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  -فــھــرســــت الــكـــتــاب :
  - التعریف بالمــؤلف : -

  - ــة :ـــــبـــاجــــدیــالـ -

  الحروب الصلیبیة على اإلسالم  - الفصل األول :
  :والحرب الصلیبیة الثامنة قادھا اللنبى  -
  :الفرنسیون أیضًا صلیبیون  -
  :م بعد سقوط القدس ١٩٦٧قالوا عام  -

  : ھیونیة أیضًاالحروب الص -
  :استغلت إسرائیل صلیبیة الغرب  -
  : العدو الوحید -
  :أمثلة أخرى  أیضًا )أثیوبیا( من الحبشة -

  مخططات أعداء اإلسالم لتدمیره - : نيالفصل الثا
  :لیس أمامھم إال حل واحد ھو تدمیر اإلسالم -
  :خططھم لتدمیر اإلسالم أبرز  -

  الشیوعیة والنازیة - : لثالفصل الثا

  الدیمقراطیة بوابة التنصیر - لفصل الرابع :ا
  : المؤامرة لم تتوّقف لحظة -

  الخطر الیھودي :  الحرب و -

  حرب الغرب لألصولیة اإلسالمیة : -
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 اإلسالم من بني جلدتھ : على حربال -

  الخّراصون الحداثیون: -

سقوط الخالفة اإلسالمیة وانتشار الھرطقة  - الفصل الخامس :
  والقومیة

  فة اإلسالمیة بین النصرانیة والیھودیة:التوطؤ على الخال -

  بیكو) واجتیاُح العالم اإلسالمي: –اتفاقیة (سایكس  -

  وعد بلفور: -

  بروز النزعة القومیة وقیام الدول على أسس علمانیة ونظم وضعیة: -

  قیام األحزاب القومیة ذات المحتوى الماركسي: -

  مكائد االستشراق لإلسالم: -

  الھدم االستشراقي من الداخل: -

  لفرق الباطنیة:ا -

  یر ومكائدھا:نصحركة الت -

  دور الفاتیكان : -

  حروب المال والجنس والجاسوسیة - الفصل السادس :

  میركي في مكائد الصلیبیة:صھیوأالدور ال -

  الحرب العالمیة الثانیة -الفصل السابع :
  األحداث التي قادت إلى الحرب العالمیة الثانیة: -
  اندالع الحرب العالمیة الثانیة: -
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  معاھدات الھزیمة أمام بغي اإلستعمار -: مناثصل الالف
  : معاھدة فرساي -
  : بیكو) –نص معاھدة (سایكس  -
   : بیكو والرسائل المتبادلة –اتفاقیة سایكس  -

  :اتفاقات كامب دایفید  -

  : الوثیقة الثانیة التفاقات كامب دایفید -
  َمَكائُد الّصھُیوّنیة الَعالمیَّة -الفصل التاسع :

  سرائیل:إقامة دولة إ -
  اعتراف الدول الكبرى بإسرائیل: -
  اسرائیل والتحدي المستمر للعالم اإلسالمي: -
  كامب دایفید التحدي األكبر: -
  الواجھات والمنظمات الیھودیة: -
  الماسونیة: -
  الروتاري واللیونز : -

  الصھیونیة والسیاسة التوسعیة: -

  العنصریة: -

  الوصولیة : -

  أھداف السیاسة الصھیونیة : -
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  القدس ... والتحدي األكبر.. -: عاشرالفصل ال

  أرض فلسطین أرض أسالمیة : -

  یھود األمس ویھود الیوم : -

  الصراع في فلسطین صراع قدیم : -

  فكرة الدولة الیھودیة : -

  مَكاِئِد الشُیوعّیِة الَعالمّیِة - :الحادي عشر الفصل 

  الثورة الشیوعیة وحربھا على اإلسالم: -

  على المسلمین:الثورة الشیوعیة وحرُبھا  -

  الوجودیة تیار أفرزتھ الشیوعیة: -

  الغزو الشیوعي ألقطار العالم االسالمي: -

  العالم االسالمي وَفُخ الصداقة الشیوعیة: -

العداء واألطماع المجوسیة الفارسیة  -ي عشر :ثانالفصل ال
  (خطر الرافضة الشیعة)

  : المیة؟ما ھي أبرز الخیانات التي قام بھا الشیعة لألمة اإلس -

  الحركات الشیعیة المسلحة : -

  أوًال حركة أمل الشیعیة المسلحة : -

  قادة (أمل) ھم قادة حزب اهللا: -

  :(إیران والصھاینة) حزب اهللا وحركة (أمل) یتلّقون التوجیھ من الخارج -

  وأما صلة نصر اهللا بمنظمة (أمل) فھي على النحو التالي: -

  عقیدة الشیعة الدینیة وفسادھاأھم معالم  -الفصل الثالث عشر :
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  غلوھم في األئمة: -

  عقیدتھم في القرآن الكریم: -

  عقیدتھم في العصمة والوالیة: -

  عقیدتھم في الصحابة وأمھات المؤمنین: -

  عقیدتھم في من لم یكن شیعیًا إثني عشریًا: -

  : ؟خصوصًا  »حزب اهللا« الشیعة عمومًا ما ھي والیة الفقیھ التي یؤمن بھا -

  صلتھم باإلمبراطوریة الفارسیة : -

  ما ھي األھداف الخفیة والمعلنة ؟ : -

  عالقة حزب اهللا بالخمیني : -

مخادعة أھل السنة وإغترار بعض  -الفصل الرابع عشر :
  المسلمین وانخداعھم في الشیعة

  : بحزب اهللا اللبناني وصدقوا أكاذیبھ؟ لماذا انخدع كثیر من أھل السُّنة -

  رب الرافضة الشیعة وفي سبیل من ؟ :من یحا -

  : ھل یرى حزب اهللا الجھاد في سبیل اهللا؟ -

  : بین حزب اهللا وإسرائیل؟ ھل ھناك اتفاقیات سریة موقعة -

  والء الشیعة لمن ؟ : -

  : ؟عامة  اإلسالمیةفي الدول ما ھو موقف حزب اهللا من الحكومات  -

  تحمل حزب اهللا مسؤولیة التشیع في العالم : -

  : وھنا أسئلٌة تطرح نفسھا! -
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الُملَحق الَوَثائقي وفیھ نورد أكثر وثائق  - الفصل الخامس عشر :
  الغدر والخیانة والتآمر على اإلسالم والمسلمین

  :بیكو  –اتفاقیة سایكس   الوثیقة األولى :  -

  :بیكو  –رسائل متبادلة حول سایكس   الوثیقة الثانیة  : -

  :ة الشیخ علي عبد الرازق قضی  الوثیقة الثالثة  : -

  :قضیة منصور فھمي   الوثیقة الرابعة : -

  :قضیة طھ حسین  الوثیقة الخامسة: -

  :قضیة أمین الخولي  الوثیقة السادسة: -

  :المخابرات المركزیة  الوثیقة السابعة : -

  :اتفاقات كامب دیفید   الوثیقة الثامنة : -

  : یونبروتوكوالت حكماء صھ الوثیقة التاسعة : -
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  -التعـریـف بـالمـؤلـف :

  

  هو الداعية : أمحد بن حممد السعيد العزيزى امليصرى

  سبط الشيخ أمحد مجال الدين بن عبد ايد بن أمحد القشريى

  شيخ عزبة القشريى مبحافظة املنيا وعاملها رمحه ا تعاىل

وفقه  بيت جده السالف الذكر والذي كان يعمل وقتها كاتب  ولد الشيخ أمحد مبركز ملوي حمافظة املنيا ببيت  علم وأدب
صحة ملوي .. وكان ميالده فى شعبان سنة ألف وثالمثائة وثالث وتسعون هجرياً سبتمرب من عام ألف وتسعمائة وثالث 

  وسبعون ميالدياً .

الشيخ حممود الغزاوى شيخ معهد قرأ القرآن يف كتّاب الشيخ عبد الرحيم موسى الغزاوى وقرأ عليه رمحه ا وعلى ولده 
  أبوقرقاص األزهري وقارئ  عزبة القشريى وكان فى احللقة معه ولد الشيخ حممود األكرب وامسه مصطفى .

وكذا قرأ على الشيخ عبد الرشيد وولده الشيخ فوزى عبد الرشيد وقرأ على الشيخ سيد البلنصورى بدار جده بعزبة 
رآن عن جده شيخ عزبة القشريى . إذ كان ابن دقيق عصره ووريث علم العامل اإلمام رمحه القشريى وتلقى الكثري من علوم الق

  ا تعاىل .
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وإلتحق باألزهر الشريف وقرأ على الشيخ متوىل جاد عوض والشيخ طه مدكور والشيخ عبد اللطيف إمام مسجد خامت 
شيخ معهد بنى خالد وخطيب ملوى املرسلني وقتئذ . درس العربية واحلديث على الشيخ حممد أبو احلسني 

املفوه وعاملها حفظه ا تعاىل وأطال فى الطاعة عمره ثم على األستاذ كامل البحريى وكان طالباً لبيباً وكان يقرأ القرآن فى 
اإلذاعة املدرسية وكذا يرأس مجيع األنشطة الطالبية مبعهده  ويشارك فى املعسكرات الكشفية . ودرس فى  مراحله 

 باألزهر الفقه احلنفى على الشيخ حممد سلمان والتجويد على الشيخ حافظ الصعيدى وحفظ التحفة العنربية وبعض األوىل
  منت اجلزرية ودرس السرية على الشيخ حسني سالم

والتفسري على الشيخ رزق عبد التواب واحلساب على األستاذ حسن كمال والتاريخ  اإلسالمى واملصرى على األستاذ كمال 
يث واألستاذ حسن على . وتربى فى أحضان ورعاية شيوخ اجلمعية الشرعية آنذاك الشيخ فاروق إمساعيل والشيخ مغ

حسني الراضى وكانا أصدقاء والده وخاله وكذا تعلم من الشيخ أسامة العوضى الداعية املشهور وهو فى املرحلة 
  االبتدائية .

لشيخ حممد عبد السميع حمفظه فى هذا الوقت هو والشيخ عبد وكان فى هذا الوقت فى خدمة شيخه ومعلمه فضيلة ا
  اخلالق شيخ مسجد احلاج صاحل .

  وكان دائم التفوق فى العلوم الشرعية واألدبية يكتب الشعر والقصص من بداية املرحلة اإلعدادية .

  رى هناك .وكان كثري التنقل والسفر بني اجليزة حيث منزل األسرة وملوى حيث دراسته باملعهد األزه 
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وحفظه ا تعاىل بأن تزوج فى العشرين من عمره وعاود الكرة وتزوج الثانية من طالبة علم تقية  وذلك بعد أن أكمل منتصف 
  الثالثني من عمره فجمع ا عليه عقله ولبه فلله احلمد واملنه.

من عمره بأهنا ميالده اجلديد  وبدء حياته وخرج فى سبيل ا للدعوة والسماع من العلماء والشيوخ وعرب عن هذه املرحلة 
  العملية .

والشيخ : طه عبد الستار ،ومسع من الشيخ : عبد املنعم عبد ا  ،فسمع من الشيخ : فريد العراقى وأشاد به مراراً 
والشيخ : ،وكذا مسع من الشيخ : حسن نصر ،والشيخ الدكتور : شكرى عرفة وأخاه فضيلة الشيخ : سعيد عرفة ،
والشيخ : عبد العظيم سلطان والشيخ :  ،ومسع من الشيخ : حممد السعيد شيخ حلوان،والشيخ : رجب بدر ،روم مك

والشيخ : حممد اهليثم والشيخ : إبراهيم إمساعيل ،والشيخ : حممد أبو القاسم من شيوخ ملوى  ،مراد من شيوخ الفيوم
لشيخ : موسى عمر والشيخ الدكتور: السيد العربى والشيخ : حممد جنيب وا،والشيخ صادق زينهم وهو أصغر منه 

باهلرم واجليزة ومسـع الشيخ: وجدى غنيم  ،أبواألشبالحسن  الكردى والشيخ :حممدوالشيخ : فوزى السعيد والشيخ : 
ومسع من زوج خالته الشيخ : محدى عبد الغنى وأخيه الشيخ حسن عبد الغنى  ،والشيخ : حممد إمساعيل املقدم 

  ية والكثري من الشيوخ  والعلماء وطلبة العلم. سكندرباإل

وتربى على يد مشايخ السلفية ومسع من خطبهم الكثري والكثري . فسمع مجيع خطب الشيخ على بن عبد اخلالق القرنى 
وحفظ أكثرها ومسع كل خطب الشيخ إبراهيم الدويش ومسع خطب الشيخ حممد حسان والشيخ سلمان العودة 
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عقوب وكان حيضر له درسه باملعتمدية وإمبابة وكذا مسع خطب الشيخ أبو إسحاق احلوينى والشيخ حممد حسني ي
  وزاره فى رحلة له لكفر الشيخ .

قرأ ومسع فتاوى اإلمامني ابن باز وابن العثيمني رمحهما ا  

  ومسع الكثري من خطب الشيخ أبو بكر اجلزائرى وقرأ له كتابى منهاج املسلم وعقيدة املؤمن .

فى أمهات الكتب وبرع فى سنن الدارمى فقهاً وحديثاً و قرأ السري للذهبى والبداية والنهاية ألبن كثري وإحكام األحكام  وقرأ
جلده تقى الدين ابن دقيق العيد واملسند وصحيح مسلم وخمتصر صحيح البخارى ومنار السبيل واألشباه والنظائر 

حنبل وزاد امليعاد ألبن القيم وأدب الدنيا والدين للماوردى واملدخل لفقه  والزهد والرقائق ألبن املبارك والزهد ألمحد بن
  اإلمام أمحد بن حنبل وقرأ الكثري من كتب ابن اجلوزى

إلبن اجلوزى مرارا وكذا صيد خاطره وخمتصر منهاج القاصدين وله شرح عليه وقرأ املدهش والتبصرة  إيليسفقرأ تلبيس 
  صفة الصفوة.وبستان الواعظني وحبر الدموع و

  وشرح رسالة العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

  وله شرح ألركان اإلميان .

 ،وله إجازة فى علم األنساب أجازه هبا الربوفيسور الدكتور فقيه القانون الدوىل أمحد صادق القشريى وقدم له كتابه األول 
  الروضة القشريية
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  فى سرية آل القشريى .

املباركة وترجم ملن كان من صحابة الرسول صلى ا عليه وسلم من آل القشريى ومن  مجع فيها وتتبع هذه النسبة
  التابعني وتابعى التابعني ومن علماء ربانيني رضى ا تعاىل عنهم أمجعني

  وجعلنا خري خلف هلم مبنه وكرمه وجوده

ية العريقة والتى تشرتك مع النسب النبوى الشريف فى من لدن أول من أسلم منهم إىل آخر من نبغ وبرع فى هذه العائلة والقبيلة العرب
  جدوده األربع مضر ومعد ونزار وعدنان .

  وله شرح لبعض كتاب مدارج السالكني إلبن القيم

  وله حوارات مفيدة مع الرافضة والنصارى مسجلة

  شيعة ممدوحة وأشياع مذمومة .  ،وألف فى الرد على الرافضة كتابه 

  اخلتارين اددين وإخوان الشياطني . ،انيني ودعاة التجديد واحلداثيني كتابه وله فى الرد على العصر

  وتلطخت العلمانية بالدم األمحر . ،وله فى الرد على العلمانية كتاب 

  وله الكتاب الرائع فى الرد على مثريى الشغب والفنت واملفسدين فى األرض ممن أرادوا إذالل املرأة ال حتريرها
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إنك خلقت  ،مفاهيم احلرية واملساواة واخلتان والتعدد واحلجاب وعمل املرأة ورد عليهم مجيعاً فى كتابه  ففند شبههم فى
  لألمومة ولن تثنيك أفواههم املسمومة. وله شرح له مسجل .

  وبــاء التربج . ،ووقف على وباء التربج فبني أسبابه وعالجه فى كتابه 

وكتاب عداوة حذر منها ومباهاة بني  ،ر املسلمة كتابى األسباب واهلداية وله فى الرتبية وتكوين وتأسيس األس
  األمم

بفهم سلف األمة تنجلى الغمة  ،كتاب  ،وألف فى الرد على الطعانني القداحني الظانني بالعلماء ظن السوء 
  ه عليها اخلري والثناء احلسن .والكثري من الكتب واألحباث املنتشرة واملتداولة على الشبكة العنكبوتية نسأل ا أن يثيب

  وعمل بالتدريس فرتة من الزمن وحاضر ودارس فى كل زياراته وأسفاره .

  وله مشاركات ومباحثات فى الكثري من املنتديات واملواقع الدعوية وتلقى كتبه رواج كبري عليها وله ردود ماتعة رائعة .

  نسأل ا أن يرزقنا اإلخالص والقبول

  يقدم فى ميزان عمله مبنه وكرمه .وأن جيعل كل ما 
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  -الدیــبـــاجــة :
إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ .. ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

وسیئات أعمالنا .. من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال 
وحبیبھ .. بلغ الرسالة وأدى األمانة فالھم اهللا وأن محمدًا عبده ورسولھ وصفیھ من خلقھ 

أجزه عنا خیر الجزاء واحشرنا تحت لوائھ واسقنا من یده الشریفة شربة ھنیأة ال ظمأ 
  ..  بعدھا أبدًا

  ... ثم أما بعد

 فیھحیاكم اهللا إخوتي وأخواتي األماجد العظام وأشھد اهللا تبارك وتعالى على محبتكم في 
  جل في عاله.

من أجل فرض النازیة والشـيوعية املاركسـية واإلشرتاكية عىل الشعوب (  التوفیق :أقول وباهللا 
قتل ما يزید عن مائة ومخسون مليوgً وأصيب jلعاهات والرسطاgت واجلراحات أكرث من مائة 
مليون واعتقل مئات اآلالف يف أقبية املعسكرات والسجون يف أغلب البxان العربية احملتu ويف 

حلبشة ورشق وغرب وشامل وجنوب آسـيا وأورj باكملها يف احلربني العامليتني.. ومن أفریقيا وا
أجل نرش الرأساملية املادیة احلرة وا#ميقراطية قتل وأصيب ورشد وجهر واعتقل أكرث من مائة 
مليون حول العامل والزال الزنیف مسـمتر يف بقاع شـىت من العامل يف الشيشان ويف البوسـنة 

فغان والبنجال وكشمري والعراق والصومال وأفریقيا الوسطى ونيجريB وأجنوال وكوسوفا واأل
وفلسطني وسورB ومرص والمين والفلبني وأقالمي يف الصني وداغسـتان وغريها كثري يف بxان 

، ويف إيران تضييق وقتل للعرب األحواز حيارب فهيا اإلسالم لنرش أفاكر ختالف رشائع اإلسالم
يع أحناء إيران یعيشون يف مقع واضطهاد ومالحقة، فقط لرفضه دين اcوس وأهل السـنة يف مج 

املتلفح jلتقية ألهيام عوام املسلمني أن التشـيع من اإلسالم ، واإلسالم برئ من لك مظاهر 
  .. الرشك والوثنية اليت يه أمه معامل دين الرافضة الشـيعة
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ھي أساس تعالى لفة لشریعة اهللا فاألفكار المخا ولھذا وجب علینا اإلیضاح والتبیین..
ولھذا فقد كان عند إندثار الشریعة وخفوتھا كان  الحروب والفوضى وإنتكاسة البشریة

اهللا یرسل إنبیائھ ویبعث رسلھ إنقاذًا لإلنسانیة أما وأن اإلسالم ھو الرسالة الخاتمة 
  ).فعلى عاتقھ أداء األمانة وتبلیغ الشریعة إصالحًا للبشریة

  تبارك وتعالى :یقول اهللا 

 ِبَغْیِر ِدَیاِرِھْم ِمْن ُأْخِرُجواالذیَن  ََلقِدیٌر َنْصِرِھْم عََلى اَهللا َوِإنَّ ُظِلُموا بَِأنَُّھْم یَُقاتَُلون ِللَِّذیَن ُأِذن﴿
 َوِبَیٌع َصَواِمُع َلُھدَِّمْت ِبَبْعٍض َبْعَضُھْم النَّاَس اِهللا َدْفُع وََلْوال اُهللا َربَُّنا یَُقُولوا َأْن  ِإالَّ َحقٍّ

 ﴾َعِزیٌز ََلقِويٌّ اَهللا ِإنَّ َینُصُرُه َمْن اُهللا وََلَیْنُصَرنَّ َكِثیًرا اِهللا اْسُم ِفیَھا ُرَكُیذ َوَمَساِجُد َوصََلَواٌت
  )٤٠:الحج(

 اِهللا َسِبیِل ِفي ن َوْالُمَجاِھُدو الضََّرِر ُأْوِلي غْیُر َ اْلُمْؤِمِنیَن ِمَن الَْقاِعُدون َیْسَتِوي ال َ ﴿
 َوَعَد َوُكال َدَرجًَة الَْقاِعِدیَن عََلى وََأْنُفِسِھْم ِبَأْمَواِلِھْم اْلُمَجاِھِدیَن اُهللا َفضَّل وََأْنُفِسِھْم ِبَأْمَواِلِھْم

  )٩٥ء:النسا ) (َعِظیًما َأْجًرا الَْقاِعِدیَن عََلى اْلُمَجاِھِدیَن اُهللا وََفضل ْالُحْسَنى اُهللا

  حبیب المصطفى صلوات ربي علیھ : ویقول ال

كیف أنت یا  : لثوبان عن أبي ھریرة قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول
ثوبان إذ تداعت علیكم األمم كتداعیكم على قصعة الطعام یصیبون منھ قال ثوبان بأبي 

م الوھن قالوا وأمي یا رسول اهللا أمن قلة بنا قال ال أنتم یومئذ كثیر ولكن یلقى في قلوبك
  وما الوھن یا رسول اهللا قال حبكم الدنیا وكراھیتكم القتال.

یوشك أن تداعى علیكم  - :في روایة أخرى لنفس الحدیثقال صلى اهللا علیھ وسلم و
األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على قصعتھا قال: قلنا: یا رسول اهللا أمن قلة بنا 

تكونون غثاء كغثاء السیل ینتزع المھابة من قلوب یومئذ قال: أنتم یومئذ كثیر ولكن 
 عدوكم ویجعل في قلوبكم الوھن قال: قلنا وما الوھن قال: حب الحیاة وكراھیة الموت.

  وقال أیضًا :

  )."ُأقتل ثم ُأحیا ثم ُأقتل ثم ُأحیا ثم اهللا سبیل في ُأقتل أّني لَوِددُت(َ"
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 من المقصود إذ الكالم، في اإلطالة یخش مل إن "ُأحیا ثم ُأقتل ثم" ھا مرات متعددةیكرر
 واألمنیة الرغبة ھذه أن التأمل، إلى یدعو والذي . اهللا سبیل في االستشھاد ھو التعبیر ھذا

  :أیًضا یقول الذي األنبیاء وإمام المرسلین سید من تصدر

 من َخیٌر الجنة من أحِدكم َسْوِط وَموِضُع علیھا وما الدنیا من َخیٌر اهللا سبیل في َیوم ِرباُط"
  ."علیھا وما الدنیا من َخیٌر أوالَغْدَوُة اهللا سبیل في الَعْبُد َیروُحھا والرَّْوحَُة علیھا وما الدنیا

  یقول الشاعر :

                                                                                     وِبُحُراِد اْلى ِبآَسَقَوال ُتْل  ي                                                                                            اروٌد ال ُتَجا ُجُناِرُبَنُتَح  

                                                  یِبِبُمَطبَِّب َوالطَِّزُل ِباْلَفَتْن                                                                 يِتاُل َتْأاُر َواآلَجَدِھَي اَألْق  

             وِبُقُلُر اْلا َغْیاُضَھَرا َأْغَوَم                          ٍبِس َغْیَقْو ا َعْنُھًمُتَفوُِّق َأْس  

                                                                                                                               وِبُغُیُتَمدُّ ِمَن اْل ُمَؤیََّدٍة                                                                                                                               وٍدُجُن اٍس ِمْنِتَرَفَأّنى ِباْح  

                                                                                                                               وِبُنُت ِمَن الذَُّرِكْب ا َقْدى َمَعَل                                                                                                                               ا َوَلِكْنَیْنى الدُّى َعَلا آَسَوَم  

                                                                                                                               یِبَعِصِم اْلَیْوي ِمَن اْلِحا َوْیَوَی                                                                                                                               ياِرِتَروِل اْغى ُطي َعَلِفا َلْھَفَی  

                                                                                                                      وِباٍن َسُكَتي ِبَتْھِبْوى َحَعَل                                                                                                                               يِكي َوَأْبِسَنْف َأُنْح ا َلْما َأَنِإَذ  

  ؟                                                                                 یِبَقِر یٍد َأْوَبِع ا ِمْنَھَعَلْی                                                                                                يِكي َسَیْبِدَھذا الَِّذي َبْع َفَمْن  

  ویقول آخر :
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َأَلْم َتْسَمُعوا َتْجِریَف ُسنَِّة َأْحَمٍد                                         
)  

َوَسوِم اَألَعاِدي ِفي ُمُروِج ِحَماَھا                         
)  

  
ِإَذا ِقیَل َقاَل اُهللا َوَرُسوُلُھ          

)  
اَألْكَثُروَن ِسَواَھا                                                                                                       َیُقوُلوَن َقاَل   

)  
  

ِبالٌد َجِبیَناَھا َوُسْسَنا ُأُموَرَھا                                                                                        
)  

َفَنْحُن َكَمْن َقْد َساَسَھا َوَجَباَھا                                                                                       
)  

  
َوِإْن ِقیَل َما َشْأُن اْلَمَزاِمیِر   

َواْلِغَنا                                                                                                                   
َبِل الظُّْلُم َقاُلوا َكْي ُنِخیَف ِعَداَھا                                                                                   

)  
  

َوآَذاُنُھْم ُصمُّ َعِن اْلَحقِّ َواْلُھَدى                                                                                    
)  

َوَأْبَصاُرُھْم َقْد َطاَل َعْنُھ َعَماَھا                                                                                     
)  

  
َفَصدُّوا َوَما َردُّوا َشِریًدا   

َوَھدَُّموا                                                                       
َقَواِعَد َخْیُر اْلُمْرَسِلیَن َبَناَھا                                                       

)  
  

َفَتبا َلَھا َتبا َوُسْحًقا ِلِفْرَقٍة                    
)  

ْت ِبُھَداَھا                                                                                                                َجِمیُع الضَّالالِت اْشَتَر  
)  

  
ا َلَھا ُبْعًدا َوَتبا َلَھا َوَمْن                                                                                        َوُبْعًد  

)  
ُیَحاِوُل ِمْنَھا ِفي اْلَجَھاَلِة َجاَھا                                                                                      

)  
  

َفَغْوَثاُه َواَغْوَثاُه َھْل ِمْن ُمَثاِبٍر                                                                                   
)  

ُیِزیُل َقَذاَھا َسْیُفُھ َوَشَجاَھا                                                                                           
)  

  
إَذا ُسلَّ ِمْن ُنوِر الشَِّریَعِة   

َصاِرًما                                                                                                                    
َعَلى ُظْلَمٍة ِلْلظَّاِلِمیَن َجالَھا                                                                                         

)  
  

َفَیا ِلْلُعُقوِل السَّاِمَیاِت إَلى اْلُعال                                                            
)  

َوَیا َمْن َمَنْحُتْم أْنُفًسا َوُھَداَھا                                   
)  

  
أَلْسَنا َنَرى في ُكلِّ َیْوٍم َمَناِكًرا            

)  
اَھا                                                                                                                         َفُنْعِرُض ال َنْنَھى َوال َنَتَن  

)  
  

اَن ِمنَّا َصاِدٌم ِلُمَشاِغْب                                                                                               َوَما َك  
)  

َأَداَر ِمْن اْلَحْرِب الضَُّروِس َرَحاَھا                                                                                     
)  

  
َفحيِّ َھال ُنْحِیي ِمَن اْلَوْحِي   

ُسنًَّة                                                                                                                      
َوَقْد َسْنَحْت َعْیٌن ُتِطیُل َكَراَھا                                                                                        

)  
  

َوُھبُّْوا َفَقْد َطاَل اْلَمناُم َوَشمُِّرْوا                                                                                 
)  

ِلَنْسَبْح في َغْمَراِتھا َوَحالَھا                                                                                            
)  

  
َفَقْد َوَعَد الرَّْحَمُن ُنْصَرَة ِدْیِنِھ                                                                                    

)  
َوَلِكْن  َقَضى أْن ِلُألُموِر َمَداَھا                                                                         

)  
  

َوَأْنَزَل في التَّْنِزیِل َأْخَباَر َمْن   
َطَغى                                          

َوَكْم ُضمَِّنْت ( َطْس ) ِمْنھ َو ( َطاَھا   
                       (
  

                                                                                                                             َفَیاَل ِعَباِد اِهللا َھْل ِمْن ُمَحقٍِّق  
)  

ْخَتاِر َردَّ ُرَواَھا                                                                                                       َعَلى ِشْرَعِة اْلُم  
)  

  
َخِلیِلي َھال َقْد َوَجْدُتْم ُمَھذًَّبا                                                                                       

)  
ِإَذا بَُثَِّت الشَّْكَوى ِإَلیِھ َوَعاَھا                                                                                     

)  
  

َفِإْن َتِجَداُه َفاْلَمَراُم َوَجْدُتَما                                                                                      
)  

َوِإال َفُصوَنا َوْجَھَھا َوَقَفاَھا                                                                                           
)  

  
َفَوا َحَزًنا ِمْن َھْجِر ُسنَِّة َأْحَمٍد                                                                                     

)  
ِبَغْیِر َتَحاٍش َواْنِتَھاِك ِحَماَھا                                                                                    

)  
  

ِإَذا ِقیَل َما َھِذي اْلَمَقاِیُس   
َواْلَھَوى                                                 

َیُقوُلوَن َعاَداٌت َوَنْحُن َنَراَھا                                     
)  

  
َوُمْلٌك َوَأَراض َقْد َجَبْیَنا   

                                                                                                                             َخَراَجَھا   
ا َوَجَباَھا                                                                                                                 َكَما َساَسَھا ِمْن َقْبَلَن  

)  
  

ِإْن ِقیَل َما َشْأُن اْلَمَظاِلِم َجْھَرًة                                                                                  َو  
)  

َیُقوُلوَن ِإْرَھاُب َفُقْلُت َبالَھا                                                                                          
)  
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ُقُلوٌب َلُھْم ال َتْعِقُل اْلَحقَّ َبْل َوال                                                                                  
)  

َتِلیُن ِلِذْكِر اِهللا ِعْنَد َقَساَھا                                                                                         
)  

  
  وأحسن الشاعر إذ یقول :

  ْلـاُطُھ اَو ِصَرُف الّربِّ َوُھَحقُّ َوْصاْلَف
  

  
  َصاِحِب اإلیَماِنِھ ِلْیَلَھاِدي ِإـ  

  ـْیِش َأَعْرِھ َربُّ اْلاُط َعَلْیالصَِّر ُھَوَو  
  

  
  آِنْرُقي اْلَجاَء ِف َوَذا َقْد اًضـ  

                                                                                                                             َتَحٌن َفَالُمْمُصوٌر َوَحقُّ َمْناْلَو  
)  

  
                                                                                                                             َمِنَفَھِذي ُسنَُّة الرَّْح َجْبَتْع  

                                                                                                                ِبِھَحْر ِمْن ُبُھَھُر ِحْزِبَذاَك َیْظَو  (
)  

  
                                                                                      ِل َذاَك النَّاُس َطاِئَفَتاِنْجَألَو  

  ـاْلِل َوَن الرُِّسُب َبْیَحْرِل َذاَك اْلْجَألَو  (
  

  
   ِنَالَوَرى ِسْجَقاَم اْل ُكفَّاِر ُمْذـ  

                                                                                                                             ْنَحقِّ ِإِل اْلْھُعقَبى َألَلِكنََّما اْل  
)  

  
                                                                                                                             َلَدى الدَّیَّاِن اَنْتُھَنا َك َفاَتْت  

                                                                                                                             ِن َوَال َتَنْمَتْیَرِبَك ِھْجْلَقِل َعْلاْجَو  (
)  

  
                                                                                                                      َضاِنَفْر ٍءِرُھَما َعَلى ُكلِّ اْمَف  

  لـاِن ِبَموَلى ِإلى الرَّْحُة اُألَرِھْجاْلَف  (
  

  
  الِنْعفي ِإَو رٍّي ِسالِص ِفْخِإ  

  ـالَوَواِل ْقاَألِب ُھ اِهللاُد َوْجْصَقاْلَف  
  

  
  الشُّكَراِنالطَّاَعاِت َواِل َوَمْعَأ  

                                                                                                                             اِكِھَرْشِإ ُد ِمْنْبَعُجو اْلَفِبَذاَك َیْن  
)  

  
                                                                                                                             ِنَمَوَیِصیُر َحقا َعاِبَد الرَّْح  

  ـاْلوِث ِبُعْبَملى اْلَرى ِإْخرُة اُألِھْجَواْل  (
  

  
                                                   َھاِنْرُبَوَواِضِح اْل ُمِبیِنَحقِّ اْل  

)  
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                                                  ِلِھَوِفْع ُسوِلِل الرََّقْو َفَیُدوُر َمْع
)  

  
                          اِنِبَال َرَوَغ اَباًتْثِإَو اًیَنِف  

                                                                                                                             ى الِذيبیَن َعَلُمَي اْلَوْحكُِّم اْلَحُوُی  (
)  

  
                                                                                                                             َدُه َحَكَماِنَقاَل الشُّیوُخ َفِعْن  

  ُكلَُّو ااِن ِبَباِطٍل أَبًدَمكَُُال َیْح  (
  

  
  َماِنَحَكاْل ِبِھ َجاَءْت ِل َقْدَعْداْل  

                                                                                                 اِكٍمَدَل َحْعاُب اِهللا َأَتا ِكَوُھَم  
)  

  
                                                                       اِنَرْیَحُة اْلاَیِھَدا َوالشَِّف ِفیِھ  

                                     َحاِكُم الثَّاني َكالُم َرُسوِلِھاْلَو  (
)  

  
           اِنیَمُرُھَما ِلِذي ِإْیَما َثمَّ َغ  

                                                                                                                             َما َفالِمِھِر ُحْكَغْیَك ِلْوَعَذا َدَفِإ  (
)  

  
                                                                                                                             اِنَیِعْصاْلِر َوُكْفِلَداِعي اْل اًعَسْم  

 و ھي في تزایدوأھدافھا ولماذا المستمرة على اإلسالم موضوع بحثنا عن الحروب   (
  !!؟ وزخمھا مستمر ال تنطفئ جزوتھتوحش 

تكوینھ ومحاربة أتحدث عن الحروب السالفة وعن محاربة منھج التوحید على مدار 
  .ن دعوا إلیھ !!!الرسل واألنبیاء الذی

وأھدافھا وھل حققت نتائجھا وفلحت في إبعاد خاصة أتحدث عن الحرب على اإلسالم 
  .؟! العباد عن منھج بارئ العباد والخالئق أجمعین

 برفع تعھد الذي النظام ھذا یجوِّز كیفأتحدث عن نظام األمم المتحدة ومجلس األمن و
 الحرث ویھلك ویأسرالنساء، بھ، یؤمن ال نم یقتل أن اإلنساني الكمال أوج إلى اإلنسان
ویتعسف ویماطل لیؤكد أن حقوق اإلنسان والمواثیق والعھود األممیة خالیة من  ؛والنسل

 .حق اإلسالم وأتباعھ

 ھذه ظالمة ھي كم  لرأوا التاریخ أحداث ومّحصوا وأنصفوا النظر أمعنوا لو منھأ والحال
 یأخذ الذي النظام اإلسالم ھو أن حًقا ولعلموا مینالجائرة التي یوجھوھا للمسل االنتقادات

 .وأنفذه طریق بأقصر اإلنسانیة كمال إلى اإلنسان بید
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 المسلح بالكفاح وحتى أعدائھ، مع صراع في اآلن وإلى ظھوره منذ اإلسالم أن لحقیقة إنھ
 من صرةمحا في انتشاره فترة في كان ألنھ ذلك .قاتل َوثّم مقتول َفثمَّ األمر، اقتضى إذا

 الحرب إلى فاضطر الحصار، نفسھ عن لیفك یحارب أن جدا الطبیعي فمن .الجھات جمیع
وتحقیق أمر اهللا في إقامة شرعھ وتعبید  نفسھ عن للتعبیر فرصة یجد أن أجل من والقتال

 .الخالئق جمیعًا للخالق الواحد األحد

 كان كما المشركینو والنصارى الیھود قبل من محاصًرا القرون خیر في اإلسالم كان
 .والساسانیین وبیزنطة العرب مشركي قبل من أیضا مھدًدا

 الیھود بین من النبي ظھور وعدم الحاضر، الوقت في ھو كما الدیني التعصب وكان
 كان ..األسباب من ھابھشا وما المادیة، االمتیازات ضیاع من الخشیة وكذلك والنصارى،

  .اإلسالم لمعاداة سبًبا

 ورقیھا، وتقدمھا اإلسالمیة األمة وضنھ نمسلمین أنفسھم : فعلینا أن نعلم أوفي جانب ال 
 فھمھم بإعادة بعید حد  إلى مرھون منھا، وتعاني تعیشھا اّلتي السقوط فجوة ردم وكذلك

 بمظّلة وأظّلوھا م،نوأذھا أفھامھم علیھا استغلقت اّلتي المفاھیم من الكثیر وإدانة لإلسالم،
 األمة، في الفاعلیة وانطفاء والقعود، والعجز والخور الّتواكل من لكثیرا فأورثت اإلسالم،

 وحسن واألنفس، اآلفاق فى تعالى اهللا سنن الّنھضة،وفھم شروط إدراك عن والّنكوص
 كیفیة فى لوظیفتھا ومؤدیة الّترّقي لعجلة دافعة وتسییرھا معھا، الّتعامل وكیفیة تسخیرھا

 .وتعالى تبارك اهللا أرادھا اّلتي الصفة على األرض إعمار

 أبعاض إلى األمة وتقطیع والمحكمة المتكاملة الّشاملة اإلسالمیة الرؤیة تمزیق أورثت كما
 أفقده الذي األمر الّشاملة، الكّلیة الّنظرة عن عاجزًا الیوم مسلم یعیشھا وتفاریق،

 بل اكنھا،أم في والشخوص ابھنصا في األمور وضع من یمكنھ اّلذي النفسي، الّتوازن

 من وأشر اإلسالمیة، غیر تمعاتلمجا في والمكانة الحیز من یستحّقھ ما أمر كل وإعطاء
 .ھدایتھم إلى السعي ثم ومن معھم، التعامل على القدرة عدم :ھذا

 ذكره ومما الخاطئة الممارسات وبعض السلبیة وتكون تمعلمجا من االنسحاب یكون فھنا
 المسلم انتصار إن :قال عندما تعالى اهللا رحمھ الّندوي نالحس أبو الشیخ المصلح /الداعیة

 ... جمیعھا الحیاة میادین فى انتصار لكل الصحیحة المقدمة ھو وأھوائھ شھواتھ على
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 حیاة أِلف الذي تمعلمجوا ... تطرف كلمة استخدامھم فى تطرفوا الّناس : قولھ وكذلك
 بالسلوك لاللتزام وعودتھ الحیاة ھذه عن الخروج فى یرى قد اإلسالم عن بعیدة معینة

 .الّتطرف من نوعًا اإلسالمي

 ھذه عالج لطرق تقدیمھ سبیل في اهللا رحمھ الشیخ قول المأزق ھذا من للخروج وأحسب

 فى ویدخلون وصدامات مشكالت یثیرون الدعاة بعض أن من واألخطاء االنتكاسات
 قبل معارك

 من الساحة على یحدث مثلما ... لھا تعرضوای أن دون طریقھم یشّقوا أن یمكن وكان انھأوا
 .الجلل األعظم لألمر وتصدینا توحدنا وعدم محّلھ غیر في وجدل مماراة

 نحن مزقتنا  والتي األمة في استحدثت التي المسمیات عن تخّلینا اإلصالح طریق ول فأ
 یندم ما وسرعان والعصبیة بالّتحزب الدعوة صبي یتلّقاھا المسمیات فھذه الّتوحید، أمة

 الّسنة ألھل مجزئا فیصیر تؤدة، وال درایة بغیر عنھ الصادرة األحكام من كثیر على
 في یّتھمھ تبلیغي ھذا :والمسمیات التقسیمات بتلكم معاداة النفوس في وتنشأ والجماعة،

 تحزیب ذلك من واألدھى دائرتھ، نخشى إخواني وھذا تنّطعھ من نعاني سلفي وھذا علمھ
  ... حدادي أو جامي سلفي وھذا سلفي جھادي وھذا قطبي إخواني فھذا األحزاب، ھذه

وال تنخدع بأنـّك من أصحاب الفھم الّسوّي  سوادنا مسؤول عن سبب ھذه االنتكاسة !و
  الـّذي ال فھم سواه !

فال یعدم صاحب ھذه النـّظرة الجزئّیة الحزبّیة القاصرة عن الّرؤیة الشـّاملة العاجزة عن 
ل، عن أن یجد بعض اآلیات التي یقطعھا عن سیاقھا، ویجّردھا عن أسباب إدراك الكام

  نزولھا، ومتابعة الّصّحة في مدلولھا، فیبّرر بھا موقفھ ! ویسوغ بھا سلوكھ وفكره.

وبھذا سیكون فینا الوجھ اآلخر لفقدان حالة التـّوازن الّنفسي واالجتماعي بسبب ھذه 
لذوبان في المجتمع المتعّدد الفكـَر، وتعلن األّمة العجز النـّظرة الضّیقة الجزئّیة. فیكون ا

وافتقاد القدرة على التـّغییر واإلصالح، وانطفاء الفاعلّیة الحقیقّیة لھا واالستسالم للواقع 
وحاشاھا أن تكون » إذا لم یكن ما ترید ... فأرد ما یكون...«باسم الواقعّیة ورفع شعار

 فانتبھوا.. بارك اهللا مسعاكم.أّمة التوحید بھذا الوصف .. أال 
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من مقدمة كتابنا (شعیة ممدوحة وأشیاع  __.جدا خطیر األمر انتبھوا باهللا .. إخوتي :أقول
  مذمومة)

 َفاْجَنْح ِللسَّْلِم َجَنُحوا َوِإْن﴿ الظروف أحرج في حتى یصرح الكریم القرآن فإن ھذا على زد
 ؛ ٢٠٨ :البقرة ﴾َكافًَّة السِّْلِم ِفي اْدخُُلوا آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّھا َیا﴿ ٦١ :األنفال)﴾اهللاِِ عََلى َوَتَوكَّْل َلَھا

ونحن أحق بھذا السالم  العالمي للسالم وسیلة لیكون معینة شروط ضمن بالقتال ویأذن
  .فیما بیننا بدایًة

ة المتناحرة وكیف قامت في سبیلھا الحروب یعن األیدولوجیات الفكركذلك أتحدث و
  والفظائع. والمذابح

  ھل یمكن إحالل السالم في األرض وإنھاء الحروب والمنازعات المسلحة ؟و

كل ھذا وزیادة ھو محور مبحثنا ھذا سائًال اهللا جل في عاله السداد والرشاد والتوفیق 
في مادتھ واهللا  إلخراجھ على الوجھ الذي یجعل منھ مرجعًا فریدًا في موضوعھ جدید

  المستعان ..

  ادتھ الفقیر لعفو ربھ ومغفرتھألفھ وجمع م

  أبوكفاح الدین أحمد بن محمد السعید العزیزي

  سبط اإلمام المجدد تقي الدین إبن دقیق العید رحمھ اهللا جل وعال

  

   مصر حرسھا وأھلھا المھیمن سبحانھ

   ١٢/٣/٢٠١٢بدأت في كتابتھ یوم :

 ١٨/٢/٢٠١٤وفرغت منھ یوم : الثالثاء / 

 

********************** 
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  مدخلنا إلى الكتاب :

الھندي أبو الحسن الندوي علیھ رحمة  صلحلمللداعیة اإستوقفتني ھذه الكلمات الرائعة 
  اهللا تعالى في كتابھ الرائع (ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمین) إذ یقول :

ف إن ھذا اإلسالم ال یصلح الیوم إال بما صلح بھ في األمس ، إیمان بھ إیمانًا یخالط شغا
قلب المؤمن ، واستعذاب للتضحیة في سبیلھ بما یعتز بھ المرء من مال ونفس ، 

واعتزاز بما جاء بھ من تشاریع ومبادئ وتقالید صالحة إلنھاض العالم وإسعاده ، 
ودعوة لھ بالعمل الصالح والقوى الطیبة ، وعدم القضاء إال بحكمھ ، وجعل الحیاة في 

  كل جوانبھا ال تقوم إال علیھ .

لینا إذا أردنا أن نأخذ مكاننا من جدید في قیادة اإلنسانیة أن نعتقد اعتقادًا حقًا یظھر أثر ع
  . في كل ما نقول أو نعمل

شاعر اإلسالم الدكتور محمد إقبال من أن المسلم لم یخلق لیندفع مع  أیضًا ما یراهم و
م والمجتمع التیار ، ویسایر الركب البشري حیث اتجھ وسار ، بل خلق لیوجھ العال

والمدینة ، ویفرض على البشریة اتجاھھ ، ویملي علیھا إرادتھ ، ألنھ صاحب الرسالة 
وصاحب العلم الیقین . وألنھ المسؤول عن ھذا العالم وسیره واتجاھھ . فلیس مقامھ مقام 

التقلید واإلتباع إن مقامھ مقام اإلمامة و القیادة ومقام اإلرشاد والتوجیھ . ومقام اآلمر 
لناھي . وإذا تنكر لھ الزمام ، وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة ، لم یكن لھ أن ا

یستسلم ویخضع ویضع أوزاره ویسالم الدھر ، بل علیھ أن یثور علیھ وینازلھ . ویظل 
في صراع معھ وعراك ، حتى یقضي اهللا في أمره . إن الخضوع واالستكانة لألحوال 

تذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء واألقزام . أما القاسرة واألوضاع القاھرة ، والع
  المؤمن القوي فھو بنفسھ قضاء اهللا الغالب وقدره الذي ال یرد.

یجب علینا أن ندرس التاریخ، ألن التاریخ فعال یكرر نفسھ، وذلك ألّن ھدف الصراع 
ة هللا الواحد نقاء العبودی المستمر ھو نفسھ منذ أزمنة سحیقة.. الصراع الدائم القدیم بین

قوي الخیر وقوي الشر،  وبین أدران الشرك واإللحاد والكفر بخالق ھذا الكون .. بین
لتقدیر ما إذا كانت إرادة اهللا العلي القدیر ھي التي ستسیطر، أم أن العالم سوف یعّمھ 

 الشر والفساد.
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تعددة، والواقع ھو أن كال من قوي الخیر وقوي الشر، قد انقسمت بدورھا إلى أحزاب م
تتصارع فیما بینھا في محاولتھا الوصول إلي الھدف المشترك.. وھذه الخالفات في 

الرأي كانت نتاجا لوسائل اإلعالم، التي كانت تستعمل لنشر األكاذیب أو الحقائق 
الناقصة علي الجماھیر، بدال من أن تستغل لنقل الحقیقة الكاملة إلیھا فیما یتعلق بأیة 

  حادثة أو موضوع. 

قد استخدم تجار الحروب وسائل اإلعالم، لتقسیم اإلنسانیة إلي المعسكرات متناحرة و
ألسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو دینیة، بحیث كان بإمكانھم دوما استثارة كل 

فیھا بعضھم علي البعض اآلخر  ضمنھا حتى یصلوا بھما إلي درجة الھیجان التي ینق
  وُیدمروا جمیعا!

راسة المقارنة لألدیان في الماضي انھ وجد حتى عند أفراد القبائل المنعزلة حسا تثبت الد
دینیا یدفعھم إلي المناقشة والتفكیر في أسئلة مثل: لماذا ولدنا؟.. وما ھو الھدف من 

حیاتنا؟.. وما ھي الغایات التي نخدمھا و نسعى إلیھا؟.. وأین سنذھب بعد الموت؟.. 
ي أفریقیا الوسطي وفي أسترالیا، یبدو أنھ لم یكن لدیھا شك حتى أكثر القبائل تأخرا ف

  حول وجود إلھ وعالم روحي وحیاة أخري تذھب إلیھا النفوس بعد موت األجساد الفانیة.

كما تدلنا الدراسة المقارنة لألدیان أن معظم الدیانات التي تتناول تعالیمھا اإلیمان بإلھ 
علي عبادة اهللا العلّي القدیر، واحترام الوالدین  علوّي، تنطلق من مبدأ نظامي ساٍم، یحّث

والمسنین، ومحبة الجیران والمحسنین، والصالة علي الموتى من األقارب واألصدقاء.. 
ثم جاء األشرار بأطماعھم وشھواتھم وشرورھم للتسلط بالقوة علي اآلخرین، فھبطوا 

نراھا فیھ الیوم.. ولقد انحطت  باألدیان من مستویاتھا السامیة المبدئیة إلي المستوي الذي
بعض الدیانات لدرجة أن كھانھا كانوا یقدمون القرابین البشریة للتقرب من اهللا!!.. 

وحتى المسیحیة التي ھي من أحدث الدیانات، فقد ھبطت وانحطت وانقسمت إلي عدد 
 كبیر من الشیع والمذاھب، حتى بات من العسیر تصور تلك األكثریة الساحقة من الذین

  !!وأتباع حقیقیون لھ وللرسالة التي إبتعث بھا یعلنون انتماءھم للمسیحیة كجنود للمسیح

وبصورة عامة، فان المسیحیة قد انحدرت فیما یختص بأعمال الخیر والصالح.. في  
الماضي وجدت األلفة والمحبة وخلقت الوحدة والتماسك في الحظیرة المسیحیة.. 

نھ ذلك الشخص الذي برھن عن محبة وإحسان تجاھك، فالتعریف الحقیقي "للجار" ھو أ
ویمكنك االعتماد علیھ.. وتحثنا الكتب المقدسة علي حب جیراننا كأنفسنا.. والوسیلة 
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الوحیدة لصنع الجیران الطیبین ھي في أن تقوم األعمال الطبیة من دون شعور 
وح التالحم الجماعي باألنانیة، ففقدان أعمال الخیر الفردیة معناه فقدان روح الوحدة ور

  السلیم.

في ھذه األیام طریقة باردة للقیام باألعمال الصالحة، فنحن  تبنت المجتمعات المدنیةولقد 
نترك القیام باألعمال الخّیرة للموظفین القائمین علي مصالح المجتمع.. وھذا أشاع 

حق  التعبیر الذي یقول "بارد كاإلحسان المھني"!!.. ومن األفضل أن نتذكر أنھ
تشریعات الضمان االجتماعي التي تقوم بھا الحكومة ال تعفي الفرد من القیام بحقوق 

الجوار.. فالصالة بدون العمل الصالح ال تجدي نفعا، وتقوم قوة المذھب اإللحادي علي 
  .بل وإیعاد الناس عن التدین بالكلیة ضعف اإلیمان وتفكیكھ

یطرتھا بسرعة علي عنصر الشباب في ولسبب أو آلخر فإن المذاھب المسیحیة تفقد س
إلى اإلسالم (فوبیا  البلدان المدعوة بالعالم الحر.. وكل شاب تفقده المسیحیة یتحول عادة

 إلي العلمانیة، وسرعان ما یصبح "رفیقا" في أحد المذاھب اإللحادیة أسلمة أوربا) أو
  النازیة.حتى إلى أو  اإلشتراكیة الشیوعیةأو إلى ، العلمانیة

غالبیة العظمي ممن یعتنقون المسیحیة لیسوا في الحقیقة "جنودا للمسیح"، بینما نجد وال
أن یقسم یمین الوالء المطلق لقادتھ، وأن یخصص  حزابأن علي كل منتسب إلي أحد األ

كل ساعة من ساعات یقظتھ للسیر قدما بالقضیة، وأن یساھم بعشر دخلھ لتمویل 
  نشاطات الحزب.

حدین وأتباع دارون، فإن معظم الناس یتقّبلون ما یسمي بقصة الخلیفة. وإذا استثنینا المل
ولكن یبدو أن ھناك اختالفات شاسعة في اآلراء فیما یتعلق بقصة آدم وحواء وجنة 

  عدن.

و ما یھم ھنا، ھو أن كل المخلوقات البشریة قد ُمنحت قدرا من حریة اإلرادة، ُیمّكنھا 
إلھ وشیطان، أم أنھا تعتنق العقیدة اإللحادیة  من تقریر ما إذا كانت تؤمن بوجود

المادیة.. فمن آمن بوجود إلھ وشیطان فعلیھ أن یقرر لمن یتوجھ بالخدمة والعبادة.. أما 
الملحد فیعتنق نظریة الحكم المطلق، ویتوجھ بالوالء للحزب وللدولة.. أما عقوبة 

  االنحراف فھي المعاناة والسجن وغالبا ما تكون الموت.
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بأن اهللا  قائلین ن نري الملحدین ینفون نفیا قاطعا وجود القوي الغیبیة، ویحتجونونح
لم یثبت وجوده حتى اآلن.. وھناك العدید من فرق الملحدین: ھناك الشیوعیون  نفسھ

حرار، وھناك الحقیقیون، وھناك ماسونیو محفل الشرق األكبر، وھناك المفكرون األ
النورانیون والعدمیون والفوضویون والنازیون ربانیة، وھنك أعضاء الرابطة الال

الحقیقیون والمافیا.. وھناك غیر المؤمنین الذین یخجلون من ممارسة النشاطات 
اإللحادیة في المجموعات النازیة والشیوعیة، ولكنھم یتجھون إلي االنتماءات العلمانیة 

  متعددة األشكال. 

لقائل بأن ھناك حقیقة واحدة وھي المادة، ویقیم معظم اإللحادیین معتقداتھم علي المبدأ ا
وأن القوي العمیاء لھذه المادة "ویسمونھا أحیانا بالطاقة" قد تطورت حتى ظھرت علي 
شكل النبات فالحیوان فاإلنسان.. وھم ُینكرون إطالقا وجود الروح وإمكانیة وجود حیاة 

  أخري بعد الموت.

وإنكارھم لھذه األصول المعلومة وإلحادھم  وھذا ما یجعلنا نبرأ إلى اهللا تعالى من كفرھم
  من الدین بالضرورة بل وھي من أركان اإلیمان باهللا جل وعال .

  )إنكار المعلوم من الدین بالضرورة كفر( والقاعدة األصولیة تقول :

  وھذه أبرز الضروریات التي ینكرونھا ویجحدون األدلة الیقینیة على وجودھا وثبوتھا.

  .وتوحیده جود الخالقنكار وإ تكذیب و أوًال :

  والرساالت. إنكارھم لمبعث الرسل ثانیًا :

  .إنكارھم لألمور الغیبیة الثابتة عقًال ونقًال ثالثا :

  .تقدیمھم للعقل على النقل والنقل كما ھو معلوم یقیني الثبوت والصحة رابعًا :

معارك فكریة ، وعلیھ فالحروب بیننا وبینھم دائمة ومستمرة بكل وسائلھا المتاحة ، 
نزاالت ثقافیة ، وعند إصرارھم على الكفر باهللا ورفض شریعتھ فإن اهللا یستعمل أھل 

اإلیمان بھ لتطھیر األرض من كفرھم وشركھم .. وھذا سر إنتصار المسلمین على 
  ة رغم قلة عدد المسلمین وعتادھم.اإلمبراطوریات السابق

*******************  
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  ب الصلیبیة على اإلسالمالحرو  -الفصل األول :
  

من وقت غزوة مؤتة في العصر النبوي إلى وقتنا الحالي الحروب الصلیبیة مستمرة 
ولیس ھذا بعقدة مؤآمراة أو ھواجس وخیاالت فالواقع على األرض في كل البقاع التي 

  یقال فیھا ال إلھ إال اهللا محمدًا رسول اهللا یؤكد ھذا بجمیع األدلة والشواھد.

أغلب حكام أوربا في القدیم والحدیث للقضاء على اإلسالم ، وكثیر منھم تجرأ فقد سعى 
وأعلن ھذا العداء وبعضھم تحرك بالفعل بالجیوش قاصدًا ھدم الكعبة واجتیاح مدینة 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فما بین ھرقل إلى أرمانوس إلى ریتشارد وفلیب إلى 

ون ونتنیاھو والخمیني ونجاد وقبیح نصر الآلت ومیلیسوفیتش وشاروبلیر وبوتین  بوش
بالدھم بزعم حمایة  واالحكام العرب واحتل اخدع نالذی وأبیھ بوشو(حسن نصر اهللا) 

الجرأة أن  بوشبل وبلغت ب والحمایة من األطماع اإلیرانیة الفارسیة ، موارد الطاقة ،
في الدول الخلیجیة  أعلن أن احتاللھ للعراق ھي حرب مقدسة ، بل وتمادى ھو وعمالھ

وا ھؤالء لإلى أن رقص بالسیف والصقر على جثث ودماء المسلمین ، وجھل وجھ
الحكام الخونة أن إستفزاز األمة في شعائرھا وشریعتھا ھو الوقود والمحرك الحقیقي 

  للثورة على الطغیان والتجبر.

تصدیر الثورات یخافون من دول الربیع العربي خشیة أن تنجح ثوراتھم ویتم فھم الیوم 
إلى دول الخلیج وھم بخذالنھم لألمة یھیجون مشاعر المسلمین في كل أنحاء العالم 

للثورة على عمالتھم وخیانتھم لألمة فكأني أرى حكام العرب وملوكھم وسالطینھم اآلن 
  .لیسوا إال حراس وخفراء آلبار النفط ومنتجعات الدعارة في جدة ودبي

ي إرادات شعوبھم العداء التاریخي والحقد الدفین على خیر فھل نسي ھؤالء المتحكمین ف
  أمة أخرجت للناس ؟!!

  ھل نسوا أنھم لن یرضوا عنھم حتى یخرجوھم من ملة التوحید ودین اإلسالم الحنیف ؟!

