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 انهيار وهم الحوار بَ ْيَن الحضارات :الكتاب 

  قراءة سياسية تارخيية
  عزت السيد أحمدالدكتور : الكاتب  

  صفحة 411 :عدد الصفحات
 x 41  41=  5ب : الصفحة قياس 

  الحقوق جميعها محفوظة
 متنع طباعة هذا الكتاب أو بعَضه بأي  

 من وسائل الط باعِة والنَّشر واإلعالم وسيلة  
 من دون موافقة  خطيَّة من املؤل ف
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 من أين نبدأ وأين ننتهي؟
 .لسنا أمام مشكلة  عويصة  وال معقَّدة  

 .حنن أمام مشكلة  بسيطة  واضحة  يف حقيقة األمر
نند ها  ننلا ااننوادأل واألحننداأل التارخييَّننة  ول كننن حنننن أمننام حقيقننة  واقعيَّننة  تؤ  
 .تكذهبا األوهام والطاموحات واألحالم

َ ااضارات واألمم والشاعوب حلنم  وأمنل  وطمنو    ال شكَّ يف أنَّ ااوار بَنْين
هننو خيناع يننداعب عقننو م . عنند الكريننن منن البشننر ولنن نبننالن فنقنوع عننند ا مينع

ذا األمل والطمن. مجيعا   ننْي ول كنَّ ه  و  يتكسنر علن   صن رة الواقنع مننذ لالِّ الس 
نذا األمنل سني ل . إىل  اآلن ذا الطمو  وه  واحملا مات املنطقية والواقعية تؤ  د أنَّ ه 

نذا  لَك سني لا اإلنسنان ينشند ه  يتكسَّر عل   ص ور الواقع بقسوة صادمة  ومع ذ 
نذا اانوار متعنذَّر األمل ويطمح إليه ويساعده الوهم يف عدم االقتننا  ققيقنة أن  ه 

 .واقعيًّا ال منطقيًّا
نننذه اللوحننننة لتكننننون تالفننننا  . لنبننندأ مننننن تننننالِّ الكتننناب مصننننادفة  قننننادت ه 

ننا مو ننودة  . للكتنناب مل أ ننن أتوقعهننا أن تكننون تالفننا    ننذا الكتنناب علنن   رتننم أ َّ
ول كنننف  فيمنننا  ننننك أحضنننر الكتننناب للنشنننر . عنننندي مننننذ  منننن تنننن قرينننب  نسنننبيًّا

ذه ا  .للوحة ببايل و انك ملهمة  ذه الفكرة من املقد مةخطرت ه 
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 ... لا طرِّ  يصو ر ااقيقة من  انبه
 ... لا طرِّ  يرى  نفسه امل لوم وا دِّ يف عالقته مع اآلخر
 ... لا طرِّ  يرى  نفسه الربيء املرمتي يف حضن العدو الغادر
 ...عليه  لا طرِّ  يرى  اآلخر تادرا  ال يريد إال أن يقتله ويقضي

 ... لا طرِّ يرى  نفسه يريد اخلن لآلخر برباءة واآلخر يو ه له الطعنات
ذه الدَّر ة؟  هل ااقيقة ضائعة إىل  ه 

. ال بُنننندَّ أنَّ هنننننار نقننننامي ارتكننننا   ال قكننننن أن تكننننون ااقيقننننة مائعننننة أبنننندا  
 .املشكلة مشكلة النَّاظر إىل  ااقيقة  وقد تو د استريناءات  امسها استريناءات

 .لنعد النَّ ر يف اللوحة من  ديد
نهام تنن عنارِّ منن . يف اللوحة تموض  ما أال حيتمنل أن يكنون ُمطلِنَا الس 

 قبل أنَُّه عل   خطأ وأدرر فاحتضن من  ان مرم   سهامه؟
ننرات وقننرائن تقننود  لننَك أنَّ هنننار مؤش  احتمنناع  وارد   احتمنناع لنني، أ ريننر  ذ 

و دت  قد تكون هنار حلقات مفقودة وقد إىل  استكماع االقات املفقودة إن 
ال تكون  ل كن تالبنا  بنب أن تكنون هننار مؤشنرات تكمنل الفراتنات وتقنود إىل  

أمَّنا ااقيقنة الواضنحة فمسننألة . اسنتكماع االقنات املفقنودة منن ااقيقننة الغامضنة
َرى   ول كنَّ املصيبة انَّ ااقيقة الواضحة ذاته موضع  داع  تالبا  أيضا   فكيف  .ُأخن

 اااع بااقيقة اليت يشوهبا بعض الغموض؟
يف لوحننة الغننالِّ مننريال   تبنندو مالمننح ننندم علنن   رأس مطلننا السننهام ول كنننَّ 
العكنن، يبنندو علنن   يننده اليسننرى الننيت تشنند تريبننك القننوس  وال نعننرِّ طبيعننة يننده 

 اليمىن هل متسك بالسَّهم أم ال  وإن  انك متسكه فلماذا متسكه؟
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ا  بليغنننننا  عنننننن حنننننوار ااضنننننارات وال يعنينننننف مننننناذا أراد اللوحنننننة معنننننربة  تعبنننننن 
.  نل طنرِّ ينرى  نفسنه الننربيء امل لنوم املرمتني يف حضنن القاتنل الغننادر. صناحبها

لَك أبدا   لَك فإن ااقيقة ليسك  ذ  . هنار طرِّ قاتل  تادر  وطرِّ  بريء  . ومع ذ 
لَك لصفحات الكتاب  .لن نبْي  من هو وال  يف وال ملاذا سنرتر ذ 

َ حنوار ااضنارات واانوار ااضناري  ع ل   أي  حاع   ال بُدَّ من التَّميين  بَننْين
َ حوار الريقافات وااوار الريَّقايف وحوار املريقفْي َنهمنا عمندا  أو  هنال  . بَنْين اخللط بَنينن

 .يؤد ي إىل  نتائج خاطئة  بالضَّرورة
ننننذا الكتنننناب ننننذه األسننننئلة ثعننننىن أو بنننن خر يف أ ننننناء ه  حننننوار . أ بننننا علنننن   ه 

ااضنننارات شنننيء  واانننوار ااضننناريا شنننيء  لخنننر  وباملرينننل اانننوار الريقنننايف وحنننوار 
موضوعنا هو حنوار ااضنارات ال اانوار ااضناري  حنوار الريقافنات ال . الريقافات

 .ااوار الريقايف
 َ َنهمننا وبَنننْين حننوار ااضننارات وحننوار الريقافننات شننيء واحنند  تقريبننا   وفننر  بَنينن

َ ااوار ااضاري وااوار الريَّقايفااوار ااضاري وااو  اانوار . ار الريقايف  وفر  بَنْين
َنمننا ااننوار ااضنناري هننو . الريَّقننايف ببسنناطة ااننوار الننذي تكننون الريَّقافننة موضننوعه بَنينن

 . ااوار املتسم بالوعي ااضاري واألخال  ااضارية والرقي ااضاري
تَّفصنننيل  بيَّننننا أن أمَّنننا حنننوار ااضنننارات فهنننو موضنننو  الكتننناب با منننل وال

َ ااضنننارات أو حنننوارات ااضنننارات ال يكنننون إال عموديًّنننا أو شننناقوليًّا  اانننوار بَننننْين
ومننن شننبه املمتنننع أن يكننون أفقيًّننا إال ثعنناين زتلَّننة التَّننوا ن وتننن قابلننة للتَّننوا ن وال 
التَّكنننافؤ قننناع  منننن األحنننواع  وال نطينننل هننننا فالتفاصنننيل واألدلَّنننة ومناقشنننتها هننني 

 .موضو  الكتاب مجلة وتفصيال   ما أشرت قبل قليل
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علنن   أنَّ مننن ا نندير بالننذ  ر هنننا وهننو مننا مل أعننرض لننه  صيصننا  يف فصننوع 
الكتنننناب وهننننم  يتلبسننننه الكرينننننون وهننننو أنَّ امللتقيننننات الريَّقافيَّننننة بأنواعهننننا امل تلفننننة 

ننذه امللتقيننات  املننؤ  مترات أو والكرينننة هنني نننو  مننن حننوار ااضننارات  ويننرون أنَّ ه 
الندوات أو املهر انات أو ما شاهبها  تساهم يف تقرينب ااضنارات منن بعضنها  
وتسنننناهم يف حننننوار ااضننننارات  وتفننننتح وتغلننننا ومتنننننح ومتنننننع وهلننننم  ننننرًّا مننننن بيننننع 

ذا  .الش عارت ه 
ذا  لاه وهم خالص  ال أساس له من ااقيقنة وال الواقعينة نذه امللتقينات . ه  ه 

َ األفنننراد ال تغنننف  قافنننات أفنننراد ال   أَو أمَّنننة   وتعمنننا الص نننالت بَننننْين قافنننات عتمنننع  
واملصننننيبة هنننننا هنننني أنَّ األفننننراد أَو املريقفننننون الننننذين يؤمنننننون . األمننننم وال ا تمعننننات

بااوار ال ينت رون دعوة أحد  إلقامة ااوار ألننَُّهم هنم ذامنم يقيمنون اانوار َحن َّ  
لننَك   ولننو مل بنندوا مننن يقننيم حننوارا  معهننم  وهنننار فروجي    الكريننن مننن األمريلننة ذ 

تننابع وحنناور  ونع  وت ومومس    قننو وتننابع ووصننل إىل  مننا وصننل إليننه  ج  ارو   
... وال نتنابع العندَّ فالعند طويننل... واقتننع وتنن قناعنات ثننا  نان منن طوينل سنننته

 .طويل قليال  أو  رينا  
َ الرَّتبننة  تبلننن . والوا ننبالننوهم الريَّنناذ الننذي يتلننب، الكرينننين هننو اخللننط بَنننْين

َ رتبتنننننه ( املريقفنننننْي)النَّر سنننننيَّة املبطَّننننننة عنننننند  رينننننن منننننن النَّننننناس أو  أن يسننننناوي بَننننننْين
ا  . والوا ننب لننَك  رينننا  و رينننا   نندًّ َ ااضننارات  وحنننب ذ  نعننم نرتننب يف ااننوار بَنننْين

ننؤاع الننذي مل يتدننرأ أحنند علنن   طرحننه هننو َ : ول كنننَّ السا هننل بننب فعننال  ااننوار بَنننْين
ذا ااوار فعال ؟ ااضارات؟  وما النَّتيدة اليت ستكون إذا مت ه 
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َ صنننفحات الكتننناب   نننؤاع فنننا واب مفنننروب  بَننننْين نننذا السا لنننن أ ينننب علننن   ه 
ذا السانؤاع علن   أنفسننا ونفكنر يف إ ابنة . وحيتاج إىل  إعماع الفكر قليال   لنطر  ه 

 .مقنعة
 َ املمكننننن  الننننوهم الريَّالننننو الننننذي يعشنننن  يف العقننننوع أيضننننا  هننننو اخللننننط بَنننننْين

نعنم  حنوار ااضننارات عكنن عقنال   عكنن منطقيًّننا  ول كنن هنل قكننن أن . والواقنع
ذا ااوار واقعا ؟  يكون ه 

ننننذا  ننننذا املوضننننو  فهننننو أيضننننا  مفننننروب يف فصننننوع ه  ننننط يف ه  لننننن أتننننابع التَّبسا
نننذه حقنننائا باألدلنننة . الكتننناب َنننا أقنننوع ه  نننذا رأيننني ولكنننم رأيكنننم  وإئَّ ولنننن أقنننوع ه 

لك أقنوعوالرباهْي  ولن نذا شنأنك: ذ  ول كنن تنذ ر أنَّ خينارر . اقتننع أو ال تقتننع فه 
 .يو ب نتائج فعليك أن تتحمل نتائج خياراتك

علنن   أي  حنناع   أ ننرر مننا ذ رتننه هنننا  ويف فصننوع الكتنناب ثفننردات زتلفننة 
 :وعبارات متنو عة

 .أنا لسك ضدَّ ااوار مطلقا   اآلخر هو ضدَّ ااوار
م  النرأي اآلخنر  ول كننَّ اآلخنر يريند أن حننرتم رأينه وهنو أنا لسك ضدَّ احرتا

 .يرفض احرتام رأينا
أنا لسك ضدَّ حوار ااضارات  ول كنَّ ااضارة اليت تريد أن أحرتمها بب 

 .أن حترتمف
ننذا الكتنناب  تبننك ونشننرت علنن    ننذه املقدمننة أبننْي  أنَّ فصننوع ه  ويف ختننام ه 

ف ليسنك إال مشنروعا  متكنامال  ثضنمونه وهي علن   تباعندها الن م. فرتات متباعدة
منن حننو  ال نْي سننة ويف بنايل . وموضوعه وعنوانه استقرَّ يف ذهف منذ سنْي  رينة

ذا الكتاب  وشاءت ال اروِّ أن يكتب هب ذه الطَّريقة التَّباعديَّة  ون را   أن أضع ه 
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يف ذهنننف  لطنننوع الننن َّمن بنننه وعننندم التَّفنننرا  لنننه مرينننل أي قنننو  فقننند ألغينننك مشننناريع
ننَرى  ع مننك علنن    تابتهننا وبنندأت هبننا بتقنندس وتننأطن ول كننف  اسننتقريك  لفصننوع ُأخن

نَرى   ذه الفصنوع فقنط ومل أ منل الفصنوع اأُلخن لنَك االنشنغاع . عل   ه  دعناذ إىل  ذ 
ذه الفصوع تفي بالغرض وتوصل املراد  امال  تقريبا   . وقلة الوقك من  هة  وأنَّ ه 

 . ل ه  وإئا تكفي  توصل املراد وال توصله
ننننيا  فننننإنَّ فصننننوع الكتنننناب وفقننننرات بعننننض فصننننوله نشننننرت يف  ننننذا الس  يف ه 

َ عام  م حسب التَّواريخ املرقونة أدىن عنوان  لٍّ 4242م وعام 4111األتلب بَنْين
نننر  والغنننرب ولفنننا  اانننوار  . منهنننا نننر   والشَّ وهننني تارخييَّنننة ااقننند الغنننرق علننن   الشَّ

 .وهسرتيا الغرب من عودة اخلالفة اإلسالميَّةووهم االحرتام املتبادع  
 

 

 السيد أمحد عزت

 م6102تركيا ـ 
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الَغرنبو  الشَّرن هل يلتقي 

بل دعونا  ؟(4)
َ الشَّرن هل العالقة : نسأع  حمكومة   الَغرنب بَنْين

 .؟ااتمي   الص رَا أَو بالعداء 
 

ا ال نعدو اا ال نعدونا د أنَّ من املؤ َّ  ؤاع نا هذا السا مَسن البداهة إذا وَ قيقة وُرثَّ
ا نوب / الشَّرن ري عل  مفك   وبأنَّه يطر  ذاته بإاا    ومهمٌّ  دًّا   بأنَّه  دا مهمٍّ 
 ومن البداهة ثكان أيضا  أنَّ  .ماع يف الوقك ذاتهالشَّ / الَغرنبري وعل  مفك  

ولي، من الغلواء . وا يعيشون يف املوقع ذاتهح َّ عن  ان تتنوَّ  اإل ابات و تلف
بعْي حسباننا  ثكان  أبدا  القوع إنَّ اآلراء مجيعها ممنا  وينبغي أن تكون مأخوذة  

تعاملنا مع يف الوقك ذاته أن حنسن أن نفهم اآلخر فهما  موضوعيًّا  و إذا ما أردنا 
  .اآلخر ثا خيدم مصاانا ويع  ها

ذا ََثََّة يف  لي، ََثََّة من خطأ  وال بالتَّنويه به هنا  بل  حريٌّ ا  أمر  الس يه 
من مفك رينا  هو أنَّ نفرا  تن قليل  و ما ال بو  جتاو ه  تلوٍّ إذا قلنا إنَُّه من باب 

  وإن  انك حقًّا فقد أريد هبا الباطل  تذهب قد اجنرِّ يف سيل دعوى باطلة  
 م  أو تقدا  أو تقارب   وحدة   ينا ملنعنا من أي  عل الَغرنبإىل أنَّنا نعتقد وامهْي بت مر 

 .هذا من باب تعليا األخطاء عل  مشَّاعة اآلخر   وأنَّ أو ا دهار  
هنننننل نبنننننالن حقًّنننننا إذا  :سنننننايع ٍديَّنننننة  ومسنننننؤوليَّةين للتَّ وهننننننا جنننننندنا مننننندعوا 

لَك وإذا  ننننان   ؟ عنننندوًّا لنننننا الغَننننرنبعننننددنا  ننننذه  قكننننن أن نفهننننم فبننننأي  معننننىن   ننننذ  ه 
                                                           

ذا البحو يف مؤمتر  4 م ه  األردن / الغرب من من ور الدراسات اإلنسانية ن  امعة النمور ن إربد عالقتنا مع: ن ُقد 
 .م4221يف األسبو  األوع من شهر تشرين الرياذ عام 
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 ؟ وهننننننل قكننننننن أن حتمننننننل أَو حتتمننننننل صننننننفات  اوة؟ وملنننننناذا نسننننننميها عننننننداوة  العنننننند
ذه تن   فة؟الص  ه 

 والتكامل الصَِّراع
َ حر ننننة التَّنننناريخ  وطبيعننننة العالقننننات   واسننننتنادا  إىل  يف ظننننف   ننننعوب بَنننننْين الشا
  فلني، يشنرتمي للعنداوة احنتالع أو تطنراِّ   مبالغنة   لي، يف ذلنك أيا وااضارات  
لنننَك وإن  نننان  …ر عنننرض  أو  نننب خنننناتأرض  أو انتهنننا  ننن ءا  مفصنننليًّا منننن ذ 

يف عالقتنا  ا  متحق   أي  حاع  عل     ذ لكَ و ل  مضمون العالقة ومسو   و ودها 
ا األصل يف  .الَغرنبمع  ذه وإئَّ َ العداوة هو العالقة ه  مبندأ علن   األمم القائمنة بَنْين

ننا مننن الص ننرَا  ننة أو مننن أ ننل علنن   أ ننل البقنناء  ال مننن أ ننل حمننض البقنناء  وإئَّ القمَّ
نذا ثعنىن أنَّ . الوصوع إليهنا َ أو العنداء  النذي حيكنم العالقنة  الص نرَا ه   الشَّنرن بَننْين

قاطنب   لي، نابعا  من حمض التَّ حتميٌّ عل   أنَُّه اريخ التَّ  رَ بنن بدا عَ  حنو  عل    الَغرنبو 
َ قابنننل أو التَّ  نننرن بَننننْين نننم الغَنننرنب نننن الشَّ نننا هنننو منننرتبط  بطبيعنننة  نننن اعأو الشَّ ا ننننوب  وإئَّ

َ العالقننة القائمننة  َ عيف  والضَّنن القننوي  بَنننْين مَّننة عيفة  األالضَّننمَّننة ة واألالقويَّننمَّننة األبَنننْين
ننذه فنننة  املت ل  مَّنننة رة واألاملتحض نن البحنننو عنننن علننن   عيف الضَّنن حتنننوا الَّنننيت العالقنننة ه 
وتفنرض علينه أن حيناف   القنوي  ا منن خاللنه مصنااه  وتتطلنب منن له حيق   مكان  
لنَك فنه  هنا مهمنا  لَّ ته ويع   قوَّ عل    بعنة  ألنَّ   ومهمنا  اننك الوسنائل املتَّ منن َثنن  ذ 

ننا هوض واملنافسننة يعننف خسننارته الكريننن مننن مواقعننه مساحننه لآلخننر بننالنا  فقدانننه وُرثَّ
 .مكانته

 :أمران بإاا   هنا وضيحالتَّ ا يتطلب منَّ أنَّ ما عل   
نننذه أنَّ  م   اأوله َ ا أننََّهننن اة  وإن بننندا تارخييًّننندائيَّنننالعِ / الص نننرَاعيَّةالعالقنننة ه  بَننننْين

نا مل تكنن    أو الش  الَغرنب الشَّرن  لَك ماع وا ننوب  فإ َّ َ دائمنا  فقند  اننك  نذ  بَننْين
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ن الشَّنرن  منا حندأل يف حضنارات   الشَّنرن / الشَّرن  ظهنور  نلٍّ علن   ابقة القندس السَّ
َ ة  و انننك املسننيحيَّ اإلسننالم و مننن  ان بننا إبَّننو  مننا حنندأل يف أور   الغَننرنب/ الغَننرنببَنننْين

أفكنار الرَّأمسالينة الت داريَّنة ووقنع تن نامنا يف علن    هضة ونشوء االسنتعمارعصر النَّ 
 ...ة ااصوع عليها ومحايتهاروة وأمهيَّتها وضرورما و يفيَّ مفهوم الريَّ 

ننذه أنَّ  وثانيهم  ا َ  ة ليسننك حمصننورة  العدائيَّنن/ يَّةالص ننرَاعالعالقننة ه  القننوي بَنننْين
َ عيف  والضَّننن َنننا عيفة وحسنننب الضَّنننمَّنننة ة واألالقويَّنننمَّنننة األبَننننْين ة بااننندَّ  هننني قائمنننة  وِإئَّ

َ ات والغايننات  ذامننا  وإن تباينننك اآلليَّنن أو  ة  ى املتنافسننة أو املتكافئننة  قننوَّ وَ الِقننبَنننْين
َ ننننائي اب الريا ضنننعفا    منننا  نننان سنننائدا  يف مرحلنننة االسنننتقط حننندة الوالينننات املتَّ بَننننْين

نن ننواالحت  َ أَو  وفييت  أو فرنسننا وبريطانيننا فيمننا قبننل اد السا ة ومانيَّنناإلمرباطننوريتْي الرا بَنننْين
ننذا وتالبننا  مننا  ننان قننا ج  .والفارسننيَّة يف العصننر القنندس َ االسننتقطاق  الص ننرَا ه  بَنننْين

نَ  يٌّ أو عرض  وهريٌّ  اتفا   رفْي املتنا عْي الطَّ  النرَّتنِم عنا هنم علينه منن علن   همنا  بَنينن
 مينندان املنافسنننةإىل  معهمننا ن وع النانننإىل  احمْي تقلنننيم أظننافر الطَّننعلنن     حالننة صننرا   

ننذا ومريننل . الص ننرَا ي أَو حنند  والتَّ  َ مننا و نندناه أَو استكشننفناه مننن العالقننات ه  بَنننْين
س والننروم  اإلجنلينن  والفرنسننيْي  ة الَّننيت سننبا ذ رهننا قبننل قليننل  الفننر نائيَّننالقننوى الريا 

 ...األمريكان والسوفييك
حتمنيٌّ ال مفننرَّ منننه   الص ننرَا املعننىن صنار مننن املمكننن القنوع إنَّ هننذا وهب نذا 

لننَك وال حمينند عنننه  و ننلا مننن يقننوع بعكنن،    علنن   ه فهننو زطنن   أو يعتقنند بضنند  ذ 
لَك . األقل  يف ظن نا ذه أنَّ ذ  ي إنَّ برها نا فيهنا  ويضناِّ املسألة شنبه مسنلَّمة  أه 
لننَك  نند إىل  ذ  ننذه أنَّ تنناريخ البشننريَّة  لاننه يؤ   ااقيقننة  بننل إنَّنننا إذا تضضنننا الطَّننرِّ ه 

. ااقيقننةهب ننذه عننن  ننل  مننا مضنن  فننإنَّ الواقننع الننرَّاهن وحننده  فيننل بنندفعنا للتَّسننليم 
لك  نن جننندنا نن ننر بعننْيولننذ   ا تمننع العنناملي  فقة انناع  نننة إدارة شننؤون الرَّأفننة والشَّ
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لنني، هنننار »: واحنند   صننوما قائلننة  يف  تاهبننا  نننان يف عننامل  عل   عننندما تصننر  بننأ
ننذه . (4)«بننديل  للعمننل معننا  واسننت دام القنندرة ا ماعيَّننة خللننا عننامل  أَفضننل  ن ننرة  فه 

ننا إنسننانيَّة أ ريننر مننن إنسننانيَّة مفعمننة   علنن    باإلنسننانيَّة الفائقننة انندود اإلنسننانيَّة  إ َّ
… (السنوبرمان)فيلسوِّ إرادة القوَّة واإلنسان اخلنار  فر ريك نيتم  حد  تعبن 

ا إنسانيَّة مالئكيَّة  ال ترى من اإلنسنان إالَّ و هنه املالئكني األمرينل  ا ناو   بل إ َّ
لَك ولي، اإلنسنان  .. .يف رقَّته وشفافيَّته ألنَّنُه إن ... أبندا   وال قكنن أن يكنون نذ 
لَك استطا  أن يكون    .سيكون مال ا  بكل  تأ يد... فلن يكون إنسانا   ذ 

ننننند  لنننننَك أنَّننننننا إذ نقنننننوع منننننن املؤ َّ فإنَّننننننا ال نعنننننف أبننننندا  أنَّننننننا ضننننندَّ التَّعننننناون ذ 
ننننناإلنسننننناذ   وأر نننننو أال يفهنننننم ... عوب وتكاملهنننننا  وال ضننننندَّ تشنننننارر األمنننننم والشا
لننننَك  ننننذا  ...مننننن  المنننني أبنننندا  ذ  ننننلول كنننننَّ ه  عيننننون الفالسننننفة  الطامننننو  الننننذي  حَّ

 أمَّننننننننا التَّكامننننننننل الننننننننواقعيا . حمننننننننض أمنيننننننننة   متعننننننننذَّر  مننننننننن النَّاحيننننننننة الواقعيَّننننننننة  إنَّننننننننهُ 
نننننن لخننننننر   رين  فهننننننو مننننننن نننننننو   واملو ننننننود  والننننننذي يكريننننننر وروده يف  تابننننننات املفك 

 عمنننننننننننوديٌّ  ترا منننننننننننيٌّ  تكامنننننننننننل   أولهم           اننننننننننننوعْي  إىل  وينشنننننننننننعب يف حقيقتنننننننننننه 
 .أفقيٌّ  أخطبوطيٌّ  تكامل   ثانيهماو 

ا مننيا أمَّنن فهننو تكامننل ااضننارات املتعاقبننة ورفنندها  العمننوديا  ا التَّكامننل الرتَّ
للحضنارات والشانعوب   منا حندأل يف ورا نة  بعضها بعضا  بفعنل النتَّالقح ااتمني  

ننننرن اليونننننان اضننننارات  القنننندس  وورا ننننة ااضننننارة العربيَّننننة اإلسننننالميَّة للحضننننارة  الشَّ
ننننننابقة  وورا ننننننة ااضننننننارة األوروبيَّننننننة للحضننننننارة العربيَّنننننننة  اليونانيَّننننننة وااضننننننارات السَّ

 ... اإلسالميَّة
                                                           

ن ترمجة  عموعة من املرتمجْي ن ا ل، الوطف  جيران ف  عالم واحد: «إدارة شؤون ا تمع الداويل» نة ن   4
 .02ن ص م4115ن  424ن الكويك ن العدد ( املعرفةسلسلة عامل )للريقافة والفنون واآلداب  
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َ فهنننننو التَّكامنننننل املتننننن امن  وأمَّنننننا التَّكامنننننل األفقنننننيا  األمنننننم والشنننننعوب  بَننننننْين
علنننن   فيننننه إيقاعننننه وحا اتننننه  يفننننرض القننننويا  اا أن يكننننون تكننننامال  قسننننريًّ وهننننو إمَّنننن

َ الغَنننننرنباع  منننننا ااننننن  الضَّنننننعيف منننننن أ نننننل أن يتكامنننننل بنياننننننه ويننننن داد منعنننننة    بَننننننْين
ننننرن و  َ أو  الشَّ ننننماع وا نننننوب  بَنننننْين ا ننننرس لكنننني  و    وف ريقننننر  »املعننننىن وهب ننننذا الشَّ

َر  نننننؤالء حينننننذ  التَّغننننننا سنننننوِّ أمَّنننننة بنننننَأنَّ دوَّ  الَّنننننذين يقفنننننون يف و نننننه املو نننننة الريَّالرينننننةه 
جتننننننننرفهم  وَأنَّ هننننننننؤالء الَّننننننننذين مل ير بننننننننوا املو ننننننننة سننننننننوِّ ي لاننننننننون مت ل فننننننننْي يف 

َ أو أنَّننننننه تكامننننننل . (0)«لتَّنننننناريخم بلننننننة ا متنننننن امنتْي  وهنننننننا تْي حضننننننارتْي قننننننويَّ بَنننننننْين
ننننذا تلعننننب املصنننناة والقننننوَّة النننندَّور اااسننننم يف حتدينننند طبيعننننة  التَّكامننننل  مننننا هننننو ه 

َ األمنننننر  بنننننادع  »املعنننننىن وهب نننننذا الوالينننننات املتحننننندة وأوروبنننننا واليابنننننان منننننريال   بَننننننْين
ول كننننننَّ ط منننننن َأ نننننل تعننننناون َأ نننننرب  يف َأنَّ العوملنننننة ليسنننننك فقننننن كينم       أ وم     ا 

َأيَّ شنننننننر ة ذات سنننننننو   حمليَّنننننننة  قويَّنننننننة  وتصننننننندير  قنننننننويٍّ قكنننننننن َأن تتنننننننابع عمليَّنننننننة 
  .«العوملة

أي  من الداوع املتقد مة الشَّرن أي موقع  اإلسالميَّ و  العرقَّ  إنَّ موقع العامل
ولذلك حنن ال . ته التَّارخييَّةموقع  طبنيعيٌّ يف إطار راهنيَّ    ولكنَّهحمبط     موقع  الَغرنب
نننا نعتننب ول كنَّ  اته حقوقنننا وخصوصننيَّاتنا  يف اخرتاقاتننه وانتنننها  الغَننرنبعلنن   نعتننب 
ليقنوم هنو بناخرتا   الغَنرنبأنفسنا املتقاعسة  املتهالكة يف فتح الريَّننغرات أمنام عل   

نفهننم قننوع  وهبننذا املعننىن قكننننا أن. تنهننا  ولتتسننع مننن اَّ  نننراحنا أ ريننر وتتكريننر
إنَّ أ منننة ا ويَّننة العربيَّننة  ا تمعيَّننة والريَّقافيَّننة  ال تكمننن يف حمنناوالت »: ع     ح  ر 

اخرتاقهننا مننن اخلننارج  بقنندر مننا تكمننن بالننذَّات لنندى محاتنننها واملنندافعْي عنهننا مننن 
                                                           

ن ترمجة حاف  ا مايل ن احتاد الكتاب العرب ن  بناء حضارة جديدة؛ سياسة الموجة الثالثة: ن إلفان توفلر  0
 .دمشا



21  | 

النا نننننب وأصنننننحاب املشننننناريع األيديولو يَّنننننة  العنننننا  ين عنننننن عارسنننننة االخنننننرتا  
ننع  عَ  ننوالتَّوسا نننا نأخننذ عليننه رقَّتننه ولطفننه ول كنَّ . (1)«خلننا ااقننائا وإنتنناج الوقننائع رَ بنن

 يف التَّعامل مع هؤالء النذي أعملنوا معناوع ا ندم والتَّ رينب يف بنىن العناملْي العنرق  
 عنن قصند  …  اال تماعيَّنة والسياسنيَّة واالقتصناديَّة والفكريَّنة: مجيعهنا واإلسالمي  

لَك لنننمتنننذر عْي .. .وعننن تنننن قصنند   يف صنننورها وم اهرهنننا  اقننة  برَّ  بنندعاوى زتلفنننة  ذ 
فهنننننل يشنننننفع أَو يغفنننننر  نننننم حسنننننن ... يف مضنننننامينها وتطبيقامنننننا خطننننننة   وخبيرينننننة  

 !تهم؟عل  أمَّ  ار يَّة  تائج  وايا  إن  انك النَّ نواياهم  مع افرتاض صد  حسن النَّ 
نننذا  نننذا يفنننتح أمامننننا عننندَّة لفنننا  حملننناور الكنننالم يف ه  كون املوضنننو   سنننته 

نا حتتمنل أ رينر منن و نه   منن القنراءة أَو  احملاور اليت يفنرتض الكنالم فيهنا  ريننة  وُرثَّ
نننا خيتلنننف النَّنننتينننب والتَّ الرتَّ  اظرون أَو البننناحريون يف تقننندير احملننناور النننيت بوينننب  أي ُرثَّ

ننرن  الص ننرَاعيَّةقكننن مننن خال ننا تننناوع مشننكلة العالقننة  َ الشَّ ات   ولليَّننالغَننرنبو  بَنننْين
َ ث تلف دالالت ااوار  وار ااضاري  اا نبَننْين عب منن الصَّن. عوبااضنارات والشا

لننَك  ننر يف عننات وو هننات النَّ وقا أن نقننف عننند  ننل  االحتمنناالت والتَّ  وال  نندِّ  ذ 
لننَك   سنننقف عننند األسنناس الننذي يبننف عليننه األقوينناء ذرائعهننم يف . ه أصننال   ل ننإىل  ذ 
 .رَا  والتَّ طيط لهووعي الص  عفاء  الضا عل   العدوان 

 مزاعم الثَـّقافة الخارقة
مننننننننع  نقطننننننننة االنطننننننننال  األساسننننننننيَّة الننننننننيت تقننننننننوم عليهننننننننا عالقننننننننة القننننننننوي  

 عيفة  ومنهنننننننننا تسنننننننننتمدا ة منننننننننع األمنننننننننم الضَّنننننننننالقويَّنننننننننمَّنننننننننة عيف  عالقنننننننننة األالضَّننننننننن
نننننمسنننننو   علننننن    ايطرة عليهنننننا  وتننننندمن قيمهنننننا و قافتهنننننا  وفنننننرض إيقاعامنننننتات السَّ

                                                           

ن  2244العدد  ن السَّفيرن  ريدة  صدمة العولمة ف  خطا  النَّخبة: ن علي حرب  1
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القويَّننننة  خاصَّننننة األمننننم الننننيت تكننننون يف سنننندَّة مَّننننة أَو األ ةولننننالدَّ    هنننني إقننننانتنهننننا
حيحة  وقننننننيم عقينننننندما و قافتهننننننا وقيمهننننننا هنننننني الصَّنننننن ة  هنننننني أنَّ ااضننننننارة والقننننننوَّ 

. واباآلخنننننرين وعنننننادامم و قافنننننامم وقنننننيمهم هننننني اخلاطئنننننة والبعيننننندة عنننننن الصَّننننن
ننننذا  وانطالقننننا  مننننن . قافننننة اخلارقننننةمننننا قكننننن أن يننننندرج حتننننك عنننننوان منننن اعم الريَّ وه 
ننننذه  ننننالقناعننننة  انننننك الفتوحننننات عَ ه  تنننن ت تنهننننا مننننن أمَّننننة اريخ  مننننا مننننن التَّنننن رَ بنن

... ذلننننننك فتحننننننا   حتريننننننرا   محايننننننة  وصنننننناية كن مَسَنننننناألمننننننم واحتلننننننك أرضننننننها إال وَ 
 .الوعي الكبن للفاتح وا هل املدقع للمفتو عل   و لها مفاهيم تدع 

الوالينننننننات املتحننننننندة ول كننننننننَّ حننننننندة وحننننننندها  لننننننني، الوالينننننننات املتَّ  الغَنننننننرنب
ننننننن نننننننالغَنننننننرنباطا باسنننننننم رعي األوع والنَّنننننننالينننننننوم هننننننني املمرينننننننل الشَّ ذ لرتباتنننننننه   واملنف 

النننننننرَّاهن  وموقنننننننع الوالينننننننات  الواقنننننننع العننننننناملي  إىل  وبنننننننالنَّ ر . وعقائنننننننده ومتطلباتنننننننه
خاصَّننننننة  زتلننننننف األصننننننعدة واملسننننننتويات  و علنننننن   منننننننه وفيننننننه  مرِيكيَّننننننةاملتَّحنننننندة األَ 
 مرِيكيَّنننننةاَّ االقتصننننناديَّة  منننننن دون نسنننننيان عنصنننننر الُعندهيَّنننننة األَ منهنننننا العسنننننكرية 

و نننننه اخلصنننننوص  لننننني، منننننن املسنننننتغرب أبننننندا  أن يكنننننون األمريكيانننننون هنننننم علننننن   
… بسنننيادة عنننادامم وتقاليننندهم وأعنننرافهم( تبشننننا  ن منننوياُل ن مديننندا  )األ رينننر 
 قننننننننايف    الريَّ العننننننننامل  وثعننننننننىن أ ريننننننننر مشننننننننوال  سننننننننيادة ئننننننننوذ هم ااضنننننننناري  علنننننننن   

ومننننننن  و بنننننننة … والتَّقنننننناذ   واالقتصننننننادي والس ياسنننننني   واال تمنننننناعي   واألخالقنننننني  
 David ـ    روثكوبفف  يفي   د : املننرو  ْي لننذلك ر نننل  طلننع علينننا حنننديريا  هننو

Rothkopf ( ) الننننننذي  تننننننب مقنننننناال  صننننننارخا  يف مننننننديح اإلمربياليَّننننننة الريَّقافيَّننننننة   ننننننن
ويج للريَّ  ومتدينننننندها  نننننني حتلننننننو يف عيننننننون  مرِيكيَّننننننةقافننننننة األَ واستبسننننننل فيننننننه يف الننننننرتَّ

                                                           

أستاذ العالقات الداوليَّة يف  امعة  ولومبيا  الذي شغل منصبا  مهمًّا يف و ارة اخلار يَّة :  افيد روث وبف ن  5
 .ك ينتوناألمريكيَّة إبَّان الفرتة األوىل إلدارة 
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منننننن احملنننننتَِّم أن »فهنننننو يفنننننرتُض أوَّال  أنَّنننننه . األمنننننريكيْي وتننننننهم منننننن أمنننننم األرض
نننننننؤون مَّنننننننة تقنننننننوَد الوالينننننننات املتَّحننننننندة التَّحنننننننواع  فهننننننني األ األساسنننننننيَّة يف إدارة الشا

نننننننننوات [ ااملعلوماتيَّننننننننة وخنننننننندمام]الكونيَّننننننننة  واملنننننننننتج الرَّئيسنننننننني ملنتدننننننننات  يف السَّ
لننننَك علنننن     وهننننو يبننننف (6)«األوىل لعصننننر املعلومننننات مننننا يدَّعيننننه وي عمننننه لقومننننه ذ 

لننننننَك مننننننن خصننننننائص وصننننننفات تؤه لهننننننا لتبننننننوء هننننننذا النننننندَّور  ويف  إنَّ »: يقننننننوعذ 
[ النننننيت هننننني بننننننات بيئامنننننا] تلنننننف  وهريًّنننننا عنننننن الريَّقافنننننات   مرِيكيَّنننننةالريَّقافنننننة األَ 

ننننننننَرى  األُ يف العديننننننند مننننننننن ا تمعننننننننات  هنننننننني منننننننن يج  مننننننننن  مرِيكيَّننننننننةفالريَّقافنننننننة األَ  .خن
عننننن وعنننني يف  وقنننند انصننننهرت ن. املننننؤ  رات واملننننناهج مننننن زتلننننف أحننننناء العننننامل

يسنننننمح با دهنننننار اار يَّنننننات الشَّ صنننننيَّة  نننننن يف وسنننننط ا تمننننناعيٍّ  عديننننندة   حننننناالت  
لنننننَك وإذ يننننندرر األمريكيننننون . والريَّقافننننات م بنننننب أالَّ خيدلننننوا منننننن القينننننام  ذ  فننننإ َّ

ثننننا هننننو يف ومننننن َاَّ  ثننننا هننننو يف مصننننلحتهم االقتصنننناديَّة والس ياسننننيَّة واألمنيَّننننة ن
ويج علننننن   ويتعنننننْيَّ . مصنننننلحة العنننننامل  كنننننل الوالينننننات املتَّحننننندة أالَّ تنننننرتدَّد يف النننننرتَّ

َ ويف سعيهم ألن يكونوا مهذَّ . لقيمها  .(1)«أو سياسيْيبَنْين
البشننننننننعة وا دوا يتهننننننننا  ةمرِيكيَّننننننننالننننننننراتم مننننننننن  ننننننننل  املمارسننننننننات األَ وعلنننننننن   

جنننده يصننور األمننريكيْي … وعنندوانيتها الننيت مل يسنند ل التَّنناريخ مريلهننا وعندهيَّتهننا
م علنن  در ننة   يأ ننل القننطا عشنناءهم وهننم ين ننرون َحنن َّ  مننن التَّواضننع وااينناء  و ننأ َّ

عل  األمريكيْي أالَّ ينكروا حقيقنة أنَّنه بب »: إليه ثنته  الوداعة واخلدل  يقوع
َ  بَننن  ننل  األمننم الننيت عرفهننا تنناريخ العننامل  فننإنَّ أُمَّننتهم هنني األ ريننر عنندال   واأل ريننر ْين

                                                           

ن ا ل،  ن ترمجة  أمحد خضر ن  ضمن علة  الريَّقافة العاملية ف  مديح اإلمبرياليَّة الثقافيَّة: دافيد رو كوبفـ   6
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النننذَّات وحتسنننينها  وهننني النَّمنننوذج [ تقنننوس]إعنننادة علننن   تسننناحما   واأل رينننر حرصنننا  
نا . (2)«األفضل للمستقبل واااا أنَّ هذا اخلطاب املو َّه إىل األمريكيْي ظاهريًّنا إئَّ
 .للس ياسة والريَّقافة األمريكيتْي هو تسويا مفضو   

هننذا التَّسننويا بضننرب مننن اإلحينناء النَّفسنني عننندما حينناوع  روث وب  فويعنن    
نا ال انروِّ  إظهار أنَّ الواليات املتَّحدة ال تفعنل شنيئا  منن أ نل تع ين  هيمنتهنا وإئَّ

لك اليت  دمها  و ا هي الرَّائدة يف  ل  ا االت  د ع أن تشن»منن مصنلحتها ولنذ 
. املصاة املشرت ة رَ بنن تطوير عامل يتما فيه جتاو  حدود الصادو  اليت تفصل العامل عَ 

