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أخذت البذور التى بذرها المستشرقون الغربيون، والجذور التى غرسوها، فى 
العقلية الغربية تتمدد وتنمو، لتتطور صور العداء الغربى ضد العرب والمسلمين 

 والذى خضعت فيه –ر فى العصور الحديثة، بداية من القرن التاسع عشر ويستم
  . وحتى نهاية القرن العشرين–أغلبية الدول العربية واإلسالمية لالستعمار الغربى 

كثير مما يكتب عن العرب والمسلمين فى الصحف " ففى هذه الفترة كان 
ها سافرة تعلن عن الغربية ال يخلو من أغراض سياسية ودوافع اقتصادية، بعض

نفسها صراحة، وبعضها مستورة بحجب متقنة من الموضوعية العلمية، تصور 
الحال على غير حقيقتها، وتشوه حقيقة ما يطمح إليه العرب والمسلمون، وما 
يبتغون تحقيقه وما يحققونه فعالً، فإذا أضفنا إلى ذلك نفوذ الصهيونية العالمية على 

لى مؤسسات المعرفة والتعليم فى األقطار الغربية أدركنا وسائل اإلعالم الغربية، وع
  )1 (."خطورة هذا النوع من الكتابات التى هى الزاد اليومى لجماهير القراء الغربيين

كانت الصحافة األمريكية منذ قرنين من الزمان يهودية فى " فعلى سبيل المثال 
ل اليوم سيفاً رهيباً معلقاً تمويلها وتحريرها وأنبائها وتضليلها وخداعها، إنها تشك

فوق رؤوس كل فرد من أفراد الشعب األمريكى، فال يجرؤ إنسان ما على اإلفصاح 
عن مخاوفه من أخطار اليهود، وال يجرؤ أى إنسان على توجيه النقد لسياسة 

                                           
  ٢٣ص. محمد توفيق حسن، مرجع سابق.  د)1(
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ولم يقتصر نفوذ اليهود على ... الحكومة فيما يتعلق بسيطرة اليهود المختلفة 
ئل اإلعالم األخرى غير اليهودية، وإنما امتد إلى كل ركن من الصحافة وجميع وسا

وغدا الشعب األمريكى مضلالً أعمى ال ... أركان الصحافة فى الواليات المتحدة 
  )1 (."يرى إال من خالل ما تنشره صحافة اليهود فى الواليات المتحدة

ث  فى أوروبا يقول الباحنفوذ اليهود اإلعالمىوفى دراسة متخصصة حول 
 أن اللوبى اليهودى هو الذى – المحاضر فى جامعة سويسرا –الدكتور ثابت عيد 

يقف وراء حمالت التشويه التى يتعرض لها المسلمون فى وسائل اإلعالم الغربية، 
ألنه يملك ملكية مباشرة وسائل اإلعالم الغربية، أو يحرص على تعيين عناصر 

 ويستقطب اإلعالميين من غير اليهود موالية للصهيونية فى المناصب المهمة فيها،
لمناصرة قضاياهم، وال يتردد فى الضغط بشتى الوسائل على الكتاب والصحفيين 
المهتمين بأحداث الشرق األوسط، وخاصة من يبدى منهم ميالً لمساندة العرب أو 
االعتراض على الممارسات الصهيونية، وهو يبذل قصارى جهده فى إغراق وسائل 

معلومات التى تصب فى صالح إسرائيل عن الصراع العربى اإلسرائيلى، اإلعالم بال
ويستخدم فى براعة سالح اإلعالن للضغط على وسائل اإلعالم التى تخضع تماماً 

  .لسيطرة المنظمات اليهودية الصهيونية

أنه فى مجال التملك اليهودى المباشر لوسائل : ويضيف الدكتور ثابت عيد قائالً
نا اليهودى االسترالى روبرت ميردوخ كنموذج صارخ؛ فهو يملك اإلعالم يبرز ل

 وسيلة إعالمية فى أربع قارات، ففى أمريكا يمتلك ١٥٠امبراطورية إعالمية تضم 
 مجلة أسبوعية وعدداً من المحطات التليفزيونية ٢٠ميردوخ صحيفتين يوميتين و

لمجالت وشبكة ودور النشر، وفى بريطانيا يمتلك خمس صحف يومية وعدداً من ا
 صحيفة، وفى آسيا صحيفة يومية كبرى، ١٠٠تليفزيونية، كما يمتلك فى استراليا 

 صحيفة يومية وست ٣٠ويمتلك مليونير يهودى آخر هو صموئيل نيوهادس 
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مجالت وست محطات تليفزيونية وأربع محطات إذاعية، وفى فرنسا يمتلك اليهودى 
تأثير كبير فى عدد من الصحف ولليهود . جيمس جولد شميت مجلة األكسبرس

وفى أمريكا .  مطبوعة يهودية٣٦والمجالت الفرنسية األخرى، ولهم ما يزيد على 
يمتلك المليونير اليهودى آرثر أوش سولز وشريكه اليهودى األصل جوليوس أدلر 
صحيفة نيويورك تايمز، وتشغل منصب المدير العام بصحيفة واشنطن بوست 

 ويملكها اليهودى أوجين ماير، كما أن مجلة نيوزويك اليهودية كاترين جراهام
األسبوعية تتبع أمالك ماير أيضاً، ويرأس تحريرها اليهودى ليستر بيرنشتاين، أما 
مجلة تايم األمريكية فيملكها اليهودى جون مائير ويتوزع عدد من اليهود على جميع 

  )1 (.أقسامها

مارلين نصر عن صورة العرب وبناء على الدراسة التى قامت بها الباحثة " 
واإلسالم فى الكتب الفرنسية، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 

، نجد أن المناهج الفرنسية تقدم العرب والمسلمين باعتبارهم المتمردين ١٩٩٥
والنهابين والمخربين والسفاحين، وال تأتى على ذكر أية صفة من صفاتهم اإليجابية 

  )2 (."المعروفة

 كتاباً مدرسياً فى فرنسا فى ٨٥وفى دراسة أكاديمية أخرى شملت تحليالً لنحو 
مواد التاريخ والجغرافيا والقراءة والتربية ثبت أن صورة العربى والمسلم عبارة 
عن شخص يعيش فى الصحراء بأشخاصها وتقاليدها التى تتسم بالسلبية والفظاظة، 

صفاتهم الصحراوية من حيث التخلف وإذا انتقلوا لمكان فإنهم يحملون معهم 
وفى مجال التاريخ يطالع التلميذ الفرنسى فى المرحلة االبتدائية كتباً . والجمود

دراسية تركز على الغزو اإلسالمى لفرنسا، وتبرز بطوالت الفرنسيين فى مواجهة 
الغزو العربى اإلسالمى، وفى المرحلة الثانوية تبرر مقررات التاريخ الحمالت 

                                           
لماذا يخاف الغرب من اإلسالم ؟، دار نهضة مصر .. سعيد الالوندى، اإلسالموفوبيا .  د)1(
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بية على الشرق اإلسالمى بزعم معاناة الحجاج المسيحيين وانتهاك قبر المسيح الصلي
  )1 (!."فى بيت المقدس، وأنها كانت لحماية المسيحيين من العرب والمسلمين البرابرة

فهو إما الثرى الذى  " اقترنت صورة العربى المسلم بكل مظاهر التشويهلقد 
بغير هدف، أو المتخلف الذى يعيش عالة ينفق بغير حساب، أو اإلرهابى الذى يقتل 

والغرب فى انتقائه ... على عصر التكنولوجيا التى يقتنيها دون أن يدرك قيمتها 
للقطات الصورة العربية اإلسالمية كان تحكمياً فى االتجاه مغرضاً فى النية، فعندما 

يشير يقدم صورة اإلسالم فال مانع أن تكون هى ممارسات حكومة طالبان، وعندما 
ولست أشك فى . إلى العروبة فهو يتحدث عن سفاهات المقامرين ودموية اإلرهاب

أن اإلعالم الصهيونى وتأثيراته فى مراكز صنع القرار السياسى، وتشكيل الرأى 
العام العالمى قد أسهم بقدر كبير فى تثبيت هذه الصورة، والترويج لها وتحويلها إلى 

بل أضاف إليها أن العربى المسلم يسعى دائماً إلى ما يشبه الحقيقة فى عقل الغرب، 
  )2 (."نفى اآلخر وتجاهل الغير

لقد بدأت فى الخطاب اإلعالمى الدولى الغربى ومنذ ثالثة عقود من الزمن " 
عملية دعائية شاملة استهدفت من بين ما استهدفته اقناع اإلنسان الغربى بمزاوجة 

 العرب أكثر الشعوب توقاً إلى إرهاب اآلخر تلقائية تقرن اإلسالم باإلرهاب، وتجعل
وقد بلغت هذه العملية ذروتها غداة انهيار االتحاد السوفيتى البائد وسقوط . وتخويفه

الكتلة الشيوعية اللذين كانا يعتبران بؤرة المواجهة والعداوة مع الغرب، وبفقدان 
يناصبه العداء، ذلك العدو لم يستطع الكيان الغربى االستمرار دون عدو يواجهه و

ويعتبر إلصاق تهمة اإلرهاب . فكان العالم العربى واإلسالمى هو البديل األنسب
بالعرب والمسلمين أبرز سالح يوظفه الغرب فى مواجهة العالم العربى واإلسالمى 
فى سبيل إذكاء روح الخوف والتوجس منه بهدف إقصائه من الساحة الدولية 

ونتيجة لذلك أضحى الوطن . ى التعامل معهوتقليص درجة التعاطف معه ومستو
                                           

  ١٩٨سعيد الالوندى، مرجع سابق، ص.  د)1(
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 أى تحويل شيطنة العدوالعربى الضحية النموذجية لما يطلق عليه بلغة اإلعالم 
  )1 (."العرب والمسلمين إلى شر مستطير وإلى مصدر رعب وتخويف للغرب

 أبرز وسيلة ينتهجها اإلعالم الغربى من أجل القولبة اإلعالميةوتعتبر عملية 
يبتغى من " م فى إطار قوالب نمطية موغلة فى االزدراء والتشويه، توصيف اإلسال

ورائها إلصاق تهمة اإلرهاب والعنف باإلسالم وذلك من أجل الحيلولة دون إقبال 
فالصورة النمطية المشوهة . الغربيين على اعتناق اإلسالم أو حتى التعرف عليه
ن اإلنسان الغربى تهدف إلى التى ترسخها عملية القولبة اإلعالمية الغربية فى ذه

التخويف من هذا الدين والترويع من كل ما يمت بصلة إلى المسلمين الذين 
  )2 (."يوصفون أحياناً بأقذر األوصاف وأقبحها

ولم يقتصر هذا التشويه المتعمد على وسائل اإلعالم فقط، وإنما امتد إلى 
وى تأثيراً فى وجدانهم،  أيضاً، على اعتبار أنها األقرب إلى الناس واألقالفنون

 التى يسيطر على صناعتها أباطرة هوليوود من السينما العالميةوعلى رأسها 
فقد استأثرت السينما بنصيب األسد فى عملية تشويه العرب والمسلمين، " اليهود، 
 فيلم تظهر الشخصيات العربية واإلسالمية فى صورة سلبية منفرة، ٩٠٠ففى نحو 

افة المرأة ويعتبرونها مخلوقاً أدنى من الرجال، والمرأة والرجال يحطون من ثق
العربية إما إرهابية تقوم بتفجير القنابل أو هى جارية ترتدى مالبس غير الئقة 

  )3 (."وتقوم بأداء الرقصات المبتذلة وليس لها من هم سوى امتاع الرجال

" تراوح  وهكذا وجدنا صورة العربى المسلم كما ظهرت فى األفالم الغربية ت
بين البدائى المتخلف، والشرير ساكن الصحراء الذى يهدد حياة الغربيين عند 
تواجدهم فيها، إلى العربى الجبان الذى يحارب اإلسرائيليين فى خسة وبال دوافع، 

                                           
  ٦٢-٦١حسن عزوزى، مرجع سابق، ص ص.  د)1(
  ٩٠ المرجع السابق، ص)2(
  ٢٠٧سعيد الالوندى، مرجع سابق، ص.  د)3(
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إلى الثرى السفيه الجاهل الذى بامتالكه للبترول يمكن أن يهدد االقتصاد العالمى، 
برياء بال وازع من ضمير أو شفقة، ثم يحاول أخيراً إلى اإلرهابى الذى يقتل األ

وبين هذه وتلك كانت هناك . امتالك السالح النووى لتدمير الحضارة الغربية
محاوالت ال تخلو من تزوير حقائق التاريخ أو إعادة ترتيب أحداثه بشكل يضع 

لتشويه وهذا يوضح أن ا... العربى دائماً موضع المساءلة أو االزدراء أو السخرية 
فى كل األحوال جاء مرتبطاً بخدمة إسرائيل وممارساتها فى إطار الصراع العربى 

وفى تقدير بعض الدارسين العلميين لتاريخ السينما الغربية فإن الحملة . اإلسرائيلى
الصهيونية الضخمة التى استهدفت تشويه صورة العربى المسلم فى األفالم الغربية 

ة اإلنسانية عن العربى أو المسلم، بحيث أصبح فى قد حققت نجاحاً فى نفى صف
النهاية إنساناً بال ثمن ويسهل التخلص منه بالطرد أو القتل أو التشريد أو اإلذالل، 

  )1 (."ألنه فى األساس ال يستحق الحياة

 التى يقدمها التليفزيون المسلسالتتؤكد إحدى الدراسات العلمية أن " كما 
المسلمين تعتمد على جملة من األساطير، منها أن األمريكى وتتناول العرب و

