
 خالل القرن الرابع عشر اهلجري واملكائد الدولية العامل اإلسالمي
 فتحي يكن

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
ُم َيِكيُدوَن َكيدا    ِل الَكاِفرِيَن أَمِهلُهم ُرَويداَ   َوأِكيُد َكيدا    إَّنه  .َفَمهِ 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 توطـئـة
  إايه, خملصني له الدين ولو كره الكافرون.احلمد هلل الذي ال رب سواه, وال نعبد إال

الكالم عن املكائدد واملدمامراا الدع ضعدر  إلدا اكسدالم كدالم اويدل وعدا. ومتردع .. فتداري  
اكسالم حافل ابملواجهداا ييهده ويدني أعدائده واملكيددين لده واملتدلمرين عليده.. و  كدل مدر  كدان 

 اكسالم خيرج مهتصرا عاخما..
راب  ضدد التدلمر الدويف    جةيدر  العدرب فانتصدر اكسدالم لقد خا  اكسالم حد ❖

 واَّنةمت الويفهية..

وخددا  اكسددالم حددراب  ضددد التددلمر اليهددوقي مددن يدد   يهقددا  ويدد  اله دد  ويدد   ❖
  ريظة ويهوق خيرب, فانتصر اكسالم واَّنةمت اليهوقية..

وخددددا  اكسددددالم حددددراب  ضددددد التدددددلمر الصددددلي    ال مددددو  وح ددددني, فانتصدددددر  ❖
 الم وسق ت الصليبية.اكس

وخدددا  اكسدددالم حدددراب  ضدددد التدددلمر ا,وسدددي   القاقسدددية, فانتصدددر اكسددددالم  ❖
 وسق ت ا,وسية..

إن اكسدالم قيددن احلدن ومددهه  احلددن, و دراعه مددا البااددل  درا  حتمددي أيدددي  ❖
عدعاره بيدل نقددذق ابحلدن علدط البااددل فيدمهده فدق(ا  ددو اا دنق ب  دل جددا  احلدن وا ددن 

 ان ا و اق.الباال إن الباال ك

إن اكسدددالم قيدددن العدالدددة ومدددهه  العدالدددة وامل ددداوا  و دددراعه مدددا الظلدددم  دددرا   ❖
حتمي وأيدي ععاره ب الهدا  سواسدية كنسدهان املردو الواحددق ب ال ف دل لعدر  علدط 

 أعجمي وال ألييض علط أسوق إال ابلتقوىق بإن أكرمكم عهد هللا أضقاكمق.
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راعه مدددا العبوقيدددة  دددرا  حتمدددي إن اكسدددالم قيدددن احلريدددة ومدددهه  احلريدددة, و ددد ❖
 وأيدي ععاره بمىت استعبدمت الها  و د ولدهتم أمهاهتم أحراراق.

إن اكسدددالم يدددن العدددة  والكرامدددة ومدددهه  العدددة  والكرامدددة و دددراعه مدددا ال دددع   ❖
 واخلهو  والذل والركو  حتمي وأيدي ععاره ب وهلل العة  ولرسوله وللمممهنيق.

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ةمقدمـ  

لقددد عدددهد القدددرُن الرايدددا عردددر اإلجدددري كددداوالا ومدددمامراا ومكائدددَد ال ُ صدددط عددددا  وال ضقددددُر 
ضخامة  وعراسة, استهدفت الق اَ  علدط اكسدالم وضركيدَا امل دلمني, ومصداقرَ  وَّندَ  خد اِا 

 العامل اكسالمي ومقدراضِه..
ا, واحلرُب العرا ية االيرانيدة, والهدةو وما الق ية الفل  يهية وض وراهُتا, واألامُة اللبهانية وضفاعالهتُ 

 الروسي ألفهان تان, وغ  ا إال حلقداا   م ل دل التدلمر علدط اكسدالم والعدامل اكسدالمي..
ال ميكههدا ادال أن حنصدي كافدة املكائدد واملدمامراا  –كدوق الصفحاا  –وحنن   كتايها  ذا 

, إال أنهدا سدهتهاوُل يعدون هللا أيدرا  دذه الع ضعر  إلا اكسالم وامل لمون خدالل  درن مدن الدةمن
 املمامراا وأكثَر ا أيفرا  علط اكسالم كعقيد  ومهه , وعلط امل لمني كوجوق..

 ونقصد ابلقوى العاملية, القوى العاملية الثالث:
الردديوعية بأو اكمربايليددة  -3الصددهيونية العامليددة    -2الصددليبية بأو اكمربايليددة الهرييددةق    -1

 ق.الرر ية
ولكن  بل البد  ابستعرا   ذه املمامراا, ال يد من اكعار  إىل أن الكيد لإلسالم مل يتو   

يريددون لي فودوا ندور  (حلظة واحد  من حلظاا التداري  مهدذ العهدد الهبدوي وحدىت  دذه اللحظدة 
 . )هللا أبفوا هم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون

أم  (ملكائددد, ويدديفقق   املددا  ددول العةيددة ا بدددار وعلددط  ددرس اكسددالم العظدديم كانددت ضددتح م ا
يريدددون كيدددا فالددذين كفددروا  ددم املكيدددون. أم إلددم اإلددةع غددُ  هللا سددبحان هللا عمددا يرددركون. وإن 
دددفا مدددن ال ددما  سدددا  ا  يقولدددوا سدددحابع مركددوم. فَدددَذرا م حدددىت يال ددوا يدددوَمهم الدددذي فيددده  يَدددَروا ِك ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



عددديوا وال  دددم يُهصدددرون. وإن للدددذين  لمدددوا َعدددذااب  قون ُيصدددعقون. يدددوم ال يُهددد  عدددههم كيدددُد م 
(لددَ,, ولكددنه أكثددَر م ال يعلمددون. وا ددرب حلكددم ريدد, فقندد, أبعيههددا, وسددب  امددد ريدد, حددني 

ه وإقابَر الهجوم  . 49 – 42ال ور  )ضقوم. ومن الليل ف بحا
الكبدد ق ويعدد: فقددد كانددت ندوا   ددذا الكتدداب كاضدر  أ يمددت   ب اعددة يدو امل ددجد املهصددوري 

مبديهددة اددرايل , ق أحلقددت يددا يعددض اايقاا وإضددافاا, سددائال هللا ضعدداىل أن  قددن يدده الهفددا 
 ويكت  األجر, وهللا امل تعان..

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  )فقتلوا أولياء الشيطن إن كيد الشيطن كان ضعيفا  (

 منهج البحث:
 حملة عن العامل اكسالمي بمقدراضه ويفرواضه وسكانهق. ❖

 مكائد الصليبية علط العامل اكسالمي. ❖

 مكائد الصهيونية علط العامل اكسالمي. ❖

 مكائد الريوعية علط العامل اكسالمي. ❖

 امللحن الواثئقي. ❖

 
 

 الفصل األول
 حملة عن العامل اإلسالمي

 سكانه           .           ثرواته         .        مواقعه
 امل لمون مخ  سكان العامل ❖

 ريا م احة الكر  األرضيةويالق م  ❖

 العامل اكسالمي األول   انتاج الق ن وامل اط ❖

 العامل اكسالمي األول   البيفول ❖

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 ددد إن العدددق اكلددان ل ددكان العددامل اكسددالمي  1400ضقددول اكحصددا اا املتددوفر  حددىت عددام 

ا احلجدم ق مليون ن مة.. خبالق األ لياا املتفر ة غد  (ا850ق إىل ب800ييفاوس ما يني ب
 والع ضعيش   قول غ  إسالمية أو خارج العامل اكسالمي..

ق مليدددددون ن دددددمة أو مدددددا يةيدددددد عدددددن يفلثدددددي سدددددكان العدددددامل 550وضقدددددول اكحصدددددا اا أن حندددددو ب
اكسدالمي يعيرددون    ددار  اسدديا وأن عدددق الددول اكسددالمية امل ددتقلة    ددار  اسدديا حددىت ا ن 

 ية الداخليددة   ا دداق ا مهددورايا ال ددوفياضية..قولددة.. خبددالق ا مهددورايا اكسددالم 21 ددي 
 27ق مليون ن مة من سكان العامل اكسالمي   أفريقيدا   300إىل  250ويعيش ما يني ب

 % مددددددددددددددن سددددددددددددددكان أفريقيددددددددددددددا كلهددددددددددددددا..60قولددددددددددددددة م ددددددددددددددتقلة وميثددددددددددددددل امل ددددددددددددددلمون حنددددددددددددددو 
 داراا أورواب  فق(ا أضفها إىل سكان العدامل اكسدالمي, امل دلمني املقيمدني متفدريقني كن ليداا  

واألمريكتني واملهاان األخرى و ي أعداق ال يتوفر اكحصا  الد ين إلا حىت ا ن.. فقنه ميكدن 
 أن ضصل القوى البررية اكسالمية   العامل لهحو أل  مليون م لم.

و ددذه القددوى حنثددل حنددو مخدد  سددكان الكددر  األرضددية أبكملهددا وم دداحة اليدداي  الددع ي ددي رون 
الكدددر  األرضدددية و دددذا يبدددني مددددى اكمكددداها الكامهدددة   حدددوا   دددذه القدددوى عليهدددا ضبلددد  ريدددا 

 اكسالمية وخ ور  وضرور  استهالإلا واكستفاق  يا..
ميلد, العدامل اكسدالمي إمكداها ضدخمة مدن عها در القدوى اك تصداقية و دي الثدرواا الةراعيدة 

 عاملة..واحليوانية واملعدنية وخاماا الصهاعة.. ابكضافة إىل األيدي ال
والض ا  وضهو  املهاان الع يرملها العامل اكسالمي فدقن األراضدي الةراعيدة يده عظيمدة االمتدداق 
واخلصوية و  عد  مهداان مهاخيدة خمتلفدة جيدا اعدل احملا ديل متهوعدة ووفد  .. ولكدن حدىت ا ن 

إمكانيددداا  ال اال مددرقوق الةراعددة   العددامل اكسدددالمي مهخف ددا ابلقيددا  إىل مددا يتدددوفر فيدده مددن
لعدم الو ول إىل العهاية الكافية واالستخدام ا ن احلديث.. ولذل, جند أن مرقوق الكيلوميف 

ق اها .. ييهما مثيله   الدامنر  يصل مرقوقه إىل 70املريا من األر  الةراعية   سوراي مثال ب
 ق ان.200ق ان و  فرن ا ب300ب

لة اكسددددتهالل الكامددددل.. كمددددا ميلدددد, العددددامل و ددددذا يوضدددد  أن اكمكدددداها املتددددوفر  غدددد  م ددددته
 مليون رأ  من األيقار واألغهام واملاعية.. 375اكسالمي حنو 
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 ولكن اكمكاها متوفر , ورغم عدم اكستهالل الكامل فالعامل اكسالمي يهت  حاليا   
% مدددن إنتددداج 99% مدددن إنتددداج ال دددكر و 10% مدددن اكنتددداج العددداملي للقمددد  واألرا و 15

% وجدددوا اإلهدددد 80% وخنيدددل الةيدددت 48كمدددا يتفدددو.   إنتددداج الكددداكو فيهتددده  مهددده التمدددر..  
% .. و و انتاج ضدخم 80% وامل اط 75% وا وا 43% والق ن 30% والةيتون 35

 ياسدددا إىل وسدددائل اكنتددداج املتخلفدددة. و تدددل العدددامل اكسدددالمي يدددذل, املرضبدددة األوىل   العدددامل   
تمر واملركة الثاين   إنتاج القم  والةيتون.. واملركة الثالدث   إنتاج الق ن والكاكو وامل اط وال

 إنتاج  ص  ال كر وعدق من الهالا األخرى.
أما من حيدث الثدرواا املعدنيدة فهصدي  العدامل اكسدالمي مههدا وفد  جددا.. و تدل املرضبدة األوىل 

هيددددة % واملهج40% والكددددروم 56% والقصدددددير 60يددددال مهدددداا    عدددددق مههددددا مثددددل الددددهفو 
% و دذا مدن حيدث اله دبة إىل اكنتداج اكلدان 23% ويوك يت األلومهيدوم 25والفوسفاا 

  العامل ولكن له املرضبدة األوىل يدني ا,موعداا املهتجدة.. مدا األخدذ يعدني اكعتبدار أن الثدرواا 
 املعدنية مل ض تهل يعد   العديد من الدول اكسالمية..

يدددددي العددددامل اكسددددالمي إمكانيددددة  ائلددددة السددددتخدامها   و ددددذه الثددددرواا املعدنيددددة ض ددددا يددددني أ
 هاعاا حديثة يدال من بضصدير ا خامق و ذا يت ل  إ امة  اعد   هاعية ضكهولوجية و دي 
   ال ريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ا ن إىل أن  خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ مكاَّنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا..
وضت دد  أةيددة  ددذه اكمكدداها اإلائلددة وال ا دداا املتددوفر    العددامل اكسددالمي, خا ددة مددن  ددذا 

فريددد الددذي  تلدده    لدد  العددامل, إ( يددريو يددني القدداراا القدميددة الددثالث اسدديا وأفريقيددا املو ددا ال
وأورواب ي در. املوا ددالا البحريددة وا ويددة مدا  دداراا العددامل ا ديددد فيكداق ال يوجددد خددو اددري 
أو جدوي   العددامل إال وميدر   العددامل اكسدالمي فهددو ملتقددط ادر. العددامل و ارضده وانتقدداالا مددواق 

ا ددة كددالبيفول واملددواق اخلددام الددع  ددي عصدد  الصددهاعاا احلديثددة   الدددول املتقدمددة. و ددذه ال 
األةيددة القصددوى إلددذا العددامل مددن حيددث املو ددا وال ددر. ووفددر  اخلامدداا,  ددي الددع جعلتدده م مددا 
الدددول الكددربى وصددال  ددراعاهتا و دددق سددي رهتا.. والددع  مددل أن نكددون  ددد و ددلها مددن القددو  

   مدددددددددددددددددددددا اعلهدددددددددددددددددددددا ن دددددددددددددددددددددا حددددددددددددددددددددددا لكدددددددددددددددددددددل ضلددددددددددددددددددددد, امل ددددددددددددددددددددداما..والدددددددددددددددددددددوعي واكقرا
فددق(ا ضركهددا  ددذا اكلددال وأرقه أن نتعددرق علددط عددي  مددن التفا دديل عددن كددل قولددة, فددقن (لدد, 

 ميكن أن جنده فيما يلي......
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 ُمقّدر ات الع امل اإلْسالمّي 
 أندوني يا: -

يصدل سدكاَّنا  أندوني يا  ي أكرب الدول اكسالمية ليعا  حاليا  من حيث عدق ال دكان.. إ(
ق مليددون ن ددمة.. و ددي لهوريددة ر سددية ضقددا جهددوب عددر. اسدديا, وضتددنل  مددن 140إىل حنددو ب
ق جةيددددر  مهترددددر  ابحملدددديو اإلهدددددي واددددر الصددددني واحملدددديو اإلدددداقي.. العا ددددمة 2000حددددوان ب

% ويقدوم أغلد  ا تصداق ا علددط 90بجداكر(ق وضصدل ن دبة امل دلمني   أندوني ديا أكثددر مدن 
ألرا والددذر  وامل دداط والردداي والتبدد . واسددتخراج يعددض الثددرواا املعدنيددة مثددل الةراعددة وخا ددة ا

يعدد  درا  عهيد   1949القصدير واحلديد واملهجهية.. و د هلت استقالإلا عدن  ولهددا عدام 
 يقياق  أمحد سوكارنو...

 األوىل إنتاجا لارا والقصدير   العامل اكسالمي..
 ابك تان: -

كددرب قولددة إسددالمية   العددامل مددن حيددث عدددق ال ددكان  بددل أن كانددت لهوريددة ابك ددتان  ددي أ
م..وضقدا  1971ضهفصل عهها ابك تان الرر ية وضعلن اسدتقالإلا ابسدم ب يدههالق  ق   عدام 

ق مليدددون ن ددمة يعدددد 80ابك ددتان   جهددوب غدددرب اسدديا ا ويصدددل سددكاَّنا حاليدددا  إىل حنددو ب 
% مددددن عدددددق ال ددددكان ..  92 انفصددددال يددددههالق  .. ون ددددبة امل ددددلمني فيهددددا ضصددددل إىل حنددددو

العا مة إسالم أابق ومن أ دم مددَّنا ب ال دور ق الدع عقدد يدا مدمحنر القمدة اكسدالمي الثداين   
م ..  اور ا غراب  إيران ومشاال  أفهان تان وعر ا  اإلهد وجهواب  ار عمان واحملديو  1974فرباير 

والق ددددددن والقمددددد  ويعددددددض  اإلهددددددي .. يقدددددوم ا تصدددددداق ا علدددددط اراعددددددة العهددددد  والرددددداي واألرا
الصدهاعاا الدع يددأا  خدذ قور دا   اك تصداق .. و دد كاندت ابك دتان جدة  مدن اإلهدد حددىت 

 يعد كفاس يقياق  كمد علي جهاس..  1947انفصلت عهها عام 
ً  للقم  والق ن   العامل اكسالمي.  الثانية انتاجا 

 يههالق  : -
صددددلت عددددن ابك ددددتان األم عددددام يددددههالق   ددددي لهوريددددة ابك ددددتان الرددددر ية الددددع انف

ق مليددون ن ددمة ..  دديو يددا اإلهددد  80م ويصددل عدددق سددكاَّنا أي ددا  حنددو ب  1971
غددراب  ومشدداال  وعددر ا  .. ومددن ا هددوب خلددي  البههددال .. ضصددل ن ددبة امل ددلمني فيهددا إىل 
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% من عدق ال كان . العا مة ب قاكدا ق ويقدوم ا تصداق ا علدط الةراعدة مثدل 84حنو 
ية وضةر  نف  احملا يل ضقريبا  .. وضتقدم فيها الصهاعة يدبو .. ويتجمدا ابك تان الهري

حاليا     ذه الدول الثالث ب أندوني يا وابك تان ويدههالق  ق يفلثدي عددق امل دلمني 
   قول  ار  اسيا اكسالمية امل تقلة كلها .. 

 الثانية إنتاجا  لارا..
 الصومال : -

علددط البحددر العددر  واحملدديو اإلهدددي  ددرب لهوريددة الصددومال ضقددا عددر ي أفريقيددا 
مددددخل البحددددر األمحدددر ا هددددو  ا  دددد ا مشدددداال  أريتددد اي وغددددراب  احلبردددة وكيهيددددا, 

م  1960وجهدددواب  احملددديو اإلهددددي وعدددر ا  البحدددر العدددر , أعلدددن اسدددتقالإلا عدددام 
 و لفدددددددت مددددددددن إ ددددددداق الصددددددددوماليني الربي ددددددداين واالي ددددددددان يعدددددددد اسددددددددتقالإلا..

% 99يفاليفة ماليني ن مة, وضصل ن بة امل لمني فيها إىل يبل  عدق سكاَّنا 
من عدق ال كان. ويقوم إ تصداق ا علدط الرعدي وضرييدة املاعدية واراعدة احلبدوب 

 والثمار.
يعدددد إسدددتقالإلا يب دددا سدددهواا االبدددت ابن دددمامها إىل جامعدددة الددددول العرييدددة 

 م العا مة بمقديروق .. 1973وأ بحت ع وا مهذ عام 
 نية اإلامشية:اململكة األرق -

اململكددة األرقنيددة اإلامشيددة ضقددا غددرب اسدديا,  ددد ا مشدداال سددوراي وعددر ا  العددرا. وجهددواب  اململكددة 
ً  فل دد ني.. يبلدد  عدددق سددكاَّنا حنددو مليددونني ونصدد  مليددون ن ددمة.  العرييددة ال ددعوقية وغددراب 

% مددن عددددق ال ددكان.. يقدددوم إ تصدداق ا علدددط اراعددة احلبدددوب 91وضصددل ن ددبة امل دددلمني اىل 
احلم دددددياا باملدددددوانق والةيتدددددون, واسدددددتخراج الثدددددرواا املعدنيدددددة املتدددددوفر  يدددددا مثدددددل الفوسدددددفاا و 

م.. ق احتلهددا  1948والبو(سدديوم. ضددمت إليهددا ال ددفة الهرييددة يعددد إحددتالل فل دد ني سددهة 
م مدددا أجدددةا  مدددن سدددوراي ومصدددر. حنكدددن امللددد, ح دددني يدددن 1967العددددو الصدددهيوين   حدددرب 

م.. العا ددمة عمددان 1958 انيددة عههددا وإعددالن اسددتقالإلا عددام اددالل مددن إجددال  القددواا الربي
 وأ م املدن الةر ا  وإريد والكر  والعقبة..

 اليمن ا هو : -
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لهوريدددة الددديمن الدميقراايدددة الردددعبية ضقدددا   ا هدددوب الهدددر  لردددبه ا ةيدددر  العرييدددة علدددط البحدددر 
قية ومدن الهدرب  دد ا الديمن العر  واحمليو اإلهدي.  دد ا مدن الردمال اململكدة العرييدة ال دعو 

مليددون  2الردمالية ومدن الرددر. سدل هة عمددان وجهدواب  البحددر العدر .. يبلدد  عددق ال ددكان حندو 
% مدددن عددددق ال ددكان.. ويقدددوم ا تصددداق ا علدددط 100ن ددمة. وضصدددل ن دددبة امل ددلمني يدددا اىل 

 اراعة احلبوب والق ن والتب  والتمور والنب وضريية املاعية...
ين ق االسدددددتعمار االجنليدددددةي إىل أن حصدددددلت علدددددط إسدددددتقالإلا عدددددام خ دددددعت للحكدددددم العثمدددددا

م وضدددمت إليهدددا إمددداراا ا هدددوب العدددر  وأةهدددا حلددد  وح دددر مدددوا وعدددحر ومكدددال 1967
 وييجان وجةر  مران ويرمي..

وان دددمت إىل ا امعدددة العرييدددة   نفددد  العدددام... العا دددمة عددددن وأ دددم املددددن مكدددال وا وادددة 
 واجنبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار والهي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة..

 عمان:سل هة  -
سل هة عمان ضقا جهوب عر. ا ةير  العريية علط البحر العر  وخلي  عمان ومددخل اخللدي  
العر . و د ا اململكة العريية ال عوقية و  ر مشاال , وغراب  اليمن ا هوييدة وعدر ا  خلدي  عمدان 

يدا  مليدون ن دمة. وضصدل ن دبة امل دلمني 2وجهواب  البحر العر . يصدل عددق سدكاَّنا إىل حندو 
% ... ا تصددداق ا  دددائم علدددط اراعدددة احلبدددوب والتمدددر و ددديد اللملدددم والبددديفول. خ دددعت 100

 للهفو( الربضهان ق اكجنليةي إىل أن أعلن استقالإلا   ال بعيهاا.
 العا ددددددددددددددددمة م ددددددددددددددددقو وأ ددددددددددددددددم املدددددددددددددددددن م ددددددددددددددددرس و ددددددددددددددددور وخنددددددددددددددددل ونددددددددددددددددةوى و فددددددددددددددددار..

 فل  ني: -
أليديض املتوسددو.  دد ا مشدداال  لبهددان قولدة عرييددة   غدرب اسدديا علدط الردداال الردر ي للبحددر ا

وعر ا  سوراي واألرقن وجهواب  مصر وغراب  البحر املتوسو.. يقوم ا تصاق ا علط الةراعة وخا دة 
احلم دددددياا والةيتدددددون والفاكهدددددة واسدددددتخراج معددددددن البو(سددددديوم ويعدددددض الصدددددهاعاا الهذائيدددددة 

 والكيمائية... عدق سكاَّنا حنو يفاليفة ماليني ن مة..
م وأ اموا عليهدا قولدة عربيدة إلدم, ق احتلدوا ا دة  البدا ي 1948وق جة ا مهها عام اغتص  اليه
م الددددع  ةمددددوا فيهددددا قوال  عرييددددة يفددددالاث   ددددي مصددددر وسددددوراي واألرقن ومددددا اال 1967  حددددرب 

اكحدتالل الصددهيوين  ائمددا فيهددا ييهمددا يهاضددل الفل دد يهيون للعددوق  إىل أراضدديهم وإ امددة قولددتهم 
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ضيهم مب اند  الدول العريية األخرى. و د خ دعت فل د ني للهفدو( العثمداين امل تقلة علط أرا
ق اكجنليةي يعد احلرب العاملية الثانية حيث سلمها اكجنلية للعصداابا الصدهيونية عهدد انتهدا  

 م..1948االنتداب عليها عام 
 م..العا دددمة القدددد  الردددري .. وأ دددم املددددن حيفدددا وايفدددا وعكدددا وهيلددد  والها دددر  وييدددت حلددد

 الكويت: -
قولة الكويت ضقا   عر. ا ةير  العريية علط اخللي  العر   د ا مشاال  العرا. وغراب  اململكدة 
العرييددة ال ددعوقية وعددر ا  اخللددي .. يبلدد  عدددق سددكاَّنا حنددو مليددون ن ددمة وضصددل ن ددبة امل ددلمني 

لدددول الددع % مددن عدددق ال ددكان.. يقددوم ا تصدداق ا علددط البدديفول واللملددم و ددي مددن ا100إىل 
م وان مت للجامعة العرييدة عدام 1961خ عت للهفو( الربي اين إىل أن أعلن استقالإلا عام 

م ... العا ددددمة الكويددددت وأ ددددم املدددددن األمحدددددي وحددددوىل وال دددداملية... الثالثددددة انتاجددددا  1963
 للبيفول..

 إ اق اكماراا العريية: -
 ض ددم إمدداراا أيددو  دد  وق  والرددار ة إ دداق اكمدداراا العرييددة قولددة ا اقيددة علددط اخللددي  العددر 

وأم القددددوين ورأ  اخليمددددة وعجمددددان وضقددددا يددددني حدددددوق الكويددددت و  ددددر علددددط الردددداال الهددددر  
 للخلي  العر .. يقوم ا تصاق ا علط البيفول..

