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  خطط تفتيت املنطقة 

  هل ستأخذ طريقها اىل التنفيذ؟
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

بالثورات العربيـة املتواصـلة   مايسمى : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

اليت طرحت اثنـاء فتـرة    ى اخلالقةسياسة الفوض حيث يلقي الضوء علىوربيع الدميقراطية العربية،

الرئيس االمريكي السابق جورج بوش االبن، واليت نرى مصاديقها وتطبيقاا العملية يف تونس ومصر 

  اخل......وليبيا واليمن وسوريا

،هـذه  خطط وحماوالت تفتيت وتقسيم املنطقـة من حماولة القائه الضوء على تأيت أمهية هذا امللف 

،املنظر االصـلي  شيخ املستشرقني برنارد لـويس جمة مع افكار واطروحات اخلطط اليت تأيت منس

  .لسياسة الفوضى اخلالقة
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ش إلدارة بو   قد وفَّر الكثري من الذخرية اإليدلوجيةاملؤرخ البارز للشرق األوسط " عاما ٩٠"إن برنارد لويس -

واحلرب على اإلرهاب؛ حىت إنه يعترب حبق منظرا لسياسة التدخل واهليمنة األمريكية يف    يف قضايا الشرق األوسط

.املنطقة

.وقد شارك لويس يف وضع إستراتيجية الغزو األمريكي للعراق-

قوم رب واملسلمني إن الع" :م قال اآليت بالنص٢٠/٥/٢٠٠٥يف " لويس"يف مقابلة أجرا وكالة اإلعالم مع -

، وإذا ترِكوا ألنفسهم فسوف يفاجئون العامل املتحضر مبوجات ال ميكن حتضرهم، فاسدون مفسدون فوضويون

ولذلك فإن احللَّ السليم للتعامل معهم هو إعادة احتالهلم بشرية إرهابية تدمر احلضارات، وتقوض اتمعات، 

وتطبيقاا االجتماعية، ويف حال قيام أمريكا ذا الدور فإن عليها أن تستفيد واستعمارهم، وتدمري ثقافتهم الدينية 

لتجنب األخطاء واملواقف السلبية اليت اقترفتها الدولتان، إنه ؛ من التجربة الربيطانية والفرنسية يف استعمار املنطقة

، وال داعي ملراعاة خواطرهم طائفيةمن الضروري إعادة تقسيم األقطار العربية واإلسالمية إىل وحدات عشائرية و

نضعهم حتت سيادتنا، أو التأثر بانفعاالم وردود األفعال عندهم، وجيب أن يكون شعار أمريكا يف ذلك، إما أن 

تدريب شعوب املنطقة وال مانع عند إعادة احتالهلم أن تكون مهمتنا املعلنة هي  أو ندعهم ليدمروا حضارتنا،

 - ، وخالل هذا االستعمار اجلديد ال مانع أن تقدم أمريكا بالضغط على قيادم اإلسالميةعلى احلياة الدميقراطية

ليخلصوا شعوم من املعتقدات اإلسالمية الفاسدة، ولذلك جيب تضييق اخلناق -دون جماملة وال لني وال هوادة

لطائفية فيها، قبل أن تغزو ، واستثمار التناقضات العرقية، والعصبيات القبلية واعلى هذه الشعوب وحماصرا

."فيها ضارةاحلأمريكا وأوروبا لتدمر 

، وبذلك "برنارد لويس"على مشروع الدكتور  وافق الكوجنرس األمريكي باإلمجاع يف جلسة سريةم ١٩٨٣عام يف -

.اإلستراتيجية لسنوات مقبلة وإدراجه يف ملفات السياسة األمريكيةمتَّ تقنني هذا املشروع واعتماده 

وفريقه، إذ مل تكد املؤمترات الصهيونية اليت عقدت يف  - برنارد لويسوفيسور الرب -ومل يزل يقوم به -نفس األمر قام-

تنتهي من مناقشاا عن طبيعة املواجهة القادمة مع اجلبهة اإلسالمية حىت أخذ  ١٩٧٣-١٩٧٠تل أبيب خالل األعوام 

لويس يطلق الصيحات من مكتبه يف جامعة لندن يف بريطانيا ويف جامعة برنستون يف أمريكا، وكانت أوىل هذه الصيحات 

" كومنتري -جملةوالذي نشره يف " The Return of Islamعودة اإلسالم " :مقاله الشهري بعنوان

Commentaryمث نشره مرة ) ٢(ميدل ايست رفيو -، مث أعاد نشره يف جملة )١(الصهيونية اليت تصدر يف نيويورك

الدين والسياسة يف الشرق " :يف جملد واحد عنوانه -مايكل كريتس -ثالثة يف جمموعة األحباث اليت حررها الربوفيسور

  "األوسط 
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لتفتيت " برنارد لويس"خطط 

العامل اإلسالمي

  ٩/١/٢٠١١فتحي شهاب الدين. بقلم م

يظنون ما صنعته الذين مل يقرءوا التاريخ 

أمريكا بالعراق من احتالل وتقسيم أمرا 

، وما جاء وليد األحداث اليت أنتجتهاًئمفاج

له دوافع  جنوب السودانحيدث اآلن يف 

أم نسوا أن  ولكن احلقيقة الكربىوأسباب، 

ما حيدث اآلن هو حتقيق وتنفيذ للمخطط 

االستعماري الذي خططته وصاغته وأعلنته 

الصهيونية والصليبية العاملية؛ لتفتيت العامل 

فسيفساء "اإلسالمي، وجتزئته وحتويله إىل 

يكون فيه الكيان الصهيوين السيد "ورقية

املطاع، وذلك منذ إنشاء هذا الكيان الصهيوين 

وعندما ننشر م، ١٩٤٨رض فلسطني على أ

فإننا  "برنارد لويس"هذه الوثيقة اخلطرية لـ

باملخطط، وخاصة  دف إىل تعريف املسلمني

الشباب الذين هم عماد األمة وصانعو قوا 

وحضارا وضتها، والذين تعرضوا ألكرب 

يقوم ا فريق يعمل بدأب؛ " غسيل مخ"عملية 

لوصم مريكي خلدمة املشروع الصهيوين األ

" نظرية مؤامرة"تلك املخططات بأا جمرد 

رغم ما نراه رأي العني ماثالً أمامنا من حقائق 

يف فلسطني والعراق والسودان وأفغانستان، 

.فيهاوالبقية آتية ال ريب 

وحىت ال ننسى ما حدث لنا وما حيدث اآلن 

وما سوف حيدث يف املستقبل، فيكون دافعا لنا 

.ركة؛ لوقف الطوفان القادمواحل على العمل

  برنارد لويس

  
من هو؟ " برنارد لويس"

.العراب الصهيوين *

.أعدى أعداء اإلسالم على وجه األرض *

حي بن أخطب العصر احلديث، والذي قاد  *

احلملة ضد اإلسالم ونيب اإلسالم، وخرج 

بوفد يهود املدينة؛ ليحرض اجلزيرة العربية كلها 

.املسلمني والتخلص من رسوهلمعلى قتال 

يف هذا القرن   صاحب أخطر مشروع *

لتفتيت العامل العريب واإلسالمي من باكستان 

إىل املغرب، والذي نشرته جملة وزارة الدفاع 

.األمريكية
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م، ١٩١٦يف لندن عام " برنارد لويس"ولد 

وهو مستشرق بريطاين األصل، يهودي الديانة، 

.ي اجلنسيةصهيوين االنتماء، أمريك

م، وعمل فيها ١٩٣٦خترج يف جامعة لندن 

مدرس يف قسم التاريخ للدراسات الشرقية 

اإلفريقية،

كثريا، وتداخل يف تاريخ " لويس"كتب 

اإلسالم واملسلمني؛ حيث اعترب مرجعا فيه، 

فكتب عن كلِّ ما يسيء للتاريخ اإلسالمي 

متعمدا، فكتب عن احلشاشني، وأصول 

اإلمساعيلية، والناطقة، والقرامطة، وكتب يف 

التاريخ احلديث نازعا النزعة الصهيونية اليت 

.يصرح ا ويؤكدها

 "وول ستريت جورنال"نشرت صحيفة

:مقاالً قالت فيه

املؤرخ البارز " عاما ٩٠"إن برنارد لويس 

قد وفَّر الكثري من الذخرية للشرق األوسط 

ش يف قضايا الشرق إلدارة بو اإليدلوجية

واحلرب على اإلرهاب؛ حىت إنه    األوسط

يعترب حبق منظرا لسياسة التدخل واهليمنة 

.األمريكية يف املنطقة

قالت نفس الصحيفة إن لويس قدم تأيدا 

واضحا للحمالت الصليبية الفاشلة، وأوضح أن 

احلمالت الصليبية على بشاعتها كانت رغم 

لى اهلجوم اإلسالمي خالل ذلك ردا مفهوما ع

القرون السابقة، وأنه من السخف االعتذار 

.عنها

يرتبط " صدام احلضارات"رغم أن مصطلح 

فإن " صموئيل هنتينجتون"باملفكر احملافظ 

هو من قدم التعبري أوالً إىل اخلطاب " لويس"

الصادر يف  "هنتينجتون"، ففي كتاب العام

 ةرئيسية يف مقالم يشري املؤلف إىل فقرة ١٩٩٦

جذور م بعنوان ١٩٩٠عام " لويس"كتبها 

هذا ليس أقل : "، قال فيهاالغضب اإلسالمي

بني احلضارات، رمبا تكون غري من صراع

منطقية، لكنها بالتأكيد رد فعل تارخيي منافس 

قدمي لتراثنا اليهودي واملسيحي، وحاضرنا 

."العلماين، والتوسع العاملي لكليهما

روابطه الوثيقة باملعسكر " سلوي"طور 

السياسي للمحافظني اجلدد يف الواليات املتحدة 

؛ حيث يشري منذ سبعينيات القرن العشرين

من معهد العمل األمريكي إىل أن " جريشت"