العرب سيقومون بشراء أمريكا بأموالهم، وأن لغتهم ليست لغة بالمعنى الحقيقى 
وإنما هى عبارة عن رطانة وكالم غير مفهوم، ثم إن كل العرب أثرياء بصورة 

ويصل تشويه صورة . فاحشة، وهم قوم أميون وبدو متخلفون يؤمنون بالخرافات
 التى توحى بأن العرب قوم أشرار برامج األطفالعرب على أقصى درجاته فى ال

ولم يحدث أن ظهر فى هذه البرامج بطل عربى واحد يعجب به األطفال، . ومغفلون
وإنما العربى هو بالضرورة وضيع وحقير وهمجى، يأسر معبودى األطفال فى 

هذا اإللحاح اإلعالمى على وتذكر الدراسة أنه بسبب . أفالم الكارتون ويهدد بقتلهم
تشويه صورة العرب، فإن األطفال األمريكيين عندما يفكرون فى لفظ عربى فإنهم 

                                           
  ٢٩٠-٢٨٨ هانى خالف، أحمد نافع، مرجع سابق، ص ص)1(
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بترول، بنزين، شيوخ، طماعين، إرهابيين، : يربطونه بتعبيرات ومعان معينة مثل
  )1 (."أوغاد، بدو، متخلفين

المستشرقون وإذا كانت مرحلة الجذور فى العداء بين الغرب واإلسالم قد قادها 
دور هؤالء المستشرقين لم ينقطع فى هذه األوروبيون يهوداً ومسيحيين، فإن 

؛ فاالستشراق األكاديمى أخذ فى االزدهار والتطور منذ بداية القرن المرحلة أيضاً
بدأ المستشرقون فى مختلف بلدان أوروبا وأمريكا بإنشاء " التاسع عشر حيث 

فقد تأسست أوالً الجمعية اآلسيوية فى . اقيةجمعيات لمتابعة الدراسات االستشر
، ١٨٢٣ ثم الجمعية الملكية اآلسيوية فى بريطانيا وايرلندا عام ١٨٢٢باريس عام 

. ١٨٤٥، والجمعية الشرقية األلمانية عام ١٨٤٢والجمعية الشرقية األمريكية عام 
وفى وسرعان ما نشطت هذه الجمعيات فى إصدار المجالت والمطبوعات المختلفة، 

نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الدراسات اإلسالمية تخصصاً قائماً برأسه داخل 
وقد كان كثير من علماء اإلسالميات والعربية فى ذلك . الحركة االستشراقية العامة

 مشهورين فى الوقت نفسه بوصفهم – مثل نولدكه وجولدتسهير وفلهاوزن –الوقت 
أو متخصصين فى الدراسات العبرية أو فى علماء فى الساميات على وجه العموم 

   !!!)2 (."دراسة الكتاب المقدس

كما ظهرت العديد من المجالت االستشراقية التى تهتم بدراسة العالم 
 ثم تحولت بعد ١٩٠٦التى صدرت فى فرنسا عام ) مجلة اإلسالم: (اإلسالمى، مثل

مجلة (، و١٩١٠نية عام األلما) مجلة اإلسالم(ذلك إلى مجلة الدراسات اإلسالمية، و
الروسية عام ) مجلة عالم اإلسالم(، و١٩١١فى بريطانيا عام ) العالم اإلسالمى

  .، وغيرها من اإلصدارات االستشراقية التى الزالت تتوالى حتى يومنا هذا١٩١٢

 تماماًفإن الدراسات االستشراقية عن اإلسالم لم تبرأ " وعلى الرغم من ذلك 
 الموقفكثرية تتبنى أليمة فما زالت الدراسات االستشراقية امن أدران الرؤية القد
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 التهمالقديم تجاه اإلسالم ورسوله صلّى اهللا عليه وسلّم وتكرر عن عمد ومغالطة 
نفسها التي ذاعت منذ بداية القرن التاسع عشر وبداية مرحلة جديدة من الدراسات 

العلمية وتتخلص من روح نها تلتزم المنهجية والروح أ عن اإلسالم تزعم الغربية
 وتخلع رداء الكنيسة والتبشير الذي صبغ عالقة الغرب باإلسالم بروح القديمةالعداء 
 والتشويه والتزييف المتعمد منذ ما يزيد على ألف عام هي عمر الحقدملؤها 

 )1 (." اإلسالمعنالدراسات الغربية 

م فى صفحة فالتصورات الغربية المعاصرة حول اإلسالم لم تتكون وترتس
بيضاء خالية، وإنما انعكست فى مرآة قديمة مشوهة، إذ أن سكان أوروبا وأمريكا 
المعاصرة ورثوا عن أسالفهم فى القرون الوسطى مجموعة عريضة وراسخة من 

  .األفكار المشوهة عن اإلسالم تحث على الكراهية والعداء

هذا الكاتب األمريكى ف. أدلة الكراهية فى المواقف الغربية كثيرة" والواقع أن 
حياة ( يقول فى كتابه المعنون – جد الرئيس األمريكى جورج بوش –جورج بوش 

 كما يقول –وهو ) محمد مؤسس الدين اإلسالمى ومؤسس امبراطورية المسلمين
 كتاب يقرب من أن يكون وثيقة ويمثل واحداً من أهم مصادر الكراهية –ناشروه 

ا تيار أصولى قديم النشأة، يدعى أن العرب مجرد األمريكية لإلسالم، التى يغذيه
يقول المؤلف فى . أعراق منحطة ومتوحشة يستحقون اإلبادة كما حدث للهنود الحمر

ما لم يتم تدمير امبراطورية المسلمين فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى : كتابه
ه محمد، ويرى هذا المؤلف أن اإلسالم مجرد بالء جاء ب. وطن آبائهم وأجدادهم

ساعد الرب على انتشاره عقاباً للكنيسة التى مزقتها خالفات البابوات بهرطقاتهم 
  )2 (."التى بدأت فى القرن الرابع الميالدى

                                           
آراء برنارد لويس .. أحمد عرفات القاضى، تحديث اإلسالم فى مرآة االستشراق المعاصر .  د)1(
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فلم يكن الباحثون والخبراء االستراتيجيون المعاصرون أول من بحث " وهكذا 
المى، بل ظاهرة اإلرهاب الدولى فى محاولة منهم لربطها بالعالم العربى واإلس

سبق هؤالء حفنة من المستشرقين األكاديميين المهتمين بالقضايا المعاصرة لإلسالم 
 الذى يعتبر أحد أبرز المستشرقين برنارد لويسالسياسى، ويأتى على رأس هؤالء 

وهو يسعى فى ) اإلسالم العنيف(األمريكيين المعاصرين ممن عرف بتنظيره لفكرة 
 تصوير العرب والمسلمين أناساً يشتاقون إلى دم جميع كتاباته عن اإلسالم إلى

اآلخر، ويعشقون الحروب، ويحبون حمل الخناجر والسيوف معهم، ونظراً لباع 
الرجل الطويل فى دراسة التاريخ اإلسالمى ونبش ما استتر وخفى من حلقاته، فإنه 
 مولع بالوقوف طويالً أمام المعارك والغزوات اإلسالمية ومحطات االنشقاقات
والفتن، يقلب فى وثائقها وحولياتها من أجل اكتشاف ما يخدم فكرته ويسهم فى نسج 

  )1 (."نظريته الرامية إلى دمغ اإلسالم بكونه يحمل بذور العنف واإلرهاب

بدأ حياته "  لعائلة يهودية، ١٩١٧وبرنارد لويس الذى ولد فى انجلترا عام 
صول اإلسماعيلية كانت في  التاريخ اإلسالمي بدراسة عن أدراسةكباحث في 

 بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن للدكتوراهاألصل أطروحته 
، وظل يعمل بها ١٩٤٨ حصوله على الدكتوراه عام بعدوالتي عين فيها مدرساً 

 المتحدة األمريكية للعمل بجامعة الواليات، بعدها انتقل الى ١٩٧٤حتى عام 
 فعمل بها رئيساً لدائرة دراسات المرموقةت األمريكية برنستون وهي من الجامعا

لكنه و تخطيه الثمانين من عمره رغمالشرق األوسط وما زال يعمل حتى اليوم 
 في إطار االستشراق متميزة برنارد لويس مكانة ويحتل. يعمل كخبرة نادرة

زيد  على مدى ما يالمتواصلالمعاصر باعتباره يمثل الخبرة األكاديمية والعطاء 
 والمشورة الخبرةنه يمثل أعلى نصف قرن في مجال الدراسات اإلسالمية كما 

 ١١ أحداثألصحاب القرار السياسي في الواليات المتحدة األميركية، خصوصاً بعد 
 واشنطن، فقد استدعى من مقر عمله كأستاذ بجامعة برنستون الى ٢٠٠١سبتمبر
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 ألخذ مشورته كخبير في شؤون ون أكثر من مرةجحيث مقر البيت األبيض والبنتا
 والشرق األوسط قبل الحرب األمريكية على أفغانستان تحت مسمى الحرب اإلسالم
  )1 (." وفي مرحلة اإلعداد للحرب على العراقاإلرهابعلى 

 على جزء كبير من اهتمام لويس األوسط استحوذ موضوع الشرق وقد
ومنذ بداية عقد  األوسطكيهودي صهيوني، فكتب مجموعة كتب عن الشرق 

 بعنوان كتاب ١٩٩٠ات ركز اهتمامه حول الشرق األوسط فكتب عام يالتسعين
 أخرج كتاب بعنوان ١٩٩٤، وعام »العرقية والعبودية في الشرق األوسط«
الشرق األوسط « كتاب بعنوان أخرج ١٩٩٥ الشرق األوسط، وعام في التشكل«

مستقبل الشرق  «كتابر  نش١٩٩٧، وعام »عام األخيرة ٢٠٠٠في  تاريخ موجز
. األوسط كتابه عن خريطة فسيفساء الشرق ٢٠٠٠، وأخيراً أخرج عام »األوسط
 بأكثر من صورة ويعيد المادة نفسها في معظم الواحدن لويس يخرج النص أ صحيح

 تثبيتها في ذهن الغرب عن الشرق األوسط يريدكتبه، لكنه يلح على صورة نمطية 
 ياً الصهيوني الذي يرتبط بها نفسياً ودينالكيانمقر لدولة باعتبار أن الشرق األوسط 

 اإلسالم فيحاول ربط تخلفهم باإلسالم كدين لثقافةوباعتبار أن غالبية دوله نتاج 
  .الغربيةمخاصم لقيم الحرية والحداثة 

رهاب يكمن في صميم العقيدة إلن اإ«:  قال١٩٩٧وفى دراسة قدمها عام 
سالمية قد اعتادت إلن الشعوب العربية واإو. مسلمونسالمية التي يعتنقها الإلا

فحين انحسر االستعمار في القرن العشرين، . االستعمار وال تستطيع االستغناء عنه
واجهت األنظمة في العالم العربي اإلسالمي مشكلة غياب القوى االستعمارية التي 

 ما زالت أن المنطقة العربية: والنتيجة هي.. كانت توجه شؤونها ومصائرها
ومن هنا يجب . تستجدي وتطالب بتدخل القوى األجنبية في كل قضية من قضاياها
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إعادة رسم خريطة الشرق األوسط، واالعتماد في ذلك على اسرائيل باعتبارها 
  )1(.»رهان المستقبل

 في كتاباته ومحاضراته فهو يسلط الضوء اإلسالم يخفى توجه لويس تجاه وال
 وتهديداً مباشراً للغرب ومعلوم أن خطراًدين وثقافة تمثل على اإلسالم باعتباره 

 لتوجه لويس الفكري امتداد» صراع الحضارات«تون صاحب كتاب جصموئيل هنتن
 لتوجه لويس امتدادوثمرة من ثمرات أفكاره، وخصوصاً كتاب صراع الحضارات 

 ثقافات«الفكري وثمرة من ثمرات أفكاره وخصوصاً مؤلفه المعنون باسم 
  .١٩٩٤المنشور عام » صادمةمت

أين الخطأ التأثير الغربي «:  بعنواناألول كان لكتابيه األخيرين وأخيراً
»  مقدسة وإرهاب غير مقدسحربأزمة اإلسالم «والثاني » واستجابة المسلمين

 نتيجة لشهرة المؤلف التوزيعفقد حققا أرقاماً قياسية في . تأثير خاص في الغرب
وهما .  ودينيةوثقافية تروج ألعماله ألهداف سياسية والدعاية الضخمة التي

 اإلسالم عنمملوءان باألخطاء المتعمدة والمكررة من قبل في كتبه السابقة 
 التغيروالمسلمين كمجتمع مغلق نتيجة إليمانه بدين ثابت ال يعرف المرونة وال 
ذي لن ويرفض االستجابة لمتغيرات العصر وهذا هو سر تخلف العالم اإلسالمي ال

 من تخلفه ورجعيته إال باتباع العلمانية كمنهج غربي والدخول في سياق يخرج
  . ومتطلباتها ونبذ التعصب والجمودالغربيةالحداثة 

وواضح جداً نبرة العداء والتحريض ضد اإلسالم فى كالم برنارد لويس، وهو 
آالن ل، كتب ما الحظه أيضاً العديد من الكتاب الغربيين أنفسهم، فعلى سبيل المثا

في مقال له بهذه  - الفرنسيةدبلوماتيكالكاتب الصحفي بجريدة لوموند  -ريش ج
" لويس.ب" المستشرق أن ٢٠٠٥الجريدة في عددها الصادر في أغسطس 