 ... ويبل  عدق سكاَّنا حنو يفاليفة أراب  املليون ن مة.. وضصل ن بة امل لمني يا إىل 
د خ ددعت لل ددي ر  اكجنليةيددة إىل أن أعلددن اسددتقالإلا عددام % مددن عدددق ال ددكان.. و دد100

 وان مت إىل ا امعة العريية... 1970
 البحرين: -

جةيدر ...  33قولة البحرين قولة عريية من قول اخللدي  العدر . و دي عبدار  عدن أرخبيدل ي دم 
  امددا ونق ددة  ددد ا عددر ا  قولددة   ددر وغددراب  اململكددة العرييددة ال ددعوقية. وضعتددرب مركددةا  اسدديفاضيجيا  

ق أل  ن مة ون دبة 300اضصال يني املوانل العرا ية والفارسية واإلهدية... يبل  عدق سكاَّنا ب
 %...100امل لمني يا 

ا تصاق ا  ائم علط البيفول واللملم... أ م جةر ا البحدرين واحملدر. وسديف  ونبيده  دان وجدد .. 
 ..العا مة املهامة وأ م املدن احملر. والعوان واحلد.
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م وان دمت إىل 1971م إىل أن أعلدن اسدتقالإلا عدام 1820كانت كمية يري انية مهدذ عدام 
 جامعة الدول العريية...

 موريتانيا: -
لهورية موريتانيا اكسالمية ضقا   أ صط غرب أفريقيا علط ساحل احملديو األال دي.  اور دا 

ال ومن الهرب احملديو.. عددق من الرمال ا ةائر واملهرب ومن الرر. مان ومن ا هوب ال هه
 سكاَّنا حنو مليون ونص  مليون ن مة, وضصل ن بة امل لمني فيها إىل 

% من عدق ال كان, يقوم ا تصداق ا علدط الرعدي و ديد األ دا . وضقدوم فيهدا  دماعاا 99
 لدت م دتعمر   –ضعلي  األ ا  و هاعة سفن الصيد واأل د . ويوجدد يدا مهداجم للحديدد 

 م.. العا مة بنواكروطق..1960ق سهواا إىل أن أعلن استقالإلا عام 105فرن ية حنو ب
 غيهيا يي او: -

لهورية غيهيا يي او مدن لهدورايا غدرب أفريقيدا علدط احملديو األال دي... و دد اسدتقلت عدام 
 م.. يعد أن  لت م تعمر  يرضهالية فيف  اويلة..1974

% مددن 75ة امل ددلمني يددا إىل يبلدد  عدددق سددكاَّنا أ ددل مددن مليددون ن ددمة يقليددل.. وضصددل ن ددب
عدق ال كان وضقا يني غيهيا وال ههال يقوم ا تصاق ا علط اراعة امل اط والف دتن والثمدار... 

ق ألد  كيلدو مديف مريدا.. 36و ي  ه   امل احة مثل جامبيا وال ضةيدد م داحتها الكليدة عدن ب
 العا مة بيي اوق...

 

 

 جامبيا: -
احملدديو األال ددي يددني ال ددههال وغيهيددا و ددي ع ددو   لهوريددة غامبيددا ضقددا غددرب أفريقيددا علددط 

. 1965الكومهولث الربي داين.. و لدت  دت اكحدتالل اكجنليدةي حدىت أعلدن اسدتقالإلا عدام 
% مددن 84ق ألدد  ن ددمة فقددو.. وضبلدد  ن ددبة امل ددلمني فيهددا 600يبلدد  عدددق سددكاَّنا حنددو ب

 والعا مة بيهجولق..عدق ال كان يقوم ا تصاق ا علط اراعة الف تن والثمار والصيد , 
 جيبويت: -

لهوريدة جيبددويت قولددة  دده     عددر. أفريقيددا عهدد مدددخل البحددر األمحددر ا هددو  وم ددين ابب 
املهددب.  ددد ا مشدداال  اريدديفاي وجهدواب  الصددومال وغددراب  احلبرددة وعدر ا  البحددر العددر . وكانددت  بددل 
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مر  فرن ددية إىل أن م ضعددرق ابسددم الصددومال الفرن ددي و لددت م ددتع1977اسددتقالإلا   عددام 
 حصلت علط استقالإلا وأعلن  يام ا مهورية فيها.. يبل  عدق سكاَّنا حنو 

% مددن عدددق 99ق ألدد  ن ددمة نصددفهم   العا ددمة جيبددويت. ضبلدد  ن ددبة امل ددلمني يددا 130ب
ال دددكان. يقدددوم ا تصددداق ا علدددط الةراعدددة والرعدددي و ددديد األ دددا ... البدددت عقددد  اسدددتقالإلا 

 لدول العريية وأ بحت ع وا فيها..ان مامها إىل جامعة ا
 ليبيا: -

ا مهورية العريية الليبية ضقا   مشال أفريقيا علط البحر األيديض املتوسدو..  دد ا مصدر عدر ا 
ا ةائددر وضددون  غددراب وضردداق والهيجددر وال ددوقان جهددواب ومشدداال البحددر األيدديض املتوسددو.. يصددل 

% من عدق ال كان.. 99 يا إىل مليون ن مة وضصل ن بة امل لمني 2.5عدق سكاَّنا إىل 
يقدددوم ا تصددداق ا علدددط البددديفول والةراعدددة علدددط ميددداه ا ابر ويعدددض الصدددهاعاا احلديثدددة خ دددعت 
للهفدددو( اليدددوهين والرومددداين والعثمددداين ق الربي ددداين والفرن دددي إابن احلدددرب العامليدددة الثانيدددة إىل أن 

هددددورايا العرييددددة عددددام م. كونددددت مددددا مصددددر وسددددوراي ا دددداق ا م1951أعلددددن اسددددتقالإلا عددددام 
 م... العا مة ارايل . وأ م املدن يههااي ومصراضه وقرنه وارب....1971

 ضراق: -
لهوريدددة ضرددداق مدددن قول أفريقيدددا الوسددد ط  دددد ا ليبيدددا مشددداال  وعدددر ا  ال دددوقان وجهدددواب لهوريدددة 
ن أفريقيدددا الوسددد ط, وغدددراب  الهيجدددر ونيجددد اي والكدددام ون..  لدددت م دددتعمر  فرن دددية إىل أن أعلددد

م.. يقوم ا تصاق ا علط الةراعة وضريية املاعية... يبل  عدق سكاَّنا حنو 1960استقالإلا عام 
% مدددن عدقال دددكان.. العا دددمة 88مخ دددة ماليدددني ن دددمة وضصدددل ن دددبة امل دددلمني فيهدددا إىل 

 بجناميهاق..
 املالدي : -

أرخبيدل قولة املالدي  ضقا ابحمليو اإلهدي جهوب غدرب سديالن أو سد يالنكا و دي عبدار  عدن 
م ق أعلددددن  يدددددام 1965ي ددددم جددددةر  ددددده  .. كانددددت  ددددت اكنتدددددداب الربي دددداين حددددىت عدددددام 

ق ألددد  ن دددمة وضصدددل ن دددبة 140م... يبلددد  عددددق سدددكاَّنا حندددو ب1968ا مهوريدددة يدددا عدددام 
% مددن عدددق ال ددكان... يقددوم ا تصدداق ا علددط الةراعددة وخا ددة جددوا 100امل ددلمني يددا إىل 

 اإلهد... العا مة بمالق...
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 ر:   -

قولة   ر إمار  ضقا   الق دم ا هدو  مدن اخللدي  العدر  و دي عدبه جةيدر ...  دد ا ال دعوقية 
ق ألد  ن ددمة 200غدراب , وجهدواب  سدل هة عمدان وعددر ا  اخللدي  العدر  يبلد  عدددق سدكاَّنا حندو ب

% من عدق ال كان.. سي ر عليها الربضهاليون ق األضدرا  100وضصل ن بة امل لمني يا إىل 
م وان دددمت إىل جامعدددة الددددول العرييدددة.. يقدددوم 1971جنلية إىل أن أعلدددن اسدددتقالإلا عدددام فددداك

 ا تصاق ا علط البيفول... العا مة الدوحة وأ م املدن ام يعيد واخلور والةاين... 
 جةر القمر: -

قولددة جددةر القمددر ضقددا   احملدديو اإلهدددي و ددي عبددار  عددن أرخبيددل يتكددون مددن عددد  جددةر أةهددا 
ق ألد  ن دمة مدن 280ربى ومو يلي وأجنوان ومايوا يبل  عدق سدكاَّنا حندو بجةر القمر الك

% مدددن عددددق ال دددكان..  لدددت  دددت 100جه دددياا خمتلفدددة وضصدددل ن دددبة امل دددلمني يدددا إىل 
م.. ق أعلدن اسدتقالإلا الكامدل يعدد 1949احلماية الفرن ية إىل أن أعلن استقالإلا إقاراي عام 

وإن كاندت جةيدر  ف دلت    دذا االسدتفتا  البقدا  م 1975استفتا  أجري يني ال دكان عدام 
 قاخل اكاار الفرن ي.. يقوم ا تصاق ا علط الةراعة وانتاج الفانيليا.. العا مة بموروينق.

 مصر: -

لهورية مصر العريية ضقا مشدال عدر ي أفريقيدا...  دد ا مشداال البحدر األيديض املتوسدو, وعدر ا 
واب ال دوقان وغددراب ليبيدا... يصددل عددق سددكاَّنا إىل فل د ني وخلددي  العقبدة والبحددر األمحدر وجهدد

% مدددددن عدددددق ال ددددكان يقدددددوم 91ق مليددددون ن ددددمة... وضصدددددل ن ددددبة امل ددددلمني إىل 40حنددددو ب
ا تصدداق ا علددط الةراعددة والصددهاعة واسددتخراج الثددرواا املعدنيددة  ددوق يددا اراعددة الق ددن والقمدد  

ه دي  واأل دد  واسدتخراج والهحا  والر اص والةند,, وضقدوم فيهدا  دهاعاا حديثدة للهدةل وال
م عدددن إجنلددديفا وان دددمت إىل ا امعدددة العرييدددة كدولدددة 1919البددديفول أعلدددن اسدددتقالإلا يعدددد يفدددور  

م وكونددت مددا سددوراي 1952م وأعلهددت ا مهوريددة فيهددا يعددد جندداس يفددور  1945ممس ددة عددام 
 وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اندماجيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.. .

 
 أفهان تان: -
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اور دددا مشددداال وعدددر ا ا مهدددورايا لهوريدددة أفهان دددتان اكسدددالمية ضقدددا جهدددوب غدددرب اسددديا, ا
اكسالمية   اال داق ال دوفييع, وغدراب ايدران وجهدواب ابك دتان وكردم .. يصدل عددق ال دكان 

% مدددددن عددددددق 99ق مليدددددون ن دددددمة.. ون دددددبة امل دددددلمني فيهدددددا ضصدددددل إىل 22فيهدددددا إىل حندددددو ب
ايولق.. أ دم ال كان.. أرضها جبلية يقوم ا تصاق ا علدط الةراعدة وضرييدة املاعدية, العا دمة بكد

 املدن  را  و هد ار ومةار عري ...
وأفهان ددددتان واحددددد  مددددن الدددددول اكسددددالمية اإلامددددة و ددددي ضهاضددددل حاليددددا يكفدددداس ي ددددون يقددددوقه 
ا,ا ددددون األفهدددان ضدددد الهدددةو ال دددوفيايت الرددديوعي ألراضددديها اكسدددالمية وضدخلددده   عدددموَّنا 

كددم يصددفة غدد  عددرعية وعلددط غدد  الداخليددة عيعدداا مددن احلكومددة العميلددة الددع اسددتولت علددط احل
 إراق  الرع  األفهاين املهاضل... 

 نيج اي: -
لهوريدة نيجدد اي ضقدا   غددرب أفريقيددا علدط اخللددي  غيهيدا ابحملدديو األال ددي و دد ا مشدداال قولددة 

ق 70الهيجدددر وعدددر ا ضرددداق والكدددام ون.. وغدددراب بقا دددوميق يهدددني.. يصدددل عددددق سدددكاَّنا اىل ب
% مدن عددق ال دكان.. و دي مدن قول إ داق 75 لمني فيهدا إىل مليون ن مة وضصل ن بة امل

الكومهولددث الربي دداين يقددوم ا تصدداق ا علددط اراعددة الكاكدداو وامل دداط وايددت الهخيددل واسددتخراج 
م العا دددمة 1963م واعلهدددت لهوريدددة عدددام 1960يعدددض املعددداقن والصددديد.. اسدددتقلت عدددام 
 بجحوىق وأ م املدن أابوان, وأييكو(..

 األوىل انتاجا للكاكاو والفول ال وقاين والقصدير...                              
 

 ضركيا: -
م عددددن العددددامل 1933لهوريدددة ضركيددددا االسددددالمية امل ددددتقلة عةإلددددا مصددد فط كمددددال أ(ضددددور  عددددام 

اكسددالمي, و ددي الدولددة اكسددالمية الددع يقددا جة  ددا الرددر ي    ددار  اسدديا وجة  ددا الهددر    
همدا م دديقا البوسدفور والدددرقنيل وادر مرمددر ... يصدل عدددق ال دكان فيهددا  دار  أورواب ويددريو ييه

% مددن عدددق ال ددكان. ضقددا 98ق مليددون ن ددمة ون ددبة امل ددلمني فيهددا ضصددل إىل 42إىل حنددو ب
مشدددال غدددرب اسددديا و اور دددا سدددوراي والعدددرا. وإيدددران وروسددديا جهدددواب وعدددر ا ومشددداال, ومدددن الهدددرب 

يقددوم ا تصدداق ا علددط اراعدددة احلبددوب والفاكهددة والكدددروم يلهدداراي واليددوهن..  العا ددمة بأنقدددر ق و 
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واستخراج املعاقن الثميهة والهحا  والفحم.. ويدا  دهاعة متقدمدة وخا دة الصدهاعاا الهذائيدة 
 واله ي  ومن أ م املدن استهبول...

 األوىل انتاجا للقم  و ص  ال كر   العامل اكسالمي... واألوىل   الكروم...
 إيران: -

ران االسالمية ضقا جهوب غرب اسيا وااور ا مشاال اال داق ال دوفيايت وادر  دةوين, لهورية إي
وعر ا أفهان تان وابك تان وغراب العرا. وضركيا وجهدواب اخللدي  العدر  وادر عمدان. يصدل عددق 

% مدددددن عددددددق 98ق مليدددددون ن دددددمة ون دددددبة امل دددددلمني فيهدددددا إىل 38ال دددددكان فيهدددددا إىل حندددددو ب
ولكدن يفاليفدة أراب   2 احة كب   ضصل إىل املليدون ويفلثدي املليدون كلدمال كان, إيران ضقا علط م

 ذه امل احة  حرا   احلة.. ويهحصدر وجدوق امليداه والةراعدة ابملهداان الردمالية والهرييدة حيدث 
 ا بال العالية...

يقوم ا تصاق ا علط اراعة احلبوب والفاكهدة والصدهاعاا الد يقدة واسدتخراج البديفول مدن ا ابر 
ة فيهددا إ( ضعددد مددن أكددرب الدددول املصدددر  للبدديفول   العددامل. العا ددمة باهددرانق ومددن أ ددم الههيدد

 املدن أ فهان وعبدان كمرفن لتصدير الهفو...   الثانية إنتاجا للبيفول..
 ال وقان: -

لهوريددة ال دددوقان الدميقراايدددة ضقدددا يردددر. إفريقيدددا,  ددد ا مشددداال لهوريدددة مصدددر العرييدددة وعدددر ا 
 ألمحر وجهواب أوغهدا والكونهو وغراب ليبيا وضراق وإفريقيا الوس ط..احلبرة والبحر ا

ق مليددون ن ددمة... يقددوم ا تصدداق ا علددط الةراعددة و ددوق فيهددا 18يصددل عدددق سددكاَّنا إىل حنددو ب
حا ددالا احلبدددوب والق دددن والدددذر  وال م دددم والفدددول ال دددوقاين والتبددد  والف دددتن. وضقدددوم فيهدددا 

أن أغلدددد  أراضددديها خصدددبة و ايلدددة للةراعدددة   م دددداحاا مراعدددي كبددد   للماعدددية واألغهدددام, إ( 
عاسددعة علددط ميدداه األم ددار وميدداه الهيددل وروافددده.. أعلددن اسددتقالإلا و يددام ا مهوريددة فيهددا عددام 

م يوجددددد يددددا كثدددد  مددددن الثددددرواا املعدنيددددة والبدددديفول والددددع مل ض ددددتهل يعددددد... العا ددددمة 1956
 ..اخلراوم وأ م املدن أم قرمان ويور سوقان وع   .

 و ي من أكرب الدول اكسالمية   أفريقيا.. األوىل   م احة األراضي الصاحلة للةراعة.
 املهرب: -
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اململكددة املهرييددة ضقددا يرددمال غددرب أفريقيددا  ددد ا ا ةائددر عددر ا وجهددواب وغددراب احملدديو األال ددي 
ني ق مليدون ن دمة وضصدل ن دبة امل دلم18ومشاال البحر األييض املتوسو. يبلد  عددق سدكاَّنا ب

% من عدق ال كان. اري يا عدق من األَّنار ويقوم ا تصاق ا علط اراعة احلبدوب 95فيها 
والتمددور والةيتددون والفاكهددة, كمددا ضقددوم فيهددا ضرييددة املاعددية ابلهدداابا الواسددعة و دديد األ ددا  مددن 
احملددديو... وضتدددوفر فيهدددا يفدددرو  معدنيدددة مدددن الفوسدددفاا والهحدددا  والقصددددير والةنددد, و الفحدددم.. 

فيها يعض الصهاعاا كاله ي  والور. واملواق الهذائيدة... احتلهدا الرومدان إىل أن فتحهدا  وضقوم
العرب يقياق  عقبة ين هفا, احتل االسبان يعض موانوها إىل أن خ عت لالحدتالل الفرن دي 

م... العا دمة الدرابط وأ دم املددن فدا  1955حىت أعلن استقالإلا يقياق  كمد اخلام  عام 
 ر البي ا  وأغاقير واهجة, األوىل إنتاجا للمهجهية والةيتون..ومراكش والدا

 ا ةائر: -
ا مهوريدددة ا ةائريدددة الدميقراايدددة الردددعبية, ضقدددا يردددمال غدددرب أفريقيدددا, و دددي مدددن أكدددرب الددددول 

ق مليددون ن ددمة وضصددل ن ددبة امل ددلمني فيهددا إىل 17االسدالمية   أفريقيددا ويبلدد  عدددق سددكاَّنا ب
مشدداال البحدددر املتوسدددو وعدددر ا ضددون  وليبيدددا وجهدددواب الهيجدددر  % مددن عددددق ال دددكان.  دددد ا92

ومدددان وموريتانيدددا وغدددراب اململكدددة املهرييدددة والصدددحرا  الكدددربى... ويقدددوم ا تصددداق ا علدددط االنتددداج 
الةراعددددي للحبددددوب والكددددروم والةيتددددون وضرييددددة املاعددددية والثددددرواا املعدنيددددة كاحلديددددد والفوسددددفاا 

احتلهددا الرومددان حددىت فتحهددا العددرب ق اسددتوىل عليهددا والبدديفول وضقددوم فيهددا يعددض الصددهاعاا, 
الفدااميون ق خ ددعت للحكددم العثمداين ق االسددتعمار الفرن ددي إىل أن جنحدت الثددور  ا ةائريددة 

م... العا دمة ا ةائدر وأ دم املددن   ده يهة, و دران, 1962   رير ا وإعالن استقالإلا عدام 
 عهاية, ضلم ان. الثانية إنتاجا  للةيتون... 

 العرا.: -
ق مليددون ن ددمة ون ددبة امل ددلمني فيهددا 12ا مهوريددة العرا يددة... يصددل عدددق سددكاَّنا إىل حنددو ب

%, يقا العرا. غرب اسيا وااوره من الرر. إيران ومن الرمال ضركيا ومن 94ضصل إىل حنو 
 الهرب سوراي واألرقن ومن ا هوب اململكدة العرييدة ال دعوقية والكويدت. ميثدل ا دة  األكدرب مدن
يددالق مددا يددني الههددرين, و ددو يلددد اراعددي ضتددوفر لدده اليفيددة اخلصددبة وامليدداه العذيددة مددن َّنددري قجلددة 

 والفراا و وق يه اراعاا القم  واألرا والق ن والتمور...
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و ددو مددن أكددرب الدددول املصدددر  للبدديفول   امله قددة.. العا ددمة يهددداق ومددن أ ددم مدندده املو ددل 
 لتمور   العامل ومن أوائل الدول   البيفول...وكركو  والبصر ... األوىل إنتاجا ل

 ماليةاي: -
قولة ماليةاي اكسالمية أو جةر املاليو.. ضقا   جهوب عر. اسيا يني ار الصدني ا هدو  مدن 
الرددر. وخلددي  ملقددا مددن الهددرب و ددي عددبه جةيددر    أ صددط ا هددوب الرددر ي للقددار  ا سدديوية 

ق 12  األندوني دية. يبلد  عددق ال دكان فيهدا حندو بو اور ا مدن ا هدوب الهدر  جةيدر  سدوم ر 
% مددن عدددق ال ددكان.. و ددي قولددة ا اقيددة 52مليددون ن ددمة وضصددل ن ددبة امل ددلمني فيهددا إىل 

ع و   الكومهولث الربي اين, يقوم ا تصاق ا غالبا علط اراعة الكوضرو  وضصدير واسدتثمار 
 القصدير..  األوىل إنتاجا للقصدير..

 ل عوقية:اململكة العريية ا -
اململكة العريية ال عوقية,  ل  ا ةير  العريية يهرب اسيا, أكرب الدول االسالمية    ار  اسيا 
ومدددن أكدددرب يفدددالث قول إسدددالمية م ددداحة   العدددامل اكسدددالمي  دددي ال دددوقان ا ةائدددر واململكدددة 

واألرقن وجهدواب العريية ال عوقية,  د ا غراب البحر األمحر وعدر ا  اخللدي  العدر  ومشداال العدرا. 
اليمن وعمان.. يقوم ا تصاق ا علط البيفول والةراعة الدع ضقدوم علدط ميداه األم دار وا ابر كمدا 

ق 11أخدذا   إ امددة  ددهاعاا حديثددة وخا ددة  دهاعة البيفوكيمدداوايا, يبلدد  عدددق سددكاَّنا ب
 %.100مليون ن مة ون بة امل لمني فيها 

 ددلمني الكعبددة املرددرفة وييددت هللا احلددرام الددذي يتجدده ضعتددرب  لدد  العددامل اكسددالمي وفيهددا  بلددة امل
إليده ألدد  مليددون م ددلم كددل يددوم يوجددو هم و لددويم عهددد الصددال  مخدد  مددراا, ويرحددل إليهددا    
كل عام ماليني امل لمني ألقا  مهاسدكهم   احلد  والعمدر  ابملرداعر املقدسدة   مكدة املكرمدة 

 ابملديهة... وااير   رب الرسول 
مق وأعلدن ضوحيدد ا ابسدم اململكدة 1932 د ب1349عبد العةية ال سعوق عام أس ها املل, 

العرييدددة ال دددعوقية العا دددمة الدددراي . وأ دددم املددددن مكدددة املكرمدددة واملديهدددة املهدددور  وجدددده والددددمام 
 وال ائ ..     األوىل إنتاجا للبيفول والثانية   التمر...

 أوغهدا: -
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 دي أ درب إىل الردر....  دد ا مشداال ال دوقان لهورية أوغهدا إحددى قول أفريقيدا الوسد ط و 
وعر ا كيهيا وغراب اائ  وجهدواب ضهةانيدا... يبلد  عددق سدكاَّنا حندو عردر  ماليدني ن دمة... ن دبة 

 % مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكان.40امل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلمني فيهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
يقدوم ا تصداق ا علدط اراعددة احلبدوب والق دن والرداي والددنب و دد خ دعت لالحدتالل االجنليددةي 

 م العا مة بكمباالق...1965استقالإلا عام حىت  ررا وأعلن 
 سوراي: -

ا مهوريدة العرييدة ال ددورية ضقدا   غددرب اسديا علدط الردداال الردر ي للبحددر األيديض املتوسددو. 
 اور ددا ضركيددا مشدداال والعددرا. عددر ا, واململكددة األرقنيددة اإلامشيددة وفل دد ني جهددواب ولبهددان والبحددر 

ماليدددني ن دددمة وضصدددل ن دددبة امل دددلمني فيهدددا إىل ق 8املتوسدددو غدددراب, يبلددد  عددددق سدددكاَّنا حندددو ب
 % من عدق ال كان...87

 ددددري   سددددوراي أَّنددددار الفددددراا والعا ددددي ويددددرقى و ددددوق   أرضددددها اخلصددددبة اراعدددداا احلبددددوب 
والق دددن والكددددروم والفواكددده واألرا. كمددددا أن  دددحاريها مددددرا  خصدددبة   أغلدددد  املواسدددم وضقددددوم 

احللددوايا وال ددكر والدابغددة واال هددت..  ددهاعاا الهددةل ون دد  الق ددن والصددوق و ددهاعاا 
خ عت سوراي لهفو( ما يني الههرين ومصر مهذ األل  الثالدث  بدل املديالق... و دارا  اعدد  
للدولدددة األمويدددة يعدددد أن ا دددذ معاويدددة مدددن قمردددن عا دددمة لددده... ق ضعا ددد  عليهدددا الصدددليبيون 

ديدة إىل أن اسدتقلت عدام م مهت1919واملهول وضيمورله, والعثمانيون حىت قخلتها فرن دا عدام 
.. العا مة قمرن وأ م املدن  1961 – 1958م وكونت ما مصر وحد  ما يني 1945

 حل  والال( ية ومحص ومحا ... إنتاج اراعي كب  وخا ة الةيتون.. 
 ضون : -

ا مهورية التون ية ضقا مشال أفريقيا علط البحر األييض املتوسو...  د ا عر ا ومشاال البحدر 
ق مليدددون 65وعدددر ا وجهدددواب ليبيدددا.. وغدددراب ا ةائدددر.. يصدددل عددددق سدددكاَّنا إىل حندددو ب املتوسدددو,

% مدن عددق ال دكان.. يقدوم ا تصداق ا علدط 95ن مة.. وضصل ن بة امل لمني فيها إىل حنو 
اراعة الةيتون والكروم واحلبوب و يد األ ا  واستخراج املعداقن كالفوسدفاا واحلديدد, وضقدوم 

الةيتددددون... خ ددددعت لالحددددتالل الرومدددداين ق فتحهددددا امل ددددلمون يددددا يعددددض الصددددهاعاا كعصددددر 
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م يقيدداق  1957العثمدانيون, ق و عددت  ددت االسددتعمار الفرن دي إىل أن أعلددن اسددتقالإلا عددام 
 احلبي  يور يبة..

