقيدة وانتصاره الإسلام انتشار ~ ث 
والأيحاث،الدراسات ومراكز الواير يوكل.0 مما الحديد القرن وبداية 

المستقبل.أتباعها انتصار يعزز مما الفكرة وانتصار 

لالسلمن عند والقوة والبقاء النهوض مقومات وجود - ج 
ومميزدينهم بعالية السالمين لدى تتعزز اش الثقة ْع الحاصر، العمر 

مواردهوحيث تثريعاته، وعدالة الإسلام عقيدة حبثا حضارتيم، 
مستمرصعود ول تتحزز الثقة وهده ذللث،، وغر الضخمة الاقتصادية 

والمراعات.والحرون والتحديات العوائق محن بالنغم 

الغرب؛قيل، من الصراع دوافع أبرز 

حقيقةالإسلامي العالم لدول الغرت دول، معظم منافسة ~ أ 
إلإضافة والعسكرية، والسياسية الاقتصادية القوة حواتّح ق قائمة 

العالياءوتنمية العالمية البحوث ومحال( التقنية، ق الصناعية قدراتها 
بفوقية!تتعامل جعلها مما ورعايتهم، 

المغمير،الُرمحتنوبعفما الدين، ورجال اليامتثن تعصب ~ ب 
صوراأفرزت ثقافية موروثات وهي الإسلام، مع تسامحهم وعدم 
الحروب.وسن الكراهية وأنتجت الإسلام، عن مشوهة نمْلية 
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قالتدخل ل والاقصادي والتقني العلمي الطور سخبمر — ت
للأمم.الثقافة الخصوصيات 

الديانةلنشر والإغاثي اق الإنالعمل استخدام ~ ث 
والمحتاجةالقشرة الجتمعات الثقافية الهويات ووغياّر النصرانية 

إاوساعداتلا/

معالغربي( لكريع لواقع الإسلامية المنافسة هذه عن نتج وقد 
ذلك!أبرز ومن وشعوبه، الإسلام 

يئى؛.)الإرهاب(ما عل الواصحة غم الأمريكية الحرب — أ 
ونحت،المسمى هذا نحت، وتدمثرها الإسلامية الدول يعفى واحتلال 
الغربدول معظم وثاركت، يرد—، سوف —مما أحرى قناعايتح 

مثل؛وشعوب دوت، ضحاياها من التي العية الحروب ذه ُل 
وغرها.وسوريا والعراق، أفغانستان 

الثقافيةاليادين معفلم ق التشويهية الإعلامية الحروب — ب 
بلدكل عل الأيديولوجية والحرب الاحتإعية، والقيم والفكرية 
معه.يتناب بإ إسلامي 

ومقيمهاصحيحها لمن المبعص عند الفعل ردود نشوء — ت 
ومتطرفة،معتدلة بمجمّوءارت، الحهاد وحماعات ا،لقاومة، وحركايت، 

قالإسلامية بالدولة تنهى التي، وداعس القاعدة يمي ما ونشوء 
ألأحد.ادث،،الغربية العناعة سوئها عوامل من والتي والشام، العراق، 

العراقيةالحكومة الأمريكي.لإرمحايته الدعم نحاه الفعل رد أن ك،ا 

آحر.كتاب، أوأى هانكوك، لغراهام الفقر مادة كتاب يتمرف؛ انظر ت١( 
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ولدىعامة ايلمن لدى غانا يكن ل؛ الئئة بحق الطائفية الشيمة 
الأحنسةلالتالحلأت مشجبا أصح ما وهو وأتباعيا، الحإعات بعض 

مصرها.تقرير بل الإسلامي، العالم دول ؤون شق 
الحوارأن نتيجة الحكومية الحوار مبادرات معظم فثل — ث 

الهزيمةإلحاق يريد ما بقدر الصر؛ع أزمات إماء الغرب منه يريد لا 
إعادةيهللب ما وهو الوقمتا، هب وكياللمن والفكرية التفّية 

الذيالإسادمي الهلرف من حاصه الحوار مصْللح تحرير ق النفلر 
بالحوارالصرلع أزمة إدارة عن الحقيقية الرؤى من لكثم يفتقد 

ومناخالغرب طيعة عن الحقيقية المعرفة ينقصها ك،ا الحقيقي، 
المهللوبالحوار وهل وأدواته، ووسائله وأولوياته معه الحوار 

مماذلك وغر الشعوب؟ من فيها أو بينها؟ في،ا الحكومات مع 
التاركنيةالمعهليات عل مبنية علية روية وضع ل الإسهام يوجب 

محردةعلية حقائق وفق بالعدوانية المتصفة المياسية والمزشرات 
العامالرأي يشغل الدى الكبير الموضع هدا مع الصحح للتعامحلي 

والخاص.

الشماولأتعن الإجابة فان الحفارين من الوضوح وحدا 
كللأن المبحثن، حدين تكتمل لن هناك أو هنا المدونة أو الواردة 
المقدمةق اإتساؤلأت بعض عن الإجابة من قدرأكافيا محمل مبحث 

ستكونفهل وبالتال الكتاب، هدا مثاحث، ق اكتإلها ليكون وغرها، 
المقاومةأو الغربير؟ المحرخ أو الحوار إل تثير ة ايافامتتتاجات 

الموضوعيةأو سلية المحئالة كليه،ا؟ إل أم الإسلامي؟ والخهاد 
التساؤلات.تلك عن الإجابة محدد ، سوفما هي 
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الوامعة،مساحتها حجم يؤكد الناقة عناصر عن صق ما لكن 
لماتوطئة يعد ما وهو الطرفن، ين الخوار أهمية عن تكثف أما كإ 

التالية.الماحث ق وتقارير أقوال من سيأق 
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الثاكار0اأحث 

اضراعضإعة 

معؤإنه متطرفة، جيوبوليتيكية نوة يصح محرفا الإسلام ارإن 
الملمونيؤلف< سوفج التاحة المادية والإمجكانايت، الكاف التزايد 
الغربؤ،صد بثورة للقيام صفوفهم يوحدون وأمم كبثرة، محاطر 

الختلرليواجه مومحكو مع يتحد أن إل الغرب، يضعلر وسوفا 
الإسلامي*.للمعالر العال.وانى 

السانحة(الفرصن ~ نيكسون )ؤيتثارد 





الغربيئن ما هل السؤال؛ هذا عديدة مناسات ق يرد ما كثبمرا 
وحوار؟حضاري تنافس أم ومواجهة•• صرلع والإسلام 
صمنيدخل ومؤسساته وبحضارته بتارنحه الإسلام وهل 
والخصومالأعداء من يصنف أنه أم الخددأ اانافسان منظومة 

ومتىالواجهة؟ أو الخوار يعرز الوايع هذا وهل ولماذا؟ للمغرب؟ 
الخهاد؟أو اكاومة تكون 

والقفين،والفكرين العبياء من ممو طرحها اعلاه الأسلة 
٢٠بم١رمن عثر الحائي أحداث يعد ولاسيما  الوافقم ٠١

بعضل الاجابات جوانب بعض وردت وقد م(، 
أوعنالتساؤلات تلك عن أجابت ك،ا الغربية. أوالمجلات الصحف 

والمعدلةالمتعصبة والفكرية السياسية الأقلام بعض حواسها بعض 
وتارثنه؛تشريعاته الإسلامت منهم المتعصبون فقال لغرب، ال 

متهمالمعتدلون ورأى وحديدإ قديم ممالع وحضارته وموّساته 
حضارىمنافس ومؤسساته وقيمه وتارعنه الإسلام؛حضارته أن 

الناقةهده محول التعصب الغرب لكن البحشن، ق سبق ك،ا قوي 
مرغ•إل 

الكياناتقوة مستوى عل ليس هنا الإسلام ة منانعن والحديث 
أوالاقتماديةالعسكرية القوة محالات ل الغربية الدول لدى السياسية 

-اشالإدارية والأنفلمة العيية والأكتثافات والأبحاث التقية أو 

للمبتداس •مارعون صاما الرنم الاتحاد دول رمطلرمت الشوءٍت أن لاحظ يا 
حا،الأمارات يلهدْ الرأّإلة. الدرل لفلوئ تداس مانون مم اد ُارأس،ابم 

انظر!الشيوعيت. بعدصغنوط جدد( )مانرن باتم الإملأس العالم ودول الإّلأم تمنيف 
الخيل(.رايافون ضل الإرعاب(، عل العالة للحرب بريثة رصحايا اللوس، محمد 
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عمنالحديث ولكن الأصلاب- والدول الحكومات معظم تفتقدها 
تمتلكنوية ونيم بتشريعات للأنممار القابلة الفكرة يمتلك 

معالأخرى، الثقافات أمام والصمود القاومة ونوة البقاء مقومات 
أمالاصلأم! لحضارة منافس الغرب فهل ما، يوما استثإرها إمكانية 
المائية؟بحضارته مصايع 

قضيةإل يوكانن حيه باتريك الأمريكي الكاتب أشار المقام دا هق 
ظاهرةأعراصن وهدم الغرب، ل والثقافة الهوية فقدان مفادها مهمة 

يشعرونالملايثن بدأ ءلقد قال! حينإ الباحث، هدا يراها كإ للموت 
بالخنسمشبعة عامة ثقافة عن يصدرون إبم أرصهم، ل غرياء بأمم 
نحتفيالقديمة الأعياد يرون إ"أم اللمدات، لقيم البوق ل وتنفخ الفج 

الماضيفن ترون إنم أقدارهم، من نجط القدامى الأبطال ويرون 
ماعنها بدلا ؤيوصع متاحفهم من تزال اليدوية ومثغولاته المجيد 

يشاهدونامم لأمريكا، والمناوئ والجرد، والقبيح، الكآبة، يشر 
سدلكي فتها، يرموا التي الدارس س تحفي، أجوها ال-ي، الكتب 

الأ-محلاقيوالفلمام ابدآ، نبل س -|L يسمعوا لمر وعناؤين ولفون مب 
تمويتحمعها ترعرعوا التي والثقافة هدم، قد وفقه ليعيشوا نشئوا الذي 
نشرواذيه«لاا.البلدالذي داخل 

وقدراوالأن قاتلات الغرب،، عن الحقيقة ؛iL v>بوكانن وبمم 
أعفيوقد الغربير الإنسان فإن كلها، الغربية الإمم_اءلوريات ذهبن، 

ليستغرق؛الرفاهية وهو وتنصرها البشرية ممدين نحو اجبه وس 
إرادتهفقد قد أنه يبدو الشخصية، بالغ بإفراطه التصقا عصرنا 

تالرياصى التوبة، محبمود محي المربية إل نمك ط اكرب، مولت، بوكانن، جيه. ؛اتريلئ، انفلر، )١( 
٢.• ص أم(، ب ر0 ١. ٤ ٢ ٦ انميكان، شة 
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الغروبنفق وقت ل نحن هل الوشيك، موته ه نفوقيلت، ليعيش، 

عنه؟االا/لارجعة الغرب موت هل لغرب؟ ال 

الزوالأو الضعف حهلر إل ينبه الذي وحده ليس وبوكانن 
ينادونالغرب عقلاء من ممر غرم فهناك الغرب، لقوة التقبل 
صارخةعناؤين خملت، وأبحاث وممِح بكتابات الوضع بتصحح 

الغرب.ومائة الغرب واميار الغرب وسقوط- الغرب احتقار عن 
يديالغرب أن بجلأء توضح الكتب، أو الكتابات تلك، ومعفلم 

حازْحيث، الشخصية، الفرالية -محاصة المهللقة الحرية ثمن اليوم 
الزواجقيم أصعقت، الشخصية الحريات إن بل الأسرة، انتهت، الحرية 

والمإءالبقاء عل الحفافل ق الاجتإعية المسؤولية ودمرت والإنجاب 
المستقبلية.والقوة 

الحضاري؟المنافس من قلقه ب هو للمغرب الواقع هن-ا فهل 
االمنافس من حوفا الحروب ؤإذكاء المرنع لواء حاملا أصبح حينإ 

والنتيجة؛ l،_Jبين؛ا1م|اراع 

لحيت، حولدن جامعة الحقوق كلية محلات إحدى ق ورد 
للمحاسللقانون( العامة )البادئ بعنوان بحت، سيسكو فرانسان 

محب،اش أوالقاعدة القانون »هو المبدأ: تعريف غيدوألبا؛ 
أواتثاعها، يستحسن أو اتباعها، ينبغي الش هي عادة أو تكون، أن 

أوالعلبيمة ل لوحثلت، التي القوالإن مثل ما، لثيء حتمية هونتيجة 
الغربنحل عن :،يولكننيى-بالحفييعص ١١ؤيلاحظ ، ٢ ص؟ الرجعالسابق- انظر• ، ر١ 

للا-تنالغمب- أن إلا الد-ين نم صن رنحي، ءلءانتت٠ من يارغم الغرب يما - لتنصر اص 
القار؛حادج خاصة التنمير عن يتخل ومحولر عتها، النخل تمكن لا لحكوماته صيادية ممافة 

الدولية.الساحات نحوب اكصيرية الوصات حيث والأودية، الأمريكة 
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٢•ٌعينُر 7اابناءنظام يتم التي الهلريقة 
انتهاجعل للمسلمن مواجهتهم ل الغرب متعصو دأب لقد 
العاصرة-،الغربية الحضارة عصر ل خاصة - المنامة وليس المرغ 
مقوماتعل أو الأخر عل القضاء وماتل إل يفقئ الذي اك-راع 
ومنظربنوممكرين قادة من سياسية تصرمحامحتا وانطلقت مقته، 
بعدانطلقت، حديدة تارنحية استراتيجيه مرحله أن تؤكد غربن 
منعنر الحادي أحداث، بحد ت، وفعال، ٢١٩٩١الشيوعية سقوط 
مرحلةت، ليالرحلة أن للقارئ تؤكد قد وكلها أم. ٠ ٠ ١ ببر 
مبادئتحكمها قد يل ث،، فحللأحداث الفعل ردود تالفعها 

التعمإ!مصانع ل الصنع مسبقة واسزاتيجيايت، 

حجملتصور كاف، التصرمحايت، تللثإ ببعض الاستشهاد ولحل 
وخاصةالأخر، مع المرلع مبدأ عل تقوم التي الغربية الامتراتيجية 

الشأنهدا عن التصرمحات هذه بعمى عرض ؤيمكن الإسلام، مع 
كايل:

—، يوصف—كإ المتقثلية الأمريكية ياّة المنظر كتبه ا م •
السانحة(؛)الفرصة كتابه ل نيكون ؤيتثارد الأمريكي الرئيس 

قوةيصبح سوف، الإسلام ؤإن متضادان، والغرب الإسلام #إن 
المائيةوالإمكانايتط الكانر التزايد مع وأنه متهلرفة، جيوبوليتيكية 

للقاتون«:العانة •المادئ •قالبعنوان: (. Alpa, Guidoايا)غدو اننلر: )١( 
Gcncnd I'rinciplcs of Law)، Annual Survey of International & Comparative)

(1994 ) 2Law: Vol. i: Iss. 1, Article 2 page ■ ادال:الرابط
http://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=iooi

=annlsurvey

١٣٨



صفوفهميوحدون وأنيم محاطركيارة، السلمون يولف صوف التاحة 
معشتي أن إل الغرب يضطر وسوف الغرب، صل بثورة للشام 

الإملأمياا١العدوان( الخطر ليواجه موسكو 
تاتشرمارجريت السابقة بريطانيا وزراء رئيسة قالته ما و ٠

تبنيمن يد فلا الشيوعية مع الحال( كان( راوكإ المسالمين(I عن 
هزيمتهما،لنا ليتش ا،لدى(، طويلة اسراتيجية 

محاصرتهؤ، كوك روبن الأسبق خارجية وزير قاله ما و ٠
بعضارإن ؛ ٢١٩٩٨أكتوبر ٨ بتاريخ لندؤ( j( الإسإعيل بمركز 
الحربدامت وما عدو، إل بحاجة الغرب إن( يقولون؛ الناس 
السوفيتيالاتحاد مكان سيأخذ الإسلام فإن انتهت؛ قد البارئة 

البحدوجهو وسيصبح القديم، 

جتافالسابق الأوروبي( الوزاري الجلس( ربي( ثثل قد و ٠
حلفاستمرار دواعي( عن( م ١ ٩ ٩ ٠ يولوعام شهر ل ديمكلمر 

المواجيةأن راصحح فاجاب؛ الشيوعي، الحهلر زوال، بحد الناتو 
أنيمكن أخرتم( مواجهة نمة أن إلا قائمة، تعد لر الشيوعية مع 

•الإملأمي،اال؛، والعالم الغربي( الع١لم محلها؛ي، تحل 
العملاتمقارب الأمريكي ١لأءإلإ رجل بجلأء ذك أوصح قد و •

القاهرة،هلعة مراد، قي ص( أحمد ترجة( ايامحة، الفرصة نيكسون، ريتشارد اتثلرت )١( 
(ااربمام،صا/أ،ه'؟ا،ا؛ا،ألها،'أها.

.٢٢• • ٢ T/ ١/ ٤ بمارخ الآوّءل، الشرق صحيفة )٢(اننلر: 
م(، ١٩٩٨ردسمبمر ه  ١٤١٩عبان ثق الهادر العدد الإملأم، غبر محالة اتفلرت )٠١( 

صهه-خه.

•م ١ ٩ ٩ ٠ يوليو بمارح نتوزويك٠ جلة • انظر ( ٤ ) 
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العكرقومحل ،بعد 'إنه قال؛ حث صوردس، جورج المشهور 
حديد،عدو إل الغرب احتاج الشيوعية خُلمر وت|اية الاشتراكي، 

الأصوليةل فوحدْ علميه، وييهلر همته ؤيثحد قواه، يوحد كى 
قلبوق بل الإسلامي، العالم وق العربي( الوض ق الإسلامية 

تمارسشمولية كلية فهي الأمريكية، المتحدة والولاياُنؤ الغرب 
الجاهتر،ونجد الغرب، وتعادتما الغربية القثم وتتحدي العف، 
ا.له...'ال والتابعة للغرب، الصديقة البامية الفلم وتهل، 
٢٢٠—١٩٢٧،هنتنجتوزأ صموئيل ويقول  •العلاقاُت،؛ ٠٨

كانتالغربية أو الأرثوذكسية ّوائ والممة الإسلام بض 
القرنصرلع للأخر، ية بالنالأخر كال كلاهما غالثأ، عاصفة 

ليساللمينينية والماركية اللمرالية الديموقراؤلية بين العشرين 
المتم ۶١الص سلاقة ن ر ق ما إذا اتلة، ز ٠ مدية ة خناه I ء مع 

والمة«لا،.والعمقينالإّلأم 
للإسلامالغرب تم( تصل الضروري 'من فوكوياماآ؛ات قاله وما 

تظهرهولما جاذبية من له لما الغرب، ق انتشاره من خوئا بحزم 

،٥١٨العدد محلة الكويت! عدو، عن الحث، وأزمة الغرب، حنفي، حس انفلرت ( ١ ) 
• ١٣٦"ص٥٣١ ، ٢٢ ٠٠٢يناير بتارخ 

الإسلام،صد التعصّين أشد من يعتبر أكاديمي باحثؤ بمودي مفكر هنتنجتون صمويل )٢( 
الأمريش،القوس الأمن محاس  ijوعضوآ مارفارد، جامعة ي الساسية للعلوم أستاذا عمل 

السلأداس عل دم عامأ ثافن س امحر عن  ٠٢٢ ٠ ٨ ستة تول كارتر، عهد ل ومتشارأ 
طلعتترجة العالي، صغ ؤإعادة الخمارات صدام هتتنخود، صمويل انفلرت )٣( 

ءسخم.، ٢١٩٩٩ّكتةالإبداع، ط؟"، الشاب، 
)صدامكتاب! صاحب محتنجتون نمموبل تلمين،ا كان الأصل، ياياق أمريكي م ر؛، 

برلنجدار إزالة يعل- كتبه الذي التارخ، رماية بكتابه■ بله 'شتهر لكنه الحضارات(، 
الشيوعية.وسقومحل 





،٢١٩٩١الشيوعية وسقوط برلن جدار اميار تعد فعلت 
وهي، ٠٢٢ ٠ ١ سبتمبمر من عشر الخالي أحدامث، يعد وسرعت 

للأحارااث،تفعل ردود لست، المرحلة أن يؤكد مما كدللث، 

الدراساتكلية ق الدولية العلاقات أستاذ تشان، ستيفن قال 
منانتهى أن بعد ارف1لغربح لندزت جامعة ل والأفريقية الشرفية 

هو!جديد عدو إل بحاجة أصح البارئة الحرب، ل وانتصر الشيوعية 
الحضاراتلمدام هتتنجتون صموئيل نظر وقد الإسلامية• الأصولية 

مقالةقال! مما وكان طويل يرمن سمحر ( ١١)صربة حصول قبل 
ذللث،وبعد م، ١  ٩٩١٠عام صدرت الحضارات صدام عن هنتنجتون 

للمقالة،توسيعا يعت؛ر الدي الكتاب، صل*ر سنوات ثلامثؤ أو سنتين 
الحفارةهي! حضارات ثإف إل (!؛ ٠١١قسم هنتنجتون أن ومعلوم 

الأرئوذكيةاللافية، والحضارة الأبركية، — الأوروبية أي الغربية 
الصينيةوالحضارة الإسلامية، والحضارة واليونان، وصربثا روميا أي 

أمثركاوحضارة السوداء، الإفريقية والحقارة الكونفوسيوسية، 
ّوذحالحري، إن . البوذية.. والحضارة الهندوسية، والحضارة اللاتينية، 

بينصراوة أكثر ستكون ولكنها المختلفة، الحضارات هذه بين تنثب، 
أحرىااآاُ.جهة محن الغربية والحقارة جهة من الإسلامية الحضارة 

وبعضمقالاته 3، نوفلر إلفن الأٌريكمح، والسياسة الاجملع ءالم ويوكد 
٢.الاتحاداوسوءيتياأ سقوط بعل عدوجديد ءرالإسلأم أن عل كتبه 

اس:ارايط اكقاغأت. حوار أم الخمارات  ٤١صر بموان: ُقال ثن-ذان، انظر: )١( 
http://ww،،'.startirnes.coin/f.aspx?t=786798H

الإرعاب•عل العالين للحرب برية ضحايا لور، المحي تويلر، أنوال عن انظرت )٢( 
صا<تا-ا-ا.
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جامعة٢ • • لدى التوعية برامج من جزءأ بوش د؛اثو جورج وصفها 
؛.١^^١١التحية الولايات ق وكلة 

التعصبالغرت مافة ل وديني نمي مكون الصراع أن يؤكد ومما 
حكوماتهممن ممر امتراتيجية أن هو منه، الفكاك يتهليعون لا 

التعدية،اطيافها النخب، من ممر -هذا وتدعمها بل بالمريع، تعمل 
أفغانستانعل عدوانها ل الأمريكية للحكومة تأييد من حدث وما 

٢٢• ٠ ٢ عام ق والفلاسفة الفكرين كبار من محموعة من والعراق 
القيممعهد ؛رأعد الغربية! اكقافة ق التاصلة المريع نيم عل يوكل 

٠ف،راير ق بيانا الأمريكية التحدة بالولايات  متونعليه وي ، ٢٢ ٠٢
فرانسيسومنهم والنخصيات... والفلاسفة الفكرين كبار من 

أيدواأساسنقاتل؟( أي )عل بعنوان؛ وصموئيلهنتنجتون فوكاياما 
العادلة...الخرب بأنها ووصفوها السالمان، صد أمريكا حرت فيه 

حوليةالالعربية الملكة ومفكري ءلإء س عدد أصدر وقد 
أبريلنهر ق مفادا بيانا ومفكرا عالآ وخم؛ن وسبحة يمنة يقدرون 

كبارمفكرينبيان عل ردآ ( نتعايش؟ أراس أي )عل ت بحنوان م ٢ ٠  ٠٢
محنرحوانقاتل؟( أساس أي )عل تقدم! ك،ا عنوانه غربية وثخميات 

الحفاراتأن عل الحرب إعلان س بدلا السلمي التعايش فكرة فيه 
والمدام...اال٢أ.المريع روح س نحلو لا الأحرى 

١م. ٤٢٨/ ا • U/ ص المسالكويب، جرد؛ انئلر: )١( 
اس:الراط ام  ٤٣١ريعاس ١ • ،بماييح ١٣٦٩٣اليد محنت )٢(اظر: 

htt[>://wivw.djaa_com/20io/2oioo326/ai6.htm^
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يكونقد ولكن والقيم، البادئ مفهوم ل بينها فيإ الدول نحتك 
الحقوقهنات أما والحضارات للأمم العامة المبادئ مفاهيم من 

ؤإنودمه، وماله وعرفه ودينه عقاله حاية من للامان الفطرية 
ومامحالفة، معابم الأحرى الثمافات ق الحقوق هذْ عن التعبم كان 

توىمعل اجت،اعية وعدالة انية إنوحقوق نيم من بدلك يرتبط 
عامة.والدول والمجتمعات الأفراد 

معتتفق أن محبا الدولية فالمصالح وإلحروب اكرنع ولتجنب 
المثتدكة؛؛نوالقيم للممبادئ المالح نحصع لر ؤإذا والقيم، البادئ 
منوالأحهلر والمبادئ، المصالح من التمائم فيكون البثرية عموم 

والعكسوالقيم البادئ هي الذاتية اكافع أو الصالح ذكون أن هدا 
القوية.الدول لأي ولأسيإ كذلك!، 

والإسلاميوالعربي( الدول الوانع أن محي الشأن هذا ق والثاحن، 
ْعالعامة والقيم المبادئ ؛؛ن ير\ تتانما يعيش الدول بين باختلاف 

التنفلمبين وثامحعة كبيرة فجوالتا محي بل بينها، ءي،ا الدول مصالح 
بلخاصة، كمصالح والوافر كمبادئ الثهافة أو الدين وبين والواقع، 

 )jالعلاقاتوواقع المتحدة الأمم هوحال كإ والتهلبيقات الطريات ؛؛
المحليةأو اكاتية المصالح تقديس المفارقات هدْ ل والسبب الدولية، 

المبادئحاب وعل الدول واللام الدولية المصالح حاب عل 
و١كول.الشحوب بين المشركة العامة 

ضوءعل التعمب، الغرب لدى الدولية العلاقات مسالة قهم إن 
المالح-هي المبادئ تكن لر إن - المبادئ عل المالح تقديم واقعر 
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بينوالخرب اللام علاقات تحكم التي القثم ماهية عن تكنف 
كتابق برة يقراءة حلال من الفلرية القضية هذه ونتاكد الدول، 
الدولية()العلاقات بعنوان! الأمريكية الخامعات بعض ل يدرس 

كمنهجالقصبي غازي بزخمة فرانكل ■جوزيف، ور الرفللمولفح 
العلاقاتطبيعة يوصل ما وفيه الدولية، العلاقات لدارممي درامي 
تحقيقهاس ولابد تحكمها، التي هي الوطنية اكالحة وأن الدولية 

دورالأحلاقية والمادي للقيم فليس وحذا حربا، أو سلما بالقوة 
هيالوطنية ررالمصلحة فرانكل! قال ك،ا الدولية، الحلاقات ل رئيس 

؛.١١الخارجيئ«افّة ل الأمامي المفتاح 

الصالحدور عن أما محمد المساوي الفكر كتب هذا وعن 
أزماناأوروبا اءاعتادت قائلا؛ واصهلراياته، الحالم تمزيق ل الغربية 
دونبفجاجة الأوصعل الشرق ق محدُث، ما كل مع التعامل طويلة 

الغريالعام الرأي أبدى بينإ فقعل، لصالحها مراعاة مع اكتراث، 
عنللامتقلأل الإيرلدي الكفاح نحاه تعاطفا ؛ريءإانيا خارج 

معوروسيا( ألمانيا )خارج الغربي( العام الرأي تعاطف، ك،ا ؛ريْلاذيا، 
يمتدلر الغري التعاطف ذللئ، أن إلا الامتقلأل، ق بوليا أحلام 

تنحصردائأ الغرب وحجة الإسلامية. المجتمعات تطلعان ليشمل 
الأوسهد...للشرق الاقتصادي واكخلف، العربي(، السيامي لمزق ال 

سالهلعم ذللئ، لبالع دائم استعداد عل الأوسعل الشرق دارسو وكان 
خارجمن مياسر غير أو مباسر تدخل كل أن متجاهلين الادعاءات، 

بعكسونموه إسلامي محتمع أي تطور إعاقة إل إلا يودي لا البلاد 

جدئ;ط٢. القصي، الرحن محبي غازي خمة ت الدولية، العلأتات فراتكل، جونف نغلر; ا٠ 
صآ0.ام)إخبمام(، ٤ ٠ ٤ طيوعاتتهامة. 
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.يدعون® ما 

وأتياالغرب، لدى العلاقه محكم ع، عمليا الحقيقة هده ونتاكد 
كانموذجذللقح وعن وغثره، مثرى التل اكسلح سباق حلال من القوة 
فقال!واستخدامها، القوة لتاللث، واقعي مثال عن الحص؛ن صالح كتب 

للامحللاقجاهزة نووي رأس آلاف بثانية تستعد واحدة دولة ®إن 
لقتبلةالتدمير قوة صعق، ألف، وستين مئة محتمحة التدميرية قونيا نثير 

تلمكهل الحرب وزراء لأحد تقريرا نقرأ أن الخهلر وعفلم نجامحاكي، 
أخلاقيةعثر النووية سياستنا إن يقوله! بلاده سياسة يلخصن الدولة 

علوحعلرة المكرية، الناحية س ضرورية وغم قانونية وغير 
مرعبة.بصورة البثرية 

رحلبيد المدمرة الووية القوة إؤللاق قرار أن الوزير هذا ويفر 
دقيقةاال''أ،.عشرة خمس حلال يتخذه أن يمكن واحد، 

الغربس المرنع افتعال عن آخر كتاب ل الحصين ؤيقول 
العالم!دول س بغيرها الغربية الدولية العلاقة ؤلثيمة عن كانموذج 

الناسوعى الغربير، الحالا وانتصار وفيتي الالاتحاد تفكلئ، إثر اعل 
الشيوعيةانييار بعد انه الأؤللمى، لحلم، العام الأمين تصريح حميعا 

تمرمحايتحوكثف الإسلام، هو للمغرب الفلاهر العدو أصبح 
عداوةافتراضر أف الأؤللمسي حلف، ق الأستخبارايت، م نل لموولين 

.١٦٤لا(اظر:محدو.الطرضإلم.صهآا.
المعاصرة،الحفارة ومنهج الإصلأم منهج بتن الدولية العلاقات الحصن. محالج انظر- )٢( 

U_' • يونيوعاير- يولى. فورن محلة ال—اعث، واتربت، ماتارا، روبرت ءن؛ نقلا
■  2005 ٠٢٢• •ه  Robert Mcnamara "Apocalypse Soon' Magazine may - June
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الخلف*امحراتيجية ق غاب غثر عنمرآ دانا لكنت الإملأم 
طبيعةعن الآ-؛م( مع الحوار ل )نحربتي مقاله ل الحمن ويقول 

حالةز أننا ق لبس لدينا ااوس الأملأم; مع الغرب متعصى صرلع 
معلنةأيديولوجية حرب الغرب، نل من موجهة أيديولوجية حرب 

بحكمبخاصة، ]السعودية[ الملكة وصد الإسلام، صل مكشوفة 
يالإّلأم«رأآ.المزة صيها 

لشرائحفيفر من غيفى أقوال من شاببها وما الامتنتاجات وهده 
تعكسوهى مياق~، "كإ ومحياميثن مفكرين من ومتنوعة متعددة 
وماالتعما الغرب لدى والكراهية والتصنيف التعصب مفاهيم 
مشهودةغربية يامحة بوالعداء( الولاء ]مفاهيم تميته يمكن 

العدواق.سلوكها 

ارمث_اها؛رسلاح الإعلام 

ومحهزالدول ين الحروب تصغ الي القوة من الإعلام تعد 
نلي،عل بقوما قادر، الفعالة الإعلامية فالشية الدول، اللام عل 

لبق المن الإعلامية الألة تمتلكه بإ الوقاغ تزييف أو الحقانق 
لدىللامتماص الإصفنجية الذهنية القابلية حيث التلقي، حطاب 
صالحذللث، وصف، وقل العلوماُتح، لتصديق واستعداده التلقي 

للقوةتمهد بأما الإعلامية القوة تالان> عل مثالا وأورد الحمين، 
نمنعها.لر إن والمراع العسكرية 

■ص٦ الارهاب، ودعاوى الختري القطاع كتاب ل الخمين، صالح تقديم الماوص، محي انظرت ( ١ ر 
العزيزعيد اللك مركز ل الآ■>ر، مع الخوار ل نحرض بعنواذت مقال الحصن، صالح انظر؛ )٢( 

http://rowaq.org/?p=2i2اكاو: الِاط الوطتي، للحوار 
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٣٢٠سبتمبر ١ ١ لحادث الأول اليوم ®ل فيقول•  ذهنيةسحنت،  ٠١
وتنفيذندبم وراء غرهم— -ولا مسلمين بان بالإمحاءات التالقي 
الولاياتق التلفاز شاشات عنيت التال اليوم وق ارهمة. انملة 
ْععوديئن الالهليارين بخاري الأحوين بصور الأمريكية التحدة 
الخجارةمركز عل الهجوم ًنائرات من طارض قادا 1مإ الخاكيد 

الأجهزةتوصل عن الأخار ذلك تع ثم البتاحون، ومبنى العالي، 
تنفيدق الشارين شخصا عشر تسعة هويات عل للتعرف الأمنية 

التلفاز،وشاشات المحق، وأمإوهم صورهم وملأت 
يعرفممن الحلومات ءلاو_، مع والعالية الحالية المنارات وحواممل 

لمعرفةالأمنية الأجهزة توصل الإعلام وأكد منهم، أي عن قيء أي 
سعوديون•بأمم هؤلاء من شخصا عشر أحد يات جن

بخاريخوين الأ أحد أن التالية القليلة الأيام خلال انكشف وند 
ثإنيةأن ، انكثفك،ا يرزق، حيا يزال لا الأحر وأن سنة، قبل توق 
هوياممالأمنية الأجهزة عرفت الذين سعوديا عثر الأحد من 

خارجبحتامم يتمتحون أحياء يزالون لا الأنتحاريتن ضمن بأ-ام 
جوازوجل الن*ى التاسع الأنتحاري أما الأمريكية، التحدة الولايات 

الأمريكيةالإدارة إل الحواز هن-ا وصول كيفية تزال فاد سليا سفره 
مال(بمل•

الأحياءصور قللتا محلويلة بمدة الهقانق ه هاو انكشاف بحد وحتى 
الدولية.والهنارات العامة البال حواممل تزين وأسإوهم 

الأمريكيالإعلام أن دلالة من أكثر محمل الذي الأمر أن عل 
الشر،الحر باقتناص بالاهتإم الحادة حلاف عل — الأمريكي وغر 
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المعلوماتحذه حتم ل( أجماء اكحرين ظهور ٌن إثارة أم ولتس 
هذهتغييب ونتيجة ير حد إل نحاهلها تم بل الشره، الحقيقية 

عرفوها.الناس من قليلا فان الإعلام ل المشرة المعلومات 

نتيجة-٦١ الإعلام وحفاوة الزاتفة المعلومات نشر كال هل ولكن 
ؤإنمرات؟ عثر الصدفة تتكرر وهل صدفة؟ وقع مقصود غثر لخطأ 
لالممالكةنفية صدمة احداث منه الهدف كان فهل مقصودا، كان 

للتكفروالاستعداد بالن.ب الشعور عندها نحلق حولية الالعربية 
الأمنية،باحهزته ثقته الأمريكي الشعب، استعادة الهدف أن أم عنه؟ 

النعت،؛؛ Uijالهدف أن أم الحدث؟ هن-ا مثل ْع التحامل عل بقل.رتأا 
صديايرمحبح عرف فيإ حكومته سنتحدها التي القرارات بحكمة 

الإعلاماعتبار ما-ى توضح فهي الإجابة كاننح مهإ الإرهاب؟ 
القوة،اأعناصر من مها عنصرا 

معاي،ره،وازدواحية الغربّا الإعلام واير عن الحقيقة هن-ْ ويوكد 
بمكيالن،الغريب، ءيكيل ت يقوله هوفان مراد الألمال الفكر إليه نبه ما 

إرهابي؛هاجم إذا كمثال،، الغربي! الإعلام لتاحن- للعيان، ظاهر وهل.ا 
محارُب،أو مقاتل التقارير جاءت هدفا الإسلامي— ^ ١٠١١خارج ~ٌن 

نسعولن ]؛عمالية[، نام ذلل؛، أوغم (، ETA)أو (، IRA)ل اس 
عتدمااثاراكي(.., ب، رمتعصأو كايوليكي( رمتعصب، مهللقا 

متالنجرائم ب ينلا فلمادا للأسالآم، حّم، .ام صا.أفعال ب ين
لأنههتلر جرائم أو أرنوذكي، مسيحي؛ لأنه الوفيتي؛ الاتحاد ؤ؛ 

المعاصرة.الحفارة ومنهج الإسلام منهج يقن الدرليت الملاهامحت. الحصن. صالح انفزت )١( 



بءيلكثوما«ءا/
الإعلام؟و الحقائق قلب عن تكشف ١^ الأمال ألت 

الشاةبجنود المرنع اسرانحة حجم لمعرفة لكف بعمه أو ذلك 
العالمي!والكيد \.ؤ\م\ت صناعة من بدلك يرتجل وما 

الصراع؟في الغربية المبادئ يعوز الدولي الواقع هل 

محاحانل القائمة والحروب العسكرية السياسات والحر أصح 
مبادىوالحروب المرنع أسباب أن يؤكد مما الإسلامي العالم دول 

لهذهالعميقة الدراسات توجب يما وهو غربية، واستراتيجيات 
الواعيةالمعالحة أهمية ْع المصهلبغة؛العدوانية، الغربية السياسات 

الإسلاميالهلرف لدى للمموامرة القابلية مناخ نميته يمكن لما 
المرغ.فح ل والوقوع 

واليدانالواع أرض ل المربع صناعة عن الحص؛ن صالح يقول 
نوىبن تكافؤ هناك يكن فلم الحال القرن حرب ل رأما كمثال؛ 

والعراق،الدول اكحالف، قوى أو وأفغانتان، الدول التحالف 
أنالحالين ق الدول اكحالف ق التاركة الدول من لأي لكن ولك 

مددأن هل،يهكن لها، مديدا يمثلان العراق أو أفغانستان أن تفكر 
أستراليا؟اا؛أأ،.]مددا العراق أو النرؤيج أفغانستان 

كتثت،الغربي؛ للمتعمب العامر الدول الواع هدا بعض وعن 
الجمومةق الثقافة وزراء *إن سونتبغ• سوزان الأمريكية الكاتبة 

. OU- ٠ 0 ص . ٢٢••• عام الإملأم همذ،اذ• مراد اظرإ ( ١ ) 
العاصرة،الحضارة ومنهج الإصلأم منهج يى الدوليت العلاقات الحصن، صائح انظرت )٢( 
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نمعأوروبا تاريخ ل جاعي قل جريمة أض عل ينزون الأورومحة 
لمحدث ما كل تقل التلفزيون أجهزة إن الخمع، وبصر سح محت 

التيالخريمة هذه لمنع أحد لريتحرك ذلك وْع بلحظة، مراييفولحظة 
٢•أوروبا"؛ قلب ل تْع 

وحقوقالأقليات وحقوق الإنسان بحقوق التاجرة عصر ول 
نحدرللمعال؛ ى والثهاداُتؤ الدلائل آلاف بل مئان، ترث ازأة 

الأقوياءامتبداد ونزعة الأعمى والإرهاب الغربية اذكواهية 
انعكاسات،من هذا أن المتعددة التارنحية القراءات وص، وهيمنتهم، 

ماوشواهده التارح وقائع ففي التكويي، ونتجها الغريثة الثقافة 
يداهن!ولا كذب فهولا يكفي، 

كثف،حينإ الموضع هذا عن هوفإن مراد الألماق الفكر وكتب 
القانيبالدليل ينفح فقال؛ الغربية، العقلية ل الصراع سمة عن 

دمويةالقرون أكثر كان المنصرم، العترين القرن أن البغ،؛ والرهان 
وانتشارمدمرة عالية حروب من شهده ما بكل البشرية، اريخ تل 

الإبادةومعكرات البشر، من اللأي؛ن إبادة عل القادرة الأسلحة 
هذاوكل البشرية؟ مامى من وغثرها العرقي التطهر وعمليات 

ومثرؤعالتنوير عصر بداية عل عاما  ٢٥٠مرور يعد العالم يشهده 
أوروبامن للبشرية الهينة الوحشية الأعإل هذه وتاق الحداثة! 

انيتها،ارآ/ؤإنيعقلأنيتها الزهووالفخر ْع التحفرة 
الذينالحنود أحد ماكفاي أندرو بشهادة البحث، هذا وأختم 

.٢١ ٩٩٣/ ا ١ ا/ ٤ ض الحاة، سة )١(انظر: 
مرادانظرن الشباب^ من تنيل ملمون ثلاث؛ن من أكثر سقوط العثرون القرن سهد لمد )٢( 

.١ ._Y ذزصعود، الثالئت الألب j الإسلام موفان، 
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تما»لقال قال: الذي الراق حرب j الأمدكة القوات ز شاركوا 
نحرقكنا والأطفال. النماء حمى الهلريق ل صادفا من كل نقتل 

السامة.والغارات الصوارخ عليهم ونهللق النابالم بقنابل حلولهم 
أوالبترول محال ل سواء الخيالية الأرباح مضاعفة أحل من ذلك كل 

أواللأح«اأ،.المقاولات 
الإسلاممن الخوف عل ينحمر يكاد الأن الغريير الخوف إن 

يتغذيةالإسلام من الفوبيا هذه انعكست ومل السلمين، وأتباعه 
الغربل السلمين حقوق بعضي ونحاهل الكراهية، ؤإثارة التعصب، 

•الحالمي لورم و"أمتش الإسلامي العالم لإضعاف بل وغره، 

منعنه الإعلان وشره بزيادة الإسلام من الخوف هل.ا ويتأكاو 
العلاقاتلمجلس التنفيذي الدير كثف، فقل. غربية، ومؤسسات دول 

مؤسسة ٣٦وحول ارعن عوصن: ماد )كثر( الإسلامية الأمثركية 
إللافا فوبيا(، حملة)الإسلام تدير كبثره سبكة حلف تقف أمحثركية 

٢٢٠عام منذ أعوام أربعة حلال دولار، مليون  ١١٩نحو إنفاق  ٠٨،
بنحوعددهم قدر الذين أم؛ركا، ل والمالم؛ن الإسلام لمحاربة 

الإسلامصد المودلخة الشبكة هذه أن إل ولافا لم، مملأيتن سبحة 
الولاياتمحتلم، ل ومثروعا قرارا ٨ ٠ تقديم حاولت، والمسلمن، 

ومضيقااتالإملأمية... الإر«لتحريم اليابية والجالس الأمثركية 
تقم،أمثركا ل إصرائيل مصالح تراعي التي اليهودية الخمعيات أن 

الوًلفينتد"ريب إل مما التي فو؛ياآ، شبكة)الإسلام حلم، بقوة 

الراشد،الرحمن عيد صت، وكن،ثيتوم، ص نوما صدق بعتواذت مغال آل م نظرن ا ا
http;//wwv،'.alarab.qa/story/3C)25o6التاق: الراط 
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 ^^١ j اويناا؛«.الممع الخامل كمة عل الخكوب الإدارة
الغربيةالفئة يعكس الغربير القلق هذا كون عن النظر وبغض 

صدرتومرمحات أقوال من سق ما أن ولأسيإ بالعدائية، المتصفة 
منيعد مما أنه إلا المتعممة، الغربية والأمحلياف الهلوائف معظم من 

يعبمرأنه الواقع هذا ز والمهم الدينية، الفكرية الثقة عدم مؤشرات 
الصاليىالغربي واليامي الديني نموالتعم، من متْلورة حالة عن 
المرنع.صناعة يؤكد مما الازدياد، ل آخذ وأنه الإسلامية الثقافة أمام 

العملعل البا-صث، يستدعي ما الأقوال هذْ فمي مبق، ما ومع 
وبالتالالمتكاملة، القراءة إل يقود الذي العلمي الحث من بالمزيد 
الكتاب.هذا مباحث، بقية ل الواصحة الروية 

ردم،راع;المباشرة وغير اامباشر٥ الصناعات 

عيربه مرت لما نظرا ير مياّي باستقرار الغرب دول تتمغ 
أماولاشك، والدماء، الدمار بحروب المملوء الهلويل تارءذها 

تصحيحل الدموية الداحلية حروحا ق السابق الوضع من استفادت 
والإنسانية.ياسية المبرما 

ونجاحم.وا الإنسان حقوقا من كم نحقتؤ، من وبالرغم 
الغربية،المنظومة داخل العاصرة الغربية ل-القيم ير حد إل العدالة 

التعاطيق ير حد إل نحتفي الإنسان وحقوق العدالة هن0 أن إلا 
فالطنق من، بمد ما ولاميإ والإسلامي، العربي( العالم واقع مع 

إلأسمطت، احدايثح وهى وغرها، وسوريا والعراق تحديدا، وغزة 

اكال:الراط ، ٢٢• ١ ء امموير ١ • الحاة. سة : اظ )١( 
httpU/goo.gl/GyMolS.
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التحيةالأمم بأهداف وشككت الJوJةا الشرعية قيم كبثر حد 
لرحننا ولاميا الأمن، ومحلي بل ومطاما، مواثيقها ومصداقية 

اكدحلشهد العالم إن بل الإنسانية، لصالح الإمحاي الدخل يكن 
وحفوقالعدالة تحقيق دون للحيلولة الدولية القرارات ق اللي 

اللم.الإنسان 

والإصلاميالعري؛، الغربٍر الاحتلال، محرحالة ويعد المقابل ول، 
بمبدأالتعصب الغرب عمل فقد المانية، الخلافة إّقاط بعد 

مالأتومن حلفته، الي الإسلامية الحكومات من ممر عل الوصاية 
؛علبيقتغيسب، إل إصافه الحقيقي والاستقلال، السيادة غياب ذلك 

المحتلعمل ذلك وفل الإسلأس، الُالا دول ق الإسلامية الثريعة 
والإصلاميالعريٍر العالم دول معظم داحل عميقة مشكلات زؤع عل 
الدولبعض يى فيا الحدود تداخل منكلات مثل محتلها، كان الي 

الُرباالخلج دول من الأشقاء بن حتى للمرنع موقوتة قابل يعد مما 
لوتوطينها والدين اللغة أحنبية بشرية عناصر واستجلاب كمثال، 

والهنودالميني؛ن توطين ل حدث كا المحتلة، الإسلامي العا1إ دول 
منلكثير الغرب دعم أن إل إصافة وغيرها، ؤإندونيسيا اليزيا مق 

الحايةمن الكثير لها وئر والإسلامي العربي العانر ل الدىتوردات 
أصبحسبق وما والدولية، الدبلوماسية العلاقات مسمى نحت، 

الشعوبثورات وأسباب الاحتقان بواعث، من محفلمه أو يعفه 
العال؛زال لا اكي والأمية السيامية الفونحى وباكال حكوuما، عل 

،٢٢ ٠١٧م/ ١٤٣٨عام متهل حتى يعينها والإسلامي الحربي، 
الداخلالمربع ق ذللث، من لأكثر مرشح العريي؛ السياسي والواقع 

ايهلقة.دول بذن وفيا 

٥٥





؛!١١١الكونية،القيم سإط\ت بدور للقيام الغرب إل محتاج العاiإ أن 

حهلرأحديدأ مناخا صع والعربير الغربي بطرفيه الواقع همذا 
اللم،الإنسان لحقوق الحقيقية العدالة غياب حيث الطرفن، عل 

ايجتمعات،داخل بعدالتها الإسلامية الشريعة تطثيق وغياب 
الدولمن تبنيه يعدم الحقيقي الحهاد نية وحيث الإسلامية، 
منوتشوه، بل فقهن، ومقاومة دفع جهاد أنه من بالرغم الإسلامية، 

وأحياناالدعائية، الإعلامية والحملات، السياسية الضغوؤل خلال 
أصحالتي الجهادية للمجموعاتح خزاقات، با يه الثقة إسقاؤل كثيرة 

واحد.آن ل والمجرماز بالمخكان يزخر بعضها 

أوبتصوييها الجهادية المجموعات، لهذه دراسة ليس هنا والمقام 
صنعهلواغ التوظيف، حجم إيفاح ق محاولة هو ما يقدر نحطثتها 

الوقتل، لأسماره ومناخه ظروفه أوصنعوا الغرسن من المتعصبون 
عنيثار ما - الحصر -وليس المثال سبيل عل ذللت، ومن الناسب،! 

والأدوار)داعش( المإة والشام العراق ق الإسلامية الدولة 
وبريقهالتنفليم هذا يثكل حسن، حولها! للجدل المثيرة أو المشبوهة 

مندللث، عل يترتب، ما إل إخافة لحرقهم، السنة أهل لشباب مصيدة 
المهمومن المنْلقة، ق ؤإيران الغرب لخطهل مباشر غير أو مباشر دعم 

ممااكلمقة ل ي،اثلمها وما داعس لدور الغرب تفخيم عوامبؤ إدراك 
وهماالمعتدي، والإيراق المغتصبؤ الصهيول الخطر عن النثلر يمحرفج 

المنهلقة.ق واللام الأمن عل الحقيقي الخهلر 

الرجعالأض،ص؛؛ا.)ا(اظر:

٥٧





يعقدون./'( )٩٧ الأمريكيتن غالية أن تايمز(، لنيويورل— وصحيفة 
محانبمدينة المار إطلاق حادث بعل تناهى قد الإرهابي( التهديد أن 

٠ديمثر ٣ يتاؤخ يكالمفورنيا برنارديتو  ٠٢آمُُل  ١٥
التعصبالغرب صناعة عن حقائق من سق ما إن( ويضاف 

مراسلعميدة به فضحت ها الإسلامي العالم ل البانر }مرخ 
رئاسةتولت المي ( Helen Thomas)توماس هيلن الأبيض الميت 
أهمعاصرت كيلك والمي القومي، الأمريكي الصحافة نائي 

دانتصرمحانما وتعد السياسية، أنثهلتهم وغطت، أمريكا رؤساء 
ذاتهالونت، ول الأمريكية، للإدارة ١^,^، الداخل من لأما أهمية، 

للعراقغزوه ق الابن بوش جورج لبارة رفقها أعلنتح المي فهي 
،٠١والصليب!افه أجل من العراق ل محارب، ارإنه ااشهثرةت بعبارته 
ت،وليالشيْلان حرب إنما بل  ٠١العبارةت هذه عل معلقة وقالت، 
بريهلاjياأن أرى، ر'إني ْوما• قبل الأخرة أقوالها ومن أ افه١١حرب 
اوفرنسايكس(، )مارك وزيرها روح ستحضر موف 
بيكو(،)فرانوا كدللئه القرني وزيرها روح تحضر نصوف 

بينالعربية الدول، يم لمقالأرض أفكارهما خلال، نمهد وواثنهلن 
اكا>'ث،من ماتبقى عل روسيالمحمل تا'بي ثم ومن اكلاث، الدول، 

نيابةالارهاب محاربون إنمم محيقولون• عليكم يكدبون إ"ام صدقومحيا 
لأنأكاذيبهم، بوق والإعلام الارهاب، هدا صناع وهم العالم، عن 

الخمرا(اظرءن 
lUtp://arabicxnn.com/world/20i5/i2/28/pol-amer^^^

اص:ُءنالخماكافءلالراط 
h(tp://www.htari 24.com/categ0rie/h0R-li initcs/^

٩ت،١



'يبمود هم يمتلكه من 

الأقوالحلال من بجلأء أونحح ومحوياته يعناؤينه البحث وهذا 
لدىالمربع أن والعكرية السياسية والمإرسات والممرمحات 

وتارنحيةدينية لأسباب الغربية الشخصية مكونات من مكون الغرب 
لمررتلوالأحرى الواحدة المزاعات يصع الغرب إن بل وسياسية، 

ماْع التعاطي هو ك،ا لصالحه، الإسلامي العالم شؤون ق تدخلانه 
الإسلاممصطلح وكدللن، لفية، الثم داعش ثم القاعدة يمي 

استبدلتصلاحيتها وانتهتج واحدة ايكمت، فكلمإ وهكذا، يامى ال
للتصدير.الحاهزة الغربية الفزاعات من معدلة أحرى نسخة •يا 

أكثريغيضا دوليا إرهابا يعيش أصح العالم أن ذللئ، يعني فهل 
Xa  قائمةوالحروب المربح حالات لتبقى الإرهاب؟ تئى ما
أتهّرة وم

يعنسالغرب بعنوان• والعربية الإنجليزية، باللغة الأصل القال مم1س، هين أقوال انفلرت )١( 
التال;الراط ٢، •  ١٦أملمى ١ ٠ بماريخ الشدة، اكالثو١كول ءلءأ،الالم 

http://bit.ly/2b0uTRP.



ارابعالممث 

اوءءسمم

١٤٠مند موجود الإسلام ارإل  منعام ٩ ٠ ٠ قبل أى سة، ٠ 
اiتحدةااالولايات kلعاداة ي2ئنلم ب أنه يعني وهذا أمريكاإ اكتشاف 

الولاياتحكومة لركسة حدا مفيد بالإسلام الأمركي؛ن جهل ١٠
.مياساماأ( لتنفيد أعمى محعبي تائي عل تعتمد التي المتحدة 

التمهيدي(الإسلام — لوب )جاري 





متعصيعند انصريع امزاتيجية يؤكد عنا للحدينا اصتكإلأ 
يمثاهدحاصرة صنة وأما والدين، السياسة رحال عن الغرب 

الغربعقلاء دعضرا ونداءات صيحات من فكشر واقعية. سياسية 

القيمميادين ل الحضاري ودوره الإسلام نحاهل بعدم تنائي 
التخلفواقعهم —رغم المسلمن وبان الحاصر، العصر ل والسلام 

المعاصرةالدولة الحائلات ق مها رقأ يثكلون الميادين— من ر ممل 
وثقانتهمدينهم وفاعالية الاقتصادية ومواردهم حجمهم حيث من 
وأهالهالإسلام بمنامه الأهمية هده وتتاكد الدولية، لساحات ال 
ؤإعلامية،وتثنية علمية تهلورات من يصحبها وما العولمة ل ظل 

دنوقاربت، المالمة، الشعوب ض السياسية الحدود قلمصنؤ والتي 
للمثراكاتحديدة بوابة العولة أصبحت، حينإ عامة الأرصى شعوب 

الإسلامالناقة عناصر ميادين زيادة ل قوية وفرصة الحضارية، 
التهلوراتفهده القيم، من للصالح البقاء إل يودي مما والغرب، 
وبالتاللها، الصاع نحدم مثالc^ الإسلامي النافس نحدم أصبحت 

متحصبيعند التوتر حدة زيادة إل يودي قد مما المنافسة، عناصر زيادة 
إليه•-ني من أو الإسلام، مع الغربيا المرل؛ ويذم الغرب 
والنداءاتالصيحات أو المم^رير بعض أن سق ما يعزز ومما 
والعداوةالسالمين صد التمييز تكثف أصحن، العادلة الغربية 

السياساتفضح ل سهم عملاتهم من التمرنحات وتاان، لدينهم. 
الغرب،.كصبى العدوانية 

الغربانالمربع عن لتمربمات تقارير 
تكثف،الغرب، من المتصفة العقلاء وصيحات والياءات اكهارير 

!٦٣



يل;ما ذلك ومن والخروب، والصراعات الكراهة صناعة من ا،لزيد 

٠عام ل الصادر الإنسان لجقوق هلتكي حعية تقرير  ٢٢ ٠٥،
يعفىل اذسلمان صد والتعصب، العنصري التمييز نائي الدي 

وإطالياوألمانيا ا وفرنالتحية الملمكة ومنها الأوروبية، الدول، 
أمثلةتضمن وقد الأوروبي؛، الاتحاد دول، من ويلجيكا والدانمرك 

المسلمّينءأن فدكر. المام،ن صد ي العنمم والتمّييز للتعميح معثرة 
التمييزالأحيان أغلت، ل التقرير شملها التي الدول، ق يواجهون 
المرافقإل( والدخول والإسكان التوفليفخ مثل محالأيت، ق العنصري 

الأجان—،وقويا العنصري التمييز لمرانة الأوروبي؛ المركز وأن العامة، 
حالامتحؤ، حاصر الديني الأساس أن عل الواضح الدليل وحد 

•أوروبا*؛ و< الملمين، ضد العنصري التمييز 
الحكومايت،وسلوك الغرب ل العنصرية سياسة يكشف، ومما 

ؤ،التاؤيخ أستاذ الأمريكي، الأكاديمي تعبثر أكثر بوضوح المتعصبة 
حاريالجامعة ل الإسيوية الدراسات، يرنامج ومنق تافنح حامحة 

الإسلاماءإن قال! حينا يتعمق، الإسلام درس مسيحي وهو لوب 
أريكا!اكتثاف، من عام ٩ ٠ ٠ قبل أي سنة، ١ ٤ ٠ ٠ منن. موجود 

الأمريكي،ن*جهل التحدةاا، الولايات لمعاداة يصم_لم لر أنه يعني وهذا 
علتعتمد التي المتحدة الولايات حكومة لزكيثة جدا مفيد بالإسلام 

مياساماءلتنفيد أعمى سعيى نامي 

هةعوّس\إوو\ض.' ، ١ ط رالغرب، الإصلأم ب؛ن واّواسة التسامح الخصن، صالح انظرت )١( 
الرف،ا<تآا\م،صه0ا.

اس:الرابط أم. • • ٢ مل؛و  ٢٢بمارخ اكfاؤي. الإصلأم مران: فال لرب. جارى انظر: )٢( 
littp://w،،^counterpunch.org/2002/o7/23/an-islam-pri
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إيكييردكتبه ما اموصوعيهء أقوال من مبق ما إل ؤيفاف 
عننيا  litل لأيبتزج" ~حامعة المحريية الدراسات أستاذ شوكص 
صالحةغثر قتم لأجل صرلع بل واحد، طرف من وأنه المرغ 
ماسرعان ءانه قال! حيث الأحرى، الأمم عند تطبيعها أو لعولتها 

صرفتا—إن محتويه وما هتتنجتنون كتتاب أن الحصيف للقارئ يتضح 
محنلفةأحزاء لثإنية محليلية دراسة كونه ي؛تعل.ى لا عنوانه— عن النفلر 

إلفيه هثتنجتتون يتتهلرق ولآ وعسكريا، واقتثماديا سياسيا العالم من 
صرنعالكتتاب عنوان به يوحي الذي بالقدر حتى ولا الحضارة جوهر 

الحضاراتصريع تحليل ل فعلا جادا الكاتب كان فإذا الحفارات. 
يتتميالتي الثقافة تلك أو حضارته، تحليل يبدأ أن أولا عليه فإن 

إصدارل نجاحه هتتنجتون عل محتكر لا أننا غيد ؤيدعولقيمها، إليها 
إلمحل الكتاب مضمون إل يعود لا نجاحه إن حسن، ازكتاب؛ هدا 

حديثأصبحن، التي الحضارات صريع أماها لفكرة الرؤج 
ليسمتكافئة، تكون أن بد لا حقيقي صر١٤ أي أطراف إن القاهي، 
لالرغبة تكون وأن وعسكريا، اقتصاديا أيضا بل فحِا حضاريا 
ْعنتفق ربا هدا من وانطلاقا الْلرف؛ن• إرادة وتمثل متبادلة التمايع 

الصر؛عهدا أن غير حضاريا، صراعا فعلا هناك أن ق هتتنجتون 
لفرضنعى التي الغربية الحضارة وهو واحد طرف، من ينهللق 

ينبغيالتي الأرقى أو المختارة أو البديلة الحفارة بصفتها ها نف
أنالإسلامي إلعالم محق هتا ومن الأحرى، الشحوب عل فرضها 

علميه،فرصها الغرب يريد التي الحضارة أونمهل نؤع عن تحديدأ أل ي
الحضاريوالتبادل التكافثة والتجارة الإنسان حقوق حفارة هي هل 

الغرببةالأّتهلاكية السف، اجتياح حضارة أم الدول؟ سيادة واحآرام 



الخططومحقق للغرب موالية دامت ما المشية الفلم ودعم للأسواق 
وجراحاتالخد صعود حضارة ]مري... للدول الاسراتيجي 

والكوكاكولأ؟<الا؛.وماكدوص اكجميل 
الغربصاعة عن كذلك كب هالداي فريد الرطاق الكاتب 

الغربرأن فذكرت والسلم؛ن الإسلام ْع الفجوة لزيادة المتعصب 
بميمنزال ولا مباسرة، بصورة الإسلامي العالم عل هيمن أن له مبق 

مصلحةلغير الإملأس الحالر دول ق يتلحل وأنه ماشر، غير بثكل 
الحانريم تقعل يعمل الغرب وأن والعربية، الإسلامية الشعوب 

العالمبغلر كإ له، وحدة بوادر أي عل والقضاء ونحزتته الإسلامي 
والعراقفلطن ل بقضاياه مال غير أنه عل الغرب إل الإسلامي 
وغيرها٠والثوسة وكثمثر والشيشان 

هاليداى،يراه ك،ا الأهمية من كبيرة غاية عل آحر سثب وهناك 
الإنسانحقوق مبادئ يت3إبيق الخاصة المعايير "ازدواجية وهو؛ 

أنك،ا الفلطني- الشعب نحاه الإسرائيل بالسلوك يتعلق ما وخاصة 
والتقنيةالسلاح نوة بحكم الغربية القيم فرض محاولة الأسباب من 

العربيةالثقافة وخموصيات محالات ل خاصة والاقتصاد والاتصال 

الإّلأسة«ص.

يومسايخ عمالح؟ مهالخآام حوارالحفارات.. بعنوان؛ «غال إيكٍهاردشوكس. انظر: )١( 
اداو:الرابط ، ٢٢•• ٢ أغطم • ٩ اب 

_iraljic/madarik/؛IUtp://www.onislam.n،U

؛تاريحالحياة. صحيفة فردماليداي. الثالثت الكونية الحرب محاب من تحليلية دراصة انفلر: )٢( 
\،ا/آا/؛->آم.

اس.الرجع انظر: )٣( 
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الأحرى،للديانات ينتمون الذين أولثلئ، ،ع التسامح روح وبث 
الأقلياتا١ذلك بإق للجمح ا،لدنية الحريات وحماية 

ممابه)الإسلامذ محوفان مراد الأ،ناف اi؛نكر كب هذا وعن 
أحمئةوعن الإسلام، نحاه المطية الصورة عن الثالثة( لألفية اق 

عنفقال التمييز، بتوقف، مطالبا الغربغ ق للمسالمان الحقوق 
تبل ٣١٩٩٥عام ألمانيإ ق أحرى استبيان أثبت،  ١١الثقافيةت الخصوصية 

الإسلامل يرون الأسبان صملهم ممن ./" ٤٨أن ٢، ٠ ٠ ١ ستمثر ١ ١ 
يينإهذا، ينفون ؟./ TVوهناك الغربية، والثقافة الحضارة يبدد حطرا 
يضلا إذآ؟ الأخر محاق أن محب، فمن لهم. رأى لا ١./• ٥ محاك 

كج،اعةمم الاعترافح j حقهم لمسألة اهتام أدنى حاليا لمون الم
حالهو هذا فايإر. دستور ل حاء كإ العامة، الحقوق كافة لها دينية 

بأنهاتعد التي اكالثة الألفية أءتا'-ثج عل ونحن لميه، ممع الغرب، 
لهيرك لا فلمإدا فيها، دور بأداء الإسلام وسيقوم مشحونة، متكون 
دينامنه أكثر محارب، دين فالإسلام إمحابي(؟ دور بتأدية لتقوم المجال 
محاربة''رحضارة منه أكثر محاربة وحضارة محاربا، 

والمسلمين.للأملأم المتعصب، الغرب، معاداة عن هوفإن ؤيقول 
وينفجرأبل يمتد، أن ولكن الإسلام، نحتفي أن اليوم أحد يتوني ®لا 

العسكريةالمواجهات أكثر أن حثاتهم ل الماتو حنرالأت ويضع 
~الأمريكية ماسات الفندل> بول الأسق الأمريكي الكونجرس عفو مع حوار انظرت )١( 

رجببماديغ ، ١٩١العدد اليان، محلة واتنطن، ل لا ل)إّراتيل( تصغ اوسعلة الثرى 
؛آ؛ام)ّتممم>-آمكص*و

عن:ملأ . ١  ١٥>_VTX وسود. داة الثاه الألب j الإّلأم عوفان. ٠راد !ظر: )٢( 
(Reinhard Hesse .) 0 )الأسوع حريان■؛ الإّلأم•، ااعا.و: اصورة Woche ،)0بار؛حا

■TT /٢١٩٩٧/؛.
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الثإلض ولكن والغرب، الشرق تكون؛؛j، لن المتقبل ل احتالا 
ا.االرمب!اأ هوالعدوالمتنامي فالإيلأم والخنوب، 

الغربية كمهدسات والإنسانية العقلانية أن هوفان يؤكد كا 
الإسلاميالدين تأدتها كإ قيمة دان حياة إل النامحى تهدي أن يمكن 

للعقلأنيةالمستنثر الحكم أن يتحققوا أن الناس يستطع لر ارهل فيقول! 
قنابلفيها امحتخدم، وحنتن ءاليت؛ن حر؛؛ن يمغ لر والإنسانية، 

مدنل المرسن عل الامحزاتيجي والقصف النوؤية، والقنابل الغاز 
التهديدمع التبادل الريح عل مثنية استراتيجيه هل يردن، مثل 

٢.أفعلاا١ لن ولكن أستمر، أن يمكنني عقلانية؟ تعد النووية بالإبادة 

التعمية!الغربية العقلية لدى الإسلام إدانة عن هوفإن ؤيقول 
الأوروبية،الحقلية س يتجزأ لا حزءأ الإسلام إدانة ارأصحن، 
الحربيةالصليبية الروح السابقة الفجرة الزائفة الأفكار وشكلت 

يأمناما وليس الحديثة، أوروبا منها وليلت، التي التسامح، عديمة 
الأوروبيةالإمثريالية عن إعلان كاول الصليبية الحروب طبيعة اليوم 

كانهدا، ومع الميحية، نان وممثاليات كل بقدمها تدوس 
تلأْ«ص.مما المتقبل عل سوءا أقل الانفعال ايراُث، 

سانسارل الفرنسي الباحث كتبه ما الوصوعية الأقوال هدْ وس 
والتغريب(آ؛ا،الثورة اللفية؛؛ن متقبل ~ )الإسلام كتابه ق برو 

.١ ب ٢، • ٠ • عام الإسلام ،  jl،iy>مادْ انظر: ( ١ ل 
.٣A-T^•السابق. انرجع اطر: ر٢( 
اوابق،صا<إ.الربع اظر:)٣( 

الدواماتهعهد ومدير القانون، أبحاث إدارة ول الناب، العلوم ل دكتور *و 
ميا-ىطومحلل الياب، بالعلوم متخصص محام وعر بماييس، الفرض الجو-تاب 

والعريهءالأسلاب الدوامات ل أمتاذ ومحو الياب، ابغرافيا عل تركز حيث 
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الإسلامصد واكضياله البمررة عثر الهجإت مهدمته ل وكشف 
عمئالدين هدا انملثs ءما ت كتابه هدف عن فقال لفى، البمنهجه 
إليهوينظر عدائيه، غالبا سلبية صور محرد كونه يتعدى لا الفهم، 

المعاصر،العالم ْع التكيف* عن عاجزة جاهلية ملقية ل متقوفر بأنه 
ليسالإسلامي له يتعرض الذي المصهلغ؛العدائية الخهل هدا 

صرح٠ الميتولوجيا من بنؤع العصور مر عل الإسلام أحيط إل جديدا، 
شباط/ل الفرنسية الكلية ل الافتتاحية محاصرته ل أرنست 

عليهامحكوم الإسلام لحكم الخاصعة الشعوب* أن م، ١٨٦٢فراير
الأباطلتداول يتجدد اراليوم ويقول' ،، ق نفع بأن 

لمصلؤة لهم من ويتنافس محتلمة، الأفكار؛أساليب معترك ل الملقاة 
لالخطيرة الاتزلامحات أدت وقد لها، والتهليل تضخيمها عل نشرها 
٠،٢والإرهاباالوالأصولية الإسلام بين لبقة بهلريقة الخلهل إل المعال 
حلالمن الحاصر، العصر ل الإسلام بإنصاف برو يتناول كإ 
~رخمهالوهاب عبد بن محمد الشخ الجدد ومنهم المجددين، نحارب 

التيالإصلاحية دعوته وواصفا محللا دعوته وعن عنه ويكتب الله- 

كتلوناحامعة ول ستراسجويخا ل القانون وجامعت ديكارت، باريس القانون جامعة ًل 
النثارأيضا ومر والخامعات• المعاهد محلف ل المحاصرات من المديد تدم ارشلونا، بل 

الفرنجة،من مزجم؛ والكتاب الغرنية. والمرمات السياصيإن من لكثثر الدبلوماسي 
وثاكديالرياءس،ا العزيز عبد المنك مكتبة منشورات من والإنجدزية العربية بلغتيه وهر 

والصوراللفتة، عل العدائية ١لدئية الهجان ظل ل ولأسيا ب، والقرا،ئ إليه الحاجة 
والحاعة(.الئنت أهل الطض)منهج الهج عن ١ل٠lليةالخاطة 

ميلوجيه ترجة والتغريب، الثورة بتن السلفية متقبل ~ الإسلام برو، صان ثارل ت اننلر آ ١ ) 
.١ ءسه <، ٠٢٢ ١ ٠ -) ٠١ ٤٣١العامة، الُ;يز عبد اس مكتة الرياض: انمي، 

.١٨ص٧١-اس، الرجع ر؟(اظر: 
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تصويرهحاولت التي الأكاذيب من لكثير تعرصت بانيا انتشرت 
صحوةقاد و1ن4 ومحددا، مملحا سلفتا ^١ ٥٥وليس مذهي كزعم 

بومطيتهالصحيح الإسلام فهم ل الفكري الحموي حالة لتجاور 
ترفضحقيقية إسلامية دولة بناء أحل محن السامية، ومبادئه السمحة 

قمعا، والعقل الدين تناقض التي والعقدان والخرافات البيع 
الصحيحوالفهم الإسلام حدوة فيها تراجعت قد كاث حقبة 

لحركةرائدا الوهاب عبد بن محمد عد رايمكن ت فيقول الدين، لتعاليم 
لاحقاؤلورها تساؤلات مسبقا طرح لأنه الإسلام، ل الإصلاح 

حداثيون،وأحيانا ، إصلاحي؛ن تسمية علتهم أطلقت، الدين أولئلث، 
بأنهالوهاب عبد بن محمد فكر تحدد حديدا، مذهبا كونه عن ويعيدا 
الإسلاميةالإصلاحات حملة إل الوهابية تنتمي إصلاحية، حركة 

التيالإصلاحات هذْ إن الميلادي، عثر الثالث، القرن نهدها التي 
بالنسبةالنهمة عصر تثبه الإسلام إل بالنسبة القول صح إذا كانت،، 

أنفكره ق الساندة الفكرة وكانت، الأصول، إل العودة أوروبا؛ إل 
إمحابياتحديدا محبذ نجد ثيح فكر كان فقد حامدا، ليس الإسلام 

٢.فقءلا<ر 

عبدبن محمد مع التجديد حركة فعليا ررانaللقتج أيضا؛ وقال 
نيجيريامن أيقفل مثالا أفكاره من أكثر ه نفهو وثكل الوهاب، 

إلالعودة سافه أول كان الذي الإصلاح، حركة الصينية الهند إل 
تماسكعل الحفاظ بغية حيويته؛ كامل يسترمع كي الإسلام؛ أصول 
البناءتحديد بذللمثؤ القمود وكان وازدهارها. الإسلامية الأمة 

الخامل؛التعصب، الهدد الإسلامي للمجتمع الأحلاقي الاحتإعي 
اوابق.صبا-أ-ها-أ.الرجع )ا(ا;ظر: 
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ومتصيا،مفكرآمتعصبا نجد شخ يكن لر والأن٠ماذات، والفردانية 
لكان لقد الحقيقي، الإصلاح راني كان بل خصومه، صوره ما وفق 

.٢١١٠١إصلاحية محاولة أي مع يتناقض ولر الإصلاح، أماس 
التوصيةإل والتحاليل الدراسة يتجاوز المرسى اككر هذا إن بل 

حقيقةعن النصف، هدا أقوال ل يكثف، مما يكون، أن محب بإ 
نحاهالغرب، لدى المربع صناعة واير وعن للغرب الإسلام منامة 

هذْأيامنا ل الضروري من ءإنه يقوون حيث، واللمز، الإسلام 
اعتإدإل الدعوْ محلياما ل محمل التي الإصلاحية الحركة تنتثر أن 

فالردالحداثة، عالر عييات لواحهة الإسلامي العالر ل الاجتهاد 
الخوارج،يتعص، يدكرنا الذي بالإرهابإ ليس التحديامحت، هذه عل 
القيمعن والتخل الإسلامية الهوية فقدان يعني الذي يالنغريسح ولا 

حلولإمحاد عل يرتكز الذي الاجتهاد هو الرد بالإسلام، الخاصة 
الإّلأماارأأ،.وعقيدة نيم احترام عل بل المشكلأيتح، مع تتكيف، 

أنبتكرار ويوكد مواصع بعدة يثرهن كتابه ل برو وثارل 
انالإنكرامة عن يداغ لأنه حميعا، الإنسانية حرمة ق الإسلام 

الثنرية.تحتاجها التي الروحية القيم وعن 
المصالحينودعاته العفليم الدين هذا عن الإنصاف، ميدان ول 

الإنصافمحال ل سوا"؟، تانيا الأمريكية البريطانية الباحثة كتبت، 

,٣١•٣-١  Y_. ،_UIالرجع انظر: )١( 
الخال:الرابط ، ٢٢• ١ ٢ ا/ ا•/ بماديغ الدية، سٍفث ل برد، ، jUثارل ص ممال انظر: )٢( 

349688/http://www.al-madina.com/node

منكانت والأمريكية، عودين والالريهنانة الشؤون ل متتخصمة ّياب محللة م ناسا )٣( 
الخميةا'ت، الو.اصدتاء جعية تدمتتها الش الكندية الشهادة اءد-اد ل اسّهموا لدين اض 

j )نوكا:  (www.foca.net بمجلسءالشاية اللجة ءغ١ما الخي الامتاع ة جل
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الوهابعبد بن محمد عن فقالت الإصلاحية وحركاته للأسلأم 
يعافالوهاب عبد بن ررمحمد الإسلامية؛ الإصلاح حركات كإحدى 

قفيالدي الرحل وهدا العامة، العلاقات ق حقيقة مشكلة من 
الشركمن العربية[ والحزيرة المملكة نحليمر محاول وهو عمره حل 

منيعاف كان مكة، أبواب عل والبغاء والحر الأوثان وعبادة 
حوليةالالحرية الملكة داخل حتى به، يقوم فيإ والتشكيك، الطعن 

منالكئبمرون مضرا، تاشرأ يإرس أنه بحجة العرب[، ]جزيرة 
الحاريةالأحداث، عل يلومونه بالغرب، ارتبهلوا الذين السحوديين 

.٢١١الآن«

منللهجوم الوهاب عبد ين محمد تعرض رالقد أيضا! وقالت، 
المنحمن نصيبا ولياحدوا لعيوا بمناصبهم يشبوا الدين العلياء 

وكانعليهم، يرد لر أنه غر مكة، ق تقدم كانت، التي والإعانات 
كانحيث، اكاؤخ؛ ق له توى مأدنى إل ترا-»ع قد أنداك الإسلام 
أحذلهم سح حهليئة لأي الشخص ارتكاب أن يعتقدون الخوارج 

الحمديةأتلع وآمن الهللقة، الحرة بالإرادة القدرية أتباع آمن يينإ ماله؛ 
للشمسيجدون البدو فيه كان الذي الوقت j، المْللق، بالإلزام 
عبدابن يريده كان ما وكل والهلمع، ال الفوانتثر والنجوم، والقمر 

الملكتملاد تبل وجدت الوعاب عبد بن محمد دعوة بأن ؤيلاحغل الأمريكي• ~الشيوخ 
زدرس ممن كثترآ أن ذكرت ند اثها كإ معرض، عليها فات مما وهدا نيإ كررما التي 

واكفمراالتكضر أحداث بعض بحكم الوهاب عيد بن محمد لفكر اللوم يوجهون الغرب 
الإصلاحية،الوهاب عبد ين محمل دعوة عن التاربجية الحقيقة تفقه لا قلة  ٢٠٠٢١والصواب 

واللاحق.السابق j كلرف معالحتها وحجم 
الرابطالوهاب؟ عبد بن لحمد الوقت بعض بعترازت مقال سو، تائيا انفلرت )١( 

http://\vww.islamdaUy^rg/ar/alwah
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الاجتهاديفضل كان وقد واحد، باله الإيإن أي هوالتوحيد، الوهاب 
الحاجةعل وشدد العاصرة، بالقضايا نحتص فيإ المنطقي أوالتفك؛ر 

نآكمرلا مم-،؛ حيث القوة• لا القاش عل وأكد والتعلم، المعرفة إل 
الرجلهذا نصم، إذأأن الصعثط من يرتكبها. حمحليثة لمجرد ملم أي 

جوهرهإل الإسلام يعيد أن أراد الدي الرجل إنه والعناد. يالتْلرف 
بالقرآنالتقيد واختار والبيع. الشرك من الأرض ليخلص الحقيقي. 

ويجدونالمشعوذين، يعبدون الناس كان ولو غرهما، دون والثقة 
للبغاءالمال ويبدلون علانية، الحنى الشن|وذ ويإرمون للحجارة، 

كانؤإذا ملمن، يكونوا لر اؤلة ؛بفهم الكعبة، ساحة ق والخمر 
ثمةهنالك كان لقد بالفحول، ويتعلقون الأولياء يبجلون العلمإء 

٢١١.سرعة(( >uJ التو احتفى لقد الإسلام، دولة ق خطا ثيء 
والكراهية؛الصواع 

والاجتإعيةادية والاقممبمالسياسية الدراسات لمركز دوة نق 
ق)الإسلأموفوبيا تقرير خلالها عرض أنقرة، ل )سنتا( التركي 
دولة٢ ٥ س باحثا  ٣٧بمشاركة المركز أعده الذي ( ٣٢٠١٥أوروبا 

ءق_إازدادت التي للإسلام العادية التحركات وناقش أوروبية، 
.٣٢٠١٥وأكتوبر فبراير ل باريس هجان 

أحدوهو حاففل، فريد مّالزبورغ جامعة ل الأكاديمي وقال 
بالإسلأموفوبياالاعتراف، ينبغي إنه التقرير! كتابة ل المثاركن 
الدولق الوطنية الإحصائيات كافة إل ؤإصافتها كجريمة، 

إلالوصول من يتمكنوا لآ أنهم إل السان هدا ل يرا مالأوروبية، 

ارجعانفر: )١( 
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أوردثا■عموم ل الظاهرة 7اذْ يتعلق ءت،ا موثوقة معلومات 
الملمنصد العنصرية أو الإملأموفوليا أن حاففل وأوضح 

مواقفأن مبينا كجريمة، كبم بشكل ؟٦١ محرف غر أوروبا ن؛ 
بعدعدائية أكثر أصبحت المسالمان نحا0 الأوروبية الحكومات 

هجء١تبارصل١،•
والموضوعيةالمنصفة والأقوال البحثية التقارير من فالنإذج 

التطرفمن مريدا تكشف وهي كثير، من قليل الكتاب هدا ل المدونة 
ومعوغرم• المبحث هذا ق ورد كإ والسالم؛ن الإسلام نحام الغريٍر 

حالإصلاح يتطلب معالحته أو الغربي( التعصب هدا مواجهة أن 
ميلادعل الحاد الحمل ذلك ومحن أولا، الداخل من الملمين 

علميةومتعددة متنوعة حوارية ومراكز دولية إسلامية مؤسسات 
وبالهلحوالغرب، الإسلام ؛موضوعات مهنية ؤإعلامية وفكرية 

الهلرفين(كلأ من ثالث كقهلاع حكومية غر مستمله الوسسات فكون 
بلوفاعلميه، وحيادية قوه يعهليها سوف سياق— —كإ المستهواع بقدر 

الهلرفين.من الشعوب بين رابهله تكون أن ويمكن 

الإسلاممع المراع المتعص، الغرب افتعال فإن سبق لما ؤإصافة 
المتعصبينالتماري، الدين ورجال الساسة فبل من جليا فلير وشعوبه 

قيل،ذتم، من بأوضح وذللث، ، ٣١٩٩٠السوفيتي الاتحاد سقومحل بعد 
عشرالحائي، أحداث بحد والكراهية المراع النمولصناعة وتأكدهدا 

،hnp_Lly/2hwNyllاكاو: الراط /\\'^. T/yrباريخ ث، الخزيرة اظر: )١( 
اس:الراط ٢،(، • ١ ٦ / T• /Tْ باريح لاين، أرن الوطن واظر: 

http://alwat_com.sa/Cullurc/NewsPetail.aspxVArticleID=257i93
=7.10
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٣٢٠سمر من  اكر|عصناعة أدوات وأخطر حدته، وزادت  ٠١
حكوماتمن ممر إل مسبباته بعض تصدير الغربا لدى والكرامة 

فيهوما التصدير لهذا قابلتها مع "ولأمتا الإسلامي العالر ودول 
بالوكالةالخرب ل الهكومات هده لتقوم اكالح"، تقاطع من 

نسمتهيمكن فيا بالتال وتقع الأمفا" "مع الغربية وباروية 
الشعوبب؛ن تفة وأزمة داحل أمض منامي كمازق الص—رلع( فخ ئ) 

ممرل الإرهاب( )حرب يني ما حرب هوواقع كا كوماما، حو 
بالوكالةالحرب تلك عل ترنبج وما خاصة، الإسلامية الدول من 
الإنسانلحقوق خطثر وانتهاك وا،لادية العنوية بات للمكتهدر من 
أيةمنها نحرج أن بمب حرب وهي الجن• أو القتل خلال من 

وأزمةمعقدة داخلية أمنية أزمة إل تحولت، لأما فيها، دخلتا دولة 
ممرأميتا صنعت أما تعقيدها ق ويكفي وال،حتكوم. الحاكم ب؛ن ثقة 
ب؛نالكراهية من يزيد ما ففيها دولة؛ لأية الوطنية الوحدة يقوض مما 

يفحوسوطه الإرهاب حرب مى نأن وحى وحكوماما، الشعوب 
منحال باي هذ-ا بمي دلا الكثرىا قل المغرى للدول اكرنع 

الذينومعاقية للمكفرين التصدي عن الحكومات تكف أن الأحوال 
٠الرئية الدماء ينبيحون 

الفعلل معوما مع تورطت التي الإسلامية الحكومات فهل 
الخارجيةالسياسية ا،لكاب بعض أن تدرك الفحل أورد الامتفزازى 

نحالفاتعل حصولها مقال الوهمية الحرب هدْ س تحققها التي 
ميتاتساوى لا الحرب هذه أن ك،ا مستقبلا؟ بما تغتني لن دولية 
بعدولاميإ والمادية، المعنوية الفخمة الداخلية الخائر حجم أمام 

بعدفيإ العربية اكورات خلال من الشعوب لصالح القوة تحولات 
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المتملالضروري الاحتياج ظل ل كذلك ولاميا ، ٠٣٢ ١ ١ عام 
الإيرانيةالتحالفات الصادقة وحماعانه وأفرادْ وتشريعاته لالجهاد 
دونوحدها كافية حكوماما نحاه الشعوب من الثقة فارمة الغربية. 
وبرامجيمشاريع الحكومات قبل من الفلر إعادة أهمية ق سواها 
الإسلامي.للعالم توردة— مبرامج أو غربية —برؤية اكدرة الغرب 
بحضارتهذلك؛ وقبل وشحوبه، بدوله مهم رقم الإسلامي العالم إن 
منبالرغم الإنسانية بحق العادلة وتشريعاته ودينه وأخلاقه وقيمه 

قداليوم والإسلام الغازي، وليس الم١صيين القرuن حلال، الغزو أنه 
وقيمهمبادئه تمدد واغ حلال من الدولية المعادلة ق رئيسا رقإ أصبح 

لمبادئهوالانتشار للأسلأم الانتصار وهدا القائمة. مقته وحتمية 
ؤيتجلنحاهه، المتعصبة الغربية الأفعال ردود عن يكشف مما وقيمه 

لأساسيا مريكا يكون لا بأن لإقصائه القوية المحاولات ل ذللث، 
لالأحداُث، مجريات يرى والراصل واستقراره. وأمنه العال؛ قيادة 

الدينمدا \.ؤ*وجوآ لتهمّيس الأصعدة من كشر عل الحاد العمل 
ء للمقلحوار أي سيعرصن ما وهن.ا وقضاياه!؛، حقوقه!؛ ونحاهل 

ق١للوإ؛، اللام بجعل وبالتال والكراهية، انمريع يوجج ما وهو 
حهلر.