 العنصرية ضد اآلراء لحاملي بأطروحاته حول اإلسالم والمسلمين يعتبر مرجعاً

                                           
 سبتمبر وتوابعه، جريدة الشرق األوسط، ١١ زين الدين الركابى، من أجل قراءة جديدة لزلزال )1(
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 بطريقةتفهم "إن أحقادهم : مينويستشهد على ذلك بقول لويس عن المسل. اإلسالم
أفضل إذا الحظنا أنها تنبع ليس فقط من صراع الدول أو األمم، ولكن من صدام 

إن إرادة الشعوب العربية في التحرر من الوجود الغربي ليس ... حضارتينبين
إنهم يكرهوننا ليس بسبب أفعالنا ... و لكنه عداوة ضد الثقافة الغربيةسياسياً كفاحاً
  )1(". يرفضون قيمنا حول الحريةنهمألولكن 

 فالتخلف ؛ والرجعية باإلسالمالتخلف تىلويس على إلصاق تهمبرنارد  دأب لقد
 تخاصم روح العصر وال لثقافاتالذي يعانيه العرب والمسلمون المعاصرون نتيجة 

 الحداثة الغربية الذي بفكرتؤمن بقيم الحرية والديموقراطية وتظلم المرأة وال تؤمن 
 لويس المنهجية عيوبوال يخفى على باحث منصف .  مناص منه للتقدم والمدنيةال

 ثقافاته يسقطفي حديثه عن اإلسالم ووقوعه في منهج اإلسقاط، الذي من خالله 
كيهودي وغربي، يسعى إللغاء اآلخر وتهميشه، على اإلسالم الذي يؤمن بحق 

  . سنة كونية في االختالف العقائدي والفكري باعتبار أن ذلكاآلخر

وهكذا فإنه من خالل دراسة أعمال برنارد لويس نكتشف أن فكرة الصدام بين 
اإلسالم والغرب لم يستأثر بترويجها الخبير األمريكى صموئيل هنتنجتون فى كتابه 

الذى أكد فيه على أن الصراع القادم سيكون بين الغرب ) صدام الحضارات(
لمتطرفين اإلسالميين فحسب وإنما فى الديانة الخطر ليس فى ا(واإلسالم، مؤكداً أن 

األصولية (، وإنما سبقه لويس عندما ألقى محاضرة فى موضوع )اإلسالمية ذاتها
 – قبل ظهور نظرية هنتنجتون بثالث سنوات – ١٩٩٠فى نهاية عام ) اإلسالمية

أثارت زوبعة هائلة تنبأ فيها بحتمية الصراع بين اإلسالم والغرب، وإمعاناً من 
الرجل فى إثارة نزعة التخويف والتحذير من اإلسالم أبى إال أن يعزو أسباب ذلك 

                                           
، مقال منشور بتاريخ )اإلسالم فى أزمة( بوزيد عمر، برنارد لويس فى آخر كتاب له )1(
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الصراع إلى جوهر دعوة اإلسالم ذاته التى يزعم أنها ترفض اآلخر وتبغى 
  )1 (.االختالف وتكرس الرؤية االستبدادية وتبعث على الخوف والحذر

رن الحادى عشر وهو نفس الكالم الذى كان يردده المستشرقون ابتداء من الق
كما أوضحنا سابقاً، فهى سلسلة متصلة من الكراهية والحقد الدفين ضد اإلسالم 
والمسلمين، ولذلك سنجد نفس هذه األفكار تتردد بقوة أكبر، ويصاحبها ممارسات 
إرهابية ضد العرب والمسلمين فى المرحلة األخيرة التالية وهى مرحلة الذروة فى 

  .اإلسالم واختالط األوراق على الساحة الدوليةتصاعد العداء بين الغرب و

وإلى جانب االستشراق األكاديمى ظهرت ظاهرة جديدة تعرف باسم 
 والتى أخذت تتوهج مع األيام ومع تطور تقنيات االتصال االستشراق الصحفى

المهولة وبخاصة فى أوقات األزمات المفاجئة التى يكون فيها الشأن اإلسالمى مناط 
بر والصورة فى اإلعالم الغربى، وهى تتكون من مجموعة من الحديث والخ

الصحفيين والكتاب الذين مالوا إلى احتراف مهنة االستشراق، فمزجوا بين العمل 
الصحفى اإلعالمى والبحث االستشراقى، وتخصصوا فى تغطية األحداث العربية 

  . واإلسالمية لصالح قطاع الصحافة الغربية بكل شبكاتها اإلعالمية

وبذلك تتم تغطية اإلسالم فى الصحافة الغربية على أساس ما يكونه االستشراق 
الصحفى من صور نمطية موغلة فى التشويه والتضليل تعمل على تكريس نزعة 

 كدين لإلرهاب –التخويف من اإلسالم وتصويره وفق قوالب محددة بالغة التعميم 
 على حفنة من الكليشيهات  تم االعتماد فى إنتاجها–والعنف والتطرف والتعصب 
  )2 (.رائجة االنتشار والقابلة للتصديق

 فى هذه المرحلة جهداً فى سبيل إذكاء روح الصهيونية العالميةولم تدخر 
العداء والكراهية الغربية ضد اإلسالم والمسلمين، ومن أمثلة الحمالت التى شنتها 
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رهابى ورئيس وزراء الصهيونية على اإلسالم فى هذه المرحلة، ما كتبه زعيم إ
أسبق للكيان الصهيونى هو بنيامين نتنياهو صاحب المجازر المعروفة، عما أسماه 

اإلرهاب : (حيث ألف ثالثة كتب حول هذا الموضوع وهى" باإلرهاب اإلسالمى، 
صدر عام ). تحد واستجابة، وقائع مؤتمر القدس حول اإلرهاب الدولى: الدولى
محاولة (، و١٩٨٦صدر عام ) للغرب أن ينتصر؟كيف يمكن : اإلرهاب(، و ١٩٨١
صدر ) كيف تستطيع الديمقراطيات هزيمة اإلرهابيين المحليين والدوليين؟: اإلرهاب
ومعظم ما جاء فى تلك الكتب تحريض واضح للحكومات الغربية على . ١٩٩٥عام 

 ويقدم نتنياهو فى تلك الكتب الثالثة مجموعة من النصائح... اإلسالم والعروبة 
والوسائل لمواجهة ما زعمه من خطر اإلرهاب اإلسالمى، فهو يدعو الواليات 
المتحدة األمريكية إلى قيادة العالم الغربى لشن حرب ضارية ضد المسلمين، ودعاها 
إلى استخدام قوتها العسكرية واالقتصادية والسياسية ضد المسلمين، إلى أن 

قافى واالجتماعى األمريكى يرضخوا ويستسلموا التباع النمط السلوكى والث
ولم يقف نتنياهو فى تحريضه عند حدود بعض الدول العربية . الصهيونى

واإلسالمية، بل يدعو الغرب إلى أن تشمل حربهم المسلمين فى أوروبا وأمريكا، 
فهم فى رأيه بؤرة خطرة لنمو اإلرهاب ضد حضارة الغرب وأمريكا، وإن تركوا 

قراطية، بزرعهم فى داخلها لمبادئ اإلسالم وأفكاره فسيفسدون تلك الحضارة والديم
  )1 (."الرافضة لتلك الحضارة والديمقراطية

وفى هذه المرحلة أيضاً كما كان فى سابقتها، لم يقتصر العداء الغربى ضد 
الشرق اإلسالمى على مجرد األفكار والكتابات والتحريض اإلعالمى، وإنما شمل 

رهابية البشعة ضد المسلمين والعرب، تمثل ذروتها أيضاً العديد من الممارسات اإل
فى الفترة االستعمارية، التى خضعت فيها أغلب الدول العربية واإلسالمية لالحتالل 
الغربى، وما صاحب هذه الفترة من نهب لثروات البالد، وقتل وتعذيب ألهلها، ففى 

مليون شهيد من الجزائر وحدها على سبيل المثال، خلف االستعمار وراءه أكثر من 
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المناضلين الجزائريين، ولم تقل الممارسات اإلرهابية القمعية ضراوة وال بشاعة 
  .عن ذلك فى باقى الدول الخاضعة لالستعمار الغربى من المحيط إلى الخليج

ولم يرحل االستعمار األوروبى البغيض إال بعد أن غرس شوكة فى قلب 
ونى فى فلسطين، ليكون نائباً عنه فى العروبة واإلسالم، بإقامته للكيان الصهي
  .ممارسة اإلرهاب ضد العرب والمسلمين

فالتاريخ األسود للدولة العبرية يزخر بالمجازر التى ارتكبتها ضد العرب 
والمسلمين فى فلسطين ولبنان وسوريا وسيناء، راح ضحيتها آالف مؤلفة من 

ن النساء واألطفال والشيوخ، العرب والمسلمين األبرياء أغلبهم من المدنيين العزل م
وال زال هذا الكيان الغاصب مستمراً بدأب فى تنفيذ مخططه اإلجرامى فى 

أضف إلى ذلك . اغتصاب األرض وقتل وترويع وتشريد المدنيين حتى يومنا هذا
كل األعمال اإلرهابية التى مورست ضد المسلمين فى مختلف بقاع األرض، وما 

وتشريد فى البوسنة والهرسك وفى الشيشان وفى تعرضوا له من إبادة جماعية 
  .أفغانستان وفى كشمير وغيرها من بالد المسلمين
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بانتهاء القرن العشرين، كانت الواليات المتحدة األمريكية قد تفردت بقيادة 
السوفيتى وانهيار الكتلة الشرقية، وقد العالم والهيمنة عليه، بعد سقوط االتحاد 

استندت الواليات المتحدة إلى قوتها العسكرية والسياسية واإلعالمية والتكنولوجية 
  .المفرطة، فى فرض هيمنتها وسيطرتها على كل شعوب العالم

وفى ظل صعود وهيمنة اليمين األمريكى المتطرف، تطورت العالقة بين 
ت فقط عالقة انحياز كامل أو ارتباط استراتيجى ليس" إسرائيل وأمريكا لتصبح 

مقنن، ولكنها تتجاوز ذلك إلى نوع من االرتباط العضوى الذى يحمل أعلى درجات 
. االلتزام المطلق بأمن إسرائيل عسكرياً ودعمها اقتصادياً وضمان تفوقها إقليمياً

ع هذه  تحتاج إلى تأمل يكشف عن حدود التعامل م– برغم وضوحها –وهى مسألة 
الدولة، فالقضية ليست هى أن إسرائيل تحمى المصالح األمريكية فى المنطقة أو أنها 
تمثل الشرطى األمريكى فى الشرق األوسط، ولكنها تذهب بعيداً ربما لتصل إلى 
العامل الروحى والدينى المتمثل فى التفسير التوراتى للعهد الجديد الذى تجسده فى 

، فالذى )البروتستانتية اليهودية(موعات التى يطلق عليها الواليات المتحدة تلك المج
نريد قوله تحديداً أن إسرائيل قد نجحت فى أن تصبح جزءاً غالياً من الكيان 
األمريكى، وأقنعت دوائر صنع السياسة فى واشنطن بأنها صمام األمان فى منطقة 
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 تصوير الدولة تموج بتيارات معادية للفكر الغربى وللوجود األمريكى، ونجحت فى
  )1 (."العبرية بأنها واحة الديمقراطية وسط صحراء تخرج منها قوافل اإلرهاب

، لتمثل النتاج ٢٠٠١ سبتمبر ١١ثم جاءت الطامة الكبرى المتمثلة فى أحداث 
فقد مثلت هذه . النهائى لكل عصور الحقد والكراهية الغربية ضد العرب والمسلمين

ذى أعطى لعدد من القوى الدولية واإلقليمية أجندات االنقالب الهائل ال" األحداث 
فرعية يجرى توظيف بنودها لتحقيق أغراض مطلوبة فى ظروف استثنائية لم يكن 
لها أن تتحقق فى ظروف طبيعية، فاألجندة األمريكية الجديدة تعطى لها الحق فى 

ت حرباً  فى أى مكان فى العالم، أليس– بمفهومه الواسع المطاطى –تعقب اإلرهاب 
وروسيا االتحادية تريد أن تقضى على من تسميهم المتمردين المسلمين . مفتوحة؟

فى الشيشان، والهند تريد أن تصفى حسابات تاريخية تتصل بثوار كشمير حتى 
 الرابح األول من الحادى عشر –تحسم مواجهتها الطويلة مع باكستان، أما إسرائيل 

 بدءاً من تصفية القضية الفلسطينية، مروراً  فإن فى أجندتها الكثير–من سبتمبر 
بالقضاء على حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمى وغيرهم من فصائل المقاومة 
الفلسطينية، وصوالً إلى إخضاع المنطقة العربية باإلحباط والعجز ثم السيطرة على 

للواليات اقتصاديات الخليج وفرض نوع من الهيمنة اإلقليمية توازى الهيمنة الدولية 
  )2 (."المتحدة

 الفعل ورد  ،٢٠٠١ سبتمبر  ١١  الثالثاء يوم كابوس من جري ما"  نوال شك أ
 عربي هو ما لكل العداء ةمنظوم نتاجإ عادأو حياأ قد  ، عليه وروبيألوا مريكيألا

 عالمإلا لهآ هي وها  !. الغرب في سالموفوبياإلا ةبظاهر يعرف صبحأ فيما  ، ومسلم
 ةحمل ةمركز  ، مريكيألا وروبيألا الغرب في ةرهيب ةبقو تدور  ، ةلجبارا ةوالدعاي
  ، عموماً والمسلمين العرب ضد يأ ةالبرابر الوحوش ضد ةمهول ةوكراهي عداء