رجل الشئون "لويس ظلَّ طوال سنوات 

مستشارا إلداريت بوش ، كما كان "العامة

.األب واالبن
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نائب " ديك تشيين"م ألقى ١/٥/٢٠٠٦يف 

" لويس"خطابا يكرم فيه " بوش االبن"الرئيس 

يف جملس الشئون العاملية يف فيالدلفيا؛ حيث 

لويس قد جاء إىل واشنطن أن " تشيين"ذكر 

لشئون    ليكون مستشارا لوزير الدفاع

.الشرق األوسط

ألَّف " برنستون"لويس األستاذ املتقاعد جبامعة 

الشرق األوسط من بينها كتابا عن  ٢٠

الصدام بني اإلسالم "و " العرب يف التاريخ"

أزمة "و" واحلداثة يف الشرق األوسط احلديث

حرب مندسة وإرهاب غري "و" اإلسالم

."مقدس

استنفار مل يقف دور برنارد لويس عند 

، وإمنا القيادة يف القارتني األمريكية واألوروبية

الصهيوين الذي  العرابتعداه إىل القيام بدور 

صاغ للمحافظني اجلدد يف إدارة الرئيس بوش 

االبن إستراتيجيتهم يف العداء الشديد لإلسالم 

وقد شارك لويس يف وضع ، واملسلمني

حيث  إستراتيجية الغزو األمريكي للعراق؛

كان " لويس"ذكرت الصحيفة األمريكية أن 

مع الرئيس بوش االبن ونائبه تشيين، خالل 

على إثر حادثة ارتطام الطائرة  ننياختفاء االث

باملركز االقتصادي العاملي، وخالل هذه 

مربراته ابتدع لويس للغزواالجتماعات 

صراع "وأهدافه اليت ضمنها يف مقوالت 

."اإلرهاب اإلسالمي"و" احلضارات

" لويس"يف مقابلة أجرا وكالة اإلعالم مع 

إن " :م قال اآليت بالنص٢٠/٥/٢٠٠٥يف 

قوم فاسدون مفسدون رب واملسلمني الع

، وإذا ترِكوا ال ميكن حتضرهم، فوضويون

ألنفسهم فسوف يفاجئون العامل املتحضر 

مبوجات بشرية إرهابية تدمر احلضارات، 

ولذلك فإن احللَّ السليم وتقوض اتمعات، 

للتعامل معهم هو إعادة احتالهلم واستعمارهم، 

وتطبيقاا االجتماعية، وتدمري ثقافتهم الدينية 

ويف حال قيام أمريكا ذا الدور فإن عليها أن 

تستفيد من التجربة الربيطانية والفرنسية يف 

لتجنب األخطاء واملواقف ؛ استعمار املنطقة

السلبية اليت اقترفتها الدولتان، إنه من الضروري 

إعادة تقسيم األقطار العربية واإلسالمية إىل 

، وال داعي ملراعاة طائفيةوحدات عشائرية و

خواطرهم أو التأثر بانفعاالم وردود األفعال 

عندهم، وجيب أن يكون شعار أمريكا يف 

نضعهم حتت سيادتنا، أو ندعهم ذلك، إما أن 

وال مانع عند إعادة  ليدمروا حضارتنا،

تدريب احتالهلم أن تكون مهمتنا املعلنة هي 
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، شعوب املنطقة على احلياة الدميقراطية

وخالل هذا االستعمار اجلديد ال مانع أن تقدم 

دون  -أمريكا بالضغط على قيادم اإلسالمية

ليخلصوا شعوم -جماملة وال لني وال هوادة

من املعتقدات اإلسالمية الفاسدة، ولذلك 

جيب تضييق اخلناق على هذه الشعوب 

، واستثمار التناقضات العرقية، وحماصرا

لطائفية فيها، قبل أن تغزو والعصبيات القبلية وا

."فيها   ضارةاحلأمريكا وأوروبا لتدمر 

حماوالت احلل السلمي، وانتقد " لويس"انتقد 

االنسحاب الصهيوين من جنوب لبنان، واصفًا 

هذا االنسحاب بأنه عمل متسرع وال مربر له، 

فالكيان الصهيوين ميثل اخلطوط األمامية 

حلقد للحضارة الغربية، وهي تقف أمام ا

اإلسالمي الزائف حنو الغرب األورويب 

أن    ، ولذلك فإن على األمم الغربيةواألمريكي

تقف يف وجه هذا اخلطر الرببري دون تلكُّؤ أو 

قصور، وال داعي العتبارات الرأي العام 

م ٢٠٠٧وعندما دعت أمريكا عام العاملي، 

للسالم كتب لويس يف " أنابوليس"إىل مؤمتر 

:يقول "وول ستريت"صحيفة

جيب أال ننظر إىل هذا املؤمتر ونتائجه إال "

غايته تعزيز ، جمرد تكتيك موقوتباعتباره 

، وتسهيل تفكيك التحالف ضد اخلطر اإليراين

الدول العربية واإلسالمية، ودفع األتراك 

واإليرانيني واألكراد والعرب والفلسطينيني

ليقاتل بعضهم بعضا، كما فعلت أمريكا مع 

."احلمر من قبلاهلنود 

مستشار األمن القومي " برجينسكي"

  األمريكي

  
مشروع برنارد لويس لتقسيم الدول العربية 

واإلسالمية، والذي اعتمدته الواليات املتحدة 

:لسياستها املستقبلية

م واحلرب العراقية اإليرانية ١٩٨٠يف عام -١

مستعرة صرح مستشار األمن القومي األمريكي 

إن املعضلة اليت ستعاين ": بقوله" برجينسكي"

هي ) م١٩٨٠(منها الواليات املتحدة من اآلن 

كيف ميكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم 

على هامش اخلليجية األوىل اليت حدثت بني 

يع أمريكا من خالهلا العراق وإيران تستط

."بيكو -سايكس"تصحيح حدود 
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من عقب إطالق هذا التصريح وبتكليف -٢

بدأ " البنتاجون"وزارة الدفاع األمريكية

" برنارد لويس"املؤرخ الصهيوين املتأمرك 

مشروعه الشهري اخلاص بتفكيك الوحدة بوضع 

الدستورية موعة الدول العربية واإلسالمية 

ى حدة، ومنها العراق وسوريا مجيعا كال عل

ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا 

وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول اخلليج 

وتفتيت كل  إخل،.. ودول الشمال اإلفريقي

جمموعة من الكانتونات والدويالت منها إىل 

، وقد أرفق العرقية والدينية واملذهبية والطائفية

 اخلرائط املرسومةجمموعة من مبشروعه املفصل 

حتت إشرافه تشمل مجيع الدول العربية 

بوحي من  واإلسالمية املرشحة للتفتيت

مستشار األمن " برجينسكي"مضمون تصريح 

اخلاص "كارترجيمي"القومي يف عهد الرئيس 

ثانية تستطيع الواليات بتسعري حرب خليجية

تصحيح حدود سايكس خالهلا مناملتحدة

هذا التصحيح متسقا مع حبيث يكون  بيكو

.ةمريكياألنية صاحل الصهيوامل

الرئيس األسبق ألمريكا -جيمي كارتر

وافق الكوجنرس م ١٩٨٣يف عام -٣

على  األمريكي باإلمجاع يف جلسة سرية

، وبذلك متَّ "برنارد لويس"مشروع الدكتور 

وإدراجه يف تقنني هذا املشروع واعتماده 

اإلستراتيجية  ملفات السياسة األمريكية

.لسنوات مقبلة

تفاصيل املشروع الصهيوأمريكي لتفتيت 

"لربنارد لويس"العامل اإلسالمي 

مصر والسودان-١

  دويالتاربع:مصر

  
حتت النفوذ اليهودي :سيناء وشرق الدلتا-١

.)ليتحقق حلم اليهود من النيل إىل الفرات(
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،عاصمتها اإلسكندرية:الدولة النصرانية-٢

جنوب بين سويف حىت جنوب أسيوط  من

واتسعت غربا لتضم الفيوم ومتتد يف خط 

صحراوي عرب وادي النطرون لريبط هذه 

وقد اتسعت لتضم أيضا ،املنطقة باإلسكندرية

جزًءا من املنطقة الساحلية املمتدة حىت مرسى 

.مطروح

املتكاملة مع األراضي  :دولة النوبة-٣

تربط ،ها أسوانعاصمت .الشمالية السودانية

اجلزء اجلنويب املمتد من صعيد مصر حىت مشال 

السودان باسم بالد النوبة مبنطقة الصحراء 

الكربى لتلتحم مع دولة الرببر اليت سوف متتد 

.من جنوب املغرب حىت البحر األمحر

اجلزء ،عاصمتها القاهرة :مصر اإلسالمية-٤

 يراد هلا أن تكون أيضا حتت،املتبقي من مصر

حيث تدخل يف نطاق (النفوذ اإلسرائيلي 

).إسرائيل الكربى اليت يطمع اليهود يف إنشائها

انظر اخلريطة السابقة ، السودان-٢

.)خريطة تقسيم مصر والسودان(

دويالتاربع

املتكاملة مع دويلة النوبة يف : دويلة النوبة-١

.األراضي املصرية اليت عاصمتها أسوان

:السوداين اإلسالميدويلة الشمال -٢

وهي : دويلة اجلنوب السوداين املسيحي-٣

اليت سوف تعلن انفصاهلا يف االستفتاء املزمع 

.عمله ليكون أول فصل رمسي طبقًا للمخطط

واملؤامرات مستمرة لفصلها عن : دارفور-٤

السودان بعد اجلنوب مباشرة حيث إا غنية 

.باليورانيوم والذهب والبترول

الشمال اإلفريقيدول -٣

  :تفكيك ليبيا واجلزائر واملغرب دف إقامة

  
على امتداد دويلة النوبة مبصر : دولة الرببر-١

.والسودان

.دويلة البوليساريو-٢

الباقي دويالت املغرب واجلزائر وتونس -٣

  .وليبيا
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)واخلليج(شبه اجلزيرة العربية -٤

إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان 

واليمن واإلمارات العربية من اخلارطة وحمو 

وجودها الدستوري حبيث تتضمن شبه اجلزيرة 

.ثالث دويالت فقطواخلليج 

وتضم الكويت : (دويلة اإلحساء الشيعية-١

.)واإلمارات وقطر وعمان والبحرين

.دويلة جند السنية-٢

.سنيةدويلة احلجاز ال-٣

العراق-٥

تفكيك العراق على أسس عرقية ودينية 

ومذهبية على النحو الذي حدث يف سوريا يف 

.عهد العثمانيني

دويالتثالث

.دويلة شيعية يف اجلنوب حول البصرة-١

دويلة سنية يف وسط العراق حول -٢

.بغداد

دويلة كردية يف الشمال والشمال -٣

تقوم على ) كردستان(الشرقي حول املوصل 

أجزاء من األراضي العراقية واإليرانية 

.)سابقًا(والسورية والتركية والسوفيتية 

  
نسحاب القوات األمريكية من الكشرط 

على تقسيم العراق ٢٩/٩/٢٠٠٧العراق يف 

إىل ثالث دويالت املذكور أعاله وطالب 

مسعود برزاين بعمل استفتاء لتقرير مصري إقليم 

واعتبار عاصمته حمافظة كردستان العراق 

الغنية بالنفط حمافظة كردية ونال ) كركوك(

، ٢٠١٠يف أكتوبر  مباركة عراقية وأمريكية

من  ءهوحلفا" برمير"واملعروف أن دستور 

الفيدرالية اليت تشمل العراقيني قد أقر 

شيعية : على أسس طائفية الدويالت الثالث

كردية )/ الوسط(سنية يف  /    )اجلنوب(يف 
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-، عقب احتالل العراق يف مارس)الشمال(يف 

.)٢٠٠٣أبريل 

انظر اخلريطة السابقة ، سوريا-٦

تقسيمها إىل ) خريطة تقسيم سوريا والعراق(

متمايزة عرقيا أو دينيا أو مذهبياأقاليم 

دويالتاربع

  .)على امتداد الشاطئ(دولة علوية شيعية -١

.دولة سنية يف منطقة حلب-٢

.دولة سنية حول دمشق-٣

األراضي (دولة الدروز يف اجلوالن ولبنان-٤

اجلنوبية السورية وشرق األردن واألراضي 

).اللبنانية

لبنان-٧

لبنان إىل مثانية كانتونات عرقية ومذهبية تقسيم 

  :ودينية

  
.)عاصمتها طرابلس(دويلة سنية يف الشمال -١

).عاصمتها جونيه(دويلة مارونية مشاالً -٢

) عاصمتها بعلبك(دويلة سهل البقاع العلوية -٣

.خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان

)املدولة(بريوت الدولية -٤

حول صيدا وحىت ر الليطاين كانتون فلسطيين -٥

)ف.ت.م(تسيطر عليه منظمة التحرير الفلسطينية 

كانتون كتائيب يف اجلنوب واليت تشمل -٦

.مسيحيني ونصف مليون من الشيعة

يف أجزاء من األراضي اللبنانية (دويلة درزية -٧

.)والسورية والفلسطينية احملتلة

.كانتون مسيحي حتت النفوذ اإلسرائيلي- ٨

إيران وباكستان وأفغانستان-٨

  تقسيمها إىل عشرة كيانات عرقية ضعيفة

  
.كردستان-١

.أذربيجان-٢

.تركستان-٣

.عربستان-٤

).ما بقي من إيران بعد التقسيم(إيرانستان -٥

.ستانزخو-٦
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.ستانشبلو-٧

).ما بقي منها بعد التقسيم(أفغانستان -٨

).التقسيم ما بقي منها بعد(باكستان -٩

.كشمري-١٠

  تركيا-٩

انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكردية 

.املزمع إقامتها يف العراق

األردن-١٠

  .تصفية األردن ونقل السلطة للفلسطينيني

  فلسطني-١١

  .ابتالعها بالكامل وهدم مقوماا وإبادة شعبها

  

  
  اليمن-١٢

 إزالة الكيان الدستوري احلايل للدولة اليمنية

بشطريها اجلنويب والشمايل واعتبار جممل 

.أراضيها جزًءا من دويلة احلجاز

-----------------------

وفيها مت اقتسام  ١٩١٦بيكو  -اتفاقية سايكس *

ما تبقى من املشرق العريب عقب احلرب العاملية 

األوىل بني إجنلترا وفرنسا والذي أعقبها وعد بلفور 

  .لليهود يف فلسطني ١٩١٧

-١٩٧٧(جيمي كارتر حكَم أمريكا منذ  *

ويف عهده مت وضع مشروع التفكيك،  (١٩٨١

وهو قس داهية يعتمد السياسة الناعمة وهو اآلن 

جيوب الدول العربية واإلسالمية حبجة حتقيق 

  !!!الدميقراطية ونشر السالم يف املنطقة

اجتماعات بني ارم بوش واألمري 

  عبد اهللا

  ١٠/٨/٢٠٠٢-حممد عباس. بقلم د

قرأت عن اجتماعات بني ارم بوش واألمري 

وبعد االجتماعات خرج ارم  ..عبد اهللا

  :ليصرح

أبلغت ويل العهد أن لنا عالقة فريدة مع 

إسرائيل وأن هناك شيئا واحدا ميكن أن يعول 

  .لن نسمح بتدمري إسرائيلعليه العامل وهو أننا 

لكنين أستطيع أن أتفهم على سبيل املثال كيف 

اخندع الشريف حسني قائد الثورة العربية 

  ..مكماهون -الكربى يف مفاوضات الشريف
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ليت مل يكملها االستعمار يف ااألدوار الناقصة 

تقوم أمريكا اآلن القرن التاسع عشر 

..بإكماهلا

بعدما هزم )لويس التاسع(سبق أن قلت أن 

وسجن مث عاد إىل فرنسا جيشه يف مصر 

ال سبيل إىل السيطرة إنه )ليكتب يف مذكراته

وذلك على املسلمني عن طريق احلرب والقوة

وأن .. بسبب عامل اجلهاد يف سبيل اهللا 

املعركة مع املسلمني جيب أن تبدأ أوالً من 

تزييف عقيدم الراسخة اليت حتمل طابع اجلهاد 

بني العقيدة وال بد من التفرقة .. واملقاومة 

  .)والشريعة

هذه الرؤية فقال عندما قدم كرومر ولقد طبق 

إىل مصر كحاكم عسكري هلا عن طريق 

القرآن : جئت إىل مصر ألحمو ثالثا  )بريطانيا 

  .والكعبة واألزهر

م قد قدم ١٧٩٨عام ) نابليون(وقبلها كان 

بونابرت لليهود إغراءات بتقدمي الوعد 

حال مساعدم له يف للتمكينهم من القدس يف 

الفلسطينية وقد قدم هلم  (عكا(حماصرة مدينة 

. م١٧٩٩أبريل  ٢٠هذا الوعد رمسيا بتاريخ 

واألمر يعود إىل ما قبل ذلك ليتصل باحلروب 

 :١٩٢٤و  ١٢٩١الصليبية وىف الفترة ما بني 

اية الدولة العثمانية كانت هذه الدولة 

كة اإلسالمية قد خاضت أكثر من ستمائة معر

..صليبية

الغارة على العامل ( كما يف كتاب  زوميريقول 

تبشري املسلمني جيب أن يكون ) ( اإلسالمي

بواسطة رسول من أنفسهم ، ومن بني 

صفوفهم ، ألن الشجرة جيب أن يقطعها أحد 

اإلسالم ( ويقول كما يف كتاب ) هاءأعضا

إن الغاية اليت نرمي إليها ) ( يف وجه التغريب

املسلمني من اإلسالم ليكون أحدهم إما إخراج 

ملحداً أو مضطرباً يف دينه ، وعندها ال يكون 

مسلماً له عقيدة يدين ا، وعندها ال يكون 

  )..للمسلم من اإلسالم إال االسم

وجهة ( يف كتابه  املستشرق جيبويقول 

تغريب الشرق إمنا يقصد به قطع :) اإلسالم

املستطاع ، يف كل صلة الشرق مباضيه جهد 

حىت إذا أمكن صبغ .. ناحية من النواحي 

، ماضي الشرق بلون قامت مظلم يرغب عنه أهله

فقدت شعوب الشرق صلتها مباضيها ، ففقدت 

وترى يف .. ا ، ابذلك أعظم جانب من حي

  .خضوعها له شرفاً كبرياً

ليت اكانت اهلجمة الصليبية اإلجنليزية هي 

تصدت لتفتيت دول املسلمني منذ ثالثة قرون، 
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واستمرت لتغرق املنطقة منذ مطلع القرن 

