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 البحث مدتخمز
يعددا عاعل ددد عادداو ال أن عادداوؼ  ددؼ لددألؼ عاعؽع ددد عمن ددل علددىع ل    ددؼ   ددد عا ددؽ  

يل  عا ىدا  عم لكيأل،ل اى يأل  لأللللههل عاالريألد، سللدىع ل  عاك ل ل نعلى رألهل عاؽ 
خطددلد نو ددا ننددلا  علكددل  عددا  ا علكدد، اتدداعم عاد ددلرع و ا دد ؽ ألد   ى  ىددؽ  

Somali Hint ghetto  ل   ددل يحدد ا اهددل ثددا عاك ألددل  ددؼ عمدألددل  سل لىعددلن عددؼ
 عاشلعأل، عااناأل،ل نخلت، س ل يح ى سلادلد على عإلر لد.

 ؽ و ثدددا أ لكيدددل ننرع  ا ألدددلع  ن ددديرلع  ثدددا ه لكدددل عاحألللددد، عاالريألددد، أن  اعا ىددداو 
الؽ يددددل  عا ىدددددا  عم لكيألدددد، خلتدددد، ثأل ددددل وىعلددددض سددددلادلد علددددى عاعددددلع ل نهؽ ددددألا 
 ليعألىه دددل عاع ل ايددد، نعاك حدددأل،ل ناعدددد اادددغ وى دددا يلألدددل   دددؼ خددد   هدلألدددد   دددؽ   

عم لكيألدد،ل عادد وؼ  ن ؽع ددو نخطلسددل  سعدد   ددلن  ريددل  عادداوؼ ثددا عاؽ يددل  عا ىدددا 
نل ؽع   لبألؼ س ؽ   ؼ  يلح، عال لل، ثا أر لء عادشا ادلنبهل عاالريألد، علدى عاعدلاػ 

 عإلل  ال نخلت، عادلد على عاعلع . 
 الكمسات السفتاحية: حخب العخاؽ، العامل الجيشي، االسالـ واالرىاب، السحافطػف الججد
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The influence of the religious factor in the policy of 
the neoconservatives in the U.S.A and the U.S.A war 

on Iraq (2001-2003) 
 
 
 
 
 

Abstract 
 The religious factor or religion is considered one of the 

most factors used by the super powers and on the top of them 

the United States which implementing its foreign policy by 

using religious discourse and developing many theories such 

as (the clash of civilizations) by Samuel P. Huntington which 

allows USA to go far away from international legality 

specially what is known the war against terrorism. the religious 

men in America did a major and effective role to justify the 

American foreign policy specially the matters concerning the 

war against Iraq and Afghanistan and explaining its belief and 

its church recourses perhaps that became clear through 

analyzing the speech attitude of clerks (religious men) in the 

USA who were very close related to presidency institute 

through concentration on the war against Islamic world, 

especially the war on Iraq . 
Keywords: Iraq war, religious factor, Islam and 

Terrorism, neoconservatives   
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 السقجمة
 نعلدى عاك دل   عادان   دؼ عاك ألدل ثدا  ديرلع نعدل   ألللدألل ع  دلع عااوؼ ي  د    
 علددى  دد  عم لكيددا عاالددىؽر أ   ددؼ ث ددلال ػ ل عم لكيألدد، عا ىدددا  عاؽ يددل  رألددهػ

 عا ددددلعر تدددد   ثددددا ألللددددا ننر ادددد  عادددداوؼ أ  إ  نعاانادددد، عادددداوؼ لددددألؼ عاىددددلم عاي ددددد
 عاددددداو ا عادددددد  عمخألدددددل  عم لكيألددددد، عإلنعرع  علدددددىاا   ث دددددا  لكيدددددالعم عاحألللدددددا

 عاىدلعس، أ  نك دان عمنلد،ل عاشدل   ياد  ثأل دل خلتد، أ داعثهل اىد ألض ن  طلدله 
 عاشدل  ددؽر" ل عااو ألد، نعاع دلرع  عاشدعلرع  علدى  لتدل عاالريألد، نآاأللهد  عااوؼ لألؼ

 " .  عا  ال، نعادلد
 عاأل دألؼ ظهدؽر  د  أن دل عم لكيأل، عاالريأل، ل،عاحألل ثا عااوؼ ننر هللخ ن ا    
 ثدددا عم لكيألددد، عا ىددددا  عاؽ يدددل  يعدددد ددددلناؽع عاددد وؼو  عاجدددان عا ددددلثعؽ  ا عاجاودددا
   حدى ن .  عا ليد، هد ألدض  دؽ ثلا هػ ل سلاؽلل د ع  ى لم نن   علا ألل عمن  عا لاز
 عاداوؼ طع ادلع ثدا ننر اد  ندل  عاد  و عا هألؽ ا عالؽباا نعا  لاا عا  ، ي لع،

 ثدددا عاحألللدددا عا حدددلر علدددى نعاىدددررألل ل عا دددلعر تددد لع، نثدددا عم لكيألددد، عاحألللددد، ثدددا
 عااو ألد، نعمثكدلر عاشدعلرع  يد لدؽ   ي ألعدل    دي ء ثكدل  ل عم لكيأل، عا ىدا  عاؽ يل 

 يحد ى  دل زعدألػ ايعد   عاد ع لدؼ لدؽش عادل أل ث    عدؼ  .عاعلع   زن عزز  عاىا
 لدددد لهجدددلل عاعدددلاػ عإللددد  ا  لددددلندا  يلددد ن  ع  دددل ن دددؽ عاجدددانل سلا ددددلثعألؼ

  ددؼ يد لدد  ا ددل  عددلع   لعلددى عاعددلع   دعادددل  ثددا عاددل أل  عا ىحدد   إ دد  عا ددؽ  ي يددؼ
 .نعحيلك، لألللأل،  ىطلث، أثكلر

 عايئددد،  ددد ل  ألددد،  دددل علدددى عا دددؽء نهل دددا اىؽ دددا عاارعلددد،ل  ددد ل أ  ألددد، يدددلء     
 ل عاك ألل ثا عاىشدجأل  علدى لانر   جد  نعاىا عاجانل سلا دلثعألؼ عا ح ل  عا ىطلث،

اددغ عحدديلكل  لددانعث  عددال ا ددزن عاعددلع  نعدى ادد  سشددىى عاطددل  نع لددلاأل  نأ  اددل  
   ال  أدا أل لد عخىأللر ل ال ؽ ؽع . ن  هل عاعل د عااو ا عا
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 عم لكيأل، عاالريأل، عاحأللل،  علاػ أ ػ على عا ؽء هحلأل، عاى عا دث وهاف     
 إادى عاارعلد،  د ل  حد  ن . عاعدلع  علدى عاددلد أر لءن    د عاجان عا دلثعألؼ لزعل ،
 أا : عليػػ الفكخيػػة والسشصمقػػات الػػػججد السحػػافطػف :  األوؿ السحػػػر.   دددلنر ر رد،

 عمند ثددا سددلا لنز عاىحدد أل، يددلء  دألددث عتددط دل عاجددان عا دددلثعؽ   ثألدد  ه لنا ددل
 ث    .  ،عاىلركاأل عا لدل،   ل ثا نعاعلا ا عم لكيا عإلع  ا نعااطلد عاحألللا

 عاحألللدددد، ثددددا ثكلكدددد،  ارلدددد، أن نىألددددلر عددددا عادددد   ل عاجددددان عا دددددلثعألؼ  شددددر  عددددؼ
 عدؼ ناد اغ.  عم لكيألد، عاحدلط، ثدا  دؽ ا دؼ عايكل   عإلنلر هللػ نعاىا  عم لكيأل،

 عاألهددددؽن  عا يكددددل وددددا علددددى  يددددلء  عاىددددا ل عاجددددان ال دددددلثعألؼ عايكلكدددد، عا  طل ددددل 
 أثكددلر  ددؼ يعلددؽع عا دددلثعؽ    ددي ء  ناددل    Leo Strauss األؽشددىلعنس عما ددل ا
 عا دؽ " لدد وي  دؽ   ؽعندل  ن دل.  عاحألللدأل، عا يدل ألػ علألهل ه  ى  ؽععا عاألهؽن  ثأللحؽثهػ
 أ دل. عااناألد، نعاع  ل . عاعلاػ ثا نعا زعع عاىدايل  ا ؽعيه، ألللأل، نرنع  " عاعحيلك،
 ٔٔ أحػػجاث بعػػج واإلسػػالـ الجػػجد السحػػافطػف :  بعشػػػاف جػػا  فقػػج الثػػاني السحػػػر
 اىط ألددض ا  ألدد، ثلتدد،   لدد  أولددؽ ل/ لد ى  ل 11 أددداع  ن ددؽع  إ . ٕٔٓٓ أيمػػػؿ
 ايدددلض عا ىلدددد، عا دددؽ  ع لتدددل ندددد علدددىااعم إادددى عااععألددد، عاجدددان عا ددددلثعألؼ أثكدددلر

 ثدا عمدداع  هلدغ نلدل    ل خلتد،   نعإللد م عل د، عاعدلاػ علدى عم لكيأل، عاهأل  ،
 عاؽ يل    د  ؼ عاعلا أل، سلاحأللل، لىيلعنع  ع لأل، على عا شلنعأل،  ؼ  ؽع إ يلء

"  عإلر ددددلد علددددى عادددددلد"  علدددد ىهل عاىددددا عادجدددد  خدددد    ددددؼ.  عم لكيألدددد، عا ىدددددا 
 ن ددلد سلاىدداخد نيأللدد، نل دد  نعاىددا.  عم لكيألدد، عا يددل ألػ  دد ل نرعء عاعددلاػ نع حددألل 

 ط د،عا     هدل هعدل ا عاىدا نعاىل ددل عا دعو دلاد، أ  إادى  شألل ع.  عإلل  أل، عاان 
ل عهالا ل على عم لكيأل، عإلنعر  شجع  عاىا  ا نعإلل  أل،ل عاعلبأل،  الددلد  حدلد 

 .عم لكيا عإل  لعنؽر   عا شلنع اىط ألض ع ط   ن  ط، عإلر لدل أل ؽل  ل  ا
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 عمػػ  الحػػخب فػػي الػػجيشي العامػػل:  واألخيػػخ الثالػػث السحػػػر  ددل   دددألؼ ثددا    
 عدان أ د  علدى عإللد م إادى عم لكيألد، ا عا ىدد عاؽ يدل   عدل نيهد، ه لدؽر  .العخاؽ

 ث ددا. عا دلرن  عاددلد سعدا خطدل ع عمن دل عاعددان نأ د  عاؽلدل دل سيدد  ؽعيهىد   دؼ لدا    
  ددؼ عشددل عادددلن  سعددا عمددداع   دد ل علددى    خدد    ددؼ عم لكيألدد، عإلنعر  لددع 
 ههللدأللن علدى نع عىداعء الدان ل عااعخلألد، عاشدين   ثدا عاىاخد   اأ هكلك  إاى أولؽ 

 عاجدان عا ددلثعؽ   ه  دى ن يد ع. نعلدى لعر ع أ   دل أ دد عاعدلاػ يعد عا   عم ل عاؽن أل،ل
 علددى عاطلثددل  نعهيددض عا حددألدألؽ ل عمتددؽاألؽ   وى  ل ددل عاىددا عا ىطلثدد، عااو ألدد، عاع ألددا 
 عاجددان عا دددلثعؽ   نأتدد ا. عاشددل  دلربدد، شددعلر هددد  عاعددلع  علددى عادددلد خددؽض
 عدددؼ عا عدددا ندددد سعألدددا    دددلن  علدددى هحدددى ا عاىدددا ن عا ىشدددا عااو ألددد، سلمثكدددلر وي  دددؽ  
 .عاح لنك، عااو أل، عاد أل ،
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 السحافطػف الػججد والسشصمقات الفكخية ليع : السحػر األوؿ ػ 
 السحافطػف الػججد )اصصالحًا( :أ ػ 

  طلا  يؽ   ؼ  ج ؽع، "ل New conservativesعا دلثعؽ  عاجان "      
إادى عاأل دألؼ عا حدألدا عا ىطدلفل آ  د  س دؽ  أ لكيدل ن أل  ىهدل  لألللأل، أ لكيأل،ل ه ألد

علددددى عاعددددلاػ. ن ددددػ األحددددؽع لللدددد، ث دددد، لددددد اىلسددددل   لثدددد وؼل ن يكددددلكؼ علدددددىلعهألجألألؼل 
ن دددلربألؼ  دداع ىل ني هددل   ددؼ عا   يددألؼ أن ددل هطلثددل   ددؼ اددد أاددؽع  عاطألددو عايكددل  

 .و1انعا  لثا عم لكيا عادلاا 
ان سددددلا لنز ثددددا عمند عاحألللددددا نعااطددددلد أخدددد   هحدددد أل، عا دددددلثعؽ  عاجدددد     

عإلع  ا عم لكيا نعاعلا ا ثا   ل عا لدل، عاىلركاألد،ل اىشدألل إادى هلدغ عا ج ؽعد، 
ثدا عاعدلاػل  عايلعل، عاألؽم ثا لأللل، عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل،ل عااناد، عمن دل هدررأللع  

  تد   عا دلعرل خلت، نع  عاك ألل  ؼ عا  ى ألألؼ إاى   ل عا ارل،  ػ عاألدؽم ثدا  ؽ د
نعدددلف عددد هػ  .و2ا   دددل يجعدددد مثكدددلر ػ هلدددغ هدددررأللع  نع ددددل  ثدددا عاحألللددد، عم لكيألددد،

ي لعدد، اع   ألددؽ  تددهألؽ أل،   ليدد، سعدداعء شدداوا العددلد نعا حددل ألؼل دددان  أي ددل  
ل و3ا George W. Bush  حلر عاحأللل، عاالريأل، عم لكيأل، ثا عها يدؽر  لدؽش

ل   ؽ  أ لكيل عاعحيلك، الؽتدؽ  إادى أ داعثهلل نع لؽع على للؽر  لأللل، هجألز علىع 
نن  عا عددل إاددى أيدد، ععىلع ددل . إا يعى ددا عا دددلثعؽ  عاجددان أ هددػ ي لكددؽ  عاد أل دد، 

 ندا ػل نأ   ؽ  عمللد، عاىا ي لكؽ  هيلض  يؽا ل على عاج أل .
نك ددد و هألدددلر عا ددددلثعألؼ عاجدددان سر ددد  ا دددألض عا دددل، لدددد اإلدددلع ألدول ندلألدددو     

عا   يدددألؼ عاألهدددؽن. نكعدددلف  أ  أن دددل  دددلن  ن  عدددل  " عاجدددان "  دددؼ ىع ددد  اهدددلل إا 
 ألؼ  د ع عاىألدلر سر د   ىألجد، تدلعع  شد  لدألؼ عاألهدؽن عالأل دلعاألألؼ نعاألهدؽن ىاسع  عا 

 عمواوؽاؽيأل،.  عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل،عا دلثعألؼ دؽ  عاحألطل  على نيه، وهؽن 
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  لرلد، ننر ددػ نهؽيهددلههػل م  نعا ددلثعؽ  عاجددان األحدؽع يددانع  إ ع ثدا إعددلن      
ل ن دا عم لكيألد، عايكل عا دلثظ  ؽ ا  عا ألػ عم لكيأل،     هرلح  عاؽ يدل  عا ىددا 

علن    ل عاا يدل عا ل  د، إادى عاعهدؽر عا ىطدلف  دؼ ياودا سي دد عاد ه  عاحألللدا 
 . و4اعا   ععى ال يؽر  لؽش ع لؼ 

 غ الججد : يب ػ نذأة السحافط
عاجددانل اىألددلر أن  ارلدد، ثكلكدد، ثددا عاحألللدد، عم لكيألدد، اهددػ    عا دددلثعألؼإ      

ي نر ثكلك، نثلحيأل، هينل دلاىهػل نهللػ عإلنلر عايكل  ا ؼ  ؽ ثا عاحلط، ثدا 
. ن ددا علددىع د   ددطلا "عايكددل عا دددلثظ" الىع ألددل عددؼ و5اعاؽ يددل  عا ىدددا  عم لكيألدد،

ن ل ن دا ظهدل   دد ل أواوؽاؽيألد، لألللدأل،   ألدز  ثدا أنع دد عا دل  عاىللد  عشدل عا دأل 
عايكددل   ىألجدد، الى ألددل عاحددلك  ثددا ع  ى ددلن نعاحألللدد، عادد   هددزع ؼ  دد  عا ددؽر  عايل حددأل، 

ل نعاىددا أرددلر  رننن أثعددل  اددا  عاعاوددا  ددؼ عا ددؽ  عايكلكدد، نع يى لعألدد، 1789عددلم 
عاىدددا نيدددا  ثدددا  ددد ع عاىددددؽ  عاحدددلك  ههاوددداع  ا لدددى لعر عاحألللدددا نعا عدددلم عا  دددلثا 

 " Edmond Berk اىدددلد عا يكدددل عا لكطدددل ا " أن ؽ دددا لألدددل  "بدددا ناعدددد ن عمنر 
 ددؽ  ليد  الك ألدل  ددؼ  عا دلنر ثدا عا ددل  عا دل ؼ عشدلل ا عدلم عا ددايػ"لعهدر    ثدا 

أثكلر هأللر عا دلثع، ؛ نعا دلثع، عاألؽم  ا  ارل، ثكلك، اع  أنأللف ثا عاحألللد، 
ثدددا أ  دددى عم لكيألددد، سع دددهل  عىدددا ل نأخدددل  ىطدددلفل نعا ددددلثعؽ  عاجدددان ي يدددؽ  

دلا، لألللأل، نأواوؽاؽيأل،  إاىي ألؼ   ل عادلا،. ن  طلا عا دلثعألؼ عاجان يشألل 
نأ دداعف لألللددأل، عل دد، اىألددلر ثكددل  نلألللددا ثلعددد ثددا عاؽ يددل  عا ىدددا  عم لكيألدد، 

 .و6ا
أ دددددددددل أن   دددددددددؼ علدددددددددىع د   دددددددددطلا عا ددددددددددلثعألؼ عاجدددددددددانل ثهدددددددددؽ" عولثأل ددددددددد       

ش ألهل   جلزكل  دأل  دل عدلف عا ددلثظ علىع د ه أا Irving Christopherنلكحىؽثل"
لد " عالأل لعاا عا   ن    دأل، عاؽع   " ثى ام سشيؽ  إاى عا ؽاأل ل ثا دألؼ عالأل لعاا 

نالكحددىؽثل  و7ا عاشددلن،وى ددام سشدديؽ  إاددى  أ  ددؽ عادد   ن دد   دددأل، ععىدداعء نرثدد  
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 دؽع   شل   لاد، سع أايعا عمد عا يل  اه ع عاىأللر ثا عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل،ل 
" عا دلثعؽ  عاجدان    د، عمثكدلر"ل علدىع د ثألهدل  د ع عا  دطلا اى ألألدز أرع د  عدؼ 

ؼ ألاىددلد سع ددؽع  " ع عيللددل  عا دددلثع أرعء عا دددلثعألؼ عاى لألدداوألؼ ناكلكحددىؽثل ادد اغ
ؼ عاجددان نع عيللددلههل أله ددلن  ثألدد  أرعء نأثكددلر عا دددلثع 1983عاجددان " أايدد  ثددا عددلم 
 .و8ا ثا عاحأللل، عم لكيأل،

نعا ددددلثعؽ  عاجدددان عاألدددؽم  دددػ عا دددؽر  عمخدددل  ال ددددلثعألؼ عاى لألددداوألؼ ثدددا       
عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل،ل ثإاع ال  هأللر عاى لألاوألؼ  ا ظهل     ز ؼ ثددددا عاؽ يدل  
عا ىدددا  نرلدددػ عاك ألدددل  دددؼ عاحألللدددل  ثدددا عاؽ يدددل  عا ىددددا  عم لكيألددد، نادددل  يطلدددض 

نرن نكلحدددددددؽ  ن   عم لكيدددددددا عملددددددد ض ن علألددددددد  " هألدددددددلر ناحدددددددؼ "  حددددددد ، إادددددددى عادددددددل أل
Woodrow Wilson عاد   ودي ؼ سدر  " عا دألػ عااي  لعنألد، "  و9او1921-1913ا

هدىل  إاى  ؽ   دلنر  علدى ثل دهل ن شدل لل نعا دلد س دؽ  علدى ودا  دؼ ي دو  دا ل 
ثا أ   يل   ؼ عاعلاػل سلعى لر أ  أ لكيل   ي يؼ اهل أ  هعأل  آ  د، نني  لعنألد، 

ل إ  أاع ادددل  عاعدددلاػ آ  دددل  نني  لعنألدددل ل ثدددل   ددد ع و15اء ع  ى دددلن  ن ى ىعددد، سلالخدددل
 Ronaldعاىألددلر هعددزز س ددؽ  ثددا عهددا عاددل أل  عاج هددؽر  عملدد ض " رن لاددا رك ددل  

Reagan "ل ن دددا لدددلز  ثدددا عهدددال    دددا هؽيهدددل  عا دلثعددد، عاجاودددا ل   ددددو11ا 
ك دددل ل ع ل ايددد، هي دددألد عالجدددؽء إادددى عا دددؽ ل نعا  دددللل  علدددى اادددغ اىد ألدددض عم ددداعف عا

نل ددد  أن لألللدددأل، أن ع ى دددلني،ل ن دددا هدددليػ اادددغ سلايعدددد ثدددا لدددلؽا   ىاددد ع    دددددى 
ل  دؼ خد    دل و1991-1922ا علىلعهألجألل   ى ل ل  هجلل ع هددلن عاحدؽثألىا عاحدللض

عاحدؽثألىا ثدا عا هليد، علدى  عاد   عي دل ع هددلن و12اعلف ل ل دل   " ددلد عا جدؽم " 
 ددلم عاؽ يددل  عا ىدددا  عم لكيألدد،ل نع ىهدد  لدد اغ عادددلد نعاىحددلألػ سلاهزك دد، أ ددؽ  عال 

 .و13اعا لرن   هلي،   ل س  دلد 
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ل  ا ج ؽعدددددد،   شدددددد ، عددددددؼ عادددددددزد  ددددددركعاددددددل أل  ُعددددددلف عا دددددددلثعؽ   دددددد       
ل دألددث هيل ددؽع ثددا Reagan's Democratsعادداي  لعنا سللددػ "ني  لعنألددؽ رك ددل " 

و ىع ددؽع ثددا دددزد أن يشدديلؽع  عا لعنددز عمنلني ألدد، نعا د ألدد، نعإلع  ألدد،  ددؼ نن  أ 
يحدد ل  لألللددألل  ي يددؼ أ  يشددلر إاددى أنسدد  عاحألللددا عا يىددؽد أن إاددى ع ألاهدد  عايكلكدد،. 
نال دد   دد ل  ددا عا لدلدد، عاىددا ه لددؽر خ اهددل هألددلر "عا دددلثعألؼ عاجددان"ل إا لددلعا  

