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 د. حممد عامر
 

 هجري  18/3/1428 -ميالدي  04/04/2007 اتريخ اإلضافة:
 

 مدخل:
صاااب  ااد الااادية واغيااا   لاااي مااد  ر اااا ا يتو عااا إو ياااردق الاالية دعاااوا إليااا   ال ااارند ال ااامة ع ااار إن االنف

والتاسع ع ر، هلا االن طاع وال طعية  د الع ل وال لب ا يؤد إال للدمار النفسي واالجتماعي. ولللك  ادإت 
  و  غيبية، يعاودون إىل الادية ولاو كاان  إىل اإلميان -إي دية – طاعات كبري  مة الب رية   العود  إىل الدية 

دينا ملف اا غاري صا،يف، ففاي الوارأ و  إمريذاا جنلالات  اد عاود  إىل الةو ساتانتية، و  إمريذاا ا نو ياة عاود  
إىل الذاثوليذياة، و  الصاد وادناد عااود  إىل البووياة، وهالا مؤأاار علاى إن التادية واإلميااان جنلوياب ن ار  إصاايلة 

إن مااا واولااا اول،اادون واوسااتهاينون جنألدبن مااة اال تعاااد عااة  ااو  مااؤثر    ويااا  اإلنسااان، وإن   اإلنسااان، و 
اإلنسان ي اوب ووادقك كال هالا ا ميناع ماة سان اإلنساان عاة أايق يف ادق، ل اد رجاع اوالياد ماة اوسالمد إىل 

لعل ام ماة هالا االواتالت، و انف  دينهم   منااق  اوسالمد الاح اوتلهاا الاروا طمناا قاويال، ووا  إهلهاا اوار وا
اوساالمون   إورجن ال اار ية الصااعداق، و اادإت رولااة العااود . وهناااد مناااق    الاابالد العر يااة ا يصاالها دعااا  وال 

 علماق و فاجأ الدولة جنلسباأ اوتدية جنوئات واأللوف. كيف و ع هلا؟
 .[1]ك والعلاأإهنا العود  إىل الدية  عد هلا ا فاق وا فاق،  عد رولة الضن

 
اغاارأ   البوساانة –إن الفاا   الااح إع باا  ساا وي ال اايوعية أااهدت إوااداث عاويااة مهمااة م اال  واارأ ا لااي  

تالت اال تصاادية ا دياد  ، وهالق اغرأ الح ن ب  داخل مجهوربت االحتاد السوفيح السا   التذا -وادرسك
الاااح كاااان  [2]األواااداك إكااادت إن إساااباأ ا الفاااات هاااي إك ااار عم اااا ماااة اوصاااا  السياساااية إو اال تصاااادية

السياسايد الوار يد إن إ اماة  الن ااب العااوي  يعت د إهنا السبب   ن ر  لاك األواداك، كماا إكادت للمفذارية
الاح  عتااي وحتااف   [4]على ال يم واوبادئ الور ياة، ساوف ي ا ال  ارفري كباري ماة ال اعوأ األخار  [3]ا ديد 

علااى م اومااات وضاااراصا ا اصااة، وهاالا  ااد ساابب صاادمة لااد  هااؤالق اوفذاارية، جعلهاام يعياادون قاار  مسااألة 
 .[5]  صادب اغضارات  ك، ي ة سوف  ةط ك ريا   اوست بل ال ريب
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إن اوصدر األساسي للصراع   العاا ا ديد لة يذون إيادلوجيا  إو ا تصاادب  وإ اا صاراعا  وضاارب ،  ساوف 
وإن ا طااو   [6]حتاادك الصااراعات الرنيسااية   السياسااة العاويااة  ااد الموعااات والاادوت مااة وضااارات  تلفااة،

 .[7]اوتصاد   د اغضارات سوف  ذون خطو  اوعارد   اوست بل .. 
 

 إأهر اغضارات العاوية:
  اوساات بل وإن العااود  إىل ا االور سااوف  ذااون هااي اداام  إن ادويااة اغضااارية سااوف حت ااى اييااة متايايااد 

 : [8]اوست بل لل عوأ وللا ير   صامويل هنجتون 
ارات عاوياة هاي: إن إأهر اغضارات الح  سوف يت ذل العاا عة قري  التفاعل  ينهاك سبع إو مثان وضا

الور ياة، الذنفوأوسااية، اليبانياة، اإلسااالمية، ادنديااة، األرثووكساية السااالفية، األمريذيااة ا نو ياة، ور ااا اإلفري يااة، 
 .[9]وإن إهم صراعات اوست بل سوف حتدك على قوت ا طوي الح  فصل  د هلق اغضارات 

 
 إسباأ الصراع والعود  إىل ا لور:

 ير  هنجتون إن إسباأ الصراع والعود  إىل ا لور ما يلي:
، وولااك الخااتالف التاااريخ، واللوااة، [10]: إن االختالفااات  ااد اغضااارات هااي اختالفااات جوهريااةاألوت

وال  افة، وال اك، وإهم مة ولك الختالف الدية، وإن الناا  تلفة اغضارات، ميلذون ن رات  تلفاة للعال اة 
، و د اوواقة والدولة، و د األقفات واآلجنق، و د الايوج والايوجاة، [11] د اإلنسان وهللا و د الفرد وا ماعة

وهااالق  [13]واوسااااوا  والطب ياااة  [12]وميلذاااون ن ااارات  تلفاااة واااوت اغ اااو  والواجباااات، واغرياااة واوسااائولية 
االختالفااااات هااااي نتااااان   اااارون مااااة الااااايمة وهااااي اختالفااااات إصاااايلة إىل وااااد  عيااااد إك اااار مااااة االخالفااااات  ااااد 

 اإليدلوجيات واألن مة السياسية.
 
ماة  تلاف اغضاارات  اايداد يوماا   عاد ياوب، وهالق : إصبف العاا اآلن مذاان  صوريا ، والتفاعالت  د الناا ال اين

التفااعالت  ذ اف الاوعي اغضااري واوعرفاة جنلفارو   اد اغضاارات، واألماور او ا كة داخال كال وضاار ، و ااد 
ولاادت ادجاار  مااة رااات إفري يااا إىل فرنسااا: ال ااعور جنلعااداق لااد  الفرنساايد، و  نفاا  الو اا  طادت مااة  بااوت 

البولنااديد الذاثوليااك، وكااان رد الفعاال لااد  األمااريذيد إك اار ساالبية لالساات مار الياااجنين، ادجاار  إىل فرنسااا مااة 
 م ارنة جنالست مار الذبري مة إورجن وكندا. 

 
: ل اااد إثااار التطاااور اال تصااادي، والتوياااري االجتمااااعي،   ك اااري مااة الااادوت إىل إضاااعاف إن  ذاااون الدولاااة ال الاان
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ك ااري مااة الاادبانت العاويااة لسااد الفاارايف، وجاااق هاالا   أااذل وركااات   الواواد  هااي مصاادر ادويااةك وداالا حتركاا 
 دعى اآلن  ا  األصولية ، وي ذل ال باأ اوتعلم   ا امعات والفنيد مة الطب ات الوساطى واوهنياد ورجاات 

، وكما  اات  جاورج و"ال :  إن رفاري علمانياة العااا [14]األعمات األأخاص الن طد   اغركات األصولية 
هاااي واواااد  ماااة إكاااة اغ اااان  االجتماعياااة الاااح  سااايطر علاااى اغياااا    السااانوات الع ااارية األخاااري  ماااة ال ااارن 

 .[15]الع رية 
 
: إن  ااق الااوعي اغضااري  ااد اطداد  سابب الادور اوااايدوج للوارأ، فمااة جهاة  عتاة الواارأ والياا   ال مااة الرا اع

لعاااود  إىل ا ااالور حتااادك   اااذل إكاااة   وماااة جهاااة إخااار  فااا ن ظااااهر  ا[16]ماااة انوياااة ال اااو  العساااذرية، 
التمعااااات غااااري الور يااااة،  إن غاااارجنق   ال مااااة مااااة انويااااة ال ااااو  يواجااااا عاوااااا غااااري غاااار  ميلااااك الرغبااااة واإلراد  

.. ، ل د كانا  النخاب   التمعاات غاري الور ياة  تذاون ماة [17]واإلمذاانت لت ذيل العاا  طر  غري غر ية
األأاااخاص الااالية  علماااوا   جامعاااات الوااارأ، و  ااار وا اووا اااف وال ااايم الور ياااة، و  نفااا  الو ااا  كاااان العاماااة 
حيتف ون  عم  ال  افات احمللية إما اآلن ف د انعذس  العال ة وين إصاب،  النخاب  ت اذل ماة األأاخاص 

التااأثر جنل  افااة الور يااة، و  الو اا  نفسااا  اادإت ال  افااة الرغبيااة وخاصااة األمريذيااة  صاابف م ااهور  الاالية رفضااوا 
 على مستو  ا مهور العريري    لك ال عوأ.

 
: إن خصانص اغضارات واختالفاصا هي إ ل حتاوال  و  لباا  كماا إهناا ال   بال اغلاوت الوساو والتساوبت ا ام 

د والسياسااية: فماا ال    االحتاااد السااوفيح السااا   ميذااة إن يصاابف ال اايوعي  سااهولة،  عذاا  خصااانص اال تصااا
 دمي راقيا  ، والوين ف ريا ، والف ري غنيا ، ولذاة الروساي ال ميذاة إن يصابف إساتونيا ، واألواري ال ميذاة إن يصابف 

  اااف؟ ، إماااا   إرمينياااا ، ففاااي الصاااراعات األيديلوجياااة والطب ياااة يذاااون الساااؤات الااارني  هاااو:  ماااع إي ا هاااات 
:  مااااة إناااا ؟ .  وكمااااا نعلاااام مااااة البوساااانة إىل ال و اااااط، إىل [18]الصااااراعات اغضااااارية فيصاااابف السااااؤات هااااو 

 السودان: ف ن اإلجا ة ا اقئة على هلا السؤات  د  عىن رصاصة   الرإا .
 

: إن  إ لمة  اال تصاد  ايداد يوما  عد يوب، فالذتال اال تصاادية اإل ليمياة ساوف  اايداد علاى ماا يبادو   السادسة
اوست ل، وإن  إ لمة  اال تصاد سوف  نجف ف و عندما متتاد جالورها   وضاار  واواد ، إن الموعاة األور ياة 

للوااة والااادية النصااراين الوااار ، وإن  اااا   ذااون ساااعيد  وهااي  عمااال ضاامة  اعاااد  ث افيااة متجانساااة مااة انوياااة ا
منط ة التجار  اغر    إمريذاا ال امالية ساوف  عتماد علاى الت اارأ  اد ال  افاة األمريذياة الذندياة و اد ال  افاة 
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اوذسيذية، إما اليبان ف هنا  واجا صعوجنت   إ"اد كيان ا تصادي   أرد آسيا ألن الياجنن  تذون مة وواد  
 .[19]وضارية فريد 

 
ولعااال ماااة إ ااارط الذتااااأ الااالية إ ااادوا اهتماماااا   هااالا اووضاااوع الذا اااب  جيااال كيبااال  منااال كتا اااة األوت  النااا  

ياااالكر  [20]الاااادبانت الاااا الك والفرعااااون  إىل كتا ااااا األخااااري  يااااوب هللا  عااااة اغركااااات األصااااولية واوعاصاااار    
النصااااارانية   ااااا يها: الذاثوليذياااااة، و  [21] كيبااااال  إساااااباأ العاااااود  إىل الااااادية   الااااادبانت ال الثاااااة: اإلساااااالب

 .[22]والةو ستانتية، والدبنة اليهودية، ويعيد سبب هلق األصوليات إىل ف ل او روع الت،دي ي العلماين 
ل اغضاااارات األخااار  ف،ساااب،  ااال إدت إيضاااا  إىل إف اااار  إو هااالق اغادثاااة ا  اااؤد إىل إنذاااار إو حتطااايم كااا

، و رك   عد اإلنساان اوتعاا  [23]اغضار  الور ية واصا ود  رك   عد التمع يصاأ جنلضمور جنسم فرديتها
 .[24]التصور للعلمانية  د إد  إىل هايمية الورأ إخال يا يضمر جنسم وضعيتها.. وهلا 

 
مث يالوا   كبيال  وجاود   اا ا    عاري هاا التوجهااات عناد اوتاديند، ويار  إن إهام مالماف هالا الت ااا ا: إن 

علاى العماوب وركاات  عاارط ا طااأ الوالاب   الادية الر اي و ارج علياا  سارع إىل هلق اغركات الدينية هي 
جترميا.. وأتخل هلق اغركات  ذافة على التمع  فتتا، وفوضاق و عدق عة ا اد  وافت ارق و روع متذامل ياؤمة 

 .[25]ية إن  ولد  يما   ا وينتسب إليا.. و عتة إن وداثة ينتجها ع ل  دون هللا هي وداثة ا  ستطع   النها
 .[26]ومتلك هلق اغركات  در  خاصة على اإلأار  إىل اختالالت التمع

 الااادبانت ال الثاااة هنااااد حتموعاااات ال حتااااوت االساااتيالق علاااى السااالطة، وال  فذااار  اااا، و ذتفاااي  اناااب و 
الت او  كمجموعااة ادباة اللدنيااة   الذاثوليذياة والةو سااتانتية، ومجاعاة اللااوجنفيتو اليهودياة، ومجاعااة التبلياي عنااد 

 .[27]ية وال صتم ا عد مة ولكاوسلمد فهلق مجاعات  دعو إىل الت و  والتجر ة الدينية ال خص
 

ي ا ااال ولاااك التياااارات الاااح حتمااال  رانحتاااا  اااديال كاغركاااة اإل يلياااة واألصاااولية واألمريذياااة الاااح كاااان إوت رجاداااا 
يسااة إىل اغذاام ليذفاار عاااة خطيئااة وو رجياا . مث  ااالق ريواااان، اوعمااداين جيمااي كااار ر، والاالي جااااقت  ااا الذن

الااالي هااااجم ن رياااة داروياااة اوااادمر  لمخاااال ، وهااااجم ن ااااب التعلااايم العلمااااين، وقالاااب  تااادري  وجهاااة الن ااار 
الذنسااية    صااة ا لاا   ااديال، وطعاام ان هللا اختااار إمريذااا واختااار مذاهنااا البعيااد لتذااون مذاااان ل ميااان واغريااة 

ب عاااب  1983ليااا مااة حيااب اإلميااان واغريااة، و ااات إماااب مجعيااة اإل يليااد ال وميااة إنااا ساايجعل مااة عاااب يهفااو إ
 .[28]الذتاأ او دا
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، وليلااااة ساااا وي  ااااوف   [29]  هاااالامث  اااالق  ااااوف علااااى نفاااا  ال اعااااد  اوتطرفااااة دينيااااا ولاااا اتر ااااا اوعااااروف 

االنتخااجنت صاار  إوااد إنصاارق اطاار  ياااب واارأ إهلياة  ساابب فااوط الاادمي راقيد، وارأ  ااد اوتااديند احملاااف د 
. ومااع هاالا التصااريف مبالوااة ولذنهااا إأااار  وات معااىن. ويعاارط إم لااة مااة إيطاليااا وغريهااا عااة [30]و ااالفيهم

اغركااات الدينيااة السياسااية   العاااا الذاااثوليذي ولذنااا ي ااف قااويال عنااد وركااة  التضااامة  البولنديااة وإثرهااا   
ولنادا، وإثار البااجن يووناا   هالق ال ضاية م اهور، وإيضاا  لاك اغركاات الدينياة الاح  إس اي اغذم ال ايوعي    

 .[31]كان   عمل   روسيا وإورجن ال ر ية، وساعدت على هناية روسيا
 

 وي وت رو ة راي :
لاح  ناضال   حماوالصاا  لايص نفساها ماة اإلفاالا، إو ماة األن ماة الاح  ن صاها الذفااق ، و  التمعات ا

إو الب،ن عة  دانل  ا لة للب اق ف ن الادية ياوفر او ال، وادوياة، وال ارعية، كماا يتايف البنياة الت،تياة إثنااق عملياة 
فاااااا ن البااااااوويد   أاااااار   الب،اااااان، ويااااااتم ولااااااك  اااااادرجات  تلفااااااة   كاااااال إ اااااااق العاااااااا، وعلااااااى ساااااابيل او ااااااات

آسيا،والذاثوليك   أر  إورجن وإمريذا الال ينية والفلبد، والسيخ وادندوا   ادند، ووا  اليهاود   إسارانيل،  
 .[32]كل هؤالق حتوال إىل دبانصم و  يتمذنوا مة حتديد إهدافهم، ولتعبئة  واهم

 
 األصولية:

ظهار   الصا،افة الور ياة  بال غريهاا  فذيبال  حيادثنا  [33]ال أك إن هلق الذلمة إو هلا اوصطلف غار 
ر العمااومي وصااطلف ساالفية إصااولية علااى وجااا العمااوب  ساانوات عااة جاالور هاالا اوصااطلف في ااوت:  يااؤر  لل هااو 
  الاوالبت اوت،اد  حتا   1910حتلادا  انطال اا  ماة عااب  12الع رية، و د ظهر علاى إثار ن ار سلسالة ماة 

عنوان األصوت،  ضم  سعد م الة، وررها  تلف الالهو يد الةو ستان  اوعارضد لذل  سوية إو وال وساو 
يماة، و اد ن ارت هالق السلسالة الاح موداا أا ي ان كالياا ماة رجاات األعماات ووطعاا منهاا ثالثاة مع اغداثاة اوخ