وظلت .. العشرين يف سيناريوهات التقسيم

بريطانيا متهد وتنفذ تلك التقسيمات بعد 

ليت اوكانت هي  ،" سايكس ـ بيكو"معاهدة 

.. أغرقت املنطقة يف مشكالت احلدود

هم الواسعة ونزعت العرب من انتمائهم ألرض

إىل حدود االنتماء لألقطار العربية الضيقة 

اهلدف : وكان إنشاء اجلامعة العربية هلدفني

األول هو التفريق ما بني العرب وبني املسلمني 

ليت ستشتعل اواهلدف الثاين هو حتديد األسس 

على أساسها احلروب احلتمية بني العرب وبني 

لدينية وكان ختطيطهم إبعاد احلمية ا ..إسرائيل

للمطلق اإلسالمي من الدخول يف املعركة ضد 

   ..إسرائيل

تكمل أمريكا اآلن ما مل تنجزه 

  ..وتتكرر املأساة..بريطانيا

حكام العرب يثقون اليوم بالواليات املتحدة 

األمريكية كما وثقوا باإلجنليز فحملوا نيابة 

فيما عرف  عبء قتال األتراك املسلمنيعنهم 

حيث أجهض احللم ... الكربىبالثورة العربية 

أدراج " مكماهون"اهلامشي وذهبت وعود 

الرياح وتقاسم أبناء الشريف ملك أجزاء من 

 ..."تاج ويستمنستر"ارض العرب حتت محاية 

والشريف حسني جيتر يف منفاه يف قربص مرارة 

فقدان حلمه الكبري مبلك يرث به ممتلكات 

يف بالد السلطان العثماين املمثل لدولة اإلسالم 

العرب كما كانت وعود املندوب السامي 

  ..الربيطاين يف القاهرة

والعرب قد حاربوا .. نفس املأساة تتكرر

أمريكا .. العراق وأفغانستان نيابة عن أمريكا

  .ليت ختطط لسايكس بيكو الثانيةا

يتحدث الدكتور حممد عمارة يف مقالة نشرت 

عدد " عقيديت"مبجلة " نظرات إسالمية"يف باب 

يونيو  ١٥هـ، ١٤٢٠الثالثاء غرة ربيع األول

م عن املخطط املعادي لوحدة األمة ١٩٩٩

اإلسالمية منذ الغزوة االستعمارية الغربية 

احلديثة واحملاولة البونابرتية اليت أرادت سلخ 

عندما أخذ خمطط .. مصر باسم االستقالل

والذي تبناه اإلجنليز إبان  -بونابرت مع اليهود 

 -ورهم االستعماري يف الوطن العريب تصاعد د

عندما أخذ هذا املخطط طريقه إىل التطبيق يف 

م ١٩١٧عرب وعد بلفور سنة .. أرض الواقع 

١٩٢٠(واالنتداب الربيطاين على فلسطني .. 

وقيام الدولة الصهيونية سنة .. )م١٩٤٨-

كقاعدة -أصبح هلذه الدولة.. م ١٩٤٨

طها للتفتيت خمط - غربية يف قلب وطن األمة 
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والتفكيك، والذي يستهدف إلغاء األمة، 

وحتويلها إىل ركام من الطوائف وامللل والنحل 

  .واملذاهب واألقوام واألعراق

وألن اإلسالم هو عامل التوحيد األول هلذه 

األمة، فلم يقف خمطط التفتيت الصهيوين عند 

دائرة األمة العربية، وإمنا امتد ليشمل عامل 

به القارة اهلندية إىل املغرب اإلسالم، من ش

فكانت اخلطة !.. األقصى على شاطئ األطلسي

اليت صاغها املستشرق الصهيوين برنارد لويس

"Bemard Lewis "  ا جملةواليت نشر

Executive Intelligent 

Research Project  واليت تصدرها

واليت  -البنتاجون  -وزارة الدفاع األمريكية 

لتقسيم الشرق إىل دويالت أثنيه "-خيطط فيها 

ومبوجب تلك اخلطة يدعو .. "أو مذهبية

  :إىل برنارد لويس

ضم إقليم بلوشستان بالباكستان إىل مناطق  *

.البلوش ااورة يف إيران، وإقامة دولة بلوشستان

ضم اإلقليم الشمايل الغريب من الباكستان إىل  *

دولة مناطق البشتونيني يف أفغانستان، وإقامة 

.بشتونستان

ضم املناطق الكردية يف إيران والعراق وتركيا،  *

.وإقامة دولة كردستان

أن اقتطاع املناطق الكردية والبلوشية من إيران،  *

يفتح ملف التقسيم الداخلي إليران، يف ضوء 

:الواقع اإلثين، مما حيقق إقامة الدويالت التالية

.دويلة إيرانستان. أ

.أذربيجانودويلة . ب

.ودويلة تركمانستان. ج

.ودويلة عربستان. د

:وإقامة ثالث دول يف العراق *

.إحداها كردية سنية يف الشمال. أ

.والثانية سنية عربية يف الوسط. ب

.والثالثة شيعية عربية يف اجلنوب. ج

:إقامة ثالث أو أربع دويالت يف سوريا *

.منها واحدة درزية. أ

."نصريية"وثانية علوية . ب

.وثالثة سنية. ج

  :تقسيم األردن إىل كيانني *

  .أحدمها للبدو. أ

دون اإلشارة للضفة "واآلخر للفلسطينيني . ب

  .."اليت ستضمها إسرائيل.. الغربية لألردن، 

إعادا إىل أما العربية السعودية، فسوف حيسن  *

الفسيفساء القبلية اليت كانت فيها قبل إنشاء 

م، حبيث ال يعود هلا من الوزن ١٩٣٣اململكة سنة 

سوى ما للكويت والبحرين وقطر وإمارات اخلليج 

..!األخرى
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يعاد النظر يف اجلغرافيا السياسية للبنان، على *

:أساس إقامة

.دويلة مسيحية. أ

.ودويلة شيعية. ب

.ودويلة سنية. ج

.ودويلة درزية. د

.ودويلة علوية. ه

:األقلتقسيم مصر إىل دولتني على *

.واحدة إسالمية. أ

.والثانية قبطية. ب

:يفصل جنوب السودان عن مشاله، لتقام فيه*

.دولة زجنية مستقلة يف اجلنوب. أ

.ودولة عربية يف الشمال. ب

يعاد النظر يف اجلغرافيا السياسية للمغرب العريب، *

حبيث تقام للرببر أكثر من دولة حسب التوزع 

  .واالنتماء القبليني

يعاد النظر يف الكيان املوريتاين، من  كذلك

خالل الصراع القائم بني العرب والزنوج 

يضيف إىل واملولدين وبعد هذا التخطيط، الذي 

سنة " بيكو-سايكس"جتزئة وتفتيت "

أكثر من ثالثني دويلة عرقية، ودينية، " ١٩١٦

إن ": يضيف برنارد لويس قوله.. ومذهبية

للمنطقة ال تعكس الصورة اجلغرافية احلالية 

حقيقة الصراع، وأن ما هو على السطح 

على السطح : يتناقض مع ما هو يف العمق

كيانات سياسية لدول مستقلة، ولكن يف العمق 

هناك أقليات ال تعترب نفسها ممثلة يف هذه 

الدول، بل وال تعترب أن هذه الدول تعرب عن 

  ..!"احلد األدىن من تطلعاا اخلاصة

وهو يريد .. ى إال الصراع فاملخطط ال ير

تفتيت األقوام وامللل واملذاهب إىل دويالت، 

كل ذلك .. ليس هلا أدىن مقومات الدول 

حلساب جعل الطوائف اليهودية، اليت ال جتمعها 

روابط األمة الواحدة، واليت مل تقم، عرب تارخيها 

الطويل دولة متحدة، كل ذلك حلساب أن 

يمنة على وطن تصبح هذه الطوائف الدولة امله

  ..!العروبة وعامل اإلسالم

نعم، يفصح برنارد لويس عن هذا املقصد، 

ويرى اإلسرائيليون أن : "فيقول يف هذا املخطط

لن تكون فقط غري قادرة مجيع هذه الكيانات، 

على أن تتحد، بل سوف تشلها خالفات ال انتهاء 

هلا على مسائل احلدود وطرقات ومياه، ونفط، 

ونظراً ألن كل كيان من .. ، اخلوزواج، ووراثة

هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل، 

فإن هذه ستضمن تفوقها ملدة نصف قرن على 

..!"األقل

ففي سبيل العلو اإلسرائيلي، املوظف حلساب 
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املشروع الغريب، يكون التخطيط والتنفيذ 

لتفتيت وحدة األمة اإلسالمية إىل ذرات من 

املذاهب والطوائف األقوام وامللل والنحل و

  ..!واألعراق واأللوان

أمريكا هي العدو وما إسرائيل 

  ..سوى خملب

الناشر مركز : النزاعات األهلية العربية: يف كتاب

  :دراسات الوحدة العربية

الدكتور حممد جابر األنصاري كتب كل من  

والدكتور عدنان السيد حسني والدكتور عبد اإلله 

حبوثا مستفيضة  بلقزيز والدكتور ساسني عساف

اخلطة األمريكية الصهيونية لتفتيت العامل عن 

  .العرىب

 - إذ يرى الفكر الصهيوين األمريكي أن مصر 

قد فقدت قوا السياسية -على سبيل املثال

وهي تتخبط يف . القائدة يف الوطن العريب 

.حالة سياسية داخلية متأزمة

متميزة إن جتزئة مصر إقليميا إىل مناطق جغرافية "

  "هو اهلدف السياسي إلسرائيل

ايار مصر يف اخلطة الصهيونية هو بداية إن "

 االيار الكبري الذي سيصيب دوال قريبة منها

وأخرى بعيدة، فإذا ما جتزأت مصر فإن بالدا 

مثل ليبيا والسودان ، بل وحىت الدول األبعد 

عنها، لن يكتب هلا البقاء على صورا احلالية 

إن . . . صر عند سقوطها واحنالهلا وستلحق مب

مسار جتزئة مصر وتفتيتها واحنالهلا ، ال بد 

! آخذ طريقه إىل بلوغ ذلك مهما طال الزمن 

جيب أن تقسم مصر إىل دولة قبطية ! 

