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ملخص البحث
برنارد لويس مستترقتترو ي ودر كمريلج كلةنستتيب ةات بوتتمارا وراليركرا كلوكمتتةب وكلاميتب ه يملع رةا ا ند
دركستب كهسترقتركو كلي ودر وكهمريلج مما ةات لن ستا كلملانب كلمرمونب مع أرت اررباالا كهلاديمج وكلستياستج
باه دكف كهستتراماريب للونا مخرل ل راريا كهستترمج وكلراريا كلوستتيال وكلةديع وكلمااوتتر استتر اد منا ل
مااليات ونائع كلةرلات كهستترميب كلمااوتتر و لتد ةاوت كلاديد مع كلمستترقتترنيع نقتتر ك لار كل دكمب بيع
كلمستتتت ميع مع أرت مخل تار والروةتار ونرتاةتار كل لريتب ومن برنتارد لويس تتد الر كلاتديتد مع كركال كلرج
كرستتمت بالانوتتريب وكلوتت يونيب وكلادوكنيب ج مخل ارا والروةارا لتك رلبت رستت يال كلمتتوا ر با ك لارل
ونستتتتمتت كلبةتع كلمانوعت كبرا رتاليركت كللر دتاع كلي ود ر وةتد كلارع مع أرت نقتتتتتر ك لتار كل تدكمتب بيع
: كلر مةاور دل.) )ًكلمس ميع تبرنارد لويس كنموتةا
.كالروةارا مع أرت مخل ارا ولرابارا

: كوه

.نقر ك لارل كلدينيب وكلي وديب

: لانيا

.ر مةرت كلرةرير وكهتك ب ومن ا

سيالررا

: لاللا

.رتسي كلةغرك يب كلسياسب ل والع كلاربج كلر لرع مةاميع

:ركباا

. مأالال ر ليك كلاركو للرع مناالق:أامسا
.2  برنارد لويس مأالال لسايلس بيلو رن:سادسا
Abstract

Bernard Lewis is an American Jewish orientalist who made his fingerprints and
impacts clear and profound that cannot be ignored when studying Jewish and
American Orientalism, which made himself a prominent place through his
academic and political attachment to the colonial goals of being a historian of
Islamic history and medieval history and modern and contemporary so he took
advantage of him to understand the facts of contemporary Islamic movements
and he has tried Many orientalists spread their destructive ideas among Muslims
through their writings, theses, and intellectual productions, including Bernard
Lewis. He presented many of his views that were characterized by racism,
Zionism and aggression in AD. His writings and theses, so I wanted to highlight
some of his ideas and divided the research entitled (The most prominent effects
of the Jewish writers on the unity of the Arabs by spreading their destructive ideas
among Muslims (Bernard Lewis as a model)) to several axes:
1. His theses through his writings and writings.
2. Spreading his religious and Jewish ideas.
3. Its control over the editorial and radio magazines.
4. Divide it into the political geography of the Arab world into three groups.
5. A plan to dismantle Iraq into three regions.
6. Bernard Lewis as a model it as a scheme of Sykes-Picot No. 2
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سيرة حياة برنارد لويس :
ولد برنارد لويس في 1916/5/31م في لندن( ،)1ألبوين يهوديين من الطبقة الوس ط ط ط ططط في
مدينة س ط ططيون نيون يون(.)2وعندما أص ط ططب في الحادية عشط ططرا أو ال انرة عش ط طرا من عضر در
أس ط ط ططاس ط ط ططراا اليهودية ق ار ا وصراصي

الن ط ط ططو

(.)3وعاش طفوليه في صركرا مع والد عدداً من

السطنين ،عندما كان ي ض في القن طةرة اليرارية اليريطانرة انان ،مضا أ ر مسطيقيفً في صشطعي عقةرة
لويس صرا الشططر  ،فهو مخرإ كن ةيزي األص ط  ،يهودي الديانة ،أمريعي الرنسططرة االراًه ألنه ا ط
عة الرنسرة األمريعرة عام 1986م ،وأصب مواطناً أمريعراً(.)4

لقد ركز االسط ط ط ط ططيشط ط ط ط ط ار اليهودي واالمريعي عة ال ديد من الروانب ومن بينااا الياريخ االسط ط ط ط ططفمي
وبدوافع دينرة لنشطر اف ارام الهدامه بين الضسطةضين وصناولت اطروااصه من خفل مخلفاصه ونشطر اف ار
اليهودية وس ط ط ط ططرطرصه عة مراالا االذاعة وصقس ط ط ط ططرضاصها الر رافرة الس ط ط ط ططراس ط ط ط ططرة لةوطن ال ربي ل فث
مرامرع ومخططه اليف رك ال ار واعيبار برنارد لويس مخطط سايعس برعو رقم ()2
اوال :اطروحاته من خالل مؤلفاته وكتاباته
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أصول اإلسماعيلية(:)5
من مخلفاصه أصط ط ططول السط ط ططضاعيةرة واو حن صاريخي في نشط ط طط،ا الخففة الفاطضرة ،أص ط ط طفً

صقدم بها برنارد كل مدرس ط ط ط ط ط ططة الد ارس ط ط ط ط ط ططاا الش ط ط ط ط ط ططر رة والفري رة عام 1939م
أُطرواة الدكيو ار اليي ّ
()6
ونشططرا عام 1940م ،ومن الضرج و ار اخيرار اذا الضوضططوه او ص ،ر
وبإشط ار اامةيون جب ُ ،

برنارد ُ،سياذ جب ،ف ان ش ةهم الشاغ ِ
الفر السفمرة وصاريخ الشر  ،وفي ذلك يقول الفيومي" :
كان الضسطيشطرقون يركزون في د ارسطاصهم عة ماضطي الشط وال السطفمرة عة اعيبار أنها صض

أا

أنه كذا كان
اقب الشط ط ط ططر  ،فحرصط ط ط طوا عة كب ار خ ط ط ط ططاى اذا الضاضط ط ط ططي وصشط ط ط ططويهه عة اعيبار ُ
الضاضي مشوااً فالنيررة صراث الضاضي ميخةف(.)7
ويذكر دفيري أن سطيب الد ارسطاا السطضاعيةرة اليي شطهداا القرن ال شطرين او اكيشطا

عدد

من الضخطوطاا السضاعيةرة اليي افظت في الهند وآسرا الوسط والرضن(.)8
ومضا يخكد ،ن أساصذصه لهم ص ،ير عة اخيرار الضوضوه او ما ذكر في مقدمة كيا ه أصول
أاب أن اعير
الس ططضاعيةرة قاىفً " :ن
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ضا أنا ُمدين ه لضاس ططينيون( ،)9األُس ططياذ في كولرف ،فقد كانت
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`

قدر ،وأن أسر شعري لألسياذ جب األُسياذ
لضساعدصه وإرشاداصه لي أ نا انش الي ال ياال رضة ال صُ ّ

في أكسفورد لضساعدصه وصشرر ه ّكياي"(.)10

ومن َّم نسط ط ط ططيطرع أن نيوصط ط ط ط كل أن برنارد في

ِ
ييين أن الرانب الس ط ططراس ط ططي والرانب االجيضاعي كانا
د ارس ط ططيه اول اهور الفرقة الس ط ططضاعيةرة ،فإنه ّ
و ار اهوراا ،واذا منهف ع ط ط ط ططر يخمن اليفسط ط ط ططير الضادي لةياريخ( ،)11وربضا او نوه من السط ط ط ططقا

لةياريخ األوربي عة الياريخ السفمي(.)12
فةحظت صقس ط ط ططرم برنارد لف ط ط ططول كيا ه ضا ييناس ط ط ططب واا ار اليي ينوي ك باصها مييدىاً بنش ط ط ططو
ُ
السضاعيةرة و ِ
الفر الشرعرة وأص نشاطها ،مضا ج الحركاا الضنااضة لةخفف ط ط ط ط ط ططة اركاا صحرر
أياً كط ط ط ط ط ط ططان ف راا وادفها ،لذا قال برنارد ضقدميه " :في ك اضارا اركاا ل وراا اجيضا رة وعقةرة
ص ِّير عن رد ف
ُب َّد لض اذ الحركاا في م

عند الرضاعاا الضظةومة الضض طططهدا الس ططاخطة عة األوض ططاه الس ططاىدا ،وكان ال

اذا الضريضع أن ص ط ط ط طططبة ال ط ط ط ططب ة الدينرة ،ومن ِ
الفر ك ارا عةيها

غض ط ططب رجال الحعم ورجال الدين لنض ط ططالها ض ط ططد الدولة والدين م اً ،ومنها الس ط ططضاعيةرة" ( ،)13وانا

فسر الياريخ السفمي عة أُسس اجيضا رة واقي ادية مي ،اًر ضن سبقه أم ال جولدصسهير.
َّ

لقد ااول برنارد في كيا ه أصط ططول السط ططضاعيةرة كسط ططقا الرانب السط ططراسط ططي والرانب
االجيضاعي عة الحركة السط ط ط ط ط ططضاعيةرة وصخّة عن الرانب الديني ،وقد يعون اذا نوه من كسط ط ط ط ط ططقا
الياريخ األوربي عة الياريخ السطفمي ،وانا ذكر سط يد قول برنارد ،نه قال " :لرس من الشطر أن
ندر صاريخنا طريقة ونهف م ين ،وندر صاريخ ااخرين لطريقة م ايرا "(.)14
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الدعوة اإلسماعيلية الجديدة والحشيشية(:)15
يقول كار ضقدميه :الدعوا السط ططضاعيةرة الرديدا (الحشط ططرشط ططرة) أوجداا اسط ططن ال ط ططبا (،)16

وقامت اذ الدعوا بدور كيير في بفد الش ططام وإيران ،ومن ال ريب رامها مع الحروال ال ططةييرة ،لذا
اسيرع الدور ال يير الذي قامت ه انيبا الضخرخين في القديم والحدين(.)17
عرض برنارد فرقة الحش ط ط ط ط ططاش ط ط ط ط ططين صاريخها وعقيدصها ونش ط ط ط ط طط،صها اي نهاييها عة أ ر ال زو
الض ولي لةشر  ،ويقول :كةضة (اشرشي) أطةقت فقط عة كسضاعيةرة سوريا(َّ .)18
كن اذا كيطاال خالراً

صضامط ط ط ط ط ط ط طاً من ال ةضيط ط ط ط ط ط ط ططةوالضوضطو رة وصحامفً فاضطحاً عة السطفم ومبادىه السطضحا ووصطفاً مييذالً
لإلرااال السراسي الذي عم بهذا ال ياال(.)19
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جا كيا ه اذا سططيب صوجه أنظار ال الم شططدا اول الشططر األوسططط لوجود ال طراه ال ربي ط
الس ط ط طراىيةي ،وقوله، :ن الضسط ط ططةضين ام أصط ط ططحاال االغيراالا والقي  ،فرقول س ط ط ط يدَّ " :
كن اليفاعفا
السراسرة وال قافرة واأل ماا هر،ا أجوا مناسبة لةبحن وربضا اسي ةها برنارد "(.)20
عد ُ ال ديد من النّقاد
وقد كيب برنارد وصداخ في اذا الضوض ط ططوه طريقة مةفية لةنظر ،اي ّ
كنه ذو ميول ال صنسرم ورو الضخرإ(.)21
ُ
ينبه األوربيين كل ال دا السفمي من خفل الحروال ال ةييرة والحشاشين،
أراد برنارد أن ّ

وبظهور كيا ه في عام 1967م أراد فره كاهار السط ط ططفم الض ادي لسط ط طراىي والقضط ط ططرة الفةسط ط طططينرة،
وفش ال رال ض ركيهم مع (كسراىي ).