 في ةوالقو ةوالهيب القرار مراكز علي اإلرهابية الهجمات بارتكاب المتهمين

                                           
  ٢٢٣مصطفى الفقى، محنة أمة، مرجع سابق، ص.  د)1(
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 المستقبل في تتوقف وأ ستخمد نهاأ ظنأ ال ةحمل وهي  ، وواشنطن نيويورك
 في كثيراً وتتعمق طويالً ستستمر السائد العام للمزاج وطبقاً بالقطع لكنها  ، المنظور
  )1(." ! وغداً نآلا ةمطلوب نتائجها نألو ةمقصود ألنها  ، البعيد المستقبل

والزال فى أجندة الحادى عشر من سبتمبر خطة طويلة المدى لتقويض عدد 
ألوسط، وهو أمر يكشف عن األهداف الخفية لسيناريو من األنظمة فى الشرق ا

األحداث المتعاقبة فى السنوات األخيرة، إذ أن تفسير الظاهرة اإلرهابية واإلسالمية 
فى العقل األمريكى يشير إلى أن المسئولية تقع كاملة على كاهل األنظمة العربية 

يكية إلسرائيل، كما أنه ال واإلسالمية، وال عالقة لها إطالقاً بانحياز السياسة األمر
عالقة أيضاً لتلك السياسة بإيجاد البيئة المناسبة والمناخ المالئم لدعم مسارات 

  !!.اإلرهاب 

وفور وقوع أحداث سبتمبر أعلنت اإلدارة األمريكية حرباً مفتوحة ضد 
اإلرهاب فى كل بقاع األرض، وأكدت أن من ليس مع أمريكا فهو مع اإلرهاب، 

شهد اآلن حرباً صليبية اخرى من نوع حروب العصور الوسطى، ن" وأصبحنا 
 مليار مسلم فى ١,٢تشنها القوى االستعمارية لألوربيين المسيحيين البيض ضد 

 دولة، وينظر إلى معظمهم بأنهم ملونون فى نظر األوروبيين ٥٨العالم تضمهم نحو 
ضخمة للنفط والغاز العنصريين، وهم أيضاً الذين شاء القدر أن يملكوا الموارد ال

الطبيعى فى الشرق األوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والتى يحتاج إليها 
وإذا ما كان لديك أى . وهذه هى حقيقة الوضع، وحقيقة ما يجرى هنا. الغرب بشدة

شك، فإن عليك أن تتذكر أن بوش االبن نفسه هو الذى أطلق علناً على حربه 
  )2(."اسم الحرب الصليبيةالمقدسة ضد اإلرهاب العالمى 

. ولنفترض جدالً أن أحداث سبتمبر لم تقع، هل كان المشهد العالمى ليختلف ؟
الحقيقة التى ال مراء فيها أن نذر العداء األيديولوجى والدينى والعرقى كانت سابقة 

                                           
  .١٩/٩/٢٠٠١ة األهرام، عدد  صالح الدين حافظ، اإلسالموفوبيا واالنتقام األمريكى، جريد)1(
  ٢٣٤ فرنسيس بويل، مرجع سابق، ص)2(
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 على هذه األحداث، حيث شهدت مرحلة ما بعد انهيار االتحاد – كما أوضحنا -
اً ملحوظاً فى التيارات اليمينية والعنصرية فى الواليات المتحدة السوفيتى تصاعد

وفى أوروبا الغربية، كما ال ننسى أن الرئيس األمريكى األسبق ريتشارد نيكسون 
 الذى يمثله الخطر األخضركان قد تحدث قبل أحداث سبتمبر بخمسة عشر عاماً عن 
ألحمر الذى كانت تمثله اإلسالم على الحضارة الغربية، والذى حل محل الخطر ا

  .الشيوعية

وقد تواكب مع ذلك انتشار أفكار حول النصر النهائى للنموذج الليبرالى 
 عن نهاية التاريخ باعتبار أن األمر قد استقر نهائياً )*(فوكوياماالرأسمالى، فتحدث 

 عند نمط التنظيم االجتماعى الرأسمالى الذى تمثله الواليات المتحدة األمريكية، كما
طور هنتنجتون ما ردده نيكسون من قبل عن صدام الحضارات كشكل جديد من 
الصراع حل محل صراع األيديولوجيات، وتنبأ بأن هذا الصدام قادم ال محالة بين 

وهذه القدرة على التنبؤ عند هنتنجتون ال . الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية
ا تفضح االستراتيجية المختزنة فى يجب أن تدهشنا، فهى ال ترصد المستقبل بقدر م
  .العقل الجمعى األمريكى بعد سقوط االتحاد السوفيتى

وقد شهد العالم اإلسالمى مؤخراً عملية استئصال واسعة للمسلمين قام بها " 
الصليبيون الغربيون واتباعهم فى البوسنة والشيشان والعراق وفلسطين ولبنان واآلن 

 بالنص كما لو كان النظام العالمى الجديد لبوش األب فى أفغانستان، ويكاد يكون هذا
  )1 (."وبوش االبن قد تم نقله من كتاب صدام الحضارات لهنتنجتون

ويفضح الكاتب األمريكى فرنسيس بويل األسباب الحقيقية للحرب األمريكية 
هناك أدلة تفوق الحصر فى السجالت العامة تفيد بأن حرب : "ضد اإلرهاب قائالً

                                           
مفكر أمريكى من أصل يابانى، استاذ السياسة بجامعة جورج ماسون، :  فرنسيس فوكوياما) *(

ومستشار مؤسسة راند األمريكية، عمل نائباً لمدير إدارة التخطيط فى وزارة التخطيط 
  ).االضطراب العظيم(و) هاية التاريخ وخاتم البشرن(، من أهم مؤلفاته ١٩٨٩األمريكية عام 
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 ٢٠٠١ سبتمبر ١١ت المتحدة ضد أفغانستان تم التخطيط واإلعداد لها قبل الواليا
 سبتمبر أصبح العالم يشهد التنفيذ ١١بوقت طويل، ومن الواضح أنه على األقل منذ 

لماذا . الرسمى لخطة حرب البنتاجون التى كانت قيد اإلعداد لنحو أربع سنوات
اجيكستان وباكستان نريد قواعد عسكرية فى أوزبكستان وقرجيزستان وط

موارد النفط والغاز الطبيعى فى آسيا الوسطى التى يقال : وأفغانستان ؟ السبب بسيط
  )1 (."أنها ثانى أضخم مستودعات فى العالم بعد الخليج العربى

وهو نفس السبب الذى دفع اإلدارة األمريكية الختالق األسباب التى تمكنها من 
لى النفط العراقى، وحقول البترول والغاز غزو العراق واحتالله لوضع يدها ع

إذاً فالحقيقة التى ال جدال فيها أن لجوء األنظمة . الطبيعى فى الخليج العربى
االستعمارية اإلمبريالية والديكتاتورية القمعية فى العالم إلى تضخيم ما تطلق عليه 

اعث اإلرهاب الدولى وإلصاق كل صفات اإلجرام بممارسيه دون البحث فى البو
الحقيقية لذلك، إنما هو عمل تضليلى الهدف منه إبعاد األنظار عن اإلرهاب الذى 

  .تمارسه هى ضد شعوب العالم الثالث وضد شعوبنا العربية اإلسالمية

فإرهاب الدولة الذى تمارسه إسرائيل بتغطية أمريكية، أو إرهاب الدولة الذى " 
عوب، وتنتصب على طرقه كقاطع تمارسه الواليات المتحدة األمريكية ضد دول وش

طريق شرس فوق القانون الدولى أو تأخذ القانون الدولى بيدها وتوظف المؤسسات 
الدولية لخدمة أغراضها تلك بكل الوسائل المتاحة، ذلك النوع من اإلرهاب مسكوت 
عنه وقادر من يقف وراءه على تغيير الحقائق والوقائع والمعطيات ليقدم نفسه 

ون ولحقوق اإلنسان من الحريات، بينما يدخل تحت أقنعتها وأقنعة حارساً للقان
الديمقراطية ليخرب سياسات ويتحكم بحكومات ويصادر قرارات دول، ويؤثر فى 

  )2 (."مصائر الشعوب

                                           
  ٢٤٣ المرجع السابق، ص)1(
  .على عقلة عرسان، مرجع سابق.  د)2(
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وفى الحوار التليفزيونى الذى أصبح شهيراً بين مادلين أولبرايت والمراسل " 
ى العراق وسأل سفيرة الواليات المتحدة ليزلى ستال، تحدث األخير عن العقوبات عل

لقد سمعنا أن نصف مليون طفل لقوا حتفهم، أعنى عدداً : حينذاك لدى األمم المتحدة
من األطفال أكبر ممن ماتوا فى هيروشـيما، فهل تعتقدين أن هذا الثمن له ما 

ما أعتقد أن هذا خيار صعب، لكننا نعتقد أن الثمن له : يبرره ؟، وردت أولبـرايت
  )1 (."يبرره

تقوم على كثير من الرياء " والحرب الدولية على اإلرهاب التى تقودها أمريكا 
إذا : وأضحى اإلرهاب وفقاً لمنطق هذه الحرب وجهة نظر. وازدواج المعايير

مارس العنف فلسطينى أو لبنانى أو عراقى فهو إرهاب، وإذا مارس العنف 
 يغتصبها فهو دفاع عن النفس، وإذا إسرائيلى ضد اآلمنين األبرياء على أرض

مارس العنف أمريكى كما فى العراق وأفغانستان فهو فى خدمة الحرية 
فاإلرهاب هو العنف الذى يستهدف !! يا للسخرية . والديمقراطية وحقوق اإلنسان

بهذا المعنى ال مشاحة فى . مدنيين آمنين أبرياء لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية
لسطين كما أمريكا فى أفغانستان والعراق هى من القوى اإلرهابية أن إسرائيل فى ف

الفاجرة فى العالم ولكن أحداً فى العالم، فى ظل العولمة وسطوة الدولة العظمى، ال 
  )2 (."يتجرأ على التفوه بذلك

والقول بالمساواة المعنوية بين الواليات المتحدة واإلرهابيين يثير دوماً حنق 
يجد معظم األمريكيين أنه من الصعب ألقصى حد قبول مقولة " األمريكيين، حيث 

أن أعمال اإلرهابيين ضد الواليات المتحدة يمكن اعتبارها انتقاماً من سياسات 
ذلك أنهم يعتقدون أن الواليات المتحدة مستهدفة بسبب حريتها . أمريكا الخارجية

                                           
  ٣٤ ويليام بلوم، مرجع سابق، ص)1(
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اإلدارات السالفة لها  مثلما فعلت –وقد روجت إدارة بوش . وديمقراطيتها وثروتها
  )1 (." لهذا باعتباره الخط الرسمى منذ وقوع الهجوم–إزاء األعمال اإلرهابية 

هذا ما يؤكده المحلل البريطانى جون بيلجر ) إن الحرب ضد اإلرهاب احتيال(
إن مأساة العراقيين والفلسطينيين واألفغان حقيقية، على العكس تماماً من " مضيفاً 

فهم أبعد ما يكون عن إرهابيى . ى معظم أجهزة اإلعالم الغربيةكاريكاتيراتهم ف
العالم، فاألغلبية الساحقة من الشعوب اإلسالمية للشرق األوسط وجنوب آسيا كانوا 

، ضحايا بشكل كبير الستغالل الغرب للموارد الطبيعية الثمينة )اإلرهاب(ضحاياه 
  )2(."فى بلدانهم أو قربها

لقد : " ١٢/٨/٢٠٠٦ سيد على فى أهرام السبت وكما يقول الكاتب الصحفى
دفع لبنان وفلسطين والعراق مائة ضعف ما حدث فى برجى نيويورك، مع أن أياً 

  ."!!من هذه الدول لم يكن الفاعل

ومن خالل التأمل فى مجموع المواقف الغربية التى تم تكريسها تجاه اإلسالم 
  )3 (: مواقف رئيسية كالتالىوالمسلمين بعد أحداث سبتمبر، يمكننا رصد ثالثة

 الذى يتضح من مجموعة تصريحات رؤساء الدول :الموقف الرسمى .١
والحكومات وبعض المنظمات الحكومية الغربية، وهو موقف إيجابى؛ يؤكد على أن 
اإلسالم برئ من كل أشكال العنف أو اإلرهاب، وأنه ال يمكن اتهام عموم المسلمين 

وهذا الموقف ينطلق من خلفية تحقيق مصالح . يهبجريرة مجموعة ممن ينتسبون إل
استراتيجية بالمحافظة على العالقات التقليدية مع معظم الدول اإلسالمية، كما أنه لم 
يكن من المعقول أن تطلب أمريكا من مجموع الدول اإلسالمية التحالف معها 

  .اإلرهابومساندتها فى الحرب على اإلرهاب ثم تتهم اإلسالم والمسلمين جميعهم ب
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 وقد بدا واضحاً ومعبراً بقوة عن الصورة السلبية التى :الموقف الشعبى .٢
الزال الغربيون ينظرون بها إلى اإلسالم، مما أدى إلى وقوع مضايقات 
واستفزازات للعرب والمسلمين المقيمين فى الغرب وخاصة أمريكا، بل ومحاولة 

  .تدمير بعض المساجد والمراكز اإلسالمية وحرقها

 وهو أكثر سلبية من الموقف الشعبى، بل أنه هو الذى :موقف اإلعالمىال .٣
يغذى الموقف السلبى الشعبى ويمده باألفكار المغلوطة واآلراء السلبية عن اإلسالم 
والمسلمين، حيث نجح اإلعالم الغربى بقوة فى تأليب الرأى العام الغربى ضد 

 والتخويف من اإلسالم عن اإلسالم والمسلمين وساهم إلى حد كبير فى الترويع
  .طريق تشويه صورته واتهامه بالعنف واإلرهاب

وهكذا تزايدت موجات العنف والعدوان واإلرهاب ضد العرب والمسلمين فى 
كل أنحاء أوربا وأمريكا، عقب أحداث سبتمبر بشكل لم يسبق له مثيل، فعلى سبيل 

