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 الحرب األيديولوجية

 صالح بن عبدالرحمن الحصين

 2341،  شعبان  12 تاريخ النشر 

 

 بببةل ع مل مللببةارهة-، وتببر   رهبب هة كرببا كببةع ى الببة  مببد التالببا قببا اتببحم كة ببحم ا تت ة ببة 1141هبب ا امللةلببحم م  بب    -رمحببا اه- املؤلبب  )كتبب 
ال ضببا اللببا  قببا يفل لببا م ق اضببا  ببهوا  عببها قببا هبب ا امللةلببحم، وى بب   ع ا تت ة ببة   بب  ت ببا الرهبب ، وهبب  قببةا اقببوالا ال تبب  و   -اك ة بب حم

كمببة ت كببا اوع تأ بب   و -رمحببا اه– تبباو ة بوببهاحملللببحم قببا قلببةارهة اك ة بب حم  ببهوا  عببها، وهبب    تببؤمل   مببد قلببهات حم امللببة ،  لببه ر   رهبب  امللببة  
 ته ورا  ضما قمخلة   حبةث قؤمت   مم ( هر الثةر  امللتل    مد امللت هاا  و ى ف  و اضة ا،  ةصحم  ع ا تت ة ة  

ال ددر  ن دد  "التددس يددف(م  (فددا بعدد  )ال ددر  ادي يولوة(دد   بدد إ النددذن اددرب ال ددر  

ات واض   ال ت تفل التأويدل ند  وظهرت  س صورتها الباردة والساخن  بتصري  "اإلراا 

 ،  وبعد  ال ادان الريدف(  اندا قبل ن د ن  الس(اي((  والعسدرري(  ورةداا الرردر اليدرب((

 ن  الزن . نق ي وذلك ننر نا يزي  ن  

يددررت(ر ف ددا شددفاا ادو سددس "ولددس  ددذ "  ددور ايه(ددار الشدد(ون(  اشددتهر تصددري  
1

Willy Claes   )ب  وا اإليذم ن ل الش(ون(  ند وا  ل يدر  )شدرق(غ ويرب(دغ  وبد إت تسدف

 خضر" بع  إن يا  ن  الوةود الع و ادففر )الش(ون(   "الع و اد اإليذم

نتخصص   س ال رايات االيترات(ا(  نا   إلفاي(  وةاء  س
2
: 

 ددس ال ق(قدد  تبدد يل العدد و بعدد و بخددر  رددرة تب ددورت  ددس إشددهر نعدد ودة، الن الزفددا العراقددس "

الشد(ون(  فد  يدقوو الد وا ،  نر ولرد  ذلدك لد(  ادو السدب  ادصدلن   الرويم نال  س ارا اد

اندر   (سدنار خدذا  دان   .... فسدار )االتادابب إ ف ا الناتو  س الب ث ند  ايدترات(ا(  ة يد ة ال

الفتس ط الشر   أن    س الرب( او ارب ادزن  
3
اإلسالم  ن إ" : دس ندمتفر يدرل التادارة ال ول(د  

"لر  التوا ق ن   ذلك فاصل ،البع  خرا ال ها  ..."او الع و الا ي  إو الع و القادم العربي
4
    

يقل ال  تور ن ف  السفا و 
5
 س ننت ى الشمون ادنن(د  ال ول(د   دس ن(دويخ ندام إيغ )) :

م ر   ديك تش(نس وزيدر ال در  ادنريردس  دس نهد  بدوش اد  شعار"اإليدذم العد و 2992

   .الب يل"

ة(ناددرت(  دنددا رسدد(  نا دد  النددوا  ادنريرددس بن ذا  ي(ددون  2994 ددس نددام إيددغ و

 . إاـ   الفا   الل  وض  اليترات(ا(   ان   لف ارب  "التول(تاري  اإليذن( "

                                  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Claesمل اه قا املوم قة   ا اجلر ا  كالس  رظ   1
2 Blätter für deutsche und internationale Politik 
 1991رب ا  ة   3
 1119( ص الشرق األوسطتصورات خاطئة عن ) Mittelöstliche Fehlwahrnehmungen قلةلحم: ،1991 ة   11شه   اللةار م وهاال 4
يف   ر اع "اإل ال  املوةص  بني  9119ال ما،  ة   -م قمخص ورتتا "اور اإل ال  م ق اعهحم اإل ةء  إىل اإل ال " اليت  لل   م قؤمت  رابطحم الوةا اإل الق  املروله بلروةء 5

 ى احم التو   واإل ةء  لمهاا"

http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes
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لقاسدد  ادن دد  لقددوات ف ددا الددر  شدديل ننصدد  ا John Galvin ةددون  ال(رددانالانددراا 

2991يوي(دو فتد   2991ينداير نندر  NATO's Supreme Allied Commanderادو سس 
6
، 

ن  اآل اق الفستقب (  ل   ا: "لق  رب نا ال ر  الباردة، واهندا ةاء  س بع  تصري ات لغ 

 فدا ذ در د. ن فد   اليدغ صدرا  الفاابهد  الرب(درة ند  اإليدذم" القد ي ي   يعود الل  الصدرا  