العا ددددمة ضددددون , وأ ددددم املدددددن  ددددفا   ويهددددةرا وسوسددددة والكدددداق و دددد وان, الثانيددددة انتاجددددا 
 للةيتون...

 اليمن الرمان: -
ورية العريية اليمهية ضقا   جهوب غدر  عدبه ا ةيدر  العرييدة .سديا.. ااور دا مشداال وعدر ا ا مه

اململكددة العرييددة ال ددعوقية, وجهددواب لهوريددة الدديمن الدميقراايددة الرددعبية, وغددراب البحددر األمحددر.. 
%, ضريتهدا خصدبة و دوق 100يبل  عدق سكاَّنا حنو ستة ماليني ن مة ون بة امل لمني فيها 

يهدددا اراعددداا الدددنب واحلبدددوب وال م دددم والتبددد  والهيلدددة والثمدددار والقددداا. كمدددا ضقدددوم فيهدددا ضرييدددة ف
املاعدددية واألغهدددام. اعدددتهرا   العصدددور القدميدددة مبعددداقن الدددذ   والف دددة والهحدددا  واحلديدددد, 
وأالن عليها ا هرافيون بيدالق العدرب ال دعيد  أو الديمن ال دعيدق ملدا امتدااا يده   القددمي مدن 

وح ددددددار , احتلهددددددا األحبدددددا  ق اسددددددتوىل عليهددددددا ك دددددرى إىل أن فتحهددددددا امل ددددددلمون.. يفدددددرواا 
... العا دددمة 1962م.. ان دددمت للجامعدددة العرييدددة عدددام 1750وخ دددعت للعثمدددانيني عدددام 

  هعا  وأ م مدَّنا ضعة واحلديد ...
 مان: -

, وموريتانيدا لهورية مان اكسالمية ضقدا   غدرب أفريقيدا,  اور دا ا ةائدر مشداال, والهيجدر عدر ا
وال ددههال غددراب, و  ا هددوب فولتددا العليددا وسدداحل العدداج وغيهيددا, وكانددت مددان ض ددمط ال ددوقان 
الفرن ي  بل أن  صل علط االستقالل.. يصل عدق سكاَّنا إىل أكثر من ستة ماليني ن مة 

 % من عدق ال كان..90وضصل ن بة امل لمني فيها إىل 
 ألرا والق ن والف تن..    العا مة بابماكوق..يقوم ا تصاق ا علط الةراعة وخا ة ا

 الكام ون: -
الكددام ون لهوريددة ا اقيددة   غددرب أفريقيددا الوسدد ط, ضقددا علددط خلددي  غيهيددا, و ددد ا مشدداال 

 ضراق ونيج اي, وعر ا الكونهو, وجهواب ا ايون, وغراب خلي  غيهيا واحمليو األال ي. 
% مددن عدددق 55وضصددل ن ددبة امل ددلمني يددا إىل يبلدد  عدددق سددكاَّنا حنددو سددتة ماليددني ن ددمة.. 

ال كان.. خ ا جة  ا الرر ي لالستعمار الفرن ي, وجة  ا الهر  لالستعمار الربي اين إىل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



م. يقوم ا تصداق ا علدط اراعدة الكاكداو واملدوا والثمدار.. وعلدط 1961أن أعلن استقالإلا عام 
 ضريية املاعية والصيد... العا مة بايوندهق..

 ليا:فولتا الع -
لهوريددة فولتددا العليددا مددن لهددورايا أفريقيددا الهرييددة وإن كانددت ال ضقددا علددط احملدديو األال ددي, 
ويفصل ييهها ويني احمليو غراب مان وال ههال, ومن ا هوب غداه وسداحل العداج, ومدن الردر. 
يهني بالدا وميق والهيجر ومن الرمال مان أي ا.. يبل  عدق سكاَّنا حنو سدتة ماليدني ن دمة 

% مدددن عددددق ال دددكان.. ويقدددوم ا تصددداق ا علدددط الةراعدددة 65وضصدددل ن دددبة امل دددلمني فيهدددا إىل 
 والرعي.. و وق يا اراعة الق ن واألرا االف تن... العا مة بأوكاقوكوق..

 ا ايون: -
لهوريدددة ا دددايون ضقددددا   غدددرب أفريقيددددا علدددط اخللدددي  غيهيددددا واحملددديو األال ددددي,  دددد ا مشدددداال 

 الكونهدو وغدراب خلدي  غيهيدا واحملديو األال دي.. و دي مدن الددول الدع الكام ون وعر ا وجهدواب
ق سدهة حدىت أعلدن 120استقلت حديثا عن فرن ا,  لت  ت االحتالل الفرن ي أكثر من ب

م وكدددان ا هدددا الكونهدددو ليربفيدددل ييهمدددا كدددان ا دددة  ا خدددر مدددن الكونهدددو 1960اسدددتقالإلا عدددام 
 خي ا لالستعمار أي ا وي مط يرااافيل...

يقوم ا تصاق ا علط اراعة الكاكاو وامل اط والثمار واستخراج يعض املعاقن والبيفول... يصل 
% مددددن عدددددق 55عدددددق سددددكاَّنا إىل مخ ددددة ماليددددني ن ددددمة وضصددددل ن ددددبة امل ددددلمني فيهددددا إىل 

 ال كان. العا مة ليربفيل وأ م املدن ماكوكو والمباري ...
 الهيجر: -

أفريقيدا  دد ا مشداال ليبيدا وا ةائدر وعدر ا ضرداق وجهدواب لهورية الهيجر اكسالمية ضقدا   غدرب 
نيج اي وغراب مان.. يصدل عددق سدكاَّنا إىل مخ دة ماليدني ن دمة وضصدل ن دبة امل دلمني فيهدا 

% مددن عدددق ال ددكان, ضقددا علددط مصدد  َّنددر الهيجددر, ويقددوم ا تصدداق ا علددط الةراعددة 90إىل 
تخراج يعض املعاقن.. وضرييدة املاعدية.. و وق فيها احلبوب وايت الهخيل والكاكاو.. وعلط اس

 ... العا مة بنياميق...1960أعلن استقالإلا عام 
 ال ههال: -
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لهوريددددة ال ددددههال وضقددددا   غددددرب أفريقيددددا علددددط سدددداحل احملدددديو األال ددددي,  اور ددددا موريتانيددددا 
اكسدالمية مشداال, ومددان عدر ا وغيهيددا جهدواب واحملديو األال ددي غدراب.. ويصددل عددق سددكاَّنا إىل 

 % من عدق ال كان..92ق مليون ن مة وضصل ن بة امل لمني يا إىل 5,4و ب حن
يقدددوم ا تصددداق ا علدددط اراعدددة الق دددن واألرا والف دددتن, واسدددتخراج يعدددض املعددداقن كالفوسدددفاا, 

ق عددددددداقا  1960و  1959و دددددديد ال دددددددم,. كوندددددددت مدددددددا مدددددددان قولدددددددة ا اقيدددددددة عدددددددامي 
 فاستقلت... العا مة بقكارق...

 غيهيا: -
يدددا أي دددا مدددن صموعدددة الددددول األفريقيدددة الدددع خ دددعت لالسدددتعمار الفرن دددي حدددىت لهوريدددة غيه

... و ي ضقا   غرب أفريقيا علط احمليو األال ي و د  ي اخللدي  1958استقلت   عام 
الكب   ها  اب ها.  دد ا مشداال ال دههال وغيهيدا الربضهاليدة, وعدر ا مدان وجهدواب سداحل العداج 

% 90ا حنددو أريعددة ماليددني ن ددمة, وضصددل ن ددبة امل ددلمني فيهددا إىل وليبدد اي. يبلدد  عدددق سددكاَّن
مددن عدددق ال ددكان.. يقددوم ا تصدداق ا علددط اراعددة الهخيددل واألرا والق ددن واملددوا وضرييددة املاعدددية 
واستخراج الثرواا املعدنية مثل احلديد والبوك يت الدذي ضقدوم عليده  دهاعة األملهيدوم  هدا ... 

 العا مة  بكوهكريق...
 لبهان: -

لهوريددة لبهددان ضقددا غددرب اسدديا علددط الردداال الرددر ي للبحددر األيدديض املتوسددو,  ددد ا مشدداال 
وعددر ا سددوراي وجهددواب فل دد ني وغددراب البحددر املتوسدددو.. يبلدد  عدددق سددكاَّنا حنددو يفاليفددة ماليدددني 

% مددن عدددق ال ددكان... يقددوم ا تصدداق ا علددط 57ن ددمة... ون ددبة امل ددلمني فيهددا ضصددل إىل 
والفاكهدددة والةيتدددون. كمدددا ضقدددوم يددده يعدددض الصدددهاعاا للمدددواق الهذائيدددة اراعدددة احلبدددوب والكدددروم 

 واملرروابا والهةل واله ي ...
خ ددددددعت لهفددددددو( الرومددددددان ق الفددددددر  ق فتحهددددددا العددددددرب, ق خ ددددددعت للصددددددليبيني واملماليدددددد, 

 ق أعلن استقالإلا عام  1926والعثمانيني ق الفرن يني إىل أن أعلهت لهورية عام 
م... العا دمة يد وا وأ دم 1945ا امعة العرييدة عهدد إنردائها عدام م. ان مت إىل 1943

 ......ق1باملدن ارايل  واحلة و يدا و ور ويعلب,

                                                        
  د. 1401رييا الثاين سهة  16من قراسة نررهتا جريد  باللوا ق اللبهانية   عدق ا الصاقر  (1) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
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 م ك اِئد الص لْيبّية الدَّوليَّة
 أوال  : من مكائد الصليبية

 التوطؤ على اخلالفة اإلسالمية بني النصرانية واليهودية: -1
كانددت أوىل الفواجددا والهكبدداا الددع مدد  يددا العددامل اكسددالمي, ونةلددت ي دداحة اكسددالم, والددع 
ضكاضفدت عليهدا معدداول الصدليبية واليهوقيددة,  دي إسدقاط اخلالفددة اكسدالمية والق ددا  علدط رمددة 

  و  امل لمني ووحدهتم...
وقيدة, يددأا عردية وابلرغم من أن الق ا  علط اخلالفة اكسالمية جا  نتيجة خ ة  ليبية يه

 دد كمدا يقددول أحدد مدمرخيهم ويددعط بقاوفداراق الدذي  ددال 690انتهدا  احلدروب الصدليبية عدام 
بإن اخل دة للق ددا  علددط الدولدة العثمانيددة اكسددالمية  دد يدددأا عرددية انتهدا  احلددروب الصددليبية 

م.. إن أ ددل العددداو  1918 دددق واسددتمرا حدىت حققددت أ دددافها عدام 690م ب1291عدام 
ة الدددع يرددددعر يدددا األوروييددددون لاضدددرا , راجعدددة إىل العدددددا  الردددديد الوا ددددا يدددني الهصددددرانية املةمهددد

 .ق1بواكسالمق
ابلرغم من العدا  والتخ ديو املدةمن فدقن عمليدة ضهفيدذ اكنقدالب الع دكري وضو يتده جدا  نتيجدة 

ل د ني. املوا   الصلبة الع و فها اخلليفدة عبدد احلميدد مدن خم  داا ب رضدةلق التلمريدة علدط ف
, حنكددددن  رضددددةل واحلاخددددام اليهددددوقي بموعدددديه ليفدددديق يعددددد ضوسددددو ال ددددفار  1898ففددددي عددددام 

األملانيددة, مددن مقايلددة عبددد احلميددد   اسدد هبول. وضقدددم  رضددةل مددن اخلليفددة الددذي عددككت فيدده  
 كث  من األ الم وا هاا و ال له:

تقددددمي أ دددط اايا بمدددواله  ددداح  الردددوكة, جاللدددة ال دددل ان.. لقدددد وك لهدددا عبيددددكم اليهدددوق ي
التبجيددل والرجدددا , عبيدددكم املخلصدددون اليهدددوق يقبلددون الددديفاب الددذي ضدوسدددونه, وي دددتع فونكم 
للهجر  إىل فل  ني املقدسة.. ولقا  أوامركم العاليدة ا ليلدة نرجدو أن ضتف دلوا يقبدول  دديتهم, 

 مخ ة ماليني ل   ( بيةق
يقدرار املدمحنر العداملي للصدهيونية    – م دبقا –وملا كان ال ل ان عبد احلميدد  دد احديو علمدا 

سوي ددرا, وعلددط علددم يو ددول املهدداجرين اليهددوق مددن روسدديا.. لددذا كددان يفهددم مددا يقصددده الوفددد 

                                                        
 أنور ا هدي. –حمل  الدين اخل ي  اليقظة اكسالمية   مواجهة اكستعمار  –الهار  علط العامل اكسالمي  (1) 
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مرافقدده  –ويكددل  دددو   –اليهدوقي مددن  ديتدده.. لددذل, ويعددد أن اسددتما إىل  ددذا العددر  أمددر 
 .ق1بفل  نيقأن ي رق م من القصر, وأ در علط الفور أمرا مبها  جر  اليهوق إىل 

ولقد قفا اخلليفة العثماين مثن  ذا املو   كما يدفا كل املممهني أمثاه اب ظدة ملدوا فهم الصهدلبة 
 د  ام بمصد فط كمدالق و دو مدن يهدوق الددومنا, اركتده ومت  خلدُا 1327العهيد ... ففي عام 

فدددة اكسدددالمية  دددد  ددددر القدددراُر املردددموم علهدددا  اخلال1343اخلليفدددة عبدددد احلميدددد...  و  عدددام 
و ويل ضركيا إىل قولدة علمانيدة. وضبدا (لد,: إلهداُ  اللهدة العرييدة, وإلهداُ  التردريعاا اكسدالمية, 
واعتمددداُق الدددةي األورو , ورفدددُا األ(ان ابللهدددة اليفكيدددة, وإلهددداُ  املددددار  احملددداكم الردددرعية, وإلهدددا  

الكبدد ين   اسدد هبول بااي  التقددومي اإلجددري, ومهددُا حجدداب املددرأ  امل ددلمة, وإغددال. امل ددجدين
  وفيا وكمد الفاض ق كما  امت ال ل ة ععدام مواِا العلما    مديهة بمهامنق

وجيددددا  دددددر اكعددددار  إليدددده  هددددا,  ددددو أن باميانويددددل  ددددره  ددددوق رئددددي  ا اليددددة اليهوقيددددة   واليددددة 
 ددراَر عةلدده عددن بسددالوني, العثمانيددةق كددان أحددد أع ددا  الوفددد الددذي مَحَددَل اىل اخلليفددة العثمدداين 

 اخلالفة.
 بيكو( واجتياُح العامل اإلسالمي: –اتفاقية )سايكس  -2

وعلط أيفر االنقالب الصلي  اليهوقي   ضركيا ضالحقت الكوارث علط العامل اكسالمي.. ففي 
و دددي إضفا يدددة متممدددة  ق2بييكدددوق -م جدددرى ضو يدددُا اضفا يدددة بسدددايك  1916 دددد  1335عدددام 

روسدددياق والدددع   ددددت  –فرن دددا  –الددددول الدددثالث: بانكلددديفا  لإلضفدددا. الرئي دددي الدددذي مت يدددني
يتق ددديم الدولدددة العثمانيدددة اكسدددالمية وضوايدددا بسدددوراي ولبهدددان وفل ددد ني والعدددرا.ق فيمدددا ييههدددا... 
وكان  ذا يدايَة مرحلدة جديدد  مدن االجتيداس الع دكري والفكدري االسدتعماري الدذي ضعرضدت 

الضفا يدة بسدريةق مل ي دما العدرب يوجوق دا إال    له أ  ار العامل اكسالمي. ولقد يقيت  دذه ا
عهدما استوىل احلةب الرديوعي   روسديا علدط ال دل ة ونردر ندص  1917كانون األول عام 

 ذه االضفا ية, حيث ابقر األضرا  يتقدميها بللرري  ح نيق يهية الك  عن مهاوأهتم وال   
   ركاب احللفا ...

بلهددده ندددص االضفدددا. إىل يري انيدددا ي توضدددحها اخلدددرب. و دددد أرسدددل الردددري  ح دددني فدددورا ويعدددد ض
فجددا ه الددرق مددن املعتمددد الربي دداين ويعددد انتهددا  احلددرب العامليددة األوىل, و  مددمحنر الصددل  كانددت 

                                                        
 .17 – 16ة كمال خوجة , ص أسرار اكنقالب ضرل (1) 

 ق   امللحن.1أنظر الويفيقة ر م ب (2) 
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ييكدوق موضدا جددال يدني فرن دا وانكلديفا حدول هفدذ  املفعدول أو اعتبار دا  –باضفا ية سدايك  
ألن أحددد أارافهددا بروسددياق أعلهددت عدددم إلتةامهددا ملهددا ... فكانددت يري انيددا ضدددعو إىل إي اإلددا 

يا... ييهما كانت فرن ا ضصر علط أَّنا ملةمة للفدريقني ا خدرين. وكاندت بانكلديفاق ضصدر علدط 
مو فهددددا (ا  ألن مصدددداحلها ضقت ددددي يددددذل,.. فقددددد جعلددددت االضفا يددددة مه قددددة باملو ددددل واابر 

  دت اكقار  الدوليدة, و(لد, البيفولق فيها من نصدي  فرن دا, كمدا وضدعت االضفا يدة فل د ني
مدن  – ي كذل,  – ول قوم حنكن يري انيا من ضهفيذ وعد يلفور. أما إ رار فرن ا فقد نبا 

مصددددداحلها... فاالضفا يدددددة  دددددي الويفيقدددددة الوحيدددددد  الدددددع ضعددددديفق ادددددن فرن دددددا   أمدددددال  الدولدددددة 
 العثمانية..

قدط املو دل   يدد يري انيدا علدط أن وأخ ا, مت االضفا. يني الدولتني االستعماريتني, علط أن ضب
ضع ي لفرن ا حصدة مدن نف هدا. و دد أخدذ  دذا التهداال عدكله الههدائي   مدمحنر بسدان رميدونق 

 % من صموعه...23,75م يعد أن هلت فرن ا حصة من الهفو ض اوي 1920عام 
 وعد بلفور: -3

ضو يدددددا اضفا يدددددة  مدددددا إن جنددددد  التدددددلمر الصدددددلي  الصدددددهويوين   إسدددددقاط اخلالفدددددة االسدددددالمية, ومت
  د 1336ييكوق, حىت ض ارعت حلقاا التلمر األخرى...ففي عام  –بسايك  
م وعدا يري انيدا عدرب وايدر خارجيتهدا باللدورق يلفدورق اليهدوق ابلعمدل علدط إ امدة وادن 1917

 1 ومي يهوقي   فل  ني و د مت عر  التصري  علط صل  الوارا  الربي اين الذي أ دره   
 ويهص التصري  علط ما يلي: 1917ن الثاين نوفمرب / ضرري

بإن حكومة  اح  ا اللة الربي انية ضهظر يع ٍ  إىل إ امة وان  ومي لليهوق   فل د ني, 
وستبذل أ صط احملاوالا لت هيل  قين  ذا اإلدق, علط أن يكون مفهوما أنه لن يتم القيام 

وائ  غ  اليهوقيدة املوجدوق  حاليدا   أبي عمل من عننه الهيل من احلقو. املدنية والديهية لل 
 فل  ني, أو الهيل من احلقو. واملركة ال ياسي اللذين يتمتا يما اليهوق   أي يلد اخرق.

بــــرون الناعــــة القوميــــة وقيــــاع الــــدول علــــى أســــس عل انيــــة ون ــــم  -4
 وضعية:

سددتعمار وكددان مددن نتدداج سددقوط اخلالفددة يددروا الهةعددة القوميددة   العددامل االسددالمي ولقددد عمددد اال
إىل إ(كا  وضرجيا  ذه الهةعة ليكون الوال  إلا والتعلن يا يدل االسدالم... فكدان أن نردنا 
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خدالل  ددذه الفدديف  كثدد ع مدن الددهظم واألحددةاب علددط أسددا  الدوال  للَقوميهددة العرييددة ومههددا القوميددة 
  اكسددالم مددا ال ددورية, ومههددا القوميددُة الكرقيددة, ومههددا القوميددة الفرعونيددة. و كددذا  قددن ألعدددا

 يهدفون إليه من  ويل وال  امل لمني عن اكسالم.
 قياع األحااب القومية ذات احملتوى املاركسي: -5

مل ضدددُدم الهةعدددُة القوميدددة العرييدددة ا,دددرق  فددديف   اويلدددة حيدددث يددددأا ضهكفدددي  أمدددام الهدددةو املارك دددي 
ميدة العرييدة يهددق واألحةاب والريوعية. ففدي اخلم ديهاا ُعقدد   يد وا اجتمدا  لددعا  القو 

إىل ضبدد  كتددوى  عقائدددٍي للقوميددة العرييددة كددان مددن نتائجدده اعتبدداُر الفكددر االعدديفاكي املارك ددي 
احملتوى األيديولوجي للحركاا القومية العريية عموما , كما جنم عهه ان حااباع كثد   مدن إادار 

كبا  للفكدر الي داري العمل القومي ي ب  من ضوجهاضه املارك ية... و كذا أ بحت العروية مر 
 واحلركاا الريوعية.

 مكائد االستشراق لإلسالع: -6
َنِردد ت حركددُة االسترددرا.   القددرن الرايددا عرددر اإلجددري وخبا ددة يعددد سددقوط اخلالفددة نرددااا  
ملحو ا ...  وضتلخُص حركُة االستررا.  ذه أبَّنا إحدى احملاوالِا واألسداليِ  الدع اعتمدد ا 

 دداضه وعلمائدده للددد  علددط اكسددالم وإلقددا  الكثدد  مددن املفدديفايا الهددرُب َعددربا العديددد مددن ممس
واألابايدددل   كددديو اكسدددالم وأفكددداره ومصددداقره و(رخيددده  دددت ِمظلدددِة البحدددث العلمدددي...ومن 
األمثلة الدع ميكدن أن ُض دا. علدط املكدر والدد  االستردرا ي مدا كتبده بجولدد ض ديهرق   كتايده 

قدول: بفتبردد  الهددِ  العددر  لدي  إال مةاددا ُمهتخبددا  مددن بالعقيدد  والرددريعة   اكسددالمق حيددث ي
معدارَق واراٍ  قيهيدة عرفهدا واسدتقا ا ي دب  اضصداله ابلعها در اليهوقيدة وامل ديحية وغ  دا, الدع 
 يفَددَر يددا  يفًددرا  عميقدا, والددع را ددا جدددير  أبن ضدو ة عاافددة  قيهيددة  حقيقيددة  عهدد يدد   ومددهق ولقددد 

علدط ضرددجيا الظددا ر  القوميدة   العددامل اكسددالمي لتكدون يددديال  عددن  ض دايقت الدددول األجهبيددة
 اكسالم..
م عقد ممحنر  ي باملمحنر العر  األولق   ابري , عجعته ال ل ة الفرن دية 1913ففي عام 

... و   ددددذا املددددمحنر  ق1بوفتحددددت لدددده القاعددددة الكددددربى للجمعيددددة ا هرافيددددة ليعقددددد فيهددددا جل دددداضه
اا مها  ددة للدددين حيددث  ددرأ رئددي  املددمحنر بعبددد احلميددد الة ددراويق ارحددت وألول مددر  اروحدد

                                                        
 ييكوق اكستعمارية. –ضبهت فرن ا  ذا املمحنر وعجعته   الو ت الذي كانت ضو ا فيه إضفا ية بسايك   (1) 
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فقدددال بإن الراي دددة الديهيدددة  دددد عجدددةا قائمدددا  عدددن إاددداق الوحدددد  ال ياسدددية. وأه ال أرجدددا إىل 
التاري  ألير ن  ذا, يل ح   ما لديها من الروا د احلاضر . أنظدر إىل احلكدومتني بالعثمانيدة 

 تهددا الديهيددة علددط إاالددة اخددتالق ي دديو ييههمددا و ددو االخددتالق والفارسدديةق كيدد  مل ضقدددر راي
املتعلدددددن ابحلددددددوق...ق و كدددددذا يددددددأا الفكدددددر  القوميدددددة ضرضددددددي ال دددددايا العقيددددددي االسدددددتعالئي 
العهصري, علط حنو ما الت إليه القومياا األورويية يدل أعدد وأعدىت.. جدا  علدط ل دان بعلدي 

بالقومية ابله بة إليهدا حندن القدوميني العدرب قيدن لده ه ر الدينق أحد رواق القومية العريية  وله 
 جهته وهره ولكن   الدنياق.

و ال عمر فاخوري بال يدههض العدرب حدىت ضصدب  القوميدة العرييدة أو املبددأ العدر  قيهدا يهدارون 
عليدده كمددا يهددار امل ددلمون علددط القددران الكددرمي وامل دديحيون علددط اكجنيددل الددرحيمق مددن كاضددر  

أ يمدددت   راي دددة العدددامل اكسدددالمي. فمدددن  85 دددد  ددفحة 1389املبدددار  عدددام  لاسددتا( كمدددد
محددالا احلركددة االسترددرا ية علددط القددران الكددرمي اعُمهددا أندده مددن خيدداِل كمددد وأنا ال عال ددة لدده 

 در  م عليده ابل عدن حدىت    ابلوحي... ومن احلمالا االستررا ية علط عخصية الرسول 
ا ية علددط الً ددهة, ضددرويُ  الددةعم يتصدداقمها مددا العقددل والعلددم, ِعرضدده... ومددن احلمددالا االسترددر 

وابلتردددكي,   علومهدددا ومصددداقر ا... ومدددن احلمدددالا االستردددرا ية علدددط التددداري  اكسدددالمي, 
 ضةيُفهم لكث  من احلقائن, ورمُيهم لكث  من الرخصياا اكسالمية فيه ابلبهتان والكذب.