الصراع!وصناعة الإيرانية الموصى 

وصعالعربا العال؛ دول محغلمم من الاحتلال حرج عندما 
والدمارللمغوضى متاحا لتكون ومتنوعة متعددة موقوتة قناز 

الهكوماتمن عنه يداو مناعة ذللمثج ومن التهلقة، دول تقبل ل
حوالالدول هده من كشر فحاثت المستبدين، والحكام الدكتاتورية 
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وضعول ماشر، وغر ماشر غربا بدعم الزمن من عفود خمة 
فنالثقة عدم والتال والاحتقان، الفقر يؤده واقتصادي مسامي 

العربيةالثورات قيام عن الواقع هذا أسفر وقد وشعو7ا-ا، الحكومات 
صنائعهبعض مع العصب الغرت وعمل العربي(. بالرفع الوصوفة 

الثوراتتلك إحهاصى عل ها نفالحربية الحكومات يححض من 
وهووالدول، الإقليس والتآمر المّبي، بالمال وذلك ارها موصرف 

الأءل،إعأمام الحليجي الأمن خلهر وكشف والخموم الأعداء جزأ ما 
فوصىفعلها وردود التآمرية الأفعال هذه من المب' ليصغ العالمية! 
هولما ومرشحه اإحريإ الح١لم اقهنار معفلم تود عارمة وأمنية سيامية 

أكثر.

لديهوالحروب الصراعات ترعة ؤإرصاء الهدف هدا ولتحقيق 
المرنعإذكاء عوامل من آحر عاملا وجد له، المنافس ؤإقماء 

الألةالتوسعيةC الطائفية )إيران دولة أمحبمحت حيث والحروب، 
الإسلاميةالأمة عن منشقة كدولة النهلقة j( للمربع التفيدية 

والصراعاتالفوصى من المزيد عل يعمل مما وسياسيا، إيديولوجيا 
أوالخلاقة، بالفوصى امحتراتيجيته لتحقيق والأجلة العاجلة الهلماشية 
رايس(الأمريكية)كونداليزا الخارجية وزيرة تمية البناءة، 

—والحلجالحربي، الحالم دول معغلم استهداف j( أم— ٠ ٠ ٥ عام 
الشحوبإرادة احتتلماف إل( إصافة الإيرانية، بالفوصى تحديدا— 
يامية.الوحرياما 

دولةj( بالتحديد وواشنطن عموما التعصب، الغرب ووجد 
الإيرانيةالاسراتيجية أن ولأسيإ المرنع تحقيق ن، بغيتهم إيران 
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عنكتب وممن الغربي(، المربع صانع أهداف مع تتقاطع العدوانية 
حليفةنبيل التصرانر الباحث والعربية الإيرانية الامراتيجية هذه 

الئئة(،أهل عن)امحتهداف  ٠٢٢ ١ ٤ عام الصادر الشبمر كتابه 3، 
الفقيه،ولاية حلال( من شيعيا منعهلفا تمثل الخميني ثورة ألت( ذكر وفيه 

العربية،الأنظمة صد للأسلأم الممثل ها نفباعتار إسلاميا ومنعهلفا 
اسراتيجيةاعتمدت فقد المنهلقة، ل سكانية أقلية تمثل ايرايت( ولأن 

استغلال(ت يل بإ امراتيجيتها وتتمثل مصداقيتها، لتأكيد هجومية؛ 
والتهديدبالسلاح التلويح هلينية، الفلمالقضية استغلال الخج، 

والكيانالغرب، عل اللفظي التهجم والصاروحي، النووتم( بالرنامج 
الشيعية،الأقاgت بواصلة الثنية اض اختراق المحتل، المهيوف 

حلالمن الحيوسياسية قوما إبرار التثة، أهل أوساحل ق التشييع 
هرمز.بمضيق التحكم 

الخليجالشيعي؛؛ن القوس إقامة إل لذللثج طبقا إيران عى ون
المهيويوالكيان الغرب بدعم بمفر منرؤع وهو والمتومْل، 
مباشرة،وغر مباشرة بطرق المنْلقة ل الأقليات دعم التزءم؛ن 

الأقليات، تحالفحلال س الكبر الثش الخم باختراق مح وي
العربيةالدول فقهت، ولو أقلية، ( ٥٩وعددها)داخله، نعيش التي 
التوجهذات التركية الحكومة أزر من لشدت  ١٣المحيتد التحالف، هذا 

يتحالفقفقومي أو ءالإز٠ بنظام حكمت، لو تركيا لأن الإسلامي، 
صدنا.الأقليات هده مع 

هونقودهم، تحته أو الشيعة بيد المرق ل لهلادتs الوصع ؤإن 
المحيهلة،الأقليات ْع التفامنة الإيرانية الأستراتيجية ق أمامحي أمر 

١٧٩



ونحظىمحها، اكخو إل وليس تم.زها إل بلون حطه وهي 
مصالحهم؛ل يلتقون وهؤلاء رو-ي، - غربط ودعم إسرامحل برصا 

الاعتداءاتمع الأمريكي فالراحي / بينهمر فنا احتلموا ؤإن 
قتمانع لا واثغلن أن العربية للحكومات أكد جثراما عل الإيرانية 

مصالحها!وفق تسير أما دام ما الإيرانية الفوصى هذه 
إروغريية عربية كثيرة مقالات كتبت الوصؤئ هذا وعن 

مستقبلعن تكشف متعددة شخصيات من عدائية إيرانية تصربمات 
الصراِعلهدا وتعزيزه الغرب صناعة حلال من بالدماء، مصرج 

أدتمول ~دون بمهم الطرح هدا ولعل الدموي، الهلائفي المامي 
الإسلاميةالأمة حماية عل والعمل باض والشن الأمل ببعث نحدير~ 
بالعقيدةوالفكرية والمعنوية المسية وحمانتها مناعتها وتقوية 

تيهأهمية إل إصافه جهادية، قتالية عقيدة من فيها وما الصحي،حة، 
الإغاثيةالخارجية الأذرعة تعزيز ل فعله محب ما إل الحكوماين، 

واليامىالعسكري الحاو_، إل إصافه والعلمية، والدعوية 
أنيمكن لا ائها- فمن -بالرغم والعقائد فالأفكار الصاحب،، 

الحروبأن كإ والفكر، العقيدة من المجردة السياسات؛ مزمها 
ؤإغاتيةودعوية إعلامية معنتة موات دون الخصوم مع والمعارك 
الأهدافكامل محقق لا والأفكار والقلوب العقول، بكسب، موجهة 

والدفاع.الحايةو١لحصانة من 

ياميوالالعقدى الإيرال اكمدد عن لاين أون الخليجية كتبت، 
الخطرعن وفيه ف؛ض~ من ض ~دمدا الُرية العواصم عقم، بل 

كوراصاتسلوص يرم لمال: ، ١ ط النتن، أمل است،الاذح حلنة، نيل : ٠٠بممرانظر ر١( 
دالآيحان،،؛ا،؛م.صْ؛-ا'آ.
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ءاعتمالإسلامية؛ الأمة مع الشيعي المرنع ق والقائم الداهم 
إمراطوريه،أصحنا بلائه أن يوئي عل الإيراق الرئيس ار تم 

التهلمة،ل الإيراق النفوذ معارضي وهاجم عاصمتها، بغداد وأن 
هنفالوقت ق وداعيا إيرانية، الأوسط الشرق منطقة كل أن معتبرا 

للتجزنة،قابلة غر والعراق إيران جغرافية إن . إيراق-. اتحاد قيام إل 
وسقف،.i أونتحد. معا نقاتل أن إما لذا للتفكيالث،، قابلة غر وثقافتنا 

الخيل،والعثإنين والإلحاد، والتكفير، الإسلامي، التطرف بوحه 
والمهيونية1الوالغرب، والوها؛يين، 

الخالالإيراق الخطر عن الأوّهل الشرق صحيفة ونثريت، 
والشامالعراق ل الإسلامية بالدولة مي يتما أشد وانه والقائم، 
الأمور؛أصبحتا ررس ؛ — الصحيفة وصف، —صح )داعش( 

الأنفةالعربية الدول هده ل الإيراق فالتغلغل تعالج(، لا )فالج 
نجاوزطائفي، أماس وعل والثمنء ولبنان وسوريا ]العراق الذكر 

ليسإذ حقبة سيدخل العربير وطننا أن ويقينا ولذااك، الحدود، كل 
إنالصفوية، الحقبة اّتهلالتا ما بمقدار ستطول فايراتية، فارسية 

هزاوبكل الأسترحاء هل.ا وبكل الراخي هذا بكل نتصرف بقينا 
يتنقل؛؛نصليإق فامم العلرزان هذا يبقى أن جائز غير إنه • • التردد. 
وليالوتكريت، بغداد وبين سوريا ق القتال وجبهايت، ودمشق حييا 

الحربصاحبة هي إيران أن معناه فهذا العراق. ل القتال وجبهايث، 
الأمرحقيقة ق وهي العر؛ي؛ن. البلدين هذين ق القرار صاحبة وهي 

موتععاصمتنا، وبغداد إيرانية منطقة الأرط الشرق بعتوازت مقال روحال، تثار م انملر؛ ( ١ ل 
اكال:الراط لأن، أئن الخليج 

httpاهسا/:ecjonااne.n،•t/أء/Walticles/l425.ه2ل4ة
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العربوأن وشيعة، مئة العرب أن معناه وهذا كذلك. 
الولجمهورية قبل من سمون وعلويتن، ننة السوريين 

الحزارحنجر تنتظر التي لكلنا٥ سقون كلهم العرب وأن الفقيه، 
ومنالتأكيد من بد لا ... قصرة(!واليد بصرة )انمن ت وسمون 

فإماإيران أما عابرآوموقتا، خطرا يشكل داعش أن عل تردد أي دون 
الإرهابي،التنظيم هذا من أحْلر إيران إن استراتيجيا• حطرأ ثثكل 
والانثغالالتقليم هن.ا عل التركيز محوز لا فانه ولهذا مرة، بألف 

الخدود،كل محاوزوا الدين للايرانين الغارب عل الخل وترك به، 
ومعروفة((را/واضحة وأهدافهم تهللعامم باس والدين 

علالإيراق والخْلر الرامحى الشيعي الأنشماق، هن'ا وعن 
بأبعادهوالعكري السيامي الواسر فان ودولهم لمن والمالإسلام 

وتعملهعملته ما إن ل الإسلامية، الأمة عن حروحهم يوى• 
وسائليعفى عنه كشفت مما الحج مواسم ق الإيرانية الحج بعثالتح 

وحدهلكنا الهج، أتمال، مثر عل التشويش محاولات من الإعلام 
أحداثبافتعال وقتلهم بل الأمة، من الثنة لأهل العداوة ثبات إق 

الدمويالتاريح من مواضعه ق معروف هو ك،ا معلومة وحوادث 
محولممن الخبثربثأمم قال هدا وق الإسلام، أمة عن المنشقن لهؤلاء 

التعاونمنقلمة دول لكمة محتمع أن '؛أرجو الإسلأمت إل التشح من 
كبثر،سياسي تأتمر فليلك المقلمة، من إيران إحراج عل الإسلامي 

ابق•دولة ووزير ثئامة، وونير إعلام• وزم الأردف• الكاتب القلأب،.. هوصالح الكاتب )١( 
بصراحة..بعتوازت وا،لقال واثربز. للأيحاث عردية الايبمومة أماء ملس وعفّر 

.٢٢ ٠١٥مارس ٥ بتارح الأوسط. الشرق صحيفة مرْأ بألف من)داعش( اخهلر إمان 
اس:الرابط 

http://cutt.us/0c9D
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الإيرانيةاليد إطلاق حيث اكاوصات، بعد جرى ما ذلك ؤيوكد 
دولوبتأييد وعسكريا وأمنيا سياسيا يالمنهلمة لتعث مكشوف بشكل 
أمميلدعم 

وأمريكاالغرب إطلاق عن حليجية شؤون صحيفة كتبت 
الغطاء-مزين وعن الم، العار j الإرهابية الإيرانية لأيد بالتحديد 
تفعلهفيها الشرعية الصفة إيران بإعطاء الإيراق للعدوان الأمريكي 

المفاجئةالخطوة اركشفت ت الصحيفة كتبته ومما المنهلقة، ل إرهاب من 

مديركلأبر، جيمي عن الصادر نوى الالتقرير عنها أفصح التي 
قوائممن اللبناق اممه وحزب إيران برنع الأمريكية، الامتخبارامحت، 

قريتاوالعلانية للنور متخرج أما يبدو جديدة، أسرارآ الإرهاب 
(١ )٥+ دوله ومحمومة إيران بين النووية المفاوضامتج مالف نحص فيإ 

تنازلأيتحتقديم مراقبون ورجح المتحدة... الولايات، رأسها وعل 
الرئيسذكره وهوما والإيراف الأمريكي الهلرفن مصالح؛؛ن وت؛ادل، 

النوويلرنامحها إيران تحميد بطليه علانية أوباما باراك الأمريكي 
وبنيتهاالنوؤية للقدرات، تفكيكه أو تدمارْ دون سنوات، لعشر 

الثنة،بإضعاف ؤإيران أمريكا ؛غ، الشركة الصالح إن التحتية... 
الطرفتن..٠وحدت، سنية قوى فيها التي؛رزن، العربي( الربيع وثوراُت، 

احتإلمن يكثفه وما الإرهاب قوائم من الله وحزب إيران ؤيعدرغ 
التيالعربير، الخليج ادول، واضحا ماJيدآ معلنة غر صفقات وجود 
الشيعيةوالميلشيات المتشددة والخإعات الإيراق التمدد من تعاق 

بلبإ، فمحهدا ليص واليمن. بالعراق خاصة إيران، من المدعومة 

الإ"؛مارتتوانظر: •  http://biLly/2eWC8Kg;_lاراط ت، الخرير؛ انظر; )١( 
( 1 .(RT اص: رراطhttp;//bit.ly/2e8xkjD.

١٨٥



ندمثرعل الاتفاق نمول عدم حالة ل النووي لح للتبباق ينذر 
ودْلرحمؤقتا، تحميد محرد عل فقط والنهس الإيراق، الرنامج 

الأولويةلها إيران مع شراكتها أن اكحدة الولايات، ترى هل اولا ن
،.الخاوج؟ااأ دول هع شراكتها حاب عل 

الغربصناعة آثار عن ربح طالعت، السيامي اJاحنا وكب 
شخصياتتصرمحات حلال من ايطقة ق \ذط\وتي الإيراق للمرنع 

مسبوق،غر دموي مربع يؤذن تما وهي تقية، بدون هتنوعة إيرانية 
أبهلحي،عل محمد السابى الإيرال الرئيس نائب، به صرح ما ومنها 
القوميالأمن محلى أم؛ن شامحاف عل من الصادر التصريح ومنها 

القوميالأمن متنار نثل من الأحر التصريح ذللاح ومن الإيراق، 
المرمحةالتصرمحات من وغبرها يوني، عل الإيراق للريى 

ءاوماقائلا! التصرمحات هده عل رمتح طالعت، وعلق والواضحة، 
الفترةق الاستقرار من نمهل أي تشهد لن ايهلقة أن الأفق ل يبدو 

التمنة"القول "ويمكن اليمن حني تركيا من العرب وأن القادمة، 
الطرف،من الشيعية الفارسية الإ٠اراطورية القوة و\ن محاصرين باتوا 

المدعومةالإسرائيلية والقوة المتحدة، الولايات من مدعومة الشرقي 
الغرب٠ال٢ا.ق — —أيضا المتحدة الولايات من 

واليتم،الابن بوش لأرض الأئي المثار كلارك رضارد 

الإرعابثرائم من اممه وحزب ^١٠٠٠ رغ أسرار منوازت مقال ام عيد سامية انظرن )١( 
ادال:الراط الخلجية، الثورن صحيفة الآمك؛ت، 

li،tp://aUdialeejaft'airs.i)rg/c-i5582

الشرق،يوابة مرغ حرب؛ إعلا)!، ام شيت حرب إيران؛ متوان؛ مقال رميح، محللعت انغلر؛ )٢( 

sl/3^http;//ww،،al_rq.com/ncws/deta؛
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إيراناعسار وعدم العراق غرو عل احتجاجا منمسه من اسقال 
)صدكتابه ق وتصوراته نحربته عن كتب حقيقيا، تبديدأ والقاعدة 

مبيعا،"الأكثر الكتب قاتمة ق موقعا الكتاب واحتل الأءاJاء(، كل 
قائلا؛العقرب، بوابة بعنوان! روائيا كتابا هذا كتابه إل وأصاف 

ولالخيال،*، رواية طريق عن الحقيقة تقول أن أحيانا ا؛إمكانك 
الأمريكيالإيراق التحالف، عن الحقيقة من لكثير كثف، الكتابين 

لالروائي كتابه حواسي، من الكثير نحقق وقد الثنة، مصالح صد 
الشرقصناعة ل دورها ومن بل الخليج، منهلقة أمن من إيران تمكين 

العربياالعانر من الفتتح وتفتيت، الفوصى عل القاتم الحديد الأوسط 
جيتكينرجون السير قاله ما إصافة المقام هدا ل ثم ومما والإسلامي، 

آم٠ ١ ٤ الموافق م، ١  ٤٣٥عام إل السعودية ق ال؛ق بريطانيا منير 
ذكلضرة قاعة )محاك ايطقة: ق الإيراق الأمريكي الدور عن 

مصالحصد إيرانيا ~ أمريكيا اتفاقا بان الأوسط الشرق ق واسع 
السعوديةتطمثن لن الأخيرة ديفيد كامث، قمة وبيانات الثنة(، 
الأخرى«لرالإسلامية والدول 

حوليةالقادتها التي ية الحكر الحرم عاصفة تكون أن ويمكن 
٣٢٠عام ، منتصف وغرهمالوثنين من اليمن ق، المردين عل  ١٥

الإيرانيةالأمريكية الهلاولة زعزعة ل محع؛ن— حد —إل تحول نقعلة 
العاصفةتكون حينإ المنطقة ل المنوي الصلميى المئرؤع تاخثر أو 

متكامل.مشروع من جزءأ 

النرقمثرؤع ي ودور ~ العقرب بوابة رواية بعنواذت مقال عمر، إيناس انظرت زا( 
التاو:الرابط دل. إسلام ايديد. الأوسط 

hltj)://www.islamdaily.org/ar/democracy/u
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أثملهو ما إل نحتاج الحزم عاصية أن د*ّتابمن مراقبون فثري 
الأيديولوجيالمشروع تعريز أهمتة حيث العسكري، الحانب من 

مناوسع م أيديولوجي مثرثع ميلاد يمض ما لهو السيامي، 
الإيراقالأيديولوجي المثرؤع هدا ،لقابله الخليج ودول السعودية 

الكتاب—.مائة ل سياق —كإ 

يعدالذي  ٠٠٠٢ ١ يوليوه ١ ٤ ل النهائي النووي الأنفاق جاء وقد 
ومنطقةوالإسلامية العرُية النهلقة ق القوة تحولات ق تارمحيا اتفاقا 

السياسةاللمة قواعد ز الكآرى التحولات حث تحديدذ الخليج 
منالمنطقة ل البث بأن أكثر الاتفاق هذا ليؤكد المطقة، ل والعسكرية 

الغربقادة من كشر به صرح ما وهو الغربية، الاستراتيجيات أهداف 
اليدإطلاق حث والصديق، العدو يراه أصبح وما السياسة صيغ من 

واستغلالهاالإرهاب(! ئى)حرب متحن، لتمزيقها المنطقة ق الإيرانية 
—كمثال—٢ ٤ فرانس موسر ل نشر ما هذا يؤكد ومما الراق، الشعار لهذا 

بيانل يوت؛ن فلاديمثر الرومي فالرئيس متعددة، لتصرنحات التضمن 
يتنفسأن الأن بوسعه ٠ااإعالم قال! للكرملين، الإلكترون( الوغ عل، نثر 

قالإرهاب محاربة ؤ، مساهم الإيراق النووي فالأتفاق الصعداء... 
تعزيزؤ، المسبوقة غير جهوده بمواصلة أوباما ووعل. . الأوسهل.. الث.رق 

وتاجالسابق..٠ ل إدارة أي فعلته مما أبعد تذهب جهود إمرائيل، أمن 
شركاتناْع وثيق بشكل الحمل نواصل موف الييطاق الخارجية وزير 

إقليميا،وثاء سفاف دور لعب، عل إيران لتثجح الدول، الائتلاف ؤ، 
ا.الإصلأمى،اُ التهلرف مكافحة محال ؤ، خصوصا 

;يثارح . ٢٤يراض *و؛، رؤيزز. عقال \مب اّة لالسائمة الأنوال عن انظرت )١( 
hltp://g00.gl/csj2rZاس; الراط  ٠٠٢• ١ ه / /U• ا٤ 
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الخليجلدول التمر- صح ~إن الأمريي الخيانة جوانب وتتاكد 
الخليجيالأمريكي ياكحاك والإسدال لها ايجن ظهر بقلب 

والحروبوالصراعات الموصى صناعة عل والأقدر الأقوى الحليف 
عامة،التعصب والغرب خاصة الأمريكية التحدة الولايات لصالح 
رعاةواشنطن أسمته ما صد العدالة يانون صدور يعل ولأسيإ 

٠سبر  ٢٨)جاستا( الإرهاب  يعصثعده والذي ، ٢٢ ١٦
السعوديةعل وماليه سياسية حرب إعلان العالية الإعلام وسائل 
لعقودالدى طويل ومال سيامي ابتراز تقدير اقل عل أو خاصة، 

ليؤكد مما والخيانة العصب من ١^١^ وهذا ا، الزمزر من طويلة 
المهدرة،الشعوب قوة هى الحقيقية القوة أن النطقة لدول دانه الوقت 

حالصداقات زمن وول الحالمات عهد انكشم، أن بعد ولاميإ 
الخمهوريالحزب بين الوسائل اختلفت ؤإن التعصب، العرب 

أحرى،جهة من وترمب جهة من أوباما بذن أو الديمقراطي، وبتن 
بينهإ،الأساليب تنوعت ؤإن واحدة المصالح فاهداف 
فقدانحبنا الخليج، دول بحق مستمرة بصفة يتاكد وا؛غ وهو 
السياميالإملاء سياسة ظل ل المستمر واكخبهل السياسية البوصلمة 
التكاملالسيامي للمشهد الكلية الصورة استشراف وءاّم الخارجي 

الصداقاتخدعة الخليج دول فيها عاشت حينعا مفت، عقود عر 
ولبعضالسياسية للأنفلمة نحدير من ذلك، عل ترتب وما والتحالفات، 

الذاتية.القوة ياساراتيجيات العمل عن سواء حد عل الشعوب 

كذلكأمركا واكدت م -زاعم ق الشبة ّن الأمجركان اَتفاد )١( 
عترالخالي ذكرى إحياء أصح حث الهولوكومت، حول مظلومتهم تضخيم ل باليهود 

الأمريكي.النظام بإت عن وبمه سنوية مظلومين أمريكا ق  ٢٢ ٠٠١سيتمثر من 
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الخامسالممث 

الإرهئبضاعت من جوانب 

والحطالإسلام صد الغربي( والتحامل نا، أنفنخلخ لا رادعونا 
إلالتفوؤ، وعقدة الخوف نحول، أن يمكن لدرجة وصلا شأنه من 

للأسادمءا.عدائي عف 

٢٠عام الإملأم - هومان )مراد  ٠ ٠)





خلالمن اكر1ع صناعة عن يكشفان والراح الثالث الحث 
منوالوصوعية جهة من العصية الغرية الرسمية التصرمحات 

ناجوأن4 وصناعه، المريع عن حماس تضمنتا ولد أحرى، جه؛ 
يكثم،لأنه لهإ؛ مكمل الخامن الحث، وهدا استراتيجياُتح، عن 
لوالا٠ان الإسلام مع للارهابط المناعة من أخرى جواب، عن 

بالوامرايتح.يتعلق ما خاصه الحاصر العصر 

الغرب،؟يريد ماذا ْهلروحات السؤال هدا يبقى المبحث، هدا ول 
ال؛احث،ق الصرنحة الأقوال ل ورد ما ب، حصراعا يريد هل 

خلالمن الوا؛غ أرض عل تتأكد المريع جوانب، وهل السامة؟ 
البحث،؟وهدا الواردة الوقفان، 

ييعلا بإ يدرك الغربية والاسآراتيجيانه السياسان، ل اكامل 
الحروب،،بافتعال لالمراءارح متقنة مماح هناك أن ، ؛JdjUمحالا 

تؤكدهمجا وهدا الإسلامي، العالي باستفزاز الماحق الإرهاب، وصناعة 
التالية؛الوقفان، خلال من سيتضح وما الحقائق، 

الإرهاب:يسمى ما على الهرب الأولى؛ الوقفة 

هوعدمخاصة الإسلامي والعالي العالي يواجه الدى الكبر التحدى 
المححاكيامحلي ليكون ا ر واضح بتحديدعلْكب المصْللح هدا تعريف 

كلأن يلاحظ حين، الإسلامي، الع١لا وكدااثs الغرب، قبل من معه 
الداخلمن خصومه صد الشعار هذا يرغ أصح لدل، محالف أو دولة 

إفنيل• بحيث تعريفات، ( ١١٠)وعثرة متة من اكثر إل الإرهاب تعريفات وصلت ( ١ ) 
الفكرق إشكالية ماjة، J١عل اتغلر؛ تعريفها. محن أصهل الإرعاب ظاهرة وصف 
م١  ١٤٣ للشر، سان بيروت: ، ١ ط للمفهومحات، العاصر التل ل الاضطراب - ال٠ربي 

أم(،صخه. ٠١٠)
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الخيالإرهاب؛أنظمته بمكافحة وصف ما أف يلاحظ وباكال والخارج، 
نحتالخيل المحاقفلن وتشريعات بدعم الابن بوش حكومة صنعتها 
وتنخليالكراهية تصنع عالمية جديدة عدائية بيئه أوجد متعددة مزاعم 

الضاد،الإرهاب فيها ؤيتولد التعمب،، حدة من وتزيد الصراعات، فتها 
حقيقيامديدا تمثل ميدان( عدوان من تلاها وما الأنغلمة تللث، فاصيحت 
الصغرىالدول ل والمجتمعات الشحوب لدى والأمن للاستمرار 

منحعلورة أكثر العانى التهديد هدا وأصح مواء، حل عل والكبرى 
الأسبقالأمريكي الكونجرس عضو عنه عر ما وفق نمه الإرهاب 

تمثلأصحن، الإرهاب مآكافحة أنفلمة اران قال; حينإ بول؛نيئ 
الأمريكي؛نحمح ؤإن ه... نفالإرهاب من أكثر محتمعنا لصالح مل.يدا 

القضية(('١،,لهده صحية أؤبحوا منهم الملمون وبالداُنا 
افتعالعل القائم الإرهاب بحرب الموسوم العالي المثرؤع إن 

وكاوبه.زيفه وتب؛ن عوارْ ا انكشففد العالم ق والحروب الصراعات 
الأسسل تكمن فثلمه عوامل فان وعدوانه؛ بغيه عن ففضلا 
عنيبحثون صناعه أصبح لذا علميها. قام التي والواهنة الزائفة 
بعضتفاعل ل يحزنه ما وحدوا وقد وتثيره. ثعزره حديده ومائل 

)ضحاياكتاب ماندمة ل ورد وقد والإسلامية. الحربية الحكومات 

فثلعن البكرة الروية بعض ، الإرهاب(رعي، العالية للحرب بريئة 

—الأمريكية السياسات فنيل، يول الأسبق الأمريكي الكونجرس عضو مع حوار انفلرت ( ١١
رحببتاريخ ، ١٩١المدد البيان، محلة واشتعلن، ل لا )لّ-رادل( ل تصغ أرمعلية الشرق 

الإرهاب،عل الخالية للحرب يريتة صحايا اللومي، محمد انظرت العلومات، س للمزيد )٢( 
تضححنث عالية، لمات عثر إل مترجم والكتاب م  ١٤٢٨الييان. محلة الرداضت ٠ ١ ط 

المعاصرة.المحيية الحروب صور من صورة يكشف بأنه أهميته 

١٩٤



ارلقدوفيهات ذلك— بعد فيإ كوارثه —ثم المنرؤع هدا ولادة مبرزات 
ذوامميقدسون الحديد عالمنا ز اليامحي العالم ل الكثيرون أصح 

حينإخاصة مزيفة، صورة لم تعكس مرآة أمام اليئة وأ-مالهم 
وئظمقوالإن من ل العظيمة انجازامم عن المديح بدفء ينعمون 
منورهبا رغبا التأييد عل ومحملون الإرهاب، تمويل مكافحة 

—نظرهم حب أوشكوا لأمم مواء؛ حد عل والأعداء الأصدقاء 
الإرهاب،الأن؛ حتى تعريفه يتحدي لر عدووهمي عل الانتصار عل 

تحدياتحاب وعل الريئة، الضحايا حاب عل يتم ذللئ، وكل 
نكلقد والزيف، المرير الواقع هذا إن الحالم■ يعيشها حقيقية أحرى 

٠٢الحقيقةآاأ ومعرفة والحرية العدل، تنشد التي للمبثرية تحد أكير 

الحربمنرؤع أهداف عن الحقيقة بعض تتضح ولكي 
نعومتعبيرات -حي، بسوطها الماحقة العمياء والشريرة البغيضة 

منواحد نموذج فإيراد الإرهاب( درحرب المسإة تثومكي— 
الحربلهذه ايقيقي الهدف كثف، ل هم يالرسمية التصرمحات 

الدفاعوزير نانبح تصرح ذللثج ومن الكاذبة. الوهمية العالية 
الحرببعد الأحثرة العراقية الحرب عن وولفويتز بول الأمريكي، 

الناسااأآ،.وعفول( قلوب عل منهات،الاستحواذ الهدف بأذ الأفغانية 

هدا؛إفشال، العقلاء لدى السابق الأمل فإن سبق، ما عل ونعلتما 
لدىمنه كثيرا تحقق قد المريع، افتحال، عل القاتم الأمريكي المثرؤع 

يعودأن الفشل هذا بعد والأمل الفعل، الواقع مع لتناقضه الشعوب 
واللامالعدالة مناخ إل الضاد والإرهاب الدول الإرuب الطرفان 
اّق،ال-؛عال)ا(م: 

.الرجعال1ض،._TUT: اظ )٢( 
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صفحاتلتطوى والشعوب؛ الدول ب؛ن الحضاري التنافس وبيثة 
واكنعل،الكاذب العدوالوهمي صناعة عل النية والحروب الصراع 

هووايافة التنافس فإن الحقيقي الحرية ومناخ اللام أجواء وق 
فمناخالحقيقية، والقيم المادئ تنتصر أن ذلك بعد والأمل البدل. 

واللام.والأمن العدالة انتصار عنه ينتج هوما ايافة حرية 
الإسلامية؛الخيرية المؤسسات حصار اات1تية: الوقفة 

بالقيودالإصلامية للحكومات الغرب بتقييد الحاصر العصر م ان
والإغاثياف الأنالتواصل أعإل وأصبحن، ما، وصغو?11 ية ياّال

بعدالغرب طر ق الأتبمام قفص ل الإسلامية الدول من لكثثر 
٣٢٠سمر من عثر الحائي أحداُث،  ٠ علالإجهاز ذلك ومن ، ١

حيثاالإسلامية، الشعوب من والمنوح الازح بين والبدل العطاء قيم 
الأمةمخة عناصر من ا رتبعنصرا تشكل الخيري العتناء موات 

بينوفيإ الإسلامية، الدول بين فت،أ قوى رابط أما كإ الإسلامية، 
والتيرعاتوالميقات الزكاة أصبحت وقد وحكوماما، الشعوب 

الغربعل غرسا وليس والأ-اام، الشلث، قمص ق الحمار هدا لل قق 
وعلللمسلمين والقوة النهضة مصادر نحاه الملوك هدا المتعصب، 

هذاقبل فعل فقل. بحفها، مع الملمة اكعوب من الزابمل عوامل 
زمنالإسلامية الأوقاف إضعاف عل عمل حبت، ياممه، ما الحصار 
بوكلائه،الاحتلال بعد وما سابقا، الإسلامي العال؛ لدول احتلاله 

والعملالأمل مصدر بقيتج وتارنحها— —؛تشريعاما الأوقاف أن إلا 
أقاليمبين تارنحي رابهل الأوقاف إن ز الإسلامية، المجتمعات داخل 

إلإضافة والمنوي المائي الدعم الأوقاف تقدم حيث، اللان، 
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٠)عددها باغ  ٢٢ ٠١٥عام  ٢٠,* ٠ سحعدد وأما كتاب، ٨( , ٠
باكتصثرالعنة الوكالة وزعتها اش سويا الهلبوعة القيمة الكتب 

الهلبوعةالأناجيل ونح نسخة، مليون ٥( ر ٠ ٦ ٠ ) حوال بلغت، فقد 
مستخدميعدد وبغ (، ٨٢> ٦ ٠ ٠ ١ * ' ٠ ) عددها الورعة سويا 

,٢( ١٥٠)التشرية الحهلاات٠ ل والإنهرنت، والتلغزيون الراديو 
مJونأ١،.

اليانمحلة أوردت الإسلامي الفريغ فا التنصثري التمدد وعن 
العنيةالتنص؛رية لالمومحسات والتزايد الكبير النمو حول اللندنية 

الإسلاميةالدول ق للملمثن والتنصثر والثقافة الدين بتغيير 

اللاهوق(كنويل ~ رجوردن معهد إحصائيان من ناقله كانموذج، 
التنصثريةالحإعات عدد أن هاملتون؛ بجنوب الأديان لدراسة 
ند( ٠٣٢ ٠ ١ و ١  ٩٨٢)عامي يثن ما الإملامية الدول ي العاملة 
منفلمة،ألف ١ ٥ نحو عددها كان فبعدما تقريبا، للضعف وصل 

^٢^!ألف أكثرمن٧٢إل وصلت 

ضخامتها—من —بالرغم الإحصائيات تلك فإن المقابل ول 
ترتقيلا جهودها فنتاج الكيرى• أهدافها نحقيق ل تتضاءل فإما 

التنصيريةالبرامج ل مشهودة نجاحات —رغم الأهداف تحقيق إل 
بالرغمالإسلامية، المؤسسات ومحرجات منتجات أمام والإغاثية- 

الأديةالإئكا0ت ستوى إل ترقى لا الإسلامية ان الزمأن من 
علمتشررة الإحمأتات رنم)١(، ، ٣٩محلي اكشرة، للبحر■ث، الدولة الثرة انظر• )١( 

اكال:الرابمل الإونت، 
http://،v،w^ordonconwelLedu/resources/docunienU/2lB

الوانق)دسم، ٠١ ٤٣١الخجت شهرذي بماريخ . ٢٨•العدد اياذاللدنان. محلة انفلر: )٢( 
•ا>آم(يص«ه-إ0.
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والتزايدةالكبثرة الأنشطة هذه ومع الغربية، ا،لوسسات لدى الهائلة 
مصهللحوالمعونات والميزانيات الأعإل هدم عل السالمون أطلق فهل 

خوييا؛.سيحية مر 

مائةق الخلجية الإسلامية ان الزمفإذ الإنفاق ق وبالمقارنة 
سنويادولار مليار نصف حوال تدفع الماضي القرن من التسعينيات 

لدولالشإل دول تدفع بينإ القشرة، البلاد وطوارئ تنمية ق شل 
التسعينياتحلال سنويا دولار مليار ٦ ٠ منفلٍاما خلال من الخنوب 

قلالتي هي الغربية المعونات تلك من ./ ١ ٥ ولكن الماضي، القرن من 
غراهاممثل الغربي؛ن الباحشن بعض ذللت، أكد ك،ا للمتفيدين، تصل 

النومحن!هوالفرق؛؛ن وهدا هانكوك، 

يدولمي يما منفليات انتشار أدى رالقد منلع' همثم يقول 
اوماتللمفيها نحضع لا ذاتية المالية مصادرها أن —ولأسيإ الخنوب 

مدقمحتمع فكرة تعزيز إل كبارة~ باستقلالية وتعمل التسييس أو 
التفكثرضرورة عل تقوم الحائلة وأصبحت العالمي. الصعيد عل 

يمتلكونالحنوبح نشطاء لأن غربير؛ بشكل لا عالي بشكل والعمل 
ويهلمحونأوهيمنة، إرغام علاقة أى ؤيرففون النقالة، امم حممؤ 

إبجاناالمروري، والتكامل البائل الاحترام عل قائم متكافئ لتعاون 
والاحتياجالعمل ساحات بأن المؤسسات تاللث، عل القائمان من 

والحثريةانية الإنالحمحيات التقلة... المؤسسات من المزيد تتهلل، 
يتيمتعليم أو عاتلة رمق ل. لالأنية مهمتها نحاوزن قل الإسلامية 

1لطات؟لهدم الماحّح واس الإداري والثاد وانمونات اكرعات مرق ثغح انظر: )١( 
دارت بجروت ط١، الغيد، ومتار اليد ناصر ترجة الفقر، صادة هانكوك، غرامام 

؛بمبماماص.م.الحيات، 

٢٠٢



لعضالركنية الضإنات إحدى لتصح الحروب، مامحي نحفيم، أو 
والاجتإعةالاقصادية الحقوق عن الدفاع خلال من الثمية جوانب 

فيالعالم«ااا.والثقافة 
ؤإقصاتهاالإسلامية الخثرية الموات عل الحصار مقابل ول 

لوالحرية الدعم بكامل تتمع الشيعية الإيرانية المؤسسات فإن 
اتالمومعل الحرن أهداف عن يكشف مما الدولية الساحات 

الإسلأمة.

النافسةعنصر تؤكد وأقوال ؤإحصائيات حقائق من سبق وما 
النعوتصد والرمح الطم الأسممزاز عن تكشف كإ الإسلامية، 

والدعوية.والإغاثية الإنسانية حقوقها ممارسة ل سلمة الم

الإرهاب:هأدأءة من نموذج أوثأادة؛ 

وصفححا الماحق الدول الإرهاب صناعة عن يكثف، ومما 
~الأمريكي الغزو العراق، عل الماحق •الهجوم تشومسكي: نعوم 

منكجري هوجريمة مطلقة، بصورة مثرر غجر كان الذي الجريهلماف 
بلمدل الألافح مئات فناء الغزوعن أمقر وقل العشرين القرن جرائم 

التيوالبريطانية الأمريكية بالعقوبات طفا دمر قد المدنب محتمعه كان 
إدارما،عل أشرفا اللذان البارزان الدوليان الدبلوماسيان وصفها 

مابكل حماعية( بحة )من. بانيا السبب، هذا عل احتجاجا واستقالأ 
ودمراللاجئغ، ملاين أيضا الغزو حلمح ك- محنى، من لكلمة اق 

اتاوالخيرة.الأن)ا(أظر:بمثغ،زمحابمَمحذلالأبل.ص 
•١لمبي ١لعالم ل والخبرية انية الأنمناع،)الخعيات هيثم ما-احلة وانظرا طاائ*'؟م، 

اص:الرابط والإدثانيات(. المرور؛ 
hup://www.cordouexh/human-security/ite
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تمزيقعل الأن تعمل طائفية أحقاد نثران وأجج بالكامل، البلاد 
برمتها®؛والنطقة العراق 

(John Pilger)بلجر حون غربير كاب دونه ما هذا إل وبماف 
أمريكاعدالة المناعة وميدان للإرهاب، الغرب الصاع عن 

العراق،لأطفال إغاثة عامل والضحية العراق، وأرصى "المزعومة— 
لصالحأمركا داحل خري عمل من بعل نموذج عل والحرب، 

وأطفاله.سحبه وحصار الأول الخليج حربه بعد العراق، أطفال 
هاليداىدينتس مع العراق إل افرت م، ١ ٩ ٩ ٩ عام *ل ت يقول 

(Denis Halliday ) العامللامض كمساعد منصبه من استقال الذي
فرصتهاالتي التأديبية العقوبات سدط. عل معترضا المتحدة، ■للأمم 
العقوباتتللث، سببتها التي الرهيبة والمعاناة التحل.ةءلالعراق. الأمم 

والتيو؛ريطانيا التحية الولايات تنفيذها عل وأسرفت فرصتها التي 
طفلمليون نمفح مود-ج عن يف،— اليونيمنظمة —حب أسفرت 

ة؟الخامسى دون عراني 

بمرولنيويورك ل التئيت، متوات عثر مضى و؛عا. 
روسكارل وهو العقوبات، تلك، تهلبيق عن مؤولا كان كر، 

(Came Ross ،) إفادةعليه فقرأت عراق، يمز ثعرف كان وند
كإ، ٠٢٢  ٠٧عام ل الريْلازر اJرلان من محتارة لحنة أمام أيل.ها 

قثبتا تالعقوبات أن إل بوضوح يشر المتوفرة الأدلة حجم يل 
بثنوحموصا العاديئن العرافثئن الواطن؛ن بين هائلة انية إنمعاناة 

الدبمقراءلبمع ل رحلناما ؛^ ٠٢٠١دور حول نحكم من تشومكي، نموم انظر: )١( 
٣•ص٧١  ٠٣٢ ٠١٦الكتاب دار لبتازت زعرور، فوان ترجة العربي، العالم ل الخشقية 
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عام1.وعثرين اثنن لدة جن بالحكا يقفى 

 jيوش،إدارة ل آنذاك العام المدعي أعلن فيه اعتقل الذي لنوم ا
الإرهاب.مموو عل يبض أنه (، John Ashcroft)\شُوف حون 

ولاميابالاحرين، للاهتام ه نفنذر رجلا ا الإرهابي( ذلك كان لقد 
هنأكثر نيويورك، ق فيه يعيش الذي محنمعه ل السرطان مرصى 
أشخاصعدة أن من وبالرغم مصداقيته، يقفل حمعها دولار مليون( 

السلطان،رفضت، فقد محاكمته، أثناء لكفالته منازلهم لتقديم ت2لوعوا 
بالتكفالة.محه للإفراج طاJاتا ستة 

وفدالهلمارئ. اوّّلهلااّتج قانون وموحِا الرحل محاكمة تمت، لقد 
المنكوباللي لدللث، والدواء الغداء ارمال( هي ظافر جريمة ت، كان

تا،مذنانه اعزفج لو الحكم نحفيفح عاليه عرضوا لقد فيه، ولد الذي 
منهي الاعزافط عل والمساومة مبادئه، صد ذإلثا لأن رقص ولكنه 

الأمريكي،القضائي النفلمام تعتري التي والإجحافج الغللم جوانب، 
يتاوبوالحلال• المحلضن وهيئة القاضى، صلاحيايتج اللء\ن ومنح 
الاحتيال،بينها من إضافية، بتهم معاقبته تمت العرض لدلك، رفضه 

قيامهعدم إل نستني. )جريمة( وهي الصحية. الرعاية نظام عل 
غسيلبجريمة وعوقمح صحيحة، بطريقة الطالباُت، استإرايتح يتعبثة 

يتعلقفيإ الفنية الأمور ل والبالغة الضريبية، والمراوغة الأموال، 
الءحتاج،ر،اماعل.وا لمو'سسّةت الحرية بالمؤفة 

نيويوركلولاية حاكأ كان الذي ( George Patakiباتاكي)جورج 
علالإرهابية النظ،^رت، لمساعدة الأموال( غسيل هذا محمى آنذالثب، 

موٌةتومؤيدي ظافر الدكتور ، ووصفففليحة، أعبأل( ارتكاب 
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نيويورك،ل بيننا يعيثون إرهابيون يامم الحتاج؛ن، ساعدوا 
تدم،رنظاميريدون الدين أوكك وتحريض ومساعدة بدعم ؤبموٌون 

يةبالنجدأ قوية الرسالة كان، وجراننا، أصدقائنا وقتل حياتنا 
الهستبميةالحالة ق أمريكا هى ، iiljكانت الحلفين. هيئة لأعضاء 

سبتمبر.من عشر الحائي أحلارّثه أير عل لها تعرصتآ التي 
٢٠عامي ؛؛j( حرت التي والحاكمة  كان، ٠٢٢ ٠ وه  ٠٤

منطلبه ل الادعاء بنجاح بدأت فند كافكا. روايات مثل خيالية 
كاثرينوتقول ازافعات. أثناء إرهاب، كلمة ذكر حظر القاصي 

نحوللقد الحكمة: ي مراقبة وهى (، Katherine Hughes)هيوز 
الدعينبمقدور كان فقد الدفاع، أمام عمى جدار إل الحكم هدا 

لهليسمح يكن لر الدفاع ولكن حْلورة، أكثر امامات إل سروا أن 
نحرلر وبالتال الاتهامات، نالك، وتفنيد للامتجوابخ ار المنفى بانحاذ 

ببما■نجري أن يبُيا امح،كان بالطريقة المحاكمة 
المشهدمن وحزءا ستالينية، أبعاد ذات سياسية محاكمة كانت، لقد 
لهيئةقيل وقد الإرهاب،. عل الحرب، اامسلمين العادي الحانبي 

يعينه.الشيهلان وكأنه سلفي، لم مظافر الدكتور إن المحلفين: 
بالأمر،صلة أي له يكون أن دون لادن ين أسامة اسم ذكر لقد 
أهدافهاعن علانية تروج كانت، المحناح؛ن، ساعدوا مؤسسة: وأن 
غاوائيةاعيان ملشراء وسندات فوات،ر هناك كانت وأنه انية، الأن

إصدارإعادة كرر السابق القاصي ونفس الماصي مراض ول ظرئة. 
عامارارا،.وعشرين اثنن بالجن ظافر دّ عل أحرى مرة الحكم 

لانموالة ومائة عتم لرجل ماّية محاكمة بموازت مقال دم. جون انظر؛ )١( 
التال:الراط ايوم، الإسلام مُع ى ١  ٤٢٣الخجة ذي ٢ ٦ بمايخ امريكا، 
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مماعليهم؛ الواحب نحاهل لهم يمكن لا الأرصن اصقلع ق
والواغ،بالتارخ معرفة عل قائإ والمقاومة الحوار ْع التعاطي محعل 

لنيهودالغتصب؛ن.لت فالسهلين بان والشرعية الحقوق تنياعل وم

عواملمن فلطبن نفية أن السلمي عموم لدى المؤكد ومن 
محمدنبيها من بالنصر موعودة وهى ما، يوما الإسلامية الأمة توحيد 

فيقتلهماليهود، لمون الميماتل حتى الساءة تقوم )لا بقوله• قق 
فيقووالشجر، و الحجر وراء من اليهودي بمئ حتى الملمون، 

فتعالرحش، تأودي ٠^٠١ ١^١ محي يا مسلم؛ يا الثجئ: أو الحجن 
اليهود(رأ،.نجر من فإنه ^_، إلا فانف، 
اد»ويكيليكسا<:وثائق ااحامس،ة: الوقفة 

منعملية ومواقف آحر رأي ومنصفيهم الغرب عقلاء لبعض 
ااصراعهدا صد هم يل الإسلامي، عل الحروب صناعة 

إيقافهوجوب مهم ممر ويرى قومهم، متعصي قل من المصنوع 
والدول،الإنسان لحقوق المقلم الانتهاك وكثف، ل له، والتصدي 

عامأواخر مرات عدة تسربت التي ( Wikileaks)ويكيليكس فوثاتق 
لوزارةوالخاصة الرئة المواغ من تتسرب— زالت، —ولا  ٢٢٠١٠

تفراتأهم إحدى تعد الأمريكية والخارجية الأمريكية الدفاع 
محورةأو الأحرار، محورة وبالتال محمى؛الإرهاب، ما صناعة كثف 
تكشفوهي اللامحدولأم'؛. الأمريكي والطغيان الظلم عل التقنية 

(.٢٩٢٢رنم)حدث النتن• كاب• صعحء• ز سلم روا• ر١( 
رالويكلمعودة ال- ألإرىب• صل المحالة الخرب موان: محقال لوس. المحي اننلر: )٢( 

رثلاع(،الاجاب والدراسامحت• للاثارات اكالث، القمع محرم رمحالأ إنماية، نا>تج 
.http://bit.ly/2hicHugالتال: الرابمل 
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احمعه؛ lUJlيقود الذي التعصب الواحد القهلب ساسة أن بجلأء 
العربالقاومة عل العالآ ئقلأء ش الخال ومادين انمرغ إل 

الخططعن المرية اللفات بعض كثف ذلك ومن والإعلامية، 
للاخرين.المعادية 

نثرالذي أماج حوليان إ0 ؛ ١^١٥صحيفة ق حنا كإل يقول 
معتثراوالزاهة، الصدق مرناب تحت الحكومات وصع أراد الوثائق 

كذبلإثبات قوي إعلام إل تحتاج ١لميمقراطية الجتمعات أن 
أنمواطنيها من والطالب لحرو-أاا تميرها ل خصوصا حكومجاتأا 

العقلاءوهؤلاء الأكاذيب. هذه خدمة ل وصراتبهم حياتبم يضعوا 
مجنعترهم مع أرادوا الذين ويكيليكس محموعة ومنهم الغرب، من 

يسهمواأن الحقيقية الحريات وعل الحقيقي الملام عل الغيورين 
حمرخورهبا رغا الءالم دول لحر حد ووصع الطغيان بإيقاف 

مناكياوبثن من عترها ْع الجموعة هذه أرادت كإ والخصومات، 
تحجيميريدون التعاون -يذا هم الذين الأمريكية الحكومة موظفي 

مجنوالإرهاب للصرغ صناعة من فيه وما لبلادهم، العالي النفوذ 
بقصدذإالثs وخمح وتسريبها. المعلومات يكثف الضغهل خلال 
الموفيتيالاتحاد صقوط بعد الحيل الخصوم صناعة مشرؤع كشف 

الغربيونالمتعصبون صنعه الذي المثرؤع ذلك القدامى، الخصوم 
وبيثةالفعل مناخ صناعة عل القائمة والحروب الوت صانعي من 

ردالفعلءاء.

لأهدانهكشفه ق وواصحا صرمحا انج أمححوليان كان وتد 
iمحرم ٧ ص ، ١٧٤٤٨اليد _، ءس اظر: )١(  A\irr  ناير ١١)الرافق
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الأول(التلفزيونية )الحلقة ل الربحية غثر الحرية مظمته وأهداف 
الموافق؛ه، ١  ٤٣١/ ا ١ ٦! ٠ وت\رخ.' الحزيرة قناة هع مقابلته من 
YA / مرصياالعمل هدا أحد الحقيقة ل ١١نال؛ حينإ ، ٠٢٢ ١ * / ا ٠

سيءالش الفاسدة الحكومايت، أواجه بأن بالقناعق ويتعرق ل حدا 
الحيشأم الحكومة عن ذلك كان سواء والأفراد، الاس معاملة 

عليث بنجاح حظينا وند إفريقيا- ل الحكومايتج أم الأم؛ركي 
نخوضأن علمينا واجب بأنه بالتال الأمر هذا إل وننظر لدينا• الرصا 

والضحاياالتاريخ عن الدفاع بغية وذلك، العمل؛ هدا إر غق 
ياقالرضا ومصدر للغاية، جدا مرض العمل هن.ا ولكن الأبرياء• 

هووهذ.ا الفاسدة. والسلوكيات، التصرفات هن.ه مواجهة خلال من 
وقوتنارارءلاقتنا ممدر 

التلفزيونية)الهلقة الحزيرة قناة مع مقابلته ل معناه ما وقال 
آم:٠ ١ ٠ ; ١٢; ٢٣الموافق: ،،_، ١T٤٣٢; U\/ تاريخ: اكاية( 

والقيمالميادئ بع وتراُلرسلها تعود أن الأمريكية الإدارة عل محب، 
هداضريبة عينيه؛مجموءته نم، وضع وق- عليها، تأسسن، التي 

تصفيتهيكون ف، والن-ى التعيثر" صح ~إن السيامي الاحتساب 
الرمحم-يغ،بعض ؤلروحات ص، القانون بغثر أو بالقانون جسديا 

وثائقمن محموعة لديه أن ذكر وقد الأمريكية، نيون فوكس ناة قز 
الأمريكيالهلغيان توقف يوجب، ما الأن حتى تنشر لر التي الريع 

".٣١عل 
التال:الراط حددي. ابزيرة،;رنامحبلا ناة عل الأول اممزيرب كاملالخلئ اطر: ر١( 

http://g00.gl/eqYaTZ

T) ) :الخال:اراط رد، حدبلا يرنا،ح الجزيرة، فاة عل الخانة اممزيونة الحلقة كامل اظر
http://g00.gl/xGew6X
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والتهديدالجن أن الثانية التالفزيونية \لحذ1و* هازه ق أمانح وعز 
ءلقال: حينإ أكثر، الحقيقة ومعرقة كثف إل يوديان موف 

يرونالناس بدأ ولقضبي، ل مساعدا جن الالوصع كان الحقيقة 
استيقغلوالكل حقيقية. كاسنج أما مقلمتنا صد الانتهاكات هده 
لموجودة أما يدعى التي الكلام حرية عل يرى ؤيطر عتم وبدأ 

هيلاريمثل وشخصيات ة التحد الولايات قيل من وخاصة الغرب 
وصربالفاق، من وثيء كذبة أنه أم صحتح كله هدا هل كليتون، 

سيفتحهذا الجن: ل وحولي حلال من قلت، لذلك الفاق من 
أثارله المستمر الوصع وهدا الوصع، هدا عل ليطلعوا الناس أنظار 

لا«رآ/ايجابية 

وبالداتالعال؛، شعوب حاجة عن المقابلة نفس ل أمانح قال ك،ا 
مإل نحتاج ارنحن حكومامم: حقيقة معرفة إل العربا الع١لم 

ابرقياتهده ليقرزوا الإنسان حقوق منظإت وكل العالم صحفيي 
لاليامى الواح وبتن بينها الروابط وبحدوا فحواها، ويفهموا 
تكتبأن أرادت ما إذا شييغل دير مثل مومحة إن حتى يالدامم، 

اللاعبون،هم ومن المزول هو من تعرف لا لبنان عن شيئا 
لدلكالأمنيون، الأشأحاصرا هم ومن المهمون، الأشخاصرر هم ومن 

العربيةالصحف، بعض ب، يتطالهدا الوصع، هدا فهم يستطيعون لا 
الأمور®هذه ل البحث، ق ليتمعنوا العرب والصحفن 

سوطصناعة عن سبق مما بالرغم أنه السأإت من أو الحقائق ومن 
فانوالدين، السيامة رحال س الغرب، متعحبي من الأعمى الإرهاب 

ابز.انالرجع انظر: )١( 
ابق.انالرجع رأ(انظر: 
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^^١تعال: نال كا قلل، ليسوا الغرب j واللام العدل أضار 
يينجدون ذض اقل اناء الله ايات يتلون فاتنه أنه الكتاب، أمل من نواء 
التيالحريات من الواسعة الساحات وبحكم . ١٢١١( ١ عمران! )آل 

بخلافوالقيد المجدي من لهم الحقيقة إيصال نإن دساتثرمم منحتها 
أنالقيد ومن أمرها. عل العلوية الإسلامية الشعوب من غرهم 

وحلق مضلوا ممن الإسادمية الل.ول حكومحات الأمر هدا توعب، ت
الحكوماتبض المرنع وفخ الغامض الإرهاب حرب يش ما 

الشوالكاذبة المختلفة للحروب حصبا متاحا وأصبحوا وسعوءرا، 
ونحاولالثالث،، العالم دول ل الحرة الأصوات إمنكات عل تعمل 

والأدلةالغانمة، الإرهاب ا؛قوامح، الأول١٢!؛ ١٠١١دول j إسكاما 
والقدرةالمتهلرفة الحروب هذّْ ولكن ؛الخالaإةأ والحريمة الرئة، 

(Dirty War ) الصائروحزكتج الأحرار أيقفلن، التي هي يموما كا
والأمم.والأديان الأجناس جع من الصائنة البثرية 
لاف سنن تدير فإن ؤيكلميكس وثائق عن الهديث، مقام ول 
بأنقفت الإلهية الإرادة أن يل.رك أن راصد أي عل يوجب، التاريخ 

من~كلأح المعلومات وشيكة التقنية مثل القوة مصادر بعفى تكون 
بيدسلاح إما بل صعق، مصدر أصبحت داما هي الحرية" أسلحة 

ليسانحدي الطاغي وأن سواء، حد عل والخصوم من المط 

محمدالشخ قال ذك ول ءو، الرسول زس الكتاب أعل مرمي ل وردت الأية محذء ( ١ ر 
قاتمة،اب الكتاب اهل من الومتة هذه صمات من هنا !اذكر الشقيش: الأمتن 

بالمعروفوتأمر باق ونومن وتمل اللل آناء اش آيات تتلو واما الحق عل متقيمة أي: 
الكتب،ءالم بيروت: ، ١ ج بالقرآن، القرآن ليضآح ل اليان أصواء انغلر: ، النكرء عن وتنهى 

.TAn_7

غترء•وعن ف عن الخرب تعبترات حب وثالث وثان أول إل الخام تنجم )٢( 
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أحراروبعثس التقنية هذه أسهمت وهكذا الإلهية، الثنن عن بمعزل 
والكراهيةالتعم، ومصدري الإرهاب مهندمحي بكشف العالم 

ينلنووبلا الغاص امحر ولكي انره غلى غالب ؤ)ظن* والمرنع، 
)يوش:اآ(ااا.

ماأبرز عن بوضوح تكثف فقط واقعية ناذج السائقة والوممات 
الإسلاممع والكراهية للمرنع الغرب متعصي صناعة اعتبارْ يمكن 

المحملها ل الغرية الشعوب أن محرفة المهم من ولكن ودوله، وشعوبه 
اليتاتورفندل بول نال كإ المعرفة، حق لوعرفته الإسلام فيم ترفص 

الشعوبإن بل الغرب عقلاء من وضره الأمريكي الكونجرس 3، 
الإسلام؛،حقيقة محرفتهايقدر حكوماما تعارض سوف، الغربية 

الخوارمؤسسات نحدمه ما وهذا الفتعلرُآ؛. الصر؛ع وطبيعة وعدالته، 
السادس.المب،مث، ق ّيأق— —كإ الحكومات عن المستقلة 

والتهويل؛التهوين بين المؤامرة 

والواير،التارح حقائق حب مؤامرات هناك بل ، مؤامرة هناك 
منالمؤامرة وحول بانكار التارنحية الحقائق نحاهل الغباء من يكون وند 

الثالثالقaلاع مركز من الصادرة الرسالة مراحعة يمكن الويكلكس موصؤع عن لزيي  ٢١)
الإرهابعل العالية الحرب بعنوان؛ )قللع(، الاجتهاعية والدراسات للاستشارات 

وأنالويكليكس، موصؤع عن وتعان ففيها إصافتة، ناذج والريكليس ل—عودية ا~ 
التال؛الراي٠ل والأخبار، الأحداث يعفى حقيقة من سينا تكثف الترسان 

.Lly/2hicHug؛http://b

عنوتمربمات عنوان؛)تقارير تحت الكتاب، هدا من الراع الحث ل كلام انفلر■  ٢٢)
الممّأع

عاجسكاب ز الشامل اللي الحث مراجعن لأنارئ يمكن .* ^١٠٢مرضع من ؛ ٣١
الملأ.إبرامم بن يل لادكور داض^ل■ ١^:، ض الرم الغكر j الزام؛ 
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صاحبهانحكم مملحة صاحب أو الدنيا، ل حاسد أو الدين، ل عدو 
تحقيقهامقتضيات من التي المالح تلك المبادئ-. -وليس الصالح 

المالحتقديم لوازم من فإن وليلك الأحر• يالهرف الضرر إلحاق له 
الاحرينعل الاعتداء الإنسان وحفوق العدالة قيم عل الجردة 

الواغهذا فإن وبالتال المالح، تلك لتحقيق الخوان من نؤع بأي 
منيتطلب الدولية العلاقات ز والثوابت القيم تحكمه لا الذي 

اراكزؤإنشاء والرامح الخطعل بإمحاد الحاد العمل بارامرة المتهدف 
التآمر.نحاه للوقوف والأستشارية الاسراتيجية 

الاحرينحساب عل مصالحه تحقيق ل الأحر امتراتيجية إن 
التيوالوامرة الاسم. بهيا تم لم ؤإن الوامرة بواعث، من تكون قد 

والسلمنوالعرب الإسلام امتهلءاف نعتي لا المالح بدوامع 
ْعكانت ؤإن الأرض، شعوب من غثيهم ومع معهم إنبما بل فحسب، 
منالمؤامرة نفي أن محرفة الهم ومن غثرهم، من باكثر أقوى السلمي 

النفيهدا ؤيكفي المؤامرة، من جزء هي بل ومغالهلة، امزامية أصلها 
بوجودهاالتشكيك طرح من أول، أن ولامحيإ وجودها، عل دليلا 

والفراليةالعل،انية الأحزاب هى الإسلامية المجتمعات داخل 
ارتتهلةالمنحرفة الفكرية التوجهات وأصحاب والحلنية محنها السرية 
أدواتأنفسهم ومحعوا -رن.ا وهم المتآمرة، وسفاراتبا الأجنبية بالدول 

يتجزألا جزء لأمم أسافها تحقيق ومحاتل من إنمم بل للموامرات، 
لهاوالقايلية لها، الناب المناخ وجود المؤامرة من والأحهلر منهارا؛. 

حكومانيا.واستجابة الإسلامية المجتمعات صحف حلال من 

الأوط،الشرق صحنة الوامرة، ننلريات المزيمن بعنوان■ مقال الذايدي، مثاري انظر- ( ١ 
http://goo.gl/XRuJPDالتاو: الرابمل . ٢٢• • ٤ ّتج ١ ٤ . ٩٤٢٢اليد 
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كثثرعند فيه يشك لا مما الإسلام مع وصراعه الغرب فعدائية 
دالُرإع،العدوانية مع تتلازم الوامرة فإن وبالتال الم؛ن، الممن 

هوفإن؛مراد يقول لانكثافها. مدعاْ كان قوية الوامرة كانت وكل،ا 
منوالحمل الإسلام صد الغربي( والتحامل أنفا، نخدع لا رردعونا 

عنفإل التقول، ة وعقل• الخوف، نحول أن يمكن لدوحة وصلا شأنه 
للاصلأم'،عدائي 

واحلطرف، من وأما الغربية العدائية هده طبيعة ويؤكد 
®الكراهيةقاتلاث ستوكس، إيإنؤيل الريء؛لابيا الصحفي الكاتيح 

سوكى!ويتساءل ،، الغرباا١ عدو الإسلام وليس العقلانية عثر 
والعدوالأحمر التهديد هم الملمون وهل مبررة؟ المتثريا هن.ْ هل 

الغرب،إن قائلا؛ بالنفي ليجيب، لتل.ميرْ؟ ويتامر الغرب محقر الذتح( 
النوؤيةالأسلحة من يكفي، ما يمللث، من هو الإسلامي الح١لم وليس 
الإسلاميالحال؛ وليس الغرب ؤإن مرة، من أكثر الإنسانية لتيمثر 

الدنينمن الألأف مئايت، قتل إل ألنط إجراءانط عل، حرض من، و ه■ 
القرنتعينيامنه ؤ، عليه فرصت، الي، العقوبامت، من، بدءا العراق ؤ، 

الأضىحنىا>بص.

يشهدنارنحي، واقع الغرب، متعصي عند الإسلام من، الخوف 
القرني،حلال الإسلامي، الحال؛ ٢، والفكرية العسكرية غزواته له 

تلاهماوما الغربية!— والحداثة المادية الحضارة قرنا —وهما الماينؤ، 

)ا(اظر:مادمبذ.الإلأمظم-،،أ.صآ^
التانالراط (، ٢٢• ١٢!ه/٦٣الواين،)^\إس\ى ظر,خ ث. ض,- م: )٢( 

http://bit.ly/280i[)v9 ، الريط1ن؛ت.إناوس،ونت ذي، صعفغ ص: نقلا
ادبث،.الرجع انظر: )٣( 
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علوأفغانتان والعراق فلسْلين من كل ل جسيمة أحداث من 
نتيجةأو مؤامرة يكن ب إذا الغرو وهذا للحكم. لكف الثال سل 

الكتثرةالأنوال تدعمه الوانع هدا إن بل يض؟ ماذا ٧^١^ 
توصيحهسق ~ك،ا الغرب ل والدين الساسة متعصبي من الصادرة 

عنالغرسن القتسمن احر يقول وك،ا والرابع— الثالث لمبحث اق 
هووعنيفا ماثرأ بمددنا الذي الحقتمي الخْلر ُإن وأهااهت الإسلام 

عالماعن الاستقلال كل ستقل ءالم فالمسلمون الإسلامي، الخطر 
بحقارةوبتمتعون الخاص، الروحي تراثهم يملكون فهم الغريا، 
حديدعالم قواعد يقيموا أن حديرون فهم أصالة، ذامتج تارنحية 

الحضارةق والروحية الحضاؤية ثخميتهم إذابة إل الحاجة دون 
أ.الغربيةا١ 

مؤامرة؟!مئة أم مشروع؟! مئة 

منرؤعمئة كتاب ت بعنوان ه نفالغرب ومن الغرب ل صدر كتاب 
علمحسوب أو لم متأليف، من ليس أنه يعني ا وهلم. تركيا، لتقيم 

ءهوكتابوالكتاب! العثإنية، الخلافة بتقسيم معني وهو الإسلام، 
وٍلهرتبالفرلمية• كب وقد ، ٢٢لجوفارال•ج• ت الروماف للوزير 

الأمربيع ١ الأربما* يوم بتايخ ااثتانّة، الوفاء ندوة الملة، عل محاصرة انظرت )١( 
http://cutt.us/uUzG.الرابط ى ١  ١٤٣

بلغراد،مدينة ق يالأعإل نائم ومنصب رلوكمبورغ بلجيكا ل رومانية دولة ونير هو )٢( 
مثةوكتاب الآٌتانة، العاصمة إل العال؛ فوق وهبعوث صوفيا، ز دبلومامي ومؤول 

لدنق للمتحف التايعة الميطانية الكتبة ل منه نسخة يرجد محيا مثرؤع 
الأورويانمب عل تعلق محاب امماب: محذا عن انظر (، ١.٩١٣٦٠K رنم)٠ تحت 

محهد(، ٢١٩١٣-  ٢١٢٨١العمانية الدولة لشتم مشروع )مة الإسلام انمب  ٢١
.ص٣٢العيده، 
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قدالدين أوالفلاسفة اككرين من ثقزحيها بعض أن المشاريع هذه ل
٢.العدلاا١ وضرة الشعوب لحرية الداءم؛ن من أنم وهلة لأول يظن 

ستةارمدْ دحوفارات الكتاب مؤلف قاله ما سق فيها والخلاصة 
ولكنالعمانية، الدولة ماحم المسيحية الشعوب لكنت متتابعة قرون 

هدهيم تقبرامج الأنلأم:اسون وأصحاب السياسة ورجال الوزراء 
٢.متهءر يناهز مما بمنه برناٌج م وصف تقدم كعا لهلنة ال

التارنحيةالأحداث بعض الحاصر العصر ل يعني ماذا وأحثرآ 
)مزممراكال سيل عل ذلك ومن الإسلامي؟ العالم لوحدة القاتلة 
لليهودأآ،فلسهلمن لتسليم بلفور )وعد ويسراأ(، يبال ~ اليهود 

وتوزيعه(،الإسلامي العالم حريطة يم لتقبيكو ايكس ٌ)اتفاقية 
الخلافةإماء خلال من الإسلأمة الأمة وحدة عل )الإجهاز 

أووسائل.'(، ٢٢" ٠١ستمبر عشرمن الحائي العمانية؛(،)أحداث 
ذلكممر.وغمِ أفغانتازا(، )غزوالعراق؛'(،)ندمثر استشمارها 

منوطيعتها، المؤامرات حجم عن محكم أن ذلك بعد وللقارئ 
السريةالغربية والوممرات والخروب المشاريع هده عن القراءة حلال 

طيعةنحديل. ل واصحة تارنحية معطيات يعطي التي والعلية منها 
المتحدية.بصورها صدهم المقاومة وطريق الغرب مع الحوارات ار م

الواموات(؟رأم سد كامبل وثيقة هل 

مصطنعة،وحدود وتفرق ممزيق من الإسلامي بالعالم لحى ما 
تنفيدية،إجراءات أو فرعية مؤامرات يكون أن يعدو لا ذللئ، جل 

الرجع)ا(م: 
 )T( :١ ص٢٩ ايبق، الرجع انظر.
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ومالمسيحية، الغربية الحفارة صمن تقع لا دول الث1نيةت الفثة 
أمريكاكدول عليها مديدا تثكل ولا معها حفاري تمائم يوحد لا 

وغرها.وكوريا واليابان الحنوبية 

ويوحدالمسيحية، الغربية الحضارة صمن تقع لا دول الئاكةت الفئة 
الدوليد بالتحل. وهى لتفونها، مديدا وتثكل معها حفاري تمائم 
حرماماهو الدول _، نحام والواجب، عموما، والإصلامية العربية 

لدعمها وعدم التقنية، والمعارف العلوم اكتساب ومن الوعم من 
iوالتقنية.العلوم لامتلألأ الدول هده من انحاه أي ومحاربة المجال ا ه٠

فيها.وحدوي توجه أي محاربة ٢" 

بمثابةتكون هلن، فلل دولة إقامة إل المؤتمر دعا ذللئ، ولتحقيق 

هذْمن الأفرص الحزء يفصل ومعاب، ورب قوي بتري حاجز 
هذهوحدة تحقيق دون محول والذ.ي الأسوي، القسم عن المنطقة 

صديقةقوة ويس القناة واعتبار إسرائيل، دولة وهي ألا السعوب، 
عربفمل ذللث، ومن ايهلقة. لسكان معادية وأداة الأحنى للتيحل 

الإسرائيلية،الدولة عم ماديا فملأ فقعد ليس أفريقيا، عرب عن آسيا 
الضعف،من حالة ل العرب أبقى مما وثقافيا، اقتصادياوسياسيا ؤإنإ 

الوحدوية،التوحهايت، حيع ؤإفشال العرب الوطن نحزئة واستمرار 
بالضرورةالأمر هن-ا بمي ولا محتواها، من تفريغها أو بإسقاطها إما 

وللتعاونجهة من إسرائيل لوحول هومملحة ؤإنإ إّرائيليا، تدخلا 
وانيةاا.ُحهة من بالعرب الهلامهة الخارجية القوى وبض بينها 

حاجزءإقامة المتشورة؛ الموامرايت، مؤتمر توصيات * ٣٠إن بل 

ازجعا)اض.)١(انظر: 
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بالعالآأوروبا يربط الذي الري الحسر عل غرب قوي بثري 
ليثكل بحيث المنوط، الأبيض بالحر معا ؤيربملمها القديم، 

المطقةلشعب عدوة قوة السويس قناة من مقرية وعل المنطقة هده 
العاجلالعمل التقيد هو وممالحها، الأوروبية للدول وصديفئ 

؛•المقرحة*؛ والبل اتل للوّ

التيهى المؤتمر من الصادرة الوثيقة ل الواردة النهدنة والمساحة 
الخضراء.الحفارة أو الخضراء، البقعة وهي الثالثة، ارالساحة سإهات 

للممنثلومةمنافسة قيمية منفلومة عل تحتوى الأرض من المساحة فهده 
ومنممرة. ماطق من واحرجها ممرة مناطق j صارعتها الغربية، 
أيلمغ ؤإحراءاما احتياجاتها أحذ المسيحية الغربية الحضارة واجب 

مهددةلأما دولها إحدى أو الحمارية، المفلومة لهذه محتمل تقدم 
المبيااا؛أ؛.القيس للنظام 

رءأولأتلت2لسقهات رئيسة إجراءاُت، ثلاثة الوثيقة طْ وتقرح 
حدودصبهل أو والتقنية المعرفة من الخضراء المساحة دولة حرمان 
الدول،حدْ متعلقة حدودية مشاكل تعريز أو إمحاد ثانيات المحرفة، 

الاجتإعيالنسيج يستقيم لا بحيث، الأقلياتؤ، دعم أو تكوين نالثات 
اتحادمحاربة وعلينا الخارجي... بالمحي3ل مرهونا ؤيفلل اكول لهذه 
أوالفكري الارتباط أنوبع من نؤع بأي وارتباطها الشعوب هذه 

بعضهالفصل القوية العملية الوسائل ؤإنحاد التارنحي، أو الروحي 
ءن؛عضلأم■

اوا;ق.الربع انظر: )١( 
الرجعىغ.)؟(اتذلر:

)■ا(اظر:الرجعاواض.
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التارعنيةلكمل وثيقة ل الواردة المابفة النموص عل وتعليقا 
المعنيةبيكو( )مايكس اتفانبة فكانت تم، فد -٦١ العمل أن فيلاحغل 
العمليةالتطبيقات من يحد مما وهي العربي(، للمعار الخغران، بالشم 

والنم.للوثيقة 

كاميسبلفور وعد اكطبيقات من ولكن 
دولةهلن، فلأرض عل الغريب القوي البثري الحاجز قاعدة 
وعثرومصالحه، للمغرب وثريكة وصديقة للعرب، عدوة بمودية 

ثا-آه،وما الغرض لهدا امتحدنن، وهيئات مسميات نحت، ممر ذللئ، 
الدول.واللام الدول والقانون الدولية لكلثرعية 

هداكوارثه من لكن للغرب، مثمر استراتيجي مؤممر إنه وحقا 
فالتقريرومعرفيا. واقتصاديا محياميا الحربي( للحالم المخزي الواقع 
الكلمة.تعنيه بإ استراتيجيا يعد تْلبيقاته ص، 

والشول،:الرفض ُتي الوامرة 

الا.ولةيم تقمشروعات عن تفاصيل من بى ٌمما ممر مع 
ماعن: التساؤل ترد وفراراته، ووثيقته كامل، موممر وعن الثانية، 

وفدالمؤامرات؟ نطان، خارج يعد سبق ما كان إذا المؤامرة حقيقة هي، 
للمؤوامراتوأيا أما ل، تج، فحممؤامرة ليس بوا ا،ما أن القارئ محكم 

الغربية،

العنولبمقاله الحصين صالح كتب وكيده الغرب مكر وعن 
الشالتكتيكات نإذج »محن قال: ومما الأيديولوجية( )الحرب 

مقلمةنثاؤل الباردة الحرب ل الشيوعية صد الغرب اصتخدمها 
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الاريكيةالخائرات أنثأما اش س0(اا، 10)حلاديو 
ؤإيطالياويحكا ا فرنل يتفجثرات تقوم كانت حث والإنجليزية، 

الأحزابمع الناس تعاطف محب مصي للسارض؛ وتنسبها 
تفجثرالنشاطات هذه أفظع ومن الحكم. إل تمل لا حتى اؤية الي

حيثم، ١  ٠٩٨ عام ل قطارروما محطة ق الثانية الدرجة انتظار غرفة 
إلالوقت ذلك، ل التفحير ونسب ممرون، وجرح شخصا  ٨٥قتل 

الحزبوصول عدم البجة وكانت الحمراء. الألوية اليسارية المنفلمة 
يرلمانتقرير ر صل. الباردة الحرب انتهاء بعد ولكن للحكم، اليساري 

»عبالتعاون الأمريكية، المخابرات  JLjتمت، العملية أن يكشف، روما 
الإيطالة«>^.المخابرات من عناصر 

١١ حادث، س تقريبا شهر ؛اوقبل كدلك،ت الحصين قال وك،ا 
٢٠سبتمير  Oames Bamford)بامفورد( )جيمس محاب ًالر  ٠١

BodyofSecrets:Anatomyofthe UUraSecretNationalالمعنون:)
SecurityAgency .). كانخطظ الوثاتق عل بناء الكتاب، كثف وذو

وزيرإل الخنازير حلج عملية فثل بعد الأمريكي، الجس قدمها قد 
الجانىالأميكي،فيذلككان إذ خارا، الحربالأميكيرو؛رت 

بغزووالدول المحل، العام الرأي يقع ممّد إبحاد عذ متلهفا الوقت 
قأمريكية حربية مميتة قصنس، الخطعل هده صمن من كان كوبا، 

j )الوبمري والررخ الُالم محاب j ذلك مصل اننلر: )١(  ،(Daniele Ganser كايه
Nato's Seers، ،4rm،es.■ Operation Giadio and Terrorism in Western Europe).}

Operation Giadio).صوان:)ف .  Wikipediaالرب الوصوى وانفلر: 
http://cutt.اس: الراج الآي،.ملوجءث. الخرب بعنوان: عمال الخمين. مالح اظر: )٢( 

us/tktQ . ض ص: ملأ(Nato's Secret Armies: 0pera،،0;i Giadio and Terrorism
VVesteniEurope ،) للمزرخ(.(Daniele Ganser
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للولاياتالشرقي الساحل عل أمريكية مدينة نمق أو حوانتانامو، 
عودته،عند الأمريكي الفضاء راني محركة صرب أو التحدة، 

بعدفيإ ؤيعلن كوبا، فوق تطير أمريكتة، مدنية ءلائرة إمحقاؤل أو 
إلالأع،ال هدْ تب بحيث، مدرسية، رحالة ل طلابا نحمل باما 

هدهمن أيا ولكن صدها، عسكرية عملية ونيرر الكوبية، الحكومة 
معروف٠١عثر لسبب تشذ لر الحهلط 

الأمرالغربية، المؤامرات عن ؛نإلمج متْلردا الحصين وكتي، 
وكالالأصلية، مصادرها من النإذج هده يعص لقل دعا الذي 

الصومالالشاب أغرت حين الأمريكية المخابرات عملت  ijliمما 
٠عام عاما ١ ٩ محمد عثإن محمد  مكانل التفجمّ بمحاولة  ٢٢ ٠٨
ثاباأن تفلهر لكي والمممجرات، المال وأعطته السكن له فوقرت عام، 

٢.إرهابية؛ بعملية القيام حاول ال،أ م
هيأتحينر آم  ٠١١عام ل الأمريكية المخابرات عمل ومثل 
(Rezwan Ferdaus)فردوس رضوان ؛اكتاف لشاب الفلروف 

تحكمذات هواة وطاترة متفجرات له وهيات المال، التمويل وأعتلمته 
بعمليةالقيام حاول لمأ مأن إظهار بقصد زائفة، بعدوتسهيلات عن 

إرئ؛ية؛م.

التال؛الرابط ارهاية، حرية ^ ٠٠١ذكرى ل بعنوازت مقال V الحصن صالح انغلرت )١( 
•http://r<>waq.org/?p=i77

التال:الرايط (، The Seattle Timesسارتايمز)صحنة انظر: )٢( 
http;//wnrvw.seattletitnes.com/nation-world/fed^

/car-bombing-in-ore

اس:الرابط (، Los Angeles Times)تايمز انجلوص لوس محنة انظر: )٣( 
/^^http://article^latimesxom/20ii/sep/29/nation
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الإصابل>ا."'.

الامتدادبدعم الغربية العقلية ل المؤامرة عمق عن وكفى 
تحريرمدير ( David Hirst)مرت ديفيد عنه عم ما والدكتاتورية 

وذكنية، الخارديان ز الكتاب وير آي، ن، ابميدل 
،لقدبقوله; ، ٠٣٢ ١ يوليو٦ ١ ٥ ل الفاشل التركي الانقلاب بمناسة 

ردكان بينإ ناصجة، ديمقراحلية عن تعبثرأ التركي الفعل رد كان 
مقتلل وامحاحا شوهها فاصدة، ديمقراتلمية عن تعبثرآ الغري الفعل 
للاستبدالالغربية الدول، تقدمه الذي يامي والالعسكري الدعم 

واللكتاتورية«اىاأ!

الغربيةوالكتابات، الكب> عنرات، لهاك سبق ما إل ؤإصافة 
وكتابالمنمشن اكتأب حلال، من المؤامرة حقيقة عن تكثف التي 

رسائلمن تضمنته وما ؤيكيلميكس وثائق أن كإ العلمية. الموضوعية 
والكيدالموامرايتح من ير حجم عن تكثف،— 3التا ~ولأ كثفت، 
انمريغامتراتيجيامتح صناعة يفح مما إما بل سبق~، ~كءا والكر 

يؤكدالدولية الساحاُت، ل والبغي والفللم الغدر وواقع والحروب، 

الخال;الراط خطيِة. اعرافات من فيها وما الحلقات هده مع عن انغز■  ٢١)
https://www،youli)b(\cotn/watch?v=oklvtY6seSs&lisl=PL^

YTDJ\V)cMHXRy9fniU&index=i

الآغونجهاز هزم كيف ءأأ.تران; الإنجليزيت باللغة الأصل المال هيزت، ديفيد انغلرت  ٢٢)
الراطالخال:•٢، ١ يوليو٦  ١٦ميدلإيت،آي،يتارخ لتركيا، الدبابات 

htt|>://www.middleoasteye.net/columns/how-i|>h<)ne-defeatcd
t<turkey-i556'؛؛77>

الخال:١رابط •٢م.١٦يوليو.بمارخV١^^جمليمعءربي١٢
httpU/biUy/aaNgiGI
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معوالتعاطي الرؤية ل التوازن يفرض العلمي النهج لكن 
بدونمعها الطبيعي والتعاطي الوامرة حجم عن التارعنية الحقائق 

مقدمهق النمالة عل بملرح هذا وعن مقعرة، أو محدبة عدمات 
والتحديبوالإثبات النفي ب؛ن التوازن أهمية بالمؤامرة المعني كتابه 

لطرفينمنانشات هيئة عل الوقفات هده لأتأق ت فيقول والتقعثر، 
درجةإل بمتها أحدهما المؤامرة، مفهوم من مؤنقها ل متناقضن 

والإحرواقعة، حقيقة عدهم فهي الأمم، عل تانرها من التهويل 
مع_، تتناّأحداث من يهلهر ما توخ إل ؤيعى مطالقا، نفيا ينفيها 

عندهمفهي داخلهم• ومن هم أنفالناس بفحل أنه عل المفهوم هل-ا 
حىنكا الهوس. إل تمل مزمنة مرضية بحالة يوحي ممطنع وهم 
متهلرفين،موقفين بين الوط النهج عن البحنر إل الوقفات هده 

ولاالتدابير، كل عليه يرمي لا لكنه اشهوم، وجود المنهج هذا فيثبت، 
والإسهامالمشكلات، وحوي ق الإسهام ل الدانية القدرات يغفل 

موصعل كاقال ،، وسن،ار وكياسة علميهابفهلنة التغلب، ل كدلاث٠ 
ثيءكل وجعل مؤامرة، هو للموامرة الناس بعض رفض "إن آخر: 

،ايضاة مؤامرة هو مؤامرة 

والوكلسعودين ال— الإرمحاب عل العالمة الخرب متوازن مقال اللرمي، محمد - انفلر )١( 
تورأن بمكن مل بمنوان: ومقال ، http://biLly/2hicHugالخال: الرابط إمانة. نإذج 

.http://biUy/2hz؛iGiالخال: الرابط الثعوبالغرين؟ 
ارياض؛• يا ُالتميل■ بغ ض الفكر ل الزامء ماجي الملة، ءل انظر؛ ، ٢١

مصر" (. ٣٢\هره•• ٤٣٠شر، معلمعة 
الأخرربح ١ الأرماء يوم تاريخ الاقانة، الوئ، دوة الخالة، عل الدممور محاصرة انظر: )٣( 

littp://cutt.us/uUzGالخال:.الراج —، ٠١ ٤٣١
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أنالوامرة عن الكتاب هدا مباحث ل القارئ بمم ما ولعل 
والإسلاميالعربي العالم ل والحكومات النعوت لدى لها القابلة 

خطرها.عن أهمية تقل لا 

منالممليل أو الوامرة وحوي إنكار محاولات أن الاثلة والحقيقة 
الوافرْعر يتتاهفس وخصومها، الإسلام أمة أعداء قثل من سأما 

هدالأن والكيد، افلكر عن دينها ل ورد بإ الإسلامية الأمة ومعرإيإن 
الالنفي فمحاولأت للموامرات، اكاومة شحنات يمح مما الإيإن 

وذللث،وعليها، لها محاك بإ الأمة تعبئة دون للحيلولة تكون تعدوأن 
والحإعةالفرد روح محني وهومما والباطل، الحق بض التدافع، نثن من 

الخصوم.محاه فاله محب ما إل والأمة والدولة 
صائرةمنها أوالسخرية الوامرة نمي محاولات أن ذللئ، يعني فهل 

والإعلاميةالفكرية المنتديات موسمي من وعملانهم الأعداء من 
عنأكثر يكشف، مما وأوكالئ، هؤلاء بض العلاقة هل،ْ لعل المحرفة؟ 

الوامرات!أو المؤامرة حقيقة 

ايسلم.عند الفصل والقول الكريم القرآن 

الكريمالقرآن ينبه بالمؤامرات؟ التصديق الملم عقيدة من هل 
والمرل؛والخيانة والمؤامرات الكر أن الأيات بهريح المسلمان 
بصريحالكر فقدتكررورود ولدللئ، الدنيا، هده ل ممايوحل. والحسد 

وادؤ تعال; اف قول ذللث، ومن ، ٢١مرة؛٣( حوال)١ القران ل القول 
وينمويمكزون يخرجوك أو يقتلوك أو لنحثوك كمروا الدس بك يمم 

اص:الرابمل الكريم، اممرآن j ى)اطلكر( لقط نيا ورد اش الأيات ص امملر: )١( 
hltp://www.almaany.com/quraii-b/%Dg%85%n9%83%D
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مكر^وس نعال: وقوله )الأنفال:•"؟(، انماكريزب نحر واش اش 
وسنلمنمى كل تكب ما بنلم جمجنا المكن فش للهم من الدين 

مكررآالهمآن j الكيد ورد يا (، ٤ الداري)الرعد:٢ عمى لس الكمان 
كيدابكيدوذ تعالت قوله ذلك ومن مرْرا؛• )٣٣( حوال 
)الطارق:ه رويدا أمهلهم الكافرين همهز كيذا واكي،• ■ ٥٢

رالفتل-آا•ه نقبل في كندهم بمبمغل ^١١٣ يقوله؛ (،  ١٧-١ ٥ 
أقوالكمفي كنزن ؤ تعال: قال يا ١^١^ س الأذى ؤإلحاق 
الدينومن للكم مى الكتاب أولوا الدس من وقمعن وألمكم 

الأموريعرم من ذللث فاو ونتفوا مجزوا وأف كثيزا أدى أفركوا 
)آلعمان:آ-ارا(.