 .[34]ماليد نسخة حتاان
 

   ضاية  ساذو     -ري كيبالكما ي –ولذة أهر  هلا اوصطلف  رطت واأتهرت   اوصطل،ات األمريذية 
ف ااد كااان جااان ت. سااذو   إسااتاو علاام ويااا  أاااجن يعماال   ثنويااة وذوميااة   واليااة  ينيسااي، واسااتخدب   
التدري  كتاجن يرجع ومييل إىل  طورية األجناا. وهو إمار كاان ينتهاك  اواند الوالياة الاح كانا  حت ار  علايم كال 
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ب. لذااة  ضااايتا إصاااب،   1925و ااادب األسااتاو إىل احملذماااة عااااب  ن ريااة  نذااار روايااة ا لااا  اإلداااي ل نسااان،
 .[35] ضية عاا ال  افة األصولية األمريذية

ان  الاالية ياارون عصاامة واأاتد الصااراع فيمااا  ااد إنصااار الداروينيااة إو إهاال اغداثااة إو الت،اارر و ااد الةو ساات
الذتااااأ او ااادا، وان سااام التماااع األمريذاااي   فااا   ماااا  اااد اغااار د العااااويتد إىل معساااذرية متنااااورية:  سااام 

 ال مات الصناعي، وكان اوتادينون   ا ناوأ كان الت،دي يون    [36]حمارأ للدية، وآخر حمارأ لل،داثة. 
ب إىل عااب  1919الايراعي، وكان  ا والت األوىل سجات كسب فيها اوتدينون وورموا ا مور ا تداق مة عااب 

ب، مث خسروا   مراول  عاد ولاك، إىل إن جااق كاار ر وريواان  الالي اند    طمناا ان  ذاون مباادئ  1933
تمع  مث  وف صااوب الن رياة الدينياة   االهتمااب جنلعانلاة والفارد وإصاالوا وخالصاة الذتاأ او دا أريعة ال

 .[37]مة ا طيئة األوىل
 

 الرؤية اوست بلية للصرا  اغضاري:
 يةط مة خالت الن اي التالية:ير  هنجتون إن اوست بل للصراع اغضاري 

سااوف  [38]الصاراعات العسااذرية الاح اسااتمرت عاد   اارون  اد اغضااار  الور ياة واغضااار  اإلساالمية :إوال
ت  اد اغضااار د سااوف  تع اد إك اار  ساابب ال كيبااة  ساتمر   اوساات بل، ور ااا  ذاون إك اار  ساااو  وإن العال ااا

الساااذانية. إن االطدبد ادانااال    ااااو الساااذان   الاااادوت العر ياااة وخاصااااة   ال ااامات األفري ااااي، إد  إىل طبد  
ادجااار  إىل إورجن الور ياااة،  اااا إد  إىل طبد  العناااف والعنصااارية   إيطالياااا وفرنساااا وإوانياااا ضاااد اوهااااجرية العااارأ 

راد، و واجا ودود اإلسالب األخر  وروجن قاونة: ففي ا نوأ هناد اغاروأ  اد اوسالمد والنصاار    واأل 
ويتم ال  [39]جنوأ السودان وال رن اإلفري اي ونيجاريب، و  ال امات هنااد الصاراع  اد اوسالمد واألرثاووك 

  اغاارأ  ااد الصاارأ واوساالمد، والعنااف اوتايايااد  ااد إرمينيااا وإور يجااان، واغااروأ األخاار  الااح صاادد مصااا  
روسيا   ال و اط وآسيا الوسطى، و  ال ر  هناد الناياع  د جنكستان وادند و د اوسلمد والبوويد    ورما، 

 .[40]د،  إن اإلسالب ميلك ودودا دموية.. و د اوسلمد والذاثوليك   الفلب
 
سااوف حيصاال   اوساات بل نااوع مااة التضااامة داخاال اغضااارات وولااك وااد  اادخل  عااري ا ماعااات إو  :ثنيااا

ا يعاىن قلاب الادعم ماة األعضااق اآلخارية   اغضاار ، الادوت   واروأ ماع مجاعاات ماة وضاارات  تلفاة،  ا
ول اااد وااال الت اااا ا اغضااااري حمااال التاااواطن الت ليااادي والت،اااالف  اااد األياااديلوجيات السياساااية ك اعاااد  إساساااية 
للتعاااون والت،ااالف، ومااة األم لااة علااى ولااك: اغااروأ   البل ااان، وياان  اادم  الموعااة األور يااة مساااعدات 

ا وساااالوفينيا الذاثوليذيااااة، كمااااا إن روساااايا   ااااوب  اااادعم األرثااااووك  الصاااارأ، وحياااااوت عاجلااااة واع فاااا   ذروا ياااا
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اوسااالمون اغصاااوت علاااى الااادعم ماااة الااادوت اإلساااالمية، وماااة األم لاااة إيضاااا  ماااا حيااادك ماااة واااروأ ك اااري   اااد 
و ااد اوساالمد والنصااار    إماااكة  تلااة مااة االحتاااد السااوفيح السااا  ، و عااري اغااروأ  ااد النصااار  الواار يد 

النصااار  األرثااووك    مجهااوربت البلطياا ، إال إننااا ال  ااد إن هناااد صااراعات  ااد الااروا واألوركاارانيد ألهناام 
 ينتمون إىل وضار  واود .

 
يعيو الورأ واليا   ال ماة ماة انوياة ال او  العساذرية واال تصاادية م ارناة جنغضاارات األخار ، والوارأ  :ثل ا

ية واألمنيااة الدوليااة، ومااع الياااجنن جنلنساابة للمؤسسااات اال تصااادية الدوليااة وداالا يساايطر علااى اوؤسسااات السياساا
فاا ن الذفااا  مااة إجاال اغصااوت علااى مصااادر ال ااو  العسااذرية واال تصااادية واوؤسسااا ية هااو واوااد مااة مصااادر 

و  يااة اغضااارات كمااا إن االختالفااات   ال  افااة و  ال اايم األساسااية  ذااون اوصاادر  [41]الصااراع  ااد الواارأ
ال اين للصراع، ولللك ف ن حماولة الورأ الستخداب  و اا للعمال الادعاني لمفذاار الور ياة ساوف   ا ال  ارد فعال 

، وساياييد هالا العمال ماة الت با  جنل ايم احمللياة، وميذاة مالو اة ولاك   [42]ضد  إمةبلياة و او  اإلنساان 
   ال  افات غري الور ية. [43]الدعم اللي  تل اق اغركات  األصولية الدينية  مة األجيات ال ا ة

 
سوف   هر   اوست بل  عري الادوت الاح لاديها م ادار ماة التجاان  ال  اا ، ولذنهاا من سامة واوت ماا  :را عا  

إوا كاان حتتمعهااا ينتساب إىل هاالق اغضااار  إب  لاك، وميذااة  سامية هاالق الاادوت  اا  الاادوت اوماي اة ، والااح يتمااىن 
الور ية، ولذة التاريخ وال  افة والا اك    لاك الادوت لاي  غر ياا، وإوضاف األم لاة طعماؤها اإلنضماب إىل الدوت 

علاااى ولاااك  ركياااا الاااح وااااوت  إات اااورد  إن "علهاااا دولاااة غر ياااة علمانياااة ودي اااة، و اااد انضااام  إىل دوت ولاااف 
 يااة، وجنلتااا   الناا و  و  اادم  إىل عضااوية الموعااة األور يااة ولذااة ال اعوأ األور يااة رفضاا  إن   بلهااا دولااة غر 

 رفري انضمامها للمجموعة األور ية.
 
إن الع بات إمااب الادوت غاري الور ياة لاللت،اا  جنلوارأ  تلاف  درجاة كباري ك إو إهناا إ ال جنلنسابة لادوت  :خامسا  

أر  إورجن وإمريذا الال ينياة، وهاي ع باات كباري  للادوت األرثووكساية   االحتااد الساوفيح الساا  ، وهاي ع باات 
مااااب التمعاااات اإلساااالمية، والذنفوأوساااية، وادندياااة والبووياااة، و لاااك التمعاااات حتااااوت  طاااوير  ااادراصا إع ااام إ

العسااذرية والسياسااية واال تصااادية  عياادا عااة النمااووج الواار ، ولذااة عااة قرياا  التطااوير الااداخلي، والتعاااون مااع 
ساالمي/ الذنفوأيوساي ، الالي  ادإ حتتمعات إخر  غري غر ية، وإن إ رأ أذل دلا التعاون هو اال صات  اإل

 .[44]يت ذل لت،دي ال و  وال يم واوصا  الور ية
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و اادون اساات ناق فاا ن الاادوت الور يااة وروساايا  فااري اآلن مااة اآلن مااة  وصااا العسااذرية، ولذااة الصااد وكااورب 
  مالية والعديد مة دوت منط ة ال ر  األوسو  د طادت مة  دراصا العسذرية  درجة كبري .ال

 
ساااوف يركااااي  درجاااة كباااري  علاااى األسااال،ة  [45]إن الصاااراع  اااد الوااارأ وحتاااالف  اإلساااالمية/ الذنفوأوساااية 

لنووية، والذيميانية، والبيلوجية والصواريخ وات اود  الطويال واألسال،ة اوتطاور  األخار ، وكاللك ال ادرات   ا
حتات االستخبارات والوسانل االلذ ونية األخار ، و  هالا ال اذل ا دياد ماة التنااف  لسابا  التسالف  اد إن 

 .[46]إوراط التواطن   إمذاانصا العسذريةجهة واود   طور إسل،تها واألخر  حتاوت اغد والتخفيري ولي  
 

 م اهر االنتفاضة على العلمانية:
 عاد اغادين عاة إساباأ االنتفاضاة والتعرياف  صااطلف األصاولية و وضايف مسات بل صاراع اغضاارات ميذااة 

 -عة م اهر هلق االنتفاضة   الدية اليهودي والنصراين و عري الدبانت الوثنية:اغدين اآلن 
 

 اليهودية:
ل اد أتثاار العدياد مااة اوفذارية اليهااود جنلنايعااة ال ومياة العنصاارية التوساعية الااح ساادت إوروجن   ال اارن التاسااع 

 – 1812  ب    كتا اا الب،ان عاة صاهيون، وموأاي ها 1874 – 1795ع ر، م ل هريف كالي ر  
 ب    كتا ا الت،رير اللايت.1891 -1821ب    كتا ا روما وال دا، وليو ينسذر   1875

ب عنااادما اضاااطرت إعاااداد 1881 تولوااال و نت ااار إك ااار  اااد اليهاااود منااال عااااب  [47]مث  ااادإت الصاااهونية
خمة منهم إىل النايو  عة روسيا على إثر الاطر الح  عرضوا دا  عد اغتياات ال يصار الروساي إلذساندر ال ااين، ض

وإىل  يااااب مجعياااات إوباااار صاااهيون الاااح قروااا  مساااألة اساااتيطان اليهاااود لفلساااطد وغايوهاااا عاااة قريااا  ادجااار   
ود عوضاا عاة اليدي ااية، و اد متذناا  كاوتماات عملاي، كمااا درسا  إويااق اللوااة العةياة لتصاابف لواة غالبياة اليهاا

ب كانوا قالنع ادجر  األوىل إىل فلسطدك وإوجادوا 1882وركة البيلو مة إيصات ع رية مستعمرا  يهودب  عاب 
 عد  مستعمرات صهيونية أذل  اوراكاي األساسية لالستعمار الايراعي الصهيوين   اوراول الالو ة.

 
ن البااارطية وهااو آواااد هاعاااب وهااب إىل إعاااد  الن اار   فذاار  إ امااة إال إن إوااد إعضاااق مجعيااات إوباااق صااهيو 

اوساااتعمرات، وإخااال يركااااي علاااى ضااارور  اغفااااة علاااى ال ااايم الرووياااة اليهودياااة، وإكاااد ان قريااا  و اااف اال اااالت 
هو إ امة مركاي رووي لليهودية   فلساطد يعياد لليهاود وياويتهم وووادصم وياؤدي  -  ن رق–الرووي اليهودي 

 نتيجة إىل حت ي  اغلم ال ومي اليهودي، و ي  صهيونيتا جنلصهيونية الرووية.  ال
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وجندر إنصااار آواااد هاعاااب ألجاال هاالا الواارط إىل   ااذيل مجعيااة  ااين موسااى، و تلماال علااى ياادق عاادد مااة 
 او  فد اليهود.

الفذااار  و  الع اااد األخاااري ماااة ال ااارن التاساااع ع ااار: اعتنااا  صااا،في يهاااودي ماااة فييناااا هاااو  ياااودور هر اااايت 
الصهيونية على إثر موجة مة العداق لليهود   إوروجن، و اب  تأليف كتاأ ووت اوسألة اليهودية أر  فيا  صاورق 

 ب.1895ووجهة ن رق غل اوسألة اليهودية  عنوان الدولة اليهودية   عاب 
  مااة اوناادو د 204و عااد عااامد مااة هاالا التاااريخ متذااة هر ااايت مااة ع ااد اوااؤمتر الصااهيوين األوت سضااور  

اليهااود مي لااون مجعيااات صااهيونية متناااثر    إرجاااق  تلفااة مااة العاااا، ومتخااري هاالا اوااؤمتر عااة حتيااد إهاادفا اغركااة 
الصاااهيونية فيماااا عااارف  اااةانم   جنت ، وإن ااااق األدا  التن يمياااة لتنفيااال هااالا الةانم ،وهاااي اون ماااة الصاااهيونية 

ة علاى إنااا خلاا  وقاة لليهااود   فلساطد  واسااطة ادجار  ور ااو يهااود العاوياة، و ااد وادد اوااؤمتر هادف الصااهيوني
 العاا  لا الةانم .

و عتة صهيونية هر ايت صهيونية سياسية ألهنا وولا  او اذلة اليهودياة إىل م اذلة سياساية وإوجادت وركاة 
 من مة حمدد  األهداف والوسانل.

 
ب   يااب وركاة مايراواي حتا  أاعار إرط إسارانيل 1902إما الصهيونية الدينية ف د ا لت أذال   ن يميا  عاب 

ل ااعب إساارانيل وسااب أااريعة  ااورا  إساارانيل، وحتاا  أااعار آخاار التااورا  والعماال، وياار  هااؤالق إن اليهااود إمااة 
وإن وواد  الوجاود اليهاودي  تم ال  [48]هو اللي إسسها  نفسا،  -  طعمهم  -متمياي  عة غريها، ألن هللا 

جنلت،ااب اليهااود والتاورا  وفلسااطد، ولاك االلت،اااب الالي فجاار عب رياة اليهااود، وغركاة مايراوااي هالق فااروع   كاال 
العااااااااا، ويتبعهاااااااا اغاااااااايأ الاااااااديين ال اااااااومي والعدياااااااد ماااااااة ماااااااايارع الذيةو ااااااااي واووأااااااااف والذ اااااااري ماااااااة اوااااااادارا 

 .[49]ديةالتلمو 
وظهاارت  يااارات صااهيونية إخاار  م اال الصااهيونية التن ي،يااة، ومااة روادهااا: جااا و  نسااذي الاالي عاارف هااو 

ولاة اليهودياة جنل او ، ومي ال وإ باعا جنلت ديد على إيية  نااق  او  عساذرية صاهيونية كباري  لواايو فلساطد و نااق الد
 وايأ  وريوت  اليميين   ياد   يوة وأارون التن ي،ي داخل إسرانيل.

 
ومة هلق التيارات: الصهيونية العملية الح كانا   طالاب جنالعتمااد علاى ا هاود اللا ياة اليهودياة واوباأار   بنااق 

 سلوأ.الوقة ال ومي لليهود.وكان وغيايمان وا ة غوريون إهم دعا  هلا األ
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ومنهاا: الصاهيونية العمومياة الاح  ساتند إىل اوطالاب جنوصال،ة ال ومياة  صارف الن ار عاة االنتمااق الطب اي، و ااد 

 ن و إص،اأ هلا االجتاق   جتميع اوات لت بي  جهود االستيطان اليهودي   فلسطد.
 

ة فيماا يتعلا  جنلن ار  إىل إسارانيل علاى ومنها كللك: صهيونية الدبسابورا  ال اتات  الاح  تباىن الصاهيونية ال  افيا
 إساا إهنا مركاي اليهودية ال  ا  إو الرووي.

 
وماااة هااالق اوااادارا إيضاااا : الصاااهيونية العمالياااة، إو االأااا اكية، ولعااال إهااام  ياااارات هااالق اودرساااة هاااي مدرساااة 

وساانل الاتخلص جوردون الح ركاايت علاى فذار  ا ت،ااب فلساطد، وركاايت إيضاا علاى العمال جنعتباارق وسايلة ماة 
 مة ع د اونفي وصهر ال ومية اليهودية ا ديد .