ومننن املصننلحة االقتصنناديَّة الس ياسننيَّة للواليننات املتَّحنندة أنَّ العننامل إذا  ننان يتحننرَّر 
نناه لغننة   ننذه   فننإنَّ مشننرت ة   باجت   اللغننة سننتكون هنني اإلجنلي يَّننة  وأنَّ العننامل إذا  ننانه 

ننناه معننناين مشننرت ة يف عننناالت االت صننناالت  Telecommunicationsنننن  يتحننرَّر باجت 
ننذه فسننتكون  Qualityننن  والنَّوعيَّننة Safetyننن  واألمننان   وأنَّ أَمرِيكيَّننةاملعنناين معنناين ه 

العنننامل إذا  نننان سيصنننبح مرتابطنننا  منننن خنننالع اإلذاعنننة والت لف ينننون واملوسنننيق  فنننإنَّ 
ننا سننتكون قيمننا  يكيَّننة  أَمرِ الننربامج سننتكون    وإذا  ننان بننري تطننوير قننيم مشننرت ة فإ َّ

 .(1)«يرتا   ا األمريكياون
األرض   علننننن   حسنننننن سنننننن أمنننننور البشنننننر علننننن   روث وب     ف وحرصنننننا  منننننن 

 مننننا يبنننندي سنننننيا  الكننننالم  فإنَّننننه يننننرى أنَّننننه ا ننننندِّ احملننننوريَّ بالن سننننبة للواليننننات 
و ننننننه اخلصننننننوص  يف عصنننننننر علنننننن   ار يَّننننننة املتَّحننننننندة فيمننننننا يتعلَّننننننا بالس ياسننننننة اخل

ننننننننذا املعلومننننننننات  دَّ وأن يتمريَّننننننننل يف حتنننننننننقيا النَّصننننننننر يف معر ننننننننة تنننننننندفَّا ال بُنننننننن» ه 
مو ننننننننات األ ننننننننن  متامننننننننا   مننننننننا  انننننننننك علنننننننن   املعلومننننننننات يف العننننننننامل  وا يمنننننننننة 
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ظنًّننننننننا منننننننننه أنَّ تنننننننندفاا . (42)«البحننننننننارعلنننننننن   بريطانيننننننننا الع منننننننن  مننننننننيمن يومننننننننا  
وإن  نَّنننننا . دننننن ات  فيدعنننننل العصننننننا  عباننننننا   واادنننننر ذهبنننننا  املعلومنننننات يصننننننع املع
املبننننننندأ  مبننننننندأ خطنننننننورة تننننننندفا املعلومنننننننات وأمه ننننننننيَّة  هنننننننة ال خنتلنننننننف معنننننننه منننننننن 

 .ا يمنة اإلعالميَّة
لك  جنده حياوع تع ي  أمه نيَّة دعواه يف ضرورة ا يمنة اإلعالميَّنة وخطنورة ولذ 

ننُن النَّنناس يف  أنَّ أقمننارإىل  الغنن و الريَّقننايف اسننتنادا   البننو  التلف يننوذ االصننطناعيَّة متك 
مننن التَّعننراِّ بانت ننام مننن احملف نن ات الريَّقافيَّننة  فاملشنناهدون الننراوس »أقطنناب األرض 

حمطَّنة [ يعنداون]األوسنط  الشَّنرن   وقنادة مرِيكيَّنةيتعلَّقون بالتَّمرييليَّات الت لف يونيَّة األَ 
وأصنننبحك شنننبكة اإلنرتننننك . للمعلومنننات احملليَّنننة مصننندرا  رئيسنننا  ( إن.إن.سننني) النننن

ولينقلنننا . (44)«ظنناهرة  ونيَّننة علنن  حنننو مت اينند يف ظننل  تطننوار  فعَّنناع يف  ننل  القننارَّات
اخنننرتا  املتلقننني علننن   وقننندرما  مرِيكيَّنننةبالتفاتنننة  واضنننحة  مننننه إىل أمه ننننيَّة الريَّقافنننة األَ 

 .بالن سبة له أن تصل إىل املتلق يولكنَّ األهمَّ . وا يمنة عليه أينما  ان
النننراتم عنننا يدَّعينننه منننن عننندع األمنننريكيْي وتسننناحمهم ومتنننا  هم علننن   وهنننو 

أي  فكر  لخنر حيذ ر األمريكيْي من الوقو  حتك تأ ن  فإنَّهُ …  الريَّقايف وااضاري
علننن   اانننوار معنننه مهمنننا انطنننوى علينننه منننن أطروحنننات  بنننل إنَّنننه يصنننادر َحننن َّ  أو 

خصائصهم الشَّ صنيَّة وااضناريَّة  ومنن عل   ين حاَّ أن قتلكوا أو حياف وا اآلخر 
لننَك  األمننريكيْي أال خيضننعوا لتننأ ن أفكننار علنن   ويف الوقننك نفسننه  بننب » :قولننهذ 

 مه  اوير محم  درئنني، و راء سنننغافورة  أو  ل    ك  وان ي  و مرينل تلننك الننيت يطرحهننا 
  وأنَّ هنذا الطَّرينا ال "طريقنا  أسنيويًّا" رئي، و راء مالي يا  اللذان ي عمنان أنَّ هننار
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نننما  لنننه بنننأن قلننني سنننيا   حيننناا لغنننن اآلسنننيويْي أن حيكمنننوا علينننه  وأنَّنننه يتعنننْيَّ السَّ
لنَك  ل  منن يعمنل يف عل    األحداأل  [ عندَّه]وهنو  عنم  قكنن . النرا ن منن العناملذ 

 .(44)«رطانة  سياسيَّة حتر  ها املصاة الشَّ صيَّة
نننذه  منننن  أي  حننناع  إِننََّهنننا  ننن ء  علننن    فكنننن ليسنننك  ديننندة  ريقنننة يف التَّ الطَّ ه 

َا بوصف ة  تربيَّ  ة  يَّة لي، بوصفها عقليَّ الَغرنبة العقليَّ  تسنود العنامل   ة  حضناريَّ  ة  قنوَّ  هاوِإئَّ
ا يار إىل  الوراء  سنعود إىل  ولن نر ع  رينا  . يَّةالَغرنبناهيك عن خصائص العقلية 

و ررهنا   ج ور  ب وا ا  ييت ومنا أ ناره منن تعليقنات تربيَّنة  رسنها االحتاد السنوف
قيمنننننا هنننني الننننيت انتصننننرت  وفلسننننفتنا هنننني الننننيت انتصننننرت  »:  رينننننا  عننننندما قنننناع

لننَك   و ننان يننربط مننع «...وأخالقنننا هنني الننيت انتصننرت هيمنننا هنني »: دائمننا  قولننهذ 
 .«اليت بب أن تسود العامل

نننذه  ُمنننننُذ ا ينننار االحتنننناد  األمريكينننون خاصَّننننة  ياسنننيون رهننننا الس  األفكنننار  رَّ ه 
انطالقنننا  منننن . السنننوفييت مئنننات املنننرات  و رسنننها الكتننناب والصنننحافيون واملفكنننرون

لنننَك  تتغلَّنننب فيهنننا ننننوا   االسنننتئريار »منننن أ نننل أن أُريننند منننن العوملنننة وُخط نننط  نننا ذ 
غناء اآلخننر نتيدتهننا تندمن الريَّقافننة والريَّقافنات  منا دام ا نندِّ إل( لتكنون)وا يمننة  

بفرِض التَّدان، عليه  فمنتدات الريَّقافنة وإنتا امنا حتنوَّع إىل سنلعة  تنتحكَّم فيهنا 
. قوانْي الساو  الَّنيت ال تنرو ج وال تبتغني تنن ا واننب املاديَّنة الَّنيت تضنمن  نا النر بح

ننَرى  وتنتهنني العوملننة  مننن  هننة مال مننة   عارسننة مننا يشننبه العنندوان املمنننهجَ إىل   ُأخن
ننعوب وقيمهننا  وخصوصننيَّاما  وإبننداعات ترا امنناعلنن    علنن   فيكننون .  قافننات الشا

البلنندان مجيعهننا َأن ترتنندي الريَّننوب أَو اللَّننون الواحنند  وَأن تأ ننل الصَّننحن الواحنند  
وَأن تقننننرأ الكتنننناب الواحنننند  وَأن يصننننا   ننننا طموحننننات واحنننندة  وأَذوا   واحنننندة  
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تغسل اأَلدمغة  فتتما ل وتتدنان، ثنا يفصَّنُل و . وأَفكار  واحدة  وئط حياة واحد  
 ننا  بعنندما أُفِقننَدت  ننلَّ عناصننر املناعننة والفكننر النَّقنندي  مننن خننالع تنندمن املعرفننة 

 .(40)«والذَّا رة
الص نننرَاعيَّة منننن القنننوي جتننناه الضنننعيف إذا  اننننك نقطنننة انطنننال  املمارسنننة 

ننننرن  والغَننننرنب خاصَّننننة  هنننني إقننننان ال َ الشَّ قننننوي بأنَّننننُه صنننناحب القننننيم عامَّننننة  وبَنننننْين
ننذه  الصَّننحيحة الننيت بننب عليننه نشننرها وفرضننها علنن   أمننم العننامل األخننرى  فننإنَّ ه 
املمارسة واإلقان الذي تقوم عليه ال تعدو  و ا بنينة ال شنعوريَّة تقنود األمَّنة قينادة 

ا  أعم   الشعوريَّة   تن واعية   تدفعهم أبناء األمَّة إىل  االجنراِّ وراء قادمم اجنراف
منننن خنننالع عموعنننة منننن الشنننعارات النننيت يرفعهنننا القنننادة مرتبطنننة باملرحلنننة وال نننرِّ 

ذا الباب  ان اندفا  األمريكيْي وراء . وال مان يف حربنه  االبن جور  بواومن ه 
االسننتباقية ضنندَّ مننن يفكننر يف االعتننداء علنن   أمريكننا َحنن َّ  مننع اسننتمرار انكشنناِّ 

ننذه السياسننة حنناع األمريكننان اليننوم عننن اننندفا  أبننناء األمننم وال خيتلننف . أخطنناء ه 
األوروبيننة يف احننتالع دوع العننامل امل تلفننة  وال خيتلننف حننا م عننن حنناع أوروبينني 
العصور الوسط  الذين انفعوا باسم الصليب الحتالع فلسطْي وأ  اء  نربى منن 

لننَك أ ريننر مننن  رينننة  إِننََّهننا مو ننودة يف  ننل  ال. بننالد الشننام عالقننة واألمريلننة علنن   ذ 
َ الشَّرن  والَغرنب َ الشَّرن  والَغرنب عرب التاريخ  عل   األقل العالقة بَنْين  .الص رَاعيَّة بَنْين

 الصَِّراعوعي 
إذا  ان اإلقان بريقافة األمَّة اخلارقة عارسة  الشعوريَّة  فإنَّ العالقة الص رَاعيَّة 

ننعور أ ننرن  والغَننرنب تقننوم علنن   الننوعي والشا َ الشَّ  ريننر عننا تقننوم علنن   الالشننعور  بَنننْين
                                                           

 142 و ارة الريَّقافة ن دمشا ن العدد ن المعرفةضمن علة   ن مستقب نا العرب  ووحدِّيات العولمة: ن ميشيل إدَّه  40
 .45ن41 ص ن م4111 نوفمرب/ن تشرين الريَّاذ



 | 17  

نا َحن َّ  اآلن  قائمنا   نَر التَّناريخ  وُرثَّ وخاصَّنة منن طنرِّ الغَنرنب  ألنَّ الشَّنرن   نان َعبنن
يف صننراعيَّته مننع الغَننرنب علنن   الالشننعور النَّننابع مننن اإلقننان ثصننداقيَّة  قافتننه وقيمننه 

 .ولي، بقصد الص رَا  والراو  العدوانيَّة
عرب تناريخ يف صنراعه منع الشَّنرن  منن  طنيط  مسنبَّا   ووعني   انطلا الَغرنب

لننَك  نندا  رينننة   نبنندأ بنناإلتريا وأسننالفهم اليونننان  بعمليَّننة الص ننرَا   واألدلَّننة علنن   ذ 
الذين تعلموا يف الشَّرن  وسطوا عل   ترا ه وادَّعنوه ألنفسنهم  بنل أنكنروا فضنل أي  

لننننَك متامننننا  مننننا حنننن. أمَّننننة علننننيهم دأل مننننن األوروبيننننْي يف العصننننر الوسننننيط ومريننننل ذ 
 .وااديو  ول كن بوضو   أ رب وصفاقة  أشد

نذه السَّننورة يف املبندأ منع الن َّمن  فمنا إن خلنص األوروبينون منن  مل تتغنَّ ه 
فقد أدر ك  ضتهم َح َّ  بديوا بالتَّ طيط للعامل العرق خاصَّة  واإلسالمي  عامَّة   

 القننرن التَّاسننع عشننر عننندما  انننك  ط ننط ال يننار الدَّولننة أوروبننا إدرا ننا  مباشننرا  يف
العريمانيَّة أنَّ من سي لف الدَّولنَة العريمانيَّنَة دولنة  عربيَّنة  واحندة  متتندا منن احملنيط إىل  
اخلليج  وتشك ُل بوحندما قنوَّة  حَتُندا منن االمتنداد األوروق والقنوَّة االسنتعماريَّة  نذه 

نننرعي النننداوع  وتبعتهنننا يف لنننَك مباشنننرة  الوالينننات املتحننندة اأَلمرِيكيَّنننة الورينننو الشَّ  ذ 
ننننرعي لإلمرباطوريَّنننننة  لإلمرباطوريَّننننة األوروبيَّننننة  متامننننا   مننننا  انننننك رومننننا الوريننننو الشَّ

 .اليونانيَّة
ذه  لَك أن تعقد املؤمترات والنَّدوات واملشاورات للتَّعامل مع ه  وال عدب لذ 

النذي أشنرِّ علينه وتابعنه مندير شنؤون  ؤمترذه املؤمترات املنولَعلَّ من أبر  ه  . األمَّة
نذا املنؤمتر نعقند َومَحََل امسنه  وا رماننكامبل بياملستعمرات الربيطانيَّة  يف لنندن منا ه 

 َ ة ولفاقنننه املسنننتقبليَّة و يفيَّننن م لدراسنننة وضنننع النننوطن العنننرق  4121م و4125بَننننْين
واملعلومننات الننيت أرسننلها ا واسنني،   مسننتفيدا  مننن الو ننائا وااقننائا عامننل معننهالتَّ 
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وبعند سننتْي منن . األوروبيون من املنطقة العربيَّة طيلة حنو مئيت سنة  سبقك املنؤمتر
لة  واملناقشات اليت شارر فيهنا  بنار أعنالم الفكنر األورق وعلمنايه راسة املفصَّ الد  

 رون بقائمننة  ياسننيون واالقتصنناديون  خننرج املننؤمتيف زتلننف امليننادين  واملسننؤولون الس  
َ تنُ  طويلنننة   ا ة مت ينننا النننوطن العنننرق  غرافيًّنننا  وإضنننعافه اقتصننناديًّا  وعلميًّننن يفيَّننن»بَننننْين
نننننننا رأت يف وحدتنننننننه وقوَّ او قافيًّننننننن تنننننننه نفينننننننا  لو نننننننود   ومت ينننننننا وحدتنننننننه بشننننننننريًّا  أل َّ

منننن الوسننائل واألسننناليب  د املنننؤمتر عموعننة  وقننند حنندَّ . اإلمرباطوريننات االسننتعماريَّة
ة وع االسنننتعماريَّ تنفينننذها منننن قبنننل الننندا علننن   باعهنننا والعمنننل النننيت بنننب ات   امل تلفنننة
الننذي يننربط  ا سننر الننربي  علنن    وتريننب   قننويٍّ  بشننريٍّ    وهنني إقأمَّننة حننا    عتمعننة  

بننا بالعننامل القنندس  ويربطهننا معننا  بننالبحر األبننيض املتوسننط  بننب أن تقننوم يف و أور 
نننذه  نننمنننن قنننناة ال ربنننة  مقوعلننن   املنطقنننة  ه  أن و   لشنننعب املنطقنننة وة  عننندا  ة  قنننوَّ   وي،سا
  .(41)«وع األوربيَّةللدا  صديقة  تكون 

نننذا  ن و      ريم    س   ان اإلجنلي يَّنننة الفرنسنننيَّة ةتفاقيَّننناالاألسننناس  ننناءت وعلننن   ه 
املشنننر   أت نن َّ  النننيت م4146عننام لنننة  ننا املعد  بي   و  -س   اي   ةاتفاقيَّننوبعنندها 
َ فرنسنا وإجنلنرتةوو َّعتنه إىل  منناطا نفنوذ   العنرقَّ   ب ف ور ناء وعند وعلن   إ رهنا   بَننْين
لنَك علن    .طجتسنيدا   نذا امل طَّن م4141اذ عنام اذ من تشنرين الريَّنيف الريَّ  وبعند ذ 

الفور إسقامي اإلمرباطوريَّة العريمانيَّة ودخوع االستعمار األوروق إىل  املنطقة العربيَّة 
يف فلسنطْي النذي شنكَّل منعطفنا  حامسنا  لتنفيذ زطَّطاتنه  و ر  الكينان الصنهيوذ  

نننذا  يف تننناريخ البشنننريَّة  ل هنننا ال يف تننناريخ املنطقنننة العربيَّنننة وحننندها  إذ ُمنننننُذ إنشننناء ه 
الكيننان دخننل العننرب يف دوامَّننة  مننن الَّت نندير والضَّننيا  والالوعنني مل يكتننب  ننا أن 
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َ عل   السَّاحة تأخذ بالتَّبداد َح َّ  انك الواليات املتحدة اأَلمرِيكيَّة  أ رب الالعبَنْين
وَلَعنننلَّ لخرهنننا منننا مسننني . الدَّوليَّنننة  لهنننا  وبننندأت هننني بتنفينننذ زطَّطامنننا ومشننناريعها

مشرو  الشَّرن  الكبن  هو لخر ما تفتقك عنه الذهنية اأَلمرِيكيَّة ومعها األوروبينة 
 .للسَّيطرة عل   الوطن العرق

ننرن  مننن ناحيننة  تارخييَّننة الفكننرة ال بُنندَّ منن ننرن  األوسننط أَو الشَّ َ الشَّ ن الننرَّبط بَنننْين
األوسنط  الشَّنرن ف. أوسطيَّة من  هة أوىل والشَّرن  األوسنط الكبنن منن  هنة   انينة  

هنننو االصنننطال  املصنننطنع آلسنننيا حتديننندا  ويضنننما دوع   التَّقليننندي  الغَنننرنق  يف الفكنننر 
والشَّنرن  األوسنط هب نذه  .لسيا العربيَّة والبا ستان وأفغانسنتان ودوع لسنيا الوسنط 

نننرن  األقصننن  نننرن  األدىن والشَّ نننرن  هننني الشَّ نننذا الشَّ نننات يف ه  و نننان . القسنننمة لنننه تتمَّ
نننَر قنننوميٍّ  نننذه املنطقنننة تعنننامال  َتينن نننرن  األوسنننط التَّعامنننل منننع ه  املقصنننود بتسنننمية الشَّ

ذا الكيان  .لسهولة ضم  الكيان الصهيوذ إليها والقيام من َاَّ هبضم ه 
ننرن  األوسننط هب ننذا الطَّننر  املضننمر لضننم  الكيننان الص ننهيوذ  بنناءت فكننرة ال شَّ

ننعب املصننريا املقيَّنند  نند إخفاقهننا الننذَّريع الشَّ َ عنندم  نندواها  وأ َّ باإلخفننا   وتبَنننْين
لنننَك مل  بالعالقنننات التَّطبيعيَّنننة الكريننننة والقويَّنننة منننع الكينننان الص نننهيوذ  ولكنَّنننُه منننع ذ 

لص هيوذ   وظلَّ التَّطبيع مقتصرا  علن   الطَّنابع الرَّمسني  أو يتمكَّن من هضم الكيان ا
 .ااكومي  والقليل القليل عن باعوا ا ويَّة لَغَرض  خب،

نننننذه عنننننندما انكشنننننفك  ننننندت للننننندَّ ه  ة امل تصَّننننن مرِيكيَّنننننةوائر األَ ااقيقنننننة وتأ َّ
خاللنه تسنويا  فكن يف املشرو  البنديل النذي قكنن مننبدأ التَّ  هيوذ  وللكيان الص  
لك . يف املنطقنننة وهضنننمه هيوذ  الكينننان الص ننن أَو َحننن َّ  نا لننني، منننن اخلطنننأ ال َّنننولنننذ 
تتحندَّد األوسط الكبن ليسك با ديدة أبدا  ولِكنَّها مل  الشَّرن فكرة  االعتقاد بأنَّ 

ننيف الص نن ننايغة املرسننومة إال يف السَّ  نوات األوىل مننن القننرن ااننادي والعشننرين  أو ُرثَّ
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ننن ننند أن . نوات األخننننة منننن القنننرن العشنننرينالسَّ نننذه بنننل منننن شنننبه املؤ َّ الفكنننرة قننند ه 
نا  وهنذا ظننٌّ م  4222اانادي عشنر منن أيلنوع قبنل ئيسنة أخذت أبعادهنا الرَّ  وُرثَّ

نذا املشنرو    إذ بعند بل اعتقاد  خاصٌّ  يكون ااادي عشر من أيلوع   ءا  منن ه 
بننندعوى جتفيننف مننننابع  مرِيكيَّننةدارة األَ مننن ااننندأل خر ننك عليننننا اإل قليلنننة   أشننهر  

م 4224بنندأت منننذ أواسننط عننام و ة  يَّننانوحة والرا قافيَّننة والريَّ ة واملعنويَّنناإلرهنناب املاديَّنن
ة ينيَّننننبيننننة الد  علننننيم  وخاصَّننننة الرتَّ بيننننة والتَّ ثطالبننننة الننننداوع العربيَّننننة بتعننننديل مننننناهج الرتَّ 

ة  وإلغننناء فكنننرة العروبنننة  بينننة القوميَّنننلغننناء الرتَّ دة طلبامنننا بإة والقوميَّنننة  حمننند  والوطنيَّننن
نننراسنننيَّة  وعلَّقننننا حينهنننا بأَ ة منننن املنننناهج الد  ينيَّنننوحنننذِّ بعنننض اآلينننات الد   ا قننند  َّ

تطالننب الحقننا  قننذفها مننن القننرلن ذاتننه  ومل يبتعنند تعليقنننا عننن الواقننع إذ ظهننر يف 
ننم مننا ُ 4221أواخننر عننام  ااقيقنني  الننذي  ننان حيح  أَو الفرقننان ي القننرلن الصَّننمس 

 بنديل   ر  وطالبنك بوضنع مقنرَّ . يشبه اللف  القرلذَّ  وراة بلف   استنساخا  لإلجنيل والتَّ 
لَك عن  ل   وتسنع  بعنض . سنامح  النذي سنرعان منا طبقتنه مصنرتربينة التَّ : هنوذ 

َرى  تطبيقه بطريقة أَو بإىل  ة وع العربيَّ الدا   .ُأخن
ننا يكننون أوَّع تننداوع   ننرن لفكننرة   بننن    ِفٍّ لَننعَ  ُرثَّ إ ننر علنن   األوسننط الكبننن  الشَّ

بعنند سننقومي  ك  ولن ب  او طرحننه و يننر اخلار يَّننة األمريكنني  اإلعننالن الصَّننار  الننذي
النيت  مرِيكيَّنةة األَ للعندهيَّن صنر وجتسنيد  عن نشنوة النَّ  و أَنَُّه تعبن   بأشهر  قليلة   بغداد

ب  او  ول كننن هننل  ننان  .ااهاترينند إعننادة صننو  العننامل ثننا يتوافننا مننع رتبامننا ومصنن
 أوَّع من طر  هذه الفكرة؟

ننذا هننو اإلعننالن الكبننن لتننداو ا إعالميَّننا وسياسننيًّا   ال شننكَّ يف أنَّ طرحننه ه 
نننذا العنننام لو ننندنا 4222ول كنننن إذا ر عننننا إىل  عنننام  ة ا لَّنننم  وحتديننندا  إىل  ربينننع ه 

النيت « (Joint Force Qurterlyات املشنرت ة ن فصنليَّة القنوَّ ) مرِيكيَّنةة األَ العسنكريَّ 
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أنَّ »  ذ نرت فينه ا وسط ال بير المَّْرق: م مقالة بعنوان4222 نشرت يف ربيع
األوسنط  الشَّنرن ما يسنمَّ  إىل  إضافة تر يا وبا ستان وأفغانستان والقرن األفريقي 

نننننحتق ننننن ل علننننن  النننننن فط وتطنننننوير مبننننندأ التَّننننندخا أمَّنننننة يطرة التَّ ا للوالينننننات املتحننننندة السَّ
  بننرًّا و ننوًّا وقننرا  يف أي  مكننان مننن العننامل   مننا حتق ننا ضننمان العسننكري األمريكنني  

 . (45)«أمن إسرائيل وتفوقها وسيطرما عل  املنطقة
إدارة إىل  أنَّ واشنننطن بوسننك م أشننارت  رينندة ال4224ويف لب مننن عننام 

ديع منننا لتشنن دينند  قريبننا   بربنننامج  العمننل تنننوي بنندء  االب  ن ج  ور  ب  وا ئي،الننرَّ 
ننننننرن عليميننننننة يف ة والتَّ ة واالقتصنننننناديَّ ياسننننننيَّ اإلصننننننالحات الس   أمستننننننه . األوسننننننط الشَّ
أي قِنننوى معارضنننة )( 46)لصنننحفيْي ونشنننطاء سياسنننيْي متنننويال   الربننننامجُ ن ضنننمَّ تَ وسيَ 

عن  نقال  وأ َّدت ا ريدة . (تندرج حتك ألوية حقو  اإلنسان وااريَّة والد ققراطيَّة
 عننن سيكشننف قريبننا  ك  ولن ب  او  ة و يننر اخلار يَّنن إنَّ » :و مكيْي قننيمسننؤولْي أمننر 

نذا  لَك ن  الربنننامج الننذي سيتضنمَّ ه  ة قنندرها ة معونننة أ نبيَّنن ننر يف فعاليَّنإعننادة النَّ  ننذ 
ننن دوالرملينننار  تنننراه ة أ نننرب افننن  منننا ه للمنطقنننة تريننند اإلدارة  صيصنننها بفعاليَّنننتو َّ

يف   بننننن    مسننننؤوع   ذاتننننه علَّننننا ويف اخلننننرب .(41)ةراطيَّننننقودق ةاقتصنننناديَّ إصننننالحات 
نننذا الربننننامج  :قنننائال   مرِيكيَّنننةة األَ اخلار يَّننن يف املعننناين النننيت نن نننر منننن  تنننامٌّ  تغيننننإنَّ ه 

نن ننذه ة تسننين شننؤون  يفيَّننإنَّ   ...ر  األوسننطخال ننا للشَّ بننب أن تكننون  البلنندانه 
 .موضع اهتمامنا

                                                           

ن  44514ن العندد  البع  نن ضنمن  ريندة من أجل استعا ة الوع  العرب  : دين عبد النرمحنالد تور خن الن   45
 .م4225شبامي  42اال نْي 

ووناق ت  . ت12/8/1001ه  الموافق 21/6/2211 ا ربعاءخرب نشرته  ريدة الواشنطن بوسك يوم ن   46
 .وكاالت ا نباء العالميَّة

 .س ن ذاته. من   41
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نننذا اخلنننرب بعننند أقنننل  مننننك   ولن ب   او  ول كننننَّ  شنننهر  منننا وعننندت  مل يعلنننن ه 
ننل ذلننك إىل مننا بعنند سننقومي بغننداد بننأ رير مننن شننهرين وبعننده . الصَّننحيفة بننل تأ َّ

نننة أعلننن  . ذلننك امل طَّننط  أو املشننرو  ج  ور  ب  وا االب  نبننأ رير مننن نصننف الس 
ومننع ااننرب العدوانيَّننة ا مديَّننة الننيت شننننَّها الكيننان الص ننهيوذا علنن   لبنننان يف متنننو  

ات املتَّحندة وإسننرائيل و رينن  منن الننداوع العربيَّنة معهمننا م  النيت ظنَّنك الوالينن4226
أنَّ الكيان الص هيوذَّ سيؤد ي إىل  تقصن الطَّريا عل   حتقينا املطنامع اأَلمرِيكيَّنة يف 

ك  ولن الننيت َخَلَفننكن  كون  دا لي  زا راي   املنطقننة راحننك و يننرة اخلار يَّننة اأَلمرِيكيَّننة 
ذه اارب باو  هني بداينة حتقانا مشنرو  الشَّنرن  األوسنط الكبنن   تعلن مرارا  أنَّ ه 

وأنَّ اارب لن تنتهي إال ببداية انطال  مشنرو  الشَّنرن  األوسنط الكبنن  وعبارمنا 
 .لن األوان لتحقيا مشرو  الشَّرن  الكبن: الشَّهن  انك

لك  ذا املشرو  مل يكن خافيا  عل   املريقَّفنْي واملهتمَّنْي  ولنذ  الكاتنب نشنر ه 
 اانرب ضندَّ  إنَّ »: مقناال  قناع فينه  العرا عل   قبل اارب   وليات فاف كيا يمر األ

 تشكيل خريطة العامل اإلسالمي   إلعادةبعيدة املدى  ة  العرا  تدخل يف إطار خطَّ 
لَك  .(42)« افَّننننة    املنطقننننةواسننننتبداع ااكومننننات املو ننننودة يف  الكاتننننب نشننننر و ننننذ 

يرون شارون مع  بوافْي حوع املتطر   إنَّ »: فيه قاع مقاال  ل يباوريك س الربيطاذا 
ننذه  أنَّ  ا وقنند علَّنن .(41)«اإلسننرائيلي  ترتيننب ا ننوار  ةإلعنناد ااننرب سننتكون فرصننة  ه 

لَك  (42)وليات بي ر ذا  نَّ أأعتقد »: قائال  عل   ذ  ول كنن ة  ال يتد أ من خطَّ    ء  ه 

                                                           

نن برننامج ؛ لقاء مع وليات بي  ر واإلسالمية العربية   الجديد وجاه الدو  يا مر  ططالمخ: أمحد منصورن   42
 .م41/42/4224هن املوافا 42/2/4140 األحدبال حدود ن حمطة ا  يرة ن يوم 

 .س ن ذاته. من   41
 .المن مؤس، ورئي، مر   مسيحيون ومسلمون من أ ل السَّ   42
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لنَك منن َحن َّ  منا هنو أ نرب  ة واالسنتعمار ا ديند لإلمربياليَّن الغَنرنقَّ املفهنوم  أنَّ هنو ذ 
علن   يطرة السَّن أ نليريد أن يعيد ترتيب الوضع يف زتلنف البلندان يف املنطقنة منن 

ذه اقة يف املستقبل  فط والغا  وموارد الطَّ الن   نه   .ااقيقني مفهومهنايادة يف هني الس 
 لننكاملكننان  مننا فعننل يد األمر لننن يكننون هنننار من مننة أوبننك بإمكا ننا أن منند  أي 

 ين النذي نننالبنرتوع والبِ   نل  علن      سنيكون بإمكانننا أن حنصنل 14يف عام  فيصل
 .(44)«نريده

َ الشَّرن  والَغرنب  والواقنع النرَّاهن املنتنبج   لا ما مض  من تاريخ العالقة بَنْين
ننر  ننواهد واألدلَّننة واملمارسننات العدائيَّننة الوحشننيَّة مننن الغَننرنب للشَّ يقننوع إنَّننُه ... بالشَّ

تننن املمكننن أن يسننمح الغَننرنب لنننا بننأن ئتلننك أيَّ فرصننة قننوَّة  حقيقيَّننة  يف أي   مننن
مينندان مننن امليننادين  َحنن َّ  يف الر ياضننة الننيت ال تقنند م وال تننؤخ ر يف شننيء   فكينننف 
لك ال قكنننن أن نفهنننم أنَّ مشنننرو   قكنننن أن يكنننون يف تنهنننا منننن املينننادين؟ ولنننذ 

فينه أيا مصنلحة للعنرب إال َعَرضنا  وبالضَّنرورة النيت الشَّرن  األوسط الكبنن مشنرو   
وإذا  اننننك دالالت العنننداء والتَّغينننن يف املنطقنننة العربيَّنننة لصننناة . ال معننندَّى عنهنننا

لَك ال يكفي  وبب أن  العامل الَغرنق  واضحة  إىل حدٍّ  بن  يف هذا املشرو  فإنَّ ذ 
 .رنق  للوطن العرق  نتعمَّا يف قراءة املشرو  يف إطار املشرو  الغَ 

ما دوع حتدينندا   مننا َضنن واملننراد هننو الننوطن العننرقا . ا ننواب يف املننراد يبنندو أنَّ 
املنطقنننة إالَّ لتكنننري، تنننذرير املنطقنننة وتفتيتهنننا وتشنننتيتها  وحمنننو اسنننم العروبنننة عنهنننا 

لك لني، . ليكون و ود الكيان الصهيوذ مشنروعا   بقناء إسنرائيل منن املقصنود ولنذ 

                                                           

 .اللقاء السابا: وليام بيكرن   44
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نبقناء املنطقنة مشننتتة  ضنعيفة  إالَّ  حلنا املنطقنةيف  شنو ة   يطرة ولني، مننن   حتنك السَّ
 .أ ل إسرائيل ذاما

نننرن  األوسنننط الكبنننن هنننو لخنننر منننا تفتَّقنننك عننننه العقليَّنننة الَغرنبيَّنننة  مشنننرو  الشَّ
ذه املشاريع   ما أنَُّه مل يكن أو ا  .للمنطقة العربيَّة  ولن يكون ختام ه 

إنَّنُه حلقننة . ،  دينندا  أبندا  يف مبدئنه وصننورته وتايتنهااقيقنة أنَّ املشنرو  لني
يف سلسلة مشناريع بندأها الغَنرنب ُمنننُذ أواسنط القنرن التاسنع عشنر علن   األقنل منن 
أ نل إضننعاِّ العنرب وجتنن ئتهم وتفتينتهم وشننغلهم ببعضنهم بعضننا  وثشننكالت ال 

  عنن حدَّ  ا وال  اية من أ ل اافاظ عل   ما هم عليه من ضعف وهوان وعد
 . الفعل

بدأ الَغرنب برتويج عبارة الشَّرن  األوسط ُمنننُذ مطنالع القنرن العشنرين  ت امننا  
منننع بننندء العمنننل باملشننناريع وامل طَّطنننات النننيت أُعننند ت للنننوطن العنننرق  منننن جتننن يء 

نذا االصنطال  منن أ نل نن   ا ويَّنة . وتفتيك و ر  الكيان الص نهيوذ ومتَّ اخنرتا  ه 
ننننذا القوميَّننننة العربيَّنننن ة عننننن املنطقننننة  وحتويلهننننا إىل  قوميَّننننات وأعننننرا   وقنننند اخننننرت  ه 

االصطال  عن قصد  يف أتلب ال ن   ويف احتماع ضعيف من دون قصد مسبا 
نننرن مشننرو  و . مَتَّ اسننتريماره مننع االنتبننناه إىل  مضننمونه وفائدتنننه األوسننط الكبنننن  الشَّ

ننر  األوسننط منع إضننافة التَّطننوارات الننيت ح صنلك طيلننة القننرن العشننرين  امتنداد  للشَّ
يف تنفينننذ مشنننروعه  واالسنننتفادة عنننا جنحنننوا يف  الغَنننرنبواالسنننتفادة منننن إخفاقنننات 

 .االستفادة منه يف حماوالمم وجتارهبم السَّابقة
لك ستكون هنار مشاريع    ديدة  بتطورات   ديدة  ومعطينات   ديندة   ولذ 

ت الينوم واملاضني  سني لا جناحناعلن   تستفيد من إخفاقات اليوم واملاضي  وتبنف 
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فم  خنط ط حننن  ومن  نكنف عنن عارسنة ... خيط ط ويدب ر ويندح وخيفا الَغرنب
 صانعي صدمات؟إىل  دور متلقي الصَّدمات ونتحوع 

 آفاق الصَِّراع
 :ومنع  رينن تننه منن املتسنائلْي ميم يل د َّهوهنا ال بدَّ لننا أن نتسناءع منع 

ننذه َأال تسننو ُ  لنننا » لَك ائع  الَّننيت تننن م  الوقننه  ِم  َأن  ننذ  ننماع املتقنند  بلنندانا  مننن الشَّ
ة ا د ي اخلطن إمكان بنل تسنار  االنتقناع منن  اينة ا غرافيَّنااسبان نأخَذ بعْي 

مننننننننا يشننننننننبه تنننننننندمن الريَّقافننننننننة والننننننننذَّا رة والتَّنننننننناريخ نفسننننننننه بالن سننننننننبة للبلنننننننندان إىل  
 .(44)«والشاعوب؟

نن ننَرى  علنن    طريقننة  ؤاع بقكننن أن نعينند صننو  السا يشننغل بنناع حننو الننذي النَّ ُأخن
  الغَنرنبسنتطيع يهنل س: يف حقيقة األمر الكرينين  وهو لبا الساؤاع املطرو  لنفا  

أن متحنو الريَّقافنات مجيعهنا لصناة  قافنة عومليَّنة واحندة والواليات املتحدة خاصَّة   
 أو ما تسم  األمر ة؟

فداحنننة هو نننا منننن النَّاحينننة النَّ ريَّنننة ومنننا خطورمنننا و علننن   ااننناا أنَّ املسنننألة  
   مننا أنَّ ااننل  علنن   قكننن تلماسننه مننن ل ننار واقعيَّننة  ليسننك باملعضننلة املستعصننية 

ليننه يف زططننات الغنن و الريَّقننايف الننذي قننارس املشننار إالنَّحننو علنن   أبعادهننا ليسننك 
حيناء وسنيلة  أساسنيَّة  الشاعوب بنو  منن اانرب النَّفسنيَّة اخلفيَّنة النيت تعتمند اإلعل   
 . ا

َ الفننننننرو  »أنَّ  هنتنجت      ونيننننننرى  ااضننننننارات ليسننننننك فروقننننننا  حقيقيَّننننننة بَنننننننْين
ننننَرى  فحسننننب  بننننل هنننني فننننرو  أساسننننيَّة  فااضننننارات تتمنننناي  الواحنننندُة عننننن  اأُلخن

                                                           

يات العولمة: ميشيل إدَّهن   44  .46 ن ص مستقب نا العرب  ووحدِّ
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وللنَّنناس يف ااضننارات امل تلفننة . بالتَّنناريخ واللغننة والريَّقافننة والتَّقالينند  واألهننم النندين
َ عن العالقات لراء  زتلفة  اهلل واإلنسنان  والفنرد وا موعنة  واملنواطن والدَّولنة  بَننْين

واآلبنننناء واألبننننناء  والنننن َّوج وال َّو ننننة  ولراء زتلفننننة عننننن األمه نننننيَّة الن سننننبيَّة للحقننننو  
نننلطة واملسننناواة والتَّسلسنننل ا رمننني نننذه . واملسنننؤوليَّات وااريَّنننة والسا الفنننرو  نتننناج وه 

ننا فننرو   أساسننيَّة بدر ننة أ ننرب مننن االختالفننات . ريعا  قننرون  ولننن  تفنني سنن َ إ َّ بَنننْين
الس ياسيَّة والنا م الس ياسيَّة  واالختالفات ال تعنف الن ن ا  بالضَّنرورة  [ العقائديَّات]

 .(40)«والن  ا  ال يعف العنف بالضَّرورة
لك   ن العوملنة خيفا الكرينون عندما يتحدَّ ون عن الريَّقافنة وائحائهنا بتنأولذ 

لننَك أو تنهننا مننن العوامننل  ننذه أنَّ القسننم األ ننرب مننن ذ  ننا هننو مقو مننات  ه  الريَّقافننة إئَّ
ننذا  وهريَّننة مننن العسننن العسننن تغينهننا   سننيَّان  . إن مل يكننن مننن قبيننل املسننتحيله 

ذا  ان   .أم بفعل التَّالقح الذي تفر ه العوملة الص رَا االئحاء بفعل ه 
لريَّقافننننننة امل عننننننوم  والننننننذي هننننننو باحملص ننننننلة خصوصننننننيَّة فننننننإن  ننننننان ائحنننننناء ا

االختالفنننننات الس ياسنننننيَّة  ريننننننا  منننننا تكنننننرَّس »أو  الص نننننرَا وهويَّتهنننننا  بسنننننبب مَّنننننة األ
منننننن خنننننالع ارتباطامنننننا الس ياسنننننيَّة با نننننذور الغامضنننننة للري قافنننننة  سنننننواء الراوحيَّنننننة أو 

. مدينننندا  لدينننننه أو ألسننننالفهونتيدننننة  لننننذلك يصننننبح مدينننند  قافننننة املننننرء . التَّارخييَّننننة
وهننننننا سنننننتكون النَّتيدنننننة النننننيت يفنننننرتض أن . (41)«وبالتَّنننننايل مديننننندا   نننننوهر هويَّتنننننه

علنننننننننن   تكننننننننننون يف طليعننننننننننة االحتمنننننننننناالت  أال وهنننننننننني ردَّة الفعننننننننننل باالرتكنننننننننناس 
نننننننذه ات والتَّقوقنننننننع حو نننننننا امايتهنننننننا  ويف النننننننذَّ  مَّنننننننة ااننننننناع يصنننننننبح املنننننننرء أو األه 
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نننننننكا با ويَّننننننة  بننننننل قنننننند يصننننننل األمنننننننر إىل ثعننننننىن مننننننن املعنننننناذ أشنننننندَّ ع نننننننادا  ومتسَّ
 .ةات األمَّ التَّمسك بالقشور والشَّكليَّات أيضا  من خصوصيَّ 