نرالولا ؤ تعال: قال يا ١^١٠^؛ صور من والخيانة والخائة 
يحن،اش إذ واصفح عغهم فاغف، منهم فليلا إلا متهم حائنة على نهللغ 

اأنسين4)المائدة:ماآ
تعال:قال يا كدلل؛،، المؤامرة ل يدخل مما والخدلع والخديعة 

يغعزوذيزما ألمنهم إلا يخدعوذ وما أنوا والدين اف خادعوذ يؤ 
)اوقرة:ا،(.

جعلالسابقة الآيا١تs ق يا الكريم فالقرآن ذللث، مع ولكن 
حن،حث والكبد، والخدلع الكر ْع للتعامل منهجا للمسالمن 

مكرهمدفع j( اض عل والتوكل والعفو والتقوى الصر عل السلم 
الطرف،أل يعني وهدا والحرب،، الصراع إل يتجاوز لر إذا ويدهم 

اص:الرابط الكريم، القرآن j كية)الكد( لفظ فها ورد ام الايات عن انفلر; )١( 
http://vاa^١^lnaanyx■om/quran،v٦وD%/لآD%83%^^^"و
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السادسالصيحث 

والصراعالمافسغ الخواربين 

باثنيوجادلهم انمث والمزعظت بالجكمة زنك سبيل إلى ^١٥٤ 
بالمهنبسهاظم وهز مجيبه ض ضل بس اظم هز زبلث إن احنس هز 

)اكءل:هأآا(





أوالحوار أهمية عن الحقائق من محموعة تتاكد الحث هدا ق
أحرى؛حلإ من والعربية جهة من الإسلامية الشعوب بض وجوبه 
هذامن محرومة معلوم— هو —كإ العربية الشعوب أن من بالرغم 

عنمصللة الغربية فالشعوب ذاته الوقت وق ير، حد إل الحق 
ياميآنالمن التعحب مؤامرات ولأن أير، حد إل الإسلام حقيقة 

بالحوارالمناداة فإن إنكارها، يمتكن لا الغربيين من الدين ورجال، 
ومعاركه.اكرنع متثيات يفوت؛عقص تما به والعمل 

يلغيلا السابق البحث، ل ورد ك،ا المؤامرة إنات أن الهم ومن 
تذكيقد المؤامرة حقيقة إن يل الشحوب، بين خاصة الخوار أهمية 
المتآمرليس بالحوار المتهدفط لأن وصرورته؛ الحوار وجوب عل 

همفالشعوب الطرفين. من الضحايا ولكن فحسب،، المتعمّب 
هداحول عنهم الغانب، عن بتحريفهم الحوار حلال من المستهدفون 

صورهبشتى الأؤلرافج بين الحوار تعزيز توجّج يما وهدا الموصؤع، 
ذللت،ومن . والمر١٤الناقة قضايا ق الحق إل للوصول وأنواعه؛ 

وحقوقهمالملمين قضايا وواقع وقيمه. وحقارته الإسلام حقيقة 
سلبيةب، جوانمن سواء حل. عل والمسلمين الغرب لدى وما المنتهكة. 
التارثنية.القراءة مععليات أبرز من هدا ولعل ؤإنحابية، 

والواجب؛الخيال بين، الحوار 

منهجقيم من لتس الحوار بان الإسلام حموم يشر ما كشرأ 
كإالمحيح النهج ثوابت من ليس وتحديدا والحاعة• الئنة أهل 

قائمبل حافل الأنبياء فتاريح هوالصحيح والعكس يزعمون، 
٢٣٩



هوالأحمِ إن بل فرعون، مع ^ ٤١١مومى حوار ذلك ومن عليه، 
منقومه مع محمد. وحوار والإرهاب، والعنف القوة إل لخا من 

محمدكتب والقنة، القرآن ل ذكرها ورد حقيقة وغثرهم قريش كفار 
التهمهو ْن وعزا عناثه، وعند الإسلام ذ الخوار عن اف وقح 

الوهاب،عبد بن محمد الإمام الإسادم نيخ ررورث فقال،ت بعكه؟ 
الفي؛نالالأئمة كتابايتح عل الغزيرة الوفرة اطلاعاته حلال من 

الخوارنحارب من وافيا تطبيقيا رصيدا حصوصا، والحنابلة عموما، 
،— الله —رحمه حنبل بن أحمد الإمام نحارب ذللئ، رأس وعل العميق، 

حواراتوهى والمعتزلة. الخهمية س الأبتدلع فرق ْع واراته حل 
العامالت1رخ كتب، ل سجلتؤ ك،ا الحنابلة. كتب ل تفصيليا مجك 

وهيالحنابلة. وطبقات كشر وابن والذهبي اممري تاينخ مثل: 
أسالم،أ؛رع عن ونتن بالحكمة، وترثح بالعلم، تنضح مجلات 

مذامحصحة عل والأدلة الراهن سوق عل والاقتدار الحوار 
المالح«را،.الأمة ، طف

الحوار،عن التاينح من مشهورة أمثلة ذكر ق اف وقح محيتطرد 
لالن،اذج تواترت حث ءصرْ، ل تيمية ابن عن ذكره ذلكا ومن 
النافدةالثمافة حوارات اروتتالت، فقال; والتراحم، التاريخ كتِ، 

المدام،حمح ساحل الذي تيمية، بن الدين تقي الإمام الإسلام لشيخ 
الفقه،ق أو العقيدة، ل محالفا رأيا يترك ولر عمره. ل الكثرى الفكرية 

ابنحاور لقد الحذرى. والقد الفاحص للبحِثح نحفعه أن ون دس 
إذالأصلة، كتاباتبا عل اطلع أن بعد اليونانية، القلقة أقطاب تيمية 

يتاريخالّيان، محلة محاورا، الوهاب بل بن محمد الشخ بعنوان- •هال، اض، محمدوقح - انظر ا ر١ 
 /•U اس: الراط ■ام، •  ١٢/ ا ١http://wvw._ayan.co.uk/textaspx?id=236i
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الضخمكتابه ق الحوارات تلك نحلت وقد اللاتينية, اللغة محي كان 
تعليقأاككنين القاد أحد يكر وكإ والنقل(. العقل تعارض )درء 
ذلكال الفلاسفة أطروحات مع تيمية ابن الإمام سجالأت عل 

يعتمدكان الفلاسفة هؤلاء نقده ل أنه )انمجبسؤ من* أن الكتاب 
لأنمصيب؛ تعاليق ودللثا عاليهاآ، اعتإدهم من أكثر القلقة عل 

عليهايرد كان ~ودد الفلسفية المقدمات محتلف ق تيمية ابن تأملات 
تيارأي معرفة من ومكنه بالفلسفة، أوسع معرفة ملكه خميعا~ 
التياراتْع حواره ل ؟٦١ يتسلح كان التي العرفية بأصوله فلسفي 

الأخرى«أاأ.

الإسلاممنهج من الحوار أن عل واصحة دلالة صبق وفيا 
وقواعدأصول من إنه بل إ إسلامية ثقافة وأنه الأنبياء، ورسالة 

يتطلبتما لم، مغثر أو مسلما كان أيا الخالق، ْع الصحيح المنهج 
ومكان.رمان أي ل المتنوعة بميادينه الحوار يكون أن 

الشعوبمع الحوار بأن التدكير بمكان الأهمية من فإن ولدللث، 
الدينية؛الشرعية الواجبات من يكون قد العربية خاصة الأحرى 

وحضارتهوتارنحه الإسلام عن والصواب الحق إيصال من فيه لما 
الحملاتزيف يكشف الحوار كون إل إضافة وسعائر0. وقيمه 

عنسلبية ذهنية صورأ تكرس التي الغريثة الدعابة الإعلامية 
تللثحلدى النمطية الصورة يصحح الحوار أن كا والمسلمتن- الإسلام 

النمهليةتالصورة صناعة عن الحصان صالح يقول الشحوب. 
أحلهرأمريكا ل م ١  ٠٩٨ عام اجرى أمريكثا استهللأئ بان ®ندكرهم 

ايبق-)ا(اطر:الرجع 



للدم،متعطشا المسللمت يرون الأمريكي الشعب، ضم، حوال أن 
٠يحيةاا وللموعدوا للمراة، ومضطهدا ومحادعا، 

عنالغرب، عموم لدى النمطة الصورة هذه الخصين ويؤكد 
سِجوإن،ا فرنخ، من تأت، ل؛ المهلة الصورة اهده قائلات الإسلام، 

لل ذلل؛، ظهر سواء الصورة، هده تكريس عل الإعلامي الإلحاح 
مشهويئن،لكتاب، كتب أول، هوليوود، أيلام 3، أم الأحبار، نثرات 

كتب،ق أم أمريكيين، سياسيين أو كبار، لمحفيين مقالات أم 
أمريكية٠١أمدرسية 

)اغتنمالسابقتالأمريكي الرئيس نيكسون ريتشارد كتاب وز 
Seize)واحدة( عطمى قوة نوئه ءالم ل أمريكا نحدى اللحظة: 

itheMoment: America's Challenge a One-Superpower World

والمسلمين!الإسلام عن المهلبة الصورة عن سبق ما يؤكد ما 
ءيرّأ-ام عل الملمين إل موحدة نخلرة ينفلرون الأمريكيين امعفلم 

إلاانتباهنا يسرعون لا عقلانيين، غير برابرة، وسخين، متحضرين، 
تحتوىمناطق عل حكاما وأصبحوا ئادترم بعمى حالم، الهفل لأن 
الفط(<رم.من المعرو؛، العالي الاحتياطي ناش عل 

العزيزعد الملك مركز ١لآ■ُءر٠ مع الحوار ؤ، نجربمي ممال؛عنوان■ الحصين، صالح اننلرا )١( 
الدمحورتذكرتع عإ ملأ . http://rowaq.org/?p=2i2اس: الراط الوطي- للحوار 
j )يولوك كاثرين  (Katherine Bullock  محابما(Rethinking Muslim Women and

UeiY.)

اض.المراا(اظر:المرجع 
عنلصقوة نولم عالمر ل أمركا نحدى " اللمحنلن اغتنم ممابه: ل نكون، ريشارد اننلر: )٣( 

(•Seize the Momen'.؛i4merico'sءو!ءء//0أin a One-Superpower World  76)واحدة 
ص؛ا<ا.
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المهممن ولكن الغربية، الشعوب ْع أكثر الخوار يتاكد سق وبإ 
وعقيدتهبدينه الواثق حوار يكون الإٌادس الحوار هذا أن إل التنبيه 
المهللوبالهوار أرصية عن الحمتن صالح يقول وثقافته، وقيمه 

وعيومن بالنص، ممثر٥ ثقة من ننعللق البداية ررفمن إيجادها• 
لهذْالأمثل الاستخدام عل قدرة ومن الواغ، أرض عل لهماتق يا 

الحقائق.

أمامونرير وحكمة، يشجاعة وتتحدي القفاز، نرمي ؛^ ١١٠١^من 
الزائف،وليس الحقيقي وجهه فيها يرى صافية مرآة الخصم عنتي 

ن،وليالحقيقية صورتنا ل فرانا عينيه، عن الغشاوة نزيل أن يعد 
الاعتبارل آخذين للحوار. العال الأدب صمن ذللث، وكل الزائفة، 

المقاييساستعإل عن شعرة الحيدة وعدم تف١ةار٠، ونج الخصم لغة 
الوفقة«را/آلوصوعية 

أومبتدعة أو كفار من الأخرين مع اللمتن، حوار ومشروعية 
يذللث،اتشهاّ المسلمن فمولفايتج لإثّاترا، عناء كببر نحتاج لا مخالفن 

والعلياءالعلم ومجالس حوار، والباهلة حوار، أحيانا ذاما فهي 
حوار.العلمية وسجالأما ينقاشاما 

إلإسلأماءرإن ومهه; الإسلام ق الحوار عن يرو ثارل يقول 
عنصلملنا طالما الذين الغرين، نحن إليها، بحاجة نحن رسالة 
هوميشالكايوليكي، لراهب، المعثرة الثابتة شذ0 لتا ونتح افه(ا معرفة 

الموقععل بمافغل كيفط عزف الذي الإسلام بأن التأكيي. لولون، 

الزينعبد الملك مركز الأحر. مع الخوار ل لخربمي بعنوان• مقال الهصن. صالح انظرا ر١( 
اس:الرابط الوطي، للخوار 

http://rowaq.org/?p=2i2
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الخوارل والانتصار البناء أن لذلك الحتمية والتيجة الهلرفن، لدى 
والقافات.والفم والأمال الأنوال من للأصلح 
الحوار:وأهمية التنافس مستقبل 

تأكيدحول والخامس والرابع الثالث الحث ل سبق مما بالوغم 
أنا،لوصوع هذا عن الاستنتاج محمل فإن الدول، الإرهاب هتا.ّة 

الغربيةايضارة و؛ين وتاربجا تشريعا الإسلام حضارة التنافس؛ض 
تعزيزلكن به، ينافس ما لدبميأ الحفارت؛ن فكالتا تارثنية، حقيقة اثادية 

اللامقتم تقتفيه مما والحروب الصراع من بدلا وقثمها الناقة 
سنةيبقى المرنع فإن ذاته الوقت، وق الطرفين. ومصالح والعدالة 

يمكنوإن،ا ذللث،، إلغاء يمكن ولا التداسر، ق الكونية افه سن من 
سواءالسائقة الثاحشا ولعل آخر، حيتا وتأجيله حينا، منه ، التخفيف
معهلياتمن ممر تبلور ل أسهمت، المرنع أم الناقة عن أكانت، 
هنا.النقاش موضع الخوار 

ديناالإسلام أن إل أخرى مرة التنبيه الهم فمن القام هذا ون، 
دنجاوزاتموأحطائهم السلمض واقع عن ممرا بملف حياة ومنهج 

الواحهذا متب، حيثؤ أحكامه، وتطبيقات الدين هذا لتشريعان 
نحلفاأورث أنه كإ خصومه، عند الإسادم عن خاطثة ذهنية صورة 

اّمذن.للمحفاؤيا 

منوحدثه ما أن ءإلأ قائلات أسد، محمد العني هذا ؤيوكد 
أنأقنعني وقيمه الإسلام مبادئ من فهمه إل توصلت، وما مفاهيم 

أنل انصح للأسلأم... مشوها مقهوما إلا ليس العرب يردده ما 
أنق لإخفاقهم ولكن الإسلام، عن ٧^١ يكن ل؛ الاو؛ن نحلف 
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الإسلاملكن لقد بتعاليمه. التمسك وق الإسلام، أمرهم كا بميوا 
عندماوجهسامية، وثمانية ذرأفكرية إل الأوائل ايلمن هوماحمل 

لفهموحيدة وسلة المتنثر والوعي الُقل أمور تدبر إل طاقاتمم كل 
يطلب،لر خلقهم. من بمنيئته والوعي الخالق وقدرة الخلق طيعة 
الحقيقةففي والفهم؛ الإدرالت. صعبة او جامدة عقيدة اعتناق منهم 

.٠١١٠١^٠٠۶٣غثر جامدة ة عقل أي قؤ المي رسالة ل توجد تكن لر 
إسعادسيل ق تتنافى أن لها نحق حضاراينه عن هنا ايدين، ولأن 

والبقاءوالنجاح -با، نومن الض والمبادئ للقيم وهدايتها البثرية 
هنتنجتونله نملر الدي اكرغ مفهوم اسبنان فإن منها، للأصلمح 
بصئف—تحديدا— الأمريكية السياسة تمارسه والدي وآخرون 
يإرسه.من إلا النهاية ل بمدد لن الإسلام منافسة فرص لتفوين، 

الاتحادمارس الحديث، التاريخ ول العم. س الكثم التاريخ ول 
والاصعلهادالقهر صنوف، معفلم مظهرأ اكريع ل دوره السوفيتي 

امارأنه إلا المادية... البقاء مقومات لمعظم قلمكه ورغم ١. للأخر. 
اليايالالفيلسوف عن نقلا هنتنجتون يقول وصحاها... عثية ،_ 

هوالدراماتيكي، السوفيتي الاتحاد 'اوابميار أوموهارا! تاسكيثي 
التاليةستكون الاJراJة الغربية، الفرالية لابميار فقط الوحيد الندير 

قوط«رآأ.لال

والحقاتقالفامم هذه أف ويحط ، ٢٧٠—  ٢٦٩ص مكة، إل الطريق أسد، محمد انظر؛ )١( 
الإسلام.ل يدحل أن إل قائم إليها" توصل ~الي الخقيقة عن والحث 

المرينإل مل، المار، الطام بناء ؤإعادة الخمارامحت، صدام هنتنجتول، صمويل انظر؛ )٢( 
الدارت مصراتة L ١ ط خالف، محمد محمرد والدكترم. أبوشهيرة عيني مالك الدكتور 

بعدما لخقبة يوصح القديم؛ )اليا»ابي مقال! ز الغيرف عن؛ نقلا  ١٠٠ صُ للتنر• 
طريقها(.الحضارة 
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لدىوحتميته الحضارات صرنع لفاهيم الغرب ة ممارمحويرغم 
الحفارات()صدام كتابه من الأخرة الأصْلر ق أنه إلا هنتنجتون 

العالم|(ق للسلام الحشر التهديد هو الحفارات ءصدام أزن عل يؤكد 
نحدحرتالأكيد هوالضإن الحضارات عل موسنا دولتا نفلاما وأذ 

الحضاريالتقارب يزال لا بأنه يقر القول بدا وهتتنجتون العالم،الا،، 
العالي.اللام لأجل ممكأ 

حكومةفرص هي ما دائنا؛ المطروح المغلمقي السؤال ولكن 
المدتراجع تحقيق ل الغربي(~ القرار ل ممرا "الموثره المتحدة الولايات 

الريسا>ف لقد تريد؟ يا برْ وف الأقل عل أو الإسلامي؟ 
Behind)اللام( وراء رما كتابه ل نيكسون ريتشارد الأمريكي 

Peace ،) كلهاالإسلامي العالر ل والعيانية الغرب ق العلمانية بأن
ا.الإملأم١٢تغالب أن تتلميع تلا 

ومعتنقيهاته بموّالإسلام أن الاعتبار ق يوحلم. ءّا أنه إلا 
الإسلاموتشريعات أولا، التوحيد عقيدة حلال من قوي منافس 

المنالممن ممر ؛؛ى فيهاتطبيقها تم التي ثالثا ومبادئه وقيمه ثانيا، 
المعنيةالغربية والأبحامش، ات الدراسومراكز غيرهم. و؛ين بينهم وفيعا 

حس_،معتنقيها انتصار يتبعها ، سوفالفكرة انتصار أن جيدا تدرك 
تقدمقرص يدركون ومنصضن متعصبض من الغرب ومفكرو التايخ• 
والتحليلوالدراسة البحث، حلال من النافسة ل غيره عل الإسلام 

تحديدآؤالإسلامية الحضارة لثواعثح الاسقراء خلال ومن التارمحى، 

• ٠٣٣ص المابق• ارجع انم: ٢ ١ ر 
الأهليةماز؛ ٠ ١ ط عباس. ماللئ، رجة اللام، وراء ما نيكسون، ريتشارد يتصرف؛ انظر )٢( 

.١٦٣-١٤ص؛■ ْا؛ام)ههآام(. للشروالتورع، 
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الكشفعل بمساعي ما السافة الخضرة الإشارات هده ل لعل 
وكرياء؟وصلف بنجاجة الصاؤع ومن المنافس؟ هو من عن; 
لخاصة ة؟ الناقجواب أهم ل ه لتفالثقة معدوم الخانق ومن 

وكيلكوالاجتإعية، الأسرية والعلاقات والتسامح القيم محالات 
بمساعيص ما ولعل واللام. والحرب الدولية العلاقات الات حمل 
الغربيةالأمريكية الدولية الحمالة لتلك والأهداف الدوافع هم فق 

مسمياتنحت اته موسوعل آخر، حينا ونيه حينا الإسلام عل 
والتاعح.الحوار فرص تفوت 

أقوىميكون الناقة تقبل مإن ت بالقول الوصؤع هدا وأختم 
وتصديرالقيم نويق امتخل.ام وسائل توفر مع خاصة قبل، ذي من 

سواء.حل. عل الناقة مجاحان من يريد مما البادئ، 

الحديثةوالتواصل الاتصال تقنية عملت، الإسلامي الحانب ففي 
العملعن —فضلا تحديد١آ الفردي للعمل هائلة خيارات نوفثر عل 

وتلفازأأنباء وكاله بذاته اليوم الفرد وأصبح الحاعي" أو المرمي 
الوثن،ل له ومتلقيا للخم وصانعا ومحررأوناثرأ وصحافه ؤإذاعه 

بالشبكةالمتصل هاتفه جهاز أو الشخمى، حاسوبه خلال من ذاته، 
بالإسلامالتعرف محالات ل ينجز أن عل نادر لأنه العنكبوتية؛ 

خماعيةات موٌعماله عن تعجز ما عنه الدب أو إليه والدعوة 
الفاعلهو وحده والموسى الحاعي الحمل يعد فلم الماصي• ل كبيرّه 

واليونانالحوارية الرامج من فيها وما التقنية وفرت فقد والموثر، 
يقوموالحوار، الدعوة عن أكثر لمإرمة عفليمة وخماعية فردية فرصا 

كإالأخلاق ومكارم العل.الة، ومبادئ الفضيلة قيم بنشر أنصارها 
الإنسانية.حضارمم مقرئات ونثر بل الإسلامي، دينهم ل هي 
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واحدرا/طرف من 

وجودمتقى متنازعان طرفن أي من الخال الحوار فإن ولذلك 
الأتتربدين طرف كل اعتراف ومنها الخوار، بدء قل مهمة أمور 

نقاطوتحديد الواصحة، الدانية بعيوتيا الأطراف واعتراف وثقافته، 
وتحري.يتعقل صرمحا حوارا ليكون حولها، التحاور الخلاف 

منهامتعددة، وأثكالأ أنواعا لمن المغم مع للحوار أن كإ 
كإمنهإ. المجموعات و؛ين الطرفن، من الأفراد بين حوارية ملتقيات 

إعلاميةعلمية مناظرات وأحرى وملتقيات، بموتمرات أحيانا تكون 
تكونأن يمكن أحرى وأحيانا المسالمة، وضر الملمة الشعوب بن 

الخوارصور أنجح ومن العلمية. الإصدارات حلال من الحوارات 
من١لحلالة أنصار من الحكومية ضر المتظات توى م عل يكون ما 

يسمىمما علمي، ويمنهج لها الناوئن من أحرى وأحيانا الهلرفينّ 
يقتضىمما محل.دة، وبرامج مشروعات وفق الهوار ؤيكون بالمياهلة. 

التاليةتالخهات من معنية جهة أي من المهللوب تحديد 

الإسلامي:اكاي من الطلوب، 

ونقافتهمدينهم مع يتفق لا عمل لأي لمون الميتفلر لا ن أ ~
والإمحلاميةالحربية الأمة تحام عامة بمفة الغرب به يقوم مما 

الإسلاملأستثهال صلييي حقد عن ناج أنه عل 
دورهاأحيانا والاقتصادية ياسبة الفللمصالح والسلمان، 

فيهحيار لا رياق قدر الثقاق والتنؤع المريع٠ شكيل تق 
كالتنوعالخغرافيب

.>_٢wr، • • • U،؛ ،الإسلام ٧ )١(انظر: 
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عنبعيدا الطرفن، عقلاء من له والممدى معالخته كم 
يفرصرنممن الدين ورجال اليابن من انمسن دور 

بعمىيرى كان ؤإن عولتها، ؤيريدون اكهللحات 
منليس هذا أن إلا ذلك صعوبة الطرفن من التعصن 
التحيل.

والرأمإليةالعلإسة عولة فرض بمخاطر لتعرف ا —
باحطافالأمم عل والاقصادية الفردية واللمرالية 

•وبميسها ثقافاتها 

كإالملمة للأمة مشرؤع حق وأنه الحهاد مفاهيم وصيح ت —
النووي■ل هوالحق 

المرأةحفوق وبالأخص ان، الإنحقوق مفهوم وصح ت ~
العربيةالجمعان ق الأقاليات من الام؛ن ضر وحقوق 

الإنسانلحقوق الحقيقي المنتهك من لحرفةI والإسلامية؛ 
والأسرة؟والمرأة 

الصهيولالكيان دولة قيام عن التارنحية الخلفيات ثف ك— 
والوقوفْلينين، الفلمحن أصحاما صد لها الغرب ودعم 

القدسل عامة الملمين حق عن التارنحية الحقيقة مع 
ومستقبلها.

الصحيحوالحوار والغرب الإملأم بتن العابس يفية ك~ 
والاحت،اعيةالثقافية الشعوب حمومحيات واحترام بينهيا، 

والاقتصاديةالسيامية الأمريكية والهيمنة العولمة صر عل 
والثقافية.
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الكتباتبخلاف الإسلامي، دول مصالح بعص تحقيق ل
التعديةالثالثج قطاعها يمطإت القوية الغرب دول لصالح الكبيرة 

الحكوماتحوار توخليفح عل العمل فإن هذا وْع والتنوعة، 
فإنوبالتال المهللوب، هو الهلرفين من الشعوب لصالح وتوحيهه 

ممراأن ولأمنا الشعوب، لحوار الأولية تكون أن محم مما ذك 
عنيمناى واللام للتعايش يتهللعون الطرفن من الشعوب من 

•والعسكرية البامية وصراعاما بل ومصالحها، الحكومامت 

أهميةوحضارته الإسلام عن تثارلز الأمير أقوال ونوكد 
الصورةتصحح من فيها وما والغرب، السالمان بين الحوارات 

مثلبوابة فالحوارات والمسلمين، الإسلام عن الغرب لدى الذهنية 
مابعض عن تشارلز يكشفإ وفيها السلبية، الذهنية هذْ لتصحيح 

المعليةللصور تكريه ومنه الإسلام، مع الغربي؛ المرنع يصع 
الأفرادممارسات بعض حلال من علميه والحكم الإسلام، عن الخاؤكة 

الإسلامعل حكمنا عانى »لقد فيقول: أحيانا، أوالدول أوالحاعات 
هذاإن القاءا.ة، هو المملرفح بأن الاعتبار نتيجة الخيم الحريف، من 

حلالمن بريطانيا ن؛ الحياة نوعية عل الحكم مثل فهو جيم، حعلآ 
ؤإدمانالأطفال عل والاعتداء والاغتماب القتل جرائم وجود 

ولكنهمعالحته، من ولابد موجود الطرف أن صحيح المحاورات، 
اكحريفاإل يودي فإنه محتمع عل للحكم أساسا يتحدم عندما 

ا.والإححافاا١ 

مركزل ، ٢١٩٩٣أكتوبر ^١٢ بتاريخ والغرب، الإسلام تثارلز، الأمير خطاب انغلر؛ )١( 
التال:الرابط الميطاب. لألي الرص الوثع الأسلاب، سرالأتم الفوري 

http://www.princeo^les.gov.ul،/medja/speeches/spe
wales-tltled-islam-and-the-wosttheoxford-centte-islam
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التعصبالغرب لدى السلبية الذهنية الصور كانت ما وممرا 
وميادما،هيمنتها لبقاء ونودأ والام؛ن الإسلام مواحهة من تتخذ 
الإرهاب،يئى مما توخليفها يمكن التي المتنوعة الفزاعايتح حيث 

والمقاومة،الخهاد فكر تصدير ل وحهلره السلفي والمنهج والوهابثة، 
وصناعةالإمادم من للمتضر قناعة الأحر هو اليامحى والإعلام 

سجحلا التاصالة الملبية الذهنية هذه إن بل ا أهله مع التمائم 
معها.التعاؤلي ل وزنا لها تقيم ولا الحوارات، 

استهللاعايت،تناولت، التي الدرامات بعض أثبتت، المقابل وز 
والعلاقةبالإسلام المعرفة بين محلردية علاقة وحوي الغربية الرأي 

عنالإمحابة الذهنية الصورة تكوين ق يالس|لمان الحنة ^^مية ال
الشعوب،؛؛ن الحوار أهمية ذاته الوقت، ل يؤكد ما وهو الإسلام، 

الأمثركيثنعل ينطبق بإ أبورمان ام ّالدكتور أوردْ ما ذلك ومن 
والسلمانالإسلام بصورة العني كتابه ل والكنديتن والريaإاني^ن 

الكنلي،ن،رأى راوحول ت قوله ذللثج ومن الرأي، امتْللاعات سب، ح
منأكثر رأى ؛استطلاع ( Environics Research Groupقامت،)فقل 

الذينأولثلئج من رآ"آ■/'( ذكر حمثط ٢، ٠ ٠ ٦ عام مائة ل كندى ألفي 
انطباعالدبمم أن نجد »_، Ji_Jْع؛،تواصلا ليتم أن ممرا أجابوا 
وجودبعدم أجابوا؛ الدين أما الإسلام• دين عن -عموما- إمحابيا 

ضللدبمم الإمحابير الأنملبيع ثة نفكانت، المسلمن، ْع تواصل 
انعكسالكندين، مع التواصل زاد كنإ أحرى؛ ويماره /(• ٢٨)

الأمريكيينرأى ْع ينجم وهذا للاّلأم. نفلرمم عل إبمابا ذللثج 
حيثح(، ABC NewsAVashington Post)اسهللاعات حسب، 

نحاههمالإمحابية والعاطفة ؛السالمان المعرفة ين العلاقة أن تبن 
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تأنمميثعرون الذين الأشخاص أن نجد الأحمال وق طردية. علاقة 
الدينإل للنفلر قابلية أكثر لم؛ مصديق أوليتم الإسلام، يفهمون 

بأولئكمقارنة الآ، مدينا يروم لأن قابلية وأكثر نقطة،  ٢٢—;بإمحايية 
.لماآ مأوصديق أمامحى فهم عندهم ليس الدين 

والثقاقالحضاري والتواصل والحوار العلاقة أهمية يؤكد ما وهذا 
واصحةالمتلازمة العلاقة حيث والإسلامية، الغربية الشعوب ءي،امن 

الإسلامعن الإمحابية الظرة وبن بالإسلام الحقيقية المعرفة بن 
■والمسلمين 

الحوار:فى مقترحة وبرامج مشروعات 

يمكنلا الحوارية والرامج الشارع أن عل التآكيد يمكن 
أنؤيمكن نفلرألكثرما، الكتاب؛ هدا ل فرعي موضع ق حصرها 

قمتخممة مراكز إمحاد ق الحكومي غر خاصة الحاد العمل يكون 
العلاقةق والرامح الوسائل بصناعق المتعلقة والبحوث الدراسات 

اصتطلاماتق والّالمون الإصلأم إلنا؟.... ينظرون كتف رمان. آم مامررصوان انظرت )١( 
الءالأن.صاآ-أآ.ملأص:

Environics Ri'scarcli Group, FOCUS CANADA teleplione survey, conducted
witii a representative sample of adult Canadians between September 18
and October 12, 2006. A total of 2,021 interviews were completed. A sample
of this size will produce a sampling error of plus or minus 2.2 percentage
points,أو times out of 20.The margin of error is greater for results pertaining
to regional or sociodemographic subgroups of the total sample.

دقلأس:
ABC NewsAVashington Post poll was conducted by telephone March 26-29,

2009, among a random national sample of 1,000 adults including both
landline and celfphone-only respondents. Results for the fiill sample have
a 3-point error margin Gary Laiiger.
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الأعإلمن واكوعة التعدية الحوارات وابتكار الغرب، ْع 
(،Think Tanks)التفكر بمراكز أشبه المراكز هذه ككون اكلرفن، 

ونحتلفالعلاقة. -رذ0 المعنية والرامح المشروعات إمحاد عل للعمل 
أنكإ آحر. زمن إل زمن ومن لأخر، بلمي من والشارع الرامح هذه 

حبمتنوعة وومحائل متعل.دة صور له الكتاب هذ ق المعني الحوار 
إلالدعرة إل -آدذ٠ لا العني الحوار أن عل اكنييه المهم ومن أهدافه، 
ووغاَه،-|دا معني الحوار بل فيه، الناس إدحال، أو فحسسبا الإسلام 

بتنوالمعرل اكقال التواصل اكول اللام ضمانات س حيث 
والحضارات.الأمم ولن والحنوب، الثسمال شعوب 

تكونأن هي البحثية للمراكز المحح الإداري الموير أن علمأ 
الهكوماتعن المتقالة اكالن، القّهلاع مؤسسات منظومة صمن 

تأيثرعن وتعيدا بل العلمية، حريتها لفّعان السياسية والأحزاب 
هال.اق والإشارة الخجاري، القّهلاع وموصسات الربحية الشركات 

يل.نحل ق كبيرة آفاقا تفتح قد الموضوعات س معينة أنولغ إل الكتاب 
وأبحاث؛دراسات عنها الكتابة أو المقآرحة، والشارع الرامح 

يل!ما المقترحة الموضوعات تلك وس تقالة، م

فيه:الإعجاز وجوانم، الكريم القرآن أولا؛ 
عثرأربعة عن يزيد ما عر أرضه، ل افه معجزة الكريم القرآن 

الكتبلبقية حلافا ينقص أو واحدأ حرفا يزد لر الزمان، س قرنا 
النزيلمحكم ل ذللث، ذكر افه أن ذلك ل الإعجاز وس المقدسة. 

)الحجرت٩(،ه لحافظون له وإئا ا1او.'كر نرلما نخس >ؤإئا تعال؛ فقال، 
لالمهم وس كثيرة. فيه المتكلف- -غير العلمي الإعجاز ب، وجوان

٢٥٨



جانبعليها يغلب وقضايا مواصح اختيار القرآن عن الحوارات 
الوالثقافة الفكريه طبيعتهم فالغربيون والنطقي. العقل الإلّ؛ع 
دلكول والمحسوسات بالماديات إيإمم يفدر يالغيييات يومنون 

اختيارويمكن القرآن. ق الإعجاز جوانب عن منشورة كثثرة كتب 
المسلبن.غثر ْع حولها للحوار موصوعات 

لاو0جت0عات؛الأييم من قيئ وما انموية السه ثانيا؛ 

نيمعن يكون حينإ فعالا السلم عثر مع الحوار كان ما كمرا 
وحسنالوالدين بر من الأسرة، العلاقات ل وأديياته الإسلام 
إليدغ مما والحوار السعيدة. الحياة وقتم الزوجين ين المعاشرة 
الثنةتشريعات وعن الاجتإعية، العلاقات عن الطرفن من التفاعل 

ويكراوكبوا وصغيرا وميتا حيا وكرامته الإنسان حقوق حول النبوة 
الإسلام،ل وتكريمها المرأة حقوق عن الحوارات وكيلك وأنش، 

الخيريالعطاء وقيم والحرب، الملام نيم تثريعان عن والحوار 
وأهدافالعدالة، تحقيق من فيها وما الزكاة وتشريعات والإنساف 
الحوانبمن ذك وغثر المستدامة، التنمية من فيها وما الأوقاف 

معمشتركا قاسإ فيها وترى الغربية العقلية تستهوي التي الكثيرة 
الإسلام.

الخاليق:ورساكه والرسول. النبي محمد ثالثا؛ 

الملمنعير مع الحوار أساسيان من يعد الموصؤع هدا 
تكونأن ويمكن هق* محمد نبوة ينكرون الدين النصارى وخصوصا 

والتبيذنوموسى وعيسى محمد حول للحوار كيره موضوعات هناك 
ونبوتهومعجزاته ه الرسول صحصية عن الحوارات أن كإ قبله. من 
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هذاكشرةق والوصوعات الخوار. ل آفاها تفح موضوعات ورسالته 
علمنها كشرة حوارات قؤ وللرسول وهدفه، الخوار طيعة نحكمها 

والوفود،المنركن ومع والنصارى، اليهود مع حواره الثال ميل 
ذلك،.وغير الملوك، ومع وأصحابه، زوجاته ومع 

وغوبية:ءريية بعيون الإسلامية الحضارة رابعا؛ 

حضارةعن واقره يكتايات؛ الإسلامي التارخ كتب ثزحر 
الشالأمينة الحديثة الكتابات لكن الزاهية، عصورهم ل السلمين 

وفضلهاالخمارة هذه عن والأحنبية العربية المكتبات -يا تزخر 
حولها؛الحوارات ل الأب، هي تكون قد الغربح، حضارة عل 

والعربية،الإسلامية الحضارت؛ن ق المشركات أهم إل للوصول 
تلكومن الننلر، وجهات يقرب، مما الشركات طْ حول والحوار 
اضشمس كتاب، والزكية: الحصر وليس المثال سيل عل الكتب 
الشعوبتاريخ وكتاب هونكه، نيغريد للمؤلفة الغرب، عل ني 

ولللمؤلف، الحضارة قمة وكتاب كارل؛روكلإن، لمؤلفه الإسلامية 

المهمةق الإسلامية العربية الحضارة دور وكتاب ديررانت،، وايريل 
الخميعي،النعم عبد للمؤلف، الحضارات لحوار يموذج الأوروبية 

الإسلامعن كشرا قال الذي لوبون لغوسافح الحرب حضارة وكتاب 
تعرف،لر الأمم أن 'فالحؤ، قال؛ومما وحضارته، امحه وتوتشريعاته 

المؤرخونجهله وما دينهم، مثل دينا ولا العرب مثل امحن متفامحز، 
لالمريعة الأسباب مجن كان وتسامحهم الفاتحين العرب حلم من 

وثهلمهم،لا-ينهم الأمم من ممر اءتتا3، سهولة ول، فتوجهم، اتساع 
حتىقائمه وبقيتؤ الغارات، حح وقاومتؤ التيرسخت،، ولغتهم 
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/العالمااُ مرح عن العرب ملطان توارى بعد 
الخدوانية:مقابل الإسلام ق المهاحة خامسأ: 

البعضيميها ما أو والسإحة التعصب عن كثت ممرة محب 
عندوصرورة معللب مدا ل والخوار والغرب، االسالمان ب؛ن التسامح 
أرملانشكيب كتبه ما الوصؤع -بدا العنية الكتب ومن الهلرفن• 

أثناءالإسلامي التعمب ممة عل والرد الأوروبي، التعصب عن 
سودارد■لوثردب اولفه الإسلامي العال؛ حاصر كتاب عل تعاليقاته 

بينوالعدوانية التسامح كتابه ل الجمين صالح كتبه ما ذلك ومن 
الغربيةالثماهة وعن وثإره، وحدوره التسامح عن والغرب الإسلام 

كتب،وغيرها نموذجا! الأمريكية التحية الولايات — والتسامح 
ٌ

وعربية.إسلامية كثيرة 

عاشهمن التجارب ق الحوار سادسا: 

أسدتمحمد نحرية )أ( 

الحضارةمعاينة ل ثرية نحربة له الإسلام، اعتنق الذي أسد محمد 
لحياته وتعد للإسلام، واعتناقه ا1م؛ن لالممعايشته ثم الغربية، 

ومنهاممرة، جوانب، ل والقاش للحوار حصبة مائة الرحالتين 

الحياةومعال، الحقيقة عن للثحن، الإسلامي الشرق دول، j( رحلاته 
حواراين،حلال، من قاده اليتم، المحرؤ، نقوله ذلالئ، ومن السعيدة، 

كإالإسلام. إل الإسلامي العال؛ من كثيرة بقاع ؤ، معه ك فردية 
حوارموضع والثنوعة التعدية بموصوعاتها الأحرى هي كتبه أن 

'٦ ٠ همراْ العرب، حضارة لويون، غوصثاف انظر' )١( 



الغربيةالعقلية وفق متعددة بلغات كنت أما ولاميإ ونقاش، 
التاليتالخوار موضوعات ل الثرية كتبه ومن العقلأزا■ ومنهلقها 

الطرق،مفترق عل والإسلام الإسلام، إل والعلريق مكة، إل الهلريق 
صحيحعل وتعليقات ترخمة وكتاب، الهكم، ل الإسلام ومنهاج 

القرأن.ورسالة البخاري، 

هوفان•مراد نجربة )ب( 

الحقيقةإل للوصول، المعري الفضول قاده ثمن ألماق مفكر هوقيان 
كلي لبلاده سفرا كان وقد هوفإن. بمراد ونمى فاسلم المقيئة، 

والثناءاحد للمالمماري الفن حلال ومن والخزائر. الغريثح من 
حائلومن وتركيا، والخزائر الغرب منها متعددة دول ل الإسلامي 
الحياة،حقيقة عن الألماق الفكر هدا فيها يبحن كان الخى الحوارات 

الأمةهد0 ذكون أن بعقل لا قائلات وتارثنه وحقارته الإسلام اكتشف، 
حامحلتةنملبة صور من س،اعه تعودنا ك،ا وحنيين، برابرة الإسلامية 

الفكريةوتحولاته شخصيته حول الحوارات تت، كانؤإذا الإّالآم. عن 
والغربالإسلام عن كتبها اش والكتب، المؤلفات فإن مثمرة والثقافية 

وكتابالثالثة، الألفية ي الإسادم كتاب الكتب،؛ هال0 ومن كدللث،، 
الإسلاموكتاب لم، مألماق يرام كإ الإسلام وكتاب كبديل، الإسلام 

لهدبثج،ا العصر ي الإسلامي الحكم نفنام وكتاب ، ٠٣٢ ٠ ٠ عام 
— ١٩٥١ألمال دبلوماسي يوميات — الإسلام إل الرحالة وكتاب 

إلرحلة وكتاب الإسلامية، الشريحة تهلور ي وكتاب —،  ٠٣٢ ٠  ٠
محتدمونقاش كبر حيل موضع الكتب، هده موضوعات وكانت، مكة. 

موضوعاما.ق للحوار كرى ثروة تعد بالتال فهي الغرب، 3، 
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وأسبابه:وبواعثي الإرهاب ثمظلح -حول الهوار سابظ: 

الخربأو الإرهاب مصطلح حول والقاثى الخوار المهم من 
خلالمن العلمي، بتحريره وذلك، العام، للرأي مضلل لأنه عليه 

د\نالمقارنة عن يم وأمبابه، بواعثه وعن المفتوحة، الحرة الحوارات 
منضاده وعا غربية اسراتيجي١ث، عل القائم الدول الإرهاب 

ممرق ممرة كب صدرت ذلك وق والخهاد. المشروعة المقاومة 
للحرببريئة )صحايا لكب! المثال مسل عل ومنها العالم، دول من 

أساببعض عن وفيه عالية، لغايت، بعثر الإرهاب( عل العالمية 
وعنالقوة، وتحولات، الخيل النافون حيث الدول، الإرهاب 
أنكإ سبتمثر، من عشر الحادي بعد والدولية الأمريكية الحمادت 

لالالىورومحدداما— العلاقات —مطلقات والغرب الشرق لكب 
والحرياتالمنطلقات من وءيّه الإرهاب ممهللح نافش النملة عل 

علالدول الاتفاق عدم عل يؤكد الكتاب لهذا والمؤلف للعلاقات. 
عليدل قد وهذا الممرة، المختلفة التعريفات أفكار رغم تعريفه 

المتحديةلأستخداماته نفلرأ المصهللح؛ تحرير عدم ق الغرب رغبة 
نحت،والرئة منها العلنية السياسية الأحندات تنفيذ ق والتنوعة 

ومنظإماإيران تصنيف من ذللثج عل أدل وليس الإرهاب، مزاعم 
التصنيف،هذا إن بل الزمن، من فترة الإرهاب قائمة ق الإرهابية 

الني،الإسلامي ؛ iLiJمع؛معن— حد —إل المه مإيران كاسن، حينإ 
والتمنياتالحرب وميليشيابا ومنذلإت٠ا إيران مارست، أن وبعد 

إيرانإسقاط تم اليمن >م وموؤيا العراق ق التسة لأهل الدموية 
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الالم؛ناليامة نفاق كثف مما ،. ١١الإرuبأنانمة من ومظاما 
~لكنموذج~.الصطلح هذا حول للأقوياء 

بينهاالبارئة الحرب فرة ق إرهابية صنفت وميليشياتبا فإيران 
وبدايةالإيراق الأٌريكي التحالف قرة ل لكنها الثر، العالم وبين 

ؤإيرانانمب الغرب قبل من العربي( العالم j( الفومحى صناعة 
وذلكتحديدا والأمريكية الغربية الرسمية القرارات عنها صدرت 

بمبحثهالكتاب هذا ؤ، ورد كإ الإرهاب، قائمة من واحزاما برفعها 
الصراع!(.وصناعة الإيرانية بعنوازت)الموصى الرابع 

والأعداءالخصوم إرهاب ممارسة أز< التارثني الواقع حقائق ومن 
السوفيتيالزعيم قول ل حليا ذلك ويتضح للدول، مشروعا حقا يعد 

ننكره،أن( وسعنا ق وليس يوما، الإرهاب، ننكر لر مبدئيا ®نحن لتنن• 
لوصردريا صالحا يكون أن يمكنه العسكرية الأعإل من عمل فهو 

أماتللدولة تعريفه ل فر ماكس وكذا ؛، القتالاارمن معينة لحظة 
حوفالحوارات ،وهومايستوجب اوعنف،ارامتخدام ل الحق اممدر 
بعمومهالغرب عن هتتنجتون صموئيل قال ه نفالسياق ول 

الحوار(-:وأهمية التنافس بعنوان)متقبل الختاب هذا ق سبق -كإ 

نملللمن الخرمحن اجياح ألج ق الأمتكت٠ الإدالة س مدر ط التال مل عل اطر: )١( 
الرابط->ليجيبم، شؤون صحيفة  ٠٢٢ ٠١٥مام 

hltp://aikhaIeejaff_org/c-i55S2^
الرابط ٠٢٢ ٠١٦يناير ١ ٠ بتاريخ برصت، ساسة موم انظرت )٢( 

htl|)://www_saposLcom/who-laughs-last-state^r^

أكثرسيكونون دنيامحم ل والسيادة لبنهم ل العزة يتثعرون بإ استن أن ب لاشك ومما 
للدول.والضروري بالصالح الإرهاب ووصفه لينين من جرأة 
الرجعاوس.رمانظر:
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الأفكارل مونه حلال من ليس عل الغرب *لقد 
النظمالعنف تطبيق ق تقرنه سبب ولكن الديانة، أو القيم أو 

الغرسنغير أما الحقيقة. هذه ون ينما غالتا الغرييون زالارهاب[. 
٠فلأينونء 

أوتعريف لها أصبح دولة كل بأن عمليا الوكد فمن اكابل ول 
نوصيفهمأو لها المعارصن أو حمومها لتصفية للإرهاب مفهوم 
أوستخدمه سلاحا أصبح الإرهاب فممطلح ولذلك بدلك، 

الأحرى.والدول أوالشعوب شعبه أمام القوى يستثمره 
ومفاهيمه:انجهاد ئامظ: 

الغرببين ونقاش وحوار حيل موصع الحهاد كان ما كثثرا 
الحروبوكأن مقصود، أوغير مقصود فهم سوء نتيجة واللمز؛ 

الورودبتونيع تقوم الإّلأس العال( عل والأمريي الأوروية 
إل)حمتاب كتاب; ففي مثلا. والعراق أفغانستان ونرى مدن عل 

ظأالظلم ءإن التاليت التعليق ورد السعودية— من —رؤية الغرب( 
صدروسواء مسلم، غير أم لم ممن صدر سواء مصدر0، كان مهإ 
وعندنلدولة، أم ■بماعة أم فرد من صدر وسواء قوى، أم صعيقإ من 

الفلالمأمام سجاعة وقفة من ولابد أهله، ؤإدانة الفللم إدانة من يل. لا 
صدرؤإن عول، فهو العدل أما ذلك،. أمكن متى ظلمه من لعه 
التأسيهو نحاهه الصحيح والوقف، بعبد. أو فريب أو صعيفا من 

تفعفة...مأوأقليايت، ضعفاء كانوا ؤإن لأهله والنصرة 

،١٢•ص ، ١ ط الخمارات. صدام ٠-تنجتونا صمويل انظرت ا ١ ر 
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تضطرقد الحق لوبة وممقهورة بشرية محموعة أو ان إنأي إن 
لكنؤإن حتى عمل بأي تقوم أن ومحمل الخصم• وملءافعة القتال إل 

الوسائلمن تتعر وأن والأخلاق، والأعراف المائي نحالف 
أمامهااغلقت قد السلمية الهلرق لأن محييا؛ تراه محا والأمحاليس، 

ءقلأز(اا؛ا؛.غر بثكل فاندفن 

النرييةوالخروب الخهاي. موضع فإن يإثلها وما الامحارات ولهلءه 
الخهلآمن الصواب لمعرفة والغرب؛ الإسلام ، juالحوار أوإويادت، من 
عدمها.من الحروب هده ل والحقوق العا،الة وعن والمفللوم، الظالم عن 

والتغريب!الثورة 0إوا السلفيق مستقبل الإسلام! كتاب تاسما! 

منهجهاستهداف حلال من الإسلام استهداف لكن ما ممرا 
السلفي(.—)المهج ;يمي ما وممرا والاستدلال، الفهم ل الصحيح 

نفلرأاذلمأن؛ غر مع الحوار أهمية ق ممرة بدرجة معي المهج وهذا 
الهجوهو ذاته. الإسلام وهو بالتشويه، مستهدف المهج هدا لأن 

—الإسلام ى؛هت ل برو ان سثارل الفرنسي الفكر حسب الوسهل 
الحامحلمةالمإرسأت بعض لكن والتغريب. الثورة بين السلفية مستقبل 

الخصومواصتعداء تشّو-ره ق أسهمت، أتثاعه من المهج هذا بحق 
حيث،الغرب، قلق مصدر هو المؤلف— —ص، المهج فهذا عليه- 

عنممه ما حلال من وأهله الإسلام سيادة النهضة مئرؤع يمتللث، 
الميلادي،عشر الثامن القرن حتى القويمة لمفية للالتارنحي الحاني، 
دعوته،ق الإصلاح وأصول الوهاب عبد بن محمل بالمجيد مرورا 

العاصر.العانر وتحديامحت، لفئة بالوانتهاء 

وا.كممينالعياء س ء؛موءت ]ءاِاد عودين(، المن روية ١لمب إل، )خطاب محاب انفلر; )١( 
صههأ-آ،مأ.(، ٢٢• ام)"!•  ٤٤٢ غناءللشر، يا; الرياض: ط١، العوديض، 
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مداالإسلام عل الثارة الإشكالات س لكم نحريئ الخاب وي 
منالإسلامية، الأمة مفة ق إمكانيته حول حاصه تحديدا، النهج 
النهجحموم مزاعم وتحهليم اللفية، تاريخ عن العرض حلال 

محاالكتاب وق والتهلوير. والتجديد الإصلاح ق راندآ ليس انه 
الخمودحول إليه الوجهة الامامات يعص عن اللثام يكثفا 

لشارعقوي مقاوم لفي الالنهج أن عل يؤكد كإ والتقليدية. 
والقارنةللوقانع الوصوعي التحليل حلال من وذللئ، التغريب، 

بمولمهفالكتاب الميقة، أوالأفكار الهوى عن لأحداث،;عيدا اض 
كتابهتق ورد ومما السلفية. موضع عن الخوار موصوعات ق ثري 
طالماالذين الغربتعا، نحن إليها لحاجة نحن رسالة الإسلام *إن 

اش(ارا؛.معرفة عن صليا 

4الأصلأحالاحماء مد*، ااْهاد، عمد محمد اوسخ دءْه كتاما ء1شا؛ 

ورموزالإسلام عل الكمى الغربية الدعائية الحملات من 
ودعوتهالوهاب عبد بن محمل الشخ استهداف، والإصلاح التجديد 

)"آ«ماا-'ا\،ِاام(ذ)هااا-ا"'أاه(التجديديةالإصلاحية 
محنممر عند معرفيا قفولا صنمت، الدعاتية الحملات هده لكن 

لونج،دي ناتانا الأمريكية الباحثة أوس، ومن الغريتن، الباحنن 
رسالتهاق التواصل الحث، من سنوات مع حوال عملتا التي 

إلللوصول الأمريكية ناول حورج جامحة من الدكتوراه العلمية 
الوهاب.عبد بن محمد دعوة عن الحقيقة 

•٤ واكنريب■" الثورة بض السلب متقبل ~ الإسلام برو• صان ثارل انظر؛ 
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النقاشتستحق محملها— ل — الباحثة استتاحات وكانت 
الوهابعبد بن محمد ومنهج )الوهابية( سمى عنا ولأسيعا والحوار، 

بنلحمد النصية والمقاربة لديه، العالية الرؤية وعن لاستدلال، ال 
والدعوةالتربية وعن شرعيا، ومفلرا ممارسا بصفته الوهاب عيد 

ماْع ومحتاواه الشح مؤلفات واتفاق وحقوقها، والرأة والخهاد، 
الدعوةجعلت الولفات هده وأن الإسلامي، الدين عليه ينهس 

عنه.نحيد لا لها متهاحا النبوي والحديث الكريم القرآن الإصلاحية 
بأن|احصومه من الشخ لدعوة الوجهة التهم يمثد ما الكتاب وق 

دعوته،أهداف تحقيق وسائل من والقتل العم، يكن فلم متعصبة. 
امتحدامالمجدد الشح كتب تؤكد بل الباحثة، إليه توصلت، كإ 

أحنأهم، التي، الدعوة عل، الني الراف المنهاج 
والناظرانالمتنؤع الحوار تستحق نتائج إل توصلت بهيا والياحثة 

لغاتإل الكتاب هدا وترخمه بل حولها، العلمي والنقاش التعدية 
ودعوتهالجدد هدا حول الحوارات ق افاقا يفتح مما متعددة 

الكتبوق الخصوم، من كثم ين جدل مثار هي المح، الإصلاحية 
يكونأن يستوحميؤ ما الوصؤع هذا عن منصفان عرسن مجن المإثلة 

للحوارات.القترحة الرامح من 

ومنهجهدعوته عن العرصن أو الحامجاة يصدد هنا الكتاب وليسى 
أوالسمة الواقف عن بعيدا الناقشة عل للقراء حث، هو ما بقدر 

وجركتهدعوته عن الدعائي الإعلام من النانحة العدائية الانطباعات 
الاصلاحة.
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الخوبمع بالخوار ايعنية غيتاء مؤسسة حوارية محب عشر: الخالي 
أكوذجا:

يبحثق والبحثة العلمية الوات بعض نحمصت 
ذلك،ل مؤلفات وتأليف بالخوار، العنية العلية القضايا بعضى 
يالرياهميغيناء ة موسأهدافها ق المشكورة الموات تلكا ومن، 
لالغرب مع بالحوار المعنية اتكت_ا من محموعن أصدرت الي 

الإسلامعن، الخامحلتة المفاهيم بعض وعن الإسلامية المفاهيم بعض 
وأصدرتالسعودية, العربية المالكة ل تطبيقاته أو وتشريعاته 

وبعهميخاصة، والإنجليزية العربية باللنة الكتس، من محموعه ؛دللئ، 
وغثرهم،عوديغ، الالمؤلفين من محموعة إعداد من الكتب، هده 

عالية،روى الأديان; أتباع الحوار؛؛ن، كتاب; الكتبح، هذه ومن، 
لوالشمج، الحكومة وكتاب; حولية، الل العدل الفنام وكتاب; 

•والإرهاب• السعوديون وكتاب; الأحر، يعرفه لا ما حولية.. ال
المسحأخاه يقدم محمل الني الكبار• علاقات وكتاب; عالمية، رزى 

السعوديةالعربية الملكة وكتاب; ااركابي، العابدين زين — للمثرية 
ذاتالكتب، ل والحوارات آرامل، إيلفيرا ~ دبلوماسي زوجة بعيون 

،.حمرهاريمكن لا العلاقة 

عودة،الين سؤال ث محاب رمبا; اقة، المالكب، ص أهميت تقل لا أخرى وكب، أ١( 
العروقالأم المجتمعي" الإصلاح ومحاب عالمية، رزمحي عودة" الؤ، المرأة وكاب 
وكتاب؛حولية، المن رؤية الغرب إل ختياب وكاب عودية، الني اككر عن والنهي 

iJالا-يب الخلية وكتاب؛ الثر، صعود بن محي - الغربية الكتابات، 3، اللمفية السعودية 
-عودية للاليامؤي القتام ومحاب: الخمين، الرحمن عبد ين صالح الشخ - الحولية 

المتخممةالثر دار موئع و< المنثورة الكتب، من وء؛ّعا ايلريقي، إبرامم بن اض عيد 
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واكر|عالحوار من كل معطيات تتضح البحث هذا غا-اية وْع 
حيثالحوار، مع الصحيح التعاؤلي أهمية عل يؤكد مما مواء حد عل 

للهويه،القوي الحضور يتهللب الذي الطرفن ين المتكافئ الخوار 
الذيالحوار الوقت، نفس ل لكنه القيم، بن الناقة فيه وتتعزز 

الالياتيكافة والعمل والقوة للمقاومة الإعداد ْع يتعارض لا 
مائةق لاحقا سيتضح كإ الثال، سبيل ق المثروعق والوسائل 

الكتاُب.

معالتعم، الغرب علاقة طبيعة التارعثية القراءة لنا ومر 
منهاأكثر الصرلع إل كثرة أحيان ق نجح العلاقة هذه وأن اللمن، 

الشعوبُيرن فيإ الحوار وجوب أو أهمية تاق ولذللئ، السلام! إل 
قغرييا المدعوم العسكري الصرلع بأن القناعق مع به، المعنية لأما 
حيث،ؤإقليمية، غربية امآراتيجيات هو الإسلامية، الدول، من كم 

نضجقبل الصرلع ترع بايْ صحيها عن تنبئ الغرب'لتي سياسات 
الإسلامدول ليادة المادتمة الفلروف، وميئ الإسلامية النهضة 

المكونضد موجهة متعددة نحالفات تشكل ويلاحفل وّيادما، 
مفاهيمذللث، ومن المقاومة، أنولع من نهمخ أي ؤإجهاض بل الئش، 
غرجهادية حركات واستغلال بتفخيم وتطبيقاته الشرعي الحهاد 

الحيوانمقاومة دون للءحيااولة ومتهلنته الحهاد لتشويه منضبطة 

الملمةللجالثات حصار محاولة ذللث، ويهحبه والإقليمي، الدول 
منوالأهم وانتشارها، تمددها لمع وفوبيا ؤإجراءات بنفلم لغرب اق 

العالمداحل القبل الصرلع مرحلة ل ولأسيإ تجيدها عندهم ذللث، 
•وخارجه الإسلامي 
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لالكتابة أهمية عن العالم من ممر تضح انمليات وترذْ 
الخاص)التال( اح انالحث ولعل امتنرافية(، مستقبلية )روية 

العلميةالدراسات من صرم مع هم يتشخيص فيه الروية حذه 
والتخطيهلالإعداد ق والحرم الاختصاص أصحاب من المتخصصة 

بمتغثراماالرحلة نحدم استراتيجيه مثارع ميلاد عل العمل يعرز مما 
الخهلرة.العالية 
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السابعانممث 

وْوشراتهاتعين المالرويق 

الخاليةانمليات خلال من منْلقتنا وضع متقبل امتقراء •إن 
وانماداوقانيا ومكانيا أميا الاستراتيجي انكشافنا ظهر ام 

وأمنيةسيامية استراتيجيه صؤغ ل تأحرنا عن يكثف وتنمويا، 
مستقبلية•.وقافية وانتمادية 

امشرانية(رؤية الامتراتيجية التهلورات ~ القمل ترم رالأمثر 





لاضراعتشيق المالرؤيه 

الأهمية:

معنيةموضوعاته كانت الكتاب هذا مباحث من مفى فيإ 
الإسلامبض التارعنية العلاقة  i-AlJ،معين— حد ~إل بالتثخيص 

الوفهمه للحام الصحيح العاؤلي لأن وذلك وطسعتها، والغرب 
ننلريةالتارنحية( )القراءة هذه تبقى ولكن الماصى، معرفة دون يمكن 

امتثرافية()روية نتاتجها أو»ع معها تلازم لا حينإ كبثر" حد ~إل 
الأمة)مئرؤع مطلب اللوازم رأس وعل ولوازمه، المتقبل عن 

الرؤيةهذه عن الكتابة أوحب، ما هى الأهمية وهذه الاستراتيجي(. 
افح« م' فما ما ٠ عنة التاز اءة الق ٠ ٠عءلاتل , عا المنة المستقية 

ادافسةواكزاع.
يالمربعهنا معنية روية لأما المستقبلية الرؤية إل الحاجة ونتاكد 

لناحهالصاع أو المربع ل أصل الغرب وحنث ■ءيرّْ، دون لح الم
المراعاتهان.ه أن كإ C يتوقفا ب قائم وهو مسبقا، تبتن كا وبينته 

ساحاتل الوكلاء حلال س فعليا الغالب،" ~في قائمة والحروب 
تكونأن فالخهلورة أكثر، هو ما إل ومرثعحة كشرة دولية 
وعالي.مباشر واشتباك المنهلقة لدول حماعية محارق الحروب هذه 

ظام؛ابن اش والممربمات والممارير امءب الأحاJااث ر متا: )اسات( )١( 
حبمنا، للموثرات حلافا م،أاوومة، حقاتق أصحت، حتى العالة احامت، ايل ومومء 

التيالخدنة ياّية الوالسربمارت، العاصرة العسكرية الأحالا»ثأ هى هنات )الوثرات( 
صياغةز تهم -أد.ا وهي السائقة، العهليامت، وتزكي والواتع الحقيقة فهم عل ا-ئ- ت

٤١الصم اتراتيجيامن، •ع تتعارنحن لا لكنه* متجددة، متعثرة كونأا من بارغم النتيجة، 
للرؤيةمتوازنة صياغة عل الحصول ل انمليامت، يدعم مما الوثران، ومل.، رثوايته، ١لغربي 

تقلأ.ماء نلص افة الاسم 
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استراقل تهم لأما الرؤية لهذه أحرى مرة الأهمية تتاكد كإ 
علحطرآ المناطق أكثر من تعد يقظتها بعد أصبحت لمنطقة التقبل 

قاقممادية مطاع من فيها وما وهيمتتها، الامّتعإنة السيادة إماء 
أمنأهمية مع ولاميا العالٍ، ل محخونه الأكثر فإما وبالتال مواردها، 

المزيديتوجب، ما وهذا الغرُبح، لدى فالطن ل اليهودية الدولة 
بالامراتيجيائن،المعنية المراكز وتأسيس بل المستقبلية، الدرامايتح من 

قعليها تعتمد التي المتقدمة بالدول أسوة المستقبل، وامتثراف 
ءراراتأا«ودعم صياماما 

المنهلقةدول بحق )رابحة( مره المستقبلية للرؤية الأهمية ونتاكد 
تحدياتمن فيها وما العالية، التطورايت، تسارع ظل ق وصعوء|ا 

التأثثرذات، والخرويبج المرنع من بمزيد ومديداُت، وعالية إقليمية 
ولامياخاصة، بصفة للمتطقة والاستقرارالسيامي الأمن الكببمرعل 

معوالتعاطي الحرائق إطفاء من بكشر أكثر هو ما تتطلب، رحلة مل 
الطوارئ-

حلالمن ة( مرء)خامالامنثرافية الرؤية وحوي أهمية تتأكد كا 
الدوليةالأنباء ووكالأن، العالمية الأ؛حات، مراكز ق تداوله يتم ما 

حديد،من يتشكل الأوسط الشرق يسمى ما بان للنظر لافتة بصورة 
فياصائدة كانت، التي السياسية الحغرافية والحراممل الأوصلع وأن 
العالٍسعوب، إرادة لوأد ذللئ، من وكم كببر، حد إل سنتغير ّبق 

الشعوب،إل الحكومات، من القوة تحولات، عل والإجهاض ااعربيا، 
عنالخليج دول ماون مع تزامن الوا؛ع هذا أن ذللن، من والأحْلر 

حاكمسقوط مند الأول( دفاعها )خهل العراق ل الثنة أهل نمرة 
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والتمددللعراق الأمريكية القوات ويحول حسين صدام الُراق 
غيره.انحار حساب عل فيه الإيرانر 

وتركياالخليج منهلقة وشعوب دول عل أصح فقد وبالتال 
هداجراء غاليا الثمن تدغ أن عامة الإسلامية والدول حاصه 

عنيكشف مما لكنه مريا يكون ربإ والذي التخل، أو التخاذل 
النسمةالأمريكية السياسة تفرصها التي الحمراء الأطر٠ل حقيقة 

والسياسيالديموغرال التغيير مثرؤع حيث المنهلقة، ل ؛العدوانية 
ارعة.متيومية يصورة المنهلقة ق القائم 

أهميةعل مسيحية نظر وجهة من حاليفة نبيل الباحث ؤيوكد هدا؛ 
منالكبيرة اإتحل.يات لحجم تشخيصه حلال من المتقبلية الرؤى 

مناللمين عل وتحديدا اطلنهلقة، عل القادمة والحروب الصراعات 
الئنة(،أهل )استهداف بحنوان المساير كتابه ق وذلك الثنة، أهل 
الشرقل اليوم ؤإمراتيل الغرب استراتيجيه ران يقولت وفيه 

لصالحيستجيب حديل.، تفكيكي إقليمي نفلمام عل مبنية الأوسهل 
العالروتفكيك لضرب واسع محال وفيه المنهلقة، ل ؤإمرائتل الغرب 

اللمنيةلأا؛لأالشيعية الفتة j بإدخاله الإسلأُي 
ضاريسلامة أهمية عل يؤكد بحيادية حليفة الباحث إن بل 
قوله~،~حسب المنهلقة ق الثنة المسالمان بسلامة الرتبهلة العرب 

المسيحيئن*نحن بقوله؛ وتحاههم حولهم محري ما إدراك وضرورة 
الحدود حرس نكون أن ولايبض لسنا، ولكننا حدودية، كنائس 

اللم؛ن،فتنة؛؛ن كل لنع العمل واجبنا ومن للغربح، ولا لإمراتيل 

صا<.استيدافاملالتق. ن_لم )١(!نظر: 
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أيضا#أ١أ.لط سلام هو السالمين سلام لأن 
مركزل الخليج منطقة عل المحدقة الأخطار عن كلمة ول 

تركىالأمبمر نحدث الأستراتحة والبحوث للدراسات الإمارات 
—١  ٩٧٧)السعودية الاستخبارات رئيس منصب تول الذي الفيصل 

خاصة،يمنة للمنطهة الأستشرافية الروية أهمية عن ( ٠٢٢ ١ ١ 
التيالمتكاملة والأسزاتيجيات الرؤى وغياب الترهل حطر دعن 

خلالمن منطقتنا وصع تقثل ماستقراء ارإل قائلات الرحلة، تممللبها 
ومكانياأمنيا الاستراتيجي انكشافنا يظهر التي الحالة العمليات 

استراتيجيهصؤخ ل تأحرنا عن يكثف، وتنمويا، واقتصاديا وثقافيا 
كلأن الاعتبار ل تاخد تقيلية، م وثقافية واقتمادية وأمنية سياسية 

تتهلل،التنمية ميادين وق الدولة بناء عملية ق المحققة إنجازاتنا 
ؤإقليميةداخلية محييات من الأيام تحمله وما المتقبل، إل الفلر 

منطويلة بفترة كا سمحت، التي الغلروف، أن إل نركن وألا ودوليه، 
٢.الأيد®' إل ستدوم الإنجازات من ممر والمووتحقيق الاستقرار 

قولأسيإ وقيمتها، المستقبلية الرؤى أهمية عل الفيصل أكد ك،ا 
سننمن الأحوال ئغؤ أن التاريخ علمنا لقد ٠٠بقوله! الخاطر ظل 

همالسلبية التغرات من ممرة تداعيات من ينجو من وأن الحياة، 
متهللتانتمليه ب،ا وعلموا منها، هم أنفوحصنوا استشرفوها قد من 

وعليناطويلا، يدوم أن الاستراتيجي لانكشافنا ينغي لا لهذا التقدم• 
الحقيقة،ُذ0 إل نلتفتج أن خليجية وكمفلومة منفردة، كدول حميعا 

ص®.ابق■ ال ازجع انُلر• ٢ ١ ١ 
أبو■ ١ ط الياخين، من محرمة امتشراب، رؤية ~ العالة الأّزاتيجية التطورات انفلرت )٢( 

.٢٢• ١ ١ للدراتوالحوتالأةِاتحة. ممالإuرات فلم: 
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٢.واطمثنان®ل بثقة المتمل ولوج أردنا إن حهودأمماعفة نبذل وأن 
الامتراتيجيةغيبة نحاطر ليؤكد بعيدا ذهب حليفة نبيل أن كإ 

ككتلةالثنة المسلمن فان ®يالمايل، قائلات تحديدا الئنة ياهل الخاصة 
حتىلديأم ليس وكدول اقليمية، وكجإءاتا ( Bloc)كبرى دولية 
بامف—ولكن ~ر؛إ يرون بل مناميه... دفاعية امراتيجية الأن 
المخاطرتقيهم استراتيجيه صياغة ل يفكروا لأن يحاجة ليوا أنم 
،.ئماا١ العالي التح.ل.ى يفعل الراهنة الرحلة ق لها يتعرصون التي 

الهممن فان ا-يغراو ونطاقها وطيتعتها الروية حقيقة وعن 
الاجتإعيةأو الاقتصادية يالخوانب معنية لست، روية يانبما التأكيد 
بألوانهالغربي( العالم صراعات معنية رؤية هي يل مباشره، بصورة 

هناوهي، خاص، يشكل والخليجي عامة يصفة العربا العال! دول ْع 
وفن،مع؛ن- حد ~إ,و، والتوقع الخال الصزلع تشختص حول تدور 

هذامن الأول الستة الثاحئ، ؤ، الواردة بمعهلياما التارنحية القراءة 
المستقبلية،الامتشرافية الروية لهده الرئيس الكون هي بل ااكت١ب،، 

والثقافيةالهنية تحتمع أن الباحث، ويأمل لها، الحلمي، الأساس أوهي، 
كاوللئجيأمل كإ ومعهلياته، التارمحي الخاسث، -هدا يتعلق ما توصيمط ؤ، 
العالميةالصداقية عل التارنحية القراءة هده استحضار ينعكس أن 
هذ.0تقتفيه بإ الحابم.ل ويالتال المستقبل، ، فلامتشرا ا من يعا..ها عآ 

ولوازمها.تقثلية الالرؤية 

الجلعن ونحلل( الواقع، تشخثص ص ثيء الروية هذْ ول 

١٦—١ حسه الثنة، أهل اصتهداف حليفة، سيل انظر: )٢( 
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بقراءتبم، i۶٥٧١ام١رحاع عته التعبم تم ما حلال من 
قالهمة الأس من متقبله يامتثراف الحاصر استحقار ْع 

يمكنلا السياسية الأحداث أن من يالرغم المتقتلية، الدراسات 
تقودالغالب" ~في مؤثرات ولكنها مسلإت، أو حقائق تكون أن 
القارئمحي وقد وحده، ف الغيب وعلم الستطاع، قدر الحقيقة إل 

بأكثرالكرر هذا لارتبامحل حينا الوصوعات )حض ق التكرار بعمى 
أحرى.أحيانا لتناكيده أو موصؤعء من 

بصفةالمون فالمالإسلامية الثقافة ل المتقبل قراءة ثهافة وعن 
كونهعن بجرج لا حيث المتقبل، ؛استشراف مهلالبون حاصة 
والدولةوالجمع للفرد القي الإعداد حلاله من يتم لرثبمم عبادة 

لمالمإيإن فمقتتميات وواجباته، المتقبل هدا يالوارم للاستعداد 
بالقضاءلإي،أنه وذللث، مماته؛ وبعد حياته ل كبرى قيمة نتقبل للمأن 

يومالنار من النجاة ورجائه لها، والعمل الحتة واستنراف والقدر، 
والكبرىالصغرى الماعق وعلامات الفتن أحاديث، أن ك،ا القيامة، 

تزخروالدجال وعيسى الهدي وأحاديث، الزمان، آخر وملاحم 
وأحداثه،المتقبل حوادث من وهي وشروحاما، الئثة كتب، ما 

كيلك،.والعمل الحلم ب، وتطل

وانموشرات:اوْعطيا،ت، بين المراع 

)الأولالبحث؛ن ل الواردة التارمحية العالمية العمليات وفق 
التعميةالغربية الإرادة تكثمت، الغربية العلاقة طيعة عن والثاق( 
الماسةأن وحقيقة الإسلام 0ع اكحصب،® #الغرب هنا وأقصد 

غربية.وعدوانية صراع عليها يرئبط الإسلامية 
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منفيها ورد وما والخامس( والراح )الثالث الماحث وتشرح 
اله|راعلذلك الوجودية الحقيقة واصحة وتصرنحات تاكيدات 

عدمتعكس التي وا،لواف الأقوال تلك، أن ولأسيإ مر، حد إل 
بلالدين، ورجال الاسة من صادرة الغريي؛ن التعصين امح ت

تصنعتا زالولا صنعتا فرار- أصحاب —وهم ات٠م ءارمإن 
حلالمن ولأستإ والإملامي، العربي( الحالم j( الاحتقان مناخ 

للاقوالتصديقا يعد مما والإعلامية والعسكرية السياسية الأعإل 
هوأنه ه ينفيؤكد والأفعال الأقوال -ءدْ فالغرب والتصرمحادتا، 

أوالوامرة يصغ لا معينة أحيان j( وهو ير، حد إل الصراع أماس 
الاحتقان.من بيئته يصغ ما بقدر مباثرة بسياسة المرنع 

وردما إل إصافه الذكر، مابقة حث، الما هذه معهلياُتح ووفق 

إنبل المرنع، أماس يتاكد الأخر، اليحث، ؤ، البحث، نتائج من 
أمرمباشرة وغر مباشرة بصورة والإسلامي العربي( العالم j، تصعيده 
متاح.أو مرانتج لأي ومحوس مشاهد 

محملj( الواردة الواضحة التارنحية ا1عءإيارت، هذه إل ويماف 
بعضعن )موشرايت،( والحروب الصراع حقيقة عن الكاب هذا 

الأجنبيةاكرية والعالسياسية والتيحلأيث، الدولية المتجدات 
اليائية،ؤإرادته والإملامي العربي( الحالم دول بحق الناشرة 

منمصر نحاه حديتح ما جديدها ومن مرة، هذا عل والأمثلة 
حيثحسوريا ؤ، حدمحث، ما ومثل السياسية، مرعيته ؤ( غربية تدحلأيتح 

الثورةّاحايت، ؤ، النوعي السائح عل الحصول بمع الغربي( التحكم 
ذراعالتكون لإيران المباشر غر الغري الدعم وحيث، وؤية، ال
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لساق —ك،ا كتم ذلك وغتر وتأجمجه، المرنع صناعة ل حطيرآ 
الوشرات".

دولل ومتقبله الصر1ع رائع عن محصر وتوصيف 
السياسيةوالدراسات البحوث أثارت والخليجي، اليربيي 

والخليجالعربي( العانر دول من لكشر مستملية محاطر إل الخليجية 
وردما ذلك ومن اكرنع، مؤثرات محمل تعكس وهي، خاصة، 

j،الخليجى التعاون محلس دول اوتبدو اأدرا<ّاتت هد0 حدى، إز 
وسهلحديقة ئ) أشبه الراهنة والإقليمية الدولة التطورات حفم 

لأمنوالقريب المباشر الخوار طالت التهلورات فهدم حريقة(، 
اتصاليةوأزمة عمتؤظ ومحمعي، ميامى ام انق-؛يمن حيث الخليج، 
كياناتنشوء ثب ببالانقسام مهدد وبلد المصرية(، )الحالة عاصفة 
النإلj( الحوثيون حيث اليمنية(، )الهالة المركزية للدولة مضادة 

وزننا'ت، ودولة )القاعدة(، يمي ما وبينهإ الحنون ن، والهراكيون 
)الحالةالراهن نظامها لسقوط التانر اليوم حول كيم غموض يكتفها 

وسازعهالطائفي، التثرذم ويعاف بإبراز مرتم، وبلد السورية(، 
الغ0نْن تئن دول هناك نم العراقية(، الأنفصالية)الحالة الروح 

كلههذا وuن ولبنان(، الأردن )حالات؛ الشعبي والسخهل المجتمعي 
هامبل( محيطها، j يدور عا كلي، بمأس رالحلتج( الحديقة تكن ل؛ 

بدحانهوائها وتلوث الكويتية(، )الحالة الحثران حرائق من شرر 
تفاوتمع تغيرات وحول عن ناهيك البحرينية(، )الحالة النيران 

رواحرى(اار دولة ب؛ن درحته j( ثي، ن

رخمالعيد بدري محي نحريرت الاحث؛ن• من عن محمر مغن• استراتيجي ساق ل الخيح انظرإ آ ر١ 
٣.• • ٢- صآا< ٢.؛(. • ١ در؛ ١  ٤٣٥ات. سرا,^؛ ٨١،رم : UjjJiءداث،طا. 
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الاقتصاديالركود حجم المنطقة ق المرنع دواسر إل يضاف ومما 
محراءتعدها كبم؛ مالية هزات بقدوم والتوقعات الكثير الغري 

الامراتيجياتثا حما وهو محابقاتبا، من أكر الاقتصاد 
هوك،ا الحرون، اقتصاد يمي ؛ٍا الاقتصاد تعزيز المعصثة الغربية 
السياساتتبده العمل ويزداد ممر؛١^١!^، مالية أزمة أي عند به معمول 

بحقدوليا أوانعدامها والمحاسبة والعدالة اللام قيم صعق، ل ظق 
الذللوم؛ن.

يثكلما هو اللاحقة وموشراته السابقة JمعءلياJه الواسر وهدا 
الحديدالملمح المرنع حول عامة( امحتثرافية تقبليه م)رؤية 

وبأدواتأحيانا، وشعوبه الإسلام مع الغرب قبل من تقبل، وم
الموسراتهده بمالأت الحزم يمكن لا أنه ويبقى ممره، أحيانا داحلمية 

الرزيةهده فان وليلك كثير، حد إل متجددة متغيرة سياسات لأنبا 
بالأحداثمعنية وعثر تفصيلية( )غثر رؤية تثقى الامحتشرافية 

الصغثرة.

الصراع:موقرات أبرز 

لللقارئ واضحة التارنحية \سمخ( )معطيات كانت، إذا 
السياسيالواقع دراسة عل الحمل فإن الستة، الكتاب هدا ْباى 

متماعدمحموم صريع من فيه وما الأوسط- الشرق يس ما لمهلمة 
بينالمشرك والقاسم الصريع(. )موسرات أبرز كتابة يتهلل 

يامحيال، الضعفحيتط داخلية عوامل تشكل أنبا الموسرات هده 
التفتينامؤامرات حيث، خارجية وعوامل للموامرات، والقابلية 

مؤثرنحصيص عدم تعمدت وقد الصراعات، ؤإذكاء والتقسيم 
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الأكروالريسالدور لها لأن الأمريكية، التحية الولايات، محددعن 
وهدهوحروبما، المنطقة صرلع إدارة ل الوشران، هذه عظم مل 

قالمستقبلية( )الروية بمجملها ئشكل ما هي والوشرات المعطيات 
يل؛ما السشالية الرؤية مونراته أبرز ومن الكتاب،، هدا 

السياسي؛الأسساداد دعم الأول/ الوقر 

وعنالاجتاعية المسألة ل باحثا الكواض الرحمن عبد كتب، 
خصوصا،الم،ن الموعند عموما الشرق انحطاط ق الريس بكؤ ال

لضعفهاب هو كإ الفرعية، الأمة لأمراض أصل الامتداد وأن 
هداأصل أل عندي اتمحتس قاله؛ وتما عليها، أعداتها وتسلط وهوانها 

الدستورية...بالشورى دفعه ودواوه اليامى الامتلءاد هو الا.اء 

تأمنعائلة حكومة من ما أنه وتاركنيا طبيعه المقررة الأمور ومن 
إلاإغفالها من التمكن أو الأمة عفلمة سبب، والواحدة المسؤولية 
وقتركه لا فيه تتمكن أن وبعد الاستبداد، بصفة التلمس إل وتناؤع 
المنهلمةوالخنود الأمة، جهالة العغليمت؛ن؛ الوميكن إحدى سمتها 

٠.الأناية®؛ معاتب، وأهم الأمم مصاتبح أكبر وهما ]الخيوش[، 
الدكتاتوريةوالنظم السيامي الامتداد لحكوماتط الغرب، فحإية 

ضفمن أكثر والإسلامي المبيا العالم دول معظم حكمت، التي 
الإسلاميالعالم موون ل الباشرة بتدحلامم سمح محا هو قرن 

ثمنندغ أصيحمتج يمجمالها العربير ال٠الم معوب، إن بل ودوله، 
للشعويؤكبثر بتتهميش انم الدى القبول الاستبداد، هدا ثبول 

اصعدويرامة.* تقديم الأ»ّت،رادا ومحمايع الأسياد طياتع الكواكي، ارحمن همد انظر؛ ( ١ ل 
آم(،•• م)ا■ ١  ٤٢٧الفاتس، دار ;؛روت: ط"آ، الصراف، 

٢٨٤



ٌعالسياسيه، المسؤولية ق وسراكتها ومهكرتبما وعلمإئها بشباب 
هذهأصبحت ودالتالي الضخمة، الاقتصادية مواردها لدور إثصاء 
حيثوالأءتصءادى، السيامي الاحتقان صور من كثبرا تعيش الدول 

والسيادةللحقوق النظم الانتهاك ْع الغربية الخاية هده صنعت 
الشعوبلدى الكيثر الضغط هدا والإملامية العربية الشعوب بحق 

بثوراتيمي ما يورات صغ من هو العرب كان وسواء خاصة، 
السياسثن،اد>للان بعف,رؤ رأي حب مباشر؛ بصفة العربا الربح 

وريعالعربير السيامي للأّتيداد يدعمه مباشرة غير بصفة كان أو 
الأوطانضخ ل واحدة النتيجة فإن الحقيقية الإصلاح محاولات 

الماد.وتمك؛ن 

نتاجاكانت  ٢٢ ٠١٠عام أواخر بدأت الش العربية فالثورات 
قالهما ~كآنمودج~ هذا ويؤكد غربيا، المدعوم للأستبداد طبيعيا 
كيلكارأي هذا وبعزز خاصةأ١آ، اكرية الخالة عن وولت سفن 

العربيرالعالر شؤون ل ماشرة تدخلان من الثورات بعد جاء ما 
أوالانقلابات دعم حلال من ؤإفنالها الثورات أهداف لأجهاض 

العريييالوا؛غ جعل وهوما عملائه، حلال ومحن لها الضالة الثورات 
صراعايصح وبالتال حكوماته، مصداقية بفقدان بمجمله يتثيع 
.وثعو-٦١الحكومات بين عنيفا داخليا 

معالغرب، بتعاطي الدول السيامي الفاق ذلك إل ؤيضاف 
كلوق المثروعة، غر تدخلانه خلال من العربي( المر١٤ حالات 

بمواد:حللا و'• >مخنا؛ ُاثنش< رس برنامح j واقياك دللت 'يغن ص طر؛ ا '
اس:الرابط الأسري، القوة الربادمتنل الثدراّت 

PiHp://g00.gl/lxga2R.
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رايسكوندالترا به صرحت ما يؤكده العيش الوافر هدا فإن الأحوال 
٢٢٠عام الأمريكية الخارجية وزيرة  الخلاقةالفوصى سمته ع،  ٠٥

لالغربإوحلاقة الإسلامي إالعالم فوصى حقا وهي )اليناءة(، 

مناخصناعة ل الدراسية الحالات من تعد الصرية والحالة 
شرعيةعل المقلية الحكومة استحدمتج حيث الشعثى، الاحتقان 

منممرا مصر ل دوليا النائب الشعبي والاختيار الديمقراطية 
منبدءا ودلك مصر! ل الأهل الصراع لإحداث الاستفزاز أنولع 

وفتحوالنهضة رابعة بمداح مرورا المنتخب، الشرعي الرئيس سجن 
الإعلاميةللمحريات تغييب سمر والتعديبا والمجون المعتقلات 

الكنانة،أرض ل مسبرق غثر ومعيني اقتصادي وتدهور والسياسية، 
تنعكسوأمثية وعسكرية سياسية فوصى يفرض؛ قد مما الواح وهذا 
لصراعاتموم هو وبالتالي ودولته، اإلصري المجتع أمن عل سلبا 

طاعذات بدؤيلمة مصر دولة تقسيم فيها يتم قد متوقعة ممره داخلية 
دولية،بقوات يتدويلمها وسيناء حولها، وما الإصكندؤية ل اي نص 
آجلا،أو عاجلا مصر بقية ل وعسكرية سياسية فوصى ناعة صع 

غربيةاستراتيجيات لتحقيق معادية وأمنيات احتإلأت أنيا وتبقى 
المميامى*الاستبداد وافر يدعمها وصهبمونية 

التقسيمأصيح حيث العراق، ل بحرى ما دلك إل ؤيضاف 
الشأنوكذلك سافرة، بهلرق العرب من ومدعوما وظاهرا واضحا 

للأستبدادالغرب دعم أن والخلاصة وغيرها، واليمن وسوريا يبثا لق 
متاح،لأي واضحا أصح وحريتها الشعوب إرادة ولإفشال الميامى 

مراقب.أو 
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مهالةومحيله أصح المنطقة دول ل السياسي الامتداد هذا إن بل 
الامتداددول لقوم التحالف قلل ل أمريكا مثل الكبمرى للدول 
وهوالمنهكة! ق اللام عل الحقافل ومهمة بالوكالة الحروب دور 

يادةلانتهاك ذلك وق نيكسون(، )عقيدة باسم لاحقا عرف ما 
شعوّرامضة لمثرؤع ودمر واقممادها، لثرواما واستهلاك الدول 

السيامية.وشراكتهم 

وافتخارهمالإسلامية للأمة البائي الحق عن حليفة نبيل يقول 
ذلكومحاطر له الغربي؛ والدعم الامتداد هذا محاطر وعن بدينهم، 

ال( Islamismc)الإمحلأمونة الحركات، بروز ارإن المنعلقة: عل 
داخلالحدود ؤإلغاء الغرب مواجهة إل، بل فقعل، الشريعة تعليق إل( 

إلالسلماز، وصم الغرنجا، الأستمأر رممها التي الإسلامي الدالم 
كومتلا إيف عنهم يقول كإ إنبمم واحدة، أمة وهم الدول عشرات، 
أمتهموحدة أن يرون وهم ديانتهم، ؛عفلمة فخورون مؤمنون 
عليوثر ، موفحيوبولتيكيا ومركزأ التقدم واحة منها ستجعل 
كثيرةفئات، نحهد هنا من ٣(• ١ ٢ ص )حيوبوليتيلثه، كلها البشرية 

يدعل وخاصة والإملامي اليحي، المال؛ن ين التناقفات لخلق 
والإملاميخاصه العررّا العالم ق الأقلوية الديكتاتورية الأنفلمة 

الإسلاميالعال؛ تشويه استراتيجيه الفئات، هده تبنى ولن-ا عامة. 
Diabolisationdu)الثنة( رأبلة دراساتنا 3، أسميناه ما أو الثني، 

Sunnisnie ) السلطة،3، بقاءها الديكتاتورية الأنفلمة هدْ ترر لكي
الأنظمةأزر من تشد ولكي؛ الثئة، مع التعاون من؛ الغرب تمنع دم، 

النهلقةا،أا؛.3، الشيعية والخء^ءات، 

.١ ْس"اا-٤ اصواقأملالئق، يلخلنث، انثر: )١( 
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منممر ل والخروب المولع حالات عن التونعات وتزداد 
بينالمسؤولية شراكة غياب ظل ق العربير الخليج ودول المهلمة دول 

والموعودالمثول السيامي الإصلاح وصعق والخكومات، الشعوب 
الشراكة.عل القائم 

بعضتكون أن والفللمم الامتداد عواقب من الخاطر وتزداد بل 
قالحكومات لبعض واكاصية والإصلاحية ابية الاحتالمواقف 

ودعمتشريع من ذلك ل وما الناس من قتام عند )الفتتة( عداد 
تيمية:ابن قال ك،ا وأكثر، أكم فتن صناعة ق ومالاته للامتيداد 

عنفيعجز ؛.؛، Jajلر من تصيب بفتنة الناس فيبتل تظلم، الظالم *إن 
بيزول كان فإنه ابتداء، الفلالإ مغ لو ما بخلاف حينئذ؛ ردما 

الفتنة«اا،.