عاىدددا  دددل لهدددل عا جى ددد   .ن  د عاى ل دددل  عايكلكددد، نعاحألللدددأل،عادلادددل  أن س ع دددى أ
ى هشدددددديألد لألئدددددد، خ دددددد ، ا  ددددددؽ أثكددددددلر ػ نه لددددددؽر هألددددددلر ػ عايكددددددل  عم لكيددددددال علدددددد

 . و14انعاحألللا
عايلر  عملللا لألؼ عا دلثعألؼ عاجان نعا دلثعألؼ عاج هؽركألؼ عاى لألاوألؼ   إ     

عا دددلثعألؼ عاى لألدداوألؼ وى حدديؽ  سيكددل  ه لألددد ع    ددلس عم لكيددا ثددا  أ يي ددؼ ثددا 
سع ددهػ  أ ، علددى عاعددلاػل ااريدد، عاشددين  عاعلا ألدد،ل نعاىالددا عددؼ ن ؽدددل  عاهأل  دد

ل نهحدىعأل  ع دد  و15اه حدد  عاؽ يدل  عا ىددا  عم لكيألدد،  دؼ دلدو عا دلهؽ أ ع ىدلا 
لأل  ل وى ألدز عا ددلثعؽ  عاجدان سدلا زنع  لعاارع عا لرنخااثا د لي، أ  هل س شلنع 

س ألدددؽن عاحددددلط،  ع اىدددزعمعدددام  إادددى نعا ألددددع  ه دددل  ثدددا عاحألللدددل  عاالريألددد،ل  إادددى
 . و16اسلاكؽ  لس اعا ؽعد نعاشألؽ و   ل، عا، عاىشلكعأل

ؼ عاجددان يشدديلؽ  عاألددؽم ثددا عاؽ يددل  عا ىدددا   ج ؽعدد،  دديرل  ثددا ألعا دددلثعأ  
 Paul نايددؽكىزلددؽ  رلددػ عاحألللددأل، عم لكيألدد،ل   ددد  ل دد  نزكددل عادداثلع عاحددللض " 

Wolfowitz " نعاددددددد   أتددددددد ا ر دددددددأل  عا  دددددددغ عاددددددداناال ن" نن ددددددد س ثلودددددددث  و17ا
Douglas Feith"  ناألد عاؽزعر  الشين  عاحألللأل،ل ن ؼ عا  ى دألؼ اىألدلر عا ددلثعألؼ

" عاد   شد د    د  لديألل عاؽ يدل  عا ىددا   John Boltonعاجدان" يدؽ  لؽاىدؽ  
 William نادألػ الكىحدؽ  ل نBilar عم لكيألد، ثدا عم دػ عا ىدددا ل نركشدأللن لأللدل

Kristol علدؼ عولثأل د  الكحدىؽ   و18اIrving Kristol
 zadزعن  خلألدد ل نزا دل و19ا

Khalil Zalmay  و25اعاؽ يل  عا ىدا  ثا عاعلع  نآخلن   ع  ليألل عا   ش د. 
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 ج ػ السشصمقات الفكخية لمسحافطيغ الججد : 
ثدددا عالبددد  عمخألدددل  دددؼ عا دددل  عاعشدددلكؼل عم لكيألددد، علثددد  عاؽ يدددل  عا ىددددا       

 ل عا دددؽ   ج ؽعدد،  ى ؽعدد،  ددؼ عاىألددلرع  نعا دددؽ ل سشدديد اددػ هشددهال نناددد،  ددؼ   ددد لهدد
نعا يدددؽال نادددل  هألدددلر عا ددددلثعألؼ عاجدددان  دددؼ ألدددلز  ددد ل عا ج ؽعدددل  عاىدددا هدي ددد  

خلريألل ل ن ل هزع ل ن  لأل ل على تعألا عا  ط ، عم لكيأل، سحأللل، عاؽ يل  عا ىدا  
 .و21انعاشل  عمنل، سشيد علم 

يددلء  عا  طل ددل  عايكلكدد، اىألددلر عا دددلثعألؼ عاجددان علددى وددا عا يكددل عاألهددؽن       
عا    دلنر أا ل ألدل عشدأل، هدؽاا " أننادو  ىلدل  Leo Straussعما ل ا األؽشىلعنس 

Adolf Hitler "ل نعلى ل ثا سلرك  نبلكطل ألل ايىل  1933  لاألا عاحلط، علم  و22ا
دألددث علددى ل س او دد،  1938عددلم عم لكيألدد،   ددألل ل رددػ هؽيدد  إاددى عاؽ يددل  عا ىدددا  

 و 23ا ألؽكؽر  
ع  دؼ أ دػ شدلعا " دؽبز "نأث ندؽ "  دؼ نيهد، عا علكد، يعا   ع عا يكل نعددا      

. ن ا خ  " دؽبز" لدانر عا ليد  عمن  ر   ل عا علك، عاحألللأل،. ثكل   يرخل مثكل
الأل لعاألد،ل ع   لدؽ أ لكيألد، هداوداعل ن دا ع ددد شدىلعنس سعدا نتدؽا  الؽ يدل  عا ىدددا  

ا سشديد  ل دؽس  دل عم لكيأل، ألىلاع  اليلحي، ثا يل ع، شأليل ؽ سعا أ  ال   ا شده
ألدد لل ع هألددلر عااي  لعنألدد، عا لا ل ألدد، عما ل ألدد، علددى وددا عا ددلزكألؼ نعاشددألؽعألألؼ ثددا آ  
 عل ل نا اغ د ا على عمواوؽاؽيألل  عاىؽهلاألىلرك، د داع  شداواع  ن دل  إ  تدلععل  دىدى 

ل نأل   ل علف لد " و24اعا ؽ  أت ا  يىؽدل  لألؼ عااي  لعنأل، ن  ل عمواوؽاؽيألل  
 . و25اعنلأل، " عالأل لعاأل، عاىا   ل  عاج نر عمناى ايكل عا دلثعألؼ عاجان عاشىل 

ا ددا عددلش  دد ع عايأللحددؽف  ددلي  عااطددل عا ددلز  نظددد ولعث دد   دد  ع ى لادد  إاددى      
دألددث "   ددا ه  ألدد ل سددر  ييى ددؽع سلإل كلألزكدد، عاؽع ددد،ل عاؽ يددل  عا ىدددا  عم لكيألدد، 

ا لىؽكددد، عا ل  ددد، نعا ى ل  دددل  ن عددد  نعه ددد   دددؽ ل يحددد   ددد ل عا  دددألد،ل ثلاكىلسددد، ع
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ألددلؽب  ثددا عاىع ألددلل ن يدد ع هدداعخل  عا عهألدد،  دد  عا ؽ ددؽعأل، ثددا هشدديألد أدددا   ددلن  
ع ددد عا دددلثعألؼ عاجددان عادد وؼ عه عددؽع ألددلؽد عاع ددد  ددؼ نرعء عاكددؽعاأل ل  حىشددلركؼ 

 .و26انأنلني ألألؼ نإع  ألألؼ  شيلألؼ  ؽ    ، ثلعل، 
لددى أشددا لل اددل  شدىلعنس ودداعؽ إاددى عحدديل  عو27ا ددألؼ ال دد  عادددلد عا دلرن      

  هكدددؽ   دددلنر  إ  إاع ال ددد   دددؽ  عحددديلك،  عااي  لعنألددد،. ادددل  ي دددؽ  إ  عااي  لعنألددد،
نإاددى ْرِتدداي ي ألدد  عم لكيألدد، سلنشد،. ناددل  ودداعؽ إاددى زكددلن  هحددلاا عاؽ يدل  عا ىدددا  

أ عاع لألددل  عإل يل ددل  عا ىلددد، الحدد ا. ثددلادلدل ثددا رأيدد ل هُددلْبا سددلالنع   ددد أ  ه ددا
أ  هحددددى د اددددد   عااي  لعنألدددد،عاعحدددديلك، نعا عددددلر . ناددددل  شددددىلعنس ي ددددؽ  إ  علددددى 

ر نيددؽن لددلطؽك،  طل دد، ننييىلهؽركدد، ثلشددأل،.  يدد ع  نل لههددل اىد ألددض أ دداعثهل. ن ددا لددل 
ل   .و28اولى ا عا اا ثا   لن    ا 

ل أدددا Michael Ledeenنعلددى ألددلس  دد ل عمثكددلرل ع ددد  لييددد  نوددؼ      
 Americanاا دددددلعءو ثدددددا ثلحدددددي،  أليدددددلثأللا عاحألللدددددأل، نعاعل دددددد ثدددددا  لادددددز اع

Enterprise Institut ل " عايلشدددأل، عاعلا ألددد،" لددد  لل  1972. ثرتدددار اىلس دددل عدددلم
دددل عايلشدددأل، عإليطلاألددد،. نادددل  يدلدددؽ اددد  عاى ألألدددز لدددألؼ اعادلاددد، عايلشدددأل،و ناعا عدددلم  نعرل 

ك ددؼ عاطل دد، علددى عاى ألألددل. أ  أ  اييىلهؽر ؛ أ ددل عادلادد، ثيألهددل هعاددعايلشداو  عا عددلم 
عادلا، عايلشأل، هل ا عا ايػل ه دؽل اىعهل عاع لتل عااو ل أل، عاجاوا . ن ؼ   ل رعا 

  هعهددل ثددا للددا نعدددال لددد ثددا عاعددلاػ  -ثلشددأل، سددلاط    -ودداعؽ إاددى دلادد، ياوددا  
ر نن  عاعلاػعم لكيأل، نلعي . نعلى عاؽ يل  عا ىدا   ال هدل  أ  هكؽ  عاعل د عا   يدلعي

 دددؼ عمثكدددلر عا اي ددد،. ثهددد ع ننر دددل ثدددا اعا دددؽر و عا   لددد،ل أن ثدددا  دددل لددد  لل اعاىدددا ألل 
 .و29اعاا  و 

ؼ يعلددؽع  ددؼ أثكددلر ثأللحددؽثهػ عاألهددؽن   ؽععددا ه  ددى علألهددل أل   ددي ء عا دددلثعإ     
يألؼ إاألهدددل أثكدددلرع  أخدددل   دددؼ  ددداعرس أخدددل ل اؽ ددد  ثدددا ألعا يدددل ألػ عاحألللدددأل، ؛   ددد

ادل  عا ددلثعؽ  عاجدان وي  ددؽ  ن  .و35اكلكدل  أن دل   د  هؽيهدل  لألللدألل  عا هليد،  د   ل  ث
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لددد "عا ددؽ  عاعحدديلك،" اددرنع  ألللددأل، ا ؽعيهدد، عاىدددايل  نعا ددزعع ثددا عاعددلاػ. نعاع  ددل  
عااناألدد، سلا حدد ، اهددػ ه ددؽم علددى عا ددؽ ل ا ددل أ  عاحدد م عاد أل ددا إ  ددل يددرها ث دد،  ىألجدد، 

 أن عاعاعا،.  ا  ى لر ثا عادلدل ناأل  سلااللؽ للأل،
عمخألددددل  لددددل ا عا دددددلثعؽ  عاجددددان عددددانع   ددددؼ عمثكددددلر عاىددددا  عددددؽعمنخدددد   ع      

عنىح   رنعيل  نعلعل  ثا نعش طؼل نعلى رأس   ل عمثكلر "عإلي ل  سر  أ لم أ لكيل 
ثلتدد،  ألددل  حدد ؽ ، إلعددلن  تددألل ، عا عدددلم عاعددلا ا"  لسعدد،  ددؼ دلادد، عايددلع  عاىدددا 

عاؽ يددددل  عاحدددؽثألىال ن ددددؽ ثددددلع  يجددد  أ  ه دددد ل   هدددددلنعيعشدددهل عاعددددلاػ سعدددا لدددد ؽط 
  ددؼ خدد   عاددانر "عاللددؽاا" عادى ددا عادد   يجدد  أ  ه ددطل  سدد  عا ىدددا  عم لكيألدد،

.  إا وددل   ددي ء أ  عاعددلاػ و دددث عددؼ  ل ددال نأ  أ لكيددل  ددا دى ددل   دد ع عا ل ددال و31ا
ع ثهدػ ودلن  ثحألطل  أ لكيدل نلدأللنههل عا طل د، علدى عاعدلاػ  دا   دار ع لدى لعر. اد 

أ   دددؼ عاط ألعدددا أ  وىؽددددا عا دددلد ن ألدددلل  دددؼ نن  عاعدددلاػ هدددد  عا ألدددلن  عم لكيألددد، 
 إلعلن  هشيألد عا علم عاعلا ا عاجاوا.

نكيدددؼ عا ددددلثعؽ  عاجدددان  دددارع  ا ألدددلع   دددؼ عادددلث  ادددانر عا  ع دددل  عااناألددد،ل      
اعداعءل نعا ل ؽ ل نيهؽن عادا  ؼ عاىحلال نبشيد خلص و لتد ؽ  "عم دػ عا ىددا " ع

 .و32ادألث ولن  أ  عا ؽ  عاعحيلك، يج  أ  ه  دى ألللدل  ر ألحدل الحألللدأل، عاالريألد، 
نك دار   د ع ع لدلؽد  د  عا عدل  عاجاوددا  عاىدا لدلز  سعدا ع هألدلر عاشدألؽعأل، ن ددا ع  

هرنألددا عاهأل  دد، عا لبألدد، ن ددا  إلعددلن عاؽ يددل  عا ىدددا  ع  لكيألدد،  ددا عا ددؽ  عا ؽيهدد، 
هرنألددا  دد ل عاهأل  دد، نعاهأل  دد، عاجاوددا  الؽ يددل  عا ىدددا   عددلن إلسددلاط   عا ددؽ  عا ؽيهدد، 

ع  لكيأل، ثألهل  دا عاهأل  د، عادللد ، األحد   أل  د، اؽ ألد،  ط ؽعد، علدى دد  عااألدل 
 .و33ان ل هؽتو  ؼ سع  عاكىلد لد  ا  ياي، 

ن ددا آ ددؼ عاجددان سددر هػ  ددلنرن  علددى عاىدداخد عاعحدديل  إلعددلن  هشدديألد عاددان      
عاؽ يدل  عا ىددا  عم لكيألد، نا  ل  نإولع ل نيعلهدل   ؽايدل  ا دار  نلاعلع  نأث ل حىل  

علددددى عاىدددداخد ن حددددلعا  عمتددددا لء نعاى ألألددددلل ناهدددد ع يددددل  عاىددددلنك  ا  دددداأ عاحددددأللن  
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عاؽن ألددد، عا دددددانن ل أن دىددددى إا لؤ دددل ع ددددا ل هىعددددلرض  ددد  عا  ددددلاا عإللددددىلعهألجأل، 
، علدددى نن   حددددى ل، عم لكيألددد،. نثدددىا عم لكيألدددؽ  عا دددلد اد ددد   عحددديلك، هرنو ألددد

نأع لء ثا عم ػ عا ىدا ل ا ل نتد لهػ عادل  إادى هه دأل  نن  ا دل  اع  ننر 
 ع هدلني،.  نرنلأللعاشع أل،ل  ألللا نثلعد ثا عاعلاػ الا ألؼ

ن ؼ لألؼ  ل وي ؼ س  عا دلثعؽ  عاجان أ   دؼ نعيد هػ عاىعجألدد سعدؽن  "عا حدألا"  
شؼ عاددلد علدى عا حدل ألؼ نع لدىأل ء إاى عمرضل اىد ألض   ؽء  عاكىلد عا  اس "س

علدى ادد عمرع دا عا  الد،". ن دػ و عدلن  سعدألؼ عاىطدلف إادا عهخدل نكلن د  د أيدل  
 نل  د عانع  يج  علىئ لا . ندؽ  عا يؽ ل  عملللأل، ايكل ػل ي ؽ  " لىأليؼ  ل ل

Stefan Halper   ن" يؽ لردددل  اددد ر "Jonathan Clarke  يايدددل اىدددلد  "
 The New-Conservatives and the“ ان نعا عدلم عاعدلا ا"عا ددلثعؽ  عاجد

Global Order: America Alone” دد إ هل هش د عإلي ل  عاع ا  نعا لعع لألؼ "
"عااألددل" ن"عاشددل". إا نعددل  يكددل ػ األددؽ شددىلعنس دددد عادد    ددليل  ددؼ أا ل ألددل  لبددل   ددؼ 

ل ا دؽ  ا دل  هددلرد د إادى ل دلء أ لكيد عاؽ يدل  عا ىددا  عم لكيألد،عا لزك، نعلى ل ثدا 
 .و34اعاشل ثا عاعلاػ 

نك ددؽ  ادد ر  إ  "دلادد، عا دددلثعألؼ عاجددان ه  دد    دد  تددعؽن ل علددى لددطا      
عادؽعن  ثا عهدا رك دل    داأ  لسعدل  دؼ عا علكد، عالأل أل ألد،  حد ، إادى  يلد  عادلاد، 
عاشألؽعأل، عالنلأل، ث ني ألل األ ألؼ... نثا ظد نيؽن عان  ؼ عا ددلثعألؼ عاجدان ثدا 

م نعاىددارك  عاجددل عا عاألددؽم ثهددػ يع لددؽ  علددى هد ألددض  دد ل عا  ددؽء  عددؼ نرعيدد، عإلعدد 
ل  دا   د  ثدا و36ا Jimmy Carter دا ادلرهل أل. نال  عال أل  عم لكيال يو35اهل ،

نىلسدد   "عا ددألػ عم لكيألدد، عا عل دد، الاطددل" إاددى أ  عا دددلثعألؼ عاجددان دددد عادد وؼ رنيددؽع 
أتددد دؽع سيلحددديىهػ عإل  لكلاألددد،  .لايكدددل  أ ددد  إ دددل أ  هكدددؽ   ع دددل أن أ  ه ددد ا  دددا 

 . و37ايشيلؽ  أن ل خطل على ل ع، عاؽ يل  عا ىدا  ثا عاعلاػ 
 ي ع أت ا  لد  عا ج ؽعد، عاىدا هحدألطل علدى عاحألللد، عاالريألد، عم لكيألد،      

 يؽ ددددل   ددددؼ عا يكددددلكؼ عا ىا  ددددألؼ ثددددا  جددددل   عادددداثلعل نكطلددددض علددددألهػ ا دددد  " 



 
 

                 
 

58 

 

 

 

 

 

         (12مركز الدراسات االقليمية                     دراسات اقليمية    العدد )        

 ػ علن   ؼ عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل، ؼ ثا ألععا دلثعؽ  عاجان". نب ل أ  عا دلث
ادددل ؽع  دددا لددداأنع   ج ؽعددد،ل ثدددإ  عاعاودددا  دددؼ أع دددلء  ددد ل عاعاأل دددألؼ عاحألللدددا عاى لألدددا 

  د ع ى لاهػ عايكل  إاى  و38اع لهػ عاحألللا األحلركألؼ أن األ لعاألألؼ  علنوؼ الحىلاأل أل،
  عا ع  إاى دا ا ن . و39اأ  ى عاأل  ؼ عاحألللال نا ع أنلض علألهػ ا   " عاجان"

ع عى دددلن سدددر   دددل يحدددعى إاألددد  عا ددددلثعؽ  عاجدددان ادددأل  ث ددد، إدددداع  ع لألددد، هدؽكدددد 
لألللا ثا نن  عاشل  عمنل، عا حل ،ل نإ  ل عالع ، عا هل أل، عاىدا يحدعؽ  اهدل  دا 
" ع لأل، إت ا نهداوث نعخلا نشل د اإلل م ". نكدان ع ؽ عاكؽ جلس " رن  

أ ددػ  2553وؽاألددؽ ه ددؽز /  15ؽ جلس ثددا " ثددا خطددلد ادد  الكدد Ron Paulلددؽ  
   الههاخ ل   ثكل أع لء دلا، عا دلثعألؼ عاجان ن ا 

علددى أ  عا ددؽر  نع  دد،ل ن ددا  و45ا"Leon Trotsky هلنهحدديااألددؽ  ددد وىي ددؽ   دد  " 1
 هحىاام ثألهل عا ؽ  أن عاؽلل د عايكلك،.

ا دددؽ  رنددد، عاشدددل  عمنلددد،ل ن دددػ علدددى علدددىعاعن  لدددىااعم علدددد يطدددلا ؽ  سإعدددلن  خ2
 اىد ألض ااغ. 

 د وي  ؽ  سلادلد عاؽ ل أل، اىد ألض عا ىل   عا طلؽب،. 3
 د وي  ؽ  سر  عاك د أ ل  لنر  اكا هدألل عاانا،. 4
ددد وددلن  أ  عاد ددل ض عا ه دد، دددؽ  األيألدد، إنعر  عا جى دد    لددا أ  هعددد لألددا عا ا دد، 5

 . عادلن ، , نإخيلؤ ل عؼ أنائغ عا وؼ األ  ااوهػ عاشجلع، الىعل د  عهل
 .  ألل  طلؽد ؽحأللل، عاالريأل،  د يعى ان  سر  عادأللني، ثا شين  عا6
 د وي  ؽ  سر  عإل  لكلاأل، إاع ال   ه ا أل، سط ألعىهل ثها أ ل يألا. 7
نأ  عا دؽ   لد علىااعم عا ؽ  عم لكيأل، ايلض عا  دد نعا دألػ عم لكيألد،  دؽ أ دل    دؽ 8

 ث ،.    يج  أ  هكؽ   لتل  على عااثلع عؼ أ ؼ عا  ن
دددددددزد  دددددد  يحددددددل ان  إلددددددلع ألد سشدددددديد  ألددددددل  شددددددلنط نادددددداوهػ هدددددددلاو نرألددددددض . 9

 .و42وا41اعالأليؽن
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   ٕٔٓٓأيمػؿ  ٔٔالسحػر الثاني ػ السحافطػف الججد واإلسالـ بعج أحجاث 
اعدددلاػ  دددا ع ثدددا د لىهدددل عا ؽيهددد،عاؽ يدددل  عا ىددددا  عم لكيألددد، ا دددا ععى دددا        

ا ن يؽا ل ثا عاعلاػ عإلل  ال نخلت، سعدا عإلل  ا على رال ز   هل نز هل عاانا
عاؽ يدل  عا ىدددا  ل ن دل ه ا د  ع د   دؼ هللدألخ  يدؽا 1991ددلد عاالدأل  عا ل ألد، 

ثا عا  ط ، عاعلبأل، سرلل ل. نبي د   ع عاؽز  ن د ع عا يدؽا تدلر  عادان   عم لكيأل،
طلههدل  اط  ثدا ه يألدعا ل  ، ثا عاعلاػ عإلل  ا أن ل علىجلس، ال  ؽط عم لكيأل،ل 

 . و43اعإلل م  هجلل
ال دد  يددؽر  لددؽش عاددل أل  نع ددا ل نتددد عا دددلثعؽ  عاجددان إاددى عاحددلط،  دد      

أثكدددلر ػ يدددل ز  ن يى لددد، ن  ولز هدددل إ  عاى يألددد . ناكدددؼ أثكدددلرع  رؽركددد، اهددد ل   ي يدددؼ 
ثل هل على عاشع  عم أللاا عا   وي ؼ سلااي  لعنأل، نعاح م لدان  اركعد،    عد،. 