ننننننذا أمَّننننننا إن  ننننننان االئحنننننناء أو النننننن َّواع أو االننننننندماج  بفعننننننل الننننننتَّالقح أو ه 
العوملنة وإن  اننك تعمنل علن  توحيند »االنت اب الطَّبيعي أو منا يشنبه ذلنك فنإنَّ 

لنَك اريًّا بفعنل الت قنيَّنات ا ديندة  فنال يعنف العامل حضن نا سنتوح د العنامل  قافيًّنا ذ  أ َّ
ا ستقضني علن  اخلصوصنيَّات الريَّقافيَّنة نر وينتكلَّم أو يرمن  . أو أ َّ فمنا دام املنرء يفك 

لنننن  املعنننىن  هب نننذا . ويت يَّنننل  فهنننو يتفنننرَّد عنننرب أعمالنننه اإلبداعيَّنننة وابتكاراتنننه األصنننيلة
العوملنة  بنل  داخنل الوالينات املتَّحندة النيت تتصندَّر قنوى  َح َّ  قافة واحدة  تصبح الريَّ 
ا نننناع مفتوحننننا  أمننننام التَّكننننو ر املعننننريف والتَّبنننناين النننندَّاليل والتَّنننننو  البشننننري  سننننيبق   
 لهنننا  لعمليَّنننة التَّحنننديو   وعنننندما تتعنننرَّض بعنننض البلننندان أو حننن َّ  . (45)«اخلنننال 
ننعي  لننَك ان  ننان الناهننوض سننيَّ إىل  والسَّ ننا ذ  با تهنناد  ذا ٍّ أم بتحننريض خننار يٍّ فإ َّ

لننَك علنن   قنند تتغننرَّب بأشننكاع سننطحيَّة  دون أن تفعننل » صننعيد األبعنناد األ ريننر ذ 
ويف ااقيقنننة فنننإنَّ البلننندان حنننْي . أمه ننننيَّة للريَّقافنننة  أي أصنننعدة اللغنننة والننند ين والقنننيم

ففنني . ة الضَّننيقة هربننا  مننن العننامل ااننديوتتحنندَّأل تلننوذ بريقافامننا وديانامننا التَّقليديَّنن
ومنع ترا نع . التَّأصنيلإىل  زتلف أر اء الكرة األرضيَّة يفضي التَّعليم والد ققراطيَّنة 

 .(46)«أ رير تأ يدا  لذاته الَغرنبسيصبح ما عدا  الَغرنبقوَّة 
يَّا أمَّا فيما خيصا اضمحالع بعض الريَّقافات و وا ا فال يو د ما قنعه تارخي

لَك وال منطقيًّا   منه عل   وذج اآلخر ئَّ سهولة سيادة األو ذ  ب اربر النَّحو الذي يقد 
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يف بلند  عنرِّ طنويال    َّ  َحن»: ليدل ل من خالله عل  أ نر خطنر الغن و الريَّقنايف بقولنه
 فنننيلم أوَّع    Terminator نننن  بع لتنننه الريَّقافيَّنننة  سويسنننرا  متَّ اختينننار فنننيلم النَّننناهي

األلبنوم [ بوصفه]سكارليك  أفضل  تاب و اسيك آلل  وماسات برن، و تاب 
ال عدننب . أَمرِيكيَّننةوهننذه  لَّهننا نتا ننات . م4114املوسننيقي األ ريننر مبيعننا  للعننام 

ثنا يفنو   نم األمنريكيْي  شراء استوديوهات هولينود حن َّ  عل   أن يقبل اليابانيون 
ذا فهل يدع  .(41)«يف اقتناء أ ه ة الت لف يون اليابانيَّة خطنر حقيقني؟  علن   فعال  ه 

تيب واألفضليَّة هو األمر املنطقني النذي   الَّ  ألنَّ تصدر هذه األعماع لوائح الرتَّ
مَّننة يصننعب تسننوين نقيضننه ألنَّ اإلنتنناج املتمينن  مسننة يفننرتض أن تكننون مال مننة لأ

عنندها  انننك  حضنناريًّا وتقنيًّننا فمنتدننات ااضننارة اإلسننالميَّة إبَّننان ما  األ ريننر تقنندا 
مدهشننة للعننامل  و انننك مرينناال  يكننأد اآلخننرون يف احتننذاء حننذوه  و ننذلك  انننك 

نننَرى   منتدنننات ااضنننارات   اليونانيَّنننة والفارسنننيَّة  ولنننذلك فنننإنَّ تصننندار بعنننض اأُلخن
أو اليابانيَّننة أو األملانيَّننة لننوائح األفضننليَّة لنني، يعننف بالضَّننرورة  مرِيكيَّننةاملنتدننات األَ 
ها بالضَّرورة سنتؤ  ر يف  قافنات تنهنا منن األمنم  و نلا ول كنَّ . ماحقا   خطرا  ساحقا  

 ضنننُع لقننندر منننن التَّنننأ ن يتناسنننب تناسنننبا  عكسنننيًّا منننع در نننة حضنننور النننراو  أمَّنننة 
ٰ  أ ِّ . ومكانتهنا يف السانلَّم ااضناريمَّنة األ ااضاري   نذه ف ننَّ ا م م  ح ا   وع  

ٰ  العاج زة عن المحافظ ة  هر كينونته ا وروحه ا الحض ار  وال دِّفا  ع ن ج  و ع  
خص وصيَّتها، أ  القاب ة ل ذَّوبان ف  أ ِّ مح و  حضار ٍّ غريب عنها، فننَّه ا 

 .غير جديرة بالبقاء، ولن وجد من يأسف ع يها
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ننننذا  قننننايف ث تلننننف مسننننتوياته  الفكريَّننننة  واملعرفيَّننننة  الريَّ  الص ننننرَا مننننن ناحيننننة ه 
دخل العسنكري والتَّن الص نرَا ا من ناحية أمَّ ... ة  واألخالقيَّةواال تماعيَّة  والنفسيَّ 

اليوم تقندم أئوذ نا  واضنحا   مرِيكيَّةياسة األَ املباشر يف شؤون العامل العرق  فإنَّ الس  
قننايف  ننان ُمننننُذ و نند الريَّ  الص ننرَا فكمننا أنَّ . واسننتمراريَّته الص ننرَا ال لننب، فيننه اتميننة 

لَك ومل ي ع    الَغرنبو  الشَّرن  فإنَّ صرا  املوا هة املباشرة وحتطيم اإلرادات  نان  ذ 
 .ومل ي ع الَغرنبو  الشَّرن ُمننُذ و د 

ن الَغرنبو  الشَّرن ُمننُذ و د  يطرة و المها يف  رٍّ وفرٍّ  القوي يسنع  دائمنا  للسَّ
نننذا الص نننرَا رِّ اآلخنننر  ومبننندأ الطَّنننعلننن   وفنننرض اإلرادة  عيف أنَّ أيَّ متننندد للضَّننن ه 

لك حساب القوي  عل   سيكون  د بنأي  متندا  طاملنا هنو قنادر   لن يسمح القويا ولذ 
 .أَو راحة للضَّعيف

ذه الواليات املتحدة اليوم تقرأ  لك  واضنحة   ورة قنراءة  الصا ه  أعلننك ُمنننُذ ولنذ 
يف املنطقننة  ة  اانادي عشنر منن أيلننوع إعالننا  صنرحيا  أننََّهنا لننن تسنمح بنشنوء أي  قنوَّ 

لنننَك فهنننا لعربيَّنننة مهمنننا  لَّ ا نننذا ة يف وع اإلسنننالميَّ منننن َثنننن  وال خيتلنننف حننناع الننندا ذ  ه 
نن نننرنقوع العربيَّننة  ومنننن هنننا  ننان البنندء بأفغانسننتان اانند أن عننن حنناع النندا الشَّ ي الشَّ
ننننرنقابننننة العننننرب وبوَّ  ة  ُاَّ العننننرا  قلننننب العننننامل اإلسننننالمي  اإلسننننالميَّ مَّننننة لأ يَّة  ُاَّ الشَّ
بل والوسنائل ولن تتواىن عن است دام زتلنف السان. وهكذا... وماعوالصا  ودانالسا 

َ الص نننرَا لتحقينننا تايامنننا  ولنننن يكنننون هننننار فصننننل منننا   الص ننننرَا العسنننكري و  بَننننْين
لَك وملريل قايف  الريَّ  نا »أنَّ إىل   بنيامين ب اربرينب ه ذ  ا يمننة يف عناع ن نم األفكنار رثَّ

ا أشد أمه نيَّة    ألنَّ الريَّقافنة [الت قانيَّنة]الوسنائط واألدوات علن   من السَّنيطرة  بك أ َّ
ولعلَّها فكرة  ديرة باالهتمام فعال   ما يرى  تفو  يف أمه نيَّتها  لَّ أنوا  األسلحة ن

ه وقنع ول كنَّن؟ ن  نن فمنا مندى قندرات البنتنا ون إذا منا قورننك منع عنامل دين ذ باربر
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هل يستطيع األسطوع السَّادس أن يباري : ا تابع قائال  أيضا  يف م لا الطَّعام عندم
؟ مطنننناعم املا دونالنننند يف موسننننكو و  ا ننننات الكو ننننا  ننننوال يف  "إن إن سنننني"الننننن

نا . الص ْي أجن ت ما مل يستطع االستعمار املسلَّح إجنا ه نلع وحندها وإئَّ ليسك الس 
حتمنل معهنا صنورا   املار نات. أيضا  أمساء املار ات املسدَّلة هي منا حيندأل الفنوار 

يا  ملعطينات السانلور . ألئامي من العي  عا يغن  املدر ات واملن ورات ويشك ُل حتد 
 … (42)«ذلك هو مسرد اإلتواء يف األفكار املشرت ة لعامل املار

وحتننننناوع  دا  اريخ  ي نننننالينننننوم تننننندرر قنننننرأت التَّننننن مرِيكيَّنننننةالوالينننننات املتحننننندة األَ 
نناالسننتفادة مننن  ننل  إخفاقننات  إىل  ا يارهننا  وتسننع  إىل  ابقة الننيت أدت األمننم السَّ

 ر  أَو تنوتا  يطرة علن  زتلنف البقنا  واألصنقا  النيت قكنن أن ينأ  منن أيا مديند  السَّ 
لك . يقلقل وضعها أَو مكانتها فإنَّ مديد الوطن العرق احتالع أراضيه ودوله ولذ 

ننَرى  علنن   وع وإ ننراه النندا   اإلطننال  َحنن َّ  علنن   لننن يتوقننف  أمننر  اخلضننو  العربيّننة اأُلخن
 .مرِيكيَّةتنهار اإلمرباطوريَّة األَ 

 خاتمة
اليننأس إىل  وداعيننة  ة اليننوم تبنندو حم نننة  العربيَّننمَّننة واقننع األإىل  ورة اسننتنادا  الصانن
 .واإلحبامي

ننننذه  ننننذا هننننل يف ول كننننن . حقيقننننة ال قكننننننا الفننننرار منهنننناه  لنننننا   مننننا يسننننو  ه 
 االستكانة واالستسالم؟

ذا قلننا إنَّ االسنتكانة والتَّسنليم أمنر  تنن مقبنوع قطعيًّنا وال بنو  أبدا  إال نبالن 
أن يسوَّ  أبدا   فمن وا ب األمَّة  أي أمَّة أن حتمي ذاما وتدرأ عنها األخطنار النيت 
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لنننَك مننندَّدها أيًّنننا  اننننك  وال بنننو  أن يكنننون  بننناالنغال  والتَّقوقنننع   منننا ال يكنننون ذ 
ألنَّ النَّتنننائج النَّامجنننة عنننن . املشنننرومي وال املننندروس  بنننل لنقننل بنننالتَّفريطباالنفتننا  تنننن 

لنننَك  نننا  ننندا خطننننة  د و نننود األمَّنننوإن مل مننند   ذ  ة والريَّقافيَّنننة البنينننة الفكريَّنننعلننن    ة  فإ َّ
ننلبيَّة مننا حيتنناج  …واال تماعيَّننة حملوهننا أو  عقننود  مدينندة  إىل  وقنند تننرتر مننن اآل ننار السَّ
ذا قاعدة  من ل   ع»جتاو ها  و القلِا ا د ي  شنهدنا مننذ سننوات  نن، نوعنا  منن ه 

ومل . حننرب  حقيقيَّننة    انننك الريَّقافننة فيهننا مننع منتدامننا  هنني موضننو  املعر ننِة وحلبتهننا
نننذه يكنننن التَّعبنننُن اأَلوحننند عنننن  نننداالته  املرافقنننة  (41)اانننرب  خنننالع املناقشنننات والس 

الت فاقات بشنأ ا  متسانك بعنض البلندان  فرنسنا اأَلخنة وإقرار ا( ا ات)ملفاوضات 
. (02)«( Exception Culturelleنن  االستريناء الريَّقايف) و ندا مريال  ثا مس َي بن

لَك  أصنندرت  ننلٌّ مننن »  فقنند ره بننتهكم  أن يصننو   روث وب  فاألمننر   مننا حينناوع و ننذ 
نن منأخوذة منن  الطَّبعأي أَمرِيكيَّنة بن فرنسا و ندا قوانْي حت ر نشر ونقل مواد أ نبينة ن

ولنننني، مننننن الغريننننب أن تقننننوم . بيننننوت مواطنيهنننناإىل  اآل ننننار الص ننننناعيَّة عننننرب حنننندودها 
نننننيوعيَّة  وسننننننغافورة ذات جتربنننننة  ااكومنننننات املر  يَّنننننة  إينننننران األصنننننوليَّة  والص نننننْي الش 

مواطنيهننا  إىل  [ اااسننوب]التَّ طننيط النَّا حننة  بالسَّننعي بقننوَّة لتقيينند وصننوع بننرامج 
سياسنيَّة  وعنادات   وهدفها الصَّريح هو إبعاد ما يبريانه األمريكيانون منن و هنات ن نر  
 .(04)«وتلوأل أخباري   ما يقاع يف أنباء عدَّة من الشَّرن  األوسط

نننذا إنَّ  نننه  عننندم صنننوابيَّته املطلقنننة قننند يكنننون ضنننروريًّا  علننن    لور القهنننريَّ السا
ننن ا قنننارس  ذلنننك أنَّ إتنننال  األبنننواب أن يكنننون واعينننا  عنننندمبنننب ه ول كنَّنننا  ومهمًّ

 .خطرا  من فتحها  وما حدأل يف املن ومة االشرتا يَّة عربة ملن يعترب واملنافذ أشدا 
                                                           

 .السدالت  ولعلَّ الصَّواب ما أَ بتناه: ن يف اأَلصل  41
يات ا: ن ميشيل إدَّه  02  .46 ن ص لعولمةمستقب نا العرب  ووحدِّ
 .04ن ص ف  مديح اإلمبرياليَّة الثَّقافيَّة: ن دافيد رو كوبف  04
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فالوعي . إنَّ أهمَّ ما نطلبه هنا هو الوعي  الوعي ااقيقي ال الوعي ال َّائف
ننذا وينن داد  .هننو الننذي حيق ننا االنتمنناء يع الننذي سننااملطلننب إاافننا  عننندما نقننرأ التَّ ه 

مننه  ُ »: هنتنجت  ونيطننر  ذاتننه بإاننا   هنننا هننو  مننا يقد  ا تمنننعات علنن   هننل يتعننْيَّ
يَّة  إذا أرادت أن تتحدَّأل  أن تت لَّ  عن  قافاما اخلاصَّة وتتبىنَّ عناصر الَغرنبتن 

 .(04)«يَّة ا وهريَّة؟الَغرنبالريَّقافة 
يف   فهننو يعننف ة خطننن  الليَّننُه يف أبعنناده الدَّ سننايع يف صننورته بننريء ول كنَّننالتَّ 

 الشَّنرن السنتف ا  مشناعر  حدة ليسنك مضنطرة  أقرب االحتماالت أنَّ الواليات املتَّ 
لنننَك ثحاولنننة فنننرض  قافتهنننا اخلاصَّنننة  وال بنننو   نننا  أي عليهنننا حتقينننا سنننيطرما  ذ 

نذه وسيادما  نَرى   املنطقنة ثحناوالت  عل   ه  نَرى   وأئنامي   ُأخن نُأخن  ينف يطرة   منن السَّ
 .هو صاحب مشرو  صرا  ااضارات وهنتنجتونال 

 ة   دينند ا  ع أئاطننع  وعلينننا أن نتوقَّننعننا نتوقَّنن إذن املطلننوب منَّننا أ ننرب بكريننن  
ننرن را  للص نن و رينننة   َ الشَّ  الغَننرنقا عنهننا العقننل   ومشنناريع  دينندة يتفتَّننالغَننرنبو  بَنننْين

 .عل   الشَّرن يطرة الستمرار السَّ 
 

                                                           

 .64ن ص  دنَّ  فريٌد ول نَّ  لي  ك ِّي ًّا جامعا  ...  الَغْر : ن صامويل هانتغتون  04



 | 13  

 
 

 

 

 

 

 

 



44  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 | 15  

 
َ الشَّر  والغرب تاريخ   الص را  بَنْين
طويل  عريض  معقَّد  من  انب  وواضح  من 

وإذا  ان من السَّهل مجع الغرب  .  انب  
 لَّه حتك مسمًّ  واحد  هو الغرب  ا مع 

تبات ة واألخال  والرَّ من ناحية العقليَّ 
َ الشَّ واألهداِّ فيما خيص الص   ر  را  بَنْين

َ روري التَّ نَُّه من الضَّ والغرب  فإ ميي  بَنْين
شرقْي قبل اإلسالم  وشرقْي بعد اإلسالم 

َ الغرب والشَّ   .ر يف إطار الصرا  بَنْين
 

ن نا ة منن الصَّنحراء الليبينة ر  شنرقان شنر  املنطقنة العربيَّنقبل اإلسالم الشَّ وُرثَّ
ة قبل اإلسنالم ربيَّ شر  املنطقة الع. ةإىل  إيران  وشر  ما بعد املنطقة العربيَّ املغرب 

 .را  وموضوعههو هدِّ الص  
نن. تننن مسننلم   وشننر    مسننلم   بعنند اإلسننالم أيضننا  هنننار شننرقان شننر    ر  الشَّ

ر  املسنلم والشَّن. املسلم هو بؤرة االستهداِّ الغرق وااقند الغنرق والعنداء الغنرق
ننن ننن ر  العنننرقا ذاتنننه شنننرقان الشَّ نننوهننننا أيضنننا  فنننإنَّ ا. ر  تنننن العنننرق  والشَّ  ر  العنننرقَّ لشَّ

ر  املستهدِّ من الغرب قبل اإلسالم هو أيضا  هدِّ ااقد والعداء ة الشَّ وخاصَّ 
 .الغرق

نننن تنننناريخ   ر  وعقائننننده وأخالقننننه يعينننند نفسننننه مهمننننا اختلفننننك مضننننامْي الشَّ
لننننني، ََثَّنننننة  حننننناع   وعلننننن   أي  . ائننننند الغنننننرب وقيمنننننه وأخالقنننننهقومهمنننننا اختلفنننننك ع
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نننننأخنننننال  وطبنننننائع وعقليَّنننننمنننننان يف اخنننننتالِّ  بنننننن منننننع تغنننننن ال َّ  ر  ة  نننننل منننننن الشَّ
ننننذه . والغننننرب منننننذ مننننا قبننننل األديننننان إىل  اآلن قبننننل أن يكننننون الغننننرب مسننننيحيًّا ه 

ننننننذه أخننننننال  الشننننننر   عقليتننننننه وأخالقننننننه وطبائعننننننه  وقبننننننل املسننننننيحية واإلسننننننالم ه 
منننننع مراعننننناة طنننننوري التَّحضانننننر والتَّ لانننننف ومنننننا خينننننتص بنننننه فيهمنننننا  نننننل . وعقليتنننننه

 .ةفريا من أخال  وعقلي
نذه املسألة ليسك مسألة رأي  هي مسألة حقائا تارخييَّ  ة  فمن ال يراهنا فه 

ذه مشكلته  ول كنَّ عدم اقتناعنك هبنا ال يعنف أننك  مشكلته  ومن ال يقتنع هبا فه 
ننا خطننأ  إننََّهننا مشننكلة بصننرر وبصنننتك العننا  تْي عننن رييننة  علنن   صننواب وال أ َّ

ه ااقيقننة أ ريننر مننن أن تعنند وأعقنند مننن أن ااقننائا التارخييننة املؤ نندة  ننذ. ااقيقننة
نذا الفصنل  نذه الكتناب ئناذج تنن قليلنة منهنا يف ه  حتص   ويف بعض صنفحات ه 

 .أو ذار  وهي ليسك إال ئاذج قليلة من مسلسل طويل عريض
ا أساسننا   ننذا املوضننو  طويننل  نندًّ إذا عنندنا . ال أرينند أن أطيننل  والكننالم يف ه 

َ اإلمرباطورينة اإلتريقينة إىل  ما قبل اإلسالم واملسيحية  ون رنا يف تاريخ العالقة بَننْين
نن ر  و نندنا أنفسنننا أمننام مننا نننراه اليننوم مننن تعامننل اَّ الرومانيننة يف عالقتهننا مننع الشَّ

فاصنيل الر نو  إىل   تنب التناريخ حاقد إىل  أبعد اادود  وعل   من يريند معرفنة التَّ 
ذا الفصل والكتاب   .بعض منهااملناسبة ففيها الكرين  ويف ه 

ة ة اإلسالميَّ واآلن   يف تعامل املسلمون مع الغرب عقب متدد اإلمرباطوريَّ 
 ة؟من أيام األمويْي إىل   اية اخلالفة العريمانيَّ 

ننن ر  مننننذ بننندء االسنننتعمار ويف الوقنننك ذاتنننه  ينننف تعامنننل الغربينننون منننع الشَّ
ذا؟األوروق يف القرن الريامن عشر  وَح َّ  ما قبله عل   حنو حمدود    وإىل  يومنا ه 
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الغربيننون أنفسنننهم النننذين اقرتبنننوا منننن اإلنصننناِّ مل يسنننتطيعوا إال أن يعرتفنننوا 
ذه حقائا تارخييَّ . اريخ فاحتا  وتا يا  وحماربا  أرحم من املسلمْيبأنه مل يعرِّ التَّ  ة ه 

 ...ال خنتلقها وال قكن إنكارها مهما اختلفك و هات النَّ ر
لشر  فحد أل وال حرج عن املمارسة اااقدة اليت ا سياسة الغربيْي جتاه اأمَّ 
صنننديا أحياننننا   ريننننة   و رينننن منهنننا مو نننا يف  تنننب الغنننربيْي ومنننذ رامم تتدننناو  التَّ 
وقد حتد ك عن ئاذج  رينة يف  رين من  تيب قكن الر و  إليها ملنن . وحكايامم

 :أراد املتابعة من عل   سبيل املرياع
قاالت سياسية ن دار الفكر الفلسفي ن أعا يب السياسة األمريكية  م .4

 . م4222دمشا ن 

األمم املتحدة بْي االستقالع واالستقالة والرتميم ن مكتبة دار الفتح ن دمشا  .4
 .م4110ن 

: الطبعة األوىلطورة السَّالم  مصن السَّالم العرق اإلسرائيلي ن نا يار ُأس .0
ن ار الفكر الفلسفي د: الطبعة الريانية. م4116مكتبة دار الفتح ن دمشا ن 

 . م4220ن دمشا 

 .م4245ا يار إنسانية اإلنسان ن دار العامل العرق ن عمان ن  .1

احتاد الكتاب ا يار م اعم العوملة  قراءة يف تواصل ااضارات وصراعها ن  .5
 .م4222العرب ن دمشا ن 

بشرية عمياء عر اء  مقاالت سياسية ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن  .6
 .م4221

 .م4245ورة السورية واالوع التهربية ن دار العامل العرق ن عمان ن الري .1

 .م4241ن بنوت ن دار أ ار ن الريورة السورية واملؤامرة الكونية  .2
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 .م4241ن بنوت ن العامل يف موا هة اإلسالم ن دار أ ار  .1
العدوان األمريكي عل   سوريا  حقيقة املوقف األمريكي من الريورة السورية ن  .42

 .م4246أ ار ن بنوت ن  دار

العدوان الروسي عل   سوريا  مشرو  إبادة الشعب وااضارة نن دار أ ار ن  .44
 .م4246بنوت ن 

 .م4245الغرب  ا اذ عل   نفسه ن دار العامل العرق ن عمان ن  .44

ننذا  وهنني ليسننك  الكتننب الوحينندة وال األقنناأل الوحينندة الننيت حتنندَّ ك يف ه 
مئنات الكتنب النيت قكنن الر نو  إليهنا والبحنو عنن املوضو   هنار عشرات بنل 

عمننا يكشننف عننن شننواهد وأمريلننة وعارسننات تربيننة حاقنندة مننن قبننل الغننرب ضنندَّ 
 .الشَّر  عامَّة  وضدَّ العرب واملسلمْي خاصَّة  

ذا  ذا ااقد الغرق وأ تفي ثا سيأ  من فقرات ه  لن أعود هنا إىل  تاريخ ه 
نَرى  الفصل مع ما ورد يف فصوع الكتنا نذا الفصنل النذي يتنناوع تارخيينة . ب اأُلخن ه 

لننَك يف  العقليننة العدائيننة الغربيننة جتنناه العننرب واملسننلمْي واإلسننالم وَحنن َّ  مننا قبننل ذ 
ا يننار أوهننام فوبيننا : بعننض األحيننان  وهننو فيمننا سننيأ  منننه مقتطفننات مننن  تنناق

 .اإلسالم الذي سيصدر قريبا  
 أوهام ما بعد الحرب الباردة

صننننعب القننننوع بغننننن أنَّ فوبيننننا اإلسننننالم بوصننننفها اصننننطالحا  أخننننذ تالبننننا  ي
 َ ننننننننو ييت وانتهنننننننناء الص ننننننننرا  بَنننننننننْين يف ال اهننننننننور والنامننننننننو عقننننننننب ا يننننننننار االحتنننننننناد السا

ََثَّنننننة قنننننوع  شنننننهن  وخطنننننن  ... العننننندوا القنننننادم...املعسنننننكرين الرَّأمسنننننايل واالشنننننرتا ي
نننننننو ييت  نسنننننننب قولنننننننه إىل  األمنننننننْي العنننننننام النننننننف النننننننناتو إ نننننننر ا ينننننننار االحتننننننناد السا

تصنننننندَّر صننننننحيفة الن يويننننننورر تنننننناق  يف تلننننننك الفننننننرتة  القننننننوع متننننننداوع  ومشننننننهور  
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ا  ذ نننننننره الننننننند تور  أسنننننننتاذ األدب األمريكننننننني يف  امعنننننننة  أحم       د قطري       ة ننننننندًّ
: قننننننننناع «ةلنننننننننة الغربيَّنننننننننالعنننننننننرب واملسنننننننننلمون يف امل ي  »يف نننننننننندوة  امللنننننننننك سنننننننننعود

ننننننن»  اس تالفنننننننا  ة التَّنننننننِّ علَّنننننننتنننننننالعلننننننن   ييت رأينننننننك  و عنننننننندما سنننننننقط االحتننننننناد السا
نننن أ عدننننف  رينننننا    .«ييت و يقننننوع العنننندو القننننادم هننننو اإلسننننالم بسننننقومي االحتنننناد السا

 .[00]«وا اإلسالمورشحَّ  لنستمرَّ  عدوٍّ إىل  قالوا حنن قا ة »: يتابع
يف صننرا  ااضننارات ودقومتهننا . التَّحليننل منطقننيٌّ وواقعنني يف حقيقننة األمننر

و ننود العنندو ضننرورة  . إىل  عنندوٍّ  نني تسننتمرَّ يف الو ننود حتتنناج اإلمرباطوريَّننة دائمننا  
عسننكريَّة  وسياسننيَّة  واقتصنناديَّة  وا تماعيَّننة  ونفسننيَّة  متارسننها النندوع واإلمرباطوريننات 

مننن دون العندو  اخلننار ي  تفقنند ااضنارات متاسننكها وقوَّمننا ... شنعوريًّا وال شننعوريًّا
 .عدوٌّ تصنع عدوًّاوتت  ل بسرعة   ولۤذلك إن مل يكن  ا 

ننو ييت فننرض علنن   الغننرب  ننذا البنناب قكننن فهننم أنَّ ا يننار االحتنناد السا مننن ه 
ول كن هنل فعنال  قرينوا فكنان . فكان اإلسالم واملسلمون. البحو عن عدوٍّ  ديد  

ذاتنه علَّنا  أحم د قطري ةاإلسالم واملسلمون هو العدوَّ البديل  أو العندوَّ ا ديند؟ 
نننؤاع النننذي  .[01]«مل بننندوا إال اإلسنننالم لي تننناروه عننندوا  » :علننن   ۤذلنننَك قنننائال   والسا

نذه هني ااقيقنة؟ هنل مل يعند  نم عندو فاختناروا  يفرض ذاته من  ديد  هنا هنل ه 
 اإلسالم؟

                                                           

.. بح  ف  ا صو  التاريخية؛ ندوة العر  والمس مون ف  المخّي ة الغربية: الد تور أمحد قطريةن [ 00]
ن  ستعراض لمسببات الظاهرة واقتراحات حو  كيفية وقديم صورة ديجابية ل عر  والمس مين لآلخروا

 .م4221فرباير / ن الرياض ن السعودية ن شبامي ا  يرة الريقافية صحيفة ندوة
.. بح  ف  ا صو  التاريخية؛ ندوة العر  والمس مون ف  المخّي ة الغربية: الد تور أمحد قطريةن [ 01]

ن  اض لمسببات الظاهرة واقتراحات حو  كيفية وقديم صورة ديجابية ل عر  والمس مين لآلخرواستعر 
 .م4221فرباير / ن الرياض ن السعودية ن شبامي ا  يرة الريقافية صحيفة ندوة
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ننذا الكننالم تننن صننحيح  أبنندا   ننهن . مطلقننا   ه  الر وائنني املصننري اليسنناري الشَّ
لقرن العشرين حتدَّأل عن يف حديو  خاصٍّ يف أوائل تسعينيات ا جما  الغيطان 

منننؤمتر  لليسنننار العننناملي انعقننند يف موسنننكو قبنننل ۤذلنننَك بنحنننو عشنننر سننننوات أي يف 
الريَّمانينيات  وفو   بأنَّ ا منع عمنع  علن    يفيَّنة حماربنة اإلسنالم  أمنا اإلمربياليَّنة 

و ننأنَّ مهمننة اليسننار ... الننيت تننداعوا حملاربتهننا فننال مكننان  ننا علنن   خريطننة األعننداء
 ... به الوحيد هو حماربة اإلسالمووا

نذا اليننوم النذي نعيشنه متامننا   الغنرب اختننار اإلسنالم عنندوًّا  هننا تنرب  صننورة ه 
و أنَّ الغرب  ان صديا !!  ديدا  له  واإلسالم هو عدوا عدوه الذي ا  م وا ار

ننننذا وهننننم حمننننض ألنَّ عننننداء الغننننرب لإلسننننالم  اإلسننننالم واملسننننلمْي فيمننننا قبننننل  وه 
نننيوعيَّة واانننرب البننناردة واملسنننلمْي  سنننابا  علننن   و نننود السنننو ييك واالشنننرتا يَّة والش 

ننذا مننا حنننن مقبلننون علنن   توضننيحه وتبيانننه يف  نننْي الكرينننة  وه  افئننة ثئننات الس  والدَّ
ذا الباب  .الفقرات التَّالية من ه 

ال أسننتطرُد هنننا يف ۤذلننَك فننۤذلَك أمننره طويننل  وفيننه الكريننن الكريننن مننن الكننالم 
ننن  . والتَّفاصنننيل والقنننوع ول كنننن يف العقنننود األخننننة منننن القنننرن ا نننذت األمنننور منح 

ا مل تكن يف ااسبان متريَّلك تلك التطورات يف  ت ايد .  ديدا  لتطورات   ديدة  ُرثَّ
. املننننند  اإلسنننننالمي يف أوروبنننننا وت ايننننند أعنننننداد األوروبينننننْي النننننذين يعتنقنننننون اإلسنننننالم

بل األصحا صار الغرب أمام معر ة واحدة  فتحولك املعر ة من منح   إىل  منح    
 :عل    بهتْي
 بهننة حماربننة اإلسننالم ذاتننه قاملننه العننرق ومنننع قيننام أي  وحنندة  عربيَّننة  : أوال  

ننواهد أ تفنني بواحنند  فقننط مننن  ريننن   نندًّا يقننوع . أو إسننالميَّة   وال أسننتطرد يف الشَّ
وِّ مننن العننرب  واهتمامنننا اخلنن إنَّ »: يف  تابننه العننامل العننرق املعاصننر م  ورو بيرج  ر
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ة  لننني، ناجتنننا  عنننن و نننود البنننرتوع بغننن ارة عنننند العنننرب  بنننل بسنننبب باألمنننة العربيَّننن
ة قنوَّ إىل  ي بنب حماربنة اإلسنالم  للحيلولنة دون وحندة العنرب  النيت تنؤد  . اإلسالم

 إنَّ . تنننه وانتشنننارهة اإلسنننالم وع َّ ة العنننرب تتصننناحب دائمنننا  منننع قنننوَّ قنننوَّ  العنننرب  ألنَّ 
  .[05]«م يف عنا عندما نراه ينتشر بيسر يف القارة األفريقيَّةاإلسال

وهننا ظهنرت فوبينا اإلسنالم .  بهة موا هنة املند  اإلسنالمي  يف أوروبنا: ثانيا  
نننذه امل ننناوِّ النننيت منننا  النننك . بالص نننيغة املعاصنننرة  امل ننناوِّ منننن أسنننلمة أوروبنننا ه 

 .اد القارة األوروبيَّةالش عار األبر  الذي حيمله اليمْي األوروق عل   امتد
اخلوِّ من أسلمة أوروبا يقوم تأسيسا  عل   فرضيَّة  واحدة  هي أنَّ اإلسنالم 

ننعب األوروق منننه وينن اد أمننر املفارقننة ترابننة عننندما . سننيء   وبنناء   بننب جتنيننب الشَّ
جنننند أنَّنننُه ال تو ننند أبننندا  أي زننناوِّ منننن أي  تننن و  دينننفٍّ منننن أي  ننننو   نننالبوذي  أو 

اإلسالم وحده هو الذي يت وَّفون منه وال ... ادشيت  أو اإلي يدي أو تن ۤذلكَ ال َّر 
 ... يريدون له أن ينتشر

هم يرون اإلسالم ينتشر بسرعة  وبأعداد   بنة  وۤلكننَُّهم ال يسألون أنفسهم 
نذا هنو  ننْي  وه  ملاذا ينتشر اإلسالم بسرعة؟ وهم يعرتفنون بنۤذلَك مننذ عشنرات الس 

سطح األرض إال عل   ال يو د مكان » :يقوع ة فرنسا سابقا  ر خار يَّ و ي هانوور
إىل  اس ين الوحينند النننذي قيننل النَّنننوا تننا  اإلسننالم حننندوده وانتشننر فينننه  فهننو الننند  

 .«(06)دين لخرأيَّ تفو   ة  اعتناقه بشدَّ 
أيعقل أن يكون اإلسالم وبناء  أو سنيئا  بالطَّريقنة النيت يصنو ر ا وينتشنر هب نذه 

 !رعة واألعداد الكبنة؟السا 
                                                           

 .قادة الغرب يقولون: نقال عن .41ص  –ن الفكر اإلسالمي وصلته باالستعمار الغرق [ 05]
 .قادة الغرب يقولون: نقال عن. 42اديو  وصلته باالستعمار الغرق  ص ن الفكر اإلسالمي ا(  06)
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ننَرى   إذن ااننرب علنن   اإلسننالم  ومعنناداة اإلسننالم قائمننة علنن   تصننوارات ُأخن
ال أطينننل يف ا ننننواب وال . وذهنيَّنننة حمننندَّدة ال ترينننند اإلسنننالم مهمنننا  انننننك طبيعتنننه

يف مقناع نشنره يف علنة العنامل اإلسنالمي  أش عيا بوم انأستطرد فينه  أ تفني بقنوع 
العننامل الغننرق مننن علنن   شننيئا  مننن اخلننوِّ بننب أن يسننيطر  إنَّ »: قنناعإذ  بشنننيَّةالتَّ 

اإلسننالم منننذ ظهننر يف مكننة مل يضننعف  اخلننوِّ أسننباب  منهننا أنَّ   ننذا اإلسننالم  
ننذا  أتباعننه ينن دادون باسننتمرار  مننن أسننباب اخلننوِّ أنَّ  عنندديا   بننل إنَّ  النندين مننن ه 
 .«(01)أر انه ا هاد

ذا ا هاد النذي حياربوننه وخينافو  ن مننه هنو األرحنم واأل رينر رفقنا  وإنسنانيَّة ه 
نننده املنننؤر  الفيلسنننوِّ الفرنسننني املسنننيحي  نننذا منننا أ َّ نننعوب وه  َ  نننل  عقائننند الشا بَننننْين

مل يعننرِّ التَّنناريخ فاحتننا  أو تا يننا  »: إذ قنناع قبننل حنننو مئننة سنننة چوس  تاف لوب  ون
 .«أرحم من اإلسالم واملسلمْي

 أوهام الظرف الراهن
أيضنا  أنَّ العنداء لإلسنالم واإلسنالموفوبيا نشنأت فقنط  من األوهام السَّائدة

نننو ييت أو بعننند بقلينننل أو  رينننن   يف اآلوننننة األخننننة الالحقنننة علننن   ا ينننار االحتننناد السا
األحنننداأل » خاصَّنننة األحنننداأل األخننننة يف البلننندان اإلسنننالميَّة  وااقيقنننة هننني أنَّ 

ننن موفوبيا يف اإلعنننالم ما يننننة اإلسنننالحرَّ نننك ر  األوسنننط املتالحقنننة يف منطقنننة الشَّ
  حر تها وقدَّمك  ا الوقود ا ديد ومل تبتدعها أو  رتعهنا [02]«الغرق من  ديد

 .أو  تلقها
                                                           

 .404ن ص  التبمير واالستعمار: ن عمر فرو  ومصطف  اخلالدي(  01)
اال نْي ن ا  يرة نك ن برنامج املرصد ن  وأط   مستعد ل قتا .. عو ة اإلسالموفوبيا: برنامج املرصدن [ 02]
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وع األوروبيَّة يعطي اخلي يف بعض الدا ويل والدَّ رهاب الدَّ واقع اإل»وإذا  ان 
 يف   أي التَّ ننناهرات املناهضنننة لإلسنننالم واملسنننلمْي[01]« ننناهراتالتَّ ذه    ننن شنننرعيَّة  

نُر  ك اثرين ويت و ة الفرنسنيَّة اخلبنة اال تماعيَّنأوروبا   ما ترى  فبمناذا و ينف نُفس 
نننْي  أمريا ننا ون ائرهننا وفوبيننا اإلسننالم وتشننويه اإلسننالم علنن   األقننل يف عشننرات الس 

 السَّابقة يف القرن العشرين؟
  وهنننو منننن إحننندى ن   ور ال   دين الس   عيد تنننن قلينننل   مرينننل ويعتقننند بعنننض  

 ذور  أنَّ »عب الفلسطيف  يف حديريه للد يرة نك  دة لنضاع الشَّ مات املؤي  املن َّ 
الوضننننننع  .[12]«ااننننننايل   يف سننننننيا  الوضننننننع االسننننننتعماري   اإلسننننننالموفوبيا ظهننننننرت

ننننا  االسننننتعماريا ااننننايلا فيمننننا يفننننرتض ويبنننندو هننننو مننننا بعنننند احننننتالع العننننرا  أو ُرثَّ
تَّسا مع التَّعبن الذَّهاُب إىل  أنَّنُه يقصند أفغانستان يف ااد  األبعد  ألنَُّه من تن امل

االسننتعمار التَّقلينندي يف مطننالع القننرن العشننرين يف العننامل العننرق الننذي بنندأ أصننال  
ننابع عشننر يف العننامل اإلسننالمي وتنننه ننذا وهننم  خطننن  يقننود إىل  . منننذ القننرن السَّ وه 

ننننيا  ااقيقنننني  ل نننناهرة اإلسننننالموفوبيا  وب عننننل املسننننلمْي حننننرِّ الننننوعي عننننن الس 
 .يتعاملون معها بسطحيَّة  وتباء  أيضا  

احملللون اخلط يون  أعف السَّطحيْي  السَّاذ ْي  الباردين ين نرون إىل  األمنر 
من ال َّاوية املنطقيَّنة اخلطيَّنة السَّنحطيَّة فكريننون حيل لنون ظناهرة اإلسنالموفيوبيا علن   

ا ردَّة فعل  عل   القاعدة منريال   أو ر  د ي االقتصنادي  الغنرق   منا أ َّ دَّ فعنل  علن   النرتَّ

                                                           

 يناير/  انون الرياذ 2اخلمي، ن  إيالِّن موقع  العقدة ا وروبية الجديدة... أس مة الغر : متابعاتن [ 01]
 .م4245

اال نْي ن ا  يرة نك ن  المنتدى ا و  النتمار ظاهرة اإلسالموفوبيا ف  بروكسل: ن لبيب فهمي[ 12]
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إذ ردَّ االعتداءات عل    مدير املعهد األوروق للعلوم اإلنسانيَّة أحمد جا  اهلليرى 
نننويد  أل منننة االقتصننناديَّة إىل  »( ذات الرَّخننناء االقتصنننادي)املسنننلمْي واملسنننا د يف السا

عنن ترا نع وضنعه االقتصنادي   ؤوعَ عوب تنكفن  وتعتنرب األ ننيب املسنالنيت جتعنل الشان
علننن   ااصنننوع  فيسننتغل اليمنننْي الفرصنننة لنفننع منننن وتننننة العننداء لأ اننننب يف سنننبيل