وصم،بابلمغ الاستبداد مرض وصف الذي الكواكى اف ورحم 
*الأستثلءادعنه: قال ومما الدول! بقاء عل الخطيرة ومالاته عواقبه عن 

عنهميرفعه ولا الأملين عباده من الانتقام به اف يتعجل بلاء، أعظم 
دائموباء لأنه بلاث أعظم الاستبداد يعم، الأمة، توبة يتوبوا حتى 

٢.الأء،الااا مستمر؛تعهليل وحدب بالفتن، 

منالاستبداد يمنعه ما مل.ى يحرف منه الأوروبي( حاصه الغرب 
وحروبهالداخلية الأوروبية صراعاته يتجاوز ل! فهو وفتن، قلاقل 

لكلناريةوأياطرتيم حكوماته استيداد صور أمي بعدما إلا الدمويه 

كلامنقض و الموية الثنة منهاج تب، بن الحلم عبد بن احمد الإسلام شيخ اطرت )١( 
ترطبن،مؤسسة الأJا٠رةت يا، ج؛، مألم٠ رثاد ممد الحقق: الةدرية، الثيعة 

.٤ ٤ ص الاصممبأد، ومصارع الامتداد طياتع الكواكى، الرحمن عد اظرت )٢( 
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وحلل الثر من الملأيثن بموت غاليأ الثمن دفعوا حيث والماشية، 
مشهورتثن!ءاليت؛ن حربثن 

اكهيوق؛الكيان دعم الوقر 

العالرحسد ل غريب جم المهيوق اليهودي الكيان 
الإسلاميااعالم أمام مدا ليكون وباركه؛ الغرب دعمه الإسلامي، 

يتنفدكإ ووحدته، وسيادته الإسلامية مقته عن يشغله والعربي 
وكإالأوروبية، الإسلام؛القارة اتصال، يعيق مما وهو؛اإتالي مقدراته، 

باليهودأراد يكون قد فانه وممدآ حاحزأ الكيان من جعل الغرب أن 
لوثرانمعرزكبر الكيان وهدا ئم، ؤإبادة محرقه فلطن تكون أن 

المؤشرات.ؤ، الأولوية له إن بل والقائم، القائم المربع 
متعددةمومراين، تإ حململطبن المحتل الصهونر فالخبان 

لجرأة ازداد والقدس غزة عل ومتنوعة متجددة عدوانية وأعءالا 
شنحكومة وأصبحت، ، ٠٣٢ ١ ٥ عام من الثال الضف ل عدوانه 

الاستيطان،دائرة من ويوسع العسكرية، عملياته س يصعد ياهو 
ُنالمزعوم، ومكلمهم الدينية التْلرفثن خرافات عكريا وبمممح، 
استمرارإل إصافه الأقمى، باقتحام الصهاينة المتهلرفن دعم حلال، 

الواقعوهدا حاصه، غزة ل هليني الفلمالشمم، عل الظانر الحصار 
ياققد وما الدهس( و)انتفاصة الكاين( )انتفاصة ولد مما المرير 

وهوالغربية، الضفة ل حاصه المقاومة ل حديدة وسائل من بعدها 
حديدأموثرأ ي*طي، الوايع وهذا المهيوق، الخيان دولة أرعب، ما 

مقاماننحمل جديدة إسلامية عربية صهيونية لحرب كبر— حد —إل 
الأردنإل منهم لخثير ومجيرّ طينيثن للفلآكثر وقتل حديدة مذابح 
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الأمريكيةالسياسة منظر ذكره ما حب ٢، وتوطينهم؛ والعراق 
ملامحهابدأت متقبالية كروية مبكر وقت ق نيكون ييتثارد 
علنيكسون يمر وفيها الفرصة( )انتهزوا كتابه ق وذلك نتحقق، 
يرنطأن بشرط علينيتن للفلالذاق الحكم تحقيق الأول؛ أمرين، 

التحرير!منظمة وينصح؛التفاوضْع بالأردل، 
إليعودوا لن لأم اليلمتن تعويض داكانت 

مستوطناتمبركون لأتم اليهود المتوطنغ، وتعويض منازلهم، 
أنراعلينا نيكسون؛ يقول ا التعويضات؟ يدفر من ولكن الحتلة! 

الديائال لتوفر اليابان، وكدك الخليج، ودول العوديثن، نقنع 
التنارلأت®!هذه لسعة من مسمهل 

علالسيطرة أما الشكلأت، مشكلة ءالقدس ت )يكسون ؤيقول 
تسوىلن فإما الخانبينا~ لكلا عصتبة قصية ~وهى القدس نرق 

^مة(،ذلالخاتيكان،الأئكن
قبلما حطوط أماس عل الدينة تميم لكن والسيحية، الإسلامية 

،،(٢)للتفاوضأأل٢،.قابل جو أصبح قد  ٦٧

العاشر؛البند حيث ال؛ازا(. ربال الصهيوق الوممر ترارات بمري س التوطتن عدا أن يلاحظ ، ١ ل
اليالبلدان ل  ٢١٩٤٨عام >لّطين تركوا الذين اكرب اللاجمن ترطتن نحو السل 
الفترى،والوعد الخق الوعد يثن القدص الخوال• الرحمن ب بن سفر انظر؛ الها• رحلوا 

,ءس٧٦ ى  ١٤١٤الثنت، مكتبة الغامرة؛ ٠ ١ ط 
الفرصة،انتهروا نيكسون؛ كتاب ي تراءة الكيل، الدين صلاح نتكون؛ أنوال عن انفلر )٢( 

ممزاتص ئد الأردن أن ويلاحظ صأآه-مآه. للإعلأم، الأصلاب الدار يون؛ 
الوحداتمن الألأف عثرات بنا، تم حنث المثرؤع، لهدا الدولارات من باليارات 

المتعددة.الإعلام واتل ل حينه ل العلن حب حليجي يتمريل الغرض لهذا المكنين 
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المهيوقللكيان تحديدأ والأمريكي الغربير الدعم ويتأكد 
والخروبالصراعات اذكاء ل والمتمبل الحاصر ل العدوانر ودوره 

ومنالغربي(، الاستراتيجي الدعم حلال من المطقة دول وتفتت 
عن٢،  ٠١٦ستمبمر ١ ٤ ل ( BBC)مي ب الثي أوردته ما ذلك 

الولاياتارواممت وفيهات لإسرائيل، الأمركية العكرية الساعيان 
لإسرائيلمسبوقة غر عسكرية مساعدات حزمة تقديم عل التحد٠ 
بحسبدولار، مليار ي—)٨٣( تقدر القبلة العتر السنوات حلال 

لالصفقات من الؤع هذا لثل الأكٍر وتعد أمريكي؛ن، موولن 
صابقةاتفاقية بموح_، تتلقى إسرائيل وكانت الأمريكي، التاؤيخ 

(٣٠ سنوا(الاأ.هالياردولار ( ١

ومحاؤلرتقبله يمسياسيا التهالالئا العرب الواغ فان ولذلك 
الصهيوبي(العدوان يقوي سوف سبق— ما —حسب الداحلية حروبه 

ومتكررةحديدة حروب، بتن ويستثمره الواير هدا تغل ميالذي 
الواعهدا يدعم موف كإ هلينية، الفلغرة ضعأ عل خاصة 

الكيانأن إل إصافه النهلقة، ق المهيونية الكائد استمرارية 
وحدإيران وبتن بيته الصالح توافقان قلل ل فلسطين ل الصهيوي 

حروبثن ل له تتكفل أو كفيه القوة ل أحرى معادلة أمام ه نف
الصهيونيرالكيان هاء لصالح تمزيقها عل تعمل النْلقة ل دموية 

ن،الإيرابي( النهلقة؛التفوق، ق الحديدة السيامية اللعبة حيث، وهيمنته، 
الحهادأو عليه الحروب من مأمن ل الصهيوق المنروع حعلنإ القوة 
الوفتح!من لأمد ولو صده 

اس:الرب •٢۴  ١٦سم ١ ٤ تاييح (. BBCبيبي،ي)مرنع (انظر: ١ ت 
_http;//www.bbc.com/arabic/middleeast/20i6
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وأنبماكرْ، إسلامية شيه الفلطبية القضية أن يبقى القابل ول 
ماهو وتحريرها عفيدمم~ هي ~كءا للمسدين ووحدة ثوة عامل 

وتار؛نهم،بارضاسسجلأوالآجلِبدها 
بإدينهم بمقتضى يومنون الملمون لكن ذلك، خلاف الأمر وا؛ع أن 

قائملمين للموالانتصار اك-راع أن نبيهم وثنة رحم كتاب ل ورد 
اوساسةالفوصى إن بل ايحتلن، الغزاة من اكصن وبتن بينهم 

والاقليميونالدوليون الأعداء عليها يعمل التي اكلقة ق والأمية 
هيوتكون ظنوخم حلاف عل ناو ند بينهم في،ا مشتركة بمجهود 
وأءوانرم.المغتصٍان نحا0 الأكبر للجهاد الكبرى البوابة 
واليهودية:الصرانية والعنصرية الأساط؛إر دور الثالث/ الوقر 

لدىالعقدية الخرافات يبعض الإبان انمريع هذا يعزر مما 
نزولبأن يعتقدون فالنصارى ، إيران وشيعة والتهود النصارى 

وحرون،وقتال نديل صولع ببقه لابدأن ه مريم بن عنى 
هؤلاءومثل الحروب، موضع ل لليهود ية بالنالأمر وكذللث، 

ثموالخراب والحروب القتل بأهمبة واعتقادهم عشرية الاثنا الشيعة 
ينالحاصر العصر ل محركه مشتركة قواسم وهي المهدي، حروج 

عندالخرافية العقاند •ع التعصب عواقب تلتقي حيث الثلاثي، هذا 
كئبرْأآ؛.أحيان ل ديني وببمي المرنع، لتصنع خميعا هؤلأء 

تسريةرتراءئ رجب؟! يانتفاصة يدأ هل الغصب- يرم الخرال. ّنر ميل عل انظر )١( 
إلءواسادأ بتوله; سي هرل عن نقلا • ١ ص؟ إّمّابلد دولة باتة ص التوراة لنرءات 
الأخيرة•.الأيام ل إمرامحل وخاصت الأوسط، الثرى مل ي-مكز سوف كله العالر فإن النبوءات 

الهديوم، ه محريم ين مى بزلل اعتماد الأ-؛مى م الإسلام امة ان تلاط  ٢٢)
 jللثرريص اد، إل الأم مذا لكن واللام، الميل لتحمل ولكن الزدن م آ

ذلك.ي دوت 
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بعضومرمحات الغربيثن كتابات لبعض سرة نراءة وعند 

هذال الدبمي البعد فإن وغثرء الكتاب هذا ل ورد مما المياسين 
العداءحلال من ليس بقوة، حاصر والإسلام الغرب بن الصراع 

الاعتقادل تلتقي ومتنوعة متعددة معتقدات حلال من بل نحب، 
سفركتب وفد الزمان، لأخر الأساسية السمة هو المراع بأن الحازم 
التوراةعن الدينية القولان محن بعدد متشهيا كثرأ هذا عن الحوال 

الكتابين.من واطلفكرين يامين البعض واستدلألأت والإنجيل 

والوعدالحق الوعد ن )القدس كتابه ل الشأن ^ا ل ذكر ومما 
محكميم سنة ألم، بعد سر"ح المسح أن النصارى اريعتقد االفرى(ت 

lljJl أنظارهموانحهت، آمالهم احتمعنه العقيل.ة هذ0 وعل سنة، ألض ؛
١٠•سنة  وتلاشتالمسألة ذها.أت يظهر لر المح ولكن ميلادية، ٠ 

البزؤخ،عل القرن هذا شارف ولما الأحلام، ل بمتط لكنها لواقع ال 
٣١٩٠ّنة فرب أي  أنواعتقدوا حديد من تظهر الدعوات بدأت ٠ 

عامأي آخره ؤ، فستظهر العشرين القرن أول ؤ، يفلهر لر إن المنح 
٣٢٠ ٠ للإعداد؛ل. فاد الأصل موطنه ل سيكون ظهوره أن وبإ ، ٠
ستكونالتي فلسطن أرض ل إسرائيل بني بتجميع لمقدمه والتهيئة 

محيدون()سهل أو هرمحدون( )معركة الفاصلة الك؛رى المعركة عليها 
بجيوشفيه متنثب المعركة إن يقولون فلطن ي صعر سهل وهو 

بعضهم.فال كإ جندي مليون ٤ ٠ ٠ إل تعدادها يمحل 

هرمحدونبأن منهم اقتناعا كتا؟بمات خاتمة ي هاليل غريس وتقول 
الإنجيلينمن العديد فإن إلهية، حهلة بمّوجيج منها مفر لا نووية 

يودتماإّرايل مع طرينر سلوك هم أنفألزموا بالتدبمية المؤمنير1، 
وحشيةأصد محرقة إل ~ هم أنفباعرافهم — متاثرة بصورة 
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هتلرأدولف عقل يتصورها أن يمكن محزرة أي من انتثارا وأوسع 
الإجراس•••

الأصولمنغر أمركا ل محتلمة فئات بما نومن الألفية العقيدة هده 
وقدالعامة. من بكشر وانتهاء الخمهورية رؤساء من ابتداء الإنجيلين 

كتابان:أهمّها هائلا رواحا ولاقت النبوءات، هذه عن كتب، ءلهرت< 
والثاللوبرنس، أوترال ومؤلفه الزمن( بمائة )دراما كتاب الأول، 
ليّي.ومؤلفه العفليمة( الأرضية الكرة ربماية كتاب 

وابميارالقريبة ال؛ العهاية نمم درامي بشكل يصور وكلاهما 
أحدهمإن حتى هرمحدون، معركة بقيام جيوشه ودمار حضاراته 

المراتبأوارتفاع الخارجية أمريكا ديون ل للتفكثر داعي لا يقول،• 
كلويتغير سنوات بضع فالمألت ادمة، القالأجيال تقبل مأو 

الم•الدثيءذ،

عنهاالحديث وكثر العقيدة بميم الإيإن توى م ارنفع وند 
هرمحدونهى الخليج حرب أن بعضهم واعتقد الخليج، أزمة أئناء 

؛٠وأمثالها،ُ يوحنا رزيا ل جاء ما عل وقائعها من ممترا وناولوا 

تبقىأبما إلا عدمها من البوءات هذه حدوث عن الطر وبغض 
الصراءإذكاء ق خاصة بحفة الصهيوق والكيان للغرب محركا 

والخروب.

دولمن كشر ل والعنصرية والكراهية العصب نزعة ارتفيع أن ك،ا 
أحزابميلاد عليه ثنيت، العرقية أو الدينية سواء الأوروبية الغرب 

بمدفأوروبا دول بعفر ل التللرف اليم،ن يأحزاب توصف سياسية 

٤.٢ اكِى، والوعد الحق الوعد دن الندم الخرال، الرحمن همد بن غر ■' ٣ ا ١ ١ 
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وثعو>رم،لأممهم الأصلية والدينية القومية الهويات عل الحفاظ إل 
كإأوروبا، ق الإسلامي الوجود صد بقوة الوقوف وتهلالب 

حزبذلك• ومن وغرهم، السلمين من المهاجرين استقبال ترفض 
نحالفوحزب ا، فرنق الوطنية الحثهة وحزت النمسا، ق الحرية 

لألمانيا أجل من البديل وحزب الجر، ل الشبان الJيمقراطيين 
التيالأحزان من ذلك، وغر بريطانيا، ق الحافثلن وحزب ألمانيا، 
الأوروبيةالدول منظومة داحل كبثر بشكل وتنمو عنصريتها تزداد 

لالريهلانية الدراسات مركز مدير يرى المثال سبيل وعل وأحزاحا، 
الاتحادمن بريهلانيا خروج أن دنإن جرهار بألمانيا هامبولد جامعة 

والإسلام،الهجرة من بالتخويم، تتعلق حملات عن ناتج الأوروبي، 
يعززسبق وما ةأ١؛، رئيكأسباب ال^ريهلاز^ القومي التيار وصعود 
العالمي.انحرخ 

كشفتما الإسادم نحاه والحنصرية التعصب هدا نمو يؤكد ومما 
6 )بواسطة  ٢٢٠١٥عام من نوفمبر ل نشرت دراسة عنه  Labs)4ل

نيويوركصحيفة أن عن تورنتوبكندا، مقرها استشارية شركة وهي 
الكحول،من سلبية اكر اتيم عل والسلم؛ن الإسلام تصور تايمر 

.٢٢١٧٠٧والكوكاوالسرطان، 

'^أ^^'yإ٦/^\بمارخ نت، الجزيرة الآوردبي، الاتحاد من بريطانا حرلج مااّم انظرإ ، ر١ 
زامركا:ارالتدين واياندين المن ءت وانغلر ، http://bit.ly_VxiG9اكاد: ارابمل 

والسمة(.الأسلاب )الأمرلة موان; تحت المحاب. من الثاف الحث 
http://w،vw.التال: الرابمل ، -٥١٤٣٨محرم  ٢٤بتاريخ ديل، إسلام موقع اننلرإ  ٢٢)

islanidaily.org/ar/scholars/i2i39.artide.h ، للاطلاعالأصل الوئع من: نقلا
Mondowciss) .) .التال:الرايط

http://n10ndoweiss.nel/2016/03/study-nyt-portrays-islan1-rnore-negativel
/than-alcoholcancer-aiid-cocaine
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الولاياتل التسامح وعدم والتعصب العنصرية نمو ويتاكد 
للمرشحالكبير الأمريكي التفاعل وافر مع الأمريكية التحية 

شعاراتانكثنت حيث ، ٢٢ ٠١٦ترمب دونالد الجمهوري 
والتتعصحالكراهة ح3لاوات واغ حلال من الغربي! التسامح 

أمريكامواطني من خاصة والسالمين الأقليات نحاه للأخر والإنماء 
أصحن،التي والقومياتا العنصريات وهد0 غيرها! فكيف ذاتبا! 
المتقبلالصرلع نمونزعة عن الرؤية تدعم مما وأمريكا أوروبا نجاح 

ذاتهوخارجه.الغرب داخل والسامين الإسلام نحاه 

الإيرانية:الأسأراتيجية القطط مأف1طر انرابع/ ااؤشر 

عنالحقيقة من كثيرا كثم، بمتجداته يامحي الالإيراق الملقح 
ذيمن أكثر وتأكد السابق، من بأوصح المهلقة عل وخهلرها إيران 

لالعقدية الأيديولوجيا نتخدم تتوسعية أءلٍاع ذات دولة باما قبل 
المثهدفةالدول ق تبدأ حث السياسية، العدوانية مشاريعها تمرير 

تكوينإل تنتقل أن تلبث، لا شيعية، دينية وخماعات حركات بانناء 
بتأسيسوالأحزاب الجماعات هذه تتطور ثم سياسية، أحزاب 

وواقعله، مصاحبة أو قبلها لما سابقة تأكن نر إن اكرية العاليليشيات 
الإبرايةالحهلورة وتتماعد ذللن،، عل شاهد واليمن والعراق لبنان 

الإيراقالاوبيا ٌن الأمريكي الداخل ل كثير دبلومامى دعم بوجود 
علإيران مع الغرب؛؛ الاتفاق إبرام ثمراته من يحد والدي والثبعي، 

إنالنووي! التخمين، ل برنامحها وعن الإرهاب! يمي ما حرب 
نوويةدوله إيران وأصبحت؛ وانتهى التخمست، بالفعل تم زكن لر 

النوويالأشرار نائي أو الحقيقي، الشر محور دول مع نج-ا لتل«خل 
الحالي.والسلام المهلقة سلام يدي الذي 
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مقالباركوق رووفن الإمرائتل المستشرق سق مما ويؤكدممرأ 
العدوال،إيران واقع عن توصف وفيها النوم( )إمحرائيل بصحيفة له 

السعوديةعل الإيرانية الأط،إع أمام منيعا سدآ العراق كان وكيف 
الرئيسعل القضاء ارمند الشأن! هذا ق قال ومما الخليج، ودول 

كل3( الإيرانية الأنشطة تزايدت حسين صدام الراحل العراقي 
وسورياالعراق ق الحرائق إيران ثشعل حيث الأوسط، الشرق أنحاء 

لييياوممر،ل وصولاللعمل التمن، ل أعإلأإرهمابتة وتدير ولبنان، 
المقابلل تقم لر العربية الدول لكن الحة، مت ^١ ٧٠بتمويل وتقوم 

النهإقة({رق الإيرازإ النشاط جاح كتح ماما من جهود بأي 
صحيفةعنه نثرت الذي الإمرائيل الإيراق الأمريكي والتعاون 

محنيةسرية وثيقة يعد  U٣٢٠٠٨/ ٤/ بتارغ  ٦٤٨بعددها العري المحرر 
نحففلمن بالرغم السنة، العر>ّآج إبادة استراتيجيات عن تكثض ؛المهلقة 
هد0ق الفعل لهذا المستخدم ومن الفاعل؟ هو من حول العالمي الاحنا 

حررتالتي العالي الاستكبار قوى مقاتلة "بمرم ورد؛ وفيها الأحدان؟ 
لماأرسلها قادمة واجبات ولها المرجعية بيد أداة هى ؤإنإ والعباد، البلاد 

فإنهالتحالف قوات بالسلاح يقاتل ومن الحالية، الذهب، دولة لإقامة افه 
ؤإنإعداء أي وبينهم بيننا يوجد ولا البيت، أهل نحن ملخا عن حارج 

الأرض،به نحرث الفلاح يد ل كالثور وهم الأرض ل متكثرون هم 
مذهبومن الأعرايبا من الواصب، لمحاربة توجههم الله بإذن ونحن 
٢.^Ui،*؛ وعدنا وقد العانر ق الئنة ويباد أهاله إل الحق يعود حتى الثنة 

.fiUp://bitly/2dLqvXWالتاو: الرابط ، ٢٢• ١ ٦ ،■/ ! ٦٦بمايغ ص الخزيرة اظر: )١( 
يوليو٨ الثلاثاء يوم يتاؤخ السورية، الثورة ثسمكة الواتل، جراد رصا الوثيقة؛ عن اتثلر )٢( 

http://www.syr_ii.net/t83594-toالتال: الراط ، ٠٢٢ ١ ٤ 
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للغرب،وقلميه دولة ذاته الوت ق أصبحت قد -يذا ؤإيران 
بالأصالةودوله الإسلام أمة مع ااصراع موضع ق ولاميإ 

ا،لخابراتفيه وتتعاون بينهإ اكالح تتقاؤير حيث والوكالة، 
حسبالإيراق الغربا للتعاون أنموذج والعراق الإيرانية، مع الغربية 

قأواسدلأل أدلة إل محتاج لا مما باول، وكولن تشيني ديك مذكراُت 
وأفُالهإراآ.أقوالهإ 

واقعمواجهة فإن الإيراق الشأن ل والتهوين التهويل عن وبعيدأ 
أوحليجية استراتيجيه رزية أي متطلبات من والقائم القائم الخهلر هدا 

صرنعكأحهلر الإيراق الغربط المرنع هدا إجهاض عن ئكثب، عربية 
فلسطين.ل المهيوق المحتل مقاومة مشروعات يضعف معاصر 

الخمسيتيق:والخطة الأهداف 

الملألطموحات تتحقق الأقلية( و)ءقدة التشيع( عقدة )ق 
الشيعيةالأياويولوحيا تستخدم التي القومية، الفارسية بتورت٠م 

الشيعيافه حزت أمن أقوال، فحس، أهدافها، تحقيق ق والمغللومية 
عصريفارّتي إيران ، هدفأن أكد الذي الطفيل صحي السابق 
أنعلينا إيران حسابات ندرس ررلكي قوله. ذلك ومن قومي، 
استراتيجيتهمأن صحيح فهل الإيرانية، الامزاتيجية ندرس 
الأحرى... استراتيجيه لهم بفلري هلين؟ فلوقفية الأمة توحيد 

الإيران آحر، مكان ق محيامي هدف أجل س بعملية نقوم أن بجون 
الاتحادسقوط بعد الثمن، يدفعون وقود هم الشيعة يالشيعة، متم 

،.jUlمحلا الاحتلال(. )الكنب مزان: الخاص الق الخوانب هدم ض ص نم: ا ا
6http://ow.ly/Rniao3025XI.التال: الرابمل آم، • ١ يونيو٦ ٦ بماييخ . ٣٤٩العدد 
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حثأذريحان وجه ق أرمينيا تدعم إيران كانت وتفككه السوفييتي 
عنإيران خارجية وزير حيتها وماك الشيعة، من سكانها معظم 

همآخر فان ولذللئ، سياسية، ومصالح شؤون عن فحدثني الوضع 
الشاؤعنحرj^، خلال من إيران فإن وبالنال الشيعي... الأمر إيران 

زمتازما وصحا هناك أن الفانية بالشيمة، أصزمحنؤ الخليج ل الشيعي 
الخهوديكل فتحاول يثور أن السلطة خافت، شعب وهناك طهران، 

ا.أ W نكته أن 

بأو ؤإيران الشيعة بين الاختلاف هدا عن الطفتل عم وسواء 
عنمتثقون اليوم شيعة معظم أن الحقيقة من فإن ذللث،، عن يعم 

كدللئحوهم واهله، الإسلام هع واقعهم بحكم الملمة، الأمة وحدة 
الطقة،ل الإيرانية الأدواين، من أداة هم أنفمنهم كتم وصع حينإ 

أهلصد تارنحيا المورواّث، المقوي الفارسي الحقد ْع التشيع والتقى 
عنرونالعالم ق التلاقي •٦ن٠ا الشيعية والأقليايتؤ الملمين، من الئئة 

إيران-حارج وسلامهم أمهم ويففدون بلدامم، ل رطنتهم 
استغلالهأو التشؤع اسنثإر ل نجحت، ممرة حالأيتذ ق ؤإيران 

عدمها،من ذللثج ل الصداقية عن الفلر بغض للدولة، وطنية كهوية 
وعملتحدستورها، ل عشري الاثني التثّح عل نصنؤ حننا ولاميا 

خلاله.من العالي ومثروعها امراتيجيتها صناعة عل 

علتحمل أن مكر زمن متد اللندنية( البيان )محلة امتطاعن، 
داخلالمابق من اكثر الشيعي للاجتياح الإيراق المثرؤع حطة 

فرام)٦ الرافز / r/\iبمارخ ، ١٥٩٣٢العدد ارياض. صث انند: ( ١١
http://www.alriyadh.com/7C)742>،التال؛ اراط (• ٢٢"  ١٢
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وغرهم،•جيران؛ا من خارجها وغزو إيران، ل الئئة الولايات 
خطورةمن والتحذير ونثره المشرؤع هذا ترجة إل المجلة وبادرت 
)خمولخمنية هوخطة والمنرؤع معه، الناخر التعاطي ل التساهل 

رابطةإل تربت مرية خهلة وهى مراحل، خمس عل للتنفيذ( عاما 
الصكرتنر إل >رالف ما الخطة وق لندن، مكتب بإيران، الثنة أهل 

خاصة،بصورة الخلج ودول الإسلامي العال! ل الفارمى السعي 
أمةأي عند والسيادة السيطرة مقدمات هي والثقافة فالأيديولوجيا 

إيران.مثل مشروعا تمتلك 

وهىالخطة هذه عن دقيقة تفاصيل المذكورة الجلة نثرت وقد 
والخديرالحديد(، الواغ صوء ل للايات الرئة )الخطة بعنوان 

بالحكومةترتبهل. لا يإثلها وما الخطة هذه بان معرفته الهم ومن ذكره 
المحاففل،أم الإصلاحي بالتيار حكومه كانت مواء التغثرة الإيرانية 

القائمةباسراتيجيته الإسلامية للمثورة الأعل بالمجلس ارتباطها بقدر 
تصديرعل قادرين نكن لر ءإذا فيها: ورد ومما الثورة، ثوابت عل 

اللأي-طلث، ثقافة أن شك فلا المجاورة الإسلامية اللأي إل ثورتنا 
نامن،وقد علينا، وتنتمر تراجنا سوف الغرمب، بثقافة الممزوجة 

قعشرية الاثتي دولة الباسلة الإمام أمة وتضحية افه بفضل الأن 
الزعإءإرشادات عل وبناء فنحن ولذللث، ءديا-ة، قرون بحد إيران 

الثورة؛تصدير وهو وثقيلا خطرآ واجبا نحمل الجلين الشيعة 
استقلالحفغل ل مهمتها عن فضلا حكومتنا أن نعرف أن وعلينا 
تصديرنجعل أن ومحب مذهبية حكومة فهي الشعِتح، وحقول، البلاد 
الأولويات«.رأس عل الثورة 
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إليه،الأول الدرجة صعود من بد لا فإنه سهلح أي ءولاعتلاع 
تانوأفغانوالعراق تركيا هم؛ والوهابية الئنة أهل من وجثراننا 

الخليجومدخل الخنويية الحانية ل الإمارات من وعدد وياكتان 
محتلمة.ايقيقة ز أما الفلاهرإلا ق متحدة تبدودولا التي الفارمحي! 

أماكإ الحاصر أو الاصي ل مواء كرى أهمية باليات المنطقة ولهدء 
العانرق توجد ولا الممهل، حيث من الأرضية الكرة حالقرم تعتبر 
الممهلبح بسبب الناطق هاوْ حكام ؤيملك منها، حامية أكثر نقعلة 

الحياة®.إمكانيات أفضل 

حيامميقضون العربية[ لالدول البلاد هذْ ل الواطضن اومعفلم 
ممرمحام وفد والفجور! والفسق الدنيوية المليان ز لانغإس ال 

أوروبال الأموال( رووس ؤايدلع المانع وأمهم الشقق بشراء منهم 
منحوفا وسوسرا والسود ؤإنجالأرا اليابان ل وخاصة وأمريكا 
السيطرةنعتي الدول هده عل سيهلرتتا إن لبلادهم، المستقيل الخراب 

الأالم1(لا/نصف عل 

هيكإ بالظلومية التعبئة ادسثبة الخطة هده نصي ل ورد ومما 
٢٢٠ضبتمثر ١ ١ وأحدامث، اليهود، عند الهولوكوسسنا  عند ٠١

قتلواالدين الشهداء ملأيتن ورثة ارفنحن الأمريكيةت ايتحدة الولايات؛ 
الرسولوفاة مند دماؤهم وحرت )الثنة، ا.لتآتلمان الشياط٦ن بيد 
منكل ليعتقد الدماء هده نحف ولآ هدا، يومنا إل التارخ رى حمل 

أحيائه،يأحطاء ويعترف اف( رسول محنت وأهل درعل مسلما يمي 

بتاؤيخاللندتة.- اليان محلة الخعلة عن أءلأأ ورد ما لكل الأصامي اكدر عن انظر ( ١١
TO ،اص:الرابط /ا'/مآا''ام
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ماورد الخطة هذ0 وق ٢، للأملأماار أصيل كوارث التشيع ويعرف 
ورحالاليابن استهدافها ق لها الاصتراتيجى العد عل يدل 

تمرلر الخطة هده أن فرض *وعل حتامهات وق والأوطان، والأعإل 
وسلبشعبية ثورة شم أن يمكننا فإنه الأ-محرة العثرية لمرحلة اق 

أهلهم الشيعية عناصرا أن  ٠٢٠٧٥١١ق كان ؤإذا الحكام، من السّلطة 
الواحب،باداء قمنا فد نكون لكننا واكتوها، ومواطنوها البلاد تلك 
تخصإيصال أهدافنا من وليس مذهبنا، وأمام والدين افه أمام 

وعندئذالثورة؛ تصدير فمهل هو الهدف فإن الحكم سدة ال معين 
الدول،حيع ق قيامنا يظهر وأن الإلهي، الدين هذا لواء رفع تطع ن

والتشيعالإسلام بنور الحالم ونزين أكر، بقوة الكفر ءالم إل وسنتمدم 
/الموعود"؛ الهدي ظهور حتى 

إنجاحل الأهمية من درجة عل المصطنعة الأخلاق اق كإ 
الخطةهذه ولإجراء المعدةت الخطة تميذ ارأسالوب وردت وفيها الخعلة، 

دولمع علاقاتنا نحن أن بدء ذي بادئ علينا محب ينية الخم
وصداقةوثيقة وعلاقة متبادل ا-صرام هناك كون أن ومحب الخوار، 

الحرببعد العراق مع علاقاتنا نحن موف إننا حش وبيتهم بيننا 
إسقاطمن أهون صديق أك إسقاط أن ذلك حسبن؛ صدام وسقوط 

/عدوواحالاا١ 

هذهعليها ركزُت، التي المهمة الراحل من الصداقة إظهار إن بل 
ومنأ الفثالت،! حميع مع التعامل ق الأخلاق صناعق أهمية حيث، الخطة، 

ابق.اتالريع انظرت )١( 
الأبق.الريع انظر: )؛(
الأبق.الريع انقر: )٣( 
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الأموالرووص أصحاب ْع والصداقة >االعلاقة فيهات ورد ما ذلك 
والمساهبرالكبار الرؤؤس خاصة الإداريثن والو لسوق ال 

•؛ ١١٠٠الحكوميةالدوائر ل وافر بنفوذ ذما>ون الذين والأفراد 
المخاطروالتحديات;

إيرانفان الإيراق الواقع وحب ذكرها، السابق الخطة هذه وفق 
إلاالتوسعي، مشروعها لتحقيق الاقتصادية التكاليف من بالوغم 

عسكريةهرائم من تعاف كانت ؤإن وهي ذللمثإ، تتجاوز عمليا أنيا 
لخاصة الخطرة الأنتصارات بعض لديبا فان اقتصادية وتحديات 
والتضسوريا ل حرما واستمرار كبر، حد إل العراق عل السيطرة 

استراتيجيهأخرى انتصارات، لها أن كإ التحديات،، من بالرغم 
عملاقةؤإغاثية ودعوية تعليمية بموممأت العالمية الساحات نر 

ؤ،تحتمد أن ممرا المحتمل ومن عالميا، والتجنيد التشيع ؛،نرض 
هؤلاءفتجنيد ب،(، الأحانالمرتزقة )حشود عل الثوري ت، الخانتنفيذ 

سكانمنر يشيع ممن الخاطر ونتاه التاريخ! كتت، بأخبارْ تزخر مما 
كرية،ع ميليشيات تكوين لاحقا يمكن حين، الأفريقية، الفارة 

الإيراق،المشرؤع أساسيان، من الشرعية الحكومات عل هلو فال
الأفارقة؛تسليحهمالشيعة ُزلأء دعم المستبعد غر فمن ولذلك 

التيالعربية، الخزيرة دول نحتاح منْلمة وميليشيات بشرية كموحات 
أومنمثلا، الكيلئ، ْع أمريكا حدود من باقوى حدودها ليت 
أصبحناالتي المرية البشرية الهجرات، أمام أوروبا دول حدود 
عالمية.ظاهرة 

السابق.الرجمر الظرت ( ١ ) 
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العملةممارساتها مع بالتزامن الأسترانيسة إيران حطط ومحاؤلر 
السياسة،الأيديولوجية ياسغلأل أكثر نونيا تتمي لأما ترداد، 

أيديولوجياتها،عن خاصة والخليج المنهكة دول تراجع ظل ولأسيإل 
التوافقصعق حيث المشرك، المريير الدور غياب أيضا ذلك، ؤيرافق 

وغثرهاإيران حول المنهكة دول بان المتكامل السيامي الانسجام أو 
مماالواغ وهذا تحديدا، الخلمج دول بض فيإ وكيلك، الالفاُت،، من 

ْعولأميها المنهكة، ق والنفوذ الهيمنة ق الإيراق العلمع من يزيد 
منذ)الأحواز( عربتان لدولة العالم دول تنامي أو يان ن

الإماراتجزر استرداد وعدم ، ٣١٩٢٥عام لها الإيراق الاحتلال 
هذهفإن وبالتال م،  ١٩٧١عام إيران عليها استولت، التي الثلأيث، 

والحروب-الصريع وحالأُت، الأؤلهلع تعزز مما الأءتارا١تح 
وسورياالعراق اجتاحت، أنها يعلم حيتها إيران محاطر وتزداد 

اليوموهي عليها، الدولية الاقتصادية العقواادت، زمن ل واليمن 
منممتد عل بموجه لتخمل الفوبامتإ هذه من تدرمحيا نتحرر 

دعايقدم سوف ما وهو وضرها، أمريكا ل المجمدة المالية أرصدترا 
حروبوهي والقائمة، القائمة الخروب ق ووكلائها لإيران إضافيا 

تنهيدوهوما أحرى، أحيانا صيامي ودعم أحيانا غربير ممن، تتم 
لإيران.المجاورة الدول تقثة 

والعكريالأيديولوجي الإيراق فالجاح هذا، إل ؤإصافه 
الطوعيةعيية الالحول نحيش ق القد*رة خلال من قوته ، نتفاعف

دوللدى يقابله الأتالية بالعقيدة مدعومه العسكرية والميليشيايتح 
لكنالخهادية، الأتالية والعقيدة التطؤع لمقومايتؤ مر امتلاك المنهكة 
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الشعبيةوالتدريبات المملوعية الآربية قوامه امتراتيجي مشرؤع دون 
مثرؤع.مقابل ومثرؤع ملاح، مقابل كلاح القوة هده لتكون 

الإيراقالرهان حيث، إيران، عل ممره فاكحديأت القابل ول 
قدالعرب، من التهلقة وميعة الإيراق الشعب، عموم عل الرسمي 

الاقمماديةالداحلية إيران مشاكل ولأسيإ ، ٧٣حد إل نحر 
والأكراد،الأهواز قضية مثل والديني العرقي اكؤع ونحديايت، 

منيعد وهومما حلق، محاهدي معارضة مثل نامية الوالتحديات 
صعم،نقامحل وتمثل الإيراق الثرؤع تواجه أن يمكن الك، التحديايتح 

يقادونأنبمم عقلائهم أو الرب شيعة يدرك حين،ا ذللث، ومن فيه، 
ْعلها وقودا ليكونوا حياتيم؛ ل المعارك أحهلر من لمعركة 

بالوكالةالكبثرة وانمراعات المعارك لهدم ظلأّتجابة الإسلامي، 
ملأليستخدما الي الذللومية لغة عن غتلمفه ستكون الغرب، عن 

محهمغايت، لن الحقيقة ّتكثغإ بل السياسيون، ومتعضبوها إيران 
معتدليهم،من يعدون ممن المنطقة شيعة من وخارجها إيران داخل 
الإيرانيةالسياسات أمام المستقبلية التحديات من يعد قد وهذا 

ولاالفقيه، لولاية وأرقاء عبيد الشيعة )أن استبعاد نم إذا التوسعية 
وآيابم(!ملاليهم خلال، من إلا يمكرون 
دستورالإراف للمثرؤع الضعف، ب، جوانمن يعد أن يمكن ومما 
عشريةالأنتي للشيعت الأيديولوجية قوته من بالرغم الطائفي، الدولة 

والوطنيةالولاء من الإيرانية الثنية الأطياف، خميع ينرج أنه إلا 
إيران،خصوم من ذللث، استثمر إن القوة من ممرا يفقدها مما الإيرانية 

صعقنقطة يمثل الدينية الرجعيات بعض ب،ن التنافس أن ك،ا 
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للسيائالمناوئن من إيران ق الننة أهل حجم إل إصافه أحرى، 
يتمحننا ولأمتا التوسعي، ومئروعها وأيديولوحتها الإ>راذة 

جوانبإل ويضاف ؛—، ٠٦-المناورة —وليست ونمربم توخليفه»؛ 
القوىالأمام ل استثإره يمكن ما امتثإر كيلك الايرال الضعف 

هذامن وأه»؛ إيران، داخل والإصلأح>ين الحاءظين يثن حيانا— أ— 
العقدىالانكشاف ملغ، استثإر ق المسالمة الأمة نحييثى إمكانية 

أهلمنهج نحاه الرافضة الشيعة ءلائفة عند والعدائي والتكضرى 
الإسلامية.الأمة عموم علمه الدى والخاعة اللمنة 

،صعقحث إيران، تواجه التي التحديات عن الخال، وكدللث، 
لحول،يعل حتى سوريا ل العسكرية الأحدامثح محريايت، عل السيطرة 

عنبلوممج ولكلة ذكرته وما السورية، للأراضي الروّمح، امحم، 
عن، يكثفوريا لالروٌي المدخل يعد الإيراق الرومي الخلاف 

العسكريةخسائرها ظل ل الإيرانية الأط،إع أمام اكحا.يا>ت، حجه؛ 
أكثرالخلاف يمماش»إ وقد (، algemeiner)موقع حسبح والاقتصادية 

روسيافمصالح سوريا، ق لروسيا الأنتمارامحت، يعص تحقيق ال، حق 
العكريالرومي الأثمار يكون وربا ئيء، كل 3، تلتقي لا ؤإيران 

إيران.هع أوعكرى سيامحي حلاف، بداية وريا سق 
لهامحدث ما الإيرانية القوة تفعف، سوف المي المحييات ومن 

المحالف،أهمية إل إفاقة المن، ق واقتمادية بشرية اثر خمن 
حيناحامحه وحلفائها إيران حطهل إضعاف ل السعودي التركي 
تقودهالذي الإسلامي المحالف أن كإ قوي، واقع إل يتحول، 

مصداقيتهثحززت كلمإ دوره نحاهل يمكن لا دولة  ٣٤مع السعودية 
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لوالمنطقة ق الأحداث محريات عل مريرا سيكون ما وهو العملية، 
فانويالتال وقم، طهران لمقاومة متكامل استراتيجي بمشرئ ارتيهل 
الإيرانيةالخسائر وهن0 معينة، لفترة قدئتأحل التمدد'الإيراق أحلام 

حططنوحر قد لها المناوئة والتحالفات تواجهها التي والتحديات 
وفقتعمل إيران لأن لننمها؛ لكنها الزمن من قرة أوئربكها إيران 
ومحركاتميامحى، أيديولوجي مشرؤع عل قائمة استراتيجيه حطط 

.٢١تموتلأو تزول لا لكنها تكمن قد دائإ العقائد 

جوانبمن ممر تتقيد من يالرغم إيران فإن كذلك، اكابل وق 
قالغربية السياسات ْع نجحت وإن فهي ثورما ير وتمل حطتها 

خصومهاإنماء حيث مع؛ن حد ~إل والعراق أفغانستان احتلال 
استقرارق ذريعا فشلا يعانر الغرب أن إلا حان~ وصدام طالبان 
هوالغربي؛ الهدف أن انتعي ~إذا الدولتن كلتا ؤ، يامهمر الالنظام 

فيهإوالأمنية السياسية الموصى استمراؤية 

ثرادلأنه إيران؛ نحلم ك،ا عاجلا يتحقق لن الإيراق؛ ظلأنممار 
وعساكرياسياسيا استنزافها المنهلقة j، حروما معفلم ؤ، ولها بائران 

معاركأن ك،ا وسوريا—كإسيق—، اليمن ل هوالحال ك،ا واقتصاديا، 
عاجلاأو سهلا حسمها يكون فلن داعش مع حسمها تم إن الموصل 

تتداخلحيث السياسية، المؤثرات حسب الأحرى القوى ْع 
أكرادوحاكومة جهة من العراقي النذلام بين فيها وتتقاطع المالح 

أكثردمويا تقبلا ميمنع قد ثما أخرى جهة من والبئمركة أربيل 
أحقيةأن إل إصافه الهلرفين، بين مستمرة وحروب وصرنع لعارك 

التال!الرابط ، ٢٢٠١٠ديّمبمر ١ ٤ وتارأخ العريبج، صحيفة انظر؛ )١( 
http://g00.gl/mSEs3v.
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أهلمن الئة اللكز ببقاء الحدودي أمنها عل الحفاظ ل تركيا 
أمدمطيل مما متعي إل الثني الد.بموءرافي التغيثر ورفض الوصل، 

والصالحالتداخلات وهدم كيلك، والامتتزاف والمرنع الحرب 
يؤخرموف مما التعارصة والدولة الإتليمية والاقتصادية السامية 

باليات.المدينة هده ل الحم 

ٌبقما إل يضاف فمإ لإيران، المستقبلية التحديات سياق وق 
العلقةق الإيرانية اليد بإطلاق الغرب أهداف حول الشكوك حجم 

يريانالغرب أن معه يظهر مما أحرى، ننول أو بزٌّن ٌقيب غثر بوصع 
التفتيتوأحندة والسياسية الأمنية الفوضى نحمق الإيرانية أليد -^٥ 

فليسولهذا الأطراف، لكل السلاح وبيع المنطقة لدول والإضعاف 
إيرانعن خاصة— بصورة —وأمريكا الغرب نحل من يمغ ما هناك 

الفوضىمربع ق وتبقى والهزيمة المر بض كمايع وننإ أي 3، 
أنكإ ذاته، الوك ق خصومها الغرب وليبتز كغرها، والاصتنزاف 

لريك،إيران مع نحتلف قد انتصاره حال ل وريا لالرومي المحتل 
أنإل إضافة أويوحلمه، اد2لقة ل الإيراق الخومع مثرؤع الواقع هدا 

المالحتقدم حساب عل متكون المتوقعة التركية الرومية المقاربة 
الصراع.مناطق ق الإيرانية 

التعصي،الغرب لدى يكون أن الغاستا غر من فرب،ا ولدللأ، 
القوىكوممِ مهم آخر كهدف، باستنزافها الإيرانية القوة استهداف، 

للمتحالفالسيامي المافة، نوع كانت، ُهءا ة اياف
إيرانمع تكراره يمكن السا؛ق، الخليجي، الأٌريكمح، الاستراتيجي 

المطقةق الفوضى صناعة ق الغربية الأحندات )قم( تنفذ بأن 
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؟بمدافإيران ;بما، التضحية تكون ثم الإرهاب، يمي ما وحرب 
الثرمحاور من كونبما من نحرج لن التعْب الغرب عع التحالف 

منتعد لأنبما الزمن؛ بعض معها العاجلية الصالح تقاطعت ؤإن 
مماالمملمة j والاقممادية اكومعية الأطإع j ايافة القوى 
ولالإحل، أو الحاجل ل الغرب مصالح ْع يتعارض موف 
بلالطويل، المدى عل لقوتبما ؤإحراق لها امتزاف يدها إطلاق 

والسعوديةتركيا —بعد للمغرب الأحرى الخائنة هي تكون قد 
بعدفيإ الإقليمية وقوما السيامية وحدتما تفتيت ز والخلمج— 

الدولي\ن،الأعاساء لأجندات Jتفيدها 

الشيعةحال، ورصد مبق من هناك نجد تاركمحي امتقراء وؤ، 
عثرالعكس أو بانمارى وامتعانتهإ واليهود الأمة عن المنشقن 
ذاتهالوقت، وهول الإيراق، الضعف، جوان—، يعزز ما اكاريح عصور 

العقيدة;بمده وأتمم )الرافضة(، الشيعة عن امتشرافية روية يعكس مما 
أواليهود من غرهم بمعاونة إلا أومستقرة مستمرة دولة لهم تقوم لا 

اليهوددين فحال ويصدقه، -^١ يشهد والواغ المنافق؛ن، أو الصارى 
يقولبغرهم، إلا قوتمم بعدم للعيان ظاهر الرافضة الشيعة ودين 

أهلنحد »ولأ (: ٣١٣٢٨-١ ٢  ٦٣)( ٥٧٢٨-  ٦٦ئ،)١ تيمية ابن 
الاستعانةمن لهم ولابد إلا الرفض، علميهم يغل—، قرية ولا مدينة 

وحدهمفالرافضه ؤإلأ الكفار، من ؤإما الثنة، أهل من إما بغارُم، 
بخلافقط، أمرهم لايقوم وحدهم اليهود أن كإ قْل، أمرهم لايقوم 

ودنياهم،بدينهم يقومون الثنة أهل محن ممرة مدائن فإن اللمنة أشل 
رافقي.ولا كافر إل وتعال بحانه اض محوجهم لا 
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مشارقل الدين وأظهروا الأمصار، فتحوا الثلاثة والخلفاء 
رافمى"راُ■معهم 3إيكن ومغارب، الأرض 
الإيراتية:الصواع معززات 

الإيراقالواقع اكلقة ل وقوته المريع عن المؤثر هدا يعزز مما 
يل1ما أبرزها ومن المنهكة، ق والمراعات الحروب بور ناعة صل 

1ير_ان،ة:ولاية الخراق أ- 

بوربزيادة العراق ل الأمريكي التدخل المريإ صناعة صور من 
الشيعةمن وعملائها لإيران العراق دولة وتسليم الطائفية ، العنف
هداأن وكإ إيرانية، ولاية ؟^١ العراق أصح حتى أم '  ٠٣عام مند 

سيكونذاته الوقت ل فهو المريخ، مععليات من للعراق التسليم 
أنإل إصافه والتقبل، الحاصر ل دمويه أكثر لمرلع مؤثرا 
الحلجدول من ممر لحدود محاذية أصثحت بالعراق الإيرانية الحدود 

والسعودية.

بقوله;المتجدد والمرل؛ الحنق هدا عن لؤيرار جان بيار عم 
صروسإقليمية حرب منحى والئنة الشيعة من الطائفي النزي؛ *انحذ 
كتبالموتى، ألاف عشرات سقوط وبعد والأرض(... الحيز )عل 

غالبيةذات مدينه العراقية العاصمة وأصبحت، بغداد، معركة الشيعة 
احتفتالتي المختلطة، الأحياء من اللمنة طرد أن بعد عظمى، شيعية 

تتحمنطاتفة كل باتت لذلك نتيجة احتلاط(، )كحثز الوجود من 
ادل.ينةتكتف صارت الي الإسمنت، من وسياحات حباكان حلف، 

البةكلام نقص ل المرين ال—نة منهاج تيمية* بن. الحليم ب■ بن، احمد الإّلأم ثيخ - انظر ا ر١ 
.٢٢القدرية،ج،•،ص• 
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كلها«أاا.

مقالق بخور غي الإسرائلر المستشرق وصف الواغ هذا وعن 
عرقينطهم الراق ل بجري ما أن أحرونوت( )يديعوت بصحيفة له 

تمحالتحية الولايات تكون أن يمتمل ارهل بقولهت أمريكية برعاية 
لتقريالأشخاص ملاين بحجم وطائفي عرقي بتطبمر الأيام ذه هل 

معتبراالأزمات؟ من القائمة السنين لعثرات الأوصهل الشرق ممبر 
الثر...صد الشيعي بالتطهبر العراق ل بجمل ما يالضيهل هذا أن 

قحلفاوهم به يقوم ما عل الأمريكي الصمت بخور واستنكر 
بأيكحثل التنيه المدن كانت ما اعدتم مبدون أنه معتبرا المْلقة، 

شكل«ص.

الوسائلبعض ل الصادرة الإعلامية التقارير ل والمأمل 
الفتنةإشعال ل الأمركي التواطؤ حجم يرى الأمريكية الإعلامية 

بدرمنفلمة مثل الشيعية، الميلميثيات ودعم العراق، ق الطائفية 
التواطؤ،هذا للأنباء رويرز وكالة وتزكي وغيرها، لإيران الموالية 

وثانيعل واطلعت، ذللئج عن نقانيرها نشرت الوسائل هنْ إن بل 
اللف،ص.هذا نحص أمريكية 

برتراناثراف; الحديدة، الحروب،  ٢٠١٥اليال؛ أوضاع المترحة، الكتب، لة ملّانظر؛ )١( 
م١ ا"؟؛ ١لدربيط الفكر موت لبنان; ، ١ ط مروة، نمير ترحمة; مدال،ا ودوميتيلث، ؛أدك، 

)ها'آم(،صبماآ.
الخال;الرابهل آم،  ٠١٥سمير دي٢ ٤ بتاريخ ٢، ١ عري موخ انغلر; )٢( 

tittpUZgoo-gl/KqCgfr

المراق،ل الطائفيت النتنة واثعلتؤ الميثسايت، مع أميركا تواءلأدتا رويزر; عن تقرير - انظر 
الخال;الرابط -، r٠١٤٢٧/لمتعإ.ّلأمديل،بتارخآ/ 

http://wvmjslamdaily.org/ar/democracy/i2048.arti
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يكثف، بالمرل توق الأسبق بريطانيا وزراء ريس اعتذار أن كإ 
العراقنسيم وأن العراق لاحتلال الحقيقي الهدف آحر وجه من 

العراقاسهداف أن تأكد كإ والنتيجة، الهدف م يحد فيإ لإيران 
وهووالخليج، الحوار دول لاجتياح محتملة مقدمة إلا هو ما وجيشه 

قوله:بلم عن الأمريكية الإحيارJة )محي.إن.إن.( ثبكة نقلته ما 
المعلوماتأن حقيقة وعن الأحعناء، عن أعتدر إنني القول- ااأّمتطع 

امتحدامههع وحتى لأته حاحلئة، كانت، تلقيناها التي الامحتخيارية 
أنإلا آحرين، وصد شعبه صد الكيإؤية للأسالحة حسان( )صدام 

ا.توقعناهاءر التي بالصورة موجودا يكن ب يمتلكه أته حلننا مجا 
سممماآكإليهالعراقكولأية

قالدموي الصرلع حادة من تريد عسكرية وبميلثشيات إيرانية، 
المدىطويل لكون ونحدرْ بل والسنة، الشيعة يئن والستمل الحاصر 
عن، ٣٢٠* w—0—\Aالأوسهل الشرق جريدة ارنقلت يقولها: 
حتىالفارّهية اللغة نتعلم أن علمينا صار ةواهت باليصرة عراقي طبيب 

إيرانيةولاية المراق أصبحت هنا، الماس مع الفاهم مجن نتمكن 
بموجبمما وثب الراق بحق العسكري الياس الخطأ او الديلودس الأسار هذا )١( 

وفقاوالأب الابن بوش د٠قاخائلكسممحورص الدولة إدا0.ننلادذكة 
نحليمنى لا الاعتذار هذا أن كا وشعوب، دول الخطأ هذا كحايا الدولية، للقرانين 

ءآحدبلير. توف وبمد الإّلار، الAالم ليادء ا،لعادية وسياساته استراتيجياته عن بير 
عليها:محرض يانع من اممر وهاك ايطئ! ل الرادكال الإسلام خد الحرب رزوص 
أم،باله تشغل الإسلام وقب الإسلام، ومشل دإسرابل ادددبا، ٌن والقرب الننمل، 

عمالرب اسين إن إذ اكئرف! الإسلام لهذا حافة ير، روا وفقا كلها غالطئ 
يولثر٧ ؛-١^ العصر، ملة انفلر• ودعاته؛•، صناعه فهم ؛، IIaIإل؛وصيروه أوحدوء من 
.http://alasr.me/articles/view/i7734التال؛ الراط آم، •  ١٦

اكال:الراط آم. • ١ ه ا/ • T/ ه ؛تارخ الخيم;ِر؛، صمئ انظر: )٢( 
htrp://wwwاzaإ-امrahonاine.co/ص7news/20l5/20l5l025/645و
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تزالولا كانت لإيران، الوالية الشيعية الحكومة عليها قفزت عندما 
العرانيةالإدارة أن وتعتر للسيد، التاح معاملة تلهران «ع تتعامل 

السياسةمع تتإهى الإيرانية[، الأيديولوجية تالعاصمة ل هي إنإ 
إلمنا؛^٢٧ لإرسال إيران انحهت فإذا مفضوحة، لدرحة الإيرانية 

نحتالتهلوعين لإرسال العراهية الحكومة تثادر الأمد، لدعم موريا 
القدسة.الحتبالتا حماية مزاعم 

الواليةاليلشيان، فيها تمددت ءنال,ما إيرانية ولاية وأصبحت 
الخمينيبه عرف الذي الأصم وهو الخراساق(، )سرايا مثل لإيران، 

فادا،الأرُض ؤ، تعث التي اليليشيات نلك المربان، أتباعه و\ن 
منالهوية، عل الدماء فك ونالحرائر، وتنتب التنة، أهل وتقتل 
الجوّي•النارّي الحلم ولتكريس )إيران(، الأم دولتهم عيون أجل 

خا-ه-بتاريخ الأومهل الشرق نشرما التي المائة مس نق 
اليالهجإت رإن قولهم: العرانة الدائن اهالب عن نقلت ، ٠٢٢  ٠٧

كانلإيران العميلة لحة الالطائفية البلبشيات نبل من امتهدفتهم 
الاستيلاءللأيرانيثن ليتاح الئنة، أهل مكانيا من النطفة إخلاء هطوفها 

.فارسناا؛صرحا باعتباره كرى إيوان ترميم ؤإعادة الاJائن عل 

الإيرانيونفيها تنفل. حينإ إيرانية، ولاية العراق أصتحن، لقي. 
اليتالعل مرجعهم أليس أرصها، عل الكلمة أصحالب، وصاروا 
وينبمشهد ل ولن، إيرانتا، العربية— باللغة التكلم محن لا —الدي 

الإيرانية؟«لاأ.تان ميمحافظة إل 

حليجيت.شؤون صحيقة انمراق• وبوابة العلفص أحقاد منوازت منال الغمم. إحان انظر* )١( 
اس:الرابط ، ٢٢• ١ ه أ/ ؛تأرح،■/ 

http;//alkhaleejaffairs.news/c-i6647.
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قالتحدة الأمم مبعوث الإبراممي الأخضر عؤ ذلك وعن 
العراقأمريكا أهدت ررلقد سابقات وسوريا والعراق أفغاستان 

رذهب"؛ من طق عل 

لأصخمالنطقة تاريخ ق معركة أكر فيه نحاض الذي فالعراق 
قاسمهو إيرانر، جنرال يقودها طائفي ديموغراق تغييمِ عملية 

مقاتلألف مئة تفوق التي الطائفية بميليشياته اليإق حم
تحدىين، قال وهوالذي معالن-، هو -كإ الثنة أهل من للأنممام 
قباكمله الحلج ليصح للعراق الفعل( إنه)الحاكم الشيعي; الصدر 

إيرازرأ،.ْع المياسرة الواجهة 
الأمريكيالغرو بعد إيران من محملقا أصبح الواير -يدا والعراق 

حزامهانصرة عن الحلج دول نحك قد ولأسيإ ، ٠٣٢ ٠ ٣ عام الثاق 
الإقليمي،الأمن مديد مصائر من أصبح إنه بل العراق، داخل الثني 

مشرؤعتهلييق ق الدول أوائل من كدللئؤ أصبح الواقع -بمدا والعراق 
انفصلتفقد جديد، من النطفة بتقسيم العني الثه،ر لويس برنارد 
العراق،كريمتان نمى واصحة بدولة العراق عن الكردية أربيل 

قؤإيران العراقية ليحكومة التال الهدف، الأكراد يكون أن ؤثمكن 
انتهاءبعد وذلك؛ محفلمهم، أو أهالها ونمجآر ثرواما عل اليهلرة 
لأهلوا؛؛،،>،/_ القتل عمليايتح من وميليشياما العراقية الحكومة 

الثنية.الحافذلا>ّت، ق ولامحيإ الينة 

I الحاة،تاؤيح هس انظر: ر١(  /Tالخاو:ارابط ، ٢٢• ١ ٤ / ٦
،'•323433/it.coin/m/story؛http://www.alhiiy

الخلج،أبواب، خمل احلنرل بعنوان: مقال الدرمكي؛ عوض الإيرال، الخطر هذا عن انظر: )٢( 
الرابط، ٢٢ ٠١٦يونيو ^١٢ بتاريخ الإمارتية، اليان صحيفة 

httpU/u'ww.albciyan.ac/opinion
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إيرانمن مباشر عالني بدعم الشيعية العراقية الحكومة ونحوض 
الدولة)تقليم يمي ما قتال الإرهاب(! )حرب مسمى نحت 

الديموءرافيللتغير جسيمة وانتهاكات شرسة حروبا الإسلامية(! 
تكريتبعاصمتها الثنية الدين صلاح كمحاففلة الثنية للمحاففلات 

اiاصيةالوات >ال الثثة لأتل واس الفل من لر'سالم اض 
بعاهمتهاالحائية الأنبار وكمحاففلة الأمريكي، الاحتلال بعد 

الحدودمعقلم لتكتمل الخليج، ودول السعودية للحدود الرمادي 
5انتأن بعد شيعي بحزام الخليج ودول السعودية ْع العراقية 
الثنيةنينوى فمحاففلة وكيلك سنية، وبعضها شيعية بعضها الحدود 

وقدوالتهجر، والإبادة الكال للتغيمّ تتعرض الموصل ؛عاصمتها 
صرنغمنهلمة وثرواما والمورية التركية بحدودها الأخيرة هده تكون 

كدلالثااوالتركية اوكردية والحكومة العراقية الحآكومة بض تقبل م
للمئيعةااليموغرافي التغيم لصالح الوصل معركة فان ولذللئج 
لهايكون قد واشنتلن أن ولأسيإ المدى، طويلة المعارك من ستكون 
حالل حائرها لها وتركيا والحروب، القلاقل اسمرار ل مصالح 

الحروباستمرار أو الموصل ق الشيعي والمافي الإيراق الفوذ 
العراقيةالثنية والمدن الحاففتات من فكئم الواقع وحدا الامتنزافية، 

ثمنهجة!وأمنية كرية ع بعمليات الثنية هويتها يوم بعد يوما تفقد 
لالصراع.جاذبة بيئة نحلق للعنف متجددة بورا النهلقة ق يولد وهوما 

ودولةشيعية دولة من أكثر إل العراق يم تقيتم أن ويمكن 
مقتضياتحسب وسياسيا أمنيا مضهلربا ابقاوه يمكن ك،ا كردية، 

أنذللث، من الأحهلر ولكن المنعلقة، تقسيم ق الدولية الصالح 
أولمرحلة هو الثنية ومدنه العراق ت لمحاالاستهداف هدا 
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العطياتحب تالية كرحلة الخلج ودول السعودية لاسهداف 
استمراريةظل ق ولأسيإ العيية، السياسة وا،لوشرايث، التارنحية 

التواصلوعياب الخليج، دول قبل من العراق لنتة الدعم عدم 
يتفقونلا ممن دأحزام نادامم وبعض العرب الثيعة مع القوى 

الإيرانية.الرانية ابّة مع 

سوريا:ق الإيراق اكدخل - ب 

ورىأخرالحمبيناكب^فراكأنال
محموعايت،إن بل والعنف، المرنع أمد وأطال وحكومنه ورى ال

واللبنانيةالإيرانية الراضية الثيعة وميليشيات الإراق الثوري الخيش 
إلوينمه المطقة ل المراع عززت الكشوف تدحالها والعراقية 

الإرانيةالتصرنحات، يعص ب فحالإنسانية، بحق جرانم توى م
وهوالشام، بأرض الثر الوجود دون للحيلولة أنه والرومية 

الرئيسنال دلك وعن دائرته، ؤيوصع المنطقة ق المريع يوجج ما 
حر71،ال وسوريا العراف صاعين بلائه ءإن روحارأت حن الإراف 

نواينحأن موكدأ حكومتيهإ، طل_، عل بناء الإرهايين مإهم من ضد 
!٢١صدالإرهابالالمطقة ل قوة أقوى هى بلائه 

الخيكلمه ق روحاف حن الإراف الرئيس به صرح مما وكان 
٢٨يتاريح التحل.؛ للأمم العامة للجمعية المن الدورة أمام ألهاها 

الديمقراطبنشر ل للمساعدة مستعدة إران ءإن ;  ٢٢• ١ ستمره 
الاتفاقأن ا محوي. تان؛ وأفغانالعراق ق فعلت، كإ واليمن وريا ّل 

الشرقل الأطراف مرامية حربا ونع الاستقرار ل ساهم النووي 

•hltpU/soo.sl/SSdigOاص: الراط T،. • ١ ه / ٩ /  ٢٢بمارخ ظ؛الخزيرة. انظر: ر١( 
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الأوطأرا؛!

)محاربةشعارات نحت روحاق أن للقارئ يتضح وهكذا 
العامالرأي لتفاليل ممارسا يكون )الديمقراطة( ونثر الإرهاب( 
ؤإيرانالورى الفنام بض التحالف لهذا الدموية فالتائج العاراى، 

ثورةمن سنوات خمس مفى فبعد مرعبة، إحصاتيات عءن تكثف 
الثلامعدوان ضحايا إن الإحصائيات! تقول ورى الالشعب 

عامأكتوبر شهر ل ورى الالشعب عل الإيراق بالدعم ورى ال
هذاوأضعاف نتلأ"أ؛، ٣( • ٨ , ٠  ٦٧)يقارب ما إل وصل  ٠٣٢ ١ ٦ 

تثريدإل إصافة إ والمففودينإ واياجن والرنحى ابرحي من الرقم 
منبتمم ّشهر ل مة نمليون عثر اثني ، ١٢)عن يزيد ما ومجثر 

٢،الإنسان؛ لحقوق السوري الرصد أعلته ما حسِبؤ  ٣٢٠١٦عام 
الأرقام،هذه أضعاف يؤكد السورية للمأماة الفعل الواقع أن علء1 

ألغلوجاؤيس مولدي التركي الخارجية لزير إليه أشار ما ذلك وم>، 
٦٠)السوريين، القتل بأن  ر؛ ٠٣٢ ١ ٦ عام مائة ق إنان أف ( ٠

.http://g00.gl/iizi5vTالتال: الرايط. آم، * ١ ه / ٩ /  ٢٨ذاريخ ابز؛رة، ذاة انفر؛ )١( 
جرأإيران كانت، حيث القاعا-ةا هاصر يعفر حركة ايواء ل وبارز مؤثر دور لها كان إيران رآ، 

دورآسع نلا لماذا عتعجا؛ عودؤ، الالخارجية وزير الخبير ءادز، اءل تي منه، يعبسون 
 j-عل حوار انظر: إيران؟! لاقاس(ناةCNN .) اس;الدابمل آم. •  ١٧بام  ١٧بتارّح

https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/17/aljubair-iran-nuclear-
agreement-internal-clashes

1_:الرابمل والبحوت، ا، للإح،،اJورؤ، الرم انظر: )٣( 
&.htlp://csrsy.org/index.php?id=479_ns=re،lirUttS،U2

الخاو:ارايط آم، • ١ ٦ سر ٣ ؛;1^ ان، الإنلخغوق الورؤ، الرصد انظر: )٤( 
http://bitly/2fBRXHw.

١^:الرابط آم. • ١ ٦ ا/ ٢ آ/ ّاريخ الخزض؛ث، انظر: )ْ( 
htlp://biLly/2gV3Cld،
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)الإجلاءوعمليات الأمة( و)المرات الأمن( )الخروج مي يما 
تحقيقق الكبير الهدف عن نحرج لا أصبحت والقاومن( للمدنين 

العراق"ل هو ~ك،ا السورية المدن من لكثير الديموغرال التغيير 

حث، ٢٢٠١٦عام أواخر ق حلب ل وبجري حرى ما أبرزها ومن 
قريتيمن والعكس إدلب، إل حلب من المدمحن من المزدوج التهجثر 

نقلتي وذلك حلب! ل بإحلالهم أدلب ل النميرين والفوعة كفريا 
الحزوريمحمد حماة محافهل عن الرسمية)صانا( السورية الأبء وكالة 
إلطبية وفرق إسعاف وسيارات حافلة  ٢٩إرسال تم ®إنه قوله؛ 
الحالاتلإحراج إدلب ريف ق المحاصرتين والفوعة كفريا بلدق 

العاتلأتلأُأ؛.من وعدد الإنسانية 

هوما ودعمه وخمايته لشعبه القاتل الرئيس إبقاء أن بهذا ويتاكد 
ومنهاالمنهلقة، ل والإيرانية الأجنيية الخهلْلات لتنفيذ وسيلة إلا 

نمقأصبحت الإنسانية النذلإت من فكثير ولهذا كانر، الالتغيير 
الماضي،وحتى الحاصر الحصر أسوأكوارث من بأنه نيا سو ل الوصع 
عنالمأساة.المتكرر المتحدة الأمم حسبتمربمات وكذلك 

بصورةأسهم الغرت مع النووي إيران اتفاق أن الحقيقة ومن 
تعميقمن التدخل هدا عل تبا يم وما تدخلها من المزيد ل كرى 

قالاتفاق هذا أمهم كا أميم، ؤإطالة الإسلامي العال؛ ق الصرلع 
والعراقنان أفغانل هو كإ موئيا ل والصراعات الفوضى نثر 

الراميةالحروب مناخ صناعة مشروعية إيران منح إنه بل واليمن، 
التيالعدائية أيديولوحيتها نشر خلال من المنطقة دول ق الأطراف 

اكئقة.ل أهدافها من كثثرأ حققت، 
.http://bit.ly/2h8AlkGاص: اط  JI. ٢٢•  ١٦دسبِ ١ ٤ ابز,مةت.ظريخ )ا(اظر: 
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أكبمر،منة يتعقد صوريا ق والعسكري السيامي والوضع 
الصهيوقالكيان ْع وريا لالخدودالماشرة حساسية ظل ق ولاصيإ 
منالعراق ق سابقه عن ثفتلف لا السوري الوضع وأصبح المحتل، 

الطائفيبالتهجثر الديموغرافي والتغيير الخإعية الإبادة حجم حيث، 
متعديةلافتات ونحت، مستمرة، وبصفة الئنة، أهل من للمسلم؛ن 

لووارد معروف، هو ثما الإرهابح( )حرب، يمي ما أبرزها من 
كإالمتهلقة ق ؛الصراع المعنية والكت—، والوثانق السياسية التقارير 

موريا•j الرومي التدخل عن السادس الموم 3، مثري 
تقود.'السياسية التقارير من فكثير للازمة الحل جوانب وعن 

الدولين فيإ والعسكرية السياسية الثقة وأزمة التوحان إن 
الزكيالتراحي إل إصافه ودمويته، السوري الطام بانياء المعنية 

بالسلاحالسورية المسلحة المعارضة دّعم عن والقْلري والسعودى 
فرصامنح ما وهو الأمريكية، النغلر لوجهة والاستجابة النوعي 

ماإل والتمدد الانتصار ل وغيرهما والإيراف الرومي للخصم أكثر 
منوتركيا الخليج دول ستدغ الحالة هده ول موريا، من أكثر هو 

أوالتردد،التأحر هذا ظل ز غاليا ثمنا والأمني يامحي الاستقرارها 
الرئيسالمحور أصبحن، لأما يقال~ ~كإ القصيد بيتط هي فوريا 

مهلةأما وكإ ينتهي، ولا يتلول أن له يراد الذي المنهلقة صرلع ف، 
نقطةتعد فهي تحديدا، وسوريا المنْلقة ق رثيى كلاع—، لإيران القوة 

السوري.الفل١م إماء حالة ق ولأسيإ لإيران صعم، 

قابلهالعراق مثل أصتحن، الأخرى هي سوريا أن والخلاصة 
طائفي،أساس عل المعلقة يم تقل لويس برنارد مثرؤع لتحقيق 
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التشكل،ل بدأت الش ورية الالأراضي ق الأكراد دولة ذلك وس 
وستكونالدويلأت، من وغيرها الرافضة للمثرين أحرى ودولة 

الوصايةلرجؤع بوابه المحتل اكهيوف الكيان وامن الدويلأت هذه 
الأراضيعل ولأسي،ا الأض الأنياب ؤإعادة الطقة عل ١^ 
الغتص،.اليهودي للكيان الأمن لتحقيق المحتلة بفلطن الحيطة 

تقول!السورية لاوساحت ياّية الالقراءات فإن ذللث، مقابل وق 
السوريةالأزمة طول حيث، تزداد، السورية الساحة ق إيران حائر إن 

ماومحو وميليثياما، اقتصادها ق ولاميإ الإيرانية، الخائر من زاد 
حيله'حسب وأطإعها أهدافها كل تحقيق محن ممرأ ثيتا أفقدها 

الجاهدينأعداد لتزايد كبيرة فرصا أتاح المعركة طول أن ك،ا الزمنية، 
منوالأفراد المجموعايتح بعض ونضج السورية، لساحات اق 

بعض،مع بعضها وتنافر تمددها من بالرغم السابق من أكثر القاومة 
بعضيلتبلور مساعلءا عاملا ميكون التارإح— —ب هدا لكن 

وبوضعبل السورية، القاومة أطراف بين والاتحاد الوحدة جواب 
منكم حسب —سابقا— والعراقية الأفغانية الساحة واقع من أكثر 

والسياسية.الإعلامية التقارير 

1ريمنةق الإير,افى اكدخل ج~ 

الخوث؛ينمع اليمن ل أيديولوجيا قدما لها نفع أن إيران استطاعت 
الأيديولوجيةهذه تطورت أن لبث وما مابقا، لبنان ل فعلت كإ 

لتعبث ساسية انقلاب قوة ثم عسكرية، ميليشيا إل المعتاد— ك— 
المحعلطاتتنفيذ قوة يعكس ما وهو ج^رانه، ومدد وحكومنه اليمن 

الإيرالم،الأيديولوجي النفوذ تزايد ند وكان المنطقة، ق الإيرانية 
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٠ستمبمر من عثر الخالي يعد اليمن ل غياببعد خاصة ، ٢٢ ٠١
للثعب،والإغاثي والعليمي والدعوى اكموى الدعم صعق أو 

مماالخليج، ودول السعودية وخاصة المجاورة الدول من اليمني 
الثر.الفرلغ j إيران نمدد ذللث، عل ترتب 

كانالكثم \لأفي الخليجي الدعم أن اليمية الحالة مفارقان، ومن 
انمناءمن ممرا فإن القابل ل لكن اليمنية* للمحكومة يتجه معظمه 
وليسوحمعيات١< ومنغل،اتبم اليمني للشعي، موجها كان الؤدلج الإيرال 

تشكيلالإيراق الدعم بدا الحوثيون اسطع وند اليمنية، للمحكومة 
اليمنية.والمكرية المياصية الساحة ق مومحرة قوية كرية ع ميلبات 

بالأسامحليلالشيعية الهوثي؛ن لحركة دعمها خلال من ؤإيران 
يعفىعل نفوذها تيسهل أن امسهلاع.تؤ بالأمحلحة، المحملة البحرية 
مائةق وذلك قليلة، شهور خلال وجيشها اليمنية الدولة مفاصل 

غربيصمن، ظل j المخلوع، الرئيس مع وبالتعاون ، ٢٢٠١٤عام 
وعنالخليج! لدول خادعة أمريكية غربية وتهلمين١تv بل إ مريب، 

التحنانمن ممر صبهل تم وفيه تايمز، نيويورلئ. صحيفة كتبت، هدا 
حولارالية الأّاللهنات أعلنته ما أخرها وكان والحرية البرية 

الصحيفةعلقتج وقد للدرؤع، مقالة أسلحة نحمل سفينة ممادرما 
مريبءمالية ل يل. لها طهران أن إل يشبر الأمر هدا بأن ذللث، عل 

؛.العر؛يةلالخزيرة وشبه الأفريقي القرن إل أّلمحة 

التال؛الراط. ، ٢٢٠١٧يناير ١ ٠ بتاويح تايمز، نيويورك صحيفة انظرت ر١( 
https://w،v'w.nytimcs.com/2oi7/oi/io/world/iniddleeast

houthishtml?ref=world&_r=o

التال;الرابط ، ٢٢ ٠١٧يناير ١ ١ بتاريخ عريت؛' نيوز سكامح، صحيفة نؤ؛ الخير ترجة عن وانظر 
http://vv،vw.skynewsa rabia.com/web/article/908036

٣٢٢



حرسالإيران؛ الرشد من \مأب نالكن! رصا عل إعلان ولكن 
عربيةعواصم ثلاث ارإن قال; حينإ الخلج، ودول عودية للإندار 

صنعاءؤإن الإسلامية، للثورة وتابعة إيران، بيد اليوم أصبحت 
للالتحاقطرقها ق يانت، التي الرابعة الُربية العاصمة أصبحت 

صنعاءالتحمت؛ حتى تصرمحه عل يوم يمفى ولر الإيرانية، بالثورة 
وياروتاا١وبغداد، بدمتق، بالفعل 

داخلاللح والمرنع المرنع تنامي والوقائع الأحداث و-مده 
بعاصفةالحربي؛ التحالف؛ جاء حتؤ؛ اليمنية، والمدن الحافaلاتا 

هذاؤيعد اليمن، j، الخوسن المتمردين مواير عل العسكرية الحزم 
،،النهلقة١٢ن! اللام بعض نحوتحقيق الصحيح الانحاه وأ التحالف، 

حالقانحاكتإل يتطلبط الخاطر يجهض حد إن( لام التحقيق أن إلا 
j؛الإيرانية الأظافر تقليم ل والفكرية والسياسية العساكرية الحزم 

عنومستقل متكامل استراتيجي بمثرئ البائرة حلال من المنهلقة 
الغربية.السياساين، 

المتعصبةأوروبا ودول الأمريكية المتحدة الولايايت، أن ويلاحفل 
بتمكحنيسمحوا لن المعلنة وغحر المعلنة ومواقفهم تحريماتبم حيا 

وغره،اليمن ؤ؛ الواقع من واضح هو كإ سياسيا، الثنيه العقل.ية القوة 

عاصفتوتداعيات صنعا، مقوط بعد الخليجى الوتد بعتوازت مقال حشانة، أمحي انظر• ا ر١ 
التال:الرابط . ٢٢• ١ ه ؛/ \/ ٩ بمارخ . ٣٣٠العدد ايان، محلة الخزم، 

littp://،،'wv.albayan.c0.ul،/M0bile/MGZarticle2.aspx?id=43
دورعن سابقا لالحونين الوالية الماروحية— القوة الضباط—قاني كبار أحد تصرح انظرت )٢( 

التالتالرايعل■ ، ٢٢٠١١'يناير  ٢٥بتارح لاين، ١لوطنأول؛ لالمنهلمة، الحزم عملية 
cs/NewsPetail.aspx?ArticlL'I؛http://www.alwatan.com.sa/Polit

egoryID=i
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فالغربالثنيه، والإغاثة والدعوية اكعالمة الأذرعة رفض حيث 
إصعافهم،أو الحوفن قوة إماء دون للحيلولة سياساته بمعظم يعمل 

تقنيحلال من بوضوح ذلك فهم ؤيمكن لهم، إيران ماندة تعزيز بل 
واللوجتي،العلوماق دعمه ومحدودية الحزم عاصفة نحالف أعإل 
اليمنيةالأراضي ق العكرى اكرنع هدا من محيجعل الذي الأمر 

الحليجيالاقتصاد لإضعاف النطقة ل )اسزافية( ممره عمليه 
بفواتمأجنبية وأسلحة ءلائفية وأيد إيرانية وبأدوات سياسيا، ؤإماكه 
عسكريحم تحقيق إمكانية صعق عل تؤكد والوثران مكلمة، 

الفوضىلتس وذلك، اليمن، ل التحاربة الأثلراف لدى سيامي أو 
السابق،من أكثر بوضع مامحاورها إل وتمتد اليمن، ل والأمنية السياسية 

قوامتداده المربع صناعة ل الغريية الأستراتيجية أهداف من وهدا 
•والأجل المدى ؤلويلة لحروب، وامراتيجياين، سياسات، المنطقة 

اليمنلحرب الأمريكي الدعم عن كاتوالأمريكي معهد نثره ومما 
ررينبغياليمزت حرب وصف عن بالمقال ورد ما ، ٠٢٢ ١ ٦ راير فل 

وحرباليمن، 3، للحرب دعمها توقف، أن التحية الولايات، عل 
أيمضينات الأمريكية. الخارجية السياسة كوارث، أحدث من اليمن 
مشكوكء؛لرح هو الإرهاب عل الحرب من يتجزأ لا جزء ياما ادعاء 

الإسلاميثن،المتهلرغن دعم إل إلا تودي لا اليمن ل ذالتفجمِات، فيه، 
ميلمن الشديل.٠ السعودية المخاوف مدية عن يعيدا القالت وأردف 

أحلاقيمبرر أي اؤلة يبيوحد لا إيران، نحام الأمريكية الامزاتيجية 
اليمزا'ق المتحدة الولايات، به تقوم لما أوامحزاتيجي أوقانوق 

الراط ٠٢٢ ٠١٦م/ Y/ بتاريخ حليجيت، شؤون صحيفة نظرن ا( 
.http://bit.ly/2bWgMN3

٣٢٤



منأكثر بأكملها المنطقة وق اليمن ق المربع محاطر وتتأكد 
لتزداداليمن أو المنيب باب إل ووصولها روميا تنول ق السابق 
منبالرغم وذلك المطقة، ق البائر الدول المربع محا> بدلك 
-رزJمةالعكرية أهدافها نحفق حيث موريا ق العسكري فنلها 

يمكنالاعتبار ولهذا ستخدمهاL الي القوة بحجم مقارنة المقاومة 
أوالمناورة هده تدفعها وند المناورة، برف، اليمن ق التدخل يكون أن 

مكابتحقيق •مدق اليمن، ق القوي التدخل إل السيامي الغرور 
هداق العالمي والنفوذ الهيمنة عل الغرب مع صراعها ق أكثر سيامية 
دعايمثل ما وهدا عليه، السيطرة ق الشراكة أو الاستراتيجي المفيق 

الايرانرأن.المثرؤع خدمة ق لوحتيا 
أصعمؤالحرم عاصفة بعملية المحربير التحالفح أن من وبالرغم 

لكناليمن، ل معي أمد إل أحره أو الإيراق، التمدد بعض 
النهايات،عند ياق إنإ الحرب هده مغثة حول والهم التهاني الحكم 

مناليمن ل الحرب هدْ أن ولاصيإ البدايات،، ق وليس والآلات، 
نمليلها الصاحبة المعنية الأطراف، ب؛ن والحادJات، ُارترا خلال 

،الأطرافحل ، استتزاففيها الى، الحرب لأس-تمرارية مؤثرات، 
منتنمن أكثر مضي بعد المالأت، ومرنرات وخارجه، اليمن داخل 
الحروب،تتركها التي الأثار حيث من والمراحعاتح للتأمل تدعو 

الشعوببن عدائيه نمية آثارا تترك غثرها مثل اليمن ل فالحرب 
القاتمالعاكري المربع من نانحه كونبما ومعالحتها ردمها يصعب، 

ص.الطائفي عرالحاب 

مذا3، ا؛ع الال}شر انظر• من'-رئتا- اممر ص محا الردمى اك،-"حل من اكغرفات س ص ، ١ ١ 
المن(.ز الروم )التدخل صوان: نحن، المحاب،، 
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الأمريكيوالدعم الإيرانر التدخل ~ها اليمني والشعب 
حاصهوآثارها الخرب ثمن يدفع من هو الغربط- والأممي واروّى 

،لومانمر غياب قلل ق تتفاقم ومعيشية اقتصادية أوصاع ْع 
نهمخارجه ومن التمني الداخل ل ومتنوعة متعددة إعاثية ومراكز 

اليمن،محافذلات ل كاف بشكل الإغاية الأزمات لاج عز 
إلوصلت، مساعداتها إن المتحدة الأمم ررقالت، نتح! العربية وحس، 

أمنلدبمم ليس شخص مليون ١ ٤ هناك زال، ما بينإ يمني، لأيتن م٤ 
غدائي«أا/
الإسهامق الدول المجتمع حدود( بلا )أطباء مقلمة ودعت 

ه،١  ٤٣٨محرم ٢ ٩ بتاريخ اليمن ل والإغاثة المتدهورة المحة بدعم 
اليمنل الصحي القظع ))يعاق قاظه: (، ٠٣٢ ١ ٦ أكتوبر ٣ الموافق)٠ 

استمرارمع البلاد تشهدها التي حدته الحرن زادت يرا تدهورا 
•الأوبئة•• من عدد وانتشار والخرحى القتل من العديد سقوط 

والمتازما'تإوالأدوية العلبتة الكوادر لنقص نتيجة أنه وأفاقت، 
•■ بشكلم• تعمل تزال، لا فقْل الصحية المرافق من ٤./' ٥ فان الهلبية 

٦٦٠مقتل عن النزلخ وأسفر  وفقآألفا  ٣٥نحو ؤإصابة شخص، ٠ 
يمنيملاض ثلاثة من أكثر نزوح عن فضلا العالية، الصحة لمنفلمة 

منA./ * ر يمني مليون ٢ ١ أن إل التقديرات وتنم لداخل، ال 
مساءداتاارأ'/إل بحاجة الكان( 

التاق:الراط . ٢٢• ١ ٦ اغطس ٣ • ص ت انمرية ،ويع انظر: )١( 
http://bit.ly/2bFBmAD

اس:الرابط (، ٢٢• ١ ٦ امحوبر ٣ الوانق)• ١،،_،  ٤٣٨ئرم ٢ ٩ ظر,خ ث، الجزيرة انظر: )٢( 
http://bit.ly/2f8aCdk
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للطفولةالمتحدة الأمم مقلمة قالت ومحاطرها الخرب آثار وعن 
١نحو إن )يونييف(!  سوءمصابون اليمن ق ؤلفل مليون  ٠٥

لرنامجتقرير وفق الخؤع، من السكان نصف يعاق حن ق التغذية، 
الهادالتعدية سوء من يعانون منهم الرح من وأكثر العالمي، الغداء 

عدمحال ق الوفاة إل يودي الذي الثديي الهزال وهو الوخيم، 
٢.ر علاجه 

للمثوونالمتحدة للأمم العام الأمن وكتل منسق أؤللق ك،ا 
باليمنالخاصة الأمن محلى ة جلق أوبراين ستيفان الإنسانية 

المن»إن (; ٢٢٠١٦أكتوبر ٣ الموافق)١ ١م،  ٤٣٨محرم *١ ٠ بتاريخ 
محاففلذاته الوقت، ل وأطالق المجاعة... من واحدة حتلوة بعد عل 

الإنسانية،استغاثة نل.اء أبوالغين، اض عبد اليمنية ة الحدين. 
الإنسانيةوالمعاناة الكارثة ظل ق منكوبة، محافظة الحديدة وأعلن 

ناقرمن أبوالغيث، وحائر تعجمْ• حد عل الحوثى، الانقلاب نتيجة 
٠٢المحافظةاار سكان من نسمة ملايين نحوثلاثة عل المجاعق 

لنييبهاأو الإسلامية الإغاثية والومحات المساعدات، وغياب 
الأمممن والإغاثات العونات، برامج أن ولأسيإ اليمنية الماحة عن 

موجهةتكون غالبها ق العيان— وشهود الوالمر —حسب، اكحدة 
الحوثيةالماليثيات تقوم بل وصنعاء، والحديدة صعدة ق للحوثيين 

إلالمتجهة العالية اعداته الممن كثير يمحادرة كثيرة وقات أق 

،٢٢ ٠١٦أكتوبر ٢ ٩ يتارخ نت،ط الخزيرة اليمن، ياظاو التغطوية وّرء الخؤخ تقاؤير انظرت ر١( 
. http;//bit.ly/2nMovPالراط؛_:

التال:الرابط (. ٠٢٢  ١٦نؤسر اهالواُق)ا  ٤٢٨محقر١ تاريخ نت،، ابزيرة انظر: )٢( 
http://bit.ly/2fzNEPI.
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بعضرفض إل إصافه ومنظ،اتهلا،، ؛ ibJlمرأى أمام الحتاجة المناطق 
أالأمني الضعف ومايإثلهابمزاعم عدن إل المعونات نوحيه المنفلمات 

معللميمن حطرا حديدا أمنيا وصعا يمتع سوف مما الواسر وهدا 
الخإعيةالخؤع هجرات تنشط أن يمكن حيث الخلميجي، الخوار دول 

الخوارلدول مسبوق غم إرباكا تعمل وبالتال المشروعة، غبر الكبثرة 
متوقعة.وشإلية جنوبية حروب بجبهات سيكون انشغال ل ظق 

الموصىحالات من سيريد يامحي والالأمني الوصع هن.ا أن كا 
مشرؤعنحدم محوف فانه وبالتال الأطراف، لكل والأمنية يامحية ال

بدأيفلهروقد برناردلوص، مثرؤع مع ليتوافق المنهلقة دول يم تق
السياسياليمني الداخل ق ملحوظة بصورة اليمن يم تقحليا 

انفصاليكون قد حث ذلك من أكثر إل أو والخنوب، الشإل بين 
صنعاءتكون ربا بل الكيبر، اليمن عن الشإل ق الحوثيين مناطق 

وربإالحدواق، اليمن تم تقمشرؤع ق الخوثيين سيطرة تحت 
السياسيالاختلاف حدث لو أكثر التقسيم من ذلك غير يكون 

منالحوثتتن وبض جهة، من صالح المخلمؤع الرئيس بض والمصالح 
أحرى•جهة 

العاديةوالإقليمية الدولية بامحتراتيجياما الأجنبية والتيخلات 
أنؤيبدو وقوته، اليمن وحدة تفتيت، عل متعددة باتحاهات تعمل 
نتيجةكببر حد إل مكلفة فواتير تدغ سوف الواقع -رازا الخليج دول 

واليمنالخليج لدول الماصحين مقترحات بأخي الرفض أو الزلل 

التاو:الراط آم، ٠ ١ ٦ بماير ٢ • ؛;1^ ءري؛ت، نٍوز كاي انظر: را( 
http:/Avww.skynewsarabia.com/web/art
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وتكاملالخليجي التعاون محلى مفلومة الأحبمرإل بضم سنوات مند 
•، الخلجل شعوب مع وعكري بشري أحوى كمخزون شعبه 

والبحرينالكويت ق )الأس1لحة الخليج ق والأصطرا1ُت القس إثارة د- 
أكوذجأ(;

ومتقبلالصر؛ع صناعة عن المستقبلية الروية هده يعزز مما 
أصبحتالتنمرية وسياصاتبا الاصزاتيجية يحتلهلها إيران أن المهلقة 
سيلعل ذك ومن الإسلامي، العالي ل والتوتر للعنف داعمة 
الكويتق الإيرانية للأسلحة تريانات من اكتشافه تم ما الئال 

عامأواخر ق المسن الشيعة لدى يالتتايع والسعودية والبحرين 
يكشرهدا من أكثر يكتشف لر ما أن ؤيفلهر ، ٣٢ ٠١٥ه/ ١  ٤٣٦

للأسلحةالري التخزين ف المكره واٌّزاتيجيامم خطْلهم حب 
حْلرةمرحلة حول القوية الوشرات من هدا ؤيعد الهلقة، بدول 
العالمأنحاء ق الئنة أهل عل الشيعية الفارسية الصراعات من مقبلة 

حاصة.بصفة الإيراق الخوار دول وعل الإسلامي 

الكويت،ت

كإمبكرا الكويت، عل البن يعة الحعلر رصد تم لقد 
الشيعيةالتتشات احتراق ورد وفيه الخلمج، دول معخلم عل هو 

ونداءاتمقالات أيرزما من ومطالبات مقالات الإصلاحيأن الدعوات هده عن انقلوا )١( 
التعاونمحلو إل المن انضمام زار ومتهاث)الضي؛ الشورة. القي الد بد الدثتور 

التال:الرابمل القرارهوسامي(، الاضادي... بالتحرل له لاعلاقة الخلجي 
http://m.marebpress^et/n('ws_detalls.php?