َّ
كن اايضاماا برنارد الضس طط،لة اليهودية لم ص ن وليدا الضي يراا الس ططراس ططرة اانرة وإن كان لها
دور ار في طريقة صوارف أف ار  ،واذا كان خةف كيا اصه عن الحش ططاش ططين لر ر الرضرع ،ط ار
ال راه لرقارن بين مراةيين في الضاضي والحاضر اخيةف مانها واصفقت عة أطرافها.
فرقول برنطارد " :ولم يقف عنطد اليفسط ط ط ط ط ط ططير الظني ،كنضطا ي ضم ال ط ط ط ط ط ط ططورا الضريزىطة من اليطاريخ
وير ةها أسط ط ططاسط ط طاً م رفراً لفهم السط ط ططفم والضسط ط ططةضين "( ،)22وبقوله :أغةب الضسط ط ططةضون غير أصط ط ططوليين،
وأك رام األصططوليين لرس طوا كراابيين ،ل ن أغةب كراابيو اليوم مسططةضون ،وام فخورون بي ريف أنفسططهم

()23
إن أام ما جا في اذا ال ياال او كلحا برنارد عة ف را معافحة الرااال الذي
ططفيهم اذ
.و َ
او الش الشاغ لإلدارا األمريعرة الضوجهة من قي مرشداا برنارد وأم اله ،وب،ن كيا ه اذا صدر

عام  1971م،ول ن أعاد طباعيه بردا جديد وب نوان جديد (الحشطرشطرة ط ط ط ط ط ط ط ط االغيرال الطقوسطي عند
السضاعيةرة) عام 2004م(.)24
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الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ اإلسالم(:)25
قال الض رال :في الضخلف برنارد ص ط ط ط ططفحة مهضة غامض ط ط ط ططة في صاريخ الضنطقة ونيررة ليفرر

ال طراه ال ربي ط ط ط ط ط ط ط ط السطراىيةي ونشطو ما عر

 ،مة الشطر األوسطط ،وصيبع الضخلف الحشطا ّشطين من

اليداية اي النهاية ،فهي فرقة ل يت دو اًر غريباً لرس ططت الق ططير في صاريخ الضنطقة ،فنس ططرت اولها
الخرافاا والرواياا واألسط ططاطير وأعطت اسط ططضها (لفن القي ) واالغيرال السط ططراسط ططي في الة اا األوربرة

الحدي ة(.)26
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`

َّ
وجدي معيوال عفا ا ووضط ط ط ط ططو  ،ول ن النقد الضوجه
كن كياال الحشط ط ط ط ططا ّش ط ط ط ط طين كياال صاريخي ّ
ليرنارد كنه أراد أن يقولَّ :
كن الضس ط ط ططةضين مي ط ط ططيون ويحيون القي ويضارس ط ط ططون االغيرال الس ط ط ططراس ط ط ططي
ويريدون قي ك من لم ي ينق السط ط ططفم ،واذا الحشط ط ططاش قاص واالغيرال عن ص

ط ط ططب السط ط ططفم فهو

فحول الس ط ط ط ط ططفم والضس ط ط ط ط ططةضين كل كراابيينه َّ
ألن االغيرال من عاداصهم ودليةه
ي ادل الرااال اانّ ،
اغيرال الخةفا ال ارشط ط ططدين من د الرسط ط ططول (ص ط ط طّة  ،عةره وآله وس ط ط طّةم) ،قاىفً " :اهرا مضارسط ط ططة
االغيرطال ،م نظرييطه في ال طالم السط ط ط ط ط ط ططفمي منطذ وقطت مبعر جطداً ،أ ر االخيففطاا
الس ط ططراس ط ططرة لةضريضع الس ط ططفمي ،من أول أرب ة خةفا مس ط ططةضين ،قي

ألول مرا عام 1967م
-4

ط ط ط ط ط ط ططدد ال رطادا

ف ة منهم"( ،)27واهر ال ياال

()28

العرب في التاريخ(:)29

طدون ويخةو مض ططا صنق ط في ال ططادا كي ططب الي ططاريخ من
ي رض به ططذا ال ي ططاال ص ططاريخ ال رال الض ط ّ
صفاص ط ط ططي وس ط ط ططنين واواش ط ط ططي .فهذا ُي ند م،خذاً عة الضخلف ل دم ذكر الهوامش عيا ه اي ييس ط ط ططن

اليدقيق من الض در الض،خوذ منه الض ةومة كذلك يفيقر صاريخ وقوه الحدث أيضاً ،واذاما اكد برنارد
ف،شط ططار كل ذلك األمر قوله " :لرس من الضرسط ططور ،ب من الضسط ططيحسط ططن ،في أم ال اذ الضباان أن

نشير كل م در ك واق ة صضر بها أو ك رأي ن يضد وعةضا الضشر راا "(.)30
يرى برنارد أن صطو اًر ا ط في أف ار الرسططول (ص طّة  ،عةره وآله وس طّةم) د الهرراه ألنه أصططب

ااكضاً د أن كان مواطناً ،واذا الي ير أ َّر في ش ططخ ططييه وش ططخ ططرة الس ططفم وص الرضه وأعضاله في

الضدينة ،فقد دف ت أصططحا ه صةك الضنافع الضةضوسططة اليي جةيها لهم السططفم فرضا د كل الرضططا عن
ال قيدا الرديدا(.)31
وأكد ذلك قوله " :لم ِ
ي،ا ال رال الحضط ط ط ط ط ط ططارا م هم من ال ط ط ط ط ط ط ططح ار جاازا ،ول ن خةفها د الفيو
ص اون أُمم عديدا ولم ص ن كس ط ططفمرة خال ط ططة ،كذ كان بين ميدعيها ن ط ططارى ويهود و رادش ط ططييون

()32

ك يرون()33وأام ما ذكر برنارد " كن الحض ططارا الس ططفمرة لم ص ن س ططوى ان عاس ططاا لةضخ راا اليهودية
والن رانرة "(.)34
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ثانيا :نشر افكاره الدينية واليهوديه:
كانت ديانيه اليهودي ط ط ططة األشعنا ية( ،)35وعندم ط ط ططا بةة الحادية عشرا م ط ط ططن عضر ص ّةم أساسراا
اليهودية ق ار ا وصراصي

من أاد األسط ط ططفار(.)36صطوه برنارد لةخدمة ال سط ط ططعرية في

الن ط ط ططو

الررش اليريطاني أ ان الحرال ال الضرة ال انرة (1945-1939م) ،في االس ط ط ططيخباراا ال س ط ط ططعرية بين
عامي (1941-1940م) قي صنسيبه كل و ارا الخارجرة وقد قي فيها اي عام 1945م
د نهاية الحرال عاد لة ض
لم ييراو ال ال ة وال ف ين عاماً(،)38

()37

رام ة لندن  ،في عام 1949م رىرسط طاً لقس ططم الياريخ فيها واو

وكشططف كار ألول مرا عن عفقيه الضسططيشططر برنارد في اوار يسططيحضططر فره صططاابه وأُسططياذ في
مراةة دراسيه لةدكيو ار أواخر السيينراا من القرن الضاضي ،فرقول :لويس يهودي ل ن خفل وجودنا
م ه ما شط رنا كطةبة يوماً من األيام بي
نفس ط ططه ك ط ططهيوني ومب

طبه أو عدم ارادييه ،ل ن سطفر كل أمريعا انان أعةن عن

لة رال ولإلس ط ططفم ،ض ن أن ك ال ط ططورا اليي كنا نشط ط ط ر بها في أ نا

كش ط ط ط ط طرافه وص امةنا م ه ،اخيةفت نهاىراً ،واان الرج صراو اليس ط ط ط ط ط ين عاماً ،واو اان كضا سط ط ط ط ططض نا
مخطط ومسيشار وله ص ،ير في الييت األبر

األمريعي ،وفي األخير كيب كيا اا مقيية جداً(.)39

وقطد لأدل برنطارد بي ط ط ط ط ط ط طري لوكطالطة العفم خفل مقطابةيطه من قيط الوكطالطة بيطاريخ  20مطايو
2005م َّ
كن ال رال الضس ط ططةضين قوم فاس ط ططدون ومفس ط ططدون يضيا وا الفوضط ط ط  ،ال يضعن صحض ط ططرام ،وإذ
صركوا ألنفسط ططهم فسط ططو

وصقوض
يفاجلون ال الم الضيحضط ططر ضوجاا شط طرية كراابرة صدمر الحضط ططاراا ّ

الضريض اا ،وافضط ط ط ط ط الحةول م هم او أعادا اايفلهم واسط ط ط ط ططي ضارام والقضط ط ط ط ططا عة ال قافة الدينرة
عنططدام(.)40وصضيزا أعضططال برنططارد ططال ن ط ط ط ط ط ط طريططة واألاعططام الية ر رططة ،فهو ال ييحر في الططدفططاه عن
ضن خطورصه ،كذ له من الي ،ير ما ال يخف عة
ال ط ط ط ط ط ططهيونرة عةناً وإيراد الضسط ط ط ط ط ط ّطوغاا لها ،وانا ص ُ
طف ه ،وعة اا ار االس ط ططيشط ط ط ار رة الض اصط ط طرا ش ط ططع عام(.)41الضس ط ططيشط ط طرقين ض ط ططهم يةيحق ،جهزا
االسطيخباراا ليقديم الن ط لضا ينب ي أن يف ةه السطراسطي صرا الشطر ( ،)42وب ضطهم يرشطد السطراسطيين
كل كض ا

الضسةضين في عقيدصهم اي يسه

رادصهم(،)43

قال جب" لم ي د في وسط ط ط نا أن نيوقع من شط ط ط وال آس ط ططرا وإفري را أن ص،صي كلينا وني ةم منها،
برضططا نسط ط ط ط ط ط ططيرخي نحن في أمططاكننططا ،بط ينب ي أن ني ةم عنهم من أجط أن ني ةم كرف ني ططامط م هم
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`

"( .)44ضط ط ططهم يررد السط ط ططفم من أية سط ط ططضاا كبدا رة أو أصط ط ططيةة ،وير
اضاراا قديضة م
ل

اذ ال ط ط ططفاا اع اًر عة

الغري رة والرومانرة(.)45

الضسيشرقين اليهود وجدوا ُمناخاً لة ض صحت ا االسيش ار األمريعي لسييين:
-1

ل دم وجود ذكرياا االضطهاد لةيهود في الضريضع األمريعي.