السفا 
7
 

 وإخ(را  ق  يف  العال  تصري  الرس(  ادنريرس السدابق، بدوش الصدي(ر، وادو يصدا

 ادي يولوة(  ل قرن ال اد  والعشري "ال ر  فروبغ ض  اإليذم بأيها "

تم دد  فق(قدد  "ال ددر  نتعدد دة النصددوأ إنددذب ال تعدد و إن ترددون يترددا ندد  تصددري ات 

إصدع ة نخت رد  ، تد  ذلدك ن د  ند  الب ايد  تد  الدربط بد(  اإليدذم واإلرادا وادي يولوة( "، 

   ينتصا العق  ادخ(ر ن  القرن الفاضس فت   ايدم إوروبدا   ن نون  بزخ  النذنس ااسل،

و ايدم  For the Sake of Allah  هدا تشداا  الرد(   الوقداسقس ند  اإلرادا  " دس يدب(ل  " 

 Jihad in Americaإنريرا   ها تشاا  الر(   الوقاسقس "الاهاد  س إنريرا" 

 ( :اآلتالصري    االقتبايات ،نا ذ ر ونفا يعض 

راددا  نصددح   ندد  يددبتفبر إن نصددح   ال ددر  ن دد  اإل"إ دد ت لاندد  ال دداد  نشددر 

 ض  االيذم" تأ ( ا إي يولوة(ا إ بر :نادة تسف(تغ ل( وى، وإوصم بإنض ل

"The September 11 Commission stressed that the term war on terrorism 

was misleading and recommended that it should be renamed to place greater 

ideological emphasis against Islam"
8
 

وإنا الانراا ويس س  ذر 
9
إن فر  الواليدات الفت د ة ضد  اإلرادا   ايدم  : ق  قاا 

   "فربا ن   اإليذم"

General Wesley Clark, said that the US war against terrorism "was a war 

over Islam"10
 

ف(ث يدرى إن  David Stratmanيرسر ال ا   لهرب ال ر  ادي يولوة(  دير(  يتارتفان 

 س الس(حرة ن   إرض اإليذم ف(دث  له قادة الير  يعتق ون إن اإليذم او الفاي  ال ق(قس 

                                  
  http://en.wikipedia.org/wiki/John_Galvin_(general)ملزاه قوم قة   ا اجلر ا  كةل الا  رظ   6
  مه القمةك "اور اإل ال  م ق اعهحم اإل ةء  إىل اإل ال " 7
 Jihad's New Heartlands: Why The West Has Failed To Contain Islamic بور اع   Gabriel G. Tabaraniكتةب    رظ   8

Fundamentalism (p386) 
 
هميل اط   ة  اجلر ا  ا ق اك  املتلة ه وال   تةا  مم حم ت   التاةل  م ى ب ك      وال    ةض املرة قحم  مد رئة حم ال  اة  املتاه   ا احلزب ال كالرك ه   واقم  9

 : مد ال ابط Wikipediaامل    حم ال تم حم قزاها قا املوم قة  م  رظ   - 9111
 http://en.wikipedia.org/wiki/Wesley_Clark 

 Jihad's New Heartlands: Why The West Has Failed To Contain Islamicبور اع    Gabriel G. Tabarani رظ   كتةب  10
Fundamentalism (p386) لةبمحم قا كالرك م ب رةق  واملBBC World's Hardtalk  قلةلحم  املهةر ال هة م 2001 10- 29بتةراخWhy The West 

Lost The Ideological War Vs Muslims 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Galvin_(general)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wesley_Clark
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" اإليددذم الس(ايددس يقددوا:
11
 Political Islamينايدد  تفانددا افت(ددا  قددادة إنريرددا لعدد و  

perfectly suits the needs of America's rulers for an enemy  الن البقدا  التدس يف رهدا

يددترات(ا(   ددس ااوق اد ثددر اددس الفندد ، ددس الشددرق ادويددط و ددس بيدد(ا الويددح  ،الفسدد فون

الفت دد ة ادنرير(دد  ال يفرنهددا قددط تبريريددزو اددرب الفندداوق قبددل القنددا  الن الواليددات  العددال ...

، بددأن الفسدد ف(  نتحر ددون  ددس فاةدد  لفثددل اددرا اليددزو النددا ديهدد   الشددع  ادنريرددس البتدد اء 

 the US could never justify attacking these ة د  ال ريد  لهد ، إو ليدرض خحدرون

nations without first convincing Americans that Muslims need either to be 

liberatedor  -dangerous terroristsattacked because they are  ."
12

، ق  يقوا: "تصوير 

اإليددذم ن دد  إيددغ العدد و يخدد م دور اليددراس(ل  ابهدد  نتق ندد  لييددتعفار اليربددس  ددس الشددرق 

نسد( س -راث يهدود ادويط، وبناء ن   ارا الس(ناريو  الفس( (ون وال(هود الري  يافعهد  تد

Judeo-Christian  )ن نوون ل ن  ال ول  ال(هودي  التدس تقدوم  ،نشتر  يه ل  لتن (  الفس ف