الخليجي(،التعاون محلى إل المن انضمام هو إيران يرعب ما النسي؛ افر فيديوورتمد ومقطع 
التال:الوابمل 

https://www.youtube.com/watch?v=i4MPiLQhMJs
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عنكتب ومما والتجارية، الحكومية اته ومومحالكويتي للمجتح 
ءالتتعالله~ت ~رحمه الغريب محمد بن افه عبد الباحث أورد0 ما هدا 

التيالخعلة صحة عل شواهد فيها نحد الكوت ل الرافضة لأنشطة 
نشاحلفان أوصح وبصورة قرن، ضف خلال الخليج ل عليها ساروا 

لهذهالشواهد بعض ذكر نم لخطتهم،ا، أمينة ترجة الكويت ل الرافضة 
وا1وسساتوالحسينيات، لألمساحد، والعناوين بالأسإء الأنشهلة 

كثيرةجوانب اخراق أن كإ وغيرها، النشر ودور والثقافية الدينية 
لوالاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية الاجتإعية الحياة من 

النهلقةر١ا.نحاه التوسعية الإيرانية الأستراتيجية ْع يتفق الكويت 

بجاثله،با الأٌّّترايجي الخطر هدا مواجهة عدم من الباحث ويتالم 
Y./'،٠ فيه الشيعة االواه1نان نسة تتجاوز لا بلد ق نحدث ررهذا قائلات 

أأ إيرانيون اعاجم وهم مشروعة غير بطرف الجسية عل حاروا وقد 
إيرانبين ما الحلاقات توتر سبب كان وحده الشاه يقول؛ من ياق لم 

يعدازداد العلاقات فتوتر صحيحا ليس القول وهذا الخلج، ودول 
الحسينياتالأوكارت هذه من يطلق والخطر الخميتي، ثورة قيام 

للحوزاتنابحة وهي • الرافضة.. فئات جع تلتقي وفتها والساجد، 
اليوم—هي وهكذا كانت ~هكذا للشاه تابعة ولست قم، ل العلمية 

عباسأحمد انطلق ومنها الخمينية، الثورة قيام قبل كان لها والتخهليط 

داريثرون؛ العريتآ'*ا وابريرة الخليج ق الشيعة أطملع الغريب، محمد اه عبد انظر؛ )١( 
اكارمحةالأبعاد - الجوس درر وجا، الأحر: ممابه وانظر  Ay-TA_الإسلام، 

صا،امآ_همك(., ٠١٩٨٧). ٠١٤٠٧الإيرانية، للثورة والياسة 
صرورمحمد الشيخ اسم محت ذلك بعد فيإ طح نل الجوس، دور روجاء كتاب أن ليلاحظ 

يكونيعدوأن لا الأول الكتاب طعان عل المكتوب الأصم وأن اه~ —رحمه العابدين زين 
متعارا.اسيا 
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وبموتيدل الهرى 

الكويتية!القبس صحيفة كتت الكويت مضوؤنات وعن 
لعامتاقية حهلوة ول البلاد، ق الأمني للوصع لأفت تطور ل ٠١

الأجهزةتمكنت الكون، منهيف، وتمحهلطات إرهابية عمليات 
والأسلحةالفجران من هائلة كمية صبهل من أمس، يوم الأمنية 
وألقتالعدل، يمنهلقة مزرعة ق الناسفة والأحزمة والقنابل النارية 

مصدروصفها التي القضية، هدم ق متورتلن مواطنن عل القبض 
ال،كويتح،تاريخ ل ومتفجرات أسلحة صثئلية أم باما ؤول مأمني 
ول،، الأمن® وزعزعة العليا الملحة يستهدف خطر ءغ2لهل وأما 
قياديوصم، حب الأسلحة، ترمانة يثبه بإ هدا يصف، ما الخم 
يدؤيةقنابل فيها حيث عقل؟ يصدقها مما أكم كمية بانيا أمني 

قائمةوالتحقيقات (، rbg)وقنابل ومتفجرات كهربائية وصواعق 

،•ولنامح١٣ؤإيرابم؛ن كويمحن مواطنحم، مع 
الحرين؛

ثورةقل أيضا الغريب كثب الحرين j( الإبرانية الأطاع عن 
ودولالسعودية عل إيران لخاطر منبها وبعدها الإيرانية الخميني 
والسياسية،التارنحية والوثائق ؛الحقائق الكتابة هده مدعومه الخلج 

رغم ٢١٨٤٠عام البحرين تهنالب إيران ارعادت كتابه؛ ل قال ومما 
فرد)عتبة( إل ينتسبون الدين حليفة آل ومحكمها عربية الحزيرة أن 

^http://www.alqabasxom_/Articles.aspx?ArticleID=io8
_.الرجعIUانظر: )٣( 
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فيهض بتمريح الطالب هده عل بريهلانيا خارجية وزير )لابردين( 
رئسمترزا حلنجي فأجابه الحرين ل أو الخلج j إيران أحقثة 
ححلدى السائد الشعور ،؛إن فيهات جاء بمدكرة، إيران وزراء 

ثطبداية من الفارمحي الخلج أن التعاقبة الفارسية الخكومايث، 
إلينتمي استثناء بدون وموانئه جزاترْ بجمع قْل مإل العرب 
عريا"•وليس فارمي حلج أنه بدليل فارس 

بالمميإتالبحرين إلحاق إيران أعك،  ٣١٩ ٥٧/ ١ ١ / ١ ١ ول 
م١ ٩  ٥٨عام وق عشرة، الرابعة الحافظة إياها معتبرة لإيران الإدارية 

الزبرةالق عبد ثعلهإت للبحرين ق؛رلاناا مقعدين إيران خصصت، 
البحرين• pcبلت الذين الإيرامحن ص وهما العلتوايت، الحميد وهمد 

الدولمنفلمة ق الائزاك من البحرين متع ق إيران ونجحت، 
بجوازاتالأعراف عدم عل ودأبن، )الأوبك(، للبرول النتجة 

يسحبإيران إل الحراف لحل ؤإذا الحرين، س الصادرة فر ال
إذاالخروج يستطع ولن داحلية، مرور ورقة ويض سفره جواز منه 

الحكرياال١،.التجنيد لقانون خاضعا كان 

ثلايث،كانت، المية البحرين لشيعة الانقلابية الحاولأيث، وعن 
عادهاالتي الحاولأت ق الاستمرار تمنع ل؛ ممها فاثالة، محاولأُت، 

كثرةوهى البحرين فمضبوطات ،، والأسلحةر الإرهابية الخلايا 

وانظرi  ١٣—١ ص؟ العرية، والخرير؛ زالخلج الشيعة امحلملع الغريب، محمد اش همد انظر؛ )١( 
الإيرانة،لكورة واس والقاكي^ التاربجية الأبعاد - الجوس دور وحاء الأحر: محاب، 

التال:الرابعل م، ٢٠١٥/٤/١Aبتاريخ خليجية، شؤون صحيفة ل ايحاولأت عن انظر؛ )٢( 
.http://soo.gd/7vUd
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تكثفك،ا ، ٠٢٠٢ ١ ٥ أكتوبر من الأول j عته آعلن ما آخرها كان 
الأميةالأجهزة كثفت ١١ورد) الحر وق والقائم، الخال الخطر عن 

أفرادهاواعمملت إرهابية، خلايا فممن أما عن البحرين لأكة ممق 
قالقنابل، لممنح كورثة يستخدم يموغ أسالحة نحازن وصبهلت 

البحرينية.الوسطى محاففلة قرى إحدى وهى التويدرات، قرية 

مشتبهاالعفلن أن بيان ق البحرينية الداخلية وزارة وأعلنت 
أماوبينت ؤإيران، بالعراق وخماعات إرهابية بقضايا بتورطهم 

بمنطقةمنزل ق المتفجرات من ( ١٠٥)ونصف طن محوي محبا كشفت 
كبثرةكميات عل المحنا ق العثور تم الداخلية) ءوأصافت سكنية،، 

بإقدرت صناعتها، ق تدخل التي وا،لواد الانفجار شديدة المواد من 
١)ونمق، طن يفوق  شديدة( RDX)و )4C( مادة صمتها ومن ( ١٥

وعددكيميائية مواد إل بالإصافة المتفجرة، ( TNT)ومادة الانفجار 
أوتوماتيكيةوأسلحة للاستخدام الخاهزة المتفجرة العبوات من 

والأجهزةالحية الدخاتر من وكميات يدؤية وقنابل ومسدسات 
اللأّالكيةلأا،.

السعوديةق يإثله ما كان الأسلحة اكتشاف، عن ّبق وما 
رجالمن والمحلنة المتعددة الإيرانية التمرمحات وتؤكد كيلك، 

تصريحأمثلته ومن ذلك،، ل عندهم تقية لا حيث، والسياسة الدين 
محنأبعد إل ذهب، حيث، الغرب،، ْع الووى الاتفاق يحد روحاق 
أحقيةق تكراره خلال من المتهلقة ق المستقبل المرنع ثرعتة 

استعراضمراسم ق بقوله المجاورة الدول ق جيشها يتدخل إيران 

اس:الراط . ٢٢• ١ ه أمحرس ١ يتاريغ حلم، حم ^ ت انظر ، ١ ر 
http://g0agl/c8MBD
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ررعلالقدست أسؤع بدء ْع تزامنا الإيرانية السالحة القوات 
عنها،تداغ الكثرى القوى بان تتصور ألا تالخاليجية[ الدول هذه 

أنمرانها بحق الفللم اليوم تمارس التي الدول عل أن وأصاف؛ 
القواتفإن شعوبها ؤإذلأل إمقاطها الإرهايون أراد لو باته تعلم 

الحةالمالقوات ص الإرهابين أولئك دحر عل القادرة المسلحة 
أنيؤكد ما هدا ول ا منهاٌ الشعوب تلك طلت لو فيإ الإيرانية 

نقودهاويسهل أطإعها تحقيق ل الدولية الواقف بعفى نستثمر إيران 
العدائي.

ا1حرمتي:ومقدسات السعودية \لخ\صا الوقر 

السعوديةوحدة اسهداف المتهلقة ل اإصر١ع موفرات من يعد تما 
الدعمحلال من وذلك إيران، فيل من فيها الإسلامية والمقدسات 

الايراليةالأقلمة من الغرب وصلأء الثمة لها الغرن 
الإعلاميةوبرامجهم مقالامم حب وخارجه الوطن داخل والعلمانية 

والفتاهرهالواضحة الإيرال العدوان نوايا إل إصافه للشيعة، الوالية 
منالمر١٤ مؤثرات نرز ك،ا واكوءةُآ؛، المتكررة صرمحامم تل 

تستهدفالتي الدكر— —مابقة ينية الخمالإيرانية الخطة خلال 
والسعودية.الخوار دول مهدمته ول الإعلامي 

مقالز باركو رووفض الإمحرائتل المتئرق كتب هذا وعن 
قائمةق موجودة السعودية ارإل اليوم(ت )امرائيل بصحيفة له 

الرابط، ٣٢٠١٠سمبر ٢ ٢ بتاؤيخ الكويتية، الالكترونية ميانر جريدة انظر؛ ( ١ ) 
http://m0bashcrnews.net/news/61636

الإيرانيةرالفرصى عنوان؛ نحت تمربمات، من الكتاب هذا ل ورد ما اكال سيل عل انظر ( ٢ )
الراح.الحث ل الصراعإ( وصناعة 
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منسلسلة انحاذ تواصل إيران أن إل وأثار الإيراق، الاستهداف 
قمستمرة إيران وأن العربي، الخلج دول صد التصعيدية الخطوات 
ووصعالعربية، الخزر عل السيطرة إل مدق الي انميفة سياستها 

بجعلهإوا،لدية، ماكة ل اكدسة الإسلامية الأماكن عل يدها 
دولل وحقوله القط موارد عل والسيطرة شيعية، لقيادة حاصحت؛ن 

يذهبالإيراق المشاط إن .. العالم. دول إل للوصول تمهيدا الخلج، 
للتمردودعومم الخليجية دولهم عل الشيعة السكان نحريض بانحاه 
وجوديامديدآ تشكل باتتؤ إيران أن يعنى ما وهو البلدان، هذه صد 
ادهلقةا(را/دول عل 

تفريغق والقوية الحادة المحاولات اق الاستهداف مياق وق 
والعالميةايحالية الدينية( )الأيديولوجيا انموية قوما من السعودية 

مقاومةق والخهاد المْلؤع واستبعاد الفكرية الهوية إصعاف مثل 
الإسلامية،الأممية وقوما الإسلامي محيطها عن وفصلها أعدائها، 

بإمكانياباالحمية ومؤسساته بشعبها السعودية قوصتؤ حيث 
وهيمنتهالعالمي المتمم محهلهل تقريبا عقود ثلاثة حلال المتواصعة 

أهدافمن الهد ق كبم حد إل الومات هذه نجحت، حننا 
الموافقم، ١  ٩٧٨سنة مايو ق المنعقد الأمريكي( كولورادو )مؤتمر 

أبرزومن العانر، ق المسلمن لمنصم حهلهل الذي وهو ه(،  ١٣٩٨)
نصرانيا،ليكون الأفريقية القارة من الحنوبير الصف تحويل ذلالئ، 

llكانت، ؤإن نصرانية، السكانية الأكثرية ككون إندونيسيا وكذللثح 
واكغريب،.المنصّم ومشاريع برامج تفشل 

اكاو:الراط . ٢٢• ١ ٦ ،•/ تاريخ،■آ/ ث، الجزيرة : أظ 
littp://biLly/2dLqvXW.
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قالصول افلوتمر ل حدث ما الاستهداف عن سق ما ؤيوكد 

توصياتمن فيه وما ( ٠٠٠٢ ١ ٦ أغطى  YU-Y)٥ تاريخ جروزف 
منحدث وك،ا العالي، الإسلامي السعودي الدور لتقزيم وقرارات 
العدالةقانون يمي فيإ السعودية نحاه الأمريكية التحدة الولايات 

٠ستم؛ر  ٢٨يتارح )حامتا( الإرهاب رعاة صد  لوما ، ٣٢ ١٦
والامتحواذالإدانة ومحاولات النطقة، ق لإيران تمك؛ن من مالأته 

وغرها،الضخمة حولية الوالويانع الأستثإرات عل القانون -؛ذا 
اليامحيوالأبتران للضغط وميله أحواله أنل ق القانون هذا وليبقى 
٣٢' ٠١ستمثر ١ ١ هجإت من حارتبا وامنهلن ونمير والمال، 

لالخالية السعودية الأرصدة يفوق ما وهي دولارآ تريليون )"U،"؟ 
أنإل الصائر من ممر نمير حيث مرات، ثلاث من باكثر أمريكا 

علتزيد التحدة الولايات ل السعودية والأصول السندان قيمة 
ول،  ٣٢' ١ ٦ عام منتصمح ل دولار تريليون أو مليارآ، ١ ' ٠ )٠ 

النطفةمتقبل عل يدل ما ارعة التالغربية الاستراتيجيات هده 
والدولالإقليمي للعدو ليتم والصراعات، بالحروب المشحون 

اكلقة.لدول والتمتين والتمزيق الابتزاز ل أهدانه تحقيق 

الذاتيةونو*اا السعودية استهداف ياق ه نمالسباق ول 

محنطهال قوما ومحجتم أيديولوجيها، من تفريغها ل الداخلية 
استراتيجياتيؤكد ما وهو والعالي، والإسلامي والعربا الإقليمي 

hup//:اس: الرابمل ٢، • ١ ٦ امحور ١ ٦ (. made for minds)ا1وتعانظر: )١( 
bitly/adYAsaP ، إي آي الي عن صادر رص اعريكي ثرار صدور ؤيلاحظ(CIA)

هذانعن انظر المة، ونمق سنة )حاصتا( تانون نل السعودية الحكومة براءة عن 
رمضان٨ لهال إدانة السعودية براءة نكرن لا حش بمران: مقال اللومي، محمد 
httpU/bitly/isuMRBkاكال: الرابط ى ١  ٤٣٦
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وولف()فرانك قانون الاستهداف هدا ومحي والخموم، الأعداء 
يستهدفالذي ، ٠٢٢ ١ ٦ دسر ل الصادر الدولية الدينتة للحرية 

التيوالخهامحت، الأجنبية الحكومات بعض عملية إدارية بإجراءات 
خاصا،قلقا نير باما مفهومهم" ~حب الدينية الحريات تنتهلئ، 
الأمريكيةاكحدة للولايات وأصدقاء حلفاء بعضهم كون من بالرغم 

عاممند سنويا يتهمها التقرير أن ولأسيإ السعودية، هؤلاء بين ومن 
كانالتحدة للولايات الوؤلنية( المصلحة )بند لكن  ٠١٢٢ " ٤ 

الاستراتيجياتخلل ق منتفيا أصح ما وهو التتابعة التقارير فاعلية 
لأمريكارا/الحديدة 

أنأصك رولأ بقوله؛ ي عيد المحمد كتب ومحاءلرْ التقزيم وعن 
إلبالبلاد تذهب سوف مالأته فان نجح لو تالقزيمt المثرؤع هذا 

محعلمما اللامجتناهية... الموصى وهو التقسيم من حهلرا أسد هو ما 
ثوريحْناب لأي تجيبة وممتحفزة والهمم والقلوب الحقول 

العراقل حصل ك،ا الموصى، ثم الئنب إحداث إل باللاد ينتهي 
البلادتصبح ومدا مصر، ل لإيقاعه محلمهئا كان وكإ وليبيا، وسوريا 

أوانتداب، أو احتلال، أو يم تقمن العفلمى الدول تريده لما رهنا 
الوقتj ويفرفها الأجنبي ستقترحها التي الحلول من شئت ما نم 

اادييريدْ*لآ،.
صاتحالشيخ كتاب تراءة للقارئ يكن الخارجية تقارير عزاعم عن للقراءة ( )١ 

بتاريخنتوز، إدم انظر• ا وولف )فرانك قانون وعن عودة(• الل الد«ينية )الحرية الحمن 
التاو:الرابط ، ٢٢• ١٦ثر •آدي

http://wvm.i'rcmnews.com/news/repor«/6

الويرالأياويولوحي؛ن، ومثرؤع الموديان تقزيم محاولامحت، ت بعنوان مقال عيلءي• محمدالانظر• ا )٢ 
اس:الرابط  ٠٢٢• ١ ٦ أمحوبر ٣ بمالخ المعدي، إبرامم بن محي للدممرر الرمس 

NYاs_=35ء4ة•di.com/?pكasاhttp://v٨vw.ml)hatnad
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وحدتما،أساس استهداف عودة الحول سبق ن حطرا لايقل ومما 
العقيدةعل القائمة الحقيقية وطنيتها س نحريدها محاولات حيث 

الأيديولوحيامن مفرغة تكون -با، زائفة وطنية واستبدال والتاريخ 
الأنتإءمعاق عل فيها نحافهل لا وطنيه بل ينبغي، ك،ا نحميها لا العقدية 

لمنوتوجيهه نصحه سياق ق الحص؛ن صالح أشار ذلك ؤإل والولاء، 
خصوصيةعن قال وفيها للوطنية، الصحح المفهوم صياغة أمر يعنيهم 

علالقائمة القوية الرابطة حيث، الحرمين، بلاد كونما حيث، س السعودية 
المواطنينبين بجمع أمر للمكان الحصوصية هدْ ءان والننة! الكتاب 

والنطقالث/ع إل تستند رابطة وأمتنها، رابطة أقوى بينهم ويوجد فيه، 
آخربلمي أي ل المواطنين بين رابطة وحول أتصور ولا التارمحي، والواقع 

/ورسوحهاءل ومتانتها قونما ق الرابهلة هده تثبه 

^اءفيها المربع تاحيج محاولات السعودية استهداف يزكي ومما 
بالسعوديةالشرقية المنطقة شيعة من المتكررة الإرهابية العماليات بحفر 

منهاجرء أي ق الإرهاب، تكافح السعودية أن علمأ الانشقاق وتصعيد 
ارثيعةالفقيه؛قولها؛ إحسان الكاتبة ذلك عن عرت كإ سواء، حد عل 

بالولاءيدينون ولا سعوديين، مواطنين باعتبارهم يتحاملون لا المالكة 
والدينالحالر، ق الشيعة كشأن لإيران ولأنهم إنإ اللأد، لتلك 

الشرقيةالمنهلقة ق وحاصة دائا يفلمرون لدك الفقيه، ولاية نحمعهم 
محتلون((أعداء، أتمم عل السعودية الحكومة إل والقعليف، 

،٢٢٠١٢نوفمثر ٥ بتاريخ الوطنية، وحدتا أّاس بعنوازت مقال الحصن، صالح انظر: )١( 
.http://r()waq,org/?p=34iالرابط 

http://goo.gl/اس: ارابط  ٠٠٢٢ ١ ه آ•/ ا/ بمارخ حليجا، ئزون صحيفة اظر: )٢( 
ftKQwN . ومذهبةالذهب نسس السعودية ل الخنس )الحراك كاب يممرف: وانفلر
الصادق.ومحمد الإيراهيم، بدر اولفي4ت السياسة(، 
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ثسعةإرهائيه بخلايا أسلحة صبط عدة مزات ل تم وقد 
مي ومرارعهم سكنهم أماكن ل وذلك ٌءللوثين، محن 

والتحركات٢، السعوديةأ الرسمية الإحبارية الواير ز مذكور 
وغثرهاوالبحرين والكويت السعودية لشيعة والعلنية المرية الشيعية 

أنتعدو لا وانيا الأقليات هده بيا تتغنى التي الوطنية زيف تؤكد 
منممرأ تسقط أنيا كإ الوقت، لكسب زائفة براقه شعارات تكون 

عاملاوالأيديولوحيا الحقيدة تستبعد التي المتوردة الوطنية مفاهيم 
الإسلامية.ولما؛ضاوات موحدا 

أحلامأو الشرضن، الخرمثن بمدويل إيران دعوات أن ويقي 
اعتثرتإيران إن بل المطقة، ل الصر١ع يوج^ مما عليهإ الميهلرة 

اليمنعل وصيتنرتيم اليمنية الحكومة عل الحولمن انقلاب أن 
تصرمحاتيمحسب الحرمن لغزو وبوابة مقدمة ومؤسساته وحبشه 
السعوديةإقحام وياق إ-محاريل'آ،، موصع من أكثر ل الواردة 

ألثانيةحمادى ٥ تارخ مند بدأت الي اليمن ق الامتنرافية بالخرب 
عامبداية حى 3اك ولا (، ٠٣٢ ١ ٥ مارس  ٢٦ا،لوافق)ام،  ٤٣٦
—حببعد فيإ معها لتشتعل لها مائة الأفق ل يلوح ولا ه، ١  ٤٣٨

للكونإيران اقتحام ق العربية للجزيرة اكإلية الخبهة المؤشرات— 
منظمةحجرات ربإ المنهكة ؤإرياك العراقية، الأراضي س عودية ولل

ء-

وغرهما.وباكستان تان أفغانشيعة أوس الشيحة أفريقيا رتزقة مس 

التال;الرابط ، ٢٢٠١٥أكتوبر ٧ بتاريخ الرياض، جريدة الثال؛ سيل عل انظر )١( 
http://www.alriyaclh.com/io88942

شوال٢ الدافق)١  ٢١٩٨٣أغطس ١ بتارخ  ٠٢٩٧المدد اللدنة، الدّتور محلا انظِ: )٢( 
التال:اه(،اوِابط  ٤٠٣

https://pbs.twimg.com/metlia/BB2kfQwCUAAaaD6.jpg
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الواثقم، ١  ٩٨٣أغسطس ١ ق الدستورااالتدذة محلة وقدنشرت 
وخلاصةالخميتي صورة غلافها ظهر وعل ه(  ١٤٠٣شوال  ٢١)

نبدأأن ءدن\ العراق، مع الحرب، تنتهي ُءندما وحلمه؛ وصيته 
ودمشقوالرياض مال فوق علمنا يرفرف أن أحلم أحرى... حربا 

بعفنْن صخرية مثار الحلم هذ|ا كان وقد ، والكون٠ والقاهرة 
االنطقةا! ودول حكومات، 

ارتماعاستصحاب، المنهلقة صراع عن مبق ما إل ويضاف 
مماالبلدين من العلاقات ل السعودي الإيراق التوتر حالات 

ونيرلسان عل السعودية أءك، حيث الصراع، حدة من يريد 
الإيراقالظام مع والاقتصادية السياسية علاقاما قطع خارجيتها 

قطععن -سان »والمملكة فيه: حاء ومما -، ٣٠١٤٣٧; ; ٢٣بتاريخ 
البعثةأثراد حمح مغادرة وتطاو_، إيران، ْع الدبلوماصين علاقاما 

فا(التابعة المكاتب، - الفصلية - الإيرانية)السفارة الدبلومامية 
لإبلاغه؛ن.للثح،الإيراق الضر امتوعاع تم وقد ساعة،  ٤٨حلال 

—الإيرانية)الفارة الدبلوماسية البعثة أفراد حمح مغادرة وطلبها 
خلالذللث، حاء صاعة،  ٤٨خلال لهإ( التابعة المكانتج — القنملية 

بعدوذللث، بالرياض، حولي الالخارجية وزير عقده صحفي موممر 
قوقنصليتها طهران ق السعودية الفارة له تحرصن، الذي الاعتداء 
البلادمغادرة الإيرانية الدبلوماسية البعثة من ااطلبنا وقال؛ مشهد، 

خلألخ؛ساعةأألآ؛.

الحث.ط! ز المن( ١لإمازال )التدخل الرابع النشر بعفجم تمربمات ص اننلر؛ ؛ ١ ١ 
التال:الراط اهط  ٤٣٧الأول ربح  ٢٣بمارخ ،  ١٧٣٠٩العدد اواض.، صج امملر: )٢( 

http://wTvw.alriyadh.com/iii6o4a
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وقامحياسيابا السعودية ستتعرصل المستقبل استسراف وعن 
الغريةالضغوطات من مزيد إل العدوان( الإيراني( الوضع هدا ْع 

بعضباسوعاء مستمرة محاولات مع السابق من بأكثر والأمريكية 
بعضبامتحضار وذلك بعضها، وتضخم التارخة الأحداث 

التارمحةوالدعوية الإغاية انية الأنوالأعإل الدعوية الخهود 
مصادرإصحاف -يدق اليامحى والفغ2ل السعودية للدولة السابقة 

انيةالأنوحقوقها الإسلامية رسالتها ق المعنوية الدانية قوتها 
أنثتْلهادعم ل حقها ممارسة عل التضييق حلال من والدولية، 
الخبرية.الخارجية 

الدورلتهنيف ؤإقليمية دولية أممية محاولات إل إصافه 
والتحالفالحزم عاصفة حرب ق اليمن ق حولي الالعسكري 

الحمارإل ذللئ، يمملور وقد حرب(، )جريمة الماحي، الدول 
وغبرهاسابقا العراق ْع حدت كإ منه النوعي أو السلاح بح ومع 
السياسيةللقوة استنزافا المنطقة حروب مثل اليمنية الحرب لتبقى 

الخليج.دول من وغبرها السعودية إلل.ولة والاقتصادية 

فيهاالسائاو النهج تحريم إل نتجاوز ّوفج المغوء؛لات أن كإ 
السياسية،لوحل.تأا قوي وأساس القتالية العقيدة ق قوة كمهير 

أهليةمن وبالرغم أممية! دولية التجريم؛قوان؛ن هذا يكون وربإ 
عالسلام و-اج الحرمين خدمة ل والاقتصادية الدينية السعودية 

العالميالأستهواف أجواء مع أنه إلا الحجاج، وخدمة العانر دول 
دعواتينثحل سوف السعودي لليآور الإقليمي الإقصاء ومحاولات 

بعضوستستغل والنهج، الدولة خصوم من للحرمذن التدؤيل 

٣٤



نحتاجالتي التنظيمية السعودية الأنفلمة بعض وثعوّرا الثنية الدول 
الحجاجتب تحديد ق الاستمرار مثل مريع سعودي نظر إعادة إل 

منالصائرة والحج العمرة عن -؛ا المالغ الرسوم بعفر أو )الكوتا(، 
أوالشركات.الحكومة 

مشرؤععن بمعزل ليست النطقة دول من كغيرها والسعودية 
سقما باستمار وذلك باكملها، للمنهلقة التممى لويس برنارد 

بعضجنوح استغلال إل إصافة والإقليمية، الدولية ؛التدحلأت 
اللهطحماية بمزاعم وكيلك، الأم، الثقافة عن وانشقاقها الأقليات 
السعودية.الأراصي تحتوت،ا التي اليا،لية الهل-اقة ومصادر 

مكلتحوالحروب، والمراعات الخاوف هده ظل ففي القابل وق 
ه—، ١٤٣٧الأول ربع ٤ بتاريخ إسلاميا دوليا تحالفا السعودية 

تبمداالصائر البيان وق دولة، ٣ ٤ صم ( ٣٢٠١٥دسمبر  ١٥)الواقق 
الواردةرروالتزامابالأحكام ت مايل الرياض صحيفة وردق الخصوص 

والمواثيقالإسلامي التعاون منظمة وميثاق المتحدة الأمم يثاق مق 
حقعل وتأكيا.ا الإرهابط، عل القضاء إل الرامية الأحرى الدولية 
الدولالقانون ومبادئ لمقاصد وفقا النفس عن الدفاع ق الدول 

التعاونمنشة اتفاقية أحاكام من وانطلاقا التحدة، الأمم وميثاق 
علوالقضاء ومذلاهرْ أشكاله يجمح الإرهاب لمكافحة الإسلامي 

الحياعاتكل شرور من الأمة حماية لواجِا وأداء يباته، ومأهدافه 
تعيث،والتي ميتها ون ١٠٠٥^كان أيا المالحة الإرهابية والتنقليإت 

الآمنير1،•ترويع إل ف ومد وفادآ، قتلا لأرض اق 
تحالف،تشكيل البيان هدا ق أّإؤها الواردة الدول قررت فقد 
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وأنالسعودية، العربية المملكة بقيادة الإرهاب لمحاربة عكري 
ودعملتسق هئركة عمليات مركر تاميس الرياصن مدينة ي يتم 

الإرهاباا١لمحاربة ية العكر العماليات 

أهميةحيث أكثر، قوة يمنحه ما التحالف هذا بيان ل يعلن ولم 
الأيديولوجيالأماص عل القائم والمثرؤع الامراتيجية وحوي 

التحالف.لهذا السيامي 

أعلنتبالتهلقة محيهل الذي التزايد المريع مقاومة إطار وق 
محلسولادة عن م، ١ ٤  ٢٣٧! / ١ ٨ بتاؤيح السعودية العربية المملكة 
الصحفيالمؤتمر حسب التركي السعودي الاستراتيجي التعاون 

التركي،نفيره هع السعودي الخارجية وزير عقده الذي بالرياض 
الاستراتيجيالتعاون محلى ررإن السعودي؛ الخارجية وزير قال وفيه 

والعساكريةالأمنية الجالأت فيها بإ عديدة بأمور سبهنم البلدين بان 
والتعليموالهلاقة والامتثإرية والتجارية والاقتصادية والسياسية 
؛.٢١المجالأتاامن وغبرها والهلب، الثقافية والشؤون 

طويلاشوطا قطعا البلدين فان التركية الإعلام لوسائل ووفقا 
ياساتالتوى معل ، المواقفتوحد ل والتعاون ق التنمن 

الجليهدا حول يصدر ولآ والأسزاتيجية، والاقتصادية الأمنية 
ثترلأ.بيان 

١٥)الرافق ، ٥١٤٣٧الأول ربح ٤ ض ، ١٧٣٤•اس الرياض، صمثة انفلر: را( 
التاو:دسيم0ا-آم(،الراط 

http://،vww.alriyadh.c0m/ui0002

التال;الرابط ّى(ؤ ي، )ي، ( BBCُوير)انظر: )٢( 
Iittp://،v\«v.bbc.com/arabic/middleeast/20i5/i2/i5i230_saudi

jubayr_erdogan
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ممريراه ~كإ عودية والتركيا ين الامتراتيجى التعاون وهذا 

الحتميالخيار هو بل الصحيح، الاتحاْ ق حهلوة يعد الرافن— من 
ملءىل والعسكرية السياسية قوته وستكون والشعبين، للبالدين 

تتفيديةعمالية وبرامج بخهلوات الطرفين من وتفعيله مصداقيته 
اوحيالدولتين، لكلتا المزل العدو ا حسءوعسكرية، سياسية 
هداقوة وتتأكد بينه،ا، والاقتصادي العسكري التكامل إمكانية 

مقتضيايت،حيثح أيديولوجي، محيامحي أساس له كان كلما المجلس 
عقدي.صرنع من فيها وما الرحلة 

لحجمالقرارالسياسي هاص، إدراك مدى كدللثا المقابل ل ويأق 
وتشريعاماودينها بعقيدما للدولة المعنوية القوة مصادرة عل الؤامرة 

المعتدلة.الإسلامية ورسالتها الإسلامية 

أحوجمتكون الواغ حدا عودية فالالخارجي المستوى عل أما 
والدعويةالتعليمية الخارجية أذرعتها قوة تعزيز إعادة إليه تكون ما 

أهميةإل إصافة الحديدة، التحدياُت، حجم مع تتكافأ بقوة والإغاثية 
وكدللث،العادية، والحيوش الحشود مواجهة ل التهلوعى التجنيد 
إلؤيضاف الرحلة، مع يتواكّا الذي يامحي البالإصلاح البائرة 

التعاونق الإسلأموية وعقدة اليامحي الإسلام عقدة نحاوز سيق ما 
فعلكإ والخارجية الداخلية القوة ل المرص هذه باستثإر والشراكات 

ومنافعمشركة مصالح السياسية فالحياة ، — الله —رحمه فيصل الللث، 
ثبلورأن لها يمكن التي السياسية الأوراق من ذلك، ومحفلم متبادلة، 

تمتلائ،لازالت، والتي المتطقة، ق السياسية المعادلات ق موترة قوة 
فيه.والتأتثر الأول، العالم إل الوصول، ل تساعدها التي المرهلات 
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إلصعيفة ستكون ربإ الإيرانية القوة فإن كذلك اكابل ور 
السياسيةالأديرلوحية يأورانها السعودية تعمل حينإ كبير حل 

حولالسلمة والأئليات والحإعات الشعوب مع علاقابا وتقوية 
تفرضأن يمكن لا وحيث ملم، المليار ونصف المليار حيث العالم 

يتطلبما وهذا الملمة، الأمة عموم عل أحندما الشيعية الطائفة 
التناميةطيعة عن القوي الاستحضار الخلج ودول السعودية من 

كومامن أم وأما خاص بوضع إيران ومع الغرب مع وانمرنخ 
مافةفكرية مواجهة أصلها ل هي بل فحب، عسكرية جوي 

)الحربكتابه ل الجرة الهدي اينري، الباحثه مإها كإ وتارعنية، 
القوةمع الإسلامية القوى نحنيد يفرض ما وهذا الأول(؛ الحقاؤية 
علتكون وسرعة يمصدانية العملية والمبادرة والخلميجية، السعودية 

الإسلاميةللمجإعات الئش الأستقطاب ل بالعمل الرحلة وى ت م
منالخللابية المح متوى وعل والدولية، الإقليمية والحمعيات 

الأيديولوجية.القوة وسائل من ذلك وغر ١أحالم أنحاء 
سوريا؛ق اثمروسى التدخل السادس/ الوشر 

الروميالعسكري التدخل الصرااع موسرات من يحد تما 
للقارات،عابرة وبأّلمحة سوؤيا ل الأصحم الأجنبي يانه الموصوف 

إيرانيه،روسيه اتفاهيامت، هذا ؤيصحب ، ٠٢٢ ١ ٥ عام نياية ل وذلك 
حبلفلمحلن المحتل الصهيول الكيان هع روسية أحرى واتفاقية 

ماوأقل المريب؛ الغربي( الموقف إل إصافه الإعلامية، التقارير بعص 
للروسيا توريطا فيه أن سياسية تحليلات من التدخل هذا عن كتب 

طويللصولع موثرأ بمد مما وهذا الأجل، طويل الورى المستنقع 
يستعدلا كوته خطورته وثأكد بأكملها، المطقة عل قادم وعنف 
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الأهدافمن يكن لآ إن والبعيد القريب الأمد ل تركا امتهداف منه 
تستدعيئد نحاطر من ذلك عل يترتب وما التدخل لهدا الرئيسة 

فيه.تركيا عضوية يحكم الناتو حلف تدخل مستقيلا 

بحكمللعودية كذللئؤ مهدد سوريا ل الروّّي والتدخل 
لروميا،المناوئة الغربية الدولية التحالفات يعص صمن وجودها 

غائيةليسستا روسيا كيصبي الورقة الإسلامية الحرمن رسالة أن كإ 
الإسلاميةوالحمهوريات روسيا مسلمي ارتباط حيث لصرلع، ال 

الأراودكسيةواستدعاء اليامى، المشهد ق حاصر الثرشن بالحرم؛ن 
ؤيوكدأمدها! من ويزيد القضية يعقد مما النصرانية الديانة ل المتعصبة 

قالمتنوعة الأتليات يدعم الروسية التصرمحات عنه كشفت ما هذا 
الخارجيةوزير تصرح فحسب أيديولوجياما، واستغلال المنهلقة 

هواكريع أن غ2رهّ ~مثل فه أكد الذي لأفروف سمرعي الروّي 
بقوله؛هدا عن الوزير عم وقد وسعوبه، ودوله النني الإسلام ْع 

سوريال الخال النظام سقط ؤإذا كلها، المنطقة ل يدور الصزلع ءإن 
بلدانحاب من هائلة ضغوط وتمارس قوية، رعبه فستنبثق 

شكوكأي تراودف ولا سوريا، ل ئر نظام إقامة أحل من المنطقة 
أقلياتوهناك المسببن، مصر الوصع هذا ل ويقلقنا ٠ المدد. بأذا 

ادصلإنوكذاكالدروز«را،ا
الثالريح  ٢٨الخميس يوم يتاريخ  ٠١٢١٦٨العدد الأومط، الشرق جريئة انفلرت )١( 

التال:الرابط (، ٢٢م؛امالرازق)أآءار.سآا• 
ssueno = i2i6=4&؛http://archive.aawsat.tom/details.asp?section

Ie=669i43*.Vhyiz_IVhBc

الإنجليزية٠اليوم روما لتناة )حوار ي ومنها مرا'-تاا عدة التمربمات، عد-ء لأفروف ويءر 
لزار؛مونع عل كاملا منشرر والحوار ٢،(، • ١ ؛؛ / • ٩ ا/ ٩ بتاريخ نويورك، محيفة 

.http;//goo.gl/7hob4eالتال: الرابط الروسيت، الخارجين 
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الأحر!هوية سلغى الثني الإسلام أن لانروف يسّض و-بمدا 
فهممن ويس الاحرين، مع هم حجاتمم طبيعة من نابع هذا ولعل 

منللأقليات والخاية بل التعايش، بأحبار الملوء الإسلامي التاريخ 
غ-رالسالجن.

بقوةحاصرة وغم0 الممريح -هدا الأرثوذصة الدينة فالدوافع 
القويةالروسية المحاولان، مع ولأسيإ الروسية، الحكومة لدى 

للكنيسةالحديد فالدور وJدلالثح لها، السابقة الدينية الهوية لإيقافل 
صياغةلإعادة الخالة العمالية وجهودها الروسية الأرثوذكية 

والأيديولوحيامحت،الثقاغات أمام للوقوف الروسية الكرانية الهوية 
أنترى الروسية الحكومة جعل مما الإسلام رأسها وعل الأحرى 

الحديدالغزو هذا الرومي الداحل ق الإسلامي الل مواجهة من 
وريا.ل

للممحاولأتقويا منافسا يحد الإسلام أن هدا إل ويضاف 
الشيوعية،الهوية قبل السابقة الروسية للهويه العودة ل الروسية 

لب،ا المرانية الدينية والنامحبات والأعياد الطقوس من فيها وما 
الروسيةالصحافة عل الاؤللاع يؤكد0 ما وهو الممرال الصوم ذلك 

وغرها.الإلكزونية اليومية 

النصرانيةالروسية للهرية العودة هده فمظاهر هدا عل وللتاكيد 

لحانتشكيل حلال من واضحة لروسيا كهوية الشيوعية فشل بعد 
دورهاوتحير اللجان هده توسم، ثم م، ٢ ٠ ٠ ٨ محنة مند تحمل رمحمية 

لوذللئ، روسيا، ل الحياة مهلاهر من كشر لتنصر لإم ٠ ١ ١ ام عل 
ء
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أهميةومن ااعامةلأُ، ااظاهر وق والتقافة والجمع والأسرة القانون 
يفوقما وحدها الكنية ميزانية بلغت أن الدينية الهوية هدم إعادة 

الحكومةواعت،اد محستزآم العال والعليم العليم دزارق ميزانية 
قكنبة متى ٢( • • ) بناء لمثرؤع  ٢٢٠١٢صيف براية ق الروسية 

هدهبعد «_ JuJJلريمح بيتإ ، سق لما مؤثر موسكووحدها 

ا»/آ'/ح'"أم.رعولكاواّرايدا. م«-معغأ لاالخم التال سل عل انظر؛ ( ١١
التال:الرابط بالدارس( إجارية مادة أصحت الأرترذكست الثقافة ريابشوذ؛ )أندريه 

/98824/m.kp.ni/daily/2404i؛//ihtlp  أم،• ١٢ا/أ"•/• بم\روخ تروي، وصحيفة
اكال:الرابط قارّتان(/ ليي الأرتوذكية التمرانيه لاثنائ الإجيارى اسم )حول 

http://goo.gl/aT502e ، اكال:الرابط  ٠٢٢• ١ ه •/ ٧ •/ ١ ؛تار؛خ الراندا. وصحيفة
.http://g00.gl/JnlMTF

لللكية الروّية الحكومة س افاتلة والأُلأك الأوقاف مخ الدعم مدا إل زفاف )٢( 
لخمااشاممح،ءاظلاشزةاكيُءية،الدعمالرِصئا،أولإطار إطار 

الدولة—خزينة من الأرتوذك؛ية —للكنيسة شل! الإداري اشر لميزانية الإصال فالدعم 
روبل(،طيار حوال)٢  ٢٢٠١٥لعام الر،م.ية ايث؛ورات حمح بط حرمهيا تيمته بلغت، 

مليون0 • عن)• يزيد ما الروسية الأرثوذكية ية الكنللهياكل النوى الدخل يلغ بجما 
•سممّوخيرن،ت)ميزانيةنتكولأي اردمي الألكدص مقال حب، دولأرا مليار نمق دولار/ 

اامآ*مها*آم،بتارخ زال. حورنالي صحيفة ل اروصية(، الأرثوذكسية ة الكني
صحيفةوحث، . http://magazines.iuss.m/oz/20oi/i/mitr.htmlالتال; ارابمل 
التال:ارابعل خا/اا/أا*أم، بتارخ مومكو، صدى 

.cho.html->؛http://ech0.msk. ru/news/i4453>h

بتننجعله ارسهية الصادر وبعض ة، كني٢ ٠ ٠ هو رسميا به المرح القطعي ارتم )٣( 
جديدةة كني٣ • • من اكثر انه إل اخرى معاير تشم يتيا كنتة(■ "٣ و'  ٢٥٠)

ايلمن،تمركز متاطن، j اخرى كتاني بناء عن عقا وحدها، مرسكو ل بنانها سيتم 
تمسمرمكو كنية  ٢٠٠بناء برنامج )؛حن• فلاديمم الج,لاني الناب انقر، وميا، رل 

http://m.التال:ارابمل ، ٠٢٢  ١٣\/ ١ ا/ ٤ بمارخ غازيا، روّي-كايا صحيفة امادْ، 
ru/20i3/ii/i4/t<'S"n.html؟ig  موقع من ارومتأ الصفحة عل وافرا-(BBCCOM

نحتامهل الأرتوذكّّية: نثعناء صد )مواطنون بمتوان: هاما مقالا (، ٢٢•ا/ما*/ها• 
التال:ارابمل. جددة؟(، كناض روسا 

http://www.bbc.com/msslan/society/20i5/o7/i5a709n^^
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القديمةالأريعة الساجد يعد واحدا جديدا مجدا يبنوا أن القوانين 
منبالرغم المركزي"؛ موسكو مجل تحديد "يامتثناء وسكو مل 
بناءمشروعات تمويل توفر من وتالرغم كثر، تزايد ل ايلم؛ن أن 
الخهاتطاولة عل هي والتي الهندسية، مح3لءلاما الخاهزة اجد الم

•٦١.بالبدء مح يولر الرّمية 

بأرضالمرنع صناعة ل واثنطن ابقون يالروس أصبح لقد 
لتحقيقوحقوقهم وديتهم أرصهم استباحة ل واللمز الإسلام 
الشام،ل العكرية قواعدهم بناء ومنها الاسراتيجية، أهدافهم 
ؤينلهرسورية، الالقضية من أومع بأهداف صوريا ن، وتحديدا 

بعدوىأصيبت، الغرب مع يامحى الصراعها إل إصافه روسيا أن 
خوفعن يقل لا بإ ( Islamophobia)الإسلام من الخوف 

روسياق اللمز أن ولأسيإ وأوروبا، الأمريكبة الحدة الولايات 
أوالأقاليم وهي القوقاز، ل مليونا عثر خمة ( ١٥)حوال يشكلون 

داغتانمثل الأسمملأل، عل تحصل نر التي روسيا من المحتلة الدول، 
منمليونا عثر خمسة ( ١٥)إل إخافة وغرها، وأنغوثيا والشيشان 

المستقلة،الحمهوريات يسكنون مليونا خمسون ( ٥٠)وحوال التتار، 
أنإل إصافة وغرها، وكازاختان وطاجكتان أوزبكستان مثل 

المزنتةإخفاقاما من بالرغم ممثل نمى- -كا العري، الربح ثورات 
التيالدينية يقفلنها ْع والإصلامية العربية الأمة لوهم، جديدة مرحله 
المعمورة.أنحاء ؤ، المسلمة والأقليات بالمسلمن تربعلمها 

المّحيحبمنهجه الإسلام من الروّو، الخوف سياقا ؤا ويأق 
أغعلس YU-Y)٥ بتاريخ الشيشان ق الريب جروزف مؤتمر تب-يا 

روسيال الإسلام قوة احتهلماف ن، روسية محاولة وهو آم( ' ١ ٦ 
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فهمق والخ،اعة القنة أهل منهج صورة يتشويه وذلك وغيرها، 
الفكريةالسلمين لوحدة تمزيق من ذلك ق وما الصحيح، الإسلام 
وتيارامموالخإعة الثنة أهل مذاهب من للانقسام وصناعة 
وزقايحرفة الصوفية الخإعات لتمكن محاولات ْع اكرعة، 

ومعالتغريبية العلإنية الأحزاب ْع وتحالفها وال،كلأمية الخرافة 
أومباشرة بصفة للمنهلقة الحديد الاحتلال واستراتيجيات حهلعل 

أمرة هبا غير 

الجموعاتمن يزداد الرومي الخوفح أن سبق ما إل ويضاف، 
حضورلها واش وروسيا والقوقاز الومملى آسيا من القادمة الخهادية 

إلرجوعهم من ردّي رّْى، قلئ وهناك السورية، الساحة ل قوي 
رأتم".~حب جهادية بأفكار يلدامم 

صراعهاأهمية من تقلل لا روسا لدى الدينية الاعتبارات وهده 
هدهأن كإ العالي، والنفوذ الهيمنة عل الخرب مع الكبير الميامحي 

والامحاديةالسياسية المصالح تتجاهل لا الدبمية الاعشارات 
ونمالها والتي سوريا، الخسكرى التدخل هدا ق الاتحادية لروسيا 

التدخل.هدا أهداف ل الكبثر 

بإوتطهع روسا تتغول حينإ المنطقة ل الصرلع محاطر وتزداد 
ولوسياسيا منتصرة تعد سوريا ق التدخل حذا إما حيث أكثر، هو 

لالتدخل إل الخرور هدا دفعيا فقد الخسكري، الانتصار كن يإ 
ولأسيإالخرب، مع صراعها ل أكثر سياسية مكاسب لتحقيق اليمن 
كإعليه السيطرة ق الشراكة أو الندب باب إل روسيا تصل حثنإ 
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الرومحىبالأسفراد الخطورة وتزداد خ الأحيارر بعض ذلك إل تشر 
لوالخليج السعودية مع السياسية مناوراتبما خلال من وريا صل 

التدخليعدم مقايفه الورى، يالشأن ا،لوثر التدخل عن تحييدهما 
اليمني!يالشأن القوى الرومي 
قاعدةمن انهللاقا سوريا عل الروسية الضربات كانت ؤإذا 
ثعدمما  ٠٢٢ ١ ٦ عام من أغطس ل الإيرانية العزكرية( )همدان 
جابمن اثبما إلا سوريا، ل العكرية روصيا هزيمة ل موسرا 

'،المنطقة سوون ق أكثر يمنة الرومي التدخل من يعد مما آخر 
يعدمما الإيرانية القاعدة هالْ من القربان هدْ فان ذاته الوقت وق 

أم•روّي إنراف لعاون موثرأ 
الخهلرالأجنبية الدخلان .هده السياسية الأحداث وتكشف 

عامهادخلتا التي سوريا ل فالحرب وريا، يالمحدق الكبثر 
ناميالالحل أو العكرى الحم ل بوادر أتم، وبدون السائس 
السكانيةالديموعراقية بتانيثر تتعلق خطرة كوارث عن أسفرت 
مئاتمقتل إل الإحصائيات تشر حيثح السورية، الأراصى ووحدة 
كإورى، الالظام سجون ل نقريبا يإثلهم وما الثنة من الألأف 

خمسةأن إل آم * ١ ٦ يناير ل تشر والهجر الصفيات حروب أن 
^،١^-♦(وما ٢، ر ولية الالأراضي خارج يبارهم من هجروا ملأتن 

الكتاب،عا،ا ل ابع ايالرشر مرصرع واليمن المنل،ب باب ل الرومي اكءخل عن اطرت )١( 
زاليمن(.الرومي رالتد-خل عنواذت تحت 

التال:الرابمل ، ٢٢• ١ ٦ اغطس  ١٦بماريخ الخزيرئنم،، اطر: )٢( 
hltp://l)it.ly/2buPluv.

اس:الرابط  ٠٢٢• ١ ٦ يتاير  ٢٦تاريخ الحان، صحثة اطر: )٣( 
http://bit.ly/2aHgqL\V.
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وهراهم،ميمم من المهجرين من السورية الأراضي داخل أم أو 
وريا،لالمكانية الديموغرافية لتغير وممنهج مبرهج تيجم وهو 
وريفالمورية الحاظات ممرمن ل المياسات هذه اتضحت ويد 

وكذلكأهلها، من ومجرممر حمص تدميرمعفلم تم حيث دمشق، 
إلإصافه الميعي، والإحلأل والتهجير للابادة تتعرض التي حلب 

ياومما دوما حيث دمشق، ريف أهال من ممر ومجير وتشريد قتل 
يدأالمورية للأراصى التقسيم مشرؤع أن كإ كثير، وغيرها وداريا 

حمايةوكيلك مستقل، بكيان الأكراد باضال واضحا 
إقامةهدف لتحقيق العسكرية وقاعدتهم يالروُس ورى الالساحل 

وأعوانه.ورى الالثميرى بالنظام الخاصة العلوية الدولة 
اقتصادياوربإ سياسيا انتصرت ؤإن روميا فإن القابل ل لكن 

الناصيةعلاهتها وفرض محوؤيا ل المكرية قواعدها اسيس تق 
رومياأمام أن إلا التدخل، هذا بعد زادت التي العسكرية ومبيعاما 
سبقهامن هزيمة أن ذللثح ومن هذ،ا، ق وعسكرية سيامية تحديات 

وأفغانيةوعراقيه شيعية لبنانية ميليثيات من المورية الماحة إل 
الهزيمةيرجح تما ذللن، كل ورى الالفلام جيش إل إصافه ؤإيرانية 

ت،ليونية ل١ المعركة أرضن حيث، الستقيلية، الروسية العسكرية 
الأضدبسفوءل أمهم الذي الأفغاق الدرس من تقد تولر بأرضها، 
وجوديدعمه ولر القتل، من الألأف عثرات كلفه أن بعد الوفي 

حزبوجود أو أندالث، أفغانستان ْع الثاركة الخغرافية الخدود 
العسكريةالألة قوة ولا الحرب، زمن الأفغاز٠ الداحل ز شيوعي 

العسكرية!وارمو حلم، أوإمدادات أنداك، وفيتية ال
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ؤإنالتارح مؤشرات حسب روسا فان القابل ل وكذلك 
إلإصافه مد، نإ عسكريه مرانم ستحفلى أما إلا مرحليا ادتصمله'ت 

مستمراستنزاف حروب صتكون تحديدا وسوريا المنطقة ق حرو؟؛-ا أن 
والمجاهد،المقاوم الأب الورى الشعب حسثا ولأعوامم، لهم 

مدىعل وأعوانه النفلمام هرمت التي الحهادية المجموعات وحيث 
العاجلق تنتصر لآ إن المقاومة وهده مفت، سنوات ست حوال 

الدينتقدير- أقل -عل اروس مع العركة أمد تطيل سوف فإنما 
ارهانيكون وفد معدودة! أشهر أو باسابح ميحمونما با'نمم فلتوا 

الدانيةالخرب ق ا،كاتاون'الإبرانيين عل الاعتاد ق خامرأ اروّي 
تحديدامحوريا ق لإيران الكبيمدة والاقتصادية البشرية الحائر بحكم 

عملياتمن الحتملة الخاطر إل إصافه وبعده، اروس محيء نل 
حكومةمن الإسلامية والخمهوريات الاتحادية روسيا ملمي انتقام 

الإسلامية،البلاد ق اروّبى العكرى التصعيد هدا قلل ل روميا 
الصراعمتقبل ومحاطر الغربي، اردّمح، التنافس تحديات أن كإ 

روسيامتقبل عل أحرى خهلوره يمثل النفوذ مناطق عل الدول 
أرصرتكون وقد عنه، الايشغال إل بها ؤيودتم، والعكرى، يامحى ال

الصرلعيفرض تما اراقع وهذا وغرهم، اروس للغزاة مفره الشام 
الطمة.j( والحرون 

اليمن؛ق اروسى التدخل السابع/ اطوشر 

عامأوائل ؤ، مقالأ مبكر وقب ل الملح اله مد الأستاذ كتب 
التخاذلبعل اليمن ؤ، عكرى، روسي تدخل من فيه حدر رآم،  ٠١٦

الملحكتبه وما ونية، الالقاومة نصرة نحاه والتركي الحليجي العري، 
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وفيهبالنطقة، الحدقة للمخار المستقبل الاستراق من يعد مما 

زلالثوار داعمي لخلأفات نظرأ هميدأ، فراغا وحدوا ءاروس قاوت 
زماماردس فاءحد بعضهم، من وتوجهم واسقطاباتمم سورياء 
يكونلن الذي لهوالحل سورتا، ل للحل رؤيتهم وقرصوا المادرة، 

قطرء.أو أوتركيا السعودية الح صق 
الأمريكيةالحكومة فأولوية أمريكية، أولوية يعد لر الخليج *فامن 

تريدلا فامريكا ولدا الميتي. المارد ممدد وجه ل الوقوف هي اليوم، 
نحرجوكي روسيا، إل الهمة تلك ماوكلت سوريا، j يدبما توسخ 

قلمت)لقد ت الحلج لدول لتقول مكشوف مرحي بشكل ولو أيضا 
قدروصيا هي وها تفعلوا، لر لكنكم تتحركوا، أن عليكم إن لكم• 

أمريكاأن يدرك وفلمر وتركيا السعودية الثلاثي أن ييدو تدحلن،إ(، 
أ؟آ؛.الصدد بزا يفعل ماذا يعرف لا لكنه موثوقا، حليفا عد تب 

الحواب!اليمن؟ ق التدخل ل روميا مملحة ما نائل؛ يقول *قل 
التيموريا، ل مصالحها من يكشر أكثر اليمن ل روسيا مصالح 
بابإغلاق روسيا تسمملح اليمن ل العسكرية• فاعلءنما ق تنحصر 
يثنالي النفهل- أسعار لرّني السعودية عل الضغط وتستملح المند.ب، 

للحصولالضغهل تتلمح وتانخفاضها، وطاة تحت، الروّى الاقتصاد 
أيضاوتتهلح بل الاليارارنا، حقيقية؛مئات، عسكرية صفقا>UJ، عل 

عنالتجمتو رخ بعد إيران، حليفتها من ممتازة صفقة عل الحصول 
أرصدنما«لا،.

صحيفةاليمن؛، إل الروسية رخوي التمل أن نل بعنوازت منال ا،لنلح، اه ب، نغلرت ا ا
التال:الرابط آم، •  ١٦بماريح٣ذراير الإلكترونية، خليجية شؤون 

http://a_alee)affairs.inf0/c-32i4i
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اكلمق،ارو^اق صارالمامي 
السياسيةالعلاقات ميادين ق واصحا يفلهر الانتصار هدا بدأ حث 

اعتبارهيمكن ما بعض قلل ق ولاميإ لروسيا، الدولية والاقتصادية 
دولآْع السابقة نحالفاتها عن التخل من أمريكية سياسات أو خماقات 
القوةميزان ي محوهلة غر الأمريكي المنفلور ل أصحن، التي، الخلج 

 jالأمريكيالدعم الأسزاتثجيات هده ومن الإقليب، لشراكة ا
للتركيا التمر الكيد وحماقات العدوان!، الإيرال للنلام القوى 

التركيةالحكومة عل الانقلاب، محاولات ودعم الآكردية، الأقلية دعم 
الاركيةالسياسية والتحاليلأت التمرمحات من كشر ل واضح هو كإ 

.٢٢' ١ ٦ يوليو ١ ٥ j، الانقلابية المحاولة يعد 

ي،الصعق، اليمن ل الروّوا التل■■حز، عن بما ّما إل ويضاف 
بأسلحةالسورية المقاومة دعم نجاْ والتردد يائي الالقرار انحاذ 

ونملروالسعودية تركيا رأسها وعل المعنية الدول، نبل من نوعية 
يامحةللالحل.يدة الاستراتيجيات أن كإ بينها، فيإ التمحالفات حِّؤ 

أوالسيامي روسيا انتصار كبثر حل. إل حدمنح والنر؛ية الأمريكية 
وصفقاتالسعات تضاعفنؤ أن الانتصار هدا ومن اكنقة، ل ممددها 

منروميا واقتربت، المنهلقة، لدول الا؛ق من أكثر الروّوا السلاح 
معتصالحت، أما كإ السابق، من أكثر واقتصاديا سياسيا الخليج دول 

لصالحالضل أسعار رسر محقق قد ما وهو قبل، ذي من أكثر تركيا 
لها.الاقتصادي الوضع محئن قد مما أنه كإ تقبلا، مروسيا 

مناورةكان سواء اليمن ل الروٌوا التدخل هن.ا موسرات وتتأكاو 
دعمعن التخل ق الخج ودول حولية العل للضغعل سياسية 
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أيبعل المن ل حقتقى لتدخل بدائه لكن أو السورية! اكاومة 
تء

حسبحييوق من الروسية الفرقاطة فتحرك سوريا، ق رومي نجاح 
المستقبل،حروب عن خطرا مؤشرا يعد نت حضرموت موح خبمر 
الهادئالمحيط اسهلول باسم الرسمي المأطق ءأعلن ورد- الخير وق 

الحريةمودري( )ياروملأف فرقاطة أن الخميس أمس اإروّبى 
خلجق القرصنة لمكافحة مهمة لبدء حيبوق ميناء غادرت الروسية 

تمحوله مارتوف البحري العقيد عن أنباء)ناس( ولكلة ونقلت عون، 
-ها،الصيانة أعإل وتنفيذ اللازمة، الإمدادات تحميل تم حييوق ءق 

متهلقةق القرصنة مكافحة مهمة الروسية القتالية الفرمحاطة وبدأت 
الأمفي<ا«را/القرن 

السياميأو اللموحستي العسكري الرومحي التدخل أصبح لقد 
منيعد مما حديدة استراتيجيه أو سياسية مناوره لكن سواء ليمن اق 

منالرومي التدخل يصح وقد المنهلقة، حروب ق الخطر التصعيد 
قالسياسية اللعبة قواعد نز سوف التي العالمية الاستراتيجيات 

الوافروهذا وعسكريا، وأمنيا سياسيا الخليج دول وتربك المنطقة، 
موسرايعد وتشابكاته يتعقيداته بعدها اليمن ثم سوريا ق بالتدخل 

ورباالدمار لحروب والتحضثر الصرلع إذلكء موسرات من يرأ 
الشامل.يكون 

يعديوما المنهلقة ق والعسكرية السياسية الأحداث نحاطر وتزداد 
ولأسيإالمنهلقة، تمتين، مراحل ضع سوف الذي التدخل هذا بعد يوم 

صنعاءق اليمني( الأعل السيامي روستا اعترفت حينا 
أغسطس ١٩)الوافق —  ٠١٤٣٧القعدة ذو  ١٦بتارخ تت، حضرموت مرخ انظرن )١( 

.http://bitJy/2brObgyاكال: الرابط آم(، ٠ ١ ٦ 
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منروسيا به وأسالت صالح عل والحلؤع الحوثيون أعلنه الذي 
دريموف،أولخ باليمن الروسيه السفارة بأعإل القائم تصريح حلال 
محمدللحوسن العليا الثورية اللجنة رئيس تسليم مراسم حضر والذي 

الرصإل الدولة شؤون إدارة وتسليم الخمهورى، للقصر الحوثي عل 
١٣٢ ٠١٦أغطى ١ ٤ يتاريخ وذلك اليامحي للمجلس الدوري 

فرصمن مثفعف الغربي( والدعم الرومحي التدخل هدا أن كإ 
الخالجلدول ير— حد —إل متاحا كان الذي السيامي الخل خيارات 

الحرذات خاصة اليمنية والتجمعات الأحزاب مع لسابق اق 
والدوليةالإمليمية السياسية المؤشرات فان ولهدا والوطني، الديني 

الدري؛بنجاح سيكون اليامحي اليمن تقبل مبأن بقوة يكشف 
العلرحيتكرر حيث مكشوف، غرب ويدعم اليمن حكم ؤ، الإيرانية 

التوافقي،السيامي الحل عن والأممي والغربي، الأمريكي، اّى، ال
الأمريكيالخارجية وزير تقدم  ٠٢٢ ١ ٦ عام من أغسطس  ٢٥ففي 

اللاممشاورات إنقاذ بخطة السياس حله بتقديم ~كالمعتاد~ كري 
صمنلتكون الخوثية، يالأقلية الاعتراف متضمنة التعثرة اليمنية 
المقترحةالوطنية الوحدة حكومة وصمن اليمنى السيامي المكون 

اوتوانقية!رأ/أوالحكومة التقية 

أنالمتعصب الغرب يتجاهل المقترح الأمريكي الحل هذا ول 
بالسلاحقفزوا عسكرية ميلتنيا يكونوا أن يعرون لا الحوثتثن 

التال."الرابط ، ٣٢٠١٦أغسطس ١ ٠ بتاريخ نت، الحزيرة انظرت )١( 
.Uy/2bSgJYU؛http://b

التال!الرابط ، ٣٢٠١٦أغسطس ٢ ٠ بتاريخ نث،، الخزيرة انظرر )٢( 
htlpU/biLly/zceSQtX.
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مشابهالخل من السناس وهدا المنية! الحكومة عل والإرهاب 
الحكومةعل القفز تم حيث لبنان، ل الشيعي الوصع ير حد إل 

نلمن الثانية والحلول الحل هدا قبول فإن وبالتال اللبنانية، 
المستقبلالوصع تعقيد من يزيد صوف السعودية تقود0 الذي التحالف 

ودولالخليج لدول واصطراب نلق مصدر اليمن وسيكون لليمن، 
استنزافيةمشكلة الحرب استمرارية فإن وبيدا مستمرة، بصفة المنطقة 

ونحزيرأللازمة تكرا نث المبي الخل هدا أن ك،ا الأ>اف، لكل 
اكزواض.الإيراق للدور 

يعداليمني الشأن ل الرومي التدخل أن لليمن ا،لتوقعة والخلاصة 
استمراريةسيكون حيث العصر، هدا نوازل من جديدة أخرى نازله 

السوريةالحالة هي كإ اليمن ق واليامحي العسكري المريع 
لهاالسياسي والتدخل المنيب، باب ل الروسي التدخل فهدا تفريا، 

السياساتواغ مع يتوافق ياٍّة البأحميتهم بالحوثيثن بالاعتراف، 
تدخلمن ذلك عل يرتب قد ما إل إصافة التعمية، الغربية 
لوصولالأمن الغمناء يوفر سوف، ما وهو اليمني الداخل ل جوي 

منوأنصارهم الحوسن إل والمملورة التةاليدية الإيرانية الأسلحة 
أوبحريا غهلاء التدخل هدا يثكل قد ذاته الوفن، ق وغيرها، إيران 
لصالحمعددة دول من تحلون قد الدين المرتزقة من لخيوش جويا 

الحدودوعل اليمني الداخل ل المخاطر من محيزيد ما وهو الحوين، 
السابق.من أكثر يتحطب الخليج دول وبعض السعودية جارما هع 

اروسي؛الإيراق القارب اكامن/ الوشر 

رومحىإيراق وتعاون تقارب عن السياسية الساحة كثفت، 
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نحاهالدولتين ين مصالح كونه عن نحرج لا وقد متجدد، 
قوانتشاره الثستي الد من الرومي الرعب حنث النّني، الإملأم 

خاصةالإسلامية الخمهوريات دول وعموم والقوقاز الوسطى آسيا 
الإسلام،من ومافتها ذاتبما روسيا *هماية ل الشيوعية الهوية نشل يعد 

روسياحكومة من المدعومة الأرثوذكسية الصملييية الهوية صعق ثم 
الموسرق سبق —كإ ذلك بعد فيإ الروسية الهوية عل للحفاظ 

مساعدعامل عن اليححح إل روسيا حكومة دعا ما وهو السادس" 
باكاونالعامل سا ثل متك 

النصارىين وسرية علنية واجتإعات مؤتمرات خلال من إيران مع 
(٠٣٢ ١ ٥ ٢— ٠ ٠ )٥ العشر السنوات ق التشع ودعاة الأرثوذكس 

ينايرق موسكو ق العالمية الديانات ممثل مؤتمر ق بتنهإ كالتحاون 
٠ ،،وخارحهال روسيا ل الحضارات لحوار السنوي وا'لؤممر ، ٣٢ ٠٦

وكذلكبموسكو، الإيرانية الثقافية المستشارية ين الكبم والتعاون 
والإرشادالثقافة ووزارة العولمة لأبحات الوطني بالمركز ممثلة إيران 

الخدماتومعهد الثقافات ومعهد جهة، من الإيراق الإّلامي 
وعرأخرى، جهة من الروسية الثقافة لورارة التاثعن الحكومية 

حكومامحتمن السيامي الدعم إل إصافة التعاون، صور من ذلل 
التعاونس الصور هد0 من وممر والإيرانية، الروسية الدولتن 
وماروسيا داخل الكيثر اJسرأ المد صد موجهة ياما بوصوح تكشف 

— ٢٦يتارح ا>امال حيث *آم؛  ٠٤سنة منذ رسما الانعقاد ل الوتمر هذا بدأ )١( 
yu  / ضوءق العولة ثضايا والأملأم؛ )المسيحية عنوان؛ نحت يمومحكو، آم ٠ ٠ ٤ / ' ٤

للطريركتةالرسمي ا،لوتع من ( ٣٢٠٠٤)أبريل أرشنف يدايع والثمافات(•، الديتيت العماني 
الخال:الرابط الروب. الأرثوذتمسة 

hnps://mospat.m/archive/2O04/04/68^^
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تحويلمن إيران لتمك؛ن تبدف تعاون وهو ودول، أقاليم من محاورها 
،الإسلامية الح١٠هوريادتا ودول روميا ق للع التنه السعويب 

الذينالأصفن الرومي من الإسلامي التمدد إرباك إل كإ 
تناقضاتالروس هؤلاء رأى فإذا كبره؛ بأعداد الإسلام يعتنقون 
~ك،ايميهاالإسلامية للحالة مظهرعام الثروأنه الشيعي اأصراع 

عنوالترا-ح الإسلام ل التشكيك إل يدعو تما هدا فإن الروس~ 
إومحاسنه قتمه أوتغر-رم بريقه يأمرهم فلا به، والإيإن اعتناقه 

هدمق التعاون أو التقارب هذا مثل أن إل هنا الإثارة وتحير 
بلسيامية، لغايات يستخدم الإيرانية الروسية والثقافية الدينية الحوارات 

لللديزأالخارجية السياسية الأدوات من أداة ئعد الحوارات هذه إن 

ترباواثنهلن ل الإيراق اللوبي( رئيس صريح مق ما ويوكد 
المنطقةل والقائم الحال الإيراق الدور طبيعة عل أكد الذي بارمى 
حيوالبداية منذ كانت ؤإيران الغرب من الفاوصات رءإن بقوله! 

مرؤ(ولادة هو محري ما وأن الووتم،، اللف معار تحت سيامية 
حديدلأم!!!أوسط 

http://www.albainah.net/index.aspx?functioالتال; اراط المة، منع اظر: )١( 
n=Itein&id=i6336&lang ، كٍحمرتع أول إنثاء تم التال هذا صدور مرة وخلال

أهو)عبياء ءنو١jبمت بمقال دعايته الوقع استهل وتد كيرا احترال يثكل روسيا لمي م
التال:الرابمل ١^،!!(؛ اعتقوا الذين ال؛ثه 

http://arsh3i3.com/sunni^kie-uchyonye-prinyavsW

مستوىعل ّيلسة أهداف تحقيق ق الدينية والحوارات الدين نوفليف عن بتصرف اظر )٢( 
الأديانبأن للحوار يامحية الالأبعاد رمان، أبو رضوان سامر للدكتور والقفايا، الفاهيم 

'٠٧٦ص ، ١٢٢٠١٥اعرفة، كنوز دار عإزت *ذا، نموذجا، المسيحي الإسلامي لحوار ا~ 
التال:الرابط ، ٠٢٢  ١٠يوليومونعتركبرس،؛تاريخ-اا )■؟(انفلر: 

http://wvm.turkpress.co/nodc/i0456•
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واكحالفاتوالتعاون التام مدا انكشفت التي فإيران وبالتال 
يدآنفسها وصعت قد الأحداث هذ0 خضم ل قيل ذي ْن أكثر 

لمواء حد عل والشرق للعرب وظيفيه ودوله للمرخ تنفيديت 
الغريالاتفاق ثعد خاصة الإسلامي، العال؛ ق الفوضى صناعة 

الاتفاقهذا س وما الإيرانية الرؤية اكاعلأت حول الإيراو 

وتلا)الإرهاب(! يسمى ما بحرب إيران الترام عن صرمحة ينول من 
مورياق ا1يداني العسكري اكعاون الرومي الإيراق التقارب هدا 

الاستراتيجياتل الاختلافات يعقل من بالرعم ّبق~، ~كءا كيلك 
يدعممؤثر التقارب هذا أن ؤيبقى الدولذن، يثن والأيديولوجيات 

بينالاستراتيجي الاختلاف ْع حتى اكلقة ل اكرنع حالات 
الدولتثن.

ااإمم1عتانميس الوعم اكاسع/ الوشر 

ومثروعيتهبل تدخله، المنطقة صرنع ق الصيني الدعم هذا يركد 
خلالتثي فانغ الصيني الخارجية وزير صرح حبا الصتن لدى 

سمحأن ، lljJJيمكن ولا قائلات سوريا، حول الأمن محاس ١^^٤ 
موريا،ل نحري ما نحام الأيدي ومجكتوف متفرجا يبقى بأن لقسه 
احداثمن نحري ما نحاه منطقية عثر بملريقة يتصرف ألا عليه ونحب 

الصميماارق الإنسانية تضرب 
لوتلاه الاتحادية روسيا تدخل مبق الذي الصيني الدع.؛ ؤيعذ 

ويذكيانمرنع أمد يطيل عاملا مبامرة غبمر بهلمريقة السوري الشأن 

امحوبر ٢٢) ٠٠١٤٣٧محرم ٩ بمارخ ، ١٣٤٧٧اليد الأوسط، الشرق جردة انظر: ١( 
.http://bitJy/2kGqREcاس: الرابط آم(، ٠ ١ ٥ 
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الرفضيحق الدائم المسي يالتموت الدعم هذا يرن وقد الخروب، 
موضعأي ل الأمن محض ل مستمرة يمنة روسا ْع )الغيتو( 

صيتيتنافر حلل ل يأف المسي الوقف هدا أن ولأسيإ وريا، بيتعلق 
التقارب؛ينهناق ومثل الهلرفن، بين متعددة ملفات حول أمريكى 

غثرالصيني التدخل هذا يكون وقد المربع، ل حطوره يمثل حد إل 
صدروميا مع للص؛ن والاقتصادية السياسية الصالح لتقاطع البائر 

يمنهجهللأسلأم الصان حكومة عداوة استبعاد عدم ْع واثنهلن، 
الصيني؛نمن منكيانغ ؤإقليم الأيعور مسلمي إن حيث السني، 
معولأميها يزعمون"، ~ك،ا الصّتن وحدة عل تقثل مخهلر مصدر 
ظلول، سوريا، إل الوافدين الصيمحن الخهاديتن من أعداد وجود 
الملمة.الصينية الأقاليم من عدد 3، الأنفمالية الأصوات يعض 

ورى،الالشان ق الروس مع المسي التحالف هذ.ا أن ويفي 
الشأنق المكري تدحلها ل لروسيا عكري دعم س صحبه وما 

لوالتحالفات رمانيا، وأٍلول مكانيا أوسع لمربع مؤثرا السوري 
السلميالحل نحدم لا واش أوتفاقمها، المشكلة س حزء كثرة أحيان 

أوالتا'ّيفيمحء•
والأسهد٠اف؛مكيا انياشر/ الوشر 

تركيااستهداف النهلقة ل المربع صتاعة مؤثرات س يعد مما 
ويلاحفلالمتلاحقة، والتفجمِات التنوعة والوامرات بالحروب 

للعيةياسمارها نجاحها ل مفت سنوات عبمر أفلتت، تركيا أن 
حيتهااللعبة س استفادت حيث، -يا، الخاصة ملاعبها ل الديمقراطية 
وقلالنهلقة، ل رتبا دوليا لاعبا جعلها صحيحة يهلريقة استخدمتها 
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منممرا بديمقراطيتها ونحاوزن المؤامرات من ممرا يدلك فوتتر 
اقتصاديآخر نجاح السيامي النجاح هدا وصاحب التحديات، 

يشكلالقلق مصائر من ينجاحاه التركي الواغ هذا ليصيح منافس 
مواء.حد عل العادي والشرق المتعصب للمغرب أكر 

لدولةالتاححة التركية الديمقراؤلية التجرية أن المؤكد ومن 
عنعإر ك،ا وحكوماته، الغرب لتعمي ثالق مصدر تعد إسلامية 

٥١ بتاريخ الفاشل التركي الانقلاب محاولة هار<توعد ديفيد ذللت، 
٢.٠مر ٠١٦يوليو 

نعومالأمريكي الفكر عنه عز ما الغربي( القلق عن سق ما ويعزز 
التركيةالدولة من ومواقفه ب، التعمالغرب واقع حول تئومكي 

ح،رةؤ، أمريكا وصارت به، مرحبا يعد لر الزكي ااذالن٠وذج قائلات 
توماسمبدأ يؤيد ه نفتشومكى أن كإ ا، التجربةأار ده هس 

حلافاالفاسدة! الملحية الغربية الديمقراطية حقيقة عن قرغون 
قال!الديمقراطية وعن وصفها، كإ الناصجة! تركيا لديمقراطية 

للميهلرةالمتثمرين من حماعات فيها يلتحم مناسبات ٠ل١لأنتخاJات 
، ٠٠مصالحهم ميخدمون الدين يامة المهندمى باحتيار الدولة عل 
والكيانوروميا السورية والحكومة إيران يساور القلق هدا أن كإ 

عنوازتتحت الكتاب محيا ي ورد ما والواضح الصريح محبمرست ديفيد قول عن انظر! )١( 
والقبول(.الرقص )الوامرة؛آن 

التال:الراط ، ٢٢٠١٦أبريل  ٢٣تاريخ الخع، محلة انظر: )٢( 
http://mugtamax0m/h0t-nies/item/3322

—٠  ١٤٣٠نينوى. دار دمثزت حساان، أسعد ترجة العالر؟ يمتلك " ٣٠تثرمكي، نعوم انظرت )٣( 
عنوان؛تحت الديمتراطت؛أن بين القارنة ل هبمرست ديفيد كلام وانظر ' ٧٨صاآم(،  ٠١٤)

الخامس.المحث من الكتاب ^ا ل والقبول( الرقص بين )المؤامرة 
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بالديمفرايالتركي السامي التجاح من سواء حد عل الصهيوف 
نحالفاتبعض من بارغم الصاعدة، الاقتصادية والقوة الناصجة 
اكالح!