-2

أدرن اليهود والسط ط ط ط ط ط ط ّطرضطا ال ط ط ط ط ط ط طهطاينطة الضينفطذا أن مراكز األ حطاث في الرطام طاا ال ربرطة
وصحديداً األمريعرة منها ذاا نفوذ في صناعة الق ارراا السراسرة،
لذلك عضةوا عة السط ط ططرطرا عة مراكز وم ااد الد ارسط ط ططاا السط ط ططفمرة وال ربرة والشط ط ططر
األوسط فوجدواا وجهة اليي صُ ينهم عة ص ييت أقدام يهود فةسطين(.)46

اراد اليهود ال ض داخ اركة االسططيش ط ار كونهم مسططيش طرقين يهودين اي ال ي زلوا أنفسططهم ،ومن َّم
يق نفوذاضم ،ولهذا عضةوا

ططفيهم مس ططيش طرقون أوربيون ،ففرض طوا أنفس ططهم عة الحركة االس ططيش ط ار رة

وصحقيق ادفهم في الني من السط ططفم وإض ط ط افه والين ي في رضة باا فض ط ط اليهودية عةره ،وذلك
إدعا أن اليهودية في نظرام م ط ط ط ططدر السط ط ط ططفم األول ،أما السط ط ط ططيب السط ط ط ططراسط ط ط ططي ،يي ط ط ط ط
ال ط ط ط ط ططهيونرة ف رصاً  ،و دولياً ( .)47ضا أن برنارد ينيضي ألبوين يهوديين

()48

خدمة

وإل الديانة االشط ط ط ط ططعنا ية،

واخال اليهود اةوا محافظين عة عاداصهم وصقاليدام ،وب د الحرال ال الضرة األول أص ططب لهم جالرة

ولها طقوس ططها ومدارس ططها وأسط طواقها(.)49وفرضا د ص ططار اخال اليهود أص ططحاال رمو

األموال وكذلك

ام أنفس ط ططهم أسط ط طسط ط طوا ال ط ططهيونرة(.)50لذلك كيب برنارد بدافع يهودييه وص ط ططهيونييه من خفل اايضامه
الدراساا القةرضرة ولقضايا الض اصرا(.)51
يضر نقاش اول
ُي ند برنارد ركيزا قوية من ركاىز ص ططناعة ال راهرة بين الضس ططةضين وال ربيين ،وال يعاد ن
االسططيشط ار الرديد وسططرطرا ال ططهيونرة عة مراكز االسططيشط ار الض اصططر كالّ وي،صي ذكر برنارد ،فإنه
أسهم في ص يير دفة االسيش ار الرديد(.)52
ومن الضس ط ططيشط ط طرقين اليهود أم ال :ص ط ططضوىي وجولد صس ط ططهير ودال فيدا

()53

الذين اضةوا جنس ط ططراا دول

غربرة مي ّددا غير برنارد ،فقد صنوعت موضوعاصهم واايضاماصهم بين ال ض االسيشراقي اليقةيدي وبين
االصرا السراسي الذي أخذ عة عاصقه دعم ال هيونرة واالسيرطان اليهودي في فةسطين(.)54
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فالضسط ط ططيشط ط طرقون اليهود يقومون رهود عةضرة منظضة لةيشط ط ططويش عة الضسط ط ططةضين ،وفينيهم عن دينهم،

الهدامة اليي ص ض عة صخريب ال ططةة بين
وصش ططييت جهودام وأف ارام ،وصش ططررع الحركاا واألف ار ّ
الضسةضين(.)55
فيرنارد يعر ال رال وينحا لة ط ططهيونرة وص ،ر الضحافظون الردد ،قواله وب،ف ار  ،فرقول أدوار سط ط يد:
" وال أاد في نظري يفو برنارد الذي صحيا مآ ر الس ط ط ط ططراس ط ط ط ططرة ال ط ط ط ط طرفة كل

من كيير في رضيها

الف ةرططة( ،)56ويسط ط ط ط ط ط ططيطرد النضةططة قططاىفً :فط َّ
طإن برنططارد ال ييوره عن اليطط،كيططد عة صط ط ط ط ط ط ططهيونييططه وإعفنهطا

والضسط ططيش ط طرقون قد عضةوا عة صحقيق أادافهم الدينرة واالسط ططي ضارية مدفوعين بدوافع ميشط ططابهة واليهود

منهم دف يه دوافع وبواعن عر رة قديضةه ألنهم ييطة ون كل كنش ط ططا كران ص ط ططهيوني كيير ،ومن اذا
اليهود كل الوصط ط ط ط ط ط ططول كل اط ططذ األاط ططدا

الضنطةق يسط ط ط ط ط ط ط

مسط ط ط ط ط ط ططيخط ططدمين وسط ط ط ط ط ط ط ط ططاى ط ط ومنهط ططا

االس ط ططيشط ط ط ار (.)57اص ط طططب ت أف ار برنارد قي عام 1967م ال ط ططب ة الظاارية ،واذا ما أكد طةييه
الضشر عةيهم ،ل ن د ذلك أخذ برنارد اليريطاني األص الذي عاش في أمريعا وعر عنه صحيز

لةيهود والس ّطرضا د ارال 1967م وصركيز عة القضطايا اليهودية وال طراه ال ربي ط ط ط ط ط ط ط ط السطراىيةي في
مخلفطاصطه ،ول ط َّ من مظطاار اطذا اليط ،ر مواجهطة قرار األُمم الضيحطدا عطام 1967م بوصط ط ط ط ط ط ططف الحركطه

ال ط ططهيونرة عن ط ط طرية ،أص ط ططدار كيا ه الس ط ططاميون في عام 1986م ،ييناول فره جذور ال دا ال ربي

السططفمي لةسططامرة( .)58وكانت مدرسططة الد ارسططاا الشططر رة رام ة لندن ص ططدر مرةة وعندما أصططب

برنطارد رىرس هرط،ا صحريراطا لوان أن الضقطاالا اليي كييهطا كسط ط ط ط ط ط طراىيةيون مرهولون ،كطانوا أك ر عطدداً
مقطارنطة يرام ،اي أن أاطد طةبطة برنطارد رىرس صحريراطا أطةق عةيهطا لقطب مرةطة الرطام طة ال يريطة،

اعذا ص ن ط ططر برنارد ألبنا جةدصه يداً عن الضوض ط ططو رة(،)59وال صزال آ ار الي

ط ططب الديني ال ربي

واضطحة و ااار في مخلفاا عدد من ال ةضا الض اصطرين ومخب ،عة األك ر خةف الحواشطي ا في

أ حا هم ال ةضرة
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`

ثالثا :سيطرته على مجاالت التحرير واإلذاعة ومنها:
 -1اكتشاف المسلمين ألوربا(:)61
اذا ال ياال بارا عن حن ُنشر عام 1955م في اليرنامف ال الن لط ط ط ط ط بي بي سي B.B.C

عام 1957م ،ول ن أصدر عام 1982م(،)62وقال الضيرجم ضقدميه "

ومع أن صرجضينا ل نوان ال ياال كل الة ة ال ربرة جا ا نوان اكيش ط ط ططا

الضس ط ط ططةضين ألوربا ،كالّ أن

ال اصب ال يحد نا عن اذا وإنضا يحد نا عن أمرين مي ةين اضا:
األول :كرف اسط ط ط ططيطاه الضسط ط ط ططةضون أن ينفذوا كل أوربا وينيشط ط ط ططروا في قاه عديدا في وقت س ط ط ط طريع،
وال وام اليي ساعدا عة اذا.
ال اني :كرف اس ططيطاه األوربيون أن ينظضوا أنفس ططهم ويس ططي ةوا نقا الضط ط ف عند الضس ططةضين ليوجهوا
لهم ضربة قوية صب يها ضرباا وازاىم مسيضرا اي اليوم ،واذا يعشف

ورا واضحة كضا نرى عن

موقف ال رال ال داىي من السفم ،ومن م ينب ي ضرال القوى السفمرة في ال ضق "(.)63
-2

يكمن الخطأ ؟(:)64
أبن
ُ

برنارد كان لديه نيا س ططابق ل فث محاض طراا عياال عنوانه :ما الذي جرى خط ،،ألقااا برنارد عام
1999م ،ونشط ط ط ططرا نحو  180صط ط ط ططفحة ،فف ييراو في أف ار ما سط ط ط ططيق ولم يرجع بدور كل كيابره
اهور صركرا ،واكيشا

الضسةضين ألوربا( .)65أراد برنارد أن يرني من اذ الحاد ة ما يضعن أن يرنره

من معاس ط ط ط ططب مادية وم نوية ،كذ س ط ط ط ططحب ال ياال من الضطب ة وأجرى عةره ص ييراا س ط ط ط ططرطة ليواي

لةقارئ ،نه نيا لحوادث أيةول ،ف،صططب ال ياال نوان( :أين يعضن الخط،ص ِ
ص طدام السططفم والحدا ة
ُ
في الشر األوسط).
-3

أزمة اإلسالم ،الحرب األقدس ،واإلرهاب المدنس(:)66
في أعقاال أاداث  11أيةول عام 2001م مباشط طرا ،انطةقت في الش ططر الس ططفمي ،كضا في

السرضا ال حافة في شي اصراااصها
السرضا في الوالياا الضيحدا ووساى العفم و ّ
ال رال الضسرحي ،و ّ
وباخيف مشط ط ط ط ططارال ال يّاال والضحّةةين السط ط ط ط ططراسط ط ط ط ططيين ليناول صةك األاداث ،ف ان برنارد من بين من

خططاض فرططه و كيططب أوالً مقططاالا أُخرى لييحول في النهططايططة كل كيططاال ص ط ط ط ط ط ط ططدر صحططت عنوان (أ مططة
السفم ،الحرال األقد  ،والرااال الضدنس)
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ف ان صطدور طب يه األول في آذار عام 2003م(.)67صحدث عن فرقة الحشطاشطين ،فرقول " :نشططت
في كيران وسط ط ط ط ط ططوريا من القرن  13-11الضيفدي ،ن الحشط ط ط ط ط ططاشط ط ط ط ط ططين يخيةفون عن أخففهم الحاليين
ويقي واد ،
فرقي ُ
اسطي ضال األسطةحة وكانت الضطحرة عة الدوام فرداً أو قاىداً سطراسطراً أو عسطعرياًَ ،
فهو يشططير كلره اليوم عضةرة اغيرال ولرس كراا اً " ،ويقول أيض طاً " :كانوا فرقة ميطرفة يدا عن صرار
السطفم " ،فإنه يشطير بذلك ،ن الضسطةضين أول من قام الرااال منذ الزمن السطابق في القرن الحادي
عشر الضيفدي(،)68
-4