 
وجاادير جنإلأااار  إىل إن الع يااد  الصااهيونية وإ عادهااا الدينيااة والتار يااة   ااذل ا لفيااة الن ريااة و اعااد  االر ذاااط 

ب  الااالي ي ضاااي سااا  كااال 1950،  ااادقا  ماااة الناوياااة الت اااريعية، ك اااانون العاااود   [50]اليهاااودي   إسااارانيل
يهودي   ا نسية اإلسرانيلية، مرورا جنل انون: إن فلسطد هي موقة يهود العااا جنعتباار األ دمياة واالساتمرارية 

تاااااد إىل آالف الساااااند ماااااة التار ياااااة واااااد  إلفاااااي سااااانة، وإن يهاااااود الياااااوب ي اااااذلون علاااااى هااااالا الن،اااااو  ومياااااة مت
 .[51]التاريخ
 

 إ رط م اهر االنتفاضة الدينية:
 هناد العديد مة او اهر الح  وضف عود  اليهود إىل دينهم والتمسك اغر   تعاليما ومة إ رطها ما يلي:

   إىل فلسطد:ادجر  -1
: كاناا  الطانفااة اليهوديااة   فلسااطد   اادر سااوا  ع اار  آالف أااخص  وف ااا لت ااديرات 1835  عاااب 

 نيفل .
: اساتطاع هر اايت إن "ماع غالبيااة ال او  واغركاات اليهودياة   ماؤمتر  جنت   سويساارا، و  1897و  سانة 

الح يتعد علاى كال او ااركد   هالا اواؤمتر  على إثر هلا اوؤمتر وضع  طو عملي، ووددت ا طوي العريضة
العمااال علاااى  نفيااالها و د اااة، ماااة إجااال الوصاااوت إىل إ اماااة الدولاااة اليهودياااة. و اااد كاااان هااادف الوكالاااة اليهودياااة 

 .[52]األساسي وينلاد: العم على إن اق  الوقة ال ومي اليهودي    فلسطد، و ن يم ادجر  إليها
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  يهودي   فلسطد، و  الف   ما  د عاامي: 50000  إواخر ال رن التاسع ع ر كان هناد إ ر مة  
ب إن ااأت 1950إىل  1948يهااودب،   عااامي  118300وفااد إىل فلسااطد وااوا   1932و 1920

يهاودي مياين  600000 اد عادن و ال إ ياب،    واساطتا ن ال واوا   اوخا رات اإلسرانيلية إوت جسر جوي
 إىل إسرانيل.

ب، و  وفااال اسااات بالا لموعاااة ماااة اليهاااود األماااريذيد، ويااان 31/8/1948  خطااااأ   اااة غورياااون  
 ااات:  رغاام إننااا و  نااا ولمنااا   امااة دولااة يهوديااة، ف ننااا ماطلنااا    اادق العمليااة، ولااي    إساارانيل اليااوب سااو  

يهودي،   ود  تواجد إغلبية ال عب اليهودي خارج إسرانيل، "ب إن  لاب مجياع اليهاود إىل  900000
 إسرانيل .

يهاودي عرا اي عاة جسار جاوي   فت،اا  100000  ن ل ووا   1956ب وعاب 1950ما  د عاب 
 خصيصا   د  وداد و ل إ يب.

يهاودي موار   67000يهود  الدق،   ن ل  : و ناق على مواف ة ملك اوورأ على هجر 1956  عاب 
 إىل إسرانيل.

 
ل ااد انتبااا طعماااق الصااهيونية لتلااك او ااذلة، فراوااوا يطل ااون الصااي،ات والتصاارحيات، مطااالبد إخااواهنم او ااتتد 
جنلعود  إىل وقنهم  إرط اويعاد  ك وؤاطر  إخواهنم هناد، والعمل معهام ماة إجال الوصاوت إىل ماا  وعادوا  اا .. 

،  اات:  وإن انتصااار إساارانيل النهاااني 1959أااباي  2صااريف لاار غورياون، ن اار ا حتلااة نيوياورد اتمياااي    ففاي
سيت،   عة قري  ادجر  اوذ فة، وإن   اق إسرانيل يعتمد ف و على  اوافر عامال هااب هاو: ادجار  الواساعة إىل 

 إسرانيل .
، والاالي 1950يوليااو  15لي صاادر   ل ااد ساااعد   دفااع عمليااات ادجاار  هاالق إيضااا  ااانون العااود  الاا

إضفى على عمليات ادجر  الصفة الدينية، وولك عندما  ى ادجر  إىل إسرانيل  العاود  إىل  الدهام ، وعنادما 
إقلااا    ماد اااا ال انياااة علاااى موجاااة ادجااار  لفااا   علياااا  ك إي: اغااا  والصاااعود إىل إرط اويعااااد، ويعطاااي هااالا 

اجر إىل إسرانيل، وألغراط هلا ال انون اعتة يهودب كال أاخص إماا يهودياة ال انون اغ  لذل يهوي   إن يه
إو اعتن   الادية اليهاودي، إو وا  لاو حتاوت هاو إىل اليهودياة،   اري إن يذاون حتولاا هالا  واف اة واخااب ماة 

 األصوليد.
،  ارا  مث يهاودي إياراين  ادإ عاة قريا   ركياا 30000،  ،  إيران  جر  ووا  1987و  سبتمة عاب 

 جوا  إو سرا  مة  ركيا إىل  إسرانيل .
 هجر  يهود إثيو يا  الفالأا :
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 14500وياان متذناا   إساارانيل  مااة ن اال وااوا   1991مااة إبر عاااب  26ل ااد  اادإت العمليااة لياال 
وصاال  الدفعااة األوىل مااة اوهاااجرية  20/11/1984يهااودي إثيااو  مااة إدياا  إجنجن إىل  اال إ يااب و  يااوب 

ماااا  خالدااااا الطااااانرات   مااااانل وع اااارية رولااااة ن لاااا  فيهااااا وااااوا  ع اااار  آالف يهااااودي إثيااااو  إىل اليهااااود  ا
  إسرانيل .

 .[53]ب1991 – 1989كما   ن ل   ية يهود الفالأا ما  د عاب 
 
 ية:إن اق األواياأ الدين -2

إن ما يايا  يانا والتنبيا عليا   هلا او اب هو مد  صاد  الصاهاينة ماع مباادنهم وواد م عليهاا واساتما تهم 
  الدفاع عنها  ذل السبل، ويذفي إن نعرف إهنم إاتووا الات لمواياأ  الدينياة الصاهيونية  لتعمال   وضاف 

لل،ذاام، وداالق األواااياأ جهودهااا اوااؤثر    التمااع النهااار واا  صااار دااا دورهااا اوااؤثر   وصااوت إوااد اغاااي د 
 الصهيوين  ا جعل الصهاينة.

حي مون دينهم ومبادنهم والسيما   اووا ف الدولية ولعنا نتلكر رفري الوفد الصهيوين االجتمااع  عاد وارأ 
 .[54]   يوب السب  101رمضان   خيمة  الذيلو 

 
 وير  كيبل:

ب إثر استعاد  مصر 1974إن مة اغركات اليهودية السياسية اوهمة وركة غوف إمونيم الح أتسس  عاب 
ألجااااياق ماااة سااايناق، وهااالق اغركاااة ماااع وركاااات وإوااااياأ دينياااة صاااوري  لعبااا  دورا مهماااا     اااذيل اغذوماااات 

األواياأ الدينية مواطان مهما  د اوتنافسد، كل منهم يسعى لرضاها وينفال  رانحتهاا وا   اليهودية، وكان  هلق
 .[55]يذسب إصواصا،  ا إهلها لتأثري ديين   التمع اليهودي إكة مة وجمها الوا عي

 
 ض،ية   سبيل الوقة الديين:الت -3

ب  إوااد  النساااق اللااوايت ساااية مساااية  ويااة   1973 – 1969جولاادا مااانري  رنيسااة وطراق إساارانيل 
عناادما عاادت مااة إمريذاا حمملااة امساد مليااون  – يااب دولاة إساارانيل،  اات عنهااا ا اة غوريااون إوت رناي  للاوطراق

التاريخ: إن امرإ  يهودية إوضرت اوات، وهي الاح صانع   : سي ات عند كتاأ-دوالر  عد محلة  ةعات واسعة
مااااااة  97مااااااة ماااااالكراصا[،  ااااال  ااااااات عنهااااااا ثنياااااة: إهنااااااا الرجاااااال الووياااااد   الدولااااااة  ]ص  171الدولاااااة ]ص 

 .[56]ملكراصا[
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ع إ اااق إمريذااا إن الدولااة اإلساارانيلية لااة  اادوب جنلتصاافي  وال جنلاادموع وال جن طاااجنت إو إخااةت اليهااود   مجياا

التصاارحيات، إ اااا "اااب  اااوفر عنصااار الو ااا  لبنانهااا،  لااا    ع ااارات او اااا الت: لاااة نساااتطيع االساااتمرار دون 
، صاامموا علااى مساااعد ذمك فيجااب إن   اااركوان  سااؤوليا ذم   حتماال الصااعاأ واو اااكل واو اا ات واألفاارا 

 اوساعد  وإعطوين  راركم  ل د إجا وا   لو م وإرواوهم اهنم سيض،ون  ذل أيق   سبيل إن او الوقة  
ل ااد أااعرت إن الاارد الوويااد علااى  تاال اليهااود   إوكااراب هااو إرط فلسااطد، "ااب إن يذااون لليهاااود إرط 

 اال جنغيااا  والعماال هناااد معهاام   إرط  خاصااة  اام، وعلاايس إن إساااعد   حت ياا  هاالا، ال جن طااب والتةعااات،
 .[57][54فلسطد ]ص 

ل ااد كاناا  مسااألة العماال   وركااة العماال الصااهيوين جتااةين ل خااالص دااا ونساايان يااومي كلهااا، وإعت ااد إن 
 .[58][56ر  ويايت   الستة ع ود التالية ]ص هلا الوضع ا يتوري قيلة حت

 
 الدعم ا ارجي مة إمريذا وإورجن: -4

مياة ويستعمل طعماق  لك الذنان  سلطاهنم الرووي   مجع األماوات وإ اماة اإلمةاقاوربت اإلعالمياة والتعلي
 -ولاي  احمللاي ف او–الضخمة مة إجل الوصوت إىل إكة عدد  ذة مة ا مهور، وغ د الارإي العااب العااوي 

لتأييااد إساارانيل، جنإلضاااافة إىل ولااك ف ااد اساااتفادوا مااة  ااواند متويااال االنتخاااجنت اورنااة جااادا ، ليفرضااوا إنفساااهم 
ر  النااااخبد عاااة قريااا  وساااانل التاااأثري اوختلفاااة  وع انااادهم علاااى الاااةام  السياساااية للمرأااا،د جنواااات اتر ، و ث

كالرسااااانل والن اااارات،  اااال والتهديااااد  وضااااب الاااارأ اتر  إخاااار ، واااا  غااااد  األصااااوليون النصااااار  مااااة إ اااارط 
الموعااات السياسااية   الع ااود األخااري  وجنلاالات ال مانينااات،  اال إن اإلوصاااقات الر يااة وركاااي الب،اان للاارإي 

% إي ثلاان ال اااعب األمريذااي ينتمااي إىل حتموعاااات وات 34  ااري إىل إن ب 1988العاااب   إمريذااا لسااانة 
 .[59]صلة جنلذنيسة وإن طتها

 
  ن اطة   و  مجة هلق الدالنل إىل وا ع ملموا:  د إن سبعا  مة إصل إكاة ع ار  اان عمال سياساي  لاو 

، [60]مجع اوات  عمل  دوافع ع اندية، وسوف يستمر هلا النمو وا  يادرد ال اعب مذاساب  لاك اللجاان
يل: ف ننااا نااو ة إن الع يااد  فا وا كاناا  هاالق هاي دوافااع اللجااان السياساية والااح علااى رإساها الاادعم اوطلاا  إلساران

 .[61]اوهيمنة على السياسة األمريذية ا ارجية فيما يتعل  جنل ضية الفلسطينية هي األصولية النصرانية
 
 إن اق اون مات الح  دعم التوجهات األصولية: -5

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/559.aspx#_ftn57#_ftn57
http://www.alukah.net/articles/1/559.aspx#_ftn58#_ftn58
http://www.alukah.net/articles/1/559.aspx#_ftn59#_ftn59
http://www.alukah.net/articles/1/559.aspx#_ftn60#_ftn60
http://www.alukah.net/articles/1/559.aspx#_ftn61#_ftn61


ل مااة إ اارط ال خصاايات الااح  ولاا  كااة الاادعو  إىل دعاام ومساااند  إساارانيل ال اا  جااريي فولوياال طعااايم لعاا
األغلبيااة األخال يااة ورنااي  جامعااة اغريااة الااح ياادرا  ااا وااوا  ساابعة آالف قالااب الالهااوت مااة وجهااة الن اار 

كماا ي ارف علاى مجاعاة سياساية   [62]اليهودية مذرسا   للك ع ياد  اوهااجرية األوانال ومؤسساي ا مهورياة، 
ن ااطة  ضااام واااوا  ساااتة مالياااد عضااو، ولاااا  ااارانم  م اااهور يااالاع إساابوعيا  ماااة خاااالت  ساااعمانة حمطاااة إواعياااة 

، جنإلضاافة إىل ولاك االنت اار ال اع : فا ن حتموعتاا  صادر   ريارا أاهرب جن هاا يرسال إىل الارني  [63]ومرنياة
وإعضااااق الذاااو را ووذااااب الاااوالبت وكباااار الصااا،فيد ووكااااالت األنبااااق واحملطاااات، ول اااد سااااي  اون ماااة   

  رجيف كفة مرأ،د ك ر، مة إأهرهم: 
 

ا مهااوري جيساااي هلماااي  وهاااو متعصااب وا اااد أااول منصااب رناااي   نااة ال اااؤون ا ارجيااة  جلااا  الساانا ور 
ب ماناااة ملياااون 1984ال اايو  . ول اااد  لاااي حتمااال مااا إنف تاااا اون ماااة علاااى الدعاياااة واالنتخاااجنت   محلاااة سااانة 

ف ااد اسااتعان  ااا  دوالر متفو ااة  االلك علااى اورأاا،د الرمساايد التمعااد، ون اارا  وااا يتمتااع  ااا مااة نفااوو وأااهر ك
رناي  وطراق إسارانيل ادالاك  ايجة غ اد الارإي العااب وصال،ة  االدق  عاد ضار ا اوفاعال الناووي العرا اي. والالي 
محل فولويل على كل هلا: هو ما صر   ا مة إن مصل،ة إمريذا   تضي دعم إسارانيل ألهناا مت ال رغباة الارأ ، 

 .[64]و نود اوعلومات واوات داوهلا يعىن فتف اوستودعات العسذرية األمريذية 
 
  ناق اوستوقنات: -6

ي ااوت  خلياال التفذجااي  ماادير داناار  ا اارانو    مجعيااة الدراسااات العر يااة    ال اادا: ل ااد ساايطروا علااى 
% مااة 5% ماة إراضايها مناااق  خضاراق ميناع البناااق عليهاا، وصاادروا 40% ماة مسااوة ال ادا، ووولااوا 34

% ماة مسااوة إراضايها ماة التن ايم، فيماا ي ايم او دسايون اآلن علاى 7مساوة إراضيها ل   الطر ، وإخرجاوا 
 .[65]% مة اوساوة كلها4% ف و مة مساوة ال دا، ا يب  اآلن سو  10

 
 النصرانية:

إماا النصارانية فا ن م ااهر االنتفاضاة علاى العلمانياة جنرط  وواضا،ة ألدع أتمال ولعال ماة إ ارط م ااهر العاود  
 ما يلي:
 
 التوسع   قبع اإل يل ون رق: -1
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سااين  مونيتاور    عاددها ل اهر  الصاادر  عاة مؤسساة  كريساتيان–كتب  حتلة  وورلد مونيتور  ال هرية 
   وت: -ب وحت  عنوان  ع ود اإل يل  1990ديسمة عاب 

 إن إعجااب طبد     وطيااع اإل ياال وصاال    فاا    ريبااة هااي  لااك الااح متاا    االحتاااد السااوفييح، ففااي 
ب 1988ر عااب جنلت،ديد مة يوب إن كتب  هاار  كاوك   م التاا   عادد حتلتناا األوت   ينااي–خالت عامد 

   وطيع مالياد النساخ حتااان علاى النااا هنااد. وإوا ماا إخالان    -والح كان  ووت ندو  األانجيل   روسيا 
االعتبااار التوطيعااات الااح  اماا   ااا مؤسسااة  مجعيااات اإل ياال اوت،ااد     الفاا   الااح  لتهااا،  ااد إنااا   م ا اال 

 596200ب، و 1989  عاااب  227775وطيااع ب    1980نسااخة وطعتهااا اوؤسسااة عاااب  22000
  مجعيااة   إقااار 110ب . وهاالق اوؤسسااة هااي عبااار  عااة انااتالف  ااد  1990نسااخة واا  منتصااف عاااب  

 لواية واود  هي:  إيصات الذتاأ او دا لذل إنسان على األرط .
لطباعااة اآلليااة و ضاايف اللسااة  ... وعاادد نسااخ اإل ياال الااح متاا  قباعتهااا مااة يااوب إن اكت ااف اإلنسااان ا

 .[66]  مليارات نسخة  3ياييد على  
 
 :[67] روط ا طاأ الديين   اغمالت االنتخا ية -2

عندما إل ى جورج  وف خطا ا االنتخا  ال اهري   مديناة هيوساأل األمريذياة ركااي علاى ن طاة جوهرياة مت ال 
 رانحتا العريري للسنوات األر عة او بلة    والة انتخا ا .. كان  هالق الن طاة الرنيساية  ادعو إىل اغفااة علاى 

 مرولة ما  عد اغرأ الباارد ، ل اد  ضاى األمريذياون علاى ال يم األخال ية الح  ذفل   اق إمريذا  وية وراند   
عاادوهم ال اايوعي، و اادإت معاااا ن اااب عاااوي جديااد  ااةط و ااايداد وضااووا.. وعلااى اونتصاار إن يركاااي علااى   ويااة 
ا انااااب الع اناااادي/ األخال ااااي ليضاااامة الب اااااق   ال مااااة، ووصاااار الاااارني  األمريذااااي هاااالق اوبااااادئ   الع يااااد  