جبانب عدد من الدول  مسيحية يف صعيد مصر

الضعيفة ذات قوى حملية وبدون حكومة 

  .مركزية

األمن وتقول مصادر مقربة من سلطات 

املصرية إن هذه السلطات ضبطت

مرة كميات من املخدرات قادمة من إسرائيل ، 

وكان من املقرر أن تستخدم من هذه 

املخدرات لتمويل الفئات املسؤولة عن 

صحيفة : االعتداءات على األقباط مصر

  .١٩٩٣/ ٧/ ٧السفري، 

**************************

) ا و العراق لبنان ، سوري(على اجلبهة الشرقية 

، فهو  يشكل لبنان انطالقة املشروع التفتييت

النموذج الذي به وعلى شاكلته يتحقق التقسيم 

  .والتجزئة

وجتزئة لبنان بأكمله إىل مخس مقاطعات من 

شانه أن خيدم كسابقة للعامل العريب بأمجعه ، مبا 
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يف ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه اجلزيرة 

.. مسرية يف هذا االجتاهبداية العربية، بل هو 

وإذا كان لبنان هو اهلدف القريب يف خطة 

سوريا والعراق يشتمالن اهلدف التجزئة، فإن 

  .فيها البعيد

****************************

والثروة النفطية يف العراق والتمزقات الداخلية 

. جتعله يف صميم دائرة االستهداف الصهيوين 

تجزئة يتقدم على وهو يف مشروع التفتيت وال

. سوريا ويكتسب أمهية أوفر من أمهيتها 

، أقوى من " أوديد ينون"فالعراق ، حبسب 

سوريا ، وهر خيتزن القوة الفعلية اليت تشكل 

. مصدر التهديد الفعلي للدولة العربية

 - يستدعي نشوب حرب عراقية فالقضاء عليه 

  .إيرانية متزق العراق وتؤدي إىل سقوطه

القارئ أن هذا كان مكتوبا قبل وليالحظ 

  !!نشوب احلرب العراقية اإليرانية

ويواصل الكتاب نقله عن املراجع األمريكية 

  :واإلسرائيلية

إيرانية سوف متزق العراق  -إن حربا عراقية 

وكل . إىل أجزاء وتؤدي إىل سقوطه داخليا

نوع من أنواع ااة العربية الداخلية ما بينهم 

املدى القريب وسوف سوف تساعد على 

ختتصر الطريق إىل اهلدف العام املتمثل يف 

.تقسيم العراق إىل طوائف ، مثل سوريا ولبنان

أما تقسيم العراق إىل مقاطعات وفق تقسيمات 

دينية كما حدث يف سوريا أثناء العهد /عرقية

أو (وهكذا فان ثالثة . العثماين فأمر ممكن 

ل املدن من الدول ميكن أن تتواجد حو) أكثر

.البصرة وبغداد واملوصل: الرئيسية الثالث 

وليالحظ القارئ مرة أخرى أن كل هذه 

املعلومات كانت منشورة قبل استدعاء القوات 

  ..األمريكية لضرب وحصار العراق

وكل اجليوش العربية اليت شاركت يف الكارثة 

إمنا شاركت يف خطة تفتيت العامل العريب 

..واإلسالمي

كله مل يتورع أكثر من حاكم أن وبرغم ذلك 

يعتذر عن عدم جندة الفلسطينيني بأن جيوشه 

  ..ال حتارب خارج بالده

هل ينبغى على حقا أن  - ومسطول مصرى 

يطلب مائة مليار  -أصحح الكلمة إىل مسئول 

 ..دوالر كى تفكر مصر ىف احلرب

***************************

ه عن مشاريع ولنعد إىل الكتاب الذى يواصل حديث

  ..تفتيت الدول العربية
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مرشح طبيعي  اوشبه اجلزيرة العربية بأكمله

للتجزئة نتيجة لضغوط داخلية وخارجية، وهذا 

. حتمي ، وخباصة يف العربية السعودية  رأم

وبغض النظر عما إذا كانت قوا االقتصادية 

القائمة على النفط ستظل على حاهلا ال متس أو 

أن هذه القوة ستتقلص على املدى البعيد، فان 

االنشقاقات الداخلية واالنقسامات هي تطور 

واضح وطبيعي على ضوء البنية السياسية 

  .احلالية

***************************

أما بنية األردن السياسية والبشرية احلالية فهي 

إن نظام . ال تضمن له البقاء إىل أمد طويل 

حكمه احلايل ليس يف يد األغلبية الفلسطينية، 

ما جيعل هذه األكثرية مرشحة إىل تسلم 

وهذا ما ينبغي أن . . السلطة عاجال أم آجال

.يف السالميكون سياسة إسرائيل يف احلرب و

****************************

الكيان اللبناين من وجهة نظر صهيونية هو 

ملوشي تارخيي ، والتعبري هو /خطأ جغرايف 

يوم كان سفريا إلسرائيل يف واشنطن ،  أرينز

فهو،كيان مركب حيمل يف ذاته عطبه التكويين 

)دولة لبنان الكبري(حلظة تأسيسه أو إعالنه  ذمن

جيمع يف داخله أقليات دينية صاحبة وهو كيان 

.ذاتية/ آمال وتطلعات قومية

*************************

أما بالنسبة للعراق فلقد كانت حماوالت 

القيادات الصهيونية لالتصال باحلركة الكردية 

يف مشال العراق قد بدأت منذ منتصف 

.األربعينيات

رؤوبني شيلواح ومردخاي بن فرات "

ة االتصال باحلركة متولوا مه"وشلومو هليل

الكردية يف العراق ونقلوا تصور بن غوريون 

للوسائل اليت ميكن إسرائيل من خالهلا دعمهم 

. للحصول على احلكم الذايت أو االستقالل التام

أما العالقات اجلدية بني إسرائيل وبعض أكراد 

العراق ، فلقد أخذت بعدها العملي على 

ة يف الستينيات ، مستوى املساعدة اللوجستي

ضباط  ١٩٦٥بعدما أرسلت إسرائيل يف 

خمابرات وخرباء عسكريني إىل كردستان 

.العراق

وقد متت الزيارات املعلنة بني قيادات من 

الطرفني يف النصف الثاين من الستينيات، 

يونيو / وحتديدا بعد حرب اخلامس من حزيران 

ليت أحلقها اجليش اإلسرائيلي افاهلزمية . ١٩٦٧

باجليوش العربية شجعت بعض القيادات 
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الكردية على متتني عالقاا املباشرة بالدولة 

الصهيونية ، طلبا ملساعدات عسكرية 

  .الستخدامها يف حركة التمرد يف مشال العراق

إن احملاوالت الصهيونية لالتصال باحلركة 

الكردية هي منوذج التدخالت اإلسرائيلية يف 

هو ماثل يف التصور العراق ومن شانه ، كما 

الصهيوين ، حتقيق مصاحل إسرائيل يف املنطقة ، 

زئيف شيف ، املراسل وذلك يتم ، كما عرب 

، والذي رمبا كان من  احلريب لصحيفة هارتس

أكثر الناس اطالعا يف إسرائيل على هذا 

املوضوع ، عن طريق جتزئة العراق إىل دولة 

شيعية وأخرى سنية، وكذلك فصل املنطقة 

..رديةالك

كل هذه املعلومات كانت منشورة أمام 

حكامنا الذين اشتركوا يف حتالف الشيطان يف 

  ..حفر الباطن

إن وضع العراق اليوم ، بعد تطورات حرب 

اخلليج الثانية ونتائجها، ليس بعيدا أبدا عن 

هذه الصيغة اليت تشجع مجاعة من إسرائيل على 

ولية السعي إىل تثبيتها بالتعاون مع القوى الد

  .واإلقليمية املتواطئة

" إسرائيل"يف بداية التسعينيات انسحب الوكيل 

، وألسباب موضوعية  "أمريكا" أمام األصيل 

متعلقة حبساسية املنطقة إزاء إسرائيل ، جاء 

حرب اخلليج : األصيل األمريكي ليقول لوكيله 

يك وراء املشهد اإلقليمي ونتائجها توجب ختفّ

تعد إسرائيل القوة املؤثرة وهكذا مل . اجلديد

مباشرة يف إثارة االضطرابات اإلثنية يف مشال 

العراق، إذ أصبح العراق كله حتت الرقابة 

األمريكية وقوانني احلظر والتأديب واحلصار 

  .الدويل

، من معهد ماتشوستس  دانيال بامينيقول 

نشرة للتكنولوجيا ، يف عدد اخلريف من 

زام بوحدة أراضي إن االلت: املصلحة القومية

ويبقى ) يف حرب اخلليج (العراق كان خطأ 

  .اليومكذلك

**************************

، ويف إطار استراتيجيتها إلقامة يف السودان

عالقات مع أقليات املنطقة وتوظيفها يف 

طرحت إسرائيل مشروع التفكيك واهليمنة، 

نفسها حليفا طبيعيا للحركة السياسية اليت 

االنفصالية، بادعاء أما " أنيانيا"نظمة تقودها م

/ معا يف مواقع ملواجهة التسلط العريب 

، فأقامت اإلسالمي على شعوب املنطقة

وقدمت هلا  الستينياتعالقات وثيقة معها يف 

املساعدات العسكرية واللوجستية ، خصوصا 
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تدريب رجاهلا على حرب العصابات ، وذلك 