الغرب والشرق األوسط(:)69
فال ياال يض ططم الن ططو

ال امةة لس ططت محاضط طراا عامة أُلقيت في جام ة أنديانا الوالياا

الضيحدا ما بين ( 19آذار ط  23نرسان 1963م) .فف را الشططر األوسططط أخذا أاضييها سططراسططراً أك ر

منها صاريخراً ،فضراةة السط ط ططيينراا من القرن الضاضط ط ططي بدأا شط ط ط اراا القومرة ال ربرة والوادا ال ربرة
صخيةف االة من اليهديد لة ران ال هيوني ولةض ال ال ربرة(.)70

رابعا :تقسيم الجغرافية السياسية للوطن العربي الى ثالث مجاميع :
في مق ططابة ططة أجرصه ططا وك ططال ططة العفم وول سط ط ط ط ط ط ططيري ططت جورن ططال  The Wall Street Journalفي
 2005/5/20قال برنارد لويسَّ :
كن ال رال قوم فاسط ط ط ط ططدون ومفسط ط ط ط ططدون يي ط ط ط ط ططفوا الفوضط ط ط ط ط وغير
ميحض طرين ،وإذا صركناام سططرفا جلوا ال الم الضيحضططر بيرض اا ش طرية كراابرة صحطم الحضططارا ففبد
من اسط ط ط ط ط ط ططي ضطارام ،وإعطادا االايفل ليةطدانهم  ،وليطدمير ال قطافطة الطدينرطة عنطدام  ،واذا أمريعطا اايةيهم،
البد أن صسططيفاد من صرارال بريطانرا وفرنسططرا السططي ضارام سططا قاً ،اي ال صقع ،خطا ومواقف سططةيرة
وق ت بها بريطانرا وفرنسط ط ططا ،من صقسط ط ططرم الوطن ال ربي وال الم السط ط ططفمي كل طواىف وعشط ط ططاىر وال

داعي ان صراعي خواطرام أو الخو

من ردود أف الهم  ،و صرفع أمريعا ش ا اًر (كما أن نض هم صحت

س ط ط ط ط ط ططرادصنا أو نيركهم ليدمروا اض ط ط ط ط ط ططارصنا) وص ون مهضينا الظاارا اي صدريب ش ط ط ط ط ط ط ب بةدان ال الم
االس ط ط ططفمي عة الحراا الديضقراطرة  ،ل ي لرخة ط ط طوا ش ط ط ط وبهم من الض يقداا الس ط ط ططفمرة الفاس ط ط طدا.
الض ط ط عةيهم ومحاص طرصهم واالس ططيفادا من أ ارا الن راا الطاى رة عندام ،وقي أن ص زو أمريعا
وأوربا وصدمير اضارصهم(.)71
وأسط ططباال اليقسط ططرم حسط ططب وجهة نظر ( .)72وعة الرغم من وجود مداخفا في اليقسط ططرم بين

الدول ،فييحول الدولة الواادا كل دويفا ،وصنشطط ،دول جديدا ،وص ير وص ط ر ،وانطفقاً من الضركز

وصوالً كل األط ار (.)73
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`

وبهذا الوص ططف أص ططبحت الر رافرة الس ططراس ططرة لةش ططر األوس ططط صنقس ططم عة

فث مرامرع أو

دواىر ميداخةة اي(:)74
أوالً:

قةب الشططر األوسططط ويضططم (ال ار  ،سططوريا ،لينان ،األُردن ،فةسطططين ،م ططر) واو الضرال

الحيوي لةشر األوسط.
انراً:
ال اً:

-1

مرضوعة الدول اليي صحرط الضركزوصضم (الس ودية ،السودان ،لييرا ،صركرا ،كيران).
وصضم الضرضوعة ال ال ة:
دول شبه الرزيرا ال ربرة الرضن ،ال ويت وقطر والبحرين الماراا ال ربرة وسةطنة عضان).

-2

اميداد كفري را نحو الرنوال وصشض ال ومال وأ يوبرا.

-3

اقي دول شضال كفري را وصضم بفد الض رال (الض رال ال ربي ،صونس ،الرزاىر ،مورييانرا).

خامسأ :مخطط تفكيك العراق لثالث مناطق :
انطةق برنارد من د ارس ططيه لةر رافرة الس ططراس ططرة لة ار من األقةراا الضوجودا فره ونش طط،صه قوله " :أام
اذ األقةراا اي األكراد ي

عدا ويي ةضون ل ة واادا ،و َّ
إن األكراد ش ب قديم
عددام كل مفيين ّ

جداً ،ل نهم لم يحققوا دولة منف ط ط ططةة في أي يوم من األيام ،وييو ه وطنهم بين صركرا وال ار وإيران،
واي دول ل ب األكراد فيها دو اًر مهضاً ،وصوجد مرضوعاا ص يرا في سوريا وجضهورية القوقا (.)75
ويضط ططرف برنارد :يواجه ال ار

د الحرال ال الضرة األول مخاطر اليف رك ،فهذ الدولة اليي نشط طط،ا

من صوايد فث دويفا ع ضانرة اي (الضوص ط ط  ،داد ،الب ط طرا) منقسط ططضة أ نراً بين ال رال واألكراد
ودينراً بين ال نس ط طنة والشط ططر ة ،واجيضا راً بين أا اضط ططر والضزارعين واليدو ،وب د ارال الخةرف ال انرة

( 1991م) اهرا جضرع الضيول النط ط ططافط ط ططذا لة ةن ،ففي اط ط ططذ الضراةط ط ططة صنط ط ططام
ال ردي(.)76وبضوجب الو رقة والخريطة
يعون كل

()77

الشط ط ط ط ط ط ط ور القومي

َّ
فإن صف رك ال ار قاىم عة أُس ط ط ط ط ط ططس عر رة مذايرة ودينرة

فث مناطق اي:

-1

دولة شرعرة في الرنوال اول الب را.

-2

دولة نسنرة صحرط مدينة داد.

-3

دولة لة رد في الشضال اول مدينة الضوص  ،و رام كردسيان عة أرض ايران

وصركرا الض ططافة لة ار وس ططوريا(َّ .)78
كن ف را كعادا ص ططراغة ج رافرة الضنطقة صيدأ بيقس ططرم ال ار
قدمها برنارد(.)79
وي ب ادفاً كسيراصررراً لة ران ال هيوني عة وفق الو رقة اليي ّ

أما سوريا وبضوجب الو رقة والخريطة(،)80
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فانها صقسم عة أقالرم ميضايزا عر راً ودينراً عة أربع دويفا اي:
 -1دولة نسنرة اول دمشق.
 -2دولة نسنرة اول اةب
 -3دولة الدرو (.)81
 -4دولة عةوية عة اميداد الشط ط ط ططاطس وباقي سط ط ط ططوريا صضط ط ط ططم كل دولة ال رد عة اميداد ال ار
وصركرا وإيران(. )82
ويقول برناردَّ " :
كن النضوذ الةيناني أاد األم ةة اليي صريذال في الضسط ط ط ططيقي سط ط ط ططوريا وال ار وم ظم
دول الشطر األوسطط ،من الحروال األاةرة الدموية أدى كل صف رك الدولة الةينانرة ،ولم ي د لةوال لها
م ن  ،وصشط ط ط ط ط ط ططظ

الية ط ططد كل

مزيف من ال ب ط ططاىط ط ط والضن ط ططاطق والطواىف وغيرا ط ططا من الفل ط ططاا ذاا

الض ط ططال (.)83كذلك األُردن من اليةدان ال ربرة اليي س ط ططو

صف كه َّ
ألن أادا

ضططم األُردن وفةسطططين ال يرى كل سططوريا ،ل ن صحقيق اذا الهد
كسراىي (.)84وبضوجب الخريطة فاألُردن صقسم عة كرانين:
 -1اليدو
 -2لةفةسطينيين الذين سو

الس ط ططةطة الس ط ططورية في

قد يسططيب ارباً واس ط ة النطا مع

يراةون من فةسطين (.)85

يقول برن ططاردَّ :
أن الفةسط ط ط ط ط ط طططينيين مررد الجلين يضعن كع ططادا صوطينهم( .)86وبه ططذ النظرا ييم
ابيفعها ال ام  ،وادم مقوماا الحراا ،وصراي شط ط يها ،وصضط ططم كسط طراىي سط ططينا وشط ططر دليا م ط ططر
السنرة في وسط ال ار وشضال شر م ر ولينان وجز من سوريا(.)87
وصضيد ليشض األُردن والدولة ن
و َّ
إن كس طراىي صس ط

اس ططب ص الرم اليوراا لةس ططرطرا عة أ ارض ططي الضنطقة الس ططةم أو الحرال،

وانان خراىط صو ه عة نطا واسط ططع اي يومنا اذا بين مخيةف األوسط ططا اليهودية داخ فةسط طططين
وخط ططارجهط ططا صحط ططدد م ط ط ط ط ط ط ط ط ططال كسط ط ط ط ط ط طراىي ط ط ال يرى اليي صض ط ط اةم الطبقط ططاا الحط ططاكضط ططة أو أغةيرط ططة
اليهود(.)88وبضوجب الخريطة ،ييم ضم فةسطين ال ام (.)89
وأما م ططر فهي صشط ر الفشط الضي رر في سططراسططيها الخارجرة في جنوال غرال آسططرا ،فقرر
صركيز اايضاماصها ش ط ط ط ططع أكير في كفري را ،وصرصبط لييرا وش ط ط ط ططضال الس ط ط ط ططودان في ا نظامين غربيين
واصططناعيين في جذوراضا ،وي انران من اليقهقر شطع واضط في أيامنا اذ  ،لذلك قد ييدو أي نوه
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`

من االصحاد مع م ر افً مقيوالً لضشعفصهضا ،وكذلك الض ريون ،ول ن الخطر الح رقي عة الدولة
ال ينبع من االندما  ،ب من اليف رك واالنقسططام

()90

وصقسططرم م ططر كل دولة نس طنرة في الشططضال وصضيد

ل اصطضيها القاارا ،ودولة مسطرحرة في صط يد م طر وعاصطضيها أسطيو وال ال ة دولة النوبة في جنوال
م ططر وش ططضال الس ططودان ،فضط طفً عن ض ططم س ططينا وش ططر دليا م ططر كل ال ران ال ططهيوني لييحقق
()91

الحةم القديم من الني كل الفراا

.اط ططاول برنط ططارد لويس صشييط ططه ال ط ططوراا الض ط ططاصرا فط ططي ال ط ططالم ال ربي السفمي ال وراا اليي اد ت
في الياريخ السفمي قولهَّ ":
كن اذ ال ط ططوراا صحضط ط الض از مط ططن الض ط ططالرة نفسه وال نط ططف منط ططذ ع ر
القرامطة()92والحشاشين(.)94()93
وأشططار برنارد كل أن أف ار ال ورا الفرنسططرة في القرن ال امن عشططر الضيفدي كان صططدااا في
الف ر واألدال اليركي وال ربي( ،)95ومن مضيزاا ال ورا الفرنس ط ططرة الي ة