ء ع ىعدلر عايلتد، ا  لشدل  ه يألد   اطد،  عدا   د  لد ؽع . نعا دا   ثكل  على  ي 
"  شدل   دل   لىدلركخ عمن   دؼ ادل ؽ  Wermsأ  أدا ر ؽز   ع عاىأللر ن ؽ" نكل دز

ل نأندا ثألد  علدى /لد ى  ل أولدؽ  11أ    د ر ل أل، أشهل  ؼ أدداع   2551عا ل ا 
ا  عم لكيألددد، نعاؽ يدددل  عا ىدددد وإلدددلع ألدا دددلنر  ن ددد   اطددد، ددددلد  شدددىل  لدددألؼ 

نع ىعدددلر أز ددد، لألللدددأل، نلر ددد، م ددد  ا دددل  دددل  دلثألدددل   اعمز دددل   دددا عايدددلص عاىدددا 
 .و44ا و  ىعل ل إلن    اططله ل

دلادد، عا ددهألؽ أل، عا ال دد عاىددا  2551لدد ى  ل أولددؽ  / 11يددلء  أددداع        
سل هيددل   دد  سعدد  أارعهددل ثددا عا ألدد  عملددأل  نعا  ىددل ؽ  علددى علددػ لهددل عاعلا ألدد، 

للع  عم لكيألدد، نعا  لدددث عايارعاألدد، ن ألل ددل. اى لدد  عم ددؽر رألددل  علددى ع دد ل نعا اددل
  ى جىدددؽ  نهدألألهدددل  دددؼ ياودددا نه ددد  عاعدددلاػ الددد  علدددى أن  تددد ؽ ألد نه يددد   علكددد، 

خطى ه يأل  عا اط، عا هألؽ ا عا ايػ  ؼ ياوا سرللؽد ننلل د  اىليد، ه ل دل  نإ  
ثدددا عا ل دددال ثلملدددلؽد نل ددد   ىشدددلله، إادددى ددددا  دددل  ددد   دددل ادددل  يجدددل  هدددالأللل 

عا هألؽ ا اى يأل   اططلههػ ن شلركعهػ ال  ثا عا لا  ودىػ لىدالألل ددلن   دل وداث  
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زع ددلء ن ددؽ   عأل دد،  هاددلا إيددلعءع  نلألللددل  هيكددا هدداععأللههل إاددى ه يألدد   اططهددػ 
" أدجلر على ر ع، و45ا وWilliam Carr ناأللم الرنل   ل ناأللعي  ثا ااغ اىلد 

 .و46ا لي  ثا   ع عا جل   عاشطل   "ل ثهؽ أث د
" سعدددا عاددددلن   عم لكيألددد،ألد   ى  ىدددؽ  " أددددا أ طدددلد عا  لثددد،  نكدددل  تددد ؽ       

عشل  دؼ لد ى  ل " أ  عاحد ؽع  عمنادى  دؼ عا دل  عاؽعددا نعاعشدلكؼ لألشدها تدلععل  
ن ؽ يعدلف  ددؽ لد    .و47الألؼ شعؽد عاد لرع   ألل عا لبأل، نعاد لر  عا لبأل، " 

ل ،ا ددددأل ،ل ع لدددد  أل،ل ل عاه انلددددأل،ل عاحدددد ثأل،ل عمررؽااحددددألد ددددلرع  اعا لبألدددد،ل ع
ع  لكيألدد، عا هأل ألددد، نعا دددلر  ع ثلك ألدد،  دى لددد،و ناك ددد  وددل  ع  ع   حدددلم عاحدددل ا عاددد   
يشيد عا علم عاعلا ا ي ل لدألؼ عا دلد نع لد م عن علدألل نكعدا ع لد م خطدلع  سحد   

أا  شل   دل   اد  سلاعدان  و48ا و" عا  ؽ عاحيل ا ن ل يعال "عا زنع ع ل  ا  دؽ عاع
عاح ؽ  ا جل، " ألؽزنكغ " عم لكيأل، سع ؽع  "ع ل دلند عا حل ألؼ ". نخلد  ثدا 
  لادد  إاددى أ  عإللدد م نعاعددلد  ددػ   ددار عااطددؽر  علددى عاعددلاػل نأ  لدد ر  عإلر ددلد 
ه  ؽ ثا ردػ عإلل م نثا لألئى  عاعلبأل،ل نأ  عاعلاػ ال  يج  أ  ي و خلو أ لكيل 

 .و49اا  اهػ الى 
ا ددل ودددل  عاعاودددا  ددؼ عا دددلد ألؼ نعاا دددلعء أ  يدددزءع  ا ألددلع   دددؼ عا جدددلا عا لدلدددا     

عا لأللددد، عا ل دددأل،ل يعدددؽن إادددى أدددداع    عدددؽعمعاددد   لدددجل  عا ددددلثعؽ  عاجدددانل ثدددا ع
ثلا   يؽ  عا وؼ عادلن  عشل  ؼ ل ى  ل نه أللعههل على عاحأللل، عم لكيأل، نعاعلاػ. 

ثكلر نيانع ثلتد،   للد ، اؽ د   علكدلههػ  ؽ د  عاىط ألدض ععىلننع  أللن   علر  عم
. نا دددا أتدددار عا عهدددا عا لكدددا الشدددين  عااناألددد، ثدددا ا دددا ل ن دددؽ  عهدددا اددد  نز ددد  و55ا

 Davidنعدىلع دد  ثددا للكطل ألددل سع ددؽع  " أنرنبددل نعا ددلد " ال ياددو " نييألددا  يددان  

McDouall  ثا إدداع  " عا   اال أ  نلل د عإلع م عا لبأل، ال  اهل ننر ا ألل
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هددررألل  يحددا ثددا هؽيألدد  عما ددل   دددؽ ثكددل  " عاعددان عا حددلػ " نرلددػ تددؽر  اإللدد م 
 . و51انار   ياألػ سع   ههاوال ثؽ  عا لد 

نه دددلعا  نعدددؽع   دددؼ ا دددلر ريدددل  عاج لعدددل  عمتدددؽاأل، عا حدددألدأل،   دددد      
 ل   ؽتدل   دؼشدعإللد م نودؼ عاع دو نعإلر دلدل نك  عاىا هح اعم ل أل، عمخ  أل، 

و عاىدا ال دد  إلدلعء  ا  دد، عا حدل ألؼ  ددؼ عادد وؼ عاىؽبدد،عا دلآ  عاكددلكػ خلتد،  ددؼ لدؽر  ا
دلربؽ ػ ن لي ؽ ػل ثرخ ن ل ناأل   على أ  عإللد م وداعؽع إادى  ىدد  ألدل عا حدل ألؼ 

 . و52اثا اد عمز ل  نعم ي ، 
يد، نا ا ال  عاىلاألز على عاعلاػ عإلل  ا  ؼ عاان  عا لبأل، ا  ي نرل عاع ل ا     

نعاىا و  ا علألهدل عا ددلثعؽ  عاجدان   طل دلههػ عاجاودا  عاىدا هى للد  نعدلاػ  دل سعدا 
. نااغ   ؼ أ اعف إلىلعهألجأل، نأل لد ع ل اي، نلألللأل،ل  دؼ لأل هدل أولؽ  ؼ  11

عاديددلع علددى س ددلء إلددلع ألدل ننيؽن ددل ا ددؽ   هأل  دد،  دد ؼ عا جددل  عادألددؽ  ال  ط دد، 
  .و53اعاعلبأل، عإلل  أل، لل ىهل 

ثلإللدد م  ددؽ عاع  ددل ع ن ددل دحللددأل، ثددا  دد ل ع لددىلعهألجأل، ثهددؽ عن ددل  ددؽ       
  لن ، الهأل  د، عاحألللدأل، نعا  لثألد، عا لبألد، عاد   ادل  ن  ودزع  نلدؽف و  دى عا لهكدز 
ع ن  نع ع ددض اىيددؽ  عاعددلد عاد ددلر  نه للدديهػ عادد عها نهؽدألددا   ط ددىهػ رندألددل  

  نعلددد  نعادددى ثلعدددد هدددلركاا اددد ع ثدددإ  نر لثألدددل نهددددؽكلهػ سلاىدددلاا عادددى هكىدددد د دددلر 
عاجل دد  عادد   وىلاددز ثألدد  عاعدداعء العددلد اددلع و  ددل ييددؽ   ددؽ عاهجددؽم علددى ع لدد م 
لؽتدددي  رنيدددب عاعدددلد عاىدددلركاا ن لهكدددز  دددؽكىهػ ي ألعدددل  ن دلناددد، هشدددؽك  تدددؽره  

  .و54انه  أل، عااجد     ننعػ اد  ؼ وى كل ا   ؼ ع ل  
ثا  ألؽكدؽر  أعلدؼ يدؽر   ألؼعاعلا ألاىجلر  ث عا عاهجؽم عا   علىهاف لليا ع     

، احدددل  ددددد   ل دددل  دددلاؽع ددددد لدددد  دددا لدددؽش   لشدددل  أ هدددل "ددددلد تدددلأل أل،"ل نادددػ هكدددؼ زاددد
لىلعهألجأل،  يتل، لدليل ل لداأ  سدلادلد عا يحدأل،  دا عاعدلد نعا حدل ألؼل  دؼ خد   ع

عاد دددد    ددددا عإللدددد م نعاعلنبدددد،ل رددددػ عادددددلد عإلع  ألدددد، نعا  لثألدددد،  ددددا ر ددددلثىهػ 
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 ؼ للداع هػل ردػ لدؽعنر عاددلد  هػ عاىلبؽك،ل رػ عادلد عاعحيلك، سلدى    حػ  ن  ل ج
ث ددد   عدددؼ اادددغ ث دددا ددددلن  نزكدددل  .و55اعااو ألددد، نعاد دددلرك، عاىدددا ُولنيدددؽ  اهدددل عه 

 ل دد  نزكددل عادداثلع ع   "لددؽ  ننايددؽهألز" عادداثلع نيددغ هشددأل ا نثلكددض ع ددد  ددؼ  دد    
ع  لكيألدد، عاجاوددا  ن ددا  شددل   ،جألي ددعؽع عااطددؽط نع  دداعف عاعل دد، اىكددد ع لددىلعهأل

عاىا  ،عااطؽط عاعل ، اه ل ع لىلعهألجأل 1991عيلر  2لىلركخ  "هلك ؽ    أللعاا"يلكا  
نرن ثألهددل "ع  ع لكيددل اددؼ هحدد ا     ددؽ  ثددا عاعددلاػ ع  ه لثحددهل علددى ع  هكددؽ   ددا 

 .و56اعا ؽ  عاؽدألا "
 و57اشدددل  عمنلددد، يعى دددا عا ددددلثعؽ  عاجدددان أ  عاعدددلاػ عإللددد  ا ع ؽ دددل  نعا     

ثدا لألللدىهل إلعدلن  ل دلء عاؽ يدل  عا ىددا  عم لكيألد، خ ؽتل ل   ل   طد، ع طد   
عاجدددددان لدددددألؼ عا لزكددددد،ل نعاشدددددألؽعأل،ل عا ددددددلثعؽ  عا عدددددلم عاعدددددلا ا عاجاودددددا. إا ودددددلب، 

نعادلادددل  عإللددد  أل،ل ن دددؽ  دددل هجلدددى ثدددا خطددد  يدددؽر  لدددؽشل ددددألؼ ودددلب، سشددديد 
ن ددل  و59اندددزد ه و58اند ددلسو 1924-1917اهعحدديا ن جددلن لددألؼ  ىلددل ناأل ددألؼ 

أددا E. Cohenي ي  لد " عإلل م عايلشا " ثدا دز د، نعددا . ودل  عولألدؽ  ادؽ ألؼ 
أن ددددل أنددددلني ألا عا دددددلثعألؼ عاجددددان هدددددررأللع  نعادددد   لدددداأ  ج دددد  يحددددط  نعخدددددد عإلنعر  

 و65ا Condoleezza Riceعم لكيألد، سعدا ل عأل ىد  نزكدل  عاالريألد، اؽ دااألزع رعيد  
اهدددل. ودددل  ادددؽ ألؼ أ  عاعدددلاػ يعدددأل  عه  دلبدددل  علا ألددد، رعسعددد،  دددا عاعدددلاػ  حىشدددلرع  

ث   عؼ اادغ ث دا اىد  ادؽ ألؼ   لاد، عثىىلدألد، ثدا يلكدا  نن  لدىلك   عإلل  ا.
يؽر دددل  ي دددؽ  "ع  عدددان ع لكيدددل ادددأل  ع ر دددلد لدددد  دددؽ ع لددد م عا ددددلرد عاددد   اددد  

دا  دا اادل ثدا   لللد، عواوؽاؽيألى " ع ل سل  رنبلهحؽ  عدا  يلحا عاىدلاو عا حأل
هليزكؽ أل، "ع هل خطؽ  ديأل ،  ؼ عال أل  لؽش دىى   و عل عادى  د ل عا حدرا، علدى 
ع هل دلد نو أل، ع هل خطؽ  يألؽلألللأل، اكؼ ع ل م ا  عاعء  ؽ  الألهؽن ع   ع ألدو 

 و61ادىى عا الع 
إاى  ثهػ وىه ؽ  نو ل  ال    سر   يدلض على عاع و نكالض يؽع  ر لثألل  ي ؽن      

عاؽ يددددل  عا ىدددددا  عإلر ددددلدل ن ددددؼ رددددػ وي  ددددؽ  سددددر  عااطددددل عملددددلس عادددد   وهددددان 
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 ؽ خطل عإلر لد عا   ه ؽم س  ي لعل   حل ، سلمللس. ي ؽ  ركىشلرن عم لكيأل، 
 حدلعا نزكدل عاداثلع اشدين  عاحألللد، عم  ألد،  "إ  عاحألللد،  Richard Perleلألل  

ل ثدددا ادددد ددددل ل  دددا لألللددد، عا ؽعيهددد، عاؽدألدددا  عا  ي ددد، ال دددلد نالؽ يدددل  عا ىددددا 
 .و62انؽكل، عم ا ن ىعان  عمشيل     عاعلا ألؼ عاعلبا نعإلل  ا"

نادددؽ ريع دددل عادددى عا عدددل  ع لدددىلعهألجأل، عاىدددا ه  ل دددل   دددل  األحددد جل نزكدددل خلريألددد، 
و عاألهددؽن  ع ا ددل ا ثددا نتددو عادداد 1976-1973عاؽ يددل  عا ىدددا  ع  لكيألدد، ا

 دا ع لد  علدى عاؽ يدل   1991د  للى  ثا عنعخل عدلم عالنلا عا   ع كير عاى نعخ
عا ىدا  ع  لكيأل، ع  ه ددث عدؼ عدان ياودا ثلكدد  لدلد، عدانع   ؽتدؽثل  اد أل ألدل  عم 

ن ددا يددلء ثددا عاؽرأل دد،  .و63ا اىل ددل و ث ددل سعددا عاعددان عاشددألؽعا  ددؽ ع ر ددلد نع لدد م
عال أل  عم لكيدا"  عم لكيأل، ا  ؼ عا ؽ ا ع لىلعهألجا عاىا أعل هل سلاشيد عالل ا

ا   " لدؽف ادؼ  حد ا سدر  ه د ا رهل  ل يد2552 / ل ى  ليؽر  لؽش " ثا أولؽ 
أ  ننادد، أ ددؽ   ددؼ عاانادد، عم لكيألدد،. ثدد دؼ عإل  لعنؽركدد، عا هأل  دد،ل نبدحدد   يهددؽم 
عإل  لعنؽركددد، عا هأل  ددد، نهدددؽعز  عا دددؽ  ثحدددؽف ادددؼ  حددد ا سدددر  يحددد   ل أددددا ثدددا  ددد ع 

 دد، شددعلرع   يلن ددل   " ع ددا ل هىدددل  أ لكيددل وى ألددل عا ؽ ددؽع ". أا لدد ض  دد ل عاؽرأل
عاعدددلاػ ". ن دددا هدلاددد  عاؽ يدددل  عا ىددددا  سلايعدددد سعدددا  ددد ل عمدددداع  ا  ا ددد، اى ألألدددل 

 .و64اعاعلاػ 
عايل دل  عاددض" ال حدأل  " أ دأل  ل  عا  ألدل  ا  ى دلم ظهدؽر اىدلد " ؼ عاىداي     

ل 2552 لا دد، عددلم نن عىدد  عا 2551شددؽرنش "  ددؼ ياوددا ثددا ن عىدد  عا ل ألدد، عددلم 
  شدعلر "  ال دلآ ل  عددػ اليل دل "ل نك دؽ   لشدلنل   "  لكددا  ددؽ عا دلآ  نعإللدد م دده

عهددؽر  دد ع عاكىددلد ب". ن ؼ عا لن دد،ل ا  ا دد، ادددلد عا حددل ألؼخدد   عاحدد ؽع  عاعشددلك
 عإلع  أل،ه لعا عاهجؽم على عإلل م نهؽعتد ع ثىلعء علأل ل ثللى كل  عاد    

، عاىدا هكألددد عاددىهػ  دا عإللدد مل نهشددؽل   لتدال ن  لن دد ل نهطعددؼ نعا  لثألد، عا ىىلسعدد
 .و65اثا عا لآ  نهحاء ال  ا دمحم املسو هيلع هللا ىلصو نهشؽل لألله  
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 العامل الجيشي في الحخب عم  العخاؽ   : تأثيخالسحػر الثالث 
إ  ع دددى   عم لكيددال  ددا  ددلرسل شددل  ، الشددل ل  ددؼ دألددث علددىعلن  إ ىددل       
ر عاىدددا عخىز هدددل خألدددل  ع لىشدددلع  عا دددايػ. نال ددد  عاددددلد عاىدددا شددد ىهل عإلنعر  عا دددؽ 

عم لكيأل، على عاعلع ل ثا ع لنك هلل نأ  لنهدل نعا حدؽ  عا يلند، عاىدا تدلد ىهلل  دا 
 نشي  سج ء عؼ عاكأليأل، عاىا ه   لهل تألل ، عا ؽر عا   أل، ا لىشلع  عاجاوا.

ل  ددا أر ىدد  تددا  2551لدد ى  ل أولددؽ  /    ج ددل  عادددلن  عشددل  ددؼ إ      
 و66ا Bernard Lewisيع  "   ى  ىدددؽ  ". نأتددد ا عا حىشدددل  لل دددلرن ادددؽك   ددده 

 يح  على  ل و ان  لشاع  رندألل  ال دلثعألؼ عاجان ثدا نعشد طؼل عاد وؼ ه  دد  داثهػ 
تدي  ن ثا  زن عاعلع  هدؽكدد  د ع عا لدا إادى أ د، أخدل  هى د  عا  دؽا  عاىلادا عاد   

ل ل أل،. ن   للنز عإلر لد عااناا عا اثؽع ل ؽععث نو أل،ل لداع عايهدػ سلاعلل لرن اؽك  
عاحددلا  اددد "  علكدد، عا دداعم "  اططددل   أليلألددل  لدده   ي يددؼ أ  ويلدد  علألدد  عازع ددلء 

 .و67اعاحألللألؽ  علىلعهألجأللههػ عاى لن أل، 
 يدددددد ع ه  ددددددى عا دددددددلثعؽ  عاجددددددان عاع ألددددددا  عااو ألدددددد، عا ىطلثدددددد، عاىددددددا وى  ل ددددددل      

عا حدددألدألؽ ل نعهيدددض عاطلثدددل  علدددى خدددؽض عاددددلد علدددى عاعدددلع  هدددد  عمتدددؽاألؽ  
شددعلر  دلربدد، عاشددل. نأتدد ا عا دددلثعؽ  عاجددان وي  ددؽ  سلمثكددلر عااو ألدد، عا ىشددان  

ع   دد ع  .و68ااددى   ددلن  سعألددا  اددد عا عددا عددؼ عاد أل دد، عااو ألدد، عاحدد لنك، إعاىددا هحددى ا 
ل ر دددلد" يعدددا عاحددد   لدددىلعهألجأل، ع  لكيألددد، "ربددد، ع لددد م سعا  ددددى عااطدددل ثدددا ع 

عادددل أل  ثدددا ع ل ددد، عاددددؽعيز عاهل لددد، عاىدددا ه لعدددا لدددألؼ عا حدددل ألؼ نعاؽ يدددل  عا ىددددا  
ع  لكيألدددد، ثلا حددددل ؽ   دددداراؽ  ع   دددداف عاد لدددد، ع  لكيألدددد، نع  عنعددددلء ا يلثددددد، 

لدىلعهألجأل، ع  لكيألد، لدد ع ر لدو  طدلء نع  عاهداف عاحألللدا نددال ادأل  عاداعث  ا 
.  دددؼ نيهددد،  عدددل و69اعددد، نو ألددد، ادددػ يجدددل ع ث دددلا ع هدددل   دددل  نعثددد  ع دددؽ   دددؽ  ز 

ع  عاع لتل ع ن ل هديعل  اعا دلثعؽ و ثا   عؽر عاحألللدأل، ع  لكيألد،  ا حيج لل 
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ؼ سشدددددا   ددددد  ي دددددلا عالأليدددددؽن ثدددددا   عدددددؽر عاحألللددددد، ع لدددددلع أللأل،  لدددددأل ل عا ىعدددددلنيأل
د ع للع أللأل، ع  لكيأل، علح  رؤ  هطلا  س لنر  ثلض  عدلم ياودا شدل د  دؼ   د

عاؽ يل  عا ىدا  ع  لكيألد، ثدا عاشدل  ع نلد، ادلن ثعدد علدى عاكيدلا  دا ع ر دلد 
ن  ددد  ع ىشدددلر علدددلد، عادددا لر عاشدددل د نادددل  يع دددا عه دددلع هلدددغ عادددلؤ  ه ل دددل  ع هدددلء 
ناىلهؽرك، تاعم دحدألؼ ثدا عاعدلع  س دؽ  نعاى هألدا اع دد  ددض  دا  عدلم عا عدث ثدا 

 .و75العنأل، لؽركل نديؽ ، عولع  عااو أل، نبللػ عااي  
ن  ددددددل وياددددددا عره ددددددلط عاارعلددددددل  عاعلبألدددددد، عإللدددددد  أل، سلم دددددداعف عاحألللددددددأل،       