" (  الفتحر (الفس فض   savage ethnic cleansing التحه(ر العرقس الوفشسن   
13
 

 س اليدر ، والدر   "الفوروث الثقا س"إنا ال  تور نراد او فان  (رسر ارا ال ا   بأيغ 

نفا يعندس تادررب  ظل ف(ا  س ققا   الير  فت  بع  إن خا ن(زان ال ي  وي(حرت الع فاي( ،

يقددوا الدد  تور  إنددر وددارو، إو رد  عددل ل دد ث، ناددرد لدد( إيددغ  ددس نفددق الثقا دد  اليرب(دد  و

او فان
14
  : 

بشدرل   دس ... بعد م التسدان  ادورإنرير(د "ل  يرون ن  الع ا اتهام الثقا   اإلنبريال(د  

إ ثر النا  ايتنارة ااتفاندا اةتفان(دا  يُظهرتااب ادديان ونظاار الت ي ، بل ن   العر   ق  

، و س الواق  يستح(  الفرء  دس إوروبدا إو Theosophyببع  ادديان،  البوذي  والث(ويو (  

إو يفدار  يد ر الهندود  ،الدر  ينتفدس لدغ الروفدس الهند   فرشد الالواليات الفت د ة إن يتبد  

فا يتعدارض ند  العفدل نل(  ادنر ال فر الشانايس دون خحر إن يرق  نف غ إو ف(اتغ، والفا 

،  اإليذم او الد ي  الوف(د  الدر  "اإليذم"او ال ي  ارا إو الفميس  الس(اي( ... الال الذا  ان 

ال يشف غ التياضس ال ح(ا إو التسان "
15
. 

إصدب م الدايد  اإليدذم ةدزءا  ال يتادزإ ند  العق (د  بقولدغ: " ق  يم   قبدات ادرا الفوقدا

"ادوروب( 
16
 

ويضدد(ا تأ (دد ا لهددرب ال ق(قدد : "يدد(رون وافددا  خح(ددرا  إن يعتقدد  إن الددرو  الصدد (ب(  قدد  

تذشم"
17

..." ال(وم، ق  ال يرون البابا او ن  ي نو ل  ف   ض  اإليدذم، ولرد  )الد نوة ضد  

                                  
 واولحم.بلله ببببببب"اإل ال  الق ة  " م لأحم الأ ب: اإل ال  ال   اوتله قوترل ا  را حيكم الهئ ع الق ة  حم قا احل ة ،  و  ع اإل ال  ااا  11
ط:  مد ال اب David Stratmanلمكةت   Inventing the Enemyقلةلحم  12

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/Article_10445.shtml 
 David Stratmanلمكةت   Inventing the Enemyقلةلحم 13
 1991 ة    Amana publications, Marylandط وحم   Islam 2000م كتةاا   14
 91ص  Islam 2000ه  مةع،  15
 99امل عا القةبا ص  16
 41امل عا القةبا ص  17

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/Article_10445.shtml
http://www.axisoflogic.com/artman/publish/Article_10445.shtml
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دند  بدادن  الفت د ة فد(  يد نو اللد  التد خل لردرض فظدر اإليذم فق(ق   ترون ن  نا   ا

 يذ  ن   دول  نس ف  اس ) س واقعها  ض (  ل ع وان...

لوةد ت  لسدح هاصي(ر خ ش  ف اثإب ولووالذا يبرت يور النر  ادوروب(  )العان   

يفردد  ايددت ناتب وتوظ(رددغ  ددس إ  وقددم، واددرا  ندد اء لييددذم البراقدد ت ددم الحبقدد  الرق(قدد  

بالضبط نا ي  ث  س إوروبا  س العشري  ين  الفاض( "
18
 

ن د  يدب(ل  ،يفر  إن يورد اآلتسالواق  التحب(قس شواا  ون  ارا ن  الااي  النظر ، 

 التفث(ل:

 ان الع اء لييذم الف ور الرس(سس  (فا إدخل ن  تع يذت ن د  الفهدام ادنن(د  ل  دا 

 2999وةددرى تثب(تددغ  ددس قفدد  واشددنح  نددام  2994اا ادو سددس ننددر قفدد  برو سددل نددام شددف

ورا ددق ذلددك تعدد يل  انددل لصدد(اي  الفهددام ادنن(دد  ن دد  نسددتوى الا(ددوش الوون(دد   ددس الدد وا 

 ادنضاء. 