داخ األ ارض ط ططي الس ط ططفمرة

واو ما أ ّر في اليف ير السط ط ططفمي ،وكانت اذ الحركة األول في أوربا صحطم الحدود اليي صف ط ط ط
عالم ال فار من عالم السططفم( ،)96واو يرى أن الحروال ال ورية عندما انيشططرا في أوربا اميدا كل

()98
كفري را وب،ك ر خ وصرة كل آسرا(َّ .)97
وعد اذ الحروال ال ورية ص ةرفاً دينراً  ،ويرى برنارد أيضاً

عدم ص ،ر الضسط ط ط ط ط ططةضين ال ورا األمريعرة ،ل نهم ص ،روا ال ورا الفرنسط ط ط ط ط ططرة قوله " :لم يعيب ال ير عن

أمريعا اليركرة أو ال ربرة في القرن ال امن عش ططر أو سط طوااضا من ل اا الضس ططةضين اي وقت مي،خر
ألن أمريعا كانت صخضط ط ط ططع لضةك بريطانرا(.)99ويقول برناردَّ :
نسط ط ط ططيراً ،والسط ط ط ططيب دم الي ،ره َّ
أن نظرا

الضسط ط ط ط ط ططةضين كل أمريعا ،نها كانت ُمسط ط ط ط ط ططي ضرا ونالت ارييها والدول سط ط ط ط ط ططو

صقةد أمريعا في ورصها

وسطيرصبط م ها بربا طير ي من الضودا وال طف وعدم الريبة( ، )100ااول برنارد صشطيره ورا السطفم
ال وراا ال ربرة وغيرااَّ ،
كن أول ورا في صاريخ البش طرية جا ا عة يد الرسططول(ص طّة  ،عةره وآله

وس طّةم) فهي اققت الي يير الرذري في ال قيدا والف ر ،و َّ
إن ال ورا في فرنسططا كانت ضططد ال نرسططة ،أما
ال ورا في الس ط ططفم ف انت لة ودا كل الدين الح رقي وفي الس ط ططفم َّ
فإن الضس ط ططةضين كانوا بين س ط ططةون
الحاكم الظالم وبين الس ططفم ولن ييي أروا من السط طفم فقط من الحاكم الظالم  ،لقد َّ
واف برنارد عةضه

وإمع ططان ططاص ططه وذك ططاى ططه لخ ططدم ططة يهوديي ططه ،فهو ضنهر ططه ال ةضي ال يضعن اليفو عةر ططه  ،ألن ططه ك ططان ييقن
االنيقاىرة والي ضرم والقناه( ،)101ف يا اصه ك يرا وميشط ط ططعبة صيطةب جهود فريق ح ي لييب ها ولد ارسط ط ططة
آراىه فيها ،ونيررة ل ةضه الواسطع والبحن عن الض طادر الياريخرة األصطيةة ،أكسطبه شطهر كضخرإ خيير
فرضا يي ةق السط ط ط ط ططفم ،ل ن ال رغبة عند في ذكر الح رقة ال امةة عن السط ط ط ط ططفم ب لديه دافع قوي
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لة ايط ط ط ط ط ط ط ط ط ططة لب ار الشط ط طواىب واألعشط ط ططاال الضط ط ططارا اليي اهرا طوال الياريخ السط ط ططفمي سط ط ططيب والىه
لة ططهيونرة وصش ططويه الس ططفم والضس ططةضين( ،)102فهو جز من الييلة الس ططراس ططرة أك ر من الييلة الف رية
ال رفة

()103

صناوله لة هيونرة واخيرار الحقاىق والض ةوماا ما يخيد وجهة نظر ،

()104
.وع َر َ بيحيز اليهودي وأ راا عة كيا اصه ،وصرة
واذا ير ةه كاصباً سط ط ط ط ط ططراسط ط ط ط ط ططراً ولرس مخرخاً
ُ
واضحاً د ارال عام 1967م، ،ن ال رال عدو لةيهود عير الياريخ(.)105

أسطهم برنارد من خفل ص ،ير في النخب السطراسطرة ص ّطناه القرار في أمريعا ،وأسطهم في ص زيز

صورا السفم كيهديد لة رال والخطو

من ال رال ومن السفم(.)106

سادسا  :برنارد لويس مخطط سايكس بيكو رقم ()2
ان اعادا رسط ططم خريطة الوطن ال ربي وصقسط ططرضه من ال ار ال الض رال ال ربي ال دويفا لةسط ططرطرا

عة

رواصها االقي ادية وموق ها االسيراصرري وص ون ضضن اادا

أمريعرة واسراىيةرة

وكذلك ااهار ال ار وشط ططعبه انه لم يسط ططيطع الي ايش السط ططةضي بين الضذااب والطواىف واال مة لرس
سطيب االايفل االمريعي ب او النزاه القاىم بين السطنة والشطر ة واالكراد ولو عدنا ال بريرنسطعي ،
مس ط ططيش ط ططار االمن القومي االمريعي االس ط ططيق صذكر انه ص ط ططر في عام  1991م  .والحرال ال ار رة
االيرانرة ( 1980ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط )1988م في اوجها (( ان الض ضةة اليي سي انيها الوالياا الضيحدا من االن
وصط ططاعدا اي كرف يضعن صنشط ططرط ارال خةرررة انرة صقوم عة اامش الحرال بين ال ار وايران ))
وصسططيطرع امريعا من خفلها  ،ص ططحر ادود (سططايعس برعو)عقب اذ الي طري وبي ةرف من و ارا
الدفاه االمريعرة  ،بدأ الضخرإ ال ط ط ططهيوني االمريعي برنارد لويس وض ط ط ططع مش ط ط ططروعة الخا

بيف رك

ا لوادا الدسط ط ط ططيورية لضرضوعة الدول ال ربرة واالسط ط ط ططفمرة ك منها عة ادا  ،ومنها ال ار وسط ط ط ططوريا
ولينان وم ر والسودان والس ودية ودول الخةرف
لقد ارفق مش ط ط ططروعه الضف ط ط ط ط

ضرضوعة من الخراىط الضرس ط ط ططومة ،شط ط ط طرافه وبضوافقة الينياغون ش ط ط ططض

ضوجيها الدول ال ربرة واالسفمرة الضرشحة لةيفييت
وذلك بواي من مضطضون الي طري بريرنسطعي الذي دعا ص طحر ادود سطايعس برعو بينضا ييناسطب
مع م ططال االمريعرة ال ططهيونرة  ،وصض ططضن اذا الي ططور ان صقوم واش ططنطن إعطا ال رال وعدا (
كوعد بةفور ) إقامة دولة فةسط طططينرة ييم رسط ططم ادوداا االصفا مع اس ط طراىي
الفةسطينرة لسراىي ك ما يةزم ليحقيق االمن القومي لةدولة ال يرية
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`

ان ابر مض ططامين الرمية االمريعرة لةش ططر االوس ططط الرديد ض ططضان اليحعم مس ططيقيف في منا ع النفط
ك،اد اام م ادر الطاقة الدولرة ل قود عديد قادمة .
خاصط ط ط ططة وان الضنافسط ط ط ططين الردد لةقطب الدولي االواد االن ي يضدون في نضو اقي ط ط ط ططادام عة النفط
الش ط ط ط ططر االوس ط ط ط ططط وان عناص ط ط ط ططر ف ة يرب صوفراا مع الوجودين ال س ط ط ط ططعري واالمني االمريعي في
الضنطقة واي :
 -1ص ير اليركيبة الس ط ططراس ط ططرة القاىضة في م ظم دول ال الم االس ط ططفمي لي ط ططب مينرة عة مزيف من
الرططاا ديضقراطرططة وفيططدرالرططاا ا نرططه او طططاى رططة واططذا الضشط ط ط ط ط ط ططروه برنططارد لويس الططذي مر في االمططة
االسفمرة وايضا فان ا ار االنقساماا اال نره او الطاى رة دون صوافر سرا ديضقراطي ضا ط لها في
اطار من ال ط ططر ة الفيدرالرة يضعن ان يح ط ططةها سط ططيب ص ط طراه مسط ططيضر يضنع االسط ططيقرار السط ططراسط ططي و
االقي ط ططادي الضنشط ططود الرمية االمريعرة وير

القواا االمريعرة الضيواجدا الضنطقة عرضط ططه لةخطر

االمني الضسيضر في ا الحروال االاةرة مفيواة .
اضافة ال ان اليركييرة الفيدرالرة القاىضة ال الراا ديضقراطرة سيسض المريعا اليدخ الداىم .
 -2اليركيز عة الهوية  :شط ط ط ط ططر اوسط ط ط ط طططره كاطار جامع لةفيدرالراا الضي ددا الضنشط ط ط ط ططودا في بةدان
الضنطقة ال ربرة وال الم االسط ط ططفمي وانها دور الرام ة ال ربرة او الضخصضر االسط ط ططفمي خوفا من نش ط ططخ
ص يفا ميرانسطة  .وبهذا يدخ ال ام االسطراىيةي ك ن طر مهم في الشطرقاالوسطط ال يير الضنشطود اذ
حضور الفاع  ،ص يب الهوياا ال ربرة االسفمرة عن أي ص ي اقةرضي محدود او شام .
-3ال ن ططر ال الن الضهم في اذ الرمية االمريعرة لةشططر الوسططط الرديد يقوم عة ضططرورا ال طراه
ال ربي االسط ط ط ط ط ط طراىيةي من خفل اعططا االولويطة ليطيرع ال فقطاا ال ربرطة مع اسط ط ط ط ط ط طراىيط وان صطيرع

ال فقاا سططيدفع االط ار
ايقا

كةها ال اليسططوية والقيول حدود دنرا من الضطالب والشططرو ويسططاعد عة

االعضال الضسةحة في الضنطقة صحت ش ار الضقاومة لفايفل االسراىيةي(.)108

ييوقع برنارد ان صضدد ال وراا الربرع ال ربي ال دول اسط ططرا منها الهند ال ط ططين وال بد ان يشط ططهد القرن

وااد وعشرون نشخ قوصين عظرضيين اضا ال ين والهند

وان الدوليين س ططييدخفن في ش ططخون الش ططر االوس ططط الطريقة نفس ططها اليي صدخةت فيها القوى االوربرة
في الضاضططي وبسططيب وقوه الشططر االوسططط بين اوربا من ال رال وروسططرا في الشططضال وال ططين والهند
من الشر وسي ون الضنطقة ادفا الايضام اذ الدول مريض ة .
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الهوامش والمصادر والمراجع
()1

()2

()4

لويس ،برنارد ،وسط يد أدوارد ،السطفم األصطولي في وسطاى العفم ال ربرة من وجهة نظر أمريعرة( ،بيروا:
5ه مطبقاصي ،ما ن ،حوث في االسططيش ط ار األمريعي الض اصططر( ،الس ط ودية :بف،
دار الري 1994 ،م)،