ھل تناسوا أحادیث المعصوم صلى اهللا علیھ وسلم حول أطماع ھؤالء وسعیھم للقضاء 
  ن أن نتولى أعداء الدین ؟!!على اإلسالم وأن اإلسالم نھانا ع
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فلتجلیة الحقائق كاملة وحتى ال تنخدع الشعوب وتسقط فیما سقط فیھ حكامھم وجب علینا 
  إخراج ھذه الحقائق التاریخیة وھذا البیان

الحروب  ھذه عالقاتھ معنا على أساس أنیبنى  الصلیبي الغربفال تنسوا أبدًا أن 
  . الصلیبیة ال تزال مستمرة بیننا وبینھ

دّمروا اإلسالم أبیدوا  : فقال في كتابھ األستاذ / جالل العالمكتب البیان الھام وفي ذلك 
   : أھلھ

   :سیاسة أمریكا معنا تخطط على ھذا األساس

یقول أیوجین روستو رئیس قسم التخطیط في وزارة الخارجیة األمریكیة ومساعد وزیر 
لشؤون الشرق األوسط حتى عام الخارجیة األمریكیة، ومستشار الرئیس جونسون 

   :م ١٩٦٧

یجب أن ندرك أن الخالفات القائمة بیننا وبین الشعوب العربیة لیست خالفات بین "
لقد  ."دول أو شعوب، بل ھي خالفات بین الحضارة اإلسالمیة والحضارة المسیحیة

و مستمر حتى كان الصراع محتدمًا ما بین المسیحیة واإلسالم منذ القرون الوسطى، وھ
ومنذ قرن ونصف خضع اإلسالم لسیطرة الغرب، وخضع  .ھذه اللحظة، بصور مختلفة

   .التراث اإلسالمي للتراث المسیحي

إن الظروف التاریخیة تؤكد أن أمریكا إنما ھي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفتھ، 
، وعقیدتھ المتمثلة وعقیدتھ، ونظامھ، وذلك یجعلھا تقف معادیة للعالم الشرقي اإلسالمي

بالدین اإلسالمي، وال تستطیع أمریكا إال أن تقف ھذا الموقف في الصف المعادي 
لإلسالم وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصھیونیة، ألنھا إن فعلت عكس ذلك فإنھا 

إن روستو یحدد أن ھدف االستعمار في  .تتنكر للغتھا وفلسفتھا وثقافتھا ومؤسساتھا
ألوسط ھو تدمیر الحضارة اإلسالمیة، وأن قیام إسرائیل، ھو جزء من ھذا الشرق ا

صفحات  -معركة المصیر ( .المخطط، وأن ذلك لیس إال استمرارًا للحروب الصلیبیة
٩٤-٨٧(   

  :والحرب الصلیبیة الثامنة قادھا اللنبى  

الصلیبیة بالفشل،  باءت الحروب "حیاة المسیح الشعبیة"یقول باترسون سمث في كتابھ 
لترا بحملتھا الصلیبیة الثامنة، ففازت جلكن حادثًا خطیرًا وقع بعد ذلك، حینما بعثت ان

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

ھذه المرة، إن حملة اللنبى على القدس أثناء الحرب العالمیة األولى ھي الحملة 
بر مجلة الطلیعة القاھریة، مقال ولیم سلیمان، عدد دیسم( .الصلیبیة الثامنة، واألخیرة

   )٨٤صفحة  - ١٩٦٦عام 

التي قالھا  لذلك نشرت الصحف البریطانیة صور اللنبى وكتبت تحتھا عبارتھ المشھورة
   .الیوم انتھت الحروب الصلیبیة :عندما فتح القدس

ونشرت ھذه الصحف خبرًا آخر یبین أن ھذا الموقف لیس موقف اللنبى وحده بل موقف 
   :ت الصحفلیزیة كلھا، قالجالسیاسة اإلن

ھنأ لوید جورج وزیر الخارجیة البریطاني الجنرال اللنبى في البرلمان البریطاني، 
إلحرازه النصر في آخر حملة من الحروب الصلیبیة، التي سماھا لوید جورج الحرب 

   .الصلیبیة الثامنة

  :والفرنسیون أیضًا صلیبیون  

مشق توجھ فورًا إلى قبر ورو عندما تغلب على جیش میسلون خارج دجفالجنرال 
   :صالح الدین األیوبي عند الجامع األموي، وركلھ بقدمھ وقال لھ

   )٨٤ص  -القومیة والغزو الفكري  (."ھا قد عدنا یا صالح الدین"

ویؤكد صلیبیة الفرنسیین ما قالھ مسیو بیدو وزیر خارجیة فرنسا عندما زاره بعض 
إنھا " : ركة الدائرة في مراكش أجابھما منھ وضع حد للمعالبرلمانیین الفرنسیین وطلبو
   )٣١٠ص  -روم روالند  -مأساة مراكش  ( ."معركة بین الھالل والصلیب

  :م بعد سقوط القدس ١٩٦٧وقالوا عام  

لقد كان إخراج القدس من سیطرة اإلسالم حلم المسیحیین  : قال راندولف تشرشل
إن القدس قد  .إن سرور المسیحیین ال یقل عن سرور الیھودوالیھود على السواء، 

خرجت من أیدي المسلمین، وقد أصدر الكنیست الیھودي ثالثة قرارات بضمھا إلى 
القدس الیھودیة ولن تعود إلى المسلمین في أیة مفاوضات مقبلة ما بین المسلمین 

   )الترجمة العربیة من ١٢٩ص  -راندولف تشرشل، حرب األیام الستة ( .والیھود

  الحروب الصھیونیة أیضًاو 
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تجمھر الجنود حول حائط المبكى،  ١٩٦٧عندما دخلت قوات إسرائیل القدس عام 
   .یالثارات خیبر ...ھذا یوم بیوم خیبر  : وأخذوا یھتفون مع موشى دایان

   .. حطوا المشمش عالتفاح، دین محمد ولى وراح : وتابعوا ھتافھم

   .. خلف بنات ..محمد مات  : وھتفوا أیضًا

كل ذلك دعا الشاعر محمد الفیتورى إلى تنظیم قصیدتھ الرائعة مخاطبًا نبینا محمدًا 
   :صلى اهللا علیھ وسلم

  ..B سـيدي 

  ..عليك أفضل الصالة والسالم 

  ..من أمة ُمضاعة 

  ..تقذفها حضارة اخلراب والظالم 

  ..منذ ردمنا البحر jلسدود  ...B سـيدي 

  ..وانتصبت ما بيننا وبينك احلدود 

  ..متنا 

   ..وداست فوقنا ماشـية الهيود

   )٧٦ص  -ودرس من النكبة الثانیة  - ٣٤ص  -١ج -الشعب واألرض (

  :واستغلت إسرائیل صلیبیة الغرب  

تحمل الفتات في باریس، سار تحت ھذه  ١٩٦٧لـ خرج أعوانھا بمظاھرات قبل حرب ا
الالفتات جان بول سارتر، كتبت على ھذه الالفتات، وعلى جمیع صنادیق التبرعات 

   "قاتلوا المسلمین" : إلسرائیل جملة واحدة من كلمتین، ھما
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فالتھب الحماس الصلیبي الغربي، وتبرع الفرنسیون بألف ملیون فرنك خالل أربعة أیام 
بیعت  ."ھزیمة الھالل"كما طبعت إسرائیل بطاقات معایدات كتبت علیھا  ...ط فق

لتقویة الصھاینة الذین یواصلون رسالة الصلیبیة األوروبیة في المنطقة،  ...بالمالیین 
ص  -طریق المسلمین إلى الثورة الصناعیة (وھي محاربة اإلسالم وتدمیر المسلمین 

٢١- ٢٠(   

   : نتساالل ھنا

ھل یشن الغرب حربًا صلیبیًة على العالم اإلسالمي استجابًة لظروف تاریخیة التحم فیھا 
   ؟؟اإلسالم مع المسیحیة، وانتزع من المسیحیة أممھا وعواصمھا

   ... ؟أم أن ھناك عوامل أخرى تدفع الغرب إلى شن حروبھ الصلیبیة ضد عالم اإلسالم

   ...حات قادة الغرب أنھم یشنون الحرب على اإلسالم لعوامل أخرىیبدو من تصری

   :إنھم یرونھ الجدار الصلب الذي یقف في وجھ سیطرتھم على العالم واستغاللھم لھ

   :فھم یرونھ الجدار الوحید أمام االستعمار -١

 ("األوربى إن اإلسالم ھو الجدار الوحید في وجھ االستعمار" : یقول لورنس براون
   )١٠٤ص  -التبشیر واالستعمار 

ما دام ھذا القرآن موجودًا في أیدي  : الدستون رئیس وزراء بریطانیا سابقًاجویقول 
اإلسالم على مفترق الطرق، ( .السیطرة على الشرق االمسلمین فلن تستطیع أورب

   )٣٩ص  -لمحمد أسد 

 :ائة سنة على استعمار الجزائرذكرى مرور م ویقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في
إننا لن ننتصر على الجزائریین ما داموا یقرؤون القرآن، ویتكلمون العربیة، فیجب أن 

عدد  -المنار ( نزیل القرآن العربي من وجودھم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتھم
٩/١١/١٩٦٢(.   

   :ي یقف في وجھ انتشار النفوذ الشیوعيویرون أن اإلسالم ھو الجدار الذكانوا  -٢
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الجریدة الیومیة  "ستانككیزیل أوزبا"من جریدة ١٩٥٢أیار عام  ٢٢في افتتاحیة عدد 
من المستحیل تثبیت الشیوعیة  : ستاني ذكر المحرر ما یليكرباللحزب الشیوعي األو

   .)٥٦ -جاك أوسترى  -اإلسالم والتنمیة االقتصادیة ( .قبل سحق اإلسالم نھائیًا

   :ویرون أنھ الجدار الذي یحول دون انتشار المسیحیة -٣

إن القوة الكامنة في اإلسالم ھي التي وقفت سدًا منیعًا في وجھ  :یقول أحد المبشرین 
جذور ( انتشار المسیحیة ، وھي التي أخضعت البالد التي كانت خاضعة للنصرانیة

   .)٢٠١ص  -البالء 

لم یتفق قط  : ة العالم اإلسالمي التبشیریةیقول أشعیاء بومان في مقالة نشرھا في مجلو
التبشیر واالستعمار للخالدین ( .أن شعبًا مسیحیًا دخل في اإلسالم ثم عاد نصرانیًا

   .)الطبعة الرابعة - ١٣١ص  -وفورخ 

   :ونیة وإسرائیلویرون أن اإلسالم ھو الخطر الوحید أمام استقرار الصھی -٤

إن أخشى ما نخشاه أن یظھر في  : وریون، رئیس وزراء إسرائیل سابقًاجیقول بن 
عدد األسبوع الثاني  - ١٩٥٥جریدة الكفاح اإلسالمي لعام ( .العالم العربي محمد جدید

   ).من نیسان

لجیش أن قائد ا ١٩٤٨وحّدث ضابط عربي كبیر وقع أسیرًا في أیدي الیھود عام 
   .الیھودي دعاه إلى مكتبھ قبیل إطالق سراحھ، وتلطف معھ في الحدیث

   ٠؟ھل أستطیع أن أسأل لماذا لم تھاجموا قریة صور باھر  :سألھ الضابط المصري 

   .وصور باھر قریة قریبة من القدس

ر إننا لم نھاجم صوأجیبك بصراحة،  :إطراقة طویلة ثم قال صھیونيأطرق القائد ال
   .باھر ألن فیھا قوة كبیرة من المتطوعین المسلمین المتعصبین

وماذا في ذلك، لقد ھجمتم على مواقع أخرى فیھا  :دھش الضابط المصرى، وسأل فورًا
   .!؟وفي ظروف أصعب  ..قوات أكثر 

ن إن ما تقولھ صحیح، لكننا وجدنا أن ھؤالء المتطوعین م :يصھیونأجابھ القائد ال
المسلمین المتعصبین یختلفون عن غیرھم من المقاتلین النظامیین، یختلفون تمامًا، 
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فالقتال عندھم لیس وظیفة یمارسونھا وفق األوامر الصادرة إلیھم، بل ھو ھوایة 
یندفعون إلیھا بحماس وشغف جنوني، وھم في ذلك یشبھون جنودنا الذین یقاتلون 

   .عن عقیدة راسخة لحمایة إسرائیل

إن جنودنا یقاتلون  .ولكن ھناك فارقًا عظیمًا بین جنودنا وھؤالء المتطوعین المسلمین
لتأسیس وطن یعیشون فیھ، أما الجنود المتطوعون من المسلمین فھم یقاتلون 

لیموتوا، إنھم یطلبون الموت بشغف أقرب إلى الجنون، ویندفعون إلیھ كأنھم 
خاطرة كبیرة، یشبھ الھجوم على غابة الشیاطین، إن الھجوم على أمثال ھؤالء م

مملوءة بالوحوش، ونحن ال نحب مثل ھذه المغامرة المخیفة، ثم إن الھجوم علیھم قد 
یثیر علینا المناطق األخرى فیعملون مثل عملھم، فیفسدوا علینا كل شيء، ویتحقق 

   .لھم ما یریدون

الھ لیعرف منھ السبب ي، لكنھ تابع سؤصھیوندھش الضابط المصرى إلجابة القائد ال
   .الحقیقي الذي یخیف الیھود من ھؤالء المتطوعین المسلمین

قل لي برأیك الصریح، ما الذي أصاب ھؤالء حتى أحبوا الموت، وتحولوا إلى  :قال لھ
   .!!؟قوة ماردة تتحدى كل شيٍء معقول

ثم تلعثم، وحاول أن  .طإنھ الدین اإلسالمي یا سیادة الضاب :ي بعفویةصھیونأجابھ ال
   :یخفى إجابتھ، فقال

إن ھؤالء لم تتح لھم الفرصة كما أتیحت لك، كي یدرسوا األمور دراسة واعیة تفتح 
عیونھم على حقائق الحیاة، وتحررھم من الخرافة وشعوذات المتاجرین بالدین، إنھم 

   .عد الموتال یزالون ضحایا تعساء لوعد اإلسالم لھم بالجنة التي تنتظرھم ب

إن ھؤالء المتعصبین من المسلمین ھم عقدة العقد في طریق السالم  :وتابع مسترسًال
الذي یجب أن نتعاون علیھ وھم الخطر الكبیر على كل جھد یبذل إلقامة عالقات سلیمة 

   .واعیة بیننا وبینكم

یا سیدي  تصوروتابع مستدركًا، وكأنھ یستفز الضابط المصرى ضد ھؤالء المسلمین، 
إذ أن أوضاع  .أن خطر ھؤالء لیس مقتصرًا علینا وحدنا، بل ھو خطر علیكم أنتم أیضًا

بالدكم لن تستقر حتى یزول ھؤالء، وتنقطع صرخاتھم المنادیة بالجھاد واالستشھاد 
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في سبیل اهللا، ھذا المنطق الذي یخالف رقى القرن العشرین، قرن العلم وھیئة األمم 
   .عالمي، وحقوق اإلنسانوالرأي العام ال

   :ي حدیثھ بقولھصھیونواختتم القائد ال

یا سیادة الضابط، أنا سعید بلقائك، وسعید بھذا الحدیث الصریح معك، وأتمنى أن 
نلتقى لقاًء قادمًا، لنتعاون في جو أخوى ال یعكره علینا المتعصبون من المسلمین 

العدد األول من  -مجلة المسلمین ( .المھووسین بالجھاد وحب االستشھاد في سبیل اهللا
، مع بعض االختصار بما یناسب المقام، مع ١٩٦٣شھر تموز عام  -المجلد الثامن 

   .)رجائنا عفو الكاتب وإخوانھ

   :  العدو الوحید 

إنھم ال یرون اإلسالم جدارًا في وجھ مطامعھم فقط، بل یعتقدون جازمین أنھ الخطر 
   .الدھمالوحید علیھم في ب

كان قادتنا یخوفننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد االختبار لم نجد  : راونیقول لورانس ب -١
   .مبررًا لمثل تلك المخاوف

   .كانوا یخوفنا بالخطر الیھودي، والخطر الیاباني األصفر، والخطر البلشفي

نا، أما الیابانیون، فإن لكنھ تبین لنا أن الیھود ھم أصدقاؤنا، والبالشفة الشیوعیون حلفاؤ
   .ھناك دوًال دیمقراطیة كبیرة تتكفل بمقاومتھم

لكننا وجدنا أن الخطر الحقیقي علینا موجود في اإلسالم، وفي قدرتھ على التوسع 
، لورانس بروان نقًال عن ١٠المجلد الثامن صحفة ( .واالخضاع، وفي حیویتھ المدھشة

   )١٨٤التبشیر واالستعمار، صفحة 

ما دام ھذا القرآن موجودًا في أیدي المسلمین، فلن  :نالدستوجونكرر ھنا قول  -٢
اإلسالم على ( .السیطرة على الشرق، وال أن تكون ھي نفسھا في أمان اتستطع أورب

   ).٣٩ص  -مفترق الطرق 

 .اربإن القوة التي تكمن في اإلسالم ھي التي تخیف أو :اردنرجویقول المستشرق  -٣
   ).طبعة رابعة - ٣٦ص  -التبشیر واالستعمار (
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ال یوجد مكان على سطح األرض إال  :تر وزیر خارجیة فرنسا سابقًاویقول ھانو -٤
واجتاز اإلسالم حدوده وانتشر فیھ، فھو الدین الوحید الذي یمیل الناس إلى اعتناقھ بشدة 

   ).١٨ث، وصلتھ باالستعمار الغربي، ص الفكر اإلسالمي الحدی( .تفوق كل دین آخر

ربما یعود الیوم الذي تصبح فیھ بالد الغرب مھددة  !؟من یدري :ویقول البر مشادر -٥
   .بالمسلمین، یھبطون إلیھا من السماء، لغزو العالم مرة ثانیة، وفي الوقت المناسب

ولن تقوى الذرة  ..الحتماالت كثیرة لست متنبئًا، لكن األمارات الدالة على ھذه ا :ویتابع
   .وال الصواریخ على وقف تیارھا

إن المسلم قد استیقظ، وأخذ یصرخ، ھا أنذا، إنني لم أمت، ولن أقبل بعد الیوم أن أكون 
لألستاذ  -لم ھذا الرعب كلھ من اإلسالم ( .أداة تسیرھا العواصم الكبرى ومخابراتھا

   .)جودت سعید

إن شیئًا  :ة العالم اإلسالمي التبشیریةول أشعیا بومان في مقال نشره في مجلویق -٦
من الخوف یجب أن یسیطر على العالم الغربي من اإلسالم، لھذا الخوف أسباب، منھا 
أن اإلسالم منذ ظھر في مكة لم یضعف عددیًا، بل إن أتباعھ یزدادون باستمرار، من 

   )١٣١ - التبشیر واالستعمار ( .انھ الجھادأسباب الخوف أن ھذا الدین من أرك

منذ أن جمع محمد صلى اهللا علیھ وسلم  "العرب"وني ناتنج في كتابھ ویقول أنط -٧
أنصاره في مطلع القرن السابع المیالدي، وبدأ أول خطوات االنتشار اإلسالمي، فإن 

، تواجھنا عبر على العالم الغربي أن یحسب حساب اإلسالم كقوة دائمة، وصلبة
والقومیة والغزو الفكر ص  -الوالیات المتحدة والعالم الغربي  .ولیم بولك( .المتوسط

٤٢.(   

إن الخطر الحقیقي على حضارتنا ھو  :االزار في مؤتمر صحفي قائًالوصرح س -٨
   .الذي یمكن أن ُیحدثھ المسلمون حین یغیرون نظام العالم

أخشى  :لكن المسلمین مشغولون بخالفاتھم ونزاعاتھم ، أجابھ :یینفلما سألھ أحد الصحف
   )٢٢جند اهللا ص ( .أن یخرج منھم من یوجھ خالفھم إلینا

لیست الشیوعیة خطرًا  :١٩٥٢الخارجیة الفرنسیة عام  ویقول مسؤول في وزارة -٩
مباشرًا وعنیفًا ھو  فیما یبدو لي، إن الخطر الحقیقي الذي یھددنا تھدیدًا اعلى أورب

الخطر اإلسالمي، فالمسلمون عالم مستقل كل االستقالل عن عالمنا الغربي، فھم یملكون 
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ویتمتعون بحضارة تاریخیة ذات أصالة، فھم جدیرون أن  .تراثھم الروحي الخاص بھم
یقیموا قواعد عالم جدید، دون حاجة إلى إذابة شخصیتھم الحضاریة والروحیة في 

لغربیة، فإذا تھیأت لھم أسباب اإلنتاج الصناعي في نطاقھ الواسع، انطلقوا في الحضارة ا
العالم یحملون تراثھم الحضاري الثمین، وانتشروا في األرض یزیلون منھا قواعد 

   .الحضارة الغربیة، ویقذفون برسالتنا إلى متاحف التاریخ

نتغلب على شخصیة الشعب وقد حاولنا نحن الفرنسیین خالل حكمنا الطویل للجزائر أن 
   .المسلمة، فكان اإلخفاق الكامل نتیجة مجھوداتنا الكبیرة الضخمة

إن العالم اإلسالمي عمالق مقید، عمالق لم یكتشف نفسھ حتى اآلن اكتشافًا تامًا، فھو 
حائر، وھو قلق، وھو كاره النحطاطھ وتخلفھ، وراغب رغبًة یخالطھا الكسل والفوضى 

   ...وحریة أوفر  في مستقبل أحسن،

فلنعط ھذا العالم اإلسالمي ما یشاء، ولنقو في نفسھ الرغبة في عدم اإلنتاج الصناعي، 
والفني، حتى ال ینھض، فإذا عجزنا عن تحقیق ھذا الھدف، بإبقاء المسلم متخلفًا، 

وتحرر العمالق من قیود جھلھ وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطیر، وأصبح 
العالم العربي، وما وراءه من الطاقات اإلسالمیة الضخمة خطرًا داھمًا ینتھي بھ  خطر

مجلة روز الیوسف في عددھا ( .الغرب، وتنتھي معھ وظیفتھ الحضاریة كقائد للعالم
   ).٢٩/٦/١٩٦٣الصادر بتاریخ 

ن العرب، إن الخوف م :"العالم العربي المعاصر"ویقول مورو بیرجر في كتابھ  -١٠
واھتمامنا باألمة العربیة، لیس ناتجًا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب 

   .اإلسالم

یجب محاربة اإلسالم، للحیلولة دون وحدة العرب، التي تؤدي إلى قوة العرب، ألن قوة 
   .العرب تتصاحب دائمًا مع قوة اإلسالم وعزتھ وانتشاره

الفكر اإلسالمي وصلتھ ( .نراه ینتشر بیسر في القارة األفریقیةإن اإلسالم یفزعنا عندما 
   ).١٩ص  -باالستعمار الغربي 

رغم انتصارنا على أمة اإلسالم وقھرھا، فإن  :ول ھانوتو وزیر خارجیة فرنساویق -١١
 الخطر ال یزال موجودًا من انتـفاض المقھورین الذین أتعبتھم النكبات التي أنزلناھا بھم

   .)١٩ص  -الفكر اإلسالمي وصلتھ باالستعمار الغربي ( ...ألن ھمتھم لم تخمد بعد
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 :بعد استقالل الجزائر ألقى أحد كبار المستشرقین محاضرة في مدرید عنوانھا -١٢
   .لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر

نسخر النصف ملیون إننا لم نكن  :أجاب على ھذا السؤال بشرح مستفیض ملخصھ 
   .. أو زیتونھا ..جندي من أجل نبیذ الجزائر أو صحاریھا 

إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوربا الذي یقف في وجھ زحف إسالمي محتمل یقوم بھ 
الجزائریون وإخوانھم من المسلمین عبر المتوسط، لیستعیدوا األندلس التي فقدوھا، 

معركة بواتیھ جدیدة ینتصرون فیھا، ویكتسحون أوربا ولیدخلوا معنا في قلب فرنسا ب
الواھنة، ویكملون ما كانوا قد عزموا علیھ أثناء حلم األمویین بتحویل المتوسط إلى 

   .بحیرة إسالمیة خالصة

   )١٩٦٣سنة  -جریدة األیام ( .من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر

    

  :أمثلة أخرى  أیضًا )أثیوبیا( ومن الحبشة 

   ..!!؟فماذا فعلت فیھا ..لترا جاستولت الحبشة على أرتیریا المسلمة بتأیید من فرنسا وان

صادرت معظم أراضیھا، وأسلمتھا إلقطاعیین من الحبشة، كان اإلقطاعي والكاھن 
مخولین بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة، فكان اإلقطاعي أو الكاھن یشنق 

   ...بھم في الوقت الذي یرید فالحیھ أو یعذ

ُفتحت للفالحین المسلمین سجون جماعیة رھیبة، یجلد فیھا الفالحون بسیاٍط تزن أكثر 
من عشر كیلوا غرامات، وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب بھم كانوا یلقون في زنزانات 

انوا یخرجون بعد أن تربط أیدیھم بأرجلھم، ویتركون ھكذا لعشر سنین أو أكثر، عندما ك
   .من السجون كانوا ال یستطیعون الوقوف، ألن ظھورھم قد أخذت شكل القوس

كل ذلك كان قبل استالم ھیالسیالسي السلطة في الحبشة، فلما أصبح إمبراطور الحبشة 
وضع خطة إلنھاء المسلمین خالل خمسة عشر عامًا، وتباھى بخطتھ ھذه أمام 

   .الكونغرس األمریكى

   .ت إلذالل المسلمین منھا أن علیھم أن یركعوا لموظفى الدولة وإال یقتلواسن تشریعا
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أمر أن تستباح دماؤھم ألقل سبب، فقد وجد شرطى قتیًال قرب قریة مسلمة، فأرسلت 
الحكومة كتیبة كاملة قتلت أھل القریة كلھم وأحرقتھم مع قریتھم، ثم تبین أن القاتل ھو 

زوجتھ حاول أحد العلماء واسمھ الشیخ عبد القادر أن  صدیق المقتول، الذي اعتدى على
یثور على ھذه اإلبادة فجمع الرجال، واختفى في الغابات، فجمعت الحكومة أطفالھم 

ونساءھم وشیوخھم في أكواٍخ من الحشیش والقصب، وسكبت علیھم البنزین وأحرقتھم 
   .جمیعًا

قبل قتلھ، من ذلك إطفاء السجائر  ومن قبضت علیھ من الثوار كانت تعذبھ عذابًا رھیبًا
في عینیھ وأذنیھ، وھتك عرض بناتھ وزوجتھ وأخواتھ أمام عینیھ، ودق خصیتیھ 

وجره على األسالك الشائكة حتى یتفـتت، وإلقاؤه جریحًا قبل أن  ..بأعقاب البنادق 
   .یموت لتأكلھ الحیوانات الجارحة، بعد أن تربطھ بالسالسل حتى ال یقاوم

در ھیالسیالسى أمرًا بإغالق مدارس المسلمین وأمر بفتح مدارس مسیحیة وأجبر أص
   .المسلمین على إدخال أبنائھم فیھا لیصبحوا مسیحیین

عین ُحكامًا فجرة على مقاطعات أرتیریا منھم واحد عینھ على مقاطعة َجَمة، ابتدأ عملھ 
بعد موافقتھ، وكان ال یسمح بأن أصدر أمرًا أن ال یقطف الفالحون ثمار أراضیھم إال 

من األراضي، أخذ ھو نصفھا وأعطى  %٩٠بقطافھا إال بعد أن تتلف، وأخیرًا صادر 
   ..ونھب جمیع ممتلكات الفالحین المسلمین .اإلمبراطور نصفھا

ثم أمرھم أن یعمروا كنسیة عند مدخل  ..أمرھم أن یبنوا كنیسة كبرى في اإلقلیم فبنوھا 
و بلدة ولم یكتف بذلك بل بنى دورًا للعاھرات حول المساجد ومعھا الحانات كل قریة أ

التي كان یسكر فیھا الجنود، ثم یدخلون إلى المساجد لیبولوا بھا ویتغوطوا ، ولیراقصوا 
   .العاھرات فیھا وھم سكارى

   .كما فرض على الفالحین أن یبیعوا أبقارھم لشركة أنكودا الیھودیة

   .اطور على أعمالھ ھذه بأن عینھ وزیرًا للداخلیةكافأه اإلمبر

لتزجھ في السجن حتى الموت، أو  .كانت حكومة اإلمبراطور تالحق كل مثقف مسلم
وغیر ذلك  .تجبره على مغادرة البالد حتى یبقى شعب أرتیریا المسلم مستعبدًا جاھًال

   )٨٠ - ٦٠كفاح دین لألستاذ محمد الغزالي، صفحات (كثیر

   ..واألمثلة من كل مكان من العالم اإلسالمي، یكاد الصدر یتفجر ضیقًا من تذكرھا 
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إنھا سیاط الیقظة التي سُتذھب نوم القرون، وُتخرج  ..لكنھا بدایة الخالص إن شاء اهللا 
   .من تحت األرض سكان القبور

   .وما ذلك على اهللا بعزیز

   :نتساءل أخیرًا

   ..!؟ب وأتباعھ التي رأیناھا ھي مواقف عاطفیة استثنائیةھل مواقف الغر

یمارسھا الغربیون  ..إنھا مواقف مقررة مسبقًا في فكر الغرب وعقول قادتھ  ..ال 
   ..وعن عمٍد  ...وأتباعھم عن تصمیم واقتناع كامل، وبإرادة واعیة تمامًا 

   ...!!؟ ...ولماذا ذلك كلھ 

دون  ..ھذا ما سنبینھ بوضوح في ھذه الدراسة التي سنبنیھا على أقوال قادة الغرب فقط 
أن ُندخل فیھا أي اجتھاد أو استنتاج لتسھل الحجة، ویظھر الحق، ویستنیر طریق 
المضللین الذین یمارسون بأیدیھم إبادة مقومات القوة في أممھم لیسھلوا على العدو 

   .لمتربص التھامھاالكبیر ا

حین یدمرون أممھم، ثم یدفعونھا في فم الغول  ..وما أفظعھا من مھمة یمارسھا العمالء 
  !! ؟ ...فیارب متى ینتبھون  ...لیلتھمھا  ...االستعماري البشع 

العرقیة في والیوم یعیش اإلسالم في أفریقیا التشرید والقتل والسحل والتنكیل واإلبادة 
أبشع وأشنع أشكالھا .. ففرنسا تقود نصارى أفریقیا الوسطى للقضاء على اإلسالم، 

والمسلمون فیھا یقتلون وتسحل جثثھم ویمثل بھا في الطرقات وكأن اإلنسانیة ال حس لھا 
وال خبر .. وفي أنجوال تحاصر المساجد ویضیق على المسلمین ، وفي نیجیریا ذات 

ومن من قبل جرائم تندى لھا  الحكومة الصلیبیة تحارب اإلسالم وتقمعھاألغلبیة المسلمة 
اإلنسانیة في تنزانیا فیما عرف بمجزرة زینجبار للتطھیر العرقي ، والقائمة تطول وقد 

دخلت األمة اإلسالمیة كاملة في عصر تداعي األعداء علیھا وعلى محاصرتھا ومقاتلتھا 
اهللا ھم كما وصفھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، وملیارین من المسلمون إال من رحم 

  غثاء كغثاء السیل قد دب فیھم الوھن وھو حب الدنیا وكراھیة الجھاد في سبیل اهللا.
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******************  
  

  

  مخططات أعداء اإلسالم لتدمیره -: نيالفصل الثا
  

ھ ، على مدار تاریخ اإلسالم وأعداءه یكیدون لھ ویضعون المخططات للقضاء علی
لى إوالحروب والمخططات تأخذ جمیع األشكال من مؤآمرات لتزییف تاریخ اإلسالم ، 

حركات وتنظیمات لنشر الزندقة واإللحاد مثل القدریة والجھمیة والرافضة والباطنیة 
(الفاطمیون) والنصیریة العلویة والدروز واألحمدیة القدیانیة والبھائیة  اإلسماعیلیة

وغیرھم كثیر من نحل أسست بقصد إفساد العقیدة لولیة وبعض غالة الصوفیة الح
اإلسالمیة ، وكذلك محاربة اإلسالم بأیدولوجیات فكریة یخدعون بھا من تعلموا في 
خارج البالد اإلسالمیة مثل اللیبرالیة واإلشتراكیة والرأسمالیة والدیمقراطیة ، وكلھا 

رأسًا من بروتوكوالت  مخططات جاءت للكید باإلسالم والقضاء علیھ وھي مستقاة
  حكماء صھیون.

وال أدل على صحة كالمي من إعترافاتھم ھم أنفسھم بھذا مرارًا وتكرارًا ، وھذا ھو 
  موضوع فصلنا ھذا ..

لیستمروا في كفرھم وإلحادھم و وثنیتھم وشركھم الذي یظنون أنھ  كیف یعملون إذن
  ؟ یحقق لھم السیادة على األرض

   :ھو تدمیر اإلسالم لیس أمامھم إال حل واحد

وھما تأمالن أن تتمكنا من  .ھا قد ھبت النصرانیة والموسویة لمقاتلة المحمدیة" -١
   )٤٤ص  -استعباد اإلسالم  (."تدمیر عدوتھما

إن الحروب الصلیبیة لم تكن إلنقاذ القدس، إنھا كانت لتدمیر  :یقول غاردنر -٢
   ).٢٠١جذور البالء ص  - ١١٥عمار ص التبشیر واالست( .اإلسالم
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أنا ذاھب لسحق األمة الملعونة، ألحارب  : یقولونشید جیوش االستعمار كان  -٣
   .وألمحو القرآن بكل قوتىالدیانة اإلسالمیة، 

، لقى ٦٧الذي وزعتھ إسرائیل في أوربا عند حرب الـ  "قاتلوا المسلمین"وشعار  -٤
   ...في دول الغرب كلھا تجاوبًا ال نظیر لھ 

إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم اإلسالم في ھذا العالم  : یقول فیلیب فونداسي -٥
االستعمار ( .وأن تنتھج سیاسة عدائیة لإلسالم، وأن تحاول على األقل إیقاف انتشاره

   ).٢ص  -الفرنسي في أفریقیا السوداء، تألیف فیلیب فونداسى 

   :"باثولوجیا اإلسالم"ل المستشرق الفرنسي كیمون في كتابھ یقو -٦

إن الدیانة المحمدیة جذام تفشى بین الناس، وأخذ یفتك بھم فتكًا ذریعًا، بل ھو مرض "
مریع، وشلل عام، وجنون ذھولي یبعث اإلنسان على الخمول والكسل، وال یوقظھ من 

، واإلدمان على معاقرة الخمور، وارتكاب الخمول والكسل إال لیدفعھ إلى سفك الدماء
وما قبر محمد إال عمود كھربائي یبعث الجنون في رؤوس المسلمین،  .جمیع القبائح

فیأتون بمظاھر الصرع والذھول العقلي إلى ما ال نھایة، ویعتادون على عادات تنقلب 
م كلھ قائم على إن اإلسال ،م الخنزیر، والخمر والموسیقيإلى طباع أصیلة، ككراھة لح
   .القسوة والفجور في اللذات

اعتقد أن من الواجب إبادة ُخمس المسلمین، والحكم  : المجنون ویتابع ھذا المستشرق
على الباقین باألشغال الشاقة، وتدمیر الكعبة، ووضع قبر محمد وجثتھ في متحف 

، والفكر ٤٠٩ص  -٢، وتاریخ اإلمام ج ٣٢١ص  - ١االتجاھات الوطنیة ج( .اللوفر
   )١٩٢ص  -، والقومیة والغزو الفكري ٥١اإلسالمي الحدیث ص 

لیزیة في حملة السودان قد طبق ھذه الوصیة، فھجم على جویبدو أن قائد الجیوش اإلن
وردون، ھجم القائد جلیزي جقبر المھدى الذي سبق لھ أن حرر السودان وقتل القائد اإلن

لیزي وطلب جشھ، ثم قطع رأسھ وأرسلھ إلى عاھر إنلیزي على قبر المھدي، ونبجاإلن
   ).٢٢٢القومیة والغزو الفكري، ص ( .إلیھ أن یجعلھ مطفأة لسجائره

  :خططھم لتدمیر اإلسالم أبرز  
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بعد فشل الحروب الصلیبیة األولى التي استمرت قرنین كاملین في القضاء على 
على اإلسالم وأمتھ، وبدؤوا منذ قرنین اإلسالم، قاموا بدراسة واعیة لكیفیة القضاء 

   .یسعون بكل قوة للقضاء على اإلسالم

   :كانت خطواتھم كما یلي

، القضاء على حكم اإلسالم بإنھاء الخالفة اإلسالمیة المتمثلة بالدولة العثمانیة :أوًال
ول التي كانت رغم بعد حكمھا عن روح اإلسالم، إال أن األعداء كانوا یخشون أن تتح

   .ھذه الخالفة من خالفة شكلیة إلى خالفة حقیقیة تھددھم بالخطر

كانت فرصتھم الذھبیة التي مھدوا لھا طوال قرن ونصف ھي سقوط تركیا مع حلیفتھا 
   .ألمانیا خاسرة في الحرب العالمیة األولى

مانیة، لیزیة والیونانیة، واإلیطالیة، والفرنسیة أراضي الدولة العثجدخلت الجیوش اإلن
   .(إسالم بول)  انبولطوسیطرت على جمیع أراضیھا، ومنھا العاصمة اس

لترا على جولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح بین المتحاربین اشترطت إن
   :تركیا أنھا لن تنسحب من أراضیھا إال بعد تنفیذ الشروط التالیة

   .ركیا ومصادرة أموالھإلغاء الخالفة اإلسالمیة، وطرد الخلیفة من ت -أ

   .أن تتعھد تركیا بإخماد كل حركة یقوم بھا أنصار الخالفة -ب

   .أن تقطع تركیا صلتھا باإلسالم -ج

األرض ( .أن تختار لھا دستورًا مدنیًا بدًال من دستورھا المستمد من أحكام اإلسالم -د 
   )مجلد أول - ٤٦ص  -والشعب 

   .روط السابقة، فانسحبت الدول المحتلة من تركیافنفذ كمال أتاتورك الش

لترا في مجلس العموم البریطاني یستعرض ما جولما وقف كرزون وزیر خارجیة إن
لیز بعنف على كرزون، واستغربوا كیف ججرى مع تركیا، احتج بعض النواب اإلن

ة مرة أخرى لترا باستقالل تركیا، التي یمكن أن تجمع حولھا الدول اإلسالمیجاعترفت إن
   .وتھجم على الغرب
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ألننا قضینا  ..لقد قضینا على تركیا، التي لن تقوم لھا قائمة بعد الیوم  :فأجاب كرزون
   .اإلسالم والخالفة :على قوتھا المتمثلة في أمرین

   )١٩٠كیف ھدمت الخالفة ص( .لیز كلھم وسكتت المعارضة جفصفق النواب اإلن

   :لقضاء على القرآن ومحوها :ثانیًا

في ھذا ھي تلك القنوات اإلعالمیة التي تبث لیل نھار ما یناقض اإلسالم  وأبرز أدواتھم
ویوھن أوامر القرآن في نفوس شغلھا معاشھا ولھثھا خلف الجنیھ عن أن تتدبر كتاب 

ھذا من أدل على  سما خالفھ .. ولی لاهللا فتعرف أوامره ونواھیھ وتكون متیقظة فطنة لك
  خروج ببغاء من ببغاوات اإلعالم لیسخر من آیات اهللا ویقول (سلطنیة .. سلطانیة)

ثم یأتي دور التعلیم المجافي لكل ما ھو إسالمي وعن خطورة ھذا على النشئ فحدث 
  وال حرج.

ثم یأتي دور المنتدیات والمؤتمرات المسماة زورًا بالثقافیة والعلمیة وھي في حقیقة 
من الھویة ؛ فتجد تركیزھم على تكذیب القرآن وتوھینة مستغلین جھل  أمرھا إنسالخ

الناس بھ كمثل من یخرج علینا ویقول أنھ یحب سورة (طلع البدر علینا) وأشنع األمثلة 
تلك التي نجدھا في ساحات القضاء من عجز القضاة عن قراءة آي الذكر الحكیم وكذلك 

ریفة بقولھم (صدق اهللا العظیم) فال یفرقون كثیر من اإلعالمیین یختمون األحادیث الش
بین اآلیات الكریمات واألحادیث الشریفة ومع األسف الشدید ھؤالء ھم من یصنعون 

  .اآلن الوعي المجتمعي

كما سبق أن قلنا یعتبرون القرآن ھو المصدر األساسي لقوة  أعداء اإلسالم ألنو
   .م إلى قوتھم وحضارتھمالمسلمین، وبقاؤه بین أیدیھم حیًا یؤدي إلى عودتھ

السیطرة على  اما دام ھذا القرآن موجودًا، فلن تستطیع أورب :الدستونجیقول  -١
   ).٣٩ص  -اإلسالم على مفترق الطرق ( .الشرق، وال أن تكون ھي نفسھا في أمان

 متى توارى القرآن ومدینة مكة عن بالد : ر ولیم جیفورد بالكرافنصویقول الم -٢
العرب، یمكننا حینئذ أن نرى العربي یتدرج في طریق الحضارة الغربیة بعیدًا عن 

   .)٢٠١ص  -جذور البالء ( .محمد وكتابھ
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یجب أن نستخدم القرآن، وھو أمضى سالح في اإلسالم، ضد  :ر تاكلينصویقول الم -٣
الصحیح في القرآن اإلسالم نفسھ، حتى نقضى علیھ تمامًا، یجب أن نبین للمسلمین أن 

طبعة ( ٤٠ص  -التبشیر واالستعمار ( .لیس جدیدًا، وأن الجدید فیھ لیس صحیحًا
   .)رابعة

یجب أن  :ویقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور مائة عام على احتاللھا -٤
حتى ننتصر  ونقتلع اللسان العربي من ألسنتھم، ..نزیل القرآن العربي من وجودھم 

   .)٩/١١/١٩٦٢المنار عدد ( .علیھم

وقد أثار ھذا المعنى حادثًة طریفًة جرت في فرنسا، وھي إنھا من أجل القضاء على 
القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بتجربة عملیة، قامت بانتقاء عشر فتیات مسلمات 

ة، وألبستھن الثیاب جزائریات، أدخلتھن الحكومة الفرنسیة في المدارس الفرنسی
الفرنسیة، ولقنتھن الثقافة الفرنسیة، وعلمتھن اللغة الفرنسیة، فأصبحن كالفرنسیات 

   .تمامًا

وبعد أحد عشر عامًا من الجھود ھیأت لھن حفلة تخرج رائعة دعى إلیھا الوزراء 
ائریات ولما ابتدأت الحفلة، فوجيء الجمیع بالفتیات الجز ...والمفكرون والصحفیون 

   ...یدخلن بلباسھن اإلسالمي الجزائري 

ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور  :فثارت ثائرة الصحف الفرنسیة وتساءلت
   ؟؟ !!!مائة وثمانیة وعشرین عامًا 

وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من  :أجاب الكوست، وزیر المستعمرات الفرنسى
   )..١٩٦٢كانون أول  ٦، الصادر بتاریخ ٧٧٨٠عدد  -جریدة األیام  (.!!؟فرنسا

   :تدمیر أخالق المسلمین، وعقولھم، وصلتھم باهللا، وإطالق شھواتھم :ثالثًا

إن المسلمین یمكنھم أن ینشروا حضارتھم في العالم اآلن  :یقول مرمادیوك باكتول -١
   .ا سابقًابنفس السرعة التي نشروھا بھ

بشرط أن یرجعوا إلى األخالق التي كانوا علیھا حین قاموا بدورھم األول، ألن ھذا 
   .)٢٢ص  -جند اهللا ( .العالم الخاوي ال یستطیع الصمود أمام روح حضارتھم
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یر في مؤتمر القدس للمبشرین المنعقد نصیقول صموئیل زویمر رئیس جمعیات الت -٢
مھمة التبشیر التي ندبتكم دول المسیحیة للقیام بھا في البالد  إن : م ١٩٣٥عام 

المحمدیة لیست في إدخال المسلمین في المسیحیة، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریمًا ، 
إن مھمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم لیصبح مخلوقًا ال صلة لھ باهللا ، وبالتالي ال 

ألمم في حیاتھا، ولذلك تكونون بعملكم ھذا صلة تربطھ باألخالق التي تعتمد علیھا ا
طلیعة الفتح االستعماري في الممالك اإلسالمیة ، لقد ھیأتم جمیع العقول في الممالك 

اإلسالمیة لقبول السیر في الطریق الذي سعیتم لھ ، أال یعرف الصلة باهللا، وال یرید أن 
ة، وبالتالي جاء النشء یعرفھا، أخرجتم المسلم من اإلسالم، ولم تدخلوه في المسیحی

اإلسالمي مطابقًا لما أراده لھ االستعمار، ال یھتم بعظائم األمور، ویحب الراحة، 
والكسل، ویسعى للحصول على الشھوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشھوات ھدفھ 
في الحیاة، فھو إن تعلم فللحصول على الشھوات، وإذا جمع المال فللشھوات، وإذا 

إنھ یجود بكل شيء للوصول إلى الشھوات،  ..ز ففي سبیل الشھوات تبوأ أسمى المراك
   )٢٧٥ص  -جذور البالء ( .إن مھمتكم تتم على أكمل الوجوه :أیھا المبشرون

إن للتبشیر  :ویقول صموئیل زویمر نفسھ في كتاب الغارة على العالم اإلسالمي -٣
، ومزیة بناء أما الھدم فنعني بھ انتزاع  بالنسبة للحضارة الغربیة مزیتان، مزیة ھدم

وأما البناء فنعني بھ تنصیر المسلم إن أمكن  ..المسلم من دینھ، ولو بدفعھ إلى اإللحاد 
   )١١ص -الغارة على العالم اإلسالمي ( .لیقف مع الحضارة الغربیة ضد قومھ

لم وشخصیتھ یمكن أن إن أھم األسالیب للوصول إلى تدمیر أخالق المسویقولون  -٤
   .یتم بنشر التعلیم العلماني

یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني،  : ر تكلىنصیقول الم -٥
ألن كثیرًا من المسلمین قد زعزع اعتقادھم باإلسالم والقرآن حینما درسوا الكتب 

   ).٨٨ص  -واالستعمار التبشیر ( .المدرسیة الغربیة وتعلموا اللغات األجنبیة

مادام المسلمون ینفرون من المدارس المسیحیة فال بد أن ننشيء لھم  :ویقول زویمر
المدارس العلمانیة، ونسھل التحاقھم بھا، ھذه المدارس التي تساعدنا على القضاء 

   )٨٢ص  -الغارة على العالم اإلسالمي ( .على الروح اإلسالمیة عند الطالب

لقد فقد اإلسالم سیطرتھ على حیاة المسلمین االجتماعیة، وأخذت دائرة  :ل جبیقوو
نفوذه تضیق شیئًا فشیئًا حتى انحصرت في طقوس محددة، وقد تم معظم ھذا التطور 
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تدریجیًا عن غیر وعي وانتباه، وقد مضى ھذا التطور اآلن إلى مدى بعید، ولم یعد من 
التطور یتوقف إلى حٍد بعیٍد على القادة والزعماء الممكن الرجوع فیھ، لكن نجاح ھذا 

كل ذلك كان نتیجة النشاط التعلیمي  .في العالم اإلسالمي، وعلى الشباب منھم خاصة
، ٢٠٦ - ٢٠٤ص  - ٢ج -االتجاھات الوطنیة في األدب المعاصر ( .والثقافي العلماني

   ).تألیف محمد حسین

   :مسلمینالقضاء على وحدة ال : رابعًا

إن الوحدة اإلسالمیة تجمع آمال الشعوب اإلسالمیة، وتساعد  : یقول القس سیمون -١
التملص من السیطرة األوربیة، والتبشیر عامل مھم في كسر شوكة ھذه الحركة، من 

كیف ھدمت ( .أجل ذلك یجب أن نحّول بالتبشیر اتجاه المسلمین عن الوحدة اإلسالمیة
   ).١٩٠ص  -الخالفة 

إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربیة، أمكن أن  :ویقول المبشر لورنس براون -٢
یصبحوا لعنًة على العالم وخطرًا، أو أمكن أن یصبحوا أیضًا نعمة لھ، أما إذا بقوا 

   ).٢٠٢ص  -جذور البالء ( .متفرقین، فإنھم یظلون حینئذ بال وزن وال تأثیر

   .یجب أن یبقى العرب والمسلمون متفرقین، لیبقوا بال قوة وال تأثیر :ویكمل حدیثھ

والغرب  اإلسالم( :ویقول أرنولد توینبى في كتابھ اإلسالم والغرب والمستقبل -٣
إن الوحدة اإلسالمیة نائمة، لكن یجب أن نضع في حسابنا أن  ).٧٣ص  -والمستقبل 

   .النائم قد یستیقظ

برائیل ھانوتو وزیر خارجیة فرنسا حینما انحل رباط تونس الشدید جوقد فرح  -٤
بالبالد اإلسالمیة، وتفلتت روابطھ مع مكة، ومع ماضیھ اإلسالمي، حین فرض علیھ 

تطبیق عملي  ).٢١ص  -ھانوتو ( .الفرنسیون فصل السلطة الدینیة عن السلطة السیاسیة
  )في الدین وال دین في السیاسة السیاسةللعلمانیة اإللحادیة القائلة (

عقد  ١٩٠٧في سنة  :ما یليمن أخطر ما نذكره من أخبار حول ھذه النقطة ھو  -٥
مؤتمر أوربى كبیر ، ضم أضخم نخبة من المفكرین والسیاسیین األوربیین برئاسة 

إن الحضارة األوروبیة مھددة  : وزیر خارجیة بریطانیا الذي قال في خطاب االفتتاح
نحالل والفناء، والواجب یقضى علینا أن نبحث في ھذا المؤتمر عن وسیلة فعالة باال

   .تحول دون انھیار حضارتنا
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   .واستمر المؤتمر شھرًا من الدراسة والنقاش

واستعرض المؤتمرون األخطار الخارجیة التي یمكن أن تقضى على الحضارة الغربیة 
   .ایھدد أورب اآلفلة، فوجدوا أن المسلمین ھم أعظم خطر

فقرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جھودھم كلھا لمنع إیجاد أي اتحاد أو اتفاق 
بین دول الشرق األوسط، ألن الشرق األوسط المسلم المتحد یشكل الخطر الوحید على 

   .امستقبل أورب

یبقى وأخیرًا قرروا إنشاء قومیة غربیة معادیة للعرب والمسلمین شرقي قناة السویس، ل
   .العرب متفرقین

وبذا أرست بریطانیا أسس التعاون والتحالف مع الصھیونیة العالمیة التي كانت تدعو 
   ).٢٥ص  -المؤامرة ومعركة المصیر ( .إلى إنشاء دولة یھودیة في فلسطین

   :تشكیك المسلمین بدینھم : خامسًا

إن المسلمین یّدعون أن في  :ن یقولالمسیحیین بین المسلمیفي كتاب مؤتمر العاملین 
اإلسالم ما یلبى كل حاجة اجتماعیة في البشر، فعلینا نحن المبشرین أن نقاوم اإلسالم 

   )١٩١ص  -التبشیر واالستعمار ( .باألسلحة الفكریة والروحیة

ن تنفیذًا لذلك وضعت كتب المستشرقین المتربصین باإلسالم، التي ال تجد فیھا إال الطع
   .باإلسالم، والتشكیك بمبادئھ، والغمز بنبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم

   :إبقاء العرب ضعفاء :سادسًا

ولعل ھذه الفقرة تحدیدًا تبرر لنا سكوت اإلیدولوجیات األمریكیة واألوربیة عن اإلنقالب 
بمباركة الحكومات القائمة في أمریكا بدعم صھیوني والعسكري بمصر والذي تم 

وأوربا اآلن إال القلیل من الدول التي أعلنت موقفھا من ھذا اإلنقالب الدموي ورفضھا 
  اإلعتراف بالحكومة العسكریة القمعیة

یعتقد الغربیون أن العرب ھم مفتاح األمة اإلسالمیة یقول مورو بیرجر في كتابھ و
   :"العالم العربي"
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سالم فلیدمر العرب لیدمروا بتدمیرھم لقد ثبت تاریخیًا أن قوة العرب تعني قوة اإل
   .اإلسالم

   :إنشاء دیكتاتوریات سیاسیة في العالم اإلسالمي :سابعًا

وھذه أیضًا تفسر لنا سر إحتواء القوى الغربیة لثورات الشعوب العربیة وتآمرھا على 
  لتحررإرادة ھذه الشعوب في اإلنفصال عن التبعیة والھیمنة التي ستقودھم إلى حقیقة ا

إذا أعطى  :كي، والخبیر بشؤون الباكستانسمیث األمری .ك .یقول المستشرق و
المسلمون الحریة في العالم اإلسالمي، وعاشوا في ظل أنظمة دیمقراطیة، فإن اإلسالم 
ینتصر في ھذه البالد، وبالدیكتاتوریات وحدھا یمكن الحیلولة بین الشعوب اإلسالمیة 

   .ودینھا

 ما حدث في كل دول الربیع العربي والتي تخلصت من األنظمة القمعیة وھذا فعًال
العمیلة للغرب وللمشروع الصھیوأمریكي ؛ فكل ھذه الدول في أول إنتخابات حرة لھا 

قوة المشروع اإلسالمي وحقیقة تفاعل اإلسالم مع أتباعھ وأن الحروب الكثیرة  بھا ظھر
  .عوب اإلسالمیة الحرةلم تؤثر فیھ وأن اإلسالم ھو إرادة الش

أن تنشئ في الحكومة األمریكیة  "سفر آسیا"وینصح رئیس تحریر مجلة تایم في كتابھ 
البالد اإلسالمیة دیكتاتوریات عسكریة للحیلولة دون عودة اإلسالم إلى السیطرة على 

ص  - جند اهللا( .األمة اإلسالمیة، وبالتالي االنتصار على الغرب وحضارتھ واستعماره
٢٩.(   

ولكن بعد ثورة  .لكنھم ال ینسوا أن یعطوا ھذه الشعوب فترات راحة حتى ال تتفجر
الخامس والعشرون من ینایر األمور إختلفت تمامًا وزاد وعي الشعب بأطماع الغرب 

وأطماع الفرس في بالدھم وفي خیرات بالدھم وفي إرادتھم الحرة في بالدھم .. 
الثائر من ثالث سنوات صفر الیدین خاسرًا لثورتھ المجیدة؛ بل  وھیھات أن یعود الشعب

سینفجر الشعب نتیجة القمع والظلم والغالء واإلفقار المتعمد وتقزیم دور مصر كل ھذا 
سیؤدي ال محالة لثورة كاسحة تقتلع الظلم من كل األجھزة التي تآمرت على ثورتھا من 

ھؤالء سیكونون ھدفًا ھامًا للثورة  قضاء وعسكر وداخلیة وإعالم ورجال أعمال كل
  ولعل ما یدلل على صدق ما أشرت إلیھ ھو قول وزیر أوربي المصریة العظیمة.
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إن الخطر ال یزال موجودًا في أفكار المقھورین  : ول ھانوتو وزیر خارجیة فرنسایقف
كر اإلسالمي الف( .الذین أتعبتھم النكبات التي أنزلناھا بھم، لكنھا لم تثبط من عزائھم

   ).١٩ -وصلتھ باالستعمار الغربي 

إبعاد المسلمین عن تحصیل القوة الصناعیة ومحاولة إبقائھم مستھلكین لسلع  :ثامنًا
   :الغرب

إن الخطر الحقیقي الذي  ١٩٥٢یقول أحد المسؤولین في وزارة الخارجیة الفرنسیة عام 
   :)ویتابع( ... سالميیھددنا تھدیدًا مباشرًا عنیفًا ھو الخطر اإل

فلنعط ھذا العالم ما یشاء، ولنقو في نفسھ عدم الرغبة في اإلنتاج الصناعي والفني ، 
فإذا عجزنا عن تحقیق ھذه الخطة، وتحرر العمالق من عقدة عجزه الفني والصناعي، 

ھمًا أصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات اإلسالمیة الضخمة، خطرًا دا
وھذا   ).٢٢ص -جند اهللا ( .ینتھي بھ الغرب ، وینتھي معھ دوره القیادي في العالم

الذي حدث بالفعل في مصر طوال خمسون عامًا ویزید من تقزیم متعمد لدور مصر 
التحتیة ألغلب الدول العربیة  یاتوتطور دویالت صغیرة بید أبنائھا المھرة فكل البن

أیادي مصریة دون أن تستفید مصر ذاتھا من قوة مواردھا قامت بشركات مصریة و
البشریة في إحداث نھضة حقیقیة تجعل مصر في مكانتھا الحقیقیة في مقدمة دول العالم 

  الحر.

سعیھم المستمر إلبعاد القادة المسلمین األقویاء عن استالم الحكم في دول العالم  :تاسعًا
   :اإلسالمي حتى ال ینھضوا باإلسالم

وھذا بالضبط الذي حدث مع الزعیم المصري الدكتور محمد مرسي أول رئیس مصري 
مدني منتخب بإرادة حرة من شعب مصر ؛ ومن قبل وصولھ للحكم حدثت أكبر وأخبث 

مؤآمرة في تاریخ اإلنتخابات الحرة على الزعیم القائد حازم أبو إسماعیل ومؤآمرة 
ھیونیة أمریكیة وتنفیذ من العسكریة إقصائھ من سباق الرئاسة في مصر بأوامر ص

  المصریة وخارجیتھا ولجنة إنتخابات متواطئة عن تعمد.

یقول المستشرق البریطاني مونتجومري وات في جریدة التایمز اللندنیة، في آذار من  -١
   :١٩٦٨عام 
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 إذا وجد القائد المناسب، الذي یتكلم الكالم المناسب عن اإلسالم، فإن من الممكن لھذا
الحلول  (.الدین أن یظھر كإحدى القوى السیاسیة العظمى في العالم مرة أخرى

  وھذا الكالم ینطبق تمامًا على القائد حازم أبو إسماعیل ).١١ص  -المستوردة 

إن الحركات اإلسالمیة تتطور عادة بصورة مذھلة، تدعو إلى الدھشة،  :ویقول جب -٢
بل أن یتبین المراقبون من أماراتھا ما یدعوھم إلى فھي تنفجر انفجارًا مفاجئًا ق

االسترابة في أمرھا، فالحركات اإلسالمیة ال ینقصھا إال وجود الزعامة، ال ینقصھا إال 
عن االتجاھات (، ٣٦٥ص -االتجاھات الحدیثة في اإلسالم ( .ظھور صالح الدین جدید

   )٢٠٦ص  - ٢ج )الوطنیة في األدب المعاصر

إن أخشى ما  " : ن رئیس وزراء إسرائیل السابققد سبق أن ذكرنا قول بن غوریوو -٣
   ."نخشاه أن یظھر في العالم العربي محمد جدید

   :كما ذكرنا قول ساالزار، دیكتاتور البرتغال السابق -٤

على  أیضًاوھذا الكالم ینطبق  .أخشى أن یظھر من بینھم رجل یوجھ خالفاتھم إلینا
  قائد حازم أبو إسماعیلال

   :إفساد المرأة، وإشاعة االنحراف الجنسي :عاشرًا

   :تقول المبشرة آن میلیغان -١

لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلیة البنات في القاھرة بنات آباؤھن باشاوات 
وبكوات، وال یوجد مكان آخر یمكن أن یجتمع فیھ مثل ھذا العدد من البنات المسلمات 

النفوذ المسیحى، وبالتالي لیس ھناك من طریق أقرب إلى تقویض حصن اإلسالم تحت 
   )٨٧ -التبشیر واالستعمار ( .من ھذه المدرسة

إنھم یعنون أنھم بإخراج المرأة المسلمة من دینھا یخرج الجیل الذي  ؟ماذا یعنون بذلك 
یة لجمیع قیم المجتمع تربیھ ویخرج معھا زوجھا وأخوھا أیضًا وتصبح أداة تدمیر قو

   .اإلسالمي الذي یحاولون تدمیره وإلغاء دوره الحضاري من العالم 

حكى قادم من الضفة الغربیة أن السلطات الصھیونیة تدعو الشباب العربي بحمالت  -٢
منظمة وھادئة إلى االختالط بالیھودیات وخصوصًا على شاطئ البحر وتتعمد الیھودیات 

إلى الزنا بھن، وأن السلطات الیھودیة تالحق جمیع الشباب الذین دعوة ھؤالء الشباب 
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یرفضون ھذه العروض، بحجة أنھم من المنتمین للحركات الفدائیة ، كما أنھا ال ُتدخل 
إلى الضفة الغربیة إال األفالم الجنسیة الخلیعة جدًا، وكذلك تفتح على مقربة من المعامل 

ب الفلسطینیون دورًا للدعارة مجانیة تقریبًا، كل ذلك الكبیرة التي یعمل فیھا العمال العر
من أجل تدمیر أخالق أولئك الشباب، لضمان عدم انضمامھم إلى حركات المقاومة في 

   .األرض المحتلة

یا ویح أعدائنا ما أقذرھم، إنھم یفرضون علینا أن نحقد علیھم حین یرقصون على ف
   .ا للكالبأشالئنا بعد أن یمزقوھا ویطحنوھا ویطعموھ

اذھبوا فأنتم " :لقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لقادة أعدائھ حین فتح مكة
   ...، وھم الذین ذبحوا أھلھ وأصحابھ "الطلقاء

وترك صالح الدین الصلیبیین في القدس بعد أن فتحھا دون أن یذبحھم كما ذبحوا أھلھ 
  وإخوانھ 

ھؤالء وما فعلوه بأمة اإلسالم من ذبح، ھل ستمكننا من العطف  إن أحقاد :لكننا نتساءل
   !؟؟علیھم مرة أخرى حین ننتصر 

والبد أن ننتصر، ألن اهللا قدر ھذا وانتھى، ھل سنبادلھم حقدًا بحقد، وذبحًا بذبح، ودمًا 
   !!؟؟بدم 

  

  

  

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

  

الفكریة التي قامت ألجل  األیدلوجیاتط ببعض التنویھ والتعریف المختصر البسی وأود 
وحرب الخلیج واحتالل نشرھا حروب طاحنة كالحربین العالمیتین األولى والثانیة 

  .. في الفصول اآلتیةونبدأ بتعریف أشھرھا أفغانستان 
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  الشیوعیة والنازیة -: لثالفصل الثا
  

ادة المال العالمیین ، من قبل مجموعة من س١٧٧٣تم تأسیس الشیوعیة الحدیثة عام 
(بارونات المال)، واستعملوھا منذئذ إلقامة دولة إلحادیة العقیدة تقوم علي الدكتاتوریة 

إذ یقول في  الیساري.. وقد بّین لینین ذلك بوضوح في كتابة "شیوعیة الجناح  الشاملة
  ".، بل ھي أداه للعمل إن نظریتنا لیست مذھبا عقائدیا:" منھ ٥٣الصفحة 

من أصل یھودي.. وقد طرد من ألمانیا  ) ألمانیًا١٨٨٣ – ١٨١٨رل ماركس (وكان كا
 ١٨٤٨لترا حتى اللجوء إلیھا.. وفي عام جثم فرنسا بسبب نشاطاتھ الثوریة، فمنحتھ إن

وقد اعترف أن مخطط تحویل العالم إلي اتحاد نشر ماركس "البیان الشیوعي".. 
  .عدیدةجمھوریات اشتراكیة سوفیتیة قد یستغرق قرونا 

) وھو ألماني أیضا، فقد كان أستاذا للتاریخ والعلوم ١٨٥٩ – ١٧٧٩أما كارل ریتر (
الجیوسیاسیة.. وقد جاء بنظریة معاكسة " للبیان الشیوعي"، ووضع مخططا أعلن فیھ 
أن باستطاعة العرق اآلري أن یسیطر علي أوربا ثم علي العالم أجمع بعد ذلك.. وقد 

ریین الملحدین مخطط ریتر، فأسسوا النازیة لتحقیق ھدف تبني عدد من الزعماء اآل
  .لي دولة إلحادیة تخضع لدكتاتوریتھم الشاملةإالسیطرة علي العالم وتحویلھ 

ویتفق زعماء كلتا المجموعتین اإللحادیتین علي سلطة الدولة، وعلي اعتبار رئیس 
  ألیھ اإلنسان.الدولة إلھا علي األرض، وھذا المعتقد یضع موضع التنفیذ فكرة ت

واكتملت القناعة لدي كارل ریتر بعد دراساتھ التاریخیة بأن حفنة من كبار المالیین 
العالمیین الذین ال یدینون بالوالء ألي بلد ولكنھم یتدخلون في قضایا جمیع البلدان، 

ماسونیة الشرق األكبر الحرة، بغرض استخدام حركة الثورة العالمیة  ١٧٧٣وا عام سأس
مطامحھم السریة.. وقد أعلن ریتر أن معظم ھؤالء المالیین العالمیین ـ إن لم لتحقیق 

من الیھود أو من أصل یھودّي، بصرف النظر ھما إذا كانوا یمارسون یكن كلھم ـ 
  .بالفعل طقوس الدین الیھودي
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وقد ناقش ریتر في رده علي البیان الشیوعي لكارل ماركس، األخطار التي ستنجم لو 
لھذه الحفنة من الرجال باالستمرار في السیطرة السیاسیة علي الشیوعیة  أذن العالم

ھا حسب مخططاتھم.. وأنھي ذلك بأن قدم إلي سادة الحرب اآلریین ھیالعالمیة وتوج
األلمان اقتراحات واقعیة وعملیة لمكافحة مؤامرة بارونات المال العالمیین، راسما لھم 

ھ وبعد أمده، ویستھدف بدوره السیطرة علي مخططا مقابال للمخطط األول في اتساع
  موارد العالم الطبیعیة لمصلحة العرق اآلري.