صدورب الدرس(  نصدوأ دين(د ، يُ را  (وة  دا   نستف  ن  اإليفدان بإنا بخصوأ إنري

الرردر الد ينس الفتحدرل، نعتقد ات بعد  إن إشدار اللد   -بقولدغ ادنريرس اديبق ة(فس  ارتر  

وايتقدل تدأق(ر نعتقد ات ادرب الحاسرد  الد  ي(ايدات اإلدارة االنرير(د  "والفتنانس،  دس إنريردا: 

لدد ى  -ت ق(ددق اددرب الفعتقدد ات يعتبرنسددصول(  شخصدد(   : "ذ ددر بددأن، و"بصددورة تدد نو ل ق ددق

ندد  إبددرز إةندد ة الفددمنن(  بهددرب " :، وإضددال بددأن"ال بدد  لهدد  ندد  الو دداء بهددا -الفددمنن(  بهددا

، والدد نوة ل(أخددر ال(هددود ةف(دد  ضدد  اإليددذمالفعتقدد ات الدد نوة ل  ددر   ددس الشددرق ادويددط 

"ادرض الفق ي  ويحردوا ي(را 
19
 

 ددس ت خ(صددهفا ل خحددوو الرس(سدد(   Jonathan Clarke & Stefan Halperويصددورب 

لترر(ر الف ا ظ(  الا د،  س قذق  إنور
20
: 

 ق الس(ايس او ند ى االنتقاد الفبنس ن   إيا  دينس؛ إن الفق(ا  الص (  ل خُ  .2

 الريب  والعزم  س نرا    الخ(ر )الر  يفث ويغ  ل شر.

الد وا ادو القدوة العسدرري  عتف  ن (غ العذقدات بد(  التأ (  ن   إن نا يا  إن تُ  .1

 والعزيف  ن   ايتعفالها.

التر (ددز  ددس الب ايدد  ن دد  الشددرق ادويددط واإليددذم العددالفس  ته يدد  لفصددال   .4

 إنريرا  س الخار .

يتدددردد داسفدددا وبصدددورة ن  ددد  ن رتدددغ ل نظدددر ن ددد  إلسدددن  الس(ايددد((  وااليدددترات(ا((  

ضد  الشد(ون( ،  ع (ندا إن يسدتعفل  والف   (  ادنريران وادورب(( : "رب ندا ال در  البداردة

 اإليترات(ا(  يرسها والترت(رات يرسها  س ال ر  ض  اإليذم". 

                                  
 41امل عا القةبا ص  18
 111- 114ص  Jimmy Carter" لم ئ س ا ق اك  اك  ا Our Endangered Values: America's Moral Crisis رظ  كتةب " 19
 Stefan Halper & Jonathan Clarke لمكةت ني  America Alone: The Neo-Conservatives and the Global Orderكتةب    رظ  20
 14ص 
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ند  يفداذ  الترت(ردات التدس ايدتخ نها اليدر  ضد  الشد(ون(   دس ال در  البداردة يشداو 

21ننظف  "ةذديدو"
GLADIO  التدس إيشدأتها الفخدابرات ادنرير(د  واإليا (زيد ، ف(دث  ايدم

 ريسا وب ا(را واليحال(ا وتنسبها ل (ساري(  بقص  ي   تعاوا الندا  ند   تقوم بترا(رات  س

ير د  ايتظدار  ادفزا  ال(ساري  فت  ال تصل الل  ال رد ، وند  إ ظد  ادرب النشداوات ترا(در

شخصدا وةدر   ث(درون  91ف(دث قتدل  2991ال رة  الثاي(   س ن ح  قحار روندا  دس ندام 

ال(سداري  "ادلويد  ال فدراء" و ايدم النت(اد  ند م ويس  الترا(ر  س ذلك الوقم الل  الفنظف  

وصوا ال ز  ال(سار  ل  ر ، ولر  بع  ايتهداء ال در  البداردة صد ر تقريدر برلفدان روندا 

يرشددا إن العف (دد  تفددم ب(دد  الفخددابرات ادنرير(دد  بالتعدداون ندد  نناصددر ندد  الفخددابرات 

اإليحال( 
22
. 

فربغ الباردة ض  اإليذم ن   يب(ل ونثل ذلك تفانا  ايتخ م الير  الوياسل يرسها  س 

 :الفثاا

1111الصددادر نددام   Europol annual report"يوروبددوا"  الددـ إفصدد  تقريددر
23
 - 

الهاوندات اإلرااب(د  إفصد   - EU Terrorism Situation and Trend Report بعندوان بدـ

 ،ل فسد ف(  ميسدب  قدط ةوافد  ، ننهدا 399 ب يدم ) 1112ض  دوا اإلت اد ادوربس  س نام 

 11يسدبم لذيرصدال((  و 313 دس إلفاي(دا، و اتقحار ف(  إته  شابان لبناي(ان بف اول  ترا(ر

ل (ساري(  والباقس ل (ف(ن(( ، وق  فو   الشدابان وفرد  ن (هفدا بالسدا ، ولرد  لردم النظدر إن 

ادو الدر  ادلفاي(د  وإيدغ  إيدغ نف(دل ل فخدابراتإف افا ل  ينرر  س فقغ ال ر ، وتبد(   (فدا بعد  

 النادة الف ا ف .نفا إوة  ورو الشا  اآلخر، 

ن ف  نثفان ن فد  نفل الفخابرات ادنرير(  ف(  إيرت الشا  الصونالس  ،نثل ذلك

م بف اولدد  الترا(ددر  ددس نرددان نددام  ددو رت لددغ السددر  وإنحتددغ الفدداا 1119نددام نانددا   29)