ا  عانع   ؼ  ع دى األ، ار ػ ع دحلر ع دى   عاعحيل و أ  عاديؽ ، عم لكيأل،  ؽع
عا لعنز الارعلدل  عاعلبألد، عإللد  أل، ثدا عاعاودا  دؼ عاجل عدل  عم لكيألد،ل ن دل زعاد  

ادل    أن ه دؽك   يز ألدل  نث دل ا دا  عره دلط عاارعلد، سر داعف ه ؽ  سع هل إ ل ه دؽك   
عاديؽ ددد، عم لكيألددد، نلألللدددىهل. ا دددل يحى دددألو عاكدددؽ جلس نبالتددد، اج ددد، عاشدددين  
عاالريأل، ألله   عاجل عل  نعا لد ألؼ عا ىا  ألؼ ثا عاارعلدل  عاعلبألد، عإللد  أل، 

و شددل عاكددؽ جلس اى ددايػ  ىددل   سدددؽرهػ نإا ددلء  دل ددلع  علددى أع ددلء عالج دد،ل ا ددل 
 . و71ا  ل عا دل لع  نع لىجؽعسل   شلع   داننع  ايل ا  ريل  عاحأللل، عم لكيألألؼ 

ع دار عا حىشل  لل لرن ادؽك   2551/ ل ى  لسعا عادلن  عشل  ؼ أولؽ       
سع لدددد  إاددددى  حددددىؽ  عاى حددددأل، نعااعليدددد، عاحددددلثل  عاىددددا هاددددام أ ددددلعض تددددل   عا ددددلعر 

عددلم  ددا عإللدد م نهع ددألػ تددؽر   طألدد، هحددؽ  عاد لدد، عم لكيددا ثددا هدشددألا عاددلأ  عا
 ا.  إ  عاىدشددألا عا يحددا عادد   عاىددا ه ؽن ددل أ لكيددل  ددا  ددل هحدد أل  عإلر ددلد عإللدد 

أ دددلس  دددؼ أ  دددل  لل دددلرن ادددؽك  اى  ألددد  عاعدددلاػ عا لبدددا إادددى  دددل يحددد أل  عاا دددلعء  ل دددلن
علددى  ى  ىددل   خطألددل عااطددل عإللدد  ا علددى عاد ددلر  عا لبألدد،ل أعطدد ع لدىلعهألجألؽ  
لألللددا. ن دددؼ  شددها عه   ؽيدد، اللددد،  ددؼ عاكىلسددل  دددؽ  عإللدد م عا ددعألا عاجألؽ 

 .و72اعا لأل أل،  ع لىشلعثأل،نعا حل ألؼ هعؽن ل ل إاى عاع ؽر عا  طأل، 
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أخدد   اىلسددل  اددؽك  هدداث  عجلدد، عايكددل نعايعددد عاحألللددا عم لكيددا لؽيهددل      
 دداعثهلل ناعددد   لادد  " ز ددؼ نكى  ددى أ  إاألهددلعاجهددل  عاىددا و ى ددا  أي دداع  عأل دد، هاددام 

إل لط عازعل ل  " أ  ا  ل اى  ثا  جل  عاىؽيألد  عايل دال أا ع داث  سيدد  دؽ  أ دلم 
ت لع عا لعر عاحألللا عم لكيا  دؼ أيدد هدلك دهػ علدى  دزن عاعدلع ل ثهدؽ يشدألل 

جىلا عاعدلع  ىإاى عال أل  لؽش أ    ول ا سل  الداوث عؼ ثؽ دى نع دطلعسل  لد
العددلع ل لددد أ دد  هج ددى عم لكيألدد، دددل   ددزن عاؽ يددل  عا ىدددا  نعاشددل  عمنلدد، ثددا 

ثأل ددؽ  "أ  عاشدددع  عاعلع دددا و ىعددل  دددؼ لدددؽش أ  يدددلرل  دددؼ عاط ألدددل  نعاااىلهؽركددد،ل 
 .و73اثلاشع  عاعلع ا يد  عال أل  لؽش "

ا ددا ع ددى   عملددؽع  عم لكيألدد، سيىلسددل  عددان  ددؼ أن ددل عاكىددلد عم ألددلاألألؼ      
 "Daniel Pipesنع ألدددل  سدددلو   " حدددل ألؼ نعاعدددلد   دددد هطلث دددل ثدددا  دددؽ يهػ  دددؼ عا

لددددىأليؼ "ل ن2553 ياددددو اىددددلد "عإللدددد م عا حددددلا ي ددددد أ لكيددددل"ل عا ددددلنر عددددلم 
 ياددو اىددلد "يهدددلن أ أللاددا... عإلر ددللألؽ  عاددد وؼ "  Steve Emersonإ للددؽ  

يعألشدددؽ  نلدددط ل"ل عا دددلنر ثدددا عاعدددلم  يحددد . ث دددا رن   دددي ء ا عى دددا أ  عا حدددل ألؼ 
نعا دددلد  دددػ أعددداعء   أل دددؽ  ثدددا عاؽ يدددل  عا ىددددا  عم لكيألددد،  أل دددألؼ ثدددا نعاعدددلد عا 

عاؽ يدددل  عا ىددددا ل وىدأل دددؽ  عايدددلص ا    دددلض علألهدددلل ن دددؼ ردددػ يجددد   دددلع  ىهػ 
عاعاودددددا  دددددؼ عا يلحدددددل   نألددددد ا دددددل  .و74انعاى دددددألألض علدددددألهػ نهه دددددأل    ع دددددلههػ 

  عدددؼ سلتددداعر عاك ألدددل  دددؼ ع ع دددل  نعا يايدددلو CSISاع  لكيألددد، ن  هدددل  يلحددد، 
ع لدد م نعا ددلد نع لدد م ثددا عاؽ يددل  عا ىدددا  ع  لكيألدد، نبدداأ ع لدد م نار دد  ثددا 

 .و75ا ي  ع ههلم 
 -أر ىدد  عميدددلم أ   دددل ددددلن  عادددل أل  عم لكيددا يدددؽر  لدددؽش أ  يعىددد ر ع ددد      

ناادددغ ددددألؼ  دددلر أن دددل  دددؼ  دددل  ن  ددد  عالدعددد، عمنادددى  دددؼ هؽاألددد  عال للددد، لدددد نبعدددا 
 2551أولددؽ   16ع  عم لكيددا ال ددل  عا ل ألدد،ل نتددو ثددا هلشددد  اهددل  ددؼ  ي ددد عاشدد
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سر   لألجعد ع ؽع  دلب  عا لن ، على عاعلاػ عإلل  ا لد اعادلد عا لأل أل، عا لا ،ول 
 . و76ان ل أ   وزعػ سإع      ل عادلدل إ  ل واعث  عؼ عاد لر  عا لبأل، 

ن دددل عا لعيددد  و ا ددد، نعا لن ددد، سللدددػ أ39أ  إاععددد، عايلهأليدددل  عاىدددا هددد ي  لدددد ا     
" Port O' Gomezعا  لع أل، ثا عاعلاػل  ا تلن   اول ل " سلليؽعاى لؽر يؽ ألؽ 

شد لط  28على أ  ا ، عإلنعر  عم لكيأل، ن ؽع يهلل إ  ل  ا " تلأل أل، ". ث لا ثا 
ل إسددل  عاهج دد، عم لكيألدد، عا لبألدد، علددى عاعددلع  ث ددل    " إ دد  ثددا عاؽ دد  عادد   2553

 دل نكشج  عاع د عااللؽ للال نكاعث  عدؼ عا دل ؽ  عاداناال عاىع إاىواعؽ عايلهأليل  
 ددؽ  عع ددى ه ؽن ددل إنعر  خؽادد  عاددى  يحددهل  ه دد، إ  لايدد، "  عهخددل ددل  ثددا عاجل دد  

 .و77ا  ال، " نعها   اهج، ن ؽع و تلأل أل، " 
نا دددا تدددا  علدددى  ؽ دددو عايلهأليدددل   ددد عل نأندددال عم  دددل " وؽد دددل  لىددد  "  ل ددد       

ثدا   دلل ث دل    " إ  لدؽش يحدىاام عا حدألا نرعدل ل نعا دلأل أل، عا طل  عاكلرؽاأليا 
رؽبدددل  الددداثلع عدددؼ   دددلاا أ لكيدددل عا لنيددد،. . نأ ددد  ادددل  ي  دددا ه ل دددل   ع دددى ع دددلر  " 
عاد ل، عا لأل أل، "ل ناػ هكؼ ألاع  زا، احل  ". نإسل    ل " عاد ل، عا لأل أل، " ع هلا  

. نث دد   و78اعاكلع ألدد، عاحددؽنعء علددى عإللدد م لددألؽ   ددؼ عثىددلعءع  ر لثدد، عاع  ددلك، ن 
أدا ألدلز عإل جأللألدألؼ عا  دلبألؼ  دؼ  Tim Lahayeعؼ ااغ ث ا تلا " هألػ   ل  

عاددددل أل  لددددؽشل نعادددد   عددددلف ل شددددلن  عاى  ددددألل  اليددددد نوددددؼ إاددددى يل دددد   شددددلن  
عاحألللددا " سددر   ددزن عاعددلع  يشدديد   طدد،  دؽركدد، ثددا أددداع   هليدد، عاعددلاػ. نكعى ددا 

ل نأ  عاعددددلع  و79اجألدددان  " ل نرع   ل ددددل  ثدددا  علادددد، "    دددل  أ  عاعددددلع  لدددأللع  ن
 .و85الأليؽ  عاانا، عاعلبأل، عاؽدألا  عاىا اؼ هاخد ثا دلد    اإللع ألدو " 

ن ددددعهل عا ددددهألؽ ا  وإلددددلع أللأل،اإ  خطدددد، عاعددددانع  علددددى عاعددددلع   ددددا خطدددد،     
عم لكيددددا " ركىشددددلرن لألددددل  " عادددد   وىددددلأس  جلدددد  عاحألللددددل  عااثلعألدددد، سلا  ىددددل ؽ  

". ا ددا أعددا Donald Rumsfeldن لاددا رع حدديأللا ن ددد  حىشددلرع  اددؽزكل عادداثلع " نكع
 دد ل عااطدد، س شددلرا، ع لتددل  ل دد،  ددؼ عالددؽبا عاألهددؽن  عا ددهألؽ ا نيددل  إ  ددلع 



 
 

                 
 

68 

 

 

 

 

 

         (12مركز الدراسات االقليمية                     دراسات اقليمية    العدد )        

" ثدا عدان ل عاعلشدل Newsweekعال أل  لؽش لى  ألهل. ن شل   جلد، " عا ألؽزنكدغ 
لؽ  أ  هكدؽ  عاددلد " إ  أ  لر لؽش  ؼ عإل جأللألألؼ يدر  2553 /  لرس ؼ آاعر

عا لن ددد، علدددى عاعدددلع  ثلهدددد، ا شدددل عا حدددألدأل، ثدددا س ددداعن ". ن ددد ع عا  دددل  ييشدددو أ  
 ج ؽعدد، عاهددؽس عادداو ا نعخددد عا ألدد  عملددأل   ددلر  أ  هشددؼ دلبددل  نو ألدد،  له طدد، 
س اط، علىلعهألجا  اث  عا  لء على عم ، عإلل  أل، نع ألاههل نعاحألطل  على ادد 

 . و81ا  لدا عادألل  على أر هل 
  عادددددااألد علدددددى  ددددد ع عا اطددددد،ل  دددددل  لاددددد  عا ددددد  ثدددددلع كلألؼ يلع دددددلم س دددددعض إ     

عا حددل ألؼ نإنعر  لددؽش س دلنادد، هه ددأل  عإللدد م  عل ددل    " إ  إادد  عإللدد م اددأل   ددؽ 
 يددد  إاه دددل. إ ددد  ادددأل  علدددؼ ه ا دددل ثدددا عاع ألدددا  عا حدددألدأل، أن عاع ألدددا  عاألهؽنيددد، د 

لدد م ع ألددا  شدداوا  عاشددألطل أل، نشددلكل  ". عا حددألدأل،. إ دد  إادد   اىلددول نأن ددؼ سددر  عإل
نبعددددا ااددددغ  ددددل  ثددددا   ددددل  " إ  لددددا لددددا "   " عادددد وؼ  ددددلي ؽع عا   ألددددألؼ اددددػ ييؽ ددددؽع 
إتدد دألألؼ. إ هددل ال دد   ج دد، علددى  دد ع عا لددا  ددؼ أشددالص  ددؼ عاع ألددا  عإللدد  أل، 

لددددألؼ عا دددددلثعألؼ عاجددددان نعاأل ددددألؼ  ل  نرأل دددد ل  ث دددد  عددددؼ ااددددغ ثددددل    ددددل  عره لندددد. و82ا
ن دد ع  ددل عنددال سلهلكددغ لؽاددل ؼ  لشددا عال للدد، ع  لكيألدد، ن ددؽ  ددؼ عاأل ددألؼ  ع لددلع أللا

عاى لألددا  ع ددا ل عددلرض عادددلد علددى عاعددلع  ن ددل   "ع  هاددام   ددلاا علددلع ألد عن   
 .و83انعخأللع " 
أ ددل  ددل وىعلددض سدلبدد  عا ددلأل أل،ل  ددل  يلع ددلم اشدد ي، " للأليدد   دد  "   "  دددؼ      

ي ي  دل أ   ادل  علدى عا د  ن  داأ ثدا عااطلسد،   اراؽ  أ  ل ثا ننا، علبألد، نأ د   
عاى شأللك، ". نبعا  لألد أ لف  ل      " أعى ا أ   لأل  دل   دؽم سلاع ددل لدؽف يعطأل دل 
ه عايددددلص ا  ددددؽ  احخددددلكؼ ن دددددارهػ عددددؼ عل دددد .  دددددؼ   ددددل  ا دددد ل هػ أ  ددددل  ددددد هػ 

 .و84اح مو ن     ػل نب يىا  حألدألل  ثر ل أ ؽم ل اغ سرلػ عألحى عا حألا اعلأل  عا
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أ  ثددا أر ددلء ع  ىالسددل  عايلعألدد، اشددلكد، أع ددلء  2553نثددا أولددؽ  /لدد ى  ل  
ي ددو " هددؽ ا للألددل  و85ادددزد عاع ددل  عا لكطددل ا عادد وؼ أوددانع عادددلد علددى عاعددلع  

Tony Blair ا عمتددلأل، سلال دد، ع لددػ خلتددأل،  أل دد، هعدداودP1559 نكيددا ثدداو 
ل عادلد   " سر هدل ددلد عا ا ألد،   و 2515-1998ا" ر أل  نزرعء للكطل ألل لألل ل 

نعاد ددلر  ثددا عا ددلد  ددا عا لعلددل  ثددا عاشددل  ". نكيددلر لددؽش  ؽادد  "سر هددل لددىكؽ  
دلبددل  نؽكلدد، عم ددا  ددا عا حددل ألؼ ن ددا رؽعلدد  نودد هػ اىالددأل  عاعددلاػ  ددؼ عإلر ددلد 

اػ ييؼ زا، احدل  نإ  دل  دؽ سلا د ،  -ن  ؼ نتيهػ سيلعلا عاشل على دا زع  " 
ؼ  ؼ أيد ه يأل ل عا د ؽرل ث دا  دلم سعدا هؽاألد  عايىدل  عمنادى سدشدا  ل يحعى ا  نكعألع 

أادو  دؼ  55أاو ي ا  أ لكيا  ؽيؽنوؼ ثا  ؽععا خلر  عاد  ن نبللدىاعلء  265
أ لم  2551 أولؽ / ل ى  ل 25ي ؽن ع دىأللط عم لكيألألؼ ا ل أعلؼ  حلء عاا أل  

نأ   دؼ   ي دو  ع دل  جل  عاكؽ جلس اعاشألؽ  نعا دؽعدو أ  "للدال ثدا دلاد، ددلد 
رنن لدددؽش خطلسددد  نادددل  خطلسدددل  . و86انكشدددلر  ثدددا عاددددلد ثهدددؽ ي دددو  ددد  عإلر دددلد"

تدددأل  سدألدددث يعدددزز دليدددلءل عاددد وؼ وىادددأللهػ ثدددا ع ددددلء عاعدددلاػ  اىى دددل  ادددأل  سلاع دددلر  
عا عىددلن  "ثلأل ددلر  ه ع لكيددل" ثلأل ددلر  ه هدلاي ددل" ثهددد ال دد   دد ل د ددل  دلنادد،  ددؼ 

لددؽش عاحددلس ألؼ يشددعلن  سددل  ر دد، دليدد، عاددألهػ  و ددان ع   نلهدد  خطدد  اجعددد دليددلء
ثأل دل  لعنا دى أل، عاددلد علدى عاعدلع  ننعد 2553ااغ ع ع   عا   عا ا ثا عاعر 

نه ددددؽ  نزكددددل  عاالريألدددد،  .و87انعددددلل لددددؽش سل  ددددل   ىل ددددا عادددد  ؼ عادددددلد عا ددددلأل أل، 
ل   " إ  ددو1999-1992ا" Madeleine Albright"  ددلناألؼ أنا لعودد   عم لكيألدد،

 عشددل أم ددلكيألألؼ أ دد، هلهيدد   ل ىهددل ثددؽ  ي ألدد  عاشددعؽدل نه ىددا رؤكىهددل أسعددا  ددؼ 
 .و88اي أل  عاشعؽد"

ع ا ل ش   عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيألد، دلبهدل علدى عاعدلع  ثدا شدهل آاعر /      
وددداعؽ ثدددا  ددداعس أيدددلم  و89ا"Jerry Falwellيألدددل  ثلاؽكدددد "ل ادددل  2553 دددلرس 

ال أل  لؽش  عى لنل سر  عادلد عاىدا يشد هل عادل أل  عهدلن إاى  لنر  هروألا  لعر ع
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  "إ  ددل ع ددا ل  شددؼ عادددلد علددى عاعددلع    ددؽم لدد اغ  ددا دددلد   الدد،ل ناددل  ي ددؽ 
ا لدىال  عاعدلاػ  دؼ ي ألد  إلعلن  عا حألا إاى عمرض ؛ اى دؽم عاددلد عمخألدل  عاىد

ا ". نك ددل ثلاؽكددد علددى عا ددؽ  " سددر  عإل جألددد ودداعؽ إاددى عادددلدل نكحىشددهعاكددلثلكؼ
علددى  ؽادد   دد ع س ددل نرن ثددا لدديل عالؤكددل ع ددا نتددو عاللددؽ  وؽد ددل الحددألا عا حددألا 
 لس ل  على لدألي  ي دعض عم دػ نكدي هدل. نهع ألدلع  عدؼ د دال عاشداوا علدى عإللد مل 

" نتدو ثلاؽكدد لل ل جد  عاىليزكدؽ ا "لدىؽ  ن أل د، دؼ خد    2552ثيا أنعخل علم 
 . و95ا"سر   إر للا نريد ع و نريد دلد"  ملسو هيلع هللا ىلصوعاللؽ  عاكلكػ دمحمع  ا

" عمنادى ثدا Der Spiegelد  ا دل ع  عاى لكدل عاد    شدله   جلد، "نودل شد أل     
أا ل ألل نإدا   ؼ أ ػ عا ج   عمل ؽعأل، عمنرنبأل، نعاعلا أل، اى د  ادد  دؼ "  دل ز 
 ؽب  " ن " يألل لرن ش لن " م  ألىد ل هدػ ن دع  األيدؽ  ع دؽع  عا د ف ثدا عدان ل 

ل نكد دددد ع ؽع دددل  " ثدددا  ه ددد، إاهألددد، ددددلد 2553شددد لط / ث لعودددل  17عا دددلنر ثدددا 
يددددؽر  لددددؽش عا ددددلأل أل، ". لدددداأ ل عاكله ددددل  سلاىرنألددددا علددددى أ  عاددددل أل  لددددؽش   ولكددددا 
سليىأللد  س اعن إ  أ  ي ؽم لى يأل  " هكلألدو إاهدا " ي دؽم علدى أثكدلر  حدألدأل، ي أل ألد، 

 و92ا له دد، " عا لشددألا " إاددى   دد ل ل أا اددل  ول دد  ثددا عاؽتددؽ  سع ألاهددو91ا ىطلثدد، 
. نعلدى  دل و دان و93اااغ عا ددلرد عاععدألػ عاد   لدألعألا  لدغ عاألهدؽن نكهدزم أعداعء ػ 

ث ؼ عا لنر أ  هجى   عا  لاا عا ؽ أل، عا ىطلث،ل نعمتؽاأل، عااو أل، عم لكيألد، لهد ل 
عادددا عادد   أتدد ا ثألدد  عا حددألدألؽ  عا ىد حددؽ  يطددلا ؽ   إاددىعا ددؽ ل ا ددل  ددا عاألددؽمل 

"  عم لكيدددانعاحدددأل لهؽر عاددداي  لعنا  .و94ال دددل  سشدددؼ " ددددلد تدددلأل أل، " دددا عإللددد مع
لؼ  ل وياا عع"ل  لشا عال لل، عم لكيأل،ل  Joseph Liebermanيؽزكب األ ل ل  

" تددلأل أل، "  دد ل عاد لدد،ل ثهددا ا ددل ي ددؽ    " د لدد، ايددلض عا ددألػل ناددأل  عاحألللددل  
اعلبألددد، نعإللددد  أل، إ  أ  هيدددلض ث ددد، "ل ثأل دددؽ  أي دددل    " إ ددد    ددددد  ددد  عادددان  ع

علألهدل أ لكيددل عا ددألػ نعادد عػ نعاحألللددل  عاىددا  لع ددل  ددلنرك،ل ثلاشددعلرع  عاىددا أعل ىهددل 
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أ لكيل ع ا على  اهل   ه ىها ع ا عادانن عم لكيأل،ل لد هىعاع ل إاى عاان  عمخل  
 .و95ا" 

علدددى نرد "  نعا ددديعزر لدددؽش ثدددا عإلنعر  عم لكيألددد، عاددداعػ عادددل أل  ا دددا نيدددا      
دلكددد، إيجدددلن عادددلد " ثدددا أتددددلد عا دددل  ن يدددؽا عاعحددديلكألؼ ن دددؼ خددد   عاع  دددل  
نهؽنألددا ل لليددل  عادداوؼ  ددؽع  عادلادد، عإل جأللألدد، عا ددلعا  ثددا عادألددل  عاحألللددأل،ل ن ددا 
أتددد دؽع عه  ي ىلكدددؽ   لددد  عاددددزد عاج هدددؽر  نكجلحدددؽ  علدددى رألددد ل ااريددد، أ  

أت دؽع و علن  إاى لدؽش " اليدد أع ىد  عاك ألل  ؼ عم لكيألألؼ نثا عاعلاػ أي  ل 
 عى اعهدد  ". ناددل  ألددلز  ددؼ نيددل علددى لددطا دأللهدد  سع ددض ر لثىدد  عا ددلأل أل، نعاع دد  