الادمي راقيد الالية نساوا هللا   محلااتهم  [68]،ية .. وليؤكاد علااى هالا اوفهاوب هااجم منافساايا اليهودياة/ اوساي
 .[69]االنتخا ية

 
 مراسل حتلة اإليذو س :

 ص وضع اغايأ ا مهوري   هلق الل، ة جنل وت: إنا وايأ هللا األمريذي وإضاف: إلد كويس  م ات 
ووجة الدينية السياسية ال ادمة، إنا مة طعماق اغاايأ   والياة  مانيساوات ،   ويا اا ا اصاة وهاو متادية ولدياا 

ر: إن على إمريذا إن  تطهار ماة ال اواو وإن   اة اغارأ علاى مؤسسااصم، وإن ع ر  إقفات ، ويصر  جنستمرا
اواارإ  ليساا  مهيااأ  ل ياااد  األمااة... وهاالق الاادعو   ل ااي  بااوال و رويبااا، هاالق ال اااهر  ا  عااد حمصااور    ا نااوأ 

بف للمتااديند األمريذااي اوتاادية اتر يااا، إهنااا  اادإت  طفااف واا    اواادن او ااهور  جنلت،اارر ال ااديد.. ل ااد إصاا
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 صاب السااب    إمااكة ا يتصااور إن يصاالوا إليهاا كااا نيويورد  و كاليفورنيااا ، و  هاا د اونط تااد إصاابف اآلجنق 
اوتاادينون هااام ال اااو  األوىل   حتااال  اوااادارا احمللياااة، وجنلااارغم مااة الذااار اوتباااادت  ااد اوااادارا اغذومياااة العاماااة 

% ماة حتماوع الاال    الاوالبت كلهاا والاح يبلاي 15ين إن يسيطر على والتيار الدية ف د استطاع التيار الدي
مدرسة.. ي وت ال ريو التلفاييوين: و     هوليود  عاصمة السينما  دإ الايوف الديين ياد   2250م دارها 

د  ادإ إ وا ا، واصب،  عاصمة الفة األمريذي   عر إهنا حماصر  مة جهتد األوىل خارجية وال انياة داخلياة، ل ا
طعماااق التيااار اليميااين م اال نيااوت جينجااريتو يهااايإون جنل اايم اون،طااة الااح   اايعها صااناعة السااينما الرديئااة، و باال 
ساانتد اسااتهدف اننااب الاارني  األمريذااي دان كوياال هاالق اواكينااة اإلعالميااة خااالت اغملااة االنتخا يااة ووصاافها 

و  ظال ال اعور جنلضاياع واغاري  والرغباة –ا الياوب جنال طاي، ل د  و ل كويل  عاصفة مة االوتجاج آنالاد، إما
ف ن اول،وظات نفسها ستل ي ال ويب  ادت ادجاوب، ويضايف الت ريار اورناي: كانا  إمريذاا  لما   -  التدية

 ...[70] يديها إفراط ال  افة اوت،رر  مة كل  يد
 
  روط ا طاأ الديين   إعلى اوستوبت: -3

والرني  ريوان ا ينطل  مة فرايف  ل كاان يعتماد إصاال علاى  عااليم اإل يال عنادما  اات: إن االحتااد الساوفيح 
 .[71]إمةاقورية ال ر وإن   عاليم اإل يل وإ وات اوسيف  تطلب منا إن ن اوب ال ر  ذل ما إو ينا مة  و  

ور ااا رجااع اواارق إىل الااوراق  لاايال وااد انااتعو اليمااد الااديين   ال مانينااات والساايما إبب وذاام الاارني  ر"ااان 
هاور مجاعاات األصاولية اإل يلياة  وين كان  الع يد  السياسية الداخلية وا ارجية مصبوغة  لون دياين  اوي و  

كبات رو تسون وجيمي فارويل وجيمي  يذر وجيمي سو"ارت.. ل د أة الليةاليون محلة مضااد  ل اص إظاافر 
اغركاات اإل يلياة و  اويا  عتهاا السايما وإن  ااد  اإل يلياد كاانوا منومساد    ارساات  تناا ري ماع مبااادنهم 

فااا ن  اعااادصا  تاااألف ماااة ال طااااع اوتااادية اوتوساااو دخلاااا و ت اااذل ماااة إولئاااك ورساااالتهم.. إماااا اووجاااا اغالياااة: 
اوااا ددية علاااى الذناااان  اوتعااادد ، و  واااد حت اااى موجاااة األصاااولية اغالياااة  وجاااوق  عاااري ال ااااد  اوت اااددية كاااا 
رو ر سااون وفاروياال ف هنااا   اال  عيااد  عااة الساايطر  الذاملااة لرجااات الاادية وياان   هاار طعامااات سياسااية متدينااة 

 .-كما يفعل نيوت جينجريتو–حتمل رسالة اإل يل ومتارسها اسلوأ سياسي ماكر 
ل د إفردت حتلة النيوطويك حت ي  غالفها  بل رصاد ظااهر  العاود  إىل الادية  وصافها  او  ووياد   اادر  علاى 

 [72]محاية الذانة اإلنساين مة التماي ، وركايت على العود  إىل الذنيسة إو الذني  
 
  :[73]حتوت الرؤساق إىل دعا  للنصرانية -4
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أ ماة إجلاا مركااي كاار ر   إ النتاا  والياة فالتنصري إو ما يسمى  دليسا التب ري هاو ادادف الارني  الالي إن ا
جورجيا. هلا اوركاي اللي ال   إعمالا  اوا ودعما كباريا  ماة مجعياات التنصاري العاوياة،  ذاون ا تاداق ماة  سام 
واواااااد يعمااااال ماااااة إجااااال الساااااالب   العااااااا ، يتفااااارع الياااااوب إىل إ سااااااب عدياااااد ك إيهاااااا مركااااااي كاااااار ر للدمي راقياااااة 

 CCD   الدولية للتفاوط   ، وأبذة كار رCINN   [74]. 
 
 إن اق ا امعات واحملاقات الدينية: -5

 وي ري إىل ولك كيبل   ولا:
كااان للذنيسااة   1985 وا امعااات الدينيااة اوتخصصااة  فتااتف، و اارام  التلفاييااون واإلواعااة  تايايااد، و  عاااب 

. و علااة الذنيسااة عااة م اااريع ساانوية،  طالااب    [75]إلاف مدرسااة  ضاام مليااوند ونصااف مليااون قالااب 18
 .-الذنيسة  إي دفع هلا الر م إىل و ري  -كل سنة  ن او مليون رو  لصا  الذتاأ او دا 

 
 ويضيف كيبل:

ان ما متلذا الذنيسة اإل يلية األمريذية مة إجل  ا  م روع الدعو  الدينية   إمريذا إع ام  اا ال ي ااا 
 .[76]ألهنا متتد مة إ نية التلفاييون إىل ا امعات  -اوسلمد والذاثوليك واليهود  -مة وسانل اآلخرية 

ويبااادو إن ال ااا  رو ر ساااون متفانااال جااادا  سااات بل دعو اااا وإن اااطتا ويااان ي اااوت   كتا اااا األخاااري  األلفياااة 
ا دياااد   ان الصااااراع  اااد اإلميااااان والعلمانيااااة   إمريذاااا سااااوف ينتهاااي   هاااالا الع ااااد  إي األخاااري مااااة ال اااارن 

، و د كان حيدك او ااهدية علاى الذتا اة للارني  والناواأ كاي ي اجعوا إسارانيل [77]وتالع رية  جنلنصر لم
  غايوهااا  نااوأ لبناااان وسااب ماااا  ااراق ضااارورب، و ااد رافااا  اننااب الااارني  ر"ااان   رولتاااا إىل السااودان إل اااراب 

 .[78]ف ة  رويل يهود الفالأاص
 
 ظهور الصال    اودارا: -6

إمريذاا اختااارت اإل ياال.. إمريذااا إثبتاا  للعاااا ماار  إخاار  إهنااا إكااة  ااو  متدينااة   الواارأك هاالق هااي خامتااة 
إواااد  إكاااة حمطاااات البااان التلفايياااوين   الاااوالبت اوت،اااد ، وكاااان متايامناااا ماااع  وطياااة   ااارانم  وثن اااي إنتجتاااا

ص،فية واسعة النطاا  عاة الصا،و  الدينياة الاح جتتاا  إمريذاا ماة احملايو األقلساي وا  احملايو اداادي كاووجاة 
 ادادر .

عاة نتاان  الذاو را  البعري حيب إن يفسر هلق ال اهر  العاماة  ن اار الهار السياساي فيت،ادك  ساهاأ
األخري  ومذاسب اوتديند و  ليهم، ويسرف   الت،ليل ويبالي   إ راط األر اب وال كياي على أخصيات اليمد 
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الااديين ا احمااة.. ال اا ماااة هاالا، لذااة ال ااااهر  الدينيااة   الاااوالبت اوت،ااد   تعااد  البعاااد السياسااي لت ااامل 
ولعل ال اهر  السياسية إود إفاراطات هالق الصا،و  الدينياة.. هذالا  العنصر األخال ي والع دي  صور  صارخة،

حتاادك كلاايم ميلاار الباواان األمريذااي، ويضاايف: يذفااي إن ناادلل علااى عماا  أتثااري اووجااة الدينيااة إن الذااو را 
  –ا ديد وطعامتا ا مهورية  اوتنطعة   اد جعلا  ماة  ضاية الصاال    اوادارا واألمااكة العاماة  ضايتها األوىل

 ...[79]ما يصر  نيوت جينجريتو طعيم األغلبية ا مهوريةك
 
 اإلوساا جنلف ل مة  صدير النصرانية: -7

لااالي منيااا   اااا رغااام ا هاااود الذباااري  الاااح يبااالدا النصاااار  خاااارج  الدهااام إال إهنااام حيساااون جنلف ااال الذباااري ا
حتهوداصم خصوصا     لك اوناق  الح  رجع إصودا إىل اعتنا  الدبنة اإلسالمية و عتاة إفري ياا إواد  منااق  

خااالت هاالا ال اارن صااراعا  ع اناادب  مرياارا  ا    ال اارن ال ااعرية، ف ااد أااهدت هاالق ال ااار  [80]الصااراع الع اناادي
  ااهدق   سااا   اتر هااا، وياادور هاالا الصااراع  ااد اإلسااالب الاالي حياارص علااى  رساايخ دعانمااا   ر ااوع ال ااار ، 

 والنصرانية الح  سعى للتولول فيها على وساأ اإلسالب.
 إو الوثنية.وهلا الف ل جعلهم يركايون على اوناق  الح  رجع إصودا إىل النصرانية 

 
  وا  إ امة اوؤمترات اوعنية  تصدير النصرانية: -8

ب علاى الارغم ماة اأاتهارق 1897هناد العديد مة اوؤمترات الذنسية العاوياة م ال ماؤمتر جنطت  سويسارا عااب 
ب، وهذااالا 1911ب، مث مااؤمتر الصااعيد جنل اااهر  عاااب 1906انااا مااؤمتر يهااودي ساا ، مث مااؤمتر ال ااادا عاااب 

ب، مث ماااؤمتر إيطالياااا اغاأاااد عااااب 1978ب، مث ماااؤمتر كلاااورادو عااااب 1974ل إىل ماااؤمتر لاااوطان عااااب وااا  نصااا
 .[81]ب1994ب، مث مؤمتر  ةص عاب 1985ب، مث مؤمتر مسي،ي ال ر    جنري  عاب 1984
 
 جنلدراسات اوبنية على الرية اغضارية الدينية:ال ياب  -9

هناد العديد مة الدراسات الح  ني  على رؤسة وضاارية للوارأ إماا متجادق ومتجاد  يماا و ار  إهناا ساوف 
 ساااود العااااا، م ااال هناياااة التااااريخ، وإماااا دراساااات  وضاااف ال ااايم اغضاااارية للوااارأ م ارناااة  واااريق والرؤياااة اوسااات بلية 

 .[82]ا اوها  ة ميلذون ال رار ولعل  وصيات هنجتون إ رط دليل على ولكوالتوصيات الواجب 
 
 العنصرية ضد اوسلمد وا وف منهم: -10

 ل فيما يلي:يلم  اوتا عون لموداك ك ريا  مة م اهر العنصرية ويات اوسلمد  تم 
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مااا  ن اارق الصاا،ف اليمينيااة مااة حت ااري لمجانااب و ويااف وإثر  للرعااب مااة اوساالمد الاالية يصااورون  -1
 طورا  اهنم إرها يون ومعادون للدمي راقية.

التخويااف مااة  ايايااد اوساالمد الاالية سااتؤدي طبدصاام   طعمهاام إىل إساالمة إوروجن عااة  ايايااد هجااراصم،  -2
ال نريد إن نعيو   اوست بل اللي نر  فيا الفرنساي ي ا،ل علاى إ اواأ اوسااجد الفرنساية ي وت  لوجنن : إننا 

  يوب ا معة.
إصادار  اواند حتاد ادجار   وي صاد  اا   او ااب األوت اوسالمون جنإلضاافة إىل ظهاور ال ياود الاح  عاو   -3

  اإل امة هناد.
وانئ والااااح  لواااا  إىل وااااد إ امااااة سااااجون خاصااااة الول ااااة الااااح يعاماااال  ااااا الوافاااادون   اوطااااارات واواااا -4

  للوافدية.
اوضاااي ة للملتااايمد مااة اوساالمد عنااد ظهااور الساامات اإلسااالمية علاايهم، وال يويااب عااة البااات معاااان   -5

الطفلتااااد اوساااالمتد وقرديااااا مااااة اودرسااااة وينمااااا لبسااااتا اللباااااا احملت اااام واااا  وصاااال  مسااااألتهما إىل احملاااااكم 
  .[83]يتخل نف  اإلجراق ضد  الراهبات  الاليت يلب  نف  اللباا   ريبا الفرنسية،  ينما ال

 عريري اوهاجرية اوسلمد لل تل واالغتيات  صور   ر رية ال ميذاة ساات ماة األواوات  بوداا لتنافيهاا ماع  -6
ال اااواند السااااند ، ومهاااا إل ااااق إواااد العماااات ماااة ال طاااار وهاااو يساااري  سااارعة  اااد وولااا   صاااتا إىل فااايلم إ ساااو 

  .[84]سينماني إظهر يجية هلا التصرف
  .[85]واستبدادم  عمات وافدية مة إورجن ال ر يةقرد العمات اوسلمد مة اوصانع واالستوناق عنهم  -7
اغيلولاااة دون  يااااب دولاااة إساااالمية إو لن ااال وات غالبياااة ميذنهاااا إن  تخااال  ااارارا  يسااااهم   صااانع ال ااارار  -8

   [86]الصا،و  اإلساالمية   العااا إخالت   هار  اد مسالمي األ ليااتاإلسالمي الادو  خاصاة وإن  اوادر 
منااق  إورجن ال ار ية. هالا األمار واالر مناا ال ااد  األور ياون: فميا ان ي ااوت عنادما طار مطاار ساراييفوا  لاة إ ااف 

ولااااة إصاااولية إسااااالمية   إورجن ، والااارني  الذااااروايت  ودمجاااان ي ااااوت  إوااالر إورجن والعاااااا ماااة قمووااااات   يااااب د
  .[87]األصولية اإلسالمية   البوسنة 

 
 إوياق اوناسبات اوعادية للمسلمد: -9

ب، 1995نااوفمة مااة عاااب  27الاادوت األور يااة الوا عااة علااى سااواول الب،ار األ اايري اوتوسااو يااوب اختاارت 
دولااة متوسااطية مااة  12دولااة إور يااة و 15لذااي يذااون موعاادا النع اااد مااؤمتر موسااع    رأاالونا اساابانيا يضاام 

  –ق هاالا اووعااد دوت عر يااة إضاافة إىل  ركيااا و اةص ومالطااة و... ودولاة العاادو الصاهيوين، فهاال جاا 8 ينهماا 
عااب علاى  ادق  900طمانا ومذانا حمري مصاادفة؟  كاال.. إن هالا اووعاد يوافا  جنلتمااب والذماات وكار  مارور 
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للمايالد، إقلا  جنجن النصاار   إورجنن  1095اغروأ الصليبية، ففي م ال ولاك الياوب ماة ولاك ال اهر   عااب 
ساااالمية الوا عاااة أااار  الب،ااار األ ااايري اوتوساااو  وااارط ال ااااين  دعو اااا لبااادق اغماااالت الصاااليبية علاااى البلااادان اإل

 .[88]االستيالق على  ي  او دا
 
 الذنيسة اورنية: -11

  لص صاوب كتاأ البعد الديين   السياسة األمريذية إىل عد  نتان  مة إ رطها:
إن الذنيسة األمريذية ن اب رو    إغراضا وإن طتا وعال ا اا ويان متاايج الادية جنلتعلايم وجن ادمات  -1

 االجتماعية وجنلطب والسياسة والفة واغرأ والسالب وال يفل  مة أبذها أيق يتعل  جنإلنسان.
اط واإلمذااانت إن الص،و  اوسي،ية األصولية جتسدت    يار مجااهريي لاا مؤسساات متعادد  األغار  -2

 اوالية لي  مة السهل م اومتا و ستطيع  عبئة عد  ماليد لالخنراي   العملية السياسية االنتخا ية.
إن اوسي،ية األصاولية جسادت وركتهاا   مؤسساات إعالمياة ومن ماات ومجاعاات وحتالفاات متعادد   -3