.الرااب(  فا  فاوا الق(ام بعف (  ظهر إن شابا  نسوالفترارات، لرس تُ 
24
   

ف(ث ا(أت الظدرول لشدا  با سدتايس  1122ونثل نفل الفخابرات ادنرير(   س نام 

نترادرات ووداسرة التفويل الفالس وا(أت لدغ وإنحتغ  Rezwan Ferdaus)رضوان  ردو   

                                  
 Nato's secret armies: Operation Gladio andم كتةبا  Dr. Daniele Ganserاملؤرخ الق اق   الوةا و  تالل ا ذلك م كتةب  رظ 21

Terrorism in Western Europe   امل    حم ال تم حم و رظWikipedia  يف   ر اعOperation Gladio    
, 

 Dr. Danieleلممؤرخ    Nato's secret armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe  رظ  22
Ganser 

23 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/tesat2007.pdf       1919و ة   9112والتالةرا  لوة 
 : مد ال ابط Europol Report: All Terrorists are Muslims, Except the 99.6% that Aren’t رظ  ااضة قلةلحم و 

europe/-in-http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism 
  مد ال ابط:November 26, 2010  (The Seattle Times) صا الحم اللا  اكق اك حم ال ئ قحم  مد    ا املثة   رظ  24 

http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2013534343_apusportlandcarbombplot.html 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/tesat2007.pdf
http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/
http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2013534343_apusportlandcarbombplot.html
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بقصدد  الظهددار إن نسدد فا  فدداوا الق(ددام بعف (دد   ،ذات ت ردد  ندد  بعدد  وتسدده(ذت زاسردد )اددواة  

الرااب( 
25
  . 

و فددا  ددس  ددل  -وبعضددها بقددس  ددس وددس الرتفددان  ،تعدد دة بعضددها ا تضدد  ددس قصدد  ن 

 Encyclopedia البريحاي(د  الفويدون العف (ات اإلرااب(  التس تقوم بها ال روندات وتسدف(ها 

Britannica بـ “Establishment Terrorism”  ، )إن الير   س فربدغ البداردة ضد  الشد(ون 

إو بع  ذلك ض  اإليذم،  ان ال يأبغ إن يرون ن  ب(  ضد اياب  دس نف (اتدغ اإلرااب(د  إبريداء 

 ل  يرويوا إا ا ا  بالرات، بل  ان ال يأبغ إن يرون نثل امالء الض ايا ن  نواون(غ.

الريداا  1112 دس بخدر ندام يفوذ  لهرب العف (دات اإلرااب(د  ال رون(د  التدس ايرشدرم  

 ظددرول اللدد  رةدداا الرددويار  و بددار الصدد ر((  بدد اخ ها برتوريددوم وبدداء الافددرة الخب(ثدد 

Anthrax   ورياسل ت فل ادرب الر فدات: "الفدوت دنريردا، الفدوت إليدراس(ل،   إ بدر"، ولد

يعرل الس(اي(ون وخاص  رةاا اإلدارة والف   ون الص ر(ون والرتا  الر ل واد  ي دررون 

، وإيهددد  فدددازوا السدددذ  الب(ولدددوةس وبددد إو "اإلراددداب((  الفسددد ف( "الشدددع  ادنريردددس نددد  

 .ايتخ انغ

ودخل الرن   ل ب(م  س إنريرا وش م التحع(فات ض  الوباء، لفد ة إ ثدر ند  شدهر، 

خب(درة السدذ   Dr. Barbara Hatch Rosenberg"باربرا روزنبدر "  ال  تورة فت   شرم

م داخل الظرول نص رب نعانل الاد(  ادنريردس  خفد ت الضدا ، الب(ولوةس إن البرتوريو

ارا،  ايم اإلدارة ادنرير(  بدذ شدك ن د     تر  "روزنبر " اس إوا ن  ا تشاوبالحب  ل

 نعر   برلك ن  إوا يوم. 

لفداذا خد نتنا فرونتندا  ندنه  قفاس  ن (ون نواو  إنريرس، لد  يسدأا وافد ون  ب(  قذ 

ال يفقراو( ، ويف م بالرند  وت ان(اتدغ إن تد خل  دل ب(دم، وبتزي(دا فق(قد  الواقعد  وادس 

 تعر ها ن  إوا يوم، الن ل  تر  الفتورو   (ها. 

دددالي   ددس نعاندددل الادد(  ادنريردددس   " بددرو ، إ ، إيردددر "ولدد  توةدددغ التهفدد  ريدددف(ا  اللدد  العم

Bruce Edwards Ivins  1119نددام  الال  ددس إيسددح 
26
وبعدد  إن نددات الفددته  بأيددبو ، ، 

 وبالحب  الف(م ال يستح(  إن يرش  يرا ، وال يرر  الخبر الزاسا ننغ. 