اسنتداب أحند  وملننا علن   أنَّننُه لنوال األ منة االقتصناديَّة ملننا  .[14]«مكاسنب انت ابيَّنة
 وعلنن   أسنناس أنَّ فوبيننا اإلسننالم والتَّحننريض علنن   ... اسننتطا  اليمننْي حتننريض النَّنناس

ننابقة علنن   حننر  املسننا د نناعات السَّ ننذه الطَّريقننة يف التَّحليننل !! اإلسننالم ولينندة السَّ ه 
حترِّ الفهم عن االجتاه الصَّحيح وجتعل النَّناس تنر ن إىل  تفسنن  خنرايفٍّ ال أسناس لنه 
من الص حَّة  صحيح ال َّاهر وۤلكنَُّه فار  املضمون  فيقنعون ققيقة   ائفة  مفادهنا أنَّ 

 .سَّبب يف ااقد الغرق  عليهم  وأنَّ الغرب بريء  ال ذنب لههم ال
 الحقد الغربيتاريخية واإلسالموفوبيا 

أودا أن أبْي  هنا  انية  أذ يف األساس  نك أنوي تتبع تارخييَّة فوبيا اإلسالم 
ينات عل   حنو موسَّنع  قلنيال  لتعنذار التَّتبنع الشنامل  ول كنف  علن   معنرفيت بكرينرة املعط

ننأن فننإذ  فو ئننك بأننََّهننا أ ريننر عننا توقَّعننُك  وتسننتحاا وقفننة   ننذا الشَّ واملعلومننات يف ه 
لننطلا منن اآلخنر  منن الينوم بن نرة خاطفنة متهيديَّنة لنعنود إىل  . أ رب عا خطَّطك

 .الوراء بن رة خاطفة أيضا  إللقاء ضوء عل   ااقيقة ال للكشف عن تفاصيلها
قد يصعب حتديد نقطة بدء . خييٌّ ولي، ٍديد أبدا  ترصد الغرب لإلسالم تار 

ولۤذلك من املتعذَّر العودة إىل  نقطة أو مرحلة تارخييَّة تقوع فيها من هننا بندأ . لۤذلك
 طنيط يف رئني، قسنم التَّ  أي وجين روس تووهنا ينرب  . ترصاد الغرب لإلسالم وحماربته

                                                           

السبك ن ا  يرة نك ن برنامج الواقع العرق ن  عر  أوروبا وجديد اإلسالموفوبيا: ع العرقبرنامج الواقن [ 14]
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ئي، ة  ومستشنننننار النننننرَّ ة األمريكيَّنننننة ومسننننناعد و ينننننر اخلار يَّنننننة األمريكيَّنننننو ارة اخلار يَّننننن
 بننب أن ننندرر أنَّ » :م يقننوع4161عننام َحنن َّ  لشننؤون الشننر  األوسننط  جونس  ون

نَ اخلالفات القائمة  َ نا و بَنينن َ  عوب العربيَّة ليسك خالفات  الشا بَنْين   أو شنعوب   دوع  بَننْين
َ  بل هي خالفات    .[14]«ااضارة اإلسالميَّة وااضارة املسيحيَّةبَنْين

َنروِّ التَّ ال ان إنَّ »: يتابع قنائال  و  ن ا هني  ن ء  ارخييَّنة تؤ ند أن أمريكنا إئَّ  ل  مكم 
للعنننامل  بعلهنننا تقنننف معادينننة  وۤذلنننَك فلسنننفته  وعقيدتنننه  ون امنننه    للعنننامل الغنننرق  

ننن   وال تسنننتطيع ين اإلسنننالمي  لنننة بالننند    بفلسنننفته وعقيدتنننه املتمري  اإلسنننالمي   رقي  الشَّ
ننذا  أمريكننا إال أن تقننف  انننب العننامل وإىل  ف املعننادي لإلسننالم املوقننف يف الصَّننه 

فإ ننننا تتنكننننر للغتهننننا ۤذلننننَك ا إن فعلننننك عكنننن، َهننننولننننة الصننننهيونيَّة  ألننَّ والدَّ  الغننننرق  
ر  حيندد أن هندِّ االسنتعمار يف الشَّن روس توإن . ساماوفلسفتها و قافتها ومؤسَّ 

نننذا رائيل  هنننو  ننن ء منننن األوسنننط هنننو تننندمن ااضنننارة اإلسنننالميَّة  وأن قينننام إسننن ه 
  .[10]«ليبيَّةلي، إال استمرارا  للحروب الصَّ ۤذلَك  ط  وأنَّ امل طَّ 

منننا خيتصنننر ااقيقنننة بنننأبلن العبنننارات وأو  هنننا وأوضنننحها لننني، تصنننرحيا  واحننندا  
مئننات التَّصننرحيات املعاصننرة وَحنن َّ  القدقننة خيتصننر لنننا  ننل واحنند  منهننا وحننده ... أبنندا  

ويعرب عنها بوضو  ال لب، فيه  فنأ رير الغنربيْي أنفسنهم يؤ  ند حقيقة فوبيا اإلسالم 
عنننننننرب  عتننننننند   و قنننننننايفٍّ  دينننننننفٍّ  لصنننننننرا   جتنننننننلٍّ  ظننننننناهرة العنننننننداء لإلسنننننننالم يف أوروبنننننننا»أنَّ 

 .[11]«العصور

                                                           

 .نقال  عن قادة الغرب يقولون. 11-21صفحات  –ن املؤامرة ومعر ة املصن [ 21]
 .قولوننقال  عن قادة الغرب ي. 11-21صفحات  –ن املؤامرة ومعر ة املصن [ 21]
اخلمي، ن ا  يرة نك ن  ع ٰ نفسها جنت أوروبا.. اإلسالموفوبيا القاو ة: حممد فاع ولد ا تىبن [ 11]

 .م 42/1/4244املوافا  -هن  41/2/4104
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م 4224يف أوَّع خطننناب لنننه عقنننب أحنننداأل أيلنننوع  ج   ور  ب   وا االب   ن
ننر  صنريح  ع. أعلنهنا حربننا  صنليبيَّة ننذا اإلعنالن وحننده مؤش  لنن   عمنا  ننذور ااقنند ه 

الد يف اليت ال عالقة  ا باملصاة االقتصاديَّة وال الس ياسيَّة  وقند حنالوا منرارا  ترقينع 
نذا التَّصننريح وتليينننه  ول كننَّ مننا حينندأل أنَّ تصننرحيات  أشندَّ وطننأة   لننُف سننابقاما  ه 

 . دائما  
نننْي إىل  الننوراء فننإنَّ  ب  واإذا  ننان   نال  د ورام  برو عنناد بضننع مئننات مننن الس 

جتننناو   نننلَّ املنطنننا و نننلَّ التَّننناريخ وأعننناد الريَّنننأر املسنننيحي منننن اإلسنننالم إىل  منننا قبنننل 
ننننْي  ومننن اَّ أعننناد اإلسنننالموفوبيا أيضننا  إىل  منننا قبنننل اإلسنننالم  اإلسننالم ثئنننات الس 

نننْي  ففنني أحنند خطاباتننه يف أواخننر لذار م قنناع زاطبننا  4246مننارس / ثئننات الس 
نننر  األوسنننط  ورام   باملسنننلمون حسنننب . «ن أنس   ٰ ص    ب م ل مس   يحل   »: الشَّ

 !!صلبوا املسيح قبل اإلسالم بستمئة سنة
منناذا . هنننا تقننف اللغننات مصننلوبة  علنن    نندارن الالمنطننا ثسننامن العبننو

ذا الكالم؟  قكن أن نقوع بعد ه 
منطقيًّنننننا منننننن احملننننناع أن جنننننند أيَّ و يقنننننة  أو  نننننالم  يف اإلسنننننالموفوبيا قبنننننل 

ألقن  ضنوءا  علن   حقيقنة أنَّ اإلسنالموفوبيا  ورام بع ۤذلنَك فنإنَّ اإلسالم  ول كن م
فعنننال  قننند سنننبقك ظهنننور اإلسنننالم عنننندما حنننرَِّّ النصنننارى اإلجنينننل حملنننو البشنننارة 

منن اإلجنينل  وقند  نان ۤذلنَك قبنل اإلسنالم بنحنو  بمحمد ص  ٰ اهلل ع ي   وس  م
 أربعمئة سنة

النذي تنويف قنتال  سننة  نجاس تير ع أوع ذ ر  لتعداد األنا يل إىل  القندي، 
الننذي مجننع األنا يننل األربعننة يف  تنناب  واوي  ان»ميالديَّننة  اَّ بعننده علنن   ينند 465
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وعنندما نعلنم أن . [15]«ميالديَّنة 412ن  466يف الفنرتة ( الدياطسنرن)واحد  مسَّناه 
األنا ينننل األربعنننة ا ديننندة حينهنننا جتمنننع علننن   شنننطب بشنننارة النننرَّمحن  نننلَّ وعنننال 

فال قكن إال القوع بأنَّ اارب علن   اإلسنالم قند  ة والسالتبمحمد ع ي  الصال
ا بندايات اإلسنالموفوبيا  بندأت اإلسنالموفوبيا قبنل ... بدأت منذ ۤذلَك ااْي وأ َّ

ومنننع القنننرن ا دنننري األوع بننندأت تتشنننك ل مالمنننح . اإلسنننالم بنحنننو أربعمئنننة سننننة
ة مننن دون انقطننا  أو َحنن َّ  اإلسنالموفوبيا وتأخننذ أبعادهننا علنن   منندار القنرون التَّالينن

القائمة »بأنَّ عقيدة الغرب جتاه اإلسالم  ع   عو ةوقكن موافقة الد تور . فتور
هنني  لفيننا واالخننرتا  لتصننوير اإلسننالم يف أشننكاع مشننوهة وبشننعةأسنناس التَّ علنن   

وَحنن َّ  عقينندة تربيَّننة مورو ننة تشننكلك وئننك خننالع َثانيننة قننرون منننذ القننرن األوع 
ننذه وانتقلننك  .ن الريننامن ا دننري ايننة القننر  العقينندة  املننة متماسننكة عننرب القننرون ه 
وأصنننبحك أشنننبه باملسنننتنقع اآلسنننن الَعِفنننن . القنننرون ااديرينننة واملعاصنننرةإىل  لتصنننل 

 .[16]«الذي تغرِّ منه وسائل اإلعالم الغربيَّة
الذين عاشنوا يف أ نناِّ الدَّولنة رقيْي صارى الشَّ النَّ الطَّريف تن الغريب أنَّ 

ذه ااملة التَّ ويفيَّة اإل سالميَّة و لوا من معينها وعلومها وتنعَّموا بنعيمها تابعوا ه 
منننن اإلسنننالم والتَّشنننويهيَّة واالفرتائيَّنننة علننن   اإلسنننالم وعلننن   الرَّسنننوع الكنننرس وعلننن   

ننهن  [11]يوحن ا الدمم ق ومننهم علن   سنبيل املريناع . القنرلن الكنرس الفيلسنوِّ الشَّ
                                                           

املوافا  -هن  42/6/4104اخلمي، ن موقع شبكة األلو ة ن من أ لة وحريف اإلنجيل : خالد وداعةن [ 15]
 .م4/6/4244

نبي  محمد ع ي  الصالة  العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: علي بن حممد عودةالد تور  ن [ 16]
 .م4246يوليو / ح يران 42ن العرب نيو  ن  والسالت

من نصارى الشام  ُولَد وعاب يف العصر األموي  ( م 111 - 615/ هن 404 - 55)يوحنا الدمشقي  ن [ 11]
 .وتضلع يف الالهوت  و تب  تبا   رينة
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ا احرتام الذي قدَّره املس اليونانيَّنة وضع  تابا  باللغة »لمون أ رب تقدير واحرتموه أقَّ
هرطقننننة )وأفننننرد فيننننه فصننننال  عننننن اإلسننننالم أطلننننا عليننننه اسننننم . بعنننننوان ا رطقننننات

براهيم ع يهما داسماعيل بن ويقصد باإلمساعيلْي العرب من أبنناء ( مساعيليْياإل
ننذا . الس  الت الع العننرب با رطقننه والضَّنن ايوحن  عننن  امننم فيننه الفصننل شننديد الطَّ وه 

محم    دا  ع ي      الص    الة    و عننننم أنَّ متهرطقننننة   نصننننرانيَّة   واخلرافننننة  واعتننننربهم فرقننننة  
  بعند أن قنرأ العهند هرق لمرباطنور بنوة  منن اإل ان رسنوال   ائفنا  ادَّعن  النَّ   التوالسَّ 

تماع اسننَحنن َّ  قوى أريوسنني فت نناهر بننالتَّ  م مننن راهننب  القنندس والعهنند ا دينند وتعلَّنن
رائع املضنحكة ماء  وقّدم فيه تلك الشَّ    تابا  من السَّ تلقَّ أنَُّه العرب إليه وأخربهم 

وتننن ۤذلننَك  ريننن مننن اإلسنناءات . [12]«  باإلسننالمقولننه ن الننيت تسننمَّ  حنند  علنن   ننن 
 .والفرب ات والتَّشويهات
  يالدياسع املأواخر القرن الريامن وأوائل التَّ / اذ ا درييف أواخر القرن الريَّ 

نن  يوحن  ا الدِّمم  ق الفنرتة املوا يننة ايناة  اإلسننبانيَّة  ماليَّةظهنرت يف أحنند األدينرة الشَّ
لكاتنب  عهنوع  أتلنب ال َّنن أنَّنُه نصنراذٌّ سنبانيَّة اإلقالنة ما اشتهرت حتك عنوان امل

نننا نصنننراذٌّ مسنننتعرب   منننا قننناع ناشنننر الرسنننالة    وهننني عبنننارة عنننن ننننصٍّ شنننرقيٌّ وُرثَّ
الم ُعرفك باسم املقالة األسبانيَّة عنن الة والسَّ عليه الصَّ  يب  النَّ عل    يء  ذب هدوميٍّ 

 عافية   بصورة   النب  ع ي  الصالة والسالتتص ور » محمد ع ي  الصالة والسالت
 نان  اذبنا  مبتندعا  شنهوانيا   أنَّنُه  لصنفاته  فتن عم ن  ورا  وهبتاننا  ن  و  ومعا سنة  للنذَّ 
ا يف وا عنننن الو نيَّنننة  وأن يعبننندوا إ نننا ماديًّنننأن يت لانننإىل  وحشنننْي دعنننا عربنننه املت وأننننه
ذه   وت عم ماديَّة   شكل  رة  عل   ماء السَّ  لمحم د ظهر  دب ي  ائفة أنَّ املقالة ال َّ ه 

                                                           

نبي  محمد ع ي  الصالة  العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 12]
 .م4246يوليو / ح يران 42ن العرب نيو  ن  والسالت
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ب أرسننله ليبشننر الننرَّ  وأخننربه أنَّ   جبري  لامللننك أنَّننُه منندعيا   ع ي    الص  الة والس  الت
اإللننه ۤذلننَك عبننادة إىل  املسننيحيْي وينندعوهم العننرب ثننا  ننان قنند مسعننه يف منندارس 

وتتداو  إىل  إساءات يعفا اللسان  .[11]«ماء وهدر عبادة األو اناملادي يف السَّ 
 .عن ذ رها ويقشعرا البدن منها

َ نصننارى األننندل،  ننذه الر سننالة انتشننار النَّننار يف ا شننيم بَنننْين لقنند انتشننرت ه 
ضدَّ اإلسالم واملسلمْي أدَّت إىل  تشكيل  وأوروبا  ومن شدَّة ما فيها من الشَّحن

 ى  األمر الذي أدَّ حر ة استشهاديَّة جتاهر بستم الرَّسوع وتسفيه اإلسالم يف قرطبة 
املصننننادر ننننناه  اخلمسننننْي حسننننب منننننهم  عنننندد  علنننن   إصنننندار حكننننم اإلعنننندام إىل  

والراهنب  بيرف ت و مننهم الرَّاهنب . ش صنا   52األسبانيَّة أن عددهم يبلن  هاء 
ذه عن   تب رواية  »الذي أسقف طليطلة أولوخيو و   و  الفاروب  اار نة وسنبَّ ه 
وب  و  . م251/ هننن415يب عليننه الصننالة والسننالم فُحكننَم عليننه باألعنندام سنننة النَّنن

 .[52]«بعد مقتله أولوخيوهو الذي  تب سنة  الفارو
مننن اإلسنناءات واالفننرتاءات  الف  ارووسنننته الننيت  تبهننا  أولوخي  وويف روايننة 

ننننتائم مننننا يعننننفا اللسننننان عننننن ذ رهننننا أقلاهننننا وصننننف اإلسننننالم بأنَّننننُه و  التَّشننننويه والشَّ
ننننالَّ العقينننندة الضَّنننن»  ومسننننتنقع  ننننل   وعبننننادة إبلنننني، ... يطان املننننا رةة  وخدعننننة الشَّ
 .[54] «...ذائلالرَّ 

                                                           

نبي  محمد ع ي  الصالة  العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 11]
 .م4246يوليو / ح يران 42ن العرب نيو  ن  والسالت

نبي  محمد ع ي  الصالة  العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 52]
 .م4246يوليو / ح يران 42ن العرب نيو  ن  والسالت

ة نبي  محمد ع ي  الصال العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 54]
 .م4246يوليو / ح يران 42ن العرب نيو  ن  والسالت
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دحنض  )بكتناب مسَّناه  [54]نيقت ا  البيزنط  وبعد حنو مئة سنة خرج علينا 
الكتنناب الكريننن مننن االفننرتاءات واملنن اعم واإلسنناءات  يف. [50]( تنناب حممنند املنن ور

قاد املسلمْي ليعبدوا يف مكنة و ننا   ع ي  الصالة والسالت محمدا   أنَّ »خالصتها 
ن وظنلَّ  ا لل لنا يطان ربًّنن عنل الشَّن هُ وأنَّن  أفرو ي  تتنرار علن   مصننوعا   علنن   د يؤ  

د مجاعنننة منننن تباعنننه عنننرَّ أ وأنَّ  و نننفٌّ  دينننن   محم   د ع ي     الص   الة والس   التدينننن  أنَّ 
ننننيتحنننندَّ ( يسننننميها أسننننطورة) سننننورة   و ننننان يف  ننننل  . الننننو نيْي ب أل عنهننننا يو ننننه السَّ
ننن هنننو النننذي وضنننع القنننرلن أنَّنننُه  اعمنننا    النب     ع ي     الص   الة والس   التإىل  تم والشَّ

تباعننننه بقتننننل مننننن بعننننل شننننريكا  يف  انننننب اهلل  أأمننننر  هُ وشننننحنه باألسنننناطن  وأنَّنننن
صننننارى الننننذين يعبنننندون املسننننيح ابننننن النَّ علنننن   القتننننل ۤذلننننَك مع ننننم  عَ قَننننوَ ولننننۤذلك  
ذا  ل عا جنده يف اخلطاب اإلسالموفوق اليوم. [51]«اهلل  .وه 

وبعد حنو من مئة سنة  انك رسالة جنم جنوم الريَّقافة اإلسنالميَّة الفيلسنوِّ 
  الننذي أ لَّننُه املسننلمون م115/ هننن 061سنننة  املتننوى ب  ن ع  د  يحي  ٰالنَّصننراذ 

 َّ رسننالة » تننب . لننوه وأ رمننوه َحنن َّ  تنندا جنننم جنننوم ااضننارة العربيَّننة اإلسننالميَّةو
  وهي من دعائم الريَّقافة الغربيَّة يف اإلسنالموفوبيا واانرب علن   «رقيصراذ الشَّ النَّ 

نذا املشنرو  النذي سننمرا بنه تهاملشرو  الكلوذ برمَّ اإلسالم  وهي اليت أحد ك    ه 
 .بعد قليل  

                                                           

 .التاسع امليالدي/نيقتاس البي نطي الذي عاب يف القرن الريالو ا دري ن [ 54]
تلق  الذي ( 261ن  214/  451ن  441)مرباطور البي نطي مي ائيل الريالو إل ان الكتاب تلبية ل ن [ 50]

وعال ابن يشار ه يف أمسائه وصفاته   هلل  لَّ  اعم النصارى بأنَّ مقالتْي من بعض العلماء املسلمْي تفندان م  
 .مرباطور نيقتاس بالرد عليهمافكلََّف اإل  وبطالن مقولة األقانيم الريال ة

نبي  محمد ع ي  الصالة  العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 51]
 .م4246يوليو / انح ير  42ن العرب نيو  ن  والسالت
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لوقوِّ عند الرسالة عرضا  وال مناقشة فقد عرضها الد تور علني لن نطيل ا
عودة عرضا  زتصرا  وافيا  يف قريه  وهي افرتاءات صرحية وتناقضات واضحة  فيما 
اشتهر عنه من حنكة وذ اء بدأ ثحاولة دحض عقيدة التوحيد  اَّ و ه هدومنه 

فاممنه »ن واألننوا   بامامات من زتلف األلنوا النب  ص ٰ اهلل ع ي  وس معل   
بأنَّننُه  ننان يطمننع أن يكننون ملكننا  فننادع  النبننوة  واتتصننب أرضننا  لغالمننْي يتيمننْي 

وبننندأ يف شنننن   عمنننل  نننم اصنننطحب قومنننا  فراتنننا  ال هُ وأنَّنننوبنننىن عليهنننا مسننندده  
النب  ع ي  هم بيل  ويتَّ ريا وإخافة السَّ لب وقطع الطَّ هب والسَّ الغارات وعارسة النَّ 
يهننا م شننعائر اَّ ... أمننر باتتينناع بعننض اآلمنننْي يف بيننوممأنَّننُه  تالص  الة والس  ال

َن اإلسالم  ويعترب ااج عمال  من أعماع الو نيَّة  وينرى أنَّ  ا ا هناد يف سنبيل اهلل إئَّ
 .  وتن ۤذلَك  رين عل   مدار مئة وأربعْي صفحة[55]«...هو عمل الشيطان

ننذا  تننب   ب  ن ع  د  يحي  ٰ أنَّ املسننألة املهمننة الننيت انتبننه إليهننا عننودة هنني  ه 
ابننع ا دننري  و ننان صننارى يف اإلسننالم يف القننرن الرَّ الكتنناب حننْي ا داد دخننوع النَّ 
صنارى ملننعهم منن اعتننا  اإلسنالم وإقنناعهم ة منن النَّ مَّنهدفه منه حتصنْي أهنل الذ  

  ثننا يشننبه متامننا  مننا حينندأل اليننوم مننن اخلننوِّ مننن حيحين الصَّنندينننهم هننو النند   نَّ أبنن
 .أوروبا إ ر اإلقباع املت ايد من األوروبيْي عل   دخوع اإلسالم أسلمة

يف الفرتة ذاما وصلك الرسالة إىل  أوروبا و انك فيما يبندو سنببا  مباشنرا  يف 
م ومنننننه 142/هننننن411ديننننر  لننننوذ يف  نننننوب فرنسننننا الننننذي تأسنننن، سنننننة إنشنننناء 

ورق باسنننم حر نننة اريخ األانبريقنننك حر نننة إلصنننال  اايننناة الرهبانيَّنننة ُعرفنننك يف التَّننن
ير انطلقننك محلننة اإلسننالموفوبيا ومحلننة العننداء اإلصننال  الكلونيَّننة ننذا النند    ومننن ه 
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ننذا »لإلسننالم علنن   حنننو مننربمج عنننهج   املشننرو  يعتننربه بعننض البنناحريْي الغننربيْي وه 
هنننو يف حقيقتنننه املشنننرو  و األوع لدراسنننة اإلسنننالم   العنننامليَّ  املشنننرو  الغنننرقَّ : هُ بأنَّننن

/ هننننننننن 501رب لتشننننننننويه صننننننننورة اإلسننننننننالم  الننننننننذي حنننننننندأل سنننننننننة الغننننننننرق األ نننننننن
بيي   ر م   وري     ديننند لننندير  لننوذ الراهنننب ا ئي، رَّ علنن   يننند النن .[56]«م4410

 .مالذي أطلا عليه معاصروه لقب بطرس املكرَّ  مونتبوسيير
ير بدأ التَّ طيط للغ و الصلييب  ومنع  ذا الد  ا مع إنشاء ه   أوربان الث ان وُرثَّ

مننننن م اامننننالت الصننننليبيَّة ت هننننر اإلسننننالموفوبيا بوضننننو  يف  (مننننيالدي 4216)
النننذي  نننان بمنننع النَّننناس للمشنننار ة يف اانننروب الصنننليبيَّة  أورب   ان الث   ان خطننناب 

الوعنند ... القنرب املقنندس ير نو م... املسننيح املعنذب ينندعو م»: بصنراخه وصنياحه
ننذا. «...األع ننم ينت ننر م اخلطنناب  أ ريننر مننن مئننيت سنننة مننن ااننروب الصننليبيَّة وه 

هننننا نقطنننة الفهنننم ... ينننرتدَّد يف أر ننناء أوروبنننا ويشنننك ل عقليتهنننا املعادينننة لإلسنننالم
فوبيا اإلسالم هي العداء لإلسالم وااشد ضدَّه وليسك : ااقيقيَّة لفوبيا اإلسالم

 .اخلوِّ من اإلسالم أو املسلمْي  ما سيبدو يف سيا  البحو مرارا  
وعلن   مندار قنرنْي علنن    م4410/ هنن 501 لنوذ سنننة ومننذ بندء مشنرو   

األقنننننل شنننننهدت أوروبنننننا أ نننننرب محلنننننة يف رسنننننم صنننننورة اإلسنننننالم املشنننننوَّه واسنننننتعداء 
ننر  والعننرب واإلسننالم   األوروبيننْي ضنندَّ اإلسننالم وتكننوين العقليَّننة الغربيَّننة جتنناه الشَّ
نذا  منا هني تقريبنا   ذه العقليَّنة النيت  اننك مو نودة أساسنا  واسنتمرَّت إىل  يومننا ه  ه 

 .دون أي  تغنا  سوى م يد التَّع ي  والتَّقوية من
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ننذه   (والسننالم عليننه الصننالة) تبننك أربننع سننن للرسننوع »الفننرتة ففنني ه 
 باللغننة الالتينيَّننة مننن قبننل قساوسننة ورهبننان لقيننك روا ننا   بنننا  يف األوسننامي

منن القصنص  عرب سلسنلة   هة  املدرسيَّة املسيحيَّة سامهك يف ترسيخ أفكار مشوَّ 
ننالننرتا  لقننة يفامل ت فات إلصننا  أبشننع الص ننعلنن     األ الفلكلننوري املسننيحي تر  
 .[51]«سوع الكرسبالرَّ 

ننذه املرحلننة علنن   تشننويه الرسننوع الكننرس واإلسنناءة إليننه أ ريننر ِعَّننا  ر نن ت ه 
 انك اانرب علن   اإلسنالم . ر َّ ت عل   تشويه املسلمْي  ما هو األمر اليوم

ااقيقيَّة تنن مضنطرة للمداملنة واللنف والندَّوارن يف تلك املرحلة عل   طبيعتها 
ولۤذلك ر َّ وا حرهبم عل   . مريلما هو األمر اليوم ألسباب  رينة منها اإلعالميَّة

  فنإذا نسنف محمد ص ٰ اهلل ع ي  وس  منسف أصل اإلسالم وهو الرسنوع 
ذا األصل مل يعد لشيء بعده قيمة  .ه 

لرَّسنوع صنل  اهلل علينه وسنلم يف تلك الفرتة تفاوتنك مسنتويات تشنويه ا
يف )ففني  تناب . ووصلك إىل  حدود يعد  اللسان عنن ذ رهنا وينأر ترديندها

يف القنرن الريناذ عشنر املنيالدي لراهب فرنسي من دير  لوذ ( [52]ظهور حممد
 .[51]«طويلة   اية   يذ وح   »صو ر الرسوع عل   هيئة 

م 4414ع إىل  سنننة وت هننر فوبيننا اإلسننالم ظهننورا   ليًّننا يف زطننومي ير نن
إذ خيننو ِّ األوروبيننْي مننن املسننلمْي ويصننورهم علنن   أننَُّهننم   ل س  ندر الي    

                                                           

/ لذار1ن موقع املسلم نك ن  الرسوت؛ عدسة البقع السو اء وعين المخابرات جريمة: يوسف خالد ن [ 51]
 .م4226مارس 

 .4464حمفوظ يف مكتبة األرسناع يف باري، برقم  ن [ 52]
/ لذار1ن موقع املسلم نك ن  مخابراتالرسوت؛ عدسة البقع السو اء وعين ال جريمة: يوسف خالد ن [ 51]
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 الةمن الرسوع الكرس عليه الصَّ  صور  الًّ »وباء وحشي بتا  املسيحيَّة  وقد 
نننن بشننننعة يبار ننننان عموعننننة مننننن املسننننلمْي يف  بصننننورة   وص    الد ال    دينالم والسَّ

و ننۤذلَك بالطَّريقننة ذامننا . [62]«ليبالصَّنناملسننيحيْي أمننام  موا هننة عموعننة مننن
 بيي   رللرَّاهنننب الفرنسننني  [64]ويف الفنننرتة ذامنننا ت هنننر فوبينننا اإلسنننالم يف زطنننومي  

َ » بواويي      يف معناداة الصَّننليبيَّة  وص الد ال  ديناهلل  رس  و النذي يننربط بَننْين
 .[64]«واارب عليها

ذه الكتب وتنها  ان يسن مشرو   لنوذ  مشنر  بط ر  و  وإىل   انب ه 
نننذا رأى يف اإلسنننالم  بط   ر . الم    رَّت    ينننف مننندد «هرطقنننة مننندد النصنننرانيَّة»ه 

إن  اننننك هرطقنننة !! هرطقنننة ديننننا ؟ ودعنننا إىل  حماربنننة ا رطنننة بتحريفهنننا وتشنننويهها
ننذا األسنناس . يكفنني أن تقنند مها  مننا هنني وال حا ننة لتحريفهننا وتشننويهها وعلنن   ه 

ذا . هة  تقد مه للنَّصارى بصورة  مقرفة  منف رة  شكل فريقا  لرتمجة القرلن ترمجة  مشوَّ  وه 
وفعله املنرت م با تهناد  وإدرار   روبرت أوِّ  يتونما طلبه من املرت م اإلنچلي ي 

فهنننو منننن املفنننرتض أنَّنننُه ينننرت م القنننرلن وۤلكنَّنننُه  عنننل الرتمجنننة حربنننا  علننن   اإلسنننالم 
اصننر أمانننة الرتمجننة  قننا وحتريضننا  عليننه  أي ببسنناطة مل يتحلَّنن  بننأي  عنصننر مننن عن

يعكنن، حقيقننة ا نندِّ املسننبا وهننو تشننويه اإلسننالم واالفننرتاء عليننه ويبننْي أنَّننُه يف 
ولننذلك قمننك بالعمننل معننك ملننا »: يف مقدمننة الرتمجننة بط  ر  الم   رتخطابننه إىل  

ردم إىل  ك تتننننو    وأنَّننننصنننناة   شننننيء   علمننننك أن نفسننننك عتهنننندة يف سننننبيل  ننننل  
                                                           

/ لذار1ن موقع املسلم نك ن  الرسوت؛ عدسة البقع السو اء وعين المخابرات جريمة: يوسف خالد ن [ 62]
 .م4226مارس 

 .16امل طومي حمفوظ يف مكتبة معهد ايتون يف وندسور حتك رقم ن [ 64]
/ لذار1ن موقع املسلم نك ن  لسو اء وعين المخابراتالرسوت؛ عدسة البقع ا جريمة: يوسف خالد ن [ 64]

 .م4226مارس 
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ننننبل لننننۤذلك .. .اإلسننننالميَّة املسننننتتنقع تننننن اخلصننننب للعقينننندة أنننننا  شننننفك عننننن السا
أنننا أحضننرت اخلشنننب  اوهنن.. .إىل  ۤذلنننكَ والوسننائل ن بكننل  هنندي ن للوصننوع 

أننا  . واادارة الال مة لعمارتك ا ميلة اليت بب أن تنتصب فنو  ا مينع خالندة
 .[60]«الذي بب أن خُيمد بواسطة منفاخك محمد شفك الغطاء عن دخان 
عننننل الكريننننن مننننن الطَّعننننن والتَّشننننويه والتَّحريننننف والتَّغيننننن ومننننا الننننذي فعلننننه؟ ف

الننذين د نناترة الكنيسننة »والتَّبننديل  واختصننر ۤذلننَك بقولننه بأنَّننُه قنند صننحَّح أخطنناء 
ا  دًّ  ض م   يءشإىل  أمهلوا تلك ا رطقه الكربى ن يقصد اإلسالم ن لتصل وتصعد 

وحُتط نم باخلندا    ة  وضنارَّ  كنة  ا مهلَهنة نسمائة وسنبع و ال نْي سننة  ألننَّ ملدَّ  ومفرمي  
ننذا الكننالم اعننرتاِّ بتناقضننه مننن  هننة وصننف . [61]«قننانون النندين املسننيحي ويف ه 

! اإلسالم با رطقة أي الكالم الفار  واملتناقض يشكل خطرا  عل   الدين النصراذ
 !؟...وإذا  ان هرطقة فلماذا قام ثا قام به من ت وير وتشويه وحتريف

ال تتوقَّف هنا فهي  رينة  ومتنو عة   إننََّها مشرو    بن   تبطر  الم رَّ  هود 
نكتفنني هب ننذا القنندر منهننا ألننََّهننا تسننتحاا وقفننة  . بكننل  مننا حتملننه الكلمننة مننن معننىن

علن   أننننا ال بُندَّ منن التننذ ن ثندى خطورمهننا ومندى مننا . مسنتقلَّة  مطوَّلنة  لوحنندها
ننأن  ومنندى مننا فيننه مننن أسننهمك بننه يف بلننورة العقننل األوروق وصنننعه  ننذا الشَّ يف ه 

 . ل ۤذلَك عن وعي  وإدرار  و طيط  مسبَّا  ... تشويه  وت وير  وحتريف  وتضليل  
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ويف  ننل  عقنند  علنن   األقننل لنندينا  . بعنند ۤذلننَك مل تتوقَّننف ااملننة ولننو عامننا  واحنندا  
تشنويهه  اتب يسطع جنمع يف مساء أوروبا يف محلة اسنتعداء األوروبينْي ضندَّ اإلسنالم و 

ثا يعف محلة إسالموفوبيَّة بكل منا حتملنه الكلمنة منن معنىن  لنو  نان ... والتَّ ويف منه
 .اصطال  الفوبيا مو ودا  حينها لكان مرافقا  لكل تلك الكتابات واامالت

 س ان ب درو باس  وا  يف خواتيم القرن الريالو عشنر بنر  الرَّاهنب اإلسنباذ
الكريننن مننن الكتننب يف تشننويه اإلسننالم  الننذي  تننبم 4022/هننن122املتننوى سنننة 

  النذي ر َّن  (الفرقنة احملمديَّنة) هْي ومننه  تابنماملسنل دَّ واالفرتاء عليه واالسنتعداء ضن
 :فيه  مريل ا ميع قدقا وحديريا  واليوم عل   الطعن يف مسألة ا هاد  وعا  اء فيه

نننن محم    دمننننا الننننذي  نننناء بننننه » واء سنننن حنننندٍّ علنننن   لب  القننننرلن تننننن الفسننننو  والسَّ
ننن رَ َمنننأَ   وبتنننناقض نننلبالسَّ نننذا د ب واانننرب  واانننديو أ َّ حينننو ُوِعنننَد املسنننلمون  ه 

 روحهم سوِّ تكون مجيلة يوم  ثكافأة ض مة من أ ل املوت يف اارب  وأنَّ 
اس من تن املسلمْي بب أن يُقتلوا بواسطة أمر بأن النَّ  محمدا   أنَّ ۤذلَك البعو  

ايا مع األطفاع  وخنامم تُنهب وبالدهنم ا هاد  وتُغتصب نسايهم ويؤخذن سب
أ ننىن  ع ي    الص  الة والس  الت محم  دا   أنَّ  س  ان ب  درو باس   وا وقنند  عننم . حُتتننل

املسنننننلمْي يسنننننمو ا اآليننننننات  ل نننننة النننننو نيْي يف ليننننننات  عنننننم أنَّ علننننن    ة  ذات منننننرَّ 
نننن واخننننرت  الكريننننن مننننن القصننننص واألسنننناطن الننننيت نسننننبها لرسننننوع اهلل  [65]ةيطانيَّ الشَّ
 .[66]«المواإلس

                                                           

ذا العنوان هو الذي ا ذه سلمان رشدي لكتابه امل صص لإلساءة لرسوع اهلل صل  اهلل عليه وسلم   ن [ 65] ه 
تنهم من  ّتاب العصور وفندين و وريكولدو و و اتب البحو يقوع ِإنَُّه الكتاب  له مأخوذ من باسكواع 

 .الوسط 
نبي  محمد ع ي  الصالة  العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 66]
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مل تتوقف ا ملة أبدا   ما أشرنا  ولقند  نان للقنرنْي الريَّالنو عشنر والسَّنابع 
عشر أ را  بالغا  يف صو  العقل ا معي األوروق منذ تلك املرحلة إىل  در ة أنَُّه يف 

يعمنل الذي  أوثر  أوف بولدونبند يت الاهب رَّ الم  تب  4064/ هن 164عام 
ا سنواء  نان نصنرانيًّ  إنسنان   عند ا ة املوت لكنل  إِنَُّه » :ئاليف  امعة أ سفورد قا
ب  ويتلقننن  حكمنننه يينننة املباشنننرة للنننرَّ يننننعم بالرا  هُ دينننن  فإنَّننن أو مسنننلما   أو منننن أي  

 أوث      ر الراهننننننب  فقامننننننك ضنننننندَّ  ...دربننننننةالتَّ ذه األبنننننندي يف ضننننننوء اسننننننتدابته   نننننن
منن  لِم أن يندنو ينف قكنن ملسن: هبنان مفادهنااحتدا ات عنيفة منن  مالئنه الرا 

مل . [61]«إىل سحب اقرتاحه أوثر اهب رمدي؟؟؟ فاضطر الرَّ ا الر والعذاب السَّ 
نننوا علننن   أي  دينننن منننن األدينننان  قكنننن لكنننل  النننو نيْي أن ينعمنننوا بريينننة النننرَّب   حيتدا

االعرتاض فقط علن   ... وال اعرتاض... وأبناء  ل  األديان قكن أن ينعموا بۤذلكَ 
 !!! َك للمسلمأن قكن ۤذل

نننذه هننني الصانننورة النننيت نعيشنننها الينننوم   نننلا األدينننان الو نيَّنننة  ي ننندة   عبنننادة  ه 
 !!! لا شيء   ي د  إال اإلسالم... الشَّيطان  ي دة   اإلااد  ي د  

لننن . نقفن  إىل  ا انننب اآلخننر مننن األرض  وإىل  القننرن مطننالع التَّاسننع عشننر
ااديرينننة ومنننا فيهنننا منننن معطينننات تشنننيب  و نننا  نبننندأ منننن نشنننأة القنننارة األمريكيَّنننة

. الولننندان  وهننني متصنننلة باإلسنننالموفوبيا وفنننا أ رينننر الد راسنننات واألقننناأل و وقيَّنننة  
 .سنقف عند بداية الدَّولة األمريكيَّة

مننع اسننتقالع الدَّولننة األمريكيننة إداريًّننا وسياسننيَّا عننن األصننل األوروق ولنني، 
نن، والعقائنند األساسننيَّة للدَّولننة علنن   ينند االحننتالع األوروق بنندأ ي هننر الفكننر  املؤس 

                                                           

  الصالة نبي  محمد ع ي العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإلسالت وع ٰ: الد تور علي بن حممد عودة ن [ 61]
 .م4246يوليو / ح يران 42ن العرب نيو  ن  والسالت
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الننذي وضننع   [62]ج  ور  ب  وااألمننريكيْي ا نندد األوروبيننْي أصننال   ومنننهم القنن، 
يانننننة اإلسنننننالميَّة»:  تابننننا  بعننننننوان ننننن، الد  الننننذي  نننننان إعنننننادة « حينننناة حممننننند مؤس 

استنسننا   وتكننرارا  ملننا بننات يصننعب اإلضننافة عليننه مننن إسنناءات  وتشننويه  وحتريننف  
تضنننننليل  وحتنننننريض  واسنننننتعداء   فصننننندر الكتننننناب يف طبعتنننننه األوىل بنيوينننننورر عنننننام و 

ج   ور  م منننع والينننة 4224م  وأعيننندت طباعتنننه يف 4202م وقينننل خطنننأ  4201
  وتنننر م علننن   الفنننور يف مصنننر إىل  العربيَّنننة ترمجنننة تقننندير  ال للنقننند وال ب   وا االب   ن

الكتنناب مننن األسننوا  للتَّعريننف  األمننر الننذي حنندا بنناأل هر إىل  املطالبننة بسننحب 
 .ومنع تداوله

سنننننكتفي هب ننننذا القنننندر مننننن تنننناريخ طويننننل مل ينقطننننع العمننننل فيننننه عامننننا  يف 
القننننننرلن  الرسننننننوع : الغننننننرب علنننننن   اإلسنننننناءة لإلسننننننالم  ننننننال  وأبعاضننننننا  وتفاصننننننيال  

صننننننل  اهلل عليننننننه وسننننننلم  ااننننننديو الشننننننريف  السنننننننة النَّبويَّننننننة  تنننننناريخ اإلسننننننالم 
لنصننننننل إىل  القننننننرن العشننننننرين وفيننننننه مننننننا . ا يسننننننيئونوَحنننننن َّ  هلل و ننننننلَّ وتعنننننناىل عمنننننن

فننننا  القننننرون املاضننننية  لَّهننننا تقريبننننا  لنننني، ٍدينننند املعلومننننات وال بطريقننننة اإلسنننناءة 
َنننننننا بالعمنننننننل املنننننننربمج امل طَّنننننننط املنننننننن َّم النننننننذي بننننننندأ مطلنننننننع القنننننننرن العشنننننننرين  وإئَّ
بنننندهاء  شننننديد  وأخننننذ ينننن داد دهنننناء  وإحكامننننا   وإن  ننننان  ننننل النننندَّهاء واإلحكننننام 