علالقائمة الصراعات تأجيج ياق الاعتبارات من وغثرْ ولهذا 
فملغططات مثل تركيا داحل الأنفصالية وحركاتم الأنليات دعم 
تركياأعداء فيه يامل الذي نمميون، يقطنه الذي الإسكندرون لواء 

الأراصيل لالعالوي\ن ا،لقترحة النص^رية للدولة الإقليم صم الموحدة 
العاديةالمحاولات ومن التركية، الخدود ْع السورية الساحلية 

اكريةوالعالسياسية الكردية للحركات الغربي( الدعم تركيا لوحدة 
الكردي،الديمقراطي ب يالحز التمثلة لتركيا الشرش لحنون اق 

أوالعراي( أو ّوريا أكراد مع للانضإم الكريستال المال، وحزب 
وتفتين،المنْلقة، ل الءلائفية الدؤيلأت تكوين مشرؤع لتحقيق كليهما 
وؤيةالالكردية الأقليات -ردْ الدول اللعب، حلال، من تركيا وحدة 

ودعممكشوف بشكل تعمل أصبحت والتي، أوالزكية، أوالعراقية 
السايقهأوطاما عن المستقل والتكون( الأنمصال، محاولات ق غري 

وللمنهكة.لتركيا مستمر وعسكري أمتي، قلق مصدر لتصح 
بتوريهلهاوالنزلغ المريع حلبة ]لحالها ؤ، تركيا استهداف ؤيتاكد 

كونأايسبب اقتصاديا واستنزافها سياسيا واستهدافها عسكريا 
الأبهى ك،ا والقوقاز، الوسهلي آسيا 3، للمسيبن الروحي الأب 

الموحدالتارنحي دورها وحيث، البلقان(، يلاد ؤ، لمين، للمالروحي 
]•_،J،يمكن لا أنه ك،ا لهم، حلافة آحر j( حمومحا للمسلمان 

القهلنعلينيةالعمانيون( فتح حينا الروس، ليتم، ١اتارنحي، الورولث، 
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صوفياأيا كنية وتحولت الأريوذكية، الكنية عاصمة  ٠٥٨٥٧
مصادرمن غمْ مع هذا ويعد متحف، أو مجد إل الأرثوذكسية 

الأحرهو الذي الناتو حلف ق عضوا لكوما إصافه الرومحى، القلق 
لركياوالغربي( الرومي( الاستهداف هذا أن ؤيبقى لروسيا. عدو 

يالصرلع عواٌل، من دانه الوقت ل ليكون تمر ومقائم وسيادما 
وموشراته.المتهلقة 

لالرومي الندحل حهلر عن زيدان موفمح، أحمد الكاتب عم وقد 
آجلا،أم عاجلا رثية بدرجة فيه مستهدفة وأما تركيا، عل محوؤيا 

موجهاليس الرومي الانتشار أن تعي أن تركيا عل ®وهنا ةال،ت حينإ 
وتوسعتهوحجمه الروسي الانتثار فهلبيعة فحس،، الشام أبه1ال( إل 

مخادايت،أنظمة إل الداعي فإ ؤإلأ الشام، من أبعد الأمر أن يشرإل 
ا.1قصوديكن لر إن مطارات، وتوسع متهلورة وء1ائرات متنقالة، جوية 

الشاميالمشرؤع تتثنى أن تركيا عل وهنا الأول، بالدرجة تركيا به 
ورينالالمهاجرين أن عل وتأكيدها بدعمه الاكتفاء شل وليس 

*لأ فتنهم وصيا مم عل ا موعليتا ضيوف، 

دوليا~ —ولأنالت، استهدفت، تركيا أن مق ما حلال من ويلاحفل 
ودفعهاسحبها بمحاولة السورية الأزمة فرات معفلم ق وإةالي٠يا 

الإرهابيةبالتفجآرات فت استهل. كإ وتحدياته، الورى المستنقع إل 
إصافه—ولازالت،—، وغرها ؤإسعلنبول وأنقرة أنهلاكيا ق التابعة 

لالوحا.ةقلق مصا.ر أصبحت التي للانفصال الأكراد محاولات إل 
مكشوفأمريكي دعم قلل ق ولأميها التركي، الشرف(  tjالتركية 

صحيفةعليها، والثرق الغري، وحدت التي السام بعنوازت مقال زيدان، موفق أخمل. اتخلر• )١( 
.hltp://t.c0/CljgJxi22dالتال: الرابمل الرمح،' 
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تركياأن كإ حميعا، وتركيا وسوريا العراق ق الكردية للأقليات 
حدودهاعل الفتة من كاق ال\ذدوموخو\في اصحو ل مستهدفة 

نهرق الإيرانية العراقية الوصل معارك حيث الوصل، مع الخنوبية 
الخدودْع الشيعي التوطن بغرض بعده وما أم ٠ ١ ٦ عام من أكتوبر 

التركية.

السابقمن أكر بصفة لتركيا الاستهداف هدا انكشف وقد 
والتيأم، • ١ ٦ يوليو ١ ٥ ل الفاشلة الانقلاب محاولة حلال من 

بعدفيإ زلزاله ارتدادات من تركيا فيه ثنلم لن الأحداث- -حسب 
الأمنية،والمشاكل الداخلية التفمرات استمرار حوانب ل حامحه 
دونالأمني الخانب عل فقعل. ارتدادات ستبقى يبدو— —فيإ ولكنها 

والخارجيةالداخلية التركية الحكومة قوة مؤشرات حسهبا السيامي 
أنك،ا الفاشلة، الانقلابية الحاولة بعد تزال- -ولا اكتبها التي 

محاولاتعل مستمرة بصفة سيعملون وقوما تركيا وحدة أعداء 
القدية،وعملتها اقتتصادها إصعاف 

العلاقاتعودة أو وتركيا، روسيا بن التصالح كان حالة ول 
بنفيإ الحلاقات ق الحال وكيلك، يينهإ، والاقتصادية السياسية 

ومثلأحرى، جه؛ من ومناقس مواز تملي إيران وبتن جهة من تركثا 
وهوماالصهيول، والكيان تركيا بن الع.بلوماسية الحلاقات عن هن.ا 

محاولةبعد ولأسيإ الوكر سائقة الدول ْع تركيا من بالفحل حدث 
الالفاشل الانقلاب تلت، التي العلاقات هدْ فإن الفاشلة، الانقلاب 
التعصي،الغرب لرهان وتفويتا الصالح، عل تصالحا تكون تعدوأن 

والكيانؤإيران روميا مع التركية العلاقات لأزمة استثإرء حول 
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تركياوحدة عل 1كر لمخاطر تركي دخ أنه إل إصافه الصهيوق، 
العلة.السياسية رؤيتها هي كإ السيامي وكياما 

يكونأن يمكن لا التصالح هذا إن ت تقول التارعنية والحقيقة 
الذكرسائقة الدول هذه مع والمدى الأجل طويلة امزاتيجية 
الأوروبيالاتحاد مع تركيا تقبل مأن كإ ودينية، تارنحية لاعتارات 

منه،ئرفض مرق الاتحاد سا من تركيا نحرج لر فان توافقيا يكون لن 
منتركيا لخروج يرى موشرايت، تعطي المتقبلية التوقعات أن كإ 

الاعتباراتأبرزها من واش الاعتباراين، لكثثرمن نظرا الناتو، حلف، 
تركيا.لدى الميادة الامتقلالية الزعة وتتئ'حها والدبة، التارنحة 
الحلاقاتعودة أو الدول تاللئ، ْع التمالحات هده أن الموكل ومن 

جلها،نؤ أو مش أحل إل والمريع الحروب، خاطر بحض ستدفع 
ومنهابالمنطقة براد الخى الكبتر المريع أو الحروب، ندغ لن لكنها 
الديموغرالالتغيبر نجاح حالة ق ولأسيإ كببر، بشكل المستهدفة تركيا 

الكيثرللمخهلر التركية الوحدة سيعرض ما وهو والموصل، لب، حل 
ولاسيماالوقت،، بعفس ناحر ؤإن المسبوق غثر يامحى الوالزلزال 

فيهيكون جديدة استعمارية مقدمه يحد مما الكانر التغيثر هدا أن 
الأجواءهذه ظل ق يكون وربيا نفوذ، ادعلمهة ل ال3لاوقية سويلأت 

أوللانفصال تركيا جنوب ل النهيرو؛ن من الصوت عالية مaلالبات 
الديموغرايالتسر ؛عل. فييا صوبيا ل التمثؤية الدولة مع للاتحاد 

إجراءل التحل.ة والأمم الكثرى القوى لتل.حلأت يمهد قد الدى 
وقتركيا، أكراد مع الحال وكذا أوالاتحاد، الأنفمال لهدا \سمت 

لإصحافها.ومحاولأيت، تركيا لبعض يم تقسبق ما مالأت كل 
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بعضونمل التحديات هذْ تتجاوز حينا تركيا إن القول! ويبقى 
بمعاهدةمرتبط ليس؛البسّثر تارنحيا تحديا أمامها أن إلا الوامرات 

مةحوال ير حد إل الحديثة تركيا محاك اش ، ،((١١١  ٩٢٣)لوزان 
عالةلحرب رتبيا سببا العاهدة مائة ستكون فهل توقثعها، من عام 

علالخناية بررت التي الأول العالمية الأوروبية كالحرب جديدة 
الصاعدالتركي المارد سيكون أوهل وخصومها؟ أعدائها من تركيا 

جديدةعالمية لحرب سبيا هوبياته والاقتصادية اليامّية يادته سل 
منسواها تحجيم يكون وبالتال تركيا؛ نججم أخرى معاهدة لإعادة 

التساؤلأتُالْ عل الإجابة تباعا؟! القض الإسلامي العام دول 
الأقوياءمن الووى المائي أعفاء لأن بمكان؛ الصعوبة من الكبثرة 

منبامية الوالشاهد الحدود رسم تعيد عالمية حروب عل يعملون 
منالمتقي خلال ذلك عن صثجيب اكاريخ أن المزكي ومن جديدأ 

١٢٠تنتهي التي القادمة السنوات سح حث السابقة، العاهدة سنوات 
تركيا.لقوة الدول الاستعباد من فيها وما اتفاقية)لوزان( 

تحاوزتهي ~إن لتركيا السياسية الموسرات فحب القابل وق 
كلْع الثالثة الإقليمية القوة ستميح فإما السائقة" المحييات طْ 
الأنقلأبٍانعل انتصارها بحاّ ولامي،ا ؤإيران، الصهيونر الكبان من 

العاديةوالدولة الإقليمية القوى من ذكره- -السابق وأنصارهم 
ومناعققوة اكتسبت، تركيا أن إل إصافه ووحلءما، تركيا عل والمتامرة 

العسكريةاما موستطهثر عل العمل بعد ير حد إل داخلية 
الحكومةخصوم خْلر من والإعلامية والمعلتمية والقضائية والأمنية 

زالخزيرة التّكة. السادة يحق الأّتماريت وبنودها لوزان ععاهدة تفاصيل عزت انفلر )١( 
http://biLly/2fazIu5الخال: الرايط. آم، • ١ ٦ A/ أ/ ١ بتاريخ 
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العموديعد الذي ا،لوازي التنفلم من حاصه داحلها، من التركية 
أجهزةق وتغلغله التتفليم هذا لكن طالما والذي للأنقلأُ>ين، الفقري 
الداخليةقراراما ق التركية للحكومة وصعق اهتزاز عامل الدولة 

الخارجة؛السساسية ادما وم

والدوليةالإقليمية السياسية القوة من يزيد قمإ وذاك هذا وْع 
أذرعتهاتعزيز ق قوية ورؤية واصحة استراتيجيه لديها أن لتركيا 

إنولأمتا العاب أنحاء ق والإغاثة واكقافة الخيمة الخارجية 
الدوليةوالخعاون الخيق ولكلة حيث السابق، من أكثر -بما عملت، 
عبرالإسلامية العثانية الثقافة تعزيز عل العاملة )تيكا( التركية 

أوذلل؛، أغلّب، ق والمتامل العالر، ق دولة  ٣٧ل وأنشطها مكانيها 
الخارجيالأيديولوجي السيامي المشرؤع وجود أهمية يدرك بعضه 

حالهو كا خارجيا، ثقافتها وتعزز ها نفتحمي أن تريد دولة لأي 
الفكرية،وهويتها وثقافتها وقوما سيادما نحترم التي العالم دول 

الأخرىالدول ق المشرؤع خل الخد قوامه عار مثرؤع بلا فدولة 
التيالدول من العالية القوى وميزان الحديثة الدبلوماسية ق يحد 

لتركياالمتوقع فمن ولنلائ، والزوال، للاحتفار نفسها تعرض 
السياميالاستقرار ونتامي وتداعياته الانقلاب الزلزال نحاوز بعد 

بذللئ،لتكتسب، الحالي التقاق تواجدها قوة تعزز أن والاقتصادي 
،'

اقوى.خارجية سياسة 

بسياسةتركيا تعمل حتإ التركي الدور هذا يتعاظم ؤ وسوف
عمومولاء تناٌي، ظل ق ولاميإ العدوان لمقاومة أوالمملؤع اكجنيد 
الأجنبيةالموامرامن، تتؤع أجواء ق خاصة لحكومته، التركي الثعب، 
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قوةصيعزز ما أن كإ واقتصاديا،١ وأمتيا سياسيا تركيا عل وتعددها 
الئنةأهل من للسورمحن والتجنس التومحلن سياسة العمل تركيا 

التحدياتحجم يوازي امتراتتجي كمنرؤع التركي لحنوب ال 
مماوهدا وحدر، نحوف أو تردد دون بدللثا عملت هي إن القادمة، 

إقليمديموغرافية حول المستقبلية افلوامرات إجهاضل عل اعي سب
سوفالمبادئ الحق بمدا وتركيا فيه، اشwرين وطائفة الإسكندرون 

أنكإ المستقبلية! الخاطر من ممرا حدا ونتجاوز أكثر، قوة تكتسب 
أشدعليها الشيعي الخهلر أن بوصوح تدرك حينإ أقوى ستكون تركيا 
الوقتةداعش حطر ْن وأشد بل الثني، الكردي الخ2لر من يكشر 

قإشعالها أن حيدا تدرك حينإ ولأسيا العالية، السياسية للعية ال 
الكثرى()اللعبة وصف عليه تصدق مما الإرهاب يمي ما حروب 

ماوهو الحقيقية، معركتها عن واقتصاديا عذكريا لها استزاف 
الترددعن بعيدا وسيادية باستقلالية العمل الإدراك هدا وفق يتهللب 

والحذر.

دوللبعض المستنلية وارذية لتركنا المستملية القوة سياق ول 
لالشمر الأمريكي الحلل فريدمان حورج فإن وللمنهلقة 

توقعاتهإل فيه أثار ؛ ٠٢٢ ٠ ٩ عام الصادر القادمة( عام )الثة كتابه 
المؤثر.هذا ل ذكر ما معظم تعزز واش المستقبلية، 

حسباكلقة ل القادم هو القوي التركي الدور أن يرى حيث 
غيرومؤامرات ضغوطات إل تركيا تتعرض موف ولذلك قوله، 

واقتصادياسياسيا لها الصاعدة القوة هذه من للخوف نغلرا مسبوقة 

القوىالدور هن.ا عن فريدمان جورج كتاب ل ورد ومما وعسكريا، 
ايقزرقائلاث إلهامي، محمل الكاتب، عنه أوحمعه لحمه ما المتوقع 
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التمزقهدا من واقعا مستمدون من هم الأتراك أن فريمان 
صعودعوامل من عاملا هدا ومحسكون الAرديةف المنطقة ق الحاصل 

الإّلأميااراا.للمعا1؛ قانية عمليا ها نفستجد التي التركية، القوة 
قوةتركيا متكون كيف فريدمان عن نقلا الكاتب برر كإ 

منعدد عل قوما برؤخ ل تركنا "تعمد بقوله• محاعل-ة تقتلميه م
الاقتصادصمن عثر سابع الالمركز حمقت التي فتركتا القوة؛ أمحباب 
عشرأقوى صمن يضير حتى بثبات اقتصادها نمو سيستمر العالمي 

أمثابأهم من الحغرال تركيا موقع أن ك،ا العالم، ل اقتصاديات 
كيلكوأوروبا، والقوقاز ؤإيران الحرب بالعالم متصلة يجعلها إذ نوما 

التركيالخيش إن ثم الإملامي، لاإعالم قادة تاريجيا كانوا الأتراك فان 
بعدسيكون للأتراك الحقيقي التجدد لكن المنهكة، جيوش أقوى هو 

السياقهدا وق السوفيتي... الاتحاد دور استحالة ق الروس فشل 
إسلاميكحالف زعيمة باعتبارها للمعرب ها نفتركيا ستقدم 

افنةالأمجريكية«اآاؤلمواجهة 

والعلن:القفي الُالى ارْم.اع عشر/ الخالي الوشر 

هلءايؤكد ما ممر( استراتيجي سياق ل )الخليج كتاب ق ورد 
دوراستمرار عدم قلل ق ؤيتاكد والمعلمن، الخفي ال-ولي اكر١٤ 
عدمْع ولأسيإ الخلمج أمن عل الحقافل ق اعري الدولية القوى 

بون،تركيا مرير فريدمان، جودج ترتعان ل تركيا بعنوان• منال إلهامي• محمل• انظر- ، ر١ 
اس:الرابط  ٠٢٢• ١ ٦ ناير ٦ ض 

hltp://www.turl،ey-post.net/p-ioi772/

اكالةالمسااأ، ل الإنجليزيث الفرق؛_ الم م: وانفلر ال-ابق• 'لرجع انظر• ، ٢١
THENFXTioo)القادة م اناة (. George Friedman)نر.طةن جورج محام، من 

.v_«Tir.\'؛،؛-،-،ة«أزآأ(،ا<'<آم. 
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الأقلمة،التطورات ااترافقت وفيه! الخليجي، الذاق الأمن توفر 
بروزخلال من وذلك الدول، الصعيد عل نوعية متجدات ْع 

السيامةوأولويات توجهات ق نحول وجود عل متزايدة مؤشرات 
بدرجةالاهتإم تركيز لخهة اشل العقد خلال الأميركية الخارجية 

شهدتهالدي التوتر إل بالنظر الهادى، والمحيط آستا منهكة عل أكثر 
ومن ٠٣٢  ١٣العام من الأول الأشهر خلال الكوؤية الجزيرة شبه 
عالياالأمريكية للهيمنة النافس الصيني الدور تصاعد مواجهة أجل 

قالتك؛رى الدولية القوى دور تمر بأن المرجح ومن واستويا•••، 
نفلرأوذك والتوسهل؛ القصير الدى عل الخليج أمن عل الحفاظ■ 

الوجودهدا ولوأن الإقليمي، أوالاستقرار الداق الأمن توفر لعدم 
والإقليميةالثعيية الخاصية لتحاثى أخرى؛ يانإط يمثل أن يمكن 
ا.المنهلقةا'ر أرض عل أجنبية قوى تواجد عن الناجة 

إيرلالدكتور دونه ما ملخص الاعتبار  ٧٣أخد ما ؤإذا 
الإماراتلمركز قدمها التي البحثية ورقته ق رأيه~ ~حب تيلفورد 

الأمريكيةالتحدة الولايات أن الأستراتيجية والبحوث، للدراسات 
اقتصادهايقوض الن-ى الوطني الل-ين من متزايد كم تحت ترزح 
بالضرورةسيؤثر الأمريكي الاقتصاد اميار فإن دولارها، وقيمة 

وْعالمكرية، لقوما والريع الفوري التحرك عل درما قل 
الولاياتمكان تحل أن عل قادرة واحدة قوة توجد لا الواغ هل-ا 

يايمثالية وغير ممزقة لاتزال فاوروبا مهيمنة، عفلمى كقوة التحدة 
فقعلها نفتفرض أن الرجح من الصين أن حين ل لها، أوسع دور 

■للدراسات الخزيرة مركز اوا>ثين، من ءد٠رعة متغثر، ا،سراتيجي مياق ل الخليج نفنر• ا ١
ْ؛لاْ)لل-؛م(،ص؛--ا،"اا.
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الانتقالفإن وبالتال تحديدا، ا-بعرال جرارها ل المناطق بعض ل

متعددعالآ إل واحدة عفلمى قوة علميه ميمن القطبية أحادى 'عالم همن 
أحطر؛ iU-والتيجة; الأرجح، عل مضطرا سكون الأهطاب، 
منالمتقبلة والخاطر أمريكا حول حاصه حلها، هل يلا ومتاعب 

أوصعفهارأ/العفلمى قوما أفول 

الغرب،و،ن متعددة يلأفتايتج يتجدد الصر١٠٤ أن عل يؤكد محبق وما 
الدولالصراع مومحرامثؤ من هدا ؤيعد الشيوعية، مقوط بعد والشرق 
ضولاصيإ وواضح، ظام عالميا والعلن الخفي فاكريع العاصر، 

وبينجهة، من الخنوبية أمريكا دول ومعظم والصين الاتحادية روميا 
حولأحرى جهة من أوروبا ودول الأمريكية التحية الولايات، 

الصراعهدا حيث، العالم، ق الاقتصادية والهيمنة السيامية السيادة 
يوميا.المتكررة السياسية الإعلامية والأحبار الواد أبرز من 

عنبمعزل ت، ليالخليج ودول والإملامي العربا والعال؛ 
احاماأصبمحت، بل الدولية، وصراعاما الكبمرى الدول مصالح 
الكثرى،الدولية والياماته الأّتماروة للمشاريع حمية أرضية 
الوولهده بين فيإ والقاصة القاضاة عل كثيرة أحيان ل وتقوم 

ومصالخها.

ممرحول السابق من أوضح بصورة بدأ العالي المرنع إن بل 
إليودي قد ما وهو العالي، واللام الإنسانية عن الفاهيم من 

الخاطرتتفاعفج التجدد الواقع هدا ففي الفاهيم، محن أوسع صريع 

عركن!؛^، ٠٢٧١من محموعت اصتثراب. رؤية ~ الخالية الامراتيجية التطورات انظر• ( )١ 
ص'اا.الامتراتيجية، والموت للدرامات الإمارات 
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والأيديولوحياتالأديان بعضهم أو المحرنع أطراف يستخدم حينإ 
الصراعاتوساحات العالم، دول من كم لدى والواقع هوالخال كإ 

والعراقوأفغاسان هلين فلمق ذلك عل شاهد محر الأيديولوجية 
وغرها.واليمن وسوريا 

ؤإنصورها بشتى الأجنبية ؛التدخلات المشحون المناخ وهدا 
الديمقراطيةالقيم أو الأمن عل للحفاظ تدخل أنه طاهره كان 

منكم لدى الاحممان يصنع مما التدخل هدا أن إلا انية؛! والأن
والملحتالفكرية الصراعات يغدى مما الأجنبي فالتيخل الشعوب، 

مرشحصرلع وهو فيه، الأمريكي التدخل بحد للحراق حدث ك،ا 
المستهدفالعربير الخليج دول خاصة أكثر ودول أوسع احات مل

تور.ولا تبقي لا طائفية بحروت ودمويته المرنع حلبة إدخالها 

الغربية!الصينية المنامة عشر/ الثاق الوشر 

بلايدرك والاقتصادية السياسية الصينية للتحركات ١^١^. 

المراعمؤثرات من يعد مما وهو للغرت، الصن ة منافشك 
الدولالفلمام سقوط مؤشرات من يعئ. مما أنه كإ والمستقبل، المعاصر 
الصينيالدول البنك أنشأت الصن أن ذلك ومن أوصعقه، وهيمنته 

وثراكةبانضام ، ٠٢٢ ١ ٤ م أيهاآىءنيّبي( -  AIIB)الأّيوى 
الأوروبيةالدول بعض فيها بإ دولة تن وحوال قوية، رومية 

للبنكمنافسا البنك هذا ؤيعد مستمرة، بصفة ة جديل. لدول وانضإم 
منكثير بشكل نجد إنه حث الدول، الشر وضدوق الغربي، الدول 
صراعاتو؛ذيآ بل الحالي، المال ^١١٢ ١١عل الأمريكية الهيمنة 
والصندوقالبنلث، خاصة الدولية، التمويل ات ممؤ ين النفوذ 
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أنويلاحظ التحية، الولايات علمهإ ميمن اللذين الدولمن 
آ.الثروع١ ق المئاركة رفضتا واليابان التحية الولايات 
رومياأنشأت ومتظإت٦ا التحدة الأمم هيئة أعإل توى م وعل 
لحقوقالعالي )النتدى الحنويية أمريكا دول وبعض واكين 

أنبعد ولاصيإ الأنانية، ومنظإما التحية الأمم ليناقس الإنسان(؛ 
الشعاراتحدنع وانكشف النوبية، الإنسان حقوق أمتاذية فثلت، 

المنتدىهذا أن حاصه والغرب، الشرق لدى الزيفة الغربية الإنسانية 
الثانيةبدورته ثم البرازيل، ل الأول دورته ل معن حد إل نجح 

٢٢٠عام بالغرب  دولة،وتعن أربم ( ٩٤)من وتمثيل بحضور  ١٤
حالق ولاميإ المقود، صراعات لماحج مؤثرا يعد مما وهدا 

ومؤسساتهبقوانينه العالي المظام بان القناعات بعفس استحضار 
وقت،أي ق للسقوط قابل بنرى نفتام الربوى الاقتصادي ونظامه 
الاقتصادنحتاح والارتدادية المكررة العالية انالية والأزمة حاصة 
الديونأزمة بسسبح الأزمة هده تتكرر ، وموفوصغير©، كيثره العالي 

مناخيصغ مما ا، حاصةل بصفة والأوروبية الأمريكية يائية ال
الكبمرى.الدول بعض لدى الأنتمادية الحروب 

العاليةوتقنياما الاقتصادي وصعودها العسكرية بقوما والصن 
حادبةسيامية قوة أصحت، وغثره والفضاء الإنهرننن، ق المستقلة 
كإالأمريكية الهيمنة من الأحر لبعضها وطارده المهلقة دول لبعض 

التالن:اروايط البم،الأمويالجدد، و الصب صاداس اننلر: )١( 
http://www^larab.co.uk/m/?id=487>5' http://goo.gl/54dBEi1 hltp://goo.gl/8Tqa،18.

محوعةتنير، اّزاتيجي سياق ل الخلج كتاب ل التوقعة ئ، الدير أزمة تفاقم عن انظر- )٢( 
ص"اا■للدرامات،، مركزالجزيرئ الاحمح>، من 
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وكإالثال، سل عل  ٠٢٢ ١ ٦ الحديدة الففن حكومة من حدث 
صداعايمثل الواسر وهدا وغثرهما، ؤإتدوسا ماليزيا محاولات هي 

الدورانحسار فيها ينثر لدرحة الأمريكية، التحدة للولايات مزمنا 
وكورياللمن اكفرغ أحل من الأوسط الثرق مانمى الأمركي 
المخاوفتؤكد الهلرفن بين المتقامحلية العدائية والممرمحات الشيالة، 

يينهيا.الصوغ ل التقبلمية 

هيمنةاستمرارية ق سواء أكثر، يتأكد الوافر •مدا والصرع 
الدوليةالمنامة حال ل أو للمعالر! الواحد والملعب، الواحد القطبؤ 
الحرويبؤ!.تصعر الي والهيمنة المموذ وصرغ الملاعب، وتعدد 

الخيالة:غياب، عقر/ الثاث ١^٠؛^ 

العربي(العالر ق الدول المرغ مستقبل عن الروية معززات من 
بحقولامييا الدولية الأنانية العدالة تغييب، تحديدا الإسلامي 

كيثر،حد إل الدولية بالرعية مي يما وسقوط لمة، المالسعور>ثح 

وأصبحالعادلة، غر المتوحشة بأذرعته الدول الفلام ضوك حيث 
إلملتا حينإ خاصة تيءا ق الحل، من ولص المشكلة من حزءا 

قضايامعالحة j( والسياسية الإنسانية الأممية الفنيات معغلم كمر حد 
حقيقةوانكشمت، والإمحلامي، انمربيز !! ١٠١١أزمات وبالأخص العالمر 

محلىوأصبح الغرُتؤ، دول حارج ان الإنحقوق تحام العالر هدا قيم 
فيهالرفض حن، وحيث، الم؛ز(، والمالحرُب، قضايا صد الأمن؛انحيازه 

عواملمن بل الانتهاكات، من لكثر اعدا معاملا أصبح )الفيتو( 
لين،والإسلامية العربية والشعويثح دوليا، الانتهاكات شرعنة 

السياسيةوحقوقها العدالة إل تتطلع الي العالم شعويثه من بدعا 
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والثراكةوالحرية الكرامة غرها مثل وتنشد السلوبة، انية والأن
 jبإعادةالعالين الأصوات تعالت ولدك لأوطاما، الرشيد لحكم ا

الفيتو*امتحدام حق تنفليم 

الإسلاميةالشريعة إنماء اافلاهرة العدالة غياب صور ومن 
الشعوبإرادة من بالنغم وذك والإسلامية، العربية الشعوب بحق 

منفيها وما الدينية شريحتها كف ل بالعيش ومهلالبها الإسلامية 
منالحديد له أشارت الذي نديتهم عن فضلا وحقوق، عدالة 

الإرادةهده ْع يتعارض ما معظم إن حيث ٠، العام؛ الرأي دراسات 
الصراع٠يعزز مما ببما ؤيممادم والسيادة 

وحقوقهاالشحوب إرادة تحقيق انخفاض توى م زاد وكل،ا 
السياسيةبالحقوق المطالبة مستوى ارتفع بحقها والعدالة السياسية 

وحماعاتالإرهابية المجموعات تتكون المناخ هدا ق بل واليادية، 
لومجا الصور من صورة بأي العدالة عن حثة واليا المتهلرفة العنف 
وهوودوليا، إقاليميا واليامحي الأمني الاستقرار عل محاطر من ذك 

وغرمثروعة.بائسة وسائل إل تلجا بجعلها ما 

الخمي^٤ ٠١١حصار استمرار تغييبها أو العدالة غياب ومن 
عنالمعاناة رفع ل الإسهام عن لحجه النظم والعمل الإسلام 
تلاحيث، المدى، حلويالة امحتبافية استراتيجيه كحرب المسلمة الشعوب 

والإّلأمى،العربير العالم وحروب أحداُث، الأستثاقية الحرب هده 

والحكم...الإصلأمون بعنرازت رمان، ابر رصوان ّام سكتور دوامة بتصرف• انظر  ٢١١
عامل الشريعة وتطبيق الإسلاميتن حكم نأيي. عن الرأي، امظللاعايته محفلود من رؤنة 

الرابطالتاق:. ٢٢• ١١
http://wviw.fikercenter.eom/ar/p/studies/view
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ؤيوكدالكتاب، هذا من الخامس الحث من الثانية الوقفة ل ورد كإ 
القطاعهذا إل الحاجة صرورة مع يزداد الحمار أن الأستراتيجية هذه 

الواقعوهذا الكوبة، والإسلاميه العربية الدول ساحات ق التنموي 
الأستراتيجيةاللفات من وأنه الملف،، هذا حقيقة عن ، يكثفمما 

والتعاؤلفحوالتراحم الصرة منع عل تعمل الش الامتياقية الغربية 
مؤذنللماعون المع فهذا ذاته الوقح ول الإسلامية، الشعوب بين 

الربانية.السنن حسا وقن وكوارث ؛عفويات 

تكريسمن يزيد تما ، اللفهذا ْع والدول المحل اكعاطي وهذا 
إذكاءمن هن.ا عل يترتب وما والشعوب، الحكومات بين الثقة أزمة 

العامالياق صناعة »ع لتلازم والكراهية والصراعات العداوات 
القائمةايهلقة ل الدموية وللأحدارث، والحروب الح المللمرنع 

الالإنالمستوى عل الدولية العدالة غياب إن بل والقادمة، 
يكونمما فغياما ، والحنق، ه اكهنرفصناعة ل كيم مسهم والحقوقي 

وتزعمالعدالة عل تقفز ودول وأفراد خماعات ليلاي الملائم الماخ 
■ك،اض تحقيقها 

للعدالةالفلم الانتهاك هذا بعض عن الحصين صالح يقول 
تخصلأي الزعج الأمر بض  ٠٠انيةت الإنوللقيم الإنسان ولحقوق 

زدورها تكشف، وهى الأمريكية الإدارة أن الإنسان بحقوق مهتم 
هذابين المارخ بالناقص تبال لر به، مغتبهلة المشين، الموقم، هذا 

ودولةوالعا.ل، الحرية، عن! ضجيجها به يرتفع ما و؛ين الوقف، 
اليالأخلاقية الهزيمة بخزي تبال لر كإ الإنسان، وحقوق القانون، 

الموساتبنته عالميا خيريا انيا إنبتاء وعووانا تدمر وهى تحللها 
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١١ حادث ل التحقيق لحنة تقرير وصف وكد الإسلامية، الحمية 
نشاطهاذروة ل . ٠ بأما٠ السعودية الخمية اطلومحات أحد مستمثر، 

سلمآلاف بثلاثة تكفل الأم عل باليا خمسين ق توحد كان 
وتقدمالشر، عن وميهم الحر الناس لتعليم محتلمة مواير إل يتنقلون 

وتقومالعالم، أنحاء خمح ل الحتاجى للملمن والمساعدات الغداء 
للشرب،الصالحة الياه تامين لشارع الأموال ونفق الكتب، بتوزع 
عثرينمن أكثر يتدبر الية العيادات ونحهتز إنشاء عل وتعمل 
الإنسانلفرصة تحديد أي أن يعني هدا ١^٣... لرعاية ،ركزآ 
محردفقهل يكون لن العام التطوعي البدل ممارسة ل المسلم 
حريةل الإنسان لحق اتهاكا بل والمدنية الشخصية للحرية انتهاك 

٢. ١٠الضبرا!وحرية العبادة، 

الشعوبحقوق عل بخاطروحيمة مؤذن العدالة غياب أن وكعا 
ومونروالدول، الإنيمي واللام للأمن مهدد فهوبالخال والدول، 

معغلمفيها تدغ م ؤإقليمية دولية تحالفات بين دموية أكثر لمرغ 
غاليا.الثمن الشعوب 

السياسي؛الإصلاح أزمة عشر/ الرابع الوشر 

الخليجودول والإسلامي العربي( j( المرلغ محاطر تزداد 
منبالرغم يامي الللاصلاح الكبثر التأخر جراء خاصة بصفة 

يريدالشعب، مضمونه سالمي بشعار الداخل من الإصلاح دعوات 
الفلمام،نغيمّ يريد الشعب، بأن الغالب،— —ل منه أكثر الذلام إصلاح 

الإسلامي،التطوعي ل البن.تحجيم ل الغرب جهود متوازن منال الخه.ينط صالح انظرت )١( 
.http://g00.gl/l'RVtWsالتاو: الراط ناذا؟. 
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ووطنيإناق كحق السياسة الشراكة بان الخاطر هد0 وتزداد 
العرييةالشعوب معظم لدى ومتناميا متجددآ مهللبا أصتحت 

دراسةحب للحكومات السياسية( الشرعية )أزمة قلل ل ولأسيإ 
ظلوز ابقل١؛، الالعنوان مذا الأوسط للشرق لكرنيض مركز 
اءلةوالمالوقاية ايُنية الحكومية غم للموات واضح غياب 

الاحتماليصنع ومال إداري اد فمن ذلك يصب وما والحاسة 
والثقافية.والحرية العدالة تحقيق دون ومحول الصرلع ونحمب 

والروميةالأمريكية التدخلات واغ سّبق ما إل ويضاف 
الأقلياتدعم ق خاصة السيامي الاستقرار نخدم لا الخي والعربية 

مححلوهوما وغيرهما، وللشيمة للأكراد الأمريكي الدعم مثل العلي 
التهلقةدول عل الخاطر وتزداد الداخل، من للاشتعال قابلة المنهكة 

الحقوقعن القوية الضغوطات ظل ق الخلميجية الدول وخاصه 
ْعولامحعيإ البامية، والحريات الأنانية والحقوق الديمقراطية 

السكانثلث، عل يزيد ما تثكل صاعدة حديده شبابية أحيال بروز 
الأجيالهذه بت، اكتممرة حالات ول الخليج، دول عظم مق 

ذاتهالوقت، ول وجامعاته، الغرب طارس من والحقوق المعرفة 
حدإل الحقوقية المفاهيم حذْ وواعية متعلمة العمرية الفئة هده فان 

بدرجةالمتوقعة العلالب< من سيكون الحقوق عل الصرلع إن ثل كبير، 
منوالدارسين المبتعثين عدد كثرة ل الزيادة ظل ل ولأسيإ ممرة، 

قرصيةيؤكد محا وهو العربا، الحلج دول من وخاصة العريير، العالم 
العلميالاحتكار انتهاء ظل ق الاستثناء أو البامية الحصانة مائة 

اس;الرابط اووراةلمم5اريض. ءنس. لا(اظر: 
http://carnegie-mec.<)rg/publicati0ns/?fa=4207i
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والإعلأس.والشي والعرل 

)الخلجكتاب ل الواردة والخوارات الأبحاث توصيات ول 
نتهوما السيامي الواقع هذا عن نيئا يشخص ما متغثر( ياق سل 

دونللحيلولأ الإصلاح صرورة عل يؤكد كإ تقبلية، مقناطر من 
انحدروردت التوصيات هده ول ومراع، احتقان إل المطقة نحول 
الإمحاباالتعاطي العربي(~ الربيع ثورات بعد ~حاصة الخليج بدول 

ولوهادئا حكيأ التعاطي كان فكال،ا حولها، الأصالة اضرات هع 
لمرغوبة غثر تأثرات كل يدرأ منيعا سدا كان المناب؛ توقيته 

والمستقبل.الأصر 

وعواملالتاريخ، هواص تفرصه أمر وهو محالة، لا قادم التغثد 
صناعةل افلواطنن مشاركة أهمية تبدو ثم ومن أحرى، موصوعية 

•الياّى•• الإصلاح مطالب، قائمة صمن رئيسة لممة كمالقرار 
الخليجدول تواجهها التي والأرحية الداخلية التحديات صوء ول 

والوطني،الخإعي المعيدين عل رصينة روية بلورة حا بحدر متشابكة 
توجهاتالاعتبار بع،ن وbحذ الرمحمي، الومحاق البعد عل لرتكز 

منويوسع المواطنة، مفهوم يعزز نحو عل العام الرأي وتْللعات 
مصادرمن يزيد وبالتال القرار، صنع عملية ل الشعبية المشاركة 

لأم ومناورة حركة هامش من ويمكنها الخيجية، المواص نوة 
الطقة((لإ،.ق الك؛رى الإقليمية القوى معر التحامل 

السابقالعام الأمين أحرى مرة التيجة أو الحقيقة هده ويؤكد 

للدراسات،الخزيرة يركز الباحشن، من محموعة متغير، اسزاتيجي ساق ق الخلج انظر; ( ١ل 
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أهميةحول انملية حمد بن الرحمن عند الخليجي التعاون دول لمجلس 
تممللعالذي الإصلاح مع الخال والتعاؤلي النامي التحدي استيعاب 

قائلاتوحروحا، المنطقة صرنع حالات ؤيفبل بل الشعوب، إليه 
وتحدياتشديدة، لهزات تزال— —ولا العربية المنهلقة تعرصت ®لقد 

وتحلقاقتصادي وارتباك مياّي احتقان من صعبة، وخلووفح 
غيابإل يعود هدا لكل الأساس والسبب أمني، وتزعنع اجتاعي 

والتنمية،البامية المثاركة بض الوثيقة للعلاقات الدقيق الفهم 
هناكتكون أن دون من نمو ولا استقرار ولا ازدهار ولا تطور فلا 

مؤسساتووجود المجتمع، أطراف محتلم، ين الثقة عل مبنية علاقة 
أنالعروق، ومن الأساسية، المواطنة حقوق ؤإرساء المدق، المجتمع 
ك،االتنمية، أساسيالتحقيق مطليا أصثحت، الفاعلة البامية المشاركة 

وسباّي،واقتصادي اجتاعي يج نبناء أجل من حتمية صرورة أنما 
تحدياتلمواحهة الداخل ويعزز والتنمية، الاستقرار دعائم يرسي 

الممل"لمبناء أجل من للحاضر الخارج، 
بتقويةهو المنهكة لدول والاستقرار الأمن أن العطية ؤيوكد 

الكفيلوهو يامي، البالإصلاح  ١٦ونعو-الحكومات بن الداخل 
اكهديدس المجتمعات وتحصن والحروب، الصراعات بمنع 

الدوليةالصراعات ظل ل ولأسيإ الخارج، ص بامية الللكيانات 
المياصيةللحريات المنطقة ثياب من الحديا.ة الأجيال تهللعات مع 

الإصلاحاءإن ةال1 ذلك، وعن العام، الشأن ق والشراكة والكرامة 
والأمتي،والاقتصادي والاجتاعي السياسي الواسع بمفهومه 

مركزالباحمن، من ممرعة امتثرانة، رؤيت ~ العالية الامراتيجية المملورات انظ_؛ )١( 
Tr-T■• م الاءاتيجة. والمًوث للدرا-ات الأدران 
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محتمع...لأي النشوية التتمة لإحداث الأهمية غاية ل أمرا أصح 
دورهيشأن يقناعات النطقة ل الشباب من الحديد الحيل ؤيتمغ 
صائدآكان عإ نحتك ١^٠٠^٤ وهدا العام، الشأن ل مشاركته وأهمية 

وجودهيكتسب الفهوم هذا أن كإ السابقة.,, الأجيال وساؤل أل 
حضارىمثرؤع ظل ز الفاعلة السياسية المشاركة من الحمعي 

افمقكاملالأبع1دلأا؛.إن

١^٥^^١؛الانشقاق دعم عشر/ الفامس الوشر 

منعشر الحادي يعد حاصه والإمحلامي العربير العالم نحتاح 
٢٢٠مبتمبمر  ٠ غر)لوجتي( اند وممباشر غربيا سيامي دعم ١ 
الانحرافلزراعة الأمريكية؛ التحدة الولايات من حاصه مسبوق 
ا>ُمية،الإّالدول من كشر ق فكريا الأمة انشقاق وصناعة الغاكري 

أنوبعومن والمتنو-عة. التعدية يصوره المرنع إل يودي ما وهو 
الشقةوالئلواف المحرفة الجموعات دعم للمرخ التاجيج هدا 
عشريةالأمتي الشيعة دعم مثل الصح^^، الإسلامي المهج عن 

أفرادأوالبيرالية الحالعانية والحركات ية، المالموفية والحإعات 
انمتاعةهد,0 وتشكل وعلنية، صرية سياسية وأحزابا ومحموعات، 

وحدةإضعاف عل تعمل التي والشقاق التفاق حركات يمجمالها 
تفتيتإل يودي مما الداخل، من والثقافية الفكرية وفومم الٌلمان 

العراقيةوالهالة والثقافية، الفكرية الإسلامية المجتمعات وحدة 

كافيةسياسيا بتمكينهم الشيعية للأقلية الغرب دعم ؤ، عْل< أنموذج 
واستيارهلح، المالهلاتفي لكربع الصناعة هده عل لاستدلال اق 

الرجعانظر: )١( 
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وأوب.فيمضالأْة 

ثا-يهاوما الصرفية غلاة دعم المريع هدا تعزيز عل الأمثلة ومن 
أودعم حلال من مباثرة وغم ماثرة بصورة الإسلامي أعالإ ال 

حزيرةل الساند الثر للمنهج الناوئة والهيئات الجالس ناسي 
ؤإحلألالمعتدل! الإسلام وأهداف مسميات نحت وغرها الحرب 
ممارساتالمثال سبيل عل هي ك،ا والعنف! الحرب محل الث-لم 

،،التحدة١٢العربية بالإمارات الحكإء محلى ومواقف وتمرمحات 
دعمهاق اليمن ل المتحرقة الموفية خماعات بعض واقع هو وكا 

المشبوهالحركات ووضع اليمن، ل الإيرانية والياصات للحوثي؛ن 
كولناف فح لحركة المكشوف الأمريكي الدعم حائل من أكثر باكي 

الٍارسةبعدم أهدافها تأكيد عل السابق ق حهدآ تأل لر التي ركيا تل 
ومعالمحتل مع نتعاون الإسلامية الفرق من  ١٥^،٢^لكتها اليامية! 

الانقلابمحاولة ق حديئ، كإ تقويضها ق الأوطان وحدة أعداء 
•٢٢* ١ ٦ يوليو ١ ٥ بتاريخ الشهرة الركي 

المتعصبالغرب تمكن المنهلقة ق المريع دعم من يعد ومما 
ياميةالالكيانات داخل المملمرفة واللييمالية العليأنية للتوجهات 
البحثيةوالمراكز والتعليم الإعلام ق تمكينهم حلال من ومحتمعاما 

علوالعمل الإسلامي ااعالم داخل الفكري المريع تصغ التي 

الثالثحافء-ثبم ي المريع، صناعة ل الفكرية والخروب الأنفان وتحيد توظيف عن اطرت ( ١ ) 
لكربع(.اياثرة وغير الماثرة )الصناعات محوان: نحت الكاب. محنا من 

كتاب؛ي الإسلام. العال! عل الصرنية حهلر عن اكثر ومافية سياسية معلومات اطر )٢( 
التال؛الرابمل السعودية(، العربية الملكة أمن عل وخطرء الميام التصوف رشكة 

htlp:/A)itJy/2aVb7ZB.
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وقيمهاالإسلامية الأمة دين عل دخيلة فكرية تيارات صناعة 
ل؛محرج لا مما دلك وعثر جهودها، وتشتيت انشقاقها لإحداث 

والسياسية.الأمنية الموصى صناعة عن مالأته 

مركزاكال سيل عل والثقافة الفكر ميادين ل الدعم هدا ومن 
نفهويعرف له مقرا دن من يتخذ الذي والبحوث للدراسات السيار 
متخصصمستقل مركز هو والبحوث للدراسات البار ُلمركز بقوله• 

الفكريييعدييا عموما، الثقافية والظاهرة الإسلامية الحركات راصة دل 
الإسلاميةبالحركات خاصا اهتإما ا،لركز يبدى السيامي، والاجتاعي 

الحركاتبدراسة ^٦٣ كإ وأفكارا، رمورا وممارسة، فكرا المعاصرة، 
الحيشءل١،.الواغ ق حاصرأ تانرها ظل متى التارتني الطائع ذات 

المثموهة،الوارم حول النقد من لكشر المركز هذا يتعرصر حيت 
مركزابوصفه وتمويله، إمكانياته وحول حوله تدور شبهات ل ظل 

المركزيتهم كإ ا مهجنة ونسخة عربية بسحنة والستشرني للأستشراق 
المعتدلللإسلام والإقصاء والتعصب، الكراهية وزراعة بالتحريض 

كإالإسلامية( الحركات ودراسة والتقسيم، )الر شعارات نحت، 
هىمقالأتمسالاقدينلهرأ،.

رايسليرا كونيا الأمريكية الخارجية وزيرة أكدت السياق هذا ول 
٠ديسم،ر ق يوصت الواشتطن صحيقة ل لها قال مل  هذهعن  ٢٢ ٠٥

والبحوث.للدرامات ادب1ر الركن الإلكروبي الويع انفلر• ، ر١ 
المثبوه؟!جار( )ممركز ■_ تعرف ماذا بعنوان؛ بحث العليان، اض همد أبر انظر؛ )٢، 

littps://saudi-socicty.blogspotاكال: الرابط ساب، العودي المجتمع مويع 
com/20ii/i2/blog-post_24html ، ثار،..•ال)مركز العربا، الخزثرة محدونت دانظرإ

■٢٢• ١ نراير؛؛  ١٦ظر؛ح انم؛للاتشاراتالإُاداب(، العض 
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أفكارحرب ل صالعون ءاننا نالت؛ وفيه للأفكار، الخفية الحروب 
قاله نفالسياق وق حيونيءارا،، حرب ل متخرطون نحن مما أكثر 

صحفيمزتمر حلال بلم توق السابق الرطانى الوزراء محلل رئيس 
إداراتلتوحد حان قد الوقت »ان : ٢٢•  ٠٧/ ٤ /  ١٧ق عقيم 

إذاالأفكار، حرب ق النصر تحقيق أحل من البحيطانية، الحكومة 
مزمواأن فعليكم الأعداء، أرض إل الحرب تنقلوا أن تريدون كتم 

١١٢٠٦؛أفكارهمودعايتهمإلحانيحهزيمة
الصرلعوصناعة الأفكار لحرب الغربي، الدعم هدا عل الأدلة ومن 

تقاريروهى النعاقبة، الأمريكية البحثية راني تقاريرمحوصة ل ورد ما 
يسمونهما وJبتى إ الفكرية التعددية يسمى ما أوتار عل باللعب، معنية 

بالإسلامالإشادة وفيها الشركاء! وصناعة الحضاري! الإسلام 
توصية:ورديت،  ١٦وتوصياالتقاؤير هده حك، بل وزعإئه! المحول 
الصرمحة.العبارايت، من وغيرها ، الصولء المدهب، مكانة وتعزيز 

الدولل الانشقاق لحركامحت، المباشر الغربير الدعم صور وتتضح 
لكولن اض فح لحركة الدعم حلال من عمل~ -كمثال المنهيفة 

العلاقةضالرونةلإنالأد1نوالأفكار!و؛التال 
شثكايت،)بناء راني لموسسة تقرير ب، وحالغرب، ْع الشبوهة 

اشفح التركي الدبي القاند رريشجع ورد: وفيه معتدلة(، لمة م

موعؤياصهم، الأمريكان باص دن الأفكار حرب يعوانت مقال عدالعزيزكامل، انظر• را، 
hltp://www.saaid.net/Doat/kamcl/i7.htniاكال: الرابط مدالقراد، 

_.ا>جعIU)آ(اننلر: 
الذيالإسلام الغامدي. اث عبد بن صالح الساب. للصرب اإغربي الدعم عن انظرن )٣( 

النرب،ص؛\/أ-؛>-آ.يريد، 
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تفيديعارض إنه حيث العتدل، الحدث المحول الإسلام كولن 
الإسلاميةاللوائح معفلم أن إل مشرأ الإسلامي، للقانون الدولة 
الحكم،بأمور منها القليل وتبتم للأفراد، الخاصة بالحياة تتعلق 

الإسلامية؛الشريعة تنفذ أو تملق أن ببي لا م يعتقد كإ فالدولة 
ينبضلا بعينها عقيدة ومتهللبات فقواذ١ن ثخصية، مسالة الدين لأن 

تمثللا وحركته كولن أن وْع ٢، ككلاا١ السكان عل فرصها يتم أن 
محاولالخرب أن إلا ضرئ، عن عدا ركيا ل الإسلامي الانحاْ غالية 
مثال.كخيار السلمن عل النموذج هدا فرض 

السياسيةالأحداث قوة خلال من الغربي( الدعم هدا ويأكد 
كولنحركة وخلايا £و\ءد صنعتها التي المتعاقبة السلبية والأمنية 

مممالحهكانت والتي بما الإصرار حدف التركية الحكومة داخل 
الخلاقةصفو عكر ما  ٠٢٢ ١ ٢ فبراير مند الحركة صنعن، حث معها، 

ومنوالحكومة، والرلمان والشرطة القضاء ق كوادرها خلال من 
خلالمن أو القائمة، والتنمية الخيالة حكومة لإسقاط محاولأيتط 
الإعلامية،الصادر بعض حب الحكومة عل للانقلأب التخطيهل 

قبلخاصه تركيا ق للأستقرار قلق مصدر كولن حركة وتعد 
.٢٢ ٠١٦يوليو ١ ٥ ينارح تركيا ق الفاشل الانقلاب 

لهركة،ا هده عن سبق ما عمليا لوكد الانقلاب هذا أحداث وتأبي، 
التصرمحاتصدر'ّتا حيث، الوازتم،، الكيان تركيا ل يمي ما أو 

محاولةل عمليا ورئيسها الحركة صلؤع بتأكيغ. التركية الرسمية 

الرابطمنها، الغرب وموثف كولن حركة بعنوازت مقال الغامدى، اش همد ين صالح انفلر• ا ١ ل 
.http://goo.gl/5S6Y3t ;^١
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الأمريكيةللحكومة التركية الحكومة وطمن العسكري، الانقلاب 
رتورطه١ ثبومحت، يعد إليها تسليمه 

بوصوحتشر والمشورة الثه؛رة راني مؤسسة تقارير ومقترحات 
إليدعون أفراد أو محموعة أو حركة أي اندة ومدعم إل وصراحة 

العربي(العال؛ j( للعلمإنية الغرب دعم مثل العتدلإ الإسلام يمي ما 
المدرسةأصحاب من Jاكويريين يسمون من ودعم والإسلامي! 

الأصولثغ،•لمواجهة )المشايخ( التةليدين العلمإء وتشجيع العقاليةإ 
التقريرتوصيات ل والتأمل الإءلأمإ ؤ، للأصولي؛ن انتقادات ونثر 
داحلالفكري والنزاع الشقاق يزؤع بمومحاته الغرب أن يدرك 

/والعسكري؛ السيامي الصر؛ع وبالتال الإسلامية، المجتمعات 
تداولاعلميه يهللن، ما أو الصحح المنهج يتعرض هدا مقابل وؤ، 
شرسةممنهجة حملات إل الإسلام فهم ل المالح( لمؤ ال)منهج 

جهاديةحركة ولكل بل النهج، لهدا والشيعلنة التعمد، التشويه من 
وعقيدتهللأملأم معادية عالمية ودول، جهات من وذللمثا صادقة، منية 

تنفيدj( أدوايت، ؤإقلميميا محليا المسيسة الأطراف، بعض تستخدم 
معدلحي، وأكثر أكثر هو ما إل مؤهلة الحملات وهده ، دلالثأا 

ومؤسساتهالمنهج هدا عل الدعائية الإعلامية الحرب وتثرة ارتفلع 
ثبيقطوصغوطاتيا، الغربية المهلال_ط حجم تزايد ب، وحورموزْ، 

الخزيرءتركا، ل الفاشل الانقلاب محاولة ق كولن اه نح ■نجاعث أردرغان توعد ص اتنلر: )١( 
.littp;//bit.ly/29FVg0fالتال: الراط . ٢٢•  ١٦يوليوتاريخ٧١ ث. 

صرا٤يريدءالغرب. الذي الإسلام الغاماليط صالح ت انظرتمرق. )٢( 
محابوانظركذلك،: الخزي، خمس للتح الخدد( محاب)الد،راووذ> ا،كال، سيل عل انظر: )٣( 

الثرؤعحول ولواه دراساتبم ّ الخزي يْناح بن حليفة الشيح •• الصحوة من )شاهد 
لومي.المحمد -اليف اللمرال( 
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ودورالدعوية وموسسأته التعليمية بمنامحه المهج همذا تحجيم 
تعدولا ومآلأتبا اهدافها هده أن والحقيقة ورموره، علعاته 

الفكريةومناعته العقدية سيادته ذاته للإسلام استهدافا تكون أن 
الدراساتبعض إليه وصلت ما حسب الأحلاقية، وحصانته 
لالصحح المنهج وأنه المنهج هدا عن اطلوصوعية الغربية التحليلية 

ُهمالإّلأمذاتهااء.
وءالٍاوهومواته ودوله للمنهج الاستهداف هذا يؤكد وتما 
"٢٥)بتاريخ التعقد الشيشان عاصمة ل جروزل مؤتمر ورموزه 

بقيادةالتشكيك ق مكشوف رومي بدعم ^ ٣٢ ٠١٦أغحلس ما٢ 
للأمة.وألخ،اعة ا'لئة لأهل العالية الثر الإسلام 

دولأإليه النتسين عل والضغوطات النهج عل الحملات وهذه 
والإسلام،الغرب بين لكريأ أكثر متاحا يمنع مما بحدذاما وشعوبا 
يكونحيتإ ولامحيإ وحكوماتها، الإسلامية الشعوب محيإ؛؛ن وأحيانا 

قالإسلام أمة تتوانى فلن وبالتال الضغوؤل! نبذه الحكومات قبول 
وسيادما.وقتمها ما وعقيد ودينها حقوقها عن الدفاع 

حسدداخل الفكري الانشقاق صناعق عن أمثلة من سبق وما 
الصرلعزراعة فتها يتم كمء سماذج من قليلا بمد الإسلامية الأمة 

اليامحي،للتفتست مقدمات الفكري التفتيت حيت، بقوة، ه وناسي
منمومرا يعد ما وهو الحغراي، التفتيت، هي فالنتيجة وبالتال 

الرؤية.هذه عنها تتحدمش، التي الرحلة موسرات 

بريءسان كارل، للصف، الإسلام نهم j المعح الهج دانه ايلفي الهج ص م ا '
والتغريب.الثورة ض اللمة ممل ~ الإسلام كتاب 
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ْعالمختلفة الفئات هذه مع الحوار أن هدا مقابل ق يناكد ولدك 
رصعواقد لأنيم وصرورة؛ واجب عنها المنشقة أو الإسلامية الأمة 

الإسلامية،الأمة حد داخل الصراع صناعة ق أذرعه هم أنفمن 
الانشقاقمحاطر وتضح أكثر الحقائق تتكشف الصحيح وبالحوار 
أمامالصراع 'لمرل  ljuوالصواب، الحق لمعرفة الخوار وهذا الفكري، 

،،i،j،ijالمعنية الإسلامية والشعوب، المجتمعات من الثالث، العلرف 
الصراع.هدا أٍلراف لدى الرهان عليها اش وهي 

والقسيم؛مشروع عشر/ السادس الوقر 

العربي(الحالم لدول، أكثر تمزيق عل الحمل المرنع موسرات من 
خرامملأن واعتبار السابق، من أكثر منه القسم سقيم والإسلامي، 

منالتقسيم وأصح التارنحية، مدتها انتهت، قد بيكوآ )محايكس 
موسراتمن يعد مما وذللئج المنهلقة، أعداء لدى المرحلة ملمإت 
j(الأمريكي الحلم حقيقة التفتيت، مشاريع ؤيزكد وصناعته، الصراع 

وم، ١ ٩  ٩٣نسختيه ؤ، والحديد الكبم الأوسقل الشرق مح3لهل تنفيد 
صناعةمن هدا j( وما موعده، عن شل خر التاء ل فشل الذي  ٢٢• • ٣ 

الهيمنةتعيل تقيإت وهم، باكملها، التهلقة لحغرافية حديدة لحراممل 
مشرؤعلتجهض حديد، بأسلوبط وربإ حديد من المنهلقة عل الغربية 
بعضتعزز مما الحروب، أن إل إصافه ونهضتها، الإسلامية الأمة سيادة 

الاقتصادية(،)الحروب، يسمى ما وهو وتحتكها العالية الاقتصاديات 
المعادنمن يكشر بكرأمحتفغل يزال، لا العرنج، ١^١٤٢ أن اعتبار ْع ولاميإ 

وسرقتهالها الغرب، نهسإ سيزداد التي الاقتصادية والفرص والثروات 
للمنعلقة.حديثة وحدود حديدة جغرافيا قلل ل السابق، من أكثر 
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انمهيوقالمتشرق كتب وحقيقته الشيم هدا مثرؤع وعن 
علالمسلمن بلاد تفتيت إعادة إل ودعا حطط بل لؤيس، برنارد 
كياناثلاثتن من أكثر يإصافة وذلك ومذهبية، وعرقية دينية أس 

للحيلولةكيانا عين تإل الإسلام عام يقترب حش حديدأ، سياسيا 
الغربيةوالبالة الهيمنة ولبقاء ووحدتيم، المسالمين مضة دون 

الإسلاميالشرق من الغرب حا يتترس التي إّرائل أمن ولفان 
٢.الإسلامي١ العانر أمام له نجاة طوق ويعتيرها 

عاممرية ة بجلالأمرياكي الكونغرس عل هلرح والشروع 
قرويةللتنفيذ، الناصب الوقت ل تنفيذه ليكون إقراره، وتم م ١  ٩٨٣

إجهاضأو الإسلام لأمة الوحدة للفكرة إصعاف فيها لويس برنارد 
ليكونالتعددية عنصر تحويل إل نستند وهى ، — زعمه —حسب لها 

فالغربالغرب، ل الحال هو كإ ومنعة نوة مصدر لا صعق مصدر 
يتمالعربية الحالة ل بينإ قوة، مصدر التعددية أن عل يصر ما دائإ 

خدمةودلاث< وتفكيك، تقويفس عامل لتكون التعددية توظيف 

واكه؛وفلى•الأٌريكي للمشروع 
التقسيممناخ أن نوله— —ى يؤكد المثرؤع -رالا ولويس 

يامحيالالكيان ثماسلن، يقمن حقيقي مدل محتمع هناك فليس مهيأ، 
ولاءأو المشتركة الوطنية بالهوية حقيقي نعور ولا المعنية، للدول 
عدمإل يودي المسؤولية ل الشراكة عدم حيث، )الأمة(، للدولة 

صم ١  ٤٤٣ الأحاء. الحدي، الإ،،لأميين ءصمس الهويريتي. عداه ولدين يتصرف! انغلر )١( 
الإسلام.لعال الضيت حيل عارة صد عن: نقلا . ٣• 

بتاريخالاثممادية صحغة عن: نقلا  ٠٢٩ص السابق، ارجمي بتصرف: انفر )٢( 
ام. I٤٣٢/؛/
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،.الدولة١١تممكك الحالة هدم وق والوطن، االدولت والولاء الأنتاء 
وزارةمحلة أن لويس لشرؤع التمميد خطوايتح أو الصدى رجع ومن 

وفيهم، ١  ٤٢٣آم/ ٠  ٠٣حزيران ل النثر أعادن، الأص.بكية الدفاع 
العراقحول عنه الحديث سق كإ جديد، من العربية للخارطة يم تق

الملكةدولة الممجم مشروع يستثن وإ وغرها، واليمن وسوريا 
أودؤيلأت يثلأيث، جديدة حراممل لها وضع التي السعودية العربية 

الخاصالمنرؤع نثر يتكرر يزال ولا ا، متعددةل بطروحات خمس 
ماذللث، ومن الأمريكية، الصحافة ل وغرها السعودية يم بتق

صحفةنثرته وما رايتإ، روبين الأمريكية الباحثة عنه كثمنا 
السعودية؛تقيم عن تايمز نيويورك 

وكولونيلأندري؛اممتتم،وهومؤرخ الأٌريكي، الكاتب ويؤكد 
Jا١تة،استراتيجيه وأنه التقسيم، حقيقة الأمثركي الحيس من متقاعد 
الكث،ر(،الأوصْل الشرق أجل من أم؛ركا )حرب كتابه ل وذللث، 
ثوابت،من الكبير الأومهل الثرق أجل من الحرب أصبحن، ٠٠قائلات 
الأساس•؛؛،.هدا عل مقبولة وأصحت، الأمثركية الحياة 

نحتلسم الخصة الأرمن مناي مهدرا دااعل،اذ؛ن البيدالمن من الملأ• أن يلاحغل ( )١ 
الأُياتأن ٠تجا٠ااين -ضمان! راما مثلا. عودي الالوطن ل النكريث لممددين اص 
علالقائمة والواطتة الوطنية الوحدة مفهوم تبر تتطلب ولا ٠^٠^•< تعددية لمت 

اصظر،ني.ادنميتكا.الوحي؛ 
.صرما٢—٨٢ الجد، الإملاميقن عصر الهويريتي• اش همد بن وليق انغلر• ، ٢١
للمالالخريطة حول تايمز نيويورك صحيفة نثري تحليلية دراة بممرذت انغلر ، ٣١

http://cutt.us/TuSzاكال: الرابط. الخربيأ• 
اس;الرابط ، ٢٢•  ١٦؛/ ; ١٢بايغ الوطناونلأين، انظر: ، ٤١

htt|>://alwataiLcom.sa/CultuRVN،_Petail.aspx?_cleI
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الإقليميةوحروبه الداحلية مراعاته اليرنج، ااعالم وواح 
انمراشالواير ذلك ومن بق، ما يؤكد السيامي وامتداده 

الكتاب.هن.ا ق مواضعه ل هوموضح كإ ورى وال

يعمقؤإقليميا دوليا المدعومة بحروبه الليبي الواغ أن كا 
وعنالسابق، من يأكر يرواته لنهس، والتفتيتح يم التقاريع حم

الحزاتريةالشروق صحيفة ٠اأذادرتا ومنها! الكتابات،، تواترت ذللئ، 
.مآنلها كشفت، ليبية رسمية مصائر بان ، ٣٢٠١٥أغطن  ١٣ل

و؛التحاويدليبيا، داخل من نحركاته بدأ المنهلقة ل جديد فرني تنطط 
المعنيةالخاليجية الدولة بدأت حث خلميجية، دولة مع الليبي الحنون 

ضباطمن الليبي الحنوب قادة من لجموعه مرية اجتإعات بعقد 
الحنوبعل اليهلرة هو  viوالهد القبائل، ورحال( والشرؤلة الحيثي 

اللم..•■'".
مويععل له مقال( ل هبمرسن،، ديفيد ال^ريطاز٠، الكاتب، وأكد 

استبعدليبيا ن، يقيم غربا دبلوماسي عن نقلا آي(، إبمت )ميدل( 
آهطار،٣ إل لمثا تميم عل تعمل وإيهلاليا ا وفرنأن؛ريهلانيا فكرة 

تحوزأن ل الفكرة وتتلخص التآمري، التفك،ر من نوعا ذللثه معتبرا 
ويفوزالإيهلالي؛ن، نمسب، من طرابلس تكون بينإ برقة، علي بريطانيا 

نائمةالضيم محا> بأن أقر أنه إلا الحنوبية، باياطق الفرنسيون 
حفزأمثال( من لأء؟\ن تح بي

اص:الرابط آم، • ١ ٦ متبِ ١ ٦ بماوخ الغرم، محنت انظر: )١( 
httpU/biLly/zcPUZXR

ارجعالاض.انظر: )٢( 
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لاستقراراiعادية السياسأت هده عن بعيدة ليست مصر أن كإ 
المستمرالاستفزاز عل قائمت الانقلأيية الحكومة سياسة حسثا المنطقة، 

الأصالةوالأوضاع ومؤسساته، المصري للمجت»ع والمع 
وهوالانقلاب، عهد ل الكبثر للانفجار مهيأة مصر ل والسياسة 

العراقبعد عربير جيش لكحر المصري الخيش لتدمثر ٍئ قد ما 
الواغ-يذا ليتحقق تقسيمها أو مصر تدمير وبالتال واليمن! ومحوؤيا 

محلطات—حب المحتل المهيول للاكيآن الأير الأمن تعريز 
الأنباءووكالأت الصحافة كبت ذلك وعن وحلفانه-، الكٍان 
عنومما كثيرة، ومقالات، مارير ( ٠٠٢ ١ ٦ / م ١  ٤٣٧ق العالية 

الأمريكية،حورنال،( ممينح )وول صحيفة اركبت، الموصؤع! هدا 
محاكؤإن سوءا، تزداد مصر ل الاصادية الأوضاع إن فقالت،: 

إصلاحالت،تنفيد عل المرية الحكومة قدرة حول التناوم من حالة 
ناكالإسرائيلية، أحرونويتح( صحيفة)يديعوت وكانت، مريعة... 

أحهلرمع التعامل عل قادر عثر يزال لا المصري الطام إن أيضا: 
•تعبيرها.■ حمستا الاقتصاد وهى الحال الوقت، ل تواجهه مشكلة 

إن١لأحرىت هي نالط الحالية، الإحبارية رويترز( وكانتط)وكالة 
لإنقاذانحاذها ق المرة الحكومة ثنعت، التي القاسية الإجراءات 

شمي،فعل رد لئن الأرجح عل تمر لن التردية الاقتصادية الأوضاع 
ءقباهأرأ/محمد لا قد غاصتؤ، 

النقل■بصندوق ممر استعاة جاءت روبترز( وكالة اروحمست،) 
قالاقتصادية الأزمة وتفاقم التمويلية الفجوة اتلع يعد الدول 

اس:الراط ، ٢٢• ١٦أنمطس ٣ ١ تاريخ ألقامة. يواة ، jyانظر: )١( 
http://bit.ly/2eyKI5K
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مصرياجنتها  ١٣الموازية الوق ق الدولار معر بلغ حيث البلاد، 
الخارجيالدين بلغ كإ البنوك، لدى جنيهاين، ٨( , ؛)٨٨ مقارنة 
ماوهو ، ٣٢ ٠١٦عام من مارس بنهاية دولار مليار ( ٥٣ر )٤ لمر 

مادوه,1ا./سالأجسمالإحمالي«رآ/
علطق وغرها ولسبا ومصر وسوريا العراق عل ينطق وما 

أحرىيإين، تئأو آخر لشتم نتعرض ~ر؛إ~ التي السودان دولة 
.١^١٢٢عن امال فصل غر 

العالمدول تفتيت، ل الغربية الاستراتيجيات انتصار حال وق 
إلالعدوال بمخهكله سينممل الغرب فان المستهدفة والخليجي العربير 
وياكتان،إندونيسيا مثل الإسلامي الحالم دول بقية وتقسيم تفتيت، 

وبعضيوماليزيا، بنجلاديش وتفنين الهند، مستلمي أقاليم وربإ بل 
نيجثرا.مثل لمة المالأغئية ذات الإفريقية الدول 

والخليجبعمومها والإملامية العربية الدول أن يتاكد ومدا 
الصراعأنولع س لكم قابلة أصبحت، الخصوص وجه عل العربي( 

غرافه شاء إذا إلا واليامئة الأمنية للفوصى ومرئحه والحروب 
بعد•ومن، قبل من ف والأمر ذلك، 

السائق.الرجع انظر: )١( 
اص:الرابط ا(م، • ١ • د؛_مير  ٢٩آ-ا؛اهالوازق)محرم  ٢٣تاريخ الري؛؛ننت، انظر: )٢( 

https://vww^arabiya.net/articles/20io/i2
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و«عض\تهاالتارمة القراءة نتائج اولأ: 

وثقاؤةوفكرا -يا، خاصة هوية أمة لأي أن الحقائق يدهيان من 
لهاالأمم من كغثرها الإسلامية والأمة -يا. تعتز وحضارة وعقيدة 
الإسلاميةفعقيدتيا الستقل. الحضاري ومشروعها —يا الخاصة هويتها 

منوشخصيتها هويتها يلغي الدي الاندماج بدلك، لها تمح لا 
بالرغمذللثؤ، شابه ما أو الناعجة أوبالقوة التكافئ غثر لهوار ا خلال 

معالتعايش وأهمية الشركة والمنافع المعرفة تبادل إيإما؛وجويت، من 
الالدي التعايش ولكه الأرض، وعاره وحضاراتيا الأخرى الأمم 
وتييمنالكرامة، وتقوده العزة تسوده الذي التعايش الهوية. يلغى 
الإسلاملأمة والأفتمادية والسياسية الفكرية السيادة حقوق عليه 

الواضحةالحا.داتا فهده الأمم. حقوق من حى ذلك، لأن ودولها؛ 
وهوماوتوجهها، الملم غر الأخر مع الحوار علاقة محم التي هي 

لمعرفةمثل وسيلة إنه حيث، الغريب،، شعويت، مع الحوار أهمية يعرز 
بعض-عن بعضها الهلرقن من الستهلاع قل-ر الصواب، 

أبرزبأن هنتنجتون صموئيل الأمريكي الكاتب، اءرف، وفد 
عندالنهضة ل الاستقلال هي الحفارتين بين العلاقة محددايتؤ 

ومضتها،الشعوب، صحوة عن قال حيث، نحاهلها، وعدم المسلمين 
المجتمعايتخأديان انبعايث، ررإن الغربيةت للهيمنة المانحة ل وحقوقها بل 

غمالمجتمعايتج ل الغرب، فد قوة الذلاُر أكثر هو الغربية غم 
للغربرفض إنه للحل..اثة. رفضا ليس الإحياء وذللث، الغربية، 
إنه؛الغرب،. ارتبهلت، التي النفخة بوية والنالعلمانية، وللثقافة 

عندللغرب التعية ( Westoxification)تمر عليه اصطلح لما رفض 
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الغرب،عن التقافية الاسقلالية اعلأن إنه الغرية. غم الجتمعات، 
نكونأن نريد لا نحن ولكن نتقدم، أن نريد نحن فخر؛ عبارة إما 

أنتم«راآ.
الاستقلالل الأحرين بحقوق غري كاتب من الأعراف رث٢ذا 
والاقتمادية،السياسية تبعيتهم عدم ويالتال والثماق، الفكري 
وصناعةحضارته استعادة عل دينهم بقدرة الإسلام أمة وبايإن 
حقيقةتنكشف الأمم من ولغيرها الإسلامية للأمة الحضاري البديل 

الأحرى،للأمم الإنماء عل القائمة واستراتيجياته الغربي( المرنع 
لدولالمس،لمانلى عند الآمول المستقل النهضة مشرؤع مناوأة خاصة 

وثعوبه.الإسلامي العالإ 

عنعالمية نتاج من الكتاب هذا مباحسث، ثنايا ق ورد لما وإضافة 
يل:U الواضحة الإضافية التا'ج أبرز فان واسماع، المافسة 
انمدو!؛الإسلام الأولى/ ااسحة 

الإسلاممع صراعه أو حواره ق الغرب أن إليه التنبيه محير مما 
التعبديةبشحائره الصديق! الإسلام بقبول ي،اذع لا دوله بعض أو 

.٢٠١صى ٠ ١ ط الحضارات، صدام هنتتجتون، صموئيل انظر! ( ١ ) 
بالمأمول اكهمة( رمشروع أن الحاصر العصر هدا ل ءربي ومواطن ملم كل يقلق مما )٢( 

بدأالنهلقة ولدول للمسامين والسكرة والقافية والأتتصادة الياسية القوة إعداد حول 
حاجةلأن نظرآ الإصلاحية الطالب ومبادرات والفكرية العلمية الملروحات ل يضعف 

نفسيا،وحماية اليقاء( )معركة ل مالحث أصبحت الأسف- —مع والإّلأمى الخربي *،!؛ ١١
ؤيمكنوصيادتبا، توتها وفقدان الأمة صض سبب ما هو المثرؤع هدا غياب أن ولاصيإ 

والماليزيةالتركية التجربة من والإملأمى ١لمبي اأعالم لدول والقوة النهضة بناء ل يستفاد أن 
جوابأبرز وعن والأتممادي، اليا-ي نظامها ل حاصأ اكت،الها- عدم من "بالرغم 
القوة.إعداد وحيار الدول الممّإع ف القراءة تمكن الامزاتيجي ال-روع 

٤٠٠





قالسلطة بمانعهم الذي الإسلام الأحر. للأسلأم هي وعداءهم 
بمانعهمالذي الإسلام أحرى. وقتم مثاليات عل وبمائه العالر نوحيه 
أنيريد الذي الإسلام الحياة. حركة ق قدم موقع ه لفويْللب الا.نيا 
أحرىوناذج الممامل j أحرى ي ويرّبى آءر• ثقافنا شارعا يشف 

والأخر١٤بالعلم ينهض أن يريد الذي الإسلام والفكر. الفن من 
والعدوانوالغزو لهل التغر أحرى لغايات ولكن والكنولوحيا، 

الإصلاحيتجاوز الذي الإسلام السيامي. الإسلام واليهلرة. 
واكغيثرالحضاري والإصلاح الاحتإعي الإصلاح إل الفردي 
هناصروس. حرب ؤإنا ساح هامس ولا مساومة لا هنا الكوف، 

قوىمن الرصاص يأتيك وقد الرصاص. عليك الكل يْللق سوف 
ا((أ١،.نفه الإسلامي ١الدك داحل سياسية 

منجعلت الإسلامية الناقة عنصر أن محمود ممعلفى ويزكي 
منافسة،قيم أو حفارة أي إقمحاء ق قويا ممارسا الغربية العقلية 

أيترفض لحة، مقلعة إل الأن محول للحياة الغربير ®المهل قائلات 
بالإسلاممحرج أن محاول من كل هوئدر والصدام ّ. أوبديل. منافس 

الصوفية؛ا١التكثة حارج به ويسعى السجد دائرة من 
الغربية؛الحفارة الخبثر إدريس شخ جّفر الدكتور ويؤكد 
حقيقةوائنعلن العاصمة ل الفتوحة الأمريكية الخاْعة وموسى 

استخدامهمحلال من بشموله للأسادم الغرب متعميي عداوة 
الإسلاممن اكخويف سبيل عل السياسي( )الإسلام لمْللح 

اليوم،أحار مطايع القأمةت القادمة، والعوكة اليامحي الإسلام محمود، ممطفى انفلرت ( ١ ) 

ا،لرجعىضابل.)آ(م:
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الغرب:أؤللمه الذي اكهوم هذا عن قائلا منه، والانتقاص 
باكستانوق العرب؛ا العالر ق انتشرت التي الإسلامية ااالخإءات 

إسلاميةدولهم تكون أن تدعوإل وغرها وماليزيا ؤإندونيسيا والهند 
/١١ايىمالإااأزل ب،ا تحكم 

ومنالإسلام مع وصراعه الغرب عداوة عن أكثر وللتأكيد 
متطلياتأن بحيادية أكد حليقة نبيل الصرانر فالباحث تمثاله، 

السياميبسقيها والصهيونية الغربية والسيادة الهيمنة استراتيجيه 

ققال ومما العالم، ق والمرنع العداوة يصنع ما هي والاقتصادي 
غرب،باحث من أكثر إليه أثار حدأ، مهم أمر رايبقى الصدد: هذا 

لدبما)كراهيةوكان الغرب ْع منافسة ق كاك القنيه الكتلة وهوأن 
بعدولكنها لويس، برنارد الثهثر الروفور يقول ك،ا للغرب( 
٢٢٠محيتمبر ١ ١ أحداث  قوفيتي الللاتحاد البديل أصحت،  ٠١

علالتوكيد ينبغي يل محير، عليه بناء الدولتزإ الككن صرلع 
مالاستيعاب للمنهلقة استراتيجيه الحيو الوضعية ق أساسية أمور 

وتطوراتمحولأيت، من محوي سوف وما حاليا، محري وما حرى، 
آنق كونية اقليمية استراتيجيه سياق ق وذللث، ودراماتيكية جذرية 

تحقيقها،يراد كرى أساسية أهداف ثلاثة وفيها استراتيجيه( )ماكرو 
النهودواستبدال التوسهل رق ث دول عن السني النقود إراحة أولها: 

المنطقةل طيم، كجم إرايل إدماج وثايهات به• الشيعي الإيراق 
أفضلالعراق شذ عل السيهلرة وثالثها: كونفدرالية، دولة صمن 
التقديرات(آخر مي، يحبرميل مليار  ٣٨٠)العالم ق نفط وأغزر 

أكتوم١ ٥ بمايخ الإلكترونية، الأمة صحيفة السياسي، الإسلام إدؤص، شيخ جعفر انفرا )١( 
http://bit.ly/iWHubeaاكاو: الراط ، ٢٢• ١ ٤ 

٤٠٣



أميركاسياسة مهم وء|ذا برميل(. مليار  ٢٦٥السعودية )احتياط- 
المئعد-رإ والمهل الأنظمة واحواء إسرائيل، مصير لمنطقة: ال 

وباليدالخلج، ودول السعودية اليمنى باليد السواء عل والشيعي 
إلاأعجس عل لعربي( قفل ولا إ الإقليمية وتوابعها إ؛ران اليرتم، 

بالأسلامءرا،.

الرأياستطلاعات شن، الغري، العام ارأتم، تقليل واقع ض لذا 
لوحتى الإسلامية السياسية الأنفلمة تؤيد لا الغربية الشعوب بأن 

الغربيةالأسممللاعات من اتضح كإ الاقترنع! صناديق -٦١ جاءت 
حمي،بالعكر همكم بان الانقلأيية المرية الحكومة تأييد ترتم، اش 

الرأيبامتطلاعات المعنى إلينا؟( ينفلرون )كيف كتاب j( جاء ما 
انتخابمن وشهرين سنة وبعد ٢، ٠  ١٣العام ارق وفيه• العالمية، 

منودعمه بانتإئه معروفا كان( والذي لصر، رئيسا مرمى محمل-د• 
بدايةق عليه الانقلاب من نهرين وبعد السلمين؛ الإخوان قبل 

معارضةنتائج أظهر الن-ي (، Pcw)استْللأع جاء  ٢٠١٣يوليو 
حسن،لصر، السلمن الإخوان حماعة لقيادة الأمريآكي العام الرأي 
مقابلممر، بقيادة الحيس يقوم أن الأمريكمن، من -/( ٤ ٥ ) فمل 

الإخوانحماعة تقوم أن الأفضل من أنه يعتقدون فقعل ا./( )١ 
لقيادةمؤهل عثر منهإ كلأ أن يعتر •/'( ١ و)ه مصر، بقيادة المسلمين 

قائمةالغربية المجتمعات عامة لدى المخاوف فإن وليلك، ، ٢٢مصراال
الدعائيالإعلام من نانحة لانطياعات السياسية الإسلام فعالية حول 

.١١٣-يلخلفت.اسهدافاملالتق،)١(انظر: 
امتطلاعاتق والملمون الإصلأم .. إلما؟ ينظرون كيف رمان، أبو رصوان صامر انظرن ر٢( 

.٢٠١ص ، ٣٢٠١٥والدراصات، للبحوث البيان مركز الرياض: العالية، الرامح، 
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(ل١ا!Propaganda))الروشدا( 

 ^_J| ا|مفدوحةأ;الحوب ارثأنيةر

معطياتق الواردة الواقعية القضايا من ذكر لما انانية القراءة 
التعصبحجم من للباحث علمية صدمة لها كان السابقة الماحث 

•الصرمحة اللغة تبده والمسلم؛ن للإسلام الغربية والكراهية والعداوة 
وقدسدوحمعاء. للبنرية لام والالعدل تشد لن مفزعة نتيجة وهى 

واللامالتعايش مزاعم وبين التيجة هدْ ؛؛ن واضحا التعارض 
منللحل أحرى روية هناك تكون لا أن يعني لا هذا لكن وأمنياته، 

وقيامهوالحرب اللم ق طبيمه تحديد يممللب الذي الحوار حلال 
أحياناووجوبه الحوار أهمية عل التأكيد أن وك،ا صادقة، مبادئ عل 

خيارفان الكتاب، هذا ثنايا ق ورد ما وهو أحرى أحيانا وصرورته 
تقللا كذللث، أحرى نتيجة بقوة ومقاومته الغري المريع مواحهة 

الكتاب.هذا نتائج من وهما أهمية، 
منكثر مع الكتان هذا ل تارنحية مع.هليات من ورد ما إن 

وزيادةالمريع لنمو ح2لرا انعطافا تعد السياسية المؤثرات 
يقوماالغربية الحكومات أن يؤكد بحضه أو ذلك أن خاصة الحروب، 

عنوللع١لم لشعو-با العام الرأي تضليل تمارس والإعلامية التقنية 
أنعل علاوة محاربة، وليت، محاربة أما وتصويرها ودوله، الإسلام 
لم؛ن،البحق عنه يصدر ما تحاه بالا يلقي يعد لر اليوم القوي الغرب 
أوأفراد من إرهابية حالات وحول عن المسالمان اعرافج س بالرغم 

دراصةالدول' ايحتمع ل ايظم الإرهاب عيدا ين-ناصر بن يتمردن انظر )١( 
اكال:الرابط (، ٢٢• ١ م)ْ ١  ٤٣٦ناف، الأمر جاف الراض: ثارنت، -اصف 

http://g00.gl/higSkD.
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إملامية,حكومات أو دول إرادة من ليس لكن محموعات، 

0عأو الغرت، حكومات مع الطروح الخوار أهمية وتتاكد 
ابديةيتهلاو_ا الغربية النعوت مع اكوح الحوار حيث شعوبه، 

فالحوارالتضليل، صور برقع الشعوب لتحييد والأستمرارية 
أوالإحقاق ل الحقيقي الرهان هو الغربية النعوت مع الإسلامي 

التجاح.