 س ال ر  ن  الش(ون(  نن  توازن القوى والردز  ند  يشدو  فدر  يوويد  إن تت دوا 

والن  ادت  س ننايبت(  اقنت( ، إنا  (فا يتع دق ب در  اليدر  ند   ،ال ر  الباردة الل  ياخن 

ال ر  ن  قبل الت اد ن  إربعد(  دولد  ضد   1112اإليذم  ران ادنر إيسر، وشنم  س نام 

دول  نس ف   ق(رة وضع(ر  ظ م ت م ال صار االقتصاد  والس(ايس واإلنذنس  ترة ل(سم 

                                  
 : مد ال ابط وذلك September 29, 2011  (Los Angeles Times)صا الحم اللا  اكق اك حم ال ئ قحم  مد    ا املثة   رظ   25

20110929-plot-capitol-na-http://articles.latimes.com/2011/sep/29/nation/la 
 مد    ا املثة  ر  ا ك تةميز:  ، رظ  وكة   اكر ةء واللا  اكق اك حم ال ئ قحم 26

http://www.nytimes.com/2010/02/20/us/20anthrax.html?pagewanted=all 

http://articles.latimes.com/2011/sep/29/nation/la-na-capitol-plot-20110929
http://articles.latimes.com/2011/sep/29/nation/la-na-capitol-plot-20110929
http://www.nytimes.com/2010/02/20/us/20anthrax.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2010/02/20/us/20anthrax.html?pagewanted=all
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نشر ن  يبتفبر، وظهر بع  ذلك ن  وقداسق قص(رة، ُشنم ارب ال ر  بفبرر فادث ال اد  

البنتاةون إيها  ان يخحط لها قبل ذلك بأ ثر ن  ينت( 
27
  . 

ال د  ادو د   "نر دز اإليدذمإيهدا "ن  الحب(عس إن يرون ل فف ر  العرب(  السعودي  ب ر   

ن  ارب ال ر  وإن تار  الفف ر  نواةه  ويداس ها وترت(راتهدا باإلضدا   اللد  ويداسل ة يد ة 

يررر الير  ال در  دس ايدتخ انها ضد  االت داد السدو ((تس  فدا صدرفم يصدوأ "تقريدر  ل 

 ال ان  ادنرير(  ل ت ق(ق  س فادث ال اد  نشر ن  يبتفبر" 

وضددعم الفميسددات الخ(ريدد  السددعودي  قدد  م 2991 ايددم اإلدارة ادنرير(دد  ننددر نددام 

ئ ن (هدا بالضديط ن د  ت م الفراقبد  ال ق(قد  "التاسد " بي(د  ال صدوا ن د  نع وندات تترد

فتد  تداريخ  ، وبدالري  ند  ايدتفرار ادرب الاهدودالفف ر  لت اد(  يشداوها اإليداقس والد نو 

ام ت دك ت صل ن   إ  نع ونات تتردئ ن (هدا  دس اتهدم الال إيها ل   1113ص ور التقرير  س نام 

ولردد  ذلددك لدد  يفندد  اإلدارة ادنرير(دد  ندد  ةهددود الضدديط ن دد   الفميسددات بالصدد   باإلراددا 

 الفف ر  لت ا(  يشاوها اإليسايس.

ن دد  فددادث ال دداد  نشددر ندد  يددبتفبر قذقددون يددان  فتدد   ايددم شاشددات  لدد  يفدد  

الت رزيددون  ددس إنريرددا و ددس العددال  تفت ددئ بالصددور الران دد  دن(ددر بخددار  وندد يان بخددار  

عال  الخبر بأن اإلدارة ادنرير(  تعر م ن   اوي  شخصد(  الح(اري  السعودي( ، وتشر  ال

ن  الح(اري  الخاور(  ول  يمقر ن   ريوخ ارب الرررة  س شعور العال  إيغ ُندرل  (فدا بعد  

بفدد ة، و ددان النددادر ندد   ال ددادثإن ندد يان بخددار  ال يددزاا ف(ددا وإن إن(ددر بخددار  نددات قبددل 

(ّد  ورتغ ن   شاش  الت رزيون  دان قد  يُ النا  ن  نرل إن ن يان بخار  قبل إن يظهر ص

 ول  يفر  دف  االتصاا بغ ول  يتفر  ن   ض  الررب .

فدد  ر  ندد  إيددر  الويدداسل التددس اُيددتعف م  ددس ال ددر  البدداردة ضدد  الفف ردد  تحب(ددق في  

إن إيددهل وريقدد  لهزيفدد  ندد و ، إن تاع ددغ يسددتعفل يددذفغ االيددترات(اس الصدد(نس القاس دد : "

 ".  س إخحاء ن نرة لقوتغض  يرسغ وإن توروغ  

الفف رد  بدأن ت اد  يشداوها اإليسدايس  د  ن   يب(ل الفثاا: بع  إن يا م إنريرا  س  

 ددس إن يشدتر  نسددصوا يددعود   1113إقنعتهدا  ددس ينداير  ،اإليداقس والدد نو  خدار  الفف ردد 

يت  ث باي  الفف ر  ن  نسصوا ن  إ بدر إنضداء اإلدارة ادنرير(د   دس نقد  ندمتفر صد رس 

 نان  (غ ن   العال  بالصوت والصورة إن ن دا ن  الفرات  السعودي  الخ(ري   س الخدار  يع