ا و ااد إسسااا  الذنيسااة اورنيااة الاااح خااارج إمريذااا، و عاوناا  ماااع إساارانيل   أتسااي  من ماااة إصااولية   ال ااد
 ساااتخدب  راحتهااااا االستعراضااااية  ميااااع إمااااوات التةعااااات، وال  ذتفاااي جنلاااادروا الدينيااااة  اااال صااااتم  ذاااال اوسااااانل 
االجتماعية والسياسية والعسذرية وال فيهية وصتم جنكتساأ ال و  والنفاوو السياسايد إك ار ماة اهتمامهاا جنلادية 

 .[89]ية الصراع العر  الصهيوين مة خالت رؤيتها التورا يةو  دب رؤيتها السياسية ل ض
 
 ن و  االنتصار: -12

 عد إن س ط  األيديلوجية ال يوعية، ظة الذ ريون إن آخر ال الع الاح   اف   مواجهاة اغضاار  الور ياة 
ل  يمتهااا وإن متهااا  ااد ساا ط ، و و عااوا إن ال اايم الور يااة لااة جتااد عواناا  جديااد  حتااوت دون انت ااارها ودون  ذاا

 داعي ال عوأ واألمم عليها، فبعيد األواداك  الدرامياة  الاح كانا   ساجل سا وي ال ايوعية ظهارت كتااجنت 
 ذتسااف العاااا لتسااجل   وقرووااات عديااد  م اال  قرووااات فوكابمااا ،  ؤكااد علااى إن اغضااار  الور يااة سااوف 

 طعما  هناية التاريخ .
ولذااة هاالا التفاااؤت، وهاالق األفذااار ا ضاا،  ساالاجتها  عااد ماارور و اا   صااري، وااد  بااد إن هناااد عواناا  
وعوامل إك ر جتلرا وثباات مة األفذار األيديلوجية إو الصراعات اال تصادية والسياسية،  ال ل اد ا ضاف إن هناياة 

هلق العوامل وساعدصا على التجالر والرساو ، و عاد إن سا و وهام ال او د الع مياد،  اغرأ البارد   د إ رطت
ووهااام ا بهاااة ال ااار ية وا بهاااة الور ياااة، ووهااام عااادب اال يااااط، وهااالق العوامااال إو العاااوم  الاااح ن اااري إليهاااا، هاااي 
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ماة الصاعو ة ال ضااق  خصانص اغضارات، وم وماصا الداخلية، ومة إيها: الادية، واللواة، والتااريخ وهالا "عال
 .[90]عليها،  ل إهنا   و  عندما   عر ال عوأ إن وضارصا الح  نتسب إليها  تعرط  طر خارجي كبري

 
إن هاالق الن ااو  جنالنتصااار هااي الااح جعلاا  مفذاار سياسااي غاار  ي ااوب  توضاايف مجلااة مااة اغ ااان   وضااو  اتب 
و عباااارات ساااهلة، والاااح قاواااا غيبااا    دهاااالياي العباااارات السياساااية الفضفاضاااة واو ااااالت األيديلوجياااة اووجهاااة 

  الاح وردت   رداساة  هنجتاون  ماا  دمة مصا  الطب ات وات النفاوو   السياساة الور ياة، وماة هالق اغ اان
 يلي:
 إن الدية هو إهم العوامل الح متياي  د اغضارات، وهو العامل األهم   صراعات اوست بل. -إ
 

إن ال اارارات الااح  صاادر عااة حتلاا  األمااة وعااة صااندو  الن ااد الاادو ، إ ااا  عذاا  مصااا  الواارأ، وهااي  -أ
غباات  التماع الادو  ، كماا إن مصاطلف  التماع الادو   هاو الوجاا  رج إىل العاا على إساا إهناا  عاة عاة ر 

اآلخر وصطلف  العاا اغر  ويساتخدب إلعطااق ال ارعية العاوياة لل ارارات الاح  عذا  رغباات ومصاا  الاوالبت 
  اوت،د  والدوت الور ية األخر .

 
إن ال ايم الور ياة هاي  ايم عاوياة "اب علاى  مصطلف  اغضارات العاوية  هو فذر  غر ياة ستاا، هادفها إ اراط  -ج

سان م اارن لل ايم  100كل ال عوأ األخال  اا واغ ي اة إن إواد البااو د  اد  وصال  عاد مراجعاة إك ار ماة 
    العاا، إىل نتيجة إن  ال يم الح  عتة إك ر إيية   الورأ هي إ ل إيية   العاا إمجع .

 
كاان من اؤها   الوارأ، وإهناا إوا وجادت   غاري التمعاات الور ياة فهاي  اد   اغذومات الدمي راقياة اغدي اة -د

  نتج  عة االستعمار والفرط جنل و  مة جانب الورأ.
 

اددف األساساي ماة عملياة الات،ذم   التسالف   فا   ماا  عاد اغارأ الباارد : هاو مناع الادوت غاري الور ياة  -ها
  .[91]مصا  الورأمة  طوير ال درات العسذرية الح  د صدد 

 
  :[92]ادندوسية والبووية

ىل الادية وا الور التار ياة والتعصاب للمعت ادات الدينياة ماا إما ادندوسية والبووية فا ن إ ارط م ااهر العاود  إ
 يلي:
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 هدب اوساجد واوعاا اإلسالمية: -1
ال يااايات اوساالمون   ادنااد يتعرضااون  ااد اغااد واآلخاار ووجااات مااة التعصااب الااديين ادندوسااي والباااووي، 

ق علاى اوسالمد والالية يساعون إىل و  ع اولا ف والوو ية الح  دت على اغ د الدفد اللي  ذنا صادور هاؤال
 ويااري اوعاماال اإلسااالمية، و اارد األنباااق  و ااوع م اال هاالق اواالا ف الااح ياارو  ضاا،يتها اآلالف مااة اوساالمد ومااة 

  ولك:
 :[93]هدب اوسجد البا ري –إ 

 ري األ اق: وي –أ 
 وولك إهنم "ةون اوسلمد على  ويري إ انهم اإلسالمية إمعاان    قم  ادوية اإلسالمية.

 
 إ امة اوعا د ادندوكية: – 2

وهاالق اوعا ااد   اااب علااى إن اااط اوساااجد كمااا وصاال   اوسااجد البااا ري مااة إ امااة اوعبااد ادندوسااي وغااري 
 ولك مة اوعا د.

 
 و  ريدهم: إجند  اوسلمد – 3

ا بعاا  ادنااد اساا ا يجية  ريبااة مااة اساا ا يجية اليهااود والااروا وحماااكم التفتاايو   األناادل    التعاماال مااع 
اوساالمد، وإرساال  ال ياااد  ادنديااة خااةاق كبااارا  إلسااابانيا لدراسااة السياسااة الااح ا بعهااا وذامهااا السااا  ون ضاااد 

روسااية  ال صااري  والبالأاافة    م اومااة اوساالمد، و عااد هاالا اوساالمد إبب حماااكم التفتاايو. وإيضااا  األساااليب ال
خرجاا  ادنااد  ضاارور  حمار ااة التعلاايم اإلسااالمي، وقماا  هويااة ك اامري اوساالمة وغريهااا ون اار التعلاايم العلماااين 
و  جيع اغركات العلمانية على وساأ اغركات اإلسالمية خاصة  عد ظهور اغركات ا هادية الاح يا دد ان 

 .[94]األفواين دورا  فيهاللجهاد 
 
 حتوت الصراع ال انم  د ادنود إىل صرا  ديين: -4

لل اوات ادندوسااية  -  ااذل ينالر جنلساوق–  و ا    اتد فياا حتا ااة اوسالمد األصاوليد   وادي ك امري 
، إخل ع رات اآلالف مة ادندوا اوستوقند هناد   د مناطدم و راهم واال تعااد عاة مسار  االنتفاضاة اوعايط 

الح ي ودها اوسلمون  االنفصااليون ، و ضايف هجار  ادنادوا هالق  عادا جديادا للصاراع هنااد الالي يذتساب 
 .[95]هلق اور  قا عا دينيا ا يعرف مة  بل
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 ول األواياأ اإلسالمية: -5

 عاد هادب اوسااجد الباا ري مباأاار   اما  اغذومااة ادندياة سال واااي د إساالميد يااا: ا ماعاة اإلسااالمية   
 .[96]ادند ومن مة ا دمة اإلسالمية

 
  ذوية األواياأ الدينية اوتعصبة: -6

ال أك إن األواياأ الدينية اوتعصبة هي الح   ف وراق إعمات العنف واإلجند  ضد اوسالمد ولاللك   عاد 
مااة ا دمااة هاادب اوسااجد البااا ري مباأاار   اماا  اغذومااة ادنديااة س اار ثالثااة إواااياأ هندوسااية متطرفااة هااي من 

ادندوسية، واون مة ادندوسية العاوية، وجيو جنجراني علاى إسااا إهناا إوااياأ متطرفاة سااي  إو سابب  هادب 
 .[97]اوسجد والت،ريري على محلة العنف الح عم  البالد  عد ولك 

 
 إلواق التسهيالت: -7

وااا إساالم عاادد مااة سااذان ميناك ااي  ااورب إخاالت الصاا،ف ادنديااة   ااة محلااة واسااعة ضاادهم و ااالوا داام إن 
اغذوماااة ساااوف  سااا،ب مجياااع التساااهيالت، وع اااد ادنااادوا ماااؤمترا جتماااع فياااا إك ااار ماااة ماناااة إلاااف ماااة إ ااااق 

 .[98]ادند
 

 إهم اوراجع
 
 ها.1411اإلسالب   الورأ/ روجيا جارودي / دار ادادي  ريوت ي األوىل  -1

 1414حممود محدي ط ايو / دار الفذار العار  ال ااهر  ي الرا عاة  -اإلسالب   مرآ  الفذر الور / د -2
  ها.

  ها.1421عبيذان الربط ي ال ال ة مراد هوفمان / مذتبة ال -اإلسالب كبديل /د -3
  ها.1422الربط ي األوىل  –جعفر أيخ إدري  / إضواق البيان  -اإلسالب لعصران/ د -4
 1402 ااريوت ي ا امسااة  –حممااد حممااد وسااد / مؤسسااة الرسااالة  -اإلسااالب واغضااار  الور يااة/ د -5

  ها.
  ها.1419وت ي األوىل  ري  –حيي العريري / مؤسسة اإلميان  -اإلسالب والورأ/ د -6
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الاربط  –األصولية اإل يلية ن أصا وغابصاا وقار  م اومتهاا/ صاا   اد عباد هللا اداللوت/ دار اوسالم  -7
  ها. 1416ي األوىل 
إضااااااواق علااااااى السياسااااااية األمريذيااااااة   ال اااااار  األوسااااااو / إمحااااااد منصااااااور/ دار ا ااااااة واااااااياب ي األوىل  -8

  ها.1415
اإلسااااذندريةا ي األوىل –مصااااطفى ولمااااي / دار الاااادعو   -ساااالم اوعاصاااار / دإضااااواق علااااى ث افااااة او -9

  ها.1419
ي األوىل  –حتااااادبت ال ااااارن اغاااااادي والع ااااارية / ادجاااااار ماااااوران / اديئاااااة اوصااااارية العاماااااة للذتااااااأ  -10
  ب.2000
ساايد وسااد العفاااين/ مذتبااة دار البيااان اغدي ااة ي  -/د -وا دساااق– االكري الاانف  ساادين ال اادا  -11
  ها.1421األوىل 
 ساامف الوارأ ماع اوسالمد   العصار اغاضار/ عباد اللطياف  اة إ اراهيم  اة عباد اللطياف اغساد/  -12

  ها. 1419الدماب ي األوىل  -دار ا ة ا وطي
  ها. 1415إ ا/ ي األوىل –سليمان ا طيب/ دار هجر  -التوريب واوأط  اغضاري/ د -13
  ها.1404الربط ي األوىل -لدية والتمع/ حممد ندا/ دار اللواقجنابت  ين إسرانيل على ا -14
–و ي اة العلمانيااة والصااراع  اد اإلسااالميد والعلمااانيد / حممااد إ اراهيم مااةود/ دار التوطيااع والن اار  -15
  ب.2000ي األوىل  -ال اهر 
  ب.1989ي ال انية  -الد لوماسية األمريذية/ جورج .ف.كنان/ دار دم   -16
-سااعود  ااة عبااد العايياااي ا لااف/ مذتبااة إضااواق الساالف-اليهوديااة والنصاارانية/ د–دراسااة   األدبن  -17

  ها.1420الربط ي ال ال ة 
مذتباااة  -حمماااد ضاااياق الااارمحة األع ماااي -دراساااات   اليهودياااة واوساااي،ية وإدبن ادناااد الذاااة / د -18

  ها.1422الرأد ي األوىل 
حمماد كامال ضااهر/ دار الباريوين  -والعلمااين   الفذار العار  اغادين/ دالصراع  د التيارية الاديين  -19

  ها.1414 ريوت ي األوىل 
إوري ديفااااار/ مؤسساااااة الدراساااااات الفلساااااطينية ي األو  -الصاااااندو  ال اااااومي اليهاااااودي/ وولااااا  لاااااد -20
  ب  ريوت.1990
  ها.1421الصهيونية اوسي،ية/ حممد السماد / دار النفان   ريوت ي ال ال ة  -21
  ها.1415ي األوىل  –العلمانيون واإلسالب/ حممد  طب/ دار ال رو   ريوت  -22

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ها.1422الربط ي ال ال ة  –عنان على رضا الن،وي/ دار الن،وي  -على إ واأ ال دا/ د -23
مصاااطفى ولماااي/ دار الااادعو   -الفذااار اإلساااالمي   مواجهاااة الواااايو ال  اااا    العصااار اغااادين/ د -24
  ها.1418رية ي األوىل اإلسذند
 –حممااد جاااا ر األنصاااري/ اوؤسساااة العر يااة للدراساااات والن ااار  -الفذاار العااار  وصااراع األضاااداد/ د -25

  ب.1999 ريوت ي ال انية 
  ب.2001ال اهر  ي األوىل  – دوي عبد الفتا  حممد / دار  باق  -فلسفة العلوب/ د -26
عبااد هللا  ااة عبااد العايياااي الي،ااي/ ي  - ومالو ااات/ د ضاااب – ااانون االضااطهاد الااديين األمريذااي  -27

  ها.1422األوىل الناأر عصر الرؤب 
  ب.1998ال اهر   –كسر قو  اغصار عة اإلسالب/ إنور ا ندي/ دار االعتصاب   -28
  ب.1996دم   –مانة عاب مة اغرأ/ ف. ويلياب إينودات/ دار قالا  -29
  مد إ و طهر / دار الفذر العر  ال اهر  ي ال ال ة  دون اتريخ.حماضرات   النصرانية /اإلماب حم -30
حتلااااة البيااااان/ حتلااااة إسااااالمية أااااهرية جامعااااة/ اونتااااد  اإلسااااالمي/ إعااااداد  تلفااااة م بتااااة   وواأااااي  -31
  الب،ن.
حممااااد ع مااااان أاااابري/ دار النفااااان  ي األوىل  - اااااقر الوجااااود اليهااااودي علااااى األمااااة اإلسااااالمية/ د -32
  ها.1412
  ها.1412جد  ي األوىل  -اود اإلسالمي الباهر/ مصطفى فوطي فوات/ دار ال بلة -33
  ها.1422عبد هللا  ة عبد العايياي الي،ي الناأر عصر الرؤب ي األوىل  -اوسلمون   الياجنن/ د -34
دور الاااادبانت   الساااالب العاااااوي/ هاااان  كينااااي/ دار صاااادر  ااااريوت ي  –م اااروع إخال ااااي عااااوي  -35

  ب.1998وىل األ
إ اعياااال إمحااااد بغااااي/ مذتبااااة العبيذااااان الاااااربط ي األوىل  -معاااااا التاااااريخ األمريذااااي اغاااادين/ د -36
  ها.1421
الاير اا ي  -عباد الساتار فاتف هللا ساعيد/ مذتباة اوناار األردن  -معركة الوجاود  اد ال ارآن والتلماود/ د -37
  ها.1402ال انية 
علااى  ااد عبااد الاارمحة الطيااار مركاااي الن اار  - الن ريااة والتطبياا / دم ومااات الساالم و ضاااب العصاار  ااد -38
  ها.1419الربط ي األوىل  -الدو  
م االت عة صراع الوسالب والورأ/ وليد نويهري/ دار ا اة واايب  اريوت ي  -مة كا وت إىل نيويورد -39
  ها.1422األوىل 
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لياال/ دار النفااان   ااريوت ي األوىل عماااد الاادية خ -ن اار  الواارأ إىل واضاار اإلسااالب ومساات بلا/ د -40
  ها.1420
 ب.1990عمااااااااااااان ي األوىل  -عااااااااااااادت ضاااااااااااااهر/ دار ال اااااااااااارو   -ن ااااااااااااد الفلساااااااااااافة الور يااااااااااااة/ د -41
 ها.1408الذوي  ي ال ال ة  -مذتبة ا ة  يمية  -ادندوا والسيخ/ حممد  ة إ راهيم ال يباين  -42

 ااااااااااااااااااااااا
مصااااطفى ولمااااي ص  -ان اااار الفذاااار اإلسااااالمي   مواجهااااة الوااااايو ال  ااااا    العصاااار اغاااادين/ د   [1]
132- 203. 
 .82 - 21دور الدبانت   السالب العاوي / هان  كيني ص –اخال ي عاوي ان ر م روع    [2]
اإل لياييااة والن اااب العاااوي ا ديااد / ف.  -ان اار مانااة عاااب مااة اغاارأ  السياسااية النف يااة األمريذيااة   [3]
 .307 -177 رمجة حممود فالوة  -اب إينوداتويلي