10ه النضةة ،عةي ابن كبراهرم ،االسط ط ط ططيشط ط ط ط ار في األدبراا ال ربرة ،عرض لةنظراا وا ط ط ط ططر
1999م)،
 .100لةضزيد  ،ينظر
وراقي لةضعيوال( ،الرياض :مركز الضةك فر ط ط ط لةد ارسط ط ططاا السط ط ططفمرة1993 ،م)،
ال ط ط ط ط ط طريفي  ،طالب جحي دامف  ،االسط ط ط ط ط ططضاعيةيون والفاطضيون في مخلفاا برنارد لويس (د ارسط ط ط ط ط ططة صحةيةرة )
اطرواة دكيو ار  ،غ  .م ( جام ة داد  ،كةرة اليربرة ابن رشد  2017 ،م )  23وما داا.
س ططيون نيو ن يون ،)Stoke New Ngton( ،واي كادى مدن لندن صقع ش ططضال ش ططر ال اص ططضة وعر عنها
أنها صض ط ط ط ططم مريض اً مي ّدد األع ار واألديان اي وص ط ط ط ططفها س ط ط ط ططيرفرد ال الم اا ار والفنون األ رية ،نها مدينة
وينظر:
شضولرة وي ةب عة سعانها اليهود واألصرانه ُ
The English ness of English Art(London, 1956), P. 182.
)(3
Bozelon, Emily, Tosaving the Bar Mitzvah (Oxford, 2005), P. 58.
لويس ،برنارد ،أ مة الس ط ط ط ط ططفم ،الحرال األقد والرااال الضدنس ،صرجضة :اا م مالك محس ط ط ط ط ططن ( ،داد :دار
.9
16ه مسيقي الشر األوسط( ،بيروا ،الرياض2000 ،م)،
ومعيبة عدنان2013 ،م)،

()5

لويس ،برنارد ،أصط ط ط ططول السط ط ط ططضاعيةرة( حن صاريخي في نشط ط ط طط،ا الخففة الفاطضرة) ،ص ريب :خةي أاضد جةو

()6

اامةيون جب 1971-1895( H.A.RGibbم) ،مسطيشطر كن ةيزي ولد السطعندرية في م طر عام 1895م،

وجاس ط ططم محضد الرجب( ،م ط ططر :دار ال ياال ال ربي1940 ،م) ،عدد أوراقه ( ،)219صط ط طّفحه وعّةق عةره د.
عيد ال زيز الدوري .انظر مةحق ()7

وسططيب والدصه ض ططره َّ
ألن والد كان موافاً الزراعة في شططركة أبي قير السططي ططف األ ارضططي ،م انيق كل
الي ةرم في اسط ط ط ططعيةندا في الضدرسط ط ط ططة ال انوية عام 1962م ،ودخ جام ة أدنيرا وصخ ط ط ط ط

(ال ربرة ،ال يرية ،اارامرة) وخدم في الحرال ال الضرة األول في صط ط ططنو

الة اا السط ط ط ططامرة

الررش اليريطاني ،م ا ط ط ط عة

مدرس طاً رام ة لندن عام 1955م ،م أُسططياذ الة ة ال ربرة رام ة
الضاجسططيير من لندن عام 1922م ،وأصططب
ّ

أكس ط ططفورد ومدير د ارس ط ططاا الش ط ططر األوس ط ططط الرام ة نفس ط ططهاه أاضد نظضي ،محضد ،االس ط ططيشط ط ط ار والخرو من
الض ، ،مرةة االسططيشط ار  ،ال دد  3عام 1989م)،

90ه بدوي ،موسططوعة االسططيشط ار ،

أدوارد  ،االسط ططيش ط ط ار  ،صرجضة :كضال أبو ديب( ،بيروا :بف1986 ،م)،

174ه سط يد،

73ه شط ططاكر ،م ط طططف  ،الياريخ

ال ربي والضخرخون ،د ارسط ط ط ط ططة في صطور عةم الياريخ وم رفة رجال من السط ط ط ط ططفم( ،بيروا :دار ال ةم لةضفيين،
 29ه رسط ط  ،اس ططن عييد ،غرانيق في س ططضا االس ططيشط ط ار  ( ،داد :مخسط طس ططة النب ،لة قافة

1983م)،1 ،
والعفم2006 ،م)،
اليريطانيين(صوما

()7

44ه الضزوري ،اادا محضد ،النظرية الس ط ط ط ط ططراس ط ط ط ط ططرة في د ارس ط ط ط ط ططاا الضس ط ط ط ط ططيش ط ط ط ط ططرقين

أرنولد ،اامةيون جب ،آن المييونه) ( ،بيروا :دار معيبة الب اىر ،بف)،

.99

محضد كبراهرم ،االسيش ار في ميزان الف ر السفمي( ،القاارا :الضرةس األعة لةشخون السفمرة1994 ،م)،
،3

.99

()8

دفيري ،السضاعيةيون صاريخهم،

()9

لويس ماسط ططينيون Louis- Nassignon :مسط ططيشط ططر فرنسط ططي ولد في 1883م من ضط ططاارة نوجان عة نهر

.18

الضارن في اريس ،كذ كان أبو فرناند ماسطينيون فناناً قد در الطب وكان له األ ر ال يير في نشط،ا ابنه عقةرة
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`

قدم رسط ط ططاليين لةدكيو ار
فنرة الذي ان عس فرضا د عة ابه لآل ار السط ط ططفمرة ،ولعرا ه ق ط ط ططة الحف فإنه ّ
األول (آالم الحف ش ط ط طهيد الي ط ط ططو

الس ط ط ططفمي) وال انرة حن في نش ط ط طط،ا الض ط ط طططة الفني في الي ط ط ططو

(عضان :بف،
السطفمي) نوقشطت الرسطاليان في عام 1912م سطوياً ،بدوي ،عيد الراضن ،موسطوعة الضسطيشطرقين ّ
.532
2003م)،
()10
()11
()12

لويس ،أصول السضاعيةرة،
الض در نفسه ،

.42

.80

النعرم ،عيد  ،أاضد أمين ،االسيش ار في السيرا النيوية( ،الرياض :د.م1997 ،م)،

()13

لويس ،أصول السضاعيةرة،

()14

.75
ص طرة السفم،
لويس ،برنارد ،الدعوا السطضاعيةرة الرديدا (الحشطرشطرة) نقةها كل ال ربرة :د .سطهي
الف ر1971 ،م) ،عدد ال فحاا 191ورقة .انظر مةحق ()8

()15

()16

.230

.41
كار( ،1 ،دمشطق :دار

الحس ططن ال ططبا  :او الحس ططن بن عةي بن محضد بن ج فر بن الحس ططين بن ال ططبا الحضيري ،ولد في بةدا قم

من أبوين كسط ططضاعيةيين ،وصضيع برعاية الخةرفة الفاطضي الضسط ططين ط ططر اا ودر أصط ططول الضذاب السط ططضاعيةي،

وأوجد الضدار ال ةضرة ليخريف الدعاا ،وصوفي عام (518ا ط ط ط ط ط ط ط طط) ،ودفن قة ة الضوا وانيهت دولة ال ططباايين

عة يد اوالكو عام (654ا ط ط ط ط ط طط) وأصباعه ي ّرفون الحشاشينُ ،ينظر :ابن مرسر ،صا الدين عةي بن محضد(ا
677اط ط ط ط ط طط1278/م) ،الضنيق في أخبار م ر ،انيقا الضقريزي( ،القاارا :مطب ة دار ال يب والو اىق القومرة،
2014م)،

62ه الضقزيزي ،صقي الدين أاضد بن عةي(ا 845اط ط ط ط ط ط ط طط1441/م) ،كص اظ الحنفا ،خبار األىضة

الف ططاطضيين الخةف ططا ،صحقيق :جض ططال ال ططدين الشط ط ط ط ط ط طر ططال( ،الق ططاارا :د.م1996 ،م)،2 ،
()17
()18
()19

222

السضاعيةرة،

لويس ،مقدمة كار ل ياال الدعوا السضاعيةرة،
.20
،16
لويس ،الدعوا السضاعيةرة،

()20
()21

آالن ،غريش ،برنارد لويس وجينة السطفم،

.530

.354
.159

يعضن الخط،،
برنارد أين ُ
.143
لويس ،أ مة السفم،

()23

الض در نفسه ،

.143

()24

الروجري ،برنارد،

.27

()25

.6 ،3

الحا  ،سامي سالم ،نقد الخطاال االسيشراقي( ،لييرا :دار الضدار السفمي2002 ،م)،1 ،

االسيش ار ،

()22

5ه غ ططال ططب ،أعفم

14في 2004/9/10م ،والضقالة منشطورا ضطضن مفاق كياال

لويس ،برنارد ،الحشططاشططون فرقة ورية في صاريخ السططفم ،ص ريب :محضد ال زال موس ط ( ،1 ،القاارا :معيبة

مدبولي ،دار أ ل1986 ،م) ،عدد أوراقه  223صط ططفحة ،وطب ة انرة لسط ططنة 2006م ،وعدد ال ط ططفحاا 203
ورقة .انظر مةحق ()8
()26

لويس ،الحشاشون،

()27

لويس ،أ مة السفم،

()28

.9 - 7
.148-147

لويس ،الحشاشون فرقة ورا في صاريخ السفم ،مقدمة الضيرجم،

.7
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()29

لويس ،برنارد ،ال رال في الياريخ ،ص ريب :نيره أمين فار ومحضود يوسط ط ططف اير ( ،1 ،بيروا  :دار ال ةم
لةضفيين1954 ،م) ،عدد أوراقه ( 280ورقة).انظر مةحق()9

()30

لويس ،ال رال في الياريخ،

.5 - 4

()31

لويس ،ال رال في الياريخ ،

.54

رادش ططت :أص ططحاال ردش ططت بن يورش ططب الذي اهر في مان كش ططياس ططب بن اله ارس ططب  ،وكان دينه يقوم عة

()32

والنهي عن الضن ر ،و عضوا أن النور والظةضة أصطفن ميضطادان

بادا  ،وال فر الشطرطان واألمر الض رو

واضا ميدأ موجوداا ال المُ ،ينظر :الشططهرسططياني ،أبو الفي محضد بن أبي عر أاضد(ا 548اط ط ط ط ط ط ط طط1103/م)،
.244-236
الضة والنح  ،صحقيق :محضد سيد( ،بيروا :دار الض رفة لةطباعة ،د.ا)،
()33
()34
()35