حكومة~؛قيادة التعصبة الغربية الحكومات أن والواضح 
القائمالحوار عمليا ترفض الغال_،— ق الأمريكية المتحدة الولايات 

فكرةمن التخلص تسمملح لا فهي الموى، التكافؤوتعادل مبدأ عل 
بتعصبهوحديثه قديمه الغربي( العقل مكونات من هي التي المريع 
الحالية!وهيمنته أوبحلهاتيته اليامحى، ؤإنمائه الديتي 

الشابأبوالقاسم التونسي الشاعر الحقيقة هذه بحفس عرعن وقد 
بقوله:القدس( الثعبان قة صيدته)فلقق 

همكدوبه حقيقلام الاءإن 

ابالخاللهب، مة فليل والم

القوىتعادلت إن إلا دَل ءلا 
ابيالإرهانى(ا(رأ/ومحادمالإرُ

يعفسسإها بل مفتوحة، حربا يريدها التعصب *بدا والغرب 
الإسلاميةالأفكار صد ، را؛عةلعالميه حربا الحروب متعصي 

التال:الرابط أدب،ا موقر ق كامله، القصيدة انظرت )١( 
http://www.adabxom/modules.php?name^3

حيصءمايقأ الأمريكية الركزية الخائرات وكالة رتتس ذكر ، ٢٢ ٠٠٢أيريل من الثاف ق رأ، 
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يريدهاذاته الوقت ل فإنه حربا، يريدها -مذا أنه وكإ والسلمن. 
شاءمتى الحروب، ممارسه هدا ليمنحه المحل، العتدي يقوى سلاما 
شاء!وكتفا 

ونقولأيتف،تصرمحايتذ من اكالث، المحث، ل ورد ما إل ؤإصافة 
بعضفإيراد مفتوحة، الغربية الأيديولوجية الهرب، أن تؤكد معظمها 

الغربيةالحري، هده أن أحرى مرة يؤكد التصر-محامن، من الإصافامت، 
أتإليللم،ىثا علمية نتيجة وهي دعاوى، وليست مشاهده حقيقة 

اللم،ن.غير من الأحر كراهية عل مبنية 

)الحرم،الحمسن صالح مقال ل ورد ما التمرمحايتط هذه ومن 
سكرتيرتصرح استهر الشيوعية انهيار ءءففور للأيديولو'جيةآ• 

الإسلامبحلول (؛١؛ Willy claes)كلأس ول الأطلمي شال حلم، 
الإسلامسمية وبدأيت، وغربيه، شرقيه للغرب، عدوأ الشيوعية محل 

الشيوعية*.الأحمر العدو الوجود عن غاب، أن بعد الأخضر العدو 

الدوليةالأمنية الشؤون منتدى ق أنه الساك محمد الدكتور ءاونقل 
لالأ٠ريكيا الحرب ونير تتجمح، ديك ربع م ١  ١٩٩ عام توخ مل 

٣١٩ ٩٣عام ز وأنه البديل، العدو الإسلام شعار الأب، بوش عهد 
الجلمىجيتجرمش يون آنذاك الأمريكي، النواب بمش وجس دعا 

توجهوقئ نوات لستمر رائعة حرب ز دحلتؤ التحدة الولايات بان ًوولرى؛ 
_؛ان ان عيكم والحذر•■• الملق من د ئاتلأ؛'لا عودتة والممر إل خطاب 

الرابعة،للمرة السين منان ماك، عل حرب مسيرة ل يل-حلرن وحلفاءها البلاد)اعريكا( 
التال•الو؛غ انفلر ورعبيلين*، خوف محاصرون أولتك ألجانب، وبانتا 

http://www.newsmaxcom/archives/artides/2002/7/24/23M53
اس:الرابط تلأس. )ا(لودسالأودتءنالحزال 

http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
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الإّلأمة«لا،.اكولمارية لحاربة كاملة امتراتيجية وصع إل 
بوشالسابق الأٌريكي الريس تمريح العالم سمع فقد رروأمحرا 

الأيديولوجيةالخرب باما الإسلام صد حروبه يمنا وهو الابن، 
والعشريزؤالحادي للقرن 

الولاياتحرب إن قاوت فقد كلأركل٢، ويل الخترال ؛؛واما 
الإّلأماالم.عل حربا كانت الإرهاب صد التحية 

ثا-رهاوما التمرمحات هدْ وحول بعدم جدلا الافتراض وعل 
لألفافلأحرى محتملة معان وحول أو الكتاب، هدا ثنايا ق ورد مما 

أوالأقوال، كلك تبمشيرية تقبران تلمس أو التصرمحات، هده 
معالعداية الغرب دول ا موافقفإن ومفهومها، حقيقتها عن صرفها 

هده~بوجود أويعفه وهدا الافآراصر. هدا يؤكد مما ودوله الإسلام 
وبالكراهية مكونات عن النتائج يعزز مما أوءدمها~ التصرمحات 

مقولةيغلِ_ا فمن ذللث، ومع التعمية، الغربية النقية ل المرنع 
العلميةالحقائق تبقى ولكن أدكه، له محي وف< فالغربي، السامح 

الميهلرة.العاؤكة أو المغالطة من أكثر والسياسة واكارمحية 

الشالإسلام( إل الإساءة ل.؛ب الإعلام ):ور الخمض: مالح النخ ورنت انظر: )١( 
عنوازتتحت ، ٢٢* ٠ ٩ عام الممن، ~ منعاء التعقد الإملامحي رايطة مؤتمر ل أشت 

للدين.والإساءة التعبثر حرية ُين العاصر الإعلام 
حربو المحالف نوة عملمة قاد الذي المقاعد الاهريكي الخنرال هر كلارك: يسل )٢( 

عامالددمقرارر الحزب عن المتحدة الولايات ونامت عل المنانة حامحى والدي كرسوفو، 
٢٢٠ المال:الرابط عل ، Witcipcdiaالرقمية الموسوعة ق المعلومات من مزيدا انفلرت ، ٠٤

.^Id AVesley ؛http://en.wikipedia.Org/w

المال:الرابط الأيديولوجية، الحرب بعنوان: مقال الحصثن، صالح اظر: )٣( 
http://cutt.us/tktQ.
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والإسلاميالعربي( ١^-،^ حكومات — حطا — تفاءك ما وممرآ 
لوالسار الم؛ن أحزاب ب؛ن الغرب دول بعص انتخابات حول 
التحيةالولايات ل والديمقراطان الخمهورض وبين أوروبا، دول 

يميما قضايا ممه لا الغربي( الناحب أن متجاهلن الأمريكية 
وثوابنااسراتيجية سامحات هي الغرب محكم ما الأوصئل، ؛الثرن( 

آخردون حرب مع ومالأتيا عمومها ق تتغبمر لا الصالح عل قائمة 
واللمز.العرب مصالح قضايا نحاه خاصة 

الأمريكيةة يامحالم0ت عن الخوال محقر أثار ذلك ؤإل 
مواقفهاوتتقلب الأمريكية السياسة منهج اريتغاّر قاتلات وثوابتها، 

هيهده ولستتج يفهموا! أو وأولياؤها حلفاؤها يعلم أن دون 
مرةكل j( ياق الأمريكي الممنتف أن ل الشكلة وم الش؛كالة، 
الأمسوحليف اليوم، صديق الأمس عدو يصبح بحسث، اعتباطيا! 

يمادقوهب من صداقة ادعوا ربيا بل واضح، سبسب بلا اليوم، عدو 
يزاللا من قاتلوا ور؛ءا بثيءإ اعدوه يلر من مساعدة أو قهل، 

دماؤهمتزال لا من وصادقوا بطنه، ل وطاؤهم يده، ل سلاحهم 
السياسةل الدائمة الثوابت، يمس لا فيإ ^ا وكل يده، من تقعلر 

علالعسكري وتفوقها إمحراتيل أمن عل الحافظة وأهمهات الأمريكية 
يهلرةوالالفعل تدفق وصإن محتمعة، والإمحلامية العربية الدول 

حقيقيةإسلامية دولة بقيام السإح وعدم الأّراتيجية، المرات عل 
،.١١فىأىمكان«

الراطالأءداُث،. ص للامحة بجان بمران; يحث الخراو. نر انظر: )١( 
http://bit.ly/2fbLdiN

٤٠٩



؛iljjlصد الغرب رامتعمبو،ا ينتهجه الذي الناصل المرنع هذا إل 
إليعمي حث المائية، بقوته اغتراره مدى بجلأء يكثفا الإسلامي 

مصادرةومحاولة والمس|دمان، الإملأم صورة لتشويه الوسائل كثيرمن 
حيرالدولية واوساحات، والحقاؤية، الإنسانية وحقوقهم كرامتهم 

ناهد

ظلهنحت، عاش الذي الإسلام بان ناس التاريخ فإن القابل دل 
يريدهاحصومه هع والمواثيق العهود واحترم الملمة غير الأنليات 

قورد ~كءا الأحر ؤإلغاء المربع حل إل تمل لا شريفة منافسة 
يسعىالذي الغرب فعل ذلك ؤيوكد والثاق—، الأول المبحث، 
معرفةق شعوبه حرية دون ومحول بل المنافسة، فرص لتفويت، جاهدا 
منفيها وما الإسلامي الدين وتشريعاُت، ومبادئ قيم عن الحقيقة 
وكرامته.للإنسان وحقوق والتسامح والسلام ابلم 

الصراع:دوافع تفسير الئالثة/ 

لحربالدواغ عن التام التصور يممللمج قضية أي ْع التعامحلي 
الدواسرفمعرفة مستمرة. بصفة القائمة الأيديولوجية الغرب 

سيلعل انظر -أا، الإسلامي ١لعالم واصتهداف الغريية اله.راع نحططات تاكيد عن ١( 
الصراعاتلإذكاء نحيل )أمركا الأوروسةت .لأم الخمعيايت. — الأربعاء بيان الثالت 

littp;//www.albayan.ae/one-التال: الرابط اليان. محلة ال»لا؛ب(. والفتن 

worid/200i-o2-ai-i.ii7074S . الأميركيالخمور ل الخدد الأوسط )الشرق ومقال
>الءلاتنيثومقال )، ittp://s00.gd/nKIljالخال: الرابط الثري. الرماب لعبد الميول( 

littp//:الخال: الرابط سلوم. الحميد نمد الأوسط( الشرق لضيت الأمفى الغرب سلاح 
soo.gd/nYJs • انيآ.الإنللدراسات توبر لرم طانحي( جديد اوسْل )نموشرق ومقال

الوي(الوطن ل الطاشة الفتة تزيع )اعريكا ومقال ، http://s00.gd/S2kcالخال: ارابمد 
.http://g00.gl/6h0ziCالخال: الرابمل الحوشي، لخال 
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الأخرمع العلاقة مسار تحديد عل اعد يمما وتماس2رها والأسياب 
تقولكإ تصوره عن فرع الثيء عل والحكم وشعوبا• حكومات 

الدوافعمن ممرا دون والتاريخ الإسلام، ق الفقهيت القواعد 
والأهداف.

الحربيالفتح أبرزها من التي التارمحة الوروثات ذللن، ومن 
معهجاء فد القح هدا أن من الرغم عل للأندلس، الإسلامي 

كاثحيث لأوروبا، وخصوصا الأهمية بالغة حضارية بتأثير_ات< 
إلالوسيط العمر من الانتقال ق الإنسانية للعلوم جرأ الأندلس 

عنزئزوق، محمود ذلك إل أثار ك،ا الحديث،، والعمر المهمة عصر 
وماالصليبية الحروب الموروئايت، ^٥ اروٌن مائلا• الوروثالت،، هده 

العثإل]الفتح[ والغزو وف، ومب وتقتل نحريب من صاحبها 
الأستعإريوالغزو فيينا، المساوية العاصمة وحهبمار للبلقان، 

إنجلترامن كل جانب من الحديث، العصر j الإسلامي العالم لبلاد 
الأخرى،الأوروبية البلاد وبعض الخصوص، وجه عل ا وفرن

للهم قومي ومحلن بإنشاء  ٣١٩١٧عام لليهود الإنجليزي والوعد 
مثريينيزالون لا النءين القلسهلينين، سكانها حاب عل فلطن، 

أكثرمن الإنسان حقوق أبط من ومحرومين !؛، ١٠١١دول تلم، حمل 
معصراعها ل لإمراتيل المام والمحيز الزمان، من قرن نصفح من 

عاممند خاصة بصفة والفلطينين عامة بصفة لالمسالمينا العرب 
.الإرهاب؛،١ حروب وكل.الئ، عاما، تن من ولأكثر  ٣١٩٤٨

امستي;ض يضع ص ريلأ>ظ• ، ١ والغرب، الإسلام ز؛زدق،، ■حمدي محمود اننلر: ر١( 
إلالأنتاه زتروق عل قامت، كون تل- حيث، الباحث،، من تمعح بمي تال*قوف؛نء 

-كنًول؛ الإّلأم. بدون ءر؛ءا صا الأندلس نح يكن يلم بعض مدلولأت 

٤١١



u )سزاتمان دف كب الدوافع تقم وعن  (Dave Stratman
الحقيقيهوائاع الإسلام أن يعقدون الغرب قادة إن نائلا يعقده 

يامحيالالإسلام ؛؛إن تويقول الإسلام. أرض عل يهلرة الل لهم 
علالإسلام فتموير نموو... أمريكا قادة احتياج تماما يناب 

لالغربي( للامتعإر متقدمة كجثهة إمراتيل دور م نحد الهدو أنه 
والتهودفالمتحيون اوس؛ناريو هذا عل وبناء الأوسط، الشرق 
مشترك Oudeo-Christian)مسيحي بمودي- تراث نحمحهم الدين 

تقومالتي، اليهودية الدولة لدعم مدعوون الملمين، لتنحيه ، •>أدذ
صد( savage ethnic cleansing)الوحثى الهرفى اكضر عل 

٠.التهلرذنااُ لممين ال

بأنهالعا.واز( الداغ فيفر الألماق اككر هوفإن مراد أما 
بعدحتى الغرب ثقافة ل حنا ظل الذي الغرب j( الثقال ا،لوروث 

عممحال نجدره بمي، ما العل،انية، وسيهلرة الدين ميزان حف أن 
يشملهلا الن-ى الوحيد الدين هو *الإسلام في٠ولت الغربية، الثقافة 

رحدمم،المرب مع الإ'مابل المرغ صعحاأن ولس غزرأمحردأ، الباب ًاكرحات 
محب•عرب وليت إسلامية تقية والقدس فلجين حث عامة، عع م بل 

الرابط. Inventing the Enemyبعنوان: •ئالة (، Dave Stratman)صراتمان دف انظر: >١( 
اص:

_sh/Ailitloio؛http://ww^_soflogic.cc)m/aitman/publ

بالإنجليزية:ونصها 
"Political Islam perfectly suits the needs of Ainericii's rulers for an enemy...

Seeing Islam as the enemy also supporLs Israel's role as an outpost of
Western colonialism in the Middle East;according to this script. Christians
and Jews supposedly share a common Judeo-Christian heritage which is
meant to exclude Muslims, and we are encouraged to support ajewish state
based on savage ethnic cleansing agaittst Islamic fanatics"



ومتنوعة،معقدة ذلك أسباب الخميل! التسامح أو اللهليف التغاصي 
والمرنعلمئن والادبُمين بتن الدموية الخروب إل بعضها يرجع 

ا.كومحهلا،البحر عل لليهلرة والتجاري يامي ال
إدانةااأصحّت، ت يقوله الغربي ا،لوقف هدا ثبات أيضا ويؤكد 

هوفإنؤيضيف ا. الأوروبٍة*أ العقلية من يتجرأ لا جرءأ الإسلام 
أنحهلثرا وهما رلراسيكون الغرييةت العدائية الروح هدْ عن تأكيدا 
تلأسن،ااأمد الصليبية الروح أن نعتقد 

الوايرشواهد من لكن النفلرى، الخانب من تعد الأقوال هده 
والعراقفلْلن ل نحري ما الثال سيل عل نورد أن يمكن الطيقي 

الدوائربعض متها ن-كإ الخلاقة الفوضى وصناعة وأفغانتان، 
المثال"سيل ~ءل التي، السالمة الثعوب حريات لوأد الغربية" 

الدكتاتورية،حكوماما إصلاح العربية الشعوب محاولات ْع بدأت 
وغرها.واليمن وسوريا وتؤنس وليبيا مصر شحوب عمليا ومحتالت، 

يحضرفضح، حض الرأي استطلاعات بعض علبه دلت، والتي 
طريحاعن لوجاء السيامي"حتم، بالإسلام يمي ما الغربية الشعوب 
العدو(.الأول)الإسلام التيجة ل مر كا انتخابات 

فيإالرئيس الحور هو للإسلام العالاء فان سبق ما إل ؤإصافة 
قمةمند الأمحللي، شإل لحلم، الأمنية الهام عل تعديلات من أيحل 

٠٣١٩٩٩عام واشنهلن قمة ق تثبيته وجرى • ٣١٩ ٩٣عام بروكل 
الخيوشمتوى عل الأمنية الهام لميافة كامل تعديل ذللث، ورافق 

.٤ ٦ - ٤ _0 ٢، ••• عام الإسلام مومأن. ،راد انظر: )١( 
الرجعى؛ق،صآ؛.)أ(اظر:

ىض.ص-ء.الرجع انظر: )٣( 

٤١٣





أنتؤكد إصافيه نتاج يعد واصتدلألأت أقوال من هنا مبق وما 
حقيقةودوله الإسلامي وشعوب الإسلام ْع الغربي( المرغ 

منالمستمر العمل عن نحرج لا وبأهداف والعمل! بالقول 
أمنوتحقيق الإسلامية، للأمة الهيمنة أو السيادة لإقماء الغرب 
هدامن مواصعه ق موضح هو كإ طين، فلق الصهيوبي الكيال 

الخاب.

علمية:كتتيحة الحوار الرابعة/ النتيجة 

أبرزمن تعد سواء حد عل الخيالية والقوة الغرب، مع الحوار 
الحوارعن والدراسات الأبحاُث، إن بل والمرنع، الماسة نتائج 

حيث؛العصر، هدا متهللبات من الحاصر الواير عل بتنزيلهيا وابهاد 
.^١١٢المماحثة الكبثرة الغاظات 

الغربية،الشعوب مع وأهميته الحوار عن الكتاب هدا ق ورد ما إن 
المرةالتإذج بعمى إل إضافة الوفوعية، الأقوال من ذكر0 تم وما 
الشعوبلدى العام الرأتم، أن يؤكد العام الرأتم، اسطلاعات من 

المتئدفةهي فالشعوب حكومامم، عند الحقيقي الرهان هو الغربية 
ونحييشهاالكراهية إثارة ل كبها بغرضن الأعصان من الساسة عند 
غيرحامربالمسيةرهان فهم دانه الوقتا وق والملمن• الإسلام ضد 

بتوجيهومتنوعة متعددة الفرص حيثا معهم، للحوار للمسلمن 
أوعداوته عن باكحييد كبهم وبالمال معهم، والحوار لهم الختلماب 

يثنالعلاقة محددات صمن التيجة هذه عن كب اكحصمين ال-احشن أحد أن يلاحنل )١( 
—والغرب الثرق الممالة، عل انفرا الحييات، من عشر اع الموهو والدب، الشرق 

(،٢٢• ١ )• ام  ٤٣١للمثر. يٍان دار مئون: ًدم، ومحرداب، العلاقات طلقات 
•صْا"ا 

٤١٥



يانملالمتقلة الذاتية قناعتهم وامتثإر ياعتناقه. الإسلام يمعرفة 
أبرزمن يكون قد بل إصعافه. أو حكومامم عدوان إيقاف عل 

معالحضارات بحوار العمل الغربية الهكومات عدوان مقاومة صور 
الإسلامعن مشوهة نح إصدار تكرار محاولات لإحباط الشعوب 

الحملاتؤإفثال الإسلام، عن الفهم سوء وللني والمسلم؛ن، 
الإسلامي.الدين عن العام الرأي تضليل ل الهمة الإعلامية 

الفكريفالحوار البحث هذا حلال ومن السامة وللاعتبارات 

الأهميةوله الرئيس، الحوار يعد الشعوب تهدف يالذي والنقال 
ءالمل التنوعة الثالث، اكناع الحوارمؤسسات هذا وميدان القصوى، 

والإّلامية.العربية الدول ق والشعبية الأهلية والومات الغرب، 
إرادةأن ولاميا الشعوب، ؛؛ن وقبوله الهوار لنجاح مالءاة وهذا 

ولعلالغرب. مصالح يوجه ما هي أمورها— غالب —ل الشعوب 
والإسلامي،الحربي العالر ق الشحوب إرادة فجر بزؤغ ُع يتق هذا 

٣٢٠م/١٤٣٢عام العربية الثورات بحد القوة وتحولات  ١١،
وسائلذللئ، ومن الحا.يدة، الإعلامية الوسائل تهلور إل بالإضافة 

قيود•أو حدوب دون الاجتاعي التواصل 
حويتهالمعتز حوار يكون للمسلم بالنسبة المتكافئ والحوار 

حيناوالبيان والبلاغ الحنة والوعقلة وبالحكمة والثقافية، الفاكرية 
ربلث،سبيل إلى الغ ؤ تعال؛ قال والثقافات، الأديان عن الهوار يكون 

اعلمهو ربك إذ ألحس هي بالتي وجادلهم المث والموعفلت بالحكمة 
وقال)الحل;هآا(، بائمهندسب \ثإاإ وهو مبيله غن صز بمن 

وإناالبلاغ إلا علبك إذ ^١ عنهم فا؛زّقاك أغرفوا ؤفإذ تعالى: 



أيديهمفدنغ بما سئه م1هلم وإذ بها فرخ رحمن عتا اذ الإئسأذكا إذا 
لجزه)الشورى:ا/؛(.الإنماذ فان 

وأنبالخوار، العمل الم؛ن لالميثنع القرآن أن نجد وهكذا 
الأخرينأفكار فهم ل ساعد مما حديثة بأٌاليب يتْلويره الاجتهاد 

ومنافتتها.

والجهاد(:رااهقاوْة الإسلامية القوة الخامسة^ النتيجة 

للقوةالإعداد وجوب، من يمغ لا والشعوب، الأمم بين الحوار 
لهوار.ا نجاح متطلبايت، من والمادية المعنوية فالقّوة ذاته، لوقت.، اق 

أمسياسية القوة هذه كانت، أيا نجاحه، ز يعآ مما القوة ل والتكافؤ 
القوىبين التوازن مصالح محقق ما وهذا مادية، أم معنوية عسكرية، 

الخاطئة.القوة استخل.ام نحاطر الطرفين ؤيقي المتحاورة، 

جلأمر كإ للأمة، مفيد رباق أمر لمين المعند للقوة والإعداد 
ترمونالحيل رباط ومث ُوق من استشئم ما لهم وأعدوا ؤ بقوله: وعلا 

ينلنهمالله تنلنرنهم لا دونهم ثس وآخرين وعدوكم الله عدو به 
ظنون؟1<لا وأنتم إليكم يول، اللب مجيل في فيء مى ئغفموا وما 

(.٦٠)الأنفال: 

إعل.اديوجب ما هو وابتزازه وت^Jيال١Jه العالمي؛عدوانيته والوانير 
القوةهن.ه استحضار أوليات ومن ط والحكرية والمائية المعنوية القرة 
لأماوالدين؛ العقيل.ة وهي الإسلامي الوطن لهوية الأنتإء تقوية 

وأمةونستدعيها، الأحرى القوة وسائل معظم تبعث، أساسية قوة 
الإسلاميوتارمحها وثقافتها بقيمها واعتزاز لدينها ولاء أو انت،اء بلا 
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كإمعها، الخوار أونحترم الأحرى الأمم تحترمها أن يمكن لا العرين؛ 
الأمم،؛خن مكانتها حتإ تفقد والثقافة الفكرية هويتها بفقدان أتيا 

إثارةهل تقوته يفقد وص المواجهة• قل وتهزم قوما وتهص 
انمويةمقدراته عل السيهلرة أو عليه، الحروب أو معه المربع 
منالنيل محبط ما هي أمة أية لدى العقدية القوة إن بل وا.لادية، 

القوةمقابل نوعها— كان، —أيا القوة أي، ولاشك والأوطان، الثغور 
والثمر،والتوازن الحاد الحوار لصناعق الثل الوسيلة هي الأحر عند 

القوةهع تتقابل الإملاهي الْلرف عند العنوية القوة كانت لو حتى 
الأحر.الهلرف، عند المكرية 

أنوبعتعدمن أوالثمافية الفكرية القاومة بأن التذكر الهم من أن كإ 
والدول،والجتمعات الأمم حقوق من حى وهي الم\ن، المعند الحهاد 
الأحرين.حقوق عل اعتداء لاتثكل القاومة هده دامت؛ ما حميحا، 

حول،والقترحان ارزى بعض له هوفان مراد الألماف المفكر 
فحليناوشأننا نترك أن لم؛ن— —النحن أردنا ارإذا شرح• حث ذلائا، 

الثقال،الاحتلأفط ق حقنا لحمي ]شرعيا[ حبارأ حهادأ نجاهد أن 
ذللئ،يتهللب باحتمار، علميا. الغربي، النموذج لفرض يعي [!؛ ١۶ق
هناكوليس والفعل، بالإيإن مس..لمين إل باليلاد، السالمون، يعود أن 

بديلءنذلاثج«لا،.

ذبإشلكلأت هاك أن يلاحظ صه"آ-آ-ا، ٢، • • • م الإسلام رادءوم(ن، انظر: أ١( 
—معناتحة وهي الواحدة، الإسلامية الأمة ق والعضوية الواثية بينر الحمع مفهوم حول 

والاسإءالوطنية يئن تعارصى لا أن والحقيقة الوطنية، مصهللح تحرير عدم عن ٠" الأمن—
أوتوافقها ومدى الوافدة للممعللحات وشرح إيضاح إل بمتاج والأمر الإسلامية، للأمة 

والشرعية.التارنحية ١الصطلحات *ع تعارضها 
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بصفةوالراح الثالث المحشن ل عنه القل الوارد والظلم والبغي 
والإرهابالحروب صناعة عن الذكور المعاصر الواسر ْع حاصة 

وردما إل إصافه الخاص، البحث ق ولاميإ الإسلامي العالم نحاه 
بعضهأو ذلك الساح، الحث، ق الامتشرافية الروية ؤثرات، مز 
ولورمالإسلامي الحهاد استحضار اللمن عند معه يتطلب، مما 

مبدأيغيب، لا أن محب ولدللث، العدوان. معارك حم ق الأحلاقي 
عليردده كان ومما باسبابه. والأط له الإعداد وكدا القتال، جهاد 

الحرب،يفضلون لا السالمن إن القول؛ الحصان صالح امعي م
يكونقد الأحيان بعض ل الحرب نحن—، أن يملم اُبممع ولكن 

لمالذين ض اف نهاكم ^لأ الكريم: القرءان ق ورد كإ مستحيلا، 
إليهمزتمغلوا ت؛رومم أف يباركم مذ يحرجوكم ولم الذبنه في يقاتلوكم 

^^٠^١٥يانلوكئر >اؤءإف )الممتحنةت٨(، النفسهلينب يجئ، الله إن 
jالثرعي الحكم كان ؤإن ١(، ٩ )البقرة:١ الكاغرسب جزاث كذلك، 

خلالزاعبملإلالحلاسي؛للأسالهرب.

الفهلرةمع يتعارض لا الإسلام ز القتال جهاد إن القول: وأكرر 
للحروب،النفلمة الل.ولية القوان،ن من كتم مع ولا السليمة، الإنسانية 

الخوانوصد العتلءي ومقاومة الد٤١٤ وجومحب، السلإت، من حين، 
ؤوالذينوالدين: العزض عن أو والمتلكات،، المال أو القس، عن 

علميهتتفق مما وذللئ، )الشورى:هّآ(، ينتمزوداي مم البعي اصانهم إدا 
السوية.الثنرية القانونية النفلم ومعظم هاوية الالأديان ■همع 

الحهاديةالحرب أن معنى لبى  ١٠مبق: ما مؤكدا الحمين يقول 
العدوفينهللقوايهاجهم حتى الملمون ينتغلر أن بمعتى دفاعية حرمب، 
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لقاومته.

أوبالخرب ي|ددهم أو محارحم الذي العدو السلمذن قتال إل 
أوف، دينهم يكون وأن الناص بئن أوبمول دينهم عن ادسلمين يمتن 

داخلهذا كل اف، رثنا يقولوا؛ أن إلا حق بغم ديارهم من بجرجهم 
ماتالهمااأمن المان السقتال ضمون مل 

التجردمن ث بثي الجهاد مفهوم عن برئ شارل ذلك مع ؤئتفف 
٢(٩ ت بإبراز)الأية الإسلام اعداء مايقوم ارعادة يقول؛ حث العلمي، 

زلاالأحر باليوم ذلا بالب يوثنون لا الدس قاتلوا ؤ التوبة؛ مورم من 
الكتابأونوا مذالدس الحق دس يديغوذ ولا وزموله الله حرم ما يغرمون 

وصعالضروري من إنا صاغرودب، ونم يب عذ الجريه بنطوا حتى 
أماالأنصاري ١^٨٠^ عبدء ويذكر التارثني. سياقها ق المورم هذه 

بمددونالأعداء كان عندما حرب، ظروف ق ه الك، عل نزك 
لإثارةالعدة الأية هذه ]نزول[ وصع من بد لا وكان الملم؛ن. حياة 

الإطارل قاسيت— أوصاعا يعانون —والذين المهدئين الملين حمامة 
ويعرضللمواتيق، المقدمة الصفة يتناول الذي للمورة العام 

منآيات عدة وهناك الذاكرة. ل حفظها نحب الني والفرؤع الأصول 
سيلهمفخلوا الركاه النلاهوآنوا وأقاموا نابوا ^٥!^؛ المورةتوضح؛ 

انتجازكالمشركس مذ احد وإن ؤ ٥(، إ )التوبة ب نحيي غفور الله إن 
لغيرالفاتيكان مر أمانة نثرته كتان وق )التو؛ةت٦(، ب فاجزه... 

الحرملمس الجهاد "إن بورمانز؛موريس الأب يوضح اليحين، 
وحقوقاف، مراتع نثر إل بل الإبادة، إل أ؛ا.ا يتجه ولا الموراق، 

كرميطعة الرياض; والغرب. الاصلأم يثن وانموواست سامح التالخصين، صالح اتغلر؛ )١( 
،ءسْ*آي.٠١٤٢٩ينانمموراسات،الإّلأبادُامئ. الأمر 
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الخد؛دة««لا؛.القاطعات j الإنسان 

الشأن!هذا ل اكطيحات بعمس توضح ل كيلك برو ؤيقول 
الشريعةي السلفية الذاهب مفكرو حدد والشنة، القرآن ضوء ءول 

كإالخرب، يعني لا الأوو القام ل فالخهاد الخهاد، يكونه أن محب، ما 
الغموضؤيكتنفها الخهاد، معنى تلائم لا مقدسة حرب عبارة أن 

فهذاالخهد، معنى حرفتا اجتهاد كلمة محمل ما وبمفدار والإ-رام، 
ب؛نالسلفي الذهب، ويميز اف، سيل ل السالم يبذله الذي هو الخهد 
الأصنرلأى.والجهاد الأكثر الجهاد 

العسكريةالقوة مشروعية هو كإ الإسلام، لأمة مئرؤع فالجهاد 
بلالعدل، عن ينفصل لا والجهاد العدوان، حصول عند دولة لأي 
وواجبض وهو الإسلام، عن والدذاع والسلام العدالة لتحقيق هو 

علالساوينص.

;القابل"•قائلا العض( )فرض حول كتابه هامس 3، برو ؤيحلق 
■هماعي)فرضواجب، الحرب دار 3، الإسلام نثرراية مدق، 'الجهاد 
بصفةذللئط رفض يطع اللم لكن الأمة، عل فرض أي كفاية(، 

فردية*؛؛/

وينقلالحرب، 3، فحل حق ايهاد أن مفادها بروخلاصه ويورد 

يكنولر الخرب، مانا0 نتع الخهاد ل الندة مظاعر كانت مفى، وفيا الوثبمن.. تشنف ( ١ر 
برو،نائل اظرل )المةِحمآ■ الجازر لرما يرتكبون الذين محم المفتن أيام الفرن 
.١٤١صر والتغريب، الثورة بتن السالفين مستقل — الإصلأم 

ابق،ءراأا.الالرجم؛ )(آ(انظر: 
البق،ٍبىأأا-"آأا.ارجع اطرصرف; )٣( 

ص*آأا.ص الرم )أ(اظ:



قوله؛وقيمه الخهاد أخلاقيات مطيقاق مازن عن عالمية يقناعة يرو 
وذلكالحرب، حقوق ت، أرمححديثه حفارة أول الإمحلأم اركان 

طويلةفترة بعد إلا نملبيقها الأخرى الشعوب تستطع ل؛ مبادئ بفرض 
ينبغيفيه، مرغوب عثر فرصا الحرب تشكل القرآن وح_، جدا. 
اللجوءينبغي ولا والإنسانية، الأخلاقية بالقيم التقيد صمن به القتام 

والنهي،الانتقام هؤ الّك، مع ومد أخرآ، حكأ بوصفه إلا إليه 
حقوققواعد ونجل المغلو؛ين. الأعداء بالعفوعن وأوصى والسلّط 

وجههاالتي العشر الوصايا ق واضح بشكل مهلروحة هده الحرب 
نحونوا،)لا زيد؛ ين أسامة جيوشه قائد إل الصديق بكر أبو الخليفة 

أوشيخاصضرأ طفلا تقتلوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا 
شجرةتقعلعوا ولا نحرقوء، ولا نخلا تعقروا ولا امرأة، ولا كبيرا 

تمرونوسون، لمأكلة، إلا بعيرا ولا بقرة ولا شاة تذبحوا ولا مثمرة، 
له.هم أنففرغوا وما فدعومحم الصوامع ق هم أنف'عف\ ''ؤقو بأقوام 

أكلتمفإذا العلعام ألوان فيها بآنية ياتونكم قوم عل ميمون وسوف 
استعلاعقرنا،  ١٢مفي وبعد عليها(. اش امحمم فاذكروا شيئا منها 

التيالبادئ هد0 يضع أن الحرب، قانون وبخاصة الدول، القانون 
الأولالقرن الموافق ]الميلادي، الساع القرن مند الإسلام أطلقها 

•الهجرى[ا،را، 

القتالأن والحهاد، بالمقاومة القوة إعداد عن الأمر وخلاصة 

إيسبرئ صانه الذي الحديث هدا أن ؤيلاحظ . ١ ٤ ٤ - ١ ص"آأ السابق. الرمع انظرن ( ١ ) 
امينءّلأمءته،ا، ■ ٥١دمى أسامة لخيش بم أي من وصته هي ئنcا مرمع ;حديث 

ذممحا الوصول أوصى حث الودنع■ حطة ق ه محمد عن دري بجا وممايه غيه دلفرمم 
لالغزو أدب عن الخالي ق ورد ما وكن.لك الوصايا، أو القيم هد0 من وغيره أعلأء 

الإمحلأم.
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لالإسلامي العال! دول حقوق وهومن الإسلام، لأمة منرؤع حق 
السلاحذلك ؤيقابل لغيرِه، حق هو كإ والأمية الدفاعية منفلومته 
يتعارضلا والحهاد الغربثة، الدول لدى الومحلي والأمن النووي 

حوارابمغ مما الأحيان من كثير ل القوة إعداد إن يل الحوار، مع 
منممرا يعزز الذي الربع بعض نحلق كإ الأتلرانه، ين متكافتا حادا 

اّتنتاحاتمن يعد افلوضع هدا ل الحهاد عن والحديث الحوارات، 
الثاقالمحث، ق ورد كإ إسلامية وقيمه مقدمة وليس البحث، هدا 
الكتاب.هدا من 
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استقيتالرؤخ نتاتج ثانا: 

الرئيسةالعا!؛ من يعد السائقة عشر الستة الوشرات ق ورد ما 
العامةالاصتتتاحات يبعضن الرؤية هذ0 وتكتمل المستقبلية للرؤية 

أبرزهاتوعن للكتابا 

الالخهفرة السياسية وااؤشرات التاركنية العينيان هدم أولأت 
وأعداءالغرب متعصي من الاحرين قدرات من التهويل تض 

الأمور.بعض مقاليد عل أو-يهلرتم وكبدهم ومكرهم الشِق 
منالتهوين أو ايطقة، بدول ايحدقة الأخهنار نحاهل تض لا ك،ا 

إنفولت فالتارخ القتالية، الدانية الإسلامية الأمة فدرة 
روحمن ممتلك، وما الواسعة جغرافيتها ورقعة اإكث^رة الإسلام أمة 

التاريخ،عر العدوان صد عل قادرة ومحتمعاما ثعو-آا ق قتالية 
السياميإيران ممدد أمام ، الوقوفإمكانية ممتلك، معاصر كمثال وهي 

يؤذالحديث، التاريخ إن بل القوة. بأ—باب تاحد حينإ والمكري 
الحربمن سنوات ثاف مدى عل العراقي الحنش أمام إيران وهن 
الذاتيةوبقوترا كافة الإسلام بأمة فكيف، حسن! صدام زمن 
وحمومهاأعدائها أمام بعقيدما والحاضر الماضي قوة تملك، الي 

بجلول( التسامح- وعدم الكراهية عل تقوم التي بأيديولوحيابم 
مع~حتى الدائمة واليادة والقوة البقاء الإسلام لخصوم التاريخ 

تنهيالتاريخ— ب، -حالتي الصفايت، هازْ تلازم ببح بالانتصار— 
تبنتها!ولا الحضارات، 

ك،انبل، ذي من أكثر الواغ يدركون لمون المأصبح وقي- 
الوعيهدا إن بل غرها، مع مقارنة وحضارمم ديتهم بقوة يؤمنون 
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أواخرj أرددغان طيب رجب الزكي الريس أثار ذلك ؤإل 
للكفحةأس الذي التحالف رربان قائلات  ٠٢٢ ١ ٦ عام من ديم؛ر 

محوريا()شإل الباب معركة ل لبلائه دعم أي يقدم لا الدولة تقليم 
عليهايبطر اش 

الولاياترأسها وعل الغرب دول أردوغان وهاجم بل 
العلنيالدعم لتهديم محتلمة بذراع تحجج ررإما قائلات التحية، 

الأومحعل،،الشرق بمنهلقة الأبرياء دماء ز تورطت، إرهابية لتنهئيإت 
التنذليإات،؛،_ التفريق بعدم لهم المتكررة أنقرة دعواينه رغم وذللث، 

ااتارءمونقائلات الدول تلك التركي الريس وحاطت، الإرهابية، 
تقدموالر أنكم وتزعمون الأسلحة، أنولع بكافة الإرهابية التنظي،ات 

.٢١١ءليناااينهلل لا الكلام هذا الذحائر، لهم ترسلون بل الأسلحة لهم 
أوالجموعامتؤ من تتزايد المرنع فمخاطر سبق ما إل ؤإصافة 

الخليج،دول داخل بإيران المرتثهلة الائمة الشيعية الإرهابية الخلايا 
التعاونمحلى وهشاشة العربية الخامعة دور غياب هذا إل ويضاف، 
الخاطرإن بل المشترك، الدفاعي العكرى دوره ق الخليجي 

محسومةتكون قد والتي حدودية، إشكاليالتا مع ولامحبإ الإقليمية، 
الإماراتأو والكوبثتج، السعودية من كل ين الئلم الات حل 

والسعودية،اليمن بن وكذللئ، وعإن، الإماراُتح أو والسعودية، 
قد، — موقوتة حدودية الحدودية—كقنابل الثكلأيت، من ذللثح وغير 
الإقليميةالأجنبية والتدحلأُت، والخروب المرنع حالامتح ق تزداد 

الرابطآم،  ٠١٦دسم  ٢٩بتاريخ نت،ا اخزيرئ لأردوغان التمربماس، هذه عن انظر• )١( 
. http;//bil.ly/2k3jiQwاس: 
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-٢١١والدولة

وذلكتتعاظم الأقلمة الصراعات احتإلية حهلورة أن ولاشك 
معفلممن الخليج ودول السعودية مع الحدودية إيران محاذاة لقرب 
أنبعد خصوصا ،تعدية بحرية جهات ومن العربية الخزيرة شإل 

قمستهدفة الخلج ودول إيرانية، بولاية أنبه العراق أصبحت 
الكبرى،الدولية القوى والهيمنة؛_ الصالح صرنع حلبة إل إدخالها 

للحربالرئيس المرح تكون أن ببعيد ليت ذاته الوقت ق وعي 
القادمة.الثالثة العالية بالحرب الوصوفة 

إلالعالي الدول والطرف والإنلمة وّتؤدىالأْلاعانمولة 
تراجعظل ل العاصر الواقع من بأكثر والحروب الصراعات زيادة 

انم؛انكفاءعمر وق الدول، واللام العدالة قيم لمفلومة مشهود 
ماوهو ير، حد إل هيمنتها وتراجع العالية الأمريكية الزعامة 

الحروبونبرة من ؤيرنع العالي سيامي ال١^ حالات من سينيي 
الداخلوأمنها العربي( العالم دول محن كثثر إل!a^، وبالتال العالية، 

يكونقل. الن.ى التفكك هل.ا عن الوقت، عامل ويبقى والهدودى، 
الوقت.بعض إل محتاج قد أو قريبا، 

الإصلاعيالثعور بحد فيإ صيعزز — التارح —حب هل.ا لكن 
التاربخأحداُن، أثبتت، الير وأهل-افها الإسلامية الأمة وحا.ة نحاه 
وتضعفالئنة، أهل محن الدبمية التوجهات تمهر الدين عوالة بأن 

الفكريةالإسلامية الأمة ،ة وحاللصالح والحرقيان القوميات 

الرابطالخرء، ؤيكسديا موصرعة اليربيي. الخيج لدول، الحدودية المخاتلر مده عن انغلرت ل١( 
http://biLly/2b3Q2jIالتاو:
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نحاربفثل بعد ولاميإ المسالمن، من ممر ينشدها التي والجغرافثة 
الخيالمتوردة والوطنة والاشزاكة والعلمانية القومية الوحدة 
الأوطان.حصوصيات تتجاهل 

بالمطقةتحيهل المتنوعة الأجنسة البحرية الأساطيل أصبحتح ثالثات 
الأساطيلوهذه بل ، ٣٢ ٠١٥عام نباية من الأوسهل بالشرق الماة 

وبابوالأحمر المتوسط الأبيض البحر ل البحرية بقواعدها الكبجرة 
لخروبأنؤا لتكثفح بقوة يوم بعد يوما تزداد اضري والخليج الندب 
ودوليه.انليمية قوى بجن أكجر وصرلع أوسع محتملة 

م

بابأحدااث< تطورامتح توصيفح ل الخديد العربير موغ وحب 
المنهلقةل التهلورات ارعت اوت! ٠٣٢ ١ ٦ أكتوبر ١ ٥ بتاريخ الندب 

ومفيقالأحمر البحر ل تحركاما من المتحدة الولايايت، تكثيف، مع 
أس)يو هي حربية بوارج بثلاُنؤ نواحيها وعززت الندب، باب 
التي،رآيزّغ،او0 بارجة إل إضافة ميسون(، أس أس )يو نثتز(، أس 

ْعالتوتر وازداد  ٠١٠٠٣٢ ١ ٦ العام هن.ا س سابق ونت، ق أرسلت، 
قحربتن سفينت؛ن أطلقت، إيران أن الإيرانية، سئم( )وكالة إعلان 
قاومموطئ لنمها لتنتنع عدن، جليج نالة الدولية المياه نحو مهمة 

و\ك-الماْ عكراي 

إقليميابعدآ لتتخذ المنيب، باب ل التهلورايث، وتيرة ررتماعدتر 
الحوثيونانم المعلمة، تللثف ق أميركية صفثنة اّتهداف، ْع ودوليا، 

يممراُت،يرتبعل- بأنه الندب باب مفيق أهمية ونيرز ء ٠ ٠ ا عته ؛المسؤولية 
من،تمر اللدينء هم.مز ومضغ( مصر، j وص الناة أهمها أحرى 

التال;ارابط ، ٣٢٠١٦أكتوبر ١ ٥ بتاؤيخ ب، المربالخلويالموفر انغلر؛ ( ر١ 
http://biLly/2dUZ6pz
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ظل'زادل بالنفط أوروبا لإمداد العملاقة النفط ناقلات حلالها 
المرنعأن التطورات هذه تعكس كا الخليج، دول نفمل عل الاعتاد 

لرالبحري، للنقل الامتراتيجية الممرات أهم أحد الندب،، اب بل 
ذاطابعمحل«را؛.يعل 

يدركالحيدة السكرية والقواعد الأساطيل هذه لحجم واكأمل 
منحالات، عل مقبله وكأما أم، وأطاع أوسع لمربع نادمة أما 

هدهتكون وقد الهلقة، لدول الأمنية والفوصى السيامي الأمتار 
العالملدول والاحتلال المموذ ز حددأ وتما' اننماما' الأطاع 

أودؤيلاته.العربي( 

مرشحةالهلقة أن تعني، رقعتها بع واتارعها بتوالأحداُث، 
لارومحي التلحل، وما عظام، ونوازل جسام لأحدايث، لتحرصها 

وأكتوبرليمر شهر ل الأمريكي، التدخل حجم وزيادة الدب، بات 
دولبياده أكثر للعبث، حطر مؤشر إلا بعدهما وما ٢م ' ١ ٦ عام من 

وأمتها.الهلقة 

قيامموترات من يعد الصورة حدْ الأجنبي العار والتدخل 
الإسلامأرض j، المرة هذه سكون لكنها ّبو،~ ~كا عالمية حرت 

أهمحيث، العربح، وجزيرة الشام بلاد ؤ، وحاصة أعلم— اه و— 
وهىهرمز( ومضيق الدب، وبايثح ويى ال)قناة العالية المضاتق 

الأنمادياتمن لكشر مصائر أما كا الاقتصادية، المائية المعابر أهم 
وافتعالالمقدسة الأراضي أن إل إصافه العالمية، والعلاقة واكروات 

مماالممكة 3، الأقليات حقو3، حماية مزاعم ْع فيها الأحقية جدلية 

اارجعالاض.را(انم;
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اتاعحالات من سنيي مما أوبعضه ذلك وكل الصر|ع، يعزز موف 
ستكونفالحرب الكب؛رة الأحنّية التدخلات ومده الحروب، دائرة 

بعضذلك ي بإ المنهلقة، دول من أكثر هو ما إل للامتداد ئحة مر 
منهذا وليس مباشرة، غثر أو مبامرة يحورة وغرها، أوروبا دول 

آلياتأن يظن أحد كان فهل القارذ! يظن قد ك،ا والمالغة التهويل 
العربي(والخليج التوسط البحر محيهل ق متجنمع المدمرة الحروب 

الأمحرة؟!!السنوات ؤ، الكثيرة الأحجام حده 
الأمريكيالقومي الأمن تثار م المتوقعة الحرب هده عل ؤيوكد 

j،نحرتما ما *إن بقوله؛ كتسجم هنرتما السابق نحارجتها ووزير 
التيالثالثة العالية للحرب تمهيدا يعد كله، والعالم الأوصهل الثرن( 

منالمتحدة والولايات جهة، من والصن روميا طرفاها سيكون 
ك،ا، ٠٠القوة سديدة حربا ستكون باحا وصفها فتإ أحرى(، حهة 

فانالحرب طبول سمع لا كنث، ررإذا قائلات أحرى، مقابلة ؤ( يضيم، 
/١١١صااذنيك، أل 

المصالحتتعارض الأحيان من ممر ؤ، أنه الواضح من رابعا؛ 
الصالحمحن بالرغم الروسية، المصالح مع الناتو وحالم، الأوروبية 

الاتحادنوثع تقبل لن روميا أن إلا بينهإ، وتقاطعها الثركة 
والحبلأوكرانيا دول مثل أوروبا شرق دول j حاما عل الأوروبي( 

القوى(أمام الأوروم، الاتحاد صحف من بالرغم وغيرهما، الأسود 

،Ittp://altnnatiq.:_lالراط ، ٢٢• ١٠اكربر ٨ تاريخ اياطق، مولع انظر: 
نٍومرك.اj الحلمة الٍوب سكب ليل صحيفة ص: نئنلأ ، أ/أ3634760ا=ءلأل،ْاآ'؛/

الخال:الرابمل . ٢٢• ١ ١ ا/ ١ / TVصمنةديلكب.بارخ: راظر; 
63F؛hltp://goo.gl/OQI
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ملفاتإشكاليان من وبالرغم الاقتصاد، وتحديات الك؛رى، الغربية 
الواقعهدا سيتعكس ولداان٠ الأوروبية، الدول بعض لدى افم® 

لوروميا أوروبا دول بعض بتن مرغ المتئل j يد حب إل 
انتصرتحينإ وخاصة الإسلامي، العالم دول من أوسع ساحات، 

خلالمن والعسكرية السياسية وقوما وحولها فرض ل روميا 

مورياق وحولها تعريز خلال ومن أوكرانيا، ل القرم أحداث 
وهويعد، فيإ كيلك، اليمن داخل ل يكون ونل المنيب، باب ل ثم 
وانتقامه،الرومي الدب، عودة من الأوروبي( الغرُب، ^٢، موف ما 

صر؛عهو ما بقدر القاشز المراع هذا أن يرى من فهناك ولدللث، 
أمريكاحيث، الكبمرى، القوى ؛ض كدللمشهأنه إلا الإسلامي العانر 3، 

مرنحةالعالية والأوضاع أخرى، جهة من وروميا جهة من وأروبا 
الأوضاعتردتم، م،ت بالرغم والحرون المرغ حالات فيها تزداد أن 

مابأن الوضع هذا عل يرد لكن خاصة، والرومية العالية الاقتصادية 
الاقتصادياتلتعويض مثل يعدوميله الحروب،( مي)اقتصاديات ي

الآردية.

الصّرنععن البحث، هذا عموم ق نتاج محن ورد نا إضافة ات خام
السابقة،الومرات ل ورد ما وحسب ودوله، الإسلام ْع الغربي( 

تسارعهالأفق ؤ، يلوح الذتما الكيثر الدموي، العكرى فالمريع 
فنروفهمع ير حد إل يتشابه الإسلامي العانر نلي، 3، واتساعه 

الدوليةالزاعات حجم حيث، من والثانية، الأول العالية الحرب 
حجمظروفه تكن لر إن وتشابكها، وتداخلها والهيمنة النفوذ عل 

الثانيةالعالية الحرب ظروف، من أكر والحديدة الحديثة النزاعات 
ننوما.ودوافع 
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الدسةالقراءات بعض —حب وريا بالقوية الصراعات وهانْ 
التاململاحم الآحلة أو العاحلة ا،لقدمات من تكون قد الشرعية- 

النمرمحيكون وفيها دابق مرج ملحمة منها والي االوءود٥ 
وبعضالنبوية الئنة ل ورد ما حب لأعدائه، والهزيمة للإسلام 

للجهادت|يثات آو مقدمات اللاحم هذه تكون وقد التارح، كتب 
هذاأن من يالرغم وذللث، وأنصارهم، هلن فالق اليهود صد الوعود 
إلحكوميا يتجه موفح والخليجي العربي( العالر لدول( المتردي الواير 

والخليجية!العربية الدول، لبقية ا1صهيوبي الكيان ْع الشامل المملبح 
الإسلامية.والثعوت الأمة لإرادة حلافا 

الأمةوحدة قوامه واصح مثرؤع ميلاد يعزز تما سبى وما 
يبدو~—ك،ا الأحدايث، هذه أن ولأسيإ حديد، من الإسلامية 
علالصفوف  UfUالتمز ق واضحة بداية مرحلة تعكس بموثراتيا 

والحكوماتالدول، توى م وعل بل الإسلامية، الشعوب، وى، ت م
الحي،ؤ، درحاته أو التمييز هل.ا تويات م ل باحتلأف_، معي؛، حد إل 

إلومجومراتبما حناهرها ث، حالأحل.ااثا تتجه وسوف والباطل، 
أوحى ت هنامحلين فأحص بصورة الإسلامي والعالم الAالم يكون أن 

بغللمه!صريح أو واضح باطل وآحر منه، قرببا 
إسهلنثولمن ستنحصر المستهدفة الممريغ موافر أن سادسات 

مقلثن،وفلوالشام العراق ببلاد مرورا جنوبا وعدن صنعاء إل سإلأ 
المراعاتهذه قوة ن، باحتلأف، وحليجها الحرب حزيرة ومحمل 

والضعف،الإقليمية الصراعات تزايد ومع الدول، بح، والحرون 

وفيه(، ٢٨٩٧)رنم حديث الفتن، كتاب الم، مصحح ق دايز، مرج حديث عن انغلرت ( ١ ) 
يدابق(.أن ُالأءعاق، الروم ينزو حض الماعث تقوم )لا ه توله 
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حالاتيضاعف ما وهو يوم، بعد يوما الإقليمي العسكري والدعم 
يعدالجاورة الدول بحروب السعودية وامتهداف الدائمة، الخروي، 

الأعشارولهدا المنطقة، دول يم تقمشروعات ل الأخرة الحائزة 
قالدينية وموءسسات|ا الإسلامية الرسالة قوة استهداف، حالات تزداد 

الداخليةالدينية نوتبما من تفريغها ومحاولات ؤإضعافهاط السعودية 

الإغاثيةوالأذرعة والتمع التطؤع إضعاف حيث والخارجية 
لاستباقية كفربات سواء حد عل وللشعي، للمحكومة الخارجية 

إنماءق باهدافه جروزل ومؤتمر وتماسكها، لوحدما الإضعاف 

الوقتوؤ، الاستهداف، هدا عن لا؛نرج وزرانها وءلانها المملكة 
السعوديةللدولة الاقتصادية القوة استهداف محاولات تتصاعد ذاته 

~كعا)جاستا( الإرهاب رعاة ضد العدالة قانون يمي فيإ سواء 
كإ— الضل امحعار أوإضعاف جاستا—، عن الخامس المؤثر ل مبق 
الحروب.ل أوالاستنزاف البعفى— يرى 

الديشولتر إيكهارد الدكتور الألمانر المتثرق ٌبق ما ؤيوكد 
مرات،ءد.ة واليمن بالسعودية الشرقية والن3لقة عإن سلطنة زار 

يمكنلا ررإنه قائلات العربية، المنهلقة ل الأحد.اُنا لجمل تحليله وكتب 
فيالنيةبالمتطقة، المراع ل مهم كعنصر الاقتصادي البعد استبعاد 

إتمامبعد خاصة لها ~الخيوبولوتيكي— بي النالوزن ميقل عودية لل
فرصمن يزيد مما عنها العقوبات ورغ إيران مع التووتم، الأتفا3، 

علالاعتإد وتقليل الغربية، الأسواق ق الإيراق البترول تدفق زيادة 
للممملكةالنسبي الوزن عل سلبا التانثر نم ومن السعودي، البترول 

عالثا.
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صغوطاالتحية الولايات بقيادة الغرب ممارسة استحضار •ع 
حدوعل الإنسان، حقوق بملف يتعلق فيإ السعودية عل شديدة 

كإالملف هذا عن للتغاصى الغرب لدى مرر هناك ليس نمره 
بجعلقد إيران مع الغربي( التصالح أن خاصة الماضي، ق محدث كان 

منخوف دون المملكة عل الضغهل j( جرأة أكثر وأوروبا واشنطن 
)الرولامييا(،ااآ/

مافإن الذكر سامة المستهدفة للدول، المستقبل السياق هدا وق 

علتعد من وّوريا العراق من كل 3، لاحقا ونجرتم، سابقا جرى 
العراقيةالإبادة حروب حيث، المستقبل، استقراء ق كاف الئنة أهل 

الأمحماكلث، ق )الموصل( بحاصمتهانينوى محافظة ق الإيرانية 
٢٢٠عام من  الإبادةحرب من كيلك محري وما يزال،—، -ولا  ١٦

حيفالسورية( عل)حليا والرومي الورك، بالهجوم 
القوسؤإكإل، الشيعية الهنايفة لصالح السكاق الديموغراق التفر 

لبنان،حنوب إل وسوريا بالعراق مرورا إيران من الممتد الشيعي 
ملامحيرمم ما تكون لربإ وحل—ؤ الموصل من كل j( المعركة وهدم 

الكفرةالشيعية الطائفة و؛ين المسلمة الأمة عموم المستقيل؛،ن أحداث 
وأموائ!لأعراضها تبيحة الملدمائها والمستحلة الملمة للأمة 

مستقبليةومضاعفه كبثرة محاؤلر سنقرض ما الأحداث هده وق 
كإخاصة، بصفة الخليج ودول، والسعودية تركيا ووحدة أمن عل 
ستكونوالتي، التومعير إيران مثرؤع عن بمعزل الأردن تكون لن 

التواصل؛؛نكرحسر لإكال م-لءأأوحربا له أومنحازه فيه متخرتلة 
اص:الراط ، ٢٢• ١ ْ ابريل ٧ يتارخ الإسلام، ،نكر؛ انظر: )١( 

http://islammemo.cc/akhbar/arab/20i5/o4^
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الحاكمو هع\وى -مرك ام الإغاية الهيثات وكدا انماب حول 
الحرميز؛؛؛١،.كموسسة براءة احتكام بحقها صدر ثم الأمريكية، 
والإغاثيةالدعوية الرامج غابت أن بعد التقزيم هدا ويتاكد 

الإسلاميةالساحات من كشر عن الخلج دول ويعص عودية لل
كإالمرحلة، تتطلبها التي الملمة والأقليات الشعوب مع خاصه 

الخليجدول من المثرؤح والعكرى اليامحي التدخل نحفظات أن 
لهدمالقوة أصعقت الدولية أو الإقليمية الساحات حداث أل 

السياميالقوى الدور غياب إل إصافة الخارجية، وسياماتها الدول 
ومثشندعاة من حكمهم ل ومن وللعلياء الدينية ات للممومح

للمجتمعاترم أمان صنام التارح محر يعدون والدين ومنكرين، 
كيمغياب ْع متزامنا الغياب هدا وياق والنزاعات، الأحداث ظل 

الكياناتداخل وأدوارمشبوهة اختراقات ظل ق السياسي، للاصلاح 
والفراليةالمنحرفة، الموفية المجموعات من الجليجية السياسية 

ماعادة التي المسي—ة والشيعية الإنمائية، والعلعانية الموسومة، 
وأيديولوحياته،وقيمه وفكره وثقافته ودباباته بالاحتلال ترحب 
المتكافثةالقوة غياب ظل ل أكثر الخليج دول عل الخطورة وتزداد 

بادتُلويريا المنطقة جيوش تقوية عدم خلال من العدوالمتربص ْع 
أيغياب إل إصافه والدول، الإقليمي العدوان مرحلة مع يتناسب 
والأزماتللتلوارئ التيلوعية والحشود المتكافئ التجنيد ل منرؤع 
تضحياتمن فيها ومحا القتالية والعقيدة والتدين الدين عل القائمة 

الوثعالأديو1و-ء؛ت، رمثرؤع العودين مزيم محاولات بعنوان؛ عقال عيي، المحمد انظر: ( ١ر 
اص:الِاط \\-م. امموبر ٣ تارخ العيي، وامم بن محي للدممور الرسى 

rk_s_؛dixom/?p=5364*-V_N؛http://vvww.mohamadn!sa

٤٣٨





المنطقةحكومات من للمثعوب المهدرة القوة هذه غياب ؤيوكد 
القوةي الكبرى التحولات محاطر عن السيامية التحليلات من ممث 

الإيراق،الغربي( الأتفاؤ( توقع يعد خاصة، الخلج دول( عل الإقليمية 
أنلتس الرب ثئلن( أن محب ررما نائلا؛ العنابي خليل كبه ما ومنها 

عامالعراف( غرو مند كيلك بالفعل فهي إقليمية، قوة إيران تصح 
٢٢٠ اقليميمشرؤع امتلاك عل قدرتنا وعدم فشلنا هر وإن،ا ، ٠٣
والتائيرالثقل لنا يكون وأن مصالحنا، وحماية محصم، يمكنه متكامل، 
فضلاوالدول، الإقليمي الستويين عل إيران، لدى الموجود والنفوذ 

العربيةللدولة لهلوية الالبنية ييا يالداخلية، مناعتنا ضحف عن 
مشكلاتناتب يأو واقلياما، وحركاتها قواها احتواء ق ودشالها 

٢.وآخرا'!أ ح؛ز، ب؛ن تتفجر التي الينية وصراعاتنا 
هوالأهم يكون وقد القوة، غياب، ؤ، الأخهلر فان ولدللث، 

المنْلقةدول، لدى المتت5امل والمشرؤع الامراتيجية الرؤية غياب 
الباميةقوما من يضعف، أو يقلل مما وهو تحديدا، الخليج ودول، 

وحدت-.—إن المطالوبة والاقتصادية والعسكرية 

والخليجالمنهلقة ؛دول، الحيف، الخطر الواغ هذا فان وبالتال 
لعدمنظرا أمتية وفرمؤ، إرباكا تعيش سيجعلها ربإ— - بعضها أو 

والأحدايث،،الرحلة توى معل عام نفٍ وخمعيات مؤسسات وحول 
دانوالمدرية المتنوعة التْلوعية للحشود مبق— —كإ مشهود وغياب 
الرحلةتتْللبها التي والأزمات الهلوارئ لمواجهة الكافية القدرة 
ودول،المنطقة حكومات بعض صعق، أو مقوط حال، ل خاصه 

نت،الرصالة مرتع الإتليم، وتحولات ؤليران العرب ؛عتوازت •قال انمانر، حلل انظر؛ ( ١ ر 
hitp://bit.ly/2bekBzFاكاي: الرابط  ٠٠٢٢ ١ ٥ يوليو ٢ ١ دخ 

٤٤٠



الخدوأنولع صور من ممر تتلاشى صوف القابل وق تحديدا، الخلج 
المقبلةالحديدة التحديات، ظل ق ووسائله وأدواته الحري العمل من 

البديلتقدم لن الحمار لهدا النهاية هده لكن له، الشديدة والحاجات 
•قوي موصى كعمل ال2للوب، يالمستوى 

انكثاف،وحروبه مراعاته العمر هدا أحداث، فوائد من ثامتات 
وأنالسابق، من أكثر بصورة وأمريكا وءا•ائته الغرب، تعم، 
مياثرة،وغر مباثرة بصفة وأمامه الصر١ع هدا أصل هو الغرب، 
كيفيةممل ل؛ أما صيآق~ ~ك،ا الروية هذه لوازم من فإن وليلك' 

عدوأي ومع وكيده، بمكره الغري التحصؤ هدا هع الأمثل التعاء!ي 
وميادمم.وحريتهم المسلممن نبضة لمشرؤع 

أوهرخ صناعتها لهي_، المتعم، الغرب، دول وسجى 
١٢الراغ،اتيةر ذرائعها تحت، الإسلامي العالم دول ق الحروب، تأجيج 

عمبل• الملمة الشعوب، مع العل.اإة تحقيق تغييبها ثمن ّتاوفع كإ 
كلوأف ذكوماما، عل الأقليات وشيطة السيامي الأّتأاواد 
مناصرةواستمرار الهلماتفية، الحروب، ؤإذكاء الحهادية، الحركات 

قالعا-واز( الإيرانر التدخل وتعزيز فلطن، ق المهيوق الكيان 
وغرالسياسية اللمين كيانات تفتت عل والعمل ايهلقة، شؤون 

سؤالتهلرففهن-ا الإسلامي، العالم ْع الغرب؛، التهلرفح صور من ذللثح 

الوحيالعار انمل نجاح يمم ساّى فلمني ُدب (: Pragmatism)اJرا■ماJة )١( 
إنهاوالأفكار الأراء صدق معيار أن، يرى مل-مه يائيا• قي الملالعجم وعرفها للحقيقة، 

هوما قضتة صدق وأن الحياء، مهنال؛، لخدمة أداء فة الم وان عملا، عواقبها قيمة ل هو 
خاصة،منعة إل أو اكجاح، إل ءل.ف، من لكل وصم، عام: بوجه والجاحماق مفيدئ، كوتيا 
الألوكة،موقع الوا؛غ' ونقل- النهج عرض ١لبح١حماتيةا بمان؛ مقال الشامي، غادة انفلر: 

http://w'vvwalu_.net/ciUture/o/775S>^

٤٤١



الكإنعودة باهمية الإسلامي الثعور يوقظ تما يعضه أو الغربي( 
ليتجاورJاJلكلم.\ن اللدى والقوة الحهاد وتحفيز للمسلم؛زا الوحي 

منها.أوكم التحديات 

التهلرفحالات منشط الربي التطرف هذا فإن ذاته الوقت وق 
وبعدهافثراير، ق باريس أحداث تكون وفد والإرهاب، المضاد 
،٢٢٠١٦مارس ٢ ٢ ق( بروكسل أحداث وكيلك، ، ٢٢٠١٥أكتوبر 

القتلبعض وحوادث ، ٠٢٢ ١ يوليو٦ ١ ٤ j( القرينة ننس وأحداث 
ردودس يعد مما هذا وكل ذللئ،، وغبر المتكررة أمريكا ل ا"ياءي 

باكثرأنحاء ق الغربية الرعايا نستهدف سوف ك،ا الأفعال، 
الداحلق الإثغال، بنفلرية يعتقد س هناك أن ولأسيإ لسابق، اس 

ستعد الفعل وردود الخارج، ق عدوانه نمدد دون للحيلولة الغربير 
وانتهاكوموامراثبما اإدوJ( إرهاب س الناتحة الهلبيعية الإفرازات 

مغللومىعن العدالة وتغييي، والشعوب للدول( والحقوق السيادة 
فالتهيئيوللللثا بعض، مع بحفه مترابهل العالي فالأستقرار !؛، ١٠١١

بينها،فيإ باحتلافج للدول شاماد سيكون وسلامه العالي للفلام 
الأحداثبعفس بر تقق يدخل مما والنتوقعات المخاؤلر هذه وذكر 

المثرؤع.غبر والإرهاب بالعدوان لها التبرير وليس 

إيرانحقيقة اتفاح المعاصر المرغ تحبلة أبرز س تاسعا: 
وبالقضيةالإسلامية، بالوحدة المتاجرون اليتاق اطة وحزب 

الأكبرالشيطان وثعارات الأنمى! المجد وتحرير الفلسفية 
سكثثر افتضاح ذللث، وصاحس، إيران، افتفحت، حيثط )أمريكا(! 

منوذلك -يا، يتاجرون التي وطنيتهم وزيف، الخليج دول شيعة 

٤٤٢



السئوةأسلحتهم ونحابئ الإيراق التجسس خلابا اكتشاف خلال 
!!دولالخلج١١٢داخل 

تصعدنمرحالأ ندا أن الانكشاف هذا بعد لإيران ويمكن 
الكويتsشيعة تستهدف إرهابية عماليات بانتعال المطقة ق لمرح 

أمأقرادا كانت جهة أى من السابق من أكثر تحديدا البحرين أو 
يمكنحسنؤ االرحالة، سيناريوهات مجن هذا يكون وقد تنظيإت، 

دولل الشيعة حسنيات عل السابق من أكثر بمنة الاعتداء افعال 
وعرهاداعش أمثال من الإرهابية الجموعات بعض فل من المنطقة 
التصرمحاتحسب الخلج دول ل الإيراق العسكري التدخل ليكون 

اقلياماخماية مزاعم بغرض وذك المتتابعة، والدينية السيامية الإيرانية 
بمعومحلإما الدوكن تلل؛، واحتلال الإيراق التدخل كرير الشيعية 

فيهاتكون دستورية( ردولة انتخابية سيامية بعمليات أو أممية، دولية 
عسكريإيراق يتدخل أو الحكم، إدارة ل رئيس دور الشيعة لطائفة 
الصفرية،الإيرانية الامثراطورية إل الدوكن هاتين صم بهدف 

كولأةالسيامية رموزها أو الدول هده أمراء بعض إيران تبقى وقد 
نوحكان U الاحتلال وهدا محزرى، أي محططات هى كا يا نابحين 

حمايةق إيران مسؤولية عن المتكررة الإيرانية التصرمحات مع يتفق 

يتاريخا-لم، حرية k عودين الل الإيرانية النجس حلثة عن كنموذج انظر■ )١، 
اس:-أم.ااراط ا'ا/-آ/ا-

http://alkhabarkw.com/index.php/midclleeastandinternat

gccnews/457_-h،til

t تار؛خ المباح الجابر الأحد ماح الثيغ اعويت أم أن يلاحظ )٢(  /Y / رث ١٠٢• ١ ٤
ّرشدل نئط.، إيران ُرنّد ليس بأن الإرانية للجمهودية الأيل الرتط- حامض اث آية 

اس:الرابط . ٢٢• ١ ٤ t/ آ/ بماريخ المرقاليوم. سيفة انظر: اكلمةكلها. 
http://w'WAv.nltnasryaly()iun.c0m/new-s/details/45749؛؛.

٤٤٣



استراتيجيانممحب السياسية وحقوقها النطقة ل الشيعية الأقليات 
يتلوهأو بمحبه أو الإيراق الاحتلال هذا بق يوند وحططهم• 

فعلك،ا الإسلامي التعاطف ص شء ليل فعلية إيرانية محاولات 
.٠٢٢ ٠ ٦ عام انمهيوق الكيان ْع الله حزب 

المالحةلها الحرجة المراحل من مرحلة ل إيران ئهللب وقد 
إعادةق أنفاسها لالتقاط تحديدا؛ والحليج المنهلقة دول ْع السياسية 
ارتباكبعد خاصة التوسعية، استراتيجيتها تنفيد وساتل ومراجعة 

الإسلاميةالدول أغلبية من الواصحة الواجهة بب ي
،الإمحلامي التعاون مقلمة بيان ق ورد كإ المنهلقة، دول وبعضي 
دولمن معها أو إيران من معلمروح سيامي حل أي فإن وليلك 
والإصلاحيضايحافظن بين الفروئات عدم اعتبار يتهللب اكلقة 
وسائلاحتلمت، ؤإن المنهلقة ق التوسعية الأهداف تحقيق ل بإيران 
بهلئ، يمالخارجي اللف، أن ولاصيإ بينهإ، فيإ الأهداف تفيد 

يمكا بحزنها، الحكومة من أكثر الإيرانية لاثورة الأعل المرثي 
عداوةوأن والتقية، الاطنى الفكر عل القاتم العضوي الخانب اعتبار 
ولايةلوابن، من وعرصه وماله دمه واستحلال وتكفار0 السني الحالم 

وأيديولوجيتها.الإيرانية والحكومة الفقيه 

الإيراقالأيل.يولوجي الحهلر هدا نحاهل يتم أن الكثرى والغالعلة 
الحلجدول من والستقيلية الحالية ؛أحءلاره ومآلاته بمقدماته 
الالخارجي للتمدد الغل.ي العقدي المنهللق هدا فتجاهل خاصة، 

أيي وامتدعاءْ استحضاره إن بل الساحة، من يلغيه أن يمكن 

http://biLly/2jme4lQالتاوت الرابط يل تت اضوية انغلر أ١( 

٤٤٤



الثالسل فعل والعلاج، الوقاية هومن إيران نحام ساسة مواقف 
لعللابحايحممة الإيرانية نم مدينة ل العالة اكعلغى جامعة فإن 

٥٠)حوال  ٢٢٠١٦عام حنق -با درس الدراسة الح  ١ ٠ ٠ ٠)
١٠)عن يزيد ما من ندموا ءلاو_، ألف، خمسان  دول،من دولة مئة ( ٠
يتعلموناظرفما بقدر والتسامح الأخوي الحب، ليتعلموا لا العالم، 

رجوعهمبحد بلائهم ل الإيرانية الثورة ير تمد ل والدعم والإرهابج 
المثاهدل؛هوالواقع كا 

لالإرباك أو الهزيمة ببعض أصيبت، ؤإن إيران أن عاشرات 
لالكبثر مئروعها عن تحليها يعتي لا هدا أن إلا واليمن موريا 

منتعد الحلج دول ل الشيعية والأقايا١ت، الإيرانية، الثورة تصدير 
يصحبحعندما المخاؤلر وتزداد االوقوتة، والقنابل النائمة الخلايا 

لدخولالسهيل خلال من متوقع لوحتي دعإ الإيراق التدخل 
برياالعربية للجزيرة ومهاخمة مهاجرة بمجموعامتح بثرية أمواج 

ومواحلثإلأ الحراقية الحدود خلال من منظمة بصفة وبحريا 

الأفارقةالشيعة المؤدلح؛ن من وجزره الأحمر والحر العربي الحلج 
قدالمثال~ سبيل ~ءل إيران أن ولامي،ا الأسيوين، من وغرهم 
وهووغرهم، الزنج محن ملاين وغرها نيجريا ل ودربت، سمت، 

يالجنيدللاحدايث، المبكر الاستعداد الخليج دول من بج يتهللقد ما 
لذلكتقدير، كافل الطوارئ عل الدربن وبالمتطوع؛ن التطوعي 

امح،الأنه ويبقى العربية، للجزيرة والغربة الشرقية السواحل لحاية 

تمممح الإيرانية.. الخارجية الياة سراتية بعتوازت منال غزال، أحد سد انظر* )١( 
٢٢)الوايق م،  ١٤ ٣٧رمغان ١ ٧ بمارخ نت،، العربية مرتع حاض، إل الخص من 

.http://bit.ly/29bSxMbالخال: الراط (. ٢٢•  ١٦يونيو/ 

٤٤٥



منمأحوذ الاحتإل هذا أن ولاصيإ والدراصة، النظر يتطلب وترخ 
وحهلرهم.ا،لرتزقة حنود عن التاريخ أحداث 

تقبلةم* iJJالحوال مفر للدكتور كان الخطر هذا بعض وعن 

إلموجهة رسالة حلال من تقريا الزمن من عقدين قل المنطقة عن 
الوقت،ذللئ، ل السعودية مفتي الأة~ ~رخمه باز بن العزيز عد الشيخ 

واشنهلنتعمله محوف، وما كينجر، بوعد تتعلق عليانها كار ومن 
أدركاذللثح، نمورنا رارذا قاوت مما وكان العواق! دولة تدمثر بعد 

التحالف،ؤإحلأل العراق ندمثر حالة ل المنطقة بمدد كثرا حهلرأ 
شيعيةدولة سيصبح الذي العراق محوريا، )إيران، محله الشيعي 

والإماراتكالمحرين الخلجمة المناطق بمة تم ١^١^ نمل بعد 
تذكرأن ننسى ولا فتها، واضح الشيعي والوجود السعودية وترق 

أيضا،النمثرية من تركيا حنوب ل بالعربية الناطقان من كثثرا أن 
احواممومعهم شيعة الكبار حيشها قادة من فكثثر باكستان أما 

وال؛ريلوية(اأالقاديانية 

منعدد كشف، الشيعة حهلر عن المستقبلية الرؤى محياق ول 
الثورةقبل بل عاما، ثلابن عن تزيل مبكرة بأزمنة والكقارّتح الدعاة 

خراتيجيةالاّإيران لخعلمعل المستقبل الخهلر عن قيامها بعد نم الإيرانية 
قالمما وكان الغريب،، محمد بن اف عبد هؤلاء أبرز ومن العدوانية! 

وبخاصةمحواء حد عل وللشحوبح للحكومامت، ونحييرا حا نم 
تتحركمحوداء راياين، محستين منذ ألمح راءنني المستهدفة• الخلج دول 
منلأبد الإسلامي... الحال لابتلاح حلتها ؤيسعى المشرق، من 

الراطتمسنجر. وعد — الأمة عل،اء عن الغة • كثفبعنوان! بحث الخوال. طر انظِت ( ١ ر 
.http://bii.ly/2drVdEV

٤٤٦



يعدهاالتي الخْليرة الوامره من ونحييرهم قومتا، إنذار ل الاستمرار 
صاغيةإذانا تلقى نطالقها التي الصيحة هدم ولعل وأنصاره، الخميتي 

منالإنقاذ محاولات، فيه نحيي ولا الندم، فيه ينفع لا زمن ياق أن قل 
الغرقاارُ

يشكلما والوشرات المعتليان ق ورد ما وفق سبق ما ولعل 
دولياوالمدعوم إقليميا التنامي الحكري المرنع هدا عن الروية 
بلوازمالعمل أهمية تأق وبالتال تنقص، ولا وتمته تزداد والذي 

أنعلما للأمة، )المشرؤع( وجود أهمية لوازمها من حيث، الرؤية، هذه 
عند)التقاول و القوة( إعداد و)خيار والخهاد( )المقاومة موضوعات 

محددتما ياكمالها تعل توصيات من )الخاتمة( ق ورد وما لمين( الم
المستقبلية(.)الرؤية لهده الرئيسة المعالر 

يابوالوالعقائدية التاوبنية الأبعاد — الجوص دور ء وج الغريب، محمد اه عبد - اظر ( ١ ر 
الخملركثف، عن الكرة الرزى هدم كانت، وإذا •٣، • ١. • صإ-ه، الإتراب، لكووة 

زالإمحاي ودورهم وذثربمم اللمز لعلياء نجب مما ذات" الوقح ل نهي الإيراق، 
وحاصتهأ.الأمن لعامة ونمبمحهم العقا-ى، الخانب عل القائم واليامى التارقني التحليل 

٤٤٧



الأوازم:)اسروعسص(

كونتالتي الكتاب هذا ل الستة الباحت معطيات حب 
الوشراتحب ثم الصرلع، عن ولاحقه سامة تارخة قراءة بمجملها 

١الحث، ز الواردة  الإسلأمةالأمة الأهمية فإن ع  ١١
التحدياتلمواحهة وواصحة قوية اسراتيجيات صناعة ل يميادرتيا 

الاستراتيجي(الأمة حماية )مشرؤع صناعة أصبحن، وقد الكبيرة، 
والإسلاميةالعريية والثعوب الحكومات توى معل وصرورة واجبا 

الذيالأمة مضة رؤع لمش مقدمة هدا يكون أن ويمكن سواء، حد عل 
الدوللدى الحديدة اكحديات ءردْ الشعور وغياب نحاهاله، تم طالما 

الاستراتيجيللهدف افتقادها حدكبير إل يعكس بالحيوان، المستهدفة 
استراتيجيبمرؤع المستقبلية الروية غياب يم أ السيامي وحولها من 

الخليجودول السعودية تستهدفح التي العادية المشاريع حجم يقابل 
لرحيث الأحطرإ يعد ومحتمحة منفردة وفلطن الشام وبلاد وتركيا 

إنبل محدودة، أوبشرية اقتصادية حائر أو حدود قضية المشكالة نعد 
نحدىلا ما وهو وحول، أوعدم للأمة وحول معركة أصبحن، القضية 

قوية.كانتج مهإ الأفعال ردود معه 

قمةعن الصادر الرياض إعلان ق مفيدة حملة وردت وقديأ 
دورتهل العربية الخليج لدول التعاون لمجلس الأعل المجلس 

الأحداثؤإن بعيد، من المتفرجون يصنعه لا التارخ #إن ت العشرين 
المجلسدول شعوب أن ولأسلئ، ؛، التهييوناال١ المعزلون يصوغها لا 

مستمرة.وبصفة فعلية ترحمة إل التعثر هدا يتنمحول أن إل تتهللع 

مركزالاحث؛ن* من محموعت امتشراب. رؤيت ~ العالمة الامِراتيجية التطورات I انظ )١( 
■٢ صزاُ الأّتسابجية، والبحوث للدرامات الإمارات 

٤٤٨



بعضترى والدولية الإغاليمٍة الحييات من الواقع هذا وباعتبار 
التقليدةالمسامات عن للتخل بالغه أهميه الاسراتيجية الدراسات 

والسياساتالداخلية الأوص؛ع تصحح وصرورة لعربي(، ا ل
الغربيةالسياسات ْع الخليج دول لدى خاصة الحإئمية الخارجية 
دسالأول' بالدرجة بالصراع نهيفة المأما ولاميا المعمية، 
القرارصقع عل ا،ينبغي فيهات ورد ما ات الدراسهذه بعض توصيات 

التعاونمحلى من نححل ذاتية قدرات لماء عي الالخليج ول دل 
ا.بالمهلمهء القوى توازن ل رئيا صلعا الخليجي 
لتفادىالعملية الحلول ل المبادرات أهمية عن المفلح اف عبد كب 

رومياعل الأمر تصعيب من بد لا  ١٠ت قال ومما المهلقة، عل أكر محاطر 
أيل أو اليمن ل الغامرة تكرار ق تفكر لا كي محوؤيا، ل دات ما 

وجهةالثلاث، الدول تتجاهل ب ما ممكنا يكون لن وهذا آخر، يلد 
للقوارأ.الطثران مضادات إرسال بعدم الأمريكية الفلر 

لأحداثمتسع الوقت، ل زال وما الإمكان• زمن ل زلنا راما 
الذيالمطقةمنالتفتيت،والفوصىوالإرهابح، نحمي جدية تغيران 

والأمان(ممره، .الأفكار أمريكا.. وتغهليه ؤإيران، روميا تدعمه 
وأماالتاريخ• يمنعون من ضل هم والكبار تارنحية. واللحنلة أكثر. 

المكورت،ااالنقود عل فيبكون المرددون وأما فيقروونه. الصغار 

للدراسات،الخزيرء •ركز س محمرصة ضر، اطرايجي ساق ق الخيح اننلر: )١( 
.•؛.صمأ.-ا،

صحتقةالت،س،أ• إل، الرومثة حرتما الر تمل أنا نل بهينوان،• منال، اكلح، اض عبد انظرت )٢( 
اكال:،الرايط ٢٢• ١ ٦ خيمةالإلمحرُب،بمارخ٣فرام تزرن 

fairs.info/c-32i4i؛littp;//all،haleeja

٤٤٩



الخوانبل متكامل نمضة فهومشروع المثروع هذا يعة وعن 
للأوطانالخاية متضمنا والعمين، والثقافة والاقتصادية الساسة 

المشرؤع،فذا كاولوية الخهادية والقوة التطؤع عل وقائإ والشعوب 
المسؤوليةق الشراكة عل نات،آ وطنا مشروعا يكون أن ماته ومن 
jبا للجمع الإنسانية الحقوق ويلي الدين، ثوابت عن بجرج ولا 

فئات■ص لتلتقي للأمة العدالة محقق كا والأقليات، الطوائف ذلك 
عامة.المجتمع 

تتطاو_االرؤية هذه ومونرات التارثمحية انملميات فان ولذلك 
أولوياتهومن للأمة، مضة مثرؤع صناعة ل عملية لوازم كذلك 
اللوازمتلك أبرز ومن وأوطاما، وأعراضها وأرواحها لدينها الحاية 

التالية!الخواب المثرؤع هذا لإنجاح 

المياّيالإصلاح j وانمادقة الحادة المادرات أهمية أولا: 
الحاكمب؛ن الثقة لتعزيز المعنية الدول من دولة لكل الداحل 

مسؤوليةي حكوماما هع الشعوب بثراكة والمبادرة والمحكوم، 
حيثمسبوقة، غبر محييات ظل ق والخارجية الداخلية شووما 
المسؤوليةل الشعوب ومحييثى الأهل الدعم الشراكة بانْ يتحقق 

قفالثراكة والولاء، الأنتاء وتقوية وحمايتها، للأوطان الصرية 
وصرورة.واجبا أصحنا الراهنة الرحلة 

فياالعملية والخطوات الثائرات أهمية السيامي الإصلاح ومن 
فياالعكري الاندماج مستوى عل وذللث، خاصة، الخلج دول ب؛ن 
أنالحديدة الرحلة محاطر من إن حيتا الحلج، دول من الصادنن ب؛ن 

وموثراماالسيامية الأحداث يج حانتهت، والتعاون التنسيق فهرة 

٤٥



الحديةالأحطار هذه تكن ولر ذلك، من أهم كون أن محب ما إل 
وذللدالقصبحة، لستآ فترة من الناصّحين روى عن بعيدة النعلقة 

اشعبد الدكتور اليامى اككر أمثال السياسة الرؤى أصحاب من 
اليمنيةمنمور هادي ربه عبد حكومة أدركت وقد ا، وضره؛ الممسي 

اليمناختطاف جدا متاحر بونت الأغلبية رأت حينإ الانضإم أهمية 
دولعو يفوت بإ محيته وتدؤيل الخليج، وخصوم والعراق لإيران 
فرصبموت اليمن واقع أصبح بل صحيح، بوضع انض،امه الخليج 

الحلواللأم١٢/
المتهلقةلدول وفرصه السيامي الإصلاح تفويت من وأخهلر 

الأمورتصل أن إليه الماصة الحاجة من بالرغم خاصة والخليج 
يحرنوذلك ها، نفالدولة تحارب أن إل المنهكة دول ببعض 

النقدل شهو-|ا حرية تصادر أن أو الوحدة الثقافية وهويتها عقيدتها 
ماوهدا الحرب؛ أو الثلم ل حالها بض ذلك ق فرق لا والإصلاح 

أجيالمن الراح للجيل توصيفه ل المؤيدل إقبال محمد الدكتور عناه 
عدوكتترك اءأن فقال؛ المحدق، الخعلر هذا عن كتث، حيتإ الحروب، 

والخواميس()الخونة الخاص الطابور باستخدام ه، ينفه نفمحارب 
غاروديوروجيه واجيجها. والدينية الفكرية الصراعات وباستثإر 

؛التكلفةالغرب يقاتل ءالأن الهروب؛ من الراح الخيل عن قال 
العدوالسلاح... ثمن يدغ العدو ه... نفيقتل العدو الصفرية... 