 .94-11ان ر اإلسالب والورأ/ د حيي العريضي    [4]
 1414رجاب  71ان ار  اراق  ن دياة وفهاوب  صاادب اغضاارات د إمحاد حمماد العيساي البياان عادد    [5]
 .89ص

 .907 - 665ان ر حتدبت ال رن اغادي والع رية ادجار موران    [6]
رجااااب  71إمحااااد حممااااد العيسااااي البيااااان عاااادد  -ان اااار  ااااراق  ن ديااااة وفهااااوب  صااااادب اغضااااارات /د   [7]

 .89ص  1414
وهو إستاو علم اغذومة ومدير معهد  إولد  للدراسات االسا ا يجية  امعاة  هاارفرد    الاوالبت    [8]

اوت،ااد ، و ااد ن اارت إفذااارق وااوت   صااادب اغضااارات    العديااد مااة الصاا،ف والااالت الور يااة، وكااان م الااا 
الدراساات االسا ا يجية   عاددها  صايف الرني   د ن ر   حتلة  ال ؤون  اوتخصصة   ال ؤون السياساية و 

1993.  
 1414رجاب  71ان ر  راق  ن دية وفهوب  صادب اغضارات /د إمحاد حمماد العيساي البياان عادد    [9]
 .89ص 
 .469 -231عادت ضاهر  -ان ر ن د الفلسفة الور ية/ د   [10]
 .106 - 43ص  1ان ر و ي ة العلمانية/ حممد إ راهيم مةود /ج   [11]
 .41 - 10ان ر إضواق على ث افة اوسلم اوعاصر / مصطفى ولمي    [12]
 .193 - 171حممد حممد وسد  –ان ر اإلسالب واغضار  الور ية / د    [13]
 .100 - 91ان ر العلمانيون واإلسالب/ حممد  طب  -   [14]
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حممااااد كمااااات ظاااااهر / فصاااال  األصااااولوليون  –ان اااار الصااااراع  ااااد التيااااارية الااااديين والعلماااااين / د    [15]
 .453 - 371اوعاصرون إو ال ور  اوضاد   

 .127 -7جعفر أيخ إدري   -ان ر اإلسالب لعصران / د    [16]
ان ار  سااامف الواارأ مااع اوساالمد   العصاار اغاضاار / عبااد اللطيااف  ااة إ ااراهيم اغسااد / الباااأ    [17]

 .287 - 245تسامف   الورأ ون دها وآثرها على اوسلمد ال اين حتاالت ال
 .192 - 115حممود محدي ط ايو  ص  –ان ر اإلسالب   مرآ  الفذر الور  / د    [18]
رجااب  71إمحااد حممااد العيسااي البيااان عاادد  –ان اار  ااراق  ن ديااة وفهااوب  صااادب اغضااارات / د    [19]

 .89ص 1414
 . 1992جيل كيبل/  رمجة نصري مرو  دار  رقبة،  ةص  يوب هللا /   [20]
 .187 - 101سليمان ا طيب ص  –ان ر التوريب واوأط  اغضاري / د    [21]
 .11يوب هللا ص    [22]
 .277 - 217 دوي عبد الفتا  حممد ص  –ان ر فلسفة العلوب / د    [23]
 .23جارودي، األصولية، ص    [24]
 .12يوب هللا، ص    [25]
 .13يوب هللا، ص    [26]
 .13جارودي، األصولية، ص    [27]
 .133 -132يوب هللا ص    [28]
اإللااا   البياا  األ اايري، حتاادك عنااا  god in the white houseان اار كتاااأ    [29]

الادية حتا  اإللاا و  Under God, Relegion and American Politics تفصايل كتااأ 
والسياسااة األمريذيااة. وكتااااأ النبااؤ  والسياسااة وكتااااأ البعااد الاااديين   السياسااية األمريذيااة جتااااق الصااراع العااار  

 الصهيوين لا د. يوسف وسة ولا إيضا  كتاأ إورا  واأنطة. 
 .109 – 21عبد هللا عبد العايياي الي،ي ص  –ان ر  انون االضطهاد الديين األمريذي / د    [30]
 .266 – 199ان ر كسر قو  اغصار عة اإلسالب / إنور ا ندي ص    [31]
 6ان ر رؤية جديد  للدية اإلسالمي للذا ب  رو د راي     حتلة  لاوا إ لاوا  الصاادر       [32]
 .95ها ص  1414ر يع اآلخر  68.  واسطة البيان عدد 1993إ ريل 
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يالوا  إن ماا يسامى األصاولية الياوب   خضام الاايخم اإلعالماي الذباري الالي إعطاي داا علاى كاال    [33]
اوساااتوبت السااايما ماااة  بااال اوعاااادية ل ساااالب  اااد اساااتخدم  إ  اااع اساااتخداب حملار اااة اإلساااالب وا اااا، وإظهاااار 

 اوتطرفون واإلرها يون، وهم ا طر ال انم ضد العاا كلا  اوتمسذد  ا اهنم هم
و ااة جندئ وي  اادق نؤكااد علااى إن مصااطلف األصااولية جنلفهاام الاالي يعي ااا الواارأ، ويروجااا إوان ااا  وسااانل 
إعالمهم   ك ري مة البالد العر ية واوهجر، إ ا هو معاىن قاارئ علاى حتتمعناا اإلساالمي، ألناا يعاين   األسااا 

غريباا  يصااور الصا،و  الةوساتانتية النصاارانية، ويعاىن إيضااا  االلتااياب الصاارب جنلع يااد  األرثووكساية اوعارضااة  مفهوماا  
لالجتاهااات الت،ررياااة، لذااة الوااار يد الاالية يعي اااون هاااج  ا طااار الاادانم اونااااوئ داام الااالي صااوروق ساااا  ا   

ولااك اداااج  إىل اإلسااالب جنلت،االير منااا ومااة  دراساااصم وإساااثهم وإد ياااصم متماا ال    ال اايوعية ،  ااد وولااوا
الص،و  اإلسالمية الح انت رت   قوت  الد اإلساالب وعرضاها ورميهاا  ذال ن يصاة، واوتاا ع لطرووااصم يلما  

 فيها جعلهم اإلسالب ومعتن يا العدو ا ديد لل،ضار  الور ية ومة إم لة ولك:
وي    عناااوان  األصااولية اإلساااالمية  الااح كانااا  حمااال حماضاار  اوست ااار  اليهااودي األمريذاااي   اارانرد لااا -1

 عناية اإلعالب الور  و علي اك ألنا صب فيها جاب و دق على اإلسالب ودعا ا.
إماااا صااااوب  انتهاااايوا الفرصاااة  فهاااو ي اااوت   هلاااع ورعاااب مفتعلاااد  عاااد سااا وي ال ااايوعية: إصاااب،   -2

  األصولية اإلسالمية هي العدو األوت.
عجاااوط  كساااينجر  فهاااو   إوااادك او اااا الت معاااا ي اااوت: إن ماااا ي اااولا وااا  الع ااار إماااا الصاااهيوين ال -3

 4ها ص 1414أوات  74سنوات ال ادمة األصولية وادجر  ا ماعية. ان ر البيان عدد 
 .118 ان ر يوب هللا، ص   [34]
 .35 - 30، وان ر األصولية اإل يلية ص 119 – 118ان ر يوب هللا، ص    [35]
 .173 - 153ان ر حماضرات   النصرانية/ اإلماب حممد إ و طهر  ص    [36]
 .209 - 173ا اعيل بغي ص  -ان ر معاا التاريخ األمريذية اغدين / د   [37]
 .105 - 51عماد الدية خليل ص  -ان ر ن ر  الورأ إىل واضر اإلسالب ومست بلا / د    [38]
 . 329- 175و  48 الورأ روجيا جارودي / ص ان ر اإلسالب     [39]
 .215- 146ان ر اود اإلسالمي الباهر / مصطفى فوطي غايات ص    [40]
 .199 - 159ان ر الد وواسية األمريذية/ جورج . ف . كنان ص    [41]
 .239 - 115مراد هوفمان ص  –ان ر اإلسالب كبديل / د    [42]
 .235 - 61حممد جا ر األنصاري  –ان ر الفذر العر  وصراع األضداد /د    [43]
 132 - 87نيويورد / وليد نوهري ص ان ر مة كا وت إىل    [44]
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و ااااا يؤكااااد العااااداق ل سااااالب ووااااد    الوااااارأ وال اااار  هااااو التجاهاااال لتطاااارف األصااااوليات غاااااري    [45]
لادوت  عينهاا وإ اا للساالب العااوي، وماع ولاك  ادا اإلسالمية مع ما   وب  ا مة إرهاأ ودماار ومسساي وصدياد 

 الرؤوا   الرمات، ويتناسى كل ولك.
فهناااد األصااولية اليهوديااة الااح يتااا  دااا اغريااة   العماال السياسااي ور ااا ال   ااوب وذومااة صااهيونية إال  اادعم 

، وماطالااا   لاااك مااانهم كماااا هاااو اغاااات ماااع  مجاعاااة كاااا   مااا ال الاااح ماطالااا   طالاااب   تااال وقااار  الفلساااطينيد
فلسااااافتهم كماااااا ساااااطرها طعااااايمهم ادالاااااك  كاهااااااان    كتا اااااا  أاااااوكة   عياااااونذم ، ويعاااااين جنل اااااوكة ال اااااعب 

 الفلسطيين. ومع ولك ال يوجا دم إي ن د ال ل يق إال ألهنم غري مسلمد 
  والسياسااة  وهناااد األصااوليات النصاارانية الااح ك اارت الدراسااات العلميااة اووضاا،ة الجتاهاصااا ومنهااا:  النبااوق

  را هالسل، و األصولية اال يلية  لمستاو حممد السماد.
وال يويب عة البات اولا ف الدامية الح إ امها متطرفو النصار    جوبان و  إمريذاا الاح ا  نال  واوادا   

 اوئة  مة اغرأ اإلعالمية ضد اوسلمد.
 سااالو األضاااواق عليهماااا وال حياااارجنن، ال ل ااايق إال  وهنااااد التطااارف ادندوساااي والتطااارف الباااووي اللااالان ال

ألهنمااا ال ينتساابان إىل اإلسااالب، إمااا  طاارف  جريينوفسااذي  وصدياادق ألورجن جنغاارأ  النوويااة  فهااو حماال متا عااة 
 اإلعالب الور ، وا يطالب و   ،اكمتا، إو الضوو على روسيا لذبف مجاوا.

 .4ها ص 1414أوات  74ان ر البيان عدد 
رجااب  71إمحااد حممااد العيسااي البيااان عاادد  –ان اار  ااراق  ن ديااة وفهااوب  صااادب اغضااارات / د    [46]

 .89ص  1414
 – 106سااعود  ااة عبااد العايياااي ا لااف ص  –ان اار دراسااات   األدبن اليهوديااة والنصاارانية / د    [47]
110. 
 .217 – 162لستار فتف هللا سعيد ص عبد ا –ان ر معركة الوجود  د ال رآن والتلمود / د    [48]
 .173 – 85عدانن على رضا الن،وي ص  –ان ر على إ واأ ال دا / د    [49]
  .338 – 207ان ر جنابت  ين إسرانيل على الدية والتمع / حممد ندا ص    [50]
 .77ها ص  1415د  وو ال ع 87حممد آحمايون البيان عدد  -ان ر الصهيونية واليهودية / د   [51]
 .69 – 62حممد ع مان أبري ص  –ان ر  اقر الوجود اليهودي على األمة اإلسالمية / د    [52]
 /85هاااا ص  1412حماارب  41ان اار هجااار  اليهااود إىل فلساااطد / ماااطن عباااد هللا/ البيااان عااادد    [53]

وجنوناسبة ف ن ا فا ية السالب إعط  اغ  للمستوردية وورما  إصا،اأ األرط و هام فا ن عادد الفلساطينيد 
%  29نسااامة   2255000يل، و %    إساااران12نساامة ، مااانهم واااوا  مليااون   7700000اآلن  
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فلسااطيين   ال ااتات مي لااون إك اار مااة ثل ااي ال ااعب،  ينمااا يبلااي عاادد  4500000  الضاافة وغاااي ، ويب ااى 
، 605900نساامة، كاان عااددهم عناد اوااتالدم فلسااطد  4500000الساذان اليهااودي   إسارانيل اآلن 

ب 1948ايبد  الطبيعية إصبف عدد يهود حيملون ا نسية الفلسطينية، والبا ون إغراأ، وجنل 250000منهم 
يهاااودي اساااتجلبوا ماااة ا اااارج،  2800000، وهااالا يعاااىن إن 1682000ب  1995  العااااب اواضاااي  
فلساااطيين قاااردوا ماااة دبرهااام،  عاااىن إن ا فا ياااة الساااالب إسااابو  ال ااارعية علاااى  4500000إلوالدااام حمااال 

 عود  لوقنا.فلسطيين مة ال 4500000مستورد، وورم  و و   2800000و و  
 ها. 1417رجب  107ان ر ماوا يب ى مة فلسطد/ وسة إمحد  طامو / البيان عدد 

 .95ها ص  1414حمرب  65ان ر البيان عدد    [54]
 .60 -55جاروي، األصولية  90 – 60ان ر كيبل يوب هللا    [55]
 1415وو اغجاة  88/ البياان عادد  ن رات   ملكرات اورإ  الصهيونية الرجل/ إمحد الصوبن   [56]
 .107ها ص
وو اغجااااة  88ان ااار ن ااارات   مااالكرات اوااارإ  الصاااهيونية الرجاااال/ إمحاااد الصاااوبن البياااان عااادد    [57]

 .107ها ص 1415
وو اغجااااة  88ان ااار ن ااارات   مااالكرات اوااارإ  الصاااهيونية الرجاااال/ إمحاااد الصاااوبن البياااان عااادد    [58]

 .107ها ص 1415
 .83 – 11ان ر إضواق على السياسة األمريذية   ال ر  األوسو / إمحد منصور ص    [59]
 .274 – 176ان ر الصندو  ال ومي اليهودي ص    [60]
 1416صافر  90ان ر اون مات اإل يلية وصناعة السياسة األمريذية/ بسر  ااري البياان عادد    [61]

 .78ها ص 
 .149 – 33ية اوسي،ية/ حممد السماد ص ان ر الصهيون   [62]
 .558 – 1/511سيد وسد العفاين  –ان ر  لكري النف  سدين ال دا /د    [63]
 1416صافر  90ان ر اون مات اإل يلية وصناعا السياسة األمريذية/ بسر  ااري البياان عادد    [64]

 .78ها ص 
  إلفااا، إال إن االضااطهاد الاالي مارسااتا إساارانيل ضاادها 170كااان عاادد سااذان ال اادا العر يااة      [65]

  إلفاااا  مااانهم علاااى  ااارد اوديناااة ل  اماااة   ال ااار  الفلساااطينية الااااور ، و  اااوت   وفاااا إلينساااون  70إجاااة  اااو  
 الناق ااة جنساام وطار  الداخليااة اإلساارانيلية : إن ثالثااة آالف فلسااطيين مااة ال اادا ال اار ية وصاالوا علااى ا نسااية 

ب، ومنال  او سانتد  اأت مؤسساات 1993ب، إي إك ار ماة ضاعف العادد   العااب 1994يلية عااب اإلسران
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اغذوماااة  اإلسااارانيلية  إىل سااا،ب وااا  اوواقناااة  ادوياااة ال خصاااية  ماااة الفلساااطينيات او يماااات ماااع إطواجهاااة 
اإلسارانيلية ، خارج ال دا، وولك  دف   ليل عدد اوسلمد   ال دا، ودفعهام إىل اغصاوت علاى ا نساية  

وخلااف الذااوالي :  اادإت مؤسسااة التااأمد الااوقند  اإلساارانيلية   الضاامان االجتماااعي    ااجيع السااذان علااى 
اغصاااوت علاااى ا نساااية  اإلسااارانيلية ك لل،صاااوت علاااى امتيااااطات إفضااال، فيماااا قالبااا  مؤسساااات  إسااارانيلية ك 

االستمرار   العمل لديها، إن او ذلة إكاة  عديد  موظفيها العرأ جنغصوت على ا نسية  اإلسرانيلية  م ا ل
،  50مة إي  صورك إو إن عدد الالية يف ادون و هام   إن يذوناوا ماواقند   مديناة ال ادا يا او  ماا  اد 

  إلاف، 170  إلف نسمة، الفلسطنيون منهم  567إلف فلسطيين، فعدد سذان مدينة ال دا واليا   60
ة  اإلسااارانيلية ، فادااادف واضاااف ماااة حتويااال الذ افاااة الساااذانية لصاااا  مااانهم  ساااعة آالف وصااالوا علاااى ا نساااي

اليهااااود، واااا  إوا جاااااق التفاااااوط وااااوت ال اااادا، فاألغلبيااااة يومهااااا  ال  اااادر هللا   إساااارانيلية ، فااااال حتااااات و تهااااا 
 لل،دين عة سلطة فلسطينية على إغلبية  إسرانيلية .