" Natan Sharanskyاإللددد مل ريدددد وهدددؽن  رنلدددا ألددد   "  لردددل  شلرع حددديا 
لنف أ  "  لردددل  "  ددد ع  دددؼ أشدددا عدددتدددلد  اىدددلد "   دددأل، عااي  لعنألددد، "ل ن دددؼ عا 

ألؼ عل دد، نثلحددطألؼ خلتدد،. ن ددا ع ىزيدد   ى عاعددلد نعا حددلعا ىد حددألؼ ال  ددلء علدد
أثكدددلر " لدددؽش " سرثكدددلر "  لردددل  شلرع حددديا "ل نرأ  أ   دددؼ نعي ددد  ع  ى دددلم لهددد ل " 
عااي  لعنأل، " نإعاعن  اىلو أننع  عاشل ا شل ل ثا عاعلاػ نخلت، عاعلاػ عإللد  ا 

 . و96ا
عاؽ يدل  عا ىددا  س ؽاد   " نعتديل   Gilbertنأخ  عاكله  عا لكطل ا " يألل ل       

  " إ هل أ ، للنا ا حأل، ناد ر أل  ا   ول ا على عا   ل ععل  هؽعاي،. . اكدؼ 
سعا أ ىهلء دلد نعدى ل  شؼ أخل  هجلى أ ل  دؽر  ن دؽ   " أ  عادل أل  عاددلاا 
" لددؽش " نعال للدد، عادلاألدد،   ددل عمشددا رلددؽخل  ثددا عإلي ددل  خدد   عاع ددؽر عاداو دد،ل 

لددد، هرلحددد  ننع ددد  نعرشدددا  سر ل ددد، ثدددا ظدددد  دددؽ  عادددلد عاا ألؽكددد، نادددر   ددد ل عال ل
 . و97انعالندل أل، "

" يؽرا لؽش " عؼ عا عدا عاداو ا ثدا د لىد   د ل علدى عال أل    ع ن ا أعلؼ      
" عمشلعر عا حل ألؼ " دح  زع  ل ع ا ل خط  ثا " أللك  دا " س او د، "  لشديألد " 

ا  دل  إزعم عإل جأللا سلاج ؽد عم لكيا"ل  ىؽيهل إاى ريل  عإلع م عااو ا " ثا عاد
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  " إ هػ عا حل ؽ  عمشلعر ييل ؽ  د أل ، أ   ع ا عالد سلاطلك ، عاىا  لع ل   للد ، 
". ا دل  دل  أددا عا شددلراألؼ ثدا اادغ عال دلء   "   يحددع ى أ  أه دؽر عا حدألا ودداعؽ 

لهد  دشاع  وهىو ا  إاى عادلد ا دل لد ع  عادل أل  ييعدد الىدؽ ". ندىدى نتدو عاك
عا لكطل ا " يألل ل  " عالنا عااو أل، نعا زع، عا لأل أل، ثا   ل عاد ل، عم لكيأل، ث ل  
  " إ  أ لكيل أ ، لدلنا ا حدأل،  . .نإ  عادل أل  عاددلاا نعال للد، عادلاألد،   دل عمشدا 

 .و98ارلؽخل  ثا   ع عإلي ل  خ   عاع ؽر عاداو ، " 
عر / اع 15عددان ل عا ددلنر ثددا عم لكيألدد،  ليددل  ثددا  وأعددا   جلدد، ا ألؽزنكددغ     

ل عددددؼ ع عى ددددلنع  عااو ألدددد، عاىددددا نثعدددد  عاددددل أل  لددددؽش إاددددى لددددلؽا  2553 ددددلرس /
عاحألللدا نعاعحدديل  هجدلل عاعددلع ل ناألدو رادد  لدؽش  ؽيدد، عمتدؽاأل، عا لنهحددىل ىأل، 

عا لعا ل ن دؽ أددا أل ل هدل األ دؽن أ لكيدل ثدا عهجدلل ي لد  علألد  عاد دلس عاداو ا  و99ا
. نكددددددد ال عا علدددددددض عاحألللدددددددا عم أللادددددددا  أل دددددددؽ س و155ا، علدددددددى عا  دددددددألل  عاحألللدددددددأل

ثددددا   لادددد، ادددد   شددددلههل تدددددألي،  أللعاددددا هلك ألددددؽ   Nicholas Kristofنلكحددددىؽف
 ل هلي ى  دلثألل ل " إ  عاأل ألؼ  2553 لرس /آاعر  5عم أللاأل، ثا عان ل عا لنر 

ر  عادداو ا عإل جأللددا ولعدد  ننرع   دديرلع  ثددا ع لألدد، عهاددلا عا ددلعر عاحألللددا الددل أل  يددؽ 
لؽشل نإ   لعر عال أل  سلادلد على عاعلع  يعي  إاى داع سعألدا  دا   د ع عاىدررألل. 

 .و151انبلاىلاا ثإ  الدلد على عاعلع  ُسعاع  نو ألل  نع دل  " 
نه ألو  جل، " نول ش أل د " عما ل أل، عاحلس ، عا ال إ  " دلاد، عإل جأللألدألؼ      

. ثددلا   " نييألددا ثددلنم " عادد   عاجاوددا  " هكىحددا عا ألدد  عملددأل  نهحددألطل علألدد  ه ل ددل  
ي ددؽم سيىلسدد، عاكل ددل  عاىددا ول ألهددل عاددل أل  لددؽش ثددا خط دد  ي ددؽ    " إ  لددؽش ي ددلأ 
عإل جألدد وؽ ألدل ل نكىددا  عددؼ أشدأللء ياودا  هعطألد  عا ددؽ  س دؽر  نع  د،. نكيادا لددؽش 
ااددغ  ددل      " إ  ددا أتددلا مد ددد علددى عا ددؽ  نعإلرشددلن نعا يددلع . نأريددؽ  ددؼ ه 

اكدددلكػ أ  ي  دددد شددديل  اددد  ". نه دددألو عا جلددد،   " أ ددد  ال دددل ع ىلبددد  ددددلد عادددؽننن ع
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عاعددلع ل عزنعن عادددل أل  ثددا عادددداوث عددؼ  عى اعهددد  ن أل ددد . ادد ع ثدددإ  ه ددؽعل عااو ألددد، اهدددل 
هعل لدد   دد   دد ل عا  ددأل،ل نعلددى عاددل ػ  ددؼ أ دد  يعددلف أ  عاؽ يددل   ثدداهددررألل ا ألددل 

عا ىدددا  عم لكيألدد، ثددا أز دد، نن ألدد،ل إ  أ  عاددل أل  ي ددام  يحدد  اددؽععظ لددد نكىدددا  
عؼ أل  لألللى  سطلك ، ع لد إاى   ل  عا حلنل،. ث ؽش ي ؽ    " إ  ا   ى   سر  

أ  أنددؽ    ددد عاج ألدد  ه ن ددع ا ثددا    دد ا ثددا  دد ل عالدعدد، عاىلركاألدد،ل نأريددؽ 
 .و152ا ؽكل  س ل يييا اىد د   ل عا ه ، عا  ال، " 

ظهدددل   ددديخلع  نرعلدددل  عاودددا   دددؼ  حىشدددل ألؼ ناىدددلد نتدددديألألؼ أ لكيدددل        
عاىدددا ه ؽن دددل أ لكيدددل  دددؽ عا  دددلء علدددى  ،نلهدددل هيكدددا نهيادددا أ   ددداف عاددددلد عادلاألددد

  ددألىهػ نهددلاألعهػ عإللدد م لىشددؽك  تددؽره ل نإاعسدد، عا حددل ألؼ نه ألألدد هػ عددؼ يددؽ ل 
نعدى   أر هػ نه  ألل ػ نه ألألل ػ إاى أ د، عل ل ألد، ه ددا عإللد م يل  دل  نهداوؼ 
س ل واوؼ سد   ألل دلل ن دا نيدانع  دلاىهػ ثدا عاعدلع  دل دل  عاا ثد، عاع للدأل، اى يألد  

ألؼ عددؼ  عميددلم عاعجددلف ثددا هالددى ديددلم عا حددل هلددغ اططددلههػل ا ددل نيددان ل ثددا 
 عاؽ يددل  عا ىدددا  عم لكيألدد،ههػ نأديددلم شددلكعىهػ إر ددلء رؽعلدد  نودد هػ ن  ددلن  ع ألددا

نعا دددلد هدددد   حددد ألل  هجاودددا عااطدددلد عاددداو ا نعإلتددد ا عاحألللدددا نب دددلء شدددل  
أنلدد، ا ألددل نهطددؽكل عا  ددل   نددد ف اددد  ددل  ددؼ شددر   أ  وددين  إاددى عاع ددو عادد   
ي  ددددان  سدددد  اعاجهددددلنول أن ودددداعؽ إاددددى عاعيدددد، نعاي ددددألل، سدجدددد،  ؽعن دددد،  ىطل ددددل  

ل ثا ن   ه ؽم ثأل  دلند  ي ء عا علنوؼ اإل حل أل، ناكد عا ألػ عا  أللد، علدى عاع ل
ددؼِ  ْن يألددل   ْنن   "   ددل  هعددلاىألددلس نو ددا نإلنددلعل عا ددلس الدداخؽ  ثددا عا  ددلع أل،ل   أِْ دددي   عي

نْ ُكػ ْاؽِ  عِاكيْىلدي  ُكػِ  ْسِعاي   عيؼ ْوُلنا ع ُني لرع   إييْ ل ي ػ عي اي   عيؼِ  ْدْحا  هي  ْاُهػُ  ْهْ أل ؼْ  ْ ل ْسِعاي   عيؼ ْأ ُيحي
ل نادددؼ  حدددىطلن ثدددا إر دددل   ددد ل عاد دددل ض ا ألدددلع ل ث ددد،  ىدددل  عاؽ دددل   و153ا." . عِاْددددضا 

نعمداع  نعاارعلدل  عاىدا  دل ؽع  دػ سيىللىهدل  دا عاىدا هدىكلػ نه  د   دل  ددؼ س دان 
 عاداوث ع  . 
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حددد، ن ددد ال  دددؼ اادددغ علدددى لددد ألد عا  دددل  نرعلددد، عا لد ددد، " شدددألل  ل دددلن " س يل    
ارع او سع دؽع  " عإللد م عاداي  لعنا عا دا ا "ل ن ج ؽعد،   دل   ادد " نع ألدل  سدلو   

Daniel Pipes داول  لادز عاشدل  عمنلد، ن عد  ايألدو  دؼ عاكىدلد ودانرن  ثدا  "
  عا ددزن عا ددلأل ا ادل ددل  عالعثدداوؼ. . ث ددا لكدد ل ا ددل  حىشددها ادد اغ س ددل دددا  ع ددث

عم لكيدددددا اىلدددددغ عاددددد  ن ثدددددا ددددددلنرىألؼ ع كشدددددو عاؽيددددد  عاى شدددددألل  عا  دددددألا ا ددددددى   
 . 2554 لرس عنعر /   ي لىألؼ ن عىل ثا 

  ل عا ؽر  عا لي ، عا شؽ ، نعاىا ه  د عاع ألا  عااو أل، عا لبأل، عا ؽرنرد،   د       
 هلي، عا ل  عا ل ؼ عاهجل    ؼ ع ل ا عا جى   عا لبا عا  دلع ا. .  دا عالعلدا، 

ىددا ه  ددد عا  ددار عاددل أل  ال حىشددل ألؼ  ألددل عه  ثددا عاع ددد عا لبددا عا علتددلل نعا
عادأللنوألؼ نعا   لكؼ عا ىع  ألؼ ثا أيل  دلل نعاىدا  لع دل ثدا  األلدىهػ ن حد   لهدل.. 
نهلددغ  ددا ر لثدد، عا ددلد نأ لكيددل عددؼ عإللدد م عاىددا علددىطلع رؤلددلء عاك ددل   ن دددؼ 
نرع هدددػ عا دددهألؽ أل، عاعلا ألددد، أ  يجعلدددؽع   هدددل رلدددلا، هادددام عإل حدددل أل، نهادددام نوددد هػ 
ن  ليل ػ عاحألللأل،ل ن ا ثا  ج لهل ا ل  ؽ  ى ا تدؽر    ه  دد عاؽع د     دؼ 
 لكدد  ن   ددؼ سعألددال نهدد ػ ثددا اع  عاؽ دد  عددؼ د ددا نثددألؼ نعلددىايلف سع ددؽ    ى ددا 
عاد أل ددد، ن  ه دددلا أ  هكدددؽ     ددد  ر لثددد، ا دددؼ اندددل  اددد   لددد  أن أا دددى عاحددد   ن دددؽ 

 . و154ا ىلعد     شهألاو أن ا ؼ ال  و  ا عاىعلف على عإلل م أن ع 
ن ا ععىلف ع لىع لر أ  أشا  دل ياشدلل  دؽ عإللد مل م  عا دؽ  عاىدا هك دؼ      

رأيددد   و155ا"Lawrence Browneادددؽرع   لدددلعن  "ثألددد   دددا عاىدددا هاأليددد . نأعلدددؼ 
عاالص عؼ عإلل م ث ل    " ا ا ا دل  ادؽف سشدعؽد  اىليد،ل ناك  دل سعدا ع خى دلر 

ا ا ا دل  ادؽف  دؼ   دد سدلااطل عاألهدؽن ل نعااطدل  اػ  جا   لرع  ا  د   ع عااؽفل
عمتيل اسلاأللسل  نهزع هل على عا ألؼو نبلااطل عا لشيا إ  ع    ع عاىاؽكب ال  
اػ وىيض ااػ  جالل اػ وىد ضو ا ل هاألل لل إ  ل نيدا ل عاألهدؽن أتدا لء ا دلل نعلدى  د ع 
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ا ددلل أ ددل عاشددعؽد ييددؽ  اددد   ددطها اهددػ عددان ل عماددال رددػ رأو ددل أ  عا  شددي، دليددلء 
عا دديلعء ثددإ    ددل  نن   ني  لعنألدد، ا ألددل  هىكيددد س  لن ىهددلل ناكددؼ عااطددل عاد أل ددا 
ندددل ؼ ثدددا  عدددلم عإللددد مل نثدددا  ارهددد  علدددى عاىؽلددد  نعإلخ دددلعل نثدددا دألؽكىددد  إ ددد  

 . و156اعاجاعر عاؽدألا ثا ني  ع لىع لر عمنرنبا " 
  إعا دان   "عادحدؼ علدا  علدؽنعؼ  علا، عا حل ألؼ نعاد لر  عا لبألد، ي دؽ       

ع لر  أتا ثا ي أل  عم طدلر عإللد  أل، ثدا س  ل  تلععل  ثكلكلل لد  علا، ثكلك، 
ع عاؽ دد   دددؼ  حددىطأل  ع   حدد ألهل تددلععل  ن علادد، لددألؼ عمثكددلر نعا ددألػ عإللدد  أل،   دد

نعمثكدددلر نعا دددألػ عا لبألددد،ل ن دددا عا علاددد، عادل ألددد، عادللددد ، عاد أل ألددد، عاىدددا ياؽ دددهل 
  اددد عاددان  عإللدد  أل، هعددل ا ن ألددل  عاد ددلر  أ اددلا  ا عاألددؽم... رددػ عاعددلاػ عإللدد

عا لبألددد،ل نع  عادددان  عإللددد  أل، ه دددهل ثدددا هدددين  نأ دددل  نإاددددلا ثدددا لؽه ددد، عاد دددلر  
 .و157اعا لبأل، عاجلرث، " 

ا ل إ   عل  عا لد إاى عإلل م نا ع  عل    لنل ال لد  يحد ل ا   دل و عدل     
ه  نإاى عاشل  عا   ي  ل   عل  عا دلن  عاؽلدطىل سدألدث عإلل م نهلعر  ند لر  إاى

ظلددددد  نهعدددددد عا دددددؽر نعا  دددددلا  نعم  دددددلط  ل  ددددد، ننع  ددددد، ثدددددا عا األدددددل  عاج دددددلعا 
نع يى ددلعا  عددل اإل حددل  عا   ددو نعا يكددل نعايأللحددؽف عا لبددا. ثلملددلنألل عاىددا هددػ 

حددد ألؼ هرلألحدددهل   ددد  " عا دددا ، عمنادددى " لدددألؼ عإللددد م نعا  دددلع أل، ادددػ وزن دددل  دددل عا
نعمعدؽعم نعاع دؽن نعا دلن  إ  هللدألال  نه  ألىدل  نهداعأل ل  نهعلأل دل  ن  د   نهرنألداع . لدد إ  
نيؽن ل     عا اعي، ال  ل  ل  ثدا إيجدلن   دلرع  ال ألدلم س دل  دؽ أثعد  نأشدا ثىكدل   دؼ 

 .و158اعادلند عا لأل أل، 
 نه لز أ اعف   ل عاد ل، على عا   دلنر   هل       

عاشلعأل، نعدام  دار   عمديلمأ ػ خ ل    ن ا عا  ل  ؛ ر ل   إث لن عإلل م -1
 أدا على ه ألألل لل ن ا عاىا ه  د عاع  ، أ لم عاجهؽن عا لبأل، اىدلكب عااوؼ. 

 عاى يألؼ الداعر، نعاعل ل أل، نإسعلن عااوؼ عؼ عادألل .  -2
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 ؽ ددد  عالكدددلن  ؛ م  عإللددد م  دددؽ عا لشدددا  إادددى ددد ل  عدددام عدددؽن  عإللددد م  -3
ثددا عاع ددل عادل ددل عادد   ي لددغ عا  ؽ ددل  عالشددألا  ا ألددلن  عاعددلاػ لدداي   عددؼ  عاؽدألددا

 عا لد. 

  ل  أ ؼ عاألهؽنل نهرنألا علىأل  هػ على ثلحدطألؼ سلاكل ددل نهد ألدض دل هدػ  -4
 دؼ سعد  عادان   أيدزعءعايدلع ل  د   إادىعاك دل   دؼ عا ألدد  إلدلع ألدثا هكدؽكؼ نناد، 

عل ددد، علدددى يددداعر عا جلددد  عا ألدددللا عاالألجألددد،ل ا دددل  دددؽ  للدددؽم علدددى خدددلكطىهػ عا 
 اعاك ألح و. 

ه يألؼ عاج عألل  نعا يلحل  عاى  دأللك،  دؼ عاع دد ثدا سد ن عا حدل ألؼ س ألدل  -5
 اوؼعاددعا  ددلع أل،  إاددىعؽع ددض أن   ددلي ل  ؛ إلخددلع  عا ددلس  ددؼ عإللدد م نوددؼ عادددض 

 عا لند.  عاا  ع دلف إاى

عا ىلن  نعا دؽعن عاادلم    ل  على     ؽعرن عا  ن عإلل  أل،ل ن  ل  هاثض -6
 سلاحعل عا   هدانلل نب ألل لعل أدألل ل . 

 دلنادد، ثددلض  أل  دد، عا  لثدد، عا لبألدد، نخ ؽتددل  عم لكيألدد، علددى سدد ن عاعددلاػ  -7
عإللدد  ا أث ددد سي ألددل  ددؼ عاهأل  دد، عاحألللددأل، نعاعحدديلك، نع  ى ددلني،ل نااددغ اددانر 

ي دددع  عخىلع ددد  علدددى  عاددداوؼ عإللددد  ا ثدددا هكدددؽكؼ ر لثددد، عاشدددعؽد عا حدددل ، هكؽك دددل  
 حىؽ  عاعل ،. ا اغ ثإ   دلن   عا حىشل ألؼ نعا حى لبألؼ أدا  أ ػ عاؽلل د ثدا 
زعزعدددد، عا  لثدددد، عإللدددد  أل، نعلددددى اعاهل سلا  لثدددد، عا لبألدددد، اع  عمسعددددلن عااو ألدددد، عااثأل دددد، 

هػ عاعحددديلك، ادددىُ آؼ عاجدددان ن دددؼ نرع هدددػ للكطل ألدددل ن   عا ددددلثعألل ن ه دددل ييدددؼ  دددلنو159ا
علددى احددل  ع نودد  عاألهددؽن   لييددد ننرلددىألؼ عا  ددل  ثددا  لءن  ا ددل يددنب ددلعر وهددؽ 

 دل دددل  د دددل ل ريدددل  عا ادددلللع  ع  لكيألددد، نع ددد  ا دددا  لدددلع،   دددد عاددددلد  دددل 
  دد   "ع  ددل  دددؼ عاألهددؽن ل للددد ربدد   لألددؽ  ع لكيددا عاددى عاشددل  ع نلدد، ااددؽض 

البدؽع  دل عادلد  ؼ عيد عللع ألد األاخلؽع ع ؽ  نكااؽع د ؽ   نكهدا ؽع د دلره  نك
و115ات ع  ع حل   نكحىعل عا ىد.." 
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 ؼ   د  إ  ل     لا  إاع  ل ل أ    ل  ؼ شاء ثا عإلل م إ  نهعلض الىجلكا   
علألدد  عا دد   نعاحدد م دمحم نهعددلاى إاددى شددا  عا  ددا   ددؼ ه لدد دل   ددي ء علىدداعء  

اى اوددا   ددارل نتددألل ى ل ث دد   عددؼ ع إاددى عا ددلآ  عاكددلكػل عادد   يددل  عاىشدديألغ ثددا
عاهجددؽم عادددلن علددى عاشددلكع،ل  ث دد   عددؼس أل دد  ن عل ألدد  " خ ؽتددل  عاجهددلن" نااددغ 

نددددداوؼل ثدددددإ  دعدددددؽع  نإاع ادددددل  اادددددغ ددددددظ عإللددددد م .نهحددددديأل  هعلاأل هدددددل ن  لتدددددا ل
 نعاىا  ع ؽكل ل هعل ؽع اد ل، شلل، علىهاث  ع ىأللاهػ أاعا حل ألؼ اػ ييؼ أث دل 

عإللدد م نعا حدل ألؼل عم دل عادد   أن   جدد  إادى دددا ا ألدل ثدا ه يألددل عا دلبألألؼ  دؼ 
 ن ؽع دؽعن  ع عىاعء على عاعلاػ عإلل  ا عي  .  إاى هكلعر

إاع ثدددلادلد ع  لكيألددد، علدددى عاعدددلع  ع طل ددد   دددؼ ع هجدددلل عا ددددلثظ عا ىشدددان     
لىلعهألجا ع  لكيا ن  ع ع هجلل ه     ؽع ي   ؼ  ارل، عاىيكألل عاعحيل  نع  ؼ ع 

ع  ألدد، اددد ننادد، ثددا شدد ي، عاع  ددل  عااناألدد،  ددؼ   عددؽر عا ددؽ   ن دد ل عا ارلدد، هدددان
عاعحدديلك، نعرل ددل علددى  طددل  ع  ددؼ عا دددؽ ا عاعددلا ا ع  لكيددا اعل ددد عدددلن  ثدددا 

لىلعهألجأل، نعاحألللأل، سلاشيد عا   وؽع ػ ن ألعد، عادانر عاجاودا ه حألػ الث، عا ؽعزكؼ ع 
ع  عادددلن  عشددل  ددؼ عولددؽ / ىلددغ عا ألئدد، عا يحددأل، عاع ددأل ، عاىددا خليىهددل عدددااهؽظأليددل  

ل ى  ل نهلغ ع نلندل  عايكلك، س لنر  ع لىعاعن الدى ألد، عاىلركاألد، ددؽ  تداعم 
عاد ددلرع   دد  عاد ددلرع  عاىددا هد ددد ثددا نأللههددل  اددلنل ههددان  حددى  د عاد ددلر  

 .و111اإلل  أل، اد لر  عع  لكيأل، ال
ؼ أل لعد،  ععدػ ع  ددلكيأل   دؼنعخألدلع  ثدل  عاؽ يدل  عا ىددا  ع  لكيألدد، نع ط  دل      

عنائغ عاد وؼ ادل ؽع و عدلن  احألللدىهل عاالريألد،   ي يدؼ ع  ه  دى  ؽكد، عادى  نخلت،
ع لا ن  ي يؼ العلد نعا حل ألؼ ع  و  ؽع  عيلء عاى ع لال ا ل ي ؽ  لليأل حيا عا 
ول  ع  ولى ا عاشع  ع  لكيا    عاشعؽد عاعلبأل، نع ل  أل، نهزن   ل لأل هػ  ؼ 

 .و112ا ع    وىػ هد ألد عاشعؽد عخطلء ديؽ لههػ س  لرلل    هلى انلع أل، ن 
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 :الخاتسة
ل ع ن ادد، عا حددألط، علددى  ؽ ددؽع ي يددؼ عددال  ددؼ عا ؽع ددأل    ددؼ خدد    دد     

يدد، نبددلخى ف   عاك ألددل  ددؼ ع  ى ددلم ل نعا ىلسعدد، ندعألدد  لىيحددأللع   اىل عاىددا أخدد
ع   ض عاىددا خددل  لهددل  دد لددا  ددؼ عاؽ ددؽف ع ددا سعدد  عاد ددل نيهددل  عا عددل هجل هددل

 عا دث ن ا  
علث  عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل، ثا عالب  عمخألدل  دؼ عا دل  عاعشدلكؼ  ج ؽعد،  -1

 دددؼ عاىألدددلرع  نعا دددؽ  أللز دددل هألدددلر عا ددددلثعألؼ عاجدددان علدددىطلع  عادددىديػ سلاحألللددد، 
 عاالريأل، عم لكيأل، .