لطات حققت فى كافة ذكر مسئولون فى وزارة العدل األمريكية أن الس" المثال 
 جريمة عنصرية وقعت ضد العرب والمسلمين فى أمريكا ٢٥٠أنحاء البالد بحوالى 

وفى والية كاليفورنيا وحدها، حيث يعيش هناك . بعد فترة قصيرة من الهجمات
 اعتداء ضد عرب ومسلمين خالل األشهر ٢٧٤نصف مليون مسلم، سجل حصول 
حين أن عدد الحوادث الشبيهة بهذا النوع من الثالثة األولى بعد بدء الهجوم، فى 

، وهذا ما صرح به ٢٠٠٠االعتداءات كان ال يتجاوز الخمسة اعتداءات طوال عام 
  )1 (."وزير العدل فى والية كاليفورنيا

 مليون مسلم، ذكرت جماعة حقوق ١,٦وفى بريطانيا، حيث يعيش قرابة 
 حادثة عنف وقعت ٣٤٤ أن هناك اإلنسان اإلسالمية والتى تتخذ من لندن مقراً لها
 ومن بينها طعن ٢٠٠١ سبتمبر ١١ضد المسلمين فى العام التالى على أحداث 

 تعرض المسلمون البريطانيون لمحاوالت لتخريب ٢٠٠٢وفى يونيو . امرأة مسلمة
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 كتبت تعليقات معادية ٢٠٠٣ممتلكاتهم وبعض الهجمات على المساجد، وفى يونيو 
لى جدران المسجد الرئيسى فى برمنجهام بعد إذاعة برنامج للمسلمين بأسلوب فظ ع

 يوضح كيف يتم تجنيد منفذى العمليات BBCتليفزيونى لهيئة اإلذاعة البريطانية 
  . االنتحارية فى مسجد برمنجهام

وفى إيطاليا، التى يعيش فيها نحو مليون مسلم، شارك العديد من الزعماء 
فيو بيرلسكونى رئيس الوزراء فى الحملة السياسيين والدينيين ومن بينهم سلي

المعادية لإلسالم من خالل وصف المهاجرين المسلمين بأنهم يمثلون تهديداً إليطاليا، 
 ٢٠٠١وفى سبتمبر . والزعم بأن المسلمين غير قادرين على االندماج فى المجتمع

ية بأنها زاد بيرلسكونى الحركة المعادية لإلسالم اشتعاالً بوصفه الحضارة اإلسالم
  .أقل شأناً من الحضارة الغربية

أكدت دراسة أجراها اتحاد هلنسكى الدولى لحقوق اإلنسان أن المسلمين " كما 
 ٢٠٠١ سبتمبر ١١فى أوروبا يتعرضون ألعمال تمييز متزايدة منذ وقوع هجمات 

 دولة من الدول ١١ التى أجريت فى -على الواليات المتحدة، وشملت الدراسة 
 المواقف السلبية المنتشرة بشكل واسع عند التعامل –ى االتحاد األوربى األعضاء ف

مع المسلمين، بما فى ذلك تقارير وسائل اإلعالم غير المتوازنة والتى تصور 
من % ٨٠المسلمين على أنهم أعداء الداخل، وأضافت الدراسة أن ما يزيد على 

كلمة اإلسالم ومصطلحات استطالعات الرأى التى أجريت فى ألمانيا قد ربطت بين 
مثل اإلرهاب واضطهاد النساء، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك اعتقاد متزايد فى 
هولندا بأن المدارس اإلسالمية تعمل على التقليل من جهود التواصل واالندماج فى 

  )1 (."المجتمع الهولندى

اهدة وإذا كان الغرب عامة، والواليات المتحدة على وجه الخصوص، تعمل ج
عامدة متعمدة على وصم كل حركات المقاومة اإلسالمية لهيمنتها العالمية باإلرهاب 
" لتصفية حساباتها معها، فإن حدة هذه االتهامات قد ازدادت بعد أحداث سبتمبر، 
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وأصبح الكل يتسابق لعرض وتقديم المساعدة فها هو رئيس الحكومة المقدونية 
ن أسامة بن الدن وبين جيش التحرير  بأنه ال فرق بي٢٤/٩/٢٠٠١يصرح فى 

 أنه يوجد ٢١/٩الوطنى األلبانى، أما نائب رئيس الحكومة الصربية فيقول فى 
صالت بين بن الدن والمجاهدين فى كوسوفو، وقد انضم إلى هذه القافلة رئيس 
وزراء أثيوبيا حيث زعم أن شبكة لتنظيم القاعدة موجودة فى الصومال، وزاد 

، وهو يعرض خدماته على الواليات المتحدة بل ويحضها على ١١/٩نشاطها بعد 
ضرب الصومال، كما أن الرئيس الروسى بوتن يدعو لمحاربة ما أسماه باألممية 

. إنها تصفية حسابات ومصالح. اإلرهابية من الفلبين إلى البلقان إلى الشرق األوسط
  )1 (."والبد لذئاب البرارى من فريسة تتحلق حولها

اآلن هى العالم اإلسالمى، بل هى اإلسالم نفسه حيثما وجد، والفريسة 
فقد " ولذلك . وخاصة اإلسالم المقاوم العصى على القهر والتسليم للهيمنة الغربية

كانت الحرب الثقافية واإلعالمية التى شنها الغرب بقيادة أمريكا على اإلسالم، عقب 
موقف قديم، ولم تكن مفاجأة قارعة سبتمبر تصعيداً لموقف تاريخى، وإعالناً عن 

 وتحويله إلى علمنة اإلسالمفلقد كان السعى إلى . بأمر غير مسبوق ليس له تاريخ
تقف عند العبادات والشعائر والوصايا األخالقية، تاركة شئون ) صيغة نصرانية(

الدنيا والدولة والسياسة واالجتماع واالقتصاد للنموذج الغربى والقيم الغربية، هو 
 المشترك فى كثير من التصريحات والكتابات التى طفحت بها هذه الحرب القاسم

فالرئيس . اإلعالمية الغربية ضد اإلسالم وحضارته وثقافته ومناهج التعليم فيه
األمريكى جورج بوش الصغير الذى أعلن حرباً عالمية قبل بدء التحقيقات فى 

ملة صليبية وذلك  سبتمبر بأنها ح١٦قارعة سبتمبر قد وصف هذه الحرب فى 
عندما وجه أصابع بل وصواريخ االتهام إلى اإلسالم المقاوم لالستعمار 
والصهيونية، واصماً كل ألوان المقاومة اإلسالمية ومنظمات الجهاد اإلسالمى التى 
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رغم أن هذه !! تسعى لتحقيق التحرر الوطنى وحق تقرير المصير باإلرهاب 
  )1 (!!."ات الشرعية الدوليةالمنظمات جميعها تقاتل لتطبيق قرار

وهكذا يتضح لنا أن ما حدث فى أفغانستان والعراق لم يكن أكثر من هجمة 
استعمارية جديدة، من طرف مدجج بأحدث أنواع األسلحة، على طرف تم التأكد من 
تجريده من السالح قبل أن يبدأ الهجوم، وألهداف ال تختلف قط عن األهداف 

جوم استعمارى عبر التاريخ، والتى تتلخص فى النهاية المعروفة والمشهورة ألى ه
  .فى النهب واالستغالل االقتصادى

لقد اقترنت الحضارة الغربية منذ نشأتها منذ نحو خمسة قرون بشن الحروب 
االستعمارية بين الحين واآلخر، جرياً وراء الربح أياً كان، ولم يعد خافياً على أحد 

الحروب كانت دائماً شعارات زائفة تستخدم إلخفاء أن الشعارات التى اقترنت بهذه 
أهداف دنيئة، وهو نفس ما يحدث اآلن فى العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان من 
حرب استعمارية فاجرة تحت شعارات نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقضاء 

  .على اإلرهاب الدولى

ة البغيضة من الغرب وقد ورثت الواليات المتحدة نفس النزعات االستعماري
افتتحت حكومة الواليات المتحدة " األوروبى، حتى منذ بدايتها قبل مائتى عام، حيث 

بينما كانت . الوليدة القرن التاسع عشر بسرقة قارة أمريكا الشمالية من هنود أمريكا
وقد افتتحت حكومة ... تقوم فى الوقت ذاته بعمليات التطهير العرقى للتخلص منهم 

ات المتحدة األمريكية القرن العشرين بسرقة اإلمبراطورية االستعمارية من الوالي
مكان تحت (وكان ذلك باسم ) ...  الفلبين– جوام – بورتوريكو –كوبا (إسبانيا 

واآلن يشهد القرن الحادى والعشرين جهود الحكومة اإلمبريالية ). الشمس ألمريكا
ورية الهيدروكربونية من الدول للواليات المتحدة األمريكية لسرقة اإلمبراط

اإلسالمية والشعوب المحيطة بأمريكا الوسطى والخليج العربى تحت مسميات إعالن 
والتخلص من أسلحة الدمار الشامل ) أفغانستان(الحرب على اإلرهاب الدولى 
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 سنة كانت السياسة ٢١٥وفى خالل السنوات الماضية التى بلغت ). العراق(
 للواليات المتحدة تقوم على العنصرية، واإلبادة الجماعية، الخارجية االستعمارية

  )1 (."والعدوان والتطهير العرقى والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب واالستعباد

وإذا كان العداء الغربى ضد اإلسالم والمسلمين قد تزايد بعد أحداث سبتمبر 
أصالً فى العقلية الغربية،  اإلرهابية، إال أنه، فى الحقيقة، كان موجوداً ومت٢٠٠١

فمن العجيب فى " بسبب تعنت الكنيسة الغربية وتعصبها ضد اإلسالم ونبيه الكريم، 
الكنائس األوربية واألمريكية أن تجد هذا الهوس والولع التاريخى والمتجدد بالهجوم 
على نبى اإلسالم إلى درجة أن تجد فى العديد من الكنائس األوربية المعروفة 

 ولوحات على أسقف هذه الكنائس وتماثيل فى أفنيتها تهزأ من رسول اهللا رسومات
... صلى اهللا عليه وسلم أو تصوره على أنه يعذب فى نار جهنم أو ما شابه ذلك 

ومن األمثلة المخزية فى هذا الشأن لوحة توجد بكنيسة سان بيتروينو بمدينة بولونيا 
ر ممدد أرضاً وهو يعذب فى فى وسط إيطاليا، وهى عبارة عن رسم لشخص عا

جهنم بشكل بشع وقد كتب على جانبها بحروف واضحة اسم النبى صلى اهللا عليه 
والغريب بالنسبة لهذه اللوحة هو رفض الكنيسة المتكرر لطمسها أو ... وسلم 

حجبها أو حتى تغطيتها حرصاً على مشاعر العالم اإلسالمى، رغم النداءات 
ومن األمثلة األخرى فى هذا الشأن ... لفاتيكان بذلك المتكررة من مسلمى أوربا ل

تمثال موجود فى محراب أحد الكنائس المهمة وهى كنيسة سيدتنا العزيزة فى مدينة 
التمثال منحوت من الخشب فى القرن السابع عشر ويظهر فى . ديندرموند فى بلجيكا

ه وهو أسفله صورة للرسول صلى اهللا عليه وسلم ملقى على األرض على وجه
يحتضن القرآن وتدوسه أقدام مالئكة يعبرون عن هزيمة وانكسار النبى وانتصار 

  )2 (."المسيحية على اإلسالم
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إن المشكلة الحقيقية التى تعانى منها الكنيسة األوربية منذ ظهور " والحقيقة 
فاإلسالم ينمو رغم كل . اإلسالم هو عدم قدرة هذه الكنيسة على إيقاف نمو اإلسالم

غوط وتحت كل الظروف االجتماعية المختلفة وفى كل العصور، وهو بالتأكيد الض
ينمو على حساب أنصار تلك الكنيسة التى تهتم اهتماماً كبيراً بالتنصير، ويستهدف 

إننا أمام ... نفس المجتمعات التى تحاول الكنيسة السيطرة عليها وتحويلها إلى دينها 
عام، وساحتها كانت فى معظم األحيان هى منافسة شرسة بدأت منذ أكثر من ألف 

ومع ظهور العولمة وتزايد حركات الهجرة، ونقص العمالة . كل أنحاء المعمورة
اليدوية المدربة فى أوروبا، وتناقص عدد السكان فى كثير من دول شمال وغرب 
أوروبا، تسبب كل ذلك فى عودة الوجود اإلسالمى للظهور بقوة داخل أوروبا وفى 

مها وحواضرها بشكل أصبح يستفز كل من يسعى إلى االنتصار للكنيسة كل عواص
بية أن هناك خطورة من ولقد رأت الكنيسة األور... أو للغرب على حساب اإلسالم 

انتشار اإلسالم فى كل أنحاء المعمورة، وأن هذه الخطورة تمثل كارثة على 
اً إلى الهجوم على اإلسالم المسيحيين، لذلك فإن المواقف الفكرية المسيحية تميل دائم

  )1 (."وعلى نبى اإلسالم

 سبتمبر اإلرهابية قد أبانت عن حقيقة ١١وهكذا يتضح لنا أن أحداث 
الصورة التى يشكلها الغربيون عن اإلسالم والمسلمين، وهكذا لم يكن هناك أدنى 
شك لدى المهتمين والمتتبعين لتطورات صورة اإلسالم فى الغرب أن التفجيرات 

تى أصابت رموز القوة المالية والعسكرية فى أمريكا سوف يتمخض عنها ال
  .انتعاش جديد لروح الكراهية والحقد ضد العرب والمسلمين