نت،العرية موسر إل الانضإم الخيح دول عل عكررأدءوى>: )القي اظِ: )١( 
اس:الراط . ٢٢• ١ • يرنو ١ ٢ 

https://wvm.alarabiya.net/articlL's/2oio/o6/i2/iiii38.html
اس:الرابط ، ٢٢• ١ ٦ أفطس  ٢٩بمارخ ايوم. المي صث انظر: )٢( 

http://www.aاyemeniخلyoum.co/١^newsl5270.htInّا
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عملا الغرب أن نعى المغرية التكلمة نقبل، فلا للتدخل يطلبنا 
.٢١١فكرى((((وعي إل ذلك لمواجهة بحاجة نحن الخروب... ق شيئا 

)حروبص مما ممرأ أن الرابع، الخل حروب معاق ومن 
بلالخليج، دول وخاصة المنطقة دول ءواتمّها دفعت الإرهاب( 
لتكونغربية أو أميكية برزية غالبا بالإرهماب يمي ما وحاربن، 

للإرهابراعية الغرب من المتعصن عند مصنفة بعد فيا الدول طْ 
*جامتا(((الإرهاب صدرعاة العدالة —)قانون المسمى؛كإهوالقانون 

بأموالهاعليها حرب نم وأموالها، ؛الحكومايت، حروب فهي وغثره، 
عدة.مارّت< يكن لآ إن مرتن الحكومات هده الثمن لتدغ كذ.للئ< 

جامتاقانون يثبمر حينا وآثارها الحروب هده ونتفاعف 
وتناقصواصعلمراب سيامي ارتباك علميه يزن—١ جديدا سياميا 
الخطابتعود حيث، المصداقية، فقا-ان ل مسبوق غير إعلامي 

لكثير- حد -إل وأيديولوجبه لهويته المعادى الخلميجي الإعلامي 
عاماعثر ستة مدى عل الإرهاب( )حرب مسمى نحت، وطنه إدانة 

٠٠ستمير ١ ١ )أحداُث، منلم-  السياميالنععلف—، هدا ليفرض ( ١٢٢ 
الخليجودول السعودية ق الإءلأءي؛ن عل كبيرا مأزقا والإعلامي 

طويلةسنوات، مدى عل الإعلام هدا تعود حينا وذللئ، خاصة، بصفة 
الخؤنابأدانت، التي الإعلامية ومقالاته وكتاباته التليفزيونية ؛تل.واته 
اثمعوةت، وأدانوالثنة، الكتاب لفهم الصحيح والمنهج المحل الديني 

وبعضيالسعودية ل الإسلامية المجتمعات وأداننج بل وموماما، 
ووصفت،ومناهجها، ومدارسها وعلمانها بمواتبا الخليج دول 

أكتوبر١ بت1رخ هارنا، ذي صحيفة الخروب. أجيال بعتواذت مقال إتيال. ممد انظر■ )١( 
.http://biLly/2dVBlSSاس: الرابط ، ٢٢• ١ ٦ 
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بعدلتجنى وجذوره الإرهاب ظاهرة عن مسؤوو بأنه ذلك من ممن 
الرابعاُبميل ٌن أحرى صوره ولتكون ها! نفمع حرو-؛ا ثمرة ذلك، 

الخروب!أجيال من 

أكثربجدية والدولة الثنائية التحالفات تقوية عل العمل ثانيا! 
الإسلاميةالدول بان عالية مصداقية ذات مثنركة عمالية ب\رامج 

)تركيادول بين وحاصه أهدافها، بتوحيد وانمية المنهيفة 
الثر،الثقل ممثل كدول وممر( وباكستان الخالج ودول والسعودية 

خاصة؛؛نوممرة دائمة ثنية استراتيجيه نحالفات عل بالعمل وذلك 
ولأسي،اللدولتين، عنه بديل لا استراتيجي كخيار وتركيا السعودية 

المطقة.دول عل المربع هذا فرض بعد 

العكريةالقوة تنامي ظل ل الثني التحالف أهمية وتأكد 
تقدمالتي السياسية وامتراتيجياما المهلقة ق إيران لدولة الإقليمية 

المجددالإيراق الرومي كالتحالف التنفيدية الخواب، ي تأخر ولا 
لضربالإيرانية القواعد باستخدام والبدء ، ٣٢٠١٦غسطس أق 

بابل روسيا وأطيلع وغبرها، حلمته ل السورية اكاومة أهداف، 
هدْويؤكد اليمن، ل للحوثيثن الإيراق اللوحتي للدعم الدب 

ساحاتل حديد تطوعي عسكري نحييش عن ورد ما المنامية القوة 
،الصحفبعض تداولمه ما ذلك ومن لإيران، الوالية الدولية القتال 

فلكيعل محمد الخنرال #أكل ورد! إيته ميدل صحيفة وق العالمية، 
سوريا،ق الإيرانية القوات قادة وهوأحد الثوري، الخرس j، القيادي 

)فيلققائد بقيادة الشيعي( التحرير )جيش سإْ ما سكلمتح بلائه أن 
والقتالالذهاب من الإيرانية القوات ليعمي ملي،اق قاسم القدس( 

الخبهات.ق بنفسها 

٤٥٣



الإيرانيتنمن لت الخيش هذا قوات أن الإيراق الخنرال وأكد 
الخيشونحهيزهدا تقليم قتالايتم تنهد متعلمة كل ل إنه بل فحسب، 

الطقةااُا/تلك شعب من 

استراتيجيمنرؤع صناعت التحاش هذا لوازم من ثالثات 
العنهالتحالف دول من ومشترك دولة، لكل منفرد صني إسلامي 

الغربنحالفات أوهام عن يعيدا يادة يالم تتسنية يتحالفان 
بقيةْع ؛مصداقية كيلك أحرى تحالفات وتكون اعداته، وم

يعصمن الاستفادة هع الإسلامية، وحركاته الإسلامي العال؛ دول 
بوجههالغربي، العدوان هذا لمواحهة والدولية الإقليمية العلاقات 
التحالفهذا أقهناب ومن، والإيراف، والرومي الماليى المحهيوق 

يامى،الالواغ حب التأزم العكري الحكم من، تحررها بمد ممر 
احتراقباكستان؛الرغ٠إمن وكذلك، الحاصرة، السياسية والدراسات 

ئ.الشيعي الد 

الدولبي، ولوازمه اللمشي المثرؤع هذا متعللبات من، رابعا• 
الإسلامالعال؛ 3، الراشدة الإسلامية للجإعات العنية الإسلامية 

هذهمن كثير تحتاجها رايعحة ورقة هدْ وتعد وامتيعا-أا، حقيقيا، تبنيا 

لهذهوكبيرة كثيرة السياسية والأوراق السعودية، رأمها وعل الدول 
الصليبيالمبيوق للمثرؤع مواجهتها ل -با رابحه وهي الدول، 

تحديدأوالخليجي الثم، العال؛ ساحات منؤ جعل الذي المقوي 
والتفنين،.والحروب الصراع محهلهل لثفيذ مركزآ 

التال;الرابط  ٠٣٢ ٠١٦أءسعدا  ١٨بتاريخب-ل،ايتأونلأينج اانظر* 
hnp://w*ww.iniddle-east-online.com/?id=23i053
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الياميالعمل أن والتحليلأت الدراسات من ممر ونشر 
الإسلاميالحل اضاء نحاه تحديدا بالخليج المنهلقة لحكومات التعمد 

قممر دور له فيه تنادي الي والأحزاب الحإعات مميش أو 
التدخلاتحجم وزيادة حسمه وعدم المنهكة ل الصراع استمرار 

لسياق هومكشوف وكإ وسوريا، العراق ق هوواصح ك،ا الأحنية، 
والمن~كءاذج"•

أيديولوجياتزايد قلل ق تتأكد السيامي الحمل هدا ومحاهلر 
الأم،وثقافتها فكرها ْع ومتخاصمة للمنهلقة معادية سيامية 
عقديفكرى عدوان عل تقوم المادية الأيديولوجيا هذه أن ولاميا 

الإسلامية.الأمة نحاه 

الشعوبتوعية المثرؤع ولوازم الواغ هذا لوازم ٌن خامسا• 
وتربيتهابل ونحامحنره، السيامي العقدي انمرنغ تمدا مميثها وعل"م 

الإسلامبحق الغادر التحالف لهدا المقاومة الصحيحة العقيا.ة عل 
خاصةاكتالية العقيدة بدون السيامي القش فالتحاف والسلمين، 

ذخثرة،يلا كالسلاح الإيراق بالمشرؤع التهدفة الدول مستوى عل 
الأيديولوجيبالحانب ارتباؤله بقدر سيكون المشرؤع هذا فنجاح 

الأيلويولوجيالمثرؤع لمواجهة المتعلمة؛ لشعوب دينية كلمحمة العقدي 
الثمراتذكون ذللمثؤ ق ؛المصداقية التزامه وبقدر الخصوم، من 

أووأقلمياته حماعاته أو السني بالمشرؤع الأمينة غثر فالمناورة الإيجابية، 
له.المكر الفشل من يعد ودينها الأمة بعقيدة 

واقعتصحح ق قوية سيامية بإرادة النغلر إعادة اللوازم ٌن سائما؛ 
كاصعافللأمة، والثقافية العقدية السيادة بانتهاك اكعلمقة القرارات 

٤٥٥



عنالتانحة الحري القط1ع موات وتيميش الدينة، التعلمية الناهج 
والسعوديةالحلج ودول عامة، اليربى العالم دول عل الأرجية الضغوط 

هذهأن الدولية السياسية الأحداث كثفت حينإ ولأسيإ حامحة، بصفة 
ٌ

غربية؛وامراتيجيات برامج عن نانحة بل عفوية، ليت، الضغوط 
وخاصةالأيديولوجية قوتبا مصائر من الإسلامية الأمة لتفرغ 

وحدةوتفتت قوما لإضعاف وتسهيلا مقدمه الخليج؛ ودول السعودية 
العلاقاتمصداقية صعق، عن بحق ، يكثفما وهو السياسية دولها 

الخليجين.الأمريكية وحاصه الخليجية، الغربية 

قإليه الحاجة تدعو سوف ما الثرؤع هدا لوازم من سايعات 
الشعوب،مع الدبلوماسية العلاقات وتقوية المعنوية، القوة إعداد 

الإسلاميةالشعوبح عموم مع المالحة ذللئغ ومن بينها، وفتا 
؛الانفتاحوذللئ، وخارجه، التحالف، دول داخل ومنذلاترا وحمعياما 

الأرجيةباذرعته الثالث، القهإاع مؤسسات وتطبيقات مفاهيم عل 
معالمباشر والعتتاء التعاون لتحقيق والإغاثية؛ والدعوية التعليمية 
المانجةوالنaلات الحمعيات ين وفيا الملمة، والأقليات الثعوب، 
حارجها•من الممنوحة وبن الحليج دول لدى الداخلية 

الحياديةالقوة تبنى ولوازمه المشرؤع هدا أساسيان من ثامنا: 
القوة"إعداد خيار عن أكثر التفصيل صيأق ~كا لها الأمة ونحهيز 

الحيادأطياف من يكشر الاستعانة إل ملحه تكون ربإ الحاجة إن بل 
المعتدل.

الأحداثشراسة أن يرون اوسياّيان الحللمن بعض إن بل 
الحإعاتنمس الحكومات بمس امتثار 
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هذهويوكد ٢، العفuم١ والنوازل الجام الأحداث نتيجة العتدلة غر 
ديفيدعن ورد ما الأوسط الشرق صحيفة ل الواردة التحليلات 

-يالأمركية المركزية الأسخيارات لولكلة ازبق الرئيس بتريوس 
علاكلمة ق والأس العراق امفرار عل الحقيقي الخطر »أن إيه: آي 

إيران،س المدعومة الشعبي الحشد ميلميشيات من يأق الطويل المدى 
داضس.تقليم س وليس 

العراقلأس بة بالنالأول الخطر يمثل لا داعش تنطم وأن 
الميلميشياتص يأق الأشد الخطر لكن للهزيمة، طريقه ل لأنه والمطقة 
٠حد عل إيران، من المدعرمة الشيعة 

يدعلا يا برأسه أطل الدي الم انمالم عل الإيراق ظكراع 
سبق-—كإ بالمثرؤع المشرؤع هذا مواجهة يستدعي ، Lj^lUوئتآ 
مثاتنحنيد عل الحمل حاصه الخلج دول ص الأمر يتطلب، وقد 

الوطنلهإية احتياطية كجيوش الإسلامي الحالم شعومحت، ص الألافج 
أجيالتبادر نقد الأحوال كل وعل المسالمان، ومقدسات الخلميجي 
القتال.ساحات إل الانضإم ل ودوليه ؤإثلميمية محلية جديدة جهادية 

بأساسهالواقع أرض عل الخيالي المشروع وجد لو إنه بل 
مقابلللضرورة— إلا استخدامه دون —حتى الصحيح الشرعي 
الصهيونوالكيان الغرب، فإن الإيراق، والنووي العالي النووي 

مقالاالمنطقة. دول الإيرازعل بمخاطرالعدوان مقارنه حطرداعش من التهوين عن انغلرت ( ١ ) 
بتاريخالأوسعل. الشرق صحيفة مرة؛. بألف رداعش( من أحطر ليران بمراحة.. بعنوان؛ 

httpi/Zcuttus/OcgDالتال: الرابمل . ٢٢• ١٠ارم مه 
التال:الرابطّ، ٢٢•١ ٥ درس ٢ ١ بتاريخ عربية، كاي;؛وز انظر: )٢( 

htt|)://biLly/2eAUPGU
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ْعوالواحهة اثمرلع ل أحرى حسابات حميعا لهم متكون ثإيران 
الخهادىالشرؤع تش أن إل إصافه وشعوبه، الإسلامي العالم دول 

الطرفة.ومجموعاته الخهاد أدعياء جاذبية من ؤيفثل محبط مما 

التمّاريمشرؤع اعداد المعنية الحكومات تقصر حال ق تاسعا؛ 
تاؤعمع ولأسيإ بالمنطقة، المحنمهلة الأحنسة وللأطإع للحل.وان 

الشعوبفإن حكوماما، بقدرة الشحوب ثقة واهتزاز الأحداث، 
ياعدادالبادرة عن مؤوله ومثقفيها- ومف^كري٦ا ودعامإ —بحلإئها 

ومقدساتماالإسلامية للأمة حماية به والعمل الحهادى المثرؤع هدا 
صوب.كل من -ها الحدقة الأحهلار من 

وبرامجوالشعوب الأهال من الحهّادي الحاو_، هدا أهمية وتتأكد 
الوازلهدم محلل ل الخلميجية ^ات 

والناطقيةالقبلية الأنتإءات تني سوف، والحروب الصراعات من 
لالمعتدين، عدوان لرد اكءوية الحإعات تنصهر ، وسوفوالدينية، 

لنفهي الظامئة الحيومى وحاهزية قوة ل الكفاية عدم ظل 
لمفاهيموتعزيز شعبي دعم بدون مرة جدوى ذات أو كافية تكون 
باعيانممفاللمؤن كيلك. اكلوعي والتجنيي. التهلوعي الحهاد 
ياتهونحل ؛مخاطره الواقع هدا ظل ق دينهم توجيهات حسبا 

وأعراضهموأرواحهم دينهم حماية ل العمل الإسهام منهم مطلوب، 
الأمةهوية تقوية وقوامه المثرؤع، قيام جهود لتتكامل وأوطانمم، 

أكبمروضغوطات أكثر حملات إل فيه تتعرض ، سوفالتي ؛عقيدنما 
التبال.يلأو ناره التغريبخ حلال من ثقافتها عن والتنازل عتها للتخل 

الإسلامأمة عل يستوحب، ما وهو أحرى، تارة الدين ق والتغيثر 
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أهميةمع الوسائل، بكافة الإسلأمة الدعوة تعزيز دينهم— حب —
والخمعياتالمملوعية اللجان وتكوين يالأحداث، السياسية التوعية 
تتجاوزجديدة وبومائل والأزمات بالعلوارئ التخصصة الحرية 

لرفائران والرشيد، الثرؤع يالحهاد يتعلق ما وتنظيم التحديات، بيا 
خارجها،ل أم داحلها ل سواء فحب، بجيومها خصومها نواجه 

الحشودبتجيير هو ما بقدر واليمن، ولبنان وسوريا العراق مثل 
هوهنا وا،لقام وعسكريا، أيديولوجيا وتعبثتها والشعبية الأهلية 

تفاصيلهعن وليس ومسووليته، فكرته حيث من المشرؤع أهمية عن 
وصياغته

بعداوتهعاليا الإيراق الانكشاف هدا استئإر عل الحمل عاشرل 
متعددةوبرامج مشارع يإمحللاق وذلك الإسلام، لأمة المفضوحة 

للأمةوالدعوى العقدي الحاتب يعزز استراتيجي مثرؤع صمن 
إللدلك، التارنحية الأمة حاجة حيث الإ-ئدمي، لعانر اق 

حيثالمودلحة، الإيرانية الإعلامية الإمبمراؤلورية مواجهة عل الحمل 
-كاالإّلأْي! للعا1؛ والوجهة المزدبة الإيرانية القنوات عثرات 
الإعلاميللبث، وقنوات مراكز تامبس ذلك متهلالثات ومن ثق— ّ

وجهعل إيران ل الثنة أهل ؤإل عامه، الإيراق للشعب الموجه 
القنةلأهل والنصرة الإيراى الداخل من اكسر ليكون التحديد، 

منمنها ه./' ٠ تشكل الأهوازية الثنية العربية فالخثائل يران، إل 
وكيلكالقنة، من M/' ئلون الدن البلموش إل إضافة اليتة، 

الجتمعاللومي، اش همد ين ممد اكترح الممعودي الثرؤع أهمية عن يتصرف؛ انظر ( ١ ل 
مركزيع بالتعاون الأسرة، محلة الرياض؛ دراسية، حالة البنات تعليم ~ واكنيثرا السعودي 

.١٠١م(،ص٩٩-٢٠١٦م)١٤٣٧واكدريبجللاستشارات آب 
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ؤيمكنمنهم، الأذريتن خاصئ الترك وبعض والأكراد التركإن 
معالخلج ودول السعودية من الثنية الشعوبح نواصل يكون أن 

ْعواكعاون العون ق الأمثل الأملوبح هو إيران ل الننة إخوامم 
الأستارإل إضافة إيران، داخل كيلك والأئلة الثنية الأكثرية هالْ 

ايدكةص اش امرى والدبمية السياسية للأوراق الأمثل 
تمتلكهما مع للمقارنة محال ولا المثال— سيل —عل السعودية الحربية 
إرازإ

الثرالست، ترتيث، وحوبح هو المثرؤع هدا عن والخلاصة 
وقوة،بمصداقية سواء حد عل حوب، والالحكومامحتح توى م عل 

والحروب،الصراعات مواحهة أساس عل المثرؤع إعداد أهمية حسث، 
وهي؛مهمة أساسية عناصر أربحة عل ليقوم العادية والتحالفات 

باعتبارالعادية الأيديولوجية الحربح مع القوى التعاؤلي )أهمية 
بتجييثّهاالأمة ؤإسراك الواجهة، ل والثقال العقدى الخاب، أهمية 

الحاعاتْع التحالفات عل والعمل ؛مسؤوليته، فرد كل لإشعار 
إلإنحافه وخارجها، اكلقة دول داخل من الإسلامية والأحزابح 
القاتمة(.الدولية التحالفات 

Vللجان— الأيديولوجية الحروب، عمر ق الأيديولوجيا أهمية وعن 
الإنحابيةالسعودية المواقفح بعض من فبالرغم تحديدأ، السعودى 

ااعالمدول بعض -مع الدولية نحالفاتما ل والحزم بالقوة م تتالتي 
عاصفةحريف ول أخرى، جهة من تركيا ومع جهة، من الإسلامي 

والوقمحاليمن، ل وميليشياما إيران مواجهة نحاه اليمن مع الحزم 
مراق—،أى ب، حالهمة الخملوات طْ أن إلا اللينال— لحزب، اس 
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الأيديولوحياقوامه المدى طويل استراتيجيا مشروعا تتطلب محيامي 
تحديداؤإيران الغرب ْع واللام الحرب مناطق ل اليامحية 

يامحيةالالعلاقات من يمغ لا وهدا أيدي، استراتيجي كعدو 
عصريمليه ما محوء عل لكن الأطراف تلمك مع الدبلوماسية أو 

الأيديولوجية(.)الحروب 

العالمأن المثرؤع قضية ل السعودي الحاب دور ؤيتاكد 
الأولالمعني باما السعودية إل ينغلرون وشعوبا دولا الإسلامي 

استراتيجيهصناعة ل الرئيس المعني فهي وبالتال الاستهداف• 3، 
الباحثذك إل أثار كإ اكلقة دول من غرها وْع -٢١ خاصة 

قيادةمركزية ق الصمود عل السعودية مستحثا ا، حاليمة١١نبيل 
النافسمركزية من بدلا صلبة، الإسلامي؛أين.يولوحية الح١لم 

الأساسيااد-ور أهمية موصحا الهشة، بأيديولوحيته الصانع الإيرال 
والعملالخليج أمن عل والحفاظ للمطاهع التصدي ق عودية لل

علإراءالأمنواللأمالإئيسوالدول.

الأعداءقوة مقابل وطبيعته الحيادية القوة مثرؤع أهمية وعن 
ذاته؛الوقت، ل وأجابنؤ الفقيه إحسان الكاتبة نساءلت، والخصوم 

ونكونشيعية، مثلينيات لإيران يكون أن طثعي أمر هو ّهل 
معالحالية المواجهة إن إ سني؟ تعبي نفكر؛حشل■ إذ طانفييرن،أ 
التفوقفعناصر الفلمامية، الحيوثى فيها تحل•ي لن الإيراق المثرؤع 
لحيييفا بالمثل، الواجهة إلا إيران مع يفلح لن إيران• لصالح ستكون 

هيء-اليا الحلج، دول هنا بالذكر أخص إنني، • الحديد•• إلا يفله لا 

. ١٢٦-ص0٣١الث، امل اصتهداف حلمنة، نل ظر: ا( 
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الأطإعقل من امتهدافا الدول وأكثر الأول، الواجهة حط عل 
تقومالتي السعودية الملكة خصوصية أكثر دائرة ل وأعنى الإيرانية. 

الخليجي.التعاون لجالس والفاني الراني بدور 

ودعمورعاية زرع ءردق عن الإيراق المشروع صرب ستطع إننا 
النفسي...اش عبد الدكتور به نائي ما وهو اليمن، ل ئشر حشد 

الحشدمواجهة ل لتكون العراق ل سي حشد وتمول ودعم ورعاية 
وبمجرويعبل ويقتل ادأ، مالأرض ل يمث الذي الشيعي الثعى 

ينبغيل سورو\لأ1 ل الأمر وذامحت، محاكنا... محرك لا والعالم الئنة، أهل 
العبثلهدا للتصدي الأحواز ل الحة المالثنية الخإعات رعاية 

الإيراذ(«لا؛■
العكرىالعالي للمريغ الراهنة الأوص؛ع هده مقال ول 

بالرغمالإسلامي، المقوى الإيراق المربع ومنه الصاعد، 
أتاحمما المربع هدا محمل أن إلا اإذلاهرة الواقع ^ا طبيات من 

بمنهجهذاته للإسلام وأما المدائية الأهداف كثف بوضوح 
الحائلةميزان ل مهأ رقأ الإسلام أصبح حينإ ولاميإ المحح، 

حيتإخاصة الس.المان، عند العنوية الروح يعزز واغ وهر الدولية، 
نجاحدون للحيلولة مدفون يامم لمين والمالإسلام أعل<اء ايكشمه 
نحديدآوأهله للإسلام الخصوم من والمربع الملمن، مضة مثرؤع 

همميننهض مما بالتال وهو حوله، تلتف مشروعا للأمة يصخ مما 
•وغرمم السلمان 

التال؛الرابط .، ٠٢٢ ١ ٥ آ/ آ/ يتاريخ حليجية، ت.ووذ، صحيفة نظر؛ اا 
htlpU/soo.gd/qOAl'
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الأحداثحسب فالآلات السلمين عند التقاول حاب ول 
اكاريخ،صر الحق عل يصروا ل؛ الأحاف الغزاة 1ن ئزكد الأرنحٍةن 
والقواسالكوJة السس وحب لهم. لت أرض ل ولاميا 

فهن.اذلك، بعد فيا أناعها انتصار نعتي الفكرة انتصار فإن التارثنية 
محوفالأرض أصقاع ل الهائل وامتدادْ الإسلام بانتثار الانتصار 

اللهمع الصدق يكون حيتا السلمينإ ْن لأتباعه كبير انتصار يتبعه 
ذيمن أكثر اتضح الإسلام لأعداء الفار ا1كر أن ولاميا ودبمه، 

المعلمة،اللافتات عن الفلر بغض سق- -كا ذاته الإسلام مع أنه قبل 
الماكرسبحنر والله الله وينكز بقوله؛ افه وصدق 

المكنيحيق ولا النيئ ومكر الأزر في ؤاثازا )الأمال:'م(، 
انيإلأبانلهيم)ئ>:م؛(.

بتداعيتوصف مرحله يعيش أصبح الإسلامي العالم أن ولاشك 
مسبوقة،غر وفكرية عسكرية وبحروب عاليه والشرق الغرب 
محددواحد عدو ْع الملمن ي؛ن كان التارخ صر التكالبج حيث 

فيهيصدق حماعي تكالب اليوم لكنه صرهما، أو الروم أو فارس من 
)يوسلئؤوأهله: الإسلام عل الأمم تداعي عن قو الرسول جدبمته 
قائل:فقال قصعتها. إل الأكلة تدار كا علكم تدض أن  ٣١
كعثاءغثاء ولكنكم كثم، يومثد أنتم بل قال: يومئد؟ نحن قلة وس 

اضولقدهن مكم، المهابه عدوكم صدور س افه ولينزص القتل، 
حلم،قال: الوهن؟ وما ؛؛ ٥١رسول يا قائل: فقال الوهن. لوبكم قق 

الأمةلواقع تشخيص أنه ك،ا والحديث، ؛. الوات،(أوكراهية الأنيا 
الحياديةالقوة مشرؤع ياهمية يذكر فهومما ذاته الوفِت، ففي الإسلامية 

(.٤٢ ٩٧)رمم! حديث الإسلام، عل الأمم تداعي ياب نثه، ل داود أم رواه )١( 
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منفبالرغم وليلك التال، الوصؤع ل التفصيل تناوله ستم والذي 
ممللوبدانه الوقت ل المسالم أن إلا المالمن عند التقاول جوانب 

شأنشأنه والاستعداد بالقوة الأحد إغفال عدم دينه تشريعات ق منه 
القوة.جوانب يكل تاحد التي الأحرى والدول الأمم 
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عنداكماول 

الإسلاموق الإمحابية، الصفات من الحياة ق الإنسان عند التقاول 
هذهومن وتربويه، تمية حوافر للمسلمن نحلق كمبمرة حوالب هناك 

؛لتا'بوابٌا

وحده:بالله الإيمان الأول: الجاف 

التصرفهو وحده اأاوه بان يؤمنون ويعده التقاول قبل المسالمون 
أسبابايكونوا أن يعدون لا بافعالم والبشر سواه، دون له المدبر بالكون 
والتوكلبه التعلق عليهم توجب وعقيدتيم وحل، عر الله أرادها 

عباده،فوق القاهر وهو والغالب،، القادر فهو به، والاستعانة عليه 
واستثراف،دلألألم، إلا هي ما الكتاب هدا ق والمزشرات والعطيات 

الثنوايت،حلى الذي الله ؤ ت تعال قال كإ والشهادة الغيب، عالم هو قافه 
دونهمن لكم ما انمرش غل اننوتم، فم أيام ث ي يهما وما والأرض 

فمالأرض أل، الماء مى الأمر يدبر ؤئه ثذكرون  ٠٨٥١نميع ولا ول من 
اشج،عالم ذللئ،  djljuنما سنة ألمح، مقداره كان يوم ي إليه يعرج 

الناعةعلم عنده الله إن ؤ —٦(، )الجدة!؛ الزحمرب< المنير والشرادة 
ومحاعدا وكسن، ماذا ننس ندري وما الأرحام ذ ما ويعلم اأعٍن< وينزل 
)لقإن!؛ّآ(.ضره علم الله إي نموث، أرض بأي ننس فدرى 

طهعبادة والمنة القرآن من والدعام حال، عل تدوم لا والحياة 
ومنالدنيا، الحياة هده وصوائق الدهر نوائب، عل الملم به يستح؛ن 

نحملولا زينا أوأحهلانا لمطا إذ Jؤا■خدن١ لا ربنا ؤ المقام! هذا ق ذلالئإ 
بهلنا طاقة لا ما Jحملغ١ ولا زيتا قيبا من الدين عق حمك كما إصزا علينا 

اأكافرسيم،القوم عل قامرنا مولانا أئن، وارحمنا لنا واعفر عنا واعمحؤ 
٤٦٥



نقمتك،وفجاءْ عافلث،، ونحول، نعمتلن،، زوال، من بم، نعوذ إنا اللهم 
منا.القهاء فعل بإ نواحينا لا ربنا سخطلنؤ، وخمح 

بوليفيامن الحكمة ص كإ يإيإمم تقوون المء>امين غمّ كان ؤإذا 
تحرىإبجانم بمن محبم، ابمال،ُ، نحرك يان 

تتنهفىالتارخ صر فالمسلمون م،اوية، وسريعايتح ربانية عقيدة 
هوالملهمفالقرآن المماؤلا، فيهم تمنع أما ك،ا القرآنية الآياات، هممهم 

بكافةللعمل يدفعهم مما لعباده اف وكلام الشدائد، ل ولاميإ لهم 
^ياالكافرين; وعن للمومن؛ن وعلا حل قال، كإ الشروعة الأسيابح 

رمحمد;؟(،أهنامكمب< رئتين، نمركم الك فمروا ان أنغرا الذيل أيها 
مائتسابالياب، هجاءوهي قومهم أل، رنلأ فبلك مذ أزمنا نمد وؤ 

١^٢ؤ (، ٤٧اأنوم؛جزب<)الروم;نفز علمنا لحما زكاذ أجرموا الذيل من 
4دوئدا أنهلهم الكافرين لمهل ؤج€■ محيا وأمن ■ؤهة؛■ نحيا .^3^ 

[.١٧-١٠]الطارق: 

الإسلام;انتصار حقيقة الثاني; الجانب 

قضيةإد>رم والمالة للممسالمن، اش وعد حِا منتصر اض دين 
فالشخاليشرية، إل تبليغه حمل كلمإ أرصه ل اف معجزة فهو ونتح، 

النومارالململمّون مه; ما الانتصار هذا عن باريقول، بن العرير عيد 
وبنانمحاسنه ؤإظهار اف دين بيان إل الحاجة أند ق كله العام بل 

لاحلواحقيقته عل  ٣١ولزعزفه التزم الناص لوعزفه واش حقيقته، 
بهوالعمل بائناعه بالدين يكون إنإ الانتصار هذا لكن ،، أثواجارآر فيه 

الدينةز الخثو وال.ءاة ليدعرة الأول الوممر ل با3، بن المزين ب الشخ ة كلانظر• ا ١ ل 
التال:الرابط م  ١٣٩٧م ايورة 

littps://www.bint>az.0rg.sa/article/379
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عللعباده الق بنصر كميل وهذا الختلفة، الحياة جوانب ل
يأمغوا والبس زنقا لغمز >ؤإوا تعال; اش قال كإ الظالم؛ن، أعدائهم 

آياتق الوعد ويتكرر الأئمادب<)غافرتاه(، يقوم ويوم الدئيا انمناة 
باكاتقومهم إق زنلأ فنلك من أرنلغا وص ؤ ومها: مموة 

لحقاعلننانفزالموبذب)الروم:تما؛(.أجزمواوكان الذين فائمممنامن 
وارد،غم استماله وأن لدينه افه بنصر يؤمنون ك،ا والمسلمون 

حتىأكثر، يتحقق ، سوفالنصر هدا بأن يؤمنون ذاته الوقت ق فهم 
الإسلاميحله إلا والبادية الحاصرة من وبر ولا مدر بيت يبقى لا 

هذابان كدللئ، يؤمنون والمسلمون عنه. بالمعرفة أو به يالإيإن 
ربانيةمنحة والغرب الشرق أنحاء ق الدين لهذا والانتصار الانتثار 
أمة-بما مرت التي والفتن المحن بعض رحم من ولدت للأرض، 
ولازالّتن،.الإسلام 

بالأحداثالوعي بة نبارتفاع الم-لمين عند التقاول ويتاكد 
والتفاؤلالإسلامية. الشعوب لدى الإمحابية الحريات سقمؤ وتزايد 

أفولويالتالي ووساطهإ، والمعرفة العالم احتكار بانتهاء أكثر يزداد 
للبشرية،حقا المعرفة أصبحن، حيث< والسياسةأا،، الإعلام احتكار 

الغربيةالصناعة وسائل وق الأمم. وتقدم التفاؤل عناصر من وهي 
الحقيقةانتصار لحدم بإ حاصة، التقاول عل يبعث، ما الإعلامية حاصه 
اممهوعد ب، حالأتباع انتصار سيتبعها والتي الإسلام—، هنا —وهي 

منلكثم الغربية الإعلامية الوصائل تخثر من فثالرغم لالمومن،ن، 

الخامسالبحث، تقبلين، مرؤية ~ الساحة والفرص الثالث، القهلاع الوميأ .المحمد انفلرت ( ١ت 
كذلكمواملر: ، ٢ ١  A_ ،(f.Y• ١ • م) ١ ٤ ٢ ١ ابان، مبة الراض: ، ١ ط ادس، وان
.'٢ ص"الاحتكار( )مائة عن ننسه ل1محاب ال 
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والسالمينالإسلام عن عايا العام الرأي تضلل حيف الرامح؛ 
ب١رامحهاالوسائل هذه أصبحت ذاته الوقت ق أنبما إلا وتثوي؛هإ، 

وانتصاره،الإسلام انتثار ل الفعالة الوسائل أقوى من الدعائية 
مماخاصة، بصورة والغرير الإنسان، لدى المعرل الفضول حيث 

ممرةهدا ؤ، والأمثلة ئيرء، كل ؤ، الحقيقة عن البحث إل غالبا يقوده 
لاض

حغرافيةمن يمتلكونه ما المسالمازر عند التفازل لعناصر ؤيفاف 
منهاالكمر يزال لا الير الطبيب ومواردهم لأرضهم فريدة متنوعة 

يمتالاك،الإسلامي العال؛ أن كإ وعرضها، لمين( المبلاد طول ي بكرا 
والعلومالتخحمات محتلف ؤ، العلمإء شرائح من مرا محزونا 

ؤرالدولية والمرافق العالية الحامعات نر غيرهم منافسة من تمكنهم 
أمتهم.لهفة نواة منهم يجعل مما الأرض، أنحاء 

مماالمكتوف الدوزإ والفاق التاريجية الحقائق أصبحن، وقد 
إيايجممن ويريد وحضارخم، وتارنحهم بدينهم اللمنح، ثقة يعرل 

الدوليةوالشرعية الدوؤر الملام نحقينر عن؛ عاجزا أصبح الغرب أن 
الخلويلالمدى عل الغرب، أن كا عالميا، الإنسانية الكرامة وتحقيق 

فثللكن المعنوية، أو المائية بالقوة الإسلام مواجهة علر قادر غير 
لمكروامتجابتهم أنفسهم ثب بهو إنا ريمهم وذهاب الملمين 

وممهبقتمفالوا قغازعوا ولا ؤ بينهم؛ والمنانع اكفريق ؤر العدو 
ولاؤ قلوحم؛ ؤر والخذلان الوهنر ودخول (، ٢١)الأنفالت٩ ر؛نكمه 

(،٢٢٠عمران؛ ئدّبين4)آل يم أن ١^^ وائم ث،ءزما ولا نهنوا 
كإقدرية حقيقة وأخا الانتصار حتمية الملمينر عند اكفاول ومن 
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أوينز الصراعات وهذه عامة، الإسلام أعداء هزيمة هي 
العاديللطرف الفشل نتيجتها الغرب من الأخلاقية غر الماسة 

ءؤوالاو4الغالب،; وهو نفسه عل افه قطعه نعد المر وهذا للإسلام، 
(٢١)يوّفح; يعنموذب لا الغاس أمحر نلم أمبْ غل عالب 

1^1^،:الفكم 

والدولوالأمم والجتمعات للأفراد العقوبات ل اممه نثن 
الربانية،العدالة عل قائمة لغثرها أو لثعو-را والظالة العتدية 

نمريأن يمكن لا لكن حدوثه، ممكن الفللم بان يومنون والملمون 
الياءعدالة عنه ، لتكشفالخاؤية اش متن من وقوعه إن بل يبقى، أو 
وقدحجاب، اف وبين بينها ليس الفللوم فدعوْ والأحرة، لدنيا ال 

لنميدببظلام زبالئ، >ؤوما تحال: قال ك،ا ه نفعل الظالم افه حزم 
يضاممهاحط تث وإث م؛ مظال يقم لا الك ه )نمالت،:آ•؛(، 

الأمةهد0 ض قال وكيا ٤(، ٠ اء: )النعظيناي أجزا نذئه من ويومته 
حزمتإف عبادى! )يا القدمى: الخدين، ز واللام الصلاة عليه 

تظالوا(أفلا محزنا• بينكم وجعلته نفي عل ؛^؛ ٥١١
الظلمعقوبة ق متحققة اض سنن بأن يؤمنون الم،ن المأن كيا 

وغرهاالملمة الدول بحق بل ب،، فحالأفراد بحق ليس والظالمن 
بمابهي 'محوا الدس يرال، ^ولأ تحال: قال كيا مراء، حد عل 

نحلع،لا اممه إو اممه وعد ناق حى ذارهم من فرينا نغل أو فاوعئ صننوا 
هالفالدول ظلم من أيضا العقوبات وتاق رالرعد:"؟(، ب الميعاد 

الرابطالأوديرلوح-ة، الخرب، بعنوازت مقال الحمينر، صالح بتصرف! انظر )١( 
hltp://cutt.us/tklQ.

٢(. ٥٧٧)رنم حدث الظلم، تحريم باب صحيحه، ل ملم رواء )٢( 

٤٦٩



ءمران؛/اه(،)آل الْلاوم؛إوه لايجب ت تعال ك،ائال ولخرها، 
)الأنعامتهّاا(.الظاونرنؤ< يفلح >ؤإئا،لآ تعال! وكإقال 
أفراداأو حكومات الظال؛ن عل الربانية القويات نحل وقد 

يبنوالعدالة العدل حيث الشعوب، من ااغلالوم؛ن دعوات ي_، ب
قصانهأو يضعفه تضل كإ الدول، يه ننتصر مما والحقوق الناس 
وحقوقعدل من فيها يإ الإسلام ينريعة فالعمل والدول، الأمم 
الأمنلمحمة الزوال يكون وبخلافه والحكومات، الدول ببقاء كفيل 

شمواننرنيا \ؤلإنذ\ نهلك أن أردنا ءؤوأذا ت تعال قال ك،ا واللام، 
قالوكإ )الإمراءتاُا(، ودم؛ناه فدمرناها المول عاليها فغي ما 

مننعيا وزنها يات؛را منلمثغه آمنه كاث فريه نفلا الند وصرب ؤ ت تعال 
ك١نو١بما والخوف اتحؤع لجاس اللغ فاذافها الله بائنم فكفرت مكان كل 

شنووب)الحل:آالآ

يمتللئ،عدومريمن من ليس يالقوتل الظلم عواقبح تكون وقد 
أحيانا،تل؛ارها من يكون ما يقدر الفتاكة، الأسلحة من ترسانة 

بلوالتقنيات، كالحربات قوما، مصادر حلال من الدول كسقومحل 
هيكإ صنامحها مكونات من ( Soft Power)ناعم مكون صغر وبأ 

القومحليكون وقد تزايدها، التوسر العالمية الإلكترونية الحروب 
أحرى.أحيان ل الفدية عملتها وانكسار اقتصادها بكساد 

الإيمان:لأعداء الهزيمة حتمية الوابع: الجاتب 

منقرونا نؤ عانالإسلام أمة أن المسلمين عند التقاول ومن 
تكنلر فريا.ة سياسية ة وبوحي تارنحيا، مشهودة عالمية يادة يالنهضة 

المتحدةالولايات عن الثان هو كإ فحسب، واحدة مارة محصورة 
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سقوطبأن ينظرون فاللمؤن ولذلك ١لأوروبي، والاتحاد الأمريكية 
أمةعل يستوجب مما واللام العدالة عن ابتعدت التي الدول 

قاطة.الأرض لشعوب الحضاري البديل بتقديم العمل الإسلام 

بهوتحيهن الهثانة تعتريه الأوروبي( الغرب اتحاد ؛إن اطلقابل ول 
ا•هوكل ماسترعنت معاهدة حب قرن رع يكمل لر وهو التحديات، 

بريْلاذياحرجت حننا ولأميها للتفكلث، يتعرض إنه بل م؛ ١  ٩٩٢ل
فإنوكيلك ، ٣٢ ٠١٦يونيو ل الاستفتاء بعد الأوووي الاتحاد من 

حثونصلها، فرقن تتجاوز ب الأمريكية التحدة الولايات وحدة 
الاتحادعل عام مئتي بمرور احتفالها باعتبار  ٣١٧٧٦عام بدأت 
!٣١٩٧٦عام وذلك 

الانهيارعن عثرهم مثل يقرؤون فالمسلمون ذاته الوقح ون( 
مفكريبعض عنهإ كتب، التي المحاصرة الغربية للمحضارة الرتم، 
يقول:الذي هوفان مراد الأل١بي( الفكر هؤلاء ومن الغرب، 

يتهددهالشيوعية عل انتصاره فبعد المجر، هدا مثل ينتغلر اوالغرب 
طريقهووحد الإنسان تاليه تحاوز إذا إلا الفناء، ومصير الذات تدمحر 

هذاإل الإسلام ؤيثجر الإلهية. بالقيم التملثح إل عائدا ثانية مرة 
الْلر,س«أم

يعلقهذا عن الوقفح؟ إدراك ل لاحقا العقلاء سينجح هل ولكن 
ارهامأن أمريكا ٠امشكالة السعودي؛قولهت الصحفي الحاسر تركي 

ورباالانحدار اتحاه ل بل والقوة، الصعود اتحاه ق ليس الحضاري 
منالكثثر به تحديثخ بل رغثوية، مشاعر ليس الكلام هذا السقوط! 

صبما'وصعري. j داة اكالثت الألب j الإسلام مرادموفاذ، انظر: )١( 
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إنإالهرمة أو الرقة فالدولة متعددة... زوايا من ذاما أمريكا عقلاء 
تارنحيةمحنة وهي المتاجرة، وليس ُالهلاولة الفتية اكولة من نحر 

ماوحقا ٢، مقدمته®؛ ل والتاريخ[ الأجتٍإع تءالم حالارون ابن ذكرها 
عل)حق قؤ• المصعلفى قال كإ اممه وضعه إلا الدنيا من ثيء ارتني 

وضعه(؛آ،.إلا الدنيا من محيء يرمع لا أف الفة 
والزوال•السقوط حقيقة يثبن، السابقة الأمم تارخ وسياق 

محلفهاهزمت، التي العاتية، القوية المائية الرومانية فالإم^راءلورية 
محيتا، تفيقأن وستهيإ ب عليها، واّتولت، اليونان الإغريق دولة 
تماما،اندثرُتج أن لشن، ما التي الإغريقية، الحضارة سابقتها إل توكر 

الهائلة،والأبنية الحصينة والقلاع المشيدة الحصون من بقي ما إلا 
حتىللغربح وثمافيا فكريا ومعينا إلهام مصدر ظلت، أما من وبارغم 

لإماراطوريادت،النهاية وكاو1، سقطت،، أما إلا كبر، حد إل اليوم 
تارنحية.حقيقة كرى 

التقرير،صحيقة الإرهاب؟ عل الحرب أرياح محصّي من بعرازت مقال الحاصر، ترم انظرت ( ١ ) 
اس:الرابط ، ٢٢• ١ ٤ يونيو ١ • باريح 

http://urLqwledcom/ls3X . ووكر دف. ثول ص: وانظر(Davfd Walker .)مغال
تابمزفاينشال ،(، 4mcri_ risks thejate ofRomeروما)امريمحانحاطربمر بعنوان: 

Financial Times) ،) التال:الرا؛ط. ، ٢٢•• ٧ اغطس ٢ ١ بتاريخ
http://www.ft.eom/intl/cms/s/0/f98a1f4e-4fef-udc-a6b0-0000779fd2a

html»axzz3kTTNBYi5

لاثرتنع،نزل؛اكُاة إذا الهرم اذ ن، والآربمير،ن ادص ائالقمل j، محليون ابن نول م. وانظر 
البالظاولت التمرة اثمولة عل تتول إنإ التحية الاو؟ولة أن ق ا-ننمّين الفصل وق 

(،٢١٩٨١) ٤٥١ ٠ ١ الفكر، دار بيرومتؤ: ، ١ ط ، حلل.ون،ج١ ابن تارخ مقدمة بالناجزة، 
.٣٧٢صآا'*ا، 

(.٢٨٧٢رنم)حد.يث، والمر، الحه،د كتاب صحيحه، ل البخاري رواه )٢( 
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والفأل:المدر مآلأت الخامس: الجانب 

رحممن أن الملم لدى اكفاؤل ل أحرى جواب يضف مما 
والقدريالقفاء إيإيم بحكم فاللمؤن الربانية، المحه تكون المحنة 
ومالأت،ومقدمات وباطنا ظاهرا للاحدايث، بأن موقنون وثر0 محرم 

أربعةفمي أحيانا، الأنمرة بلولحلقات٠ا للاحدايثه، المهايات ق والعبرة 
٠٢٠٢ ٠ ستمبرا عشرمن الحائي أحداث أوأكثرقبل مفتح عقود 

ياسةالثعو-را حرية عل العرية الحكومات بعض سلطت، 
أوروبادول إل مهاجرة لمة مبنرية محموعات فخرحت، والدينية، 
وليياوسوريا العراق مثل عربية دول من وغترها وأمريكا 
حينا،للحرية طلبا وغبرها؛ والمغرب والحزاتر ولبنان وممر ونوني 
ق؛لدانرم،الاقتصادي الواقع من أوهروبا حبناأحر، ياما ولحوءا 
مثلالإسلامية الشعوب بعض عند سبا والحاجة الفقر كان حنث 
والهند،والياكتان كينغلاديثى وغيرها والصومال والسودان اليمن 

وتوجعات.الفلواهرآلأم لهذه وكانت، 

الحربيالخليج دول من دراية طلابية بحثات مع وذاك هذا وتزامن 
الإسلاميالوجود هذا وتنامى والإّلامية. العربية الدول وبعض 

مشهودةإسلامية ؛مشروعات هؤلاء جهود وتكاملت، لغرب ال 
هويتهمعل نحاففل وغيرها، الإسلامية والمراكز والمساجد كالدارس 
ميلادحلال من اكبر الوجودبصورة نإهذاثم الحياة. ل ورسالتهم 

ت،غالل كونوا حينإ الغرب، ل المسامان أبناء من جديدة أجيال 
منعليا درجامت، عل حصولهم مع ولأيا علميه، أجيالا أحوالهم 

هيالتي المجموعات تللث، ونحولت، بل والنهايات، والمعرفة العلم 
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حالياتمن اللاحقة بأجيالها لاجتة أو مشردة أو مهلاردة غالبها ل
الأربعةالعقود عير ا،لواحلنة حق لهم الغرب ق مواحلنن إل أجنبية 

دسهاإل التمية البشرية ايجموعات هد0 ا،لاصية؛ الخمسة أو 
زجديدة أحرى معادله أحوالها— غالب ل — وثقة بحرة الإسلامي 

بموسساتوتمدده الإسلام انتثار ق والأمريكية الأوروبية القارة 
مماذلك وغر ومساجد إسلامية وحمعيات ومراكز ؤإعلامية تعليمية 

الانتثارهذا ومعظم الكتاب. هذا ثنايا ل إحصاتياته بعض ذكر ورد 
أوغزو دون ومن أهلية، أو حكومية اساراتيجيات دون والانتصار 

وانتصاره!الإسلامي الد عن العلبة التهم هي ك،ا فتوحات 

إليرة بتدفقات والولمة القرية الملمن هجرة وتتكرر 
بالربحالمعروفة الحربية الثورات انتكاسات يعد فيإ الغرب، بلاد 

كانوقد ربانية، كونية ولحكم نعلمه، ولا اف يعلمه لأم العربي، 
وغرهاالهاجرة السالمة الشحوب الكب،ر؛،ن الثقاق الاحتكاك لهدا 

علالغرب شعوب نرق ل ير دور وربكا أوروبا شعوب ْن 
التعاملحلال من وذللث، أكثر، بصفة وقيمه وثقافته الإسلامي الدين 

منكثت تمفت، ويالخال الغربين. مع المشترك والعمل الأمثل 
الحواراتأن ولأسيإ وحضارته، الإسلام قيم عل الغرب شعوب 
الواغوهاوا مستمرة، بصمة الءلرف؛ن بين متاحة والومحاتية الفردية 

يعززها،زال ولا الغربية الشعوب ْع الحوار فكرة عرز مما ذاته بحد 
التقاولالواقع هذا لتقوتم، الاجتاعي التواصل وسائل دور جاء ثم 

أحيانا،المسافات بحد من بالرغم الأحرين مع للحوار جديدة بقرص 
الومفنيميز ما هو وشره حثره واسر بالقضاء الإيإن ها.ا إن بل 
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الدارين.ق عادة الللمومين يمح ما وهو غرهم، عن وأقدارْ بافه 
مزتالتي افلولمة للأحداث الأخر للوجه القراءة من يعد مبق وما 

ذاتهالوقح ل القراءة بمده والأحداث تزال~، ~ولأ الإسلام أمة بما 
ليت،الأحداث بأن والإي،ان والعمل، الأمل وتعزز التقاول تمنح مما 

هاوهإن تقول! التارثنيه والحقيقة وبمايات، مألأت لها يل باليدايات، 
بعد!تته لر الكبثرة بانحكاماما الأحا-اث 
منللأطفال وقتله فرعون قصة عن القرآن ل ثرة يوقراءة 

حكمةعن تمر خثر القتل من موسى الطفل ونجاة إسرائل، بمي 
شراالبئرى العقل محبه ما أن الأمر وخلاصة وا،لالأُت،، القيمات 

الؤ ث تعال اف قال كإ خمعاء، للبثرية أو له خثرآ مالأته ل يكون قد 
(.١١)الور: ب لكم حيز هو بل لكم مرا تخسنوه 

الإبمانى:ودوره الأخلاقي الأصل السائس: الحانيؤ 

وعرها،يرها ق متفائالة محعلها ما الإسلام أمة تمتلك 
ظلففي العقيدة، عل القائم الأخلاقي( )الأصل امتلاكها حيث، 

الزوال،أو الذوبان عل عمثه تكون والعسكرية الناكرية الصراعات 
 vبحروبهالأحلاقى الأمل هن.ا امتهداف، إل العدو يلجا ولخللث

—اممه —رحمه شاكر محمد محمود يقول والأيديولوجية، الإعلامية 
ولهالغة، ®لها ت الإسلامية الأمة لد.ى الأخلاقي الأمل يميه عا 

وثقافتها،لغتها عل موثة حفارة ذللت، تمام بعد لها وكان ثقافة، 
الأمةلثقافة تمكث الذي الحاسم العامل هو الأخلاقي الأصل فهذا 

تماسكاالأيام عل تزداد مترابهله متإمكه نقى أن الثامل، بمعناها 
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الوضوحمن الأحلأني الأصل هذا ق يكون ما بقدر وترابطا، 
٢.حيعآا،ل أهلها نفوس عل واليهلرة واكذااعل والشمول 
نكتبلازالت الأ-خلأني الأصل هع التعاؤلي ل الإسلام وأمة 

الإسلاموحدوة مفت، قرنا عشر أربعة عثر والحصانة المناعة منه 
بالعموروالاستدلال وانتصارا، وانتشارا وجاذبية وقوة وهجا تزداد 

عليبعث، مما وفشلهم وأهله الإسلام عل الأمم ذكالب، عن اوا؛قة 
أزُاتالإسلام أمة نجاوزت حنت السلمي، عند التقاول من المزيد 

هذاإن بل الأزمان، تلك، الخارجي والاجتياح والحروب المراع 
محددا،انتصاره حقيقة عن يكشف الإسلام من العاصر الغربير القلق 

السلمينعند ومحالاته المريع عن تيمية ابن عم وقد العكس، وليس 
فيحقيعارضه، من أقام ديته، إظهار أراد إذا أنه الأو4ت سنة رومن ت بقوله 
٢•هوزاهق'ُأ فإذا فيدمغه الباطل عل بالحق ويقذفا ؛كلمإته، الحق 

.٢١٩٩٧الأّرة، .كب مر: تئانظ,  JI\س j رالة . jSiiمحي محمود )ا(اظر: 

الجلدالخيل• محمد ين الرحمن بد دربب حمع يب• بن احمل الإسلام شخ فتاوى انغلرت )٢( 
صلأْ.، ٠١٣٩٨الرب. دار يثروش ، ١ ط  ٠٢٨
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اهوةإصاد وخيار ايوولي اضراخ 

وسائل؛ iLJiعل وهيمنته سيادته فرخي ل الغرب استخدم 
منالمسالم؛ن هع هذا ؤيتاكد يقونه، والإرهاب التحريف ل متعددة 
الميييالخهاد أحيائهم أسإه بإ نديإ العدوانية حروبه حلال 

والصهيولالغربي! بالنووي الإسلامي محإرهاب وحاليا القدس، 
القذرة)الخروب ومنهات التنوعة حروبه إل إصافه والإيراف، 
والحربوالساحتة، والباردة الأيديولوجية، والحروب والفليفة! 

أنويومن لحروبه، الغرب تسميان من كثثر دلك وضر الهجومية(، 
فتراتق القائمة المعاصرة الأستباقة الحرب العدائية الحروب هذ0 

عليهاينهلبق تما الأستياقية الحرب وهذه قوته، وسيادة الغرب هيمنة 

العالممحرد الذي الوقت ل التمر" صح ~إن الطلب حروب من أما 
للإسلامالتجريم إن بل حصومه، من ونحرم الحق هذا من الإسلامي 

والمقاومة!الدغ جهاد حق بمارسة وأهله 
العالمل السيامي الاستبداد دعم ل الغربا الدول الصريع و؛بموال 

يزيلمما وعسكريا سياسيا شؤونه ل والتدخل والإسلامي، الحري 
البغيضالعستكري التدخل هذا وعن والحروب، العف حالات من 

مناتُراصها جرى التي الدلائل "وتظهر تشوسكي: نعوم كتب 
نحوصهاالحاية)التي بأن"حروب نموكيفيإكي السيامي العالم نل 

للعنفالرئيسي اكدر أصحتؤ قد ذلك( ق الراغيه القوى تحالفات 
عدداخمال من ا،لثة ل ٥ ٠ من اكتر أحيانا تهم والتي لعانر، ال 

ومنالخالات هد0 من العديد ففي ذلك، عل علاوة النزلع•، ضحايا 
للتويةفرصي هنالك *كانت استعراضه، بحسب محوؤيا، ضمنها 
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.٢١نحاهاهااالجرى الديلوماسة 

التعصبالعدواق الواقع وت٠ذا الكتار، الكر -^١ والغرب 
الكراهيةنزعة ل الزمنة الفتة لأزمته علاج إل نحتاج والتدحلأت 

والإبادةوالامتتمال حينا. الإنماء عل تعمل التي والصر؛ع 
عرأو البائرة أدواره حلال من متنوعة، بصور آخر حينا للاخرين 
العلاج،يتطلب مزمن وأيديولوجي مولوجن مرض وص وكلائه، 

لكنلأخرى، غربية دولة من الرضية الحالة حب، العالحة وتتنؤع 
المسلم؛نلدى الهللم، جهاد منرؤع بقوة يطرح مما الرس المرض هذا 

الإسلام،أمة عل والفروض الصنؤع الواقع لهذا علاج أو كوقاية 
منأحد حوله نحادل لا مثرؤع حق العدواف الواقع ب1ذا والخهاد 

-عداونواسها الحروب منرعي من حتى دالمائر العقول ذوى 
بالووىالإرهاب فان ولدللئ، الإسلامي!!— الدين ل تشريعه عن 

الشروطنحقق الذي هنا بالحهاد وأنمل بالحبماد، يقابل أن يمكن 
العتيمين.وءلإئها الأمة عن ؤيمدر القوة أسباب بكل ؤياخد 

السابقوالحهاد القاومة وعن القوة إعداد خيار عن هنا والحديث، 
البحث،ل ورد ئا الكمل البحث، نتائج من يعد الحث، هذا ق ذكره 
حقومن للمسلمان، أحميته يوصح ما وهو الكتاب، هدا من الثاق 

وهلالم،ن، لالمالحهادية القوة أحقية عن هنا يتساءل أن لم مأى 
وسائلمن وغره بالنووى الأخرى الأمم من أحمة بأقل تكون 

ومنالقوة، ميادين ل للغرب منافة قيمه الخيار هذا إن بل القوة؟ 
يه)ترهبوذ ت نرش كمصطالح بالخهاد عدوهم إرهاب المسدين حق 

٤٧٨



الحاجةعند الحهاد فاسخدام (، ٦٠)الأنفال:وعدوكلم( اف عدو 
الربانينالأمة مبادرة يعنى ما وهو الحقوق، من يعد مما إليه 

ومتىيكون؟ كيفه ولامّيإ فيه، الاجتهاد يشيط الصادفن وصامتها 

استخدامه؟يكون 

بلوثعوبم، اإكعهبير٧ هؤلاء ْع مهللوبإ الحوار فإن هدا ومع 
الغربيةللشعوب يكشف مما وهو القوة من يعد التكافئ الحوار إن 

ورد~كإ والبد«آيات الساليان من الحوار وهذا متعصيها، عدوان 
بقيمما للعدو والاستعداد القوة إعداد لكن الكتتاب" هدا مل حمق 

منطقيةنتيجة الحهادية واكاومة القوة فإعداد محبه. أو الحوار 
علالقائمة الغربية الاصزاتيجيات واقع ريع ل ير حد إل تنجم 

ويقافامم،الآ■٠مين عل اعتداء من ذللث، عل يزتب وما مصالحها 
وبرامجالتعليم مناهج من والمقاومة القتال اصل يتعلق ما ؤإلغاء 

دولةأن ولأسي،ا أهميته، عل الأدلة من وهدا الإعلأمة الوسائل 
التعليميةمناهجها تعزز ذاته الوقت، ق المغتصب الصهيول الكيان 

نحاهوالحروب للمراعايتح وتأجج الكراهية صناعة شانه من بإ 
يمكنلا الأرض أصقلع ل الم؛ن الإن بل والسلمان، الإسلام 

أم!  ١٩٩٢عام مدريد مؤممر ل طالتؤ ثامير إسحاق أن ينوا أن 
والكتب،الناهج ق الإسلامي القاموس من الحهاد كلمة بإلغاء 

خيارلا المسلمان عند ربال أمر القتال جهاد أن متجاهلا والمقالأيتح، 
قوةمن انتطعم ما وأعدوا ؤ وعيادة: عقيدة فهو نمليله، ل لهم 

الدونهم من واحرين وعدوكم الله غدو به مهموذ الخيل رباط و*ذ 
إليكميوي، الله سبيل في ملء من ثغفموا وما ينلنهم الله ننلنونهم 

•٦( * دهللنون؟اا)الأنفال: لا وائم 
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نمرايائهم يفاظون فذس ال-غع1 جهاد عن تعال ونوله 
ؤزفات^Jواتعار: وقوله )الءج:ا،م، ب ننرهي ض الله وإن 
اإنغتدسيميجب لا الله إئ ننتدوا ولا بهاتلونكم الدس الله بل نر 

بمفوءإ؛ه فاعتدوا علتكم اغتدى ؤدس تعار: وقوله (، ١٩٠)البقرة: 
^^^واأثالأهُعامحنب)اوقرة:ةها(.

جهادحشات عن له رسالة ق الخص؛ن صالح الشيح يقول 
اوفيإيتعلقوالعدوان: عمرالغللم ل به يتأكدالعمل الذي القتال 

الدهنعن نغين، أن يم؛كن فلا لا،لعاصرة[ اللاحقة الخهاد بحروُّح 
فيإالكفار من أم والكفار، المسالمان من سواء الدولية العلاقات أن 

حالاتوياستاء دانا، كانت الأوروبية[ الأوروبية ]الحروبح بينهم 
القول:يمكن ؛حين، بالحرب، أومديد حرب علاقة وا،لوادعة، الهدنة 

سببالحهاد وليس الحهاد، محتا هي الدول ين الحرن حالة قيام إن 
الفقهاءوآراء الحري الملم؛ن سلوك فإن لذللن، الحرن، حالة قيام 
الصوص،اأآ/دلالة عن الفلر بغض يفرصها، الواقع كان 

محالل شل ليس عدوه صد الملم قتال أن الحصين يوصح كإ 
علاولكن قائلا: والدين أوالعرض النفس عن فحسب الدفيع 

بمعنىدفاعية، حرب الحيادية الحرب أن هدا معنى ليس حال كل 
قتالإن لمقاومنه. فينهللقون العدو -!اجهم حتى الملمون ينتنلر أن 

ذكفصل وتد القتال! جهاد من أدمع هر ما تعني فهي أطلقت إذا اجهاد ة كلان يلاحغل ( ١ ر 
الرصالة!مرة بيروت! ط٨! جُا! العب!اد(! خثر هدي ل المعاد )زاد كتابه؛ ز الغيم ابن 

الخهادأخرئ >ءا عض تلان إل الخهاد تنم حث ، ١ صه-ا م(، ١  ٩٨٥)٠ ١ ٤ • 0 
للمناسن.ياليان الحهاد ونيله بالسلاح، 

الأمهركرمي طيعة والغرب، الإملأم بين والعدواتية سامح التالحص؛ان، صالح اظرت )٢( 
ططان،صأمآأ.

٤٨٠



المسلمينيفتن أو بالحرب بمددهم أو محارحم الذي العدو لم؛ن الم
ٌنيحرجهم أد ش، دينهم يكون وأن الناس ب؛ن محول أو دينهم، عن 

مضمونل داخل هدا كل اض، ربنا يقولوات أن إلا حق بغير ديارهم 
وفتق الناس اتفاق افترض لو أنه عل يقاتلهم. من الملمن قتال 
الهربتوضع وأن السلم، حالة سهم تقوم أن عل الأوقات من 

صإناتووجود الدول، بض النزاعات لحل استخدامها ومحرم 
يمكنلا بأنه القول أءلم~ ~واف اغ ّلما الاتفاق، هدا لتنفيد حقيقية 

بحجةالاتفاق هذا مثل إل والانضإم لم الل الدخول المن للم
عنوالنهي، بالمعروف الأمر مثل الحهاد لأن الحهاد؛ فريضة تعطيل 
.١^٢١٠١١٢واض غاية، لا وسيلة النكر 

ماينوا أن يمكن لا الشريعة هذه مع التعاءلي ل والمسلمون 
لها4مامحح لأسلم جغخرا ؤو1ن تعال؛ بقوله غثرهم عل يثرفهم 

صفاتينوا لن ذاته الوقت، ل الام؛ن ولكن )الأمالتااُ(، 
دينكمغى ينئيكم خني يهاتلونكم يزالون ولا ؤ تعال؛ بقوله عدوهم 

اذلاءواب)اوقرة:ما\آ(.إن 
الدولةالعلاقات قيم من؛د-آيات بالقوة والاستعداد فالإعداد 

وكلإ كيفوحقوقهم، المسلمان قوة من فالحهاد وباكال وحقوقها، 
طرأعنالتحاشالخبيأوالر؛ارراضوفإ

الفرعيةثباتتاته س بالرغم الرومي( الرافضي، المقوي الصالمي، 
البالطبع محالف، وهو معيثن! واقعا أصح حيث، الخطيرة، وعواقبه 

أوهذا الم! الإسلامي ال٠الم ق الورود ونثر الهدب لوزيع بمدف 

ازمعىز.صْمرام:
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أومحموعاتأفراد من الشرعي أوالخهاد اكاومة مءث بجعل فد بعضه 
—تماثلت أحرى مغينة حالات —ول الحالة هذه ل حميعا أومنها أودول 
الإسلام.أمة عل لاحقافل الئثل الأوابة 

بلالمسلمن، عند الحهاد روح يذكي تما المعاصر الدول فالواقع 
فيهاوما المنظورة الدولية السياسية الظروف حيث ه، نفميفرض إنه 
بالحروبلاثروات واستنزاف والحقوق لاعدالة وانتهاك من 

حركاتهوتراي،- الحهاد نزعة نمو أن لاعالز يعكس ما وهاوا وغثرها، 
المأويةالثراغ ل المسلمإت من إنه بل مئرؤع، لحق طبيعيا أمرا يعد 

صيادياحما الشرعي الحهاد مشروعية أصبحت وقد المثرية، والفلم 
بلأفتاتتتم التي الثر ؛ iLxUوالإبادة الصفيات حروب لمواحهة 
٠وغيرها الإرهاب( )حرب 

ساسةبصنعها الي والحروب الصراعات هذه أل والواغ 
بغره،أو منظم بمشرؤع والمجاهدين الحهاد يولأ ما هي الحصا 
موتحدءامل الإنلأم أمة عل الكبروالكشوف الحجم حن'ا فالمراع 
هوالخهاد أمة توليد محاصن إن بل اكاريخ، عر وحركاته لاجهاد 
أعيانها.من عليها والكالمتط الصراع 
الاستقرارتعرفا ل؛ وأمريكا أوروبا أن الاريح حقائق ومن 
حروبإلا؛حل• داحلهإ الإنسان وحقوق والاتحاد والوحل.؛ السياسي 

قحا-رثا ما ذلأث، ومن البشر، ملايين فيها مات هائالة، دموية مدمرة 
يزيدما فيها قتل حيت، والخانية، الأول )الأوروبية، الحالية الحرب 

بوابةكمرة احيان ق والفتن فالحروب البشر، من مليونا ستين عن 
واللام.والوحدة السياسي وللاصتقرار لانصر 
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الحادقنمن الخهاد فإن القاتم اكرإع هذا نحاطر وعن 
سيطرةحارج يكون أن ازجح من وأمته للإسلام والمخكن 
بورتعدد الملاحظ فمن فلكها، ل ير ومن الغربية الحكومات 

الحربرغم ورأستآ أفقيا محموعاته وتنامي الإسلامي ق الحهاد 
وصعود،ارتفاع ل عالميا الخهاد فموثر ولزلك علميه، المعلنة العالمية 
هبوط؛أو نقص j وليس 

علالغرب يمز التي والمراعات والمحن الأحداث أن ؤيبفى 
الشعوبروية ينضج ما هي الإسلامي !!؛ ٠١١ل وتازيمها صناعتها 
وغرهم،الغرب عند الدم ينفع لا وهنا الشرعي، للجهاد الملمة 

إلالدغ جهاد مفهوم من الملمة الشحوب لدى الحهاد ينتقل حيث، 
،الطلي، بجهاد الإسلام فقهاء عند مي يمما والقح، الغزو جهاد 

قوةإل والقاومة للدفع قوة من للقوة الإعداد مفاهيم تنتقل وبالتال 
وأدواتهالهلل_، بجهاد الإسلامي العالم قوة تكون وحينإ للمهللب،، 

الميادةمنظومة ل احر ثان واللمّ\ن للإسلام سيكون المشروعة 
ينضجمما هي الكبيرة والحروب فالمراعات أعلم—، —وافه الدولية 
—حساامان المعند وصده المثيء لحرفة مداركها ويومع الأمم 

العاليتن•الحربين من تعلموا حينإ عندالغرب هوالحال كإ اكارخ— 
الصرلغحقيقة عن القرآن ل ورد بإ الإيإن حق يومنون والمسلمون 

ومآلاته.
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مناقشتهاتمت معطيات من عنها نتج وما التارنحية بالقراءة 
روية~ والغرب )الإسلام الكتاب هذا مياحث عموم خلال من 

وتحللهاا،لعاصر؛ المنجدات من ممر ق ويالننلر متقبلية(، 
والحوار،اللام فرص صنف يتضح الواسر أرض عل بموشراما 
صلبيةنتاتح وهى والحروب، الصراعات حدة تزايد واحتإلية 
والأمنالعدالة من المربع ؤلري شعوب تنشده ما مع تتعارض 
واللام.

تثخيمرالواضحة الكتاب هدا ثمحرحات أبرز من كان وقد 
حمقالذي الغربي التوى مع مقارنة الإسلامية، الناقة حقيقة 

والتقوىوالمعرفة العلم بوصائل وأحذ والحقوق العدالة من جوانب 
الالعاصرة المادية الحضارة تيذه الغرب لكن والسياسة، لإعلام ال 

إلإضافة والبقاء، الاستمرارية عنصر ها وحن. ة الناق؟هذه يمتتللث، 
يعززما وفيه احتكار. دون البشر عامة لتقوق، متاحة الوسائل هذه أن 

وتارتنه.وحفارته ودينه ه ينفاللم ثقة 

علجوانبها أبرز ل تدور الْلرفين ؛ير1ا الحضارية النافسة وهاوه 
الحياة،مناحي ل والسيادة التفوق نصع التي والهرفة الحلم قيادة 

الملمونوهم الأحر الهلرفط نحاه الغربي( المربع وجود فإن ولذلالئ، 
إنحيث، ثمافية، أصيلة منافسة عناصر من الإسلام نر لما طبيعيه نتيجة 
وحضارتهالغرب لقيم الدين هذا ة فمنافالمّالمين، محي الدين باعثها 
والتشريعاتيثوايتها، العقيدة حيث إنكاره، يمكن لا قوى عامل 

بكنوزهاالعربية واللغة ؛جاذبيتها، الإسلامية والقيم بشمولها، 
حقيقةوالتاريخ الراقية الإسلامية الحفارة كانت، وحيث، وحمالياما، 
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مننليل غثر إليه ذهب ما حسب العالية والحكات الأزمات من 
روحرالصحفي الكاب قول حلاصة هو كإ والهكرين الكتاب 
الصحفيلزميله تأكيدا تايمز النيويورك صحيفة ل كومن 

ؤإنإغثرامحردبلدعظم، أمريكاكانموذج عن هودجسون غودري 
محمعيكاد مما الخلاصة هده إن بل ٢، البلدازول بقية غرار عل مثال، 
الشؤونل العلمية الوصوعية أصحاب من الباحشن من كثثر عليها 

٠وصرهم الملين من والسيامسة الاسراتح^^^ 

حاصة؛الباحثليت وأما اليحث، هدا ل النتيجة هده يركد ومما 
،٠٢٢ ١ ٦ عام الطبؤع محابه ق تشومسكي نعوم عن موحرأ صدر ما 

التحدةالولايات أن ؛الاثاك يقول؛ وفيه ا)عالم؟( بجكم بعنوان)من 
لغبه القيام بوسعهم مأ بكل القيام عل حربمرن الغربيئن وحلفاءها 

ماعليناموىالسبب، لعرفة اضري, العال؛ ق حقيقية ديمقراحلية أي قيام 
اسمحللاعوكالأت أجرما ام اس الرأي درامات عل الأًللاع 

فهيالدراسات، نالك، عن نثره يجري ما ندرة رغم الأمريكية■ الرأي 
العفلمى؛غاليتهم العرب، أن ئفلهر إما للمخءل3ل؛ن. معروفة بالتأكيد 
الذيالرنسي الخطر بوصفها ؤإمرائيل التحية الولايات إل يتغلرون 

من)ْلأ./( من وأكثر الصريين من و/( ٠ ) ينظر كدللت، يواجهونه، 
التحدة!،أأأ،.الولايات ]حطر[ إل عموما النطقة أبناء 

إليهثوصل ما الدراسات من ممرا نحصر التي النتائج هذه ومن 
الصرلعحقيقة فيه أثبن، الذي حليفة نسل السالم- -غبر الباحثح 
كاوالسلمن، الإسلام من العدائية وأهدافهم الخصوم فيه وحدد 

.٤ ،٥ ٤ صرا' العالم؟ بمكم من تشرمكي، نعوم انظرن ( ر١ 
_،UIالرجع )آ(ا;ظر:
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الأملروح ؤإحياء الأمة إبقاظ وصرورة باللوازم العمل أهمية إل نته 
إليهتوصل الذي الدقيق فالتحليل عامة، الم؛ن الملدى والعمل 
كموسرالتفصيل من سيء القضايا بعض تناول ل حليفة الباحث 

كشراكنتصر دالنادتؤ التنة استهداف أو المريع، هدا من السعودية 
/الشازأ بوا العنية الدراسات من 

حْلاياالخوال كتب الغربيب المريع عن الملمة الذاكرة وحول 
الٌالمعل واثنْلن عدوانية Jمناسبة بوش الرئيس إل مفتوحا 

المراعاتعواقب من ومحذرا ومنبها العدائية مؤكدا الإسلامي 
تعدادأريد أنتي تظن لا الرئيس••• ''أبما قالت مما وكان والحروب، 

سوفبل لا أعينكم، ق حدا الكثثرة عيوبنا وأنى القليلة عيوبكم 
مآسينانني لا أننا وهو اللمز؛ نحن فينا حطر بعيب أذكركم 

نبكىزلنا لا أننا الرئيس— —أيبما تصور الزمن، عليها طال مهما 
وبحضارتنابديننا ؤإيزابلأ فريدناند فعله ما ونتذكر الأندلس عل 

بغدادتيمم نني ولن أحرى، مرة باسردادها ونحلم فيهاأ وكرامتنا 
•الصالمن؟اارآ؛ أحدادك بيد القدس سقوط ولا 

التعصبتنمن الغربيون هذا ق ومعهم اللمز عموم فإن ولولكؤ 
والإسلأمىالعربي( لاعالم الواقع هن-ا أن جيل-أ يدركون سواء حد عل 

أنحاءj( الحيادية الحركات إن بل الحال، هذه عل يبقى أن يماكن لا 
تمبحربا الواقع هذا نتيجة والصيب منها الخلئ الإسلامي الحالم 

أفقيوبنمو الحكومات، من كشر سيهلرة متجاوزه كبر— حد ل إ— 

.١ ٢ " ١ ١ حس نئ، الآهل اّتهداف ،، LsJU■لمل بتصرف; انظر ( ١ر 
التال:الرابط بوش، الريس إل مغترح خطاب يعنرازت رِالة الخوال، صفر انظرت )٢( 

http;//bitJy/2iUkfS9
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عنهاالحاصر ق ما أقل وأن متنوعة، ووقيأ متعددة مواقع ل ورأمى 
السيطرةحارج تكون لمرحلة ؤإعدادا تدريبات تعد أنبا محاطر من 

هدهبأن الا-حثا قيل من التنبيه الهم ومن والدوليه، الإقليمية 
الخاٍكةللأعال الأفعال ردود ت،رر لا الغربية العدوانية عن التائج 

وأهلهبالإسلام أصرت طالما اش الغرب صد المنحرفة والاحتهادات 
العدوان!!سعار من وزادت 

العدالةوأنصار الرأي وأصحاب المفكرين من للممخكن لابد 
حقيقةعن وشامل دقيق ثهم إل الانحاْ من العالم ل والحقوق 

فبعدالحديثة، وومائلمه العاصرة وأهدافه التعصب، الغرب صريع 
منأهدافها تحقيق ق تملح لر التي الصليبية الحروب ل الإحفاقات 

السيادةوماحان الوجود عن ؤإقصائه النافس عل التام القضاء 
داراحتراق ل إحقاقه الأوروبي( للمغرب نت وحينإ كبثرأ، إقصاء 

وواشنطنأوروبا دول معظم أدركت، المباشرة بالحروب الإسلام 
فالحهادالمريع، عن السالْان لدى، والسلاح الحهاد ئنحثة أهمية 

عملولدللمثج عليهم، العواقب، موء من مغثته يحلمون ما يشر 
حدإل المابق عن نحتلمؤ حديدة وأصاليب حديد بنفس الغريب، 
الدهاءعل القائم الصامت، البصر الدووب العمل حيتإ معن، 

الصريعمؤامرات وصناعة الأيديولوجية الحرب ذللث، ومن، والصبر، 
ومشاهد.هوملحوظ مما شاببها وما والهلائفية القومية الداحل 

الغربيةوالحروب السلاح عوامل أن شاكر محمد محمود يرك، وهنا 
التاريخ؛عبر واليأس بالإحفاق أصيبت، الإسلامي العالم عل المتتابعة 

الحروبوخمدت النافس، عل القضاء j، يدكر نيئا تفحل لر لأتبا 
هنفالغرب راجع حينإ والإسلام الصليبية بيح، تقريبا العسكرية 
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الريسانقاد ذلك ومن السياسة، قراراما ل غابة ءيرّ اللينة الخلفية 
الأ،ريكية،الأصولية للمياسة كاورآ، جمي الأسق الأّريكي 

قالنصراية[ ]الأصولية المعممداث، هده إقحام ررإن يقول! حين، 
فهزلا،للخلق. ميثا نثكل الذي هو الأمركية الحكومة -ياّاُت، 
القدوم^ا للتعجيل شخصية مسؤولية عليهم أن مقتنعون المؤمنون 
إلأعإلهم ويدعوجدول الإنجيل. يوءة لتتحقق النذلام ل للمتصيع 

كلأخد ؤإل )العراق؟( ل الإملأم صد الأومعل الثرق j حرب، 
معالغربية؟( القمة )احتلال حيث الهول، بوامْلة المقدمة الأرض 

الآحر؛>،"أى•الهو.د وغثر الحفن لكل الكامل الهلرد 
وقضاياالإسلام مع الأمريكية المتحدة الولايايت، مواجهة وعن 

أثرند اليحث، محوا ق سلوكياما أبعاد وتحليل استقصاء فإن دوله، 
الصراعاتوتعزيز الأيديولوجية للحري، واسنعلمن استخدام أن 

لالعسكرية والحروب، المريع صناعة وممارسة الداخلية الطاثفية 
السيامية،المراجعة أهمية ، يكثفالإسلامي الحالم من متعددة موانع 

القومحلمؤثرات من ذللث، أن ذكر وغيره ووكر ديفيد أن ولاميإ 
المقعدة(!كتابه)أمريكا ق ، هوتر٠٢كإ أوالضعف، المتحدة للولأياات١ 

الرئاسة!توليه نيل 

زولا.تبممركزأللممير وأنشأ منمر. إل الأمريكية الرتامة معد تحول الدي، هو كارتر جيس  ٢١١
الأبن-بوش جورج هذا ب، وتجه جورجيا، لاية ول 

محمدترخمة الأخلأتية، أمريكا ~أزمة للخطر العرصة تنمنا كتاب جيميكارتر، انغلر'  ٢٢١
وانظر، ص٨٢١أم(، ٠  ٠٧)ام  ٤٢٨الميلكن، مكتبة الرياضت ط١، ا التوبة محمود 
عنأضا ورد ما الأمريكية السياسات بعض ق الدينية الخرافة دور عل انحاز كدليل 

مناكاق افث ل قراك الغرنى الرئيس مع رمحادى الممر يوش الأمريكي الرنبي 
والسب(.الأملأمة )الأموية بعنوان: الكتاب ^١ 
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وأتياالإسلامي !؛ ١٨١١شؤون ل الدولية التدخلات انعكاس وعن 
إليهتوصلت سكإ والحروب والعنف التوتر حالات ق رئيس سثب 
التيالدراسات رلدظهر تشوهسكيت تعوم يقول الكتاب" هذا نتائج 

عنالناحمة الكوارث ثلثي بأن السلام لأبحاث أوسلو معهد أجراها 
يفرضاش الداخلية الزاعات أساما سبها كان الطقة نزاعات 

ل ٩٨فإن النزاعات هد0 مثل ل حلولهم، الخارج من الدخلاء عليها 
الخارجيةالعناصر تلك كانت أن بعد فمهل حدثت الكوارث من الئة 

ففيالضخمة، العسكرية يقونيا المحلي النزلع خعل عل دخلت قد 
بحدمرات تلاث من أكثر الباشر النزلع صحايا عدد تضاعف سوريا 

التيالإسلامية الدولة صد الحوية صرباته سن ل الغرب ش/ئ أن 
عيرالعسكري تدخلها  CIAال و؛دأأت بنمسها، نقمها عن أعلست 

الماشرفيالخرب«لا،.

التارنحيةالقراءة مّاحث فان العربيا والتهلرف التدخل هذا ومع 
العربحكومات أن تكشف سياسية مؤشرات من تلاها وما 

أخرىإل حكومة من اإتعصسب نحتلف حصت كلها، متعمحية لست 
ولأحرى، كنز ي؛ال دمن ل لاحر، سياّى حزب ومن 
لكنالئعوب، من واكلل والعتدل التعصب يوجد الدول هده 

ويمكنمواهم، دون الغالب— —ل التعصن بيد السيامي القرار 
مياسةوأحزاب ؤاعلاميين دين ورجال مفكرين من للمعتدون 

'

دورلهم يكون أن والأمريكية الأوروبية الشعوب عامة ومن معتدلة 
والفكرالدين رجال من التعصبن وعل حكوماتم عل صاغط 
الإعلاموأجواء الديمقراطية متاخ ل ولاميا — السياسة سي ومهند 

•٣٢• ص الُالم'آ بمكم *ن تثونش، ؛عوم انظر؛ ؛ ١ ١ 
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حكوماتمأيدي رفع شأنه من ما كل يعملوا بأن التنومة— ووسائله 
معوالإسلامي، المبي اأعالم شؤون j( وضْ المائر التدخل من 

بعضها.مع الثعوب حوار فرص إتاحة 

الكتابهذا حاء الغرب شعوب لدى الخاصية هدْ ولأهمية 
الهكوماتهذْ بحض زيف جوانب عن ليكشف، أهدافه عض بل 

الرننسإل النهورة الرسالة نوحيه كان السياق هذا ول والنعصن، 

سفرقبل من الأمريكي للشعّثج مشفقة كلعإت التضمة بوش 
من-حمله- الأمريكي للشم، أن نعقد ارفنحن قاوت ومما الحوال، 
بأنوأحدرها إلينا، الغربية الشعوب أقرب محعله ما الخم صفات 

العغلمىغالبيته يؤمن شعتا فهو والأحرة، الا.نيا ل الأ،ر له نحب، 
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httpU/bit.! ٠٢٢ ١ ٦ أغطس ٣ ١ رح ظ القاهرة، بواية موم ٠ ٢  ٦٣
ly/2eyKl5R

سمر ١٤;—ت-اري—ح (، BBC)مى ي ي مولع . ٢٦٤
٢٢٠١٦ :/http://www,bbc.com/arabic

middleeast/20i6/o9/i6o9i3_us_aid_israel

bttp://www«؛ ٢٢٠١٥بتمر ١ ٦ يتارج برس، ترك ْوني • ٢٦٥
12643/turkpress.co/node

httpi//www,• ٢٢٠ ١٥يوليو  ١٣بتايح برس، ترك موخ . ٢٦٦
10456/turkpress.co/node.

ه١  ٤٣١^القعدة ذو  ١٦يتارخ نت،، حفرمومحتح موغ  ٠٢^١٦ 
.http://bit.ly/2br0bgy(; ٠٢٢ ١ ٦ أغطس ١ )٩ 

التالي؛الرابط ، ٢٢٠ ١٥أكتوبر ١ يتار؛خ حليجي، حيمّ موفر  ٠٢٦٨
http://g00.gl/c8Mff0

http://www.؛ ٢٢٠١٦يناير ١ ٠ بتناؤح بوت، امة 'موير ١٢٦٩
/sasapost.com/who-laughs-last-state-or-terrorism

؛٠٢٢ ١ ٥ ديسمحر  ٢٤الخميس يوم بتاريح ، ٢١عرب موسر . ٢٧٠
http://g00.gl/KqC9fr

http://goo.gl/موقعمانسأآ،بماريح؛ا/به/ها.أم؛ . ٢٧١
csj2rZ

http//:لوبون؛ غوصناف، أيوال، من الأشراف، السادة نقابة موغ . ٢٧٢
url.qwled.com/vgsl.
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.http://goo.gl/7hob4eاليومية: الخارجية وزارة موقع . ٢٧٣

صغالوشأولأن،تالخ،آا/إ/أا'؟م.. ٢٧٤
؛٣٢٠١٦أغهلس ١ ٨ أونلأين، إيت مدل . ٢٧٥

http://www.mlddle-east-0nline.C0rn/?id=23i053

محنكالغربية الحروب منبوذون؛ صحايا بعنوان؛ مقال أحمد، نافذ . ٢٧٦
؛٣٢٠١٥/ ٤ ا ٩ يتاريخ ، ١٩٩٠عام منن. لم ملايثن م٤ 

http://g00.gl/tZKmUf.

http//:ابجمة؛ للحوث الدولة المقرة . ٢٧٧

www.gordonconwell.edu/resources/

documents/2lBMR2oi5.pdf

الثالث،العالم غباء عل يعيش الغرب، توماص، هيل؛ن . ٢٧٨
http://bit.؛ ٠٣٢  ١٦أغهلى ١ ٠ بتارخ الشرة، والمول، 

ly/2bouTRP.

بضالشيعي القفائي الإعلام موان؛ مقال، زعفان، اليثم . ٢٧٩
٥يتارخ الإسلام، ؤلريق موخ النية، والواجهة الاحتراق 

http://bit.(: ٣٢٠١٦مارس  ١٤-)٠١٤٣٧الأحر حمادى 
ly/iUTWJAd.

http://alwatan.؛ ٠٣٢ ١ ٦ م/ أ/ ٥ سار؛خ لاين، أون الومحلن •  ٢٨'
cleID=257i9؛sa/Culture/News_Detail.aspx?Art؛com

=7ji?^1.3&CategoryID

http://www.؛ ٣٢٠١٧ساير  ٢٥بتاريخ لاين، أول الوطن • ٢٨١

٥٣٠



l.aspx?ArtideI؛dwatanxom.sa/Politics/News_Deta

D=29i885&CategoryID=i

http://alkashif.،؛: ٢٠ ١١أيلول تاريخ الرئة، لكمل وثيقة . ٢٨٢
org/html/io/o2/4/i9-pdf.

الحرة.الوموعة ؤيكيسديا . ٢٨٣

٥٣



|الالمؤلفكتب 

وتونقه(؛تعال افه )بفضل اال«ؤلف، صدرت كتب 

محلةالناشر؛ الإرهاب، ودعاوى الخثري القهلاع كتاب! . ١ 
البيان.

الناشر؛الإرهاب، عل العا،لية للحرب بريثة ضحايا كتاب؛ ٢. 
البيان.محلة 

)اللغةالإرهاب عل العالة للحرب بريثة ضحايا كتاب؛  ٠٣
أمريكا.— هاوس أوثر الماشر؛ الإنجليزة(، 

)ثإفالإرهاب عل العالة للحرب بريثة ضحايا كتاب؛ ٤. 
بوسي،ألبال، إندونيى، هولندى، رومحى، ألمال، )فرني، لغات( 

واللءراساتللامتشارات الثالث، القطاع مركز الناشر؛ أوردو(، 
أحرى.أجنبية نثر دور مع )تطاع( الاحتإعية 

مستقبلية،روية انأحة— الوالفرص الثالث القه1اع كتاب؛ . ٥ 
قطاع.ومركز انميكان اياشر؛ 

قجيأ,مركز الناشر؛ مدرستي، أمي كتاب؛ ٦. 
—اش -رخمه لومي السليإن بن ناصر بن صليإن كتاب؛ ٧. 

الثالث،.القطاع مركز الاشر؛ والرسالة( )الثخميأن 

اف--رحمه لومي الناصر بن مليإن بن الله عبلب كتاب؛  ٠٨
الثالث،.القطاع مركز الناشر؛ مبكرة(، تهلوعية )نحارب 

٥٣٢



ركزازشر: والأعإل،  jaiأرباب إل رسالة محاب: ٩. 
ةْلاع.مركز *ع بالتعاون والوصايا، للاوقاف، التقبل امتثإر 

الأسرةمحلة الناشر؛ واكسر، السعودي المجتهع .كتاب! ا٠ 
والاصتشارات،للدرامايث، آسية مركز ْع بالتعاون ؛الرياضي، 

والتيؤيب.

روية— والمراع ايانة ين والغرب الإسلام .كتاب! ا١ 
مركزالناصر؛ بالأحر!، وعلأنته والإسلامي العري؛، ^١^ متملية 

والتوزيع.الثر ل أحرى نشر دور ْع بالتعاون الغربي( الفكر 
الخزيبن؛هلماح خليفة الشخ . الصحوة. من شاهد كتاب؛ ١ ١ ٢ 

رسالةدار شركن الماشر؛ اللمرال، المثرؤع حول( ورواه راساته د~ 
المان.
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