وصنننننننارت مؤسَّسنننننننات الدَّولنننننننة . ظنننننننلَّ حتنننننننك مطرقنننننننة التناقضننننننات الصنننننننارخة قنننننند
 .الغربيَّة ذاما تقف شريكا  وفاعال  يف محلة اإلسالموفوبيا

                                                           

وفا التعريفات اليت انتشرت يف مرحلة نشر الكتاب الذي  ان عليه إقباع هائل قالك املقاالت ِإنَُّه تربطة  ن [ 62]
ذا الق، ا د درس الالهوت يف  امعة برنستون  وشغل منصب  عالقة قرر ٍورج بوب األب واالبن  وه 

. يف ا الْيمهمًّا مر عا   هنار وأضح   امعة نيويورر  فيما بعد  ملاد  األدب الشرقي واللغة العربية ذ يفأستا
يف انشقاقه االختياري عن  نيسته األصلية وانضمامه  األمر الذي تسبب  ان حادًّا يف معتقداته ومرينا  للددع

 .م4251سبتمرب / أيلوع 41أن تويف يف  إىل  نتا اته إ  اليت احتضنك «القدس ا ديدة  نيسة»ملذهب 
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 الحقد الغربيمأسسة و اإلسالموفوبيا
بعد  ل  ما سبا مل يعد ََثََّة أدىن شكٍّ يف أنَّ فوبينا اإلسنالم محلنة  مصنطنعة  

حقيقيَّننة  مننن اإلسننالم ألي  سننبب مننن األسننباب مربعننة  عنهدننة  وليسننك زنناوِّ 
 لا األسباب وامل اهر اليت خيو فون هبا النَّاس من اإلسالم  اذبنة  افرتائيَّنة  . امل عومة

َحنن َّ  اخلننوِّ العقيندي أو النند يف مننن . وال تقنوم أبنندا  علن   أي  أسنناس  مننن الص نحَّةِ 
إال دلنننيال  أو شننناهدا  علننن   قنننوَّة  دخنننوع النَّصنننارى الغنننربيْي يف اإلسنننالم ذاتنننه لننني،

 .اإلسالم وسالمته ومتاسكه وعدم ضحالته أو سوئه  ما ي عمون
منه لننا تارخييَّنة فوبينا  عل   أنَّ ااقيقة األوسع واألمشنل منن ۤذلنَك هني منا تقد 
ذه ال َّاهرة ثضمو ا وأهدافها وتاياما  اإلسالم من معطيات وحقائا عن جتذر ه 

ثننا يعنن    حقيقنننة أنَّ اإلسننالموفوبيا عمنننل  ... تنننه  دينندا  نسنننبيًّاوإن  ننان االسننم ذا
مؤسَّسا  مربمج  عنهج  مدروس  وليسك حمنض ظناهرة  ا تماعيَّنة  مقرتننة  بأحنداأل 

 .ظرفيَّة   وال هي مرمنة  بنتائج أحداأل  حاليَّة  وال ما يشبه ۤذلكَ 
  والقبننوع بتداهلننه  فننإنَّ وعلنن   الننرَّتنِم مننن ۤذلننَك  ل ننِه  وعلنن   افننرتاض جتنناو ه

املعطينننننننات الواقعيَّنننننننة الرَّاهننننننننة الينننننننوم تقننننننند م عشنننننننرات األدلَّنننننننة القاطعنننننننة علننننننن   أنَّ 
اإلسالموفوبيا عمل  مؤسَّسا  تقوده الداوع ذامنا ث تلنف مؤسَّسناما  ثنا يعكن، 
ننند حقيقنننة أنَّ اإلسنننالموفوبيا خنننوِّ مصنننطنع   حقيقنننة املنننؤامرة علننن   اإلسنننالم ويؤ  

لقيه »فلم يعد خافيا  مدى القبوع والر ض  الذي  ...ء  مقصود  و ذب  صريح  وافرتا
 .[61]«رة  ومؤ    نافذة   ة  انتشار اإلسالموفوبيا يف دوائر أوروبيَّ 

                                                           

اخلمي، ن ا  يرة نك ن  ع ٰ نفسها جنت أوروبا.. اإلسالموفوبيا القاو ة: حممد فاع ولد ا تىبن [ 61]
 .م42/1/4244املوافا  -هن  41/2/4104
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ويج لنننننننه  حسنننننننب الس ياسننننننني  منننننننع بنننننننرو  اصنننننننطال  اإلسنننننننالموفوبيا والنننننننرتَّ
فقننننند وبالتَّنننننناتم منننننع مؤسَّسنننننات الدَّولنننننة   ويم     وث  س     افي والباحنننننو األمريكننننني 

ننننننوات األخننننننة منننننن القنننننرن العشنننننرين  ارات اليمينيَّنننننة يف يَّنننننتننننننامي التنَّ »شنننننهدت السَّ
باإلسنننننالموفوبيا  بسنننننبب ِّ أوروبنننننا ومو نننننة اخلنننننوِّ منننننن اإلسنننننالم  أو منننننا يعنننننر 

حضننننور ا  ارات اليمينيَّننننةيَّننننلك التنَّ يف الغننننرب  وسنننندَّ  ت اينننند ااضننننور اإلسننننالمي  
يف  الم        ي  ب         و ف -سننننننننبيل املرينننننننناععلنننننننن    -القلننننننننا  ف هننننننننرعلنننننننن   يبعننننننننو 

نننن بلديكننننا  واانننن ب عب النننندئار ي  وا بهنننننة القننننومي الربيطنننناذ  وحنننن ب الشَّ
ننننلوب    ان ن م    ار اج    الوطنيَّننننة الفرنسننننيَّة ب عامننننة  ماع اإليطاليَّننننة    ورابطننننة الشَّ

نننن األوروبيَّننننة اليننننوم  مننننن ااكومننننات ا  عننننددولَعننننلَّ عب السويسننننري  وحنننن ب الشَّ
العنننداء العلنننف  مننننعلننن   النننرَّتنِم يَّنننة الربملانيَّنننة  ارات قينيَّنننة ضنننمان ا لأتلبتيَّننن تضنننما 

ننننذه النننذي تبدينننه   مننننالكريننننن ارات لإلسنننالم واملسننننلمْي  وقننند ارتفعنننك يَّنننالتن  ه 
األصنننننننننوات يف أوروبنننننننننا تطالنننننننننب قماينننننننننة املصننننننننناة األوروبيَّنننننننننة لتمرينننننننننر خطاهبنننننننننا 

منننننن ا دنننننرة  واملطالبنننننة  اإلسنننننالمي  فبننننندأت ااملنننننة للحننننند   املنننننناوج للو نننننود
سنننننات العامنننننة  وتشنننننديد املننننندارس واملؤسَّ  قنننننوانْي حت نننننر اادننننناب يف بسنننننن  

 .[12]«قوانْي اللدوء
وااقيقنة النيت باتنك قكنم البداهنة يف األوسنامي الفكريَّنة واإلعالميَّنة املتابعنة 

سننننالموفوبيا اإلظنننناهرة » نننذه ال نننناهرة سننننواء اإلسننننالميَّة أو الغربيَّننننة ذامننننا هنننني أنَّ 
نالتَّ  ا يف ظنل  ا ودسنتوريًّ ساتيًّ مؤسَّ  طابعا    ذُ تتَّ أصبحك  ر  األوسنط  طنورات يف الشَّ

                                                           

إخوان أون ع ن ترمجة املوقع ن موق المتنام  وصدات الثقافات الهال  ؛أوروبا واإلسالت: ن تيمو ي سافيج[ 12]
 The Washington quarterly. No: )البحو منشور يف. م41/22/4221 ن اال نْيالين 

Summer 2004). 
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سننناما تسنننتهدِّ مؤسَّ  ة  قانونيَّننن وباتننك ا الينننات العربيَّنننة واملسنننلمة توا نننه إ نننراءات  
 .[14]«وتن يماما

يف ظل  التَّطوارات األخننة حسنب ضنيف برننامج الواقنع العنرق  وۤلكننََّهنا يف 
َك بكرينننن   وأسنننبا علننن   ظهنننور االصنننطال  ااقيقنننة  أي املأسسنننة  أقننندم منننن ۤذلننن

ا نننذا الطَّرينننا . بكرينننن   ننندًّ نننن يف ه  وألنَّ الرتَّ يننن  هننننا علننن   وقتننننا فنننال بنننأس منننن السَّ
ذا اإلطار فإنَّ املسألة األ رير أمهيَّة  اليت بب أن نقف . مستقال  عن املاضي ويف ه 

يَّة  خالصة  عن املسنامهْي عندها بداية  هي اإلحصائيَّة اليت قدَّمتها مؤسَّسات  أوروب
ننذه الد راسننات  عننن يقومننون هب ننذه % 61أنَّ »يف مجلننة اإلسننالموفوبيا  إذ بيَّنننك ه 

 .[14]«أفراد% 4  يانات قانونيَّة  و% 01 ااملة مؤسَّسات رمسيَّة  و
 ٍامعننة األ هننر عننن أنَّ    حينهننا حديريننة    شننفك دراسننة  »م 4225ويف عننام 

  أو تننن مباشننر   مباشننر   بطريننا     الننيت مننا م اإلسننالم  سننواء  عنندد املواقننع اإللكرتونيَّننة
املي انيَّننننة املرصننننودة ملهامجننننة  وأنَّ  .شننننبكة اإلنرتنننننكعلنننن   ى عشننننرة لالِّ موقننننع تتعنننندَّ 

 .[10]«ااإلسالم يف مجيع وسائل اإلعالم  ومنها اإلنرتنك تتعدى املليار دوالر سنويًّ 
نننيا  ذاتنننه املفكنننر املسنننيحي العنننرق األ رئننني،  ج   يم  يغب    مريكننني يف الس 

 إنَّ »: املر نن  العننرق األمريكنني يفتننتح مقنناال  لننه قبننل أ ريننر مننن عشننرة أعننوام بقولنننه

                                                           

المس مون محاصرون ؛ الجاليات العربية والمس مة بأوروبا وظاهرة دسالموفوبيا: ن برنامج الواقع العرق[ 14]
هن  1/4/4106الريال اء   الجزيرة نت    غر باإلسالموفوبيا من الغر  وبأنظمة ال وقل دسالموفوبيا عن  ال

 .م4/44/4241املوافا  -
برنامج بال حدود ن : نقال  عن. م4246من استقصاء من مة مناهضة اخلوِّ من اإلسالم يف أوائل عام ن [ 14]

 سبتمرب/أيلوع 1لقاء مع مايكل بريڤو مدير الشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية ن قناة ا  يرة ن األربعاء 
 .م4246

 .م4225/ 42/ 1ن موقع دنيا الوطن ن ت ة ن  آالف المواقع لمهاجمة اإلسالت: ن قدس برس[ 10]
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 حنندة اليننوم هنني محلننة  املنتشننرة يف الواليننات املتَّ ( واإلسننالم)ااملننة املعاديننة للعننرب 
سننننات دة االتننننراض تسننننتهدِّ العدينننند مننننن القننننادة العننننرب  واملؤسَّ مننننة متعنننند  من َّ 
 .[11]«سالمواإل

مننه مننن إتننراءات  وتننض  ن ننر  عننن املتمننادين يف  ننذه املأسسننة ومننا تقد  أمننام ه 
أصبح اخلنوِّ منن »تصعيد اخلوِّ من اإلسالم وحماربة اإلسالم وتشويه اإلسالم 

ومشنننناهنه يف زتلننننف  هُ   ولننننه جنوُمننننمطلوبننننا   اإلسننننالم أو اإلسننننالموفوبيا موضننننوعا  
اإلسنالم  محلة اإلعالم الغرق ضندَّ  وتتصاعد... كيَّةياألمر  ة  وسائل اإلعالم  خاصَّ 

ننذا م مريننل قننوانْي جتننر   م  وسننط تينناب أي  وما ينتننه الننيت حتشنند وتضنن    و  مننن النَّننه 
تشنننننننكل ظننننننناهرة »و نننننننۤذلَك األمنننننننر يف أوروبنننننننا ومنهنننننننا فرنسنننننننا إذ  .[15]«مييننننننن التَّ 

مفكننننننرون وجنومهننننننا يف وسننننننائل اإلعننننننالم الفرنسننننننيَّة   دمسننننننة   ة  اإلسننننننالموفوبيا مننننننادَّ 
 وابنننك علننن    فرنسنننيون يعتنننربون اإلسنننالم واملسنننلمْي خطنننرا   [16]قينينننون وسياسنننيون

 .[11]«سامح مع امل اهر اإلسالميَّةوقيم الدولة العلمانيَّة  منتقدين سياسيَّة التَّ 
جننننننننننوم اإلسنننننننننالموفوبيا ۤهنننننننننؤالء جننننننننننوم  مسنننننننننتدلبون  عريلنننننننننون  ألنَّ جننننننننننوم 

و الدَّولة الغربيَّة ورمو هنا وهنم اإلسالموفوبيا ااقيقيون هم القادة والس ياسيون  عريل
  ونالد ورام بمن أعل   املستويات يف الدولة  وال أدعَّ عل   ۤذلَك من تصنرحيات 

                                                           

 42ن اال نْي   1241ن  ريدة الشر  األوسط ن لندن ن العدد  حم ة منسقة ومتعصبة:  يم،  تيبن [ 11]
 .م4220أتسط، / لب 42مجادى اآلخرة املوافا لن 

اال نْي ن ا  يرة نك ن برنامج املرصد ن  وأط   مستعد ل قتا .. سالموفوبياعو ة اإل: برنامج املرصدن [ 15]
 .م5/4/4245املوافا  -هن  41/0/4106

الطريف امللفك أن اليسار هو الذي حيمل لواء العلمانية ويدافع عنها  وۤلكن يف حماربة اإلسالم تنطع ن [ 16]
 .والدفا  قيم العلمانية اليمْي مل الفة قناعاته

 -هن  44/1/4101الريال اء ن ا  يرة نك ن  حرو  افتراضية ؛اإلسالموفوبيا ف  فرنسا: فائ ة مصطف  ن[ 11]
 .م02/1/4240املوافا 
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ننذه التَّصننرحيات الننيت يتعننذَّر  ننح سننبا  الر ئاسننة األمريكيَّننة منننذ سنننة إىل  اآلن  ه  مرشَّ
 .دوانيتهاإحصايها من  ريرما  وحتتاج وقفة  خاصَّة  مطوَّلة  لكريرما وشدَّة ع

مرشننح الر ئاسننة األمريكنني منفننردا  بتصننعيد فوبيننا إلسننالم فقبننل  ورام  بلنني، 
نننح الر ئاسنننة األمريكيَّنننة   نننانأ رينننر منننن عشنننر سننننوات   ب   ات لف ينننوذ النننواع  الت  مرشَّ

ننذه مل  تكننن املننرة . [12]«ا يْياملسننلمْي أسننوأ مننن النَّنن نَّ إ»: قنند قنناع روبروس  ون وه 
 .تارخيه الطويلاألوىل  له وإئا هي   ء  ما 

ولنني، مرشَّننحو الر ئاسننة األمريكيَّننة منفننردون بننۤذلَك بننل الرايسنناء األوروبيننون 
ذه املستشارة األملانيَّنة   أنج يال ميرك لأنفسهم من رطون يف محلة اإلسالموفوبيا وه 

نننيوعيَّة النَّشنننأة والتَّننناريخ  اللو ريَّنننة األسنننرة قالنننك   ة االنت ابنننات األملانيَّنننة يفعشنننيَّ الش 
 أن يتعننْيَّ »: يف مننؤمتر ح هبننا النندققراطي املسننيحيم 4221يوليننو مننن عننام / متننو 
. [11]«من أبراج الكنائ، واضح   بشكل  عل   عدم بناء قباب للمسا د أإىل  ننتبه 

ننابا  ننذه الفننرتة  نيق  وال  س  اركوي وال ننسنن  تصننرحيات الننرَّئي، الفرنسنني السَّ يف ه 
 .ي يهاليت حياوع فيها العودة إىل  قصر األل

األمنننر ال يتوقنننف عنننند الريسننناء واملرشنننحْي للرئاسنننة يف أمريكنننا وأوروبنننا بنننل 
عنننندما تصنننندُر . يصنننل األمنننر إىل   بنننن املسننننيحيْي يف العنننامل بابنننا الفاتيكننننان ذاتنننه

اإلساءة إىل  اإلسالم وتشويهه وشنيطنته منن أعلن   وأ نرب ش صنيَّة  دينيَّنة  مسنيحيَّة  
                                                           

وتناقلتها و االت أنباء زتلفة  عرب حمطة تلف يون  ريستشان برود استينن نيتوورر اليت قلكهاو ان ذلك ن [ 12]
هن املوافا 2/1/4140األربعاء ا  يرة نك ن ن  لناييينواعظ مسيح  أمري   يمب  المس مين با: و رينة
 .م40/44/4224

ن  ن حر ة التوحيد واإلصال  موقع اإلسالمن  !مجد ا  .. الخوف من أس مة أوروبا: حممود سلطانن [ 11]
املسلم أون الين   :وهو منشور يف أ رير من موقع إلكرتوذ منها مريال  . م4221مارس /لذار 21  األربعاء
 .  وتنمهارامل تص
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ألة عابرة  وال  لة لسان  وال سوء فهنم  ال قكنن يف العامل فال يكن عدا ۤذلَك مس
إال أن تفهم يف سيا  مأسسة اارب عل   اإلسالم  مأسسة فوبيا اإلسالم  ففي 

علنننن   )م اقتننننب، 4226حماضننننرة  عننننن اإلقننننان والعقننننل بأملانيننننا يف منتصننننف أيلننننوع 
ننادسا بن  دي ت»( أسنناس ناقننل ال مصنندر  إمرباطننور  تنناب  مننن مقتطفننا   عشننر لسَّ

 سنني  هننو ثننا إال يننأت مل (والس  الت الص  الة ع ي   ) محم  د إنَّ  فيننه يقننوع بي نطنني
 مننننن الننننرَّتنمِ  وعلنننن    .[24]«السننننيف قنننند   اإلسننننالم بنشننننر [22] ننننأمره  إنسنننناذ وتننننن

ننذه عننن يعتننذر بننأن املسننتويات زتلننف ومننن الواسننعة العامليَّننة املطالبننات  اإلسنناءة ه 
 في ديري و األب اإلعالمني هتبنمك مندير عنن صدر الذي والتَّوضيح يعتذر مل فإنَّهُ 

 (يشنأ) مل البابنا نَّ إ» :قناع إذ وأ رينر منرة ثلينون اإلسناءة منن أسوأ  ان لومبار  
 اإلسننالم يصننف مل ولننۤذلك .[24]«العنننف اجتنناه يف يننذهب لإلسننالم تفسننن إعطنناء
 .سيء اإلسالم يف ما  ل  بأنَّ  وا تف    بالعنف

ننننننننننقوِّ العليننننننننننا فمننننننننننن الطَّبيعنننننننننني  ننننننننننذه السا أن يكننننننننننون زتلننننننننننف ومننننننننننا دون ه 
ننننننذا  املسننننننؤولْي يف الدَّولننننننة   مننننننا أبَّنننننننا يف فقننننننرات وفصننننننوع سننننننابقة  سننننننائرن علنننننن   ه 

التَّطنننننننننننراِّ »: الغنننننننننننرار واملننننننننننننهج  فعنننننننننننندما تصنننننننننننر ُ  و ينننننننننننرة العننننننننننندع الربيطانيَّنننننننننننة أنَّ 
وتقنننننوم و ارة  .[20]«اإلسنننننالميَّ يشنننننك ل خطنننننرا  علننننن   ا تمنننننع ومديننننندا  لأمنننننن العنننننام

ة بتبننننننننننف اخلطنننننننننناب ونشننننننننننره وتعميمننننننننننه فنننننننننننحن أمننننننننننام عمننننننننننل  اخلار يَّننننننننننة الربيطانيَّنننننننننن
 ...مؤسَّسا ٍّ ثا يقطع دابر أي  شكٍّ أو تشكيك  

                                                           

 .عل   أساس أن الرسوع حممد عليه الصالة والسالم هو من ألف القرلن باالعتقاد املسيحين [ 22]
 .م41/1/4226ن ا  يرة نك ن اخلمي،  البابا ينتقد اإلسالت ويقتب  دساءة لنبي : و االتن [ 24]
 .املصدر السابا ن ذاتهن [ 24]
 .م4246/ 2/ 41ل  موقع تويرت ن تغريدة يف يوم السبك نقال  عن موقع اخلار ية الربيطانية عن [ 20]
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حيد  نا عن لليَّة ا دمنة أو  جيم  يغب املفكر املسيحيا العرق األمريكي 
 نَّ إ».... ااملنننننة املن َّمنننننة ضننننندَّ اإلسنننننالم  وعنننننن بعنننننض ش صنننننيَّاما يف أمريكنننننا

مننننننن  هننننننان بعضننننننا  ذاألإىل  ائرة اآلن تعينننننند النننننندَّ ( اإلسننننننالم)العننننننرب  ا دمننننننات ضنننننندَّ 
َرى   ة  اليت تشارر مرَّ نفسها ات  صيَّ الشَّ  نذه ن  انك مو هة إ  و ة   راهيَ   يف محلة  ُأخن ه 
نذه واملشنار ون يف . بأ ملنه ودين   ة  مَّ أ ة ضدَّ املرَّ  ة ااملنة هنم عموعنة منن عريلني عندَّ ه 
صنوليَّة  وعموعنة عنا يطلنا عليهنا ينيَّة األا ماعات الد   قادة: فة  متطر   ة  قينيَّ  مات  من َّ 

الننننذين هننننم يف مع ننننم اانننناالت عموعننننة مننننن املعننننادين }سننننالم رهنننناب واإلخننننرباء اإل
نصننار أمننن  وعموعننة مشننرت ة مننن اانن بْي { ينناء زتلفننةأيرتنندون ( واإلسننالم)للعننرب 

ذاعننة وحمطنات اإللف ينون منن قنننوات الت  نفسنها ا موعننة و سنرائيلي حن ب ليكنود اإل
ومن خالع  هودهم املشرت ة  قكن تض يم قصة تفتقر . ..حف وا التوالصا 
 .[21]«رئيسيٍّ  عالميٍّ إ حدأل  إىل  ليل أو ا وهر وحتويلها الدَّ إىل  

والطَّريف الغريب العديب يف األمر هنا  منطقيًّا  وهو املقصود عمليًّا  هنو 
أ إلنننيهم لنننتفهم اإلسنننالم واملسنننلمْي إال أعنننداء أنَّ النننداوع الغربيَّنننة ال جتننند منننن تلدننن

اإلسننننالم أو مننننا قكننننن تسننننميته اليمننننْي املسننننيحي املتطننننرِّ أو مننننن املنسننننوبْي إىل  
اإلسنننالم وهنننم علمنننانيون ال يقل نننون عنننداء لإلسنننالم عنننن اليمنننْي الغنننرق املسنننيحي 

ذا مصادفة   وال أنَُّه  هل  من الدَّولة و  مؤسَّسناما  املتطر ِّ  ال قكن القوع بأنَّ ه 
ا أ رينر منن أن حتصن    إِنَُّه أمر  مقصود  زتار  بعناية   واألمريلة عل   ۤذلَك  ريننة   ندًّ
نننننؤون اإلسنننننالميَّة  منهنننننا علننننن   سنننننبيل املريننننناع أنَّ مستشنننننار اإلدارات األمريكيَّنننننة للشا

ننننفن اإلسننننرائيلي يف   ور  چول    دوللمعلومننننات عننننن اإلسننننالم واملسننننلمْي هننننو  السَّ
                                                           

 42ن اال نْي   1241ن  ريدة الشر  األوسط ن لندن ن العدد  حم ة منسقة ومتعصبة:  يم،  تيبن [ 21]
 .م4220أتسط، / لب 42مجادى اآلخرة املوافا لن 
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ننننننؤون 4220يف  ن      تن ي      اهوأمريكنننننا واملتحنننننندأل باسننننننم  م بوصننننننفه خبنننننننا  يف الشا
ووم  ا  اإلسننالميَّة وهننو مننن هننو يف العننداء لإلسننالم واملسننلمْي  وبعننده َحنن َّ  اآلن 

إِنَّننُه قننائم علنن   فلسننفة االستشننرا  الننيت ... فري  دمان وبرن  ار ليب    وبرن  ار ل  وي 
  ففننني رأسنننهم صنننورة  ال [25]«االستشنننرا »يف  تابنننه    س   عيدد وار صنننوَّرها بدقنننة 

َنا يريندون تغينن العقنل الشَّنرقي ليكنون مرينل الصانورة النيت رمسوهنا  يريدون تغينهنا وإئَّ
 .هم عن الشَّر 
 خاتمة

مننا قدمنننه مننن هنننا لنني، إال استعراضننا  مننو  ا  عننابرا  تننن مطننوع اقيقننة أنَّ 
اإلسننالموفوبيا إئننا هننني محلننة األن منننة  ااملننة علنن   اإلسنننالم حتننك وفننو  سنننقف

مل نلدأ إىل  التَّوساع  يف حقيقنة األمنر  ألسنباب . ة باملطلا أو عل   حنو  عامٍّ الغربيَّ 
 : ال ة عل   األقل

أو ننا أنَّ شننواهد املأسسننة واألدلننة عليهننا مو ننودة بكريننرة يف فصننوع البحننو 
َرى   لها تقريبا     اأُلخن

 ع يستحاا وقفة  خاصَّة  مطولة  مستقلة   والرياذ أنَُّه ميدان واس
 .ر حقيقة املوضو والريالو أنَّ يف ما قدمنا صورة عامَّة شبه  افية لتصوا 

 

                                                           

عام م  والعربية األوىل 4111عام  باإلنچلي ية  وىلطبعته األن صدر يف  االستمراق: دوارد سعيدإلد تور ان [ 25]
  الرت ية  يطاليةاإل  سبانيةاإل ملانيةاأل  الفرنسية :تسع لغات ِإىلتر م قل من  الأل سنوات أيف م  و 4124
 .وأ ار ضدة عاملية واسعة وحرر السوا ن والريوابك الريقافية. العربية  اليابانية  املالي ية  الفارسية
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منذ حنو عشر سنوات مسعك 

يتحدأل عن  محمد عمارةالد تور 
جتربته يف مؤمتر حوار األديان يف لقاء 

ساس هي نقطة ااوار األ: قاع. تلف يوذ
ذا  َ األديان  و ان ه  االحرتام املتبادع بَنْين
موضع توافا ا ميع  ووصلنا إىل  
ذا االحرتام  األساس الذي ينبف عليه ه 

... املتبادع هو اعرتاِّ األديان ببعضها
هنا توقف العمل وانته   رفضوا 

 .االعرتاِّ باإلسالم عل   أنَُّه دين

 تمهيد
نننذه هننني نقطنننة االنطنننال  النننيت يصننن ا مينننع يننننادي . دم هبنننا اانننوار دائمنننا  ه 

 يننف قكننن أن . بنناالحرتام املتبننادع ول كنننَّ فريقننا  يننرفض االعننرتاِّ بنناآلخر أساسننا  
َ طرفْي أحدمها ال يعنرتِّ بناآلخر  لنه منن أصنله إىل   يكون هنا احرتام متبادع بَنْين

 فروعه؟
قكن  مشكلة الشر   مشكلة اإلسالم أنَُّه يعرتِّ بالغرب ول كنَّ الغرب ال

إذن عن . أن يعرتِّ به  اإلسالم والشر  يقبال الغرب ول كنَّ الغرب ال يقبل هبما
َ الريَّقافنات بتحند ون؟ عنن أي  َ األديان يتحدَّ ون؟ عن أي  حوار  بَنْين أي  حوار  بَنْين

َ ااضارات يتحد ون  .حوار بَنْين
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ء أشننننن إىل  هنننننا إىل  أنَّ سننننالطْي الشننننر  ومفكريننننه أ ريننننرهم طبننننوع  وفننننا
ننننذه النننندعوات الطنانننننة للحننننوار مننننع   يسنننننون يف ر نننناب الغننننرب ويبتنننندعون مريننننل ه 
َ ااضارات تلبية للطروحات الغربية الكاذبة واستدابة  ا  وال  الغرب  للحوار بَنْين

وتقننننوم الشننننعوب بالتطبيننننل والتنننن من . يفكننننرون يف حقيقننننة ااننننوار وطبيعتننننه ولفاقننننه
 .لدعوات  عمائهم من دون تفكن أيضا  

ننننننن انننننننوار  محم       د خ       اوم ذه الننننننندَّعوات دعنننننننوة النننننننرئي، اإلينننننننراذ منننننننن ه 
ا تشنننننف  خ     اوم ااضنننننارات النننننيت را  الكريننننننون يطب لنننننون وي م نننننرون  نننننا و نننننأنَّ 

ننننذه األطروحننننة علنننن    مننننا عدنننن  عننننن ا تشننننافه عبنننناقرة الننننذرة  ودعيننننك ملناقشننننة ه 
م فيمنننننننا أذ نننننننر  مفرتضنننننننْي أذ سنننننننأطبل وأ منننننننر  نننننننا 4222التلف ينننننننون يف عنننننننام 

ب التَّطبينننننننل والتننننننن من  ول كنننننننفَّ رفضنننننننتها بشننننننندة  األمنننننننر اذيل أ نننننننار مرينننننننل أسنننننننرا
 .استياء الكرينين حينها

 .أنا لسك ضدَّ ااوار مطلقا   اآلخر هو ضد ااوار
أنا لسك ضدَّ احرتام  النرأي اآلخنر  ول كننَّ اآلخنر يريند أن حننرتم رأينه وهنو 

 .يرفض احرتام رأينا
ااضارة اليت تريد أن أحرتمها بب  أنا لسك ضدَّ حوار ااضارات  ول كنَّ 

 .أن حترتمف
ننيا  نشننرت يف األتلننب  ننذا الس  ننذه  بضننع مقنناالت يف ه  علنن   أي  حنناع  ه 

َ عنام  . م حسنب التَّنواريخ املرقونننة أدىن عننوان  نلٍّ منهننا4224م وعننام 4111بَننْين
 َ وهنننني اسننننتكماع ملننننا سننننبا الكننننالم فيننننه وملننننا سننننيأ  مننننن ا يننننار وهننننم ااننننوار بَنننننْين

 .ضاراتاا
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 (26)احترام اآلخر واجب ولكن
إذ أحننننرتم : أدفننننع حيننننا  َثنننننا  لتقننننوع يل»: عننننندما قنننناع  ي    درو  مل خيطنننن
لَك أنَّ احرتام اآلخر واحد  من أبر  مؤش رات الوعي ااضاري  . «حريتك ورأيك ذ 

ننلور ااضنناري  الننذي ينننعك، علنن   ا تمننع واألمَّننة بكننل  مسننتوياما وميننادين  والسا
وانفعا ا  الفرديَّة وا معيَّة واملؤسَّساتيَّة  االقتصاديَّة واال تماعيَّة والسياسنيَّة  فعلها

 ...واألخالقيَّة وا ماليَّة
ننر   إنَّ احنرتام رأي اآلخنر وموقفننه يف حقيقنة األمنر لنني، دعنوى يطلقهنا مفك 

إننََّهننا عارسننة   ...أَو مسننؤوع   وال قننرارا  يقننر ه أديننب  أَو صننحايفٌّ أَو ناقنند  أَو مسننؤوع  
األمَّننة  أفننرادا  وروحننا  مجعيَّننة  مننن خننالع  نضنناع   ننادٍّ / مسننؤولة  يصننل إليهننا ا تمننع

األمَّة / فاعل  مسؤوع  عل   زتلف املستويات واألصعدة وامليادين لالرتقاء با تمع
التَّطبيقننني   منننن حالنننة التَّ لنننف إىل  التَّطنننوار والتَّقننندام  العلمننني  والعملننني   النَّ نننري  و 

ننننعوري  والالشننننعوري األمَّننننة  نننن ءا  / لتصننننبح ااالننننة ااضنننناريَّة  ننننذا ا تمننننع... الشا
صنميميًّا منن طبيعتنه وتر يبتننه املكتسنبة النيت لنن يكننون منن السَّنهل أبندا  جتاو هننا أو 

 . (21)جتاهلها  أو َح َّ  حماولة التَّفكن يف التَّنا ع عنها أو زالفتها
تسبة أو الطَّبع املكتسب طبع  ان   وال يكتسب الطبنع ليصنبح الطَّبيعة املك

ننذا هننو   ن ءا  مننن ا ِبلَّنة إال بعنند سننورة طويلننة و هناد  طويننل   قند يكننون صنعبا  وه 
ننذا ا هنناد أو الن ضنناع هنني يف . األتلننب  وقنند يكننون سننهال  وهننو األقننل وسنننورة ه 

                                                           

ذا املقاع  26 ن  ريدة البعو ن دمشا  المنظومة ا خالقية ف  احترات الرأ  والرأ  اآلخر: حتك عنوان ن نشر ه 
 .م4221 انون األوع 1/ هن4145شواع  46ن اخلمي، 44126ن العدد 

ن الكالم هنا وفيما يتبعه يف موضوعه  الم يف البنية اال تماعية أو ااضارية الواحدة  وهو أمر مفرت  عن   21
 .ارسة ال طلبا   فاملطلوب أن يكون حوار ااضارات واألمم هب ذه الطريقةحوار ااضارات ع
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من األمَّنة واألمَّنة بأفرادهنا حقيقة األمنر فاعليَّنة اإلنسنان ضنمن ا تمنع وا تمنع ضن
... ومجاعاما يف سيا  تصويب اخللل وملء النَّقص وتصحيح اخلطأ وقهر الفساد

األمَّنننة منننن خنننالع صنننناعة مقو منننات القنننوَّة وحماربنننة / علننن   طرينننا بنننناء قنننوَّة ا تمنننع
ذه القوَّة  .معيقات بناء ه 

لك عننندما قنناع  ننهن الَّننذي افتتحنننا بنن  ي  دروولننذ  ه مقالنننا مل يكننن قولننه الشَّ
ننذا املطلننب هب ننذه الفدا ننة مطلننب  أننناذٌّ مننن  يعننف أن حُتننرتم حريَّتننه الفرديَّننة ألنَّ ه 
 هة  أوىل   ومنبرينا عنن عقندة نقنص واضنطهاد منن  هنة   انينة   ومنطنو  علن   ننو   
ذه التَّضحية أمام  ل  فرد    من الغباء من  هة   الرية  ألَنَُّه هب ذا املعىن سيضطر إىل  ه 

نننذا اآلخنننر عنننن تنطبنننا   ي   درووال أظننننَّ أبننندا  أنَّ ... يقابلنننه َحننن َّ  حي ننن  بننناحرتام ه 
نننذه األوصننناِّ  أو علننن   األقنننل التَّننناليْي نننا الَّنننذي دفنننع فيلسنننوفنا إىل  . علنننيهم ه  وإئَّ

ننليب املننرتد ي وإرادة  االسنتعداد لنندفع حياتننه َثننا  الحننرتام حريننة اآلخننر هنو واقعننُه السَّ
نذا املواقنع لالنتقناع بنه إىل  واقنع  أفضنل وأمسن  هنو واقنع التَّحضانر االنقالب عل    ه 

والتقدام الَّذي يعرِّ  لا واحد  فيه  يف حيرتم حرية اآلخرين  ويكون نصيب  ل  
ننذا الواقننع هننو الواقننع الَّننذي يرتقنني فيننه مسننتوى . واحنند  فيننه أن حيرتمننه اآلخننرون ه 

األمَّنننة إىل  مسنننتوى إحسننناس ا مينننع / النننوعي الفنننردي العنننام  وتسنننمو رو  ا تمنننع
 .ثسؤوليامم  لا واحد  منهم جتاه نفسه وتنه وعتمعه وأمته

قسننننبة  صننننغنة  نسننننتنتج أنَّ عتمعنننننا وأمتنننننا بعينننندة عننننن مسننننتويات الننننوعي 
واملسننننؤوليَّة هننننذه الَّننننيت تسننننمح أو تفننننرض أن نسننننمي عتمعنننننا عتمعننننا  متحض ننننرا   

ننقا بنن ننيَّارات بنندع فالتَّحضاننر لنني، سننكن الشا دع اخليننام  وال ر ننب الفنناره مننن السَّ
ا مننناع  وال اسنننت دام  نننل  منننا يسنننت دمه ا تمنننع املتحض نننر منننن وسنننائل وأدوات 

لنَك  لنه باليند بندع اسنتناده واسنتهال ه منع امنتالر ... وتقانات نا هنو صننع ذ  وإئَّ
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لننننَك أو صنننننعه ب االتكنننناع األرضننننيَّة املنتدننننة   ننننذا اإلنتنننناج والصنننننع ولنننني، إنتنننناج ذ 
 .والتوا ل واالعتماد عل   اآلخرين

لَك  ان ا تمع متحض را  متقدما   وتكاملك له أسباب ااضارة  إذا حتقَّا ذ 
لننَك يف البننىن النفسننيَّة واال تماعيَّننة  والقننوَّة يف بننناه امل تلفننة واملتعنند دة  وانعكنن، ذ 

نذه ال نا يصنح القنوع إنَّ ه  بنىن النَّفسنيَّة واال تماعيَّنة للمدتمنع وأفنراد ا تمنع  أو ُرثَّ
ذا املستوى منن وعني ا تمنع األمَّنة / للمدتمع وأفراده تكون هي الَّيت قادت إىل  ه 

وتكنننون منننن َاَّ قننند انصنننقلك وصننننعك وعيهنننا ااضننناري  النَّفسننني واال تمننناعي 
 ...واألخالقي ا مايل واالقتصادي والسياسي

أمتنا أبعد ما يكنون اآلن عنن / تمعنامن البداهة ثكان مرَّة   انية أنَّ رو  ع
ننذا املسننتوى مننن الننوعي لننَك  لنندا  للننذَّات  وال رييننة معصننوبة العينننْي  . ه  لنني، ذ 

ا هو الواقع الَّذي يتعذَّر عل   من يقرأه أن يقوع تن ذ لكَ   .وإئَّ
لَك؟  ماذا يعف ذ 

لَك تسوين اخلطأ؟  هل يعف ذ 
قننني مسنننتوى النننوعي ااضننناري هنننل يعنننف القبنننوع باسنننتمرار اخلطنننأ ريريمنننا يرت

 للمدتمع واألمَّة؟
لننَك لنني، باملعضننلة   ااقيقننة إنَّنننا أمننام مشننكلة  قنند يصننعب فهمهننا ول كنننَّ ذ 

وَحن َّ  نتدناور أيَّ مشنكلة ال . وهي أنَّ فهم ااالنة أو ال ناهرة ال يعنف القبنوع هبنا
اع  منننن وفهنننم ال ننناهرة وتفسننننها لننني، تسنننويغا   نننا قننن. بننندَّ لننننا بداينننة منننن فمهمنننا

َ التَّفسن والتَّسوين َ الفهم والقبوع  وبَنْين  .األحواع  إال ملن أراد أن يساوي بَنْين
انطالقننا مننن فهننم واقننع عتمعنننا قكننن أن نفهننم ملنناذا يغيننب احننرتام اآلخننر 

وملاذا يرى أيا واحد  منا  مع ... واالعرتاِّ به وقريَّته يف املوقف والرأي واالعتقاد
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لَك رأيننه واعتقنناده  حفنن  االسننتريناءات وهنن ي نننادرة  أنَّ موقفننه هننو الصَّننحيح و ننذ 
ول كنَّننا جنند مضاضنة  منن حماولنة أي  . فيما  لا من عداه علن   خطنأ وضنالع  مبنْي  

ألنَّ الفر   بنن  ... واحد  أن يفرض قناعته عل  تنه فرضا  بأي طريقة من الطر 
َ فننرض رأيننك وموق َ عنندم االعننرتاِّ بنناآلخر وبَنننْين ففنني ااالننة . فننك عليننه فرضننا  بَنننْين

األوىل   حالننة عنندم االعننرتاِّ بنناآلخر  حنننن أمننام نننو   مننن االنغننال  علنن   الننذَّات 
والتَّقوقع عليها  أمَّا يف ااالة الريانية  حالة فرض املوقف عل   اآلخر  فننحن أمنام 

ع  هنا حننن أمنام املنطنا الَّنذي ال يغنن منن واقنع إىل  واقن. اعتداء صريح عل   اآلخر
لخنننر  هنننو ذاتنننه يف ا تمنننع املت ل نننف وا تمنننع املتحض نننر  عنننند الكبنننن والصَّنننغن  
لك ال حنتنناج إىل  معدنن ة لفهننم أنَّنننا إذ نفننرض أو ال نقبننل إال أن نفننرض رأينننا  ولننذ 

نا نقنوم باعتنداء علينه ألنَّننا ئنارس فعنال  إ راهيًّنا علن   اآلخنر وعلن   . عل   اآلخر إئَّ
لننكَ  ننذه ال َّنناهرة  الننرَّتنِم مننن ذ  جننندنا يف صنندرنا مننن الرحابننة مننا يكفنني السننتيعاب ه 

 .وفهم نفسيَّة صاحبها ومنحه األعذار يف ذ لكَ 
ننا هننو  ننذا الفهننم والتمنناس العننذر ال يعننف القبننوع هب ننذه املمارسننة وإئَّ ول كنننَّ ه 
مو ننننب للعمننننل علنننن   االرتقنننناء ثسننننتوى الننننوعي مننننن أ ننننل الوصننننوع إىل  الننننوعي 

ي يسننتوعب فيننه ا ميننع بعضننهم بعضننا   ويننؤمن فيننه ا ميننع ققننو  ااضنناري  الَّننذ
ننذا اإلقننان قننا  اآلخننر هننو يف حقيقتننه و ننوهرة إلنن ام لأخننر  بعضننهم بعضننا  ألنَّ ه 