وهكذا شهدنا تصاعد ظاهرة اإلسالموفوبيا، والتى تعنى الخوف المرضى 
وغير المبرر من الدين اإلسالمى، فأى شخص يدين بهذا الدين سيكون بالضرورة 

  . المعنى مجرماً وإرهابياً، ومن ثم يتعين الحذر منه واالبتعاد عنهحسب هذا

                                           
  ٧٢-٧٠ المرجع السابق، ص ص)1(
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يرصد عدد مرات ظهور الذى الجدول التالي يكفى أن نلقى نظرة على و
لنكتشف حجم   شهرة ونفوذاًالغربيةفي بعض أكثر الجرائد اإلسالموفوبيا مصطلح 

لماضية التى تلت العداء تجاه العرب والمسلمين وتزايده بشده فى السنوات الخمس ا
 على دائرة البحث اإللكترونية اعتماداً اإلرهابية، ٢٠٠١سبتمبر ١١أحداث 
  :Lexis Nexisاألمريكية 
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العام          الصحيفة
 ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ١٢ ١٢ ١٣ ٣٤ ٤٤ ٩٢ ) بريطانية(تايمز 

 ١٤ ٢٩ ٢٠ ٥٠ ٤٤ ٣٨ )بريطانية(ارديان ج

 ٢٢ ١٥ ١١ ٣٧ ٤٢ ٣٠ )بريطانية(إندبندنت 

 ٣ ٣ ١ ١١ ١٨ ٣٨ )كندية(تورنتو ستار 

 ٢ ٢ ٣ ٧ ٤ ١٠ )أميركية(نيويورك تايمز 

 ٢ ٣ ٢ ٢ ٥ ٥ )أمريكية(واشنطن بوست 

 هى التى خلطت األوراق وجعلت كل ٢٠٠١ سبتمبر ١١ولئن كانت أحداث " 
المشئومة، ن الرسوم الكاريكاتورية أسالمى تحوم حوله الشبهات، فال شك إما هو 

 –هى التى كشفت جذور ومخاطر اإلسالموفوبيا التى فجرتها الصحف الدنماركية 
 رسماً كاريكاتورياً للنبى محمد صلى اهللا عليه وسلم فى سبتمبر ١٢عندما نشرت 

، وفعلت الشىء نفسه ٢٠٠٦ يناير ١٠، وأعادت نشرها صحيفة نرويجية فى ٢٠٠٥
شعلت أ و–بية األخرى وف األورصحيفة فرانس سوار الفرنسية وبعض الصح

  )1 (."حريقاً احتجاجياً امتدت ألسنته إلى أماكن كثيرة فى العالم اإلسالمى وخارجه

تنتشر فى الغرب التصريحات المسيئة لإلسالم والمسلمين على لسان " كذلك 
 رئيس الحزب التقدمى –شن شارلى هاجن : فمثالً. السياسيين وصناع القرار أيضاً

 هجوماً على المسلمين وشبههم بالنازيين، واتهم أعضاء من الحزب –النيرويجى 
القومى البريطانى فى التليفزيون الفاتحين المسلمين األوائل بأنهم قوم من المجانين 
والمعتوهين، بل أن عضو الكونجرس األمريكى جون هوكس شبه عمامات علماء 

                                           
 ١١-١٠سعيد الالوندى، مرجع سابق، ص ص .  د)1(



  

للواليات المتحدة جون أما النائب العام السابق . المسلمين بحفاضات األطفال
أن اإلسالم هو الدين الذى فيه يطلب منك اهللا ارسال ابن للموت : أشكروفت فقد قال

  )1 (."من أجله، أما المسيحية فهى الدين الذى فيه يرسل اهللا ابنه للموت من أجلك

وليت األمر أقتصر على ذلك، وإنما تجاوزه إلى رموز الدين المسيحى الغربى 
 مؤخراً الهجوم على البابا بيندكت السادس عشر بابا الفاتيكانعم أنفسهم، حيث تز

اإلسالم من جديد، عندما اختار أن تكون مقدمة محاضرته التى ألقاها فى جمع من 
 عبارة عن هجوم ٢٠٠٦ سبتمبر ١٢العلماء األلمان فى جامعة ريجينسبرج يوم 

ذا قدم محمد من جديد، أرنى ما:  قائالً– نقلها عن غيره –صريح على نبى اإلسالم 
وسوف لن تجد إال أموراً شيطانية وغير إنسانية، مثل أوامره التى دعا إليها بنشر 

 بكل تياراته -ليؤكد بذلك على وحدة الموقف الغربى .!! اإليمان عن طريق السيف
  . العدائى من العقيدة اإلسالمية–واتجاهاته 

المى إلى لغة الخطاب كما امتد ذلك العداء الغربى لكل ما هو عربى إس
السياسى األمريكى ذاتها، والتى بدأت باطالق اسم الحرب الصليبية على الحرب 

  .(*)بالفاشية  ضد اإلرهاب، وانتهت بوصف الرئيس األمريكى لإلسالم ةاألمريكي

                                           
 ٥٠ص. جى، مرجع سابقباسم خفا.  د)1(

 وهو يشير إلى مبادئ Fascismoمصطلح مشتق من األصل اإليطالى  :Fascismالفاشية   (*)
وهى . ١٩٢٢الحركة التى استولت على الحكم فى إيطاليا تحت رئاسة موسولينى فى أكتوبر 

ية تستهدف إقامة نظام ديكتاتورى يعارض األسس البرلمانية ويناصب الديمقراطية والليبرال
وهى تعارض تماماً فكرة السالم، وتعتقد أنها مسلمة عديمة الجدوى . واالشتراكية العداء

وضارة بالمجتمع، كما تعارض تماماً األيديولوجية الديمقراطية على المستويين النظرى 
 يشير إلى األحزاب كما. والتطبيقى، وهى ال تؤمن بالليبرالية بصورتيها السياسية واالقتصادية

تجسد سيطرة إرهابية حقيقية لجهاز الدولة القوى، وال يظهر يديولوجيات أو الدول التى أو األ
 .فيها الفصل بين القوة وحكم القانون، وتخضع لحزب سياسى واحد يتبنى أيديولوجية عنصرية

، قاموس علم االجتماع، )محرراً(محمد عاطف غيث . د: فى تحديد مفهوم الفاشية أنظر
جوردون مارشال، : وأيضاً. ١٨٣ص. ١٩٧٩امة للكتاب، اإلسكندرية، الهيئة المصرية الع

=  
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سالمية يظهر ويردد بشكل مجدد في إلا الفاشية وعلى هذا األساس بدأ مصطلح
ن أ ومن الواضح ،ن قبلمقاموسهم  في  لم يكن وارداًقاموس المحافظين الجدد حيث

: وروبا في الحربينأ توريط الهدف من اختيارهم لهذا المصطلح هو تخويف ثم
ألن أوروبا هي  وذلك .اللغوية في المرحلة األولي والعسكرية في المرحلة الثانية
استخدام هذا  نإ. الثانية التي عانت أكثر من غيرها من الفاشية في الحرب العالمية

يأتي كمقدمة لتبرير  )سالميةإلا الفاشية(وتطويره الى ) الفاشية(المصطلح القديم 
مقال للصحفي جيم لوب  بين وقد .يرانإ أن تشن على الحروب القادمة والمرجح

في صحافة  المفبرك االطار: الفاشية(وهو من الباحثين المناهضين للحرب بعنوان 
يسيطر عليها  والتي ن الصحافة اليمينيةأ، ٢٠٠٦بتمبر س٢ بتاريخ )المحافظين الجدد

بشكل  المصطلح د ذلكيالمحافظون الجدد واليمين المسيحي الصهيوني قد بدأت بترد
التي تديرها  الجديدة ن الحملة العدوانيةأرأيه  ففي .مكثف في األشهر القليلة الماضية

من جهة  فاشيون نهمف أعداء الواليات المتحدة علي أإدارة بوش قد بدأت تعر
في  وذلك ،لي مصطلح التهدئةإ وتسمي نقاد الحرب المهدئين من جهة أخرى استناداً

 العشرين محاولة لخلق أجواء نفسية مشابهة لألجواء السائدة في الثالثينات من القرن

 حيث استخدمت كلمة التهدئة بشكل ساخر لوصف محاوالت اللورد تشامبرلين

   .ادي الحرب مع ألمانيا قبل احتاللها لبولونياالفاشلة لتف البريطاني

ساسية التي بدأت بترويج مصطلح الفاشية شبكة ألا اإلعالمية الشبكات ومن" 
، خروبرت مردواليهودى ويكلي ستاندارد التي يمتلكها  فوكس نيوز ومجلتها

 جالتوحيدية التي يقودها القس سان ميون بالكنيسة وجريدة واشنطن تايمز الخاصة
ن مجلتين يمينيتين أ كما .للمحافظين الجدد التابعة صن ن وجريدة نيويوركمو

 بترويج مصطلحات أمريكان سبكتيتيور بدأتا أيضاً و ريفيو ونالياخريين وهما ناش
                                           

= 
موسوعة علم االجتماع، المجلد الثانى، ترجمة محمد الجوهرى وآخرين، المشروع القومى 

  ١٠٥٣ص. ٢٠٠٠،المجلس األعلى للثقافة،القاهرة،٢٥١للترجمة، العدد 
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ن أ فبعد .يران ورئيسها أحمدي نجادإبشكل مفرط لوصف  والتهدئة النازية والفاشية
 في العام الماضي وخاصة  مقاال٩٥ًمصطلح الفاشية في  تايمز استخدمت واشنطن

 ٦٦ونال ريفيو نفس المصطلح ين استخدمت ناشأوبعد  خيرة،ألا شهرأفي الثالثة 
 مرة، جاء دور بوش نفسه الذي استخدم هذا التعبير منذ٤٨ سبكتيتور مريكانأمرة و

 اًليشمل تعريفه المبهم للفاشية كل شيء بدءا بتنظيم القاعدة وحماس ومرور اسبوعين
 تحدث لد وزير الدفاع الذييدور دونالد رامسفثم جاء . ب اهللا وايران وسوريةحزب

 بشكل أدق عن خطر تواجهه الواليات المتحدة وهو نوع جديد من الفاشية، مضيفاً
 نه ال يمكن التوصل الى تهدئة معأاالستفادة من دروس الماضي وهي  يجب نهأ

 ه العالم في المنظومة الفكريةساسي الذي يواجألتحول الخطر ا وهكذا .الفاشيين

من الخطر الشيوعي كما كان عليه الحال قبل انهيار االتحاد السوفييتي،  األمريكية
 ليصبح اليوم الخطر الفاشي ٢٠٠١ سبتمبر ١١االرهاب العالمي بعد  خطر الي
  )1 (.ات من القرن العشرينيما كان عليه في الثالثين ليإ يعود الحالل

لتاريخية حول استقصاء جذور وبدايات وصعود ظاهرة وفى نهاية جولتنا ا
العداء الغربى لكل ما هو عربى إسالمى، والتى تجلت فى هذا الخلط المتعمد بين 
الكفاح المشروع والمقاومة الشرعية لالحتالل والقهر والهيمنة من جهة، وبين 

اء على اإلرهاب من جهة أخرى، من أجل إيجاد الذرائع التى يمكن من خاللها القض
وتحقيق الهدفين الرئيسين اللذين الزما العقلية المقاومة اإلسالمية للهيمنة الغربية، 

استغالل ثروات : الغربية منذ القرن الحادى عشر الميالدى وحتى اآلن، وهما
الشرق اإلسالمى من جهة، وتوسيع نفوذ الكنيسة وحركات التنصير من جهة 

 المتحدة األمريكية ومن خلفها اللوبى يجب االنتباه إلى أن الواليات. أخرى
الصهيونى، قد لجأت فى سبيل تحقيق أهدافها، وتبرير إرهابها وعدوانها، إلى 
استخدام وسائل غسيل المخ، والتالعب بعقول الناس، من خالل اإلصرار الشيطانى 

                                           
لى الفاشية اإلسالمية، مقال من اإلرهاب الكونى إ: نهى خلف، قاموس الحرب األمريكى.  د)1(

 www.amin.org:     على موقع٨/٧/٢٠٠٦منشور بتاريخ 
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المستميت على خلط الحق بالباطل، وغرس األكاذيب فى عقول الناس، ومحو 
خدام أجهزة اإلعالم المختلفة، وهذا يعتبر أسوأ ما تمخضت عنه ذاكرتهم، باست

  . سبتمبر وما تالها من تداعيات١١أحداث 

الخطر من استخدام وسائل اإلعالم على هذا النحو ليس فى أنه يؤدى " إن 
بالناس إلى اعتناق أفكار خاطئة فحسب، ولكنه يصل إلى حد تشكيل عواطف الناس 

فإذا أضفنا . ى يحقق مصالح المسيطرين على هذه الوسائلوتوجيهها فى االتجاه الذ
إلى هذا ما أصبحت تتسم به وسائل اإلعالم من درجة ال يستهان بها من احتكار، إذ 
أصبح يهيمن على أهم ثالث أو أربع شبكات تليفزيونية مركز واحد من مراكز 

شبكات صناعة األفكار واالتجاهات السياسية، وأن هناك تداخالً بين هذه ال
التليفزيونية، على قلتها، يجعلها تكاد تعبر عن نفس االتجاه وتصب فى نفس 

 بل وقراء الصحف –المصالح فإن الخطر الذى يتعرض له مشاهدو التليفزيون 
 أصبح خطراً –والمجالت بدرجة متزايدة، مع تزايد درجة االحتكار فى ملكيتها 

ء محكومين فى تحديد اتجاه عواطفهم شديداً حقاً، إذ أصبح هؤالء المشاهدون والقرا
ودرجة التهاب هذه العواطف، بما يناسب المسيطرين على هذه المصالح ويحقق 