 ها.1417أعبان  108ماوا يب ى مة فلسطد/ وسة إمحد  طامو / البيان عدد 
هاا  1411مجاادي اآلخار  35ان ر نسخة مة اإل يل لذل إنساان/ وساة الليادي البياان عادد    [66]
 .86ص 
ب عاة إنفساهم اهنام 1980لي  مة  بيل اوفاجأ  إن يعلاة اورأا،ون الرمسايون ال الثاة   سانة    [67]

إ يليون إصوليون، وإن لد  كل واود منهم مة الرصايد اإلميااين ماا ي با  و ي اة ادعاناا.. واغ ي اة الاح يعرفهاا 
 السياساااايد ا  تو ااااف عنااااد  لااااك اغ بااااة الايمنيااااة،  اااال اسااااتمرت واااا  ا ميااااع اآلن هااااي: إن ظاااااهر  األصااااوليد

ب، وال يعاااىن ف ااال مرأاااف اليماااد األصاااو  والااارني  الساااا   انتهااااق فاعلياااة األصاااوليد 1992انتخااااجنت سااانة 
السياساايةك إو إننااا نفاجااأ. و عااد عااامد مااة  لااك ادايميااة.  عااود   ويااة لمصااوليد، وولااك ع ااب اكتسااا  اغااايأ 

و اعااد حتلاا  الذااو را والنتااان  اوباأاار  الااح متخضاا  عااة ولااك كااالةانم  السياسااي الاالي قروااا ا مهااوري 
ا مهوريااون حتااا  مساامى  الع اااد ماااع إمريذااا  وماااا حتويااا ماااة نفااا  إصااو  عميااا ، وإثر  وسااألة ن ااال السااافار  

 األمريذية إىل ال دا  بل هناية األلف ال انية 
اصااب كبااري  إخاار  كاحملذمااة العليااا. الااح ال  نااا و  راراصااا.، ولعاال   واسااتطاع األصااوليون التولواال إىل من 

 رصاا،ات  عاااري  ضاااانها ماااا يؤكاااد التنااااغم  يااانهم وياااة مباااادئ األصاااوليدك فعلاااى سااابيل او اااات  اااد إن ال اضاااية 
  ساااندرا إو كااونر  الااح رأاا،ها الاارني   ر"ااان  داالا اونصااب  علااة علااى اواام: إن إمريذااا دولااة نصاارانية، علااى
الرغم مة كوهنا   ول منصبا ر يا وساسا "ياي دا إعاد   فسري الدستور الالي ينفاي هالق اوااياعم، ول اد واف هاا 
  ولاااك رناااي  احملذماااة ال اضاااي  وليااااب رينذوسااا   مؤكااادا إن ا ااادار الفاصااال  اااد الااادية والدولاااة هاااو   ا اااة 
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هناااد مااا مينااع دسااتورب مااة أتثااري الاادية  اساتعار   لوويااة  نتجاا  عااة سااوق الفهاام، و"ااب قروهااا جانباا. إو لااي 
 على اغذومة.

وهلق العاقفة ليسا  م صاور  علاى ال سا  واوتعصابد النصاار ،  ال  تعاد  إىل النخباة او  فاة الاح  بذاي 
على خبو وه  الادية ماة اغياا  العاماةك فالصا،في او اهور  وليااب  ذلاي ال ااين  يارفري العلمانياة متاماا، ويادعو 

لع يااد  النصاارانية غفاا  كيااان الدولااة األمريذيااة، إمااا الصاا،في الذبااري  جااورج وت  ف نااا يهاااجم إىل التمسااك جن
 جااان جالااك روسااو  متهمااا إبق  تخريااب ال  افااة الور يااة، وينت ااد الرإ اليااة لذوهنااا سااببا مباأاارا    ويااري البنيااة 

  اإل يليااااة مذااااان انق،ااااات االجتماعيااااة، وجنلتااااا : إضااااعاف الاااادية واألخااااال ، ويتمااااىن يااااوب إن حتاااال الذنااااان
 الس،اأ   مركاي اودينة.

هااااا  1416مجاااااد  األوىل  93ان اااار اون مااااة االصااااولية وصاااانادي  اال اااا ا / بساااار  اااااري البيااااان / عاااادد 
 .78ص

ب هااو غياااأ 1988ف اال محلااة اورأااف الرمسااي مايذاال دوكاااك  ساانة  ولعاال الساابب الاارني      [68]
  كلمة الرأ  مة  اموسا السياسي ظنا منا إهنا ال  تصل جنالنتخاجنت.

هااا ص  1416صافر  90ان ار اون ماات اإل يليااة وصاناعة السياساة األمريذيااة/ بسار  ااري/ البيااان عادد 
78. 
 .78ها ص  1413مجادي اآلخر  58ان ر البيان عدد    [69]
 .93ها ص  1415أوات  86ان ر البيان عدد    [70]
[71]   Speech to Nationals of Evangelical, Orlendo, Florida, 

Regan Papers, Wachington ,1984 ,pp363 – 364  
 .46 واسطة البيان عدد 

 .93ها ص  1415أوات  86ان ر البيان عدد    [72]
عندما  نتهي ف   رني  إمريذي   اغذم، ف نا وإنصارق يب، ون عة م روع  لد وكراق وي دب  اا    [73]

فعا لممة مة  عدق، و د اكتسب  إغلب م اريع الايعماق السا  د أهر  كبري ، وخدم  التمع، و اد ا الت ن
  غالبهااا قااا ع اوؤسسااة ال  افياااة والعلميااة م اال: مركااااي هااوفر، ومركاااي كيناادي، ومذتباااة ر"ااان، ومركاااي روطفلااا ، 

 وجامعة إيايهناور.. وإم ادا.
لرمسااة التوا ااون   اوولااودون مااة جديااد    اوسااي،ية، ف ااد إن ااأ مااع إمااا كر اار، الاارني  الاالي جاااق  ااا إىل ا

طوجتااا روطالااد مركاااي كااار ر   مدينااة إقلنطااا، و اادعم مااة كنيسااتا، وهاالا اوركاااي إظهاار للناااا اهتمامااا جنل ضاااب 
 اإلنسانية والسياسية، والب،ن عة السالب   العاا.
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مسااة، وهااو الاالي يلياا   ااا و  درا ااا، يعماال ولااك   وياار  كااار ر إن علمااا  منصاارا   هااو عماال إر ااى مااة الر 
روانااادا، و ورنااادي، وكينياااا، وهااااييح، واليااااجنن وغينياااا، وغااااان، وطميباااا وي، وي ا ااال الساااذان   نيجاااريب ي ااادب دااام 
 النصرانية، وينصبونا طعيما  لل بيلة، ويعطوناا الراياة، وإرضاا  يباىن عليهاا  صارق، ويباين دام الذناان ، وياوطع اإل يال

 واللر  .
و ااااا هااااو جاااادير جنوالو ااااة: إن هاااالا اوركاااااي التنصااااريي اسااااتطاع إ ناااااع اغذومااااة األمريذيااااة والبنااااك الدوليااااة 
ومؤسسااات عاويااة و ااا هااو إخااار  إن يااتم  نفياال مساااعداصم إلفري يااا عاااة ولااك اوركاااي وجنالأاا اد معااا، سيااان 

حتاا  إ اااق ومؤسسااات عاويااة، و ااا إكسااب إصاابف عاادد مااة او اااريع الدوليااة ياادار مااة  باال الذنااان  مباأاار ، 
هلق او اروعات  اوهاا إن كاار ر ي ارف مباأار  علاى العدياد منهاا، وإىل جاناب هالا: ف ناا مساتمر   ماواع  
األود   الذنيسة، وساوف  صادر مواع اا مطبوعاة   كتااأ، كماا إهناا  اوطع مساجلة  صاو ا، ولعال ال اارئ ال 

لذنيسة   يوب األود اللي ساب   و ياع ا فا ياة الساالب األوىل   واأانطة، ينسى إنا هو اللي إ اب الصال    ا
وهاو صاااوب كتاااأ  دب إ ااراهيم  الالي كتبااا  عااد  و يااع السااادات للصالف، و دب إ ااراهيم  ي صااد  ااا دب العاارأ 

 واليهود إ ناق إ راهيم كما هو م هور عندهم   الذنيسة.
 ها.1417حمرب  101مد األمحري / البيان عدد ان ر كار ر مة الرمسة إىل التنصري/ حممد وا

 ها. 1412أعبان  48ان ر البيان عدد    [74]
% ماااة األماااريذيد حيضااارون إىل الذنيساااة إسااابوعيا م ا ااال 40  اااري اإلوصااااقات إىل إن واااوا     [75]
% يؤمنااون جنلاارأ واليااوب اآلخاار والبعاان، كااللك: 70%   كاال مااة  ريطانيااا وفرنسااا، وإن  را ااة 12% و14

ب، 1980 سانة ب إىل واوا  ملياوند1954إلاف   سانة  18ف ن اوعاهد الذنساية  اد طاد عادد قال اا ماة 
حمطاة للفا   نفساها، و اد  لاي اإلنفاا  اإلعاالين  1400حمطاة إىل  49وطاد عدد احملطات اإلواعية الدينية ماة 

 ب.1982مليون دوالر،  ينما وصلتها  ةعات جتاوطت الستد مليار دوالر لسنة  32للذنيسة 
هااا  1416صاافر  90البيااان عاادد اون مااات اإل يليااة وصااناعة السياسااة األمريذيااة/ بساار  اااري / –ان اار 

 .78ص 
 .145ان ر يوب هللا ص    [76]
موعات السياسية اوؤثر    العال ات ا ارجية: هي مؤسسة الا اك الاح إن اأت سانة ومة إهم ال   [77]

ب للتااأثري علااى الاارإي العاااب والساامف للفذاار اليميااين جنالنت ااار والساايطر  علااى السياسااة العامااة للدولاااة، 1973
ختااري   مااة إعضااانها مااة  بااوؤ مناصااب  ياديااة، وا36ب متذااة  1980و فضاال دعمهااا للمرأااف الرمسااي ساانة 

رنيسااااها ديفيااااد فااااوليناي لااااريإا اللجنااااة االست ااااارية لت ااااوز الد لوماسااااية األمريذيااااة، وجتاااااوط دعاااام اون مااااة احملاااايو 
األقلساااي لي ااامل إ لااا ا ودوت غااارأ إوروجن، والتعااااون مااااع مئاااح مؤسساااة ومن ماااة ومركااااي إسااااك ومؤسسااااات 
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اقي العاااوي الاالي يضاام رؤساااق إواااياأ إعالميااة لتطااوير  اارانم  عماال دو  لليمااد حتاا  مساامى االحتاااد الاادمي ر 
سياسااية حماف ااة مااة ثالثااد دولااة، ول ااد ردت رنيسااة وطراق  ريطانيااا السااا  ة ا مياال للمؤسسااة لاادعمها دااا ان 
عينااا  إواااد إعضاااانها مست اااارا سياسااايا غذومتهاااا، وهاااو الااالي وضاااع الاااةانم  االنتخاااا  غاااايأ احملااااف د   

دي إعضااااق الذاااو را وواااوا  إر عاااة آالف صااا،في  لخاااص  مياااع الو ااا  الااالي  اااايود اوؤسساااة مجياااع مسااااع
 الدراسات الصادر  عنها.

هاااا  1416صااافر  90اون ماااات اإل يلياااة وصاااناعة السياساااة األمريذياااة/ بسااار  ااااري البياااان عااادد  -ان ااار
 .78ص

صاااافر  90ان اااار اون مااااات اإل يليااااة وصااااناعة السياسااااة األمريذيااااة / بساااار  اااااري /البيااااان عاااادد    [78]
  .78ها ص 1416

 .93ها ص  1415أوات  86ان ر البيان عدد    [79]
 و وجد عوامل عد  وراق هلا الصراع الع اندي اللي   هدق الساوة اإلفري ية،  تلخص فيما يلي:   [80]
 اال صاالت اوتبادلة  د أعوأ ال ار  اإلفري ية وال عوأ األخر . -1
  مصاغها داخل ال ار  اإلفري ية.  ناطع الدوت االستعمارية   -2
  إفالا الذنيسة إماب اغضار  الور ية. -3
   ايايد الوعي اإلسالمي لد  مسلمي ال ار  اإلفري ية. -4
 .80ها ص 1415مجاد  األوىل  81ان ر البيان عدد  -5
 ها.1418رجب  119ان ر مؤمتر ال بيبة   جنرا / إ و إسالب إمحد عبد هللا / البيان عدد    [81]
 ومة هلق التوصيات:   [82]
الادوت داخاال اغضااار  الور ياة وخاصااة  ااد دوت إورجن  ( علاى الواارأ إن يساعى إىل  عاااون إوثاا  واحتااد  ااد1

 ودوت إمريذا ال مالية.
( ضرور  السعي لدم  أر  إورجن وإمريذا ا نو ية الال ينية   التمع الور ، ألن هالق الادوت متلاك ث افاة 2

   ريبة مة ث افة الورأ.
  جنن.( السعي للدعو  واغفاة على عال ات  عاونية إوث  مع روسيا واليا3
  ( منع  طور الصراعات احمللية داخل اغضار  الور ية إىل صراعات كبري .4
  ( اغد مة  وسع ال و  العسذرية للدوت اإلسالمية والذنفوأوسية.5
( التوساااع    فااايري ال اااو  العساااذرية الور ياااة واغفااااة علاااى التفاااو  العساااذري   أااار  وجناااوأ غااارأ 6
  آسيا.
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  راعات  د الدوت اإلسالمية والذنفوأوسية.( استوالت االختالفات والص7
  ( دعم ا ماعات   اغضارات األخر  الح  تعاقف مع ال يم واوصار  الور ية.8
(   ويااة اوؤسسااات الدوليااة الااح  عذاا  ومتاانف ال اارعية للمصااا  وال اايم الور يااة للاادعو  و اااركة دوت غااري 9

  غريبة   هلق اوؤسسات.
 د  ال صري:هلق التوصيات على او

إماا علاى اوااد  الطويال فاا ن الادوت الاح  نتمااي إىل وضاارات غااري غريباة ساوف  سااتمر   احملاولاة لل،صااوت 
علااى ال ااور  والت نيااة واوهااارات واألجهاااي  واألساال،ة واا   ذااون دوال  ودي ااة، وسااوف حتاااوت إيضااا إن  وفاا   ااد 

ذرية واال تصاادية م ارناة جنلوارأ ساوف  اايداد، ولاللك الت،دين وال  افات وال يم واحمللية، ودلا ف ن  وصا العسا
علاى الوارأ إن يذيااف هالق اغضاارات الااح ساوف  صاابف  وصاا  ريباة مااة  او  الوارأ، ولذااة  يمتهاا ومصاااغها 
 تلف  درجة كبري  عاة الوارأ، وهالا يتطلاب ماة الوارأ إن حيااف  علاى  و اا العساذرية واال تصاادية الضارورية 

ب إيضااا إن يطااور الواارأ فهمااا العمياا  لالف اضااات الدينيااة والفلساافية الااح   ااف عليهااا غمايااة مصاااغا، ويتطلاا
  لك اغضارات وينبوي معرفة الطر  الح ير   ا الناا    لك اغضارات مصاغهم اللا ية.

ص  1414رجااب  71إمحااد حمماد العيسااي البياان عاادد  -ان ار  ااراق  ن دياة وفهااوب  صاادب اغضااارات /د
89. 
دفعااا  هاااااتن الصااادمتان ال اااديداتن  آنتاااوين هاااار لي  رناااي  حتريااار الاااالت الفرنساااية إىل  اااد ي     [83]

، وضااامنية إويااااان الن ااار   إوضااااع اوسااالمد   إورجن و وجاااا رساااالة حتليرياااة لل،ذوماااات الور ياااة صااارحية إويااااان
إخر ،  ا  اق جنلتوسع والبعن اإلسالمي   إورجن واألخطاار النامجاة عاة وجاود األعاداد اوتاياياد  ماة اوهااجرية 
اوسلمد   الدوت األور ياة. وجاد  هاار لي  إن عادد اوسالمد    ريطانياا ي ادر  لياون ونصاف، و  فرنساا ماة 

مليون مسلم، غالبيتهم مة األ راد جنإلضاافة إىل ماناة  1.9ال ي ل عة ماليد، و  إوانيا هناد ما  3 – 2.5
مليااون ياادخل مع مهاام  1.7وثالثااد إلااف عاار ، ومانااة إلااف مااة مساالمي البوساانة. و  إيطاليااا مااا ي اارأ مااة 

إليهااا  تأأااري  سااياوية مث يب ااون هناااد. و   لجيذااا مااانح إلااف مهاااجر مااة  ركيااا ورااات إفري يااة، إمااا   هولناادق 
إلااف مساالم مااة اوواارأ و ركيااا وسااوريناب. وجااد  هااار لي  إنااا علااى الاارغم مااة إن غالبيااة العمالااة  285فهناااد 

اوسالمة    ريطانيااا عمالااة غاري ماااهر  فاا ن نسابة عاليااة مااة هالق العمالااة   ااول وظاانف مهنيااة. ووجااد  هااار لي  
هااا أاااعانر اإلسااالب، وساااتمانة   إيضااا  إن   فرنسااا ووااادها مااا ي اااارأ مااة إلاااف مسااجد وطاوياااة صااال    ااااب في

 ريطانيا يتل ى فيها األقفات اوسلمون  عاليم ال رآن و عتة مراكاي جتمعاات للمسالمد. وصالة اوسالمد.  اوقنهم 
األب ا  ن طع، وما حيدك   هلا الوقة مة وركات إسالمية و عن إساالمي يا دد صاداق  اد هاؤالق اوهااجرية 

 إىل العاا األور .
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 .36/ص  63إمحد إ راهيم خضر / البيان عدد  –الة عدانية ضد اوسلمد   إورجن/ د ان ر رس
إطعجاا  هاالق اغ ااان   هااار لي  لذااة الاالي إفايعااا هااو إن هااؤالق اوهاااجرية  ااد  ،ااوا   إدخااات    [84]

وعت ااات واألعااراف اإلسااالمية إىل التمعااات الصااناعية الور يااة، وخ ااي إن  تخلااي هاالق التماعاا  عااة  يمهااا ا
وإعرافهااا، وإن  ضااع لل اايم واوعااايري اإلسااالمية، داالا ف ااد ن اار إىل: وا عااة الفتيااات اوساالمات الاا الك علااى إهنااا 

احمل ااو  جنلعااداق ل ساااالب –ا الت،ليريااة سااا  ة خطااري   ناالر  مذااان واادوك ولااكك داالا وجااا  هااار لي  رسااالت
 إىل اغذومات الور ية متضمنة ما يلي: -واوسلمد

إوال: حماولااة إ ناااع اغذومااات الور يااة ان اوهاااجرية اوساالمد  ااد يتسااببون   م اااكل مساات بلية  ااد الاادوت 
 جر  العمالة ال كية الاياند .األور ية واستدت   حماولتا هلق جنوتجاج فرنسا على  ون  سبب   جيع األوان د

ثنيا: حماولة إ ناع اغذومات الور ية ان مطالب اوسلمد ك ري ومتعدد  ويصعب الوفااق  اا وإهناا  ساري ضاد 
 إي اع ووركة اإلنتاج الصناعي اغدين وضد  و اغيا  الور ية.