ُههم ابللهدددة العرييدددة ويعددددم إمكاههتدددا التعب يدددة, ومدددن احلمدددالا االستردددرا ية علدددط اكسدددالم اعددد
وابلدعو  إىل إحالل العامية يدل الفصحط, ليق عوا األجياَل مدا الدةمن عدن الديفاث اكسدالمي 

 األ يل...
بوسدددرا روُس اإلةميدددة   اائفدددة عري دددة جيدددن ضثقفدددوا يقردددور الثقافدددة اكسدددالمية أمددداَم اإلجمددداا 

وَر ابملذلددددة   االنتمددددا  اىل الفكددددر اكسددددالمي أو اليفييددددة االسترددددرا ية, جيددددا ولددددَد عهددددد م الرددددع
اكسددددالمية أو األعددددراق واملفددددا يم اكسددددالمية, وولددددد حدددد ه الددددتخلص مددددن  ددددذا االنتمددددا  أبي 

ال االدوا  وسيلة... وال اال امل ترر ون مبا أعريت  لويُم يهَض القران الكرمي ويهَض الرسول 
معاضهدا ومعا دده اليدوم, و دم امل تردارون الثقدافيون ل دفاراا   م سفراَ  الهصرانية العاملية   جا
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 ق1بكث  من الدول اكسالمية ير ددوَن مدا َادري علدط ال داحة اكسدالمية للتبليد  وإ دا( الدالام
 ق.

 اهلدع االستشراقي من الداخل: -7
 دده وما ضهامي احلركة االستررا ية وامتداق ا وغةو دا للعدامل اكسدالمي ورجالده وممس داضه ومعا

أخددذا  ددوا ر االحنددراق والترددوه   الفكددر اكسددالمي املعا ددر ضددربا واضددحة للعيددان... ففددي 
م أ دددددر بالرددددي  علددددي عبددددد الددددراا.ق وكددددان  اضدددديا  مبحكمددددة املهصددددور  الرددددرعية 1925عددددام 

االيتدائية كتايه اململو  ابل موم االستررا ية باكسالم ونظام احلكمق وجا    كتاب باكسالم 
قنيوية وسياسية أكثر من كوَّنا م دنلة  –أي اخلالفة  –ةق  وله: بإن  ذه امل نلة وسل ة األم

قيهيددة. وإَّنددا مددن مصددلحة األمددة نف ددها مباعددر , ومل يددرق ييددان  ددري    القددران الكددرمي وال   
 ق2باألحاقيث الهبوية   كيفية نص  اخلليفة وضعييهه وعروط اخلالفة ما  ي...ق

ه لعجدد  عجيدد  أن  خددذ ييددد  كتدداب هللا الكددرمي, وضراجددا الهظددر ويتددايا  ولدده م ددتهراب: بإندد
فيمددا يددني فا تدده وسددور  الهددا , فدديفى فيدده ضصددري  كددل مثددل, وضفصدديل كددل عددي  مددن أمددر  ددذا 
الدين بما فراها   الكتاب من عي ق ق ال  دد فيده (كدرا لتلد, اكمامدة العامدة أو اخلالفدة إن 

ده أةل ضل, اخلالفة, ومل يتصد إلا, يل ال هة كالقران   (ل, ,اال  للمقال؟ لي  القران وح
 .ق3بأي ا   د ضركتها ومل ضتعر  إلا .ق

مدددا يلددديق.  33أحدددد أول املتدددنيفرين ابلفكدددر اكستردددرا ي    دددفحة  –بق يقدددول عبدددد الدددراا. 
بفكيدد  و ددد  الددت اخلددوارج ال ادد  نصدد  اكمددام أ ددال , وكددذل,  ددال األ ددم مددن املعتةلددة, 

مدا سدبقت اكعدار  إليده. وح دبها    دذا املقدام نق دا لددعوى اكلدا  أن يثبدت و ال غ  م ك
 عهده خالق األ م واخلوارج وغ  م, وإن  ال اين خلدون أَّنم عوا(..ق.

و ددد  ايلددت الدددوائر االسددتعمارية واملراكددة التبردد ية الهصددرانية كتدداب بالرددي  علددي عبددد الددراا.ق 
ة  ددددم أ دددداق االسدددتعمار وأعددددا  اكسدددالم   ضردددويه ابليفحيددد  والتصدددفين ألَّندددا   احلقيقددد

 اكسالم من جان  و  ال ي ر  علط الرعوب اكسالمية وإ(الإلا إىل األيد. 

                                                        
  د.1401 فر  34صلة اك الس العدق  (1) 

 .  ذا الكتاب أ دره ا,ل  الوا  اليفكي. 5 فحة  (2) 
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و د كرد  اململد  عدن ا ا ده املهحدرق  دذا يهف ده   حدديث مدا مراسدل  دحيفة بالبدورص 
 أجيبريانق حيث سنله املراسل:

  ل ميكن أن نعترب  اعيما ملدرسة؟ -
ل ددددت أعددددرق مددددا(ا ضعدددد  يدددةعيم مدرسددددة. فددددقن كهددددت ضريددددد يددددذا أن ن  دددال:  -

أنصدددارا, ي دددرين أن أ دددرس لددد, أن الكثددد ين يدددرون رأيدددي, ال   مصدددر وحدددد ا, يدددل   
العامل اكسالمي أبسره. و د و لت  رسائل  ييد من ليدا أ  دار العدامل الدع نفدذ إليهدا 

 ق1باكسالمق
ي  دال   رسدالة وكان من  دمال  كدذل, بمهصدور فهمديق الدذ ❖

الدكتوراه وكان موضوعها بحالة املرأ    التقاليد اكسالمية وض وراهتداق  دفحة 
بكمددد يرددر   ميددا الهددا  وي ددتث  نف دده.. ومددا أندده كددان املرددر  الددذي  15

يهبهددي أن خي ددا ملددا يدددعو إىل ض بيقدده علددط ا خددرين, إال أندده كددان لدده ضددعفه 
بو كددذا جنددد اندده يعددد  16 ددفحة  واخددتص نف دده يددبعض املددةااي..ق ويقددول  

أن يهدام نومدا عميقددا , يقدوم ليددمقي  دلواضه قون أن اددق اهددوره ووضدو ه علددط 
حني أن املممهني ا خرين, كان عليهم الردرو    وضدو  واهدور جديدد. ومدن 
أجددل أن يددربر االسددتثها  الددذي عمددل لصدداحله, اكتفددط أبن  ددال: إن عيدد  ضهددام 

 .ق2بوال يهام  ل  أيدا...ق
وكددان مددن  ددمال  كددذل, بادده ح ددنيق حيددث ضكلددم   كتلبدده  ❖

ب  الرددعر ا ددا ليق كالمددا يهددة الثقددة ابلقددران ويكثدد  مددن الرددمون واأل ددول 
 .ق3باكسالمية األخرى

وكان من  مال  كذل, بأمدني اخلدونق الدذي كدان معجبدا ي ده  ❖
ح دددني وابلفكدددر االستردددرا ي عمومدددا . و دددد يقدددي أمدددره م دددتورا سدددهواا ادددواال 

                                                        
ق والع ضت من خال ة القرار الصاقر عن  يوة كبار العلما  اب اما األا ر   3فما يعد. وأنظر الويفيقة ر م ب 63راجا كتاب امللل والهحل للرهرساين  فحة  (1) 

   ية الري  علي عبد الراا. وارائه.
 ق املتعلقة أبفكار مهصور فهمي وضويته.4راجا الويفيقة ر م ب (2) 

 ق املتعلقة أبفكار اه ح ني.5راجا الويفيقة ر م ب 3)( 
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كددددددان يلقددددددن االيدددددده أنددددددوا  الكفددددددر وال ددددددالل إىل أن انكردددددد  عددددددام حيددددددث  
 ق1ب.1947

 الفرق الباطنية: -8
ومن املكائد الع أحلقت إيذا  مباعرا  وعميقا    يهية العامل اكسالمي خالل القرن الرايا عردر 
اإلجري, ا د ها  أعددا  اكسدالم لكثد  مدن الفدر. البااهيدة واحلركداا ال درية وال در. الصدوفية 

 راحت هتدم ابكسالم ابسم اكسالم... الع
 ومن أيرا  ذه اللحركاا الع  هرا خالل  ذا القرن  ي القاقاينية...

والقاقاينية حركة  هرا   اإلهد   م الا القرن التاسا عرر امليالقي علط يد رجل ا د هعه 
األ دديلة الددع  االسددتعمار الربي دداين ا دده بغددالم أمحددد القدداقايينق لي ددرب يدده اليقظددة اكسددالمية

أخددذا ابالنترددار   ضلدد, احلقبددة مددن الددةمن يعددد حركددة اكمددام بأمحددد يددن عرفددان الرددهيد عددام 
 ددق واحلركدة املهديددة   ال دوقان الددع او ددا عدعلة ا هدداق ضدد اكجنليددة... وملةيدد مددن 1246

 اكاال  علط  ذه احلركة وقور ا اكجرامي ميكن اكاال  علط اململفاا التالية:
 لل يد أ  األعلط املوقوقي –لة القاقاينية امل ن -
 للهدوي –القاقاينية يفور  علط الهبو  احملمدية واكسالم  -

 حملمد اخل ر ح ني –اائفة القاقاينية  -

 أل  احل ن الهدوي –القاقايين والقاقاينية  -

 للرهرستاين –امللل والهحل  -

 حركة التبشري ومكائدها: -9
الهددددرب الصددددلي  للكيددددد مددددن اكسددددالم والددددد  عليدددده,  ومددددن األسددددالي  املدددداكر  الددددع اعتمددددد ا

واجتذاب امل لمني إليه, ضهظيم حركة التبر    أ  ار العدامل اكسدالمي ومدد ا مبدا  تاجده مدن 
  دراا يررية ومالية وضقهية...

ويهدق التبر  اىل فر  ال ي ر  علط العامل اكسالمي عن ارين التهي  التعليمي واكعالمي 
عحددداث املمس دداا وضقدددمي اخلدددماا املختلفددة  ددت سددتار بالصددفة اكن ددانيةق واالجتمدداعي 

                                                        
 ق املتعلقة أبفكار أمني اخلون.6راجا الويفيقة ر م ب (1) 
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ف ددال عددن اريددن املرددروعاا اال تصدداقية والعمرانيددة الددع  ا ر ددا الرمحددة واباههددا فيدده العددذاب 
 الرديد؟

إن مددن الوسددائل الددع اعتمددد ا التبردد    العددامل اكسددالمي إنرددا  امل تو ددفاا وامل ترددفياا 
ال بيددددة.. ومدددن الوسددددائل التبردددد ية إنرددددا  املددددار  واملعا ددددد الفهيددددة والتقهيددددة وضقددددمي اخلدددددماا 

وا امعاا واملكتباا وإ ددار الكتد  والهردراا ومدا إىل (لد,.. ومدن الوسدائل كدذل, إنردا  
املرروعاا التعاونية واال تصاقية واألندية الرايضية وممس داا الرعايدة اكجتماعيدة ومدا عداكل 

 (ل,..
واحلركاا التبر ية ضعمل   يالق امل دلمني مهدذ  درن مدن الدةمن قون أن  در  إن  ذه األجهة  

احلكومددداا واألنظمدددة املختلفدددة علدددط و فهدددا أو احلدددد مدددن نردددااها أو ر دددد ا ومرا بتهدددا, فهدددي 
 أعبه ابملمس اا الديبلوماسية (اا احلصانة...

 دور الفاتيكان: -10
اضيكدان يدددور رعددائي قسددتوري مق واضدد ال  الف1929 ددد 1349ومبوجد  اضفددا. بلدديفان عدام 

مدددددهظم للحركددددداا الهصددددددرانية   الهدددددرب غدددددددا العمدددددل التبرددددد ي واالسترددددددرا ي أكثدددددر ضهظيمددددددا  
وفاعليددة... وعلددط مددر الددةمن ض ددورا أسددالي  التبردد  لتصددب    نفدد  امل ددتوى فاعليددة و يفدد ا  

 ما الت ور الذي ارأ علط خمتل  جوان  احليا .
والفاضيكدددان و يوددداا التبرددد  األخدددرى اكسدددهام   أعمدددال فقدددد  دددرر صلددد  الكهدددائ  العددداملي 

التهمية ومراريعها   األ  ار الهامية  ت ععار بمن الكهي ة إىل ا,تمعااق فتنس دت  يودة 
صلدد  الكهددائ  لإلسددهام   أعمددال التهميددة املختلفددة كقنرددا  القددرى الةراعيددة, وعقددد الدددوراا 

 هية, وضقدمي القرو  املهاعر  للفالحني.التدريبية ملختل  التخصصاا التقهية والف
ابل ددويد ضو يدد  أمددوال  ددهدو.  1969كمددا  ددرر بصلدد  الكهددائ  العددامليق   مددمحنره عددام 

 .ق1بالكهائ    مرروعاا الدول الهامية
 
 

 الدور األمريكي يف مكائد الصليبية: -11
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ل ددل التددلمر أمددا الددوالايا املتحددد  األم كيددة فقددد كددان إلددا قور خدداص ومدداكر وم ددتمر   م 
 الصلي  علط العامل اكسالمي..

ويكردد  بأيددوجني روسدددتوق رئددي    دددم التخ دديو   واار  اخلارجيددة األم كيدددة وم دداعد وايدددر 
م عددددن 1967اخلارجيدددة األم كيدددة, وم تردددار جون دددون لرددددمون الردددر. األوسدددو حدددىت عدددام 
  أن ندددددددر  أن اخللفيدددددة احلقيقيدددددة للجددددددرائم األم كيدددددة   قول العدددددامل اكسددددددالمي فيقدددددول باددددد

اخلالفدداا القائمددة ييههددا ويددني الرددعوب العرييددة لي ددت خالفدداا يددني قول أو عددعوب, يددل  ددي 
خالفاا يني احل ار  اكسالمية واحل ار  امل يحية لقد كان الصراخ كتمددا  مدا يدني امل ديحية 
 واكسالم مهذ القرون الوس ط و و م تمر حىت  ذه اللحظة يصور خمتلفة. ومهذ  رن ونص 

 خ ا اكسالم ل ي ر  الهرب وخ ا اليفاث اكسالمي لليفاث امل يحيق.
ولقدددد أقى سدددقوط عدددر  الرددداه   إيدددران إىل إلقدددا  مةيدددد مدددن األضدددوا  علدددط سياسدددة التددددخل 
األم كدددي   مصددددائر الردددعوب, وعلددددط كرددد  حجددددم ا دددرائم الددددع ارضكبتهدددا وضرضكبهددددا اكقار  

 .ق1بلعامل اكسالمية و اه   اايه املختلفةاألم كية وأجهةهتا املختلفة   أ  ار ا
وخنتم كالمها عن التبر  ومكائد الصليبية يهقل نص للق ي  بلب يو ق أحدد كبدار ممس دي 
اكرسدددالياا التبردددد ية جدددا  فيدددده بإن هر الكفدددداس يدددني الصددددلي  واإلدددالل ال ضتددددنج    الددددبالق 

 .ق2بي تمد اكسالم مهها  وضهقالهائية, وال   م تعمراضها, يل ستكون   املراكة الع 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفْصل الثاِلث
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 م ك ائُد الّصهُيونّية الع امليَّة
اِئِد اليـ ُهوديّة  اثنيا  : ِمن مك 

واليهوقيددددة ابلددددرغم مددددن كوَّنددددا احملددددر  املركددددةي العدددداملي لاحقدددداق واملكائددددد علددددط اكسددددالم والعددددامل 
ف ددال  عددن قور ددا اخللفددي    ريدد, اكسددالمي, فهددي ض دد لا يدددور (ايت ومباعددر   التددلمر, 

القددوى العامليددة األخددرى. وسددهعر   هددا أل ددم وأخ ددر املكائددد الددع  امددت يددا الصددهونية العامليددة 
 ضد اكسالم خالل القرن الرايا عرر اإلجري...

 إقامة دولة إسرائيل: -1
م  قددن احللددم الصددهيوين وضوااددنا القددوى الدوليددة لعددا  ك امددة 1948 ددد 1368ففددي عددام 

لكددة يهددو(ا   البقعددة املباركددة مددن العددامل اكسددالمي, لتصددب  يددمر  التفجددر الدائمددة   امله قددة, جي
ولتررق مواا ا الق من امل لمني عن أراضيهم, ولتعمدل علدط امد  احل دار  اكسدالمية   

 فل  ني لتحل كلها ح ار  العربيني عذا( ا فا...
ا  خيانيددا  مردديها    حنهيددد ال ريددن يرددكل و.خددر و ددد لعبددت األنظمددة العرييددة   ضلدد, الفدديف  قور 

لقيام قولة اسرائيل... فاألنظمة الع مل يعد يري ها ابكسدالم رابط, واحلكدام امله دولة أقمهدتهم 
  مهاسدل احل ددار  الهرييدة, واللددذين خدانوا هللا مددن  بدل  انددت علديهم خيانددة فل د ني فكانددت 

أل داق الع أفص  عهها بيفيدوقور  رضدةلق م... و كذا  ققت ا1948 د 1368 ةمية عام 
 م والع ض مهت الهقاط الثالث:1895 د 1313عام 

 إااق استعمار يهوقي لفل  ني مهظم وعلط ن ا. واسا. -1
 احلصول علط حن عرعي معيفق يه قوليا  كستعمار فل  ني. -2

 ق1بإنرا  مهظمة قائمة لتوحيد اليهوق   أجل الق ية الصهيونية. -3
 لكربى إبسرائيل:اعرتاف الدول ا -2

م أعلن ين جوريون استقالل اسدرائيل.. وضبدا (لد, ض داين 1948مايو أاير من عام  15و  
الددددول الكدددربى علدددط االعدددديفاق ابسدددرائيل و  مقددددمتها الددددوالايا املتحدددد  األم كيدددة واك دددداق 

يت دمهه  ال وفيايت, ملا  ققه  يام اسرائيل من مصدان مرديفكة للقدوى العظمدط   امله قدة, وملدا
 من خ ر علط اكسالم وأ  ار العامل اكسالمي لعا ...

                                                        
 أالن (يلور. –(ري  احلركة الصهيونية  (1) 
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 اسرائيل والتحدي املست ر للعامل اإلسالمي: -3
وعلددددط مدددددار يفاليفددددني عامددددا وحددددىت اليددددوم كانددددت إسددددرائيل ضتحدددددى العددددامل اكسددددالمي ع ددددكراي , 

يصددور  خا ددة حيددث حنكهددت مددن احددتالل موا ددا  1967وضةايدددا غ رسددتها يعددد كاريفددة عددام 
 لط كل ا بهاا العريية....جديد  ع

 كامب دايفيد التحدي األكرب: -4
ومددا عدديو  روس االست ددالم, والقبددول ابألمددر الوا ددا, و ددر  اإلةميددة, وضف دد  ا,تمعدداا العرييددة 
واكسدددالمية, والفدددراإل او اكحندددراق العقيددددي اخل ددد  الدددذي ضعيرددده ا مدددا  , وانق دددام الددددول 

ا ال ياسدددية الدوليدددة...  قددن اكجنددداُا األكدددرب الدددذي مل العرييددة واكسدددالمية ي دددب  مددن انتما اهتددد
, وإَّنددا  حالدة احلددرب ق1بضكدن لدتحلم يدده إسدرائيل أال و ددو ضو يدا مصددر الضفا داا كامدد  قايفيدد

مددا العدددو الصددهيوين, والق ددا  علددط عقددد  العدددا  لدده, ومددا ضبددا (لدد, مددن ض بيددا للعال ددداا, 
لبلدددين لكافددة املبدداقالا ال ددياحية والتجاريددة وضبدداقل التمثيددل الديبلوماسددي وفددت  احلدددوق يددني ا

 واكعالمية.
وإسددرائيل مبددا حنلدد, مددن وسددائل ماقيددة وضقهيددة, ومبددا لددديها مددن مراكددة  ددوى  سياسددية قوليددة, ومددن 
خددالل خرباهتددا التارخييددة   فددن الهددةو احل دداري والتخريدد  الفكددري والهف ددي لامددم والرددعوب 

سدددديكون خ ر ددددا علددددط اكسددددالم والعددددامل  ق2بنقوالددددع ضرددددهد يددددا بيروضوكددددوالا حكمددددا   ددددهيو 
اكسالمي أعد يكث  مدن اخل در الع دكري.. واحلقيقدة أن الدرق اكسدالمي والعدر  والفل د ي  
مل يكددن اجددم املنسددا ... يددل إن إسددرائيل وجهددت  ددفعة جديددد  إىل العددرب يعددد (لدد, حددني 

 أعلن ييهن القد  عا مة اسرائيل إىل األيد..
 اليهودية: الواجهات واملن  ات -5

والصددهيونية عمدددا إىل إنرددا  الواجهدداا واملهظمدداا واملمس دداا املختلفددة لتحقيددن أغراضددها 
والو ول إىل أ دافها إضافة إىل عملها املباعر    ذا اك اه..  و(ري  الصهيونية يمكد ضفهن 

 اليهوق   ايتدا  وايتكار األسالي  وال ر. الع  دم أ دافهم ي ر. غ  مباعر ...
 فمن أ م الواجهاا العلهية: -

 التحال  اكسرائيلي العاملي. -1
                                                        

 ق   امللحن املت مهة نصوص االضفا..8أنظر الويفيقة ر م ب (1) 
 ق   امللحن املت مهة ضعري  الربوضوكوالا.9أنظر الويفيقة ر م ب (2) 
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 املمحنر اليهوقي العاملي. -2

 اك اق العاملي للصحفيني اليهوق. -3

 ا,ل  االستراري للمهظماا اليهوقية. -4

 مهظمة العمل وإعاق  البها . -5

 املهظمة العاملية اكسرائيلية. -6

 ا,ل  العاملي لليهوق الرابنيني. -7

 لعاملية.مهظمة الصهيونية ا -8

 ومن الواجهاا ال رية: -
 املاسونية. -1
 الرو(ري. -2

 الليونة. -3

 املاسونية: ❖

مل ضعدددد املاسدددونية خبافيدددة علدددط أحدددد يعدددد أن انكرددد  أمر دددا وافت ددد  مكر دددا عدددرب العديدددد مدددن 
   ق1بالكت  واململفاا احلديثة.

ضهفيددذ ولقددد يفبددت أن املاسددونية مددن التهظيمدداا ال ددرية الددع أنرددن ا اليهددوق لتحقيددن مصدداحلهم و 
أحدد حكمدا   –ملريم   إعداق  يهدا  بجيلكدة يهدو(اق و  ال دي ر  علدط العدامل... يقدول  رضدةل 

كقهدا  ألغراضدها   –بإن احملافل املاسونية املهتردر    كدل أحندا  العدامل ضعمدل   غفلدة  – هيون 
قدوا لهدا  وإن الهصارى املهح ني لي اعدونها علط استقاللها وإن وكال ه من غد  اليهدوق ليحق –

 كث ا  من ال عاق ق
 1948و دددد لعبدددت املاسدددونية قورا  ابلددد  اخل دددور    اإلةميدددة الهكدددرا  الدددع حلقدددت ابلعدددرب عدددام 

حيدددث كدددان معظدددم القددداق  واحلكدددام العدددرب أع دددا     دددذه ا معيدددة الصدددهيونية املتدددلمر  علدددط 
 اكسالم و  ااي العامل اكسالمي و  اليعتها الق ية الفل  يهية...

                                                        
 راجا الكت  التالية حول املاسونية: ق1ب

 هول: لصاير اعيمة.املاسونية (ل, العامل ا, -
 املاسونية   العرا : حملمد علي الةع . -

  ذه  ي املاسونية: ضرلة يي  ععبان. -

 املاسونية: لعبد احلليم إليا  اخلوري. -

 أسرار املاسونية:  واق رفعت أضلخان. -
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 اتري والليونا:الرو  ❖

يعددد أن انكردد  أمدددر املاسددونية, أفددراا الصدددهيونية العامليددة خ ددة جديدددد  لتكددون البددديل عدددن 
املاسدددددونية    قيدددددن أغددددددرا  اليهدددددوق   فل ددددد ني و  العددددددامل... فكاندددددت بالددددددرو(ريق أوال ق 

 بالليونةق اثنيا....
ة يهو(ا الع  كم العامل. ولقدد أما كلمة الرو(ري فتع  العوق , إىل فل  ني ابعا , وإ امة جيلك

انتردددرا ندددواقي الدددرو(ري والليدددونة   كثددد  مدددن ا  دددار العدددامل اكسدددالمي, حيدددث ضقدددام الدددربام  
الثقافية والرايضية واليففيهية املختل ة, وحيث ضه ل أقمهة الرباب والراابا وضهدةي نفوسدهم 

 ابألفكار اإلدامة والعاقاا الذميمة...
 توسعية:الصهيونية والسياسة ال -6

علط عك  ما  ري عليه ال ياسة العريية مدن ار دال وعفويدة, فدقن ال ياسدة الصدهيونية  ائمدة 
علدط مرضكدةاا وأ دداق ال ضتهد  يتهد  احلكومدداا وال ضتبددل يتبددل األعدخاص... فمدا اددري 
ضهفيدددذه اليددددوم,  ددددو   احلقيقددددة مثددددر  مددددن مثددددراا خم  دددداا وضددددعتها أجهددددة  الصددددهيونية العامليددددة 

الددع و هعدت   كامد  قيفيددد  –ر دا مهدذ عرددراا ال دهني... حدىت اضفا يددة ال دالم املةعدوم وقوائ
مل ضكن إال إحددى نتدائ  التردويه الدذي أحديفتده بيصدماا الصدهيونيةق   الكيداها العرييدة  –

فكدراي  رنف دديا  علدط مدددار سددهني اويلدة, جيددا قفدا إىل سددد  احلكددم وال دل ة عخصددياا وأحددةااب  
 عرب واكسالم, والعروية واكسالم مهها يرا ...ضلب  أ هعة ال
 العنصرية:

إن املرضكدة األساسدي الدذي ضقدوم عليده ال ياسددة الصدهيونية  دو العهصدرية أو التعصد  لليهوقيددة 
واعتبدددار األقاين وال وائدددد  والردددعوب األخددددرى قون امل دددتوى اكن دددداين والبردددري, وادددد  أن 

. وإلددددذه باله رسددددة الصددددهيونيةق م ددددتهداا ض ددددخر لتحقيددددن املصددددان واأل ددددداق الصددددهيونية..
مةعومدددددة مددددددن التددددددورا , ونصدددددوص اثيتددددددة   التلمددددددوق, ويهدددددوق مدونددددددة   يروضوكددددددوالا حكمددددددا  

  هيون...
فقددد اعدددم اليهددوق أن اك دددحاس احلدداقي والعردددرين مدددن سددفر أعدددعيا يقددول: بويقددد  األجانددد  

دعون كههدددة الدددرب, ويرعدددون غدددهمكم, ويكدددون يهدددو الهريددد  حدددرايفكم وكدددراميكم... أمدددا أندددتم فتددد
 وض مون خدام اإلها,  كلون يفرو  األمم, وعلط صد م ضتنمرونق...
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وإن التلمددوق يقددول بادد  علددط كددل يهددوقي أن ي ددعط ألن ضظددل ال ددل ة علددط األر  لليهددوق 
 قون سوا مق... 