  )1 (."أهدافهم

                                           
  ٤١-٤٠مرجع سابق، ص ص جالل أمين، .  د)1(
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اتضح لنا من العرض السابق أن عملية خلط األوراق التى تمارسها الواليات 
 ومن خلفها اللوبى الصهيونى العالمى، من أجل وصم حركات المتحدة األمريكية

المقاومة العربية واإلسالمية باإلرهاب، هى عملية مقصودة ومدبرة ومخطط لها منذ 
  .أزمان طويلة بهدف إقصاء اإلسالم المقاوم من طريق الهيمنة اإلمبريالية العالمية

خاسر، فهذه اللعبة ما  من رابح و– كما فى جميع األلعاب –والبد لهذه اللعبة 
هى إال مؤامرة كبرى استفاد منها البعض كثيراً، وخسر بسببها البعض اآلخر 

 الخاسر األوحد فى هذه اللعبة هم العرب والمسلمين وحركات المقاومة بكل .تماماً
فصائلها وتوجهاتها، أما الرابح األول فهو الكيان الصهيونى فى إسرائيل، ويليها 

  .واليات المتحدة األمريكيةثانى الرابحين ال
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 أنه )1(يؤكد الكاتب السورى برهان غليون فى دراسة هامة له على االنترنت
 بالحرب على اإلرهاب أم أنها بصرف النظر عما إذا كانت واشنطن معنية أساساً

دول الكبرى األخرى تستخدمها كوسيلة لنشر قواتها وسيطرتها العالمية، وإجبار ال
ال يستطيع أحد أن ينكر اليوم أنه كان فإنه على العمل على أرضية أجندتها الوطنية، 
  آثاراً-العسكري واالقتصادي والسياسي -إلستراتيجية التدخل األمريكي الشامل 

كارثية على المصالح العربية، سواء ما تعلق منها بنشر الديمقراطية أو بتحقيق 
ي وتحرير األراضي المحتلة في فلسطين والجوالن ولبنان، أو في السالم اإلقليم

قليمية، أو في تعزيز فرص التكتل العربي والتعاون اإلقليمي اللذين اإلتنمية الإطالق 
  . ال غنى عنهما للتقدم في أي مشروع إصالح سياسي أو اقتصادي جدي

فقد ترافقت وال يحتاج المرء إلى نظرة ثاقبة حتى يدرك ذلك على الطبيعة، 
 مع تعزيز التطابق بين - كما هو واضح للجميع -السياسة األمريكية الجديدة 

وسط وأهداف اإلستراتيجية األأهداف اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق 
 على مفاوضات السالم اإلسرائيلية، ما قاد إلى وضع حد لجهود السالم وقضى نهائياً

ت وال تزال محور أي جهد جدي في اتجاه إصالح العربية اإلسرائيلية التي كان
األوضاع في الشرق األوسط، وحلت محلها مناورات ومراوغات إسرائيلية ال تنتهي 

  .البتالع ما احتلته من األراضي في الضفة الغربية والجوالن

تدفع الضغوط األمريكية التي رافقت على مستوى التعاون العربي واإلقليمي و
ة الشاملة ووضع اليد على المنطقة، إلى التنافس بين الحكومات إستراتيجية السيطر

العربية على التخلي عن تراث العمل العربي المشترك، والتجميد العملي والنظري 
التنكر لفكرة الجامعة العربية نفسها، على سبيل وألي جهود تكتلية عربية، بل 

رائيل في قلب أي مبادرة الشرق أوسطية التي تهدف إلى وضع إسالالتجاوب مع 
وهكذا لم يتحقق أي تقدم يذكر ال في التعاون بين أعضاء . تكتل إقليمي مقبل
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المجموعة العربية لتحسين شروط االندماج في منظومة العولمة االقتصادية 
والجيوسياسية والثقافية والعلمية والتقنية العالمية، وال في التعاون بين المجموعة 

  . ية المجاورةالعربية والدول غير العرب

التي تشكل التحدي األكبر لدول المنطقة على مستوى إطالق عملية التنمية و
 في شروط المعيشة،  مستمراً في معدالت الفقر، وتدهوراً قوياًالتي تشهد تزايداً

كن يم ل لحجم البطالة التي قد تتجاوز في أوساط الشباب نصف القوة العاملة، وتفاقماً
دم مع استمرار جمود األوضاع اإلستراتيجية وغياب  أي تقثودمن الممكن ح

ال تزال المنطقة العربية تعاني من أدنى معدالت نمو  ف.التعاون العربي واإلقليمي
اقتصادي بالمقارنة مع جميع مناطق العالم، إذا استبعدنا مساهمة تصدير النفط 

  .واألثر المباشر لزيادة أسعاره في السنوات القليلة الماضية

، سواء ما تعلق منها على صعيد المسألة األمنية الخسارة بأقل من ذلك وليست
 في حالة انكشاف باألمن الخارجي أو الداخلي لبلدان المنطقة، فهي تعيش جميعاً

كامل، وليس هناك دولة واحدة تستطيع أن تدعي أنها تعتمد في أمنها الوطني على 
 إلى أن تضع نفسها تحت عها جميعاًقواها الذاتية أو تحالفاتها الفعلية، وهو ما دف

 من العراق إلى السعودية -أما في الداخل فمعظمها .الوصاية والحماية األجنبية
 لبؤر اإلرهاب التي لم تكن قوية  ملفتاً يشهد تنامياً-مرورا باألردن ولبنان وسوريا

تل في أي فترة سابقة كما هي اليوم، وجميعها يعيش على وقع عمليات المداهمة والق
  .  والدينيةالقبليةواالغتيال، كما تتهدد وحدة مجتمعاتها النزاعات العائلية و

لكن ربما كان الخراب األكبر الذي نجم عن سياسات الواليات المتحدة الخرقاء 
 التي تريد واشنطن أن تجعل من بمسألة الديمقراطيةفي الشرق األوسط يتعلق 

 الكالم مازال للكاتب السورى – في اعتقاديو.  ألهدافها األخالقيةدعمها لها عنواناً
أكثر من أي مجال  - أن الضغوط األمريكية قادت في هذا المجال  -برهان غليون 

  . إلى عكس النتائج التي يريدها العرب وتتفق ومصالحهم الكبرى-آخر
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 أدت سياسات زعزعة االستقرار إلى تعزيز التحاق النخب جهة أولىفمن 
. ية األمريكية وتقديم التنازالت لها على حساب المصالح الوطنيةالحاكمة باإلستراتيج

وفي سبيل التغطية على هذه التنازالت أو منع الجمهور من استخدامها لتبرير 
 -ضغوطه على الحكومات لتحقيق أهداف اجتماعية خاصة به، قامت األنظمة 

  .ير أدائها بتشديد قبضة النظم األمنية وتطو- بعكس ما تشير المظاهر السطحية

، بقدر ما ربطت الواليات المتحدة بين أهدافها اإلستراتيجية جهة ثانيةمن 
االستعمارية، سواء ما تعلق منها بنشر القواعد العسكرية األميركية في أكثر الدول 
العربية وليس في العراق وحده، أم ما تعلق منها بالدعم غير المشروط لسياسات 

ا أضعفت من شرعية القضية الديمقراطية العربية إسرائيل االستيطانية، بقدر م
ودفعت قطاعات واسعة من الجمهور إلى التشكيك فيها واالبتعاد عن المشاريع 

  .المرتبطة بها

، كان للخطابات األمريكية المتكررة حول التمسك بالتحول جهة ثالثةومن 
هنة على الديمقراطي أثر تخديري على النخب العربية التي اعتقدت أنها بالمرا

الضغوط األمريكية تستطيع أن توفر على نفسها عناء العمل الشاق النظري 
والعملي، من أجل بناء القوى الديمقراطية القادرة على تغيير موازين القوى 

الجمهور الواسع، وإدخاله في بط تبارالداخلية، والسعي بجميع الوسائل إلى اال
  .العملية السياسية التحويلية

، قدمت الضغوط األمريكية باسم اإلصالح والديمقراطية ةجهة رابعومن 
ذريعة سهلة للنظم العربية االستبدادية، لمحاصرة القوى الديمقراطية واتهامها 
بالمشاركة مع واشنطن في تكثيف الضغوط عليها، والمساهمة بالتالي في زعزعة 

الق الواليات ومما عزز من هذه االتهامات اخت .االستقرار وتهديد الوحدة الوطنية
 أن  منالمتحدة نفسها ألحزاب معارضة تابعة لها من دون أي قاعدة داخلية، بدالً

تتعامل بشكل واضح وعلني مع قوى المعارضة الوطنية وتفتح مفاوضات سياسية 
وهكذا أظهرت الواليات المتحدة أنها  .علنية معها تكشف النوايا الحقيقية األمريكية



  
١٤٠ ÖaŠëþa@ÁÜ‚@òjÈÛ  

إال استبدال النظم القائمة بنظم تسيطر عليها أحزاب من ال تريد من الديمقراطية 
لبي في جصنيعتها هي، كما يعبر عن ذلك إنشاء حزب المؤتمر الوطني ألحمد ال

  . العراق وحزب اإلصالح السوري لفريد الغادري

 كان في الحقيقة مصادرة مباشرة للقضية الديمقراطية العربية من ثدإن ما ح
حاولتها استخدامها لخدمة أهداف السياسة األمريكية قبل الواليات المتحدة وم

 مع األهداف الوطنية اإلستراتيجية في المنطقة، أي لتحقيق أهداف تتعارض كلياً
  . والجماعية العربية

ال يمكن أن ننكر أن الضغوط األمريكية قد أضعفت النظم : قد يقول البعض
ضة والرأي العام بأن العربية أو زعزعتها، وسمحت بالتالي لبعض قوى المعار

ترفع رأسها وتزيد من قوة انتقادها، كما شجع قطاعات أخرى من المثقفين 
  .والناشطين على دخول الحلبة السياسية والتعبير عن رأيهم بحرية أكبر

بالعكس من ذلك أن هذه الضغوط  - الكالم مازال لبرهان غليون –وأنا أعتقد 
م القائمة ألنها دفعت النخب الثقافية إلى  قد خدمت النظ- حتى على هذا المستوى -

االندفاع وراء أوهام التغيير السريع المحتمل المراهن على التناقض بين النظام 
قاعدتها بط ابتروالخارج، ومنعتها من االنخراط في العمل الطويل والشاق لال

 عملية كل ذلك جعل مسألة التغيير تبدو كأنها .عدادهاإل لمعلاواالجتماعية األساسية 
انقالب سياسي سطحي، وحرم الناشطين الديمقراطيين من إدراك ضخامة المهام 
الموكلة إليهم على سبيل السعي إلى استعادة ثقة الشعب والجمهور الواسع، وإعادة 

 لخوض معارك التحول الديمقراطي  وتنظيمياًتثقيفه بالقيم الجديدة وإعداده سياسياً
 السلطة أو أشخاصها، لتصب في تحويل المجتمع التي تتجاوز بكثير مسألة تغيير

لقد اختصرت الديمقراطية إلى صراع من . ونوعية العالقات التي تجمع بين أفراده
  . أجل الحريات الشكلية فحسب

هذا ما يفسر التعثر الكبير الذي ال تزال تعاني منه قضية التحول الديمقراطي و
اطية العربية في مكانها رغم كل العربية، كما يفسر مراوحة المعارضة الديمقر
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الخطابات الحماسية للرئيس بوش، ودعوته الحكومات إلى االنخراط في 
فهي ال تزال بعيدة عن أن تكون قوة مؤثرة في بلدانها  .اإلصالحات المؤدية إليها

كما ال تزال تعاني من عزلة عميقة عن بقية قطاعات الرأي العام، وتفتقر بصورة 
 في  فاعالً ديناميكياًرات والمشاريع واألفكار التي تجعل منها قطباًمحزنة إلى المباد

  . الحياة الثقافية والسياسية لبلدانها

وقد وصلنا نتيجة لكل ذلك إلى وضع خطير ال يستطيع أحد أن يعرف مآله 
الناجم عن التهافت السياسي واأليدولوجي للنظم الشمولية القائمة، وفي الوقت نفسه 

المعارضة وفشلها في مراكمة القوة المادية والمعنوية التي تؤهلها استمرار ضمور 
الستالم السلطة وإخراج النظم المتهلهلة، وهو ما يعني أن الواليات المتحدة نجحت 

وهذا ما يؤكد ما  .في النهاية في أن تجعل الخيار الوحيد هو التدخالت الخارجية
ن االستبداد واالستعمار،  عن التضامن العميق والموضوعي بيكررناه مراراً

وكالهما يراهن على قطع الطريق على تمكين الشعوب من مصيرها وال يحقق 
  . وال ديمقراطية اقتصادياً وال نمواًاستقراراً

ولم تقتصر خسائر العرب على داخل البلدان العربية وإنما امتدت إلى العرب 
 جاليات العربية والمسلمةالوالمسلمين خارج الدول العربية واإلسالمية، فال شك أن 

بى قد تضررت أيضاً وبشدة من جراء لعبة خلط األوراق والمقيمة فى الغرب األور
هذه، فالغرب الذى روج لقدوم هذه الجاليات لالستفادة من هذه اليد العاملة التى بنت 

 سبتمبر وما تالها من تداعيات، مبرراً قوياً للتخلص ١١عمرانه، وجد فى أحداث 
 الجاليات، التى باتت تشكل هاجساً مقلقاً للقوى السياسية المهيمنة فى أوروبا من هذه

والتى تخشى من انقالب خطير فى تركيبتها السكانية مما يعنى من وجهة نظرها 
تغييراً أخطر فى صناديق االنتخابات والتى عن طريقها يتم بصورة غير مباشرة 