" كوسیلة لتحقیق أي االشتراكیة الوطنیةوأشار ریتر بتأسیس النازیة واستعمال الفاشیة "
مطامعھم بتخریب مخططات بارونات المال العالمیین وغزو العالم.. وأشار إلي قضیة 

ات المال العالمیین ینوون استعمال السامیة في كل األوجھ لتحقیق أخري، وھي أّن بارون
مخططاتھم، ولذا فعلي الزعماء اآلریین أن یستعملوا الال سامیة من كل وجوھھا لتمضي 

  قدما بالقضیة اآلریة.

  وتضمن مخطط كارل ریتر المقترحات التالیة:

تر علي أھمیة إقناع وشدد ری . إخضاع جمیع األقطار األوروبیة لسیطرة ألمانیا..١
الشعب األلماني بتفوقھ الجسماني والعقلي علي األجناس السامیة.. وكانت ھذه الفكرة 

ھي النواة التي بني حولھا رجال اإلعالم اآلري نظریة "العرق األلماني السید".. وكانت 
ذین ھذه النظریة ھي الوسیلة التي اتخذھا ھؤالء لمجابھة دعایات المالیین العالمیین، ال

كانوا یدعون أن الجنس السامي ھو شعب اهللا المختار، وأنھ ھو الذي اختارتھ العنایة 
  اإللھیة لیرث ھذه األرض.. وھكذا انقسم المالیین من البشر إلي معسكرین متجابھین.

تمنع أصحاب المصارف العالمیین من  . وأوصي كارل ریتر باتباع سیاسة مالیة معینة٢
لترا وفرنسا جألمانیا (مثلما سیطر ھؤالء علي اقتصادیات إن السیطرة علي اقتصادیات

  وأمیركا). 

، . وأوصي ریتر بإنشاء طابور خامس نازي لمجابھة التنظیمات الشیوعیة السریة٣
ھدفھ إقناع الطبقات العلیا والوسطي في البلدان التي تنوي ألمانیا إخضاعھا، بأن الفاشیة 

ة الشیوعیة، واستقبال الجیوش األلمانیة علي أنھا ھي الوسیلة الوحیدة المؤھلة لمجابھ
  الحامیة لتلك األقطار من الخطر الشیوعي.
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، لكي یتمكن الزعماء اآلریون من . وأوصي ریتر بتدمیر الشیوعیة تدمیرا كامال٤
  التوصل للسیطرة الكاملة علي القضایا واألمور العالمیة.

لكل من زعماء الكتلتین اإللحادیتین أن إن الصراع والتصمیم للسیطرة علي العالم، یتیح 
یحیكوا أخبث المؤامرات، وأن یرتكبوا كل أنواع الجرائم من االغتیال الفردي إلي 
  اإلبادة الجماعیة.. وھم یثیرون الحروب لمجرد إنھاك األمم التي ینوون إخضاعھا.

بأي شكل من  وتدل الدراسة المقارنة لألدیان، أن النازیة والشیوعیة ال تمكن مقارنتھما
األشكال بأي من األدیان التي تنادي باإلیمان باهللا العلّي القدیر.. وقد یسمح الزعماء 

الملحدون في البلدان المخضعة بممارسة األدیان التي تقوم علي تعالیم األیمان باهللا لفترة 
م من الوقت، ولكنھم ال یسمحون لرجال الدین بالعمل إال علي ھامش المجتمع.. ولذلك فھ

یمنعون رجال الدین من ممارسة أي نفوذ أو توجیھ للسلوك االجتماعي أو السیاسي 
ألبناء طوائفھم.. والھدف األبعد لكل من العقیدتین اإللحادیتین، ھو أن یمحوا من عقول 
البشر أیة معرفة بوجود اهللا أو بوجود الروح أو بالحیاة األخرى.. وھم یستخدمون لذلك 

وإذا ، كالقتل وبرامج غسل الدماغ المستمرة والتي تنفذ بإحكام.. ما أمكنھم من الوسائل
ما عرفنا ھذه الحقائق أدركنا تماما أن أي كالم عن تعایش سلمي بین المؤمنین 

  .والملحدین إما أن یكون ھراء مطلقا أو نوعا من الدعایة واإلعالم

تاریخ علي ضوء إن ابسط وسیلة لفھم ما یجري في عالمنا الحاضر ھو دراسة أحداث ال
ما ذكرناه.. ولقد قسم زعماء النورانیین العالم إلي معسكرین، واستعملوا الملكات 

والملوك والرھبان والفرسان، تماما كما یحدث في لعبة الشطرنج.. واستعملوا جماھیر 
الناس بیادق في اللعبة.. وتدفعھم سیاساتھم القاسیة التي ال تعرف الرحمة إلي اعتبار 

د أحجار یمكن التصرف بھا، فھم قد یضحون بقطعة كبیرة أو بملیون من الناس مجر
(كتاب  البیادق إذا كان یقربھم ولو خطوة إلي ھدفھم النھائي، السیطرة الطاغیة للشیطان.

  أحجار على رقعة الشطرنج)

ونقل عن لسان البروفیسور ریتر، أن المرحلة الحاضرة من المؤامرة انطلقت من 
باور (الشھیر بروتشیلد) والواقع في فرانكفورت بألمانیا، حیث مصرف آمشیل مایرو

اجتمع ثالثة عشر من كبار تجار الذھب والفضة، وقرروا أزالة كل الرؤوس المتوجة 
في أوروبا، وتدمیر كل الحكومات الموجودة، وإزالة كل األدیان المنّظمة، قبل أن 

ارد الطبیعیة والبشریة في العالم یباشروا في تأمین سلطتھم المطلقة علي الثروات والمو
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بأسره، ومن َثّم یقیمون حكم الشیطان الطغیاني.. وكان في مخططھم استعمال مبادئ 
  مادیة التاریخ للمضي في تنفیذ مشاریعھم.

وعندما یخامر أدني شك تلك القوي الخفیة، أن أحد آالتھم من الزعماء یعرف أكثر مما 
أجل ھذا ُدّبرت حوادث االغتیال الفردیة والكثیر من ینبغي، یأمرون بتصفیتھ فورا.. من 

الثورات والحروب التي أزھقت عشرات األرواح البشریة باإلضافة إلي المالیین من 
المشردین.. ومن العسیر علي أي قائد عسكري أن یأتي بتبریر لحادث إلقاء القنبلة 

ضة عین، ازاكي، حیث قتل مئة ألف شخص في غمجالذریة علي ھیروشیما أو نا
وأصیب ما یقرب من ضعف ھذا العدید بجراح خطیرة.. كانت القوات الیابانیة قد 

ھزمت، وكانت قضیة التسلیم مسألة ساعات أو أیام، ولم یكن ھناك أي داع لتنفیذ مثل 
ھذا العمل الجھنمّي.. والتعلیل المنطقي الوحید ھو أن القوي الخفیة قد قررت استعراض 

ن أسلحة الدمار، لتذكیر ستالین بما یمكن أن یحدث إذا ما تمادي ھذا السالح األحدث بی
في مطالبھ.. وھذا ھو العذر الوحید، وھو ال یشكل حتى مجّرد شبھ تبریر لھذه الجریمة 

  الشنعاء التي ارتكبت ضد اإلنسانیة.

إن  ولكن القنبلة الذریة والقنبلة الھیدروجینیة لم تعودا اآلن أشد األسلحة المدمرة فتكا.. 
غاز األعصاب الذي شرعت الكتلتان الشیوعیة والرأسمالیة بتجمیعھ في المخازن قادر 
علي مسح كل المخلوقات الحیة من علي وجھ األرض.. إن إفناء كل أثر للحیاة البشریة 
  في منطقة ما، أصبح اآلن یخضع للمتطلبات العسكریة واالقتصادیة التي تخدم أھدافھم.

ة بعد أیام قلیلة من استعمال الغاز، اجتیاز المناطق الملوثة دون وتستطیع القوات الغازی
مناطق أموات، بید أن األبنیة واآلالت تبقي سلیمة وقتھا ما خطر، وستكون ھذه المناطق 

  دون مساس.

كل ما تحتاج إلیھ قوي الشر لتنتصر ھو أن یمكث أنصار كتب أدمون بورك ذات مرة: "
  قیقة كبیرة تلك التي كتبھا بورك. ".. وإنھا لحالخیر بدون عمل ما

إن دراسة األدیان المقارنة، بالعالقة مع الظروف التي نخبرھا الیوم، تسلم الدارس غیر 
المتحیز إلي االستنتاج الذي یقول أن ھؤالء الذین یؤمنون باهللا والحیاة األخرى ینعمون 

لیأس األسود.. ولم یحدث بعقیدة قائمة علي الحب واألمل، أما اإللحاد فیقوم علي الحقد وا
، ١٨٤٦في التاریخ أن شھد العالم محاولة إلدخال العلمانیة إلى حیاتنا كما حدث سنة 

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

حینما أصر ھولیوك وبراد لو وأمثالھما علي رأیھم القائل إن اھتمامات اإلنسان یجب أن 
  تقتصر علي مصالحة الحیاتیة الحاضرة.

لقطیع من الرسل المزیفین وأشباه المسیح من ودعاة العلمانیة ھؤالء ھم السابقون لھذا ا
مثل كارل ماركس وكارل ریتر ولینین وستالین وھلتر وموسولیني.. لقد خدع ھؤالء 

المالیین من البشر باإلمارات والعجائب التي صنعوھا، كما خدعوا العدید من المسیحیین 
  المؤمنین الذین كان علیھم أن یكونوا أكثر فھما وإدراكا.

ي عصرنا الحاضر فھمنا المغزى من ھذا التنظیر الجھنمي وأن الغرب الصلیبي ولعلنا ف
والصھیونیة العالمیة ینفذونھ اآلن حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وخصوصًا في تعاملھم 

  مع الثورات العربیة مؤخرًا .

ولنا العبرة من التحالف الصھیوني األمریكي اإلماراتي السعودي الكویتي ألجھاض 
ربیع العربي وإفشالھ ولكٍل منھم ھدفھ فالصھاینة والصلیبیین  ھدفھم دائمًا محاربة ال

اإلسالم ومحاربة أي إرادة للنھضة في دولھ وأن اإلرادة الشعبیة المستقلة محرمة علیھم 
في دولھم .. وفي دول الخلیج خشیة من تصدیر الثورة ونجاحھا فیستیقظ الخلیجیون من 

فتكون  لدعارة ویھددوا عروش أمرائھم وسادتھم الملوك والحكامسكرة النفط والمال وا
النھایات الحتمیة لألمبراطوریات الصغیرة التي كونوھا كٌال في إمارتھ أو دویلتھ أو 

  .سلطنتھ

وحتمًا ستستفیق الشعوب وتبین لھا الحقائق وأنھم لیسوا مجرد أنعام وبھائم ھمھم المأكل 
عوب الحرة في دولھم ھو إرادتھم التي ال تكون والملبس والمشرب بل مطلب كل الش

  وفق مصالح غیرھم ونابعة منھم تاریخیًا وفكریًا.

أما من تمادوا في الغي والسقوط في مستنقع الخزي والقذارة والدناءة ولو على حساب 
دینھم وأوطانھم بل وحتى شعوبھم ، مثل اإلمارات العربیة المتحدة التي رضیت بأن 

دبي تنافس عواصم الخنا والدعارة في بلوغ  ألمم وأحطھم فأصبحتتكون من أراذل ا
أصبحت عاصمة الدعارة في العالم ، حتى أنھ في  حتىلتنافس في امنزلة اإلنحطاط 

إحتفالیة الكفر والشرك باهللا (الكریسماس) وصلت اإلمارات إلى المرتبة األولى في 
  والتطور یا أمراء الخنا ؟!! میزان مبیعات الخمور والمسكرات ، فھل ھذه ھي النھضة

  أم أنكم قد بعتم دینكم وآخرتكم في سبیل أن تكونوا خدامًا لمجون الغرب ؟!!
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بل بلغ السقوط مداه عندما تمول دولة اإلمارات كل العملیات المسلحة في العالم التي 
تحارب اإلسالم وإقامة شرع اهللا.. فمولت ومنحت الصلیبیون الصرب المالیین ، 

لحملة الفرنسیة على مسلمي مالي وتمبكتو بل وشاركت في قمع المطالبین ومولت ا
بشرع اهللا ھناك ، ومؤخرًا مولت اإلمارات الحمالت النصرانیة البربریة للقضاء على 

المسلمین في دولة أفریقیا الوسطى .. فحدثوني یا أھل اإلمارات ما ھو دین أمرائكم 
  وحكامكم بالطبط ؟!!

دینكم وكف أذى أمرائكم عن تمویل أي حرب على اإلسالم في أي وأین أنتم من نصرة 
  دولة ؟!!

ن ویحرقوا ویذبحوا ویعتقلوا وتنتھك أعراض الناس ووكیف رضیتم أن یقتل المصری
  ؟وبتحریض أمرائكم ومباركتھمبتمویل منكم 

ال  حكامكم على المسلمین في شتى البقاع أنھ أنذركم إن لم تتوبوا إلى اهللا وتتصدوا لتجبر
محالة سیصیبكم تسونامي التغییر بل وتسونامي التطھیر ألنھ لم یظھر قوٌم الفاحشة 

وشاعت فیھم وتفشت إال وأصابتھم الزالزل واألوبئة والطواعین التي لم تكن في 
أسالفھم .. فارتقبوا إنا مرتقبون ویومھا لن نبكي علیكم ألنكم لھذا العذاب مستحقون ، 

  وال یظلم ربك أحدا

نخدعوا بزیف أمرائكم القائلین لكم أن العرب یكرھون لكم التطور أو أنھم حاقدون وال ت
  علیكم ، أو لھم أطماع في أموالكم !!

ال واهللا ذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء وأنتم أوتیتم المال ولم تحسنوا إنفاقھ في مرضات 
تدبرتم كتاب اهللا اهللا فاستعملكم الشیطان في إنفاقھ في كل ما یبعدكم عن دینكم ، ولو 

لعلمتم أن قلة المال بالء واختبار وزیادة المال أیضًا بالء واختبار ، وال یستوي أبدًا من 
استعمل المال ألرضاء ربھ وإقامة شعائر دینھ فھو یقرض اهللا القرض الحسن ، ال 

 من أنفق المال على معاداة دین اهللا ومحاربة المسلمین بھذا المال في كلبیستوي أبدًا 
مكان أراد أھلھ إقامة ال إلھ إال اهللا محمدًا رسول اهللا كما سبق وبینت وكذلك ینفقون 

األموال على السھرات والدعارات والخمور والحفالت والراقصات والمغنیین والمغنیات 
الحفاة العراة رعاة ، أنسیتم أنھ قد تحقق فیكم قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ( 

  !!! ) البنیان الشاة یتطاولون في

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

  

*********************  
  الدیمقراطیة بوابة التنصیر -: رابعالفصل ال

  

وكسیة ، لم ذثإن الكنیسة الصلیبیة على كافة مذاھبھا البروتستانتیة والكاثولیكیة واألر
تكن غائبة عن األحداث ، فكما كانت الحمالت الصلیبیة على المسلمین تحشد من 

سة وتنطلق من الكنیسة ، فھي الیوم كذلك إال أنھا من وراء الكنیسة وتدعم من الكنی
( التبشیري ) الذي یزعم رفض الحروب التنصیريالكوالیس حتى ال تشوه وجھھا 

  والدمار تحت أي مبرر .

إننا ومھما طال بنا الزمن فلن ننسى إطالق الكنیسة قدیمًا للحروب الصلیبیة على 
األندلس ، ولن ننسى موقف الكنیسة  اإلسالم ، ولن ننسى محاكم التفتیش في

األرثذوكسیة بدعم حرب االتحاد السوفیتي على أفغانستان ، وإن كان السوفییت في ذاك 
الوقت ال یعترفون باألدیان ، إال أن الكنیسة لعبت دورًا في التقارب معھم على دماء 

ذوكسیة من المسلمین ، وجاءت اإلبادة الصربیة لمسلمي البوسنة فلعبت الكنیسة األر
ألف متطوع  ٧٠لیونان دورًا كبیرًا في ھذه الجرائم البشعة ، وجندت امقرھا في 

للمشاركة في اإلبادة الجماعیة للمسلمین ، وكذلك فعلت في حرب الشیشان األولى وتفعل 
  في حرب الشیشان الثانیة .

  : المؤامرة لم تتوّقف لحظة

  قد حدث في نصف القرن الماضي! من الجلّي أّن معظم المخططات المذكورة أعالهو

، ٢٠٠١سبتمبر  ١١وحّتى اآلن ما زلنا نرى مراحل المؤامرة تترى، خاصة بعد أحداث 
  وما تالھا من غزو أفغانستان والعراق!

  ولنَر بعض األصابع الخفیة في غزو العراق:

  كتب (عبد العزیز آل محمود) رئیس تحریر (الجزیرة نت):
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تقلة كال من إدارة الرئیس (بوش) ورئیس الوزراء "ھاجمت وسائل اإلعالم المس
البریطاني (توني بلیر) بسبب الكذب الذي استخدم لتبریر الحرب على العراق، 

وخصوصا االدعاءات بخصوص امتالك بغداد ألسلحة الدمار الشامل التي قیل إن 
الرئیس العراقي السابق یستطیع أن ینشرھا خالل خمسة وأربعین دقیقة من إصدار 

  أوامره، ولم تجد قوات االحتالل أیا من تلك األسلحة المزعومة أو حتى وسائل إنتاجھا!

لقد خرجت تلك األكاذیب من خلیة أنشأھا الیھود في وسط اإلدارة االمیركیة، أسموھا 
مكتب المخططات الخاصة، ھذا المكتب یدیره (إبرام شالسكي) بعدد ال یتعدى العشرین 

، الذین یجمعون كل المعلومات ثم یحللونھا، ویضیفون علیھا شخصا من الیھود الصھاینة
ما یریدون من معلومات أو یشوھونھا، ثم توضع على مكاتب صناع القرار في البیت 
األبیض والبنتاجون ووزارة الخارجیة وإدارة األمن القومّي.. وما قضیة شراء العراق 

امسفیلد ورئیس الوزراء للیورانیوم من أفریقیا التي رددھا بوش ووزیر دفاعھ ر
البریطاني توني بلیر، والتي بسببھا استقال رئیس المخابرات االمیركیة، سوى لعبة من 

  أالعیب ذلك المكتب.

األمریكیة مقاال للكاتب روبرت درایفوس، ذكر فیھ أن  the nation نشرت صحیفة
الخاصة  رئیس الوزراء اإلسرائیلي شارون قد انشأ مكتبا موازیا لمكتب المخططات

األمریكي، وعلى اتصال مباشر بھ.. وقد نقل الكاتب عن سفیر أمریكي سابق على صلة 
وثیقة بالمخابرات االمیركیة، قولھ إن ھناك معلومات تصل عن طریق المعارضة 

الخارج، من ضمنھا المجلس الوطني العراقي الذي یرأسھ احمد جلبي، الذي  العراقیة في
لعراقي سیرحب بھم ترحیب المحررین وبأید مفتوحة!!.. أكد لألمریكیین إن الشعب ا

وبسبب اقتناع وزیر الدفاع األمریكي بما قالھ الجلبي، خالف قادتھ العسكریین الذین 
كانوا یشّكون فیما یقولھ ذلك المعارض، ولھذا السبب طلب القادة العسكریین المزید من 

  عسكریون األمریكیین لم تكن كافیة!القوات لحفظ األمن في المدن العراقیة، الن أعداد ال

ومن ضمن المعلومات المغلوطة التي تصل إلى مكتب المخططات الخاصة، تلك التي 
یرسلھا مكتب رئیس الوزراء اإلسرائیلي شارون، الذي كان یدبلج تقاریر مكتوبة باللغة 

 اإلنكلیزیة إلى شالسكي مباشرة.. وإحدى تلك الرسائل كانت تتھم العراق بمحاولة
  الحصول على الیورانیوم من النیجر.
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بدأت أعین بعض المراقبین الغربیین تتفتح على معرفة كمیة الكذب التي كانت تصل إلى 
رؤسائھم.. ھذا الكذب الذي یصل مباشرة من إسرائیل أو یحّرف من قبل جماعة 

شالسكي.. وحتى المناصرین للمشروع الصھیوني بدأوا یتخوفون من سیطرة الیھود 
  مفاصل صناعة القرار في بیوت الحكم االمیركیة واألوروبیة.. وقد یكون ھناكعلى 

من بدأ یكتب منتقدا تصرف الیھود وسوء أخالقھم، كما فعل الرئیس األمریكي األسبق 
بكل ما یملك، ثم أساؤوا معاملتھ بطریقة فجة وقحة.. وقد یكتشف  ترومان الذي دعمھم

رقعة شطرنج یحركھما یھودي ال یتمنى لھما وال بوش وبلیر أنھما كانا أحجارا على 
  لشعبیھما وال للعالم الخیر!

  

ومما ذكره األستاذ : على بن نایف الشحود في (موسوعة المذاھب الفكریة المعاصرة) 
  قولھ : 

ولم تكن الكنیسة البروتستانتیة أقل شرًا من األرثذوكسیة فھي التي دفعت عصابة البیت 
وحتى یومنا مـ ١٩٧٣_ھـ ١٣٩٣بیة على اإلسالم منذ عام األسود إلى شن حرب صلی

ھذا ، ساندتھا الكنیسة الكاثولیكیة من الفتیكان في شن ھذه الحروب وإشعال العالم 
بحروب تفسح المجال أمام بعثات التنصیر ( التبشیر ) لتنطلق في أرجاء المعمورة ، 

ربًا صلیبیة تبدأ بأفغانستان ولن ننسى یوم أن سمع بابا الفتیكان بوش الحقیر یعلنھا ح
، لیقوم بزیارات مكوكیة لجمیع الدول المجاورة ألفغانستان  الھالكفھب ذلك العجوز 

لیحشد التأیید لھذه الحرب الصلیبیة ، ومن أجلھا قدم التنازالت للكنیسة األرثذوكسیة التي 
ذوكس ، وقدم طالبت باالعتذار منھ للحروب التي شنتھا الكنیسة الكاثولیكیة ضد األرث

التنازالت واعتذر لیدخل الدول الواقعة تحت رعایة الكنیسة األرثذوكسیة ، فقام 
بالزیارات قبل العدوان على أفغانستان وزار جمیع دول آسیا الوسطى ودول بحر قزوین 

لحشد الدعم للحرب ، وكان الرئیس الكزاخستاني نزار بییف معارضًا للمشاركة في 
أثناء زیارة البابا أنھ على استعداد للمشاركة مع الوالیات المتحدة  الحرب ، إال أنھ تعھد

إن الكلمات ال تفي دعمًا للوالیات المتحدة في حربھا ضد مطلقًا و بكل ما تریده وقال ( 
اإلرھاب ، بل إننا سنبرھن ذلك بالعمل ونحن على استعداد لتقدیم أي عمل تریده 

ت بجھود الكنیسة ، وبالتأكید أن ھناك مواقفًا ) ، ھذه المواقف جاءالوالیات المتحدة 
أخرى اتخذت من جراء جھود الكنائس الثالث لدعم ھذه الحرب ، ولذا فإننا نالحظ 
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الحضور الكبیر للكنیسة بعد كل حرب وفي خلفیة كل قضیة ، وما ھذا إال مكافأة 
  لجھودھا في دعم ھذه الحرب الصلیبیة .

األمریكیة وكیل وزارة الخارجیة األمریكیة  وفي حرب العراق أرسلت إدارة الشر
لشئون الحد من التسلح واألمم(جون بولتون) إلى الفاتیكان لبحث الجھود اإلنسانیة بعد 

الحرب والوضع في الشرق األوسط بصفة عامة ، وقد اجتمع مع األسقف ( جان لویس 
ن لدعم الجھود توران ) وزیر خارجیة الفاتیكان ، وبحثا ما یمكن أن تقدمھ الفاتیكا

فردًا  ٦٥٠اإلنسانیة، وبالطبع فإن أصغر دولة في العالم والتي ال یزید عدد سكانھا عن 
على كیلو متر مربع ، ومزیانیتھا الضئیلة التي تعاني عجزًا  ٤٤٠ومساحتھا ال تتعدى 

كن ، ال یمكن أن تقدم شیئًا مادیًا للصلیبیین على العراق ، ولالدوام لوال دعم الكنائس لھا
ملیون  ٩٠٠الفاتیكان یمكن أن یقدم شیئًا مھمًا ، فالكنیسة الكاثولیكیة یتبعھا ما یزید على 

نصراني ، وھذا مكمن تأثیر الفاتیكان وحاجة أمریكا لھا في دعم حربھا الصلیبیة ، وقد 
  أخذت الكنیسة دورھا في دفع ھذه الحرب من الناحیة المعنویة والروحیة .

، على رأسھا  األلمانیة أن بعثات تبشیریة تتھیأ للذھاب إلى العراق وذكرت وكالة األنباء
جماعة ( فرانكلین جراھام ) الذي یعتبر واحدًا من أكثر رجال الدین النصارى تأثیرًا في 

الوالیات المتحدة ، وتعرف جمعیتھ باسم ( سامارتن بیرس ) ، وصرح جراھام بأن 
ونة و اإلغاثیة األمریكیة الموجودة في جماعتھ التنصیریة على اتصال بھیئات المع

عمان باألردن لتسھیل مھامھا وعملھا في العراق ، ومن ھذه الجمعیات ( كاریتس 
جوردن ) والتي تعمل في العاصمة األردنیة ، وال یخفي جراھام أبدًا حقده على اإلسالم 

دینًا في ل ( ، وسبق أن صرح في بدایة الحرب على أفغانستان أنھ یرى اإلسالم بأنھ یمث
من فّجر ) ، وقال بعد ضربات سبتمبر بساعات قبل أن یتضح لھ أي دلیل ( منتھى الشر

) ، وسبق أن ھذه المباني لیسوا لوثریین وال منھجیین إصالحیین ، وإنما ھم مسلمون 
قدم جروج بوش الشكر لوالد فرانكلین وھو القس بیلي جراھام على تبنیھ القیم المسیحیة 

ل عشر سنوات تقریبًا ، وبعد ھذا الشكر حظي بیلي وابنھ فرانكلین بصالت الخالصة قب
وطیدة مع إدراة بوش ، وفرانكلین ھو الذي تال االبتھاالت الصلیبیة عندما نصب بوش 

رئیسًا للوالیات المتحدة ، تأكیدًا إلكرامھ وقربھ من إدارة الشر في البیت األسود ، ولھذا 
ح جراھام امتیازات التنصیر في العراق ، وھو الیوم یتأھب القرب من إدارة الشر فقد من

لمد أنشطتھ التنصیریة إلى العراق ، وأفاد بأنھ أرسل العدید من الممثلین الكنیسیین 
  المسلحین باألناجیل واألغذیة لمساندة العراقیین في معاناتھم الحالیة .
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ي بالد العراق ، بل ولم یقتصر األمر على جماعة جراھام الصلیبیة في نشر الشر ف
تعدى األمر إلى منظمات صلیبیة أخرى مثل الكنیسة ( المعمدانیة الجنوبیة ) التي تعتبر 

أكبر كنیسة بروتستانتیة أمریكیة، والتي ساندت الغزو الصلیبي على العراق بكل قوة، 
ة ( وأعلنت ھذه الكنیسة أنھا على استعداد للعمل في العراق ، وقال المتحدث باسم الكنیس

بعیدًا عن تقدیم العون المادي للشعب العراقي فإن القضیة المعمدانیة الجنوبیة ) ( 
  ) . األساسیة ھي الوصول إلى الحریة الحقیقیة مع یسوع المسیح

وبدأت الجماعات التنصیریة في اتخاذ الخطوات العملیة التنصیریة في العراق كما ھو 
ألشوریین النصارى في العراق والذین یناھز الیوم ، إال أن ا إلى الحال في أفغانستان

ألف نسمة یعدون كرأس جسر لھذه المنظمات التنصیریة للنزول في  ٤٠٠عددھم 
العراق ونشر شرھا وإضالل العباد ، وأعلنت أنھا ستتخذ من األردن وشمال العراق 

  مراكزًا لھا .

، أن الكنیسة  يالمومن المعلوم لدى جمیع الدارسین ألسالیب التنصیر في العالم اإلس
  تقسم حملتھا التنصیریة إلى مرحلتین ، 

تركز فیھا على إخراج الناس من اإلسالم ، وفسخھم من األخالق وإلغاء  األولى :
الشعور بأي انتماء للدین ، ونشر الدعارة والفساد بجمیع أشكالھ ، وبعد ھذه المرحلة 

  یعیش المسلم مرحلة بھیمیة وخواء روحي ، 

التي تتمكن فیھا المنظمات التنصیریة أن تؤثر علیھ بجھود أسھل  حلة الثانیة :لتبدأ المر
من التأثیر على مسلم ملتزم بدینھ ، وتأكیدًا لھذه المرحلیة الخبیثة یقول رئیس المبشرین 

م في مؤتمر القدس لجمیع القساوسة الذین ١٩٣٥ھـ ١٣٥٤القس ( زویمر ) عام 
بتكم دول المسیحیة للقیام بھا في البالد المحمدیة ، إن مھمة التبشیر التي ندحضروا ( 

لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة ، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریمًا ، وإنما 
مھمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم لیصبح مخلوقًا ال صلة تربطھ باألخالق التي 

ذا طلیعة الفتح االستعماري تعتمد علیھ األمم في حیاتھا ، وبھذا تكونوا أنتم بعملكم ھ
أخرجوا أبناء المسلمین من اإلسالم وال تدخلوھم ) وأضاف (  في الممالك اإلسالمیة

المسیحیة فإن ھذا تشریفًا لھم ، بل اجعلوھم إن عملوا عملوا للشھوة ، وإن جمعوا 
المال فلھا ، وإن صرفوه فللشھوة ، فإذا أصبحوا بال دین وال مبادئ وال أخالق 

(اإلسالم  ) وقال كما في كتابنكم أن تسیطروا علیھم وتقودوھم إلى حیث شئتم بإمكا
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إن الغایة التي نرمي إلیھا إخراج المسلمین من اإلسالم لیكون في وجھ التغریب ) ( 
أحدھم إما ملحدًا أو مضطربًا في دینھ ، وعندھا ال یكون مسلمًا لھ عقیدة یدین بھا ، 

أتمنى أال أموت حتى .. ) وكان یقول ( سالم إال االسم وعندھا ال یكون للمسلم من اإل
أرى لنا مقرًا في مكة والمدینة ، وإذا لم یؤذن لنا بدخولھما فال أقل من أن أرى لنا 

لن تقف جھودنا في تنصیر المسلمین حتى یرتفع ) وھو الذي قال (  مقرًا في جدة
م ١٩٧٨ھـ ١٣٩٨ي عام ) وف الصلیب في سماء مكة ، ویقام قداس األحد في المدینة

تم إنشاء مركز القس زویمر لتنصیر مسلمي العالم في والیة كلورادو األمریكیة ، وال 
 كانزال ھذا المركز یعد من أقوى المراكز نشاطًا وانتشارًا في العالم اإلسالمي ، وحتمًا 
  لھ في العراق صولة وجولة فما أقربھا من مكة والمدینة لیتحقق حلم القس زویمر .

ومما سبق یتبین أن التنصیر الیمكن أن ینطلق في بلد إسالمي حتى یطلق حمالت سابقة 
لھ إلشاعة الفاحشة والفساد كتمھید لمسیرتھ الضالة ، وأعظم أسالیبھم ھو الجنس وإفساد 

المرأة وفرض المناھج الدراسیة المنحرفة التي تعادي أو تتجاھل اإلسالم على أقل 
، كما ھو الحال الیوم في أفغانستان حیث تضاعف إنتاج  أحوالھا ، ونشر المخدرات

المخدرات آالف األضعاف بعد دخول الصلیبیین لھا ، وأذنوا ببیع الخمور علنًا في 
المدن ، وتم فتح مالھي الرقص ومن آخر تلك المالھي الملھى اإلیرلندي للمشروبات 

یة خبیثة ، وبدأت أمریكا الكحولیة في كابل ، كما أقرت مناھج دراسیة علمانیة رأسمال
الحرص على إبراز دور المرأة البغي األفغانیة لتكون مثاًال تقتدي بھ الفتاة األفغانیة ، 

عبر منظمات إنسانیة وسیاسیة وتعلیمیة أفغانیة بھدف  اتوبدأ الترویج للفاسدات األفغانی
نیة من مراحل الحصول على أكبر قدر من الفساد في أقل زمن ممكن ، لتبدأ المرحلة الثا

  التنصیر الخبیث .

، فالفساد واإلفساد سیاسة أو أندونیسیاولذا فلن تكون العراق أحسن حاًال من أفغانستان 
أمریكیة تدعمھا الحكومة بكل قوة ، تقف الكنیسة وراءھا دعمًا وإسنادًا ، وقبل أسبوع 

ألف دوالر  ٧٠٠ملیون و ٩منحت الوكالة األمریكیة للتنمیة ( یوسید ) عقدًا بقیمة 
لمنظمة أمریكیة خیریة للعمل على توفیر االستقرار االجتماعي والسیاسي في العراق 
بعد انتھاء الحرب ، فنعجب أن أمریكا ال تتمتع باالستقرار االجتماعي وھي أكثر دول 

  العالم إجرامًا وفسادًا ، ورغم ذلك تزعم أنھا ستمنح اآلخرین االستقرار االجتماعي .

ى اإلفساد في العراق فإن منظمة ( أر تي أي ) الخیریة ستقوم بمساعدة ودعمًا لخط
العراقیین في تعریفھم بكیفیة التعاون مع حكومة االحتالل ، وتحسین الوضع االجتماعي 
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والمدني في العراق ، كما ستقوم المنظمة بتزوید الشعب العراقي وخصوصًا النساء 
وقالت المنظمة بأنھا ستنطلق من أربعة  بفرص للمساھمة في صنع القرارات العامة ،

محاور أولھا إنشاء نظام تعلیمي في العراق یكفل الحریة للجمیع ، وتقدیر االحتیاجات 
  األساسیة للعراق وتعزیز الصحة العامة ومكافحة األمراض .

وإذا كانت تركیا العلمانیة رفضت طلبًا لفتح بیت دعارة لخدمة القوات األمریكیة في 
تركیا في محافظة ماردین ، بحسب ما ذكرت وكالة األناضول لألنباء قبل  جنوب شرق

بدء العدوان على العراق ، وكان الطلب المقدم لفتح بیت الدعارة لخدمة القوات 
األمریكیة التي تخطط إلقامة قاعدة للدعم اللوجیستي في ماردین ، ولم یكن الطلب 

ب من القاعدة ، فإذا كانت القوات خاصًا بالقاعدة بل ھو عام لجمیع الناس بالقر
األمریكیة أرادت فتح بیوت دعارة عامة في ماردین قبل أن تنشئ قاعدة بھا ، فكیف 

سیكون الحال إذا نزلت في العراق وأصبحت ھي الحاكم فیھا ، وماذا سیكون دور 
عصابات الجنس والجریمة المنظمة والتي ستدفعھا الكنائس للنزول في أرض العراق 

  دھا بكافة السبل ، لتمھد الطریق لھا للبدء بالتنصیر .وإفسا

والذي سیدفع عصابات الجنس والجریمة المنظمة لیست الكنیسة وحدھا ، بل إن 
الحكومة األمریكیة ستكون الراعیة األولى لذلك ، فھو أحد أھدافھا الرئیسة للسیطرة 

یكیة وتورط على بالد المسلمین ، ورأینا كیف شاركت عصابات الجریمة األمر
مسئولون أمریكیون في عملیة نھب العراق ، والقوات األمریكیة لم تحم إال وزارة 

  البترول فقط فھذا ما جاءت من أجلھ وھو الذي یحتاج إلى حمایة .

أن واشنطن تعاقدت مع  :واألعظم من ذلك ما ذكرت صحیفة ( األوبزیرفر ) البریطانیة 
علنت على موقعھا في اإلنترنت أنھا بحاجة إلى شركة (دینكوربس) األمریكیة ، التي أ

موظفین بمھارات وبخبرات سابقة للمشاركة في إعادة تأسیس جھاز شرطة لحفظ األمن 
وإدارة السجون في العراق واإلشراف علیھا ، وذكرت الصحیفة بأن ھذه الشركة 

المتحدة تورطت في فضائح أخالقیة مشینة ارتكبھا موظفو الشركة الذین وظفتھم األمم 
كقوة شرطة دولیة لحفظ األمن في البوسنة ، وكانت ( كاثرین بولكوفاك ) وھي شرطیة 

أمریكیة تم استخدامھا من قبل الشركة من فرعھا في لندن للعمل ضمن قوة البولیس 
الدولیة التابعة لألمم المتحدة في البوسنة ، اكتشفت تورط بعض موظفي الشركة العاملین 

تحدة في البوسنة في المتاجرة بالفتیات بیعًا وشراء وتصدیرًا ومن ضمن قوة األمم الم
بینھن طفالت قاصرات ، وتقول الشرطیة ( كاثرین ) عندما بدأت بجمع شھادات ضحایا 
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المتاجرة بالجنس صار واضحًا لدي أن عددًا كبیرًا من ضباط األمم المتحدة من مختلف 
ألمر ، وشركة (دینكوربس ) ھي الجنسیات ومن بینھم بریطانیون متورطون في ا

الشركة التي یتبعھا كل ھؤالء الضباط والجنود الذین ظھرت أعمالھم المشینة ، وكانت 
شرطي ، وكشفت ٢٠٠٠األمم المتحدة متعاقدة مع ھذه الشركة بتزویدھا بأكثر من 

الشرطیة األمریكیة عن أفالم فیدیو كان قد صورھا بعض الموظفین لعملیات اغتصاب 
ت في البوسنة ، وكشفت الشرطیة أن بعض األمریكیین كانوا یتقاضون ما مقداره مسلما

دوالر ثمنًا للفتاة الواحدة ، وقد كشفت التحقیقات الفردیة بأن الشركة على علم  ١٠٠٠
وتواطؤ بھذه األعمال اإلجرامیة التي یستحیل جھلھا بھا لضخامة حجمھا ، والیوم 

ا یمكن أن تصنع في العراق ؟ ، وما ھي أسالیبھا جاءت ھذه الشركة إلى العراق وماذ
اإلجرامیة الجدیدة ؟ فمن المفترض على كل عراقي أن یأخذ بثأر أخواتھ البوسنویات 

  من أفراد ھذه الشركة ومنشأتھا ، فضًال عن رفضھا وحربھا منعًا لفسادھا .

وابة العراق إن الھدف الكنسي لنشر اإلضالل العقدي ( التنصیر ) بین المسلمین عبر ب
، لیس باألمر الذي یمكن تجاھلھ من قبل جمیع الكنائس أو الدول والقواعد الخلیجیة

الصلیبیة على حد سواء ، فھذه فرصة لن تعوض بالنسبة لھم ، وستمنع جمیع المنظمات 
اإلسالمیة من الدخول أو أنھا ستضایق ، و لن یھنأ لھم بال حتى یستغلوا فرصة العراق 

امل وبكل الطرق ، وأول دروب التنصیر نشر اإلجرام والجنس والفساد االستغالل الك
  كما دعاھم لذلك زویمر لعنھ اهللا .

  الخطر الیھودي :  الحرب و

، ولن یفّوت ھذه ھو منتشر في كثیر من البلدانوأما الضالل الیھودي فلیس ببعید 
ة ضمن حدود ما الفرصة الذھبیة التي فتحت أمامھ ، فكیف إذا كانت أرض العراق داخل

یسمونھ بإسرائیل الكبرى ، وكیف إذا كان تلمودھم ینص على ضرورة دخولھم أرض 
العراق وتدمیرھا والسیطرة علیھا ، منعًا لظھور ( بختنصر ) الجدید الذي سیسبي 

  الیھود ویدمر دولتھم .

وقد أعلنت وكالة قدس برس أن حاخامات الیھود أفتوا بعد انھیار حكومة صدام بأن 
لعراق جزء من (أرض إسرائیل الكبرى)، وناشدوا الیھود بالصالة شكرًا هللا على تدمیر ا

إن على مملكة بابل المجرمة ، وقال الحاخام ( نحمیا ھوري ) أحد مصدري الفتوى ( 
الجنود الیھود في القوات األمریكیة والبریطانیة في العراق تالوة ھذه الصالة عندما 
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عسكري آخر على شواطئ نھر الفرات ، ألن كل قطعة أرض یقیمون أیة خیمة أو بناء 
غرب نھر الفرات ھي جزء من أرض إسرائیل الكبرى ، ولذا یجب تالوة ھذه الصالة 

) ، ولھذا السبب تم إطالق اسم تحریر التي تبین تخلیص ھذه األرض وتحریرھا 
یقلق العراق على ھذا العدوان، فتحریر أرض إسرائیل الكبرى ھو الھاجس الذي 

اإلدارتین األمریكیة والصھیونیة ، ولم یكن تحریر الشعب العراقي ھو الھاجس ، 
فالشعب العراقي قتل بالقصف ، ودمر بلده بالنھب وال زال یعاني اإلجرام والفوضى ، 

وتنھب ثرواتھ وال یسمح لھ بالتصرف في مصیره وال ببالده ، فكیف یقال بأن ھذه 
حریر حقًا ولكن ألرض إسرائیل الكبرى كما نصت حرب تحریر للشعب ، إنھا حرب ت

  الفتوى على ذلك .

مبارك أنت والصالة التي حثت علیھا الفتوى لكل من یشاھد ( بابل ) أو یبني بھا تقول ( 
) ھذا الدعاء یبین حقیقة الحرب بأنھا تدمیر  ربنا ملك العالم ، ألنك دمرت بابل المجرمة

  . لبابل وتحریر ألرض إسرائیل الكبرى

واالھتمام بتحریر أرض إسرائیل الكبرى لم یكن على مستوى الحاخامات فقط ، بل ھو 
على أعلى المستویات السیاسیة للیھود، فقد أرسل شارون األسبوع الماضي كما قالت 

صحیفة ( معاریف ) رسالة للیھود في العراق تمنى لھم االحتفال بعید الفصح الیھودي 
آمل أن تتمكنوا من االحتفال بعید الفصح المقبل في (  العام القادم في القدس فقال

العام المقبل في ) واستشھد شارون بالعبارة الیھودیة التقلیدیة التي تقول (  أورشلیم
) والتي یختم بھا الیھود عشاء عید الفصح الذي یحتفلون فیھ بذكرى ھجرتھم  أورشلیم

فقط ، بعد أن كان عددھم یقدر  شخصًا ٤٠من مصر ، ویقدر عدد یھود العراق حالیًا بـ 
م ، إال أن شارون اھتم بھذا العدد لیس ١٩٤٨ھـ ١٣٦٧بمائة ألف كما یزعمون عام 

ألجلھم فقط ولكن ألجل أرض العراق ، وقالت صحیفة ( معاریف ) الیھودیة بأن 
 مراسلین إیطالیین التقیا بالجالیة الیھودیة في بغداد ونقال لھم رسالة من شارون بمناسبة

نحن وصلنا إلى جیل عید الفصح حیث ردت الجالیة الیھودیة على رسالتھ بقولھم ( 
  ) . متقدم وعاصمة إسرائیل ستبقى لنا حلمًا

ولم یترك الیھود المشاركة البدنیة في ھذا العدوان من منطلق دیني ، فھم قد شاركوا 
إال أنھم عجزوا  بكافة أنواع الدعم العسكري واالستخباراتي واللوجیستي لألمریكیین ،

عن االمتناع عن المشاركة بأنفسھم ضمن الجیش األمریكي رغم طلب أمریكا لھم بعدم 
جندي یھودي كانوا  ٢٠٠٠التدخل ، وقد أعلنت القناة العاشرة في التلفزیون الیھودي أن 
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من بین العسكریین األمریكیین الذي قصفوا المدن العراقیة ، ونقلت القناة مظاھر الفرح 
رور التي أبداھا الجنود الیھود وقالوا بأنھم سعداء ألنھم یحیون ھذا العید في القصر والس

  الجمھوري ببغداد .

ویبقى الھاجس األمني للیھود ھو الدافع الدیني األول الذي یفرض علیھم تحركھم على 
كافة المستویات، قالت صحیفة (ھأرتس) بأن الرئیس بوش وكبار المسئولین في 

أوضحوا خالل الشھور الماضیة أن الحكومة الجدیدة في العراق لن  واشنطن ولندن
تشكل تھدیدًا لدول الجوار بما في ذلك إسرائیل ، وھذه المنحة یعدھا الیھود ثاني أكبر 
منحة یمنحھا الصلیبیون لھم بعد أن أعلنوا تحریر وتدمیر أرض بابل المجرمة التي 

  نادوا بالصالة ألجل ھذه المنحة .

  ب لألصولیة اإلسالمیة :حرب الغر

أما على مستوى المحاوالت ( الصھیوصلیبیة ) المستمیتة لوأد ما أطلقوا علیھ اإلسالم 
األصولي أو اإلرھاب اإلسالمي في المنطقة ، فحدث عنھ وال حرج ، وقد ذكرنا أن أحد 

أن ھذا أوجھ الدافع العقدي لشن ھذا العدوان على العراق ھو ھذا الدافع ، إال أننا نقول ب
الھدف لن یكون ضعیف الحضور أبدًا على الساحة العراقیة بل إنھ سیطرح بقوة أكثر 

  مما سبق .

إن األصولیة اإلسالمیة ھي أكبر خطر یواجھ قال ( حاییم ) رئیس دولة الیھود األسبق ( 
) ، ھذه ھي  العالم ، وإن إسرائیل تحمي قیم الغرب من الصحوة اإلسالمیة

صھیوصلیبیة ) في العالم اإلسالمي ، والجمیع یتفاعل مع ھذا الطرح االستراتیجیة ( ال
بكل ما تعني الكلمة من تفاعل ، ومن یرصد تصریحات قادة الیھود والصلیب یشاھد 

المبالغة في طرح ھذا الخطر ، ورجوعًا ملحوظًا منھم لكتبھم للتوجھ لدفع ھذا الخطر 
  اإلسالمي .

ب السناتور الدیمقراطي ( جوزف لیبرمان ) وفي تصریح لشبكة ( سي بي إس ) أعر
م عن قلقھ من احتمال قیام نظام ٢٠٠٤وھو أحد المرشحین للرئاسة األمریكیة عام 

ال نود أن نرى األمور تتجھ إلى قیام نظام دیني في إسالمي في العراق ، وقال ( 
تزاید في ) ، ولم یكن ھذا الصلیبي منفردًا بالتحذیر من التیار اإلسالمي الم العراق

العراق ، بل إن الصلیبیین على المستوى السیاسي والعسكري واإلعالمي كلھم ینادون 
بأن أھم مطلب لتشكیل الحكومة العراقیة أال تأخذ الطابع الدیني ، ومنع فتح المجال فیھا 
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لإلسالمیین لبسط نفوذھم ، وأعرب المحللون عن خوفھم من تأخیر تنصیب حكومة 
ن التأخیر سیعزز من نمو التیار اإلسالمي األصولي الذي یرفض عراقیة منتخبة ، أل

التواجد األجنبي برمتھ تحت أي مبرر كان ، ویسعى األمریكیون للتأكد من إغالق ھذا 
الباب على اإلسالمیین ، ویقصدون باإلسالمیین السنة في العراق فقط ، ألن العمید ( 

قدم شكر حكومتھ قبل سقوط قطر فینس بروكس ) المتحدث باسم الجیش األمریكي من 
بغداد بیومین إلى علماء الدین الشیعة لتعاونھم مع القوات األمریكیة والبریطانیة 

للدخول إلى مدن الجنوب ، فلیس المقصود بالخطر اإلسالمي إال السنة ، ألن الرافضة 
 اققد تعایشوا مع الصلیبیین وقدموا مساعداتھم وینادون بإقامة حكم علماني في العر

.  

 ولم تنبع حرب الصلیبیین لإلسالمیین من فراغ ، بل ھي عقیدة أخبر اهللا عنھا بقولھ
ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند (  تعالى :

وال یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم ) وقال (  أنفسھم من بعد ما تبین لھم الحق
) وقال (  ولن ترضى عنك الیھود وال النصارى حتى تتبع ملتھمل ( ) وقا إن استطاعوا

كیف وإن یظھروا علیكم ال یرقبوا فیكم إال وال ذمة یرضونكم بأفواھھم وتأبى قلوبھم 
یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال یألونكم خباال ) وقال (  وأكثرھم فاسقون

فواھھم وما تخفي صدورھم أكبر قد بینا لكم اآلیات ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أ
) ، ھذا العداء نابع من معتقد أكد اهللا لنا بآیات كثیرة وجوده في قلوب إن كنتم تعقلون 

الیھود والنصارى ضدنا ، فمھما زعموا عدم وجوده فھم كاذبون ، حتى على المستوى 
  عقدیة خبیثة . العسكري والسیاسي تجد أن ھذا العداء متأصل بسبب خلفیات

وكثیر من الكتاب الذین یزعمون الحیاد والموضوعیة ال یمكن أبدًا أن یتمالكوا أنفسھم 
في مقاالتھم دون ظھور شيء مما في صدورھم من العداء ( كتومس فریدمان ) ، و 

(ھنغتون ) وغیرھما ، وخذ على سبیل المثال ( برنارد لویس ) الذي ألف أكثر من مائة 
كتاب وموسوعة وبحث أكادیمي خالل مسیرتھ الثقافیة والتعلیمیة ، وھو مؤلف ما بین 

من بعد أحداث سبتمبر تحول إلى مروج للدعایة التي تخدم أھداف إدارة الشر في البیت 
األسود في حشد الرأي العام ضد اإلسالم والمسلمین ، والتسویغ للحملة الصلیبیة التي 

اتب ھو الذي ألھم (ھنغتون) موضوع صراع تقودھا أمریكا ضد المسلمین، وھذا الك
الحضارات فقد أخذ(ھنغتون) األطروحة من مقال ( برنارد لویس ) ( جذور السخط 

ھـ ١٤١١اإلسالمي ) والتي نشرتھا مجلة ( األتالنتیك مونثلي ) في ربیع الثاني من عام 
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لة ( م ، وكانت ھذه المقالة ھي بدایة مقالة ( ھنغتون ) التي نشرھا في مج١٩٩٠
الفورین أفیرز ) األمریكیة والتي حولھا فیما بعد إلى كتاب سماه ( صراع الحضارات 

  وإعادة تشكیل النظام العالمي ).

وفي المقال المذكور ( لبرنارد لویس ) فقد تھجم على الدین اإلسالمي واعتبر لویس 
جزًء من  نفخ روح الكراھیة والعنف بین أتباعھ ، ومن سوء حظنا فإناإلسالم أنھ ( 

العالم اإلسالمي ال یزل یرزح تحت وطأة ھذا المیراث ، ومن سوء حظنا كذلك أن 
غالبیة ھذه الكراھیة والعنف موجھة ضدنا في الغرب وضد میراثنا الیھودي 

  ) . المسیحي، وضد حاضرنا الراھن وضد امتدادھما العالمي

ادًا إلى عقائدھم الخبیثة وھذه ھي صیغة الطرح الثقافي الغربي من جمیع المثقفین استن
التي أخبر اهللا عنھا ، وھذا الطرح شكل حشدًا نفسیًا لدى العالم الغربي ، عرفھ الخبراء 

االستراتیجیون بالخطر اإلسالمي على الحضارة الغربیة ، حتى نتج عنھ دعوة لشن 
 حرب صلیبیة طویلة األجل وافقھا العالم الصلیبي دون تحفظ ورعتھا الكنیسة ، فأخذ
النظامي العالمي الجدید طابع التعالیم الصلیبیة فظھرت المصطلحات الصلیبیة مثل ( 
حرب بین الخیر والشر ، ومحور الشر ، والعدالة المطلقة ، وحرب بین الحضارة 

) ،  والبربریة ، وتفویض الرب لشن ھذه الحرب ، وحرب صلیبیة طویلة األجل
ب على اختالف مستویاتھم ، كل ھذا یؤكد ومصطلحات دینیة استخدمھا كافة قادة الصلی

عزمھم على محاولة اجتثاث األصولیة اإلسالمیة ، ودعمًا مطلقًا إلسرائیل التي تعتبر 
نفسھا الخط األول في مواجھة ھذا الخطر كما صرح الرئیس الیھودي السابق ، وھناك 

لھا ، بشكل كثیر من المثقفین الذي یحشدون العالم الصلیبي لھذه الحرب بكافة أشكا
واضح ودون تخفي ، مثل ( دانیال بایس ) القریب من اإلدارة األمریكیة ، وھو صاحب 
األفكار الیمینیة المتطرفة ، والداعي للشفافیة في حروب أمریكا ضد اإلسالم لكسب تأیید 

العالم المتحضر بكافة طبقاتھ ، ومن الكتاب أیضًا الذین اشتھرت كتاباتھم الیمینیة 
ینادي فیھ بالتمھید دونالد رامسفیلد وزیر الدفاع الحالي ، والذي طرح بحثًا المتطرفة 

لمعركة ھرمجدون ، بمحرقة نوویة یموت فیھا ثلث العالم ، وشبھ رامسفیلد المنظمات 
التولیتاریة باإلسالم الرادیكالي األقرب فكریًا إلى حركات مثل الشیوعیة والفاشیة منھ 

م یعد ھناك مواربة وال حیاء من إعالن شيء مما في إلى الدیانة التقلیدیة ، فل
  . صدورھم وما تخفي صدورھم أكبر

  اإلسالم من بني جلدتھ : على حربال
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أتحدث في ھذا الجزء بشدید األسف أن اإلحتالل الصلیبي لم یترك بالدنا حتى إتخذ لھ 
ادیة العفنة تشربوا من أفكارھم اإللح ویتكلمون بألسنتنا أتباع وأذناب من بني جلدتنا

وساعدھم اإلحتالل الصلیبي على تكوین كیانات وجمعیات وھیئات وأحزاب تقتطف 
ثمار التضلیل السابق بیانھ بالكامل حتى تجد اآلن من یقول لك : (أنا مسلم علماني) و 

(أنا مسلم لیبرالي) و (أنا مسلم یساري) و (أنا مسلم إشتراكي) فھل جھل ھؤالء األذناب 
فكار الداعیة إلى اإللحاد واإلنسالخ من الدین أم جھلوا شعائر دینھم حقیقة ھذه األ

وشرائعھ حتى سقطوا في ھذا الضالل العظیم والذي سیوردھم المھالك إن لم یتوبوا إلى 
  اهللا خالقھم وإلیھ یرجعون.

وبمقابل ھذه الدعوة ( الصھیوصلیبیة ) الخبیثة التي تنادي في كل محفل ، وفي كل 
كل كتاب تنادي باجتثاث اإلسالم من جذوره ، وتغریب األمة اإلسالمیة  مناسبة ، وفي

وعلمنتھا على جمیع المجاالت ، الدینیة والتعلیمیة و اإلعالمیة واالقتصادیة والسیاسیة 
والعسكریة والثقافیة ، بالمقابل نجد أن األمة اإلسالمیة إال ما رحم ربك بكافة شرائحھا 

الحق ، وأسود الوغى ، ودعاة الھدى ، فمن صدع  أول ما تحارب وتخذل ، علماء
بالحق فسھام أبناء اإلسالم تقتلھ قبل سھام الصلیب ، ومن بذل نفسھ في میادین النزال 

نالت منھ ألسنة كثیر من المسلمین قبل أن تنال منھ سیوف الكفر ، ومن دعا للھدى 
على أشدھا ، تفوق  كسرت أجنحتھ من بني جلدتھ قبل أن یشتد عوده ، حرب من الداخل

الحرب من الخارج ، ولو أن أھل الحق في األمة سلموا من بني الجلدة لعظمت نكایتھم 
  في العدو .