ي الاالي ميذااة إن يلعااا اوساالمون   ثل ااا: حتاالير اغذومااات الور يااة مااة اآلثر البعيااد  اوااد  للاادور  اوتنااام
اغيا  السياسية الور ية خاصة  عد وصودم على جنسيات البالد األور ية، وو  التصوي    االنتخاجنت احمللية 

 والعامة.
را عاااا: حتااالير اغذوماااات الور ياااة ماااة  اياياااد نفاااوو اغذوماااات اإلساااالمية عليهاااا اساااتنادا إىل وجاااود األ لياااات 

 ة  سرأ اغركات اإلسالمية إىل إورجن  سبب جو اغرية الساند   الورأ.اإلسالمية فيها، وم
خامسا:  نبيا اغذومات الور ية إىل إهنا مهما استجا   وطالب اوسلمد ف هناا ساي لون منفصالد متمياايية 

 غري منسجمد مع التمع األور ، ولذة يذون والؤهم دلا التمع مطل ا.
ألور يااة مااة خطااور  الرضااو  وطالااب اوساالمد، وخاصااة مااا يتعلاا  منهااا  وضااع سادسااا: حتاالير اغذومااات ا

اواارإ ، واعتبااار ولااك صدياادا ل اايم التمااع الواار  و اادرا للتعصااب فيااا مااع التنديااد الضاامين اوتذاارر  و ااف الااوطير 
ل هااالق الفرنساااي ماااة الفتياااات اوسااالمات الااا الك او اااار إلااايهة، واساااتوالت  لاااك الوا عاااة إلظهاااار صاااعو ة  عامااا

 اغذومات مع اوسلمد اولتايمد  ع يدصم.
سا عا: حتلير اغذومات الور ية مة الدور اللي  لعبا اوساجد   إورجن، ومة  نامي هلا الادور وأتثاريق علاى 
اغيا  السياسية   الورأ، ولف  انتباق هلق اغذومات إىل خطور  ا طب الدينية الح  ل اي   هالق اوسااجد، 

 إىل ضرور  فرط الر ا ة عليها.والدعو  
 .36/ ص 63إمحد إ راهيم خضر البيان عدد  –ان ر رسالة عدانية ضد اوسلمد   إورجن/ د 

 .92ها ص  1413مجاد  اآلخر   58ان ر البيان عدد    [85]
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ي ااوت إوااد اوفذاارية الفرنساايد وياادعي  فرانسااوا  ورجااا : إن هاالق اغركااات اإلسااالمية  ساابب لنااا    [86]
 ا نون ألهنا  ؤوينا   الصميم.

ال  لااك اوتذااار الن اااب الرمااايي، إننااا لساانا الووياادية  ل ااد إجااةوان علااى إن ناادرد اغ ي ااة الااح   ااوت: إننااا
وهال هالا التواري   –اللي ميذة إن يتعاملوا مع األمور الذونية فهل صار ميايان ال و  يتوري   هلا الات؟ هنم 

صااغنا؟ واإلجا ااة قبعاا:  ال  ويضاايف  فرنساوا  ورجااا  إىل ولاك  ولااا لذاة إوا كنااا نف اد اوتذاااران دالق األمااور 
ل يتعد علينا إن نواجا ولك جنلتدخل   العمليات الح  اتم   حميطناا وماة وولناا، إنناا  اللك نار  عاداوات فه

 إك ر.
إ رياال  6ان اار رؤيااة جديااد  للاادية اإلسااالمي للذتاااأ  رو ااة راياا     حتلااة  لااوا إ لااوا  الصااادر    

 ب.1993
 .95ها ص 1414ر يع اآلخر  68 واسطة البيان عدد 

 ها.1413رمضان  61ان ر البيان عدد    [87]
ب ماااؤمتر م اااا ا، وكاااان هااالق اوااار    مديناااة اساااطنبوت ال كياااة، الاااح كانااا  1994يونيااو عااااب  10،  9  

ون وطيااارا للخارجياااة والااادفاع جنلااادوت الور ياااة   اجتمااااعيد عاصااامة للخالفاااة اإلساااالمية، وأاااارد   اواااؤمتر إر عااا
منفصاالد، ضاامة األوت حتلاا  وطراق ولااف األقلسااي، وضاام ال اااين حتلاا   عاااون رااات األقلسااي، الاالي يضاام  
كافاة الاادوت األور ياة ال اار ية، والور اة، وأااارك  فياا روساايا إيضااا، وكاان حمااور االجتمااع ياادور ولاو وضااع خطااة 

ادب الاالي ميذااة إن يواجااا العاااا  عااد انتهاااق اغاارأ البااارد ، و ذااررت جلسااات االجتماااع  ااد وواجهااة ا طاار ال اا
الوطراق إعضاق اوؤمتر، مث كلف إمد عاب اغلف  سا  ا  ويلي كالوا    ذل ر ي  عاداد ور اة عمال لل،لاف 

  تضمة كيفية مواجهة اود اإلسالمي إو  األصولية اإلسالمية .
فيما يبدو  إىل إن  األصولية  هي إكة خطر يواجا اغضار  الور ية، و  إنا  ات وخلص  ويلي كالوا   

ب:  إن األصولية خطري  كماا كانا  ال ايوعية، ونرجاوكم إال 1994فةاير  2للة  طيتون   األوانية الصادر    
ل على نفساا   للوا مة أأن هلا ا طر  وإضاف:  إن ولف األقلسي هو إك ر مة حتالف عسذري، ف د إخ

إن يدافع عة اوبادئ األساسية لل،ضار  الور ياة   و اات   وادين آخار ن ار ا حتلاة  اإليند نادن   الةيطانياة: 
 إن ا طار األصاو  اإلساالمي هااو ماة إهام الت،ادبت الااح  واجاا الوارأ  عاد  فذااك االحتااد الساوفيح والذتلااة 

 ح  واجا ولك النوع مة الصعوجنت .ال ر ية  و ات:  مة واجبنا إن نتعاون مع الدوت ال
رمضاااان  97عااااب هااال انتهااا / عباااد العاييااااي كامااال ان ااار البياااان عااادد  900ان ااار اغاااروأ الصاااليبية  عاااد 

 .80ها ص 1416
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ورو ياون وكار  إخار  ال  لاو ماة الادالالت التار ياة، ليع ادوا منل سنوات  ليلة خل ، اختار األ   [88]
فيها. إسبانيا إيضا. مؤمتر مدريد، وكان   وكر  مرور مخسئة عاب على س وي األندل   ومعلوب إن هلا اوؤمتر 

  د دأن  فيا اورولة اغا ة إلس اي اواييد مة أ ي ات األندل .
رمضاااان  97نتهااا / عباااد العاييااااي كامااال ان ااار البياااان عااادد عااااب هااال ا 900ان ااار اغاااروأ الصاااليبية  عاااد 

 .80ها ص 1416
يوساف اغساة/ عارط إمحاد عباد العاييااي إ او  -ان ر البعد الاديين   السياساة األمريذياة/ أتلياف د   [89]

 111ها ص 1412ر يع األوت  43د عامر/ البيان عد
رجاااب  71إمحاااد حمماااد العيساااي البياااان عااادد  -ان ااار  اااراق  ن دياااة وفهاااوب  صاااادب اغضاااارات /د   [90]

 89ص  1414
رجاااب  71إمحاااد حمماااد العيساااي البياااان عااادد  -ان ااار  اااراق  ن دياااة وفهاااوب  صاااادب اغضاااارات /د   [91]

  89ص  1414
ندوساااية   ادنااد وغريهاااا كمااا  نت اار الدبناااة البوويااة   ادناااد والياااجنن والصاااد  نت اار الاادبانت اد   [92]
 وغريها

حممااااد األع مااااي. وان اااار ادنااااوا والساااايخ حممااااد  -ان اااار دراسااااات   اليهوديااااة واوسااااي،ية وإدبن ادنااااد /د
 عبد هللا الي،ي. -ال باين. وان ر اوسلمون   الياجنن

 اوسجد البا ري:   [93]
 وضاف إيياة اوساجد وصاراع اوسالمد واساتما تهم   الادفاع عنااك  -الضا،ية–لعل رولة   اتريخ اوسجد 

ساالمي   ادناد الالي ألهنا ا  ذة معركة ونع هدب ويطان ووجار  اوبىن ولذنها حماولة ل   اق علاى الوجاود اإل
 يتهدد يوما  عد يوب مة  بل اوتعصبد ادندوا:

 اين اوسااجد علااى إيادي مااري جن ااي ماة ساااللة البااا ري. ا هت وكار وولااد  إلااا     1529 – 1528 -
 ب وين  دإت فتنة اإلنذلياي ا ديد    ادند.1875مو ع اوسجد   إي مة اوراجع إو الوثن  و  العاب 

  هاجم ادندوا اوسجد وهدموا إود   با ا ومدخلا الرني . ب1934 -
ب إدخل ادندوا إصناما  ل لا راب  وإعلنوا استعاد  اوذان مة اوسلمد و دؤوا ي ااركوهنم   1949 -  

  استخداب اوسجد.
  مة إكتو ر . 7هذتار مة الو ف احمليو جنوسجد   2077ب صادرت اغذومة ادندية 1991 -  
ماااة إكتاااو ر  إصااادرت احملذماااة  ااارارا  عاااادب البنااااق علاااى األرط اوتنااااطع عليهاااا واحمليطااااة  25 1991 -  

  جنوسجد.
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  مة مايو  البدق سفربت ووت اوسجد كأساا لبناق وانو اوعبد. 19ب  1992 -  
  مة يونيو   رار احملذمة  و ف اغفربت. 13ب  1992 -  

  فهي كالتا :إما الل، ات األخري  مة عمر اوسجد 
  مة يوليو   وصل إىل ا فا  مع رجل الدية ادندوا  غل او ذلة سلميا  . 23ب  1992 -  
  جندي غماية اوسجد. 15000مة نوفمة  وصوت  23ب  1992 -  
  مة اوتطرفد حي دون جهودهم   إيودب. 100000ديسمة   2ب  1992 -  
  غماية اوسجد. -وهم نوا  ا يو ادندي–السوداق  مة ديسمة  وصوت  ال طو 3ب  1992 -  
ماة ديسامة  الوعاد  عاااد  6ب  1992-ماة ديسامة   ادمري اوساجد  ادمريا كاامال.  6ب  1992 -  

   ناق اوسجد.
  مة ديسمة  م روع وذومي ي     ناق اوسجد، ومعبد   نف  اوذان . 12ب  1992 -  
  اوعبد ادندوسي وإغال  ملف اوسجد.ب  مارا وإ ريل :  ناق 1993 -  

 58ها ص  1413وو ال عد   63ان ر البيان عدد 
 1412ر ياااع األوت  43ان ااار الصاااراع اغضااااري   ك ااامري/ إمحاااد موفااا  طيااادان/ البياااان عااادد    [94]
 89ها ص  األوت

إن قبيعاااة انتهااااد و اااو  اإلنساااان ضاااد  مسااالمي الروهنجاااا  األ لياااة ال يوجاااد لاااا م يااال   العااااا، وجنعتباااار 
السلطة    ورما  عتن  دبنة إخر   تلفة عاة دبناة  الروهنجاا  و ادافع سياساي حمساوأ جيادا : فا هنم يعرضاون 

هاكات و و  اإلنسان  واسطة الن اب الباورمي  الروهنجا  لصنوف مة التعليب غري اإلنساين، دعنا نلخص انت
 مة كافة النواوي:

و  اغيا : لي  هناد إمان غيا   الروهنجا  اوسلمد    إركان ك وين ي تل اوواقة  الروهنجاا     -1
إي و  ، و  ذل اعتباقي إما  واسطة العسذريد البورميد، إو اولي يات، إو عماالق آخارية منفالية لل اانون 

  حماكمتا، ي تل اوئات مة اوسلمد كل عاب دون اللجوق لل انون. دون
و و  اولذية: األراضي، وسدود الرو يان، واواأاية، واو است التجارياة اوملوكاة للمسالمد صاودرت  -2  

 صاااور  غاااري  انونياااة، و  ا اااتالع جااالور مساااتوقنات اوسااالمد، وإن ااااق  ااار  جدياااد  للباااوويد ماااة  بااال الن ااااب 
  م.اغاك
و ااو  محايااة ال اارف: لااي  هناااد إمااة غمايااة أاارف اوساالمد    إراكااان ، وال يهاام مااد  مذانااة  -3  

ووضاع اوسالم وأتثاري  عليماا وأخصايتا و ديناا... إ ، فاا ن أارفا وكرامتاا حتا  رمحاة السالطات البورمياة، وياان 
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وحتر  غي علماق الدية و نهك يضرأ األفراد اساليب وو ية، وين لون   مجاعات إىل موا ع عمل السخر ، 
  إعراضهم.

و ااااو  ا صوصااااية:   إي و اااا . سااااواق   وضااااف النهااااار، إو   ساااااعات اللياااال.  ااااداهم ال ااااوات  -4  
البورمية مساكة اوسلمد  نواب سيئة، مة سر ة، وعادب مراعاا  ل ارف وورماات النسااق، وا تيااد إصا،اأ اوناايت 

  لالستجواأ.
ال خصاااية: يتعااارط اآلالف ماااة  الروهنجاااا  لالعت اااات االعتبااااقي كااال عااااب و اااو  محاياااة اغاااربت  -5  

 دون إ داق إي سبب إو صم ر ية، وهناد إأخاص   اعت ادم منل ع ارات السانوات مضا  دون حماكماات، 
  وما طالوا   السجون و  اآلن.

ال لام وانتهااد  و  االوتجاج ضد ال لم: ال  وجد حمذمة ميذة ل خص ما االوتجااج إمامهاا ضاد -6  
العدالاة، وإن عمااالق  نفياال ال ااانون موجهااون  صاافة خاصااة ومارسااة التفر ااة العنصاارية وظلاام اوساالمد، إن اوساالم 
او لوب عندما ي دب أاذو     فار ال ارقة يتعارط هنااد للضارأ اواة  لتجرناا علاى ا ااو م ال هالق ا طاو ، 

  و د  سند إليا إي صمة طورا و تاان. 
ورية التعبري: مينع مسلمو  الروهنجا     إركان  متاما مة التجمع إو التعباري عاة رإيهام، كماا ال  و  -7  

يساامف داام جنلن اار، وال ميذاانهم التعبااري عااة إوضاااعهم لوسااانل األخبااار العاويااة، فضااال  عااة إهنااا  نوعااة متامااا  مااة 
  دخوت  إراكان .

ن ماة  ارساة إ ساو واجباات ديانهمك ويان مينعاون إداق و   ارسة الادية: حيارب  الروهنجاا  اوسالمو  -8  
فريضة اغ ، وحي ر عليهم و ف األضاوي، كما حي ر إل اق اوواع  الدينية، كما إن العاملد جنغذومة يذرهاون 
  على اال ناق لعلم الدولة، وهو ما ينا ري الدية، وإوا ا يلعة إود منهم دلا اإلجراق: يفصل مة العمل فورا .

اغ ااو  إماااب العدالااة: جاارانم م اال االغتيااات والساار ة  ر ذااب  ذاال وريااة   واا  اوساالمد دون م ااوت  -9  
  مر ذبيها إماب ال ضاق، وسياسية الن اب الر ية  نص  عدب منف  الروهنجا  اغ و  إماب ال ضاق.

ماااة  ااااوفري وااا   اااوفري الضااااروربت األساساااية للعاااايو: حيااارب مساااالمو الروهنجاااا  ااااا  إراكاااان  عماااادا  -10  
الضروربت االساسية مة إجل اغيا ، م ل: الولاق، واللباا، والرعاية الصا،ية، والتعلايم.. ا ، ويان يتعرضاون 

  لتفر ة عنصرية خطري .
مجااااادي األوىل  93ان اااار صااااور انتهاكااااات و ااااو  اإلنسااااان    ورمااااا/ األسااااتاو حممااااد علااااي/ البيااااان عاااادد 

 66ص 1416
 ب.14/4/1990التامياي    [95]
 .85ها ص  1413وو ال عد   63ان ر البيان عدد    [96]
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 .85ها ص  1413وو ال عد   63ان ر البيان عدد    [97]
وان ار فيماا يتعلا   اا  582 – 575  ان ر دراسات   اليهودياة واوساي،ية وإدبن ادناد الذاة    [98]

 تعااارط لاااا األ لياااات اإلساااالمية   عااادد ماااة دوت العااااا كتااااأ /م وماااات السااالم و ضااااب العصااار  اااد الن رياااة 
 والتطبي  /د علي  ة عبد الرمحة الطيار.
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