 .باإلقان ققي
لننَك  ل نه وأمريالننه ون ننائره والتمسنننا لنه العننذر تلننو العننذر أو  ولكنن إذا قبلنننا ذ 

قكننن قبولننه يف أي   مننان وأي  مكننان  بننل يف أي   قبلنننا لننه عننذرا  واحنندا  فننإنَّ َثَّننة مننا
ذا الَّذي ال قكن القبوع بنه بنأي  حناع  منن األحنواع هنو أن . واقع عقليٍّ عكن   وه 

والعمل   نعدَّ السن يف ر اب العدو  عل   صراحة العدو يف عداوته ووضو  ذ لكَ 
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لنَك وإن قلنك شندته أو  ومريل ذ  . هو البطولة والعمل املشر ِّ... بأوامره وتعليماته
منننأ ورين أو ...  رينننرت أن نعننندَّ العننناملْي أو السننناعْي ملصنننلحة عنننتمعهم وأمنننتهم

نذه  لنَك منن ه  نا عمنالء للسانلطة  أو تنن ذ  مسيسْي أو ر عينْي أو مت لفنْي أو ُرثَّ
 .السلسلة الدالليَّة املتقاربة املعىن واملتداورة الداللة
بعنننالن املنننرء حنننائرا  حننننة االنننيم و . أمنننران  المهنننا يضنننعان لعقنننل يف الكنننف

 .ااكيم الَّذي ضاقك لديه الفكرة وانعدمك عنده اايلة
ننا أمَّتنننا وحنندها الَّننيت متتعننك هب ننذه ال نناهرة  ظنناهرة متدينند العمالننة للعنندو  ُرثَّ

و نندنا مننع ا يننار الدَّولننة اإلسننالميَّة علنن   أينندي املغننوع . وإدانننة اإلخننالص لأمَّننة
وهننا هنني اليننوم تنبريننا بقننوَّة يف عاملنننا العننرق  . دحننا  مننن ال مننانوالتتننار  واسننتمرت ر 

املعاصنننر  َحننن َّ  تكننناد تكنننون ظننناهرة  عامَّنننة  نلتمسنننها يف سنننلو ات   ريننننة  ومواقنننف  
 رينة  ولأسف الشَّديد فإنَّ وسائل إعالمنا ذاما دون تنها تتعامنل منع املوقنف 

ننذا األسنناس  وسننائل إعالمنننا الع ربيَّننة الرمسيننة وتننن الرمسيَّننة الَّننيت ال واألفكننار علنن   ه 
نعننرِّ مننن وراءهننا ومننن أمامهننا تصننور  وبكننل  فدا ننة  ووقاحننة   املننأ ورين الننذين 
ينفننذون التو يهننات واملصنناة األمريكيننة واإلسننرائيلية بننأننَُّهم النندققراطيون  أنصننار 

ي يندون عنن  حقو  اإلنسان  دعاة العدالنة  قريلنون النرأي العنام َحن َّ  ولنو  نانوا ال
ننننلور يصنننورون بننننأننَُّهم ظالميننننون  ... نسنننة باملئننننة نننذا السا فيمنننا الننننذين يرفضننننون ه 

ننلطة  ننناطقون بلسننان السننلطة  رعننا   دمهنناء  ال قريلننون  متطرفننون  مننأ ورون للسا
لَك عل   الرَّتنِم  الرَّأي العام َح َّ  وإن  انوا قريلون أ رير من تسعْي باملئة  يقولون ذ 

 ...منهم
ننننذه  ننننك يف السنننننوات العشننننر األخنننننة بكريننننرة  مقرفننننة  وتنننندعو ه  ال َّنننناهرة تفشَّ

لننَك  رينننا  منننذ مننا قبيننل العنندوان علنن   العننرا  وَحنن َّ  اآلن  لإلمشئنن ا   و ادت علنن   ذ 
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إىل  در ة  بات من الوا ب التَّداعي السَّريع امللح للن ر فيها من زتلف و هنات 
نذه ال نناهرة املنبئنة بناخلراب والنندمارالن نر ومسنتوياته  والعمنل علنن   درء زناط . ر ه 

 .ذلك  أننََّها مو ودة عل   املستويات الفرديَّة وا معيَّة عل   حدٍّ سواء
ال شننننننكَّ يف أنَّ لكننننننل  واحنننننند  حريننننننة الننننننرَّأي واملوقننننننف واالعتقنننننناد والتَّعبننننننن 

وال بنننو  ألحننند  أن قنننارس وصننناية  علننن   أحننند  فيمنننا بنننب أن يقنننوع أو . والسنننلور
نننذه اارينننة مصنننونة  وحمصَّننننة  أو ... أو ينننرى أو يعتقننند يفعنننل ول كنننن مهمنننا  اننننك ه 

نننذه ااريننننة وصننننيانتها  ومهمننننا  انننننك طبننننائع  مهمنننا  ننننان مننننن الوا ننننب حتصننننْي ه 
فننإنَّ ََثَّننَة حنندودا  ولفاقننا  ال بننو  جتاو هننا ... الفلسننفات الَّننيت تنندعو إليهننا وتُنَن  ننر  ننا

َها تقود ا تمع اإلنسناذ إىل  هاوينة  ند  خطننة  وال تعديها وال االعتداء عليها ألَننَّ 
 .و د  سحيقة  إن مل تتعذَّر النَّداة منها فمن املتعذَّر الش فاء من ل ار صدمتها

إنَّ عدم االعرتاِّ بو ود ضوابط وحدود ارية االعتقاد واملوقنف والسانلور 
ع اإلنسنان إىل  مهما  انك طبيعنة منا يقنف منراء الو نود  لنن يعنف حتنو ... والفعل

هبيمننة وحسننب  ولننن يعننف جتننرده مننن إنسننانيته وحسننب بننل سننتحوع إىل   تلننة مننن 
 .الشَّر  ال حدود  ا وال لفا 
. أخذ اإلنسان العقل من املالئكة والغري ة منن ااينوان»: يقوع عامَّة الناس

ن وإذا تلبتنه الغرين ة  نان أشند هبيمينة من. فإذا تلبه العقل  ان أفضل منن املالئكنة
 .«اايوان

ذا القوع  بغض   النَّ نننننننننر عمنننننننننا إذا  نننننننننان هننننننننننار مالئكنننننننننة أم ال  فنننننننننإنَّ  ه 
هننننذا القننننوع يفننننتح لنننننا لفننننا  إدرار مننننا يننننؤد ي إليننننه عنننندُم و ننننود ضننننوابط للحريننننة 

ألنَّ املنننننننالر يف التَّصنننننننور الننننننند يف يشنننننننبه أ رينننننننر منننننننا . بكنننننننل  معانيهنننننننا ومسنننننننتوياما
ذي وضننننع لننننه ال حيينننند عنننننه وال يشننننبه اااسننننوب الَّننننذي يعمننننل وفننننا الربنننننامج الَّنننن
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لَك شننننننأن اايننننننوان فإنَّننننننُه يعمننننننل ثو ننننننب . يبتعنننننند  وال يقتصنننننند وال بنننننندد و ننننننذ 
الغريننننن ة الَّنننننيت تعنننننادع برنننننننامج املنننننالر  يأ نننننل ويشننننننرب ويننننننام ويصنننننحو ويسننننننفد 

بنننننننل نكننننننناد نلمننننننن، عننننننننده ضنننننننوابط . وينننننننتالقح ضنننننننمن برننننننننامج تريننننننن ي حمننننننندَّد
أمَّنننننننا اإلنسنننننننان إذا طلَّنننننننا . ضنننننننة  أخالقيَّنننننننة تري ينننننننة تضنننننننعنا أمنننننننام تسنننننننايالت  عري

 ...!!الضوابط واادود فإنَُّه سي رج عن اإلنسانية واايوانيَّة معا  
ننننننننذه الضَّننننننننوابط واانننننننندود  يف حقيقننننننننة األمننننننننر  منطقيَّننننننننة  ال حتتنننننننناج إىل   ه 

ننننننننديد فننننننننإنَّ أمتنننننننننا يف وقتنننننننننا .  هننننننننود  أو معدنننننننن ات  ال تشننننننننافها ولأسننننننننف الشَّ
صننننننارت عننننننا  ة عننننننن إدرار البننننننداهات  اااضننننننر فقنننننندت بوصننننننلة املنطننننننا َحنننننن َّ  

الَّنننيت ال يعدنننن  عنننن إدرا هننننا إال منننن اختلننننك قنننواه العقليَّننننة وخر نننك عربننننة عقلننننه 
نننننكة مشنننننبوها  ومننننندانا  ... فبنننننات الصننننناد  والنننننويف وامل لنننننص واألمنننننْي!! عنننننن الس 

ننننننار  . ومنبننننننوذا  وحمقننننننودا  عليننننننه فيمننننننا صننننننار امل نننننناد  والكننننننذوب وامل اتننننننل والسَّ
ننننندا  واملقننننندام وصننننناحب اا نننننوة الَّنننننذي  هنننننو... واخلنننننائن والغننننندار البطنننننل والشا

 .تتهافك عليه التقري ات والتكرقات واملكاف ت
نننننننذه واحننننننندة منننننننن صنننننننور عتمعنننننننننا وأمتننننننننا يف العصنننننننر النننننننراهن  القننننننننرن  ه 

فكيننننف سننننيكون . وصننننور السننننوء والننننرداءة  رينننننة  نننندا  ريننننن. ااننننادي والعشننننرين
ننننذا معننننىن قكننننن أن يكننننون  ألمتنننننا مسننننتقبل؟ وبننننأي   املسننننتقبل؟ ومننننا هنننني معننننامل ه 

ذا   املستقبل؟ه 
ول كنننننن ينبغننننني أال يغنننننادر التفنننننايع أذهانننننننا وسنننننلو اتنا . أعنننننذر املتشنننننائمْي

لَك عل   بذع أقص  الطاقات وا هنود لتدناو  األ منة . وأفعالنا وبب أن حيف نا ذ 
 .واالرتقاء بإنساننا وأمتنا
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 (22)هل تصلح األمم المتحدة؟
نذا د عنا   وسنحابة الن صنف األخنن منن قرن   امل يلو   بيديه مو  القنرن هني ه 

ننذه عمننر األمننم املتحنندة   ا يئننة الننيت أسسننك إ ننر ااننرب العامليَّننة الريَّانيننة لتكننون ه 
لتكننون األم الننريوم …  اَاَكننَم  واحملننا م  واملنتصننف للم لننوم  والننرَّاد  للحننروب

نعهم مننننن النننيت تننننذود عننننن ضننننعاِّ أوالدهننننا وتنتصنننف  ننننم  وتننننرد  أقوينننناءهم ومتنننن
ذا فهل أدَّت …  التَّدف  وحتلَّ التَّنا عات فيما بينهم  الدَّور؟ه 

ا مل تفعل شيئا  من عل   ال نصادر  املطلوب  وال نكون متسرعْي إذا قلنا إ َّ
لنننَك  لنننَك أبننندا   وال تنننرو يف ذ  نننذه ألنَّ ذ   ا  األهنننداِّ النَّبيلنننة ال تعننندو  و نننا أهننندافه 

 ننننا متامننننا  هنننني حتصننننْي األقوينننناء ومتيينننن هم وتع ينننن  شننننكليَّة تغطنننني أتراضننننا  زالفننننة 
ننذا هيمننتهم  ومحاينة الضانعفاء ثنا يتناسنب مننع مصناة األقويناء وخيندمها   وعلن   ه 

نر تناريخ  ننذه األسناس قكنننا أن نفس  ا يئنة الداوليَّنة وقرارامنا وتندخالما يف زتلننف ه 
إىل  ولسننننا قا نننة . مرهنننااللح نننة الرَّاهننننة منننن ع بقنننا  العنننامل مننننذ تأسيسنننها وحننن َّ  

تعنننداد جتلينننات اال دوا يَّنننة النننيت يعرفهنننا أقنننلا النننناس اهتمامنننا  بالسياسنننة  بنننل أ رينننر 
إنَّننه ضننرب … النَّنناس  هننال  يف السياسننة  وال سننيَّما يف عاملينننا العننرق واإلسننالمي

  والبوسننننة (12)  وليبينننا(21)منننن الفضنننوع أن ننننذ  ر بالقضنننية الفلسنننطينية  والعراقيَّنننة

                                                           

ذا املقاع حتك عنوان  22  122ن العدد  ن بنوت  ريدة العهد يف أمم متحدة ل قرن الحا   والعمرين: ن نشر ه 
 ا مم: وهو أصال  مقتطفات من  تاق .م4111لذار  40 هن املوافا لن4141ذو القعدة  41ن ا معة 

 .م4110ن دار الفتح ن دمشا ن  المتحدة بَ ْيَن االستقال  واالستقا  والترميم
لَك  ان   21 ن املقصود مشكلة حصار العرا  ال امل الذي قتل حنو مليون إنسان إ ر أ مة ا تيا  الكويك  و ل ذ 

ذا املقاع بأ رير من أربع سنوات  .قبل احتالع الكويك الذي  اء بعد نشر ه 
 .نا أ مة لو نق وملحقاما والتلفيقات وحصار ليبيا واارب والعدوان األمريكي عليهان املقصود ه  12
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زتلنف علن     و وسوفو  والتَّطفنل األمريكني الندائم (14)  وأفغانستان(14)رسكوا 
 …دوع العامل  و ذلك التَّطفل السوفيا  سابقا  

ننذه إصننال  إىل  املشننكلة ااقيقيَّننة هنننا هنني أنَّ النندَّعوات  ا يئننة مل تننأت رد ه 
 قنل  فعل عل  مسلسلها املشْي منذ تأسيسنها أو لنقنل تنن املشنرِّ أو اخللنيب يف أ

ننناد السنننوفيا   تقننندير   نننا  اننننك انعكاسنننا  مباشنننرا  لسنننقومي االحت  حماولتننننا َحننن َّ    وإئَّ
ذا سعينات مل تبتعد عن اقة اليت قدمناها مع مطالع الت  بَّ السَّ   .يا الس  ه 

با يننننار االحتنننناد السننننوفيا  وقبلننننه تننننداعي املن ومننننة االشننننرتا يَّة ال  لننننبعض 
تيدي بعنننوض منننا  نننان يشنننغله االحتننناد السنننوفيا  الننندوع إمكانينننة لعنننب دور اسنننرتا

مقعند دائنم يف علن، األمنن الندويل  عل   فكانك مطالبة أملانيا واليابان بااصوع 
َرى  علن   األمر الذي حرَّض بعض الدوع . مقرتن قا  النقض   املطالبنة بعدالنة اأُلخن
نننذا التَّمريينننل القننناري يف  ا نننند ومعهنننا ا لننن، فكاننننك مطالبنننات مصنننر ونيدنينننا و ه 

ويف الوقك . ما البا ستان واألر نتْي والربا يل والكامنون حدٍّ وإىل  اليابان أيضا   
مون أطروحنات ذاته  ان املت وفون من  ور التفنرد األمريكني يف قينادة العنامل يقند  

أقرب ما قكن منن النَّ اهنة يف إىل  ترت   يف عملها حوع الوصوع  زتلفة   ة  إصالحيَّ 
لَك منل منع  نل الندوع واملشنكالت  فناقرتحوا التَّعا إنشناء  ني  خناصٍّ بناألمم لنذ 

علن   يف أنَّ املهنيمن األوع  استقال ا من  ل  هيمنة  وال شكَّ إىل  واملتحدة ودعوا 
ذه   .ا يئة هو الواليات املتحدة األمريكيَّةه 

                                                           

ن املقصود هنا ا  رة اليت ارتكبها الصرب ثسلمي البوسنة وا رسك بتواط  عاملي مكشوِّ ثا فيه األمم   14
 .املتحدة ذاما

اإلعالمية واالقتصادية عل   طالبان قبل ت و ن املقصود هنا العدوان السوفييت عل   أفغانستان اَّ اارب   14
 .م4224أفغانستان عل   خلفية احداأل ااادي عشر من أيلوع امل عومة يف 
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متامنننا    بنننا  لآلمننناعالواقنننع مل يكنننن ملبينننا  للطمنننو  أبننندا   بنننل  نننان زي  ول كننننَّ 
ننذه فاسننتئريار الواليننات املتحنندة با يمنننة  اليننأس مل ول كنننَّ ا يئننة  ننان حمبطننا   علنن   ه 

النراتم منن حتوينل مطلنب املقعند الندائم منن  امنل فعلن   . النافوس أبندا  إىل  يتسرب 
النراتم منن إحبنامي فكنرة ا ني  وعلن   مقعد شنكليٍّ للطناحمْي ا ندد  إىل  ااقو  

علن   منن التَّعسنف يف ا يمننة وعل   الرَّتنِم ملتحدة قبل أن تناق   املستقل لأمم ا
ذه  . فإنَّ دعوات اإلصال  ما  الك قائمة  واالقرتاحات ت داد وتتنو …  ا يئةه 

ننة  ة إخننراج األمننم املتحنندة مننن بوتقننة ا يمنننة األمريكيَّننإىل  انطالقننا  مننن ااا ننة املاسَّ
شننبه  تنقيتهننا مننن منن س اال دوا يَّننة أمننر   ألنَّ  خنناصٍّ    أقننوع بشننكل  خنناصٍّ  بشننكل  
مادام األقوياء هم الذين حيددون مسارها  وال يستطيع الضاعفاء أن يفعلنوا  ر  متعذَّ 
 .شيئا  

إنَّ أخطننر مننا تقننع بننه األمننم املتحنندة مننن ل ننام هننو اال دوا يَّننة يف التَّعامننل  
ذه    وعنن قندرة الوالينات عنن ااقنو  االمتيا يَّنة لأقويناء أوال   اال دوا ية نامجنة  وه 

نننننَرى  وع الننننندا علننننن   فنننننرض إرادامنننننم علننننن   املتحننننندة  واألقويننننناء   بالضانننننغوطات اأُلخن
ذا …  ة والعسكريَّةياسية واالقتصاديَّ امل تلفة  الس   ل أ رب عائا وحتندٍّ ما يشك  وه 

ذه أمام أي إصال  يف  وخطر   ٰ   أنَّنهُ بنۤذلَك وأعف . ا يئة أو مشرو  إصال ه   َحتَّ 
ٰ  مخيم  ا   ش  بح االي واجيَّ  ة وخطره  ا س  يظل   ت اإلص  الحات ف  ننَّ ول  و ومَّ   ع   

حقنننو  الضنننعفاء وحرمنننامم وأعراضنننهم منتهكننننة  وسنننت لا . الع   الم بعبا     الثقي   ل
 …العاملعل   األقوياء يفرضون ما يشايون    وسي لا زرتقة  

ذا لي، . إن حدأل اإلصال  وإذا مل حيدأل فلن يتغن شيء  أبدا   ما  تشناي ه 
لَك منطا الواقع والتاريخ هو الذي يقوع ول كنَّ وال يأسا    لك ويربهنه  ذ  ف ننَّ ولذ 
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انتظار أمري ا أو أوربا ل   وص ح ا مم المتحدة بما يحقق العد  أو يدافع 
 .(10)عن حقوقنا ويحص ها لي  دال ضربا  من الوهم وا مل الخا  

 ؟ فما الذي بب فعله إذن
ملتحدة أم مل تصلح لن نستفيد شيئا  أبدا  إالَّ إذا  نا سيان أصلحك األمم ا

ا أصننحاب قننرار حتصننيل حقوقهننا بننذاما ال بغنهننا  و نَّننعلنن    قننادرة   أصننحاب قننوَّة  
لك . فرض ذاتهوعل   فا  عن ذاته الد  عل    قادر   فنإنَّ املطلنوب قبنل أن نفكنر ولنذ 
فنننننرض علننننن    قنننننادرة   إصنننننال  األمنننننم املتحننننندة أن نصنننننلح ذاتننننننا لتصنننننبح قويَّنننننة  يف 

ع  بغنننه ومننن مل ينتَّ . األمننم املتحندة ثننا خيندم مصننااها وحيف هناعلن   إصنالحاما 
 .وعَ  اهللُ به

 (11)وهم الطريق الثالث
ننناد السنننوفيا  هنننو النننذي خلنننط أورا  املنننوا يْي  ال شنننكَّ يف أنَّ ا ينننار االحت 

لننني، ا ينننار االحتننناد كنننن ول  . وا ن واالسنننتقرار العنننامليْية  وأربنننك معننناين التَّنننالدوليَّننن
السنننوفيا  هنننو النننذي أولنننند اخلينننارات والبننندائل املطروحنننة سننننيان  اننننك منننن قبننننل 
األطراِّ املهمَّشة أو احمليدة أو من األقطاب الكربى  وإن  نَّنا ال نسنتطيع إنكنار 

. هاأنَّ  ذا اال يار دورا  يف رفع وتائر طر  البدائل واخليارات من قبل األطراِّ  ل  
لَك   .املبدأ هة أنَّ معاين ااضارة  وإن تغن بناما  واحدة من ذ 

                                                           

ذا الكالم يف  تاق  10 م  4110ن الصادر عام  ا مم المتحدة بَ ْيَن االستقال  واالستقا  والترميم: ن قلك ه 
ذا املقاع  وقبل حنو ر  ذا الكتابأي قبل سبع سنوات من نشر ه  ذه ... بع قرن من نشر ه  وَح َّ  اآلن فإنَّ ه 

 .سيدة املوقف مع  ل امل سي اليت مرت هبا البشرية وخاصة الشر  العرق املسلم
ذا املقاع حتك عنوان  11 الرابع ن  ن علة  الوفا  العرق ن تون، ن  العدد الطريق واحدة والبدائل واهية: ن نشر ه 

 .م4111ا توبر ن / تشرين األوع
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مفهننننوم أو اصننننطال  ااضننننارة متشننننعب األبعنننناد واملعنننناذ إال أنَّ  أنَّ  صننننحيح  
املدلوع واحد   ومن اَّ مهما اختلفك تعريفات ااضارة فإنَّ أحدا  ال يستطيع إنكار 

َح َّ  دفَّة العامل يف مرحلة من املراحل دائما  بالقطب أو املر   الذي يقود  ا مقرتنة  أننَّهَ 
نذه اريخ ذاتنه وعصنوره بااضنارات  وليسنك اقرتنك مراحنل التَّن ااضنارات بنالكرينة ه 

والنذي . أيضنا   حناع   علن   أي     واخلالِّ يف عددها ومسمياما بسيط  حاع  عل   أي  
خنالع ن ننرة  منن االختصننار هنو منا تقنوم ااضنارة بننه وعلينه  ومنن يهمننا هننا  وث يند  

 :ااضارت أو املراحل السابقة  واملرحلة ااالية  قكننا القوعإىل   عدل   
تضنطلع بننه أمَّنة منن األمنم  واحنندة  حضناريٌّ  حامنل   ة  َثَّنة يف  نل  مرحلنة تارخييَّنن

األقل وقلَّما قلَّما  ادت عنن ا نتنْي  ويف األحنواع  لهنا تكنون أمَّنة واحندة ال أ رينر عل   
واملعطينننات  لسنننبا والتفنننو  والرينننادة النننيت تتفننناوت تبعنننا  لل نننروِّهننني صننناحبة قصنننب ا

لك التارخيية املرافقة   أنَّ ااضارة ذ لَك . ما دامك أو تدوم القطبية الرينائية  رينا  قلَّ ولذ 
مصناِّ إىل  ة ة  اليت تقود األمَّنبالدر ة األوىل حمصلة تالقح القوى الصاعدة يف األمَّ 

قيا مصااها  وهي يف احملصنلة متواشندة متما  نة ة من أ ل حتزتلف ضروب القوَّ 
نذه مع مصاة األمة  وااضنارة ثنا هني  نا و يقنة اآلصنرة منع ريينة  ه   ة   ونيَّن  احملصنلة فإ َّ

ننننا ااامننننل الصَّنننن ة  مشوليَّنننن ة الوا ننننب ة واإلنسننننانيَّ لقننننيم اإلبابيَّننننلحيح اد  الصَّننننتعتقنننند أ َّ
َ سننيادما  لك   ريننل للحينناة املريلنن   البشننر بوصننفها األئننوذج األمبَنننْين تسننع  بصننين ولننذ 

منننننن أ نننننل فنننننرض أئوذ هنننننا … زتلفنننننة منننننن العننننندوان  والغننننن و  والتَّنننننأ ن  والضنننننغط
نذا زتلنف شنعوب العنامل  علن    ااضناري   ر  منا يشنهد بنه تناريخ ااضنارات  الشَّننوه 

 .القدس  اليونان وامتدادهم الرومان  العرب  األوربيون  األمريكان
نذه ا  هنا أن نقف عند مصداقية القيم اليت حتملها وال يهمنا  رين  ااضنارة ه 

ألنَّ  نننل أمَّنننه تنطلنننا منننن حقيقنننة صنننادقة بالنسنننبة . أو تلنننك  وأسننناليب تعميمهنننا
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ا  بطال نا  واألدلنة أيضنا  علن   حا  ح َّ ولو اتَّفنا العنامل  لنه عل   إليها  وهي أ َّ
ل املريننننناع  املمارسنننننات سنننننبيعلننننن   أ ريننننر منننننن أن تعننننندا أو حتصننننن   يكفيننننننا منهنننننا  

هنا ول كنَّ … األمريكينة الراهننة النيت تفقنأ عنْي املنطنا والعقنل بتناقضنها وا دوا يتهنا
فون أصنننحاهبا النننذين يتنننأفَّ إىل  ة بالنسنننبة ة والعقالنيَّنننيف الوقنننك ذاتنننه رو  املوضنننوعيَّ 

ذا . مضضا  من عد  اآلخرين عن تقبلها  ة  مهمَّ  خصيصة  إىل  ما يقودنا مباشرة وه 
ألنَّنه هنو النذي  ة هو صاحب اانا  صاحب القوَّ  خصائص ااضارة  وهي أنَّ من 

 نر النَّ   ر عمنا إذا  نان حقًّنا أم ال  وبغنض  النَّ  مضمونه ومعناه  بغض   يعطي اااَّ 
عننن اعننرتاِّ اآلخننرين بننه أو عنندم اعننرتافهم بننه  إذ يكفنني أن يعننده القننوي حقًّننا  

نَرى   بصنيغة   رُ   وأ نر  حناٌّ علن   أنَّنُه ل معنه يتعامنَحن َّ  ولة الع م   وهو هنا الدَّ   :ُأخن
. حوافهنننناإىل  نيا مننننن مر  هننننا ولننننو مننننات امل لننننوم قهننننرا   أو مننننأ صننننراخه النننندا  حننن َّ  

مننن عنندم اعننرتاِّ علنن   الننرَّتنِم بننا هنني إسننرائيل و أمريكننا وأور إىل  ففلسننطْي بالنسننبة 
اِّ ثلكينة العنرب لنه أم فط العنرق  سنيان و ند االعنرت والنن   . الأل أربا  العامل هبنا

ة  أو الغربيَّننة ِّ بننه ثننا ال يتوافننا مننع املصنناة األمريكيَّننأن يتصننرَّ  ألحنند   ال  ال حينناا 
 …بشكل عام
لنننَك وبنننناء  لننني، هننننار  دائمنننا   إال طرينننا واحننندة هننني الطرينننا النننيت علننن   ذ 
لها شاء ولة الع م   دولة ااضارة  األمَّة الرائدة  وعل  العامل أن يتقب تارها الدَّ 
ننَرى  األقننل مننن من ننور األمننة الرائنندة  ألنَّ األمننم علنن   أم أر   يف حالننة  ت ننلا اأُلخن

َ تننرتاو  مننا  نننبَننننْين عي بصننين زتلفنننة لل ننروج منننن اخلنننو   والتنننأفف  والتقوقننع  والسَّ
َ ولننة الع منن   ألنَّ املصنناة متقاطبننة  أو متعارضننة بالضننرورة بوتقننة هيمنننة الدَّ  بَنننْين
نَرى  واألمنم األمة الرائندة  نذه   وعنند اأُلخن النقطنة متامنا  قكنن اانديو عنن الطنر  ه 

 .عن طرحها…  األمم الضعيفة أو املهمشة البديلة أو اخليارات اليت ال تنفكا 
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ننذا  فهننو ( الصننم)الطننر  دائمننا  طننر   ضننعيف  يشننبه حننوار الطرشننان ول كنننَّ ه 
ه يف حقيقننة نَّننول كحننوار مننن طننرِّ واحنند  يتننوهم أن الطننرِّ اآلخننر يصننغي إليننه  

. النحننو الننذي يريننده أن يكننونوعلنن   األمننر ال يفهننم منننه إال مننا يرينند أن يفهمننه  
ألنَّ األمننننم الضننننعيفة أو املهمشننننة يف حقيقننننة األمننننر ال متلننننك أ ريننننر مننننن الطننننر   

نا بَنينننَ …  االقرتا   الر اء ما األمنة الع من   يف مرحلتهنا  ال تقنرت  وال تر نو أل َّ
ريا اليت شقتها لنفسها وجتر شورة أو انت ار  تسن يف الطَّ تفعل ما تريد من تن م

ننننَرى  العننننامل وراءهننننا  سننننيان شنننناءت األمننننم  أم رفضننننك ألنَّننننه ال يو نننند بنننندائل اأُلخن
َرى   َرى  األمم عل   بل … ُأخن نا يسنو   نا تصنرفاما وسنلو اما  اأُلخن أن تبحو عمَّ

 .فعليها أن تو دها وإن مل تكن مو ودة  
لك  سننألة مسننألة حننديو مشننرو  أو تننن مشننرو  عننن طريننا ليسننك املولننذ 

ر  يف األمنننر شنننيئا   إنَّ م وال تنننؤخ  ة أو عننندمها ال تقننند  ألنَّ املشنننروعيَّ  أو  الرينننة    انينننة  
مننا املشننرو  الننذي حتملننه أمَّتنننا  وال ممنننا األمننم : ه هننوليننااننديو عبننب الننذي 

نننَرى    نننل أن نكنننون أقويننناء هنننوض وامنننتالر  منننام األمنننور  منننن أمنننن أ نننل النا  اأُلخن
 .ونفرض حقوقنا فرضا  

 (15)وهم العدالة الدولية
 لننُب »: يشننيع علنن   ألسنننِة العامَّننة مننن النَّنناِس واخلاصَّننة مريننل  لطيننف  يقننوع

نذا  4224  وقد  اءت أحداأل ااادي عشر من أيلوع «األمن أمن   ال لتؤ  د ه 
صُل باألمن أمنا   ولترب  من املريل بل لتمسحه ثسحة  مشوليَّة  يغدو معها  لا ما يت

 دينند  وبقننوَّة  تلننك املناقشنناُت الَّننيت أرادت البحننو عننن عالقننة القننوة بننااا  حتننك 
                                                           

ذا املقاع حتك عنوان  15 ن علة الوفا  العرق ن تون، ن  العدالة الدولية؛ أمنية الفقراء وأسطورة ا قوياء: ن نشر ه 
 .م4224ن  انون األوع  02العدد 
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ِكنَّهنننننا يف عودمنننننا اآلن وإن  اننننننك قويَّنننننة  إال أننََّهنننننا مسنننننمَّيات  زتلفنننننة  متنوَّعنننننة   ول  
 .أل مةاتَّسمك بشيء  من اخلوِّ واخلدل الذي يعبن ُر عن عما املأساة وخطورة ا

وبالطَّريقنننة االسنننتداللية ذامنننا قكنننن القنننوع إنَّ أحنننداأل اانننادي عشنننر منننن 
أيلوع َقدن أفر ت طائفة  من األفكار واالصنطالحات ا ديندة الَّنيت ال تقنلا خطنورة  
عن خطورة األحداأل ذاما  وال تقلا قوَّة  عن قوَّة الواليات املتحدة األمريكية الَّيت  

ذه األحدا  .أل انك حمور ه 
لَك أمر  طبيعيٌّ وال قكن ألحد  أن يعيبنه أو يطعنن يف شنرعيته  فمنن   لا ذ 
َ املوضنننوعات تبعنننا  لع مهنننا  البداهنننِة ثكنننان  أن يكنننون الفنننرُ   بننننا  أو هنننائال  بَننننْين
وأمه يَّتهننا  فمننوت اإلنسننان العننادي بننأي  طريقننة  لننن يشننك َل أيَّ تننأ ن  علنن   سنننورة 

ول كننننَّ منننوت الع نننيم أو القائننند الفنننذ  يف أي  أمَّنننة  بنننأي  وسنننيلة  ا تمننع أو التَّننناريخ  
ننا يف سنننورة التنناريخ  ننذه األمَّننة علنن   األقننل  وُرثَّ يشننكل منعطفننا  تارخييًّننا يف حينناة ه 

ومنن اَّ فنإنَّ أحنداأل اانادي عشنر منن أيلنوع الَّنيت هن َّت العنامل  لَّنه . البشري  ل ه
عقنب  وسنتغن  مع نم اخلنرائط الس ياسنيَّة وا غرافيَّنة وستقلب التوا نات رأسا  علن   

لَك لو أننََّهنا  واالقتصاديَّة يف العامل   ان من املمكن أال تؤد ي إىل  أي  شيء  من ذ 
َرى    .(16)أصابك أمَّة  ُأخن
نننذا   اإلرهننناب  والعننننف  والتطنننرِّ : األسننناس طُرَِحنننكن مشنننكالتعلننن   ه 

لَك من القنيم واملعناين... الة  والعدالة الدوليَّةوالدققراطيَّة  وااريَّة  والعد . وتن ذ 
ذا الطَّر  واألساس الذي قام علينه  ألنَّننا إذا  واااا أَنَُّه لي، ََثََّة شيء  ديد  يف ه 
نننذا  نننا  لهنننا  اننننك تقنننوم علننن   ه  ر عنننا إىل  تننناريخ ااضنننارات والشنننعوب و ننندنا أ َّ

                                                           

ذا املقاع عقب أحداأل ااادي عشر من أيلوع   16 م ونشر بعد حنو شهر تقريبا   و انك 4224ن  تب ه 
ذا الكتابالتوقعات اليت توقعته لَك ااْي إىل  تاريخ نشر ه   .ا متاما  منذ ذ 
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... إيقا  فكره وقيمنه وأخالقنه ومبادئنهاملبدأ أو األساس  القوي هو الذي يفرض 
ويف  ننل  طنننور  مننن أطنننوار ااضنننارة  . علنن   اآلخنننرين بالصاننورة الَّنننيت يراهننا ويقبنننل هبنننا

هني العدالنة الَّنيت تطبقهنا الدولنة األ رينر ( وتنها منن القنيم) انك العدالة الدوليَّة 
ر قنننوَّة وال قنننوَّة  وهننني  نننلا عارسنننة منننن أي دولنننة  تصنننبا يف مصننناة الدولنننة األ ريننن

تتعنننارض معهنننا  وال أظننننا أنَّ االقتننننا  هب نننذا ااكنننم حيتننناُج إىل  أ رينننر منننن مرا عنننة 
 .صغنة ملا مض  من تاريخ األمم والشعوب يف اإلطار العام

لَك جند أنَّ العدالة الدوليَّنة مو نودة ثعنىن أو بن خر  ول كننَّ املشنكلة  ومن ذ 
ننا حتتنناج إىل  اعننرتاِّ امل لننو  ننا عادلننةتكمننن يف أ َّ لننَك  ننلا . مْي بَأ َّ وتسننتوي يف ذ 

لننَك القننائُم  َ الننداوع   مننا يسننتوي يف ذ  ننذه العدالننة ومسننتوياما بَنننْين ميننادين تطبيننا ه 
نننذه العدالننة سنننيَّان أ ننان دولنننة بعينهننا  أم من منننة دوليَّننة واحننندة أو  علنن   تطبيننا ه 

ة بننننننناملعىن ألنَّ أيَّ من منننننننة دوليَّننننننن. أ رينننننننر  ننننننناألمم املتحننننننندة علننننننن   سنننننننبيل املريننننننناع
... االصنننطالحي ليسنننك إال تن يمنننا  يضنننع أسسنننه وقواعنننده وصنننالحياته وتاياتنننه

عموعننننة  مننننن األطننننراِّ املتفاوضننننة الَّننننيت سننننيكون نصننننيب  ننننلٍّ منهننننا مننننن النفننننوذ 
نننذه املن منننة منننا تسنننتطيع أن تفرضنننه بنننالقوَّة  ولتصنننبح العدالنننة الَّنننيت  واملصنننلحة يف ه 

ننذه املن مننة هنني عدالننة القننوَّ  ننذه العدالننة شننرعيَّة  حتق قهننا ه  ة أو األقوينناء  وتكننون ه 
 .بقدر ما يعطيها القويا أو األقوياء من الشَّرعيَّة

مننن البداهننة ثكننان  هنننا أنَّ العدالننة الدوليَّننة هب ننذا املعننىن لننن تسننتطيع حتقيننا 
نا  منن النناحيتْي النَّ ريَّنة والعمليَّنة   العدالة املطلقة  بنل لنن تكنون عادلنة  أبندا   أل َّ
نذه  َ ه  لن تنصف مجيع األطراِّ يف وقك واحد   وال سيما أن العالقة القائمة بَننْين
األطننننراِّ قائمننننة علنننن   التَّننننناف، والص ننننرا  وتننننناقض املصنننناة أو علنننن   األقننننل عنننندم 



 | 97  

نننذا هنننو أسننناس عننندم إمكنننان أن تكنننون العدالنننة الدولينننة . توافقهنننا وعننندم التَّوافنننا ه 
 .عادلة  

ٰ  دم   ان أن و   و  ن العدال  ة الدولي  ة عا ل  ة ، ف    أ ِّ مي  دان  م  ن هن  ا ننط   ق دل  
 .من ميا ين وطبيقها وأ ِّ مستوى من مستوياوها
اللح نة الراهننة ال تو ند عدالنة  دوليَّنة   يف إطار منا مضن  منن التَّناريخ وَحن َّ  

ننذا يعننف أَنَّننُه ال تو نند عدالننة دوليَّننة تسننتحاا أن تسننمَّ    عدالننة   ول كنننَّ  عادلننة   وه 
هن يشننهد ظهننور أطروحننات تنن عُم أنَّ البشننرية تتدننه لتكننون حتننك رايننة الواقننع الننرا

ثا يعف ... حكومة  عامليَّة  واحدة   وقيم  واحدة   وأخال   واحدة   وعادات واحدة  
أنَّ تضننارب املصنناة والتَّننناف، والص ننرا  أمننور يف طريقهننا إىل  النن واع  ومننن اَّ فننإنَّ 

فنإذا منا  نان ... ة الن ريَّة  يف طريقها إىل  ال واعمو بات و ود ال الم  من النَّاحي
نننذه الوحننندة فنننإنَّ العدالنننة  نننذا الننن َّعم صنننحيحا   وأنَّ العنننامل فعنننال  يف طريقنننه إىل  ه  ه 
الدوليَّة ستكون عكنة  من النَّاحينة النَّ ريَّنة  ول كنن لني، منن الضَّنروري  أن تتدسَّند 

لَك من ال ا الواقعيَّةواقعيًّا  مع عدم و ود ما قنع ذ   . نَّاحية النَّ رية وُرثَّ
ذا املستوى فعال ؟  ول كن هل قكن أن تصل البشريَّة إىل  ه 

لن نقف هننا عنند األسنباب والندوافع والتفاصنيل الَّنيت أدت إىل  و نود مرينل 
ننذه املنن اعم  و لاهننا يف اعتقادنننا واهيننة  ال قيمننة  ننا ننذا . ه  ول كنَّنننا ال ن نننا أبنندا  أنَّ ه 

نند الننواقعي   ألنَّننُه َحنن َّ  الطا  وإن  ننان  لاننه  مننو  أو الطَّمننع قابننل  للتَّطبيننا  أو للتَّدسا
فإنَّنننُه يتنننناى منننع تناقضنننات الطَّبيعنننة البشنننريَّة  ... قائمنننا  علننن   نبنننل املبنننادج ومسوهنننا

 ...وتناقضات االعتقادات واالنتماءات والوالءات بكل  طبائعها ومستوياما
َ النننننندوع قائمننننننة  علنننننن   قَنننننندن حنتنننننناج إىل  إ  بننننننات أنَّ العالقننننننات القائمننننننة بَنننننننْين

نننننننذا صنننننننادقا   . التَّنننننننناف، والتنننننننناقض وعننننننندم توافنننننننا املصننننننناة  ليكنننننننون حكمننننننننا ه 
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ِكنننننننَّ واقننننننع اانننننناع يشننننننهُد هب ننننننذه ااقيقننننننة إىل  اانننننند  الننننننذي يعفينننننننا هنننننننا مننننننن ول  
لننننننَك مننننننا حتنننننناوع . الربهننننننان وهننننننو لنننننني، عسنننننننا  علنننننن   أي  حنننننناع   ويكفينننننننا مننننننن ذ 

ينننننات املتحننننندة فرضنننننه علننننن   اآلخنننننرين  شنننننايوا أم أبنننننوا منننننن أنَّ إنسنننننا ا هنننننو الوال
اإلنسنننننان األصنننننل وإنسنننننان تنهنننننا هنننننو املسنننننخ  وأنَّ قيمهنننننا هننننني القنننننيم ااقيقيَّنننننة 
وقنننننننيم تنهنننننننا هننننننني البهتنننننننان  وأنَّ عننننننندالتها هننننننني العدالنننننننة وعدالنننننننة تنهنننننننا هننننننني 

 .«مي َتها ميك  وميُك اآلخرين  لب  »شريعة الغاب  وأنَّ 
 (11)ء مطالبة االستعمار باالعتذارغبا

انت ننروا أن يطالننب اليهننود »رين سنننة قلننك يف لقنناء صننحايف شننمنننذ حنننو ع
لنَك بب يف   و نان السَّن«اء مدنهم منن ا  ينرة العربينةة  رَّ ققوقهم يف السعوديَّ  ذ 

نالنَّ   مشمك رائحة تصعيد فكرة االعتذار عن  رائم املاضي  بغض  أذ   ا إذا   نر عمَّ
 رائم أم ال  املهم أن الغرب يسميها  رائم أو عا ر ويستطيع أن يفرض  انك 
 .نون الدويل تسميتها با رائم أو ا ا راالقعل   

لننَك وع مننك منننذ  حتننك عنننوان إحينناء   تنناب مقنناع أو قننو  علنن    ااننْي ذ 
ارتكبنك « عا ر»عا ر وإماتة عا ر للكشف عنا توقعته من مسا   تربية إلحياء 

ننمنننذ مئننا   يف حنننْي أن «ا ننا ر»تلننك علنن   عوب الوريريننة ت السنننْي وحماسننبة الشا
ا خدمننة َهننو أننَّ  مننرأى مننن األعننْي متننرا علنن   ا ننا ر الننيت يرتكبهننا الغننرب والصننهيونية 

 .ةللبشريَّ 
ورقنة باتنك الينوم صنفراء  وبعند مضني حننو عشنر علن   ك مسودة املقاع ظلَّ 

نننذه سننننوات بننندأت  وأ رينننر منننا جتلنننك ثطالبنننة األتنننرار الفكنننرة بنننال هور الفعلننني ه 

                                                           

ذا املقاع حتك العنوان يف مواقع التواصل اال تماعي يف   11  .م4242/ 42/4ن نشر ه 



 | 99  

من مضي أ رير منن مئنة سننة  عل   الرَّتنِم األرمن  باالعتذار عن  رائمهم يف حا  
ا ننننا ر الننننيت ارتكبتهننننا الواليننننات املتحنننندة يف وقننننك مطالبننننة األتننننرار  يف حننننْي أنَّ 

باالعتنننذار  اننننك تعننندها األمنننم املتحننندة حترينننرا  للبشنننرية منننن ال لنننم  ويف حنننْي أن 
ا  وينف هَ و أننَّ  ات مترا صوير والفضائيَّ ة أمام لالت التَّ ر اليت ترتكبها الصهيونيَّ ا ا  

 .صفيا عليهاة التَّ الصهيونيَّ  ما   لفئران تستحاا 
املفننا   أنَّ  هننة احملاسننبة واحملا مننة حتولننك فدننأة مننن  هننة الغننرب باجتنناه 

 .ة االستعمارر  للغرب ومطالبته االعتذار عن فرت حماسبة الشَّ إىل  ر  الشَّ 
نذه واأل رير مفا أة هو أنَّ الغرب تعامل منع  دناوب منن التَّ  املطالبنة بننو   ه 

منننن وا بنننه  لغنننرق وإقاننننه بنننأنَّ ة والكنننرب اة الغربيَّنننمنننن العندهيَّنننعلننن   النننرَّتنِم ضننن  والر  
 !!سحا الشر  واإلنساذ   قي  الاألخ

 هل وقع العرب يف الفخ؟
نن ة الننيت  طننط لأمننام  رينننا   يف اللعبننة الغربيَّنن ا ولننن أمسيننه اننندر ا  سننأمسيه ف ًّ

االعتذار والتعويض نوعا  عل   وحصل  معمر القذاف لقد استهوت الفكرة العقيد 
  وصنننارت مطالبنننة االسنننتعمار خننناصٍّ  حننننو  علننن   تبعتنننه دوع املغنننرب العنننرق اَّ منننا  

يلننة أن ة  مت صننفحات الصننحافة ووسننائل اإلعننالم العربيَّننعلنن   باالعتننذار أدرو ننة 
قننننون االنتصننننار تلننننو االنتصننننار ثطالبننننة االسننننتعمار بنننندفع التعويضننننات العننننرب حيق  
 .واالعتذار

نن علنن   ة وع العربيَّننروا ولننو للح ننة منناذا سننيأ  بعنند حصننوع بعننض النندا مل يفك 
 .عويضات واالعتذار من االستعمار عن حقبة االستعمارالتَّ 

الهاي حملاسبة العرب مل حيسبوا حساب اللح ة اليت ستفتح أورا  حمكمة 
 .نْية مئات الس  وع األوروبيَّ أوروبا واحتالع بعض الدا  حروهبم ضدَّ عل   
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 .لي، هنار ما حياسب عليه العرب: سيقوع بعضهم
ذا  ا أوروبنا فنال تن نر منن من و هة ن ر العرق وحده  أمَّ ول كن صحيح  ه 

ذه  ندمشنا اجتنه أوَّ عنندما دخنل  غ وروتنذ روا أنَّ ا ننراع . ال اوية أبدا  ه  إىل  ه ع اجتَّ
 :وقاع له صالد الدين ا يوب قرب عل   ووضع ر له  ا امع األموي  

 .«صالد الدينلقد عدنا يا »
ذا هل يف   ما يكفي؟ه 

 تفصيل؟إىل  أم حيتاج القوع 
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مل يسنننتح الغنننرب أبننندا  منننن التَّصننننريح 

دولنة اخلالفنة  بأنَُّه ال قكن أن يسمح بإقامنة
ذا  اإلسالميَّة  بل ِإنَُّه يريد أن يقضي عل   ه 

عضننننننننننننننننننو . االننننننننننننننننننم يف ريوس املسننننننننننننننننننلمْي
جويي   ف السنننيناتور الكنننونچرس األمريكننني 

قاع ۤذلَك بوضح وصراحة ال لب،  ليبرمان
:  ورننناعلننه لننووع سننرتيك  تصننريحفيهننا يف 

نسنننننننننتطيع أن نننننننننندعم املعتننننننننندلْي  عنننننننننل »
فيها أحالم  أفغانستان مقربة للقاعدة ُتدفن

 .«ةة اإلسالميَّ اإلمرباطوريَّ 
. 