الد بدأت تعانى بالفعل من امتحان تقرير االستراتيجيات والسياسات الخارجية لب
  .عسير فى ضميرها اإلنسانى وديمقراطيتها ونزاهة حكامها وسياسييها وسياساتها
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من سوء حظ الشعب الفلسطينى الذى احتلت إسرائيل أرضه " ال شك أنه 
يرات االستشهادية فى العقلية واغتصبت حقوقه وانتهكت مقدساته، أن ارتبطت التفج

الغربية بحادث الحادى عشر من سبتمبر، إذ برعت إسرائيل فى توظيف دعايتها 
المضادة لتلك العمليات مستغلة ذلك التشابه فى األسلوب بينها وبين الطريقة التى 
تمت بها تفجيرات واشنطن ونيويورك، وبذلك تحول الحصاد السياسى لالنتفاضة 

ة ضد الثورة الفلسطينية، واختلط مفهوم المقاومة الشرعية بمفهوم إلى دعاية سلبي
اإلرهاب لدى قطاع كبير من الرأى العام العالمى، وأصبحنا أمام وضع جرى فيه 

  )1 (."اختزال القضية الفلسطينية برمتها لتتركز فى نتائج العمليات االنتحارية المتتالية

مى فى الواليات المتحدة األمريكية إن المحصلة الحقيقية ألحداث الثالثاء الدا
تؤكد أن إسرائيل قد حققت مكاسب حقيقية من تلك الكارثة غير المسبوقة فى تاريخ 

بدو فى النهاية هى تإن القضية الفلسطينية، بل قضية المقاومة برمتها، . البشرية
الضحية المنتظرة لكل ما جرى، فالتآمر يجرى حولها والسعى يتيح لتصفيتها، 

دث اإلرهابى يجرى توظيفه لخدمة إسرائيل فى مزيد من االنتهاكات لألرض والحا
  .العربية والمقدسات اإلسالمية

فاألعمال االستشهادية البطولية فى األرض الفلسطينية المحتلة، وفى الجنوب 
يجرى حالياً استقبالها سلبياً فى مختلف أنحاء العالم، كما أنها بدأت تعطى " اللبنانى 
ياسياً عكسياً، وردود فعل إعالمية ال تميز بين العمل اإلرهابى والمقاومة مردوداً س

الوطنية، خصوصاً إذا كان أسلوب العمليات فى الحالتين واحداً برغم اختالف 
 فى شارونولعلى أسوق هنا مثاالً قريباً عندما كان ... األهداف وتباين الغايات 

لقدس فصرح رئيس وزراء إسرائيل الواليات المتحدة األمريكية، وحدث انفجار ا
مخاطباً الرأى العام األمريكى والدولى بأن ما حدث هو عمل إرهابى ال يختلف عن 
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ويؤسفنى أن أقرر أن ما ذكره شارون قد لقى . حادث الحادى عشر من سبتمبر
استجابة لدى قطاعات عريضة من الرأى العام العالمى، وقبوالً من دوائر صنع 

ات المتحدة األمريكية وعدد كبير من دول العالم األخرى، خصوصاً القرار فى الوالي
با وآسيا، إلى الحد الذى اعتبرت فيه واشنطن العمليات العسكرية وفى أور

  )1 (."اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين نوعاً من الدفاع عن النفس

وان ، لتبرير العدةوهو نفس الدفاع الذى استمرت فيه اإلدارة األمريكي
 ١٤/٨/٢٠٠٦ إلى ١٢/٧ يوماً من ٣٤الصهيونى الغاشم على لبنان الذى استمر 

أسقطت فيها إسرائيل على لبنان أكثر من مليون ونصف قنبلة عنقودية وقتلت أكثر 
من ألف مدنى لبنانى أغلبهم من األطفال والنساء والشيوخ، حيث بررت ذلك بأنه 

  !!. دفاع إسرائيلى عن النفس ضد صواريخ حزب اهللا

هناك نوعاً من إرهاب الدولة الضخم فى مردوده " وهكذا، يتضح لنا أن 
وتأثيره وقسوته وجرائمه مسكوت عليه، ونوعاً من المصادر المالية المذهلة التى 
تقدمها الواليات المتحدة األمريكية تحديداً لدعم اإلرهاب ورعايته وتمويله، وهى 

جفيف مصادر تمويل ما تسميه إرهاباً حتى تمارس ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه بت
ولو كان على شكل مساعدات خيرية لمن فقدوا بيوتهم أو معيليهم من الفلسطينيين 
واللبنانيين من جراء اإلرهاب الصهيونى والعدوان الواقع عليهم، ويتجلى ذلك 
بدرجة هائلة من الوضوح ويغطى بدرجة كثيفة من التعتيم، وأقصد بذلك اإلرهاب 

دروس الذى يلحق بالفلسطينيين لمصادرة أراضيهم وانتزاع أمالكهم منهم بالقوة، الم
ليحل محلهم مستوطنون يهود تقوم الواليات المتحدة األمريكية بتغطية نفقات 

فقد قدمت عشرة مليارات دوالر على . استيطانهم وتقدم التسهيالت والدعم لذلك كله
واالستيطان حركة . طان وتوسيعهشكل ضمانات قروض إلسرائيل لتمويل االستي

عدوان إرهابى تقوم به الدولة ليستقر اليهود فى أمالك العرب وعلى حساب 
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وجودهم وحياتهم، وهذا النوع من اإلرهاب الضخم ال يقابل بأى نوع من أنواع 
  )1 (."االعتراض أو اإلدانة أو االستهجان

ناداً للتفسير غير إن انحياز الدول الفاعلة فى مجلس األمن للعدوان است" 
القانونى لمصطلحى الدفاع عن النفس ومكافحة اإلرهاب أفضى إلى انهيار القانون 
الدولى اإلنسانى، وما نتج عنه من تدنى المشروعية األخالقية للمشروع الغربى 
المرتكز على عناوين الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وكشف بوضوح أن تلك 

ية ترمى إلى تحقيق المصالح االستراتيجية الشعارات ما هى إال أدوات سياس
 –والبد من القول إن تزاوج الروح العسكرية اإلسرائيلية . للمرتكزات الدولية

األمريكية وفكر المحافظين الجدد، الهادف إلى صياغة العالم على أساس الروح 
  )2 (."االنقالبية، قاد وسيقود العالم إلى كوارث ومصاعب إنسانية ال تحصى

تصور أحد أن يوضع اإلسالم فى خندق اإلرهاب بينما الذين برعوا فيه وال ي
وزرعوا بذوره هم الذين يتحدثون عن الحريات ويشكلون روح العصر، ويحددون 

إن الذى يجب أن يؤرقنا فى المرحلة المقبلة ليس هو فقط " مبادئ المستقبل، 
ديدة التى شكلتها تداعيات الصراع العربى اإلسرائيلى، بقدر ما هو النظرة الج

 المسمومة حتى أصبحت صورة العرب مستمدة من شخصية بن ةالدعاية اإلسرائيلي
الدن وصورة المسلمين مستمدة من حركة طالبان، وأصبح المسمى المتداول 

، )اإلرهاب فى الشرق األوسط(للمقاومة الفلسطينية فى بعض المناسبات هو 
  )3 (."النفسوعدوان إسرائيل اليومى هو حالة دفاع عن 

إن التاريخ المعاصر يطفح باألمثلة والنماذج الحية التى تبين بوضوح أن كل " 
ما يقع فى دائرة العرب والمسلمين من أعمال كفاح مسلح يعتبر إرهاباً دولياً، وكل 
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ما يقع داخل الكيان الغربى من ذلك ال تتم اإلشارة بتاتاً إلى كونه مصدر إرهاب، 
فحسب، أما لفظة اإلرهاب فلم توجد أو يوجدها الغرب نفسه وإنما هى أعمال عنف 

  )1 (."إال الستخدامها ضد العرب والمسلمين

التاريخ ال يوافق ساسة الواليات المتحدة األمريكية على تعميم " والحقيقة أن 
هذا التوصيف إلى حد ينال من حركات تحرر وطنى واضحة ضد ألوان من الهيمنة 

تعمل حكومة واشنطن وبعض . ى تمارسها إسرائيلالعنصرية، مثل تلك الت
الحكومات الغربية على توجيه هذا االتهام بالذات للفصائل الدينية من حركة التحرر 

والحقيقة أن غلبة هذا الطابع على حركة المقاومة ... الوطنى الفلسطينية أو اللبنانية 
ولة دينية فى قلب الوطن الفلسطينية أو اللبنانية إنما انبثق فى جانب منه عن نشوء د

العربى، هى إسرائيل، مما ساعد على خلق حركات المقاومة ذات الطابع الدينى فى 
  )2 (."مواجهتها، على أساس أنه ال يفل الحديد إال الحديد

مما لم يعد خافياً على أحد أن اإلرهاب الدولى " والحقيقة األكثر وضوحاً أنه 
أ صهيونى التوجه، وقد سبق لعالم اللسانيات فى التاريخ المعاصر إسرائيلى المنش

أن ) حضارة اإلرهاب(األمريكى اليهودى األصل نعوم تشومسكى أن بين فى كتابه 
اإلسرائيليين هم الذين دشنوا اإلرهاب فى الشرق األوسط وحرصوا على إبقاء 

  )3 (."جذوته مشتعلة باستمرار
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ابح الثانى فى لعبة خلط األوراق هذه، فهو الواليات المتحدة األمريكية أما الر
كل الدالئل تشير إلى أن "  أن الدكتور جالل أمينحيث يؤكد المفكر المصرى 
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اإلدارة األمريكية كان لديها، وال يزال، مخطط إلحكام سيطرتها على أماكن متعددة 
دودها، من أهمها النفط، وأن من العالم، وعلى موارد اقتصادية أساسية خارج ح

 ساعدت اإلدارة األمريكية فى السير حثيثاً نحو تنفيذ هذا ٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث 
حيث كان من المفيد جداً لإلدارة األمريكية وكذلك للمشروع الصهيونى . المخطط

 سبتمبر إلى أقصى درجة ممكنة لتشويه سمعة ١١وإسرائيل، أن تستغل أحداث 
ن نتصور أن تستطيع اإلدارة أذلك أن من الصعب جداً ... ين اإلسالم والمسلم

األمريكية السير فى تحقيق مخططها العسكرى واالقتصادى دون وجود عدو، بل 
عدو خطير، يبرر كل هذا اإلنفاق على الحرب، وكل هذه التضحيات التى البد أن 

  . يتحملها الشعب األمريكى، اقتصادية وبشرية

لوجوده وانتشاره فى : أوالً؛ والمسلمين عدو مناسب جداًوقد وجد أن اإلسالم 
لسهولة : وثانياً. معظم المناطق التى يراد تنفيذ المخطط العسكرى واالقتصادى فيها

الربط بين العنف والخطر المراد تخويف الناس منهما وبين الدين، إذ أن التطرف أو 
 واالعتداء، مما وجد من التعصب الدينى يمكن قبوله بسهولة كتفسير للعنف والقتل

ألن الفلسطينيين الذين يقاومون المشروع : وثالثاً. المناسب تسميته باإلرهاب
الصهيونى والدولة اإلسرائيلية، والعرب الذين يعادون هذا المشروع وهذه الدولة، 

فلماذا ال تضرب كل هذه العصافير بحجر واحد، . غالبيتهم العظمى من المسلمين
كما أن تضخيم حجم ما سمى بـ  ... اإلسالم والمسلمين؟وهو تشويه سمعة 

بل وربما خلقه خلقاً فى بعض األحوال كان مفيداً لتحقيق ) اإلرهاب اإلسالمى(
 سبتمبر بكثير، كتخويف بعض الحكومات ١١أهداف أمريكية مهمة، حتى قبل 

 وفى العربية وإجبارها على االعتماد على الدعم األمريكى لمواجهة هذا اإلرهاب،
الوقت نفسه إعطاء هذه الحكومات مبرراً لالستمرار فى الحكم واستخدام أساليب 

  )1(. "القمع، بحجة التصدى لإلرهاب اإلسالمى
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وهكذا خرجت إسرائيل وأمريكا رابحتين من لعبة خلط األوراق، بينما خسر 
العرب والمسلمون، وخسرت المقاومة المشروعة، بعد أن تم وضعها قسراً مع 

وضع حد " ، ولذلك أصبحت هناك ضرورة ملحة إلى هاب فى سلة واحدةاإلر
للخلط بين مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة الوطنية المشروعة لالحتالل، وهذا 
الموضوع تتعمد الخلط فيه كل من إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية وأجهزة 

 الدول العربية، اإلعالم الغربية وبعض دول الغرب، وقد سارت فى زفته بعض
فأخذت تطلق على المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل الصهيونى السيما حماس 
والجهاد، وعلى المقاومة الوطنية اللبنانية ضده فى جنوب لبنان السيما حزب اهللا 

بينما هو ضمن المقاومة الوطنية المشروعة التى أقرتها . صفة اإلرهاب والتخريب
انين والمواثيق واألعراف الدولية، وتجارب الشعوب شريعة حقوق اإلنسان والقو

فالمقاومة للمحتل حق لمن تُحتل أرضه وواجب عليه، بينما تنطلق . وتاريخ نضالها
إسرائيل والواليات المتحدة فى تقويمهما ونظرتهما لألمر على أن ذلك تخريب 

ربى بشكل وإرهاب، ألن إسرائيل فى أرضها التاريخية، والفلسطينى واللبنانى والع
وفى هذا تزييف متعمد للتاريخ، وقلب . عام يمارس العدوان واإلرهاب دون حق له

  )1 (."مدروس للحقائق والوقائع، وبناء على القوة، وتدمير للحق بوسائل القهر
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