  الخّراصون الحداثیون:

إنَّ المرء حین یفتح الِحَوار مع غیر الُمسِلمیَن، في إطار َتَباُدل وَتَداُول المعرفة 
الِعْلمیَّة ال التَّربویَّة، واستیعابھا ِبَشْكل َحِذر  والِخْبرات، إنَّما یسعى إلى إدراِك الَمَناِھج

وَفِطن، ال االبتالع التَّام دون التَّمییز بین الصَّالح والطَّاِلح، التي اْرَتَكزْت علیھا الُبلدان 
الُمَتَقدِّمة في ِبناء َحَضارتھا وَمْجِدھا، أمَّا التَّربیة والثَّقافة فیستمدھا ِمن دیِنھ، وُتَراِثھ، 

الُعْرِف السَّائد، الذي ال َیْصطدُم ِباْلِقَیم الحضاریَّة اإلسالمیَّة ِلُمْجَتمِعھ، وبذلَك یصبح و
الھدُف ِمَن التالقح الفكري ھو: إدراُك الَحَضاراِت اإلنسانیَّة ِفي ُعْمِقھا الَمْعرِفي، ولیس 

  الُوُلوغ في ِفْكرھا التَّربوي، وَفْلسفتھا الحیاتیَّة.
إلیطالي: "ِلُكلِّ شخٍص حقیقتھ الخاصَّة بھ"؛ لكن ما ُیالَحُظ بالنِّسبة لھؤالِء یقول الَمَثل ا

الَحَداِثییَن الرَّادیكالییَن، أنَّھم َیْسَعْوَن إلى االْنِسالخ ِمن ُھِویَّتھم، وابتالِع كلِّ ما ھو قاِدم 
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لكنَّھ  -ْصراني رغم أنَّھ َن - مَن الضفَّة النَّصرانیَّة، ویعجبني قول ُجبران خلیل ُجْبران 
َشخََّص أزمة ھؤالِء في ِعبارات جمیلة َرْقَراَقة ِبَقولھ: "َقلَّد الغرُب الشَّرَق، بحیُث مضغ، 

وَحوََّل الصَّاِلح مما اقتبسھ إلى كیانھ، أمَّا الشرُق فإنَّھ الیوم ُیَقلِّد الغرَب، فیتناول ما 
كیانھ؛ بل إنَّھ على الَعْكس ُیَحوِّل كیانھ إلى یطبخھ الَغْربیوَن وَیْبتلعھ، دون أن ُیَحوَِّلھ إلى 

  ِكیاٍن غربي، فیبدو أْشبھ ِبَشْیخ َھَرٍم، َفَقَد َأْضَراسھ، ِبِطْفل ال أضراس لھ".
والتَّجربة الیابانیَّة مثال صاِرخ وساِطع ُألْنموذٍج، استطاع في َظْرٍف َوجیٍز أن یخرَج ِمن 

َقدُّم، دون َمْحو ثقافتھ، وإرثھ العتیق الَوَثِني الُبوِذي؛ بل ِرْبقة التََّخلُّف إلى بریِق إشعاع التَّ
أعجب ِمَن الَحَداثییَن العْلمانییَن في ُبلداننا العربیَّة واإلسالمیَّة، الذین َلْم یستِفیدوا ِمن ھذا 

یَن، الِعْمالق اآلسیوي، ِبَسْعیھم إلى تقلیِد الَغْرب اَألْسود، ِبَتاریخھ الُمَتَسلِّط على المسلم
َحْذو الُقذَّة ِبالُقذَّة، ِبَطْمس ُھویتھ الدِّینیَّة، ھا ھنا نترك المجال للفیلسوف الفرنسي 

"برترانرد راسل"، الذي استفاَد ِمن ھذا الّنموذج الذي باَت ُیَؤرِّق الرَّأي العام الغربي، 
  نھا ُمَتَخلِّفة ثقافیا".یقول: "كانِت الیابان دولة ُمَتَخلِّفة اقِتصادیا، ولم تكْن تشعر أبًدا أ

ومما یحز في النَّفس إقبال بني علمان على االصطیاِد في الماء الَعِكر، من استیراِد ثقافة 
اآلخر الَمْمُسوخة، من إعالٍم ماِجٍن، ولباٍس عاٍر فاِضٍح، وفوَضى أخالقیَّة، وَتَشتُّت 

راحوا ینزعون الثیاب، ومجانبة ُأَسري، ومناھج منحلة، زعموا أنَّ التََّقدُّم في الُعْري، ف
الِعْلم وآلیاتھ التي ھي أساس َنْھضة الُبلدان، ما لم َتَتعارض مع المبادئ األساسیَّة السَّامیة 

  لإلسالم.
 یقول الشاعر العربي:

  ِبالُقُشور اْسَتَعاُضوا اللُّبِّ وَعِن       ِبالُفُجور   َلِكْن  الَغْرِبيَّ   َقلَُّدوا
ْولى َكما قال أحد دعاة ھذا العصر: "فالواِجب أن نأخَذ الحقَّ ِمن كلِّ لھذا؛ كان مَن األََََ

الذي قال:  -رحمھ اهللا  -شخص، وأن َنَتَجنََّب الباطل مھما كان قائُلھ"، وقبلھ ابن رشد 
"إنا ألفینا لمن َتَقدََّمنا مَن األمم السَّالفة َنَظًرا في الَمْوُجودات، واعتباًرا لھا ِبحسب ما 

َضْتھ شرائط الُبرھان، أن َنْنُظَر في الذي قاُلوه من ذلك، وما أثبتوه في ُكُتبھم، فما كان اْقَت
منھا ُمواِفًقا للَحقِّ قبلناه منھم، وُسررنا بھ، وَشْكرناھم علیھ، وما كان غیر ُموافٍق للَحقِّ 

  َنبَّْھنا علیھ".
  لتَّالیة:وُخالصة القول: فالِفْكر الَحَداثي ُیَركِّز على النَُّقط ا

وِمن َثمَّ القرآن الكریم، وَتَجاُوز ما یسمونھ "ُسلطة  إعالن الَقِطیعة التَّامَّة مع الدِّین: 
أي  -النَّص، أو التَّاریخانیَّة"، والتَّأكید على النَّص بأنَّھ یجب أن ُیْقَرأ في ِسَیاِقھ التاریخي 

ة في البیئة اإلسالمیَّة، التَّفِكیكیَّة، وُظُھور مذاھب غربیَّ -النَّص الشَّرعي ِبَطِبیعة الحال 
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  ماتیة، التَّاریخانیة.جمائیة، البراجالھیرمونیطیقا، التَّوفیقیَّة، الدو
والتَّْضییق الشَّدید، والَمْكر،  :التََّمرُّد الصَّارخ على الِقَیم، والثََّواِبت الِفْكریَّة، واَألْخالقیَّة 

بالدِّین، تارًة ِبَحْمل ِشعار الُقرآنیَّة بالتَّشكیك في السُّنَّة،  والتَّْمِویھ المدید ِبُكل ما لھ ِصلة
كما نجد عند "محمد عابد الجابري"، و"محمد صبحي منصور"، أو في كلیھما مًعا: 

"القرآن، السنة"، مع َزِعیم التَّشكیك "طھ حسین"، ثم بعده "نصر حامد أبو زید"، 
على أعقابھا من ِقَبل ورثة األنبیاء ِبَحقائق  و"حسن حنفي"، القاِئمة مفتوحة ما لم ُتَردَّ

  داِمغة، وأِدلَّة ُمْفِحَمة وقاِطعة، تبطل َمَزاعمھم، وَتْنِفي تأویالتھم وَتْحریفاتھم.
ِبُكل ما فیھ ِمن إنجازاٍت َمْعرفیٍَّة،  :-الغرب  -الدَّعوة إلى االْقِتداء باَألْسیاد البیض  

ت اجتماعیَّة: األسرة الُمَفكََّكة، انتشار اللواط والسُّحاق، وظواھر ِإْلَحاِدیَّة، وَتَمزُّقا
  والعالقات الُمَحرََّمة.

سبحان  - وِمن َثمَّ إْقَصاء دور الُعلماء  :الدَّعوة إلى َفْسح مجال االجتھاد الشَّرعي للجمیع
با حنیفة؛ ِإْذ َمرَّ ھل ُیریُدون أن تكوَن أمَُّتَنا ُثلًَّة مَن الغلمان بال ُرؤوس؟ ویرحم اُهللا أ -اهللا 

على جماعٍة َیَتَفقَُّھوَن، فقال: َأَلُھم رأٌس؟ قالوا: ال، قال: إًذا ال ُیفلحون أبًدا؛ أخرجھ 
  ).٧٩٠الخطیب في "الَفِقیھ والُمَتفقھ" (

  إذ یقول: -رحمھ اهللا  -وهللا َدرُّ القاضي عبدالوھاب بن علي الماِلكي 

  الرََّكاَیا ِمَن  الِبَحاُر اْسَتَقِت ِإَذا      ٍءاْرِتَوا ِإَلى الِعَطاُش َیِصُل َمَتى
  الزََّواَیا ِفي اَألَكاِبُر َجَلَس ِإَذا       ُمَراٍد   َعْن   اَألَصاِغَر  َیْثِني وَمْن
  الرَّزَیا  ِإْحَدى ِمْن الرَُّفَعاِء  َعَلى      َیْوًما الُوَضَعاُء    َیَتَرفَُّع    وِإْن
  الَمَناَیا ُمَنادَمُة    َطاَبْت    َفَقْد         َألَعاِليَوا اَألَساِفُل  اْسَتَوِت  ِإَذا
وُخالصة القول: إنَّ َمن ُیمعن النََّظر في زماننا ھذا، یرى أنَّ الَحَداثییَن المادِّییَن  

  العْلمانییَن یسلكون اتِّجاھیِن، ال ثاِلَث لھما:
دھم على َمَزابل الَحَضارة أن یسیروا َسْیر البلھاء الُمْترفین، الذین ینتھي بھم َقْص إمَّا

  الغربیَّة، وما أْنَتَجھ ِمن إباحیَّة وَفَساٍد.
إلى قراءة  -دون تمحیص ومرجعیَّة  -أن تدفع بھم دراستھم الغربیَّة، والبحث فیھا  وإمَّا

طَّْعن التَّاریخ الَعَقدي قراءًة خاِطئة، فیلبسون قبعات ُمَزْرَكشة بألواِن العْلمانیَّة اِإلْلحادیَّة؛ ِلل
  صلى اهللا علیھ وسلم. -في دیننا، وِبَسبِّ َنِبینا 

لكن لألسف، أصبحوا مثل الُغَراب الذي أراد تقلید الَحَمامة، ال ھو أتقن ِمْشَیَتھا، وال ھو 
  حافظ على ِمْشیتھ، وال حول وال قوة إال باهللا.
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ي ؟ إنھ ال ھذا العداء ألھل الحق على المستوى الشعبي ، فكیف بھ على المستوى الرسم
یقل أبدًا عن عداء الیھود والنصارى وال مثقال ذره ، بل إنھ یزید في كثیر من األحیان 

بمئات المراحل على عداء األمة من الیھود والنصارى ، وما نكایة الحكومات بأبناء 
األمة بخافیة على كل ذي عقل ، ولھذه الحكومات سدنة وأحبار ورھبان ، یسحرون 

خیل لھم بأن حبال السلطان تسعى ، ولن یحلفوا إال بعزة فرعون إنا أعین المسلمین لی
لنحن الغالبون ، ولكن لكل طاغیة موسى ولكل سحر ثعبان تأكلھ ، ولھذا فقد فرض 

فراعنة األمة قیودھم على أبنائھا ، بأال یقولوا الحق وال یسمعوا الحق وال یعملوا بالحق 
كم إال ما أرى وما أھدیكم إال سبیل الرشاد ، ، وساروا على قاعدة أبیھم فرعون ما أری

وكل مصلح صادق ناصح لألمة ، فال یقول فرعون عنھ إال إني أخاف أن یبدل دینكم أو 
  أن یظھر في األرض الفساد .

وكلما زاد النفوذ ( الصھیوصلیبي ) في المنطقة ، فإنھ یزید معھ السعار الرسمي من قبل 
رغباتھم ، فھل كان أحد یصدق أن یأتي على  الحكومات ضد ما ھو إسالمي وخارج

األمة زمان یكون أكثر المعتقلین في السجون ھم أھل الجھاد والدین ؟ ، أكان أحد یصدق 
أن یكون الجھاد جریمة تضرب الحكومات على ممارسھا بید من حدید ؟ ، ھل كان أحد 

إحصائیة بسیطة  یتصور أن یصل الحد بالحكومات إلى تسلیم أبنائھا للصلیبیین ؟ ، إن
لمن ھم في سجون الدول اإلسالمیة ، یتبین أن العدو األول لھذه الحكومات ھو الجھاد 

والمجاھدین ، وأن كل صادع بالحق ال یخاف في اهللا لومة الئم ، یفرض علیھ الحصار 
ھذا منھجًا متبعًا ، وما أفعال عبد الناصر  إنأو یعتقل أو یشرد أو یسلم للصلیبیین ، 

من الحكام في أبناء األمة بخافیة على أحد  موغیرھات ومبارك ومؤخرًا السیسي والساد
، وھلك جمال وجاء في األمة ألف شر غیر جمال ، والیوم زاد شر جمال العصر بكافة 

أشكالھم ومسمیاتھم عندما رأوا الصلیب زمجر علیھم ، سارعوا لخطب وده وأحسنھم 
ألم ) وبعضھم حالھ كما أخبر اهللا عنھم بقولھ (  نخشى أن تصیبنا دائرةحاًال من یقول ( 

تر إلى الذین نافقوا یقولون إلخوانھم الذین كفروا من أھل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن 
) فیا حسرة  معكم وال نطیع فیكم أحدا أبدًا وإن قوتلتم لننصرنكم واهللا یشھد إنھم لكاذبون

  أكفرھا .شرھا و وساد وحكم على ھذه األمة التي تولى فیھا

وھذه الحكومات تعھدت للحلف ( الصھیوصلیبي ) بأن تعمل بكل جھودھا على دعم 
الحملة الصلیبیة بما تستطیع وماال تستطیع ، ورأینا ھذا في أفغانستان وفي العراق ، 

وسنراه في غیرھما من الدول حتى یأتي الدور على الجمیع ، وتعھدت ھذه الحكومات 
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كیة في تغریب األمة بحذافیرھا لمسخ اإلسالم وتغریبھ ، أن تطبق التعلیمات األمری
وتفریغھ من جوھره ، وقطعت ھذه الحكومات على نفسھا العھد والوعد والمیثاق أال 
یظھر في األمة صوت صدق ونصح إال أخمدتھ ، وأن تجبر أحبارھا ورھبانھا أال 

حبار والرھبان بھذا یقولوا إال الباطل إلضالل األمة وتمكین الصلیب منھا ، وشعر األ
التوجھ فسارعوا من غیر أمر بقول الباطل والتزلف إلى الطاغوت ، والبكاء على ما 
أصاب راعیة العدالة والحق زعموا ، من ثلة متعجلة مارقة من الدین دمرت مبانیھا 

وقتلت أبریاءھا ، وتوالت دعوات التسامح والتقریب والتفاھم مع قتلة األمة من 
عجب أنھ كلما زاد قتلھم لنا زادت معھ دعوة البعض لعقد حوارات الصلیبیین ، ون

التقریب والتسامح والتعایش ، بدًال من زیادة التحریض بقتلھم وقتالھم ردًا على أفعالھم 
  في األمة التي لن یوقفھا إال الجھاد والنكایة بھم ، كما صحت بذلك النصوص .

مز مھما كان خادمًا لھا ، إذا ما قرر وفي األیام القادمة لن تتسامح الدول مع أي ر
التحلیق خارج سربھا وتعدى الخطوط الحمراء التي ستكون أكثر وضوحًا في األیام 

القادمة ، وسیكون مصیره كمصیر مفتى روسیا ( طلعت تاج الدین ) الذي دعا مع بدایة 
روسیا  العدوان على العراق للجھاد ضد أمریكا ، فأعلن المجلس اإلسالمي لإلفتاء في

حرمانھ من العمل الرسمي في المنظمات اإلسالمیة الروسیة ، وحرمانھ من إمامة 
الصالة بالمسلمین بشكل رسمي ، وعدم شرعیة الفتوى التي كان قد أصدرھا ضد 
أمریكا ، كما جرد المجلس تاج الدین من منصبھ الذي كان یشغلھ كمفت لروسیا ، 

اللجنة القانونیة التابعة لمجلس مفتي روسیا  وذكرت وكالة ( إنتر فاكس ) الروسیة أن
قالت في بیان لھا ( إن الدعوة العاطفیة للجھاد التي تصدر عن مسئول دیني في مكانة 
طلعت تاج الدین ال یمكن اعتبارھا خطأ جزئیًا ، بل كبیرة عظمى كان من الممكن أن 

، نعم ھذا ھو  تجلب المآسي لمالیین البشر وتدخل روسیا في حرب عالمیة ثالثة )
العقاب المرتقب لكل من خرج على النص المكتوب لھ ، ورغم خدمة تاج الدین للحكومة 

ملیون مسلم في روسیا ، ومساندتھ للحملة الروسیة ضد إخواننا  ٢٢الروسیة وتخدیره لـ 
في الشیشان التي قال عنھا بأنھا حرب ضد عصابات اإلجرام ولیست حربًا ضد اإلسالم 

ف الحكومة الروسیة لفرض وحدة أراضیھا بالقوة ، وھو الذي یقف بكل ،وشد من موق
قوة خلف أحمد قادریوف مفتي الشیشان الذي ارتد عن دینھ وناصر حملة الروس على 

الشیشان لیعین رئیسًا للحكومة الشیشانیة الموالیة للروس ، وتاج الدین ھو مھندس 
ن یحضر باستمرار لقاءات الكنیسة التقارب بین اإلسالم والنصرانیة في روسیا ، وكا

الروسیة ضمن برامج تقارب األدیان في الدولة ، فمھما تكن مواقف الشخص مع الدولة 
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ومساندتھ لھا ، إال أنھا لن تتسامح معھ أبدًا إذا قال ماال ترید ، ولن تكون الدول 
موسكو اإلسالمیة أحسن من روسیا ، ولن یكون رھبانھا أعز علیھا من تاج الدین على 

، واألیام القادمة ستشھد بطشًا بكل من قال ماال یریده السلطان ، وقد شاھدنا المسارعة 
فیما یریده السلطان دون أمر منھ ، ألن لبیبھم باإلشارة یفھم ، وربما تطرح األمم 

المتحدة في األیام القادمة قرارًا جدیدًا في المنطقة بعد قرار النفط مقابل الغذاء الخاص 
ق ، لیكون الفتوى مقابل الغذاء !!! ، وسیجد القرار من یلتزم بھ حرفیًا وال حول بالعرا

  وال قوة إال باهللا .

ویبدو أن دواوین التفتیش قد انتقلت إلى بقاع العالم اإلسالمي، لیسلطھا حكام مجرمون 
فقد ذكر لي شاھد عیان بعض أنواع التعذیب التي كانت تنفذ في  .فجرة على شعوبھم

بعد یوم من التعذیب  :ة من العلماء المجاھدین فقالالبلدان اإلسالمیة ضد مجموعأحد 
 ..الشدید ساقنا الزبانیة بالسیاط إلى زنزاناتنا، وأمرنا الجالدون أن نستعد لیوم آخر شدید
صباح الیوم التالي أمرنا الجالدون أن نخرج فورًا، كنا نستجمع كل قوتنا في أقدامنا 

   .ًا من السیاط التي كانت تنزل علینا من حرس كان عددھم أكبر مناالواھنة ھرب

وأخیرًا أوقفونا في سھل صحراوي، تحت أشعة الشمس الالھبة، حول كومٍة من الفحم 
خشبیة تستند إلى ثالثة  الجیري، كان یعمل الحرس جاھدین إلشعالھ، وقرب النار مصلبة

رت، فجأة سمعنا شتائم تأتي من بعید، اشتعلت كومة الفحم الحجري حتى احم .أرجل
جاوید خان "التفتنا فوجدنا خمسة من الحرس یقودون شابًا عرفھ بعضنا، كان اسمھ 

   .أحد علماء ذلك البلد "إمامي

امتأل األفق بنباح كالب مجنونة، رأینا عشرة من الحرس یقودون كلبین، یبلغ ارتفاع كل 
   .أنھما قد حرما من الطعام منذ یومینواحد منھما مترًا، علمنا بعد ذلك 

   .وعیونھ مغمضة بحزام سمیك ..اقترب الحرس بالشاب جاوید من كومة النار الحمراء 

أكثر من مائة سجین، ومعنا أكثر من مائة وخمسین من الحرس، معھم  ..كنا نتفرج 
اس، أجلسوه على فجأة اقترب من الشاب جاوید عشرة من الحر .البنادق والرشاشات

األرض، ووضعوا في حضنھ مثلثًا خشبیًا، ربطوه إلیھ ربطًا محكمًا، بحیث یبقى قاعدًا، 
ال یستطیع أن یتمدد، ثم حملوه جمیعًا، وأجلسوه على الجمر األحمر، فصرخ صرخة 

   .ھائلة، ثم أغمى علیھ
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وعمت رائحة شواء  ..كانوا یصرخون متألمین  ..سقط منا أكثر من نصفنا مغمى علیھم 
لكنني لم أصب  .لحم جاوید المنطقة كلھا، ومن حسن حظي أنني بكیت بكاء مرًا

   .ألرى بقیة القصة التي ھي أفظع من أولھا ..باإلغماء 

ُحمل الشاب، وفكت قیوده وھو غائب عن وعیھ، وصلب على المصلبة الخشبیة، وربط 
ین الجائعین، وفكوا القیود عن أفواھھما، وتركوھما بھا بإحكام، واقترب الجالدون بالكلب

بدأت أشعر باالنھیار، وجننت عندما سمعت صرخة  .یأكالن لحم ظھر جاوید المشوى
   ..إنھ الزال حیًا والكالب تأكل لحمھ فقدت وعیي بعدھا  ..خافتة تصدر عن جاوید 

 ..جاوید ..جاوید  ..ن أن أشعر دو ..لم أفق إال وأنا أصرخ في زنزانتى كالمجنون 
كان إخواني في الزنزانة قد ربطوني وأحاطوا  ...جاوید  ..أكلتك الكالب یا جاوید 

رأسي وفمي باألربطة حتى ال یسمع الجالدون صوتي فیكون مصیري كمصیر جاوید، 
جاوید  ..جاوید أو كمصیر شاھان خاني الذي أصیب بالھستیریا مثلي، فأصبح یصرخ 

فأخذه الجالدون ووضعوا فوقھ نصف برمیل مملوء بالرمل، ثم سحبوه على األسالك  ..
اهللا  :الشائكة التي ربطوھا صفًا أفقیًا، فمات بعد أن تقطع لحمھ ألف قطعة، وھو یصرخ

 ..فتحت عیوني  .ّيوأخیرًا أغمى عل .بد أن ندوسكم أیھا الظالمونال ..اهللا أكبر  ..أكبر 
فوجئت أنني في أحد المشافى ، وفوجئت أكثر من ذلك بسفیر بلدي یقف فوق رأسي، 

لو لم تكن غریبًا عن ھذه البالد لما  .یبدو أنك ستشفى إن شاء اهللا ..كیف حالك  :قال لي
ا جاوید الذي لكن باهللا علیك، قل لي، من ھو ھذ :فاجأني سائًال ..استطعت إخراجك 
   .أخبرتھ بكل شيء، فامتـقع لونھ حتى خشیت أن یغمى علیھ .كنت تصرخ باسمھ

اقترب من سریري ضابط بولیس، وسلمني  ..لم نكمل حدیثنا إال والشرطة تسأل عني 
ولم تنجح تدخالت السفیر في ضرورة إبقائي حتى أشفى،  .أمرًا بمغادرة البالد فورًا

في باخرة أوصلتني إلى میناء بلدي، كنت بثیاب المستشفى، لیس  حملوني ووضعوني
معي أي وثیقة تثبت شخصیتي، اتصلت بأھلي تلیفونیا، فلما حضرا لم یعرفوني ألول 
وھلة، حملوني إلى أول مستشفى، بقیت فیھ ثالثة أشھر في بكاء مستمر، ثم شفاني اهللا 

دیر السجون یھودي، والمسؤول عن بقى أن تعرف أن م : وأنھى المسكین حدیث قائًال
التعذیب خبیر ألماني نازي، أطلقت تلك الحكومة في ذلك البلد اإلسالمي یده یفعل في 

  .علماء المسلمین كیف یشاء
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********************  
سقوط الخالفة اإلسالمیة وانتشار الھرطقة  - الفصل الخامس :

 والقومیة
(اتاتورك) الھالك الت انتصارھا الحاسم على ید تلك الجھود الجبارة؛ ون نجحت وھا قد 

في إلغاء الخالفة اإلسالمیة؛ وفصل الدین عن الدولة؛ وإعالنھا دولة (علمانیة) خالصة. 
عقب محاوالت ضخمة بذلت في شتى أقطار (األمة المسلمة) في (الوطن اإلسالمي) 

ة عن أن تكون لزحزحة الشریعة اإلسالمیالتي وقعت في قبضة االستعمار قبل ذلك، 
؛ واالستمداد من التشریع األوروبي؛ وحصر الشریعة في ھي (المصدر الوحید) للتشریع

  ركن ما سموه (األحوال الشخصیة)! ذلك الركن الضیق المسدود:

أتاتورك.. الھالك بعد أن أفلحت تلك الجھود الضخمة، ونالت انتصارھا الحاسم على ید  
ممثلة في الجھود النھائیة، التي تبذل  -و الموقعة التالیةا -تحولت إذن إلى الخطوة التالیة 

لكف ھذا  -او بتعبیر أدق الذي كان إسالمیًا -اآلن في شتى أنحاء (الوطن اإلسالمي) 
الدین عن الوجود أصًال؛ وتنحیتھ حتى عن مكان العقیدة، وإحالل تصورات وضعیة 

، تمأل فراغ ( العقیدة ) ! أخرى مكانھ ؛ تنبثق منھا مفاھیم وقیم، وأنظمة وأوضاع 
(كالعقیدة العسكریة والعقیدة الوطنیة ویتم تجریم ومالحقة كل  وتسمى مثلھا .. عقیدة ..

السطور ھذه أعتقل وشنق بسبب  مؤلفومن أحیا في الناس معالم العقیدة اإلسالمیة) .. 
  !! دفاعھ عن العقیدة اإلسالمیة

ئع البعث اإلسالمي في كل مكان على وصاحب ھذه المحاولة ضربات وحشیة تكال لطال
ظھر ھذه األرض؛ تشترك فیھ كل المعسكرات المتخاصمة التي ال تلتقي على شيء في 
مشارق األرض ومغاربھا، إال على الخوف من البعث اإلسالمي الوشیك؛ الذي تحتمھ 
  ..طبائع األشیاء، وحقائق الوجود والحیاة، ودالالت الواقع البشري من ھنا و من ھناك 

ولكننا نعلم كذلك أن ھذا الدین اضخم حقیقة، واصلب عودًا، واعمق جذورًا، من أن 
تفلح في معالجتھ تلك الجھود كلھا، وال ھذه الضربات الوحشیة كذلك. كما أننا نعلم أن 

حاجة البشریة إلى ھذا المنھج اكبر من حقد الحاقدین على ھذا الدین؛ وھي تتردى 
مار السحیقة؛ ویتنادى الواعون منھا بصیحة الخطر، بسرعة مخیفة في ھاویة الد
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ویتلمسون لھا طریق النجاة.. وال نجاة إال بالرجوع إلى اهللا.. والى منھجھ القویم 
  .للحیاة

إن ھتافات كثیرة من ھنا ومن ھناك تنبعث من القلوب الحائرة. وترتفع من الحناجر 
لھذا المخلص سمات ومالمح  المتعبة.. تھتف بمنقذ، وتتلفت على (مخلِّص). وتتصور

  معینة تطلبھا فیھ. وھذه السمات والمالمح المعینة ال تنطبق على أحد إال على ھذا الدین!

فمن طبیعة المنھج الذي یرسمھ ھذا الدین، ومن حاجة البشریة إلى ھذا المنھج، نستمد 
ھذه األرض نحن یقیننا الذي ال یتزعزع، في أن المستقبل لھذا الدین، وان لھ دورًا في 

وان دوره ھذا المرتقب ال تملك  -أراد أعداؤه كلھم أم لم یریدوا  -ھو مدعو ألدائھ  
  أن یؤدیھ. -كما ال یملك منھج آخر -عقیدة أخرى

  .وأن البشریة بجملتھا ال تملك أن تستغني طویًال عنھ 

جل وعال ) لألستاذ األدیب السعید / سید قطب رحمھ اهللا المستقبل لھذا الدینمن كتاب (
  _بتصرف

  التوطؤ على الخالفة اإلسالمیة بین النصرانیة والیھودیة:

كانت أولى الفواجع والنكبات التي مني بھا العالم اإلسالمي، ونزلت بساحة اإلسالم، 
والتي تكاتفت علیھا معاول الصلیبیة والیھودیة، ھي إسقاط الخالفة اإلسالمیة والقضاء 

  ... على رمز قوة المسلمین ووحدتھم

وبالرغم من أن القضاء على الخالفة اإلسالمیة جاء نتیجة خطة صلیبیة یھودیة، بدأت 
ھـ كما یقول أحد مؤرخیھم ویدعى (دیجوفارا) ٦٩٠عشیة انتھاء الحروب الصلیبیة عام 

الذي قال (إن الخطة للقضاء على الدولة العثمانیة اإلسالمیة قد بدأت عشیة انتھاء 
م.. ١٩١٨ھـ) واستمرت حتى حققت أھدافھا عام ٦٩٠م (١٢٩١الحروب الصلیبیة عام 

إن أصل العداوة المزمنة التي یشعر بھا األوروبیون لألتراك، راجعة إلى العداء الشدید 
  الواقع بین النصرانیة واإلسالم). 

بالرغم من العداء والتخطیط المزمن فإن عملیة تنفیذ اإلنقالب العسكري وتوقیتھ جاء 
الصلبة التي وقفھا الخلیفة عبد الحمید من مخططات (ھرتزل) التآمریة نتیجة المواقف 

، تمكن ھرتزل والحاخام الیھودي (موشیھ لیفي) بعد ١٨٩٨على فلسطین. ففي عام 
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توسط السفارة األلمانیة، من مقابلة عبد الحمید في اسطنبول. وتقدم ھرتزل من الخلیفة 
  ل لھ: الذي شككت فیھ كثیر من األقالم والجھات وقا

(موالنا صاحب الشوكة، جاللة السلطان.. لقد وّكلنا عبیدكم الیھود بتقدیم أسمى آیات 
التبجیل والرجاء، عبیدكم المخلصون الیھود یقبلون التراب الذي تدوسونھ، ویستعطفونكم 

للھجرة إلى فلسطین المقدسة.. ولقاء أوامركم العالیة الجلیلة نرجو أن تتفضلوا بقبول 
  سة مالیین لیرة ذھبیة) ھدیتھم، خم

بقرار المؤتمر العالمي  –مسبقا  –ولما كان السلطان عبد الحمید قد احیط علما 
للصھیونیة في سویسرا، وعلى علم بوصول المھاجرین الیھود من روسیا.. لذا كان یفھم 

وبكل  –ما یقصده الوفد الیھودي من ھدیتھ.. لذلك وبعد أن استمع إلى ھذا العرض أمر 
مرافقھ أن یطردھم من القصر، وأصدر على الفور أمرا بمنع ھجرة الیھود إلى  –ھدوء 

  فلسطین). 

ولقد دفع الخلیفة العثماني ثمن ھذا الموقف كما یدفع كل المؤمنین أثمانا باھظة لمواقفھم 
(مصطفى كمال) وھو من یھود الدونما، الھالك ھـ قام ١٣٢٧الصَّلبة العنیدة... ففي عام 

ھـ صدر القراُر المشؤوم ١٣٤٣خلُع الخلیفة عبد الحمید...  وفي عام  بحركتھ وتم 
بإلغاء الخالفة اإلسالمیة وتحویل تركیا إلى دولة علمانیة. وتبع ذلك: إلغاُء اللغة العربیة، 

وإلغاُء التشریعات اإلسالمیة، واعتماُد الزي األوروبي، ورفُع األذان باللغة التركیة، 
كم الشرعیة، وإلغاء التقویم الھجري، ومنُع حجاب المرأة المحاووإلغاُء المدارس 

المسلمة، وإغالق المسجدین الكبیرین في اسطنبول (آیا صوفیا ومحمد الفاتح) كما قامت 
  السلطة بإعدام مئاِت العلماء في مدینة (منامن) 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھنا، ھو أن (ایمانویل قره صو) رئیس الجالیة الیھودیة في 
الیة (سالونیك العثمانیة) كان أحد أعضاء الوفد الذي َحَمَل الى الخلیفة العثماني قراَر و

  عزلھ عن الخالفة. 

وھذا الحدث شبیھ بما حدث عندنا مؤخرًا من انقالب على أول رئیس مصري منتخب 
وھو الزعیم اإلسالمي محمد مرسي والذي كان ممن تلوا بیان االنقالب علیھ وكان في 

نشوة تاوضروس بطریرك الكرازة المرقصیة وكبیر نصارى مصر ، فما أشبھ غایة ال
  .اللیلة بالبارحة
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  بیكو) واجتیاُح العالم اإلسالمي:  –اتفاقیة (سایكس  

وعلى أثر االنقالب الصلیبي الیھودي في تركیا تالحقت الكوارث على العالم اإلسالمي.. 
وھي إتفاقیة متممة  بیكو) -یكس م جرى توقیُع اتفاقیة (سا١٩١٦ھـ  ١٣٣٥ففي عام 

روسیا) والتي قضت  –فرنسا  –لترا جلإلتفاق الرئیسي الذي تم بین الدول الثالث: (ان
بتقسیم الدولة العثمانیة اإلسالمیة وتوزیع (سوریا ولبنان وفلسطین والعراق) فیما 

ماري الذي بینھا... وكان ھذا بدایَة مرحلة جدیدة من االجتیاح العسكري والفكري االستع
تعرضت لھ أقطار العالم اإلسالمي. ولقد بقیت ھذه االتفاقیة (سریة) لم یسمع العرب 

عندما استولى الحزب الشیوعي في روسیا  ١٩١٧بوجودھا إال في كانون األول عام 
على السلطة ونشر نص ھذه االتفاقیة، حیث بادر األتراك بتقدیمھا (للشریف حسین) 

  السیر في ركاب الحلفاء... بغیة الكف عن مناوأتھم و

وقد أرسل الشریف حسین فورا وبعد تبلغھ نص االتفاق إلى بریطانیا یستوضحھا الخبر. 
فجاءه الرد من المعتمد البریطاني وبعد انتھاء الحرب العالمیة األولى، وفي مؤتمر 

لترا حول نافذة جبیكو) موضع جدال بین فرنسا وان –الصلح كانت (اتفاقیة سایكس 
فعول أو اعتبارھا ملغاة... فكانت بریطانیا تدعو إلى إبطالھا ألن أحد أطرافھا الم

(روسیا) أعلنت عدم إلتزامھا بھا... بینما كانت فرنسا تصر على أنھا ملزمة للفریقین 
لترا) تصر على موقفھا ذاك ألن مصالحھا تقتضي بذلك.. فقد جاآلخرین. وكانت (ان

آبار البترول) فیھا من نصیب فرنسا، كما وضعت جعلت االتفاقیة منطقة (الموصل و
االتفاقیة فلسطین تحت اإلدارة الدولیة، وذلك یحول دوم تمكن بریطانیا من تنفیذ وعد 

من مصالحھا... فاالتفاقیة ھي الوثیقة  –ھي كذلك  –بلفور. أما إصرار فرنسا فقد نبع 
  . الوحیدة التي تعترف بحق فرنسا في أمالك الدولة العثمانیة.

وأخیرا، تم االتفاق بین الدولتین االستعماریتین، على أن تبقى الموصل في ید بریطانیا 
على أن تعطي لفرنسا حصة من نفطھا. وقد أخذ ھذا التنازل شكلھ النھائي في مؤتمر 

من  %٢٣،٧٥م بعد أن نالت فرنسا حصة من النفط تساوي ١٩٢٠(سان ریمون) عام 
  مجموعھ... 

   وعد بلفور:

نجح التآمر الصلیبي الصھویوني في إسقاط الخالفة االسالمیة، وتم توقیع اتفاقیة  ما إن
  ھـ ١٣٣٦بیكو)، حتى تسارعت حلقات التآمر األخرى...ففي عام  –(سایكس 
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م وعدت بریطانیا عبر وزیر خارجیتھا (اللورد بلفور) الیھود بالعمل على إقامة ١٩١٧
تصریح على مجلس الوزراء البریطاني وطن قومي یھودي في فلسطین وقد تم عرض ال

  وینص التصریح على ما یلي:  ١٩١٧نوفمبر / تشرین الثاني  ١الذي أقره في 

(إن حكومة صاحب الجاللة البریطانیة تنظر بعطٍف إلى إقامة وطن قومي للیھود في 
فلسطین، وستبذل أقصى المحاوالت لتسھیل تحقیق ھذا الھدف، على أن یكون مفھوما 

تم القیام بأي عمل من شأنھ النیل من الحقوق المدنیة والدینیة للطوائف غیر أنھ لن ی
الیھودیة الموجودة حالیا في فلسطین، أو النیل من الحقوق والمركز السیاسي اللذین 

  یتمتع بھما الیھود في أي بلد آخر). 

   بروز النزعة القومیة وقیام الدول على أسس علمانیة ونظم وضعیة:

سقوط الخالفة بروز النزعة القومیة في العالم االسالمي ولقد عمد  وكان من نتاج
سالم... اإل االستعمار إلى إذكاء وتشجیع ھذه النزعة لیكون الوالء لھا والتعلق بھا بدًال

فكان أن نشأت خالل ھذه الفترة كثیٌر من النظم واألحزاب على أساس الوالء للَقومیَّة 
ومنھا القومیُة الكردیة، ومنھا القومیة الفرعونیة. وھكذا  العربیة ومنھا القومیة السوریة،

  تحقق ألعداء اإلسالم ما یھدفون إلیھ من تحویل والء المسلمین عن اإلسالم. 

  قیام األحزاب القومیة ذات المحتوى الماركسي: 

لم تُدم النزعُة القومیة العربیة المجردة فترًة طویلة حیث بدأت تنكفيء أمام الغزو 
سي واألحزاب والشیوعیة. ففي الخمسینات ُعقد في بیروت اجتماع لدعاة القومیة المارك

العربیة یھدف إلى تبني محتوًى عقائدٍي للقومیة العربیة كان من نتائجھ اعتباُر الفكر 
االشتراكي الماركسي المحتوى األیدیولوجي للحركات القومیة العربیة عمومًا، كما نجم 

طار العمل القومي بسبب من توجھاتھ الماركسیة... وھكذا عنھ انسحاباٌت كثیرة من إ
  أصبحت العروبة مركبًا للفكر الیساري والحركات الشیوعیة. 

   مكائد االستشراق لإلسالم:

َنِشطت حركُة االستشراق في القرن الرابع عشر الھجري وبخاصة بعد سقوط الخالفة 
نھا إحدى المحاوالِت واألسالیِب نشاطًا ملحوظًا...  وتتلخُص حركُة االستشراق ھذه بأ

التي اعتمدھا الغرُب َعْبر العدید من مؤسساتھ وعلمائھ للدس على اإلسالم وإلقاء الكثیر 
من المفتریات واألباطیل في محیط اإلسالم وأفكاره ومصادره وتاریخھ تحت ِمظلِة 
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راقي ما كتبھ البحث العلمي...ومن األمثلة التي یمكن أن ُتساق على المكر والدس االستش
(جولد تسیھر) في كتابھ (العقیدة والشریعة في اإلسالم) حیث یقول: (فتبشیر النبِي 

العربي لیس إال مزیجا ُمنتخبًا من معارَف وآراٍء دینیة عرفھا واستقاھا بسبب اتصالھ 
أن بالعناصر الیھودیة والمسیحیة وغیرھا، التي تأَثَر بھا تأثُّرًا عمیقا، والتي رآھا جدیرة ب

توقظ عاطفًة دینیًة حقیقیًة عند بني قومھ) ولقد تسابقت الدول األجنبیة على تشجیع 
  الظاھرة القومیة في العالم اإلسالمي لتكون بدیًال عن اإلسالم.. 

م عقد مؤتمر سمي (المؤتمر العربي األول) في باریس، شجعتھ السلطة ١٩١٣ففي عام 
الجغرافیة لیعقد فیھا جلساتھ ... وفي ھذا  الفرنسیة وفتحت لھ القاعة الكبرى للجمعیة

المؤتمر طرحت وألول مرة طروحات مناقضة للدین حیث تجرأ رئیس المؤتمر (عبد 
الحمید الزھراوي) فقال (إن الرابطة الدینیة قد عجزت دائمًا عن إیجاد الوحدة السیاسیة. 

ھد الحاضرة. أنظر وأنا ال أرجع إلى التاریخ ألبرھن ھذا، بل حسبي ما لدینا من الشوا
إلى الحكومتین (العثمانیة والفارسیة) كیف لم تقدر رابطتھا الدینیة على إزالة اختالف 

بسیط بینھما وھو االختالف المتعلق بالحدود...) وھكذا بدأت الفكرة القومیة ترتدي 
الطابع العقیدي االستعالئي العنصري، على نحو ما آلت إلیھ القومیات األوروبیة بل أشد 

القومیة وأعتى.. جاء على لسان (علي ناصر الدین) أحد رواد القومیة العربیة قولھ (
  ). بالنسبة إلینا نحن القومیین العرب دین لھ جنتھ وناره ولكن في الدنیا

ال ینھض العرب حتى تصبح القومیة العربیة أو المبدأ العربي وقال عمر فاخوري (
ى القرآن الكریم والمسیحیون على اإلنجیل دینا یغارون علیھ كما یغار المسلمون عل

أقیمت في رابطة  ٨٥ھـ صفحة ١٣٨٩) من محاضرة لألستاذ محمد المبارك عام الرحیم
العالم اإلسالمي. فمن حمالت الحركة االستشراقیة على القرآن الكریم زعُمھا أنھ من 

شخصیة خیاِل محمد وأْن ال عالقة لھ بالوحي... ومن الحمالت االستشراقیة على 
تجرؤھم علیھ بالطعن حتى في ِعرضھ... ومن الحمالت االستشراقیة على  eالرسول 

السُّنة، ترویُج الزعم بتصادمھا مع العقل والعلم، وبالتشكیك في علومھا ومصادرھا... 
ومن الحمالت االستشراقیة على التاریخ اإلسالمي، تزیُفھم لكثیر من الحقائق، ورمُیھم 

  اإلسالمیة فیھ بالبھتان والكذب. لكثیر من الشخصیات 

ومن الحمالت االستشراقیة على اإلسالم طعُنھم باللغة العربیة وبعدم إمكاناتھا التعبیریة، 
وبالدعوة إلى إحالل العامیة بدل الفصحى، لیقطعوا األجیاَل مع الزمن عن التراث 

  اإلسالمي األصیل... 
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بقشور الثقافة اإلسالمیة أماَم  (وسرت روُح الھزیمة في طائفة عریضة ممن تثقفوا
الھجمات االستشراقیة، مما ولَد عندھم الشعوَر بالمذلة في االنتماء الى الفكر اإلسالمي 

أو التربیة اإلسالمیة أو األعراف والمفاھیم اإلسالمیة، وولد حبَّ التخلص من ھذا 
لقرآن الكریم االنتماء بأي وسیلة... وال زال المستشرقون بما أشربت قلوبُھم بغَض ا

ال زالوا ھم سفراَء النصرانیة العالمیة في جامعاتنا ومعاھدنا الیوم،  eوبغَض الرسول 
وھم المستشارون الثقافیون لسفارات كثیر من الدول اإلسالمیة یرصدوَن ما َیجري على 

  الساحة اإلسالمیة للتبلیغ وإتخاذ الالزم). 

  الھدم االستشراقي من الداخل: 

ركة االستشراقیة وامتدادھا وغزوھا للعالم اإلسالمي ورجالھ ومؤسساتھ ومع تنامي الح
ومعاھده أخذت ظواھر االنحراف والتشوه في الفكر اإلسالمي المعاصر تبرز واضحة 

م أصدر (الشیخ علي عبد الرازق) وكان قاضیًا بمحكمة ١٩٢٥للعیان... ففي عام 
وم االستشراقیة (اإلسالم ونظام الحكم) المنصورة الشرعیة االبتدائیة كتابھ المملوء بالسم

دنیویة  –أي الخالفة  –وجاء في كتاب (اإلسالم وسلطة األمة) قولھ: (إن ھذه المسألة 
وسیاسیة أكثر من كونھا مسألة دینیة. وإنھا من مصلحة األمة نفسھا مباشرة، ولم یرد 

ب الخلیفة وتعیینھ بیان صریح في القرآن الكریم وال في األحادیث النبویة في كیفیة نص
  وشروط الخالفة ما ھي...) 

ویتابع قولھ مستغربا: (إنھ لعجب عجیب أن تأخذ بیدك كتاب اهللا الكریم، وتراجع النظر 
فیما بین فاتحتھ وسورة الناس، فترى فیھ تصریف كل مثل، وتفصیل كل شيء من أمر 

ك اإلمامة العامة أو ھذا الدین (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ثم ال تجد فیھ ذكرا لتل
الخالفة إن في ذلك لمجاًال للمقال؟ لیس القرآن وحده أھمل تلك الخالفة، ولم یتصد لھا، 

  بل السنة كالقرآن أیضًا قد تركتھا ولم تتعرض لھا .). 

ما یلي).  ٣٣أحد أول المتأثرین بالفكر اإلستشراقي في صفحة  –(ثم یقول عبد الرازق 
 یجب نصب اإلمام أصًال، وكذلك قال األصم من المعتزلة، (فكیف وقد قالت الخوارج ال

وقال غیرھم كما سبقت اإلشارة إلیھ. وحسبنا في ھذا المقام نقضا لدعوى اإلجماع أن 
  یثبت عندنا خالف األصم والخوارج وغیرھم، وإن قال ابن خلدون أنھم شواذ..). 
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انیة كتاب (الشیخ علي عبد وقد قابلت الدوائر االستعماریة والمراكز التبشیریة النصر
الرازق) بالترحیب والتصفیق ألنھا في الحقیقة تخدم أھداف االستعمار وأعداء اإلسالم 
  في تشویھ اإلسالم من جانب وفي السیطرة على الشعوب اإلسالمیة وإذاللھا إلى األبد. 

وقد كشف المؤلف عن اتجاھھ المنحرف ھذا بنفسھ في حدیث مع مراسل صحیفة 
  أجیبشیان) حیث سألھ المراسل:  (البورص

  ھل یمكن أن نعتبرك زعیما لمدرسة؟    -

قال: لست أعرف ماذا تعني بزعیم مدرسة. فإن كنت ترید بھذا أن لي أنصارا،    -
یسرني أن أصرح لك أن الكثیرین یرون رأیي، ال في مصر وحدھا، بل في العالم 

قطار العالم التي نفذ إلیھا اإلسالمي بأسره. وقد وصلتني رسائل تأیید من جمیع أ
  اإلسالم) 

وكان من ھؤالء كذلك (منصور فھمي) الذي قال في رسالة الدكتوراه وكان     
محمد یشرع ( ١٥موضوعھا (حالة المرأة في التقالید اإلسالمیة وتطوراتھا) صفحة 

لجمیع الناس ویستثني نفسھ.. ومع أنھ كان المشرع الذي ینبغي أن یخضع لما یدعو 
.) ویقول تطبیقھ على اآلخرین، إال أنھ كان لھ ضعفھ واختص نفسھ ببعض المزایا.إلى 

وھكذا نجد انھ بعد أن ینام نوما عمیقًا، یقوم لیؤدي صلواتھ دون أن ( ١٦في صفحة 
یجدد طھوره ووضوءه على حین أن المؤمنین اآلخرین، كان علیھم الشروع في 

اء الذي عمل لصالحھ، اكتفى بأن قال: وضوء وطھور جدید. ومن أجل أن یبرر االستثن
  ..). إن عیني تنام وال ینام قلبي أبدا.

وكان من ھؤالء كذلك (طھ حسین) حیث تكلم في كتلبھ (في الشعر الجاھلي) كالما یھز 
  الثقة بالقرآن وبكثیر من الشؤون واألصول اإلسالمیة األخرى. 

طھ حسین وبالفكر االستشراقي وكان من ھؤالء كذلك (أمین الخولي) الذي كان معجبا ب
عمومًا. وقد بقي أمره مستورا سنوات طواال حیث كان یلقن طالبھ أنواع الكفر 

  . ١٩٤٧والضالل إلى أن انكشف عام 

وقائمة ھؤالء المارقة تطول ولألسف الشدید كانوا سریعًا ما یصلوا إلى المكانة 
  المرموقة في ظل الحكومات العالمانیة.

  فضح أمثال ھؤالء بعنوان (الختارین المجددین وإخوان الشیاطین)ولي كتاب خاص في 
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  وھو موجود على الكثیر من المواقع والمنتدیات البحثیة.

  الفرق الباطنیة: 

ومن المكائد التي ألحقت إیذاء مباشرًا وعمیقًا في بنیة العالم اإلسالمي خالل القرن 
الفرق الباطنیة والحركات  الرابع عشر الھجري، اصطناع أعداء اإلسالم لكثیر من

  إلسالم باسم اإلسالم... في االسریة والطرق الصوفیة التي راحت تھدم 

  ومن أبرز ھذه اللحركات التي ظھرت خالل ھذا القرن ھي القادیانیة... 

والقادیانیة حركة ظھرت في الھند في مطالع القرن التاسع عشر المیالدي على ید رجل 
ني اسمھ (غالم أحمد القادیاني) لیضرب بھ الیقظة اإلسالمیة اصطنعھ االستعمار البریطا

األصیلة التي أخذت باالنتشار في تلك الحقبة من الزمن بعد حركة اإلمام (أحمد بن 
ھـ) والحركة المھدیة في السودان التي اوقدت شعلة الجھاد ١٢٤٦عرفان الشھید عام 

دورھا اإلجرامي یمكن اإلطالع ضد اإلنجلیز... ولمزید من اإلطالع على ھذه الحركة و
  على المؤلفات التالیة: 

  للسید أبي األعلى المودودي  –المسألة القادیانیة    -

   للندوي –القادیانیة ثورة على النبوة المحمدیة واإلسالم    -

   لمحمد الخضر حسین –طائفة القادیانیة    -

   ألبي الحسن الندوي –القادیاني والقادیانیة     -

   للشھرستاني –والنحل  الملل    -

   یر ومكائدھا:نصحركة الت

ومن األسالیب الماكرة التي اعتمدھا الغرب الصلیبي للكید من اإلسالم والدس علیھ، 
واجتذاب المسلمین إلیھ، تنظیم حركة التبشیر في أقطار العالم اإلسالمي ومدھا بما 

  تحتاجھ من قدرات بشریة ومالیة وتقنیة... 

ى فرض السیطرة على العالم اإلسالمي عن طریق التغییر التعلیمي ویھدف التبشیر ال
واإلعالمي واالجتماعي بإحداث المؤسسات وتقدیم الخدمات المختلفة تحت ستار 
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(الصفة اإلنسانیة) فضال عن طریق المشروعات االقتصادیة والعمرانیة التي ظاھرھا 
  الرحمة وباطنھا فیھ العذاب الشدید؟ 

ي اعتمدھا التبشیر في العالم اإلسالمي إنشاء المستوصفات إن من الوسائل الت
والمستشفیات وتقدیم الخدمات الطبیة.. ومن الوسائل التبشیریة إنشاء المدارس والمعاھد 

الفنیة والتقنیة والجامعات والمكتبات وإصدار الكتب والنشرات وما إلى ذلك.. ومن 
صادیة واألندیة الریاضیة ومؤسسات الوسائل كذلك إنشاء المشروعات التعاونیة واالقت

  الرعایة اإلجتماعیة وما شاكل ذلك.. 

إن ھذه األجھزة والحركات التبشیریة تعمل في بالد المسلمین منذ قرن من الزمن دون 
أن تجرؤ الحكومات واألنظمة المختلفة على وقفھا أو الحد من نشاطھا أو رصدھا 

  یة ذات الحصانة... ومراقبتھا، فھي أشبھ بالمؤسسات الدیبلوماس

   دور الفاتیكان:

م) واضطالع الفاتیكان بدور رعائي ١٩٢٩ھـ ١٣٤٩وبموجب اتفاق (لتران عام 
دستوري منظم للحركات النصرانیة في الغرب غدا العمل التبشیري واالستشراقي أكثر 
تنظیمًا وفاعلیة... وعلى مر الزمن تطورت أسالیب التبشیر لتصبح في نفس المستوى 

  یة وتأثیرًا مع التطور الذي طرأ على مختلف جوانب الحیاة. فاعل

فقد قرر مجلس الكنائس العالمي والفاتیكان وھیئات التبشیر األخرى اإلسھام في أعمال 
التنمیة ومشاریعھا في األقطار النامیة تحت شعار (من الكنیسة إلى المجتمعات) فتأسست 

ة المختلفة كإنشاء القرى الزراعیة، وعقد ھیئة مجلس الكنائس لإلسھام في أعمال التنمی
الدورات التدریبیة لمختلف التخصصات التقنیة والفنیة، وتقدیم القروض المناشرة 

  للفالحین. 

بالسوید توظیف أموال  ١٩٦٩كما قرر (مجلس الكنائس العالمي) في مؤتمره عام 
  صندوق الكنائس في مشروعات الدول النامیة. 

  وھذا موضوعنا اآلتي...

  

*******************  
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  حروب المال والجنس والجاسوسیة - الفصل السادس :
  

ال یخفى على ذي لب عاقل أن الحروب الصھیوصلیبیة على اإلسالم ھي غایة في 
القذارة واإلنحطاط الخلقي ولقد كان لھذا مقدمات كثیرة أسست لمثل ھذه الحروب القذرة 

الصھاینة والفرنسیس واإلنجلیز واألمریكان وفي ھذا الفصل سنجلي الحقائق عن أدوار 
  والروس .

   :وحروبھا  الدور الصھیوأمیركي في مكائد الصلیبیة

أما الوالیات المتحدة األمیركیة فقد كان لھا دور خاص وماكر ومستمر في مسلسل 
  التآمر الصلیبي على العالم اإلسالمي.. 

لخارجیة األمیركیة ومساعد ویكشف (أیوجین روستو) رئیس قسم التخطیط في وزارة ا
وزیر الخارجیة األمیركیة، ومستشار جونسون لشؤون الشرق األوسط حتى عام 

م عن الخلفیة الحقیقیة للجرائم األمیركیة في دول العالم اإلسالمي فیقول (یجب أن ١٩٦٧
ندرك أن الخالفات القائمة بیننا وبین الشعوب العربیة لیست خالفات بین دول أو 

ھي خالفات بین الحضارة اإلسالمیة والحضارة المسیحیة لقد كان الصراخ شعوب، بل 
محتمدًا ما بین المسیحیة واإلسالم منذ القرون الوسطى وھو مستمر حتى ھذه اللحظة 

بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع اإلسالم لسیطرة الغرب وخضع التراث 
  اإلسالمي للتراث المسیحي). 

في إیران إلى إلقاء مزید من األضواء على سیاسة التدخل ولقد أدى سقوط عرش الشاه 
األمیركي في مصائر الشعوب، وعلى كشف حجم الجرائم التي ارتكبتھا وترتكبھا 

  اإلدارة األمیركیة وأجھزتھا المختلفة في أقطار العالم اإلسالمیة وتجاه قضایاه المختلفة. 

د كبار مؤسسي اإلرسالیات عن التبشیر ومكائد الصلیبیة نص للقسیس (لبسیوس) أح
إن نار الكفاح بین الصلیب والھالل ال تتأجج في البالد النائیة، وال التبشیریة جاء فیھ (

  ). في مستعمراتنا، بل ستكون في المراكز التي یستمد اإلسالم منھا قوتھ
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بفترة وجیزة، طلبت مجموعة من كبار  ١٩١٤ أغسطسبعد اندالع الحرب العالمیة في 
من أحد المھندسین، أن یحول أحد القصور القدیمة إلي ناد خاص.. وقد أصر  األثریاء

ھؤالء األثریاء على حفظ أسمائھم طّي الكتمان، ألّنھم یریدون التعبیر عن عمیق 
امتنانھم وشكرھم، للضباط الذین یعّرضون حیاتھم للخطر في سبیل الوطن.. وقد قام ھذا 

سلیة والمتعة.. كان استعمال النادي مقتصرا علي النادي بتوفیر كل وسائل الترفیة والت
ضباط الخدمة، عندما یعودون من الجبھة لتمضیة إجازاتھم في لندن.. أما األعضاء 

الجدد، فكان یجري تقدیمھم إلي النادي عن طریق أحد األخوة الضباط، وتجري مقابلة 
ھم، أخبرھم كیف بین الضیوف وأحد المسئولین.. فإذا اقتنع ھذا بأنھ یمكن الوثوق ب

یجري العمل في النادي.. لذلك كان علي الضابط المتقدم للدخول أن یعد بشرفة أن ال 
یذكر اسم أي شخص قابلة خالل مكوثھ في النادي أو بعد خروجھ.. ثم ُیشرح لھذا 

الضیف كیف أنھ سیقابل مجموعة من أشھر سیدات المجتمع في لندن وھن مقّنعات، 
فة شخصیة أي منھن.. وإذا حدث بالمصادفة أن تعّرف علي فعلیھ أن ال یحاول معر

  إحداھن، فوعده یشمل المحافظة علي سّرھن.

وبعد انتھاء ھذه الخطوات األولیة، یؤخذ الضابط إلي غرفتھ الخاصة التي فرشت علي 
أفخم طراز.. وكان یطلب من الضیف أن یعتبر بنفسھ في منزلھ، ویعلم بأنھ ستزوره 

عنق كتب علیھا رقم غرفتھ.. فإذا أحب بعد أن یتم التعرف علیھا أن  سیدة ترتدي قالدة
  یصحبھا إلي غرفة الطعام، فھذا یعود إلیھ ولھ كامل الحریة.

، أن وصلت رسالة إلي أحد الشخصیات ١٩١٦وحدث في شھر تشرین الثاني من عام 
ن األھمیة، السیاسیة الھامة، تطلب منھ القدوم إلي النادي لتلقي معلومات علي غایة م

فقدم بسیارتھ الخاصة وطلب من سائقھ االنتظار، ثم دلف إلى الداخل، حیث اصطحبھ 
المسئولون إلي مخدع وثیر ثم تركوه منفردا.. ولم یلبث أن دلفت إلي المخدع امرأة 

شابة، ما أن شاھدتھ حتى كاد أن یغمي علیھا، فقد كانت زوجتھ، وھي تصغره بسنوات 
كمضیفة للضباط في إجازاتھم منذ وقت لیس بالقصیر!!.. ولقد كان عدیدة، وتقوم بعملھا 

الموقف حرجا بالفعل، فالزوجة ال تعلم شیئا من المخطط الذي جمعھما، ولیس لدیھا أیة 
معلومات سریة لتفشیھا، وقد كانت مقتنعة أن المصادفة السیئة ھي التي أدت للقائھما 

تي تقوم بھ في النادي، ولكن شفتھ لم وجھا لوجھ.. وعرف الزوج عن دور المضیفة ال
  تتحرك وكأنھا میتة، فھو عضو في الحكومة وال یمكن أن یتحمل الفضیحة!
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كان كل عضو في النادي ـ رجال أو امرأة ـ جاسوسا علي اآلخرین، ینقل أخبارھم إلي 
رؤسائھ، فتتكون من اإلخباریات معلومات، كانت تطبع وتسّجل فیما یسمي "الكتاب 

.. فیذكر في ھذا الكتاب عیوب ونواقص األفراد، ورذائلھم الخاصة ونقاط األسود"
ضعفھم.. كما تذكر أوضاعھم المالیة وأحوالھم العائلیة، ومدي تعلقھم بأقربائھم 

وأصدقائھم.. كما تدون صالتھم وتأثیراتھم علي كل من رجال السیاسة المرموقین 
  ورجال الصناعة ورجال الدین.

لیزي أن یفضح أمر "النادي جل أحد أعضاء البرلمان اإلن، حاو١٩١٦وفي عام 
الزجاجي"، وأن یبین حقیقتھ، فقد شكا ثالثة من الضباط بأن النادي یحاول ابتزاز 

المعلومات منھم بعد أن دخلوا في العضویة، وأن النادي ھو مركز للجاسوسیة ینقل 
مرة سیدة أسترالیة وسائقھا، المعلومات الھامة إلي العدو.. وقد اشترك أیضا في ھذه المغا

والعدید من زوجات وبنات الرسمیین في الحكومة.. ولكن ھذه المحاولة لكشف حقیقة 
النادي آلت إلي الكتمان، فسیاسة الحكومة كانت تمیل إلي االعتقاد بأن فضیحة بھذا 

الحجم قد تسبب كارثة وطنیة، في وقت یواجھ فیھ الجیش ضربات بحریة وبریة وجویة 
ة.. عندئذ بدأت الصحافة (التحرریة) تھاجم رئیس الوزراء، فاتھمتھ باستخدام غیر قاسی

األكفاء في المناصب الحكومیة، كما اتھم بأن لھ ارتباطات واسعة مع صناعیین 
وممولین ألمان في الفترة التي سبقت الحرب، وبأنھ یمیل إلي القیصر.. واتھم أیضا بأنھ 

انتظر ”لحازمة والقرارات المستعجلة.. واستعملت عبارة غیر قادر علي اتخاذ التدابیر ا
  وستري اسكویت".

وقد أّدت فضائح تتعلق بارتباط بعض الرسمیین ذوي المناصب العلیا بالنادي الزجاجي، 
إلى استقالة الحكومة.. وبھذا تكون اإلمبراطوریة البریطانیة قد اضطرت بالقوة إلي 

حرب الكبرى.. ولما استقال السید اسكویت في تغییر الفرسان السیاسیین في منتصف ال
، تلتھ وزارة ائتالفیة یرأسھا دافید لوید جورج.. أما وینستون تشر ١٩١٦كانون األول 

  شل وبلفور فكانا من أبرز أعضائھا.

من السجالت الرسمیة أن الضباط الثالثة الذین قّدموا الشكوى بخصوص  ناوقد علم
اء العملیات في الحرب"، وھذا شيء معقول في أیام النادي الزجاجّي، قد "قتلوا أثن

الحرب.. بعد ذلك علمت أّن السیدة األسترالیة وسائقھا قد ألقي القبض علیھما بحجة 
الدفاع عن المملكة.. ثم أعلن أن العضو المذكور في فضیحة البرلمان قد اعتزل الحیاة 

الملكیة، وعّینت كضابط العامة.. وبعد أسابیع قلیلة نقلت من منصبي في المخابرات 
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من ضباطنا ورجالنا،  %٣٣بحرّي في سالح الغواصات البریطاني.. ولقد خسرنا 
  وكنت أنا من الذین قّدر لھم أن یبقوا علي قید الحیاة.