 تمهيد
منننن أ نننرب معضنننالت الغنننرب وأشننندها يف موا هنننة اإلسنننالم أنَّ موا هنننامم 
علننن    بهنننات  مفتوحنننة  معلننننة  تنننن حمننندودة  وال معننندودة  وعلننن    بهنننات تصنننواريَّة  

تكنون يف مفتوحة  عل   اآلفا  املتوقَّعة  و بهة  مفتوحة  علن   االحتمناالت النيت ال 
َ ااننْي وااننْي مننن مسننتددَّات  انعكاسننا  أو ردَّ فعننل  أو تننن  ااسننبان عننا يطننرأ بَنننْين

 .ۤذلَك جتاه الغرب والس ياسة الغربيَّة
ننما  بقيننام  علنن   أنَّ ا ننامع لننۤذلك  ل ننِه فكرتننان أساسننيتان األوىل عنندم السَّ

اذ عنندم السَّنما  بنهضننة والريَّن. دولنة اخلالفنة اإلسننالميَّة مهمنا  لَّننف ۤذلنَك منن َثننن  
 .املسلمْي وال توحدهم حتك أي  سقف  من السقوِّ
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 [12]هستيريا عودة الخالفة
 ...افنلاخلالفة ليسك ن ام ااكم اإلسالمي الوحيد  وال الوا نب  وال النَّ 

من عشرات أنوا  أن مة ااكم اليت ال تتعارض منع اإلسنالم وال  هي ن ام حكم  
 ...يعارضها اإلسالم

َ  ول كننننَّ  اخلالفننننة هننني البعبننننع الننننذي خيننناِّ الغننننرب مننننن انتشنننار فكرتننننه بَنننننْين
 ...املسلمْي أ رير عا خياِّ من املسلمْي

لك  استنفرت أمريكا  لَّ  هودها والعامل معها وأحنداأل اانادي عشنر ولذ 
ننا ال منن  وال  مننن أيلننوع للقضنناء علنن   اخلالفننة يف أفغانسننتان علنن   الننرَّتنِم مننن أ َّ

هنار خالفة إسالميَّة  قائمة  بلب الضَّدر والقلا واألر   كرة أنَّ ول كنَّ ف... تن 
رطان  م ولۤذلك هي أمر ال تسمح به الس ياسة الغربيَّة مهما  لفها دا  والسَّ والصا 

 .ۤذلَك من َثن
ننذا الكننالم  نن ءا  مننن سننيا  قننو يف أحننداأل ااننادي عشننر مننن   تبننك ه 

: م حتننك عنننوان4220يف عننام  م  وهننو  نن ء مننن  تنناق الننذي نشننر4224أيلننوع 
 .تفدنات أيلوع وصرا  ااضارات

 . انك اارب عل   اخلالفة الطالبانية يف أفغانستان
 .اليوم أبو بكر البغدادي يستف  العامل من  ديد بإعالن اخلالفة

                                                           

ذا املقاع يف أوائل الشهر السابع من عام   [12] م يف عدد من مواقع اإلنرتنك والتواصل 4241ن نشر ه 
وتلوته . م4220ات أيلوع وصرا  ااضارات الذي صدر يف عام تفدن : وهو مقتب، من  تاق. اال تماعي

 .بتعليا عل   ما استدد
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 رينننر اللغنننط والكنننالم يف ۤذلنننَك  ول كنننن حسنننبكم قنننراءة و نننوه قنننادة الغنننرب 
خطبة البغدادي لتعرفوا مدى ا لنع والفن   النذي والعرب بعد إعالن اخلالفة وبعد 

 .يأ ل و وههم
ننننذا اإل ننننراء سننننيدرا املنطقننننة إىل  أحننننداأل ضنننن ام  مننننا مل تسننننتطع أمريكننننا  ه 

نننوع اإلقليميَّنننوالننندا  َرى  ااننندأل وتسنننتوعبه بطريقنننة  أو بننن متنننتصا  اذ إ نننراءات  ة ا    ُأخن
املنطقنننة أنفسنننهم حيننناربون وخاصَّنننة  بإ نننارة نقمنننة النَّننناس علننن   اخلالفنننة و عنننل أبنننناء 

 .اخلالفة
 . لا لت  قريب  فال تستعدلوا  حاع   عل   أي  

 أوباماوقد صرَّ  . ما  ون من الوضو  اخلالفة أشدَّ عل   اليوم تبدو اارب 
ااننرب علنن   الدَّولننة   «ال قكننن أن نسننمح بقيننام الدولننة اإلسننالمية»: ال  ئعلنننا  قننا

أ رير ما أرعبهم وأ ارهم وحشدهم هو إعالن اإلسالميَّة هي حرب عل   اخلالفة  
ة النننننيت تنننننوحي ة والغربيَّنننننصنننننرحيات األمريكيَّننننناخلالفننننة  ومننننننذ ۤذلنننننَك الينننننوم تابعننننننا التَّ 

باالسنننتعداد للقضننناء عليهنننا  ومل يكنننن القصنننف النننذي متارسنننه أمريكنننا منننن أ نننل 
 .األ راد  األ راد  انوا اادة اليت باشروا من حرهبم من خال ا

 الخالفة اإلسالميةفوبيا  تصاعد 
نا تنن مسنبو     رة الريلج اليت تدحر ك وراحك تكرب عل   حنو مده   ُرثَّ
ا يف تاريخ الدوع اإلسالميَّة ااديو باستريناء ال َّاهرة  يف تاريخ تر يا ااديو  وُرثَّ

 ...املالي يَّة
مل تكنننن مدهشنننة    اننننك مريننننة  لإلعدننناب والتَّقننندير وۤلكننََّهنننا مل تكنننن تنننن 

ذا السَّبب عينه  ان النُمحد د النعكاسات جنا  ح ب العدالة والتَّنمية متو  قَّعة   وه 
 .يف السالطة  وقد بدا ۤذلَك يف حمور  أساسيٍّ وإن تعدَّدت مسارات تطبيقه
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ننننذا  ننننذا احملننننور هنننننا بننننالقوع إنَّ انعكاسننننات ه  ال نسننننتبا القننننوع إذا  ريَّفنننننا ه 
ننما  بتكننرار النَّدننا  املبهننر  بننل َحنن َّ  ولننو  ننان  جناحننا  عاديًّننا  تر نن ت يف عنندم السَّ

نننلطة نننما   نننا بالوصنننوع إىل  . جتربنننة جننننا  القنننوى اإلسنننالميَّة يف السا بنننل وعننندم السَّ
َرى    .السالطة مرَّة  ُأخن

ننيا  لنندينا جتننربتْي صننرحيتْي علنن   األقننل ننذا الس  األوىل إسننقامي حكننم . يف ه 
ول كنننَّ . كننم العدالنة والتنميننة يف تر يننااألخنوان يف مصننر  والريَّانيننة حماولنة إسننقامي ح

األمنننر لننني، متوق فنننا  هنننننا بكنننل  تأ يننند   فبنننالت امن معهمننننا  نننان إ هننناض التَّدربننننة 
نا ليسنك جتربنة حكنم إسنالمي  التونسية أيضا  عل   سبيل املرياع علن   النرَّتنِم منن أ َّ

نننذا منننا سننننبينه منننن خنننالع ال. ول كننننَّ اإلسنننالميْي  ننن ء فاعنننل يف السنننلطة ن قنننامي وه 
 :التَّالية

لقننند صنننار جننننا  حننن ب العدالنننة والتَّنمينننة علننن   زتلنننف األصنننعدة وخاصَّنننة  
. االقتصننادي منهننا مضننرب األمرينناع يف العننامل اإلسننالمي والعننرق علنن   حنننو خنناصٍّ 

 :مضرب األمرياع ثعنيْي
ثننا هننو جنننا  يسنتحاا اإلشننادة والتَّقنندير ان ب حننا م مهمننا  انننك  أولهم ا

 .طبيعته وخلفيتيه
ثنننننا هنننننو حننننن ب ذو بعننننند إسنننننالمي ال يالمننننن، مشننننناعر ا تمنننننع  وثانيهم     ا

ننذه ا تمعننات اإلسننالميَّة بننأن  َننا يعننرب  عننن طموحننات ه  اإلسننالمي  مننا يقولننون وإئَّ
تكننون عريلننة  بننأح اب  قننادرة  علنن   إ بننات حضننورها الس ياسنني ودحننض االدعنناءات 

ننائعات الننيت يننتم تروبهننا عننن عدنن  اإلسننالم أو اإل سننالميْي يف قيننادة الدَّولننة والشَّ
 .قيادة دققراطيَّة
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ننننذا النَّدننننا  مل يكننننن صنننندمة  وال مفا ئننننا  ألن مننننة ااكننننم يف  ااقيقننننة أنَّ ه 
ا ال يُتوقَّع سواها  ولۤذلك  انك صاعقة   الداوع اإلسالميَّة ألننََّها  انك متوقَّعة  وُرثَّ

ذه األن منة النيت منا فتئنك حتنارب األحن اب واار نات ذات الصنبغة  ووباال  عل   ه 
أو النَّ عة اإلسالميَّة بدعوى  اإلقصائيَّة  ودعوى  العدن  عنن إدارة الدَّولنة  ودعنوى  

علنن   أنَّ مننن أطننرِّ الننذرائع يف . فصننل النند ين عننن الدَّولننة وتننن ۤذلننَك مننن دعنناوى  
 حماربنننة األحنننن اب اإلسنننالميَّة أنَّ األحنننن اب اإلسنننالميَّة تسننننع   إىل  السنننلطة  و ننننأنَّ 
َ الصَّنفا واملنروى علن   حند تعبنن  األح اب العلمانيَّة والقوميَّنة واإلااديَّنة تسنع   بَننْين

 .فيصل القاسماإلعالمي الد تور 
نننننذه التَّدربنننننة النَّا حنننننة صننننناعقة  ووبننننناال  علننننن   األن منننننة العربيَّنننننة   اننننننك ه 

حنن اب اإلسنننالميَّة واإلسننالميَّة وَحنن َّ  العامليَّنننة ألنَّننُه أ بنننك بطننالن ادعاءامننا بنننأنَّ األ
فالنَّدنننا  املنننده  اننن ب العدالنننة ... ديكتاتوريَّنننة  أو تنننن دققراطيَّنننة  أو إقصنننائيَّة

والتَّنمية هو الذي  عله يكر ر فو ه بقوَّة  ولي، إقصائيَّته وال استبداديَّته اليت ظلَّك 
   مندار عشنرات األن مة العربيَّة واإلسالميَّة والعامليَّة تكر رها من خالع أبواقها علن

 . الس نْي املاضية
ذه  َصَمَك العامل وصمتك األن مة العربيَّة واإلسالميَّة مرتمْي عل   جنا  ه 
التَّدربننة  وتعنناملوا معهننا ثننداراة ومراعنناة يف ال نناهر  فيمننا البنناطن  ننان يضننمر تننن 

ات ال ندري حقيقة ماذا  ان يدور يف الكوالي، من زط ط. ۤذلَك يف أتلب ال َّن  
عل   تقبل تن مؤ  د   نقوع تقبال تن مؤ َّند  ألنَّ ول كنَّ ال اهر  ان يدع . وأفكار

فر  ألنَُّه اعتقد أنَّ تر يا خر ك من املن ومنة األوروبيَّنة : االحتاد األوروق فر  بأمل  
وتراخنننك أو تناسنننك تر ينننا فكنننرة االنضنننمام إىل  االحتننناد األوروق  وأمل منننن جننننا  

إلسنالميَّة يف السانلطة  وهنو اخلنوِّ النواخ  لأوروبينْي علن   مندار العقنود التَّدربة ا
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ودليلنا عل   مجع الفر  باألمل هب ذا الفهنم أنَّ أوروبنا مل تتقندَّم خطنوة حننو . السَّابقة
ذا موضنو  حيتناج إىل  وقفنة  خاصَّنة  علن   أي  . تر يا يف موضو  االحتاد األوروق وه 

 .حاع
بااسننبان أبنندا  هننو الرَّبيننع العننرق الننذي  نناء بعينندا  عننن  ول كنننَّ مننا مل يكننن

وقفننك أوروبننا وأمريكننا مننع طالئننع . وقلننب املننوا ين. التَّوقعننات الغربيَّننة علنن   األقننل
ا ليبيا وقفة التَّدريب ال وقفة املناصرة ااقيقيَّة وترقَّبك . الربيع يف تون، ومصر وُرثَّ

نننا وقفنننك بصننند  منننع . اماالنَّتنننائج لتبنننف علننن   أساسنننها اسنننرتاتيدي قكنننن القنننوع إ َّ
نند ننندم . الربيننع العننرق يف أوائلننه وال بننأس يف ۤذلننكَ  ول كنننَّ مننا حنندأل بعنند ۤذلننَك يؤ  

ذه الوقفة الداعمة إن  انك صادقة  أو جتريبيَّنة  خادعنة   فقند  اننك . الغرب عل   ه 
ننرات  لهننا يف تلننك البنندايات تننوحي بتقنندام األحنن اب واار ننات وا الجتاهننات املؤش 

هنا ظهرت  وامن الغرب واألن مة العربيَّة من انعكاسات جنا  ح ب . اإلسالميَّة
َ األن مننة  العدالننة والتَّنميننة يف تر يننا  و ننان القننرار الض ننمف القننوي املتوافننا عليننه بَنننْين

 : العربيَّة عل   األقل واألن مة الغربية
ينننة قننندوة  للدمننناهن يف جننننا  حننن ب العدالنننة والتَّنمكنننون يال بنننو  أن : أوال  

 .العامل اإلسالمي
يف البلدان اإلسنالميَّة  ال بو  أن تعمم جتربة جنا  حكم اإلسالميْي: ثانيا  

 ... مهما  لف ۤذلَك من َثن
ال بو  السَّما  ألي  ح ب  أو حر ة  أو اجتناه  إسنالميٍّ أن ينندح يف : ثالثا  

 .السالطة إذا استطا  الوصوع إليها
ننيطنة حماربنن ة  مالحقنن ةاإلسننالميَّ األحنن اب   ننلَّ تب أن بنن: رابع  ا   ة  مدانننة  بالش 

 .وما إىل ۤذلَك من مم وتشويه وتشنيع واالستفراد بالسالطة واإلرهاب
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اخلالفننننة ليسننننك ن ننننام ااكننننم اإلسننننالمي الوحينننند  وال علنننن  الننننرَّتنِم مننننن أنَّ »
ة ااكنم النيت أن من  هني ن نام حكنم منن عشنرات أننوا فهني ... الوا ب  وال النافنل

إال أننََّهنا ت ننلا الصاننورة الرَّم يَّننة  نند  ...يعارضننها اإلسننالم ال تتعنارض مننع اإلسننالم وال
األمَّة ووحدما يف الذ هنيَّة اإلسالمية قاطبة   وت نل مطمحنا  ينداعب أخيلنة املسنلمْي 

َننا بوصننفها زر ننا  لأمَّننة مننن ضننعفها وه وا ننا دائمننا  ال بوصننفه صننورة مننن املاضنني وإئَّ
وحمنهنننا وترديهنننا وتننندهورها وتشنننرذمها وتتنننايل ه ائمهنننا امل  ينننة علننن   مننندار أ رينننر منننن 

ننذه فهنني ااقيقننة الننيت يعيشننها ... قننرن وأر ننو أن ال نعدننب مننن سلسننلة امل ننا ي ه 
 .[11]«العرب واملسلمون ويعانون منها شديد املضض  املادي واملعنوي

نن ذا النَّدننا  املبهننر أحيننا يف قلنننوب إنَّ جنننا  حنن ب العدالننة والتَّنميننة يف تر ينننا ه 
الكرينننننين فكننننرة اخلالفننننة اإلسننننالميَّة  وأعنننناد إىل  األذهننننان تر يننننا املسننننلمة إىل  الصَّننننف 

ننذه . اإلسننالمي  بعنند تغريننديها يف املسننار الغننرق عشننرات الس نننْي ولقنند أدرر الغننرب ه 
العقليَّنة الس ياسنيَّة  ااقيقة متاما   األمر الذي أعاد تصنعيد فوبينا اخلالفنة اإلسنالميَّة يف

َ هنني البعبننع الننذي خينناِّ الغننرب مننن انتشننار فكرتننه اإلسننالميَّة  اخلالفننةُ ». الغربيَّننة بَنننْين
 هودهننا  اسننتنفرت أمريكننا  ننلَّ ولننۤذلك  ...ْي أ ريننر عننا خينناِّ مننن املسننلمْيماملسننل

اخلالفننة يف أفغانسننتان علنن   والعننامل معهننا وأحننداأل ااننادي عشننر مننن أيلننوع للقضنناء 
ة هننننار خالفنننة إسنننالميَّ  فكنننرة أنَّ ول كننننَّ ... وال تنننن ا  ا ال مننن ا َهنننمنننن أننَّ النننرَّتنِم علننن   

 .[422]«للغرب رطاندا  والسَّ در والقلا واألر  والصا قائمة بلب الضَّ 
مل يسننننتح الغننننرب أبنننندا  مننننن التَّصننننريح بأنَّننننُه ال قكننننن أن يسننننمح بإقامننننة دولننننة 

نننذا االنننم يف ريوس املسنننلمْياخلالفنننة اإلسنننالميَّة  بنننل ِإنَّنننُه يريننند أن  . يقضننني علننن   ه 
                                                           

وفجيرات أي و  وصرا  الحضارات؛ الواليات المتحدة صنعت الحدث : الد تور ع ت السيد أمحدن  [  ]
 .421م ن ص 4220ن دار إنانا ن دمشا ن لتصنع المستقبل 

 .425ن ص  و  وصرا  الحضارات وفجيرات أي: الد تور ع ت السيد أمحدن  [200]
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قاع ۤذلَك بوضح وصراحة  جوييف ليبرمانالسيناتور عضو الكونچرس األمريكي 
نسنتطيع »: [424]م6/4/4221 ورنناع ال لب، فيها يف تصريح له لووع سنرتيك 

ة أن ندعم املعتدلْي  عل أفغانستان مقربة للقاعندة تُندفن فيهنا أحنالم اإلمرباطوريَّن
 .[424]«ةميَّ اإلسال

مل تكد يهنأ الغرب بالقضاء علن   اخلالفنة اإلسنالميَّة يف أفغانسنتان َحن َّ  عناد 
ظلاها خييم عل   املسلمْي يف ا تمع اإلسنالمي منن  ديند بنداحنات حن ب العدالنة 

لقننند تعامنننل الغنننرب هبننندوء  ودهننناء منننع ۤذلنننَك  وۤلكنَّنننُه منننن املتعنننذر . والتَّنمينننة يف تر ينننا
 يرتسننم يف زننيالمم عشننرات امل طَّطننات لوضننع حنندٍّ  ننذه ال نناهرة يف تصنديا أنَّننُه مل

َرى  مسملة   ذا ما سنكشف عنه فيما سيأ . تر يا ذاما ويف أي  دولة  ُأخن  .وه 
نذا هنو األمنر املنطقنيا ويصنعب بنل  أن خياِّ الغرب من اخلالفة اإلسنالميَّة فه 

وع املسننننلمة هنننني الننننيت تتننننو ، ول كننننن أن تكننننون أن مننننة النننندا . يتعننننذَّر  ياننننل خالفننننه
ا نوا ، منن اخلالفننة ومنن جنننا  األحن اب واار ننات اإلسنالميَّة وتصننل زناوفهم مننن 

نننذا منننا ال قكنننن توقعنننه  وۤلكنَّنننُه ااقيقنننة بنننل لقننند وصنننلك . ۤذلنننَك إىل  حننند  ا سنننرتيا فه 
الوقاحننة ببعضننهم إىل  حنند  التَّصننريح بننأنَّ زنناوفهم مننن صننعود دولننة اخلالفننة أو جنننا  
اإلسننالميْي هننو أنَّ اإلسننالميْي يهنند دون أمننن إسننرائيل  الطفننل املنندلل للغننرب عامَّننة  

نننذا التَّصنننريح النننوقح هنننو . والوالينننات املتَّحننندة خاصَّنننة وأشننندا منننن بنننر  علننن   لسنننا م ه 
                                                           

101. Gabriel Winant: Lieberman: 5 Surges for Afghanistan; Senator 

outlines plan to empower moderate Muslims, win war. In Wall 

Street Journal.  Posted Feb 6, 2009.  
102. "we can empower moderates and make Afghanistan anal-Qaeda 

"graveyard” where "dreams of an Islamic empire are finally buried. 

Link: 

http://www.newser.com/story/50114/lieberman-5-surges-for-

afghanistan.html. 

http://www.newser.com/story/50114/lieberman-5-surges-for-afghanistan.html
http://www.newser.com/story/50114/lieberman-5-surges-for-afghanistan.html
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مسؤولو الن  ام الساوري  فمنذ حنو العام وعل   شاشة الت لف ينون السانوري الرَّمسني قناع 
نننري ا م هُ فننننإننَّ  إنَّ اإلسنننالميْي إذا ه منننوا ن نننام األسننند» لن  نننام أو من رينننهأحننند مفك 

وبعنند سننتة أشننهر مننن  .[420]«رن القنندسإسننرائيل  سننيحر  علنن   سيشننكلون خطننرا  
فننإنَّ  بم  ارن ننام إذا سننقط أنَّننُه حننذر العننامل مننن لي ولي  د المع   مۤذلننَك تقريبننا   نناء 
 !!!![421]ستعود ةاخلالفة اإلسالميَّ 

دالننننة والتَّنميننننة مل يكننننن حمننننض براعننننة يف إدارة الدَّولننننة إذن جنننننا  حنننن ب الع
وحتقيا معدالت ئوٍّ اقتصاديٍّ تن مسبوقة   وتطنور يف العالقنات السياسنية وفنتح 

نذا علن   منا ... لفا   ديدة أمام األترار يف التَّنمية  واال دهار والتَّطور العلمي   فه 
هر حضنناريَّة أمننر تننُن مسننمو   بننه بنندا ويبنندو علنن   الننرَّتنِم مننن  ننل  مننا فيننه مننن م ننا

ألنَُّه يفتح لفاقا  تَن مرتوب  فيها وال مقبولة  عند الغرب وال عند أن مة ااكم يف 
ولنۤذلك توافنا الغنرب منع أن منة ااكنم يف . العامل اإلسالمي  عامَّة  والعرق  خاصة  

عندم : و فيهنا وهنيالعامل العرق  واإلسالمي  عل   الن قامي األربع النيت سنلف ااندي
ننما  بننأن يكننون قنندوة   وعنندم   ننوا  متريننر جنننا  حنن ب العدالننة والتَّنميننة وعنندم السَّ
نا عندم السَّنما  بوصنوع أي  حن ب   ذه التَّدربنة أو تكرارهنا وُرثَّ  وا  تعميم جنا  ه 
ننا أيضننا  العمننل علنن   إبقنناء األحنن اب واار ننات  ننلطة  وُرثَّ أو حر ننة  إسننالميَّة  إىل  السا

                                                           

ذا اللقاء منشور عل  اليوتيوب بعنوانمشهد ن  [201] التليف يون السورى حيذر من أن اإلسالميون سيحررون : ه 
ذا هو رابط اللقاء. م40/4/4240ن بتاريخ  القدس  :وه 

http://www.youtube.com/watch?v=zUnZh43ptPE. 
وليد املعلم حيذر من خطورة قيام دولة اخلالفة اإلسالمية يف سوريا ن : عل  اليوتوب بعنوانر منشو ن املقطع  [202]

وليد املعلم حيذر السعودية واألردن إذا سقط بشار ستعود اخلالفة : و ۤذلَك بعنوان.  م41/6/4240بتاريخ 
ذا رابط املشهد .م4/1/4240اإلسالمية اىل سوريا ن بتاريخ  : وه 

http://www.youtube.com/watch?v=_cc29II2VEA&feature=youtu.be. 

http://www.youtube.com/watch?v=zUnZh43ptPE
http://www.youtube.com/watch?v=_cc29II2VEA&feature=youtu.be
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ومنا إىل ۤذلنَك عنا حيندأل يف مصنر ... سالميَّة قيد املالحقنة واملطناردة والشَّنيطنةاإل
ولنۤذلك تضنافرت  . وسوريا والعرا  بوضو  ويف بقيَّة الدوع بشبه وضنو   أو بسنريَّة
ذه القوى  بوضو  عل   إسقامي حكم األخوان يف مصر  . لا ه 

 من مواجهة الخالفة إلى محاورتها
نننذه اآلوننننة وقعنننك النننرئي، األمريكننني إىل   نننون شنننيا منننن علننن   رسنننالة  يف ه 

أو منا . قولنه حند  علن   ضنرورة التعامنل منع دولنة اخلالفنة اخلامسنة حيضه فيها علن   
يف اانادي عَشنر نشرها  املصااة مع دولة اخلالفة اخلامسة  قكن تسميها حتميَّة

 اب  ةن  ايف  و   ذ رهننا األسننتاذ [425]م4242يننناير عننام / شننهر  ننانون الرينناذمننن 
النننذي  تبنننه حممننند  م حقنيننننقة قادمنننننة  أة مقننناع اخلالفننننننة أحنننننالم طفنننننوليَّ علننن   تعليقنننا  
 .[426]حاف 

 American الصنحفي األمن ني البنار   ورئني، حترينر علنة جون شيا تب 

Reporter ننن اانننرب ضننندَّ »: مقننناال  بعننننوان 0254ادس عشنننر بنننرقم با لننند السَّ
دولننة )الننرَّئي، أوبامننا تتعلَّننا ثننا أمسنناه إىل  و هننة   تضننمَّن املقنناع رسننالة م«اخلالفننة

 (.اخلالفة اخلامسة
ِثُستشنناريه مننن أعلنن   أوبام  اا تمننا  الننرئي، إىل  مقالننه باإلشننارة  ش  يابنندأ 

أفغانسننتان  إىل  القيننادات العسننكريَّة واملدنيَّننة ملناقشننة مسننألة إرنسنناع قننوَّات إضننافيَّة 
 :شيايقوع 

                                                           

105. JOE SHEA, THE WAR AGAINST THE CALIPHATE 
,American Reporter Vol. 16, No. 3,857 - - January 19, 2010 

هو النص الذي ذ ره برتمجته فيما أظن األستاذ نايف ذوابه يف موقع ا معية ن نص الرسالة الذي سأنشره   [426]
 .الدولية للمرتمجْي العرب
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ننندَ بعننند عننندَّة شنننهور منننن النننرتو   النننرَّئي، أوامنننرَه بانِتشنننار  ال نننْي ألنننف  رَ ي أصن
يف أفغانستان  واآلن ماذا عساي أن أقوع وا نود يف طريِقهم فعال   إضايفٍّ   نديٍّ 
 !هنار؟إىل  

ننذه أفغانسننتان   الننبالد الننيت أصننبحك بعنند مننا يقننُرب مننن عقنند مننن ال َّمننان ه 
ر الع ام يف اللاعبة الَّيت يلَعُبها ا ها  .ديونرهان ا لكسن

ننذه املشننكلة هنني أنَّ الننرئي، ومستشنناريه ال يُرينندون االعننرتاِّ بننأنَّ  اللعبننة ه 
م ال يريدون االعرتاِّ بأنَّ ا هاديْي ال يسَعون تأُخذ اآلن منح    ديدا   إىل    إ َّ
وإىل  ألنَّ  ننننم فيهننننا قاعنننندة عريضننننة تن ُننننر إلننننيهم وۤذلننننَك تنننن و الننننبالد اإلسننننالميَّة  

م يسنَعون بندال  منن أ َّ عل   قيادِمم  ۤذلنَك م قري لون القيادة الروحيَّة يف اإلسالم  إ َّ
الَّنننيت ينضنننوي اإلسنننالم مَجيعنننه حتنننك حكمهنننا   (دولنننة اخلالفنننة اخلامسنننة)بنننناء إىل  
ننننذه يف  (اخلليفننننة)  الدَّولننننة هننننو اإلمننننام  وهننننو القائنننند الروحنننني وااكننننومي  و ننننلا ه 

 .بۤذلكَ املسلمْي يقراون له 
ذاماذا يعف   ئي،؟بالنسبة للرَّ  ه 

ا  وهننو  إنَّننه يعننف أنَّ ا نننود ا نندد  وا نننود القنندام  يُوا هننون عنندوًّا  دينند 
 .فكرةحمض ببساطة ألنَّه ۤذلَك إنَّه عدو ال يُقهر  : أ رير األعداء زافة  وأضيف

نننذه إنَّ  حتقينننا فتوحنننات تكسنننب هبنننا إىل  ة ال مننندِّ ن يمنننات ا هاديَّنننالتَّ ه 
ا مدِّ إسنالم مل ُقارسنوه إىل  حتوينل العلمناني ْي واملسنلمْي املعنتندلْي إىل   أرض ا  إئَّ

من قبل  إنَّه اإلسالم الَّذي يلت م فيه املسِلمون بالتفسنات الصَّنارمة للقنرلن  وهنو 
اإلسالم الذي تبنَّته املئنات منن التَّن يمنات اإلسنالميَّة املشناهبة املنتِشنرة عنرب العنامل 

الواليننات املتَّحنندة يف ااننادي عشننر علنن   ا دننوم النَّننا ح  اإلسننالمي  خاصَّننة بعنند
 .م4224من سبتمرب عام 
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ننرة تتطلَّننب إجننناَ  انِتصننارات عسننكريَّة مننن شننأ ا أن بوصننفها  إنَّ اخلالفننة ِفكن
َ حُتق ا إمجاع ا  نذه املسلمْي العادي ْي  بعُلهنم يتبنَّنون فكنر بَنْين ن يمنات  سنواء التَّ ه 

نذه ذي تريده لإلسالم  أو قبنوع القينادة ا ديندة النيت تقنود من ناحية الشَّكل ال ه 
نننذه ا التَّن يمنننات والنننيت حتق ننن االنِتصنننارات  إنَّ حتنننوَّع عننندد   ننناِّ  منننن املسنننِلمْي ه 

ذا العادي ْي  ذه الفكر إىل  ه  اه الريح)القيادة يعىن أنَّ وه  ضدَّ األمن ي ْي بدأ يف  (اجت 
 .التغنا 

 :ايلالنَّحو التَّ عل    سَيكون غنا التَّ هب ذا  ريو اخلاص  ري للسيناإنَّ تصوا 
ستفقد ااكومات القوميَّة يف بالد الشَّر  األوسط شرعيَّتها الضَّعيفة  ولن 

نندر مننن عواصننم  ننذه تُعننود األوامننر تصن ننا ستصنندر مننن هنننار  مننن ه  ااكومننات  إئَّ
ذه  يمات ا هاديَّة  وقد يكون أهم التَّن  املننحدرات ا بليَّة اليت خيتب  فيها قادةُ ه 

أتبنا   لقينادة التَّن يمنات السننيَّة  إىل  طهنران إىل  تغنا هنا هو حتواع الّشيعة من قنم 
ذا وال يعف  سنوِّ ن ثنن فنيهم النرَّئي، اإلينراذ  نأنَّ لينات اهلل وقينادامم يف إينران ه 

َ يفقننننندون نفنننننوَذهم  م سنننننيددون كنننننننَّهُ الشنننننيعة  أو أنَّ سنننننلطامم سنننننتتأ ر  ولبَننننننْين
نم السنف للشَّنريعة النذي سيفرضنه  أنُفَسهم يف وضع   حيت م عليهم اخلضو   نذا الفهن

 .قادة التَّن يمات ا هاديَّة
ن يعلنن قينام دولنة إمنا  املقاومة  فإنَّنهُ عل   ون أمَّا هؤالء ال اعماء الذين يصرا 
ننذه اخلالفننة اخلامسننة  سننتتداهُلهم قيننادة  علنن   ة األمننر  وسننتعنمل الدَّولننة يف بدايننه 

 .دن أو القتلمنهدها  وإن مل يفعلوا فإنَّ مصنَهم سيكون إمَّا الس  إىل  حَتويلهم 
مل تكننننننن أوَّع إشننننننارات لدولننننننة اخلالفننننننة املفرتضننننننة سننننننوى مَتريرهننننننا لكلمننننننة 

نذا   (اخلالفة) العديند منن املواقنع علن   األمنر مل ُيالِح ننه الكريننون حينمنا ظهنر وه 
 .صوليَّةاإلسالميَّة األ
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ذه ويف الوقنك الذي  ان فيه الغرنب يُتابع إشارات   ا  م هنر بوصفها املواِقع ه 
َرى  للص را  ضدَّه   انك هنار انِتصارات  ند ملنيالد ُأخن تتحقَّا يف ميندان املعر نة مته 

 .دولة اخلالفة
من تن احملتمل أن تكون االسرتاتيديَّة اليت قند تتبعهنا التَّن يمنات ا هادينة 

د اتبعك من قبل  فما أن يتَّ ذ مئة ألف  ندي أمن ي وحلفايهم مواقَعهم يف ق
ذه أفغانستان  فإنَّ  دام سنلطتها الراوحيَّنة التَّ ه  ن يمات وقياداما قد تلندأ إىل اسنِت ن

إىل  ومفردامننا العقديَّننة  لتحننو ع ماليننْي املسننلمْي الَّننذين انضننماوا فعننال  حتننك لوائِهننا 
 .أعداء اإلسالم نود حُياربون 

ننننب األفغننننان بنننننا وقكومِتهننننا الننننيت حينمننننا قنننندَّ  منا ألفغانسننننتان أوَّع مننننرَّة رحَّ
ننذا  صنننعناها  ننم     سننتطنلب  ننان بنناألم،  أمَّننا يف الغنند فننإنَّ األمننر زتلننف ٍنندٍّ ه 

لة اخلالفنة حنديري ا  ناء النبالد علن   الَّنيت تسنيطر  نا ال، املنت بة لدون منن  نمع نم أحنن
أن يضطِلع بدوره يف ا هاد ضندَّنا  عندئنذ تتغننَّ أونضناعنا منن قنوَّات   :مسلم    ل  

ذا قوَّات أسنة شَرر  بن للغاية  ويضيا عليها إىل   انك حتن   بشرِّ نسيب   ه 
 .الشرر يوم ا بعد يوم

 نيف العنامل  وال أيَّنة قنوَّة عسنكريَّة   ي    ااقيقة ا ليَّة هي أنَّه ال يستطيع أيا 
بننب أن نقننرَّ بأنَّنننا ال نسننتطيع أن (. فكننرة)أن منن م  نك در ننة تسننليحها مهمننا بلغنن

نننذه حنننر  قنننادة  نننرة يف  نننل  ه  نننر  األوسنننط  وال أن حننننر   ُتَبهنننا  وال أن  الِفكن بنننالد الشَّ
َ ألنَّ هنار إمجاع ا ۤذلَك ننشر أسرارها   ذه املسلمْي بَنْين  .الفكرةعل   ه 
ن وَّة االقتصنناديَّة املوحَّندة للننداوع األوربيَّننة  ر  األوسننط يوا ننه الينوم القننإنَّ الشَّ

نننذا  ننندة    لكنننن علينننننا أن نعنننِرِّ أنَّنننهُ صنننحيح  ه  يف الغننند سنننيوا ه الغنننرب القنننوَّة املوحَّ
 .لدولة اخلالفة اخلامسة
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 .ليسمح يل سيادة الرئي، أوباما أن أُبدي إليه بعض املالح ات ا امَّة
 :سيدي الرَّئي،
َ إنَّ املعر نة  ال قكننن جتنابهننا  وهنني ذاُت  حتميَّننة   م والغننرنب معر ننة  اإلسننالبَنننْين

ا  ننذا الص ننقنندس   تنناريخ   را   ولنني، أمامنننا إالَّ أن ننندخل يف   وال بنندَّ أن نضننَع حنندًّ
 .مفاوضات سالم مع اإلسالم

أن ندُخل يف مفاوضنات   أتوقَّع أن خيربَر البعض بأنَّه من املستبعد متاما  إذ  
 ا  قائننندبوصنننفك   لكنَّنننه ِبنننب علينننك (اخلالفنننة اخلامسنننة)ه امسننن مت يَّنننل   منننع عننندوٍّ 
وأنننننك تصننننو  سياسنننتك يف التعامننننل مننننع اإلسنننالم أن تعننننرِتِّ بسنننن افة  اعسنننكريًّ 

توحينند بننالد  نفسننه  وأن تعننرتِّ  ننذلك بننأنَّ علنن   االد عنناء بننأنَّ اإلسننالم منقسننم 
 .حمتمل    ار مي أمر    اإلسالم حتك إمرة قائد  