ظهر  ١٩٦٤عام وبعد . عرب األراضي اإلثيوبية 

جليا التورط الصهيوين يف أحداث جنوب 

  .السودان إىل جانب دول غربية

إن السودان ليس من بلدان املواجهة، وعلى 

الرغم من ذلك أدخلته إسرائيل

ألنه يشكل يف حال يف صلب خطتها التفتيتية 

توحده وحتالفه مع مصر، ظهرا ملصر ومساندا 

تنزاف مصر اسفمن مصاحلها احليوية . قويا هلا

  .، اخلاصرة اجلنوبيةيف إحدى خاصرتيها

***********************

يف تقرير نشرة إسرائيلية نشر مؤخرا يتحدث 

كاتب التقرير عن صراع مشروعني يف البنتاغون 

  . لتفتيت العامل العريب

وتذهب هذه الدراسة إىل أن مبادرة األمري عبد 

اهللا مل تكن موجهة إىل إسرائيل، فقد كانت 

السعودية واثقة من أن إسرائيل سترفض 

إال أن املبادرة قد قُدمت بغية الرد . مبادرا

على استراتيجيتني أمريكيتني تتم مناقشتهما 

فقد عانت اململكة  .اآلن يف العاصمة واشنطن

سعودية، منذ اهلجوم على مركز العربية ال

التجارة العاملي، ضغوطا شديدة من جانب 

إذ . مجاعة بول وولفوفيتس يف البنتاغون

تبىن آراء يعرف عن نائب وزير الدفاع انه 

، وانه ال يكتفي باالعتقاد أن ارييل شارون

الواليات املتحدة جيب أن تعود عن حتالفاا مع 

انه جيب عليها  الدول العربية احملافظة، بل يرى

أي (كذلك أن تستويل على مواردهم النفطية 

انطالقا من اعتبارات استراتيجية ). تسرقها

صاغ وولفوفيتس وبعض احمليطني بنائب مماثلة، 

الرئيس ديك تشيين خطة استراتيجية دف إىل 

إعادة رسم خريطيت الشرق األوسط وأوروبا 

إسرائيل وتضع اخلطة كال من .الوسطى

للواليات  يف موقع احلليف الرئيسيوتركيا 

 .املتحدة

آرييل شارون واخلطة اليت تستند إىل اقتراحات 

املباشرة واملفصلة، دف يف  ول موفازؤوشا

. سلب الرياض كل نفوذهاالدرجة األوىل إىل 

ومما ال شك فيه انه يف حال حتقق خطة 

تقسم اململكة العربية وولفوفيتس، فسوف 

  : أجزاء كثرية اىل السعودية

أو حممية خاضعة مباشرة لسيطرة " دولة"

شركات النفط الكربى وعلى رأسها أرامكو، 

ورمبا . ودولة سعودية أخرى تفتقر إىل النفط

دول أخرى كذلك سوف تلحق باليمن 

بناء على هذا املفهوم، وبعد . وبالعراق اجلديد
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أمريكية صدام حسني  - إطاحة القوات االجنلو 

 -الفلسطينيني " إجالء"سوف يتم يف العراق، 

من غرب فلسطني ومن اململكة  - أي طردهم 

األردنية اهلامشية على حد سواء، وذلك سوف 

صافية "يتيح إلسرائيل بأن تصبح دولة يهودية 

، وسوف يتم ضم األردن إىل إسرائيل "العرق

الكربى، وصوال إىل احلدود العراقية، رمبا مع 

. مستوى احلدود بعض التعديالت البسيطة على

كوا عنصرا "ختتفي اململكة اهلامشيةوسوف 

  ."ضعيفا يف أي حال

سوف يتم إجالء الفلسطينيني وترحيلهم إىل 

وتوطينهم يف مناطق  داخل احلدود العراقية

ويف . عراقية متخلفة وغري مكتظة بالسكان

الوقت نفسه أو يف مرحلة الحقة، سوف ينضم 

يف سوريا ولبنان إليهم الالجئون الفلسطينيون 

وسوف تتم إطاحة .واألردن شاءوا ذلك أم أبوا

من خالل هجوم . النظام السوري بطرفة عني

أمريكي سريع سرعة الربق،  - إسرائيلي 

وسوف تؤسس بدال منه دولة سورية مؤيدة 

  .ألمريكا وذات سوق حرة

ولقاء مشاركة تركيا يف احلرب اجلديدة، 

على سوف حتظى هذه بالسيطرة الكاملة 

املوارد املائية اليت تتقامسها أنقرة اآلن مع سوريا 

، أي على ري دجلة والفرات وسوف والعراق

قمع الثورات تعمل قوات أمريكية خاصة على 

، حتت اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل العريب

."احلرب ضد اإلرهاب"غطاء 

***************************

للنشرة املشروع الثاين للتفتيت طبقا 

اخلطة الشريفية : اإلسرائيلية يطلق عليه

  :اجلديدة

إذ نعلم أن الساللة . وهي خلق شريفية جديدة

اهلامشية اليت حتكم األردن اآلن كانت يف ما 

مضى حاكمة ما يعرف اآلن باململكة العربية 

إال أن الربيطانيني . السعودية والكويت واليمن

حلرب العاملية والفرنسيني غريوا هذا الواقع بعد ا

الثانية، ومت نفي احلسينيني إىل فلسطني التارخيية 

أي ما يعرف اآلن بإسرائيل واألراضي  -

حني قررت اإلمرباطورية الربيطانية،  -واألردن 

يف عهد رئيس الوزراء اللورد بلفور، أن تسمح 

ألقلية يهودية بإنشاء وطن هلا يف فلسطني وان 

أتاحت للحكام  تؤدي دور األقلية الدينية اليت

على -الربيطانيني التقسيم واحلكم والسيادة 

غرار الدور الذي أدته البهائية يف إيران يف 

  .ظل االحتالل الربيطاين هلذه
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أما الفئة املعارضة لشارون داخل اإلدارة، فتود 

خلق شريفية جديدة، أي مملكة أردنية متتد من 

 وتضم العراق. ر األردن إىل احلدود مع إيران

وتتمتع هذه الفكرة يف الواقع بعدد  .املعاصر

ال يف أوساط النخب . ال بأس به من املؤيدين

األردنية احلاكمة ذات اجلذور البدوية فحسب، 

بعض بل كذلك يف . وذلك أمر طبيعي

، فتماما على غرار األوساط العراقية

أفغانستان، انه ملكا مناصرا ألمريكا قد مينح 

والشرعية على حد  اململكة اجلديدة النفوذ

فلسطني،  - أما يف ما يتعلق بإسرائيل. سواء

فسوف جترب إسرائيل على إجالء املستوطنات 

وسوف . اليهودية يف الضفة الغربية فحسب

ينقل الفلسطينيون املوجودون داخل قطاع غزة 

إىل الضفة الغربية أو إىل اململكة اهلامشية اجلديدة 

 -كة هامشيةاملوسعة، اليت سيعاد حتديدها كممل

وسيشجع املستوطنون . عراقية -فلسطينية

اليهود على االنتقال إىل منطقة قطاع غزة 

امللحقة بإسرائيل، أو إىل منطقة النقب القاحلة 

وإذا ما رفض الفلسطينيون، . جنوب إسرائيل

سوف يكون احلل املوقت هلا أن تصبح الضفة 

خاضعة " دولة"الغربية اليت أجلتها إسرائيل 

األمر الواقع املؤلف من الشريفية اجلديدة حلكم 

ومن حكومة إسرائيلية اكثر اعتداال من حكومة 

ويف الوقت املناسب، وبعد فاصل  .شارون

زمين مقبول، سوف تلتحق باململكة الشريفية 

، او كجزء من "مفدرلة"أما يف شكل مقاطعة 

االحتاد الكونفيديرايل املؤلف من كل من 

  .قى من فلسطنيالعراق واألردن وما تب

ولقد أثارت اخلطتان على حد سواء موجة ذعر 

فاخلطة األوىل قد  .يف اململكة العربية السعودية

تقضي بكل بساطة على الساللة الوهابية 

. احلاكمة وتستويل على ما تبقى من السعودية

أما الثانية فقط تضعفها إىل حد خطري، وذلك 

للوهابيني، يصب يف مصلحة املنافس الرئيسي 

وسوف يتنافس كذلك . أي العائلة احلسينية

النفط العراقي مع املوارد السعودية والكويتية، 

  .مؤدياً بذلك إىل خفض متزايد ألسعار النفط

يف تلك األثناء، ما زالت املناقشات 

اجليوستراتيجية مستمرة يف واشنطن داخل إدارة 

فهناك . املستقرة واملرتبكة واملنقسمةغريبوش 

  .ال مثيل هلا سوى عجرفة احلكام تسود فوضى

إن الرفض الذي واجهته الواليات املتحدة بازاء 

 ٢٠٠٢ار ينيتها شن هجوم على العراق يف آ

أثار موجة من احلنق يف البيت األبيض 

إذ رفضت كل الدول العربية، . والبنتاغون
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باستثناء  -ومعظم احلكومات األوروبية 

. جوم رفضاً قاطعاًمساندة هذا اهل - بريطانيا 

الكويت نفسها، اليت انتقمت من العراق ومن 

طالبت عرفات طوال األعوام العشرة املاضية، 

واشنطن يف شكل واضح وعلين بعدم مهامجة 

فأعلنت اإلدارة األمريكية بلهجة . العراق

حاقدة أنه مل يتم اختاذ أي قرار ملهامجة العراق 

  ."املستقبل القريب"يف 

بوش لن يتخلى اء األوروبيون بأن ويتنبأ اخلرب

وان هجوماً ، عن خطته إطاحة صدام حسني

إسرائيليا على بغداد  - بريطانياً  -أمريكيا 

سوف جيري فعالً يف أيلول أو تشرين األول 

أي قبل االنتخابات التشريعية  ٢٠٠٢،

 .األمريكية اليت تعقد يف منتصف عهد الرئيس

إىل احتمال ويذهب تقرير النشرة اإلسرائيلية 

جلوء أمريكا إىل أسلحة غري تقليدية يف إطار 

هجوم مماثل، مثل األسلحة البكترييولوجية أو 

  .الكيميائية أو حىت النووية

  

  

  

  

  

  اهلجوم على اإلسالم واملسلمني 

صيحة برنارد لويس أو حي بن 

أخطب اجلديد

  ماجد الكيالين. د :ناشر املوضوع

برنارد  - تعترب مكائد الربوفسور الصهيوين

من أخطر أشكال املكر اهلادف إىل  -لويس

إثارة القيادات األمريكية واألوروبية ضد اخلطر 

ي املزعوم، ولقد جتسدت هذه املكائد اإلسالم

:يف أمرين مها

استنفار القيادات األمريكية واألوروبية  -١

.ضد اإلسالم واملسلمني

من أسباب غزوة األحزاب اليت جتمعت فيها 

قبائل العرب اجلاهليني بقيادة قريش الستئصال 

اإلسالم واملسلمني، خروج وفد من يهود 

حي بن أخطب  -املدينة املنورة آنذاك برئاسة

إىل مكة وغريها من ديار اجلزيرة العربية  -

ليحرض قريش والقبائل األخرى على قتال 

املسلمني واستئصاهلم من األرض، وعندما 

:" سألت قريش حياً هذا وأصحابه الذين رافقوه

إنكم أهل كتاب وأهل علم ! يهوداليا معشر 

؛ أفديننا خري "مبا أصبحنا خنتلف عليه مع حممد
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بل دينكم "    :فأجام حي وصحبهينه؟أم د