ت ن  اإلراا ، ويتق نان نتضانن(  بالح   ن  ادن  الفت د ة لتصدن(ا ت دك الفراتد  دانفد  

ليراا 
28
 ظال . ري  إيغ و    ،ووب(عس إن ال تتردد ادن  الفت  ة  س الةاب  ارا الح   ،

                                  
يف  ا م  ضه ققةر ىك قتهم الوهواين،  ( اخل..ق ق تني عةقوة ، قالك اا، كتةبشخص قا رعة  ك جن س، ا ةذ   191 رظ   طةب املثلالني ا ق اك ني )قة ازاه  مد  27

A Statement of Conscience: Not in Our Name   مد ال ابط : 
1_163.htmhttp://www.healingearthresources.com/site/epage/893 

 
الةر  القو ااحم برق اكة،  رظ  ال ابط: "ق مللحم" وقت     لالطالمل الوة  م ق تا الق وت لد كممة  ه ا املؤمت  اللاال  قره ر  ىىت حلظحم يف ا  ه ا امللة  28

www.saudiembassy.net/files/PDF/Newsletter_JointPressConference_Jan04.pdf 

http://www.healingearthresources.com/site/epage/8931_163.htm
http://www.healingearthresources.com/site/epage/8931_163.htm
http://www.saudiembassy.net/files/PDF/Newsletter_JointPressConference_Jan04.pdf
http://www.saudiembassy.net/files/PDF/Newsletter_JointPressConference_Jan04.pdf
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الفت قس العدالفس ل خبدر لد  ي دق بداال  ديدفاء ت دك الفراتد  ولد  يرردر  دس التعدرل ن د   

إن الفف رد  العرب(د  السدعودي  ت دم " نند بنواقعها، واليفدا تر دزت ل يدغ  ردرة ظ دم رايدخ  

، اليد(فا ند  يعدرل ندنه  ان  "يحاء العفل اإليسايس  ايم تعفل ن   دند  اإلرادا  العدالفس

السعودي   ان يشرل ن (هدا وزيدر  دس ال روند  وتد ن  بدالفذي(  ند   ت ك النشاوات الخ(ري 

،  فا ل  يمقر ن (غ ص ور تقريدر لاند  ال داد  الفسصول(  ال رون((  وإنضاء اديرة الفالر 

ارا االدناءترر  صري    ايصوصوالر  يتضف   ،بع  ن ة إشهر ،بتفبرينشر ن  
29
 . 

 *** 

 ددان ل فف ردد  يصدد(  ندد  ترر(ددر العدد و  ددس  ددس خحددوة نف (دد  ة يدد  إبعدد  ندد  ذلددك، و 

،  بع  الهزيفد  السده   والسدريع  ل اد(  العراقدس ايرت دم شده(  إ ثر يخوي ايتخ ام وياسل 

 ددس إنددا   إخددرى ويددرنان نددا بدد إت الب ددث ندد  فصددان  لترددرار التاربدد الواليددات الفت دد ة 

ان والعددراق، وددروادة اليددتخ انغ  ددس العف (ددات ضدد  الفف ردد   فددا فدد ث  ددس فددالتس: إ يايسددت

يا ترا ولفدا لد  تاد  لد يها االيدتااب  الفح وبد  فاولدم التاربد  ند  التص م بالفعارض   س ا 

 ل(وي  ن  بع  السرهاء. س الفنحق  الشرق(   وة ت  الفعارض 

ونفدد    ددس اددرا الصدد د ةهدد ت ال روندد  ادنرير(دد   ددس فشدد  الشددهود ندد  اإلدارة ادنرير(دد 

إلقنا  ادنريرس و لته(ص  الرإ  العام  1113 -1114خذا إ ثر ن  نام ) "الخبراء"تسف(ه  

الب(صد  "ديها  ،التخاذ الةراء ياخ  ض  الفف ر الرويار  وادن  ادنرير(  بالـفبرر الرـا س 

 الر  ت اربغ إنريرا وإوروبا ودوا إخرى .  "،الفررخ  ليراا  العالفس

ون  بعد  لد  يرد  دفد  ند  البشدر دور  دس د د   ،"نر ز اإليذمـ "وففاي    وف اا ل

الفقاوند  العراق(د  التدس إوقعدم العد و  دس نسدتنق  صدار وفوفدغ إن  صدفودارا البذء يدوى 

تي((ددر ندد  قد  و ،خاصد  بشدأن الفف ردد  ،يخدر  ننددغ، و دان ذلددك يدببا  لفراةعدد  العد و خححددغ

 اليترات(ا(تغ.