نَّه يصعب حماربة شبح ال قكن رييته  أو حن َّ االعتقناد من املسلَّم به أ إنَّهُ 
نذا بو نوده  لكننَّ األشندَّ صننعوبة  هنو أن جِتند  ننبح قند أصنبح حقيقنة واقعننة  ه  مَل  الشَّ

وهو ما تسع  إليه التَّن يمات ا هاديَّة  ۤذلَك نحتسب  ا حساباتك  فإذا حدأل 
املسننلمْي سننيِقفون ضنندَّنا  املاليننْي مننن   لَخننر سنننكون قنند وقعنننا يف شننرر   بننن   ننن

اُ ع  .وعندئذ يصعُب عليننا الرتَّ
إنَّ مع نننم األمن ينننْي يكرهنننون التَّعننناي  منننع حنننرب طننناع أمنننُدها منننن أ نننل 
ضننننمان إقامننننة دققراطيَّننننة حننننرَّة يف أفغانسننننتان  أو مننننن أ ننننل مسنننناندة أنِ مننننة يف 

ملنننع احتمناع  دائم أمن يٍّ  فكرة وُ ود   ۤذلَك با ستان والعرا   ويكره األمن يون  
عليننا يُفقدنا ئط ااياة الذي نعيشنه  إنَّننا  حامسا   حتقيا التَّن يمات ا هاديَّة نصرا  

تتحطَّم إرادتنا منن قبنل عندوٍّ َقلنك َح َّ  شعب قلك إرادة قويَّة  وبب أالَّ ننت ر 
 .إرادة أقوى
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فننإنَّ األمننر إنَّنننا نعنني  مرحلننة تتصننار  فيهننا العاطفننة مننع األيننديولو يا   ننذا 
يتطلَّنننب مننننا إحنننداأل توافنننا منننع اإلسنننالم  قبنننل أن َتسنننيل شنننالالت الننند ماء منننن 

ذا أ ساد األمن ي ْي   أمنر قند حيندأل قريب نا  بنب أن تكنون لنديننا ااكمنة فنال وه 
نضننع أنُفَسنننا يف قلننب ااننرنب مننع دولننة اخلالفننة اخلامسننة  واألفضننل لنننا أن نِقننف 

نننر بضنننمننا اخلننناص  حننندودها  بنننب أن نننن َِن أنعلننن    ا  بنننب أن نفك  ُفَسننننا  ي ننند 
 أمن ي ْي  فلي، من ااكمة أن نساند أنِ مة تن دققراطيَّة وعالية الفساد ضدَّ 
دولة اخلالفة اليت تصنو  سياسنَتها أصنال  وفنا عقيندة حُتنارب الفسناد والقينادة تنن 

سنننامح ة الَّنننيت تتَّسنننم بالتَّ املسنننيحيَّ ن الرَّاشننندة  بنننأ رير عَّنننا حتاربنننه املبنننادج اليهوديَّنننة 
 .السَّواءعل   والتَّعاطف مع اخلطيئة وامل طئْي 

 :سيادة الرئي،
علينننا أالَّ خننناِّ مننن قيننام حكومننة أمينننة أيًّننا  انننك صننفتها  إنَّ الَّننذي علينننا 

 .أن خَنافه هو قيادات  ون مبادئها األساسيَّة
علن   فقات النيت تعمنل إنَّنا مسؤولون يا سيادة النرئي، عنن العديند منن الصَّن

متكْي الفساد يف دوع الشر  األوسط  وعنن العديند منن اخلطنوات تنن العقالنيَّنة 
ننذناها لضننمان بقنناء ااكومننات الفاسنندة  إنَّننهُ  بإمكانِنننا أن ننسننحب مننن  الننيت ا َّ

صرا   ظاهر املالمح بدال  من أن ندُخل يف حرب  ضدَّ  ي  تنن من نور  وثعنىن 
أو  ااقيقننة  فعليننننا أن نتوقَّننع ه قننة  هب ننذه إنَّنننا إذا مل نعننرِتِّ   (فكننرة) ضنندَّ : أصننح

ننذا َمننن : حتميًّننا  عليننننا أن نعننرِّ انسننحابا   الننذي حناربننه؟ ومننا الننذي حنننارب مننن ه 
بدينننه يُهامِجُنننا يوم ننا بعنند يننوم  هننل حنننن حنننارب مننن أ ننل  ح  متسننل   أ لننه؟ إنَّننه عنندوٌّ 

ب فكرة حناَن وقُتهنا اآلن متلؤهنا رتبنة يف حنار  مأراض ومقاطعات  أعل   السَّيطرة 
 االنِتقام منَّا  لقتلنا مئات اآلالِّ من األروا  الربيئة؟
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ااقيقننننة هنننني أنَّنننننا حنننننارب اآلَن يف أفغانسننننتان أ ننننرب بننننالد العننننامل يف جِتننننارة 
  لقننند انسنننحبننا منننن ا  دا ننننوين  لصننناة حكومنننة ِمنننن أشننند  حكومنننات العنننامل فسنننا

تتصناعُد ۤذلَك رتنم وعل   فيه املصااة الوطنيَّة جتف َثارها  العرا  يف وقك  بدأتن 
ا دمات ضدَّ ا نود واملدني ْي  ومع األسف فإنَّ ااكومات الَّيت شكَّلنناها هننار 

ع   هي ذاما تُعَترَب شكال   ديدا   تأنخن وحَتطيم ُأُس، إىل  من ااكومات اليت تسن
 .الدققراطيَّة اارَّة
ر  األوسنط  أو نرسنم الشَّنعلن   ياسنة ستطيع أن ئلني مسنتقبل الس  إنَّنا ال ن

ننننمن فقننننط بقنننناء أن منننة بعينهننننا  أو لضننننمان اسننننِتمرار إمنننندادنا  سياسنننَتنا لكنننني نضن
  إنَّ مسنتقبلنا يكمنن يف الت دنارة منع عنامل يننعم بالسَّنالم  تتنوافر فينه واحد   ثصدر  

ذا و يا واالخرتاعات  الوظائف لشعنِبنا  وحيدأل فيه التقدام يف التكنول هو الَّذي ه 
 .ولي، من أ ل حكومات شينطانيَّة ۤذلَك يصنع الفار   دعنا حُنارب من أ ل 

 :سيدي الرئي،
أشنننكرر السنننتماعك إيلَّ  وأننننا ف نننور بنننأذ  أعطيتُنننك صنننو  يف انت ابنننات 

 .الر ئاسة األخنة
 تعقيبًا على جون شيا

ال  ديند فينه منن  هنة . حناع   أيٍّ  تعلينا علن    وال حيتناج أيَّ  ص واضنح  النَّ 
فيننه بيننان مل نناوِّ الغننرب مننن اخلننالِّ  وزنناوِّ الغننرب مننن اإلسننالم  . الشننكل

َ الغنننرب واإلسنننالم  وال  ولننني، يف ۤذلنننَك منننن  ديننند  وتأ يننند اتمينننة الصنننرا  بَننننْين
 ديد يف ۤذلَك أيضا  وفا املن ور الغرق عل   أقل تقدير  بنل االسنرتاتيديا الغربيَّنة 

 .نطقة العربيَّة خاصَّة  واإلسالمية عامَّة  حياع امل
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َحنننن َّ  النننندَّعوة إىل  املصننننااة الغربيَّننننة اإلسننننالميَّة ليسننننك با دينننندة  و ننننۤذلَك 
احملاولننة ا ننادة لفهنننم اإلسننالم بعينندا  عنننن الصننورة النمطيننة املرسننن ة لننه يف العقلينننة 

والواقعيَّننة  ال تننأ ن  ننم  الغربيَّنة  و نندنا يف الغننرب مننن يفكننر هب نذه الطَّريقننة املنطقيَّننة
ذا الصوت بد صدى لدى السَّاسة الغربيْي ا بدأ مريل ه  ا  وُرثَّ  .ُرثَّ

نا أ ارتنا االنتبناه ا مرَّتا مرورا  عنابرا  وُرثَّ حتند ك . ا ديد هنا مسألة واحدة  ُرثَّ
وهنني أنَّ امل نناوِّ ااقيقةيننة هنني مننن قننادة العننرب  . فيهننا  رينننا  قبننل ۤذلننَك بكريننن

ذا  ان الغرب قد بدأ يتده إىل  املصااة مع اإلسالم  مع صنعوبة تصنور ۤذلنَك  وإ
فإنَّ قادة العامل العرق واإلسالمي هم النذين خيوفنون منن قينام اخلالفنة اإلسنالمية  

َرى  من جنا  اإلسالم يف السلطة  .أي بصيغة ُأخن
 غنننا التَّ ذا هب نن ري للسننيناريو اخلنناص  إنَّ تصننوا : قنناع. لنعنند إىل  نصننه لنننذ ر بننه

سنتفقد ااكومنات القوميَّنة يف بنالد الشَّنر  األوسنط » :ايلالنَّحو التَّ عل   سَيكون 
نندر مننن عواصننم  ننذه شننرعيَّتها الضَّننعيفة  ولننن تُعننود األوامننر تصن ننا ه  ااكومننات  إئَّ

نذه ستصدر من هنار  منن  التَّن يمنات  املننحندرات ا بليَّنة النيت خيتبن  فيهنا قنادةُ ه 
أتبنا   إىل  طهنران إىل  ة  وقد يكون أهم تغنا هننا هنو حتنواع الّشنيعة منن قنم ا هاديَّ 

ننذا لقيننادة التَّن يمننات السنننيَّة  وال يعننف  ثننن  نأنَّ ليننات اهلل وقيننادامم يف إيننران ه 
َ سنننوِّ يفقننندون نفنننوَذهم ن فنننيهم النننرَّئي، اإلينننراذ  الشنننيعة  أو أنَّ سنننلطامم بَننننْين

ننم  ون أنُفَسننهم يف وضننع  م سننيددسننتتأ ر  ولكننننَّهُ  حيننت م علننيهم اخلضننو   ننذا الفهن
أمَّا هؤالء ال اعماء النذين  .السف للشَّريعة الذي سيفرضه قادة التَّن يمات ا هاديَّة

ن يعلنن قينام دولنة اخلالفنة اخلامسنة  سننتتداهُلهم إمنا  املقاومنة  فإنَّنهُ علن   ون يصنرا 
ننذه قيننادة  منهدهننا  وإن مل إىل  حَتننويلهم علنن   عنمل الدَّولننة يف بدايننة األمننر  وسننته 

 .«دن أو القتليفعلوا فإنَّ مصنَهم سيكون إمَّا الس  
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ذه هي نقطة البداية يف فهم خطر جننا  اإلسنالم يف السانلطة نذه هني . ه  وه 
نقطة البداية يف فهم منا اعنرتى ويعنرتي جننا  اإلسنالميْي يف الوصنوع إىل  السانلطة 

ننورية خوفننا  مننن وصننوع اإلسننالميْي إىل  يف مصننر وتننون، وليبيننا وحم اربننة الريَّننورة السا
 .وفيما سيأ  من فصوع تبيان ملا حدأل و يف. السالطة

 تصوير الخالفة كوباء
زتلف فقرات الفصل السَّابقة  تبك عل   مدار سنوات يعود أو ا إىل  حنو 

 .ن، عشرة سنة وبعضها إىل  السَّنوات السَّابقة املنصرمة
ننا وبنناء اسنتدد   دينند علنن   السَّناحة هننو تصننوير اخلالفننة اإلسنالميَّة علنن   أ َّ
منننذ إعننالن تن ننيم الدَّولننة اإلسننالميَّة اخلالفننة يف أواسننط عننام . بننب ا ننروب منننه

م اسننتلهم الغننرب مننن فكننرة ااننرب علنن   تن ننيم الدولننة فكننرة خطنننة هنني 4241
فنة اإلسنالمية والتحنذير لي، حماربنة تن نيم الدولنة ذاتنه فقنط بنل حماربنة فكنرة اخلال

أنفسنهم يتنندرون باخلالفنة والتحنذير منهنا وا ن ء عنن ( املسنلمون)منها َحن َّ  صنار 
 .يفكر فيها

وألنَّ تر يا اليوم يف وا هة العامل اإلسالمي من ناحينة جناحامنا االقتصناديَّة 
ومننننن اَّ خننننوِّ الغننننرب مننننن ... والس ياسننننيَّة واسننننتقطاب املسننننلمْي وحننننبهم لرت يننننا

ضننطال  تر يننا بنندور اسننتقطاق للمسننلمْي وأن تلعننب دورا  إسننالميًّا فنناعال  وفعليًّننا ا
فقننند بنننندأت اآلالت اإلعالميَّنننة يف الننننداوع الغربيَّنننة واإلسننننالميَّة بالضَّنننخ  التَّشننننويهي 

 .لل الفة والتَّحذير من رتبة تر يا يف استعادة أعاد اخلالفة العريمانيَّة
والتَّحنذير تنوحي بنأنَّ اخلالفنة منرض   نذام  أو وبناء  طريقة الضَّنخ  اإلعالمني  

هي ليسك حربا  عل   تر يا ثنا . بب ا روب منه وعدم السَّما  به والقضاء عليه
هنني تر يننا وإئننا هنني حننرب علنن   اإلسننالم وتشننويه  ننل قيمننه و وابتننه ومشننيمها يف 
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عننننة نفنننوس املسننننلمْي أنفسننننهم إذ هنننني مشننننوهة ومهشننننمة يف نفننننوس الغننننربيْي بطبي
وإذا منننن املتوقَّنننع واملرتقنننب أن نشنننهد ۤذلنننَك علننن   ألسننننة الغنننربيْي فِإنَّنننُه ملنننن . ااننناع

نذه التنارَّهنات والسَّنفاهات علن   ألسننة أنناس   املؤسف  ل األسنف أن جنند تكنرار ه 
ي عمنننننون أننَُّهنننننم منننننن املسنننننلمْي  وحيملنننننون أمسننننناء إسنننننالميَّة  ويعيشنننننون يف بنننننالد 

 .املسلمْي
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هنننار أننناس اعتننادوا اال تنن اء 
يف الفهننم لقصننور يف الفهننم أو سننوء 
الطويننة فننال يننرون إال مننا يرينندون أن 
رييته مهما  نان متناقضنا  منع الواقنع 
بننل مهمننا  ننان متناقضننا  مننع املنطننا 

 .بل مهما وقعوا فيه من تناقض
 :مع  ل  ما سبا سيو د من يطر  السؤاع التايل

َ ااضارات؟أال   يو د من أمل أو بارقة أمل يف قيام حوار بَنْين
لنننننن يكنننننون هننننننار أي حنننننوار  . األمنننننل سنننننيبق  ول كننننننَّ الواقنننننع لنننننن يسنننننمح

َ ااضننننننارات بنننننناملعىن املنشننننننود حتنننننند نا عننننننن شننننننواهد وحقننننننائا مننننننن  مئننننننات . بَنننننننْين
ننننذا  ننننذا تقريبننننا   و لهننننا تقطننننع الشننننك بنننناليقْي بتعننننذار قيننننام ه  السنننننْي وإىل  يومنننننا ه 

َ ااضننننننناراتااننننننن وخننننننننتم هننننننننا بشننننننناهدين ال خيلنننننننوان منننننننن الكومينننننننديا . وار بَننننننننْين
 .السوداء

يف شاهد ومرياع  د  شهن نتذ ر رسالة ا نندي البلديكني إىل  أهلنه  وقند  
 تبها منن مسنتعمرة إفريقينة  حيند هم فيهنا عنن حياتنه مرينل أي   نندي  وعنا  ناء 

ة  وۤلكنَّنننُه يف منننرة وهنننو يقتنننل يف رسنننالته حديرينننه عنننن قتلنننه األفارقنننة أبنننناء املسنننتعمر 
تصنوروا »: ش صا  تعرض ملشنكلة اسنتدعك اسنتغرابه النذي نقلنه إىل  أهلنه  فقناع
ذا اإلفريقي القذر عضَّ يدي وأنا أهما بإطال  النَّار عل   رأسه  .«أن ه 

 .شيء مده  يف ااقيقة
ننننناهد يف املريننننناع  نننننذا ا نننننندي بلديكننننني والشَّ أمنننننران أوضنننننحهما هننننننا  أن ه 

ننننلور عننننن تنننننهم التَّننننا ننننذه مصننننادفة  ال تنفنننني التاهمننننة والسا يل أيضننننا  بلديكنننني  وه 
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َنننننا مهنننننا . منننننن الغنننننربيْي ننننناهد والتَّنننننايل ليسنننننا اسنننننتريناء وإئَّ نننننذا الشَّ والريَّننننناذ هنننننو أنَّ ه 
نننننلور العنننننام ولننننني، املطلنننننا نننننا مئنننننات األمريلنننننة . السا منننننن يتتبنننننع بننننند عشنننننرات وُرثَّ

 .املشاهبة يف املبدأ
نننننننناهد ال ننننننننابا يعننننننننود إىل  منتصننننننننف القننننننننرن العشننننننننرين فننننننننإنَّ إذا  ننننننننان الشَّ سَّ

ننننناهد الريَّننننناذ يعنننننود إىل  عشنننننر سننننننوات فقنننننط  عنننننندما سنننننئل املفكنننننر الغنننننرق  ف. الشَّ
 ا  م عننننننن الننننننيمن وقنننننند عمننننننل فيهننننننا سننننننفن 4226يف سنننننننة  كرس      توف ه      وبرت

 :لبلديكا قاع
ننننننن»   أشنننننننبه للحيواننننننننات مننننننننه للبشنننننننر ال متنننننننوح   شنننننننعب   عب اليمنننننننفا الشَّ

هنننننم دون البشنننننر   خاطئنننننة   بطريقنننننة   هَ ِقنننننفَ لَ  فقنننننهَ  إنو . اة شنننننيئا  يفقنننننه منننننن أمنننننر اايننننن
دين لدر نننننة دون يف التَّننننندم متشننننند  لخلقنننننوا منننننن  نننننن، تنننننن بنننننف  مهُ و نننننأننَّ   رتبنننننة

ين أو حممننننند يذ روننننننه بننننناخلن أن ي هننننند األنسنننننان بروحنننننه و بدننننننه منننننن أ نننننل الننننند  
ننننند رييننننة تشننننعر بننننالتقيوء ع كَ معفنننننون لدر ننننة أنَّنننن. ة يف اليننننومئننننة مننننرَّ مأ ريننننر مننننن 
ننننننُهنننننن ننننننافهم ألننَّ . أحنننننند منننننننهم فهننننننم ال  خطنننننننة   ال  بدر ننننننة  م يسننننننت دمون الس 

م أننَُّهنننننأتبيننننناء لدر نننننة . يرت نننننون طلقنننننة تنننننذهب مننننننم هبننننناء اال وقتلنننننوا هبنننننا روحنننننا  
سننننعيدون بننننالفقر وعننننندما تسننننأ م عننننن حننننا م يقولننننون اامنننند هلل وهننننم ينننننامون 

 .فماذا عمل  م اهلل ليشكروه. رقاتيف الطا 
نننَ فيمننا  يتعننادون نننَ ذا دخننل الغريننب إهم فننبَنينن لدر ننة تشننعر  ههم وقفننوا ضنندَّ بَنينن

  ن حفنن   تنناهبم املقنندس ومننا يسننمَّ أ هلننة فهننم يؤمنننون بنن. م ليسننوا متعننادينأننَُّهنن
العلوم ال جتد فيهم  ن عند املسلمْي وتعلمه هو العلم النافع وهو أساس  ل  لبالقر 

لَك أبنننندا   رة  متنننننو   ة  عقليَّنننن اذ ا  ملحنننند ين وحممنننند بالنننند   حمصننننور   فيكننننرهم حمنننندود  فتلننننذ 
 .نلوالقر 
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نشعر بالرعب من صرخامم فهم أ رير شعوب األرض وحشية ولنو خر نوا 
ليهم  وحوب يف حديقة إن ر ننا نَّ إلذا ف. من بلدهم أل لوا شعوب األرض قاطبة
 .«حيوان يسم  اليمن يفضل أن يبقوا فيه

نننننننناهدين ننننننننذين الشَّ قبننننننننل أي  شننننننننيء  . أسننننننننئلة ال سننننننننؤاع تتوا ننننننننب بعنننننننند ه 
هننننننننننل شننننننننننهد تنننننننننناريخ الغنننننننننن و أو الفننننننننننتح أو االحننننننننننتالع العننننننننننرق أو : نتسنننننننننناءع

ننننن دولنننننة   اإلسنننننالمي ألي   نننننذا السا لور؟ و نننننم شنننننهد التننننناريخ مرينننننل يف العنننننامل مرينننننل ه 
ذا السا   ر ؟من الغرب جتاه الشَّ  رلو ه 

لننكَ  ننؤاع الننذي يلنني ذ  ننؤالء و يننف قكننن : والسا أيا حننوار  قكننن يكننون مننع ه 
 ؟أن حياورور

نننذه عقليَّنننة الغنننرب عامَّنننة نننذه ليسنننك مفنننردات أشننن اص   ه  نننذه العقليَّنننة . ه  ه 
ذا ش ص أو ا نْي أو مئة أو ألف وإئا  اال تماعيَّة الغربيَّة عامَّة وليسك عقليَّة ه 
هي عقليَّة ا تماعيَّة قكن أن يستريىن منها قليل  نادر  إن جتاو  عدد األصابع فلن 

 .يتداو ها بكرين  
ننننننذه األفكننننننار اخلاطئننننننة  أعننننننرِّ الكرينننننن ن مننننننن الغننننننربيْي الننننننذين يرفضننننننون ه 

لك أر ننننننو أن يتكننننننرر الغبنننننناء  وينشنننننندون ااننننننوار ويسننننننعون إليننننننه بننننننإخالص  ولننننننذ 
ذاتنننننه بننننن عم أنَّنننننُه يو ننننند يف الغنننننرب منننننن ال ينننننؤمن هب نننننذه األفكنننننار ويريننننند اانننننوار  

 .أعرِّ أنَُّه يو د
وء الطوية فنال هنار أناس اعتادوا اال ت اء يف الفهم لقصور يف الفهم أو س

يرون إال ما يريدون أن رييته مهما  ان متناقضا  مع الواقع بل مهما  ان متناقضنا  
 .مع املنطا بل مهما وقعوا فيه من تناقض
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املسنألة . حوار ااضارات باملعىن املنشود مسدود الطَّرينا والطَّرينا لنن يفنتح
الواقنع يقنوع بتعنذر ليسك مسنألة رتبنة وال إرادة وال وا نب املسنألة مسنألة واقنع  

ذا ااوار تعذرا  مطلقا    .ه 
ننذا ال يعننف أنَّننف أنننا ضنندَّ حننوار ااضننارات أنننا قمننك . ومننن  دينند  أ ننر ر ه 

بتفكيننك املوضننو  وحللتننه وبيَّنننُك حقيقننة مننا هننو  ننائن  ومننا قكننن أن يكننون ال مننا 
فنإن وف قنُك فمنن اهلل وإن أخطنأت فمنن . بب أن يكنون وال منا أحنب أن يكنون

 .وهلل األمر من قبل ومن بعد. ينفس
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  ؛ ندوة العر  والمس مون ف  المخّي ة الغربية(: الد تور)أمحد قطرية

واستعراض لمسببات الظاهرة .. بح  ف  ا صو  التاريخية
واقتراحات حو  كيفية وقديم صورة ديجابية ل عر  والمس مين 

فرباير / عودية ن شبامين الرياض ن الس ا  يرة الريقافية صحيفة ندوةن  لآلخر
 .م4221

 العربي    ة       الجدي    د وج    اه ال    دو  يا مر  المخط    ط: أمحنننند منصننننور 
ن برنامج بال حدود ن حمطة ا  يرة ن ينوم ؛ لقاء مع وليات بي ر واإلسالمية

 .م41/42/4224هن املوافا 42/2/4140 األحد
 ة باإلنچلي ي وىلطبعته األن صدر يف  االستمراق(: الد تور) دوارد سعيدإ

قل من  الأل سنوات أيف م  و 4124عام م  والعربية األوىل 4111عام 
  الرت ية  يطاليةاإل  سبانيةاإل ملانيةاأل  الفرنسية :تسع لغات ِإىلتر م 
 .العربية  اليابانية  املالي ية  الفارسية

  م4246استقصاء من مة مناهضة اخلوِّ من اإلسالم يف أوائل عام .
بال حدود ن لقاء مع مايكل بريڤو مدير الشبكة  برنامج: نقال  عن

سبتمرب /أيلوع 1األوروبية ملكافحة العنصرية ن قناة ا  يرة ن األربعاء 
 .م4246



001  | 

 ن ترمجة حاف   بناء حضارة جديدة؛ سياسة الموجة الثالثة: إلفان توفلر
 .ا مايل ن احتاد الكتاب العرب ن دمشا

 ن ا  يرة  وأط   مستعد ل قتا  ..عو ة اإلسالموفوبيا: برنامج املرصد
املوافا  -هن  41/0/4106اال نْي نك ن برنامج املرصد ن 

 .م5/4/4245
 الجاليات العربية والمس مة بأوروبا وظاهرة : برنامج الواقع العرق

المس مون محاصرون باإلسالموفوبيا من الغر  ؛ دسالموفوبيا
الريال اء نت      الجزيرة وبأنظمة ال وقل دسالموفوبيا عن  الغر 

 .م4/44/4241املوافا  -هن  1/4/4106
 ن ا  يرة نك ن  عر  أوروبا وجديد اإلسالموفوبيا: برنامج الواقع العرق

املوافا  -هن  44/0/4106السبك برنامج الواقع العرق ن 
 .م0/4/4245

 ن ترمجة   عندما وأكل العولمة الدَّولة الوطنيَّة من فوق: بنيامْي باربر
ن اخلمي،  2261ن العدد  السَّفير: رق ن ضمن  ريدةأمحد مغ

 .م6/2/4112
 ن  المتنام  وصدات الثقافات الهال  ؛أوروبا واإلسالت: تيمو ي سافيج

البحو . م41/22/4221 ن اال نْيإخوان أون الين ترمجة املوقع ن موقع 
 The Washington quarterly. No: )منشور يف

Summer 2004). 
 م4111ن طرابل، ن  الغر  يقولون قا ة:  الع أمْي. 
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 ن  ريدة الشر  األوسط ن لندن ن  حم ة منسقة ومتعصبة:  يم،  تيب
/ لب 42مجادى اآلخرة املوافا لن  42ن اال نْي   1241العدد 

 .م4220أتسط، 
 اخلمي، ن موقع شبكة األلو ة ن من أ لة وحريف اإلنجيل : خالد وداعة

 .م4/6/4244املوافا  -هن  42/6/4104
 الرسوت؛ عدسة البقع السو اء وعين  جريمة: يوسف خالد

 .م4226مارس / لذار1ن موقع املسلم نك ن  المخابرات
  ننن م  ن أج  ل اس  تعا ة ال  وع  العرب    (: النند تور)خننن النندين عبنند الننرمحن

 .م4225شبامي  42ن اال نْي  44514ن العدد  البع ضمن  ريدة 
 ن ترمجة  أمحد خضر ن   قافيَّةف  مديح اإلمبرياليَّة الث: دافيد رو كوبف

ضمن علة  الريَّقافة العاملية ن ا ل، الوطف للريقافة والفنون واآلداب ن 
 .92ـ ص  م4111ن  25الكويك ن العدد 

 دار الكاتب العرق للطباعة . المؤامرة ومعركة المصير: سعد مجعة
  .م4161والنشر ن القاهرة ن 

 ن مر   الد راسات  راتصدات الحضا: صامويل هامتنغتون ولخرون
 .م4115ن  4االسرتاتيديَّة والبحوأل ن بنوت ن مي

 ن  دنَّ  فريٌد ول نَّ  لي  ك ِّي ًّا جامعا  ...  الَغْر : صامويل هانتغتون
ن  461ن 466 ن العدد أوروبا والعر ن ضمن علَّة   ترمجة  فاضل  كرت

 .م4111ح يران ن  ن أَيَّار
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 دة بَ ْيَن االستقال  واالستقا  والترميما مم المتح: ع ت السيد أمحد 
 .م4110ن دار الفتح ن دمشا ن 

 ن علة  الوفا  العرق ن  الطريق واحدة والبدائل واهية: ع ت السيد أمحد
 .م4111ا توبر ن / الرابع ن تشرين األوع تون، ن  العدد

 ن  العدالة الدولية؛ أمنية الفقراء وأسطورة ا قوياء: ع ت السيد أمحد
 .م4224ن  انون األوع  02ة الوفا  العرق ن تون، ن العدد عل

 المنظومة ا خالقية ف  احترات الرأ  والرأ  : ع ت السيد أمحد
شواع  46ن اخلمي، 44126ن  ريدة البعو ن دمشا ن العدد  اآلخر
 .م4221 انون األوع 1/ هن4145

 ريدة  يف أمم متحدة ل قرن الحا   والعمرين: ع ت السيد أمحد 
هن املوافا 4141ذو القعدة  41ن ا معة  122ن العدد  ن بنوت لعهدا
  .م4111لذار  40 لن
 وفجيرات أي و  وصرا  الحضارات؛ الواليات : ع ت السيد أمحد

ن دار إنانا ن دمشا ن المتحدة صنعت الحدث لتصنع المستقبل 
 .م ن4220

 سالت العدوان الف ر  الغرب  ع ٰ اإل: (الد تور) علي بن حممد عودة
/ ح يران 42ن العرب نيو  ن  نبي  محمد ع ي  الصالة والسالت وع ٰ
 .م4246يوليو 

 العدد  ن السَّفيرن  ريدة  صدمة العولمة ف  خطا  النَّخبة: علي حرب
 .م4112 ح يران 6 ن السَّبك 2244
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 ن املكتبة العصرية ن  التبمير واالستعمار: عمر فرو  ومصطف  اخلالدي
 .م4121بنوت ن 

 ن ا  يرة  حرو  افتراضية ؛اإلسالموفوبيا ف  فرنسا: ئ ة مصطف فا
 .م02/1/4240املوافا  -هن  44/1/4101الريال اء نك ن 

 ن موقع دنيا الوطن ن ت ة ن  آالف المواقع لمهاجمة اإلسالت: قدس برس
 .م4225/ 42/ 1

 المنتدى ا و  النتمار ظاهرة اإلسالموفوبيا ف  : لبيب فهمي
املوافا  -هن  44/4/4106اال نْي رة نك ن ن ا  ي بروكسل

 .م45/44/4241
  ن ترمجة   جيران ف  عالم واحد: «إدارة شؤون ا تمع الداويل» نة

سلسلة )عموعة من املرتمجْي ن ا ل، الوطف للريقافة والفنون واآلداب  
 .02ن ص م4115ن  424ن الكويك ن العدد ( عامل املعرفة

 وان ر  ذلك  تابنا .014ن ص الستراويجيةا: (الد تور) ما د شدود :
وار ع إىل م يد من التَّفاصيل يف . 424ن صانهيار أسطورة السالت 

 .فصل املعطيات التَّارخيية والدولية
 ن  إيالِّن موقع  العقدة ا وروبية الجديدة... أس مة الغر : متابعات

 .م4245 يناير/  انون الرياذ 2اخلمي، 
 ن مكتبة وهيب  سالم  وص ت  باالستعمار الغرب الف ر اإل: حممد البهي

 .م4161ن القاهرة ن 
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 ع ٰ نفسها جنت .. اإلسالموفوبيا القاو ة: حممد فاع ولد ا تىب
املوافا  -هن  41/2/4104اخلمي، ن ا  يرة نك ن  أوروبا
 .م 42/1/4244

 ن  موقع اإلسالمن  !مجد ا  .. الخوف من أس مة أوروبا: حممود سلطان
 .م4221مارس /لذار 21  األربعاءن  توحيد واإلصال حر ة ال

 ن  المعرفةضمن علة   ن مستقب نا العرب  ووحدِّيات العولمة: ميشيل إدَّه
 ن م4111 نوفمرب/ن تشرين الريَّاذ 142 و ارة الريَّقافة ن دمشا ن العدد

 .45ن41 ص
 ن ا  يرة نك ن  البابا ينتقد اإلسالت ويقتب  دساءة لنبي : و االت

 .م41/1/4226خلمي، ا
 ا  يرة ن  واعظ مسيح  أمري   يمب  المس مين بالناييين: و االت

 .م40/44/4224هن املوافا 2/1/4140األربعاء نك ن 
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  م4222أعا يب السياسة األمريكية ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

 مشننا ن أسنن، التو يننا  حنننور ن ريننة عربيننة يف التو يننا ن دار الفكننر الفلسننفي ن د
 .م4244

  لفا  التغن اال تماعي والقيمي  الريورة التقانينة والتغنن القيمني ن الفكنر الفلسنفي ن
 .م4225دمشا ن 

  م4245لفا  التمدد الفارسي ن دار العامل العرق ن بنوت ن. 

  م4110األمم املتحدة بْي االستقالع واالستقالة والرتميم ن دار الفتح ن دمشا ن. 

  م4111دار األصنالة للطباعة ن دمشننا ن  -( شننننعر ) البحار أَمنة النَّار و. 

  م4115 -دمشننا  -ن  دار اأَلصالة للطباعة ( شننعر)أَنا صدى اللينل. 

  م4111ن دار األصالة للطباعة ن دمشا ن ( شعر)أنا لسك عذري ا وى. 

  م4225أنا وال مان خصيمان ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

 م4224دار األصالة للطباعة ن دمشا ن ( شعر)ديقان أنا وعينار ص. 

  م4116دمشنننا ن  -دار األصنالة للطباعة  -( شنعر ) أُنشودة اأَلح ان. 

 مكتبنة دار الفنتح ن : 4ا يار أسطورة السالم  مصن السنالم العنرق اإلسنرائيلي ن مي
 .م4224دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن الطبعة الريانية : 4مي . م4116دمشا ن 
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  م4245ا يار إنسانية اإلنسان ن دار العامل العرق ن بنوت ن. 

  نننننن دار الفكنننننر . م4111( 4مي)دمشنننننننننا  -دار الريننننننقافة  -ا ينننننار الشننننننعر ااننننننر
 .م4220( 4مي) -الفلسفي ن دمشننننا 

  م4115 -دمشا  -الريقافة  دار -ا يار دعاوى اادا ة. 

 م4245مل العرق ن بنوت ن ا يار قيم املعارضة العربية ن دار العا. 

  ا يار م اعم العوملة  قراءة يف تواصل ااضارات وصنراعها ن احتناد الكتناب العنرب ن
 .م4222دمشا ن 

  م4241ن بنوت ن ا يار الن ام العرق ن دار أ ار. 

  م4111 -بديع الكسم ن و ارة الريقافة ن دمشا. 

  م4221بشرية عمياء عر اء  مقاالت سياسية ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

  م4240  4ن حدوس وإشراقات للنشر ن عمان ن ميتصنيف املقوالت ا مالية. 

  تطننوير التعلننيم  العننايل  الواقننع واملشننكالت واملقرتحننات ن دار الفكننر الفلسننفي ن
 .م4221دمشا ن 

  أيلنوع وصنرا   ااضنارات  الوالينات صننعك ااندأل لتصننع املسنتقبل ن تفدننات
 .م4220دار إنانا ن دمشا ن 

  م4221متهيد يف علم ا ماع ن  امعة تشرين ن الالذقية ن. 

  م4241ن بنوت ن الريوار واملعارضة والريورة السورية ن دار أ ار. 

  م4241 نبنوت ن دار أ ار ن الريورة السورية واملؤامرة الكونية. 

  م4245الريورة السورية وأ مة القيادة ن دار العامل العرق ن بنوت ن. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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  م4245الريورة السورية واالوع التهربية ن دار العامل العرق ن بنوت ن. 

  م4241ن بنوت ن الريورة السورية والن ام السوري ن دار أ ار. 

 م4240  4ا ماع وعلم ا ماع ن حدوس وإشراقات للنشر ن عمان ن مي. 

  م4111اادا ة بْي العقالنية والالعقالنية ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

  م4241ن بنوت ن اارب عل  الدولة اإلسالمية ن دار أ ار. 

  م4245حوار يف الذا رة بيف وبنييت ن دار حدوس وإشراقات ن عمان  ن. 

  م4241ن بنوت ن خطر جنا  اإلسالم يف السلطة ن دار أ ار. 

  م4110 -دمشنا  -م . ن  -( قصص ) الدخيل عل  املصلحة. 

  دار األصنالة للطباعنة ن دمشنا  -دفا  عن الفلسفة   الفلسفة  ر رة أَم أُما العلوم ؟
 .م4111ن 

  م4241ن بنوت ن رئي، وأربعة فراعْي ن ن دار أ ار. 

  م4221دار األصالة للطباعة ن دمشا ن ( خواطر)ش ايا عل  ا داران. 

  م4241ن بنوت ن العامل عل  الرب ان ن دار أ ار. 

  م4241ن بنوت ن العامل يف موا هة اإلسالم ن دار أ ار. 

 مريكيننة ن دار الفكننر الفلسننفي ن عننامل عنننون  املضننحك املبكنني يف السياسننة األ
 .م4222دمشا ن 

  م4246العدوان األمريكي عل  سوريا ن دار أ ار ن بنوت ن. 

  م4246العدوان الروسي عل  سوريا ن دار أ ار ن بنوت ن. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  م4221العرب أعداء أنفسهم ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

 م4221شا ن العرب  رية تنهشها الكالب ن دار الفكر الفلسفي ن دم. 

  م4222عفيف البهنسي وا مالية العربية ن و ارة الريقافة ن دمشا ن. 

 م4240األردن ن / علم ا ماع اإلعالذ ن دار حدوس وإشراقات ن عمان. 

  حنننو ن ريَّننة  دينندة ن  دار األصنننالة للطباعننة ن دمشننا ن : علننم ا منناع املعلومننا
 . م4111

  م4221 -دمشنا  -لة للطباعة دار األصا –( قصص ) عواد من دون عود . 

   م4116دار األصنالة للطباعة ن دمشا ن  -( قصص قصنة) تاوي بطنالة. 

  م4245الغرب ا اذ عل  نفسه ن دار العامل العرق ن بنوت ن. 

  م4110 –دمشننننا  –دار طالس  –فلسننفة الفن و ا ماع عند ابن خلدون . 

  م4226 ارة الريقافة ن دمشا ن فلسفة الفن وا ماع عند التوحيدي ن و. 

  م4225فلسفة األخال  عند ا اح  ن احتاد الكتاب العرب ن دمشا ن. 

  م4225ن دار األ صالة للطباعة ن دمشا ن ( قصص قصنننة)يف انت ار محنقاء. 

  دمشنننا  -دار األصننالة للطباعننة  –( قصننص قصنننة  نندا  ) فننيال وعلبننة حننالوة- 
 .م4221

 م4112لكسم ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن قراءات يف فكر بديع ا. 

  م4224قراءات يف فكر عادع العوا ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

  م4221قضايا الفكر العرق املعاصر ن  امعة تشرين ن الالذقية ن. 
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  تابننة البحننو  املفنناهيم والقواعنند واألصننوع ن دار الفكننر الفلسننفي ن دمشننا ن 
 .م4244

 نننار علنن  السننوريْي و ننورمم ن دار العننامل العننرق ن بنننوت ن الكننل يطلننا املننار ال
 .م4245

  م4114 يف ستوا ه أمريكا العامل؟ ن دار السالم للطنباعة ن دمشننا ن. 

  م4111دار األصنالة للطباعة ن دمشننا ن  -( شننننعر ) ال تعشننقيف. 

  لبنان واملشنرو  األمريكني  قنراءة يف األ منة اللبنانينة وتنداعياما ن دار إناننا ن دمشنا ن
 .م4225

  الننداخل واخلننارج ن دار الفكننر الفلسننفي ن َ َ حننربْي  األ مننة اللبنانيننة بنَننْين لبنننان بنَننْين
 .م4221دمشا ن 

  م4241ن بنوت ن لوحات من أمل الريورة ن دار أ ار. 

  م4221زتارات من دارسي الرتاأل العرق ن و ارة الريقافة ن دمشا ن. 

  م4226املدخل إىل عصر النهضة العربية ن  امعة تشرين ن الالذقية ن. 

  م4222املذاهب االقتصادية الكربى ن  امعة تشرين ن الالذقية ن. 

  م4226املذاهب ا مالية ن  امعة تشرين ن الالذقية ن. 

 حننو سنلور تربنوي عنرق  ديند ن دار الفكنر الفلسنفي ن : ونيتشويَّة تربوينة مكيافيليَّة
 .م4112دمشا ن 

  م4245ن دار حدوس وإشراقات ن عمان ن ( ملحمة شعرية)ملحمة ا انْي. 

  م4224من رسائل أق حيان التوحيدي ن و ارة الريقافة ن دمشا ن. 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  ن دار الفكنر الفلسنفي ن منن يسنمم ا نواء  ظناهرة السنرقة يف عناملي الفكنر واألدب
 .م4225دمشا ن 

  دار األصنالة للطباعنة ن دمشنا ن  -( قصنص قصننة  ندا  ) املنوت منن دون تعلينا
 .م4111

  م4110الن ام االقتصادي العاملي ا ديد ن  مكتبة دار الفتنح ن دمشا ن . 

  دار إنانا ن دمشنا ن : 4ميالن ام االقتصادي العرق  واقع ومشكالت ومقرتحات ن
 .م4242دار إنانا : 4مي .م4225

  م4111 اية الفلسفة ن دار الفكر الفلسفي ن دمشا ن. 

   دار الريقافنننننة  -منننننن رواد الفكنننننر العنننننرق املعاصنننننر يف سنننننوريا : هنننننؤالء َأسننننناتذ- 
 .م4111 -دمشننا 

   دار الفكنننر  -( 4مي)مننن رواد الفكننر العننرق املعاصننر يف سننوريا : هننؤالء َأسنناتذ
 .م4220 -دمشا  -الفلسفي 

  م4222دار األصالة للطباعة ن دمشا ن ( خواطر)مه، ا وى. 

  م4240ن حدوس وإشراقات للنشر ن عمان ن وظيفة الفن. 

  م4245ن دار حدوس وإشراقات ن عمان ن ( شعر)يصغر أمامك الكلم. 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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