مدي األھمیة السیاسة الصھیونیة بالنسبة للذین یخططون السیطرة الكاملة  ُیعلمھذا ولم 
ة طویلة من الحرب، وبعد أن بدأت بنفسي دراسة علي اقتصادیات العالم، إال بعد مد

  التاریخ المعاصر واألدیان المقارنة.. واألحداث التالیة تتكلم عن نفسھا:

عندما اندلعت الحرب العالمیة األولى، كان اسكویت رئیسا للوزراء، وكان معادیا 
تالفیة للصھیونیة.. فقرر الممولون الدولیون إزاحة حكومة اسكویت، وإحالل حكومة ائ

مكانھا، علي أن یكون للوید جورج ووینستون تشرشل عمل كبیر فیھا.. وكان دافید لوید 
جورج محامیا عن الحركة الصھیونیة، التي خططت لھا ومولتھا عائلة روتشیلد.. أما 
  وینستون تشرشل فكان مؤازرا للصھیونیة السیاسیة منذ دخولھ إلي المعترك السیاسي.

ولون الدولیون یمدون في نفس الوقت الحركتین البلشفیة كان المم ١٩١٧في عام 
والنازیة.. وقد یبدو من غیر المعقول أن یبقي المجلس النیابي البریطاني دون علم بما 
یجري حولھ، خصوصا بعد أن وجدت الحكومة نفسھا مضطرة للتدخل إلخالء سبیل 

كس، بینما كانوا في تروتسكي ورفاقة الثوریین، بعد أن ألقي القبض علیھم في ھالیف
  طریقھم من نیویورك إلي روسیا.

تجاه روسیا، فان المبرر الوحید لھا، ھو إن  ١٩١٦أما بالنسبة لسیاسة بریطانیا عام 
الحكومة البریطانیة كانت تعلم أن المساعدة المالیة والعسكریة لن تقدم من قبل أمیركا، 

  سخیفا ولكن الحقائق التالیة تؤكده:حتى تسقط الحكومة الروسیة.. وقد یبدو ھذا التحلیل 

وعزل القیصر في الخامس من آذار نفس العام..  ١٩١٧بدأت الثورة الروسیة في شباط 
مباشرة بعد ذلك، رفع یعقوب شیف الشریك في مؤسسة كوھن ـ لوب في نیویورك، 
القیود المالیة المفروضة علي الحلفاء، وأمر ابنھ مورتیمر بإرسال برقیة إلي السیر 
ارنست كاسل تقول: "بسبب األعمال األخیرة التي تقوم في ألمانیا، والتطورات في 

  روسیا، لن نستمر في حظر األموال عن حكومات الحلفاء".

وفي الخامس من نیسان من نفس العام، أعلنت الحكومة البریطانیة عن إرسال أرثر 
ثلي المصارف جیمس بلفور وزیر خارجیتھا إلي الوالیات المتحدة، لالتصال بمم

األمیركیة، وإبالغھم رسمیا بأن الحكومة البریطانیة ستتبنى مشاریعھم المتعلقة 
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بالصھیونیة، مقابل تعھدھم بإدخال أمیركا إلي جانب الحلفاء.. وھكذا دخلت أمیركا 
.. ١٩١٧الحرب، وھبطت الكتائب األمریكیة األولي في فرنسا في السابع من حزیران 

  رد روتشیلد إلي السید بلفور ما یلي:تموز كتب اللو ١٨وفي 

"عزیزي السید بلفور.. أخیرا أصبح بإمكاني أن أرسل لك الصیغة التي طلبتھا، فإذا 
تلقیت ردا إیجابیا من حكومة صاحب الجاللة ومنكم شخصیا، فسأقوم بإبالغ ذلك إلي 

  "االتحاد الصھیوني" في اجتماع خاص، سوف یدعي إلیھ لھذا الغرض خصیصا".

  ء في النسخة األولیة للنص ما یلي:وجا

تقبل حكومة صاحب الجاللة بمبدأ وجوب إعادة تأسیس فلسطین كوطن قومي  .١
  للیھود.

سوف تبذل حكومة صاحب الجاللة كل طاقتھا لتأمین الوصول إلي ھذا الھدف،  .٢
 وسوف نتناقش فیما یتعلق بالطرق والوسائل التي یتطلبھا تحقیق ھذا الھدف مع المنظمة

  الصھیونیة.

وھكذا خضعت الحكومة البریطانیة ـ ممثلة بالمستر بلفور ـ دون قید أو شرط، للشروط 
التي وضعھا اللورد روتشیلد وزمالؤه زعماء المنظمة الصھیونیة.. ویتبین لنا ارتباط 
ھذه الحكومة بھؤالء، من قبولھا لطلباتھم األخرى، والسیما طلب تعیین اللورد ریدینغ 

Reading یسا للبعثة االقتصادیة البریطانیة في الوالیات المتحدة، في حین أن اللورد رئ
ریدینغ ھذا لیس سوي السیر روفوس إسحاق، الذي اقترن اسمھ بفضیحة فاركوني 

الشھیرة.. وقد تبني إقناع الحكومة البریطانیة بتعیینھ لھذا المنصب الحساس، اللورد 
یونیین السیر ھربرت صاموئیل (الذي أصبح روتشیلد ذاتھ، وزمالؤه من الزعماء الصھ

فیما بعد، أول مندوب سام لبریطانیا في فلسطین)، والسیر ألفرد موند (الذي منح أیضا 
  لقب لورد فیما بعد).

وقد أجري اللورد ریدینغ محادثات مالیة ھامة مع الحكومة األمیركیة، لم نتمكن من 
بنك إنجلترا علي أسس جدیدة بعد عام كشف سرھا.. ولكن كان من نتائجھا إعادة تنظیم 

، ونشوء بعض االرتباطات المالیة الخفیة.. وننقل فیما یلي فقرات من رسالة ١٩١٩
أرسلھا (یعقوب شیف) إلي أحد الزعماء الصھیونیین المدعو (فرید مان) في شھر أیلول 

یا : "إنني أعتقد اآلن جازما، أنھ أصبح أمرا ممكن التحقیق، مساعدة بریطان١٩١٧
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وأمیركا وفرنسا لنا في كل الظروف، للبدء بھجرة مستمرة واسعة النطاق لشعبنا إلي 
فلسطین، لیستقر فیھا.. وسیكون من الممكن فیما بعد الحصول علي ضمان من الدول 
الكبرى الستقالل شعبنا.. وذلك حینما یبلغ عددنا في فلسطین مقدارا كافیا لتبریر مثل 

  ھذا الطلب".

  ،١٩١٧أیلول  ٢٦أخري تحمل ما ھو أخطر من ذلك.. ففي وھناك رسالة 

كتب لویس مارشال الممثل لمؤسسة كوھن ـ لوب، إلي صدیق صھیونّي لھ یدعي 
   ماكس سینیور:

"لقد أخبرني الماجور لیونیل دي روتشیلد من التنظیم الیھودي البریطاني، أن وعد بلفور 
علي الدرجات.. والصھیونیة ما ھي وقبول الدول الكبرى بھ، لھو عمل دیبلوماسي من أ

إال عمل مؤقت من خطة بعیدة المدى، وما ھي إال مشجب مریح یعلق علیھ السالح 
األقوى.. وسنبرھن للقوي المعادیة أن احتجاجاتھا ستذھب ھباء، وستعرض أصحابھا 

  إلي ضغوط كریھة وصعبة".

لى أن الممولین الدولیین وما الخطة بعیدة المدى المذكورة في ھذه الرسالة، إال إشارة إ
ینوون السیطرة التامة علي اقتصادیات العالم، وعلي جمیع المصادر الطبیعیة والقوي 

  البشریة في الكون بأسره.

لیزي المستر اسكویت، جدّون رئیس الوزراء اإلن ١٩١٥كانون الثاني  ٢٨في یوم 
ل، مذكرة بعنوان الفقرات التالیة في سّجلھ الیومي: "تلقیت للتو من ھربرت صاموئی

"مستقبل فلسطین".. وھو یظن أننا نستطیع إسكان ثالثة أو أربعة مالیین من الیھود 
األوروبیین في ذلك البلد، وقد بدت لي فكرتھ ھذه كنسخة جدیدة من أقاصیص الحروب 

الصلیبیة.. وأعترف بنفوري من ھذه المقترحات التي تضم مسؤولیات إضافیة إلي 
  مسؤولیاتنا".

لنا ھذه العبارات، البرھان الكافي علي أن المستر اسكویت لم یكن میاال إلي  وتقدم
  الصھیونیة.. طبعا مصیر اسكویت ووزارتھ تقررا منذ ذلك الحین.

لترا.. وعندما جكان الصھیونیون یسیطرون منذ أمد بعید علي الصناعات الحربیة في إن
لترا نفسھا فجأة جة، وجدت إنقررت المؤامرة محاربة نظام اسكویت المعادي للصھیونی

في وسط الحرب أمام أزمة شدیدة في الصناعات الكیمیائیة، التي ھي األساس لصنع 
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الذخائر الحربیة والمتفجرات.. وامتدت األزمة أیضا إلي مصانع المدافع، التي اضطرت 
  لتقنین إنتاجھا.. وألقي الشعب التبعة بالطبع علي عاتق الحكومة.

لترا، السیر فریدریك ناثان.. وقد عھد ھذا جإلنتاج الكیماوي في إنوكان المشرف علي ا
إلي معامل برونر وموند بتالفي أزمة إنتاج المواد الكیماویة، ومنحھا أرصدة حكومیة 

ضخمة لھذا الغرض.. أما مالكا ھذه المعامل ـ السیدان برونر وموند الیھودیان ـ فقد بنیا 
. وبالرغم من أّنھ بني بأرصدة حكومیة، إال إنھ معمال كیماویا ضخما في سیلفر تاون.

حین بدأ إنتاجھ، أخذت أجھزة الدعایة والصحافة التي یسیطر علیھا المرابون 
الصھیونیون، تكبل آیات المدیح جزافا لبرونر وموند، وتنسج ھاالت التمجید المزیفة 

بي البریطاني، في حولھما وحول المالیین الیھود، ناسبة لھم أّنھم یدعمون اإلنتاج الحر
وقت تحیط فیھ اإلخطار ببریطانیا.. وھكذا ظھر ھؤالء بمظھر المنفذین، وبقیت تبعة 

اللوم علي عاتق الحكومة.. بید أن معمل سیلفرتاون لم یلبث أن انفجر فجأة، وقتل أكثر 
من أربعین شخصا في ھذا االنفجار المدبر، وتھدم ثمانمائة منزل.. وكانت النتیجة أن 

اج الحربي الكیماوي ركد من جدید، وعادت األزمة تھدد وزارة اسكویت.. وظل اإلنت
األبطال المزیفون بمنجى من اللوم، یحیط بھم العطف والمدیح.. ویجب أن نذكر أن 

السیر الفرد موند المذكور، والذي كان یشرف علي العمل الكیماوي كمبعوث من قبل 
  كالة الیھودیة في فلسطین!!الملك، أصبح ھو بعینھ فیما بعد، رئیس الو

لترا ملتزمة بمساعدة حلیفتھا روسیا، وتزویدھا بالبنادق والذخائر.. جھذا، وقد كانت إن
فكان من نتائج ھذا التقصیر في صناعة األسلحة والمواد الكیماویة، أن القي الجیش 
نت الروسي ضربات قاسیة في الجبھة الشرقیة، ألن األسلحة والذخائر لم تصلھ.. وأعل

الصحف أن الجنود الروس كانوا یحاربون بالعصي وبقبضات أیدیھم، حتى یذبحوا أمام 
ووجھھا  Bernard paresارد بارز نالجنود األلمان.. وفي رسالة كتبھا البروفسیر بر

إلي لوید جورج، كلمات تظھر بوضوح أن األسلحة والذخائر منعت عن روسیا 
ة للثورة... تقول رسالة بارز التي كتبت عام القیصریة قصدا، وذلك لخلق أجواء مناسب

"صار لزاما علي أن أنقل رأیي األكید بأن فشل السادة فیكر ـ ما كسم  ١٩١٥
في تزوید روسیا بالسالح، الذي كان یجب أن یصل  Vickers – Maximوشركائھما 

البالد قبل خمسة أشھر، یعرقل العالقات بین البلدین، وخصوصا تعاونھما في الحرب 
  الحالیة.. وقد بلغني بالتأكید أنھ لم تصل إلي روسیا أي مساعدة من أي نوع من إنكلترا".
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وكان لوید وزیرا للمالیة ومسئوال عن تمویل الحرب.. أما السادة فیكر ـ ما كسیم 
وشركاؤھما، فكانوا تحت رایة السیر أرنست كاسیل وكیل أعمال مؤسسة كوھن ـ لوب 

ره مرتبطا بعائلة روتشیلد والممولین الدولیین في إنكلترا في نیویورك، والذي كان بدو
  وفرنسا وألمانیا.

ولنبین أن السادة فیكر ـ ماكسیم وشركائھما كانوا تحت تأثیر مؤسسة كوھن ـ لوب في 
، عقد الحزب الثوري ١٩١٦شباط  ٤ذلك الوقت، ننقل قول بوریز برازیل: "في 

موفدا.. وقد كشف النقاب عن  ٦٢ضره الروسي في أمیركا، اجتماعا في نیویورك، ح
آن تقاریر سریة وصلت الحزب من روسیا، تفید بأن الوقت أصبح مناسبا.. وتم التأكید 

للمجتمعین بأن مساعدات مالیة كافیة ستقدم من قبل أشخاص یتعاطفون مع قضیة تحریر 
الشعب الروسي.. وفي ھذا الخصوص ذكر اسم یعقوب شیف مرارا عدیدة.. ویعقوب 

یف ھذا كان في ذلك الوقت عضوا كبیرا في مؤسسة كوھن ـ لوب في نیویورك.. ش
وعلي وجھ التقریب فان خمسین عضوا من االثنین والستین الذین حضروا اجتماع شباط 

.. ومرة أخري كان علیھم ١٩٠٥كانوا قد اشتركوا فعال في الثورة الروسیة عام  ١٩١٦
قوب شیف كان قد خطط أن یغتصب لینین أن یحّرضوا علي العمل الثورّي، ولكن یع

  ثمار النصر".

وعندما ناقش المجلس البرلماني رسالة بارز المذكورة والموجھة إلي لوید جورج، تقول 
األخبار إن لوید جورج دافع عن سیاسة حكومتھ، بأن "الصدقة واإلحسان یجب أن یبدأ 

ك سوي أربع رشاشات لكل في البلد، ألن قواتنا البریطانیة تقاتل في فرنسا، وال تمل
كتیبة.. ویجب قبل أن تصدر األسلحة إلي روسیا، أن نسلح جنودنا نحن".. ویقال إن 

اللورد كتشنر أجاب لوید جورج بقولھ: "أنا أعتبر أكثر من أربع رشاشات لكل فصیلة 
تبذیرا، عندما أري فشلنا في تزوید السالح ـ الذي وعدنا بھ روسیا ـ قد نتج عنھ وجود 

  قیة واحدة فقط مع كل ستة جنود روس".بند

وقد استغل المتآمرون العالمیون ھذه العبارة التي نطق بھا كتشنر، وأمروا عمالءھم 
لیستعملوھا في تشویھ سمعتھ.. فانتشر في العالم كلھ، أن كتشنر یعتبران أكثر من أربع 

ون في حربھم في شاشات للكتیبة الواحدة، عمل تبذیري ال یحتاج إلیھ الجنود البریطانی
فرنسا.. وقد استمر ھذا التشویھ حتى أیامنا ھذه، وظھر في "سیرة دافید لوید جورج"، 

الذي صدر حدیثا، كما ظھر في نفس السیرة منقحة في المجلة األسبوعیة "تورنتو 
ستار".. وقد أرسلت إلي محرر الجریدة المذكورة، الحقیقة المتعلقة بھذا الحدث 
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جاب معتبرا التصحیح الذي أطلبھ منھ عمال دینامیكیا صعبا ال یمكنھ التاریخي الھام، فأ
معالجتھ، وأخبرني أّنھ نقل رسالتي إلي "الدایلي ستار".. ولیس ضروریا أن أقول إن 

  "الحقیقة" لم تنشر أبدا.

"لقد أجبرت الحرب العالمیة علي  تقول موسوعة المعرفة الیھودیة عن الصھیونیة:
صھیونیة من برلین إلي نیویورك.. ونقلت السلطة بأجمعھا إلي نقل مركز المنظمة ال

لجنة الطوارئ االحتیاطیة للصھیونیة، برئاسة القاضي األمریكي ل.د. براندیس 
Brandies."  

"أما المكتب الصھیوني  ویقول یعقوب دي ھاس في كتابھ "لویس دیمبتز براندیس":
حربیة التي احتلھا الحلفاء، وشملت للھجرة، فإنھ تشعب وامتد لیشمل جمیع القطاعات ال

تركیا وسوریا وفلسطین واألردن وبغداد.. وبالواقع فان أي قرش واحد من المالیین التي 
استلمھا المكتب لم تذھب سدى.. وابتدأت باستعمال مكاتب الشؤون الخارجیة للوالیات 

باإلمكان المتحدة لالتصال ولإلیداع، ثم نجحت مكاتب الھجرة نجاحا باھرا، وأصبح 
االعتماد علیھا.. حتى إن وزارة المالیة األمیركیة اعتمدت علیھا واستخدمتھا في إیصال 
األموال والرسائل، التي لم تتمكن الحكومة من إیصالھا بنجاح.. وقد قدمت السفارات في 

العواصم األوروبیة مبالغ نقدیة، بناء على طلب أمین سر الھیئة التنفیذیة للمنظمة 
  في نیویورك". الصھیونیة

  :٥١ویقول فراي في كتابھ "میاه تتدفق علي الشرق" في الصفحة 

"ومنذ ذلك الحین، أصبح تأثیرھم ملموسا أكثر وأثر في الدوائر السیاسیة في أمیركا 
وأوروبا، وخصوصا مكتب الھجرة الصھیوني، الذي كان بإمكانھ إرسال األموال 

  دو".والمعلومات للعناصر التخریبیة في أرض الع

  وبعد ذلك، نجد محافل الشرق األكبر تعود مرة أخري إلي الصورة،

من كتاب "تجاري في الحرب  ١٤٦ـ  ١٤٥فنجد م. ارزبرغر یقول في الصفحات 
، دفع التحالف اإلسرائیلي إلي محفل ١٩١٦"في السادس عشر من آذار  العالمیة":

ن من سجالت المحفل فرنك، كما یمكننا أن نبرھ ٧٠٠٫٠٠٠الشرق األكبر في باریس 
آذار  ١٨في روما، أن ملیونا من اللیرات اإلیطالیة قد حولت إلي ھذا المحفل في 
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.. ولست من السذاجة بحیث أتخیل أن التحالف اإلسرائیلي استعمل محفلین فقط ١٩١٦
  بھدف إرسال ملیون لیرة لمساعدة الیھود اإلیطالیین".

ـ وھو یتحدث عن الحوادث التي تلت فصل  یقول أ.ن. فیلد في كتابھ "كل ھذه األشیاء"
"لقد أصبح التأثیر الیھودي في  :١٠٤ـ في الصفحة  ١٩١٦الكویت عن العراق عام 

  السیاسة البریطانیة واضحا، بعد ظھور السید لوید جورج".

"عقد االجتماع  من كتابھ "میاه تتدفق علي الشرق": ٥٥ویقول ل. فراي في الصفحة 
، في منزل ١٩١٧السیاسیة الصھیونیة، في السابع من شباط الرسمّي األول للجنة 

الدكتور موسى غاستر.. وقد نوقش في ھذا االجتماع بالتفصیل، البرنامج الصھیوني 
الذي سیستخدم كقاعدة في المفاوضات الرسمیة، التي تشمل مصیر فلسطین وأرمینیا 

  ومنطقة ما بین النھرین (العراق) ومملكة الحجاز".

من الكتاب  ١٣٩ن. جیفریس، فیضیف أیضا ھذه المعلومات في الصفحة أما ج. م. 
"أبلغت تفاصیل ھذا االجتماع بالشفرة إلي التنظیم الصھیوني في  الذي كنا نستشھد بھ:

الوالیات المتحدة.. ومن اآلن فصاعدا بدأ التنظیم الصھیوني في الوالیات المتحدة یتدخل 
  جیھ القضایا البریطانیة الداخلیة".في صیاغة السیاسة البریطانیة، وفي تو

ولكي نصّور بشكل ملموس مدي سیطرة الممولین الدولیین علي قضایا الحكومة 
البریطانیة، ننقل كالم صموئیل الندمان الذي یقول: "بعد أن تم االتفاق بین السیر مارك 
 سایكس ووایزمان وسوكولوف، تقرر إرسال رسالة سریة إلي القاضي براندیس ـ رئیس
لجنة الطوارئ االحتیاطیة للصھیونیة في نیویورك ـ تخبره فیھا أن الحكومة البریطانیة 
مستعدة لمساعدة الیھود في الحصول علي فلسطین، مقابل تعاطف یھودي فعال، ومقابل 
تأیید قضیة الحلفاء في الوالیات المتحدة األمریكیة، بشكل یخلق تیارا قویا یدعم اشتراك 

في الحرب.. وقد أرسلت الرسالة بالشفرة عبر مكتب الخارجیة الوالیات المتحدة 
البریطانیة، كما أرسلت رساالت سریة أخري إلي القادة الصھیونیین في روسیا عن 
طریق الجنرال ماكدونو.. وقد استطاع الدكتور وایزمان (أحد مؤسسي الصھیونیة 

من الشبان  السیاسیة) أن یؤّمن عن طریق الحكومة اإلعفاء من الخدمة لستة
الصھیونیین، وذلك كي یعملوا بنشاط من أجل القضیة الصھیونیة.. وكانت الخدمة 

العسكریة في ذلك الوقت إجباریة، ولم یعف منھا إال أولئك المشتغلین بإعمال وطنیة 
ھامة، تمنعھم من الخدمة الفعلیة علي الجبھة.. وأنا أتذكر الدكتور وایزمان وھو یكتب 

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

ل ماكدونو (مدیر العملیات العسكریة)، یطلب مساعدتھ في الحصول رسالة إلي الجنرا
علي التسریح من الخدمة الفعلیة للیون سیمون وھاري ساشر وسمون ماركس وھابا 

مسون وتولكوسكي وأنا شخصیا.. وكما طلب الدكتور وایزمان، فقد نقلت من المكتب 
وني ـ حوالي شھر كانون الحربي إلي وزارة اإلعالم ـ وفیما بعد إلي المكتب الصھی

.. ومنذ ذلك الوقت، ولسنوات عدة، اعتبرت الصھیونیة حلیفة الحكومة ١٩١٦األول 
البریطانیة.. ولم یعد ھناك صعوبات في الحصول علي جوازات سفر، أو في االنتقال 

بالنسبة ألي شخص یدعمھ مكتبنا.. وعلي سبیل المثال، فإن شھادة وقعتھا بنفسي، وكان 
ودي عثماني، قبلھا المكتب الوطني البریطاني، وعامل صاحبھا معاملة یحملھا یھ

  األصدقاء، ال األعداء كما كانت الحالة بالنسبة للرعایا األتراك".

أنھ أمضي العدید من أمسیات أیام اآلحاد عند آل  Disraeilتبین دراسة حیاة دیزرائیلي 
كوھن ـ لوب في نیویورك تمول روتشیلد في لندن.. وتبین أیضا أنھ بینما كانت مؤسسة 

الثورة الیھودیة في روسیا، كان آل روتشیلد اللندنیین مدیري أعمال القیصر في لندن.. 
ـ  ١٨٤٠ونعلم أیضا أن آل روتشیلد في لندن كانوا مع حزب األحرار، وأنھ بین عام 

كانت صحافة األحرار التي كان یدیرھا آل روتشیلد، معادیة للروس. ویخبرنا  ١٩١٧
دیزرائیلي أن القادة السیاسیین والمالیین في ألمانیا كانوا یعتبرون مناھضین، ألنھم لم 
یسمحوا للممولین الدولیین أن یفعلوا تماما كما یشاءون.. وكان یمثل آل روتشیلد في 
ألمانیا البارون فون بلیشریدر في برلین، وعائلة واربرغ في ھامبورغ.. وفي روسیا 

أوروبا آل غینزبرغ في سانت بطرسبرج علي رعایة مصالح  ساعد آل ویتشتاین في
  روتشیلد في ذلك البلد.

 Ottoوھناك رجل آخر عمل بنشاط كبیر لمصلحة الممولین الدولیین، وھو اوتو كاھن 
Kahn ولقد استطاع ھذا أن یخفي حقیقة ھدفھ كثوري عالمي، خلف أعالم الوطنیة في ..

ظاھر بأنھ مواطن محب لوطنھ في كل منھا.. ولد العدید من الدول التي عاش فیھا، وت
السید أوتر كاھن في ألمانیا، ثم ھاجر إلي الوالیات المتحدة كما فعل بول واربرغ.. 

وكھذا األخیر أیضا أصبح شریكا في مؤسسة كوھن ـ لوب.. وعند وصولھ إلي أمیركا 
مور تبدو مباشرة حصل علي وظیفة كاتب عند سبیایر وشركائھ، وذلك كي یجعل األ

، أحد مؤسسي Wolfعادیة ولیست غریبة.. ثم تزوج فیما بعد حفیدة السید وولف 
، استقبلت ١٩٣١مؤسسة كوھن ـ لوب وشركاه.. ولما زارت السیدة كاھن موسكو عام 
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رسمیا من قبل الحكومة السوفیتیة، التي أقامت علي شرفھا مأدبة ضخمة واستقباالت 
  ألحمر الستالیني علي الطرقات عندما مرت.باھرة عدیدة.. وقد اصطف الجیش ا

، ظھرت مقالة في "الدیلي ھیرالد" كتبھا السید ھانین ١٩٣٤وفي الثاني من نیسان 
"لقد عرفت أوتوا كاھن الملیونیر لسنوات عدیدة.. لقد عرفتھ عندما  سوافار وفیھا یقول:

الطبیعي علیھ عندما  كان وطنیا ألمانیا، كما عرفتھ عندما كان وطنیا أمریكیا.. وكان من
أراد أن یدخل مجلس العموم البریطاني، أن ینتمي إلي الحزب الوطني".. وكان یمكن 

 Englishللسید أوتوا كاھن، أن یصبح رئیسا علي اتحاد العالم المتكلم باإلنكلیزیة 
Speaking Union لوال أن نشاطھ الثوري انكشف بطریق الصدفة، عندما تم البرھان ،

لھ كان مكان اجتماع العمالء السوفیات، مثل نینا سمورودین وكلیر شار علي أن منز
  یدان ولویس بریانت ومارغریت ھارسون.

، اجتمع في ستوكھولم في السوید ممثلون عن المصالح ١٩١٧وفي صیف عام 
صرفیة في بریطانیا وألمانیا وفرنسا وروسیا والوالیات المتحدة األمریكیة.. وقد ملا

و بویوف وزیر الداخلیة الروسي، كما حضر السید واربرغ من حضر السید بروت
ھامبورغ.. وكان ھذا األخیر شقیق بول واربورغ الشریك في مؤسسة كوھن ـ لوب 
وشركائھما في نیویورك، والذي وضع مسودة التشریع لنظام االحتیاط الفیدرالي عام 

ي لإلطاحة بالحكومة .. وسیظھر لنا أنھ حتى یتم القرار بتمویل لینین وتروتسك١٩١٠
السوفیاتیة، اجتمعت وفود من جمیع الدول المحاربة، وأنھ في النھایة سیصدر قرار 

ملیون دوالر تحت تصرف  ٥٠یجعل مؤسسة كوھن ـ لوب في نیویورك تضع مبلغ 
  لینین وتروتسكي في بنوك السوید.

إلي حكوماتھم وقد بعث ضباط المخابرات السریة في كل من بریطانیا وأمیركا، بتقاریر 
وھو یقاوم الجماھیر الثوریة  Cromieبشأن ھذه الحقائق.. ومات الضابط أ. ن. كرومي 

التي ھاجمت القنصلیة البریطانیة في سانت بطرسبرغ، فقتل وھو یحاول إبعادھم، ریثما 
  یتمكن المجتمعون بھ من إحراق الوثائق المتعلقة بھذا األمر وبغیره من األمور.

ة األمیركیة إلي الحكومة البریطانیة، التقاریر التي وصلتھا من ضباط ثم نقلت الحكوم
وزیر األراضي المنخفضة  Oudendvkeالمخابرات.. كما أن السید اودندایك 

Netherlands  في بتروغراد ـ الذي كان رجل المصالح البریطانیة في روسیا بعد
ھذا التحذیر في نیسان  موت الكوماندر كرومي ـ حذر الحكومة البریطانیة.. وقد نشر
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 Kings، كجزء من ورقة بیضاء عن الثورة البلشفیة، نشرتھا كینغز برنتر ١٩١٩
Printer.  

أما خطة یعقوب شیف بشأن السماح لتروتسكي وعصابتھ في العودة من نیویورك إلي 
سانت بطرسبرغ، فقد فشلت عندما احتجزتم الرسمیون في الحكومة الكندیة في ھالفاكس 

عة وفاسكوشیا، وھم في طریقھم إلي روسیا.. وھنا تبدو سیطرة الممولین في مقاط
الدولیین، الذین احتجوا مباشرة إلي الحكومات المعینة، فأطلق سراح تروتسكي وجمیع 
  أفراد عصابتھ الثوریة، وسمح لھم أن یمروا بأمان في القطاعات البریطانیة الحصینة.

الروسیة، حصل  ١٩١٧البریطانیین بثورة وھناك برھان آخر عن ارتباط السیاسیین 
، الذي یشرح الدور الذي لعبھ السیر بتشانان Petroveskyعلیھ الدكتور بتروفسكي 

السفیر البریطاني.. لقد برھن بتروفسكي أنھ مع علم حكومة لوید جورج بما یجري 
خلف الستار، إال إنھا ساعدت تروتسكي والقادة الثوریین معھ، في الوصول إلي 

سیا.. بینما ساعدت القیادة العلیا األلمانیة الممولین الدولیین في إیصال لینین رو
وعصابتھ الثوریة من سویسرا إلي بتروغراد.. وقد خّصص للینین وأتباعھ عربة قطار 

  خاصة لنقلھم في رحلتھم عبر األراضي األلمانیة.

للشؤون  ـ الذي عین كوزیر Milioukoffویكشف السید بتروفسكي أن میلیوكوف 
ـ كان ھو الرجل الذي تفاوض بشأن  ١٩١٧الخارجیة في الحكومة الروسیة في ربیع 

  التي اشترك فیھا كل من الدولتین المتحاربتین (بریطانیا وألمانیا).  ھذه المؤامرة، 

ومن المعروف انھ استحسانا للتعاون الذي أبداه الجنرال األلماني ستان، وافقت الحكومة 
، وكان ضباط Litvinovلب میلیوكوف إطالق سراح م. م. لیتفینوف البریطانیة علي ط

المخابرات البریطانیة قد أسروه كجاسوس ألماني.. أما التعرف علي شخصیة لیتفینوف 
فھي ذات أھمیة بالغة، فھو ابن لوالدین یحمالن اسم فینكلینستان.. ولما انضم إلي 

الش.. ولما صار لھ عالقة وثیقة الحركة الثوریة العالمیة غیر اسمھ، فصار مایر وا
بالحزب البلشفي وبلینین، ظھر اسمھ مرة أخري لیكون ماكسیم لیتفینوف.. إنھ الشخص 
نفسھ بلیتنفینوف الجاسوس األلماني، وھو الشخص نفسھ الذي قبض علیھ وھو یحاول 

 Tiflisأن یدفع أوراق الخمسمئة روبل التي حصل علیھا ستالین عندما سرق بنك تیفلیس 
Bank.  
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بعد إطالق سراحة مباشرة، عاد لیتفینوف إلي روسیا، وساعد بحكومة كیرننسكي 
المؤقتة، وبحركة المینشفیك السوفیتیة.. ثم تولي لیتنفیوف منصب مساعد ستالین 

.. وقد عین عضوا في اللجنة المركزیة ١٩٣٩وعام  ١٩٣٠للشؤون الخارجیة، بین عام 
لیتنفوف علي االغتیال وعلي استالم النقود .. ومقدرة ١٩٣٥للحزب الشیوعي عام 

المسروقة وعلي العمل كجاسوس وكرجل عصابات دولي وكزعیم للنشاط الثوري في 
العدید من الدول، كل ھذا جعل دول العالم ترحب بھ عندما عین رئیسا لمجلس األمن في 

یطرون علي األمم المتحدة!!!!!!.. وھذا یوضح حقیقة أن النورانیین یتحكمون بالذین یس
  األمم المتحدة ظاھریا!!

وھكذا یتبین لنا، أن الحكومة االئتالفیة البریطانیة التي استلمت زمام األمر من رئیس 
، لم تفعل أي شيء لتقف دون تنفیذ الممولین ١٩١٦الوزراء اسكویت في كانون األول 

ي إلي سحب الدولیین خططھم للثورة الروسیة، مع أنھا تعلم أن نجاح ھذه الثورة سیؤد
الجیوش الروسیة من الحرب.. والبرھان علي أن الصھیونیین في كل من بریطانیا 

وأمیركا اتفقوا علي اإلطاحة باإلمبراطوریة الروسیة، یمكن إن نجده في حقیقة أن لینین 
، وفي نفس الوقت أعلن ١٩١٧أعلن عن تأسیس حكمة الدیكتاتوري في تشرین الثاني 

ة الحكومة البریطانیة تقضي بدعم خطة روتشیلد في تأسیس لوید جورج أیضا أن سیاس
وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین.. وھذا یبرھن علي أن لوید جورج لم یحقد 

  علي الممولین الدولیین إلخراجھم روسیا من الحرب، مع أنھا حلیفة لبریطانیا.

ناسب لخطتھم ، لتكون المركز الجغرافي الموجھ المرابون اھتماماتھم إلي فلسطین
العامة في السیطرة علي العالم.. وباإلضافة إلي ذلك، فإنھم كانوا یعلمون أن أشھر 

الجیولوجیین العالمیین، قد كشف عن مناطق واسعة تحتوي علي ثروات معدنیة تقع في 
المنطقة المحیطة بالبحر المیت.. وھكذا قرر ھؤالء أن یتبنوا الصھیونیة السیاسیة، 

لم علي االعتراف بالوطن القومي للیھود في فلسطین، بحیث یكون لھم إلجبار دول العا
دولة مستقلة یمكنھم السیطرة علیھا بأموالھم وسلطتھم.. وإذا حققت مؤامرتھم ھدفھا 
البعید في إقامة حرب عالمیة ثالثة، عندئذ یستعلمون دولتھم المستقلة ھذه في توسیع 

رض.. وعندما یتحقق ذلك، سیتمكنون من نطاق نفوذھم وسیطرتھم لتشمل جمیع أمم األ
  تنصب زعیمھم "ملكا علي الكون" و"اإللھ علي ھذه األرض".

وبعد استصدار وعد بلفور، الذي أیدتھ كل من بریطانیا وفرنسا والوالیات المتحدة، 
صدرت األوامر إلي اللورد اللنبي بطرد األتراك من آسیا الصغرى، واحتالل األرض 

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

عن حقیقة النوایا في تسلیم فلسطین إلي الیھود، إال بعد أن انتھي  المقدسة.. ولم یكشف
  العرب من مساعدة اللورد اللنبي في تحقیق مھمتھ!!!!!

وكان الشعور العام في ذلك الوقت، أن فلسطین ستصبح محمیة بریطانیة.. أما المرابون 
والحلفاء تعیین  العالمیون فما إن تم احتالل فلسطین حتى طلبوا من الحكومة البریطانیة

لجنة صھیونیة في فلسطین، وتعیین مندوبیھم السیاسیین أعضاء لھا، علي أن تكون 
مھمة ھذه البعثة، تقدیم النصح للجنرال كالیتون الحاكم العسكري لفلسطین، وتعمل أیضا 

كوسیلة اتصال بین الیھود والقیادة العسكریة.. وقد باشرت ھذه اللجنة عملھا بالفعل في 
  وكان أعضاؤھا التالون: ١٩١٨ام آذار ع

الكولونیل أورمسباي غور ـ اللورد ھارلیك فیما بعد ـ الذي كان مدیرا لبنك میدالند،  -
  وبنك ستاندارد في جنوب أفریقیا.

الكولونیل جیمس دي روتشیلد، ابن أدموند دي روتشیلد، رئیس الفرع الفرنسي ألسرة  -
ت الیھودیة في فلسطین.. وقد أصبح جیمس روتشیلد، ومنشيء عدد كبیر من المستعمرا

، ثم عّینھ تشرشل ١٩٤٥و  ١٩٢٩دي روتشیلد عضوا في مجلس العموم البریطاني بین 
  وزیرا للشؤون البرلمانیة في حكومتھ العمالیة االئتالفیة.

المالزم أدوین صاموئیل، الذي عین مدیرا للرقابة في الحكومة البریطانیة أثناء  -
عین مدیرا لإلذاعة  ١٩٤٨الثانیة.. وعندما تأسست إسرائیل عام الحرب العالمیة 

  اإلسرائیلیة.

المستر إسرائیل سیف، مدیر شركات ماركس وسبنسر البریطانیة الضخمة.. ولھ  -
  اتصاالت وعالقات وثیقة بالمرابین الدولیین. 

 لیون سیمون، الذي نال فیما بعد درجة فارس، وأصبح المدیر المسؤول عن مكاتب -
البرید العامة في بریطانیا.. وقد سیطر علي جمیع أجھزة الھاتف، وجمیع أنواع 

  االتصاالت الالسلكیة.

أما بقیة أعضاء اللجنة فكانوا: الدكتور إلدر، السید جوزف كارین والسید حاییم  -
  وایزمان، وكلھم اصدقاء مقربون إلي الصھاینة األغنیاء في أمیركا.
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اللجنة أرسلت إلي فلسطین قبل أن یعقد مؤتمر السالم،  یقول السیر ستورز بأن ھذه
وحتى قبل نھایة الحرب، وذلك إلعداد الجو المالئم فیھا إلنشاء الوطن العربّي القومّي 

  للیھود، وتحریك أعوانھم للمساعدة المالیة.

حاول تروتسكي القیام بانتفاضة ضد ستالین، متھما إیاه باالنحراف عن  ١٩٢٧في عام و
ولوجیة الماركسیة والنزوع إلي إقامة دكتاتوریة استعماریة توتالیتاریة كبدیل اإلیدی

لإلتحاد األصیل للجمھوریات السوفیاتیة االشتراكیة.. وھنا قام ستالین بحملة تطھیر، 
قضى فیھا علي عدة مالیین، كما أرسل عددا مماثال إلي المنفي واألشغال اإلجباریة.. 

قادة الحركة الثوریة منذ األممیة األولى، أن یالحقوا حتى  وھكذا كانت نھایة العدید من
الموت أو السجن.. ومن بین القادة الذین تخلص منھم ستالین: تروتسكي، زینوفییف، 

كامینیف، ومارتینوف وزاسولیش، ودوش وبارفوس، واكسلرود، ورادیك وبورتزكي 
یھ عند وفاتھ، إال الزار وسفیردلوف، ودان، ولیبر، ومارتوف.. ولم یبق من المقربین ال

  كاغانوفیتش صھره، وروزا زوجتھ الثالثة.

من  ٤٥و  ٣٥سار ستالین علي سیاسة لینین في إنشاء عالم الشیوعیة بین خطي عرض 
  النصف الشمالي للكرة األرضیة.

كانت خطة ستالین تقضي بأال یوّرط قواتھ المسلحة في حرب مع الدول األخرى، وأن 
و  ٣٥عال الثورات جنوبي االتحاد السوفیاتي بین خطي عرض یسیر علي سیاسة إش

.. وقد أعطت ھذه السیاسة ثمارھا بسرعة، ألنھ عند وفاة ستالین كانت الشیوعیة قد ٤٥
سیطرت علي نصف المنطقة المذكورة، كما أن نصف سكان األرض كانوا قد وقعوا 

  تحت التأثیر الشیوعي.

أصاب المسلمین في الجمھوریات اإلسالمیة  تذكر القمع واالضھاد والتھجیر الذي((
التي احتلتھا روسیا، للقضاء على دینھم ولغاتھم وتراثھم.. ھذا بخالف الثورات 
االشتراكیة التي دمرت مجتمعاتنا في نصف القرن الماضي، وما زلنا ندفع ثمن 

  !!))كوارثھا حّتى الیوم

ي عملیة التحویل إلي الشیوعیة، ھذا وقد حافظ ستالین علي خطة لینین بالبدء بأسبانیا ف
ألنھ ھذا سیجعل من السھل تعریض فرنسا وبریطانیا للسیطرة الشیوعیة، وتصبح بعد 

ذلك ألمانیا بین فكي الكماشة.. وإذا حدث ما یمنع وقوع أسبانیا تحت السیطرة الشیوعیة، 
  فإن حادثا كھذا سیكون من األسباب المساعدة علي نشوب حرب عالمیة ثانیة.
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ندما كان ستالین یعد للثورة األسبانیة، شارك مشاركة فعالة في الحرب االقتصادیة، وع
. فقد ظھرت طبقات ذات غني ١٩١٨التي كانت تدور رحاھا بعد توقیع الھدنة عام 

فاحش بعد الحرب العالمیة لعدم مشاركتھا في الحرب، كما أن شعوب الدول الحلیفة 
تلنا الحرب.. ولكن قبل أن یتمكن المستثمرون من عاشت برخاء زائد في السنتین اللتین 

استثمار أموالھم بعد أوصلوا إلي القمة، سحبت أموال طائلة من األسواق، وحددت 
االعتمادات في البنوك، وبدأت عملیة المطالبة بالدیون تشتد.. وكانت ھذه المأساة 

ة للمأساة ، والتي كانت مقدم١٩٢٥و  ١٩٢٣الصغرى التي كان یعیشھا العالم بین 
  .١٩٣٠الكبرى التي خططت لھا القوى لتكون عام 

، وعاد ١٩٢٥ھذا وقد حدثت المأساة الكبرى ھذه، بعد أن تغیرت السیاسة المالیة عام 
الرخاء یتقدم بخطي واسعة حتى الغني الفاحش في كل من أمیركا وبریطانیا وكندا 

وي مما كان علیھ قبل واسترالیا.. وعاد االستثمار عن طریق األسھم والشركات أق
، وقعت الضربة المفاجئة.. ونزلت أعظم مأساة ١٩٢٩.. عندئذ وقبل انتھاء عام ١٩٢٥

اقتصادیة عرفھا العالم الحّر في تاریخھ كلھ.. وكان من نتیجتھا أن المالیین من الناس 
أصبحوا بحاجة إلي لقمة العیش.. وانتحر اآلالف.. وقد وقع اللوم یومذاك علي سوء 

رة والحكم، الذي جعل من عشرات المالیین من البشر مدقعین في الفقر، ورفع اإلدا
  فقط من أصحاب المالیین لیصبحوا من أصحاب "التریلیونات". ٣٠٠

، وذلك للعمل علي ما أسماه ١٩٢٥أما ستالین فقد بدأ خطتھ الصناعیة الخماسیة عام 
ستغالل لموارد الطبیعیة تحسین األوضاع الداخلیة للدول الشیوعیة.. وشملت الخطة ا

وتصنیعھا وتحسین الوسائل الزراعیة وتحدیث الصناعة.. وقد مّول ھذه الخطة الخماسیة 
المرابون الدولیون، وذلك عن طریق قروض ساھمت مساھمة قویة في تحسین االقتصاد 

  الروسي وبناء القوة العسكریة الروسیة واأللمانیة معا.

ھي إنشاء المزارع الجماعیة.. وكان الشعب الروسي ثم جاءت خطوة ستالین التالیة، و
قد عاش لقرون عدیدة أقل من العبید في األرض التي كان یستغلھا اإلقطاعیون، ثم 
وعدھم لینین بأن یعیشوا عیشة أفضل، حیث انفصل أكثر من ملیونین من عائالت 

وفي أول الفالحین عن إقطاعھم، ووزعت األراضي، وأصبحوا جمیعا مالكا مستقلین.. 
  عائلة.  ٦٫٢٠٠٫٠٠٠ارتفع عدد ھذه العائالت إلي  ١٩١٦كانون الثاني 
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ولكن الحظ السيء كان یالحق ھؤالء، ألن الممولین الدولیین كانوا یریدون الحصول 
علي القروض التي دفعوھا للخطة الزراعیة ولتموین الجیش األلماني، فأصروا علي 

، كما طلبوا بتنفیذ المزارع الجماعیة علي التحكم بصادرات وواردات الدول الشیوعیة
  أنھا الوسیلة الوحیدة لزیادة اإلنتاج الزراعي.

وقد سجل التاریخ ما حدث عندما نفذ ستالین بالقوة مشروع المزارع الجماعیة، فأكثر 
من خمسة مالیین من الفالحین واجھوا اإلعدام أو ماتوا من الجوع، ألنھم رفضوا تنفیذ 

وا الوقوف في وجھة.. كما أن أكثر من خمسة مالیین غیرھم تم نقلھم المشروع أو حاول
ا لكي یقوموا باألعمال اإلجباریة.. بل أكثر من ھذا، ھو أن القمح الذي یإلي سیبیر

صادره ستالین من الفالحین تم بیعھ للمرابین الدولیین، لیضاف إلي كمیات القمح 
كان الغرض من ھذه العملیة ھو تعویم األخرى التي اشتراھا ھؤالء من بلدان أخري.. و

السواق العالمیة بھذه المادة األساسیة وبشكل رخیص، وذلك للمضاربة علي القمح 
األمریكي والكندي، كي یكسد وال یجد األسواق التي تشتریھ.. كما أن المرابین قاموا 
بضربة أخري لّلحوم والمواشي الكندیة واألمیركیة، وذلك عن طریق شراء كمیات 

  ضخمة من اللحوم المبردة والمعلبة من األرجنتین وغیرھا من البلدان المنتجة للحوم.

خفض الممولون الدولیون أسعار الشحن في سفن جمیع  ١٩٢٩و  ١٩٢٠وبین عامي 
الدول تقریبا، ما عدا بریطانیا وأمیركا وكندا.. فكان من نتیجة ھذه القرصنة التجاریة، 

لبلدان الثالثة أن تنافس أسعار الشحن في السفن أن استحال علي السفن من ھذه ا
األخرى، فرابطت آالف السفن التجاریة في موانئھا، وتوقفت عملیة التصدیر بشكل لم 

  یعرف من قبل.

في نفس الوقت الذي كان میزان الصادرات في الدول الحلیفة یھبط بشكل عجیب، كان 
مانیا والیابان ودول أوروبا ھناك ارتفاع مقابل في عملیة االستیراد من كل من أل

الوسطي.. وھكذا ساءت الحالة في البلدان الحلیفة.. ففي كندا مثال یعتمد خمسة من كل 
ثمانیة من أصحاب الدخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة علي عملیة التصدیر.. وإذا 

انخفض میزان التصدیر، تبعھ مباشرة انخفاض وانتكاس تجاري.. ذلك أن القدرة 
ئیة لخمسة من كّل ثمانیة من أصحاب الدخل تنخفض.. یؤثر ھذا أیضا علي كل الشرا

من یعتمد علي الخدمات بأنواعھا كوسیلة لكسب عیشھ.. وإذا بقي ھذا االنخفاض في 
میزان المدفوعات علي حالھ أو توقفت الصادرات، فإن االنتكاس التجاري یتحول إلي 

  أزمة ویتدھور إلي مأساة.
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ب المؤامرة العالمیة من انزالق الھیكل االقتصادي للدول الحلیفة إلي وحتى یتأكد أصحا
الھاویة، راحوا یعّومون األسواق العالمیة بالقمح واللحم بأسعار منخفضة جدا وأقل من 
كلفة اإلنتاج في كل من كندا وأمیركا واسترالیا.. فكان من نتیجة ھذا التعویم أن فاضت 

ة ولم تتمكن من بیعھ، بینما كانت شعوب بعض الدول مستودعات القمح في الدول الحلیف
تموت جوعا لحاجتھا الماسة للخبز واللحم.. وكانت بریطانیا تعوض الفرق السنوي 

الشاسع بین میزان الصادرات والواردات بخدماتھا فیما وراء البحار، حیث تكسب ما 
ندما منعتھا ملیون جنیھ إسترلیني.. ولكنھا أصیبت بضربة قاسیة جدا ع ٨٥یعادل 

المنافسة غیر العادلة من الحصول علي ھذا المبلغ.. ھذا وقد استغل المرابون العالمیون 
ھذه األزمة االقتصادیة المصطنعة لخلق جو من التنافر والخالف بین مختلف دول 

  الكومنولث، وذلك بھدف إضعاف اإلمبراطوریة البریطانیة وتفكیكھا.

؟.. ركود شدید في تجارة وصناعة وزراعة الدول ماذا كانت ھذه الحرب االقتصادیة
الحلیفة والدول الرأسمالیة، وفي نفس الوقت ازدیاد شدید وتوسع ھائل في نشاط الدول 

  الشیوعیة ودول حلف المحور.. 

 وھكذا أخذوا یھیئون الوضع الدولي لقیام حرب عالمیة ثانیة في الوقت الذي یریدونھ
  .ھم

  

  

  

  

*********************  
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 الحرب العالمیة الثانیة -الفصل السابع :
   

  

بینما فیما سبق، كیف مھد المرابون الدولیون العادة تسلیح ألمانیا سریا بمساعدة ستالین، 
وذلك رغم القیود التي فرضت علیھا في معاھدة فرساي.. ولكي ندرك األسباب التي 

التي حیكت في الفترة التي ساعدت علي ظھور ھتلر، یجب أن نلم بالمؤامرات السیاسیة 
  م.١٩٣٤ـ  ١٩٢٤ما بین 

إذا استثنینا الشیوعیین األلمان، نجد أن أكثریة الشعب األلماني كانت تنفق علي األمور 
التالیة: أن ألمانیا لم تكن لتنھزم في الحرب العالمیة األولي، لوال الخیانة التي جعلتھا 

استعملوا ما یسمي بالدیمقراطیة في كل  ضحیة الحرب.. وأن الممولین الدولیین ھم الذین
من بریطانیا وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة، لفرض الھزیمة علي القوات المسلحة 

األلمانیة.. وأن الحزب الشیوعي بقیادة الیھود وبمساعدة الممولین الدولیین، ھو السبب 
  بعدھا. في خلق حالة الفوضى التي سبقت توقیع الھدنة، وفي قیام الثورة

واتفق الجمیع أن علي كل وطنّي ألماني، ذكرا كان أم أنثي، أن یعمل أقصي جھده لبناء 
ألمانیا بعد الحرب، ولتحطیم األغالل االقتصادیة والعسكریة التي فرضتھا معاھدة 

  فرساي علي أمتھم.

ا وإذا استثنیا الشیوعیین مرة أخرى، نجد أن أكثریة الزعماء السیاسیین األلمان كانو
یتفقون علي وجوب تحریر أنفسھم من االتفاقیات االقتصادیة، المفروضة علي أمتھم من 
قبل الممولین والمرابین الدولیین.. لقد أدرك الزعماء األلمان خطر ھذه االتفاقیات علي 

استقالل البالد، ألن الفوائد المفروضة علي القروض المالیة بموجب ھذه االتفاقیات 
، ١٦٩٤ع البالد في برائن دائنیھا، تماما كما وقعت بریطانیا عام ستؤدي حتما غلي وقو

فرائس في أیدي المرابین  ١٧٩١، والوالیات المتحدة عام ١٧٩٠وفرنسا عام 
العالمیین.. وعلم الجمیع أن مثل ھذه القروض ستكون دینا واستبعادا لكل أفراد الشعب، 

  فعھا المواطنون جمیعا.ألن تسدیدھا لن یكون إال بفرض مزید من الضرائب، ید
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عندئذ، صمم قادة الحزب الفاشي علي خلق عملة ألمانیة ال تستند إلي القروض، بل 
تعتمد علي الدخل القومي والممتلكات الوطنیة، وعلي موارد الصناعة والزراعة 

والثروات الطبیعیة، وعلي الطاقة اإلنتاجیة لألمة.. ووجد الشعب األلماني بصورة 
ك شعوب إیطالیا وأسبانیا والیابان آمالھم وأمانیھم في المستقبل السیاسي عامة، أنھ یشار

واالقتصادي لھذه البلدان، فظھر حلف المحور إلي الوجود، وبدأت الحركة الفاشیة التي 
  تزعمھا ھتلر وموسولیني وفرانكو.

  األحداث التي قادت إلى الحرب العالمیة الثانیة:

التي بذلھا ھؤالء الثالثة إلعادة بناء بالدھم،  وینقل لنا التاریخ الجھود الضخمة
والنھوض بھا من األزمات والثورات والحروب التي وقعت فیھا.. فلقد طوروا الصناعة 

والزراعة بشكل یشبھ المعجزات.. أما نجاح عملیة إعادة البناء العسكري، فیعود إلي 
یقاع البالد الفاشیة والبالد المساعدة التي قدمھا عمالء النورانیین الذین كانوا یخططون إل

  الرأسمالیة في حرب عالمیة أخري.

أّید كل من ھتلر وموسولیني السیاسة الفاشیة المعتدلة بادئ األمر، وقررا إصالح الفساد 
وتطھیر البالد من الشیوعیة، وتخلیصھا من تحكم النورانیین علي صناعتھا واقتصادھا 

وقعا معا تحت تأثیر لوردات الحرب  بشكل عام.. ولكن ما إن تقدم الوقت، حتى
النازیین، الذین ادعوا أن سالما دائما ال یمكن أن یستتب في العالم، إال عن طریق 

  االحتالل العسكري.

وھكذا بیعت القیادة العسكریة العلیا في إیطالیا والیابان لمؤیدي مخطط ونظریات كارل 
ن یبقي ضمن المخطط، ألن .. أما فرانكو فلم یقبل أ١٨٤٩ریتر التي نشرھا عام 

معتقداتھ الدینیة وإیمانھ جعاله یؤمن بأن كل أیدیولوجیة تنكر وجود اهللا ھي في صف 
  الشیطان وتعمل معھ.

وباإلضافة إلي احتالل فرنسا وبریطانیا، شمل المخطط تصفیة الممولین الدولیین وكبار 
  الرأسمالیین واالستیالء علي أموالھم وممتلكاتھم.

، ألنھ كان ١٩٣٤الذي كان ھتلر ما یزال یعاني عذاب السجن قبل عام وفي الوقت 
كفاحي یعتبر العدو اللدود للوردات الحرب النازیین والممولین الدولیین، كتب كتابة "

Mein Kampf" :وبھذا یقف الحزب االشتراكي "، حیث یقول في الصفحة األخیرة
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أمور العقیدة لجماعة من  الوطني موقفا إیجابیا من المسیحیة، ولكنھ ال یترك
المحترفین.. ومن جھة أخري یحارب الروح المادیة الیھودیة المتغلغلة في نفوسنا 

  ".وفي نفوس اآلخرین

، مشیرا إلي أن ١٩٣٣وكان ھتلر قد أعلن سیاستھ بالنسبة لبریطانیا قبل ذلك في عام 
العالمیة إلي ھدفھا ماركس وستالین ولینین قد أكدوا مرارا أنھ قبل أن تتوصل الشیوعیة 

األخیر، یجب علیھا أن تدمر بریطانیا وإمبراطوریتھا.. وقال ھتلر في معرض حدیثة 
في ذلك الوقت: "إنى علي استعداد للدفاع عن اإلمبراطوریة البریطانیة بالقوة إذا دعت 

  الحاجة".

نھا أما عن معاھدة فرساي، فقد كتب ھتلر یقول: "إنھا لم تكن لمصلحة بریطانیا، ولك
كانت أوال وأخیرا في صالح الیھود لتدمیر ألمانیا".. وكتب أیضا: "وحتى في بریطانیا 
نفسھا، ھناك صراع دائم بین ممثلي المصلح البریطانیة ومصالح الدیكتاتوریة الیھودیة 

العالمیة.. وفیما تعمل بریطانیا جاھدة ألخذ مكانتھا في العالم، نجد أن الیھود في داخلتھا 
ھا المتاعب والمشاكل، لذلك سیبدأ الكفاح ضد الخطر الیھودي العالمي في یشكلون ل

  بریطانیا، في نفس الوقت الذي یبدأ في غیرھا من البلدان".

ولم یغیر ھتلر رأیھ الشخصي بشأن التحالف مع بریطانیا أبدا.. لقد كان یعلم أن بقاء 
ریطانیة.. لذلك بدأ اإلعداد ألمانیا كقوة كبري یعتمد علي التحالف مع اإلمبراطوریة الب

، فرّتب محادثات غیر رسمیة بین الدبلوماسیین البریطانیین ١٩٣٦لحملة التحالف عام 
واأللمان.. ولما فشلت المحادثات في تكوین التحالف الذي كان یسعى جھده لتحقیقھ، 
د قال: "تھون كل التضحیات في سبیل التحالف مع بریطانیا.. ھذا التحالف یجلب التأیی

لمستعمراتنا، ویجعل إلي جانبنا قوة بحریة عظیمة، كما یوفر علینا الدخول في منافسة 
  مع الصناعة البریطانیة".

وقد أدي ھذا الفشل في التحالف مع بریطانیا، إلي أضعاف معارضة "اإلیدیولوجیة 
التوتالیتاریة" التي كان ینادي بھا المتطرفون من لوردات الحرب النازیین.. واقتنع 
ھتلر، بعد فشل المحادثات، أّنھ ال یمكن للسیاسة المعتدلة أن توقف سیطرة المرابین 

الدولیین علي سیاسة بریطانیا الخارجیة.. وھكذا اضطر ھتلر لالعتراف بصدق كارل 
لكي یعود السالم وتعود الحریة االقتصادیة إلي العالم، یجب أوال ریتر عندما قال: "
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، وعلي جمیع أعضاء الحركة الثوریة العالمیة، الذین القضاء علي الممولین الیھود
  ".یوجھون الشیوعیة ویسیطرون علیھا

، مثل ١٩٣٦في المحادثات التي جرت بین بریطانیا وألمانیا في كانون الثاني من عام 
وھتلر نفسھ.. في ھذه المحادثات، شرح  جورنجاألولى اللورد لندندري، ومثل الثانیة 

اریخ الحركة الثوریة العالمیة كما فصلھا البروفیسور كارل تفاصیل وت جورنجالھر 
ریتر وغیره.. ثم حاوال إقناعھ بضرورة استعمال الحرب الشاملة في وجھ مثل ھذه 

العقلیة الدیكتاتوریة.. وفصال لھ الخطة األلمانیة التي تقضي باحتالل جمیع الدول 
وضحا لھ أن الطریق الوحید الشیوعیة وتحریر شعوبھا وإعدام جمیع الخونة فیھا.. وأ

لمحو الشیوعیة ھو بإفناء الشعب الیھودي برمتھ.. وقّدما لھ الوثائق التي تبرھن عن 
ارتباط الشیوعیة بكبار أغنیاء الیھود، الذین یوجھون حركتھا ویمولونھا، كما یوجھون 
و ویمولون في نفس الوقت الصھیونیة السیاسیة، للوصول إلي ھدفھم السري المنشود وھ

  التحضیر للعھد الذي سیرجع مسیحھم المنقذ إلي األرض. 

ویقال أن ھتلر وعد بالوقوف في وجھ الخطط المتطرفة للوردات الحرب النازین، كما 
وعد بتحدید نشاطھ ضد الشیوعیة داخل القارة األوروبیة فقط، شرط أن تدخل بریطانیا 

ي أن تشارك الحكومة البریطانیة في حلف مع ألمانیا.. ولكن اللورد لندندري أبدي شّكھ ف
في خطة تقضي بإفناء الشیوعیة، وأنھا ستعتبرھا عملیة إفناء بشریة.. عندئذ عرض 
ھتلر حال وسطا.. قال إن المانیا ستقوم وحدھا بھذه المھمة، شرط أن تدخل بریطانیا 
 معھا في اتفاقیة بأال تقوم حرب بین البلدین لمدة عشر سنوات مھما كانت الظروف..
وأوضح ھتلر أن الطریق الوحید الستقالل بریطانیا وفرنسا وروسیا ھو باالستقالل 
االقتصادي، وأن علي ھذه البلدان أن تنفض عن كاھلھا تلك الدیون الباھظة، وتتسلم 
زمام اقتصادھا بذاتھا، حتى یعود االقتصاد العالمي إلي حالتھ الطبیعیة.. ثم بین أن 

االشتراكي الوطني، ھو أن یضع حال جذریا مباشرا لنفوذ الھدف الذي یسعى إلیھ حزبھ 
المرابین وسیطرتھم علي الشؤون الوطنیة الداخلیة والعالمیة.. ویقال إنھ استشھد بقول 

": Coningsbyبنجامین دیزرائیلي، علي لسان أحد شخصیاتھ في كتابھ المشھور "
أشخاص مختلفون جدا "وھكذا تري یا عزیزي كوننغسي، أن الذین یحكمون العالم ھم 

  عمن یتخیلھم أولئك الذین یجھلون ما یدور وراء الستار".