،  ؽكددد، عرهكددز  عا يلحددد، عاحألللدددأل، عم لكيألددد، ثدددا ع لهددل عاحألللدددا علدددى نعل ددد  -2
ألؼ أللددددىلعهألجعهؽزعدددد  علددددى  ج ؽعدددد،  ددددؼ عاشا ددددألل  اىددددلد  دىددددلثألؼ ن يكددددلكؼ 

ل ث ددد   عددؼ ي هدددؽر  دددؼ عا   يدددألؼ عمن ددل هطلثدددل  ثدددا نلنددددلههػ ىن دددلربألؼ  ددداع 
 عايكلك، نعا  لثأل، .

 أللن  عاؽ يدل  عا ىددا  عم لكيألد،  1988-1981شيل  ثىل  هؽاا رن لاا رك ل   -3
عالجدددؽء إادددى علدددىااعم    عا ددددلثعألؼ عاجدددان ل ن  هددليهددلعا ددلنز عاد أل دددا ا   دددا هؽ 

 عا ؽ  عا حلد، اىد ألض عم اعف نعا ليل  عاك ل  عاع ل اي، نعاحألللأل، نع  ى لني، .

ال لل ثا عع ل علدى عي دل  عا ددلثعألؼ عاجدان س دارههػ علدى عاىداخد احد   ل  و -4
اؽ يدل  عا ىددا  يدل  ا دار  عاعاعحيل  إلعلن  هشيألد عادان  ن  هدل عاعدلع  نيعلد  ع  ؽ 

 . ويل  اعللع ألد ع  ؽ اعم لكيأل، على عاىاخد نه ايػ عاعؽ  ا تا لء 

شدديد عإللدد م عاع  ددل عمن ددل دحللددأل، ثددا ع لددىلعهألجأل، عم لكيألدد، سعددا عددداع   -5
ثهدددؽ عا دددؽ  عا  لن ددد، الهأل  ددد، عاحألللدددأل،  2551عاددددلن  عشدددل  دددؼ أولدددؽ  /لددد ى  ل 

 يؽ  عاعلد عاد لر  . ؽ عا لهكز عمن  اىن نعا  لثأل، عا لبأل، 



 اثر العامل الديني في سياسة                  د. أياد الهاشمي ود.مجىل دمحم       

 
 

 

 

79 

 

 

 

 

 

وي ؼ عا دلثعؽ  عاجان  أ  عاعلاػ عإللد  ا ع ؽ دل  نعاشدل  عمنلد، خ ؽتدل   -6
  ل   ط، ع ط   عاؽ يل  عا ىدا  عم لكيأل، إلعدلن  هشديألد عا عدلم عاعدلا ا عاجاودا 
. ع ط  ل   ؼ ع لأل، عالب، عاىا وياا علألهل أنائغ عا دلثعؽ  لألؼ عا لزك، نعاشألؽعأل، 

 عإلل  أل، .نعادلال  

ؼ عاجان عاع ألدا  عااو ألد، عا ىطلثد،  دؽ ربد، عإللد م نل   ؼ  ىل   ه  ا عا دلثعأل -7
 سلإلر لد نعاىلاا ه     لعر عادلد على نن  عاعلاػ عإلل  ا ن  هل عاعلع  .

  نيا ثأل  عا دلثعؽ  عاجان  لاىهػ اىرنألا  نل  عاعلع   ؽ عا ألاع  عا  لل  عا -8
عسد  اعلى عإلل م  ؼ خ   هشؽك  تدؽره  نهدا ألل نأ اف عادلد عمن ل سلا  لء 

ادغ ا ألدلع  م  عمدداع  نعاارعلدل  نع سددل  عاىدا اعا حل ألؼ ن   حىطلن ثدا عر دل  
 ع عا ؽ ؽع . ع ىجىهل عث  هػ عر ى  تد،  ل  ىدا  ع   ثا  

ع هجلل عا دلثظ عا ىشان عم لكيا  شيدأخأللع  ثر  عادلد عم لكيأل، على عاعلع   -9
  هشدددلب   ؽع يددد   دددؼ  ارلددد، عاىيكألدددل عاعحددديل   ادددغ ع هجدددلل عاددداا  ع ط  هدددل  لعددد

 . د ننا، ثا ش ي، عاع  ل  عااناأل،نعم ؼ ع لىلعهألجا ن ا  ارل، دان  أ  أل، ا
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 اليػامر والسرادر
                                                 

(
ٔ
عم  عبج العاؿ، السحافطػف الججد مشطخوف لخخاب العالع، المجشة العخبية لحقػؽ اإلنداف،  (

 مدتل مغ شبكة االتراالت الجولية )االنتخنت( ، السػقع :
 International NGO in special Consultative Status with the Economic 

and Social Council of the United Nations 

 (
ٕ
 الدياسية، والصخوحات الفمدفية السخجعية في قخا ة الججد السحافطػف  خخيداف، عمي باسع(

 الدشة ،ٚ العجد ،(بغجاد) الفكخي، الخقي آليات لجراسة والبحػث، لمجراسات مخكد مجارؾ، مجمة
    . ٘ٔص ،(ٕٙٔٓ بغجاد،) الثانية،

، وانتقل بو أبػاه وىػ صبي إل  والية ٜٙٗٔألبػيغ متجيشيغ عاـ ( ىػ جػرج دابميػ بػش، ولج ٖ)
تكداس التي أصبحت مػششو ومكاف صعػد نجسو الدياسي، لكغ بػش الذاب لع يدخ في 
البجاية عم  خص  أبػيو الستجيشيغ، بل كاف مجمشًا عم  الخسخ حت  سبب أكثخ مغ إزعاج 

اعو بالكف عغ الذخاب، واألخح بيجه إل  لدوجتو )لػرا( وقج كانت لػرا صاحبة الفزل في إقش
الكشيدة التي اعتادت الحىاب إلييا. لكغ الخجل الحي أثخ في حياتو الجيشية ونقمو نقمة جحرية 
مغ حياة اإلدماف ال  حياة األصػلية السديحية، ىػ القذ )بيمي غخاىاـ( ، وقج أثش  بػش عم  

 –لسغ ال يعخفو  –ل  الخب ". وبيمي غخاىاـ بيمي غخاىاـ مخة فقاؿ : " انو الخجل الحي قادني إ
ىػ أبخز وجػه اليسيغ السديحي الرييػني في الػاليات الستحجة األمخيكية. وكاف أبشو )فخانكميغ( 
ىػ الحي قجـ الرمػات في تجشيغ رئاسة بػش. وقج ذكخ بػش في حسمة االنتخابات الخئاسية 

ل، أو عم  األصح في )الكتاب السقجس( الحي الساضية أنو يبجأ حياتو كل يـػ بقخا ة في اإلنجي
لسجمة  –شبقًا  –يذسل االنجيل والتػراة العبخانية. ومغ كتبو السفزمة التي يقخؤىا يػميًا 

، وىػ ٜٚٔٔكتاب لمسدتذخؽ القذ )أوزوالج شامبخز( الحي مات في مرخ عاـ  –الشيػزويظ 
 لقجس وانتداعيا مغ السدمسيغ. انطخ :يعظ الجشػد البخيصانييغ واالستخالييغ ىشاؾ بالدحف عم  ا

( ، ص ٕٗٓٓ، دار العابج )السػصل، ٔفائد صالح محسػد، الفكخ الدياسي السعاصخ، ط
وال بج مغ االشارة ال  اف جػرج بػش االبغ كاف دائسا يقػؿ "اف الحخب ىي ، ٓٗٔ-ٜٖٔص

غ تخح منكميكانية التي تدائسا مأساة اال انيا تكػف احيانًا ضخورة اخالقية" فيػ تابع لمكشيدة اال 
"الحرائيعة" وىي محىب يخى اف معيار صجؽ االرا  واالفكار في قيسة عػاقبيا العسمية وىػ يخى 

، وقج قاؿ في مشيا ليا اف االخالؽ ال تشتج عغ قخا ة التػراة فقط بل عغ شخيق العقل والتمقي



 اثر العامل الديني في سياسة                  د. أياد الهاشمي ود.مجىل دمحم       

 
 

 

 

81 

 

 

 

 

 

                                                                                    

)عميو الدالـ( نفػسو "لقج ولجت مغ ججيج" اي عاش والدة ججيجة واعتبخ السديح  ٜٛٛٔعاـ 
الذخري، اعتقج بػش االب اف هللا يخمق غالبًا اشياً  متعحر شخحيا لكغ بامكانو اف يدتجيب 

ما كاف يدتقبل في البيت االبيس زعسا  ديشييغ ككخديشاؿ بػستغ  اً لتػسالت بذخية" وكثيخ 
سخار البيت ومبذخيغ عبخ الذاشة كجخي فالػؿ وبمي كخاىاـ، اريظ لػراف، عاصفة الرحخا ، ا

( ٜٜٔٔ، شخكة السصبػعات لمتػزيع والشذخ، )بيخوت، ٖ، تخجسة مشيخة اسسخ، طٕاالبيس، ج
 .ٓ٘-ٜٗص ص

(
ٗ
 .عبج العاؿ، السرجر الدابق (

(
٘
، مكتبة الذخوؽ ٔأميسة عبج المصيف، السحافطػف الججد قخا ة في خخائط الفكخ والحخكة، ط (

 .٘( ، ص ٖٕٓٓالجولية )القاىخة، 
(
ٙ
السحافطػف.. مغ رؤى السجتسع  ؼ عدت،و ىبة رؤ ؛ ٙ-٘، ص صنفدومصيف، السرجر عبج ال (

، رجر الدابق؛ خخيداف، الس ٖٕٓٓ/ٔٔ/ٙسالـ اوف اليغ.نت،اإل  العػلسة واإلمبخاشػرية، 
 . ٘ٔص

كانػف  ،ٗٛالعجد (، )مرخ(، مجمة وجيات نطخ، )الدتاليشية االمخيكية فزل مرصف  الشقيب،( ٚ)
 .ٗ٘ص ،ٕٙٓٓالثاني، 

 . ٘ٔخخيداف، السرجر الدابق، ص (ٛ)
الخئيذ الثامغ والعذخوف لمػاليات الستحجة األميخكية، ولج في بمجة استػنتػف بػالية فخجيشيا عاـ ( ٜ)

ـ درس القانػف بجامعة بخندتػف وعسل بالسحاماة، ثع انتقل إل  جامعة جػف ىػبمشد ٙ٘ٛٔ
، وكاف قج لفت ٕٜٔٔرئيدًا لمجسيػرية عاـ  بحصأالدياسية، و لسػاصمة دراستو العميا في العمػـ 

عم  درجة الجكتػراه، واشتغل  حرلاألنطار أليو بشدعتو الجيسقخاشية إل  اإلصالح االجتساعي. 
 . أنطخ:ًا لػالية نيػجيخسي قبل اف يشتخببالتجريذ ثع أصبح رئيدًا لجامعة بخندتػف، ثع حاكس

Walter Cnsuelo Langsam, the world since 1914, (New York, 1945), P. 

101. 

(
ٔٓ

عبج العديد كامل، السحافطػف الججد والسدتقبل األمخيكي، دراسات إستخاتيجية، التقخيخ  (
 . ٜٕٖ، صٕٗٓٓاإلستخاتيجي الدشػي لسجمة البياف الدعػدية لعاـ 

 ف لمػاليات الستحجة األمخيكية، جسيػري ولج في تامبيكػ في والية اليشػي ػ( الخئيذ األربعٔٔ)
، ٕٖٜٔ، وتخخج مغ كمية ايػريكا بذيادة في االقتراد في عاـ ٜٔٔٔشباط  ٙاألمخيكية في 
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ثع عسل في إذاعة رياضية حت  أصبح محيعًا في محصة " ديد مػنيد " في والية ايػا عاـ 
إل  ىػليػد، وبجأ ميشتو في التسثيل والتي استسخ فييا أكثخ  ٖٜٚٔ، ثع سافخ في عاـ  ٖٜٙٔ
بخز عم  الداحة  ٜٗٙٔ( فيمسًا سيشسائيًا. وفي عاـ ٓ٘، شارؾ في أكثخ مغ )( عاماً ٕ٘مغ )

الدياسية، عشجما ألق  خصابًا تمفديػنيًا حساسيًا يدانج فيو مخشح الخئاسة األمخيكية عغ الحدب 
الجسيػري " باري كػلج ووتخ "، ومع أف األخيخ خدخ االنتخابات إال أف حسمتو االنتخابية أبخزت 

، ثع فاز بػالية ثانية ٜٙٙٔالرعيج الجساىيخي، لحلظ فاز بحكع والية كاليفػرنيا عاـ ريغاف عم  
دخل االنتخابات الخئاسية األمخيكية كسخشح عغ الحدب  ٜٓٛٔ، وفي عاـ ٜٓٚٔليا عاـ 

%( لسشافدة الخئيذ جيسي ٔٗ%( ضج )ٔ٘( بشدبة )ٜ٘ٛٔ-ٜٔٛٔالجسيػري وفاز لمفتخة )
(. وكاف وىػ في سغ الثالثة ٜٜٛٔ-ٜ٘ٛٔة رئاسية ثانية )كارتخ، ثع أعيج انتخابو لفتخ 

والدبعيغ مغ أكبخ الخؤسا  سشًا في البالد. أنطخ : ىيجريظ سسث وآخخوف، ريغاف الخجل 
؛ سميساف  ٙٛٔ-٘ٛٔ( ، ص صٕٜٛٔ، )بيخوت، ٔالخئيذ، الجار العخبية لمسػسػعات، ط

( ، ٕٛٓٓ، دار الخؤية، )دمذق، ٔطعبج الشبي، قخا ة في بشية الػاليات الستحجة األمخيكية، 
( ، ٜٕٓٓ، دار الشيج، )حمب، ٔ؛ فائد صالح محسػد، اشكالية الخػؼ مغ اإلسالـ، ط ٜٙص
 .ٚ٘ٔص

(
ٕٔ

بخنامج عدكخي، كاف اليجؼ مشو إحباط أي ىجـػ قج تتعخض لو الػاليات الستحجة األمخيكية أو  (
ضسغ خصة كاممة وضعيا ريغاف إحجى حميفاتيا بالرػاريخ البالدتية، وجا  ىحا البخنامج 

إلجياد االتحاد الدػفيتي في سباؽ التدمح، أدت بالفعل إل  إضعافو ثع تفككو. أنطخ : عبج 
العديد كامل، السحافطػف الججد والسدتقبل األمخيكي، دراسات إستخاتيجية " التقخيخ اإلستخاتيجي 

 . ٖٖٓ، صٕٗٓٓالدشػي لسجمة البياف الدعػدية، 
(
ٖٔ

 . ٕٕرجر الدابق، صخخيداف، الس (
(
ٔٗ

، والستتبع الحجاث رئاسة ريغاف والتصػح اليسيشي الحي ركب مػجتو عبج العاؿ، السرجر الدابق (
ال  الدمصة مختيغ متتاليتيغ ال يسكغ اف تفػتو مالحطة الشبخة الجيشية القػية لمطاىخة الخيغانية 

ػف اصػلييغ يتسدكػف االمخيكيػف سػؼ يديخوف شػااًل ورافعي الخؤوس ثانية وسػؼ يربح
بحخفية العقيجة ومغ وجية نطخىع يربحػف ىع ايزًا "مقاتميغ في سبيل هللا" وفي غسار ذلظ 
الشػع مغ الغػغا  الخصػة التي تحػؿ الجيغ ال  سالح سياسي تدتذخي االفات وتتكاثخ 
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ط الفيخوسات السسيتة ويتجروش افخاد القصيع ويثخى ثخا  فاحذًا مغ يدػشػنيع بحلظ الدػ 
السسيت وبفزل ذلظ تحػلت لعبة الجيغ في الػاليات الستحجة االمخيكية ال  نذاط مغ انذصة 
االعساؿ الكبخى، لمتفاصيل انطخ، شفيق مقار، "مغ الحي يشخخ اسذ الجيسقخاشية في امخيكا؟" 

، ٜٚٛٔحديخاف يػنيػ  ٔ( الدشة الدابعة عذخ، االثشيغ ٖٛٗمجمة الجستػر )لشجف( العجد )
 .ٕٚ-ٕٗص ص

( اخترارا  North Atlantic Treaty Organisation( مشطسة حمف شساؿ األشمدي )٘ٔ)
معاىجة شساؿ األشمدي والتي تع   عم ابشا  ٜٜٗٔ( ىي مشطسة تأسدت عاـ NATO"الشاتػ" )

. يػجج مقخ قيادة الحمف في بخوكدل عاصسة ٜٜٗٔنيداف  ٗالتػقيع عمييا في واششصغ في 
حخاسة  تاف ىسا اإلنجميدية والفخندية، والجور الخئيذ ليحا الحمف ىػلغتاف رسسي بمجيكا ولمحمف

خالؿ األزمات  حخية الجوؿ األعزا  وحسايتيا مغ خالؿ القػة العدكخية ويمعب دوره مغ
العدكخية التابع لو مسا يداىع  الدياسية، وكل الجوؿ األعزا  فيو تداىع في القػة والسعجات

دوؿ ذات عالقات مستازة بحمف الشاتػ إال  مف، ويػجج ىشاؾفي تحقيق تشطيع عدكخي ليحا الح
طخ يشلسديج مغ التفاصيل  -ػوتدس  حميف رئيذ لحمف الشات أنيا ليدت جد ا مشو بذكل رسسي

: ميجي صالح مخعي الجليسي، أثخ الحخب الكػرية وأزمة الرػاريخ الكػبية عم  دور الػاليات 
، أشخوحة دكتػراه، )غيخ مشذػرة(، معيج ٖٜٙٔ-ٜٜٗٔالستحجة األمخيكية في حمف الشاتػ 

 . ٖٕٔٓالتاريخ العخبي والتخاث العمسي لمجراسات العميا، الجامعة العخبية، بغجاد، 
(
ٔٙ

 . ٖٖٓكامل، السرجر الدابق، ص (

تخخج مغ جامعة جػف ىػبكشد يتسيد بحكا  كبيخ في مدػائل الحػخب  ٖٜٗٔمغ مػاليج نيػيػرؾ  (ٚٔ)
يتعػخض النتقػاد بػجعػة تػأثيخه عمػ  مفيػػـ الػخئيذ ريغػاف بػصػفو االتحػاد الباردة وكاف كثيػخا مػا 

بعبارة "امبخاشػرية الذػخؽ" و"مفيػـػ "محػػر الذػخ" فسفيػـػ محػػر الذػخ الػحي اشمقػو  يالدػفيت
عم  ايخاف والعخاؽ وكػريػا الذػسالية وسػػريا ىػػ مفيػػـ اخػحه جػػرج بػػش االبػغ وولفػػتيد مػغ 

ة مػػع الجشػػخاؿ االسػػخائيمي اريػػل شػػاروف وقػػج فقػػج العجيػػج مػػغ افػػخاد ابػػػيغ ييػػػدييغ لػػو روابػػط متيشػػ
عم  يج السجسػعػات الشازيػة فػي بػلشػجا. جػػف كػػلي، التػاشػب ضػج بابػل اشسػاع الػاليػات  توعائم

 .ٜٕٛ( صٕٚٓٓ، بيخوت، ٗالستحجة واسخائيل في العخاؽ، تخجسة انصػاف باسيل، ط

ج كخيدتػؿ. يذغل مشرب رئيذ مجمذ إدارة ( ىػ ابغ عخاب حخكة السحافطيغ الججد إيخفشٛٔ)
كاف ويمياـ كخيدتػؿ  ٜٜٔٔمذخوع القخف األمخيكي، الحي سشتشاوؿ ذكخه الحقًا. ومشح عاـ 
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يجعػ باستسخار إل  إسقاط نطاـ صجاـ حديغ. وساىع في نذخ كتب ومقاالت عجيجة تحت 
طخ يشسقاط الشطاـ العخاقي. عشػاف الحخب عم  العخاؽ، واستبجادية صجاـ والييسشة األمخيكية في إ