()37

لويس ،ال رال في الياريخ ،

.49
الض در نفسه ،
األشطعنا ية :اسطم يذكر اليوراا وكان يسطي ض عند األد ا اليهود كشطارا كل ألضانرا وعة األخ الضنطقة اليي
عة نهر الراين ،لذلك أطةق عة يهود ألضانرا اس ط ططم األش ط ططعنا  ،والاقاً ش ط ططضةت يهود أوربا الش ط ططر رة والوس ط ططط
وال ربرطة ،وييضيز اليهود األشط ط ط ط ط ط ططعنطا طالي ةم بة طة (بيطدش) اليي صطورا من لهرطة ألضطانرطة قطديضطة صط ،را طالة طة
ال يرية والة اا السط ططففرة ،وب د الحرال ال الضرة ال انرة ق َّ عدد الناطقين بها ،كذ يي ةم أغةيرة اليهود األشط ططعنا
اليوم ال يرية أو الن ةيزية ،ويش ططعةون غاليرة اليهود الض اصط طرين أي ما ي ادل %80ه الضس ططيري ،عيد الوااال،
.38
موسوعة اليهود واليهودية وال هيونرة( ،5 ،م ر :القاارا :دار الشرو 2009 ،م)،
)(36
Bazelon, Emily, To Saving the Barmitzvah, (Oxford, 2005),P. 58.
سطخيي ،ع طام ،الضسطيشطرقون وم ططةحاا الياريخ السطفمي( ،األُردن :دار جرير لةنشطر واليو يع2007 ،م)،

اامش

 49ه الشط ططايب ،الخضط ططر ،نيوا محضد في الف ر االسط ططيش ط طراقي الض اصط ططر( ،الرزاىر ،معيبة ال يرعة،

2001م)،
()38

.186

243ه لويس ،أ مة السفم،

الروجري ،برنارد لويس،

،21

22ه لويس ،أ مة الس ط ططفم،

5ه مطبقاصي ،حوث في االسيش ار ،
()39
()40
()41

.14

.14

صحول برنارد لويس كل ال هيونرة،
كار ،اعذا ّ
.70
الروجري ،برنارد،

.3

كدريس ،محضد جف  ،االسطيشط ار السطراىيةي في الض طادر ال يرية( ،القاارا :ال ربي لةنشطر واليو يع1995 ،م)

،

92ه رضط طوان السط ططيد ،قافة االسط ططيشط ط ار وم ط ططادر وعفقة الشط ططر ال رال ،مرةة الف ر ال ربي ،ال دد:

( ،31بيروا :م هد النضا ال ربي ،ن1983 ،2م)،
()42
()43
()44

س يد ،االسيش ار ،

،378

6

.412

قزو  ،السفم في ص وراا ال رال،

.49

عيد الةطرف ،بهرت كام  ،االسيش ار نظرا في الوساى واألساليب( ،جام ة داد  ،كةرة اليربرة ط طط ابن رشد،
مرةة األُسياذ) ،ال دد 80 :لسنة 2009م،

.276

()45

منااف الضسيشرقين في الدراساا ال ربرة السفمرة( ،صونس :دار ال قافة1985 ،م)،1 ،

()46

النضةة ،عةي كبراهرم ،االسططيش ط ار في خدمة الين ططير واليهودية( ،مرةة جام ة بن س ط ود السططفمرة ،الرياض،

1990م) ،ال دد ،3:رجب)،

582

،14

15ه الس ط ططفم األص ط ططولي،

.273-237
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`

()47

اليهي ،محضد ،الف ر السط ط ط ط ططفمي الحدين،
قزو  ،االسيش ار والخة رة الف رية،

92ه

534ه النضةة ،االسط ط ط ط ططيش ط ط ط ط ط ار في األدبراا ال ربرة،

.53

.14

()48

لويس ،أ مة السفم،

()50

هرع  ،محضد اسط ططنين ،السط ططفم الضسط ططيحي مع كس ط طراىي  ،د ارسط ططة وص ةيق :كيهاال كضال محضد( ،القاارا :الحرية

Lewis, B, gfrom Bable, Op.Cit., P. 3.
لةنشر واليو يع2004 ،م)،

)(49

.82

()51

ال رقي ،نريب ،الضسيشرقون( ،4 ،القاارا :بف ،،د.ا)،3 ،

()52

أمين ،جفل ،ع ط ططر اليش ط ططهير ال رال الضس ط ططةضين ،نحن وال الم د س ط ططييضير 2001م( ،القاارا :دار الش ط ططر ،
2004م)،

()53

.215

.87-72

أ -صط ط ططضوىي انين يون2008-1927( :م) او أمريعي الرنسط ط ططرة من أصط ط ط يهودي وميخ ط ط ط

في الدارا

ال امة ،كر اراصه لضوضطوه السطيراصرررة ال سطعرية ح اً وصدريسطاً ،واايم الد ارسطة الضقارنة في مرال السطراسطة
لضرةس األمن

األمريعرة وسط ططراسط ططاا ال الم ال الن ،وفي عام 1977م صسط ط ّطنم مسط ططخولرة قسط ططم اليحةي والشط ط ار
القومي األمريعي ه الرابري ،محضد عابد ،قضط ط ططايا في الف ر الض اصط ط ططر( ،لينان :مركز الد ارسط ط ططاا1997 ،م)،
.93

ال -جولد صس ططهير1921-1850( :م) مس ططيش ططر يهودي مرري در الة اا الس ططامرة عة يد كبار األس ططاصذا
وعّين أُسططياذ محاضططر رام ة بودا سططت عام 1873م ،ار فةسطططين والقاارا ودر عة
في بودا سططت وبرلين ُ
يد شط ط ططيوإ األ ار محضد عيدا وص ضق في أصط ط ططول الة اا ،فهو أول مسط ط ططيشط ط ططر ااول محاولة واس ط ط ط ة شط ط ططامةة
عدا منها :الردل عند الشطر ة األلضانرة عام 1874م ،واألسطاطير عند
لةيشطعرك في الحدين النيوي له مخلفاا ّ
198ه الحا  ،ساسي سالم ،نقد الخطاال االسيشراقي،
اليهود عام 1876مه بدوي ،موسوعة الضسيشرقين،
(بيروا :الضدار السطفمي2002 ،م)،1 ،

174ه ال رقي ،الضسطيشطرقون،3 ،

41ه محضد عوني،

ردايضطان لسط ط ط ط ط ط ط يطد ،جهود الضسط ط ط ط ط ط ططيشط ط ط ط ط ط طرقين في اليراث ال ربي بين الح رقطة واليرجضطة( ،القطاارا :معيبطة ااداال،
2006م)،2 ،

.156

جط ط ط ط ط ط ط ط  -دالفيد1967-1886( :م) مسطيشطر كيطالي يهودي شطارن مع الضسطيشطرقين وعض أُسطياذاً لة يرية في

جام ة صورييو عام 1887م ،وجام ة روما وفهرسط ططت الضخطوطاا ال ربرة السط ططفمرة في معيبة الفاصرعان عام

 1935م ،وفي أ نا الحرال ال الضرة ال انرة ااجر كل أمريعا لر ض في جام ة بنس ط ط ط ط ططةفانرا عام 1939م ،وفي

()54

()55
()56
()57

عام 1945م عاد كل روما أُسط ططياذاً = -لة يرية ،لةضزيد ُينظر :السط ططامون ،س ط ط دون ،االسط ططيش ط ط ار ومنااره في
.177
عضان ،دار الضنااف لةنشر واليو يع2010 ،م)،
الدراساا السفمرة( ،األُردنّ :
كدريس ،االس ط ططيشط ط ط ار السط ط طراىيةي93 ،ه عيد ال ريم ،كبراهرم ،االس ط ططيشط ط ط ار وأ حاث ال ط ط طراه لدى كسط ط طراىي ،
(عضان :دار الرةي لةنشر1993 ،م)،
ّ
.215
ال رقي ،الضسيشرقون،3 ،
ص قيباا عة االسيش ار ،

.43

االسط ط ط ط ط ط ططيشط ط ط ط ط ط ط ار في األدبرططاا ال ربرططة،

47ه النضةة ،االسيش ار في األدبراا،

،90-89

.101

100ه األرو ،عيططد الر ا عيططد الضريططد ،الخطططاال

االسيشراقي منهف عةضي أم مخطط صنظيري( ،الس ودية :بف1999 ،م)،

.4

583

الدكتور :طالب جحيل دامج الصريفي

()58

 ،23لةضزيد ُينظر :أبو ااشط ط ط ططم ،أميرا قاسط ط ط ططم ،موقف الضسط ط ط ططيشط ط ط طرقين اليهود من الياريخ
الروجري ،برنارد،
الس ط ط ط ط ططفمي ،القرن األول الهرري ،أُطرواة دكيو ار غير منش ط ط ط ط ططورا( ،الرام ة الضس ط ط ط ط ططين ط ط ط ط طرية ،كةرة اليربرة،
2007م)،

()59
()60

.97

الطيباوي ،الضسيشرقون الناطقون الن ةيزية،

الةبان ،الضسطيشطرقون والسطفم،

.127

63ه فارو عضر فو ي ،االسطيشط ار والياريخ السطفمي والقرون السطفمرة

عضان ،األاةرة لةنشر واليو يع1998 ،م)،
األول (األُردن ط ّ
.143
االسيش ار ( ،لينان :دار اليضان1993 ،م)،

()61

لويس ،برنارد ،اكيشط ططا

30ه نرا ،فاطضة ادى ،نور السفم وأ اطي

الضسط ططةضين ألوربا ،صرجضة :ماار عيد القادر محضد( ،السط ططعندرية ،الضعيبة األكاديضرة،

1996م) ،عدد أوراقه.352 :انظر مةحق()9
()62

()65

.17-16
الض در نفسه ،
.9
الض در نفسه ،
ِ
يعضن الخط ،،صطدام السططفم والحدا ة في الشططر األوسططط ،صرجضة :عضاد شططرحة( ،دمشططق:
لويس ،برنارد ،أين ُ
دار الرأي لةنشر2006 ،م).
الزاو ،اصراااا االسيش ار األمريعي،

()66

لويس ،أ مة السط ط ط ط ط ط ططفم الحرال األقد  ،والرااال الضدنس ،صرجضة :اا م مالك محسط ط ط ط ط ط ططن ( ،داد :دار معيبة

()63
()64

.162

عدنان2013 ،م) ،عدد أوراقه  176صفحة .انظر مةحق ()10
()67

لويس ،أ مة السفم ،مقدمة الضيرجم،

()68

.149-148
الض در نفسه،
لويس ،ال رال والش ط ط ططر األوس ط ط ططط ،ص ريب :نيي ص ط ط ططبحي( ،1 ،الغو  ،بف1965 ،م) ،عدد أوراقه223 :
صفحة .انظر مةحق()12

()71

الروجري  ،برنارد،

()69

()70

،12-12

الطيباوي ،الضسيشرقون الناطقون الن ةيزية،

.28

.139

70ه اليراري ،اسط ططن ،ا صحققت نيو ا برنارد لويس بيفييت ال الم السط ططفمي ،مقالة،

ال دد  ،636مار 2011 ،م ،منشور عة الضوقع الل يروني .www.alegt.com
()72
()73
()74

ُينظر :مةحق ()6()5(.)4(.)3(0)2(.)1
.71
لويس ،برنارد ،مسيقي الشر األوسط،

مراد ،محضد ،الس ططراس ططة األمريعرة صرا الوطن ال ربي بين ال ابت الس ططيراصرري والضي ير الظرفي( ،بيروا :دار