رأي ھتلر، مشیرا إلي أن التاریخ یبین كیف استطاع الیھود األغنیاء  جورنجوھنا دعم 
وذوو النفوذ أن یتحكموا باقتصاد وسیاسة الدول التي تمكنوا من التسرب إلیھا.. وقد 
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طرق فاسدة ومفسدة.. عندئذ استشھد الھر فون حققوا ذلك بوسائل غیر مشروعة و
ربنتروب بما حدث في كندا، عندما كان اللورد لندندري نفسھ فیھا.. لقد بین لھ أن لجنة 
ستیفن الملكیة التي حققت في قضیة الجمارك الكندیة، وجدت أن البالد تعاني من سرقة 

میة تتغلغل في البالد مبلغ مئة ملیون دوالر سنویا.. ھذه السرقة تنظیمھا حركة عال
وتنشر الفساد والرذیلة، "فتكبل" العدید من المسؤولین ورجال الحكومة، بإیقاعھم في 

الرشوة والرذیلة.. وأضاف ربنتروب أن حالة الوالیات المتحدة ھي أسوأ عشرات 
المرات من كندا، وأنھ للقضاء علي ھذا الخطر، یجب التخلص من الثالثمئة رجل الذین 

عقول المدبرة التي توجھ العناصر السلبیة والمجرمة لتحقیق وتنفیذ خطتھم یشكلون ال
  بعیدة المدى، وھي السیطرة علي العالم من خالل الحركة الثوریة العالمیة.

ناقش بعد ذلك قضیة تمویل المرابین العالمیین للثورة الروسیة عام  جورنجویقال إن 
قیقھا، وھي نشر العداوة والبغض الذي لم ، مبینا النتیجة التي تمّكن ھؤالء من تح١٩١٧

  تره البشریة حتى ذلك الوقت.

ثم ذّكر ھتلر مندوب بریطانیا اللورد لندندري، بالمالیین من المسیحیین الذین ذبحوا 
، وأضاف أن المسئولین عن ١٩١٧بدون رحمة في البلدان الشیوعیة منذ ثورة أكتوبر 

  ومخربین عالمیین.ھذه المذابح ال یمكن اعتبارھم غیر لصوص 

وكانت آخر قضیة ناقشھا المجتمعون، قضیة محاولة ستالین تحویل أسبانیا إلي 
دیكتاتوریة شیوعیة.. وھكذا تمت تعریة جمیع بنود المؤامرة العالمیة، من الطریقة 

السریة التي تمكنت بھا ألمانیا من إعادة تسلیح نفسھا، إلي سیطرة محفل الشرق 
لي فرنسا، إلي الطریقة التي دفعت بھا بریطانیا إلي ترك التسلیح، للماسونیین األحرار ع

في نفس الوقت الذي كان أعداؤھا األلداء یتسلحون علي أكمل وجھ.. وتبین أن األلمان 
یرون استحالة استتباب األمن، ما لم یتم القضاء علي الشیوعیة والصھیونیة، ألنھم كانوا 

  دان لقیام حرب ثانیة.یؤمنون بأن ھاتین الحركتین كانتا تع

وفي النھایة اختتم ھتلر المحادثات بطریقتھ الخطابیة، متمنیا على اللورد لندندري أن 
یحاول إقناع حكومتھ بالدخول في الحلف المقترح مع ألمانیا.. وقال بالحرف الواحد: 

"ألنني مقتنع بأن اإلمبراطوریة البریطانیة والكنیسة الكاثولیكیة، كالھما مؤسستان 
  عالمیتان، بقاؤھما ضروري لحفظ القانون والنظام العالمي في المستقبل.
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إن ھذا األقوال عن ھتلر قد تبدو غریبة عن الرأي العام، لذلك سنسوق الحقائق 
  التاریخیة التالیة لدعمھا:

عاد اللورد لندندري إلي لندن بعد المحادثات وقدم تقریرا إلي الحكومة البریطانیة.. وفي 
أرسل رسالة إلي ربنتروب، قال في أحد مقاطعھا: "لقد نسي ھتلر  ١٩٣٦شباط  ٢١

لترا من اجتیاح الثورة لعدة قرون.. وبالنسبة للیھود، ج، أننا قاسینا ھنا في انجورنجو
فإننا ال نحب اإلفناء.. وباالضافة إلي ذلك فإن شعورا مادیا بأنكم تحاولون السیطرة علي 

ذه المحاولة من أماكن تشمل األرض بكاملھا.. ویمكننا قوة عظیمة، بإمكانھا الرد علي ھ
أن نتبع خطوات الیھود ومساھمتھم في إثارة الشغب في العالم، ولكننا في نفس الوقت 

سنجد أن بعضھم یقف موقف حازما في الطرف المقابل، مستعمال نفوذه وأموالھ 
  للوقوف في وجھ النشاط الشریر والماكر الذي یقوم بھ إخوانھم".

لما تأكد ھتلر من فشل تحالف بریطانیا معھ، أخذ یمیل أكثر فأكثر نحو الیمین، ألنھ و
اقتنع أنھ یستحیل علي أي فرد، أو أي مجموعة من األفراد، أو أي أمة بمفردھا، أن 
تحطم نفوذ المرابین العالمیین في الدول المسماة بالدیمقراطیة، وذلك لتحكمھم المالي 

  إیاھا تحت دیون طائلة.بھذه الدول، وإلیقاعھم 

، اندلعت الحرب األھلیة في أسبانیا، وتبعھا تقارب وتجاذب بین ١٩٣٦وفي تموز 
فرانكو وھتلر وموسولیني.. لقد أدي تصمیم فرانكو علي الكفاح من أجل إخراج 

الشیوعیین من بالده، لجعل ھتلر یقوم بتحصین حدوده عسكریا، ألنھ كان یرغب جدا 
ستالین یقوم بأي محاولة لتوسیع حدوده علي حساب الدول األوروبیة بمعرفة ما إذا كان 

األخرى.. وكانت الصحافة المعادیة لھتلر تصف كل خطوة یقوم بھا "بالعدوان 
الفاشي".. أما ھتلر فكان یبرر خطواتھ بأنھا احترازیة، وصرح بأن اھتمامھ األول 

رض أربعین في أوروبا.. ینصّب علي منع ستالین من تأسیس منطقة نفوذ حول خط الع
ولو أنھ سمح لھ بذلك لوقعت ألمانیا وبریطانیا وغیرھا من الدول األوروبیة في الفخ، 

  كما یقع الذباب في بیت العنكبوت.

بدأ النازیون بنشر اإلیدیولوجیة الجرمانیة الوثنیة بین الشعب األلماني.. وتقضي ھذه 
ضع العالم بالقوة العسكریة وینشئ العقیدة بتفوق العرق الجرماني الذي یجب أن یخ

الدولة الجرمانیة.. ومن مسلمات ھذه العقیدة أن الطاعة لرئیس الدولة الجرمانیة یجب 
  أن تكون عمیاء ال تناقش أبدا.
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وھكذا بدأ الصراع بین المسیحیین المتدینین بشقیھم الكاثولیكي والبروتستانتي والدولة.. 
.. فكان رد النازیین أنھا تعمل علي تحطیم اإلنسانیةمعلنین وھاجم رجال الدین النازیة، 

أن رجال الكنیسة یخالفون القانون ویتحدون السلطة.. عندئذ أعلن رجال الدین بأن 
.. فاتھم النازیون الكنیسة بأنھا النازیة تعادي وتناقض الخطة اإللھیة في خلق البشریة

  تتدخل فیما ال یعینھا من شؤون الدولة.

ونا صارما، حظر فیھ علي رجال الدین انتقاد األوضاع السائدة أو وأصدر ھتلر قان
التعرض لقانون الدولة.. وھددھم بتنفیذ العقوبات بھم إذا أثبتت المحاكم مخالفتھم 

  للقانون.

وننقل بعض ما جاء في المنشور الذي أمر البابا بیوس الحادي عشر بتوزیعھ علي العالم 
حول ظروف الكنیسة في ، وعنوانھ "١٩٣٧المسیحي في الرابع عشر من آذار 

".. في ھذا المنشور أخبر البابا جمیع الكاثولیك أن ما سیأتي في كالمھ عن ألمانیا
النازیین ھو عین الصدق.. وحول فكرة التفوق الجرماني، كتب یقول: "قد یكون ھناك 

قد یتمتع تفاوت وتباین بین الشعوب أو الحكومات أو ممثلي السلطات األھلیة وغیرھا، و
البعض بمركز مرموق بسبب االختالف الفطري والذكاء البشري الطبیعي.. ولكن رفع 

ھذه الفئات أو الشعوب أو المجموعات إلي مركز التفوق المثالي، فھذا تغییر للفطرة 
وتعدٍّ علیھا، ألن الكمال هللا، فھو الخالق والمدیر ولیس لفرد أو جماعة أن یطالبوا بحق 

ھم.. وال یقع في خطأ االیمان "بالوطن اإللھ" أو "بالوطن الدین"، إال غبي العبودیة ألنفس
یحاول تضییق قدرة اهللا بھذه الحدود الضیقة، وھو سبحانھ الملك المشرع، الذي ال تقاس 

  قدرة األمم والشعوب إلي قدرتھ، إال كما تقاس نقطة الماء إلى البحر". 

، فقد واجھوا النازیة بشجاعة، ونشروا رسالة ھذا بالنسبة للكاثولیك.. أما البروتستانت
، أكدوا فیھا أن موقف النازیین من الدین المسیحي في ١٩٣٨في التاسع عشر من آب 

ألمانیا ھو "متناقض بصورة مكشوفة مع تأكیدات الفوھور".. وجاء فیھا أیضا "إن ما 
بروتستانتیة، بل ھو یھدف إلیھ النازیون لیس كبت الكنیسة الكاثولیكیة فقط أو الكنائس ال

القضاء علي الفكرة المسیحیة الحقیقیة القائمة علي االعتقاد بإلھ واحد واستبدالھا بفكرة 
إلھ جرماني.. وماذا تعني ھذه المحاولة الستبدال اإللھ المسیحي بإلھ جرماني؟.. وما 

كان الذي تعنیھ فكرة اإللھ الجرماني ھذه؟.. أھو یختلف عن إلھ بقیة الشعوب؟.. إذا 
األمر كذلك، فھذا یعني أن لكل أمة إلھھا الخاص بھا.. والمعني الحقیقي لھذه الفكرة ھو 

  أنھ لیس ھناك إلھ علي اإلطالق".
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توحدت القوي النازیة السوداء أو القوي الشیوعیة الحمراء في حربھا ضد المسیحیة، 
ل الكنیسة أن وضد االمبراطوریة الرومانیة.. وھذا الوضع المعقد ھو الذي حدا برجا

یقفوا ذلك الموقف القومي ضد النازیة السوداء، في حین أنھم تركوا الخطر األقل أھمیة 
وھو الخطر الفاشي ـ الفكرة المعادیة للشیوعیة التي استعملھا فرانكو.. وھذا الوضع ھو 
الذي یشرح أسباب تحالف الكاردینال منذزنتي مع القادة الفاشیین للتخلص من السیطرة 

  وعیة علي بالده.الشی

وفي ظل ھذه األوضاع، وجد المالیین من شعوب ألمانیا وفرنسا وإیطالیا وأسبانیا 
والیابان، أنفسھم مضطرین إلي اختیار أحد طرفین.. إما مواالة الشیوعیة، أو مواالة 

الفاشیة.. ودلھم ھوبسون علي الطریق، وھو أن یختاروا األقل ضررا واألبعد عن 
  الشیطان.

جحت المؤامرة الشیطانیة في تھیئة الوضع لقیام الحرب العالمیة الثانیة، وھكذا ن
فالدیكتاتوریة الروسیة كانت تعید تسلیح األلمان سرا.. والدیكتاتوریة اإلیطالیة بقیادة 
موسولیني كانت تبني سرا أسطوال من الغواصات للمھندسین والعلماء األلمان.. وقد 

 ١٩٣٦رب األھلیة األسبانیة، حیث تم البرھان عام جربت ھذه الغواصات عملیا في الح
عن قوة ھذه الغواصات ومناعتھا ضد جمیع األسلحة البریطانیة التي تستخدمھا ضد 

الغواصات، ألن الغواصات الحدیثة، صارت تغوص إلي عمق خمسمائة قدم تحت سطح 
.. ولم یبق البحر، وھي مسافة لم یكن أي سالح في ذلك الوقت لیتمكن من الوصول إلیھا

ھذا األمر سرا بالنسبة للحكومة البریطانیة، بل تسربت إلیھا أخبار ھذه االستعدادات.. 
وبرھن الكابتن ماكس مارتون من البحریة الملكیة البریطانیة، بالتجربة العملیة، إمكانیة 

مھاجمة األسطول البریطاني وھو رابض في موانئھ، وذلك بأن استطاع أن یتفادى 
یع األسلحة المضادة للغواصات، ویغرق نظریا اثنى عشر سفینة راسیة في بغواصتھ جم

المیناء.. وبدال من أن یتلقى الكابتن مارتن الثناء والتقدیر من قادة األسطول، نال 
سخطھم واستیاءھم وتوقفت ترقیتھ ثم كتم صوتھ تماما.. وبقي علي ھذه الحال، حتى عام 

ة الحدیثة بریطانیا باالستسالم أو الموت ، عندما ھددت الغواصات األلمانی١٩٤٠
  جوعا.. عندئذ طلب منھ قیادة المعركة المضادة للغواصات في المحیط األطلنطي.

ورغم التحذیرات المبكرة، لم یكن یرافق السفن البریطانیة، عندما اندلعت الحرب، أي 
ولھا بالمئة من أسط ٧٥سالح بحري للحمایة.. وكانت النتیجة أن خسرت بریطانیا 
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التجاري وأربعین ألف بحري، قبل أن تتمكن من إعادة دفة الحرب إلي جانبھا عام 
١٩٤٣.  

ونعود إلي ألمانیا، فنجد أن ھتلر قد اتخذ خطوة معادیة للمرابین الدولیین، وذلك بإعالنھ 
للسیاسة االقتصادیة المستقلة، ولإلصالح المالي.. وطلب من كل من الیابان وإیطالیا 

ن تدعمھ في تحدیھ لقوي الكارتل واالحتكارات التي كان یدیرھا الممولون وأسبانیا أ
الدولیون، وخصوا البنك الدولي الذي كان آخر نتاج لعقوبتھم المدبرة.. ونفذ الرایخ 

خطوتھ بالتخلص من الدكتور ھانس مدیر بنك الرایخ وعمیل المرابین العالمیین.. وقبل 
لم یكن أحد لیتسطیع أن یحرك الدكتور ھانس من  أن یقوم ھتلر بھذه الخطوة الجریئة،

  منصبھ، إال إذا وافق ھو علي ذلك ووافق أعضاء البنك الدولي باإلجماع.

وكان الممولون الدولیون قد أنشأوا منذ الحرب العالمیة األولى ستة وعشرین بنكا 
ف باشرا ١٩١٣مركزیا، علي غرار البنوك االحتیاطیة الفیدرالیة التي أنشئت عام 

ثم أصبح شریكا في  ١٩٠٧، الذي جاء إلي أمیركا عام جوتوجیة المستر بول واربور
  مؤسسة كوھن ـ لوب وشركائھم في نیویورك.

تقضي بانشاء "تنظیم مصرفي مركزي" ترجع إلیھ جمیع  جوكانت نظریة واربور
 جالسلطات علي ھذه البسیطة.. ومن ھنا، كان ھتلر یدرك أنھ إذا استطاع واربور

ابة إنشاء البنك الدولي، فإنھم سیتمكنون من إنشاء بیروقراطیة تتمكن من التدخل وأصح
في جمیع القضایا العالمیة، تماما كما یتدخل بنك انكلترا في شؤونھا الداخلیة وسیاستھا 

الخارجیة ((ھذا واضح اآلن بالفعل.. وانظروا لكّل التنازالت المشینة التي تقّدمھا مصر 
  الدولي)).مقابل قروض البنك 

وفي معرض حدیثنا عن الحركة االقتصادیة في تیك المرحلة من التاریخ، سننقل ما جاء 
، أي بعد ثالث سنوات من بدء ١٩١٦علي لسان الرئیس األمریكي ثیودرو ولسن عام 

.. یقول ولسن في جالعمل بنظام بنوك االحتیاط الفیدرالیة التي نظمھا الصھیوني واربور
قتصادي األمیركي: "تسیطر علي أمتنا الصناعیة ـ كما ھي الحال حدیثھ عن الوضع اال

في جمیع الدول الصناعیة الكبري ـ أنظمة التسلیف والقروض.. ویرجع مصدر ھذه 
القروض إلي فئة قلیلة من الناس، تسیطر بالتالي علي نماء األمة، وتكون ھي الفئة 

دھا سیطرة وتنظیما وتحضرا ـ الحاكمة في البالد.. ولھذا لم تعد الحكومات ـ حتى أش
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تعبر عن رأي األكثریة التي تنتخبھا، ولكنھا في الحقیقة تعبر عن رأي ومصالح الفئة 
  القلیلة المسیطرة".

.. ویشارك الرئیس وھذه ھي حقیقة ما یسمیھ العالم المتحضر الیوم بالدیمقراطیة
سانھ عندما وقعت األمریكي فرانكان روزفلت رأي الرئیس ولسن، وذلك بما جاء علي ل

األزمة ـ أو المأساة ـ االقتصادیة الكبرى في الثالثینیات.. قال روزفلت یومھا: "إن ستین 
عائلة أمریكیة فقط ھم الذین یتحكمون باقتصاد األمة.. ویعاني ثلث الشعب األمریكي من 

سوء المسكن والمأكل والملبس".. وقال أیضا: "إن عشرین بالمئة من العاملین في 
. ھم في حالة یرثي لھا من سوء التغذیة، حتى إنھم ال یستطیعون W. P. Aریع مشا

  العمل الیومي بكاملھ.. وإني مصمم علي إخراج رجال المصارف من برجھم العاجي".

ولكن روزفلت نفسھ ما لبث أن تّغیر.. لقد وجد نفسھ یقود بالده لتحارب نفس الدول التي 
عقب انتخابھ مباشرة.. وبعد عمر طویل قضاه في وافقت على السیاسة التي نادي بھا 

خدمة الرأسمالیین، مات روزفلت في بیت أغني وأقوي رجل في الوالیات المتحدة، 
برنارد باروخ، الرجل الذي بقي أربعین عاما یسیطر علي البالد من خلف الستار.. وإذا 

ات رئیس كان أحد القراء یشك في ما قلناه عن برنارد باروخ، فكیف یفسر زیار
الوزراء البریطاني ونستون تشرشل المتكررة لھذا الرجل؟.. وكیف یفسر صدور بیانات 

تشرشل التاریخیة المؤیدة للصھیونیة السیاسیة، مباشرة عقب زیارتھ لباروخ عام 
  ؟١٩٥٤

وھكذا أصبحت الدیمقراطیة كلمة یستعملھا الحكام لخداع شعوبھم.. فھي تستخدم في 
حیث یسرح الممولون العالمیون ویمرحون، متالعبین بقیمة البالد الرأسمالیة، 

العمالت فیھا، بزیادة السیولة المالیة أو إنقاصھا حسب مشیئتھم ومصالحھم.. وتصبح 
الدیمقراطیة التي تسمي كل من بریطانیا وفرنسا والوالیات المتحدة نفسھا بھا، تعني 

لدیون والقروض.. ومن جھة ارتباط ھذه البلدان مع الممولین الدولیین عن طریق ا
ثانیة، تسمي البلدان الشیوعیة نفسھا بلدانا دیمقراطیة ألنھا تقع تحت سیطرة نفس 

  .المجموعة من المرابین والممولین العالمیین

ونري السیر انتوني إیدن یعبر عن رأي الممولین، عندما وجھ رسالة إذاعیة إلي الشعب 
لقد آن لنا ، یقول في أحد مقاطعھا: "١٩٣٩األمریكي في الحادي عشر من أیلول 

تخلیص أوروبا من التعصب واألطماع وسیطرة األھواء.. ویجب علینا أن نبني 
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".. إنھ العفن الفكري لیس إال.. وھل الحروب حضارتنا الجدیدة من خالل عالم متحارب
  للبناء أم للتدمیر؟

دخول في حرب ثانیة مع ولقد حاول العدید من البریطانیین تجنیب بالدھم وحلیفاتھا ال
إال وعبروا فیھا عن استیائھم من قیام حرب  ١٩٣٠ألمانیا.. ولم یتركوا مناسبة منذ عام 

أخري.. ولكنھم كانوا جمیعا ُینعتون بأنھم نازیون سود یعملون لمصلحة لوردات الحرب 
لسیر دوا الفاشیة، ایالنازیین.. ومن البریطانیین الذین أعلنوا عن عدائھم للشیوعیة وأ

ي.. وقد قام ھو والعدید من رجال السیاسة والجنراالت المتقاعدین بجھد یناوزویلد موسل
  صامت وجريء لتحذیر أعضاء الحكومة من الوقوع فریسة المؤامرة العالمیة.

، عندما عاد ١٩٢٠لترا منذ عام جوكانت الحركة المعادیة للسامیة قد بدأت في ان
سخة من الكتاب الذي ألفھ البوفیسور سرجي نیلوس لترا، وفي حوزتھ نجمارسدن إلي إن

  بعنوان "الخطر الیھودي". ١٩٠٥عام 

وفیما كان مارسدن یترجم ھذه الوثائق، تلقي تحذیرا بالموت إذا أصر علي نشر 
الكتاب.. ولكن مارسدن لم یخف من التحذیر، فنشر الكتاب وسماه "بروتوكوالت حكماء 

ر الكتاب مات مارسدن بالفعل كما جاء في التحذیر صھیون".. وبعد سنوات قلیلة من نش
  وبظروف غامضة.

لترا، ومن ثم في العالم أجمع.. وعمد جأدي نشر ھذا الكتاب إلي ضجة كبري في إن
المرابون العالمیون لتفادي ھذه الفضیحة الدامغة التي كشفت أمرھم، إلي شن حملة 

ئھ الصریح للسامیة.. ومن دعائیة معاكسة ضد مارسدن، متھمة إیاه بالكذب وبعدا
األبحاث والدراسات التي قمت بھا بنفسي أستطیع القول، بأن الوثائق التي جاءت في 

كتاب البروفیسور نیلوس "الخطر الیھودي" وفي كتاب مارسدن "بروتوكوالت حكماء 
صھیون" ھي نفسھا الخطة النورانیة طویلة األمد، التي شرحھا آمشیل روتشیلد لرفاقة 

  .١٧٧٣اع فرانكفورت عام في اجتم

ومما ال شك فیھ أن الوثائق التي وقعت في أیدي البروفیسور نیلوس، كانت إشارات 
إضافیة یمكن االعتماد علیھا في شرح الطریقة التي تم بھا تنفیذ المخطط، وكیف تم 

  .١٧٧٣استخدام الدارونیة والماركسیة والنیتشیة [نسبة إلي نیتشھ] منذ عام 
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رئ ھذه الوثائق ـ مھما كان مصدرھا ـ أن ینكر أن تسلسل األحداث وال یستطیع قا
.. وسیدھش أكثر ١٧٧٣العالمیة جاء تعبیرا عن البرنامج الذي اقترحتھ الوثائق منذ عام 

  من ھذا التنبؤ الدقیق الذي لم یخطئ أبدا.

یقول ماكس ناردو في خطابھ في المؤتمر الصھیوني السادس الذي عقد في بازل في 
"دعوني أخبركم الكلمات التالیة، وكأني أصعد بكم درجات السلم  :١٩٠٣را عام سویس

درجة درجة.. المؤتمر الصھیوني.. مشروع أوغندا البریطانیة.. الحرب العالمیة 
المتوقعة.. مؤتمر السالم حیث یتم بمساعدة بریطانیا قیام دولة یھودیة حرة في 

  فلسطین".

والصحافة ھذه الوثائق، فحملتھم علي البحث والتدقیق وقد قرأ العدید من رجال السیاسة 
في القضایا العالمیة.. ومن بین ھؤالء اللورد سیدنھام وھنري فورد.. وقد قام ھذا األخیر 
بعد قراءة الوثائق بتألیف كتاب قیم، جاءت نھایة دراستھ مطابقة لألبحاث التي قمت بھا 

وورلد مقابلة مع السید ھنري  أجرت النیویورك ١٩٢١شباط عام  ١٧بنفسي.. وفي 
فورد، ونقلت عنھ ما یلي: "إن أھم شيء أرید أن أقولھ عن "البروتوكوالت" ھو أن ما 

جاء فیھا یتطابق مع ما یجري الیوم.. لقد مضى علي ظھورھا ستة عشر عاما، 
ومازالت تتوافق مع الوضع الدولي حتى اآلن".. ((بل وحّتى اآلن، بعد قرن من 

  )ظھورھا!!!!!)

لقد مضي اآلن علي عبارة فورد ھذه اربع وثالثون سنة، وھي ما تزال حتى اآلن 
مطابقة للواقع الذي نعیشھ.. وھذا كاف لیجعل كل منصف یعترف بأن ھذه الوثائق لم 

تكن إال نسخة أصلیة للخطة التي یتم تنفیذھا یوما بعد یوم، وأنھا قد حققت معظم 
  أغراضھا.

توكوالت حكماء صھیون"، یجدر بنا أن نذكر عالقة مؤلفة وفي نھایة حدیثنا عن "برو
لیزي ادوارد الثامن، لما لھذه العالقة من تأثیر علي الملك جالمستر مارسدن بالملك االن

لترا في ذلك الوقت.. لقد بقي جنفسھ، وعلي كشف بعض جوانب التآمر الذي حدث في ان
، فكسب ١٩٢٧تى عام ح ١٩٢١مارسدن یعمل في جریدة المورننغ بوست من عام 

العدید من األصدقاء.. ولكنھ في نفس الوقت كسب عداوة قویة من قبل المتآمرین.. وفي 
تم اختیاره لمرافقة ولي العھد أمیر ویلز في رحلة حول االمبراطوریة..  ١٩٢٧عام 

ولیس من المعقول أن یترك السید مارسدن ھذه المناسبة دون أن یطلع األمیر علي 
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المؤامرات التي یحیكھا الممولون الدولیون الذین یخططون للشیوعیة  الوثائق وعلي
والصھیونیة معا.. وھكذا عاد ولي العھد إلي بریطانیا وقد تغیرا كثیرا، ولم یعد ذلك 

"األمیر المرح المسرف"، بل أصبح رجال جدیا عمیق التفكیر.. إال إن مارسدن ما أن 
ت بعد أیام قلیلة.. وھذا یذكرنا بما حدث وصل إلي بریطانیا حتى تغیرت صحتھ، ثم ما

لمیرابو الذي مات مسموما، بعد أن أطلع الملك لویس علي الدوافع الحقیقیة للثورة 
  الفرنسیة.

كان انقالب ولي العھد بعد عودتھ من الرحلة عمیقا شامال، فقد أخذ یھتم بالمشاكل 
العمال في بیوتھم،  االقتصادیة واالجتماعیة، وأخذ یزور مناجم الفحم ویتحدث مع

خارجا بذلك عن التقالید الملكیة.. ثم أخذ یعارض كل سیاسة یعتقد أنھا غیر صالحا، 
مبدیا رایة بجرأة في جمیع األمور حتى السیاسة الخارجیة، متحدیا بذلك "القوي 

.. وھكذا دخل ١٩٣٦كانون الثاني عام  ٢٠الخفیة"، وخصوصا عندما تم تتویجھ في 
ي صراع عنیف مع المسیرین الحقیقیین للسیاسة البریطانیة.. إال أنھ لم ادوارد الثامن ف

یصمد طویال، ألن المرابین لم یتركوه لحظة دون أن یشھروا بھ، وخصوصا بعد 
مرافقتھ للمستر مارسدن.. فقد صوروه للناس علي أنھ زیر نساء وأنھ یمیل "للیمین"، 

حركة الفاشیة.. ولكن ھذا كلھ لم یؤثر وأن لھ عالقة بالسیر أوزویلد موزللي المؤید لل
علي سیرة الملك الجدیة التي كان یعیشھا، إلي أن عزم علي الزواج من سیدة أمریكیة 

مطلقة تدعي "والي سیمبسون".. عندئذ تحركت أجھزة الدعایة الیساریة بكل قواھا، 
ترا.. مثیرة الرأي العام ضد ھذه السیدة، وأصبحت ھذه القضیة الشغل الشاغل النكل

وھكذا حمل المستر بالدوین أوامر المرابین بشأن تنحیة الملك عن عرشھ.. وكان علي 
الملك اختیار أحد أمرین: إما التخلي عن العرش، أو التخلي عن زواجھ من مس 

سیمبسون، فاختار الحل الذي یحفظ لھ كرامتھ وال یجعلھ ألعوبة في أیدي خصومھ، 
  وتنحي عن العرش.

  عالمیة الثانیة:اندالع الحرب ال

بعد تنحي الملك أدوار الثامن عن العرش، قام عدد كبیر من المثقفین والمفكرین 
البریطانیین ـ بما فیھم أعضاء البرلمان وقادة الجیش المتقاعدین ــ بحملة دعائیة واسعة، 
 محاولین إقناع الحكومة البریطانیة بحقیقة المؤامرة التي یحیكھا "المرابون العالمیون"..
ومن بین ھؤالء الكابتن رامزي واألدمیرال السیر باري دومفیل، الذین توصال في عام 

، إلي أن قادة الیھودیة العالمیة الذین یتزعمھم رجال المصارف والممولون الیھود ١٩٣٨
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العالمیون، یستعملمون األموال الكثیرة التي في حوزتھم لشراء المراكز الحساسة، بھدف 
ألمم، في خطة بعیدة المدى تھدف إلي اإلعداد لمجيء مسیح الیھود خلق النزاعات بین ا

لتخلیصھم، وعندھا ستتمكن الحكومة المركزیة الموجودة في فلسطین من فرض الحكم 
  الدیكتاتوري علي جمیع شعوب وأمم العالم.

وقد حاول الكابتن رامزي واألدمیرال دومفیل جھدھما لمنع توریط بریطانیا في حرب 
ا، وبذل الكابتن رامزي جھدا كبیرا في سبیل إقناع المستر تشامبرلین ـ رئیس مع ألمانی

الوزراء البریطاني ـ بالخطر علي المصالح البریطانیة، إذا حقق المتآمرون الدولیون 
خطتھم وورطوا بریطانیا في حرب مع ألمانیا.. ومع أنھ لم یقنع رئیس الوزراء، إال إّنھ 

افیا، جعلھ یصلح األمور مع ھتلر ویعود من میونج وھو علي األقل أثر فیھ تأثیرا ك
  یلوح بمظلتھ المشھورة، وبورقة قال عنھا إنھا اتفاقیة "تضمن السالم في وقتنا ھذا".

بعد ھذا االعالن مباشرة، قامت الصحافة التي یسیطر علیھا المرابون الدولیون بحملة 
نھ "امرأة عجوز تحاول شراء السالم حاقدة علي الفاشیة، العنة تشامبرلین ومتھمة إیاه بأ

بأي ثمن"، وبأنھ متضامن مع الفاشیة.. وفي موسكو أحرق العمالء ھناك تمثاال وھمیا 
لتشامبرلین، في تظاھرة كبیرة في الساحة العامة.. لقد صورت ھذه الصحافة، الفاشیة 

یة مطلقة.. وكان األلمانیة واإلیطالیة علي أنھا عقائد إلحادیة سوداء ذات أھداف توتالیتار
  القلیل من الناس من یفھم الفرق بین النازیة والفاشیة والشیوعیة واالشتراكیة.

ومما نعرفھ عن بعض التفاصیل التي جرت خلف الستار، أن الكابتن رامزي وعد 
رئیس الوزراء البریطاني بتسلیمھ وثیقة تشھد بالمؤامرة علي المصالح البریطانیة.. 

ارة عن رسائل سریة بالشفرة تبودلت بین ونستون تشرشل وكانت ھذه الوثیقة عب
والرئیس األمیركي روزفلت.. ووعد رامزي بإحضار ھذه الرسائل لیبرھن لھ عن عزم 

  الممولین العالمیین علي إشعال الحرب العالمیة الثانیة. 

وكان الكابتن رامزي قد علم بھذه الرسائل السریة عن طریق "تایلر كنت" الضابط 
كي المكلف ببّث واستالم الرسائل في السفارة األمریكیة في لندن.. ولقد اتصل میراأل

تایلر كنت بالكابتن رامزي، ألنھ كان یعرف أنھ یشك في "مؤامرة یھودیة عالمیة"، 
ویعلم أنھ یحاول جھده إلیقاف الحرب.. ولما عرض رامزي أن ینقل ھذه الوثائق إلي 

  لوثائق إلي منزلھ في غلوستر بلندن.رئیس الوزراء، وافق كنت علي إحضار ا
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تمكن  ١٩٣٩في ھذا الوقت كان المتآمرون العالمیون یعملون بنشاط واسع.. في آذار 
ھؤالء من دافع تشامبرلین للتوقیع علي معاھدة لحمایة البولندیین من العدوان األلماني، 

ا لم ترسل ھذا وذلك بإبراز إنذار مزور من ألمانیا للبولندیین.. والحقیقة أن ألمانی
اإلنذار، بل عرضت مشروعا مقبوال لحل سلمّي لمشكلة الممر البولندي ودانزنغ، التي 

  سببتھا معاھدة فرساي الجائرة.

ولكن بقیت المذكرة مھملة أشھرا عدیدة، في حین كانت الصحافة المعادیة لھتلر تشن 
یوثق بھ، فانطلت  علیھ الحمالت العنیفة المضادة.. وقد صورتھ ھذه الصحافة رجال ال

الكذبة علي الجمیع، واستخدموا قول ھتلر بعد احتاللھ لسدتنالند، وھو أنھ ال یطلب أي 
معاھدة شيء بعد ذلك، كمثال علي تعّدي ھتلر علي جمیع االتفاقیات، كما تعدي علي 

فرساي من قبل.. كما حولوا مذكرة ھتلر السلمیة التي وجھھا إلي بولندا إلي مذكرة 
  عدوانیة، واعتمدوھما مثاال آخر علي نوایاه التوسعیة.

والحقیقة أن ھتلر أعلن أنھ لن یطلب أي شيء آخر بعد أن توصل إلي رفع الظلم الذي 
انیة.. وكان ھتلر صادقا في ذلك فرضتھ علیھ معاھدة فرساي التي صاغھا أعداء اإلنس

الوعد ولم یتقدم إال إلى منطقة السدتنالند وجزء من تشیكوسلوفوكیا والممر البولندي 
ودانزنغ، فلقد كانت معاھدة فرساي قد فصلت بروسیا عن بقیة ألمانیا بإیجاد الممر 

المناطق البولندي.. أما دازنغ فھي مدینة ألمانیة فصلتھا المعاھدة وعزلتھا عن بقیة 
األلمانیة.. وأما القسم المعروف الیوم بتشیكوسلوفاكیا، فقد كان یضم إلیھ قسما من 

الرعایا األلمان الذین عوملوا معاملة سیئة ونال منھم التشیكیون.. ولم یدخل ھتلر النمسا 
  إال بعد أن طلب شعبھا حمایتھ من العدوان الشیوعي، وھذا ما ینكره الجمیع الیوم.

كانت الصحافة الغربیة قد ھیأت الشعوب ھناك لنقف موقفا معادیا لأللمان  وبشكل عام،
  ولجمیع الدول التي تؤید سیاستھا كفرنسا وغیرھا.

ولما حمل الشعب األلماني ھتلر إلي مركز القیادة وقف تشرشل لیعلن ان ھتلر لیس إال 
ان یحاول مرة "وحش ولید الكذب والخداع".. ولكن أحدا ال یستطیع أن ینكر أن ھتلر ك

بعد مرة، الوصول إلي حل عادل لمشكلة الممر البولندي ودانزنغ، ولكن المرابین 
العالمیین لم یسمحوا لھ بذلك، وذلك بایھام رئیس الوزراء البریطاني الستر تشامبرلین 
بأن ھتلر قد أرسل مذكرة اإلنذار.. وكان ھذا الخداع والكذب ھما اللذان جعال المستر 

  نصح مترددا الحكومة الملكیة بإعالن الحرب علي ألمانیا.تشامبرلین ی

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

قد یعتبر القارئ ھذه االتھامات التي أوجھھا للمرابین العالمیین غیر صحیحة وبعیدة عن 
الحقیقة.. ولكن إذا حاول أن یجري مقارنة بین ما حدث قبیل وبعد الحرب العالمیة 

ثانیة لوجد تقاربا كبیرا في األولى، وبین ما حدث قبیل وبعد الحرب العالمیة ال
  المخططات والنتائج.

لقد انتھت الحرب الكبرى بمعاھدة فرساي، التي ال یستطیع أحد أن یقول بأن قادة 
وزعماء مسیحیین حقیقیین یمكنھم أن یوقعوا معاھدة شبیھة بھذه المعاھدة الجائرة.. 

ذلك بتبني الحلفاء سیاسة ولكّن الحكایة أعیدت مرة ثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، و
"االستسالم غیر المشروط"، وبتبني خطة "ستالین ـ وابت ـ مورغانتو" االقتصادیة، 

وبتقسیم ألمانیا إلي قسمین، وباختالف األزمة الفرنسیة بعد الحرب، باإلضافة إلي تلك 
یا اللعبة الخطیرة التي لعبھا الممولون الدولیون والقادة الدیكتاتوریة في كل من روس

  والصین بعد نھایة الحرب مع الیابان.

ولما تعب ھتلر من انتظار الرد البولندي، ومن الحرب المشینة التي وجھتھا ضده 
صحافة الحلفاء، أمر جیوشھ بالتحرك نحو بولندا.. عندئذ أعلنت بریطانیا الحرب علي 

الشنعاء التي  ألمانیا بموجب اتفاقیتھا السباقة مع بولندا.. وھنا نستطیع تبین الجریمة
ارتكبھا المرابون العالمیون وخططوا لھا.. لقد وعدوا البولندیین بمساعدة بریطانیا 

وحمایتھا مع أنھم یدركون تماما بأن بریطانیا عاجزة فعال عن أي مساعدة جویة كانت 
  أو بریة أو بحریة.

متحدة ـ حین ولیس أدل من قول اللورد لوثیان ـ الذي كان سفیر بریطانیا في الوالیات ال
صرح في آخر حدیث لھ في مجلس العموم "لو أن مبدأ السیادة الذاتیة تم تطبیقھ لصالح 
ألمانیا ولیس ضدھا، لكان ھذا یعني إعادة السدتنالند وتشیكوسلوفاكیا وأجزاء من بولندا 

  والممر البولندي ودانزنغ جمیعا إلي الرایخ".

ا بالقنابل طیلة الشھر األولي للحرب، وقد امتنع الطیران األلماني عن قصف بریطانی
وبصورة أدق طیلة فترة وجود تشامبرلین علي رأس الحكومة البریطانیة.. وامتنعت 

بریطانیا عن اإلغارة علي األراضي األلمانیة بدورھا، وذلك تنفیذا لما قالھ تشامبرلین 
م ضرب ، من أنھ سیصدر أوامره إلي قواتھ بعد١٩٣٩أیلول  ٢یوم إعالن الحرب في 

أیة أھداف سوي األھداف العسكریة فقط.. وھذا یعني تفادي الغارات علي المدنیین 
  والمدن اآلمنة.

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

لیز من دنكرك علي ھذه الصورة جاستمرت الحرب فترة من الزمن بعد انسحاب اإلن
لیز ال یقومون جالھادئة شبة السلمیة، فاأللمان یمتنعون عن اإلغارة علي إنكلترا، واإلن

دوانیة.. وسمیت ھذه الفترة "بالحرب السخیفة".. عندئذ اشتدت حملة الدعایة بأعمال ع
والتشھیر بتشامبرلین، في الوقت الذي كان ونستون تشرشل قد تسلم القیادة العلیا للقوات 

البریطانیة، فقام بمغامرة فاشلة في النرویج، أودت بحیاة العدید من الجنود والضباط 
، وفشلھ في ١٩١٤كرة فشل تشرشل في االنتورب عام لیز، وأعادت إلي الذاجاإلن

.. وال یعود ھذا الفشل إلي عدم مقدرتھ العسكریة فقد كان ١٩١٥احتالل غالیبولي عام 
شدید الذكاء والحنكة، ولكنھ كان جزءا من مخطط یرمي إلي اإلطاحة بحكومة 

كذا لم یقع اللوم تشامبرلین، كما أطیح بحكومة اسكویت إبان الحرب العالمیة األولى.. وھ
علي تشرشل في فشلھ ھذا، بل كانت الحملة الدعائیة كلھا ضد تشامبرلین، حتى اضطر 

  إلي االستقالة لیخلفھ ونستون تشرشل، أحد الوجوه التي خلفت اسكویت من قبل.

تحالف تشرشل مرة أخري مع االشتراكیین، لیؤلف حكومة جدیدة سیتم  ١٩٤٠وفي أیار 
ب من "حرب سخیفة" إلي حرب فعلیة.. وفي مساء الیوم الذي علي یدھا تحویل الحر

، صدرت األوامر إلي ١٩٤٠أیار  ١١صعد فیھ ونستون تشرشل إلي الحكم في 
الطائرات البریطانیة باإلغارة علي المدن األلمانیة، فاتحة بذلك الباب لأللمان كي یردوا 

مع أن ھناك العدید من بالمثل، فتتحول الحرب بعد ذلك إلي حرب تدمیریة فعلیة.. و
الذین دافعوا عن سیاسة تشرشل في ضرب األھداف المدنیة، إال إنھم لم یتمكنوا من 

  تعلیل ھذه السیاسة أبدا.

اتجھ القادة النازیون إذ ذاك إلي ھتلر شخصیا، وأبلغوه رأیھم بضرورة مھاجمة االتحاد 
عملیاتھا الحربیة واسعة السوفیاتي، تفادیا لترك ألمانیا مكشوفة الظھر حین تشرع في 
اقتحمت  ١٩٤١حزیران  ٢٢النطاق.. فلم یَر الفوھور بدا من الموافقة علي رأیھم.. وفي 

الجیوش األلمانیة االتحاد السوفیاتي.. عندئذ وبشكل مباشر، وحدت بریطانیا والوالیات 
. المتحدة جھودھا المادیة لمساعدة ستالین للوقوف بوجھ القوات األلمانیة ودحرھا.

وبدأت حملة منظمة إلرسال السفن المحملة بالذخیرة الحربیة إلي روسیا.. وقد تم 
  إرسالھا عن طریق الخلیج العربي وموررمانسك.

وفي ھذه األثناء كان تشرشل یقوم بحملة اعتقاالت واسعة لجمیع الذین كانوا یعارضون 
ة كانت قد صدرت قیام الحرب مع ألمانیا.. وقد اعتمد في ھذه االعتقاالت علي مذكر

إبان الحرب األھلیة في أیرلندا، وكانت تقضي باعتقال جمیع من یشتبھ بأنھم ینتمون إلي 
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الجیش الجمھوري االیرلندي.. وھكذا تم اعتقال أعداد كبیرة من الشخصیات دون 
محاكمة أو استجواب، ودون أن یتمتعوا بحق الدفاع عن أنفسھم.. وقد صدرت أوامر 

عا عن طریق ھربرت موریسون وزیر الداخلیة في ذلك الوقت ـ وھو االعتقال ھذه جمی
.. ١٩٥٤الذي یعود بعد ذلك لیظھر في كندا إبان حملة التبرعات لصالح الصھیونیة عام 

وقد علل ھذه الحملة الواسعة من االعتقاالت، بأنھا جاءت حفاظا علي السالمة العامة، 
ثبتت التحریات التي جرت بعد الحرب، وللتحكم باألشخاص الذین یخشى شرھم.. ولقد أ

  أن ھذه االعتقاالت لم یكن لھا أي مبرر إطالقا، وإنھا اعتمدت علي حجج سخیفة جدا.

وكان من بین المعتقلین، الكابتن رامزي واألدمیرال السیر باري دومفیل وزوجتاھما 
فبقي  وأصدقاؤھا.. وقد سجنوا جمیعا مع العدید من المواطنین، في سجن بریكستون..

  .١٩٤٤بعضھم حتى أیلول 

وكانت قد سبقت عملیة االعتقاالت ھذه، حملة واسعة قامت بھا الصحافة التابعة للمرابین 
العالمیین، لتھیئة الجو لتشرشل لیقوم بخطوتھ.. وقد أوھمت ھذه الصحافة الجماھیر بأن 

ر یقوم لیز، وأن ھذا الطابوجأللمانیا طابورا خامسا قویا ومنظما بین صفوف اإلن
  باإلعدادات الالزمة لھبوط القوات األلمانیة.

وھناك العدید من الشواھد التي تبرھن علي ارتباط حكومة تشرشل بالیھودیة العالمیة، 
وھي التي اعتقلت بشكل جائر العدید من الشخصیات البارزة وذات المكانة عند الشعب 

نین أن "الیھودیة العالمیة" ھي لیزي، ال لذنب، ولكن ألنھم نادوا بأعلى صوتھم معلجاإلن
  التي دفعت بریطانیا إلي التورط في الحرب مع ألمانیا. 

ویرد علي مزاعم رجال حكومة تشرشل ما برھن علیھ القضاء البریطاني وتحقیقات 
المخابرات البریطانیة، إذ لم تثبت علي أي من المعتقلین علي اإلطالق تھمة التعاون مع 

ء المرابین العالمیین.. وقد حاول ھؤالء تلفیق مثل ھذه التھمة األلمان التي لفقھا عمال
لزوجة االمیرال نیكولسون، أحد كبار قادة البحر البریطانیین السابقین، ولكن القضاء 
برأھا، فعمدت حكومة تشرشل إلي اعتقالھا دون أیة تھمة، لالنتقام منھا علي مناداتھا 

  قبل الحرب بمنع نشوب مثل ھذه الحرب.

ُیخمد السجن صوت األمیرال دومفیل وال الكابتن رامزي، فكتب األول كتابة الشھیر  ولم
"من أمیرال البحار الناشئ"، كشف فیھ عن سر األحداث والجھات التي قادت إلي 

لیزي.. كما ألف رامزي كتابھ "حرب جالحرب العالمیة الثانیة، وحذر منھا الشعب اإلن
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بالرغم من اختفائھما من األسواق ـ من فضح أسرار  دون اسم".. وتمكن ھذان الكتابان ـ
  لیزي واألوروبي.جالمؤامرة للرأي العام اإلن

وتوفي رئیس الوزراء األسبق نیفل تشامبرلین واأللم یمزق فؤاده، وھو یري بالده تساق 
إلي مجزرة شاملة للدفاع عن مصالح ومآرب حفنة من المرابین العالمیین.. وتابعتھ 

التي شنھا ھؤالء إلي یوم وفاتھ، بل ھي ال تزال تتابعھ حتى اآلن في كتب حملة التشھیر 
التاریخ، التي تصفھ بالضعف والخوف من ھتلر.. بینما ال یزال السیر ونستون تشرشل 
  یعیش حتى اآلن مغمورا باألمجاد وفي بحبوحة الثراء، تالحقھ أكالیل المدیح أینما ذھب!

شرشل وروزفلت أنھما وحكومتیھما سیسعیان فور ھجوم ھتلر على روسیا، أعلن ت
لمساندة ستالین بكل اإلمكانیات المتوافرة لیھما.. وقال تشرشل، في كلمة مؤثرة، إنھ ال 
یتوانى عن وضع یده في ید الشیطان، إذا ما وعده ھذا األخیر بالمساعدة للقضاء علي 

  الفاشیة األلمانیة.

ت غیر المحدودة لستالین، واقترضا من بعد ذلك شرع تشرشل ورزفلت بتقدیم المساعدا
أصحاب البنوك العالمیین مبالغ خیالیة، ثم قاما بتحویلھا وفوائدھا إلي حساب القرض 

القومي لكل من البلدین، بحیث تولى دفعھا بعد ذلك المواطنون العادیون، بینما كان 
  صفقة.أصحاب المصارف یستریحون ویجنون مئات المالیین من الدوالرات من تلك ال

واتفق ستالین وروزفلت وتشرشل علي معاداة األلمان.. وأكد روزفلت لستالین أنھم بعد 
االنتھاء من الحرب لن یكون ھناك من األلمان ما یكفي إلثارة القلق.. وقد نقل فیما بعد 

ضابط ألماني بدون محاكمة.. ولم تكّف الصحافة  ٥٠٠٠٠أنھ أمر بإطالق النار علي 
علي أوتار سیاسة النازیین.. ولكنھا لم تأت علي ذكر سیاسة  الموجھة عن الضرب

  روزفلت التي ھدفت إلي استئصال الشعب األلماني.

وحّل ستالین الكومینترن، وفي المقابل قدم روزفلت إلیھ تنازالت جدیدة، فقد أطلقت ید 
  ملیون بشري یقطنون أوروبا الشرقیة. ٦٠٠ستالین في 

رح لماذا كان یجلس ویصغي إلقتراحات روزفلت وال یستطیع إال تشرشل، أن یش
بإعطاء ھونج كونج للصین الشیوعیة إلرضاء ماوتسي تونج.. وكیف كان بإمكان 

تشرشل التظاھر بالصداقة الحمیمة للرئیس األمریكي، بینما كان األخیر یكرر دائما أنھ 
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تلر علي یعتقد أن حل الكومنولث البریطاني ضروري لتقدم اإلنسان ورخائھ، وكان ھ
  النقیض من ذلك في أفكاره.

  . ولم یظھر ستالین علي حقیقتھ إال بعد ما احتل برلین وألمانیا الشرقیة

كان الرأسمالیون الغربیون ینظرون بعین االھتمام والجدیة لتحدیات ستالین الظاھرة.. 
لك ولكنھم لم یكونوا یستطیعون فعل شيء.. وكان لدیھم ورقة رابحة.. وقبل أن یلعبوا ت
الورقة أصدروا تعلیماتھم لروزفلت لیحاول مرة أخیرة إعادة ستالین إلي الصف.. 

وعرض روزفلت إطالق ید ستالین في الشرق األقصى وإعطائھ كل ما یطلب، مقابل أن 
یماشي أصحاب رؤوس األموال في الغرب.. وركزت الصحافة الموجھة على أن 

مستشاریھ العسكریین أخبروه أنھ ال روزفلت أطلق ید ستالین في الشرق األقصى ألن 
یمكن إخضاع الیابان بعد استسالم ألمانیا قبل سنتین من القتال الضاري.. وكانت ھذه 

الكذبة من الوضوح، بحیث لم یضطر الجنرال ماك آرثر للكذب مباشرة.. وكان 
الجنراالت األمریكیون علي علم بأن الیابان كانت تطلب عقد مفاوضات للصلح قبل ذلك 

  الوقت بكثیر.

ومرة أخري استولي ستالین علي ما یرید في منشوریا.. ثم عاد وكسر وعوده ورجع 
إلي تحدیاتھ.. وكان ذلك كافیا إلثارة غضب القوي الخفیة التي تدیر البیت األبیض.. وال 

بد أنھم قدموا اقتراحا جھنمیا مما جعل روزفلت یمرض ویموت.. وقیل إنھ مات في 
خ.. بعد ذلك قرر مستشارو حكومة الوالیات المتحدة لعب الورقة منزل برنارد بارو

القنبلة الذریة.. وألقیت القنبلتان الذریتان علي ھیروشیما وناجازاكي، لیعلم   الرابحة..
ستالین ما ھو مخبأ لھ إن لم یسر علي الطریق.. وكانت حقیقة توفر القنابل الذریة لدي 

ذلك التاریخ.. وفي الوقت الذي ألقیت فیھ القنابل،  الوالیات المتحدة قد أبقیت سریة حتى
كانت الیابان قد ھزمت، وكان االستسالم وشیك الوقوع.. وھكذا ثم قتل ما یفوق مئة ألف 

إنسان وجرح وتشویھ أكثر من ضعفي ھذه العدد، لمجرد اإلثبات لستالین أن الوالیات 
أمر بقصف ألمانیا إلیھام المتحدة تمتلك فعال قنابل ذریة.. وھكذا نري أن تشرشل 

ستالین بحسن نیة األممیین الغربیین، وبأنھم یسعون لصداقتھ، وأن الوالیات المتحدة 
 قصفت الیابان بالقنابل الذریة لتحذیر ستالین بأنھ یجب أن یسیر علي الطریق وإال

  فالمصیر معروف ومحسوم .

*************************  
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 یمة أمام بغي اإلستعمارمعاھدات الھز -: مناثالفصل ال
  

وقع العالم العربیة واإلسالمي فریسة لمجموعة من المؤآمرات الخفیة والتي أثمرت 
، معاھدات إجباریة أدت إلى طمس الھویة اإلسالمیة وتفریق وتشتیت الوحدة العربیة

وآلزلنا نعاني ویالت ھذه المعاھدات حتى یوم الناس ھذا بل نتساءل كأجیال متعاقبة ، 
  یقرر مصیر دولنا إتفاقیات عفنة مجحفة عفى علیھا الزمن ؟!!! كیف

 ومن أبرز ھذه المعاھدات ..

  معاھدة فرساي : 

معاھدة فرساي كانت إحدى أكثر الوثائق التي وقعھا ممثلوا ما یسمى بالدول المتمدنة 
یة إجحافا وظلما.. وقد أدي ھذا الظلم الذي وقع علي الشعب األلماني إلي قیام حرب عالم

  أخرى، وجعل قیام ھذه الحرب أمرا ال مفر منھ.

تشرین ثاني  ١١یجب علینا أوال أن نعي حقیقة الظروف التي أحاطت بتوقیع الھدنة في 
.. فالقیادة األلمانیة العلیا لم تطلب ھذه الھدنة ألن قواتھا كانت في خطر من ١٩١٨

ة علي أراضي المعارك.. انھزامھا، بل إن القوات األلمانیة لم تكن قد القت أي ھزیم
ولكن القیادة العلیا األلمانیة طلبت الھدنة حتى تستطیع الوقوف في وجھ قیام ثورة 

شیوعیة في البالد.. ذلك أن روزا لوكسمبورغ وتنظیمھا الذي یسیطر علیھ الیھود، كانوا 
  یخططون للقیام بنسخة ثانیة مما قام بھ لینین في روسیا قبل عام.

جعلت القیادة العلیا األلمانیة تتحقق من الخطر في الجبھة الداخلیة  أما األحداث التي
  فھي كما یلي:

تمكنت خالیا روزا لوكسمبورغ الثوریة من التغلغل في األسطول البحري األلمانّي، 
، فنشروا شائعات بأن القیادة األلمانیة قّررت التضحیة بالسفن ١٩١٨واشتد نشاطھم عام 

عركة مشتركة ضد األساطیل األمریكیة والبریطانیة معا، الحربیة وبمالحیھا، في م
وروجوا اإلشاعات بأن ھذه العملیة تھدف إلي تعطیل وشل القوات الحلیفة، بشكل یسمح 

ألسیاد الحرب األلمان باحتالل الشواطئ البریطانیة بدون مقاومة.. وعملت الخالیا 

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

ھامسة بأن ھذا الھجوم  الشیوعیة ھذه علي تغذیة الشائعات والتحریض علي العصیان
سینتھي بالفشل حتما، ألن العلماء البریطانیون استطاعوا تحضیر سالح كیمیائي سري 

جدید، یّمكن الحلفاء من حرق السفن المعادیة وإحاطتھا باللھب، فتؤدي النیران والحرارة 
ة والنقص في األوكسجین إلي قتل كّل كائن حّي.. ثم بدأ المخربون یؤكدون بأن الوسیل

تشرین الثاني  ٣الوحیدة للخالص من خطر داھم كھذا، ھو بالثورة إلنھاء الحرب.. وفي 
تشرین الثاني فرار  ٧، أعلن جنود البحریة األلمانیة العصیان.. وتلي ذلك یوم ١٩١٨

وحدة كبیرة من الغواصات في طریقھا إلي الجبھة الغربیة، فلقد أخبروا أنھم سیعملون 
  لمزعوم الحتالل بریطانیا.كرأس حربة في الھجوم ا

وفي ھذا الوقت، كانت االضطرابات قد سببت تعطیل عدد كبیر من المراكز الصناعیة 
األلمانیة، كما أن المخربین كانوا ینشرون روح االنھزامیة، فتدھورت األحوال لدرجة 

  تشرین الثاني. ٩تنازل القیصر عن العرش في 

االجتماعي حكومة جمھوریة، ووقعت بعد تنازل القیصر شكل الحزب الدیمقراطي 
.. ولكن االضطرابات لم تتوقف، بل ازدادت عنفا ١٩١٨تشرین ثاني  ١١الھدنة في 

 Spartacusضد االشتراكیین ھذه المرة، وذلك عن طریق الخالیا الشیوعیة المنظمة 
Bund ثم لعبت روزا لوكسمبورغ ورقتھا الكبرى، حین اشترطت علي الحكومة ..

سریح الجیش األلماني، مقابل إنھاء االضطرابات.. وقد منع ھذه العمل الجمھوریة ت
القیادة األلمانیة العلیا من استعمال جیشھا المنّظم لمنع قیام الثورة التي أعلنت في كانون 

  .١٩١٩الثاني 

  .مھدوا الطریق لظھور ھتلركانوا قد وھكذا 

ل یقضي بإنشاء العالم الشیوعي بعد توقیع المعاھدة مباشرة، أعلن لینین أن واجبھم األو
 ٣٦و  ٣٥الذي یسیطر علي دول العالم بأجمعھا، والذي تقع حدوده بین خطي العرض 

من النصف الشمالي للكرة األرضیة.. وأعلن أنھ سیسعى للعمل الثوري ضمن ھذه 
الحدود وأن أھم الدول ھي أسبانیا وإیطالیا والیونان، وبعض المناطق في آسیا 

ل فلسطین كما تضم بعض مناطق الصین والمنطقة التي تضم حدود كل الصغرى، وتشم
  من كندا والوالیات المتحدة.

تسمي خطة لینین ھذه في األوساط العسكریة "خطة الثیران الشمالیة"، ألن ھذه 
الحیوانات الشمالیة استطاعت أن تبقي علي وجھ الحیاة، ألنھا كانت تدافع عن نفسھا 
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جھة قرونھا الحادة إلي الدببة والذئاب التي تھاجمھا.. ویعلل بعد بوقوفھا بشكل دائرة، مو
ذلك لینین تخلیھ عن روزا لوكسمبورغ، بأنھ استطاع أن ینظم القوات السوفیاتیة لیقف 

.. ١٩٢١و  ١٩١٩في وجھ الھجوم العدواني الذي قامت بھ الدول الرأسمالیة بین عامي 
، أن أسبانیا ستكون البلد الثاني لنشر ١٩١٢ لینین في المؤتمر األممي الثالث عام نوأعل

الحكم العمالي، والم زورا لوكسمبورغ علي إضرامھا نار العداوة ضد السامیة في 
ألمانیا.. عندئذ أرسل المؤتمر كارل رادیكس لیقود حملة شیوعیة في ألمانیا، وصدرت 

اتخاذ خطوات  إلیھ التعلیمات بالبدء بتنظیم وتدریب الحزب المذكور، ولكنھ ُحذر من
  ثوریة حتى تأتیھ األوامر من الكومنتیرن (االتحاد العالمي لألحزاب الشیوعیة).

وقد سیطر الممولون الدولیون علي مؤتمر السالم، الذي انتھي بمعاھدة فرساي.. 
والبرھان علي ذلك واضح، في أن رئیس الوفد األمریكي كان بول واربورغ ذاتھ، الذي 

ة في فصل سابق، فھو الممثل الرئیسي لمجموعة المرابین أشرنا إلیھ بصورة كافی
  العالمیین في أمریكا.. ولم یكن رئیس الوفد األلماني سوي شقیقة ماكس واربورغ.

ویقول الكونت دي سانت أوالیر: "إن الذین یبحثون عن الحقیقة في غیر الوثائق، 
عد أن مّولھ البنك یعرفون أن الرئیس نیلسون، الذي تم انتخابھ كرئیس للجمھوریة ب

  األكبر في نیویورك (كوھن ـ لوب) كان یسیر تحت إرشادات وأوامر ھذا البنك".

الیھود ھم الذین وجھوا مؤتمر السالم ھذا التوجیھ، أما الدكتور دیلون فیوضح أّن "
  ".واختاروا فرساي في باریس لیحققوا برنامجھم بدقة، والذي نفذ حرفیا

البریطاني علي فلسطین، فإن تخطیطھا كان على ید وبالنسبة لمسودة االنتداب 
البروفسور فیلكس فرانكفورتر، الصھیوني األمیركي البارز، الذي أصبح فیما بعد 

المستشار األّول في البیت األبیض، في عھد الرئیس روزفلت.. وساعده في ذلك كل من 
ان والمستر بن السیر ھربرت صاموئیل والدكتور فیویل والمستر ساشار والمستر الندم

كوھن والسید لوسیان وولف ـ الذي كان تأثیره كبیرا جدا علي المستر دافید لوید جورج، 
  ویقال إنھ كان یملك جمیع أسرار شؤون بریطانیا الخارجیة.