، الشاشخ دار األوائل ٔمػفق صادؽ العصار، السحافطػف الججد والحمع اإلمبخاشػري، ط: 
 .ٙ٘ٔص( ، ٕٚٓٓ)دمذق، 

إيخفشغ كخيدتػؿ : أمخيكي مغ السحافطيغ الججد، عسل مجيخ تحخيخ لسجمة " كػنتخي " لمفتخة ( ٜٔ)
-ٖٜ٘ٔسيشجر، وتخأس تحخيخىا . وأسذ مجمة " انكاونتخ " مع ستيفغ ٕٜ٘ٔ-ٜٚٗٔ
. أسذ مجمتي " السرمحة العامة " ثع " السرمحة القػمية األول  " مع دانياؿ بيل، ٜٛ٘ٔ

في صحيفة " ووؿ ستخيت جػرناؿ "، ولو  ٕٜٚٔوالثانية مع ناثاف غميدر، ويديع مشح عاـ 
سرجر الدابق، طخ : الحارثي، اليش. ٜٜٜٔكتب عجة مشيا " السحافطة الججيجة " نذخ في العاـ 

 . ٖٕٗص

(
ٕٓ

غ الججد فزال عغ دونالج ي، البج مغ االشارة ال  اف ىبال  السحافطخخيداف، السرجر الدابق (
 The Deathرامدفيمج وابخاىاـ ارميتاج وكػنجاليدارايذ قج اشمق عمييع لػبي السػت )

Lobbyفطة عم  ( واف ما يسيد عسل ىبال  عغ ادارة الخئيذ الدابق بيل كميشتػف ىػ السحا
ديسػمة دولة الييػد في اسخائيل، ابخاىيع عبج الصالب الدامخائي، الػضع الدياسي في العخاؽ 

 .ٖٓٗ-ٜٖٖ( ص صٖٕٔٓ، دار امشة لمتػزيع والشذخ، )عساف، ٕٓٔٓ-ٜ٘ٗٔبيغ 

   (
ٕٔ

 سػريا تجاه األمخيكية الخارجية الدياسة عم  الججد غيالسحافط تأثيخ ، الرػاؼ غازي  مشترخ(
 كمية ،( مشذػرة غيخ) ماجدتيخ رسالة ، ٜٕٓٓ-ٕٔٓٓ أيمػؿ/  سبتسبخ ٔٔ حجاثأ بعج ما

تيار يجيا أبػ درغاـ، ؛  ل ٖٙ-ٚٔص ص ، ٖٕٔٓ ، األوسط الذخؽ  جامعة ، والعمـػ اآلداب
"السحافطػف الججد" أّسدو الييػدي ليػشتخاوس لإلمداؾ باإلدارة األميخكية وقخارىا، مشتجى حخكة 

 قع: فتح االنتفاضة، السػ 
http://fateh83.webgoo.us  

((
 زعيع كاف ولقج بالشسدا، ٜٛٛٔ إبخيل/ نيداف ٕٓ في ولج نازي  ألساني زعيع ىػ ىتمخ أدولف ٕٕ

 ولقج الشازي، الحدب باسع والسعخوؼ( N.S.D.A.P)الػششي االشتخاكي األلساني العساؿ حدب
 مدتذار مشرب وشغل ألسانيا، مع األول  العالسية الحخب في لجيػده قجيخات وساما ىتمخ تقمج

 الدياسة أحجاث في كبيخ دور لو كاف أذ. ٜ٘ٗٔ عاـ وحت  ٖٖٜٔ عاـ مشح بألسانيا الجولة
 في ىديستو بعج ٜ٘ٗٔ عاـ انتحخ(. ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔ) الثانية العالسية الحخب وانجالع أوربا، في

http://fateh83.webgoo.us/
http://fateh83.webgoo.us/


 اثر العامل الديني في سياسة                  د. أياد الهاشمي ود.مجىل دمحم       

 
 

 

 

85 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 سياسة الياشسي، عمي إياد:  راجع. ىتمخ وسياسة حياة غع التفاصيل مغ لسديج. الحخب
 اآلداب، كمية ،(مشذػرة غيخ) دكتػراه أشخوحة ،ٜٖٜٔ -ٖٖٜٔ الشازية ألسانيا تجاه بخيصانيا
 الثانية العالسية الحخب مػسػعة الفالػجي، فخيج ؛ٙٙ-٘ٗص ص ، ٕٗٓٓ السػصل، جامعة
 (.ٕٙٓٓ خة،القاى) العخبي، الكتاب دار ،ٔ ط وزعسا ، قيادات

(
ٕٖ

 . ٕٓ-ٜٔالمصيف، السرجر الدابق، ص ص (
(
ٕٗ

، " السحافطػف الججد وتخسيخ بشية العشف في العالقات الجولية "، مجمة الشبأ، العجد  ( سعج سمـػ
 . ٘، صٕ٘ٓٓ، اب ٛٚ

(
ٕ٘

 . ٕالسرجر الدابق، صأبػ درغاـ،  (

(
ٕٙ

، ٔطية الججيجة والػاقعية، طىادي قبيدي، الدياسة الخارجية األمخيكية بيغ مجرستيغ : السحاف (
 . ٕٓ( ، صٕٛٓٓالجار العخبية لمعمـػ ناشخوف )بيخوت، 

أوؿ مغ استخجـ كمسة الحخب الباردة بخنارد باروخ، وىػ سياسي أمخيكي عشجما تحجث في خصبة  (ٕٚ)
إل  االوضاع بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد الدػفيتي بأنيا  ٜٚٗٔلو في نيداف 

دة(، ثع تمقف ىجا السرصمح عجد مغ الكتاب والرحفييغ لمتعبيخ عغ الحالة بيغ )حخب بار 
، مبسدة ٜ٘ٚٔ-ٜٗٔٔالسعدكخيغ. أنطخ : مػس  دمحم آؿ شػيخير، تاريخ العالع السعاصخ 

 . ٓ٘ٔ(، صٕٙٓٓمرخ مختز  لمكتاب العخاقي، )القاىخة، 
(
ٕٛ

، السرجر الدابق.  (  . ٖصسمـػ

(
ٕٜ

 . ٖالسرجر نفدو، ص (

(
ٖٓ

 . ٖٖٔمل، السرجر الدابق، صكا (

 . ٗ( عبج العاؿ، السرجر الدابق، صٖٔ)

(
ٖٕ

 . ٘السرجر نفدو، ص (

، مخكػػد ٔالدػػػداف، ط -ليبيػػا –تػػيع نبمػػػؾ، العقػبػػات والسشبػػػذوف فػػي الذػػخؽ االوسػػط، العػػخاؽ  (ٖٖ)
 .ٛٔ( صٕٔٓٓالجراسات الػحجة العخبية )بيخوت، 

(
ٖٗ

 . ٖعبج العاؿ، السرجر الدابق، ص (

(
ٖ٘

 . ٕٚٓٓمارس/ أيار  ٙ، ٕٗٙٔالعجد  -الػسط البحخيشية  صحيفة (

ـ في والية ٕٜٗٔالخئيذ التاسع والثالثيغ لمػاليات الستحجة األمخيكية. ولج عاـ  ( جيسي كارتخ:ٖٙ)
ـ، انتخب ٖٜ٘ٔجػرجيا، تخخج مغ األكاديسية البحخية وعسل في الدالح البحخي حت  عاـ 
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ـ(، وأصبح حاكسًا لػالية جػرجيا في عاـ ٜٙٙٔ-ٕٜٙٔعزػًا في مجمذ الذيػخ لمفتخة )
ـ، وبعج تػليو ىحا السشرب دخل في االنتخابات الخئاسية لمحكػمة األمخيكية، وقج حرل ٜٓٚٔ

ـ عم  أساس بخنامجو ٜٚٚٔعم  عجة نقاط ليفػز رئيدًا لمػاليات الستحجة األمخيكية عاـ 
خشح الحدب الجسيػري، وتسكغ مغ السشاصخ إلسخائيل عغ الحدب الجيسقخاشي ضج جيخالج فػرد م

اجتحاب ندبة مغ أصػات الييػد نتيجة لسػقفو الستصخؼ في تأييج إسخائيل. وقج ىـد أماـ رونالج 
ـ. ٜٓٛٔريغاف عشج تحخيخ الخىائغ األمخيكييغ السحتجديغ في الدفارة األمخيكية في شيخاف عاـ 

، ٔالعخبية لمجراسات والشذخ، طسػسػعة الدياسية، السبسدة الأنطخ : عبج الػىاب الكيالي، 
، دار ٔ؛ أياد عمي الياشسي، تاريخ العالع الججيج، ط ٖٕ-ٕٕ(، ص صٜٜٚٔ)بيخوت،  ٘ج

 . ٖٙٚ(، صٖٕٔٓالفكخ ناشخوف ومػزعػف، )عساف، 

(
ٖٚ

 . ٙعبج العاؿ، السرجر الدابق، ص (

ستاليغ والجي  بيا حكع الدعيع الدػفيتي جػزيف تسيد( وىي مجسػعة السسارسات والسبادئ التي ٖٛ)
كاف عزػًا في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الخوسي، ومغ السداىسيغ في ثػرة تذخيغ 

(، وتػل  حكع االتحاد الدػفيتي ٜٔ٘ٔ-ٜٓ٘ٔ، وأصبح وزيخًا لمجفاع )ٜٚٔٔاألوؿ / اكتػبخ 
(. أنطخ : عبج الػىاب الكيالي، مػسػعة الدياسة، السبسدة العخبية لمجراسات ٖٜ٘ٔ-ٕٜ٘ٔ)
 . ولمتفاصيل عشو أنطخ :ٜٖٔ(، صٜٜٗٔ، )بيخوت، ٖالشذخ، جو 

Vlam. adum B. the man and hiseva , Beacom press , (Boston , 1973).  

(
ٖٜ

، الجار العخبية لمعمـػ )بيخوت، ٔعساد خجوري، سخاب الدالح الشػوي العخاقي محكخات وأوىاـ، ط (
 . ٚٔ( ، صٕ٘ٓٓ

، وقج بخز دوره بعج ٜٚٔٔي روسيا بعج نجاح الثػرة البمذفية عاـ ىػ أبخز مشطخي االشتخاكية ف (ٓٗ)
نذأ صخاع حاد عم  الدمصة مع ستاليغ أد شالب تخوتدكي بثػرة  ماعشج ٕٜٗٔوفاة ليشيغ 
وبعج فقط. ، في حيغ شالب ستاليغ بتصبيق االشتخاكية ونجاحيا في روسيا مدتسخةعالسية 

. ٜٓٗٔخارج البالد، ثع اغتيل في السكديظ عاـ خدارة تخوتدكي معخكتو مع ستاليغ نفي إل  
ػي جاسع وشارؽ نافع الحسجاني، تاريخ يأنطخ : عبج الػىاب عباس القيدي وعبج الجبار عص

 . ٙٔٔ(، صٖٜٛٔػ )بغجاد،  ٔ، طٜ٘ٗٔ-ٜٗٔٔالعالع الحجيث 
((

د ـ مغ تكتل حدبي " حيخوت واألحخار "، ومغ حدبيغ ىسا السخكٖٜٚٔحدب يسيشي، أسذ عاـ  ٔٗ
الحخ والقائسة الخسسية مع مجسػعة مغ أصػؿ عسالية، تشتسي إل  حخكة أرض إسخائيل وكاف 
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اليجؼ مغ تذكيل حدب الميكػد ىػ إعصا  اليسيغ الرييػني مكانة مخمػقة في البخلساف 
ـ، ٜٚٚٔاإلسخائيمي )الكشيدت( ، وقج نجح في ذلظ حيشسا أزاح " حدب العسل " وحل محمو عاـ 

ـ، وىػ ما يداؿ مديصخًا عمييا، ٕٜٜٔ" مديصخًا عم  قيادة الكشيدت حت  عاـ وضل " الميكػد 
وتكػنت قاعجة الميكػد مغ عشاصخ متشافخة مغ األغشيا  والسيدػريغ والسحخوميغ، وتذكل في 
إغمبيتيا مغ أبشا  الصػائف الذخقية الستجنية الجخل والثقافة والسكانة االجتساعية. أنطخ : عديد 

( ، ص ٜٜٚٔ، مخكد الجراسات الفمدصيشية، )بيخوت، ٖدليل إسخائيل العاـ، طحيجر وآخخوف، 
 . ٔ٘ٔ؛ المييبي، السرجر الدابق، ص ٖٗٔ-ٔٗٔص

(
ٕٗ

 . ٕٔ-ٕٓالمصيف، السرجر الدابق، ص ص (

(
ٖٗ

 . ٘( ، صٜٜٙٔكتابات حدب التحخيخ، الحسمة األمخيكية لمقزا  عم  اإلسالـ، )د. ـ،  (

(
ٗٗ

، السرجر الدابق، ص ( لقج تسثل الجانب السحافظ مغ ذلظ التيار باليسيغ الججيج في ، ٙسمـػ
ػعة مغ القيع التي يذخؼ عمييا عمسانيػف اال اف صفة اليسيغ سجسالسيل ال  ضبط السجتسع ب

الفاشية والفػضػية معًا فالسحافطػف عم  قيع  إل السحافظ تشقمب فجأة ال  ثػرية مغ نػع اقخب 
افظ سياسيًا بل يتسايدوف عغ شخوحات التيارات السحافطة في السجتسع ال يقبمػف كل مغ ىػ مح

قائع عميو وسائج بل يخيجوف تغييخ العالع  ىػ اوربا فيع ال يخيجوف الجفاع عغ نطاـ االشيا  بسا
ا مع نسػذج حكع الحياة الجيسقخاشية في الػاليات الستحجة االمخيكية التي اعمشت يليربح متساى

يح يقػؿ "اف القيع االمخيكية الدياسية قج بانت فييا كػنيًا مغ نز صخ  ٕٕٓٓايمػؿ  ٕٓفي 
وليحا يجب اف تشتقل ال  السجتسعات واالنطسة الدياسية" مايكل ىيجسػف، "سياسات الدالـ 

احسج يػسف احسج واخخوف، احتالؿ العخاؽ  انطخ:االمخيكي في العخاؽ والذخؽ االوسط"، 
 .ٛٛ( صٕٗٓٓكد الجراسات الػحجة العخبية )بيخوت، ، مخ ٔوتجاعياتو عخبيا واقميسيًا ودوليا، ط

ىػ باحث أمخيكي وأستاذ جامعي اختز بالعمـػ )التػراتية( وباآلثار القجيسة. وقج قز  فتخة ( ٘ٗ)
باألرض السحتمة ودرس بالجامعة )العبخية( في القجس. وزار مختمف مشاشق الذخؽ األوسط. 

وأف ما يكذف عشو السبلف في ىحا الكتاب سيثيخ  ويجيج السبلف المغة العخبية والمغة العبخية،
، مدتيجفًا ٜٔٔٔدىذة واستغخاب القارئ. فيػ يعمغ وبرخاحة بأنو شخع في العسل مشح عاـ 

الػصػؿ إل  الدخ الخفي الحي مشع الجشذ البذخي مغ أف يعير بدالـ ويشعع بالخيخات الخغيجة 
، حيث عخؼ ٜٓ٘ٔقيقة ىحا الدخ حت  عاـ التي مشيا هللا لو. والسبلف لع يدتصع الشفاذ إل  ح

أف الحخوب والثػرات التي تعرف بحياة اإلنداف والفػض  التي تديصخ عم  عالسو ليدت 
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سػى نتائج مبامخة شيصانية مدتسخة. لسديج مغ التفاصيل أنطخ : -دونسا أي سبب آخخ-جسيعاً 
لشفائذ، )بيخوت، ولياـ كارؿ، احجار عم  رقعة الذصخنج، تخجسة سعيج جدائخلي، دار ا

ولعل أىع ما تعخض لو السبلف إقجامو عم  تحميل محتػيات الكتاب السقجس ومعالجة (. ٜٓٚٔ
إسخائيل(. وىشا ضيخت قجرات  لبشيػعػد والسػاثيق التي قصعيا الخب وال التػراتيةقزية )الشبػ ات 

ب أنو يدودىع السبلف العمسية في مجاؿ اختراصو األساسي. وأىسية ىحا الكتاب لمقخا  العخ 
 بسديج مغ السعخفة واإليساف بعجالة قزيتيع )قزية فمدصيغ(

(
ٗٙ

، دار الكتاب العخبي )دمذق، ٔسبتسبخ صشاعة أمخيكية، ط ٔٔىذاـ كساؿ عبج الحسيج،  (
 . ٜ٘، ص( ٕٙٓٓ

، أسبار لمجراسات والبحػث ٖ( فيج العخابي الحارثي، أمخيكا التي تعمسشا الجيسقخاشية والعجؿ، طٚٗ)
 . ٖٔٔ( ، صٕٚٓٓعالـ )السسمكة العخبية الدعػدية، واإل

ماري كالجور، الحخوب الججيجة والحخوب القجيسة تشطيع العشف في حقبة الكػنية، تخجسة حدشي  (ٛٗ)
 .ٕ٘٘( صٜٕٓٓ، دراسات عخاقية، )بغجاد، ٔزيشة، ط

ذ ؛ السذكمة الكبػخى فػي وجػو ىشتغتػػف ىػي لػئٙ-ٜ٘عبج الحسيج، السرجر الدابق، ص ص (ٜٗ)
لمعػػالع االسػػالمي دولػػة محػريػػة قػػادرة عمػػ  حفػػظ الشطػػاـ ومثمسػػا اف الػاليػػات الستحػػجة االمخيكيػػة 
كانت تحتاج االتحاد الدػفيتي لالبقا  عم  نطاـ القصبيغ الحي ساد االعػػاـ البػاردة لػحلظ يحتػاج 
سػػيشاريػ ىشتغتػػػف الػػ  عػػجو مدػػتقخ فانعػػجاـ وجػػػد دولػػة اسػػالمية محػريػػة ىػػػ اكثػػخ مػػغ مجػػخد 
مذػػكمة فػػي وجػػو نطخيتػػو النػػو يحػػذ بيذاشػػة االشػػار الشطػػخي كمػػو ولكػػغ لػػيذ ىػػحا اال عسميػػة 

 جيػسياسية كالعادة فأمغ الحزارات تبمشو الجوؿ السحػرية، لمتفاصيل انطخ:
    Samuel Huntington, the clash of civilizations and Remaking of the 

world order (New York, 1996). 

(
٘ٓ

 . ٙعاؿ، السرجر الدابق، صعبج ال (
(
٘ٔ

، ٚٗٔخالج األصػر، صػرة اإلسالـ في اإلعالـ الغخبي، مجمة الدياسة الجولية )بيخوت( ، العجد  (
 . ٖ٘ٔ، صٕٕٓٓ، كانػف الثاني / يشايخ ٖٛالدشة 

(
ٕ٘

 سبتسبخ" نذخ عم  بخنامج قشاة ٔٔحدغ إبخاىيع ، )تقخيخ( " اإلسالـ والغخب في أعقاب أحجاث  (
 بعشػاف " أول  حخوب القخف ".  الفزائية الجديخة

(
ٖ٘

 .ٚعبج العاؿ، السرجر الدابق، ص (
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احسػػج صػػجقي  :بخىػاف غميػػػف، "حػػخب الخمػػيج والسػاجيػػة االسػػتخاتيجية فػػي السشصقػػة العخبيػػة" فػػي (ٗ٘)
، مخكػػد الجراسػػات الػحػػجة ٔالػػججاني واخػػخوف، ازمػػة الخمػػيج وتػػجاعياتيا عمػػ  الػػػشغ العخبػػي، ط

 .ٜٔ( صٜٜٔٔ، العخبية، )بيخوت
 . ٚ( عبج العاؿ، السرجر الدابق، ص٘٘)
، مخكػػد دراسػػات الػحػػجة العخبيػػة، ٔخيػػخ الػػجيغ حدػػيب، العػػخاؽ مػػغ االحػػتالؿ الػػ  التحخيػػخ، ط (ٙ٘)

 .ٚٓٔ( صٕٙٓٓ)بيخوت، 

ـ حيغ اشمقو السبرخ البحخي االمخيكي  ٕٜٓٔ( الذخؽ االوسط مرصمح ضيخ لمسخة االول  عاـ ٚ٘)
( السشصقة الػاقعة بيغ اليشج وشبو جديخة العخب، والخميج ٜٗٔٔ-ٓٗٛٔالفخد ثايخ ماىاف )

العخبي يذكل مخكد ىحه السشصقة، ويذسل ىحا السرصمح الكيانات الدياسية االتية: تخكيا، 
اليػناف، قبخص، سػريا، لبشاف، العخاؽ، ايخاف، فمدصيغ، االردف، مرخ، الدػداف، ليبيا، 

بحخيغ، قصخ، دولة االمارات العخبية الستحجة. أنطخ : فػزي الدعػدية، الكػيت، اليسغ، عساف، ال
، اشخوحة دكتػراه )غيخ ٕٜ٘ٔ-ٖٛٛٔخمف شػيل، تغمغل الشفػذ االمخيكي في ايخاف 

 Encycopedia Birtannic؛  ٙٔ-٘ٔ،ص صٜٜٓٔمشذػرة(،كمية اآلداب، جامعة بغجاد،

, Vol.150 p.p.407-408 . 
 ٗٔة الذاممة األول  التي اجتاحت السشاشق السحتمة في ( تأسدت في قصاع غدة عقب االنتفاضٛ٘)

وكانت بخئاسة الذيخ أحسج إسساعيل ياسيغ. أنطخ بذار حدغ  ٜٚٛٔكانػف األوؿ / ديدسبخ 
ات اإلسالمية السعاصخة في السذخؽ العخبي، اشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة(، ك، الحخ سفيػ 

 . ٔٛ، صٕٓٓٓكمية التخبية، جامعة السػصل، 
الذيخ  لسقتلكخى األول  حاحيا  ال بسشاسبة ٜ٘ٛٔشباط  ٙٔرسسيًا في تأسيدو  مغ عغ( أعٜ٘)

الحدب وجا  االعالف عم  شكل رسالة وجييا الحدب ال  مغ اسساىع  راغب حخب احج قياديي
 . ٔٚالسرجر نفدو، ص يػسف، بالسدتزعفيغ في األرض. أنطخ :

(
ٙٓ

دتذارة األمغ القػمي حدب التعبيخ الجارج(. معاونة رئيذ الجسيػرية لذبوف االمغ القػمي )م (
سابقًا رئيدة كخسي وأستاذة جامعية لسادة العمـػ الدياسية في جامعة ستانفػرد. ومبخخًا كانت 

أنطخ: تػني بميخ وآخخوف، السحافطػف الججد، تخجسة فاضل جتكخ،  وزيخة الخارجية األمخيكية:
 . ٜٗٗ(، صٕ٘ٓٓ، مكتبة العبيكاف )الخياض، ٔط
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حدغ الحاج عمي احسج، "تغييخ الثقافة باستخجاـ الدياسة الػاليات الستحجة وتجخبة العػخاؽ" ص  (ٔٙ)
 .ٓٛ-ٜٚص 

(
ٕٙ

، بحدب رئيذ مذخوع القخف االمخيكي وليع كخيدتػؿ في ٚعبج العاؿ، السرجر الدابق، ص (
مجمذ شيادتو اماـ لجشة )الذخؽ االوسط وجشػب اسيا( التابعة لمجشة العالقات الخارجية في 

الشػاب االمخيكي فاف: "التعاليع الػىابية والسجارس الجيشية والساؿ الدعػدي شجعت الذباب 
السدمع مغ بمجاف مختمفة مغ العالع عم  الجياد وكتحخيس ضج غيخ السدمسيغ اي اتحاد 
العقيجة الػىابية قج اسيع في خمق الخاديكالية ومشاىزة الشسط االمخيكي في اجدا  كبيخة مغ 

ع اكثخ مغ اي عامل اخخ ومغ ثع ازاحة نطاـ صجاـ حديغ سيكػف خصػة ضخسة لتخفيس العال
الشفػذ الدعػدي" مشار دمحم الخشػاني "الغدو االمخيكي لمعخاؽ الجوافع واالبعاد" في دمحم اليداط 

، مخكد دراسات الػحجة العخبية ٔالسدتقبل، ط –الشتائج  -االىجاؼ -واخخوف، احتالؿ العخاؽ
 .ٔٚ-ٓٚ( ص صٕٗٓٓ)بيخوت، 

. مػػػغ قػػػخا ة تمػػػظ االسػػػتخاتيجية اف الػاليػػػات الستحػػػجة ٖٔٗالدػػػامخائي، السرػػػجر الدػػػابق، ص (ٖٙ)
االمخيكية كانت تخى في العخاؽ ذراع ميع لمدػفيت في السشصقػة العخبيػة والذػخؽ االوسػط عسػمػًا 

اد الدػػفيتي عػاـ لحلظ كاف البج اف يجخل العػخاؽ فػي دائػخة العقػبػات االمخيكيػة بعػج انييػار االتحػ
 ، لمتفاصيل عغ ذلظ االدراؾ االمخيكي انطخ:ٜٜٔٔ

The Waite H. Assiferd by frank woswer subject to central 

declassification shadow of kxecutirr order 1/652 Automatically 

downgraded at two year intervals and declassified on December 31 

Wednesday December 17m v475. 