 وإن الربوضوكول احلاقي عرر يقول بغ  اليهوق كق يا الههم, أما حنن فقنها الذ بق...
 :الوصولية

واملرضكدددة الثددداين لل ياسدددة الصدددهيونية  دددو الو دددولية الدددع ضعتمدددد بالفل دددفة امليكيافيليدددةق  اعدددد  
مهما كانت صافية للقيم واألخدال.  –التعامل ما ا خرين... فالصهيونية ض ت ي  كل وسيلة 

ما قامت  قن مصاحلها... و ذا ما يفر  احلذر الرديد من كل ما يو م يوجوق ب دقور  –
أقوار متها  ددددة ل ياسددددة  –  احلقيقددددة  –  الصددددراعاا اكسددددرائيلية الداخليددددة ألَّنددددا  ومحددددائمق

 –كمدا فعدل ال داقاا   –واحد ... والقياقيون   أمة العرب, حني مياعون ال ياسدة اليهوقيدة 
فلدددي  عدددن جهددددل خبفااي دددا, وإمندددا لكددددوَّنم غددددوا أحدددد عها ددددر ا ومرضكةاهتدددا... ولقدددد أوضدددد  

قرجددددة مددددن االسددددقاق ميكددددن ان ضصددددل إليدددده ال ياسددددة الصددددهيونية   الربوضومددددول اخلددددام  إىل 
اعتماق ا  اعد  بالهاية ضربر الوسيلةق حيث يقول با  أن يكون ععاره: ليا وسائل القدو  
والهفا.  تم أن يكون الب ش  و املبدأ.. واحليلة والهفا. ةا القاعد  لدى احلكوماا الع ال 

وان أي حكددم جديددد... و ددذا الرددر  ددو ال ددبيل الوحيددد ضريددد أن ض ددا (جهددا  ددت أ دددام أعدد
لبلددددوإل اخلدددد . فعليهددددا أن ال ندددديفقق أمددددام عددددرا  الددددذمم والهدددددر واالحتيددددال إ(ا كددددان (لدددد, خيدددددم 
  دديتهاق..   كددذا ويكدددل  ددراحة و حددة ضقدددوم ال ياسددة الصددهيونية متحديدددة العددامل ألددا قومندددا 

ا د  املهظمداا الدوليدة و راراهتدا.. فهدي اكيفاث ملراعر الددول والردعوب, أو هتيد  واحديفام ملو 
ضعددرق مددا ضريددد, و تددار يهف ددها األسددلوب الددذي  قددن إلددا مددا ضريددد... ولقددد قفعتهددا سياسددتها 

إىل إعدددالن القدددد  عا دددمة كسدددرائيل إىل األيدددد, قون أق  صاملدددة حلليفهدددا  –مدددمخرا  – دددذه 
 ال اقاا  فة يا يعض ما  وجهه.

 
 
 

 أهداف السياسة الصهيونية
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فقَّنا كذل, ض   حنو  –إن كانت ضقوم علط مرضكةاا واضحة وجلية  –وال ياسة الصهيونية 
أ داق أكثر جال  ووضوحا كما  و اثيت ويني   كث  مدن الواثئدن وامل دتهداا... والهريد  
أن ضكددون ال ياسددة العرييددة مددن اسددرائيل مبهيددة   كثدد  مددن األحيددان علددط ح ددن الظددن, أو   

 احلقائن وقومنا مالحظة إلا, أو  كذا أريد إلا أن ضكون..معةل عن كل  ذه 
 أوال  السيطرة االقتصادية: 

إن الهايددة الكددربى الددع ض ددعط الصددهيونية العامليددة لتحقيقهددا  ددي سددي رهتا الكاملددة علددط خددةائن 
األر ... علددط مهددايا البدديفول... علددط املهدداجم.. علددط األسددوا. التجاريددة.. علددط املمس دداا 

 اخل... الصهاعية...
و دد كاندت  دذه الهايدة  ائمددة لددى اليهدوق مهدذ أ ددم العهددوق, ملدا ضدوفر مدن إمكانيدة الددتحكم   

 -مدددثال –مصددائر الردددعوب واسددتهالإلا وض دددخ  ا ملصددلحة جيلكدددة يهددو(ا.. فدددالربوضوكول الرايددا 
ير  إىل أحد أساليبهم لل دي ر  علدط  داراا الردعوب, حيدث يقدول باد  أن نقديم التجدار  
علدددط أسدددا  امل دددارية, وسددديكون نتيجدددة (لددد, مهدددا غددد  اليهدددوق مدددن االحتفدددا  ابلثدددرواا الدددع 

 أنتجتها األر , وعن ارين امل ارية ضدخل كل الثرواا خةائههاق.
 اثنيا : التفوق العسكري:

ق الدددع  دددرص الصدددهيونية علدددط  قيقهددا واالحتفدددا  يدددا, يدددل وضهميتهدددا ابسدددتمرار ومددن األ ددددا
التفدو. الع دكري... فداليهوق يعيردون ب داج ق اخلدوق مدن ا خدرين, وحد  اإليمهدة علدديهم, 
واالنتقددددام مددددههم, وض ددددخ  م واسددددتعباق م..  ددددذا اإلدددداج  يدددددفعهم قائمددددا إىل ضهميددددة  دددددراهتم 

مدددددا جعدددددل العدددددرب يهظدددددرون إىل اسدددددرائيل علدددددط أَّندددددا ب دددددو   و دددددذا –كمدددددا  وكيفدددددا    –الع دددددكرية 
أسدد وريةق.. فددننظمتهم املتعا بددة أفرغددت جيوعددها مددن بروحهددا اكميانيددة واملعهويددةق وجعلتهددا يعددد 
 ددةائم ع ددكرية وانقددالابا قاخليددة متالحقددة, معدومددة الثقددة ابلددهف ... و ددذا مددا يكردد  سددر 

 ...الة و الذي أ اب األنظمة العريية يعد حرب رم ان
 اثلثا : اهلي نة اإلعالمية:

واليهددددوق يعتددددربون اكعددددالم الهافددددذ  األساسددددية الددددع ي لددددون مههددددا علددددط العددددامل, ويددددا يددددميفرون   
ضددددعو م إىل امدددتال  وسدددائل  – ددددميا  –الردددعوب وا مدددا  .. وإلدددذا جدددا ا  دددراراهتم املددداكر  

أعظدددم  دددوضني ضعليميتدددني اكعدددالم... فقدددد جدددا    الربوضوكدددول اخلدددام  باألقب والصدددحافة ةدددا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



خ  ضددني... وإلددذا ال ددب  ستردديفي حكومتهددا العدددق األكددرب مههددا... ويددذه الوسدديلة سددهع ل 
التنيف  ال ي  لكل  حيفة م دتقلة, ونظفدر ي دل ان كبد  جددا  علدط العقدل االن داين.. اد  

القدوى  عليها أن نت لو علط حكوماا غ  اليهوق مبدا يقدال لده بالدرأي العدامق متوسدلني أبعظدم
ليعدددا  و دددي الصدددحافة, وأَّندددا ليعدددا  لفدددي أيدددديها إال القليدددل الدددذي ال نفدددو( لددده وال  يمدددة يعتدددد 

 ياق...
ولقددد حنكددن اليهددوق فعددال  مددن ال ددي ر  علددط كثدد  مددن الصددح  ووكدداالا األنبددا  وقور الهرددر 

كرونيكددل   والهيددوا –والدددايلي أك ددرب   –والدددايلي ضلهددراق  –والتوايددا العامليددة كمجلددة التددامية 
 –واكيكونومي دت  –والصداندي (ميدة  –واألويةرفدور  –والدايلي   الد  –والدايلي مايل  –

 وغ  ا.
ووارنر يدرا(ر  –كما  اموا يتنسي  أوىل الرركاا ال يهمائية   العامل مثل: مييفو جولدن ماير 

 وغ  ا...  –وكولومبيا  –
االعدالم العددر  واالسددالمي يددرباصهم اال(اعيددة ولقدد حنكددن اليهددوق مددن جدرا  (لدد, مددن التددنيف    

وم ل الهتم التلفةيونية وأفالمهم ال يهمائية املختلفة الع ضتها لها املمس اا االعالميدة الر يدة 
   أكثر العوا م العريية واالسالمية...

 رابعا : الغاو الثقايف:
قدا  والفكدري الدذي ضعتمدده وأخ ا فقن أخ در األسدلحة فتكدا   ال ياسدة الصدهيونية الهدةو الث

  إف اق الرعوب, وضرويض األ( ان وإخ اعها للمقوالا واملباقئ الع ضتفهن الصهيونية   
إخراجهدددا والدعايدددة إلدددا, يواسددد ة ممس ددداا وضهظيمددداا وعخصدددياا ضصددد هعها إلدددذا الهدددر , 

 وضهفن األموال ال ائلة كيراا ا علط امل توايا احمللية والعاملية... 
وضوكول الثاين: بحنن اللذين  ينه قاروين ومارك  ونيتره ومل يفتها ضقدير ا اثر ال يوة ففي الرب 

الددع ضركتهددا  ددذه الهظددرايا   األ( ددانق... و  الربوضوكددول التاسددا بلقددد أضلفهددا ا يددل احلاضددر 
مدددن غددد  اليهدددوق, وأف دددده خلقددده يتلقيهددده املبددداقئ والهظدددرايا الدددع نعلدددم أَّندددا مبددداقئ ونظدددرايا 

 سد , وعملها علط ضرسيخها   ( ههق. فا
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 القدس ... والتحدي األكرب..
ملقاقير معيهة من ال موم الصهيونية...  –وحاعا أن نقول االسالمية  –إن  ر  األمة العريية 

والدع كاندت اضفا يدة الدذل الكدربى  –و بوإلا ابإلدةائم املتكدرر .. ورضدوخها ل ياسدة األمدر الوا دا 
ون أن  ددددث ضهيددد ا  جدددذراي  اسددديفاضيجيا    وا دددا البهيدددة العرييدددة وأنظمتهدددا ق –إحددددى حلقاهتدددا 

بالثوريددددةق, خددددال ضددددجي  املددددمحنراا, و دددددي الرددددعاراا, وضهميددددن البيدددداها والقددددراراا, جعددددل 
اسددددرائيل   ددددو اخل ددددو  األكددددرب    ددددديها للم ددددلمني ععددددالن يلددددد االسددددرا  واملعددددراج عا ددددمة 

 ن... ما  و الرق العر .. يل ما  و الرق اكسالمي..لدولتها إىل األيد...    وا 
 وإ(ا كان  هال, من رق, فهل  و علط م توى التحدي والصل  الصهيوين...

  ل يكون التحدي األكرب  ذا ابعثا  علط ضهي  األسالي  العريية املنلوفة واملعروفة...
هوقيددة عهددد حددد ا, ولتحريددر أمددا حنددن... فقنهددا نددممن اب هدداق الفعلددي اريقددا لو دد  اله رسددة الي

كل فل  ني مدن اداغوا اسدرائيل لتقدوم   أر  االسدرا  واملعدراج قولدة اكسدالم,   –فل  ني 
الددع سدديعم نور ددا وخ  ددا األر  الددع ابر  هللا حوإلددا.. وعهدئددذ يفددرس املممهددون,  ددل ع ددط أن 

 يكون  ريبا...
 

 الفْصل الّرابع
 ( م ك ائُد الّشُيوعي ِة الع امليَّة3)
 

اِئِد الشُيوعّيِة الع املّيةِ   من مك 
ومدددن املصدددائ  الدددع حلدددت ابلعدددامل االسدددالمي   القدددرن الرايدددا عردددر اإلجدددري  هدددور الرددديوعية  
كا دددداه عقائدددددي يهددددا ض اكسددددالم ابلكليددددة, وككيددددان ر ددددي  دفدددده إابق  الوجددددوق االسددددالمي 

 واستوصاله لي  من اك اق ال وفيايت فح   وإمنا من العامل ألا.
 ثورة الشيوعية وحرهبا على اإلسالع:ال -1

ميالقيددة  دام ليهددني مدا  دداق  احلدةب الردديوعي   روسديا يثددور   1917 جريدة  1336  عدام 
قمويدددة سدددقو خالإلدددا بعدددر  رومدددانوق القيصدددريق ويدددذل,  قدددن  يدددام قولدددة للفكدددر اكحلددداقي 

ثددة, ومه لددن الهددةو الالقيدد    واحددد  مددن أكددرب الدددول   العددامل, لتكددون مرضكددة ا ا ليددة احلدي
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التبر ي للعقيد  املارك ية.. ومن استعراٍ   صٍ  لبعض الهصوص الريوعية ضتكر  حقيقة 
  ذا اال اه وخ ره ومكائده علط اكسالم وامل لمني:

بلددددي   ددددحيحا  أن هللا  ددددو الددددذي  1913 ددددال ليهددددني عددددام  ❖
ان ليددربر يددهظم األكددوان. إمنددا الصددحي   ددو أن هللا فكددر  خرافيددة اختلقهددا االن دد

عجددةه. وإلددذا فددقن كددل عددخص يدددافا عددن فكددر  هللا إمنددا  ددو عددخص جا ددل 
 وعاجةق.

  ال مارك  بال إله واحليا  ماق ق. ❖

 دددال ليهدددني بإن كدددل فكدددرٍ  قيهيدددة وكدددل معتقدددٍد ابهلل, ال يدددل أن  ❖
 صرق التفك  ابهلل قه  ع كامهةع   الهف ق.

 دد 1374م 1954نررا  حيفة بسوفت كيا يرافداق عدام  ❖
 أن االعتقاق ابهلل  و ضراُث القدامط ا هلةق.ب

 دددددد بإن واجبهدددددا يق دددددي أبن 1378م 1958ونردددددرا عدددددام  ❖
 نوجه محلَة كفاٍس عقائدٍي  حيحة ضد الدينق.

كددانون األول   17ونرددرا  ددحيفة بابكه ددكي ابيوعدديق    ❖
 بلو كان هللا موجوقا ملا َ ََ  أن نهبَذ الدينق. 1958

م 1959يتدددددددددداري  ا(ار ونردددددددددرا  دددددددددحيفُة العلَدددددددددم األمحدددددددددر  ❖
 د بمن ال بيعدي أن الصدرا  يدني اكحلداق واكميدان ابهلل مل يهتده يعدد. وال 1379

يدد مددن ضوجيدده ا مدا   حنددو استوصددال جددذور االميدان ابخلرافدداا وا ددن وا إلددة 
 يصورٍ  أعمَن جيا حدث حىت االنق.

ونررا  حيفة االكونومي ت ال وفياضية   عدق ا الصداقر  ❖
 د بستظل العقيدُ  االعيفاكية   ندةاٍ  مدا 1384م 1964عام    أول يهاير

العقيددددددد  الديهيددددددة, ولددددددن ي ددددددتقَر التحويددددددُل االعدددددديفاكي الصددددددحي  إال ي ددددددياقِ  
 االعيفاكية علط الدينق.

وجا    مقرراا املمحنر الثاين والعررين للجهة املركةية للحدةب  ❖
 ددددوفيايت مهدددذ البددددد  الرددديوعي ال دددوفيايت مددددا يلدددي: بلقددددد أقركهدددا   اال ددداق ال
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خ ور  يقاِ  امل اث الدي  علط حاله   ا,تمعاا ال دوفياضية, وال الهدا نواجده 
اليدددوم  ددددايٍا خ ددد    وخصو دددا   املهددداان االسدددالمية. لدددذا  دددرر  دددذا املدددمحنر 

 . ق1ب ديَد العةم علط  هر البعث الدي    املهاان االسالميةق

ياضية كدذل, مدا يلدي: بلدي  أورقا صلة بالدين والعلمق ال دوف ❖
مددن ال ددروري أن َّنددةأ مددن  صددص االجنيددل والقددران والكتدد  الديهيددة التعليميددة. 
وإمنددددا عليهددددا أن نُعيددددَد ضف دددد   صددددص الدددددين وِسددددَ َ رجالدددده ومددددواعظهم يقالدددد  
اعدديفاكي.. فددق(ا  لهددا مددثال بأن ي ددو  اثئددرع ي لددُ  احلددن للفقددرا ق فهددذا ضف دد  

لددط كمددد وغدد ه.. وادد  أن جنهددد يعددض رجددال اعديفاكي.. ومبثددل  ددذا نقددول ع
إ(ا أمكددددددن ه ملثدددددددل  ددددددذه الددددددددعواا  –الدددددددين, ويعددددددض الهصدددددددوص الديهيددددددة 

االعدديفاكية... ولددذا فددال يددد أن   ددا املعا ددُل الديهيددُة وا امعدداا واملمس دداا 
ل دياق  احلدةب االعدديفاكي   الدولدة االعديفاكية. ولكددن مدن ال ددروري أن  يت 

قُ  االعدديفاكية  ددرارا حاامددا, أبن ال مددربَر يعددُد للُهدنددة مددا و ددتع ضقددرُر فيدده القيددا
املددد اث الددددي  وأ دددحايه, وإال أقا  دددذه املهاقندددُة إىل يعدددٍث قيددد  فيددده خ دددرع 

 .ق2بعلط التجرية االعيفاكيةق
 الثورة الشيوعية وحرهُبا على املسل ني: -2

ةع  دددفها استوصدددال مل يقتصددر حددرب الردديوعية علددط االسددالم فكددراي, وإمنددا واكبتدده حددربع قمويدد
 امل لمني وضصفيُة الوجوق االسالمي البرري كذل,..

ُعقدد مدمحنر إسدالميع   بخو هددق  1917ففي أوائل الثور  الريوعية أي سدهة  ❖
للم البددة ابحلكددم الددذايت ليفك ددتان. فددق(ا اب هددوق يهدد ون علددط املديهددة يوحرددية وإجددرام 

اقرون أمدددواإلم, وضقدددا يعدددد (لددد, فيقتلدددون االفدددا مدددن امل دددلمني ويهددددمون ييدددوهتم, ويصددد
ا,اعددُة البردددعة الددع مددداا فيهددا عددددق ال  صدددط مددن امل دددلمني.. و ددد  دددد را املصددداقُر 

و  1917الروسدددية نف دددها عددددق ضدددحااي احلكدددم ال دددوفيايت مدددن امل دددلمني يدددني سدددهع 
 م مبليون م لم.1918

                                                        
 ورق  ذا   صلة العلم والدين ال وفياضية. (1) 

 ق.24ين املهجد ب فحة للدكتور  الس الد –كتاب يلرفة اكسالم   (2) 
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م  ام احلدةب احلداكم   اال داق ال دوفيايت يتصدفية 1928 د 1337و  عام  ❖
قولددة بخو هددد االسددالميةق كمددا حنددت ضصددفية احلددركتني االسددالميتني بعددورى اسددالمق و 

 بعورى علما ق.

م مت الق اُ  علط قولة بخبارى االسالميةق. واليوم 1920 د 1339و  عام  ❖
ضقدددددددوم القدددددددواا الع دددددددكرية ال دددددددوفياضية امدددددددالا إابق  لاعيدددددددة للردددددددع  امل دددددددلم   

 أفهان تان.

خددالل محددالا متالحقددة, وعلددط مدددار مخ ددني  و كددذا حنكهددت الردديوعية مددن ❖
عاما من إفها  عررين مليدون م دلم. كمدا يفبدت ابالحصدا اا الروسدية أن سدتالني  تدل 

 .ق1بأحد عرر مليون م لم

 الوجودية تيار أفرنته الشيوعية: -3
ولقدد كانددت الرديوعية عددامال م دداعدا  النتردار ومنددو كثد  مددن اال ا دداا الفل دفية املاقيددة الددع 

 معها   أسا  الهظر  إىل الكون واالن ان واحليا ...ضلتقي 
(و اله د   ق2بوالوجوقية كانت أيرا  ذه التياراا علط االاال.... ويعترب بجان يول سارضرق

 اليهوقي واضا الفل فة الوجوقية...
وضقدددوم نظريدددة سدددارضر علدددط اي دددال مدددربراا الوجدددوق وإي دددال ضف ددد ه واحلكمدددة مهددده... ومدددن  هدددا 

 ه ابلريوعية من حيث إنكار وجوق هللا.ضلتقي نظريت
والوجوقيددة قعددو  جريوددة لإلابحيددة والتحددرر مددن كددل املعتقددداا واألعددراق والقدديم والتقاليددد, جيددا 
ضعتدرب املدربر الرئي ددي لهردن  الفوداا غدد  ال بيعيدة   العدامل كدداإليبيني, واخلهداف , وأعدياعهم مددن 

 الليرباليني.
عليده حيدا  الوجدوقي  دو ضوقيدا مدا ي دميه ا بهدا  وجدداه  يقول سارضر بأن ما يهبهي أن ضكون 

وضددم ا  واالسددتجاية إىل قاعددي احليوانيددة وضلبيددة كددل مددا ضدددعو إليدده عددهواضه, ونبددذ كددل التقاليددد 
 .ق3بوالتعاليم اكجتماعية, و  يم القيوق الع ايتدعتها األقاينق

 

                                                        
 امل لمون   اال اق ال وفيايت. ضعري  ق. إح ان حقي. (1) 

 وكان اوال حياضه متعاافا  ما احلركة الصهيونية   العامل.. 1980وضو  عام  1905ولد سارضر من أم يهوقية عام  (2) 
 .ضرلة الدكتور كموق ح  هللا 121 فحة  –لوليم جيم   –إراق  اكعتقاق  (3) 
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 الغاو الشيوعي ألقطار العامل االسالمي: -4

ة باالمربايليدددةق و ريدددر ال بقدددة العاملدددة و قيدددن العدالدددة االجتماعيدددة, حنكهدددت و دددت سدددتار كاريددد
الريوعية من غةو البالق االسالمية, كما حنكهت مدن إنردا  ضهظيمداا (يعدة للقيداق  املركةيدة   

 اول العامل االسالمي وعرضه...
ة ضرددُككها   ولقدد أحددث  دذا الهدةو  دة  عهيفدة   أقمهدة األجيدال, كدان مدن نتائجهدا األوليد
 وجوق هللا وسائر امل لماا الهيبية, يل ورف ها لافكار والقيم الديهية لعا ...

وكهتيجددة ك صددا  االسددالم عددن احلكددم واحليددا  يعددد إسددقاط اخلالفددة, وعدددم جيارسددته كترددريا   
الدولددة وسددائر صدداالا احليددا , وعةلدده   ال قددو  والرددعائر العباقيددة, ض ددارعت خ ددواا الهددةو 

يوعي وضفا مددت وخبا ددة   ال ددهواا األوىل للثددور  الردديوعية و بددل يددد  اليقظددة االسددالمية الردد
 ا ديد    مهتص  القرن الرايا عرر اإلجري.

 العامل االسالمي وف ُخ الصداقة الشيوعية: -5
والعدددامل االسدددالمي الدددذي و دددا ضدددحية جدددرائم وايتدددةاا االسدددتعمار الهدددر  والفرن دددي واالنكليدددةي 

علدط مواجهدة  –يعدد سدقوط اخلالفدة  –حا اويال من الةمن, والذي مل يعدد  داقرا  واالم كي رق
مركالضه و  اايه املص ية يهف ه.. وي ب  من التح   الهف ي وال ياسي الدذي  امدت يده 
األحدددددةاب الرددددديوعية وسدددددو ا مدددددا   امل دددددلمة... ولو دددددول عددددددق مدددددن اال ا ددددداا الي دددددارية 

  ددار االسددالمية.. ي ددب  مددن كددل  ددذا وغدد ه َوَجددَد العددامل واالعدديفاكية إىل احلكددم   يعددض األ
االسددالمي نف دده مه ددا ا  للتعدداون مددا الع ددكر الردديوعي الددذي راس يتهدداغُم يرددكل و.خددر مددا 
الق دددااي واملردددكالا املصددد ية الدددع ض دددببها اكسدددتعمار الهدددر  ايتددددا     كثددد  مدددن أ  ددداره... 