وعندما بدأت المحادثات التمھیدیة للمؤتمر، كان المستشار الخاص للسید كلیمانصو ـ 
ندیل.. ولم یكن ھذا في الحقیقة إال اسما مستعارا رئیس وزراء فرنسا ـ ھو المسیو ما

نزاو ـ أحد أفراد الوفد جألحد أفراد آل روتشیلد.. وكان ھناك أیضا المستر ھنري مور
األمریكي ـ وھو نفسھ والد الرجل الذي أصبح فیما بعد السكرتیر المالي للرئیس 
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یھ بنلذي عرف بتروزفلت.. وحضر أیضا تلك المحادثات المستر أوسكارال ستراوس، ا
  الشدید لمخطط الممولین، والذي كان لھ دور بارز في تكوین عصبة األمم.

من "دراسات  ٤٠٨وبشأن ھذه المعاھدة أیضا، یقول السید لوسیان وولف في الصفحة 
عن تاریخ الیھود": "وھناك مجموعة صغیرة أخري من الیھود البارزین تظھر تواقیعھم 

معاھدة فرساي عن فرنسا لویز كلوتز ـ الذي تورط فیما  علي معاھدة السالم، فقد وقع
بعد بقضیة مالیة واختفي عن األنظار ـ وعن إیطالیا البارون سومینو، ومستر أدوین 

  عن الھند". جمونتا

وننقل فیما یلي أقوال بعض كبار المفكرین في الغرب، التي تشكل بحد ذاتھا بیانا ال 
  یحتاج إلي تفسیر:

بلوماسي اإلنكلیزي الشھیر ھارولد نیكلسون في مؤلفھ الضخم "صنع یذكر المؤرخ والد
أن لوسیان وولف طلب منھ شخصیا أن یتبني  ٢٤٤" صفحة ١٩٤٤ـ  ١٩١٩السالم 

رأیھ، وھو أن الیھود یجب أن یتمتعوا بحمایة عالمیة، وأن یتمتعوا في الوقت نفسھ بكل 
  حقوق المواطن في أیة دولة.

"إن  :٣٨رج باتو، في كتابھ "المشكلة الیھودیة" صویقول الكاتب الفرنسي جو
  المسؤولیة تقع علي عاتق الیھود الذین أحاطوا بلوید جورج وویلسون وكلیمانصو".

، ونحن نتحدث عن نھایة الحرب العالمیة األولي، (المجر) اریاجوننتقل اآلن إلي ھن
ء لوسیان ، ثم حاول تطبیق آرا١٩١٩فنجد أن بیالكون اغتصب السلطة في ربیع 

وولف.. ولكن حكمھ الدیكتاتوري لم یدم أكثر من ثالثة أشھر، قتل خاللھا عشرات 
اآلالف من المسیحیین وأجلوا عن ممتلكاتھم.. وشملت الضحایا جمیع الناس من عمال 

وجنود وتجار ومالك أراضي.. ولم یفرق بین الرجل والمرأة أو بین رجل الدین 
تقول مجلة نیو انترناشیونال في كتابھا السنوي عام  والرجل العادي.. وفي ھذا الصدد

"تألفت حكومة بیالكون في أكثریتھا من الیھود، الذین استلموا أیضا مراكز  ١٩١٩
إداریة.. وقد اتحد الشیوعیون مع االشتراكیین، الذین كانوا أكثر شبھا بأحزاب العمال 

مساعدیھ من ھؤالء، ولكنھ  ومجموعات اتحادات العمال.. ومع ھذا فإن بیالكون لم یختر
  اختارھم من بین الیھود، مؤلفا بذلك حكما بیروقراطیا یھودیا".
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ویسجل التاریخ أنھ بعد ثالثة أشھر من التخریب واالغتصاب والقتل الجماعّي، ُعزل 
بیالكون.. ولكنھ بدال من أن یعاقب، فإنھ أدخل إلي مستشفي لألمراض العقلیة.. وبعد 

على ید تلك المجموعة القویة التي كان یعمل لمصلحتھا.. ثم عاد  ذلك تم إخالء سبیلھ
بیالكون إلي روسیا، لیستلم رئاسة منظمة تشیكیا اإلرھابیة، والتي عملت علي إرھاب 
األوكرانیین وإخضاعھم لستالین، عندما أمر ببدء البرنامج الزراعي الجماعي.. وكان 

العمال جوعا، لعدم تنفیذھم القانون  من نتیجة ھذا اإلرھاب أن مات خمسة مالیین من
الزراعّي، كما دفع بأكثر من خمسة مالیین أیضا للعمل اإلجباري في سیبیریا.. ولما 

، وقع ١٩٣٦أراد ستالین أن یحّول أسبانیا إلي بلد تحكمھ الدیكتاتوریة الشیوعیة في عام 
  اختیاره علي بیالكون لینظم (حكم اإلرھاب) في أسبانیا.

مؤتمر فرساي، لنري مشاھد أخري من سیطرة الممولین، الدولیین وذلك ونعود إلي 
بحادثة معروفة جرت خالل المحادثات التمھیدیة للمؤتمر.. فالظاھر أن ھذه المحادثات 

بدأت تمیل إلي سیاسة ال یرضي عنھا الممولون، ألن برقیة مكونة من ألفي كلمة أرسلھا 
ن، الذي كان یحضر المؤتمر في باریس، یعقوب شیف من نیویورك إلي الرئیس ویلسو

وقد تضمنت ھذه البرقیة تعلیمات للرئیس بشأن ما سیفعلھ بكل من قضیة فلسطین 
ومصیر االنتداب فیھا، وبشأن التعویضات األلمانیة وقضیة سیلیسیا العلیا ومنطقة السار 

اتحاد  ، وقد أرسلھا شیف باسم١٩١٩أیار  ٢٨وممر دانزینغ.. وأرخت البرقیة بتاریخ 
  األمم المتحررة.

بعد استالم البرقیة، غّیر الرئیس ویلسون موقفھ فجأة، وأخذت المفاوضات تجري 
  مجرى آخر..

"إن النصوص التي تضمنتھا معاھدة  بھذا الصدد یقول الكونت دي سانت أوالیر:
فرساي فیما یتعلق بالقضایا الخمس الرئیسیة، ھي من وضع یعقوب شیف وأبناء 

  جلدتھ".

أن ُدفعت الدول الحلیفة لجعل فلسطین محمیة بریطانیا، أعلم الممولون الدولیون  بعد
عمالءھم أن بنود المعاھدة ستكون قاسیة جدا، بشكل ال یمكن أن یتحملھ الشعب األلماني 

طویال.. وكان ھذا جزءا من المخطط الذي یرمي إلي زیادة حقد الشعب األلماني ضد 
یین والیھود، لیكونوا علي استعداد للحرب من جدید لیز والفرنسین واألمیركجاإلن

  الستعادة حقوقھم المشروعة. 
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وبعد توقیع معاھدة فرساي مباشرة، بدأت الحرب الرأسمالیة المزیفة ضد البالشقة.. وقد 
مّكنت ھذه الحرب لینین من تخلیھ عن مساعدة الثورة الشیوعیة في ألمانیا، وفي الدعوة 

لحفاظ علي المكاسب التي حققھا في روسیا.. ومن ناحیة ثانیة إلي الصمود وااللتحام ل
، ١٩٢١فان ھذه الحرب لم تكن أبدا ذات خطر علي دیكتاتوریة لینین.. ولما انتھت عام 

كان من نتائجھا الواضحة، الشھرة الواسعة التي نالھا البالشقة، في مقابل خسارة مماثلة 
الطریق لعمالء الممولین الدولیین، كي یدخلوا للدول الرأسمالیة.. وقد مھدت ھذه النتیجة 

  الدول الشیوعیة في عضویة عصبة األمم تحت ستار السالم العالمي الدائم.

وكانت بریطانیا ھي أول الدول التي حققت رغبات الممولین الدولیین واعترفت بالدول 
اعترف ، وبعدھا جاء دور الوالیات المتحدة، ف١٩٢٤الشیوعیة.. ثم تلتھا فرنسا في 
.. وھكذا اعترفت عصبة األمم بالدول السوفیتیة ١٩٣٣روزفلت بالدول الشیوعیة في 

الشیوعیة.. ومنذ ذلك الیوم أصبحت عصبة األمم ألعوبة في ید ستالین، وتمكن عمالؤه 
من صیاغة سیاستھا والسیطرة علي نشاطاتھا.. وما أن دخلت الدول الشیوعیة في 

  ل األكبر الماسوني دورھم فیھا.عصبة األمم حتى أخذ أعضاء محف

ونشیر ھنا إلي محرر جریدة التایمز اإلنكلیزیة، وھو یكھام ستید الذي كان من أكثر 
الناس إطالعا علي الشؤون العالمیة، والذي أشار في أكثر من مناسبة إلي تدّخل رجال 

ددة عقب المصارف والممولین الدولیین في الشؤون الدولیة.. وقد كتب ھذه العبارة المح
توقیع معاھدة فرساي مباشرة: "إنني ألح وأصّر علي أّن المحركین األول، ھم یعقوب 
شیف وواربوغ وغیرھم من أصحاب المصارف الدولیین، الذین كانوا یرغبون بشكل 

قوي في الحصول علي مساعدة البالشقة الیھود، لتأمین میادین عمل للیھود األلمان في 
  روسیا".

 من الناشیونال ریفیو، حیث یقول: ١٩١٩بھ لیوماكس في عدد آب وننقل أیضا ما كت
"ومھما تكن نوعیة السلطة التي تحكم داوننغ ستریت [تحكم بریطانیا]، محافظة كانت أم 

متطرفة، تؤید االئتالف أو تقف في صف البالشقة، إال إنھا في جمیع األحوال تقع في 
ي الخّفیة التي لم یكن قد ظھر لھا أي تفسیر أیدي الیھود العالمیین.. وھنا یمكن سر األیاد

  واع".

، طلب مقابلة وفد القادة المسلمین.. ١٩٢١عندما زار ونستون تشرشل فلسطین في آذار 
ولما قابلھم عرضوا لھ خشیتھم من الھدف الذي تعمل لھ الصھیونیة السیاسیة، وھو 
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وا لھ أن العرب االستیالء علي فلسطین واستغالل أراضیھا لمصلحة الیھود، وبین
یعیشون في تلك األرض منذ أكثر من ألف سنة ((ھذا أشبھ بأن نقول إّن المصریین 
یعیشون في مصر منذ ألف سنة!!!.. ھذه أرض الفلسطینیین یعیشون فیھا منذ القدم، 
وبقدوم العرب دخلوا اإلسالم وتكلموا العربیة، مثلھم مثل باقي دولنا))، وطلبوا منھ 

رفع ھذا الظلم.. وقد نقل عنھ قولھ: "أنتم تطلبون مني أن أتخلي عن وعد استخدام نفوذه ل
بلفور، وأن أوقف الھجرة الیھودیة.. وھذا لیس في طاقتي، كما إنني ال أرغب فیھ.. نحن 

نعتقد أنھ لخیر العالم والیھود واإلمبراطوریة البریطانیة والعرب أنفسھم أیضا.. ونحن 
  ننوي أن نحقق ھذا الوعد".

بد أن یكون تشرشل وھو ینطق بھذا الجواب، كان یفكر بذلك التھدید الذي أطلقھ ال 
سوف نستقر ھنا في فلسطین ، ویقول فیھ: "١٩٢٠حاییم وایزمان ونشره رسمیا في 

شئتم ذلك أم أبیتم.. إن كل ما تستطیعون عملھ ھو تعجیل أو إبطاء ھجرتنا، ولكنھ 
ا، لتتجنبوا تحویل قدراتنا البناءة إلي مھما یكن فإنھ من األفضل لكم أن تساعدون

  ".قدرات مدمرة، تدمر العالم

یجب أن نتدبر أمر تھدید وایزمان ھذا، ونفھم معھ أیضا ذلك البیان الذي صدر عن أحد 
.. فلقد نقل الكونت ١٩١٩الممولین الدولیین، في اجتماع للصھاینة عقد في بودابست عام 

ت قیام الحكومة العالمیة، ویقول: "وفي سبیل أوالیر كالمھ وھو یتحدث عن احتماال
الوصول إلي العالم الجدید [الذي ینتظره ھؤالء]، أعطت منظمتنا البرھان علي فعالیتھا 
في عملیتي الثورة والبناء، وذلك بخلقھا لعصبة األمم، التي ھي في الحقیقة من عملنا.. 

األمم الفرامل في الجھاز وستشكل الحركة البلشقیة الدافع األول، بینما تشكل عصبة 
الذي سیحتوي معا علي القوة الدافعة والقوة الموجھة.. وماذا ستكون النھایة؟.. إنھا 

  محددة سلفا في مھمتنا".. قیام الحكومة العالمیة الواحدة.

وھناك شيء مھم وقع تحت یدي بعد ثماني سنوات من إنھائي لھذا الفصل، وذلك عن 
دیة، التي نقلت تقریرا عن المؤتمر االستثنائي "للجنة طریق المخابرات السریة الكن

  ..١٩٥٢كانون الثاني  ١٢الطوارئ لحاخامي أوروبا"، الذي عقد في بودایست في 

وإنني أنقل ذلك التقریر، وھو عبارة عن الخطاب الحرفي للحاخام أیمانویل رابینوفیتش 
  في المؤتمر المذكور: 
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إلي ھذا االجتماع الخاص إلطالعكم علي الخطوط  "تحیة لكم یا أبنائي.. لقد استدعیتم
الرئیسیة لمنھاجنا الجدید، وھو المنھاج المتعلق بالحرب المقبلة كما تعلمون، والتي كان 

مخططنا األصلي یقضي بإرجائھا عشرین عاما، حتى نتمكن خالل ذلك من تدعیم 
ازدیاد أعددنا في بعض مكاسبنا التي حصلنا علیھا نتیجة للحرب العالمیة الثانیة.. ولكن 

المناطق الحیویة یسبب معارضة شدیدة، لذلك صار لزاما علینا أن نستعمل جمیع 
  الوسائل التي في حوزتنا، إلشعال حرب عالمیة ثالثة في مدة ال تتجاوز خمس سنوات.

یجب أن أبلغكم أن الھدف الذي ال زلنا نعمل من أجلھ منذ ثالثة آالف عام قد أصبح في 
نا اآلن.. أستطیع أن أعدكم أنھ لن تمر عشر سنوات، حتى یأخذ شعبنا مكانھ متناول ید

الحقیقي في العالم، ویصبح كل یھودي ملكا، وكل جوییم عبدا.. [تصفیق من الحضور].. 
إنكم ال تزالون تذكرون نجاح حمالتنا الدعائیة التي طبقناھا خالل الثالثینیات، والتي 

في ألمانیا، وشعورا بالكره الشدید لأللمان عند  أوجدت شعورا معادیا لألمریكیین
األمریكیین.. وتعلمون أن ھذه الحملة أعطت ثمارھا بقیام الحرب العالمیة الثانیة.. أما 

اآلن فھناك حملة مماثلة نشّنھا بقوة عبر العالم.. فنحن نثیر اآلن حّمى الحرب عند 
في الوقت نفسھ شعور معاد الشعب الروسي، بخلق میل معاد ألمیركا، التي یجتاحھا 

للشیوعیة.. ھذه الحملة ستجبر الدول الصغیرة علي االختیار بین أن تصبح شریكة 
لروسیا أو متحالفة مع الوالیات المتحدة.. أما أكثر المشاكل التي نواجھھا في الوقت 
الحالي، فھي إتارة الروح العسكریة عند األمریكیین، الذین أخذوا یبدون كرھا شدیدا 

حرب.. ومع أننا فشلنا في تحقیق خطتنا في تعمیم التدریب العسكري علي كل الشعب لل
األمریكي، إال إننا سنأخذ كل االحتیاطات للحصول علي موافقة الكونغرس علي مشروع 

مباشرة.. إن الشعب الروسي والشعوب اآلسیویة ھم  ١٩٥٢بھذا الصدد بعد انتخابات 
قیام الحرب.. ولكننا یجب أن ننتظر حتى یصبح تحت سیطرتنا، وال یقفون حائال ضد 

الشعب األمریكي ھو أیضا مستعدا لمثل ھذه الحرب.. ونحن نأمل بتحقیق ھدفنا ھذا 
باستعمال قضیة العداء للسامیة، بنفس الطریقة التي جعلت األمریكیین یتحدون ضد 

موجات عداء األلمان أعداء السامیة في الحرب العالمیة الثانیة.. ونحن ننتظر قیام 
للسامیة في روسیا، بشكل یسبب تالحم الشعب األمریكي ضد القوة السوفیاتیة.. كما أننا 

سنقوم بنفس الوقت عن طریق اإلغراء المالي، باستخدام عناصر مؤیدة للروس في 
عدائھم للسامیة، ونبث ھذه العناصر في المدن األمریكیة الكبرى.. وستخدم ھذه 

ا، وھما فضح المعادین لنا حتى نتمكن من إسكاتھم، العناصر غرضین نسعى لھم
وتوحید الشعب األمریكي في ُبوتقة واحدة ضد الشعب الروسي.. وفي خالل خمس 
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سنوات سیحقق منھاجنا ھذا أغراضھ، وتقوم الحرب العالمیة الثالثة التي ستفوق في 
. حتى إذا تم دمارھا جمیع الحروب السابقة.. وستكون إسرائیل، بالطبع، بلدا محایدا.

تدمیر وإھالك الطرفین المتحاربین، سنقوم نحن بعملیة التحكیم والرقابة علي بقایا أشالء 
جمیع الدول.. وستكون ھذه الحرب معركتنا األخیرة في صراعنا التاریخّي ضد 

الجوییم.. بعد ذلك سنكشف عن ھویتنا لشعوب آسیا وأفریقیا.. وأستطیع أن أعلن لكم 
ل األبیض الذي ولد في األیام التي نعیشھا اآلن سیكون آخر األجیال جازما، بأن الجی

البیضاء.. ذلك ألن لجنة التحكیم والرقابة ستمنع التزاوج بین البیض، بحجة نشر السالم 
والقضاء علي الخالفات بین األجناس البشریة.. وبھذا یتم القضاء علي العنصر األبیض، 

رى.. وسنعیش بعد ذلك في عھد السالم والرخاء عدونا اللدود، ویصبح مجرد خیال وذك
الذي لن یقل عن عشرة آالف من السنین.. وسنحكم العالم بأسره، ألنھ سیكون من السھل 

  علي عقولنا المحركة، السیطرة الدائمة علي العالم من الملونین ذوي البشریة السوداء".

فتش أن یحدثنا عن سؤال من أحد الحاخامین الحاضرین: "أرجو من الحاخام رابینو
  مصیر األدیان المختلفة بعد الحرب العالمیة الثالثة؟"

رابینوفتش: "لن تكون ھناك أدیان بعد الحرب العالمیة الثالثة، كما لن یكون ھناك رجال 
دین.. فإن وجود األدیان ورجال الدین خطر دائم علینا، وھو كفیل بالقضاء علي سیادتنا 

لروحیة التي تبعثھا األدیان في نفوس المؤمنین بھا ـ وخاصة المقبلة للعالم، ألن القوة ا
اإلیمان بحیاة أخري بعد الموت ـ یجعلھم یقفون في وجھنا.. بید أننا سنحتفظ من األدیان 
بالشعائر الخارجیة فقط.. وسنحافظ على الدین الیھودّي، وذلك لغایة واحدة، ھي الحفاظ 

أن یتزوجوا من غیر ساللتھم أو أن یزوجوا علي الرباط الذي یجمع أفراد شعبنا، دون 
بناتنا ألجنبي.. وقد نحتاج في سبیل ھدفنا النھائي إلي تكرار نفس العملیة المؤلمة التي 
قمنا بھا أیام ھتلر.. أي أننا قد ندبر وقوع بعض حوادث االضطھاد ضد مجموعات أو 

تى نحصل بذلك أفراد من شعبنا.. أو بتعبیر آخر سوف نضحي ببعض أبناء شعبنا، ح
علي الحجج الكافیة التي تبرر محاكمة وقتل القادة في أمیركا وروسیا كمجرمي حرب، 

وذلك بعد أن نكون قد فرضنا شروط السالم.. ونحن الیوم بحاجة إلي اإلعداد لھذه 
المھمة وھذه التضحیات.. لقد تعود شعبنا على التضحیة دائما.. ولن تكون خسارة بضعة 

خسارة جسیمة، إذا قارناھا بما سیحصل علیھ شعبنا من السیطرة علي آالف من الیھود 
  العالم وقیادتھ.
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وحتى تستیقنوا من قدرتنا علي السیطرة علي العالم، انظروا إلي اختراعات الرجل 
األبیض، كیف حولناھا إلى سالح خطیر ضده.. فالرادیو والمطبعة أصبحنا الیوم المعبر 

معامل الصناعات الثقیلة ترسل األسلحة إلي آسیا  والمتحدث عن رغباتنا، كما أن
وأفریقیا لتحارب شعوبھا الرجل األبیض نفسھ صانع ھذه األسلحة.. واعلموا أننا طورنا 

برنامج النقطة الرابعة في واشنطن، لیشمل التطویر الصناعي للمناطق المتخلفة من 
من الشعوب  العالم، بحیث یصبح الرجل األبیض تحت رحمة المجموعات الضخمة

  السوداء، التي ستفوقھ تكنولوجیا بعد أن تدمر الحرب النوویة وزراعتھ الصناعیة.

وبھذه الرؤیة للنصر النھائي یتوھج أمام أعینكم، عودوا إلي مناطقكم وباشروا العمل 
بجد ودون ھوادة، حتى یحل أخیرا الیوم الذي ستكشف فیھ إسرائیل عن مھمتھا 

  " ـ [النوراني تعني حامل النور].لنور الذي یضيء العالمالحقیقیة، وھي أن تكون ا

ھذا الخطاب یؤكد أیضا استنتاجاتي ومعلوماتي السابقة التي أوردتھا، وھي أن القوي 
الخفیة ھي التي أثارت العداء للسامیة، وبنفس الوقت العداء للشیوعیة، بشكل یخدم 

تعملوا الشیوعیة والنازیة أھدافھا.. كما أن الخطاب یبرھن علي أن النورانیین اس
والفاشیة للوصول إلي طموحھم الخفّي.. وھم، یستعملون الدیمقراطیة المسیحیة ضد 

  الشیوعیة للوصول إلي المرحلة التالیة من خطتھم البعیدة، وھي الحرب العالمیة الثالثة.

إعادة ولقد استطاع الممولون الدولیون ـ باختفائھم وراء بنود معاھدة فرساي ـ التحكم ب
بناء الجیش األلماني، وإعادة تحسین اقتصادیات البالد.. بعد ذلك دخلوا مع القیادة 

، وبموجبھات تّم االتفاق علي أن یزود Abmachungenاأللمانیة العلیا في اتفاقیة 
الروس الجنراالت األلمان سرا بجمیع األسلحة والذخائر الالزمة لبناء جیش حدیث 

تفقوا علي أن یضع الدیكتاتور السوفیتي تحت تصرفھم جمیع مؤلف من عدة مالیین.. وا
  التسھیالت، لتدریب جمیع الضباط األلمان.

، بعد أن قام الممولون الدولیون بتمویل Abmachungenھذا وقد تم تحقیق بنود اتفاقیة 
ھذا المشروع الضخم.. ھكذا استطاع ھؤالء أن یؤّمنوا بناء القوة العسكریة واالقتصادیة 

لدول الشیوعیة والفاشیة علي السواء.. واستطاعوا أن یھیئوا الظروف للقیادة في ا
األلمانیة لكي تتخطي بنود معاھدة فرساي، وخصوصا القیود العسكریة المفروضة 

  علیھم.
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وعن طریق معامل السالح والذخیرة الشیوعیة وراء جبال األورال، ثم تزوید 
المؤامرة ال یمكن إن تعني إال النیة المبیتة  المؤسسات األلمانیة بكل ما تحتاجھ.. وھذه

للممولین الدولیین بإضرام نار الحرب العالمیة الثانیة.. ولم تكن الدول المسماة بالحلیفة 
بمعزل عما یجري وراء الستار، ولكنھا كانت تعلمھ أوال بأول.. وھذا لمستھ بنفسي 

. وھو برھان آخر .١٩٣٠عندما حضرت مؤتمر نزع السالح البحري في لندن عام 
  ".الحكومات المنتخبة ال تحكمعلي صدق دیزرائیلي عندما قال: "

والحقیقة أن ھذه الفترة من التاریخ معقدة جدا ولیس من السھل علي المواطن العادي أن 
  ا.ھیفھم

ا مبدأ إلحادي ینكر وجود ھمفالشیوعیة والنازیة تجمع بینمھا صفات مشتركة عدیدة: فكال
.. وكالھما ینادي ویشجع الحرب والكراھیة والقوة.. ومبادئھما مناھضة القّوة اإللھیة

للمبادئ المسیحیة في السالم والحب والتربیة.. وھذا یجعل من قادة كال المعتقدین 
العمیقین في اإللحاد والمادة عمالء للشیطان.. وھم جمیعا ینفذون المؤامرة الشیطانیة في 

.. وكال المعتقدین یستعمل أیضا شكال من أشكال إبعاد البشر عن طاعة العلي القدیر
  محافل الماسونیة في الشرق األكبر، لرد الناس عن أدیانھم.

، أن جماعة المرابین ١٩٤٣و  ١٩١٤وتبین لنا الدراسة التحلیلیة للتاریخ بین عام 
  العالمیین وجھوا جھودھم في ھذه المرحلة لتحقیق األھداف التالیة:

میة الثانیة، األمر الذي یسمح بخلق جو مناسب للعمل الثوري، إثارة الحرب العال .١
  یسمح لھم بالسیطرة الكاملة علي اإلمبراطوریة الروسیة.

تغییر الرؤوس الحاكمة في أوروبا، قبل أن تبدأ أي مجموعة مجموعاتھم بالسیطرة،  .٢
  وإقامة الحكم المطلق.

إنشاء وطن قومي للیھود في إجبار حكومتي بریطانیا وفرنسا علي الموافقة علي  .٣
  فلسطین.

لقد أجبرت الحكومة البریطانیة علي مساعدة الممولین الدولیین لتنفیذ مخططھم في 
إنجاح الثورة البلشقیة، وذلك كي تحصل بریطانیا علي مساعدة الوالیات المتحدة 
سة األمریكیة في الحرب.. ویمكننا أن نجزم بأن السفینة لویزیانا أغرقت لتبرر السیا

األمیركیة تجاه الحرب، تماما كان حادث بیرل ھاربر المبرر لدخولھا في الحرب 
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العالمیة الثانیة.. ((كشفت الوثائق التي أفرجت عنھا بریطانیا في التسعینیات، أّن 
البریطانیین ھم الذین دفعوا الیابانیین للھجوم على أمریكا، وذلك باستخدام سفینة بحریة 

ریكا، استخدمت شفرة أمریكیة یعلم البریطانیون أّن الیابانیین قد بریطانیة ترفع علم أم
حّلوا شفرتھا، في تناقل رسائل كاذبة تؤكد عزم أمریكا على الھجوم على الیابان، مّما 
دفع ھؤالء ألخذ زمام المبادرة.. ویقال إن الرئیس األمریكّي كان على علم مسبق بنیة 

تجاھل األمر لرغبتھ في إیجاد مبرر لدخول الیابان مھاجمة بیرل ھاربور، ولكّنھ 
  الحرب!))

وجاء في النسخة األصلیة بشأن االنتداب البریطاني علي فلسطین ما یلي: "لتحویل 
فلسطین إلي وطن قومي للیھود".. ولكن ھذه العبارة تغیرت في اللحظة األخیرة، لتكون 

لطموح السّرّي "إلنشاء وطن قومي للیھود في فلسطین".. وقد تم ھذا إلخفاء ا
  للصھیونیة.

وكما أخفى الصھاینة طموحھم في االستیالء علي فلسطین كلھا، أخفوا أیضا حقیقة 
الثروات المعدنیة الطائلة الموجودة علي شواطئ البحر المیت، ولم یكشفوا عن ذلك إال 

  بعد إعالن االنتداب من قبل فرنسا وبریطانیا والوالیات المتحدة.

بون الدولیون الصھیونیة، لكي یتحكموا بسیادة الدولة ذات المركز وھكذا استعمل المرا
الجغرافي المتوسط، لیمدوا سیطرتھم علي بقیة دول العالم، كما مدوا سیطرتھم علي 

  االتحاد السوفیاتي.

   : بیكو) –نص معاھدة (سایكس 

ربیة إن فرنسا وبریطانیا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحمیا دولة ع المادة األولى:
مستقلة، أو حلف دول عربیة، تحت رئاسة رئیس عربي في المنطقتین (أ) داخلیة 

سوریة و (ب) داخلیة العراق، المبینتین في الخریطة الملحقة.. ویكون لفرنسا في منطقة 
لترا في منطقة (ب) حق األولویة في المشروعات والقروض المحلیة... ج(أ) والن

لترا في منطقة (ب) بتقدیم المستشارین والموظفین وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وإنك
  األجانب بناء على طلب الحكومة العربیة، أو حلف الحكومات العربیة... 

لترا في جیباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوریا الساحلیة) وإلن المادة الثانیة:
شاء ما ترغبان المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلیة من بغداد حتى خلیج فارس) إن
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فیھ من شكل الحكم، مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد االتفاق مع الحكومة أو 
  حلف الحكومات العربیة. 

تنشأ إدارة دولیة في المنطقة السمراء (فلسطین) یعین شكلھا بعد استشارة  المادة الثالثة:
  روسیا وباالتفاق مع بقیة الحلفاء وممثلي شریف مكة... 

  لترا ما یأتي: جتنال ان ة الرابعة:الماد

  میناء حیفا وعكا..    -١

یضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعھد  -٢
حكومة جاللة الملك من جھتھا بأن ال تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل 

   عن (قبرص) إال بعد موفقة الحكومة الفرنسیة.

تكون اسكندرونة میناء حرًا لتجارة االمبراطوریة البریطانیة، وال تنشأ  لخامسة:المادة ا
معامالت مختلفة في رسوم المیناء، وال ترفض تسھیالت خاصة للمالحة والبضائع 

البریطانیة، وتباح حریة النقل للبضائع االنكلیزیة عن طریق اسكندرونة وسكة الحدید 
ردة من المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتین (أ) و(ب) في المنطقة الزرقاء، سواء كانت وا

أو صادرة منھما.. وال تنشأ معامالت مختلفة (مباشرة أو غیر مباشرة) على أي سكة 
من سكك الحدید أو في أي میناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر 

  البریطانیة. 

اتھا والبالد الواقعة تحت حمایتھا، وال وتكون حیفاء میناء حرًا لتجارة فرنسا ومستعمر
یقع اختالف في المعامالت، وال یرفض إعطاء تسھیالت للمالحة والبضائع الفرنسیة، 

لیزیة في جویكون نقل البضائع الفرنسیة حرًا بطریق حیفا، وعلى سكة الحدید االن
ء أو المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمرا

المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة إلیھا، وال یجري أدنى اختالف في المعاملة بالذات 
أو التبع یمس البضائع أو البواخر الفرنسیة في أي سكة من سكك الحدید وال في میناء 

  من الموانيء في المناطق المذكورة.. 

ى ما بعد الموصل جنوبا، وال ال تمد سكة حدید بغداد في المنطقة (أ) إل المادة السادسة:
في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامراء شماال، إلى أن یتم إنشاء خط حدیدي یصل بغداد 

  بحلب مارًا بوادي الفرات ویكون ذلك بمساعدة الحكومتین. 
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یحق لبریطانیا العظمى أن تنشئ وتدیر وتكون المالكة الوحیدة لخط  المادة السابعة:
ة (ب) ویكون لھا ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي حدیدي یصل حیفا بالمنطق

وقت كان على طول ھذا الخط، ویجب أن یكون معلومًا لدى الحكومتین، أن ھذا الخط 
یجب أن یسھل اتصال حیفا ببغداد، وأنھ إذا حالت دون إنشاء خط االتصال في المنطقة 

متعذرًا فالحكومة الفرنسیة السمراء مصاعب فنیة ونفقات وافرة إلدارتھ تجعل إنشاءه 
 –إیدار  –ملقى  –أم القیس  –تكون مستعدة أن تسمح بمروره عن طریق : (بربورة 

  مقایر) قبل أن یصل إلى المنطقة (ب). 

تبقى تعرفة الجمارك التركیة نافذة عشرین سنة في جمیع جھات  المادة الثامنة:
تضاف أي عالوة على الرسوم  المنطقتین الزرقاء والحمراء والمنطقة (أ) و (ب) فال

وال تبدل قاعدة التخمین في الرسوم بقاعدة أخذ العین، إال أن یكون باالتفاق بین 
الحكومتین. وال تنشأ جمارك داخلیة بین أیة منطقة وأخرى من المناطق المذكورة 

أعاله، وما یفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل یدفع في المیناء 
  یعطى إلدارة المنطقة المرسلة إلیھا البضائع.  وال

من المتفق علیھ أن الحكومة الفرنسیة ال تجري مفاوضة في أي وقت  المادة التاسعة:
كان للتنازل عن حقوقھا، وال تعطي ما لھا من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى 

حكومة  –سلفًا  –ى ذلك إال للدولة العربیة أو حلف الدول العربیة بدون أن توافق عل
  جاللة الملك، التي تتعھد للحكومة الفرنسیة بمثل ھذا فیما یتعلق بالمنطقة الحمراء. 

لیزیة والفرنسیة) بصفتھما حامیتین للدولة جتتفق الحكومتان (االن المادة العاشرة:
 العربیة، على أن ال تمتلكا وال تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارًا في شبھ جزیرة

العرب، أو تنشئ قاعدة بحریة في الجزائر الواقعة على الساحل الشرقي للبحر األحمر 
على أن ھذا ال یمنع تصحیحًا في حدود (عدن) قد یصبح ضروریا بسبب عداء الترك 

  األخیر.. 

من المتفق علیھ عدا ما ذكر، أن تنظر الحكومتان في الوسائل  المادة الحادیة عشرة:
  السالح إلى البالد العربیة...  الالزمة لمراقبة جلب

   : بیكو والرسائل المتبادلة –) اتفاقیة سایكس ٢الوثیقة رقم (

  بیكو)  –نص الرسائل المتبادلة في مباحثات معاھدة (سایكس    )١(
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عینت الحكومة الفرنسیة السید (جورج بیكو)  ١٩١٥نوفمبر (تشرین الثاني)  ٩في یوم 
مندوبًا سامیًا لمتابعة شؤون الشرق األدنى، ولمفاوضة قنصلھا العام في بیروت سابقًا، 

الحكومة البریطانیة في مستقبل البالد العربیة. واتجھ إلى القاھرة واجتمع بالسید (مارك 
سایكس) النائب في مجلس النواب البریطاني، والمندوب السامي لشؤون الشرق 

  معتمد روسیا.. األدنى... ودارت بین ھذین المندوبین مباحثات أشرف علیھا 

تم االتفاق نھائیًا بین المندوبین. فأرسل (مسیو بول  ١٩١٦وفي شھر مایو (أیار) 
مایو (أیار) إلى (السیر ادوار غراي  ٩كامبون) سفیر فرنسا في لندن الكتاب التالي یوم 

وزیر الخارجیة البریطانیة : (أمرت أن أبلغكم أن الحكومة الفرنسیة قبلت الحدود التي 
على الخرائط الموقعة من جانب (السیر مارك سایكس والمسیو جورج بیكو) رسمت 

ورضیت بالمبادئ التي دارت علھا المفاوضات بینھما، وھي تنتظر التوقیع على 
  نصوص االتفاقیة المرسلة طیھ (نص االتفاقیة). 

أرسل (السیر ادوار غراي وزیر الخارجیة البریطانیة  ١٩١٦مایو (أیار)  ١٥وفي یوم 
  لى سفیر فرنسا في لندن الكتاب التالي: إ

الجاري والخاص بإیجاد حكومة  ٩(لي الشرف أن أجیبكم على كتابكم المؤرخ 
(عربیة)... إني أنتظر أن تعلموني مباشرة في ما إذا كان في إمكانكم إعطائي ضمانات 

ھد تضمن حقوق المالحة واالمتیازات البریطانیة في المعاھد المؤسسات الدینیة ومعا
التعلیم والمعاھد الصحیة في المناطق التي ستصیر في ما بعد مناطق فرنسیة أو في 

  المناطق التي ستسود فیھا المصالح الفرنسیة وفقا للقواعد الواردة في كتابكم...). 

ولقد رد السفیر الفرنسي في الیوم نفسھ بالخطاب التالي: (لقد أعربتم في كتابكم بتاریخ 
بل الرد على كتابي الخاص بمسألة تألیف حكومة عربیة والمؤرخ الیوم عن رغبتكم، ق

الجاري في الحصول على ما یضمن لكم دوام بقاء امتیازات حقوق المالحة،  ٩في 
وكذلك جمیع الحقوق واالمتیازات البریطانیة في المؤسسات الدینیة ومعاھد التعلیم وفي 

طق فرنسیة، أو في المناطق التي المعاھد الصحیة في المناطق التي تصیر فیما بعد منا
تسود فیھا المصالح الفرنسیة.. كما أن حكومة جاللة ملك بریطانیا العظمى ستعترف 

بھذا الحق عینھ لفرنسا في المناطق التي تصیر فیما بعد مناطق بریطانیة، فلي الشرف 
لمختلفة أن أبلغكم أن حكومة فرنسا مستعدة للمصادقة على جمیع االمتیازات البریطانیة ا

التي یرجع تاریخھا إلى زمن معین قبل الحرب في المناطق التي تنتسب إلى فرنسا فیما 
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بعد أو المناطق التي تعتمد على مجھوداتھا فیھا.. أما فیما یختص بالمؤسسات الدینیة 
ومعاھد التعلیم والمعاھد الصحیة، فإنھا ستظل كما ھي في الماضي مستمرة في أداء 

ظركم في الوقت نفسھ إلى أن ھذا العھد ال یشمل االمتیازات األجنبیة مھمتھا.. وألفت ن
  أو ما یتعلق باألمور العدلیة والقضاء..). 

منھ بما یلي : (جوابا لخطابكم المؤرخ في  ١٦ولقد رد علیھ (السیر ادوار غراي في 
یئتھا الجاري لي الشرف أن أبلغ سعادتكم أن قبول جمیع ھذه التكلیفات والترتیبات بھ ١٥

الحالیة مما یوجب إھمال المصالح البریطانیة العظیمة. غیر أنھ لما كانت حكومة جاللة 
الملك ترجو الفوائد العمیمة لمصالح الحلفاء عامة بإحداث حالة سیاسیة داخلیة مساعدة 
في تركیا، فقد استعدت لقبول المواد المتفق علیھا، لضمان اشتراك العرب في الحرب، 

واجب التحالف فیحتلوا : حلب وحماه وحمص ودمشق... فإذن حصل ولكي یقوموا ب
  الجاري). ٩التفاھم بین انكلترا وفرنسا فیما یتعلق بالشروط الواردة في كتابكم المؤرخ 

  :اتفاقات كامب دایفید 

  :الوثیقة األولى 

ا نص الوثیقة األولى المتعلقة بإطار السالم في الشرق األوسط والتي تمت الموافقة علیھ
  في مؤتمر، والتي أطلق علیھا اسم " إطار السالم في الشرق األوسط". 

اجتمع الرئیس محمد أنور السادات رئیس جمھوریة مصر العربیة ومناحیم بیغن رئیس 
وزراء اسرائیل مع جیمي كارتر رئیس الوالیات المتحدة األمیركیة في كامب دایفید من 

ر التالي للسالم في الشرق األوسط وھم ، واتفقوا على اإلطا١٩٧٨أیلول  ١٧إلى  ٥
  یدعون أطراف النزاع العربي اإلسرائیلي األمیركي إلى االنضمام إلیھ.. 

   المقدمة:

  .. إن البحث عن السالم في الشرق األوسط یجب أن یسترشد باآلتي : 

إن القاعدة المتفق علیھا للتسویة السلمیة للنزاع بین اسرائیل وجیرانھا ھو قرار مجلس 
  بھذه الوثیقة.  ٣٣٨و  ٢٤٢بكل أجزائھ.. سیرفق القراران رقم  ٢٤٢األمن رقم 

بعد أربع حروب خالل ثالثین عاما ورغم الجھود اإلنسانیة المكثفة فإن الشرق األوسط 
مھد الحضارة، ومھبط األدیان العظیمة الثالثة لم یستمتع بعد بنعم السالم. إن شعوب 
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حتى تمكن تحویل موارد االقلیم البشریة والطبیعیة  الشرق األوسط تتشوق إلى السالم
الشاسعة لمتابعة أھداف السالم وحتى تصبح ھذه المنطقة نموذجا للتعایش والتعاون بین 

  األمم.. 

إن المبادرة التاریخیة للرئیس السادات بزیارتھ للقدس واإلستقبال الذي لقیھ من برلمان  -
الوزراء بیغن لإلسماعیلیة، ردًا على زیارة اسرائیل وحكومتھا وشعبھا وزیارة رئیس 

السادات، ومقترحات السالم التي تقدم بھا كال الزعیمین.. وما لقیتھ ھذه المھام من 
استقبال حار من شعبي البلدین، كل ذلك خلق فرصة للسالم لم یسبق لھا مثیل وھي 

من مآسي  فرصة ال یجب إضاعتھا إن كان یراد انقاذ ھذا الجیل واألجیال المقبلة
الحروب وإن مواد میثاق األمم المتحدة والقواعد األخرى المقبولة للقانون الدولي 

  والشرعیة توفر اآلن مستویات مقبولة لسیر العالقات بین جمیع الدول. 

من میثاق األمم المتحدة وإجراء مفاوضات  ٢وإن تحقیق عالقة سالم وفقًا لروح المادة 
دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السالم واألمن معھا  في المستقبل بین اسرائیل وأي

  . ٣٣٨و  ٢٤٢ھي أمر ضروري لتنفیذ جمیع البنود لمبادئ قرار مجلس األمن رقم 

   معنى السالم:

إن السالم یتطلب احترام السیادة والوحدة االقلیمیة واالستقالل السیاسي لكل دولة في 
ود آمنة ومعترف بھا غیر متعرضة المنطقة وحقھا، في العیش في سالم داخل حد

لتھدیدات أو أعمال عنف وإن التقدم تجاه ھذا الھدف من الممكن أن یسرع بالتحرك نحو 
عصر جدید من التصالح في الشرق األوسط یتسم بالتعاون على تنمیة التطور 

  االقتصادي وفي الحفاظ على االستقرار وتأكید األمن. 

وبالتعاون بین الدول التي تتمتع بعالقات طیبة.. وإن السالم یتعزز بعالقة السالم 
 –على أساس التبادل  –وباالضافة إلى ذلك في ظل معاھدات السالم یمكن لألطراف 

الموافقة على ترتیبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السالح ومناطق ذات تسلیح 
علیھا  محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولیة وقوات اتصال واجراءات تتفق

  للمراقبة والترتیبات األخرى التي یتفقون على أنھا ذات فائدة. 

   تسویة عادلة :
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إن األطراف إذ تضع ھذه العوامل في االعتبار، مصممة على التوصل إلى تسویة عادلة 
وشاملة ومعمرة لصراع الشرق األوسط عن طریق عقد معاھدات سالم تقوم على 

  بكل فقراتھما  ٣٣٨و  ٢٤٢قراري مجلس األمن رقم 

وھدفھم من ذلك ھو تحقیق السالم وعالقات حسن الجوار وھم یدركون أن السالم لكي 
یصبح معمرًا یجب أن یشمل جمیع ھؤالء الذین تأثروا بالصراع أعمق تأثیر لذا فإنھم 

یتفقون على أن ھذا اإلطار مناسب في رأیھم لیشكل أساسا للسالم ال بین مصر 
ك بین اسرائیل وكل من جیرانھا اآلخرین ممن یبدون استعدادًا واسرائیل فحسب بل وكذل

  للتفاوض على السالم مع اسرائیل على ھذا األساس. 

إن األطراف إذ تضع ھذا الھدف في االعتبار قد اتفقت على المضي قدما على النحو 
  التالي: 

  الضفة الغربیة وغزة.  -أ

لو الشعب الفلسطیني في ینبغي أن تشترك مصر واسرائیل واألردن وممث -ب
المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطنیة بكل جوانبھا ولتحقیق ھذا الھدف فإن 

  المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربیة وغزة ینبغي أن تتم على ثالث مراحل : 

   الضفة الغربیة:

تتفق مصر واسرائیل على أنھ من أجل ضمان نقل منتظم وسلمي للسلطة مع األخذ  -أ
ي االعتبار االھتمامات باألمن من جانب كل األطراف یجب أن تكون ھناك ترتیبات ف

انتقالیة بالنسبة للضفة الغربیة وغزة لفترة ال تتجاوز خمس سنوات. ولتوفیر حكم ذاتي 
كامل لسكان الضفة الغربیة وغزة فإن الحكومة االسرائیلیة العسكریة وإرادتھا المدنیة 

یتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في ھذه المنطقة  منھما ستنسحبان بمجرد أن
عن طریق االنتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكریة الحالیة ولمناقشة تفاصیل 

الترتیبات االنتقالیة فإن حكومة األردن ستكون مدعوة لالنضمام للمباحثات على أساس 
بار الالزم لكل من مبدأ الحكم ھذا اإلطار ویجب أن تعطي ھذه الترتیبات الجدیدة االعت

الذاتي لسكان ھذه األراضي واھتمامات األمن الشرعیة لكل من األطراف التي یشملھا 
  النزاع. 
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ان تتفق مصر واسرائیل واألردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في  -ب
من الضفة الضفة الغربیة وقطاع غزة، وقد تضم وفدًا یضم مصر واألردن وفلسطین 

   الغربیة وقطاع غزة أو فلسطینیین آخرین وفقا لما یتفق علیھ.

وسیتفاوض األطراف بشأن اتفاقیة تحدد مسؤولیات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس 
في الضفة الغربیة وغزة وسیتم انسحاب للقوات المسلحة االسرائیلیة وسیكون ھناك 

في مواقع أمن معینة وستتضمن اإلتفاقیة  إعادة توزیع للقوات اإلسرائیلیة التي ستبقى
  أیضًا ترتیبات لتأكید األمن الداخلي والخارجي والنظام العام. 

وسیتم تشكیل قوة بولیس محلیة قویة قد تضم مواطنین أردنیین باالضافة إلى ذلك 
ستشترك القوات االسرائیلیة واألردنیة في دوریات مشتركة وفي تقدیم األفراد لتشكیل 

  راقبة لضمان أمن الحدود في الفترة االنتقالیة: مراكز م

وستبدأ الفترة االنتقالیة ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي (مجلس 
إداري) في الضفة الغربیة وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث 

ھائي للضفة الغربیة بعد بدایة الفترة االنتقالیة وستجري المفاوضات لتحدید الوضع الن
وغزة وعالقتھا مع جیرانھا وإلبرام معاھدة سالم بین اسرائیل واألردن بحلول نھایة 

الفترة االنتقالیة وستدور ھذه المفاوضات بین مصر واسرائیل واألردن والممثلین 
  المنتمین لسكان الضفة الغربیة وغزة. 

دى ھاتین اللجنتین تتكون من وسیجري انعقاد لجنتین منفصلتین ولكنھما مترابطتان إح
ممثلي األطراف األربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النھائي للضفة الغربیة 
وغزة وعالقتھا مع جیرانھا وتتكون اللجنة الثانیة من ممثلي اسرائیل وممثلي األردن 

التي سیشترك معھا ممثلو السكان في الضفة الغربیة وغزة لتتفاوض بشأن معاھدة 
م بین اسرائیل واألردن واضعة في تقدیرھا االتفاق الذي تم التوصل إلیھ بشأن السال

الضفة الغربیة وغزة. وسترتكز المفاوضات على أساس جمیع النصوص والمبادئ 
. وستقرر ھذه المفاوضات ضمن أشیاء أخرى موضع ٢٤٢لقرار مجلس األمن رقم 

الناتج عن المفاوضات  الحدود وطبیعة ترتیبات األمن... ویجب أن یعترف الحل
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني ومتطلباتھم العادلة وبھذا األسلوب سیشارك 

  الفلسطینیون في تقریر مستقبلھم في خالل... 
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أن یتم االتفاق في المفاوضات بین مصر واسرائیل واألردن وممثلي السكان في  -١
بیة وغزة والمسائل البارزة الضفة الغربیة وغزة على الوضع النھائي للضفة الغر

  األخرى بحلول نھایة الفترة االنتقالیة. 

أن یعرضوا اتفاقھم للتصویت من جانب الممثلین المنتخبین لسكان الضفة الغربیة و  -٢
   غزة...

إتاحة الفرصة للممثلین المنتخبین عن السكان في الضفة الغربیة وغزة لتحدید الكیفیة  -٣
   تمشیا مع نصوص االتفاق.. التي سیحكمون بھا أنفسھم

المشاركة كما ذكر أعاله في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاھدة السالم بین  -٤
   اسرائیل واألردن.

سیتم اتخاذ كل االجراءات والتدابیر الضروریة لضمان أمن اسرائیل وجیرانھا خالل  -د
ألمن ستقوم سلطة الحكم الفترة االنتقالیة وما بعدھا.. وللمساعدة على توفیر مثل ھذا ا

الذاتي بتشكیل قوة قویة من الشرطة المحلیة. وتشكل ھذه القوة من سكان الضفة الغربیة 
وغزة.. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط االسرائیلیین واألردینیین 

  والمصریین المعینین لبحث األمور المتعلقة باألمن الداخلي. 

قالیة یشكل ممثلوا مصر واسرائیل واألردن وسلطة الحكم الذاتي خالل الفترة االنت -ھـ  
لجنة تعقد جلساتھا باستمرار وتقرر باتفاق االطراف صالحیات السماح بعودة األفراد 

واتخاذ االجراءات الضروریة لمنع  ١٩٦٧الذین طردوا من الضفة الغربیة وغزة في 
تعالج األمور األخرى ذات  االضطراب وأوجھ التمزق ویجوز أیضًا لھذه اللجنة أن

  االھتمام المشترك. 

ستعمل مصر واسرائیل مع بعضھما البعض ومع االطراف األخرى المھتمة لوضع  –و 
  إجراءات متفق علیھا للتنفیذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة الالجئین. 

   اسرائیل –مصر 

أو استخدامھا لتسویة تتعھد كل من مصر واسرائیل بعدم اللجوء للتھدید بالقوة  -١
 ٣٣النزاعات.. وإن أي نزاعات تتم تسویتھا بالطرق السلمیة وفقا لما نصت علیھ المادة 

  من میثاق األمم المتحدة. 
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توافق األطراف من أجل تحقیق السالم فیما بینھم على التفاوض بإخالص بھدف  -٢
بینما تتم دعوة  توقیع معاھدة سالم بینھم خالل ثالثة شھور من توقیع ھذا االطار

األطراف األخرى في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض وإبرام معاھدات سالم 
مماثلة بفرض تحقیق سالم شامل في المنطقة وإن إطار إبرام معاھدة السالم بین مصر 
واسرائیل سیحكم مفاوضات السالم بینھما وستتفق األطراف على التشكیالت والجدول 

   لتراماتھم في ظل المعاھدة.الزمني أو تنفیذ ا

تعلن مصر واسرائیل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ینبغي أن تطبق على  -١
  معاھدات السالم بین إسرائیل وبین كل من جیرانھا مصر واألردن وسوریا ولبنان. 

على الموقعین أن یقیموا فیما بینھم عالقات طبیعیة كتلك القائمة بین الدول التي ھي  -٢
في حالة سالم كل منھا مع اآلخر. وعند ھذا الحد ینبغي أن یتعھدوا بااللتزام بنصوص 

   میثاق األمم المتحدة ویجب أن تشمل الخطوات التي تتخذ في ھذا الشأن على :

  اعتراف كامل.  –أ 

  الغاء المقاطعات االقتصادیة.  –ب 

حمایة القانونیة في الضمان في أن یتمتع المواطن في ظل السلطة القضائیة بال –ج 
  اللجوء للقضاء... 

یجب على الموقعین استكشاف إمكانیات التطور االقتصادي في إطار اتفاقیات السالم  -٣
النھائیة بھدف المساھمة في صنع جو السالم والتعاون والصداقة التي تعتبر ھدفًا 

  مشتركًا لھم. 

لجمیع الدعاوى القضائیة  یجب إقامة لجان الدعاوى القضائیة في الجسم المتبادل -٤
   المالیة...

یجري دعوة الوالیات المتحدة لالشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة  -٥
   بشكلیات تنفیذ اتفاقیات وإعداد جدول زمني لتنفیذ تعھدات األطراف.

سیطلب من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المصادقة على معاھدات السالم  -٦
تھاك نصوصھا ویطلب من األعضاء الدائمین في مجلس األمن التوقیع وضمان عدم ان
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على معاھدات السالم وضمان احترام نصوصھا كما سیطلب منھم مطابقة سیاستھم 
   وتصرفاتھم مع التعھدات التي یحتویھا ھذا االطار...

   عن حكومة جمھوریة مصر العربیة عن حكومة اسرائیل

  نجمناحیم بی          أنور السادات     

  

   : الوثیقة الثانیة التفاقات كامب دایفید

أطلق المسؤولون االمیركیون على الوثیقة الثانیة الصادرة عن مؤتمر كامب دایفید 
  "إطار البرام اتفاقیة سالم بین مصر واسرائیل". 

تنص الوثیقة الثانیة على انسحاب اسرائیل من سیناء على مرحلتین... أولھما انسحاب 
رة تتراوح بین ثالثة وتسعة شھور بعد توقیع اتفاقیة السالم المصریة رئیسي یتم في فت

االسرائیلیة التي یجب أن توقع ھي ذاتھا في غضون ثالثة شھور بعد التوقیع على وثیقة 
إطار السالم. وأوضح المسؤولون االمریكیون أن االنسحاب االسرائیلي الرسمي األول 

  سوف یتم في جزء كبیر من سیناء. 

المسؤولون االمریكیون... أن االنسحاب االسرائیلي النھائي من سیناء یتم في وأعلن 
فترة تتراوح بین عامین وثالثة أعوام بعد توقیع معاھدة السالم وأضاف المسؤولون 
االمریكیون أنھ ستقام عالقات طبیعیة بین مصر واسرائیل عند اتمام االنسحاب في 

  المرحلة األولى... 

مریكیون أن ھناك مسألة ھامة واحدة لم یتم التوصل إلى االتفاق وذكر المسؤولون اال
  بشأنھا وھي مسألة المستوطنات في سیناء. 

وأوضح ھؤالء المسؤولون أن الموقف المصري ھو إزلة المستوطنات االسرائیلیة من 
األراضي المصریة یعد شرطا أساسیا لتحقیق معاھدة سالم. وترى اسرائیل أن مسألة 

االسرائیلیة ینبغي حلھا خالل مفاوضات السالم. وقال المسؤولون  المستوطنات
االمریكیون أن الكنیست االسرائیلي سیقوم في غضون اسبوعین باتخاذ قرار حول 
مسألة المستوطنات في سیناء. وأضاف المسؤولون... إن ھذه االتفاقیة تؤكد رغبة 

تضمن بنودا إلقامة مناطق أمن اسرائیل في إقرار السالم وإقامة عالقات طبیعیة معھا وت
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وأشكال عدیدة ومختلفة كمناطق أمن.. وخصوصًا بشأن الحد من القوات واألسلحة في 
المنطقة ومراحل انسحاب القوات االسرائیلیة من جمیع سیناء وإعادة المطارات بھا إلى 

  السیطرة المصریة المدنیة. 

ید أن النزاع في الشرق وصرح مسؤولون أمریكیون ممن استركوا في قمة كامب دیف
األوسط یتطلب استمرار المفاوضات، وأن الوثائق التي تم التوقیع علیھا تقدم إطارًا 

لمواصلة المباحثات. وأعرب المسؤولون في أن تختار األردن االشتراك في ھذه العملیة 
الموضوع حتى قبیل زیارة العاھل األردني وذكروا أن الرئیس كارتر على اتصال مع 

ك حسین حول ھذه الزیارة المقررة للوالیات المتحدة والتي ستتم خالل االسابیع المل
القادمة.. وأشار ھؤالء المسؤولون إلى أن الرئیس السادات قد أجرى بالفعل اتصاالت 
مع الملك حسین خالل سیر المفاوضات وأعربوا عن أملھم في أن األردن عن طریق 

الشتراك في العملیة وذلك ألن مصالح األردن مثل ھذا االطار أن یرى طریقھ بوضوح ل
  كما أوضح المسؤولون سیتم حمایتھا وسوف تصان على نحو إیجابي بھذه المساھمة. 

وذكر المسؤولون االمریكیون أنھم یتوقعون أن تجري المباحثات اآلن مع األردن ومع 
عملیة من  الفلسطینیین سكان الضفة الغربیة وقطاع غزة لوضع القواعد الالزمة لبدء
  شأنھا أن تؤدي إلى انبثاق عدد من مؤسسات الحكم واألجھزة السیاسیة...

  

  

  

  

************************  
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 َمَكائُد الّصھُیوّنیة الَعالمیَّة -الفصل التاسع :
  

الیھودیة بالرغم من كونھا المحرك المركزي العالمي لألحقاد والمكائد على اإلسالم 
فھي تضطلع بدور ذاتي ومباشر في التآمر، فضًال عن دورھا الخلفي والعالم اإلسالمي، 

في تحریك القوى العالمیة األخرى. وسنعرض ھنا ألھم وأخطر المكائد التي قامت بھا 
  ... السابق الصھونیة العالمیة ضد اإلسالم خالل القرن 

   إقامة دولة إسرائیل:

ت القوى الدولیة جمعاء إلقامة م تحقق الحلم الصھیوني وتواطأ١٩٤٨ھـ ١٣٦٨ففي عام 
مملكة یھوذا في البقعة المباركة من العالم اإلسالمي، لتصبح بؤرة التفجر الدائمة في 

المنطقة، ولتشرد مئات اآلالف من المسلمین عن أراضیھم، ولتعمل على طمس 
  الحضارة اإلسالمیة في فلسطین لتحل محلھا حضارة العبریین شذاذ اآلفاق.. 

نظمة العربیة في تلك الفترة دورًا خیانیًا مشینًا في تمھید الطریق بشكل وقد لعبت األ
وبآخر لقیام دولة اسرائیل... فاألنظمة التي لم یعد یربطھا باإلسالم رباط، والحكام 

المغسولة أدمغتھم في مغاسل الحضارة الغربیة، واللذین خانوا اهللا من قبل ھانت علیھم 
م... وھكذا تحققت األھداف التي ١٩٤٨ھـ ١٣٦٨م خیانة فلسطین فكانت ھزیمة عا

  م والتي تضمنت النقاط الثالث: ١٨٩٥ھـ ١٣١٣أفصح عنھا (ثیودور ھرتزل) عام 

  إیجاد استعمار یھودي لفلسطین منظم وعلى نطاق واسع.  -١

   الحصول على حق شرعي معترف بھ دولیًا إلستعمار فلسطین. -٢

  في أجل القضیة الصھیونیة.  إنشاء منظمة دائمة لتوحید الیھود -٣

  اعتراف الدول الكبرى بإسرائیل: 

م أعلن بن جوریون استقالل اسرائیل.. وتبع ذلك تسابق ١٩٤٨مایو من عام  ١٥وفي 
الدول الكبرى على االعتراف باسرائیل وفي مقدمتھا الوالیات المتحدة األمیركیة 
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مشتركة للقوى العظمى في واإلتحاد السوفیتي، لما یحققھ قیام اسرائیل من مصالح 
  المنطقة، ولما یتضمنھ من خطر على اإلسالم وأقطار العالم اإلسالمي جمعاء... 

   اسرائیل والتحدي المستمر للعالم اإلسالمي:

وعلى مدار ثالثین عاما وحتى الیوم كانت إسرائیل تتحدى العالم اإلسالمي عسكریًا، 
خاصة حیث تمكنت من احتالل بصورة  ١٩٦٧وتزایدت غطرستھا بعد كارثة عام 

  مواقع جدیدة على كل الجبھات العربیة.... 