، دار الخؤية )دمذق، ٔسميساف عبج الشبي، قخا ة في بشية الػاليات الستحجة األمخيكية، ط (ٗٙ)
 . ٖٚ( ، صٕٛٓٓ

 . ٜٓٔ-ٛٓٔ( السحدغ، السرجر الدابق، ص ص٘ٙ)

لعائمة ييػدية "اشكشازية" وقج حرل عم  شيادة  1111ولج بخنارد لػيذ في بخيصانيا عاـ( ٙٙ)
، ودبمـػ الجراسات الدامية مغ ٖٜٙٔتبة الذخؼ األول  مغ جامعة لشجف عاـ الميدانذ مع مخ 

،وقبل ٜٖٜٔ، والجكتػراه في التاريخ اإلسالمي مغ جامعة لشجف 1131جامعة باريذ عاـ 
حرػلو عم  درجة الجكتػراه بعاـ واحج، عيغ مجرسًا مداعجًا بسجرسة الجراسات الذخقية 

( تخؾ التعميع الجامعي، الحي ـٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔعالسية الثانية )واألفخيقية. وحيغ انجلعت الحخب ال
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كاف قج بجأه لتػه، ليعسل ضابصا في االستخبارات العدكخية البخيصانية، ثع عاد بعج انتيا  الحخب 
إل  مشربو كأستاذ محاضخ في جامعة لشجف، ويحىب العجيج مغ معارفو إل  أف صالتو 

  اآلف. فقج ضل مخجعًا ىامًا يدتذار في كل ما اترل بالسخابخات البخيصانية مازالت مدتسخة إل
بذبوف الذخؽ األوسط. لو عجد كبيخ مغ البحػث والكتب والسقاالت الرحفية. مغ أشيخ كتبو 
)العخب في التاريخ( وقج أعيج شبعو سبع مخات. و )ضيػر تخكيا الحجيثة( و)استشبػؿ وحزارة 

وسط( و )العخؽ والمػف في اإلسالـ( و )ييػد اإلمبخاشػرية العثسانية( و )الغخب والذخؽ األ 
اإلسالـ( والحذاشػف فخقة ثػرية في اإلسالـ وآخخ كتبو )المغة الدياسية في اإلسالـ(. عسل 

حت   -مجرسة الجراسات الذخقية واألفخيقية -لػيذ في جامعة لشجف مجرسًا في قدع التاريخ
مجة خسدة عذخ عامًا حت  انتقل إل  )وضل رئيدًا لو  ـٜٚ٘ٔتخأس ىحا القدع في أوؿ أكتػبخ 

ـ فزاًل  ٖٜٚٔقدع دراسات الذخؽ األدن  بجامعة بخندتػف بػالية نيػجخسي األمخيكية عاـ 
عغ عزػيتو الجائسة في معيج بخندتػف لمجراسات الستقجمة وىػ السعيج الحي كاف يعسل فيو 

 ـٕٜٛٔخيكية عاـ حرل لػيذ عم  الجشدية األم ألبخت إيشذتيغ صاحب الشطخية الشدبية.
وىػ اآلف أستاذ متقاعج، ولكشو مازاؿ يحتفظ بسكانتو العمسية في الجامعة، وقج أصبح عاـ 

مجيخًا مذاركًا لسعيج بحػث أنشبخج لمجراسات الييػدية ودراسات الذخؽ األدن  بسجيشة  ٜٙٛٔ
لسدمسيغ فيالديمفيا بػالية بشدمفانيا. ىحا وأشخؼ لػيذ عم  العذخات مغ الصالب العخب وا

وغيخىع. أنطخ : سعج خمف، السدتذخؽ الييػدي بخنارد لػيذ: اإلسالـ يسخ بػ "أزمة كبخى"، 
؛  http://www.alarabonlineمدتل مغ شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنت( ، السػقع : 
 ٚٔ)السجيشة السشػرة، د. ت( ، ص 1مازف مبقاني، بحػث في االستذخاؽ األمخيكي السعاصخ، ط

، 1ارد لػيذ، أيغ الخصأ التأثيخ الغخبي واستجابة السدمسيغ، تخجسة دمحم عشاني، ط؛ بخن
 . ٕٔ-ٔٔ( ، ص صٜٕٓٓ)القاىخة، 

، دار العبيكاف ٔجيكػ مػلمخ وفاىخ نيػلتد، الرخاع عم  هللا في أمخيكا، تخجسة معيغ اإلماـ، ط( ٚٙ)
 . ٜٗٔ( ، صٕٓٔٓ)السسمكة العخبية الدعػدية، 

(
ٙٛ

 . ٘ٗر الدابق، صالعصار، السرج (

زبيغشيػ بخزجيشدكي "مخاشخ مدتشقعات ما بعج الحخب" تعميق وتخجسة محسػد احسػج عػدت، مجمػة  (ٜٙ)
 .ٙ، صٕٗٓٓ( ايار/ مايػ ٖٙالحكسة )بغجاد( العجد )

 .ٗٔبخزجيشدكي، السرجر الدابق، ص (ٓٚ)
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(
ٚٔ

.ـ، د.ت(. ، مازف صالح مصبقاني، االستذخاؽ ومكانتو بيغ السحاىب الفكخية السعاصخة )د (
 . ٚص

(
ٕٚ

 . ٜٜٔالسجرس، السرجر الدابق، ص (
( سامي أحسج الدىػ، اتجاىات االستذخاؽ األمخيكي والتاريخ اإلسالمي " بخنارد لػيذ أنسػذجًا "، ٖٚ)

يقػؿ ، ٔٙٔ. ، صٕٓٔٓأشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( ، كمية التخبية، جامعة السػصل، 
ؽ اوسصية كػنيا مػازيظ قػميات واثشيات وادياف ال بخنانج لػيذ "السجتسعات الدياسية الذخ

تختقي ال  مدتػى القجرة القامة دولة عخبية اسالمية او دولة عرخية عمسانية فديبق  تشطيع 
التعاير فييا يحتاج دائسا ال  سمصة تجيخىا مغ خارج السشصقة او تصبقيا سمصة رادعة مغ 

واستقصابا ليع، سييمة عبج االنيذ، رعج قاسع  السشصقة وفي كمتا الحالتيغ تكػف الفػض  مجخالً 
ة بيغ الذخؽ اوسصية واالتجاىات الدياسة االمخيكية، مجمة بيت  صالح، "الفػض  البشا
 .ٜٓ، ص٘ٗالحكسة، بغجاد، العجد 

(
ٚٗ

سبتسبخ، مقاؿ مشذػر عم  شبكة  ٔٔرانية عبج الخحسغ السجىػف، اإلسالـ في الغخب بعج  (
  www.ann.netتخنت(. السػقع : االتراالت الجولية )االن

عبج الجبار ناجي "االسالـ والغخب حالة صخاع اـ حػار وتعاير" مجمة بيت الحكسة )بغجاد( العػجد  (٘ٚ)
 ٔ٘، صٕٚٓٓ، كانػف االوؿ ديدسبخ، ٘ٗ

 (
ٚٙ

 . ٖٔد.ت(، ص دمحم بغ عمي، الغارة عم  العالع اإلسالمي وصجاـ الحزارات، )د.ـ، (

، دار الذخوؽ ٔ( دمحم عسارة، اإلسالـ في عيػف غخبية بيغ افتخا  الجيال  وإنراؼ العمسا ، طٗ٘)
 . ٛٗ-ٚٗ( ، ص صٕ٘ٓٓ)القاىخة، 

 . ٛٗالسرجر نفدو، ص( ٘٘)

( يخى الػاعظ االنجيمي )فػلػبل( والتمفديػني السذيػر بأف معخكة )ىخمجيجوف( حقيقة مخعبة ٜٚ)
جيل الشياية ويقػؿ انشي اعتقج اف اوالدي سػؼ يعيذػف كامل حياتيع، واف  ويديج عغ جد  مغ

مغ البذخ والدسػات والسميارات وسيجمخ األرض  الكػف هللا سػؼ يتخمز مغ العالع ومغ 
ستسػت بسحخقة ىخمجيجوف. أنطخ : نعساف عبج الخزاؽ الدامخائي، أمخيكا والعخاؽ عذق دائع أـ 

 . ٕ٘(، صٕٚٓٓشذخ، )الخياض، ، العبيكاف لمٔشالؽ بائغ، ط

http://www.ann.net/
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 (
ٛٓ

، الشاشخ دار األوائل )دمذق، ٔمػفق صادؽ العصار، السحافطػف الججد والحمع اإلمبخاشػري، ط(
 . ٔ٘-ٓ٘( ، ص صٕٚٓٓ

(
ٛٔ

، دار ٔأحسج أحسج عمي الدقا، عػدة السديح السشتطخ لحخب العخاؽ بيغ الشبػ ة والدياسة، ط (
 . ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( ، ص صٕٗٓٓالكتاب العخبي )دمذق، 

( ، ٖٕٓٓ، دار الكتاب العخبي )دمذق، ٔ( زيشب عبج العديد، حخب صميبية بكل السقايدذ، طٕٛ)
 . ٚٔص

 .ٜ٘احسج، السرجر الدابق، في اليداط واخخوف، ص (ٖٛ)

 . ٛٔ-ٚٔ، ص صاحسج، السرجر الدابق( ٗٛ)
(
ٛ٘

مخكد الجراسات  تايسػثي سفج، أوروبا واإلسالـ : اليالؿ وصجاـ الحزارات، دراسات إستخاتيجية، (
 . ٕٔ، صٕٗٓٓواألبحاث اإلستخاتيجية في القاىخة، 

(
ٛٙ

؛ يدخي، دمحم، التصاوؿ  ٚٛبغ دمحم بغ عمي، الغارة عم  العالع اإلسالمي وصجاـ الحزارات، ص (
غالب بغ عمي ؛  ٘ٙ(، صٕٚٓٓ، دار اليدخ )القاىخة، ٔالغخبي عم  الثػابت اإلسالمية، ط

، ٔ، طٔاصخة ودورىا في السجتسعات ومػقف السدمع مشيا، جعػاجي، السحاىب الفكخية السع
 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛ( ، ص صٕٙٓٓالسكتبة العرخية الحىبية )ججة، 

، مخكػػػد ٔجيػػػف سػػػيسػند، "اسػػػتيجاؼ العػػػخاؽ العقػبػػػات والغػػػارات فػػػي الدياسػػػية االمخيكيػػػة"، ط (ٚٛ)
 .ٕٚ( صٖٕٓٓالجراسات الػحجة العخبية )بيخوت، 

(
ٛٛ

 . ٙٙيدخي، السرجر الدابق، ص (

(
ٜٛ

يعج مغ أبخز اإلنجيمييغ في الػاليات الستحجة األمخيكية، ومغ مجسػعة القداوسة القالئل  (
ـ في مجيشة ليشر بيخغ في والية فخجيشيا. أسذ ٖٖٜٔالسقخبيغ مغ الخئيذ بػش. ولج عاـ 

في مجيشتو كشيدة تحسل اسع شخيق تػماس السعسجانية، وبجأ بالفعل ببث بخنامج إذاعي، تحػؿ 
لظ إل  بخنامج تمفديػني يحسل اسع " ساعة اإلنجيل القجيع "، وكحلظ أسذ في بجاية عاـ بعج ذ

جامعة الحخية لتجريذ العمـػ الجيشية واالجتساعية. وعشجما سسحت الدمصات في نياية  ٜٔٚٔ
الدبعيشات باإلجياض، تحػؿ فالػيل إل  العسل الدياسي. لسديج مغ التفاصيل راجع : العصار، 

 . ٛٗابق، صالسرجر الد

(
ٜٓ

 لالشالع عم  ابخز اسباب الحخب عم  العخاؽ انطخ: . ٓ٘-ٜٗالسرجر نفدو، ص ص (
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Raymond Hinne Busch, The American invasion of Iraq causes and 

consequences spring, 2007. 

 . ٜٖالدقا، السرجر الدابق، ص( ٜٔ)
لديت السقجس، وكاف الييػد يسدحػف رأس ( وىي التي تعشي في العبخية " مذح " أي " مدح " بإٜ)

السمظ والكاىغ بالديت السقجس قبل تشريبيسا، أنطخ : عبج الفتاح عبج الخحسغ الجسل، صعػد 
 . ٜٙوسقػط االمبخاشػرية األمخيكية، مكتبة جديخة الػرد، )القاىخة، د.ت(، ص

 . ٜٙ( السرجر نفدو، صٖٜ)
(
ٜٗ

 . ٜٖالدقا، السرجر الدابق، ص (
 . ٜٗ-ٛٗاإلسالـ في عيػف. ..، ص ص( عسارة، ٜ٘)

 . ٔٚ-ٓٚ( الجسل، السرجر الدابق، ص صٜٙ)

 . ٜٙ( السرجر نفدو، صٜٚ)
 . ٔ٘-ٓ٘( السرجر نفدو، ص صٜٛ)

(
ٜٜ

فيحه العقيجة األصػلية اإلنجيمية يبمغ بيا تدعة مغ رؤسا  أمخيكا وعاشخىع الخئيذ األمخيكي  (
لجيشي بدعامة مارتغ لػثخ التي بجأت التي تعتبخ امتجادًا لحخكة اإلصالح ا)جػرج بػش( 

كاحتجاج عم  البابا الكاثػليكي ورفزت تػسط رجاؿ الكيشػت بيشيع وبيغ هللا ودعت ال  
التصبيق الحخفي لمكتاب السقجس وتفديخه دوف الخجػع ال  رجاؿ الجيغ، وبدبب ما تعخضت لو 

اضصخ البخوتدتانت لميجخة  ىحه الصائفة البخوتدتانتية مغ حخوب شائفية بيشيا وبيغ الكاثػليظ
إل  العالع الججيج فتجفقػا عم  أمخيكا بسجخد اكتذافيا وصاروا أكثخ سكانيا وتأسذ بحلظ 
السجتسع األمخيكي عم  أساس بخوتدتانتي تػراتي وتبشي جسيع العقائج التػراتية واألساشيخ 

الحي بسػجبو السحخفة التي تتحجث عغ نبػ ات تتعمق باألرض السقجسة وبالػعج السدعـػ 
استحق الييػد الريايشة استخجاع األرض السػعػدة مغ الفخات إل  الشيل )فيع يعتبخوف أرض 
كشعاف كميا مػعػدة لمدامييغ( عمسًا بأف العخب الفمدصيشييغ مغ الدامييغ مغ بشي إسساعيل 

؛ ولسديج مغ التفاصيل عغ حخكة  ٕٓعميو الدالـ. انطخ : يدخي، التصاوؿ الغخبي. ..، ص
، دار الفكخ ٔاإلصالح الجيشي البخوتدتانتي راجع : إياد عمي الياشسي، تاريخ أوروبا الحجيث، ط

 ( . ٕٓٔٓناشخوف ومػزعػف، )عساف، 

(
ٔٓٓ

 . ٜٖٔمحسػد، السرجر الدابق، ص (
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(
ٔٓٔ

دمحم الدساؾ، البعج الجيشي في الدياسة الخارجية األمخيكية، نجوة في مخكد اإلماـ الخسيشي  (
 .ٚٙ(، صٖٕٓٓ، الثقافي )بيخوت

(
ٕٔٓ

 . ٓٗالدقا، السرجر الدابق، ص (

 (. ٜٓٔ( سػرة البقخة )اآلية : ٖٓٔ)

(
ٔٓٗ

 .ٙٙبغ عمي، السرجر الدابق، ص (

كاتب أمخيكي، تخخج في جامعة كػرنيل، كميَّة بخاوف الصّبيَّة، دكتػر ولػرنذ بي بخاوف:  (٘ٓٔ)
َتَخرز في ما  بجامعة جػرج واششصغ، جخَّاح عيػف،  Hospital Residencyوبخنامج 
، َتقاعج كزابٍط في القػات الجػيَّة، ُيقّدع د. بخاوف وقَتو بيغ Refractiveالعيغ، وجخاحة 

أمخيكا، وإنجمتخا، واألردف، والسسمكة العخبية الدعػديَّة، وىػ أيًزا كاف وزيخًا ديشًيا مقَتجًرا، لجيو 
ببرة تخكيده نحػ الّجراسات الجيشية، أعاد د.بخاوف تػجيَو  دكتػراه في الالَّىػت، وفمدفة الّجيغ.
. وىػ ُمبّلف 1114ديغ هللا الحقَّ في نيداف/ أبخيل  بػصفووالتي أثسخت عغ اعتشاؽ اإلسالـ 
 فزال عغ، «God’edغػدد »، و«الػصيَّة األول  والّشيائية»كتابيغ في الجيغ السقارف، بعشػاف:

َزْت عم  جائدة أفزل روايٍة في الػاليات ، التي حا«المَّفيفة الثامشة»كتاب الّخواية األشيخ: 
 www.leveltruth.comمػقعو الخسسي: أنطخ : . 2001الستَّحجة لمعاـ 

(
ٔٓٙ

، اعمغ لػرانذ بخواف اسالمو بعج ذلظ عشجما كاف ال ٖٗبشي عامخ، السرجر الدابق، ص (
كػنو اي يبمغ بػجػد هللا عد وجل ولكشو بعج تعخضو لحادثة جعمو يبمغ بقجرة هللا عد وجل و 

هللا ىػ الخالق الحي خمق كل شي ولو القجرة عم  تدخيخ الكػف كيفسا يذا . بخنامج عقيجة اؿ 
 .ٕٚٔٓايمػؿ  ٜٔالبيت، قشاة االحػاز الفزائية، 

ٔٓٚ
( غالب بغ عمي عػاجي، السحاىب الفكخية السعاصخة ودورىا في السجتسعات ومػقف السدمع (

كثيخًا ما  .ٕٙٛ-ٕ٘ٛ( ، ص صٕٙٓٓ)ججة،  ، السكتبة العرخية الحىبيةٔ، طٔمشيا، ج
حجدت الػاليات الستحجة االمخيكية احجاث تغييخ جحري النيا  حالة الفدع االمخيكي وال  االبج 
الحي تػلج عغ الخػؼ مغ االسالـ وىحا ما بخر استيجاؼ االسالـ والسدمسيغ النيع مغ وجية 

دؿ دمحم حديغ العمياف، العخاؽ في نطخىا االكثخ رفزًا لمحوباف في مشطػمتيا الججيجة، عا
اشخوحة دكتػراه )غيخ مشذػرة( كمية التخبية  ٖٕٓٓ-ٜٓٛٔالدياسة االمخيكية السعاصخة 

 .ٖٖٔ، صٕٔٔٓجامعة السػصل، 
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(
ٔٓٛ

عبج الحسيج يػيػ، " اإلسالـ والغخب : العػائق اإلبدتيسػلػجية "، ضسغ كتاب اإلسالـ والغخب  (
( ، ص ٕٚٓٓناشخوف )بيخوت،  –ر العخبية لمعمـػ ، الشاشخ الجأنحػ عالع أفزل، ط

 . ٘ٔٔ-ٗٔٔص

(
ٜٔٓ

(، ٕٗٓٓ)الخياض،  ٔدمحم بغ شاكخ شخيف، تججيج الخصاب الجيشي بيغ التأصيل والتحخيف، ط (
 . ٖٔٔ-ٕٔٔص ص

، دار الحامػج لمشذػخ ٔدمحم عػض اليدايسة، قزايا دولية تخكة قخف مز  وحسػلة قخى اتي، ط (ٓٔٔ)
 .ٕٕٔ( صٕٚٓٓوالتػزيع، )عساف، 

 .٘ٓٔ-ٗٓٔعبج االنيذ وصالح، السرجر الدابق، ص ص (ٔٔٔ)
-ٕٜٛٔمػػغ الصخيػػف اف يفػػخد بخجيشدػػكي عبػػارات كتبيػػا الذػػاعخ اليػغدػػالفي ايػفانػػجريظ ) (ٕٔٔ)

يقػؿ فييا: "اتحكخ كع صجمت عشجما قاؿ بانو ىشأ  ٜٔٙٔ( والحائد عم  جائدة نػبل عاـ ٜ٘ٚٔ
لظ اشػػفاقًا بػػالغ العسػػق سػػيقف السغمػػػب مػػخة اخػػخى السشترػػخيغ بشرػػخىع لقػػج اشػػفقت عمػػييع بػػح

ليترجى النو صاحب حق يقاـو ويعخؼ ما يقـػ بو بيشسا السشترخ يتجاف  ليعػخؼ مػا يزػسخه لػو 
 .ٜٔالقجر" بخزجيشدكي، السرجر الدابق، ص