العديفاكية   نظدر الكثد ين ال دهد الدذي ميكددن أن ويدذل, ا دب  اال داق ال دوفيايت واملهظومدة ا
يعتمد عليه   احلاالا الصعبة, و  احلصول علط العون اال تصاقي والع كري وغ ه... يل 
إن الكث ين ابضوا يفر ون يني اال اق ال وفيايت كدولة وييهه كحةب, ويعبار  أخرى يني اال داق 

 ال وفيايت ك ياسة وييهه كعقيد .
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ب  املع ددكُر الرددر ي حليفددا  و ددديقا  لعدددق مددن أ  ددار العددامل االسددالمي ضري دده يددا ويددذل, أ دد
معا دداا ع دكرية حنامدا  كمددا  دو احلدال مددا صموعدة أخدرى مدن الدددول االسدالمية الدع ضري هددا 

 يدول االستعمار الهر  وعلط رأسها أم كا معا دااع واضفا اا علط أكثر من  عيد.
مي يدددَمر  دددرا , علدددط مهددداان الهفدددو( يدددني املع دددكرين الُعظميدددني, و دددذا مدددا جعدددل العدددامل االسدددال

وجعددل عددعوب  ددذا العددامل  دديف.   يددمر الصددرا   ددذه علددط حنددو مددا اددري   أفهان ددتان ولبهددان 
وعدددق مددن الدددول االفريقيددة واالسدديوية وخبا دددة حددرُب االسددتهةاق القائمددة يددني العددرا. وإيدددران, 

 يهية من آتمر قون..ويوجٍه أخص ما ضتعر  له الق ية الفل  
إن  ددذا االرهتددان الددذي ضعيردده الدددول العرييددة واالسددالمية ل ياسددة  ددذا املع ددكر أو (ا , وأن 
قوران األنظمدددة املختلفدددة   فلددد, جبددداير  األر  وضوليهدددا عدددن جبدددار ال دددمواا واألر , وإن 

ة (ر  إعراضددددها عددددن اكسددددالم مصدددددر القددددو  والوحددددد  والعددددة  والكرامددددة, وإ باإلددددا علددددط القوميدددد
والرأ الية (ر  واالعيفاكية (ر , واخنداعها يردعاراهتا الةائفدة, وامال اهتدا الكا(يدة, إن كدل (لد, 
جعلهددددا أمددددة م ددددحو ة مهةومددددة مفككددددة, ض ددددتجدي القددددو  واحللددددول ملرددددكالهتا مددددن أعدددددائها 
 واملتدلمرين عليهدا. مدن  هدا سددتكون كدل يفدور  إسدالمية كدل اسددتهراب عداملي... ألَّندا  درج علددط
بمنلوفددددداا احلكدددددام والردددددعوبق وضلفدددددت الهدددددا  إىل يدددددديهياا كدددددانوا عههدددددا غدددددافلني...  دددددذه 
البدددديهياا الدددع ض رحهدددا الثدددور  اكسدددالمية لي دددت مقدددوالا إ ليميدددة أو ي ددداعة خا دددة يثدددور  

 األعخاص القائمني عليها وإمنا  ي   احلقيقة بمقوالا اكسالمق.
 غرييةق ضلهي املعةوفدة القائلدة اتميدة ععالن الثور  اكسالمية أَّنا بال عر ية وال -

 االنتما  ال ياسي ألحد املع كرين... 
وععدددالن أن وال  دددا امل لدددن بهللق ال لواعددده ن وال ملوسدددكو ضلفدددت الهدددا  إىل  -

 (حقيقددة قفيهددة   نفوسددهم, م ددجا    ف ددرهتم,  ا الفل ددفة املاقيددة إال  أن ضهكر ددا, 
 . )الكافرون و ا هللا إال  أن يتم نوره ولو كره

وععددالن الثددور  رف ددها للهظددامني الرأ ددان والردديوعي حددني اختددارا اكسددالم  -
مههجا  حلياهتا وقسدتورا  ضك در  اعدد   يمهدة التردريعاا الوضدعية, وضعيدد حدن التردريا 

 إىل مصدره األول األ يل, و و حن هللا وحده.
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   يددام القددو  فكددر  –عمليددا   –وفددو.  ددذا و(ا .. فقددد ض ددرس الثددور  اكسددالمية  -
الثالثدة  دداه القدوضني العظميددني.. القدو  القدداقر  علدط و دد  سدبا. الت ددل , وعلدط و دد  
التوااددددم الدددددون علددددط مقدددددراا الرددددعوب وحرايهتددددا, وعلددددط  قيددددن األمددددن واالسددددتقرار 
العدامليني, وعلددط ضكددري  إن ددانية اكن ددان ال حيوانيتده, علددط وضددا ال موحدداا املاقيددة 

ال يددة  ددحيحة... وال نكددون مبددالهني إ(ا  لهددا, إن   أعمددا. ضددمن أُاُددر عقيديددة وأخ
فراغدا  ر يبدا  مل حنداه كدلُ  االجنداااا املاقيدة احلديثدة..  دذا  –كل الرعوب   –الرعوب 

الفددددراإل كددددائن   أعمددددا. االن ددددان   املع ددددكر الردددديوعي كمددددا  ددددو كددددائن   أعمددددا. 
م ن ددرُس االسدالم مدن جديددد  االن دان   املع دكر الهددر . إنهدا يكدل  ددو  وإميدان وضصدمي

كحدل حتمدي ملرددكالا االن دان والعدامل, ملرددكالضه الهف دية واال تصداقية وال ياسددية. 
ال يد مهده, وال غدع عهده, مهمدا  –يعون هللا  –وإن احلل االسالمي  ذا  اقمع ال كالة 

حيددل ييهدده ويددني ا مددا  , ومهمددا ُار    اريددن قعاضدده مددن أعددوا , ومهمددا ُحفددر مددن 
. إن علددط ا مددا    )ومــا نق ــوا مــنهم إال أن يؤمنــوا ز  العايــا ا  يــد (د أخاقيدد

امل لمة أن ضدر  أنه ال خيار إلا   االختيار... إن مكاَّنا ال بيعي مدا االسدالم ضدد 
 أعدائه واملتلمرين عليه...  

اي أضبددا  كمددد يددن عبددد هللا... ا عددوا مددا  الدده كمددُد يددن عبددد هللا. ق  ددرروا يعددد 
 ل,   أي مه لن ضه لقون.. وإىل أي ا اه ض  ون. وأية راية ضرفعون.(

: بأال إن رحدددط االسدددالم قائددر  فددددوروا مدددا االسدددالم حيدددث   ددال رسدددول هللا 
قار.. أال إن الكتدددداب وال ددددل ان سدددديفيف ان فددددال ضفددددار وا الكتدددداب... أال إندددده 

يتمو م سيكون عليكم امرا , يُق دون ألنف دهم مدا ال يق دون لكدم.. إن عصد
  تلوكم, وإن ااعتمو م أضلوكم.

 ددالوا اي رسددول هللا : كيدد  نصددها؟  ددال: كمددا  ددها أ ددحاب عي ددط يددن مددرمي 
عليده ال دالم, ُنرددروا ابملهاعد , ومُحلددوا علدط اخلرد . مددوا   ااعدة هللا خدد  

 من حيا    معصية..ق .
  وأخدد ا.. ا عددوا إىل حتميددة انتصددار االسددالم, مددن خددالل يرددار  رسددول هللا

 ألمته حيث يقول:
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بضكدددون نبدددو ع مدددا عدددا  هللاُ إلدددا أن ضكدددون ق ضهق دددي.. ق ضكدددون خالفدددةع راعدددد  
علط مههاج الهبو  ما عا  هللا إلا أن ضكون ق ضهق ي.. ق يكون مل, ع دوق 
بورايفيدداق مددا عددا  هللا أن يكددون ق يهق ددي.. ق ضكددون جربيددة بقيكتاضوريددةق مددا 

ي.. ق ضكدون خالفدة راعدد  علدط مههداج الهبددو  عدا  هللا إلدا أن ضكدون ق ضهق د
 ضعم األر ق.

 ويوموذ يفرس املممهون يهصر هللا.
  ل ع ط أن يكون  ريبا وهللا غال  علط أمره ولكن أكثر الها  ال يعلمون.

 

ئقي  املُلح ق الو اث 
 ويت من

 ييكو –اضفا ية سايك   الويفيقة األوىل :  -
 ييكو –حول سايك   رسائل متباقلة الويفيقة الثانية  : -
   ية الري  علي عبد الراا. الويفيقة الثالثة  : -
   ية مهصور فهمي الويفيقة الرايعة : -
   ية اه ح ني الويفيقة اخلام ة: -
   ية أمني اخلون الويفيقة ال اقسة: -
 املخايراا املركةية الويفيقة ال ايعة : -
 اضفا اا كام  قيفيد الويفيقة الثامهة : -
 يروضوكوالا حكما   هيون. التاسعة : الويفيقة -
 

 (1الوثيقة رقم )
 بيكو( –نص معاهدة )سايكس 

إن فرن ا ويري انيا العظمط م تعد(ن أن ضعيففا و ميا قولدة عرييدة م دتقلة, أو  املادة األوىل:
حلدد  قول عرييددة,  ددت ر سددة رئددي  عددر    امله قتددني بأق قاخليددة سددورية و ببق قاخليدددة 

يهتددني   اخلري دة امللحقددة.. ويكدون لفرن ددا   مه قدة بأق والنكلدديفا   مه قددة ببق العدرا., املب
حن األولوية   املرروعاا والقرو  احمللية... وضهفرق فرن ا   مه قدة بأق وإنكلديفا   مه قدة 
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ببق يتقددددمي امل تردددارين واملددددو فني األجانددد  يهددددا  علدددط الددد  احلكومددددة العرييدددة, أو حلدددد  
 ة...احلكوماا العريي
يبددداس لفرن دددا   امله قدددة الةر دددا  بعدددقة سدددوراي ال ددداحليةق وكنكلددديفا   امله قدددة  املـــادة الثانيـــة:

احلمرا  بعقة العدرا. ال داحلية مدن يهدداق حدىت خلدي  فدار ق إنردا  مدا ضرغبدان فيده مدن عدكل 
احلكدددم, مباعدددر  أو ابلواسددد ة أو مدددن املرا بدددة يعدددد االضفدددا. مدددا احلكومدددة أو حلددد  احلكومددداا 

 عريية.ال
ضهردددن إقار  قوليدددة   امله قدددة ال دددمرا  بفل ددد نيق يعدددني عدددكلها يعدددد استردددار   املـــادة الثالثـــة:

 روسيا وابالضفا. ما يقية احللفا  وجيثلي عري  مكة...
 ضهال انكليفا ما  يت:  املادة الرابعة:

 ميها  حيفا وعكا.. -1
قددة ي ددمن مقدددار كدددوق مددن مددا  قجلددة والفددراا   امله قددة بأق للمه  -2

ببق وضتعهد حكومة جاللة املل, من جهتها أبن ال ضدخل   مفاوضاا مدا مدا 
 قولة أخرى للتهاال عن ب ربصق إال يعد موفقة احلكومة الفرن ية.

ضكدددددون اسدددددكهدرونة ميهدددددا  حدددددرا  لتجدددددار  االمربااوريدددددة الربي انيدددددة, وال ضهردددددن  املـــــادة اخلامســـــة:
هيالا خا ددة للمالحدة والب ددائا الربي انيددة, معدامالا خمتلفددة   رسدوم امليهددا , وال ضددرفض ض د

وضباس حرية الهقل للب ائا االنكليةيدة عدن اريدن اسدكهدرونة وسدكة احلديدد   امله قدة الةر دا , 
سوا  كانت وارق  من امله قة احلمرا  أو إىل امله قتني بأق وببق أو  داقر  مههمدا.. وال ضهردن 

ي سدكة مددن سدك, احلديددد أو   أي ميهددا  معدامالا خمتلفددة بمباعدر  أو غدد  مباعدر ق علددط أ
 من موانل املهاان املذكور  حن  الب ائا والبواخر الربي انية.

وضكدددون حيفدددا  ميهدددا  حدددرا  لتجدددار  فرن دددا وم دددتعمراهتا والدددبالق الوا عدددة  دددت محايتهدددا, وال يقدددا 
نقدل اختالق   املعامالا, وال يرفض إع ا  ض هيالا للمالحة والب ائا الفرن ية, ويكون 

الب ائا الفرن دية حدرا  ي ريدن حيفدا, وعلدط سدكة احلديدد االنكليةيدة   امله قدة ال دمرا , سدوا   
كاندت الب ددائا  دداقر  مددن امله قدة الةر ددا  أو احلمددرا  أو امله قددة بأق أو امله قددة ببق أو وارق  

الفرن ددية  إليهدا, وال ادري أق  اخددتالق   املعاملدة ابلددذاا أو التبدا ميد  الب ددائا أو البدواخر
   أي سكة من سك, احلديد وال   ميها  من املواين    املهاان املذكور ..
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ال حنددد سدكة حديدد يهددداق   امله قدة بأق إىل مدا يعددد املو دل جهددواب, وال    املـادة السادسـة:
امله قددة ببق إىل مددا يعددد سددامرا  مشدداال, إىل أن يددتم إنرددا  خددو حديدددي يصددل يهددداق الدد  

 الفراا ويكون (ل, مب اعد  احلكومتني.مارا  يواقي 
 ن لربي انيا العظمط أن ضهردل وضددير وضكدون املالكدة الوحيدد  خلدو حديددي  املادة السابعة:

يصددل حيفددا ابمله قددة ببق ويكددون إلددا مددا عدددا (لدد, حددن قائددم يهقددل ا هددوق   أي و ددت كددان 
اخلو ا  أن ي هل  علط اول  ذا اخلو, وا  أن يكون معلوما  لدى احلكومتني, أن  ذا

اضصدال حيفدا يبهدداق, وأندده إ(ا حالدت قون إنردا  خدو االضصددال   امله قدة ال دمرا  مصدداع  
فهية ونفقداا وافدر  كقارضده  عدل إنردا ه متعدذرا  فاحلكومدة الفرن دية ضكدون م دتعد  أن ض دم  

امله قدة مقدايرق  بدل أن يصدل إىل  –إيددار  –ملقدط  –أم القدي   –مبروره عن اريدن : بيريدور  
 ببق.

ضبقط ضعرفة ا مار  اليفكية هفذ  عررين سهة   ليا جهاا امله قتدني الةر دا   املادة الثامنة:
واحلمرا  وامله قة بأق و ببق فال ض اق أي عالو  علط الرسدوم وال ضبددل  اعدد  التخمدني   

لددار  قاخليددة الرسددوم يقاعددد  أخددذ العددني, إال أن يكددون ابالضفددا. يددني احلكددومتني. وال ضهرددن 
يني أية مه قة وأخرى من املهاان املذكور  أعاله, وما يفدر  مدن رسدوم ا مدر  علدط الب دائا 
 املرسدددددددلة إىل الدددددددداخل يددددددددفا   امليهدددددددا  وال يع دددددددط كقار  امله قدددددددة املرسدددددددلة إليهدددددددا الب دددددددائا.

ن مدددن املتفدددن عليددده أن احلكومدددة الفرن دددية ال  دددري مفاوضدددة   أي و دددت كدددا املـــادة التاســـعة:
للتهدداال عددن حقو هددا, وال ضع ددي مددا إلددا مددن احلقددو.   امله قددة الةر ددا  لدولددة أخددرى إال للدولددة 

حكومددة جاللددة امللدد,,  –سدلفا   –العرييدة أو حلدد  الدددول العرييددة يددون أن ضوافددن علددط (لدد, 
 الع ضتعهد للحكومة الفرن ية مبثل  ذا فيما يتعلن ابمله قة احلمرا .

حلكومتدددان باالنكليةيدددة والفرن ددديةق يصدددفتهما حددداميتني للدولدددة العرييدددة, ضتفدددن ا املـــادة العا:ـــرة:
علددط أن ال حنتلكددا وال ض ددمحا لدولددة اثلثددة أن حنتلدد, أ  ددارا    عددبه جةيددر  العددرب, أو ضهرددل 
 اعدددد  اريدددة   ا ةائددددر الوا عدددة علدددط ال دددداحل الردددر ي للبحدددر األمحددددر علدددط أن  دددذا ال ميهددددا 

 ب  ضروراي ي ب  عدا  اليف  األخ ..ضصحيحا    حدوق بعدنق  د يص
مدن املتفددن عليده عددا مددا (كدر, أن ضهظدر احلكومتددان   الوسدائل الالامددة  املـادة ا اديـة عشــرة:

 ملرا بة جل  ال الس إىل البالق العريية...
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 (2الوثيقة رقم )
 بيكو والرسائل املتبادلة –اتفاقية سايكس 

د  بسدايك  نص الرسائل املتباقلة   مباحثاا معا  ق1ب
 ييكوق –

عيهدددت احلكومدددة الفرن دددية ال ددديد بجدددورج ييكدددوق  1915ندددوفمرب بضردددرين الثددداينق  9  يدددوم 
 هصلها العام   ي وا سايقا , مهددواب  سداميا  ملتايعدة عدمون الردر. األق , وملفاوضدة احلكومدة 

  سايك ق الهائد  الربي انية   م تقبل البالق العريية. وا ه إىل القا ر  واجتما ابل يد بمار 
  صلددد  الهدددواب الربي ددداين, واملهددددوب ال دددامي لردددمون الردددر. األق ... وقارا يدددني  دددذين 

 املهدويني مباحثاا أعرق عليها معتمد روسيا..
مت االضفددا. َّنائيددا  يددني املهدددويني. فنرسددل بم دديو يددول كددامبونق  1916و  عددهر مددايو بأايرق 

مدايو بأايرق إىل بال د  اقوار غدراي وايدر اخلارجيدة  9م سدف  فرن دا   لهددن الكتداب التدان يدو 
الربي انيددة : بأمددرا أن أيلهكددم أن احلكومددة الفرن ددية  بلددت احلدددوق الددع ر ددت علددط اخلددرائو 
املو عددة مددن جاندد  بال دد  مددار  سددايك  وامل دديو جددورج ييكددوق ورضدديت ابملبدداقئ الددع قارا 

ط نصددددوص االضفا يددددة املرسددددلة ايدددده بنددددص علهددددا املفاوضدددداا ييههمددددا, و ددددي ضهتظددددر التو يددددا علدددد
 االضفا يةق.
أرسل بال   اقوار غراي واير اخلارجيدة الربي انيدة إىل سدف   1916مايو بأايرق  15و  يوم 

 فرن ا   لهدن الكتاب التان:
ا داري واخلداص عاداق حكومدة بعرييدةق... إين  9بن الررق أن أجيبكم علط كتايكم املمرخ 

 مباعر    ما إ(ا كان   إمكانكم إع ائي ضماها ض من حقدو. املالحدة أنتظر أن ضعلموين
واالمتيدددداااا الربي انيددددة   املعا ددددد املمس دددداا الديهيددددة ومعا ددددد التعلدددديم واملعا ددددد الصددددحية   
املهاان الع ستص    ما يعد مهاان فرن ية أو   املهاان الع ست وق فيهدا املصدان الفرن دية 

 ارق    كتايكم...ق.وفقا للقواعد الو 
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ولقد رق ال ف  الفرن ي   اليوم نف ده ابخل داب التدان: بلقدد أعدريتم   كتدايكم يتداري  اليدوم 
ا داري    9عن رغبتكم,  بل الرق علط كتا  اخلاص مب نلة  لي  حكومة عرييدة واملدمرخ   
يدددا احلقدددو. احلصدددول علدددط مدددا ي دددمن لكدددم قوام يقدددا  امتيددداااا حقدددو. املالحدددة, وكدددذل, ل

واالمتيدداااا الربي انيددة   املمس دداا الديهيددة ومعا ددد التعلدديم و  املعا ددد الصددحية   املهدداان 
الع ضص  فيما يعد مهداان فرن دية, أو   املهداان الدع ض دوق فيهدا املصدان الفرن دية.. كمدا أن 

ن الددع ضصدد  حكومدة جاللددة ملدد, يري انيدا العظمددط سددتعيفق يدذا احلددن عيهدده لفرن دا   املهدداا
فيما يعد مهاان يري انية, فلي الررق أن أيلهكدم أن حكومدة فرن دا م دتعد  للمصداق ة علدط 
ليددا االمتيدداااا الربي انيددة املختلفددة الددع يرجددا (رخيهددا إىل امددن معددني  بددل احلددرب   املهدداان 

فيمدا خيدتص  الع ضهت   إىل فرن ا فيمدا يعدد أو املهداان الدع ضعتمدد علدط صهوقاهتدا فيهدا.. أمدا
ابملمس اا الديهية ومعا د التعليم واملعا د الصحية, فقَّنا ستظل كما  ي   املاضي م دتمر  
  أقا  مهمتهدددا.. وألفدددت نظددددركم   الو دددت نف دددده إىل أن  دددذا العهددددد ال يردددمل االمتيدددداااا 

 األجهبية أو ما يتعلن ابألمور العدلية والق ا ..ق.
ا داري  15مهه مبا يلي : بجوااب خل ايكم املمرخ    16 ولقد رق عليه بال   اقوار غراي  

ن الردددرق أن أيلددد  سدددعاقضكم أن  بدددول ليدددا  دددذه التكليفددداا واليفضيبددداا ييوتهدددا احلاليدددة جيدددا 
يوج  إةال املصان الربي انية العظيمة. غ  أنه ملا كانت حكومدة جاللدة امللد, ضرجدو الفوائدد 

اث حالة سياسدية قاخليدة م داعد    ضركيدا, فقدد اسدتعدا العميمة ملصان احللفا  عامة عحد
لقبدول املددواق املتفددن عليهددا, ل دمان اعدديفا  العددرب   احلددرب, ولكدي يقومددوا يواجدد  التحددال  
فيحتلوا : حل  ومحاه ومحص وقمرن... فق(ن حصل التفا م يني انكلديفا وفرن دا فيمدا يتعلدن 

     ا اريق. 9ابلرروط الوارق    كتايكم املمرخ 
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 (3الوثيقة رقم )
 

 حول قضية الشيخ علي عبد الرانق
 

انعقدا  يوة كبار العلما  يرايسدة املرحدوم كمدد أ  الف دل ا يدةاوي, عدي  ا داما األا در   
ق وكدان 1925أغ د   سدهة  12 دد ب1344احملدرم سدهة  22(ل, الو دت,  دباس األريعدا  

عبد الراا. أمام اإليوة حيا ا يقوله " ال دالم عدق أع ائها أريعة وعررين عاملا. وملا مثل علي 
علددديكم" فلدددم يدددرق عليددده أحدددد. ويعدددد مها ردددة اويلدددة, أ ددددرا اإليودددة حكمهدددا عقاندددة املدددتهم, 

 وإخراجه من امر  العلما ...
وييفضدد  علددط احلكددم املددذكور : كددو اسددم احملكددوم عليدده مددن سددجالا ا دداما األا ددر واملعا ددد 

و  ددا مرضباضدده   أي جهددة كانددت وعدددم أ ليتدده للقيددام أبيددة األخددرى, واددرقه مددن كددل و يفددة, 
 و يفة عمومية, قيهية كانت أو غ  قيهية...

 أما حيثياا احلكم, فهوجة ا فيما يلي:
أن الرددددي  عليددددا جعددددل الرددددريعة االسددددالمية, عددددريعة روحيددددة ك ددددة ال  -1

 عال ة إلا ابحلكم والتهفيذ   أمور الدنيا..
م الباال أبن الدين االسالمي  و إلدا  امل دلمني علدط و د رقا اإليوة علط  ذا الةع

, مدن عقائدد وعبداقاا, ومعدامالا ك دالس أمدور الددنيا وا خدر ,  ما جا  يه اله  
, كالةدددا مردددتمل علدددط أحكدددام كثددد     أمدددور  وأن كتددداب هللا ضعددداىل وسدددهة رسدددوله 

 الدنيا, وأحكام كث     أمور ا خر ...
أن الرددريعة االسددالمية عهددده عددريعة  –اململدد   –مددن كالمدده  و الددت اإليوددة : وواضدد 

روحية ك ة, جا ا لتهظيم العال اا يني االن ان وريه فقو, وأن ما يدني الهدا  مدن 
املعددددددامالا الدنيويددددددة وضدددددددي  الرددددددمون العامددددددة فددددددال عددددددنن للرددددددريعة يدددددده, ولددددددي  مددددددن 

 مقا د ا...
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, ويلهددددي مهدددده عدددد ر و ددددل   اسددددت اعة الرددددي  أن يردددد ر الدددددين االسددددالمي عدددد رين
 األحكدددام املتعلقدددة أبمدددور الددددنيا, وي دددرب .ايا الكتددداب العةيدددة, وسدددهة رسدددول هللا 

 عر  احلائو...
كدان   سدبيل   ومن حيث أنه اعم أن الدين ال ميها أن جهاق اله   -2

 املل,, ال   سبيل الدين, وال كيالإل الدعو  إىل العاملني...
ن ا هددداق ال يكدددون ,دددرق الددددعو  إىل الددددين, وال فقدددد  دددال : ب... و دددا ر أول و لدددة أ

 حلمل الها  علط االميان ابهلل ورسوله...ق
 د  ن إىل القو  والر بة, فذل, ال يكون   سدبيل الددعو   ق  ال : ب... وإ(ا كان 

إىل الدددين وإيددالإل رسددالته إىل العدداملني, ومددا يكددون لهددا أن نفهددم إال أندده كددان   سددبيل 
 املل,..ق

أنه ال يق  عهد  ذا احلد, يل كما جوا أن يكون ا هاق   سدبيل امللد,, ومدن علط 
الردددوون امللكيدددة, جدددوا أن ضكدددون الةكدددا  وا ةيدددة والههدددائم, وحندددو (لددد,   سدددبيل امللددد, 

, مل يهدةل يده وحدي  أي ا , وجعل كل (ل, علط  ذا خارجا  عدن حددوق رسدالة الهد  
 ومل  مر يه هللا ضعاىل...

ال ميهددددا أن يصدددداقم  ددددري  اايا الكتدددداب العةيددددة. ف ددددال عددددن  ددددري  والرددددي  علددددط 
 األحاقيث املعروفة, وال ميها أن يهكر معلوما  من الدين ابل رور ...

و(كرا اإليوة ا ايا الوارق    ا هاق   سبيل هللا, وا ايا اخلا دة ابلةكدا , وضهظديم 
 الصد اا, وضق يم الههائم, و ي كث  ...

كدددان موضدددا   أن نظدددام احلكدددم   عهدددد الهددد   ومدددن حيدددث أنددده اعدددم -3
 غمو , أو إيام, أو اض راب, أو نقص, وموجبا  للح  ..

علدددط  و دددد رضدددي لهف ددده يعدددد (لددد, مدددذ با ,  دددو  ولددده : بإمندددا كاندددت واليدددة كمدددد 
املددممهني واليددة رسددالة غدد  مرددوية يرددي  مددن احلكددمق. و ددذه  ددي ال ريقددة اخل دد   الددع 

 من احلكم... ق اله  خرج إليها, و ي أنه جر 
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إان أنالنـا  (وما اعمه الري  علي مصاقم لصري  القران الكرمي. فقدد  دال هللا ضعداىل : 
ق أورقا اإليوددة اايا كثدد    )إليــا الكتــاب ز ــق لــتحكم بــني النــاس  ــا أرال هللا

 ضت من معع ا ية ال ايقة, وضهحو حنو ا...
يالغدا للردريعة صدرقا  عدن كانت   ومن حيث أنه اعم أن مهمة اله   -4

احلكدم والتهفيدذ, ولددو  د   ددذا لكدان رف ددا   ميدا اايا األحكددام الكثد   الددوارق  
  القدددددران الكدددددرمي... وخمالفدددددا  أي دددددا  لصدددددري  ال دددددهة, ق أورقا اإليودددددة كثددددد ا  مدددددن 
األحدداقث الددع هتدددم مددةاعم اململدد , وختمددت (لدد, يقوإلددا : بفهددل اددوا أن يقددال 

, أن عمله ال ماوي مل يتجاوا حدوق البالإل ا,رق مدن كدل  يعد (ل,   كمد 
معددداين ال دددل ان وأنددده مل يكلددد  أن  خدددذ الهدددا  مبدددا جدددا  م يددده, وال أن  ملهدددم 

 عليهق...
ومدددن حيدددث أنددده أنكدددر إلدددا  الصدددحاية علدددط وجدددوب نصددد  اكمدددام,  -5

(لد, وعلط أنه ال يد لامة جيدن يقدوم أبمر دا   الددين والددنيا. و دال إنده يقد    
     لاعة غ   ليلة من أ ل القبلة, يع  يعدض اخلدوارج واأل دم, و دو قفدا  
ال يربئه من أنه خرج علط اكلا  املتواضر عهد امل دلمني. وح دبه   يدعتده أنده   

    اخلوارج, ال      لا   امل لمني...