!" خري من دينه، وأنتم أوىل باحلق منه

واستمر الوفد اليهودي يطوف على القبائل 

العربية بنفس املنطق واألسلوب حلشد هذه 

القبائل لغزو املدينة املنورة حىت حددوا هلذا 

.الغزو موعده ووضعوا له خطته

وفيسور الرب - ومل يزل يقوم به -نفس األمر قام

وفريقه، إذ مل تكد املؤمترات  - برنارد لويس

الصهيونية اليت عقدت يف تل أبيب خالل 

تنتهي من مناقشاا  ١٩٧٣-١٩٧٠األعوام 

عن طبيعة املواجهة القادمة مع اجلبهة اإلسالمية 

حىت أخذ لويس يطلق الصيحات من مكتبه يف 

جامعة لندن يف بريطانيا ويف جامعة برنستون يف 

أمريكا، وكانت أوىل هذه الصيحات مقاله 

:الشهري بعنوان

 The Return ofعودة اإلسالم " 

Islam " كومنتري - جملةوالذي نشره يف "

Commentary الصهيونية اليت تصدر يف

ميدل  -، مث أعاد نشره يف جملة )١(نيويورك

مث نشره مرة ثالثة يف جمموعة ) ٢(ايست رفيو

مايكل  -األحباث اليت حررها الربوفيسور

الدين " :يف جملد واحد عنوانه -كريتس

)٣"(والسياسة يف الشرق األوسط 

ذ ذلك الوقت من -برنارد لويس -واستمر

ينفث يف العقل األمريكي واألورويب بنفس 

الصيحات التحذيرية يف كتبه اليت تطبع أو 

مقاالته اليت تنشر يف االت والصحف، ويف 

برنارد  -وخطورة أعمالمواقع اإلنترنت، 

أنه يتناول أحباثه بالشروح واالقتباس  -لويس

والتطبيق مئات الباحثني والسياسيني والدارسني 

ث ميكن القول أنه يتحكم باملوضوعات اليت حبي

.تناقش والقرارات اليت تصنع

يف جمملها صيحات  -برنارد لويس -وحبوث

حتذيرية هدفها تذكري اتمعات األمريكية 

واألوروبية أنه ما من يوم يف التاريخ واجهت 

فيه املقاومة إذا غزت، واهلزائم إذا غلبت يف 

مواجهتها مع سكان غرب آسيا ومشال أفريقيا 

وكان اإلسالم هو القوة اليت تنزل هذه إال 

، وخالل ذلك يبني أنه ابتداء النكبات واهلزائم

كان اإلسالم من املاضي حىت الوقت احلاضر 

هو القوة اليت جاءت بسكان مشال أفريقيا إىل 

إسبانيا لتحتلها مثانية قرون، وأنه هو الذي قاد 

انيني إىل أبواب فينا وإىل وسط مصر، وأنه العثم

هو القوة اليت حاول السلطان عبد احلميد الثاين 

أن يستعملها ضد أوروبا وأنه هو القوة اليت 

رفعتها حركات املقاومة لالستعمار األورويب 
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، احلديث مثل اإلخوان املسلمني يف مصر

وفدائيان إسالم يف إيران، واملقاومة الفلسطينية 

مجيع حماوالت علمنة ئيل، وأن ضد إسرا

اتمعات الشرقية وختليصها من روح اإلسالم 

!!القتالية قد باءت بالفشل 

فاإلسالم قد عاد ليطل برأسه شاخماً وعادت 

بيارقه لتظهر من جديد يف اتمعات اإلسالمية 

وبني اجلاليات اإلسالمية اليت تعيش يف أمريكا 

يعين  -لسبتأهل ا" وأوروبا، وأنه ما مل ينته

" -يعين املسيحني -وأهل األحد - اليهود

فسوف يشهدون يف املستقبل القريب أياماً 

"عصيبة على أيد القوى اإلسالمية الصاعدة 

برنارد لويس واألبوة الفكرية للمحافظني  -٢

:اجلدد يف اإلدارة األمريكية

عند استنفار  -مل يقف دور برنارد لويس

وإمنا يكية واألوروبية، القيادة يف القارتني األمر

الذي  -تعداه إىل القيام بدور العراب الصهيوين

صاغ للمحافظني اجلدد يف إدارة الرئيس بوش 

اإلبن استراتيجيتهم يف العداء الشديد لإلسالم 

، ولقد ناقش هذا الدور عدد من واملسلمني

الكتاب واإلعالميني والسياسيني وتتبعوا وقائعه 

مليس -عالميالصحايف اإل: نذكرمنهم

 - برنارد لويس شارك -أنالذي ذكر  -أندويل

يف االجتماعات اليت كان  -وما يزال يشارك

يعقدها احملافظون اجلدد يف وزارة الدفاع 

م لوضع ٢٠٠١األمريكية خالل عام 

استراتيجية الغزو األمريكي للعراق، وأضاف أن 

برنارد لويس كان مع الرئيس بوش اإلبن ونائبه 

ديك تشيين خالل اختفاء االثنني على أثر 

دثة ارتطام الطائرة باملركز االقتصادي العاملي حا

.يف األمم املتحدة

برنارد  -وخالل هذه االجتماعات ابتدع

للغزو مربراته وأهدافه اليت ضمنها يف  -لويس

اإلرهاب " و" صراع احلضارات"   مقوالت

رسالة أمريكا يف نشر الدميقراطية "و" اإلسالمي

).٤"(وحقوق اإلنسان

دور برنارد لويس يف ومن الذين ناقشوا 

مايكل -اإلعداد للغزو األمريكي للعراق

رئيس حترير جملة نيوزويك يف مقال  - هريتش

حتت  - واشنطن الشهرية -مفصل نشره يف جملة

" عودة إىل برنارد لويس" عنوان 

، " Bernard Lewis Revisited"أو

:ومما جاء فيه 

 - إن وقوع القيادة األمريكية حتت تأثري" 

حني قدم  ١٩٥٠يعود إىل عام  - ويسبرنارد ل

إىل أمريكا بعد أن عمل يف املخابرات الربيطانية 
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خالل سنوات احلرب العاملية الثانية مث سافر إىل 

-الوثائق السياسية العثمانية  -استانبول لدراسة

احملفوظة يف متحف خاص واالستفادة من 

حمتوياا يف تعاونه مع اإلدارة األمريكية داعياً 

لضغط على القيادات العربية واإلسالمية إىل ا

القتفاء منهج كمال أتاتورك يف هجر اإلسالم 

والتخلص من تراثه الذي يعود إىل العصور 

:قائالً -مايكل هريتش - ويضيف ،"الوسطى

واحلقيقة أن برنارد لويس كان عنصراً رئيساً "

:" يف اللويب األمريكي وأنه ابتكر مقوالت

، "رهاب اإلسالمياإل" و" صراع احلضارات

الصقور الداعمة إلسرائيل " استراتيجية " وبلور

والداعية إىل إعادة احتالل األقطار العربية 

.واإلسالمية واستعمارها

عمله وال يتوقف تأثري برنارد لويس عند 

والكتابة عن  األكادميي يف جامعة برنستون

العضوية يف اإلسالم واملسلمني وإمنا تعداه إىل 

احملافظني اجلدد والعناصر الصهيونية حتالف 

واليت احتلت مناصب حساسة يف  املتشددة

إدارة الرئيس بوش؛ وعملت بقيادة وزير 

على ترمجة أفكار  -زتريولفوو -الدفاع ونائبه

برنارد لويس إىل تفوق أمريكي ضد األخطار 

.اإلسالمية احملتمله

 ٢٠٠٦ويف االحتفال الذي أقيم يف مارس 

دلفيا يف والية بنسلفانيا مبناسبة فيال - مبدينة

العام السادس والثمانني،  -برنارد لويس -بلوغ

 - ديك تشيينألقى نائب الرئيس األمريكي 

:كلمة قال فيها ما يلي

قبل  - برنارد لويس -لقد سعدت مبعرفة" 

عندما كنت وزيراً للدفاع  -مخسة عشر عاماً

وبعد أن غزا دكتاتور العراق دولة الكويت، 

عينا عدداً كبرياً من اخلرباء ليتكلموا عن واستد

 - برنارد لويس - الشرق األوسط، لقد كان

أبرع املتحدثني وأفضلهم، ومنذ ذلك الوقت 

قررت أن أبقى على اتصال دائم معه ألن 

أعماله التارخييه جديرة باالتباع خالل السنوات 

.القادمة

للتاريخ منذ  -برنارد لويس - لقد بدأ عشق" 

يف حياته حيث عمل أستاذاً يف  فترة مبكرة

جامعة لندن، مث حماضراً يف املخابرات 

إىل جامعة  ١٩٧٤الربيطانية، مث جاء منذ عام 

.برنستون ليعمل استاذ كرسي

عقوداً يدرس لنا الشرق  -لويس -لقد أمضى

األوسط وتاريخ شعوبه، وهو بكل تواضع 

خيربك أنه ال يتنبأ باملستقبل، ولكنه إنسان زار 

طقة مرات ال حتصى وفهم أمناط احلياة فيها املن
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وعرض مرئياته العميقة وقدرته على رؤية 

.أخفى أمورها وأدقها

حيذرنا من عودة  ١٩٧٢لقد كتب يف عام " 