 .347-346لةضزيد ُينظر :لويس ،مرشد عام صقور الدارا األمريعرة،
الضنه الةيناني لةنشر2009 ،م)،
 10وما داا.
صرجضة :خالد البحيري(بف :د.م2013 ،م)،
()75

لويس ،مسيقي الشر األوسط،

()76

لويس ،مسيقي الشر األوسط ،

()77
()78

.75

ُينظر :خارطة ال ار وسوريا ،مةحق (.)2
س ط ط ط ططيوني ،محضد كبراهرم ،ورا الرضااير ال ربرة صفس ط ط ط ططد مخامرا صقس ط ط ط ططرم الوطن ال ربي( ،دمش ط ط ط ططق :دار ال ياال
ال ربي2011 ،م)،

584

.81

،189

.263

ابرز تأثيرات الك ّتاب اليهود على وحدة العرب من خالل نشر افكارهم الهدامة
بين المسلمين برنارد لويس انموذجا

`

()79

السط ط ط ططب اوي ،أاضد يونس ،اايفل ال ار في الضنظور السط ط ط ططيراصرري األمريعي ،الواقع والضسط ط ط ططيقي ( ،د.م ،دار
أمنرة لةنشر واليو يع2011 ،م)،

()80
()81

.116

ُينظر :خارطة ال ار وسوريا ،مةحق (.)2
الدرو  :فرقة اصس ط ط ططضت طا ع الباطنرة ،يرجع الضخرخون نش ط ط طط،صها كل ال

ط ط ططر الفاطضي عهد الحاكم ،مر ،،

اصخذو شطخ طرة مناطة لدعوصهم وسطضوا الحاكضرة نسطبة له ،بر ا شطخ طرة منهم محضد بن كسطضاعي الدر ي،

من أعظم دعاا الحاكم ،مر  ،وقادا الدر يةُ ،ينظر :أبو ار ا ،محضد ،صاريخ الضذااب السططفمرة( ،بيروا:
258ه
630ه الش ط ط ط ططع ة ،كس ط ط ط ططفم بف مذااب،
دار الف ر ال ربي ،مطب ة الس ط ط ط ط ادا1976 ،م)،1 ،
فيةيب ،ايي ،صاريخ لينان منذ أقدم ال
.322

دار ال قافة1972 ،م)،
()82

سيوني ،ورا الرضااير ال ربرة،

()83

لويس ،مسيقي الشر األوسط،

()84
()85
()86
()87

الض در نفسة

ط ططور الياريخرة كل ع ط طرنا الحاضط ططر ،صرجضة :أنرس فريحة( ،بيروا:
،193
،72

.263
 .75انظر مةحق ()4

.62

الحرالي ،نور الدين ،الضشاريع ال يرى ليقسرم ال ار ومحافظاصه( ،د.م ،د.م2011 ،م)،
لويس ،وس يد ،السفم األصولي في وساى العفم،

.52

.309

سيوني ،محضد كبراهرم ،الضخامرا ال يرى مخطط صقسرم الوطن ال ربي( ،دمشق :دار ال ياال ال ربي2004 ،م)،
 .101انظر مةحق()6

()88

ار الدين ،صطال  ،مشطروه كسطراىي ال يرى بين الديضوغرافرا والنفط والحراا( ،بيروا :الضركز ال ربي لأل حاث
واليو يق1996 ،م)،

()89
()90
()91
()92

.81

سيوني ،الضخامرا ال يرى ،مخطط صقسرم الوطن ال ربي،

لويس ،مسيقي الشر األوسط،

.259

.68

سيوني ،الضخامراا ال يرى ،مخطط صقسرم الوطن ال ربي،

.101انظر مةحق()5

القرامطة :وام أصباه اضدان القرمطي الذي كان يةقب قرموطرة الذين صينوا الف ر الس ططضاعيةي في اليد ول نهم

وقوي أمرام واهروا في ال ار عام (278ا ط ط ط ط ط ط ط ط طط) ،ويرجع نرااهم في ال وفة كل ك را
انف ط ططةوا عنه فرضا د َ
ال ةويين فيهطا ،وانيشط ط ط ط ط ط ططر أمرام في رطة اليةطدان فرضطا طدُ ،ينظر :ال ط ط ط ط ط ط ططابلي ،طابطت بن سط ط ط ط ط ط طنطان بن قرا(ا

365ا ط ط ط ط ط ط ط طط975/م) ،صاريخ أخبار القرامطة ،صحقيق :س ططهي

كار ،دار كاس ططان لةطباعة1982 ،م،

 6وما

دااه الهضذاني ،محضد بن عيد الضةك بن كبراهرم (ا521اط ط ط طط1127/م) ،ص ضةة صاريخ الطيري ،صحقيق :سضيرا

سط ط ط ط ططراان يمحضد مناصي( ،م ط ط ط ط ططر :معيبة األس ط ط ط ط طرا1999 ،م)،
()93

 11وما دااه الطهراني ،آغا بزرن(ا

.345
1389اط) ،الذري ة عة ص انرف الشر ة( ،بيروا :دار األضوا  ،د.ا)،1 ،
الحش ط ططرش ط ططرة :كةضة اش ط ططاش ط ططون لها ف ة م اني :أوالً :أس ط ططاس ط ططان وم نااا القيةة ،واي لفظة أطةقها الفرنس ط ططيون
ال ط ط ط ططةيييون عة الس ط ط ط ططضاعيةرة الذين في وا ضةوكهم وقادصهم فخافوام ولقيوام األس ط ط ط ططاس ط ط ط ططان ،والض ن ال اني
اس ططاس ططان نس ططبة كل رىرس الفرقة اس ططن بن ال ططبا  ،والض ن ال الن اس ططاس ططون ي ني ذو كاس ططا وشط ط ور،
يحاول الضخرخون أن يوجدون صفاسط ط ططير جديدا لةدعوا الحشط ط ططرشط ط ططرة صناسط ط ططب ف ر القرن ال شط ط طرين وم از الض قفين
اركة فارس ططرة لضقاومة اليس ططةط ال ربي والي س ططف الس ططفمي في
الض اصط طرين ،فالحركة الحش ططرش ططرة عند الب
بفد فار  ،ب َّ
لرقارن الحركة الحش ط ططرش ط ططرة الرضعراا السط ط طرية ال ورية في
كن الخرال الخ ط ططب يذاب الب
كيطالرا في القرن الياس ط ط ططع عش ط ط ططر ،أما النس ط ط ططبة لفلة أُخرى من الضس ط ط ططيش ط ط طرقين فهي محاولة مس ط ط ططةحة قامت بها

585

الدكتور :طالب جحيل دامج الصريفي

()94
()95

االرس ططيقراطرة القطا رة اليرانرة اليي صس ططعن الريف ض ططد النظام االجيضاعي الحض ططري الذي جا ه الس ططفم
عدصها جضاعة أُخرى من الباا ين اركة ش ط ط يرة جضاايرية صسط ططيند عة الحرفيين والفق ار
كل بفد فار  ،بينضا ّ
رم الحشطرشطرة ك ير من عضا
في الضدينة ،وضطضت كليها ففاي الربال ،ولقد اسطيطاه الحسطن بن ال طبا
الحركاا األُخرى بينظرم الحركة عقاىدياً وسط ط ططراسط ط ططراً ول نه اخيةف عن سط ط ططا ره اعيضاد عة ال نف والرااال
واالغيرال السططراسططي لخدمة أادا اركيه ططورا لم يسططيق لها م ي  .لقد كانت الحشططرشططرة صض صهديداً لةنظام
القاىم الضيض السط ططةطة العباسط ططرة ع مخسط طسط ططاصها الدينرة والسط ططراسط ططرة واالجيضا رة ،ولذلك عضةت اذ السط ططةطة
عة ان ال ةضا والفقها لةفرد عة مزاعم الحش ططرش ططرة ،ف،لف ال ازلي (ا 505ا ط ط ط ط ط ط ط طط) كيا ه فض ططاى الباطنرة
دااضاً كدعا اصهم .غالب ،م طف  ،صاريخ الدعط ط ط ط ط ط ططوا السضاعيةرة منذ أقدم ال ور اي ع رنا الحاضر،
265ه لويس ،الحش ط ططرش ط ططرة االغيرال الطقوس ط ططي عند الس ط ططضاعيةرة الن ازرية،
(بيروا :دار األندلس ،د.ا)،
61ه النقيب ،مرصضط ط ط ط ط اسط ط ط ط ططن ،وعضر فارو  ،صاريخ كيران ،د ارسط ط ط ط ططة في الياريخ
صرجضة :سط ط ط ط ططهي كار،
السطراسطي ليفد فار خفل ال طور السطفمرة الوسطرطة 906-21اط ط ط ط ط ط ط طط1500-641/م) ( ،داد :منشطوراا
 198-197ه دفيري ،خرافاا الحشط ط ططاشط ط ططين وأسط ط ططاطير
بيت الحعضة ،مطب ة الي ةرم ال الي1989 ،م)،
 145وما داا .كبراهرم ،اافر أكرم قدوري ،االصراااا
الس ططضاعيةرة( ،بيروا :دار الي وين1996 ،م)،
السطراسطرة والف رية عند الحشطاشطين وأ راا في بفد الضشطر وبفد الشطام ،أُطرواة دكيو ار  ،غ.م( ،جام ة داد،
 1وما داا
كةرة اليربرة ط ابن رشد2012 ،م)،
لويس ،ال رال والشر األوسط،

لويس ،أ مة السفم،

()96

لويس ،اكيشا

()97

لويس ،أين يعضن الخط،،

()98

لويس ،ل ة السراسة في السفم،

()99

الضسةضين ألوربا،

لويس ،أ مة االسفم

.60

.35
،60

.138
.88

()100

لويس ،ال رال والشر األوسط،

()101

عراال الضحافظين،
الةهييي ،برناردّ ،
ار الدين ،صال  ،الضحافظون الردد في الوالياا الضيحدا (لينان :الضركز ال قافي2004 ،م)،

()103

س طط يد ،ص قيباا عة االسط ططيش ط ط ار  ،صرجضة :صط ططبحي جديدي( ،بيروا :الضخسط طسط ططة ال ربرة لةد ارسط ططاا والنشط ططر،

()104

الضسيشرقون الناطقون الن ةيزية،

()105

أبو ااشم ،موقف الضسيشرقين اليهود في الياريخ،

()106

غريش ،اان ،برنارد لويس وجينة السفم ،صحرفة الةوموند دبةوماصرك ،آال2004 ،م ،والضقالة منشورا ضضن

()102

))107
))108
))109

.203
.7

1996م)،
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.64

.171

.367

.119

،104

يعضن الخط،،
مفاق كياال برنارد أين ُ
ينظر الروجردي ،برنارد 188 ،
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 200ط ط ط .205

.138
.97

 .159لةضزيد ُينظر :لويس ،أ مة السفم،

.20