ومدن حيدث أنده أنكددر أن الق دا  و يفدة عددرعية,  دال إن الدذين ( بددوا  -6
ق ددا  و يفددة عددرعية, جعلددوه متفرغددا  عددن اخلالفددة, فمددن أنكددر اخلالفددة أنكددر أن ال

 الق ا ..

وكالمه غ   دحي , فالق دا  اثيدت ابلددين علدط كدل ضقددير, حن دكا  ابألقلدة الردرعية 
 الع ال ي ت ا  نق ها...

ومدددن حيددددث أندددده اعددددم أن حكومدددة أ  يكددددر, واخللفددددا  الراعدددددين مددددن  -7
قيهيددة, و ددذه جددرأ  ال قيهيددة وقفددا  الرددي  علددي  يعددده, رضددي هللا عددههم, كانددت ال

أبن الددذي يقصددده مددن أن اعامددة أ  يكددر ال قيهيددة, أَّنددا ال ض ددتهد إىل وحددي, وال 
إىل رسدالة, م دح, مو ددا   األسد , فددقن أحددا  ال يتددو م أن أاب يكدر رضددي هللا 

 عهه, كان نبيا  يوحط إليه, حىت يعع الري  علي يدفا  ذا التو م..
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ا أاب يكددر رضددي هللا عهدده, لددا   الصددحاية مددن أنصددار ومهدداجرين, علددط أندده ولقددد ابيدد
 ..القائم أبمر الدين    ذه األمة يعد نبيها كمد 

وإن ما و م يه الري  علي أاب يكر رضي هللا عهه, من أن حكومته ال قيهية, مل يقددم 
لهبدو , ي دهل علط مثله أحد من امل لمني.. فاهلل ح به, ولكن الذي ي عن   مقام ا

عليددده كثددد ا  ان ي عدددن   مقدددام أ  يكدددر وإخوانددده اخللفدددا  الراعددددين, رضدددي هللا عدددههم 
 ألعني.

 ددذه خال ددة احليثيدداا الددع يهددت عليهددا  يوددة كبددار العلمددا  حكمهددا ال ددال  الددذكر, 
وملا كان احلكدم  دد  ددر   عدهر أغ د  , أي   و دت الصدي  حيدث كاندت قار 

كبدددار رجاإلدددا, مل ي دددت ا  دددمال  أن يعملدددوا عددديوا  كنقدددا(   املهددددوب ال دددامي خاليدددة مدددن
الردددي  علدددي وخبا دددة يعدددد  ددددور حكدددم  يودددة كبدددار العلمدددا , ويفدددور  الدددرأي العدددام ضدددد 
اململ  فتخلوا عهه كما  ي عاقهتم   مثل  ذه الظروق, ويذل, فصدل مدن و يفتده, 

راا الدددع و ددد كرددفت  ددحيفة بليفريدددول يوسددتق الربي انيددة عددن  دددذه القبددائ  واملهكدد
قير دا االسدتعمار الري داين, وا دذ علدي عبدد الدراا. وسديلة لتهفيدذ ا, ضعاونده اهمدة مدن 

 1925أغ د   سدهة  13حةب األحرار الدستوريني, نررا الصحيفة املدذكور    
مقدداال جددا  فيدده ب... وملددا عجددة األا ددر عددن محددل احلكومددة علددط كاكمددة الرددي  عبددد 

 ... ق1ب  العلما الراا., أ در  رارا يفصله من امر 

                                                        
 عن امللل والهحل للرهرستاين. (1) 
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 (4الوثيقة رقم )
 

 حول قضية منصور فه ي
 

  يعثة علط نفقدة ا امعدة املصدرية, فوضدا رسدالة  1908سافر مهصور فهمي إىل فرن ا سهة 
 للحصول علط قرجة قكتوراه الدولة موضوعها " حالة املرأ    التقاليد اكسالمية وض وراهتا".

 ما ضرلته: 15و د جا     فحة 
كددان املرددر  الددذي   –يعدد  كمدددا   –مددد يرددر   ميددا الهددا  وي ددتث  نف دده " "ومددا أندده " ك

يهبهددي أن خي ددا ملددا يدددعو إىل ض بيقدده علددط ا خددرين, إال أندده كددان لدده ضددعفه, واخددتص نف دده 
 يبعض املةااي".

 و ال   الصفحة املتقدمة ما ضرلته :
ان, كددان يهبهددي عليدده أن يدددر  أن مددن "... و  ال دداعة الددع كددان يعددوق فيهددا إىل عددعوره كقن دد

الصددع  عليددده أن خي دددا للقددوانني الدددع جدددا ر يدددا ابسددم الدددرب, ومدددا (لدد, فقنددده عدددةم ابعتبددداره 
رسددددوال , أن يلددددةم يقوانيهدددده األمددددة الددددع يريددددد أن يهرددددوها, إال أندددده سددددرعان مددددا وجددددد حددددال  لتلدددد, 

 ن من الفانني.."املركلة, فاختص من محل يرسالة إإلية مبيةاا ال  ظط يا العاقيو 
 ما ضرلته : 16و ال    فحة 
يعد أن يهام نوما  عميقا , يقوم ليمقي  دلواضه قون أن اددق  –يع  كمدا   –"  كذا جند أنه 

اهوره ووضو ه, علط حني أن املممهني ا خرين, كان عليهم الررو    وضو  واهور جديدد. 
تفددط أبن  ددال : إن عيدد  ضهددام, وال يهددام ومددن أجددل أن يددربر االسددتثها  الددذي عمددل لصدداحله, اك

  ل  أيدا ..".
 ما ضرلته :  18و ال    فحة 

" ولقددد حدددد الهدد  مدددن نظدددام ضعدددق الةوجددداا إال أنددده ضعدددى ابله دددبة إىل نف ددده مددا وضدددعه مدددن 
حدوق لآلخرين. فما أن يقية املممهني مل يكدن   مقددور م أن يتةوجدوا أبكثدر مدن أريدا ن دا , 

اا لهف دده أن يتددةوج أبكثددر مددن (لدد,.  ددذا كمددا أندده اسددتلةم لرددرعية الددةواج قفددا فددقن كمدددا  أجدد
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 مهددددددددددر, ووجدددددددددددوق عددددددددددهوق, إال أنددددددددددده   اواجدددددددددده أعفدددددددددددط نف دددددددددده مدددددددددددن املهددددددددددر والردددددددددددهوق"..
 .1913و كذا م ط مهصور فهمي   كتايه علط  ذه الوض  . ونرره   ابري  سهة 

يهدداير  28 ددحيفة " املميددد "   و ددد كتدد  املرحددوم بكمددد ل فددي لعددةق مقدداال اددويال نرددرضه 
وفيددده رق  دددوي علدددط مدددةاعم مهصدددور فهمدددي الدددذي اعتمدددد علدددط األحاقيدددث املوضدددوعة  1914

وال ددعيفة, ومدددا (لدد, فلدددم يرددن أن يفهمهدددا علدددط وجدده  دددحي , يددل فهمهدددا علددط وجددده خ دددن 
 ألغرا   بيحة ان وا عليها نف ه اخلبيثة..

أبكثدددر مدددن أريدددا, والظدددروق الدددع  هددد  ويدددني املرحدددوم كمدددد ل فدددي لعدددة احلكمدددة   اواج ال
أحااددددت يكددددل اواج, ومددددا ضرضدددد  علددددط (لدددد, مددددن فوائددددد سياسددددية واجتماعيددددة عددددةاا مكانددددة 
اكسالم, ووادا أركانه   عبه ا ةير , و(كدر أن حيدا  الهد  عليده الصدال  وال دالم, مدن يدوم 

س واسدتقامة, مولده إىل أن يعث و و   األريعني من عمره, كانت حيا  اهر وعفاق, و ال
ولو انه كان عهوانيا  مفراا    ح  اله دا  ال تدع أكثدر مدن امدرأ , وخبا دة وأنده كدان عدااب  ومل 
ضوجد أمامه عقبة  ول ييهه ويني التمتا ابله ا . أما وأنه  د ضدةوج أبكثدر مدن امدرأ , و دو يعدد 

إىل نةواا حيوانيدة,  األريعني, ويعد أن عهل يهرر الرسالة, ومحل أعبا  ا هاق, فهذا ال يرجا
وإمنا يرجا إىل  روق خا ة,  دي الدع سدبقت اكعدار  إليهدا, واستردهد كاضد  املقدال أب دوال 

, والثهددا  عليده, واكعداق  ي هدره وعفافدده,  املهصدفني مدن كتداب الهددرب, وكلهدا   مددس الهد  
 واستقامته ونةا ته...

 حظددد   اكسدددالم مهدددذ سدددهة علدددط أن فددديف  الرددد, مل ض دددل عهدددد مهصدددور فهمدددي, فقدددد رجدددا إىل
  د جا  فيها:1361, وله خ بة ألقا ا   االحتفال يعيد اإلجر  سهة 1915

"... (لدد, ألنهدددا    دددذا اليددوم احملتفدددط مبقدمددده,  ددد نت دددما    دددميم وجدددانها املر ددد   دددو(  
ئعددة, مددواي  يهبعدث مددن خدالل  دذه القددرون اخلاليدة ليلقددي    عهدا أنردوق  الب ولددة احملمديدة الرا

ويهة عواافها مل لدا قيدن جديدد, إن داين  د  عظديم, ويدذكره يروائدا ا هداق البدال  حدني محدل 
أمانتدددده, فحملهددددا وايفقددددا لكددددي يبلههددددا إىل الهددددا  كاملددددة, ولكددددي ضترددددخص علددددط  رسدددول هللا 

األر  نعمة هللا حني ي ا للها  قسدتورا , ويرسدم حليداهتم نظامدا يدممههم مدن وسداو  الرد,, 
  ق1بض ليل االرضياب..."ويهقذ م من 

                                                        
 عن امللل والهحل للرهرستاين. (1) 
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 وله خ   كث   ومقاالا ضدل علط عمن اميانه ابهلل, وعلط حن كه ابلدين اكسالمي...
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 (5الوثيقة رقم )
 حول قضية طه حسني

 
مدا  26م أ در اه ح ني كتايه : "  الرعر ا ا لي" و د جا     دفحة 1926  سهة 
 نصه : 

ل, وللقران أن  دديفها أي دا , ولكدن وروق  دذين اال دني " للتورا  أن  ديفها عن ايرا يم وا اعي
   التورا  والقران ال يكفي اليفباا وجوقةا التارخيي"

 ق  ال أي ا    الصفحة املذكور  : 
"... ف دددال  عدددن إيفبددداا  دددذه القصدددة الدددع  دددديفها يجدددر  ا اعيدددل يدددن ايدددرا يم اىل مكدددة ونردددن  

أن نرى  ذه القصة نوعا  من احليلة   إيفباا الصلة  العرب امل تعرية فيها, وحنن م  رون إىل
يني اليهوق والعرب من جهة ويني اكسالم واليهوقيدة, والقدران والتدورا  مدن جهدة أخدرى, وأ ددم 
عصددر ميكددن أن ضكددون  ددد نرددنا فيدده  ددذه الفكددر , إمنددا  ددو  ددذا العصددر الددذي أخددذ اليهددوق 

 تعمراا, فهحن نعلدم أن حدرواب  عهيفدة عدبت ي تواهون   مشال البالق العريية, ويبثون فيه امل
يدني  دمال  اليهددوق امل دتعمرين ويددني العدرب الددذين كدانوا يقيمددون    دذه الددبالق وانتهدت يرددي  
مدن املاليهدة, ونددو  مدن احملالفدة واملهاقنددة, فلدي  يبعيدد أن يكددون  دذا الصدل  الددذي اسدتقر يددني 

العددرب واليهددوق أيهددا  أعمددام, ال سدديما املهدد ين وأ ددحاب الددبالق مهرددن  ددذه القصددة الددع  عددل 
و ددددد رأى أولوددددد, و ددددمال  أن يدددددني الفددددريقني عددددديوا مدددددن الترددددايه غددددد   ليددددل, فنولوددددد, و دددددمال  

 ساميون.."
 ما نصه :  27و ال    فحة 

" و دددد كاندددت  دددريش م ددددتعد  كدددل االسدددتعداق لقبدددول مثددددل  دددذه األسددد ور    القدددرن ال ددددايا 
 للم ي .."

 ومية اململ  وحققت معه, وكان التحقين مهحصرا   الهقو ا ضية : و د استدعت الهياية العم
م دددنلة وجدددوق سددديده ايدددرا يم وا اعيدددل و جرهتمدددا, وأن  دددذه القصدددة  -1

 أس ور  خمتلقة ألغرا  قيهية وسياسية.
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م دددنلة أن القدددرا اا ال دددبا للقدددران الكدددرمي مل ضهدددةل, وأَّندددا ورقا علدددط  -2
 ل ان القبائل, كما  و  ا ر من إلجتها.

 وله إن اكسالم لي ت له سايقة وجوق   البالق العريية.  -3

 إىل أعراق  ريش. نفي إسهاق ن   اله   -4

و د أجاب اململ    التحقين أبنه يقرر  د.  جر  ا اعيل عليه ال الم إىل مكدة, 
ويددددممن يقصددددة يهددددا  الكعبددددة كمددددا ورقا   القددددران, ويددددممن يتهةيددددل القددددرا اا, يصددددفته 

كهدده ال يقر ددا يصددفته عاملددا  أقيبددا , و ددال إن عدددم إ رار ددا  ددو ال ريددن م ددلما  معتقدددا , ول
الوحيددد العلمددي للو ددول إىل حقددائن الرددعر ا ددا لي و(رخيدده, وأندده عهدددما ألدد  كتايدده 
  ال  راحة أنه لن يعر  للدين, وأنه سيقصر اثه علط العلم واالستدالل ابلعلم..

حددده كدداق كيفبدداا الو ددائا الددع ورقا وسددنله احملقددن عمددا إ(ا كددان يعتقددد أن القددران و 
 فيه فنجاب علط (ل, مق ما  الو ائا إىل   مني :

 احلواقث املعا ر  لهةول القران, و و  حي . -1
احلدواقث الددع حددديفت  بددل نددةول القددران, فهددي عبددار  عددن  صددص أراق  -2

هللا يدددا إ هددددا  عبيدددده و دددددايتهم, و ددددي ضه بدددن علددددط م ددددنلة اإلجدددر  وخالفهددددا مددددن 
 دده ح ددني يقددرر أندده كم ددلم مددممن ابكسددالم, يعتقددد يصددحة كددل مددا امل ددائل.. ف

جا    القران الكرمي عن ايرا يم وا اعيدل, ولكهده كعدامل وأقيد  ال يدممن وال يقدر 
يردددي  جيددددا ضقدددددم. فهددددو يعدددديش يعقلدددني   و ددددت واحددددد : عقليددددة املتدددددين املددددممن, 

 وعقلية العامل الذي يكفر مبا جا  يه الدين.

أورق ددا اململدد  عددن القدددران الكددرمي مددنخو(  مددن كتددد  وإن ا را  الددع 
املبررين, وأعدا  اكسالم من امل ترر ني وخبا دة اليهدوق, و دد فهدد ا  

 كث ون من الباحثني, ورق عليها كتاب مرهورون رقوقا م هبة..
ول ددددده ح دددددني مملفددددداا قيهيدددددة مثدددددل : علدددددط  دددددامش ال ددددد  , ومدددددرا  

 .ق1باكسالم..

                                                        
 امللل والهحل للرهرستاين. (1) 
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 (6الوثيقة رقم )
 ة أمني اخلويلحول قضي

 
عني الري  أمني اخلون, و و من خراي مدرسة الق ا  الردرعي, مدرسدا  يق دم اللهدة العرييدة 

ق " 1اب امعة املصرية, فرأى اه ح ني يدعو إىل قراسة القران قراسدة فهيدة عدرب عههدا يقولده ب
ا الفد , فلدم ال إ(ا كان من حن الها  ليعا أن يقرأوا الكت  الديهية ويدرسو ا ويتدذو وا لاإلد

يكددون مددن حقهددم أن يعلهددوا نتددائ   ددذا التددذو. والدددر  والفهددم, مددا قام  ددذا اكعددالن ال ميدد  
مكانة  ذه الكت  املقدسة من حيث  ي كت  مقدسة, فدال يهدض مههدا, وال ي دعها موضدا 
االسدتهةا  وال دخرية والهقدد, ويعبددار  أوضد  : مل ال يكدون مدن حددن الهدا  أن يعلهدوا ارا  ددم   
 ددددذه الكتدددد  مددددن حيددددث  ددددي موضددددا للبحددددث الفدددد  والعلمددددي, يق ددددا الهظددددر عددددن مكانتهددددا 

 الديهية...
فدداعتهن أمددني اخلددون  ددذه ا را , وراس يددروج إلددا, ويدددعو إليهددا و ددد كددان يدددر  مدداقيت التف دد  

, ال يددددري أحدددد خدددارج الكليدددة مدددا يلقهددده أمدددني 1947والبالغدددة, و دددل أمدددره م دددتورا  إىل سدددهة 
 نوا  الكفر وال الل..لتالميذه من أ

ضقدم أحد ال لبة يرسالة موضوعها "الفدن القصصدي   القدران  – 1947 –ففي  ذه ال هة 
الكددرمي" للحصددول علددط قرجددة الدددكتوراه مددن   ددم اللهددة العرييددة, وكددان أمددني  ددو املرددرق علددط 

وايدر  ذه الرسالة, واملوجده لل الد  فيمدا كتد , و دد رف دت الرسدالة, فرفدا ال الد  األمدر إىل 
املعارق الذي أحال الرسالة إىل الري  كموق علتوا, ع و لاعة كبار العلما , للهظر فيهدا 

 وإيدا  الرأي.
 فكت  ف يلته ضقريرا جا  فيه :

 يذكر اململ  أن الذي قفعه إىل  ذا البحث ما راه من :
أن امل ترر ني ي عهون علط القران فيما جدا  يده مدن  صدص وأخبدار,  -1

تفدددن والوا ددا التددارخيي الدددذي يعلمددون, وأَّنددا ضددددل علددط جهددل كمدددد يددرون أَّنددا ال ض
 ابلتاري .
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 دددددد  وأن امل دددددلمني مهدددددذ عهدددددد الهفدددددر األول الدددددذين عا دددددروا الهددددد   -2
اسددتقبلوا كدددل مدددا (كدددر   القددران علدددط أنددده ضعبددد اا جدداق , يدددراق يدددا معانيهدددا فيمدددا 

ص أنبدددا  جدددا ا يددده, و يفدددرا عقليدددتهم مبدددا جدددا  مدددن ا ايا الدالدددة علدددط أنددده يقددد
الهيدد  الددع مل يكونددوا يعرفوَّنددا, فقددالوا إن أخبددار األولددني ايددة  ددد. الهدد , وقليددل 

 علط إعجاا القران.

 ق اما يني  مال  امل لمني, وأولو, امل ترر ني   حكم واحد إ( يقول :
" ولي  من ع, عهدي   أن مصدر اخل ن فيما (   إليده مدن امدن يدذه األعديا , و دد.  

مددن (ريدد , أو مددن أنكر ددا واقعددط أَّنددا أخ ددا  (رخييددة, أو  صددص ملفقددة, جهددل كددل مددا فيهددا 
 أولو, و مال , أو  ا لهم ملا يني األقب والتاري  من عال اا"..

 ذا  و أ م ما قعاه إىل أن ي ل, سبيال اخر   فهم القدران,  داه " الفدن القصصدي" ورأيده 
القصدة الفهيدة الدع ال يلتدةم الفهدان فيهدا   (ل, يتلخص   أن القصص القراين منو من أمنداط 

 الصد. و ري الوا ا, وإمنا يع ي نف ه من احلرية ما يه  يه ويبدل ويةيد وخييف .
وال يقد  يددذا عهددد  صدة أو  صددص يعيههددا, ولكهدده ي درق  ددذا الرددنن   كدل مددا  صدده القددران, 

فيدددذكر  صدددة اقم سدددوا    (لددد, مدددا جدددا  عدددن األنبيدددا  والرسدددل واألمدددم ومدددا جدددا  عدددن غددد  م 
وايلدددي , و صدددة اخلليفدددة واملالئكدددة و صدددة كدددالم عي دددط   املهدددد, وجناضددده مدددن اليهدددوق, وأَّندددم مل 
يقتلوه ومل يصلبوه, و صة موسط والعبد الصان, و صة أ ل الكه , و صة سليمان واإلد د, 

 و صة ه ة  ان, إىل غ  (ل,..
ي ددا علددط غدد ه جيددا جددا    الكتدداب ق ال يقدد  عهددد القصددص القددراين, يددل ي ددرق  ددذا احلكددم أ

الكرمي من أو اق, ون   ماضية كانت أو م تقبلية, فيذكر سمال هللا لعي ط يوم القيامة : 
 ويذكر مثل  وله ضعاىل :  )أأنت  لت للها  ا ذوين وأمي إإلني من قون هللا (
 .)إن الذين كفروا سوا  عليهم أأنذرهتم أم مل ضهذر م ال يممهون (

وأمثالدده   صددال مددا يقددرره مددن أن القددران لددي  فيدده مددا يدددل علددط أن حددواقث  ددذه  يددذكر (لدد,
القصدددص ضلتدددوم مدددا الوا دددا الفعلدددي, أو ال ضلتدددوم, وأن  دددذه اله ددد  واألو ددداق ضصدددد. أو ال 
ضصددد., وإمندددا  دددو أسدددلوب  صدددة يددده غدددر  فكددر  ورا  مدددا ضددددل عليددده األلفدددا  مبعانيهدددا اللهويدددة 
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ف ي الدذي كدان سدائدا عهدد املعا درين, اسدتهالال ملعلومداهتم, وإن املعروفة أو مرايعة الوا ا اله
 مل ضكن  حيحة,   سبيل  ييد الدعو  الع جا  يا..

و ددد اعددم أن  ددذا  ويددل لددآلايا, وخا ددة اايا القصددص الددع  ددي عهددده مددن املترددايه, اددري 
 فيها مذ   ال ل , ومذ   اخلل  من الت ليم, أو التنويل..