ن ادقات بوش وب (درتسريبات ولفا  وةئ العال  بفا يشرتغ و االت اديباء ن  
30
فدوا  

 دا  ديغ فت  ذلك الوقم  ان يظ  إن إنريرا "ص يق " ل فف ر !! ،الفوضو 

ون ندد  ب(ننددا يددرددون ببذادد  نصددح   "ال ددر  بعدد  اددرا   ددغ، يريدد  إن يظددل  ث(ددر

العالف(  ض  اإلراا " إو "ال ر  ض  اإلراا  العدالفس" وادو اصدحذ  يعندس الدربط بد(  

 واإلراا .اإليذم 

 ،ن ايتصار اإليذم قادمالو الن ارب ال ر   اش   ال ن ال ، ري   ثرة ض ايااا البريص ،

العددالفس لييددذم، والر(دد   ويشدده  لددرلك إيددغ ندد   ددل اددرا التشددويغويرةدد  ذلددك اللدد  إيددغ ال ددق، 

يتق م بنرسدغ  (رسد   س واق  ال اا قتصاديا وققا (ا ونسرريا، ظل اإليذم االرب(ر  س فربغ، 

                                  
 :،  مد ال ابط  مة اتوما هب ا اكق  جلرحم احلةا   ه  قا   تمرب ب   قوةا تل ا  ك بة تلةر امل مللحم( املؤ قة  اخل احم القو ااحم وا م اإلرهةب)ا.  مه القم ق   حمراعا قالةل 29

anlises.html-http://3rdsector.org/index 
 :يف   ر اع 9111 كت ب   14بتةراخ  The Independent UK صا الحم  مد    ا املثة  قة ره تااللا  م ى رهة،  رظ   30
 (Bush to Blair: First Iraq, then Saudi) 

http://3rdsector.org/index-anlises.html
http://3rdsector.org/index-anlises.html
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ل(  اليوياء والاهذء برشوة "اليدراء والد واء"، اليفدا يرسد   بدار الفثقرد(   دس اليدر  ند  

ثمرم النها ي الم يمع  مُفونم  ذير  ون فاء و تا  وقساوي ، ) لمري ه إم   ريبي وم اليٌ  نم م  إمن  ُ يم     وم ه

:صفوس(ل انتناتوننقول  انا  يست ضرلع غ ن  الفناي  إن و  

برضل يفو إ ردارب إوق(فدغ إو ديندغ، ولرد   ، ول  ير  ذلكالير  ن   العال "لق  إيتصر 

 بتفرنغ الهاسل ن  تنر(ر العنا الفنظ "

"The West won the world not by the superiority of its ideas or values or 

religion but rather by its superiority in applying organized violence." - Samuel 

P. Huntington
31

  

تاريخ الفقاون  الر سح(ن(  ض  الع و الصه(ويس، والفقاون  اد ياي(  ض  االت داد  ولر 

 و سدس ريد  الترداوت الرب(در  دس ن(دزانالسو (تس يدابقا وفال(دا ضد  إنريردا وف دا شدفاا اد

ن  الفس ف(  إن شعورا  بالرل  والفسدرن  والهدوان  ن (ونالقوى،  ال ل(ثبم لف (ار ويتفاس  

 ن  نن  إيرسه . قط اليفا ةاء 

 ل  ترا  نرارة اديد  ند  ف وقندا وي د  يتدر ر إن بعد  الصد ا السدعودي  واةهدم

بالشددفات  والسددخري ، ندد  إن  1112ايسدد ا  ال روندد  اد ياي(دد  ندد   ابددل نددام  برددل بذادد 

الترت(ردات  إن ذلك االيسد ا   دان ند  إياد  - ور بالنتاسجإذا نا ق(سم ادن - التاريخ إقبم لنا

، إوالذا بعادزب ند  ت ق(دق إا ا دغ ايدترت(ا(ا ف دار  ت د دالذا نا إنتبر إن ازيفد  ال ،ال رب( 

 .ايته  ادنر بار الع و الل  بمرة الرناا الفت ر  

 .ن  نواةه  اإليذم بالقوة الفادي  إو الفعنوي  الير  ناةز

إنمالا هالو ف الا باسالتهابته  لملالر العالدو فالي الت ريال  إن فشل المسلمين وذهاب ريحهال  

َوبَ تَناَلالالاَبْعوَا فَتََ َشالالاللْوَا َوتاَلالالَوَهَ  ] ودخالالالول الالالالوهن واليالالالوبن فالالالي  لالالالوبه  والتنالالالابي بيالالالنه 

[ِريْحْل َ 
32

[ْمَؤِمنِينَ َوَب تَِهنْوا َوَب تََحَزنْوا َوأََنتْْ  اأَلََعلََوَن إَِن ْكَنتَْ  ، ]
33

 

رت عنهالا اييالات ب الالمشللة الح ي ية تلمن في كيف تالدخل فالي ال لالوب الح ي الة التالي عَ 

ِ اَلَعِزيِز اَلَحِلي ِ ...]اللريمات:  [َوَما الن َصْر إِب  ِمَن ِعنِد ّللاه
34
ْ َمَن يَنْصالْرُْ إِن  ...] ، َولَيَنْصَرن  ّللا 

َ لَ َِويٌّ َعِزيز   [ّللا 
35
َ يََنْصَرْكَ  َويْثَبَِّت أََ َداَمْل َ يَا ] ، [أَيَُّها ال ِويَن آَمنْوا إَِن تََنْصْروا ّللا 

36
. 
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 194  ر  آ   م اع، اآلاحم   34
 11  ر  احل ، اآلاحم  35
 1  ر   مه، اآلاحم  36