اإلسالم بعد أن درس أعمال شخص مغمور 

وأبصر فيها حركة طغيان  -اخلميين -هو

مرجعاً  - لويس -ديين، واليوم أصبحت كتب

وللدبلوماسيني، واألكادمييني  لصناع القرار،

.ومؤسسات اإلعالم

احلضارة  -برنارد لويس - لقد عرف" 

اإلسالمية، وعرف تقاليدها يف العلم والثقافة 

 مع طفاولكنه رفض جاذبيتها، ورفض أن يتع

الناس الذين أجنزوا هذه احلضارة، ولقد قاسى 

مؤخراً من وجود الدكتاتوريات يف مواطن هذه 

احلضارة وفهم طبيعة الصراع الدائر يف 

حاضرها بني احلرية والرعب وبني العدل 

بني األمن األمريكي واإلرهاب ووالقسوة 

.اإلسالمي

وكما كافح الذين سبقونا من أجل احلرية 

ن اليوم نقوم مبسؤولية الكفاح فنح.. واملساواة 

ضد اإلرهاب اإلسالمي وسوف نستمر يف 

الصلب؛ . اللجوء إىل فكر برنارد لويس القوي

لذلك . . . ليمدنا بالتفاؤل والقرارات السليمة

هو إنسان موهوب، خملص، ويستحق طول 

العمر، وحنن نشعر باالمتنان ألعماله، ونعترف 

مانني، فإن جبميله، وهو إذ يبلغ السادسة والث

عيد ميالد " :أحسن هدية أقدمها إليه أن أقول

املائة والعشرين سنة " ١٢٠"سعيد، وعقبال ال

)"٥.(

برنارد لويس والدعوة إىل استعمار  -٣

العرب واملسلمني من جديد حتت شعار 

:الدعوة إىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

مع  بعض وكاالت اإلعالميف مقابلة أجرا 

إن :" قال اآليت ٢٠/٥/٢٠٠٥يس يف برنارد لو

مفهوم احلرية عند العرب واملسلمني ليس 

مفهوماً سياسياً وإمنا هو حكم قضائي؛ فأنت 

يف هذا املفهوم تصبح حراً إذا كنت قبل ذلك 

فاحلرية مبفهومها السياسي بضاعة غريبة رقيقاً؛ 

وما زالوا  -عن العرب واملسلمني، استوردوها

من محلة نابليون  اًابتداءيستوردوا من الغرب 

.على مصر حىت الوقت احلاضر

 -هل مصطلح احلرية -برنارد لويس -ويتساءل

قابل للتطبيق يف مبعناه األمريكي واألورويب 

احلياة العربية واإلسالمية؟

إن العاملني يف دوائر - برنارد لويس - يقول

؛ احلكومة األمريكية ينقسمون إىل قسمني
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اخلاصة عن هذا وكل قسم يقدم إجابته 

.السؤال

العاملني يف وزارة تصدر عن : اإلجابة األوىل

، وهذه ترى إن العرب اخلارجية األمريكية

غري مؤهلني إلفراز احلكومات واملسلمني 

لشعوا واليت ترعى احلرية وحتترمها  املخلصة

ومتارسها؛ ولذلك تنجب البيئة العربية 

 وسياسةواإلسالمية حكومات مستبدة فاسقة، 

هذا الفريق من موظفي اإلدارة األمريكية تقوم 

على تنصيب حكام فاسدين، مستبدين يكونون 

أصدقاء الواليات احملتدة وال يكونون ضد 

.مصاحلها

اجلهل تعكس  -يف رأي لويس -وهذه اإلجابة

، وتعكس االحتقار مباضي العرب واملسلمني

.بلهمقحلاضرهم، وعدم معرفة مست

االستعماريني الذي تصدر عن : واإلجابة الثانية

يقولون إن للعرب واملسلمني طرق وأساليب 

يف احلياة ختتلف عن نظرياا يف أمريكا 

جيب إعطاء العرب واملسلمني ، ولذلك وأوروبا

الفرصة ليطوروا حيام بالشكل الذي يتوافق 

مع موروثام الثقافيه، وأية حماولة إلجبارهم 

لدميقراطية هي ضرب من العبث على حياة ا

.الذي ال طائل حتته

هذه  -وغالبية القيادة األمريكية يرفضون

ألا ال فائدة منها، وهي شديدة  -اإلجابة

. البطء وتبعث على امللل واإلحباط

لإلجابتني معاً،  -برنارد لويس -وإزاء رفض

:فإنه يطرح

:خالصتها ما يلي: إجابة ثالثة

إن العرب واملسلمني قوم فاسدون،  "

مفسدون، فوضويون ال ميكن حتضريهم، وإذا 

تركوا ألنفسهم فسوف يفاجئون العامل 

املتحضر مبوجات بشرية إرهابية تدمر 

احلضارات وتقوض اتمعات، ولذلك فإن 

احلل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتالهلم 

يقاا واستعمارهم وتدمري ثقافام الدينية وتطب

االجتماعية، ويف حال قيام أمريكا ذا الدور 

فإن عليها أن تستفيد من التجربة الربيطانية 

والتجربة الفرنسية يف استعمار املنطقة لتجنب 

األخطاء واملواقف السلبية اليت اقترفتها 

.الدولتان

أنه من الضروري  -برنارد لويس - ويضيف

واإلسالمية إىل إعادة تقسيم األقطار العربية 

وحدات عشائرية وطائفية، وال داعي ملراعاة 

خواطرهم أو التأثر بانفعاالم وردود األفعال 

عندهم، وجيب أن يكون شعار أمريكا يف 
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إما أن نضعهم حتت سيادتنا، أو " :ذلك

وال مانع عند إعادة ،"ندعهم ليدمروا حضارتنا 

 تدريب" :احتالهلم أن تكون مهمتنا املعلنة هي

."شعوب املنطقة على حياة الدميقراطية 

وخالل هذا االستعمار اجلديد ال مانع أن تقوم 

الواليات املتحدة بالضغط على قيادام 

 –دون جماملة وال لني أو هوادة  -اإلسالمية

ليخلصوا شعوم من املعتقدات اإلسالمية 

الفاسدة، والثقافة واملمارسات الصادرة عنها، 

اخلناق على هذه  جيب تضييقولذلك 

الشعوب وحماصرا واستثمار التناقضات 

العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها قبل 

.أن تغزو أمريكا وأوربا لتدمر احلضارة فيهما

 -برنارد لويس - وخالل هذه احملاضرات أفرز

" و" صراع احلضارات " مصطلحات عن

؛ فالتقطها الكتاب "اإلرهاب اإلسالمي 

واإلعالميون ورجال الصحافة وأشاعوها حملياً 

).٦"(وعاملياً 

يعمل  –برنارد لويس  -ويف الوقت الذي كان

مع إدارة الرئيس بوش اإلبن يف أمريكا كان 

يرسل حتذيرات إىل القيادات األوروبية يف 

اجلانب اآلخرمن احمليط األطلسي، ففي إحدى 

إحدى وكاالت املقابالت اليت أجرا معه 

:قال عالم األورويباإل

إين أرى املسلمني وهم يكتسحون أوروبا "

ويعملون على فرض اهليمنة اإلسالمية فيها، 

أن حيدث العكس متاماً،  –إذن -واملطلوب

وأي اون يف هذا سوف يؤدي إىل جناح 

االستعمار اإلسالمي يف القارة، وسوف يكون 

ينجح املسلمون يف االستيالء املستقبل إما أن 

، أو ينجح األوروبيون األصليون أوروباعلى 

يف محاية القارة وابتالع اجلاليات اإلسالمية 

.املقيمة على أراضيها

إن مما يزيد املشكلة  -برنارد لويس - ويضيف

تعقيداً هو الدعم الالمتناهي الذي تلقاه هذه 

).٧(اجلاليات من الدول اإلسالمية نفسها

:برنارد لويس واملسألة اليهوديه -٤

يستحيل حل هذه  -برنارد لويس -يف رأي

والتعايش بني إسرائيل املشكلة حالً سلمياً، 

.والعرب يعتمد على فناء الطرف اآلخر

حماوالت احلل السلمي،  - لويس -ولذلك انتقد

وانتقد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان 

واصفاً هذا االنسحاب بأنه عمل متسرع وال 

خلطوط األمامية فإسرائيل متثل امربر له، 

للحضارة الغربية، وهي تقف أمام احلقد 
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اإلسالمي الزائف حنو الغرب األورويب 

، لذلك فإن على األمم الغربية أن واألمريكي

تقف يف وجه هذا اخلطر الرببري دون تلكؤ أو 

قصور، وال داعي لتملق الشارع العريب 

).٨(واإلسالمي أو اعتبار الرأي العام العاملي

م إىل  ٢٠٠٧ت أمريكا يف عام وعندما دع

كتب برنارد لويس مقاالً  -أنا بولوس - مؤمتر

:يقول -وول ستريت -يف صحيفة

سوف لن يأيت املؤمتر خبري ألن العرب يريدون " 

من إسرائيل أن تنتحر، وإجابة مطالبهم تتضمن 

:أمرين

املطالبة بتقليص حجم دولة إسرائيل رغم : األول

.صغرها

. إلغاء وجود إسرائيل كدولة يهودية: والثاين

وكالمها مطلبني ال ميكن القبول ما، وحني 

هم، يف عيتحدث العرب عن السالم الدائم م

حىت إذا حان " هدنة موقوته" احلقيقة يطلبون

الوقت املالئم انقضوا على إسرائيل وأزالوها من 

الوجود؛ لذلك جيب أن ال ينظر إىل هذا املؤمتر 

جمرد تكتيك موقوت غايته ئجه إال باعتباره ونتا

تعزيز التحالف ضد اخلطر اإليراين وتسهيل 

تفكيك الدول العربية واإلسالمية، ودفع 

األتراك واألكراد والعرب والفلسطينني 

واإليرانيني ليقاتل بعضهم بعضاً كما فعلت 

".أمريكا مع اهلنود احلمر من قبل
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