ق عددن العددرب مددن التمثيددل, ومددا جددا    يعددض حنثدديالا القددران وضرددبيهاضه وي ددتهد إىل مددا عددر 
علددط  ددذا األسددلوب الددذي ال يهظددر إىل الوا ددا وإمنددا اددري الكددالم فيدده علددط مددا ألفدده العددرب   
 ذا الباب, كمدا اعدم أن يعدض املف درين يقولدون مبثدل  دذا, إ دا  أو ضصدر ا, و دد (كدر مدههم 

 عبده.اكمام الرااي, واكمام كمد 
  ذه خال ة فكرضه, وأ م عها ر ا وعواملها..
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 (7الوثيقة رقم )
 املخابرات املركاية األمريكية

لعبدت املخدايراا املركةيدة األم كيدة أقوارا ابلهدة اخل دور    الكيدد والتدلمر علدط العدامل اكسددالمي 
العامليدددة  خدددالل القدددرن الرايدددا عردددر اإلجدددري.  س دددت باملخدددايراا املركةيدددةق   أعقددداب احلدددرب

ق  وكدددددان املددددددعو بكرمدددددت o.s.sالثانيدددددة, وكاندددددت نواهتدددددا باملخدددددايراا الع دددددكريةق امل دددددما  ب
روافلتق  و امل مل عن العملياا اخلا ة ابلرر. األوسو والعامل اكسالمي   ضل, الفيف .. 
 وكاندت املخدايراا ورا  أكثدر احلدواقث واالنقدالابا واالغتيداالا الدع عدهد ا العدامل اكسددالمي

 علط مدار نص   رن من الةمن..
 1961-1953ق ألددن قالد  يدني عددام C.I.Aويعدد روافلدت اسدتلم املديريددة العامدة لوكالدة ب

ق   عدددام C.I.Aحيدددث خلفددده   امل دددمولية ريتردددارق  يلمدددة.. ولقدددد ض دددخم عددددق عمدددال  ب
حددىت و ددل إىل مددائع ألدد  عددخص. أمددا ميةانيددة الوكالددة   (لدد, العددام فكانددت أريعددة  1964

 الق مليون قوالر أم كي.ا
أما العمال  ال ريون للوكالة فقدد كدانوا مهدسدني   أجهدة  الددول الر يدة كال دفاراا ومكاضد  

أ دب   دمال  ال دريون  1968التهمية الدولية ومكاض  اكعالم. وعهدما كر  املوضو  عام 
رين, و  يعملون  دت سدتار خدربا  عدركاا خا دة أو  دت سدتار التبرد  ويدني  دفوق املبرد

 املعا د األجهبية وغ  ا..
ومددن أراق مةيدددا مددن التفا دديل فعليدده يكتدداب بلعبددة األمددمق ململفدده مددايلة كويلهددد العميددل ال دداين 

ق وكتددداب احلكومدددة اخلفيدددة ململفيددده بقيفيدددد وايدددة وضومدددا  ب. رو .ق وكتددداب C.I.Aلوكالددة ب
والدددذي يتحددددث عدددن اغدددرب با اسوسدددية األم كيدددةق  ليددد  أنددددرو ضدددون ضرلدددة : ولددديم خدددوري 

 أسرار ا اسوسية األم كية.
 (8الوثيقة رقم )

 اتفاقات كامب دايفيد
 الويفيقة األوىل

ندددص الويفيقدددة األوىل املتعلقدددة عادددار ال دددالم   الردددر. األوسدددو والدددع حندددت املوافقدددة عليهدددا   
 ممحنر, والع أالن عليها اسم " إاار ال الم   الرر. األوسو".
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مددد أنددور ال دداقاا رئددي  لهوريددة مصددر العرييددة ومهدداحيم يدديهن رئددي  وارا  اجتمددا الددرئي  ك
 17إىل  5اسدرائيل مددا جيمددي كددارضر رئددي  الدوالايا املتحددد  األم كيددة   كامدد  قايفيددد مددن 

, واضفقددوا علددط اكاددار التددان لل ددالم   الرددر. األوسددو و ددم يدددعون أاددراق 1978أيلددول 
 ي إىل االن مام إليه..الهةا  العر  اكسرائيلي األم ك

 املقدمة:
 .. إن البحث عن ال الم   الرر. األوسو ا  أن ي يفعد اب يت :

إن القاعد  املتفن عليها للت وية ال لمية للهةا  يني اسرائيل وج اَّنا  و  رار صل  األمن ر دم 
 يذه الويفيقة. 338و  242يكل أجةائه.. س فن القراران ر م  242

خالل يفاليفني عاما ورغدم ا هدوق اكن دانية املكثفدة فدقن الردر. األوسدو مهدد  يعد أريا حروب
احل دددار , ومهدددبو األقاين العظيمدددة الثاليفدددة مل ي دددتمتا يعدددد يدددهعم ال دددالم. إن عدددعوب الردددر. 
األوسو ضترو. إىل ال الم حىت حنكن  ويدل مدوارق اال لديم البردرية وال بيعيدة الراسدعة ملتايعدة 

 ب   ذه امله قة منو(جا للتعايش والتعاون يني األمم..أ داق ال الم وحىت ضص
إن املباقر  التارخيية للرئي  ال اقاا يةايرضه للقد  واكستقبال الذي لقيه من  -

يرملان اسرائيل وحكومتها وععبها وااير  رئي  الوارا  ييهن لإل اعيليدة, رقا  علدط ااير  
عيمني.. ومدا لقيتده  دذه املهدام مدن ال اقاا, ومقيفحاا ال الم الع ضقددم يدا كدال الدة 

استقبال حار من عع  البلدين, كل (ل, خلن فر ة لل الم مل ي دبن إلدا مثيدل و دي 
فر دددة ال اددد  إضددداعتها إن كدددان يدددراق انقدددا(  دددذا ا يدددل واألجيدددال املقبلدددة مدددن ملسدددي 
احلددددروب وإن مددددواق ميثددددا. األمددددم املتحددددد  والقواعددددد األخددددرى املقبولددددة للقددددانون الدددددون 

 لررعية ضوفر ا ن م توايا مقبولة ل   العال اا يني ليا الدول.وا
مددن ميثددا. األمددم املتحددد  وإجددرا  مفاوضدداا    2وإن  قيددن عال ددة سددالم وفقددا  لددروس املدداق  

امل تقبل يني اسرائيل وأي قولة صاور  م تعد  للتفداو  يردنن ال دالم واألمدن معهدا  دي أمدر 
 .338و  242قئ  رار صل  األمن ر م ضروري لتهفيذ ليا البهوق ملبا

 معىن السالع:
إن ال دددالم يت لددد  احددديفام ال دددياق  والوحدددد  اال ليميدددة واالسدددتقالل ال ياسدددي لكدددل قولدددة   
امله قة وحقها,   العيش   سالم قاخل حدوق امهة ومعيفق يدا غد  متعرضدة لتهديدداا أو 
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ي ر  ابلتحر  حنو عصدر جديدد مدن  أعمال عه  وإن التقدم  اه  ذا اإلدق من املمكن أن
التصددان   الرددر. األوسددو يت ددم ابلتعدداون علددط ضهميددة الت ددور اال تصدداقي و  احلفددا  علددط 

 االستقرار و كيد األمن.
وإن ال الم يتعةا يعال ة ال الم وابلتعداون يدني الددول الدع ضتمتدا يعال داا ايبدة.. وابالضدافة 

املوافقددة علددط  –علددط أسددا  التبدداقل  –ااددراق إىل (لدد,    ددل معا ددداا ال ددالم ميكددن ل
ضرضيباا أمدن خا دة مثدل مهداان مهةوعدة ال دالس ومهداان (اا ض دلي  كددوق وك داا إندذار 
مبكددر ووجددوق  ددواا قوليددة و ددواا اضصددال واجددرا اا ضتفددن عليهددا للمرا بددة واليفضيبدداا األخددرى 

 الع يتفقون علط أَّنا (اا فائد .
 تسوية عادلة :
إ( ض ددددا  ددددذه العوامددددل   االعتبددددار, مصددددممة علددددط التو ددددل إىل ض ددددوية عاقلددددة إن األاددددراق 

وعدداملة ومعمدددر  لصدددرا  الردددر. األوسدددو عدددن اريددن عقدددد معا دددداا سدددالم ضقدددوم علدددط  دددراري 
 يكل فقراهتما 338و  242صل  األمن ر م 

و دددفهم مددن (لدد,  ددو  قيددن ال ددالم وعال دداا ح ددن ا ددوار و ددم يدددركون أن ال ددالم لكددي 
عمدرا  اد  أن يردمل ليددا  دمال  الدذين  يفدروا ابلصدرا  أعمددن  يفد  لدذا فدقَّنم يتفقددون يصدب  م

علط أن  ذا اكاار مهاس    رأيهم ليركل أساسدا لل دالم ال يدني مصدر واسدرائيل فح د  
يل وكذل, يني اسرائيل وكل من ج اَّندا ا خدرين جيدن يبددون اسدتعداقا  للتفداو  علدط ال دالم 

 األسا . ما اسرائيل علط  ذا
 إن األاراق إ( ض ا  ذا اإلدق   االعتبار  د اضفقت علط امل ي  دما علط الهحو التان:

 ال فة الهريية وغة . -أ
يهبهدددددددي أن ضرددددددديف  مصدددددددر واسدددددددرائيل واألرقن وجيثلدددددددو  -ب

الرددع  الفل دد ي    املفاوضدداا اخلا ددة اددل املرددكلة الفل دد هية يكددل 
املتعلقة ابل فة الهريية وغة  جوانبها ولتحقين  ذا اإلدق فقن املفاوضاا 

 يهبهي أن ضتم علط يفالث مراحل : 

 الضفة الغربية:
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ضتفددن مصددر واسددرائيل علددط أندده مددن أجددل ضددمان نقددل مهددتظم وسددلمي  -أ
لل ل ة ما األخذ   االعتبار اال تماماا ابألمن من جان  كل األادراق اد  

فيف  ال ضتجاوا مخد  أن ضكون  ها  ضرضيباا انتقالية ابله بة لل فة الهريية وغة  ل
سددددهواا. ولتددددوف  حكددددم (ايت كامددددل ل ددددكان ال ددددفة الهرييددددة وغددددة  فددددقن احلكومددددة 
االسدددرائيلية الع دددكرية وإراقهتدددا املدنيدددة مههمدددا سته دددحبان مبجدددرق أن يدددتم انتخددداب 
سدددل ة حكدددم (ايت مدددن  بدددل ال دددكان    دددذه امله قدددة عدددن اريدددن االنتخددداب احلدددر 

وملها رددة ضفا دديل اليفضيبدداا االنتقاليددة فددقن  لتحددل كددل احلكومددة الع ددكرية احلاليددة
حكومددة األرقن سدددتكون مدددعو  لالن دددمام للمباحثدداا علدددط أسددا   دددذا اكادددار 
واددد  أن ضع دددي  دددذه اليفضيبددداا ا ديدددد  االعتبدددار الدددالام لكدددل مدددن مبددددأ احلكدددم 
الدذايت ل ددكان  ددذه األراضددي وا تمامدداا األمدن الرددرعية لكددل مددن األاددراق الددع 

  .يرملها الهةا 
ان ضتفددددن مصددددر واسددددرائيل واألرقن علددددط وسددددائل إ امددددة سددددل ة احلكددددم  -ب

الدذايت املهتخبددة   ال ددفة الهرييددة و  ددا  غدة , و ددد ض ددم وفدددا  ي ددم مصددر واألرقن 
 وفل  ني من ال فة الهريية و  ا  غة  أو فل  يهيني اخرين وفقا ملا يتفن عليه.

احلكدددددم الدددددذايت الدددددع وسددددديتفاو  األادددددراق يردددددنن اضفا يدددددة  ددددددق م دددددمولياا سدددددل ة 
سدددددتمار    ال دددددفة الهرييدددددة وغدددددة  وسددددديتم ان دددددحاب للقدددددواا امل دددددلحة االسدددددرائيلية 
وسددديكون  هدددا  إعدددداق  ضوايدددا للقدددواا اكسددددرائيلية الدددع سدددتبقط   موا ددددا أمدددن معيهددددة 

 وستت من اكضفا ية أي ا  ضرضيباا لتنكيد األمن الداخلي واخلارجي والهظام العام.
ي  كليددة  ويددة  ددد ض ددم مددوااهني أرقنيددني ابالضددافة إىل (لدد, وسدديتم ضرددكيل  ددو  يددول

ستردديف  القددواا االسددرائيلية واألرقنيددة   قورايا مردديفكة و  ضقدددمي األفددراق لترددكيل 
 مراكة مرا بة ل مان أمن احلدوق   الفيف  االنتقالية:

  وستبدأ الفديف  االنتقاليدة (اا ال دهواا اخلمد  عهددما ضقدوم سدل ة حكدم (ايت بصلد
إقاريق   ال دفة الهرييددة وغددة    أسدر  و ددت جيكددن قون أن ضتدنخر عددن العددام الثالددث 
يعد يداية الفيف  االنتقالية وستجري املفاوضاا لتحديد الوضدا الههدائي لل دفة الهرييدة 
وغدددة  وعال تهدددا مدددا ج اَّندددا وكيدددرام معا دددد  سدددالم يدددني اسدددرائيل واألرقن الدددول َّنايدددة 
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ور  ذه املفاوضاا يني مصر واسرائيل واألرقن واملمثلني املهتمدني الفيف  االنتقالية وستد
 ل كان ال فة الهريية وغة .

وسيجري انعقاق  هتدني مهفصدلتني ولكههمدا ميفاي تدان إحددى  داضني اللجهتدني ضتكدون 
من جيثلي األادراق األريعدة الدع سدتتفاو  وضوافدن علدط الوضدا الههدائي لل دفة الهرييدة 

 اَّنا وضتكون اللجهة الثانية مدن جيثلدي اسدرائيل وجيثلدي األرقن الدع وغة  وعال تها ما ج
سيرديف  معهددا جيثلدو ال ددكان   ال ددفة الهرييدة وغددة  لتتفدداو  يردنن معا ددد  ال ددالم 
يددني اسددرائيل واألرقن واضددعة   ضقدددير ا االضفددا. الددذي مت التو ددل إليدده يرددنن ال ددفة 

ليددا الهصدوص واملبدداقئ لقددرار صلدد  الهرييدة وغددة . وسدديفضكة املفاوضداا علددط أسددا  
. وستقرر  ذه املفاوضاا ضمن أعيا  أخرى موضا احلدوق وابيعدة 242األمن ر م 

ضرضيبدداا األمددن... وادد  أن يعدديفق احلددل الهدداض  عددن املفاوضدداا ابحلقددو. املردددروعة 
للرع  الفل  ي  ومت لباهتم العاقلة ويذا األسلوب سيرار  الفل د يهيون   ضقريدر 

 بلهم   خالل...م تق
أن يددددتم االضفددددا.   املفاوضدددداا يددددني مصددددر واسددددرائيل واألرقن وجيثلددددي  -1

ال كان   ال فة الهريية وغدة  علدط الوضدا الههدائي لل دفة الهرييدة وغدة  وامل دائل 
 البارا  األخرى الول َّناية الفيف  االنتقالية.

أن يعرضددوا اضفددا هم للتصددويت مددن جاندد  املمثلددني املهتخبددني ل ددكان  -2
 ال فة الهريية و غة ...

إ(حة الفر ة للممثلني املهتخبدني عدن ال دكان   ال دفة الهرييدة وغدة   -3
 لتحديد الكيفية الع سيحكمون يا أنف هم حنريا ما نصوص االضفا...

املراركة كما (كر أعاله   عمدل اللجهدة الدع ضتفداو  يردنن معا دد   -4
 ال الم يني اسرائيل واألرقن.

االجددرا اا والتدداي  ال ددرورية ل ددمان أمدن اسددرائيل وج اَّندا خددالل الفدديف  سديتم ا ددا( كدل  -ق
االنتقاليددة ومددا يعددد ا.. وللم دداعد  علددط ضددوف  مثددل  ددذا األمددن سددتقوم سددل ة احلكددم الددذايت 
يترددكيل  ددو   ويددة مددن الرددراة احملليددة. وضرددكل  ددذه القددو  مددن سددكان ال ددفة الهرييددة وغددة .. 
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م تمر ابل دباط االسدرائيليني واألرقيهيدني واملصدريني املعيهدني  وستكون  و  الرراة علط اضصال
 لبحث األمور املتعلقة ابألمن الداخلي.

خدالل الفدديف  االنتقاليدة يردكل جيثلددوا مصدر واسدرائيل واألرقن وسددل ة احلكدم الدذايت  هددة  - دد  
ذين ادرقوا ضعقد جل اهتا ابستمرار وضقرر ابضفا. االاراق  الحياا ال ماس يعوق  األفراق ال

وا ا( االجرا اا ال درورية ملهدا االضد راب وأوجده التمدة.  1967من ال فة الهريية وغة    
 واوا أي ا  إلذه اللجهة أن ضعاجل األمور األخرى (اا اال تمام املريف .

سددددتعمل مصددددر واسددددرائيل مددددا يع ددددهما الددددبعض ومددددا االاددددراق األخددددرى املهتمددددة لوضددددا  –و 
 فيذ العاجل والعاقل والدائم حلل مركلة الالجوني.إجرا اا متفن عليها للته

 اسرائيل –مصر 
ضتعهدددددد كدددددل مدددددن مصدددددر واسدددددرائيل يعددددددم اللجدددددو  للتهديدددددد ابلقدددددو  أو  -1

استخدامها لت وية الهةاعاا.. وإن أي نةاعاا ضتم ض ويتها ابل ر. ال لمية وفقا 
 من ميثا. األمم املتحد . 33ملا نصت عليه املاق  

ل  قيدددن ال دددالم فيمدددا ييدددههم علدددط التفددداو  ضوافدددن األادددراق مدددن أجددد -2
عخددالص يدددق ضو يددا معا ددد  سددالم ييددههم خددالل يفاليفددة عددهور مددن ضو يددا  ددذا 
االاددددار ييهمدددددا ضدددددتم قعدددددو  األادددددراق األخدددددرى   الهدددددةا  للتقددددددم   نفددددد  الو دددددت 
للتفاو  وإيرام معا داا سدالم جيايفلدة يفدر   قيدن سدالم عدامل   امله قدة وإن 

د  ال الم يني مصدر واسدرائيل سديحكم مفاوضداا ال دالم ييههمدا إاار إيرام معا 
وسدددتتفن األادددراق علدددط التردددكيالا وا ددددول الدددةم  أو ضهفيدددذ اليفامددداهتم    دددل 

 املعا د .

ضعلدددن مصدددر واسدددرائيل أن املبددداقئ والهصدددوص املدددذكور  أقهه يهبهدددي أن  -1
األرقن ض بددن علدددط معا ددداا ال دددالم يددني إسدددرائيل ويددني كدددل مددن ج اَّندددا مصدددر و 

 وسوراي ولبهان.
علط املو عني أن يقيموا فيما ييههم عال اا ابيعية كتل, القائمدة يدني  -2

الدددول الددع  ددي   حالددة سددالم كددل مههددا مددا ا خددر. وعهددد  ددذا احلددد يهبهددي أن 
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يتعهدددوا اباللتددةام يهصددوص ميثددا. األمددم املتحددد  وادد  أن ضرددمل اخل ددواا الددع 
 ضتخذ    ذا الرنن علط :

 اق كامل.اعيف  –أ 
 الها  املقااعاا اال تصاقية. –ب 
ال دددمان   أن يتمتدددا املدددواان    دددل ال دددل ة الق دددائية ابحلمايدددة القانونيدددة   اللجدددو   –ج 

 للق ا ...
ا  علط املو عني استكراق إمكانياا الت ور اال تصاقي   إاار  -3

ن والصددا ة اضفا ياا ال الم الههائيدة يددق امل داةة    دها جدو ال دالم والتعداو 
 الع ضعترب  دفا  مريفكا  إلم.

ادددددد  إ امددددددة  ددددددان الدددددددعاوى الق ددددددائية   ا  ددددددم املتبدددددداقل  ميددددددا  -4
 الدعاوى الق ائية املالية...

اددددددددري قعددددددددو  الددددددددوالايا املتحددددددددد  لالعدددددددديفا    احملدددددددداقاثا يرددددددددنن  -5
موضوعاا متعلقة يركلياا ضهفيذ اضفا ياا وإعداق جدول ام  لتهفيذ ضعهدداا 

 األاراق.

سدددددي ل  مدددددن صلددددد  األمدددددن التدددددايا لامدددددم املتحدددددد  املصددددداق ة علدددددط  -6
معا دداا ال دالم وضددمان عددم انتهددا  نصو دها وي لد  مددن األع دا  الدددائمني 
  صلددد  األمدددن التو يدددا علدددط معا دددداا ال دددالم وضدددمان احددديفام نصو دددها كمدددا 
سددددي ل  مددددههم م ايقددددة سياسددددتهم وضصددددرفاهتم مددددا التعهددددداا الددددع  تويهددددا  ددددذا 

 ...االاار

 عن حكومة مجهورية مصر العربية عن حكومة اسرائيل
 مهاحيم ييهن     أنور ال اقاا   

 (8اتبع الوثيقة رقم )
 الوثيقة الثانية التفاقات كامب دايفيد

أالن امل مولون االم كيون علط الويفيقدة الثانيدة الصداقر  عدن مدمحنر كامد  قايفيدد "إادار اليدرام 
 ل".اضفا ية سالم يني مصر واسرائي
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ضدددهص الويفيقدددة الثانيدددة علدددط ان دددحاب اسدددرائيل مدددن سددديها  علدددط مدددرحلتني... أوإلمدددا ان دددحاب 
رئي ي يتم   فيف  ضيفاوس يني يفاليفة وض عة عهور يعد ضو يا اضفا ية ال دالم املصدرية االسدرائيلية 
الددع ادد  أن ضو ددا  ددي (اهتددا   غ ددون يفاليفددة عددهور يعددد التو يددا علددط ويفيقددة إاددار ال ددالم. 

  امل مولون االمريكيون أن االن حاب االسرائيلي الر ي األول سوق يتم   جة  كب  وأوض
 من سيها .

وأعلدددن امل دددمولون االمريكيدددون... أن االن دددحاب االسدددرائيلي الههدددائي مدددن سددديها  يدددتم   فددديف  
ضيفاوس يني عدامني ويفاليفدة أعدوام يعدد ضو يدا معا دد  ال دالم وأضداق امل دمولون االمريكيدون أنده 

 ستقام عال اا ابيعية يني مصر واسرائيل عهد احنام االن حاب   املرحلة األوىل...
و(كددر امل ددمولون االمريكيددون أن  هددا  م ددنلة  امددة واحددد  مل يددتم التو ددل إىل االضفددا. يرددنَّنا 

 و ي م نلة امل تواهاا   سيها .
ئيلية مدددن األراضدددي وأوضدد   دددمال  امل دددمولون أن املو دد  املصدددري  دددو إالدددة امل ددتواهاا االسدددرا

املصدددرية يعدددد عدددراا أساسددديا لتحقيدددن معا دددد  سدددالم. وضدددرى اسدددرائيل أن م دددنلة امل دددتواهاا 
االسدرائيلية يهبهدي حلهدا خدالل مفاوضدداا ال دالم. و دال امل دمولون االمريكيدون أن الكهي ددت 
االسددددرائيلي سدددديقوم   غ ددددون اسددددبوعني اب ددددا(  ددددرار حددددول م ددددنلة امل ددددتواهاا   سدددديها . 

امل ددمولون... إن  ددذه االضفا يددة ضمكددد رغبددة اسددرائيل   إ ددرار ال ددالم وإ امددة عال دداا  وأضدداق
ابيعيدددة معهدددا وضت دددمن يهدددوقا ك امدددة مهددداان أمدددن وأعدددكال عديدددد  وخمتلفدددة كمهددداان أمدددن.. 
وخصو ا  يرنن احلد مدن القدواا واألسدلحة   امله قدة ومراحدل ان دحاب القدواا االسدرائيلية 

 امل اراا يا إىل ال ي ر  املصرية املدنية. من ليا سيها  وإعاق 
و دددرس م دددمولون أمريكيدددون جيدددن اسددديفكوا    مدددة كامددد  قيفيدددد أن الهدددةا    الردددر. األوسدددو 
يت ل  استمرار املفاوضاا, وأن الواثئن الدع مت التو يدا عليهدا ضقددم إادارا  ملوا دلة املباحثداا. 

  ددددذه العمليددددة املوضددددو  حددددىت  بيددددل ااير  وأعددددرب امل ددددمولون   أن  تددددار األرقن االعدددديفا   
العا ل األرقين و(كروا أن الرئي  كارضر علط اضصال ما املل, ح ني حول  ذه الدةاير  املقدرر  
للوالايا املتحد  والع ستتم خالل االساييا القاقمة.. وأعار  مال  امل دمولون إىل أن الدرئي  

خددالل سدد  املفاوضدداا وأعريددوا عددن ال دداقاا  ددد أجددرى ابلفعددل اضصدداالا مددا امللدد, ح ددني 
أملهددم   أن األرقن عددن اريددن مثددل  ددذا االاددار أن يددرى اريقدده يوضددوس لالعدديفا    العمليددة 
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و(ل, ألن مصان األرقن كما أوض  امل مولون سيتم محايتهدا وسدوق ضصدان علدط حندو إادا  
 يذه امل اةة.

احثدددددداا ا ن مددددددا األرقن ومدددددددا و(كددددددر امل ددددددمولون االمريكيدددددددون أَّنددددددم يتو عددددددون أن  دددددددري املب
الفل  يهيني سكان ال فة الهريية و  ا  غة  لوضا القواعد الالامة لبدد  عمليدة مدن عدنَّنا أن 

 ضمقي إىل انبثا. عدق من ممس اا احلكم واألجهة  ال ياسية...

 (9الوثيقة رقم )
 ما هي بروتوكوالت حك اء صهيون؟

والتو يااق ال رية الع  ددرا عدن مدمحنر يروضوكوالا حكما   هيون  ي بصموعة التقارير 
 م.1897حكمدددددددددددا   دددددددددددهيون األول الدددددددددددذي عقدددددددددددد   مديهدددددددددددة بابلق ي وي دددددددددددرا يتددددددددددداري  

يقيت  ذه الربوضوكوالا سرية إىل أن كر  القها  عهها ألول مر  ضمن كتاب روسي عهوانده 
 بالكب    الصه ق ململفه بسرجيو  نيلو  الهصراينق.

دن كتددداب اخدددر ابللهدددة االنكليةيدددة عهوانددده باخل دددر اليهدددوقيق ويعدددد م دددي سدددهواا  هدددر   لهددد
ويت دددمن ضلخيصدددا  لربوضوكدددوالا حكمدددا   دددهيون, ويبددددو أنددده ضرلدددة للكتددداب الروسدددي ا نددد  

 الذكر.
أمدا املكتبدة العرييدة فقددد عدهدا  ددور عدددق مدن اململفداا املتعلقددة ابلربوضوكدوالا... مدن  ددذه 

 اململفاا :
 جاج نويهض.يروضوكوالا حكما   هيون : ع -
 ةجية التعاليم الصهيونية : يول  م عد. -

 اخل ر احملد. ابالسالم : جواق رفعت أضلخان. -

 ا معياا ال رية : علي أق م. -

 
 الفهرســس
 ر م الصفحة        املوضو 

  7ضواوة ............................................................       
  9  ...........................................    املقدمة.................

This file was downloaded from QuranicThought.com



  15الفصل األول: حملة عن العامل االسالمي .......................        ❖

الفصددددددددددل الثدددددددددداين : مكائدددددددددددد الصددددددددددليبية العامليدددددددددددة ........................         ❖
47  

  49.........         التواام علط اخلالفة ......................................
  52ييكو ...........................................          –اضفا ية سايك  

  53وعد يلفور .......................................................         
  54يروا الهةعة القومية ...............................................          
  55 ومية (اا كتوى مارك ي .......................................          

  55مكائد االستررا. ................................................          
  58اإلدم االستررا ي من الداخل ......................................          

  61..............................................          الفر. البااهية ......
  62مكائد التبر  ....................................................          
  64قور الفاضيكان ....................................................          

  64.............................           قور أم كا .........................
الفصدددددددددددل الثالدددددددددددث : مكائدددددددددددد اليهوقيدددددددددددة العامليددددددددددددة ......................            ❖

67  

  69إ امة قولة اسرائيل ...............................................            
 70..................     اعيفاق الدول الكربى ابسرائيل .........................

  71اسرائيل والتحدي امل تمر ................................................      
  71كام  قيفيد التحدي األكرب .............................................       

  72.....       الواجهاا اليهوقية .................................................
  73املاسونية ...............................................................        
 74الرو(ري والليونة .......................................................        

 75       الصهيونية بسياسة ومرضكةااق ..........................................  
الفصدددددل الرايددددددا : مكائددددددد الردددددديوعية العامليددددددة ............................          ❖

83  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 85الثور  الريوعية وحريا علط االسالم .....................................         
 88الثور  الريوعية وحريا علط امل لمني ....................................         
 89الوجوقية ضيار أفراضه الريوعية ...........................................         
  90الهةو الريوعي للعامل االسالمي ..........................................        
  91العامل االسالمي وف  الصدا ة الريوعية ...................................         

امللحدددددددددددددن الدددددددددددددواثئقي..................................................          ❖
97  

  99ييكوق ................................          –ق اضفا ية بسايك  1ويفيقة ر م ب
  105ق رسائل متباقلة ...........................................        2ويفيقة ر م ب
  109ق   ية الري  علي عبد الراا. .............................        3ويفيقة ر م ب
  115ق   ية مهصور فهمي .....................................        4ويفيقة ر م ب
 119ق   ية اه ح ني ........................................        5ويفيقة ر م ب
  123ون ......................................        ق   ية أمني اخل6ويفيقة ر م ب
  127ق املخايراا املركةية .....................................        7ويفيقة ر م ب
  139 - 129ق اضفا اا كام  قايفيد ................................  8ويفيقة ر م ب
 143........................         ق يروضوكوالا حكما   هيون ..9ويفيقة ر م ب

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