   كامب دایفید التحدي األكبر:

ومع شیوع روح االستسالم، والقبول باألمر الواقع، وتجرع الھزیمة، وتفسخ المجتمعات 
دي الخطیر الذي تعیشھ الجماھیر، ائالعربیة واإلسالمیة، والفراغ او اإلنحراف العق

الدول العربیة واإلسالمیة بسبب من انتماءاتھا السیاسیة الدولیة... تحقق اإلنجاُز وانقسام 
األكبر الذي لم تكن لتحلم بھ إسرائیل أال وھو توقیع مصر التفاقات كامب دایفید، وإنھاء 
حالة الحرب مع العدو الصھیوني، والقضاء على عقدة العداء لھ، وما تبع ذلك من تطبیع 

التمثیل الدیبلوماسي وفتح الحدود بین البلدین لكافة المبادالت السیاحیة  للعالقات، وتبادل
  والتجاریة واإلعالمیة. 

وإسرائیل بما تملك من وسائل مادیة وتقنیة، وبما لدیھا من مراكز قوًى سیاسیة دولیة، 
ومن خالل خبراتھا التاریخیة في فن الغزو الحضاري والتخریب الفكري والنفسي لألمم 

ب والتي تشھد بھا (بروتوكوالت حكماء صھیون) سیكون خطرھا على اإلسالم والشعو
والعالم اإلسالمي أشد بكثیر من الخطر العسكري.. والحقیقة أن الرد اإلسالمي والعربي 
والفلسطیني لم یكن بحجم المأساة... بل إن إسرائیل وجھت صفعة جدیدة إلى العرب بعد 

  رائیل إلى األبد.. ذلك حین أعلن بیغن القدس عاصمة اس

   الواجھات والمنظمات الیھودیة:

والصھیونیة عمدت إلى إنشاء الواجھات والمنظمات والمؤسسات المختلفة لتحقیق 
أغراضھا والوصول إلى أھدافھا إضافة إلى عملھا المباشر في ھذا اإلتجاه..  وتاریخ 

ق التي تخدم أھدافھم الصھیونیة یؤكد تفنن الیھود في ابتداع وابتكار األسالیب والطر
  بطرق غیر مباشرة... 

  فمن أھم الواجھات العلنیة:    -
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  التحالف اإلسرائیلي العالمي.  -١

   المؤتمر الیھودي العالمي. -٢

   اإلتحاد العالمي للصحفیین الیھود. -٣

   المجلس االستشاري للمنظمات الیھودیة. -٤

   منظمة العمل وإعادة البناء. -٥

   میة اإلسرائیلیة.المنظمة العال  -٦

   المجلس العالمي للیھود الربانیین. -٧

   منظمة الصھیونیة العالمیة. -٨

  ومن الواجھات السریة:    -

  الماسونیة.  -١

   الروتاري. -٢

   اللیونز. -٣

   الماسونیة:

لم تعد الماسونیة بخافیة على أحد بعد أن انكشف أمرھا وافتضح مكرھا عبر العدید من 
  ت الحدیثة. الكتب والمؤلفا

ولقد ثبت أن الماسونیة من التنظیمات السریة التي أنشأھا الیھود لتحقیق مصالحھم وتنفیذ 
أحد  –مآربھم في إعادة بناء (مملكة یھوذا) وفي السیطرة على العالم... یقول ھرتزل 

 –(إن المحافل الماسونیة المنتشرة في كل أنحاء العالم تعمل في غفلة  –حكماء صھیون 
وإن النصارى المنحطین لیساعدوننا على استقاللنا وإن وكالءنا من  –ع ألغراضنا كقنا

  غیر الیھود لیحققوا لنا كثیرًا من السعادة) 

وقد لعبت الماسونیة دورًا بالغ الخطورة في الھزیمة النكراء التي لحقت بالعرب عام 
جمعیة معظم القادة والحكام العرب أعضاء في ھذه المازال  حیث كان  ١٩٤٨
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الصھیونیة المتآمرة على اإلسالم وقضایا العالم اإلسالمي وفي طلیعتھا القضیة 
  الفلسطینیة... 

  :الروتاري واللیونز

بعد أن انكشف أمر الماسونیة، أفرزت الصھیونیة العالمیة خطة جدیدة لتكون البدیل عن 
لروتاري) أوال الماسونیة في تحقیق أغراض الیھود في فلسطین وفي العالم... فكانت (ا

  ثم (اللیونز) ثانیا.... 

أما كلمة الروتاري فتعني العودة، إلى فلسطین طبعًا، وإقامة مملكة یھوذا التي تحكم 
 العربي و العالم. ولقد انتشرت نوادي الروتاري واللیونز في كثیر من اقطار العالم

لطة، وحیث تغسل اإلسالمي، حیث تقام البرامج الثقافیة والریاضیة والترفیھیة المخت
  أدمغة الشباب والشابات وتغزي نفوسھم باألفكار الھدامة والعادات الذمیمة... 

   الصھیونیة والسیاسة التوسعیة:

على عكس ما تجري علیھ السیاسة العربیة من ارتجال وعفویة، فإن السیاسة الصھیونیة 
بدل األشخاص... قائمة على مرتكزات وأھداف ال تتغیر بتغیر الحكومات وال تتبدل بت

فما یجري تنفیذه الیوم، ھو في الحقیقة ثمرة من ثمرات مخططات وضعتھا أجھزة 
التي  –الصھیونیة العالمیة ودوائرھا منذ عشرات السنین... حتى اتفاقیة السالم المزعوم 

لم تكن إال إحدى نتائج التشویھ الذي أحدثتھ (بصمات  –وقَّعت في كامب دیفید 
كیانات العربیة فكریًا رنفسیًا على مدار سنین طویلة، مما دفع إلى سدة الصھیونیة) في ال

الحكم والسلطة شخصیات وأحزابًا تلبس أقنعة العرب واإلسالم، والعروبة واإلسالم منھا 
  براء... 

   العنصریة:

إن المرتكز األساسي الذي تقوم علیھ السیاسة الصھیونیة ھو العنصریة أو التعصب 
ر األدیان والطوائف والشعوب األخرى دون المستوى اإلنساني للیھودیة واعتبا

والبشري، ویجب أن تسخر لتحقیق المصالح واألھداف الصھیونیة... ولھذه (الغطرسة 
الصھیونیة) مستندات مزعومة من التوراة، ونصوص ثابتة في التلمود، وبنود مدونة في 

  بروتوكوالت حكماء صھیون... 
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ویقف األجانب اح الحادي والعشرین من سفر أشعیا یقول: (فقد زعم الیھود أن اإلصح
ویرعون غنمكم، ویكون بنو الغریب حراثكم وكرامیكم... أما أنتم فتدعون كھنة الرب، 

  )... وتسمون خدام آلھنا، تأكلون ثروة األمم، وعلى مجدھم تتأمرون

رض یجب على كل یھودي أن یسعى ألن تظل السلطة على األوإن التلمود یقول (
  )... للیھود دون سواھم

  )... غیر الیھود كقطیع الغنم، أما نحن فإننا الذئابوإن البروتوكول الحادي عشر یقول (

   الوصولیة:

) الفلسفة المیكیافیلیةوالمرتكز الثاني للسیاسة الصھیونیة ھو الوصولیة التي تعتمد (
ھما كانت مجافیة للقیم م –قاعدة التعامل مع اآلخرین... فالصھیونیة تستسیغ كل وسیلة 

ما دامت تحقق مصالحھا... وھذا ما یفرض الحذر الشدید من كل ما یوھم  –واألخالق 
 –في الحقیقة  –بوجود (صقور وحمائم) في الصراعات اإلسرائیلیة الداخلیة ألنھا 

أدوار متناقضة لسیاسة واحدة... والقیادیون في أمة العرب، حین یماشون السیاسة 
فلیس عن جھل بخفایاھا، وإنما لكونھم غدوا أحد  –كما فعل السادات  –الیھودیة 

اف یمكن فول الخامس إلى درجة من االسكعناصرھا ومرتكزاتھا... ولقد أوضح البروتو
) حیث یقول الغایة تبرر الوسیلةان تصل إلیھ السیاسة الصھیونیة في اعتمادھا قاعدة (

لنفاق تحتم أن یكون البطش ھو المبدأ.. یجب أن یكون شعارنا: جمیع وسائل القوة وا(
والحیلة والنفاق ھما القاعدة لدى الحكومات التي ال ترید أن تضع تاجھا تحت أقدام 

أعوان أي حكم جدید... وھذا الشر ھو السبیل الوحید لبلوغ الخیر. فعلینا أن ال نتردد 
كذا وبكل صراحة )..  ھأمام شراء الذمم والغدر واالحتیال إذا كان ذلك یخدم قضیتنا

وقحة تقوم السیاسة الصھیونیة متحدیة العالم أجمع دونما اكتراث لمشاعر الدول 
والشعوب، أو تھیب واحترام لمواقف المنظمات الدولیة وقراراتھا.. فھي تعرف ما 
 –ترید، وتختار بنفسھا األسلوب الذي یحقق لھا ما ترید... ولقد دفعتھا سیاستھا ھذه 

ن القدس عاصمة إلسرائیل إلى األبد، دون أدنى مجاملة لحلیفھا إلى إعال –مؤخرا 
   السادات تحفظ بھا بعض ماء وجھھ. 

  :أھداف السیاسة الصھیونیة 
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فإنھا كذلك تسیر  –إن كانت تقوم على مرتكزات واضحة وجلیة  –والسیاسة الصھیونیة 
والمستندات... نحو أھداف أكثر جالء ووضوحا كما ھو ثابت وبین في كثیر من الوثائق 

والغریب أن تكون السیاسة العربیة من اسرائیل مبنیة في كثیر من األحیان على حسن 
الظن، أو في معزل عن كل ھذه الحقائق ودونما مالحظة لھا، أو ھكذا أرید لھا أن 

  تكون.. 

  أوًال السیطرة االقتصادیة:  

ي سیطرتھا الكاملة على إن الغایة الكبرى التي تسعى الصھیونیة العالمیة لتحقیقھا ھ
خزائن األرض... على منابع البترول... على المناجم.. على األسواق التجاریة.. على 

  المؤسسات الصناعیة... الخ... 

وقد كانت ھذه الغایة قائمة لدى الیھود منذ أقدم العھود، لما توفر من إمكانیة التحكم في 
 –ة یھوذا.. فالبروتوكول الرابع مصائر الشعوب واستغاللھا وتسخیرھا لمصلحة مملك

یشیر إلى أحد أسالیبھم للسیطرة على تجارات الشعوب، حیث یقول (یجب أن نقیم  -مثال
التجارة على أساس المضاربة، وسیكون نتیجة ذلك منع غیر الیھود من االحتفاظ 

  بالثروات التي أنتجتھا األرض، وعن طریق المضاربة تدخل كل الثروات خزائننا). 

  یا : التفوق العسكري: ثان

ومن األھداف التي تحرص الصھیونیة على تحقیقھا واالحتفاظ بھا، بل وتنمیتھا 
باستمرار التفوق العسكري... فالیھود یعیشون (ھاجس) الخوف من اآلخرین، وحب 

الھیمنة علیھم، واالنتقام منھم، وتسخیرھم واستعبادھم.. ھذا الھاجس یدفعھم دائما إلى 
وھذا ما جعل العرب ینظرون إلى اسرائیل على  –كمًا وكیفًا  –ھم العسكریة تنمیة قدرات

أنھا (قوة أسطوریة).. فأنظمتھم المتعاقبة أفرغت جیوشھا من (روحھا اإلیمانیة 
والمعنویة) وجعلتھا بعد ھزائم عسكریة وانقالبات داخلیة متالحقة، معدومة الثقة 

  اب األنظمة العربیة بعد حرب رمضان... بالنفس... وھذا ما یكشف سر الزھو الذي أص

  ثالثا : الھیمنة اإلعالمیة: 

والیھود یعتبرون اإلعالم النافذة األساسیة التي یطلون منھا على العالم، وبھا یؤثرون في 
تدعوھم إلى امتالك  –قدیما  –الشعوب والجماھیر.. ولھذا جاءت قراراتھم الماكرة 

وتوكول الخامس (األدب والصحافة ھما أعظم قوتین وسائل اإلعالم... فقد جاء في البر
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تعلیمیتین خطیرتین... ولھذا السبب ستشتري حكومتنا العدد األكبر منھا... وبھذه 
الوسیلة سنعطل التأثیر السيء لكل صحیفة مستقلة، ونظفر بسلطان كبیر جدًا على العقل 

قال لھ (الرأي العام) االنساني.. یجب علینا أن نتسلط على حكومات غیر الیھود بما ی
متوسلین بأعظم القوى جمیعًا وھي الصحافة، وأنھا جمیعًا لفي أیدینا إال القلیل الذي ال 

  نفوذ لھ وال قیمة یعتد بھا)... 

ولقد تمكن الیھود فعًال من السیطرة على كثیر من الصحف ووكاالت األنباء ودور النشر 
والنیوز  –والدایلي أكسبرس  –تلغراف  والدایلي –والتوزیع العالمیة كمجلة التایمز 

 –والصاندي تایمز  –واألوبزرفور  –والدایلي ھیرالد  –والدایلي مایل  –كرونیكل 
  وغیرھا.  –واإلیكونومیست 

 –كما قاموا بتأسیس أولى الشركات السینمائیة في العالم مثل: میترو جولدن مایر 
  وغیرھا...  –وكولومبیا  –ووارنر براذر 

كن الیھود من جراء ذلك من التأثیر في االعالم العربي واالسالمي ببرامجھم ولقد تم
االذاعیة ومسلسالتھم التلفزیونیة وأفالمھم السینمائیة المختلفة التي تتناقلھا المؤسسات 

  االعالمیة الرسمیة في أكثر العواصم العربیة واالسالمیة... 

  رابعا : الغزو الثقافي: 

حة فتكا في السیاسة الصھیونیة الغزو الثقافي والفكري الذي وأخیرا فإن أخطر األسل
تعتمده في إفساد الشعوب، وترویض األذھان وإخضاعھا للمقوالت والمبادئ التي تتفنن 

الصھیونیة في إخراجھا والدعایة لھا، بواسطة مؤسسات وتنظیمات وشخصیات 
مستویات المحلیة تصطنعھا لھذا الغرض، وتنفق األموال الطائلة إلبرازھا على ال

  والعالمیة... 

نحن اللذین ھیأنا داروین وماركس ونیتشھ ولم یفتنا تقدیر ففي البروتوكول الثاني: (
لقد )... وفي البروتوكول التاسع (اآلثار السیئة التي تركتھا ھذه النظریات في األذھان

نظریات التي أتلفنا الجیل الحاضر من غیر الیھود، وأفسدنا خلقھ بتلقینھ المبادئ وال
  ). نعلم أنھا مبادئ ونظریات فاسدة، وعملنا على ترسیخھا في ذھنھ

***********************  
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  القدس ... والتحدي األكبر.. -: عاشرالفصل ال

  
gال أ�اف البندقية أ  

  جفموعمك وٌمه وقطعان غبية
  القدس أريض
  القدس عريض

  القدس أBيم وأحاليم الندیـة
  أنبياء هللا األتقيـاءB من قتلمت 

B من تربيمت عىل سفك ا#مـاء  
  ا/ل مكتـوب عليمك والشقـــــاء

  B رش الربیـة B بين صهيون
  B قروداً مهجيـة
  Bخنازيراً شقيـة
 وكرمك القدس ليست

  القدس تأىب مجعمك
  القدس تلفظ رجسمك

  فالقدس B أجناس عذراء تقية
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  رة نقيةوالقدس B أدgس طاه
  أg ال أهاب الرببریة
 ومدینيت ما دام قلبـي مصحفـي

  ما دام عنـدي ساعـدي وجحاريت
  ما دمت حراً لست مسسار القضيـة

  أهاب مجوعمك فلن
  ولن أ�اف البندقية

  

یعیش إخواننا في فلسطین ھذه األیام مرحلة عصیبة من تاریخھم ، فاالستكبار الیھودي 
عن وجھ بني صھیون الحقیقي، فالقتل ، و نتنیاھو  قد بلغ أوجھ، وكشف شارون

والتشرید وھدم المنازل والحصار االقتصادي الرھیب ، وخامسھا الخذالن المخزي من 
لدن المسلمین عامة والعرب خاصة إلخوانھم في فلسطین ، كل ھذه األحوال تطرح 

؟ ویتحدد السؤال  سؤاًال مھمًا : ھل لھذا األمر من نھایة ؟ وھل لھذه البلیة من كاشفة
أكثر : أین المخرج ؟ وما ھو السبیل ؟ وبخاصة وقد بلغ الیأس مبلغھ في نفوس كثیر من 
المسلمین وباألخص إخواننا في فلسطین وأصبح التشاؤم نظریة یروج لھا البعض ، مما 

  زاد النفوس إحباطًا، والھمم فتورًا . 

وامتداد ھذا اللیل وتأخر بزوغ  مع مرارة الواقع ، ووجھھ األسود الكالح ، وأقول :
الفجر ، مع ما یحملھ ھذا اللیل من فواجع ومواجع مصحوبًا بالرعود والبروق 

والصواعق والریاح العاتیة ، كل ذلك ال ینسینا سنن اهللا في الكون وأن الظلم مھما طال 
ایة فلن یستمر ، وأن تقدم مدة الحمل مؤذن بالوالدة ، وساعات الطلق الرھیبة تعلن نھ

و ( لن یغلب عسر یسرین )  ]فإن مع العسر یسرا . إن مع العسر یسرا [المـعاناة 
حتى إذا استیأس الرسل وظنوا أنھم قد كذبوا جاءھم نصرنا فنجي من نشاء وال یرد [

  . ]بأسنا عن القوم المجرمین
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على  إن تلك األحداث المؤلمة التي یستخدمھا المتشائمون والیائسون دلیًال وأقول بحق :
تشاؤمھم ویأسھم ؛ ھي نفسھا من أقوى البراھین لدّي على التفاؤل والنظرة إلى المستقبل 

أتى أمر اهللا فال  [بأمل مشرق ، وعزیمة صادقة ، وثقة بوعد اهللا وقرب تحقق وقوعھ 
وھذا التفاؤل وتلك الثقة لم تبن على عاطفة  ]تستعجلوه سبحانھ وتعالى عما یشركون

دلیل ، سرعان ما تھتز أمام ریح عاتیة ، أو تذبل لطول الطریق جیاشة مجردة من ال
وقلة الزاد وانفضاض المعین والرفیق بل ھي قناعة مبنیة على أسس عمیقة الجذور ، 
من السنن الكونیة التي ال تتخلف  وآیات الكتاب الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال 

ق المصدوق الذي ال ینطق عن الھوى إن من خلفھ تنـزیل من حكیم حمید ، وكالم الصاد
ھو إال وحي یوحى ، ففي ظروف مشابھة من تسلط قریش وطغیانھم واستكبارھم مع 

یشكون حالھم ،  rضعف المؤمنین وقلة المعین والناصر ، أتى الصحابة إلى رسول اهللا 
ویطلبون منھ الدعاء واالستنصار ، وتحس من كالمھم بمرارة المعاناة واستطالة 

ینقلھم نقلة أخرى ، نقلة الواثق بربھ المؤمن بصدق وعده (  rطریق ، فإذا رسول اهللا ال
واهللا لیسیرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال یخاف إال اهللا والذئب على غنمھ ، 

) نعم لقد تحقق ھذا الوعد وصدق اهللا ورسولھ ، ولكن ذلك لم یكن  ولكنكم تستعجلون
إلى زمن طویل من الجھاد والبالء ، فلیست العبرة متى  بین عشیة وضحاھا ، بل احتاج

یتحقق النصر وإنما المھم كیف یتحقق ، وبأى وسیلة یستجلب ؟ سواء طال الزمن أو 
  .قصر ، فللھ األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اهللا ینصر 

مساھمة في رفع تلك وفي ظل تلك األركان الصلبة ، سأقدم ھذه الرؤیة ، آمًال أن تكون 
  المعاناة المعنویة ، المنبثقة عن المعاناة الحسیة التي طال أمدھا ، واسود لیلھا.

إننا من أجل أن نعرف كیف یتحقق النصر ، البد أن ندرك كیف وقعت الھزیمة، ومن 
أجل أن نرسم طریق الخالص البد أن نعرف كیف حدثت المعاناة، وما بني في عشرات 

ر زوالھ بین غمضة عین وانتباھتھا ؛ ألن السنن الكونیة تدل على غیر السنین ال تنتظ
ذلك ، فكما أن ھناك أركانًا للھدم ، فھناك أسس للبناء ، وما شیدتھ الجاھلیات المتعاقبة 

على مرور األزمان ، اقتضى وقتًا لیس بالیسیر حتى ھدمھ األنبیاء والمصلحون وأقاموا 
حتى یقول [ ]فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین عامًا[یاح مكانھ بناء راسخًا ال تھزه الر

وقل جاء الحق [ ]الرسول والذین آمنوا معھ متى نصر اهللا أال إّن نصر اهللا قریب
ومتى جاء الحق وزھق الباطل ؟ بعد جھاد   ]وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقًا

                                 وصبر ومصابرة وطول معاناة.                                   
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وسأسوق ھذه الرؤیة مسلسلة بنقاط مستقلة ، تؤخذ النتیجة من مجموعھا ال من آحادھا ، 
حیث یكمل بعضھا بعضًا، ویأخذ بعضھا برقاب بعض، وأسأل اهللا التوفیق والسداد ، 

ألدّل  وأن یجعل لي فرقانًا ینیر لي الطریق ویدلني على مكامن القوة والضعف فیھ ،
  قومي إلیھ فإن الرائد ال یكذب أھلھ .

  أرض فلسطین أرض أسالمیة : 

قال : قلت : یا رسول اهللا  –رضى اهللا عنھ  –في الحدیث الصحیح الذى رواه أبو ذر 
)  المسجد الحرام ثم المسجد األقصى: (  rأي مسجد وضع في األرض أول ؟ فقال 

) . وھذا وال شك قبل بعثة موسى علیھ  أربعون سنةقلت : كم كان بینھما ؟ قال : ( 
السالم ، وإبراھیم علیھ السالم الذي رفع مع إسماعیل القواعد من البیت ھو الذى عّین 

ما كان إبراھیم یھودیًا وال [بأمر اهللا مكان المسجد األقصى وھو الذي قال اهللا فیھ : 
  .]نصرانیًا ولكن كان حنیفًا مسلمًا وما كان من المشركین

جد األقصى على مّر التاریخ كان مسجدًا إسالمیًا ومن قبل أن یوجد الیھود ، ومن فالمس
سبحان الذي أسرى بعبده لیًال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى  [بعد ما وجدوا 

وفلسطین أرض األنبیاء منھم إبراھیم وموسى وعیسى وزكریا  ]الذي باركنا حولھ
إن الدین [وكلھم مسلمون  - فضل الصالة والسالمعلیھم وعلى نبینا أ –ویحي وغیرھم 
إذًا فلسطین أرض  ]ال نفرق بین أحٍد منھم ونحن لھ مسلمون [ ]عند اهللا اإلسالم

إن األرض هللا یورثھا من یشاء من عـباده  [إسالمیة ، ال حق ألحد غیر المسـلمین فیھا 
  . ] والعاقبة للمتقین

 rنحن في المسجد ، إذ خرج إلینا رسول اهللا  فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال : بینما
فناداھم ، فقال  r) فخرجنا معھ ، حتى جئناھم، فقام رسول اهللا انطلقوا إلى یھودفقال : (

 r) فقالوا : قد بلغت یا أبا القاسم، فقال لھم رسول اهللا یا معشر الیھود أْسلموا َتْسَلموا: (
) ذلك أرید: ( rقد بلغت یا أبا القاسم ، فقال لھم  ) فقالوا :ذلك أرید ، أْسِلموا تْسَلموا: (

اعلموا أنما األرض هللا ورسولھ ، وإني أرید أن أجلیكم من ھذه فقال لھم الثالثة : (
) رواه األرض ، فمن وجد منكم بما لھ شیئًا فلیبعھ ، وإّال فاعلموا أن األرض هللا ورسولھ

  مسلم .

ما بعدھا من مواقف وتضحیات  فلیست  وھذا منطلق مھم ، وأرضیة صلبة یبنى علیھا
قضیة فلسطین خاصة بمن ولد على أرض فلسطین دون النظر إلى دینھ وعقیدتھ ، بل 
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ھي قضیة إسالمیة تخص المسلمین أینما ولدوا ، وحیثما وجدوا وال شك أن من ولد 
على أرض فلسطین من المسلمین تعنیة القضیة من باب أولى ومن لم یكن مسلمًا فال 

  لھ في فلسطین ولو ولد فیھا أبًا عن جّد .حق 

یرید الدفاع عنھا ،  rبرسول اهللا  –من أھل المدینة  –فعندما لحق أحد المشركین 
ارجع فلن :(   rعندما جاءت قریش یوم بدر ، وكان صاحب نجدة وبأس ، قال لھ 

ة قائًال بالمشارك r) وعندما أعلن إسالمھ وإیمانھ ، أذن لھ رسول اهللا  أستعین بمشرك
  ). فانطلقلھ : ( 

  یھود األمس ویھود الیوم : 

بسبب قوة الصراع بین المسلمین والیھود وبخاصة على أرض فلسطین ، وما نراه 
صباح مساء من جرائم ترتكب في حق إخواننا في الداخل ، وما یّدعیھ الیھود من الحق 

وقع فیھا كثیر من  التاریخي في األرض المباركة ، كل ذلك أفرز بعض األخطاء التي
 –علیھ الصالة والسالم  –المسلمین ، من الخلط بین یھود األمس الذین آمنوا بموسى 

وبین یھود الیوم ، وھذا الخلط لھ سلبیاتھ العقدیة والعملیة ومن ھنا كان البد من إیضاح 
  بعض المسائل المھمة في ھذا السیاق ، أوجزھا بما یلى : 

غیر یھود الیوم فأولئك  –علیھ الصالة والسالم  -وا بموسى بنو إسرائیل الذین آمن ـ ١
كانوا مسلمین مؤمنین ، وھؤالء كفار مشركون تبعًا لمن كفر بموسى وخرج عن 

الذي قال اهللا عنھ  –علیھ الصالة والسالم  –شریعتھ ، وبنو إسرائیل ھم نسل یعقوب 
طفى لكم الدین فال تموتن ووصى بھا إبراھیم بنیھ ویعقوب یا بني إن اهللا اص[وعنھم : 

 [:  -علیھ الصالة والسالم  –وانسجامًا مع ھذه الحقیقة قال یوسف  ]إال وأنتم مسلمون
والذین  ]واتبعت ملة آبائي إبراھیم وإسحاق ویعقوب ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء

یل الكتاب ولقد آتینا بني إسرائ[قال اهللا فیھم :  –علیھ الصالة والسالم  –آمنوا بموسى 
ولقد [وقال فیھم :  ]والحكم والنبوة ورزقناھم من الطیبات وفّضلناھم على العالمین

وجلعنا منھم أئمة یھدون بأمرنا لمّا  [وقال فیھم :  ]اخترناھم على علم على العالمین
كما في حدیث ابن عباس الصحیح :  rوقال فیھم محمد  ]صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون

ألمم ، فرأیت النبي ومعھ الرھیط ، والنبي ومعھ الرجل والرجالن ، عرضت عليَّ ا(
والنبي ولیس معھ أحد ، إذ رفع لي سواد عظیم فظننت أنھم أمتي ، فقیل لي : ھذا 

) الحدیث. أّما الذین خرجوا عن ملة موسى فقد وقعوا في الشرك كما قال موسى وقومھ
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اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابًا [ھم : وقال فی ]وقالت الیھود عزیر بن اهللا[سبحانھ : 
وما أمروا إّال لیعبدوا إلھًا واحدًا ال إلھ إّال ھو سبحانھ عّما [ثم قال :  ]من دون اهللا

إذًا  ]وقالت الیھود ید اهللا مغلولة غّلت أیدیھم ولعنوا بما قالوا[وقال عنھم :  ]یشركون
یھ الصالة والسالم ـ ومن كتب لھم فیھود الیوم ال عالقة لھم بالذین آمنوا بموسى ـ عل

األرض المقدسة  وإنما ھم امتداد لمن كفر بموسى واألنبیاء من بعده ممن حّرف التـوراة 
  ، وخرج عن دین التوحید وشـریعة موسى علیھ الصالة والسـالم.

أغلب یھود الیوم لیسوا من بني إسرائیل ، بمعنى أن الذین یحتلون فلسطین الیوم  ـ٢
نسل بني إسرائیل الذین كانوا مع موسى علیھ الصالة والسالم أو ساللتھم  لیسوا من 

حیث إن الیھود الذین یعتبرون من نسل بني إسرائیل وھم المعروفون بـ( السفارادیم ) ال 
من عدد الیھود في العالم ، مع ما داخل ھذا العدد من امتزاج  %٢٠یزیدون عن 

ى أن ھذه النسبة القلیلة لیست نسبة خالصة وتزاوج مع جنسیات وسالالت أخرى ، بمعن
فلیسوا من نسل  %٨٠من نسل بني إسرائیل ، أّما النسبة الكبرى من یھود الیوم والبالغة 

الیھود األصلیین ، بل ھم من أصول أوروبیة وشرقیة ومن مختلف بلدان العالم ، وھم 
ناتھم الوثنیة وغیرھا. المعروفون بـ (االشكنازیم) حیث دخلوا الیھودیة بالتحول من دیا

(الحق التاریخي) ة تسقط دعوى المحتلین لفلسطین بـومن خالل ھذه الحقیقة التاریخی
ویتضح أنھم محتلون ال عائدون ، وأن بالدھم وبالد آباءھم ھي تلك البالد التي قدموا 

حق لھم  منھا ال التي جاؤا إلیھا ، أّما النسبة القلیلة التي تعتبر من نسل بني إسرائیل فال
 في فلسطین من وجھین :

أنھم خرجوا عن دین موسى الصحیح وحّرفوا التوراة ، وفلسطین أرض إسالمیة  أوًال :
  ال حق لغیر المسلمین فیھا .

أن فلسطین لم تكن لبني إسرائیل وإنما كانت للجبارین ، وھم أھلھا قبل بني  ثانیًا :
دخولھا عندما كانوا على المنھج الصحیح إسرائیل ، وكتبھا اهللا لبني إسرائیل وأذن لھم ب

ومن خالل ما سبق تسقط          ، فلما انحرفوا ، سقط حقھم فیھا.
  دعوى الحّق التاریخي ، ویثبت بطالن ھذه الدعوى جملة وتفصیال.

أن صفات الیھود التي ذكرھا اهللا في القرآن ، ممتدة عبر التاریخ یتوارثونھا جیًال بعد  ـ٣
، وھي صفات الغدر والخیانة ، والجبن والبخل والدسائس  جیل ، وأمة بعد أمة

والمؤامرات ، والعلو واالستكبار وغیرھا من الصفات التي بینھا اهللا سبحانھ وتعالى في 
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وخرجوا عن  –علیھ الصالة والسالم  –القرآن ، وقد تجّلت في الیھود الذین آذوا موسى 
الزمن وابتعادھم عن المنھج  شریعتھ ، وھي صفات جبلّیة خلقیة ترسخت مع مرور

الصحیح ، حتى أصبحت جزءًا من دینھم المحّرف وخصائصھم الثابتة ، یرّبون علیھا 
أبناءھم یشّب علیھا الصغیر ، ویشیب علیھا الكبیر ، وُیعّلُمھا من یدخل في ھذا الدین من 

یھ الصالة غیرھم ، ولم یسلم من تلك الصفات إال القلیل منھم وھم الذین آمنوا بموسى عل
منھم أمة مقتصدة وكثیر منھم ساء ما [والسالم والتزموا بما جاء بھ ، قال سبحانھ : 

ولذلك نجد القرآن وھو یذكر صفات الیھود ال یعمم الحكم علیھم ، بل یفّرق  ]یعملون
وجعلنا منھم أئمة یھدون بأمرنا لّما صبروا وكانوا بآیاتنا [بین المؤمنین وغیرھم 

كثیرًا منھم یسارعون في اإلثم والعدوان وأكلھم السحت لبئس ما كانوا وترى [ ]یوقنون
قل یا أھل الكتاب ھل تنقمون مّنا إّال أن آمّنا باهللا وما أنزل إلینا وما أنزل من [ ]یعملون

    . ]قبل وأن أكثركم فاسقون

عن  إن فقھ ھذه الحقائق والتعامل معھا جزء من استراتیجیة التعامل مع الیھود والغفلة
ذلك ستؤدي إلى خلل في التصور واالعتقاد والعمل ، مما یؤخر حسم المعركة ویطیل 

  أمدھا ؛ ألن ما ُبِنَي على خطأ فمآلھ إلى بوار .

  الصراع في فلسطین صراع قدیم : 

الصراع ھناك لم یكن ولید الیوم ، وإنما لھ جذوره في التاریخ ، ولم یكن ذلك الصراع 
، وإنما ھو صراع بین الحق والباطل ، بین صاحب الحق وبین  صراعًا عرقیًا أو قومیًا

الدخیل ، بین الكفر واإلسالم ، وبیت المقدس كان على مّر التاریخ ملكًا للمسلمین ، وھم 
األنبیاء وأتباعھم الموحدون ، وعندما تزیغ طائفة عن ھذا الطریق یبعث اهللا من 

أھلھ ، بل قد یبعث اهللا من یؤدب أولئك المؤمنین من یعید الحق إلى نصابھ والبیت إلى 
وقضینا إلى بني [الذین خرجوا عن دینھ وانحرفوا عن سبیلھ وطغوا واستكبروا 

إسرائیل في الكتاب لتفسدن في األرض مرتین ولتعلن علوًا كبیرا . فإذا جاء وعد 
 ]مفعوالأوالھما بعثنا علیكم عبادًا لنا أولي بأس شدید فجاسوا خالل الدیار وكان وعدًا 

وھكذا كان عندما خرج بنو إسرائیل عن دینھم وبغوا وطغوا بعث اهللا علیھم بختنصر ، 
  فقتلھم شّر قتلة فكانوا عبرة في التاریخ .
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وبعدما خرج الروم عن دینھم ، وحّرفوا اإلنجیل أذن اهللا للمسلمین بفتح بیت المقدس ، 
وى اإلقامة التي شرعھا اهللا فأصبحت والیة من والیات المسلمین ال حق للروم فیھا س

  ألھل الذمة بعقود وعھود .

ولما ضعفت الخالفة اإلسالمیة نقض النصارى العھود واستنجدوا ببني جلدتھم في 
الغرب ، فكان الصراع الذي طال أمده حتى قیض اهللا لھذه األمة نور الدین الذي وضع 

ن الفتح على یدیھ ، بعد األسس لعودة بیت المقدس إلى أھلھ ، ثم جاء صالح الدین فكا
فارتفعت  -رضي اهللا عنھ  –معركة حّطین ، فدخل بیت المقدس صلحًا كما دخلـھ عمر 

رایات التوحید على رایات الصلیب والنواقیس ، واستمر المسلمون یسیطرون على تلك 
األرض المباركة حتى ضعفوا مرة أخرى وابتعدوا عن دینھم ، ودّب الخالف بینھم ، 

ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من [م سنة اهللا في األمم فجرت علیھ
فتحالفت قوى الكفر في أقطار  ]السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناھم بما كانوا یكسبون

  األرض وجاؤوا بھذه الشرذمة ، عقوبة من اهللا للمسلمین على فعلھم ولعلھم یرجعون . 

جمیع فتراتھ یدرك طبیعة المعركة ، وأنھا بین الحق إن المتأمل لھذا الصراع في 
عرقیة  –أبدًا  –والباطل ، بین التوحید والشرك ، بین الكفر واإلیمان ، لم تكن المعركة 

، أو قومیة ، أو وطنیة ، لم تكن بین جنس وجنس ، وقبیلة وقبیلة من أجل أرض أو 
مة ولماذا تأخر النصر ، وكیف تراب ، إن إدراك ھذه الحقیقة یبین لنا كیف حدثت الھزی

 ]إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم األشھاد [یتحقق االنتصار
  . ]أولّما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیھا قلتم أنى ھذا قل ھو من عند أنفسكم[

ي إننا إْن لم ندرك ھذا األمر ، ونعرف سّره ، سنكون كمن یبحث عن الماء في أعال
أعمالھم كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماًء  حتى إذا جاءه  [الرمال ، بل أصدق من ذلك 

  . ]لم یجده شیئًا

إن فقھ ھذه الحقیقة التي ال جدال فیھا وال ریب ، یجعلنا نضع األمور في نصابھا 
ونعیدھا إلى جذورھا ، ومن ذلك أننا عندما ندعم إخواننا في فلسطین إنما ندعمھم ألننا 

مسلمون ، كلنا في خندق واحد ، دیننا واحد ، وقضیتنا واحدة ، أما من عداھم فھم  وھم
والیھود سواء ، سواء أكانوا عربًا أم عجمًا ؟ ولدوا في أرض فلسطین أو كانوا دخالء 

  غرباء ؟
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ومن ذلك أننا بسبب قوة الصراع واختالط الحق بالباطل ، وكثرة اللبس والتزییف قد 
، خوفًا من أن االعتراف بھا یسلب الحق من أیدینا ، ولیس ھذا ھو ننكر حقائق ثابتھ 

  الطریق ، فما كان إنكار الحقائق وسیلة إلعادة الحق ورّد الباطل في یوم من األیام .

فنجد أن الیھود یتمسكون إلثبات أن لھم حق في فلسطین بما أحدثھ بعض األنبیاء في 
فنأتي فننكر حدوث ھذا األمر ،  –سالم علیھم وعلى نبینا أفضل الصالة وال -القدس

خوفًا من ضیاع الحق من أیدینا ، وھذا مسلك وعر وطریق ال یوصل إلى الحق ، وكان 
األجدر واألولى ، أن نبین أن ما أحدثھ األنبیاء من بناء أو إصالح في بیت المقدس أو 

قضیتنا ، ألن المسجد األقصى أّیا كان نوعھ أو تاریخھ فھو حجة لنا ، ودلیل إثبات ل
األنبیاء مسلمون ، ال عالقة لیھود الیوم بھم ، وال حجة لھم فیما فعلوه ، وال نقف عند 
اختالف االسم ، فما بني في المسجد فھو من المسجد ، ما دام من بناه نبیًا أو رسوًال 

قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب [
سباط وما أوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربھم ال نفرق بین أحٍد منھم واأل

ما كان إبراھیم یھودیًا وال نصرانیًا ولكن كان حنیفًا مسلمًا وما [ ]ونحن لھ مسلمون
كان من المشركین. إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا واهللا 

  . ]ولي المؤمنین

ھنا إلى مسألة وقع فیھا اللبس والخطأ عند كثیر من المسلمین ، وھو اعتقادھم  وأشیر
بأن مسجد قبة الصخرة لیس من المسجد األقصى ، وإنما مسجد عمر ھو األقصى ، 

وحقیقة األمر أن كال المسجدین من األقصى حیث إن المسجد األقصى شامل للمسجدین 
وكل ذلك ملك للمسلمین ، ال حق ألحد  -مولما بینھما ، وھو بناء سلیمان علیھ السال

  غیرھم فیھ .

  فكرة الدولة الیھودیة : 

 –علیھ الصالة والسالم  –عندما انحرف الیھود عن الدین الصحیح الذي جاء بھ موسى 
لم یستقروا في أرض ، ولم یملكوا وطنًا ملكًا شرعیًا ، وإنما كانوا یتنقلون في أصقاع 

  م والتفرق من خصائصھم . األرض ، فالتشرد من طبیعتھ

وكانوا یستغلون ما معھم من بقیة دین ونصوص توراة یستفتحون بھا على الذین كفروا 
فلما جاءھم ما عرفوا [، وبھذا دخلوا یثرب ، وتمكنوا من السیادة عند األوس والخزرج

فال وھكذا دیدنھم فالمكر والخدیعة سفینتھم ، واستغ ]كفروا بھ فلعنة اهللا على الكافرین
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الشعوب مطیتھم ، وعندما تم إجالؤھم من المدینة أوًال ، ثم من جزیرة العرب ثانیًا ، لم 
وظلموا أنفسھم فجعلناھم [یستقروا في أرض ولم یجتمعوا في بلد، بل تفرقوا أیادي سبأ 

  . ]أحادیث ومّزقناھم كل ممّزق إن في ذلك آلیة لكل صبار شكور

ي أرجاء المعمورة لم یدخلوا بلدًا إال أحدثوا فیھ لقد عاش الیھود أقلیات مستضعفة ف 
ولم یستوطنوا بلدًا إال كانوا  ]ویسعون في األرض فسادًا واهللا ال یحّب المفسدین[فسادًا 

مصدرًا للقالقل والفتن ، یستمدون أمنھم من خوف اآلخرین ولذلك كرھتھم الشعوب ، 
لمؤامرات في إقناع اآلخرین لكن لدیھم قدرة عجیبة مبنیة على الخداع والدسائس وا

بحاجتھم إلیھم ، ولذلك سیطروا على كثیر من مقدرات األمم ، وبخاصة االقتصادیة منھا 
، لما جبلوا علیھ من حبِّ المال وعدم التورع عن أي وسیلة تحقق أھدافھم ومآربھم ، 

نھم : إما والذي یتأمل في تاریخ الیھود منذ قدیم الزمان یصل إلى حقیقة ال مراء فیھا بأ
أن یكونوا مستعلین جبارین ظالمین ، أو أقلیة محتقرین مستضعفین ، واألخیرة ھي 
السمة السائدة في تأریخھم إال عندما كانوا أھل ذمة في حمى اإلسالم ، فقد كفل لھم 

حقوقھم ، ومنع اآلخرین من ظلمھم ، ولكنھم یخربون بیوتھم بأیدیھم فاعتبروا یا أولي 
  األبصار.

طن الیھود أنفسھم على ھذا األمر ، ولم یكونوا یحلمون بأن یعودوا أمة لھا شأن ، ولقد و
أو دولة لھا كیان ، ولذا فإن فكرة الدولة الیھودیة فكرة طارئة ، لم یجتمع الیھود على 
اإلیمان بھا ، بل ھناك معارضة قویة لدى كثیر منھم ؛ إلقامة الدولة الیھودیة ، وكان 

الیھودي األلماني إنشتاین صاحب نظریة النسبیة المشھور ، على رأس المعارضین 
ویصل الذي یعارضون فكرة الوطن القومي للیھود إلى أكثر من ثالثة مالیین یھودي ، 
حیث یرون أنھا وسیلة الجتماعھم لیقتلوا ، كما یعرفون من نصوص التوراة ، ویرون 

ار ، دون أن یكونوا ھم أن بقاءھم أقلیات تسیطر على مراكز النفوذ وأصحاب القر
البارزین والظاھرین للناس أولى وآمن ، مما یمكنھم من اللعب على المتناقضات ، دون 

  أن یضعوا بیض الثعبان في سلة واحدة .

إذًا صاحب فكرة الوطن القومي ھم المالحدة من الیھود ، وعلى رأسھم الصھیوني 
ھم وإنما كانت ھناك عدة دول المعروف "ھرتزل" ولم تكن فلسطین ھي الخیار األول ل

منھا أوغندا ، ولكن بعد دراسات دعمھا الغرب النصراني وجدوا أن أرض فلسطین ھي 
األرض المناسبة إلقامة دولتھم ، وبخاصة أن ھناك نصوصًا من التوراة تخدمھم ، 

  كالنصوص الواردة في یھودا والسامرة ، وأرض المیعاد ، وھیكل سلیمان وھلم جّرا .
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أن نعلم أن نسبة الیھود الذین في فلسطین بعد الھجرات المتوالیة التي نظمتھا ویكفي 
من عدد الیھود في العالم  %٢٠الوكالة الیھودیة وتعاونت معھا الدول الكبرى لم تتجاوز 

، ولوال التعاون الدولي واالعتماد على النصوص التوراتیة لترغیب الھجرة إلى فلسطین 
، ومما ھو جدیر بالذكر أنھ إلى قبیل نھایة القرن التاسع عشر لما تحقق نصف ھذا العدد 

لم یكن یوجد  –أي قبل المؤتمر الیھودي الذي قرر إقامة الدولة الیھودیة في فلسطین  –
  ) ألف یھودي فقط .٢٤في فلسطین من الیھود ســوى (

  ھل إسرائیل دولة دینیة أو علمانیة ؟وھنا سؤال مھم : 

إسرائیل دولة علمانیة عنصریة قامت على فكرة دینیة  أي أن  إن والجواب باختصار :
حكومات إسرائیل حكومات علمانیة استغلت الدین الیھودي لتحقیق أھدافھا ، وھذا األمر 
لیس بدعًا في التاریخ ، فكم من دولة قامت معتمدة على الدین ، وھي عن الدین بمعزل ، 

صرة  إذا واجھتھا األزمات وخافت أن ینفّض ولذلك نجد كثیرًا من الدول العلمانیة المعا
فإذا ركبوا في الفلك دعوا اهللا  [من حولھا الناس ، استغلت الدین  ولّوحت بنصوصھ 
والتاریخ یكرر نفسھ ، ولكن .  ]مخلصین لھ الدین فلّما نجاھم إلى البر إذا ھم یشركون

  . أكثر الناس ال یعقلون

لمقادیر معینة من  –وحاشا أن نقول االسالمیة  – تجرع األمة العربیة ولنا أن نقول : إن
 –السموم الصھیونیة... وقبولھا بالھزائم المتكررة.. ورضوخھا لسیاسة األمر الواقع 

دون أن تحدث تغییرًا جذریًا  –والتي كانت اتفاقیة الذل الكبرى إحدى حلقاتھا 
ضجیج المؤتمرات، وتحدي استراتیجیًا في واقع البنیة العربیة وأنظمتھا (الثوریة)، خال 

الشعارات، وتنمیق البیانات والقرارات، جعل اسرائیل تخطو الخطوة األكبر في تحدیھا 
للمسلمین بإعالن بلد االسراء والمعراج عاصمة لدولتھا إلى األبد... واآلن... ما ھو الرد 

 العربي.. بل ما ھو الرد اإلسالمي.. وإذا كان ھنالك من رد، فھل ھو على مستوى
التحدي والصلف الصھیوني... ھل یكون التحدي األكبر ھذا باعثًا على تغییر األسالیب 

  العربیة المألوفة والمعروفة... 

أما نحن... فإننا نؤمن بالجھاد الفعلي طریقا لوقف الغطرسة الیھودیة عند حدھا، 
كل فلسطین من طاغوت اسرائیل لتقوم في أرض االسراء  –ولتحریر فلسطین 

اج دولة اإلسالم، التي سیعم نورھا وخیرھا األرض التي بارك اهللا حولھا.. والمعر
  وعندئذ یفرح المؤمنون، قل عسى أن یكون قریبا... 
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*************************  
  

 مَكاِئِد الشُیوعّیِة الَعالمّیِة - :الحادي عشر الفصل 
  

لھجري ظھور ومن المصائب التي حلت بالعالم االسالمي في القرن الرابع عشر ا
الشیوعیة كاتجاه عقائدي یناقض اإلسالم بالكلیة، وككیان رسمي ھدفھ إبادة الوجود 

  االسالمي واستئصالھ لیس من اإلتحاد السوفیاتي فحسب وإنما من العالم أجمع. 

   :الثورة الشیوعیة وحربھا على اإلسالم

عي في روسیا میالدیة قام لینین مع قادة الحزب الشیو ١٩١٧ھجریة  ١٣٣٦في عام 
بثورة دمویة سقط خاللھا (عرش رومانوف القیصري) وبذلك تحقق قیام دولة للفكر 

اإللحادي الالدیني في واحدة من أكبر الدول في العالم، لتكون مرتكز الجاھلیة الحدیثة، 
ومنطلق الغزو التبشیري للعقیدة الماركسیة.. ومن استعراٍض قصیٍر لبعض النصوص 

  یقة ھذا االتجاه وخطره ومكائده على اإلسالم والمسلمین: الشیوعیة تتكشف حق

لیس صحیحًا أن اهللا ھو الذي ینظم األكوان. إنما الصحیح ھو ( ١٩١٣قال لینین عام 
أن اهللا فكرة خرافیة اختلقھا االنسان لیبرر عجزه. ولھذا فإن كل شخص یدافع عن 

   ).فكرة اهللا إنما ھو شخص جاھل وعاجز

   ).ھ والحیاة مادةال إلقال ماركس (

إن كل فكرٍة دینیة وكل معتقٍد باهللا، ال بل أن مجرد التفكیر باهللا دناءٌة كامنٌة قال لینین (
   ).في النفس

أن االعتقاد باهللا ھو تراُث ھـ (١٣٧٤م ١٩٥٤نشرت صحیفة (سوفتسكیا برافدا) عام 
   ).القدامى الجھلة

جھ حملَة كفاٍح عقائدٍي إن واجبنا یقضي بأن نوھـ (١٣٧٨م ١٩٥٨ونشرت عام 
   ).صحیحة ضد الدین
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لو كان اهللا موجودا ( ١٩٥٨كانون األول  ١٧ونشرت صحیفة (باكنسكي بابوشي) في 
   ).لما َسَمَح أن ننبَذ الدین

من الطبیعي أن الصراع ھـ (١٣٧٩م ١٩٥٩ونشرت صحیفُة العَلم األحمر بتاریخ آذار   
. وال بد من توجیھ الجماھیر نحو استئصال جذور بین اإللحاد واإلیمان باهللا لم ینتھ بعد

   ).االیمان بالخرافات والجن واآللھة بصورٍة أعمَق مما حدث حتى االن

م ١٩٦٤ونشرت صحیفة االكونومیست السوفیاتیة في عددھا الصادر في أول ینایر عام  
التحویُل  ستظل العقیدُة االشتراكیة في نزاٍع مع العقیدة الدینیة، ولن یستقَرھـ (١٣٨٤

   ).االشتراكي الصحیح إال بسیادِة االشتراكیة على الدین

وجاء في مقررات المؤتمر الثاني والعشرین للجنة المركزیة للحزب الشیوعي السوفیاتي 
لقد أدركنا في االتحاد السوفیاتي منذ البدء خطورة بقاِء المیراث الدیني على ما یلي: (

زلنا نواجھ الیوم تحدیاٍت خطیرًة وخصوصا في  حالھ في المجتمعات السوفیاتیة، وال
المناطق االسالمیة. لذا قرر ھذا المؤتمر تجدیَد العزم على قھر البعث الدیني في 

   ) .المناطق االسالمیة

لیس من الضروري أن نھزأ من أوردت مجلة (الدین والعلم) السوفیاتیة كذلك ما یلي: ( 
تعلیمیة. وإنما علینا أن ُنعیَد تفسیر قصص قصص االنجیل والقرآن والكتب الدینیة ال

الدین وِسَیَر رجالھ ومواعظھم بقالب اشتراكي.. فإذا قلنا مثال (أن یسوع ثائٌر یطلُب 
الحق للفقراء) فھذا تفسیر اشتراكي.. وبمثل ھذا نقول على محمد وغیره.. ویجب أن 

ھذه الدعوات إذا أمكن _ لمثل  –نجند بعض رجال الدین، وبعض النصوص الدینیة 
االشتراكیة... ولذا فال بد أن تخضع المعاقُل الدینیُة والجامعات والمؤسسات لسیادة 

الحزب االشتراكي في الدولة االشتراكیة. ولكن من الضروري أن یأتي وقٌت تقرُر فیھ 
القیادُة االشتراكیة قرارا حازما، بأن ال مبرَر بعُد للُھدنة مع المیراث الدیني وأصحابھ، 

  ). ال أدت ھذه المھادنُة إلى بعٍث دیني فیھ خطٌر على التجربة االشتراكیةوإ

   الثورة الشیوعیة وحرُبھا على المسلمین:

لم یقتصر حرب الشیوعیة على االسالم فكریا، وإنما واكبتھ حرٌب دمویٌة ھدفھا 
  استئصال المسلمین وتصفیُة الوجود االسالمي البشري كذلك.. 
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ُعقد مؤتمر إسالمٌي في (خوقند) للمطالبة  ١٩١٧شیوعیة أي سنة ففي أوائل الثورة ال
بالحكم الذاتي لتركستان. فإذا بالجنود یغیرون على المدینة بوحشیة وإجرام فیقتلون آالفا 
من المسلمین ویھدمون بیوتھم، ویصادرون أموالھم، وتقع بعد ذلك المجاعُة البشعة التي 

وقد قّدرت المصادُر الروسیة نفسھا عدد  مات فیھا عدد ال یحصى من المسلمین..
   م بملیون مسلم.١٩١٨و  ١٩١٧ضحایا الحكم السوفیاتي من المسلمین بین سنتي 

م قام الحزب الحاكم في االتحاد السوفیاتي بتصفیة دولة ١٩٢٨ھـ ١٣٣٧وفي عام 
(خوقند االسالمیة) كما تمت تصفیة الحركتین االسالمیتین (شورى اسالم) و (شورى 

   اء).علم

م تم القضاُء على دولة (بخارى االسالمیة). والیوم تقوم ١٩٢٠ھـ ١٣٣٩وفي عام 
   القوات العسكریة السوفیاتیة بحمالت إبادة جماعیة للشعب المسلم في أفغانستان.

وھكذا تمكنت الشیوعیة من خالل حمالت متالحقة، وعلى مدار خمسین عاما من إفناء 
حصاءات الروسیة أن ستالین قتل أحد عشر ملیون عشرین ملیون مسلم. كما ثبت باال

   مسلم.

  الوجودیة تیار أفرزتھ الشیوعیة: 

ولقد كانت الشیوعیة عامال مساعدًا النتشار ونمو كثیر من االتجاھات الفلسفیة المادیة 
والوجودیة كانت أبرز ة إلى الكون واالنسان والحیاة...التي تلتقي معھا في أساس النظر

على االطالق... ویعتبر (جان بول سارتر) ذو النسب الیھودي واضع  ھذه التیارات
وتقوم نظریة سارتر على ابطال مبررات الوجود وإبطال تفسیره الفلسفة الوجودیة... 

  . والحكمة منھ... ومن ھنا تلتقي نظریتھ بالشیوعیة من حیث إنكار وجود اهللا

تقدات واألعراف والقیم والتقالید، والوجودیة دعوة جریئة لإلباحیة والتحرر من كل المع
مما تعتبر المبرر الرئیسي لنشأة الفئات غیر الطبیعیة في العالم كالھیبیین، والخنافس، 

  وأشیاعھم من اللیبرالیین. 

أن ما ینبغي أن تكون علیھ حیاة الوجودي ھو تودیع ما یسمیھ الجبناء یقول سارتر (
یوانیة وتلبیة كل ما تدعو إلیھ شھواتھ، وجدانًا وضمیرًا واالستجابة إلى داعي الح

  ). ونبذ كل التقالید والتعالیم اإلجتماعیة، وتحطیم القیود التي ابتدعتھا األدیان

  الغزو الشیوعي ألقطار العالم االسالمي: 

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

وتحت ستار محاربة (االمبریالیة) وتحریر الطبقة العاملة وتحقیق العدالة االجتماعیة، 
البالد االسالمیة، كما تمكنت من إنشاء تنظیمات تابعة للقیادة  تمكنت الشیوعیة من غزو

  المركزیة في طول العالم االسالمي وعرضھ... 

ولقد أحدث ھذا الغزو ھزة عنیفة في أدمغة األجیال، كان من نتائجھا األولیة تشُككھا في 
  ... وجود اهللا وسائر المسلمات الغیبیة، بل ورفضھا لألفكار والقیم الدینیة جمعاء

وكنتیجة إلقصاء االسالم عن الحكم والحیاة بعد إسقاط الخالفة، وعدم ممارستھ كتشریع 
في الدولة وسائر مجاالت الحیاة، وعزلھ في الطقوس والشعائر العبادیة، تسارعت 

خطوات الغزو الشیوعي وتفاقمت وبخاصة في السنوات األولى للثورة الشیوعیة وقبل 
  یدة في منتصف القرن الرابع عشر الھجري. بدء الیقظة االسالمیة الجد

   العالم االسالمي وَفُخ الصداقة الشیوعیة:

والعالم االسالمي الذي وقع ضحیة جرائم وابتزاز االستعمار الغربي والفرنسي 
بعد سقوط  –واالنكلیزي واالمیركي ردحا طویال من الزمن، والذي لم یعد قادرًا 

ایاه المصیریة بنفسھ.. وبسبب من التحضیر على مواجھة مشكالتھ وقض –الخالفة 
النفسي والسیاسي الذي قامت بھ األحزاب الشیوعیة وسط الجماھیر المسلمة... ولوصول 

عدد من االتجاھات الیساریة واالشتراكیة إلى الحكم في بعض األقطار االسالمیة.. 
مع العسكر بسبب من كل ھذا وغیره َوَجَد العالم االسالمي نفسھ منساقًا للتعاون 

الشیوعي الذي راح یتناغُم بشكل وبآخر مع القضایا والمشكالت المصیریة التي تسببھا 
اإلستعمار الغربي ابتداًء في كثیر من أقطاره... وبذلك اصبح االتحاد السوفیاتي 

والمنظومة االشتراكیة في نظر الكثیرین السند الذي یمكن أن یعتمد علیھ في الحاالت 
صول على العون االقتصادي والعسكري وغیره... بل إن الكثیرین الصعبة، وفي الح

باتوا یفرقون بین االتحاد السوفیاتي كدولة وبینھ كحزب، وبعبارة أخرى بین االتحاد 
  السوفیاتي كسیاسة وبینھ كعقیدة. 

وبذلك أصبح المعسكُر الشرقي حلیفًا وصدیقًا لعدد من أقطار العالم االسالمي تربطھ بھا 
عسكریة تمامًا كما ھو الحال مع مجموعة أخرى من الدول االسالمیة التي  معاھدات

تربطھا بدول االستعمار الغربي وعلى رأسھا أمیركا معاھداٌت واتفاقات على أكثر من 
  صعید. 

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

وھذا ما جعل العالم االسالمي بَؤر صراع، على مناطق النفوذ بین المعسكرین 
رق في بؤر الصراع ھذه على نحو ما یجري في الُعظمیین، وجعل شعوب ھذا العالم تحت

أفغانستان ولبنان وعدد من الدول االفریقیة واالسیویة وبخاصة حرُب االستنزاف القائمة 
  بین العراق وإیران، وبوجٍھ أخص ما تتعرض لھ القضیة الفلسطینیة من تآمر دولي.. 

ھذا المعسكر أو ذاك، إن ھذا االرتھان الذي تعیشھ الدول العربیة واالسالمیة لسیاسة 
وأن دوران األنظمة المختلفة في فلك جبابرة األرض وتولیھا عن جبار السموات 

واألرض، وإن إعراضھا عن اإلسالم مصدر القوة والوحدة والعزة والكرامة، وإقبالھا 
على القومیة تارة والرأسمالیة تارة واالشتراكیة تارة، وانخداعھا بشعاراتھا الزائفة، 

ھا الكاذبة، إن كل ذلك جعلھا أمة مسحوقة مھزومة مفككة، تستجدي القوة وامالءات
والحلول لمشكالتھا من أعدائھا والمتآمرین علیھا. من ھنا ستكون كل ثورة إسالمیة 

محل استغراب عالمي... ألنھا تخرج على (مألوفات الحكام والشعوب) وتلفت الناس إلى 
یھیات التي تطرحھا الثورة اإلسالمیة لیست بدیھیات كانوا عنھا غافلین... ھذه البد

مقوالت إقلیمیة أو بضاعة خاصة بثورة األشخاص القائمین علیھا وإنما ھي في الحقیقة 
  (مقوالت اإلسالم). 

بإعالن الثورة اإلسالمیة أنھا (ال شرقیة وال غربیة) تلغي المعزوفة القائلة بحتمیة  -
  االنتماء السیاسي ألحد المعسكرین... 

وبإعالن أن والءھا المطلق (هللا) ال لواشنطن وال لموسكو تلفت الناس إلى حقیقة دفینة  -
ویأبى اهللا إّال أن  (في نفوسھم، مسجاة في فطرتھم، تأبى الفلسفة المادیة إّال أن تنكرھا، 

   . )یتم نوره ولو كره الكافرون

ت اإلسالم منھجًا وبإعالن الثورة رفضھا للنظامین الرأسمالي والشیوعي حین اختار -
لحیاتھا ودستورًا تكسر قاعدة ھیمنة التشریعات الوضعیة، وتعید حق التشریع إلى 

   مصدره األول األصیل، وھو حق اهللا وحده.

فكرة قیام القوة الثالثة تجاه  –عملیًا  –وفوق ھذا وذاك.. فقد تطرح الثورة اإلسالمیة  -
باق التسلح، وعلى وقف التواطؤ الدولي القوتین العظمیین.. القوة القادرة على وقف س

على مقدرات الشعوب وحریاتھا، وعلى تحقیق األمن واالستقرار العالمیین، وعلى 
تكریس إنسانیة اإلنسان ال حیوانیتھ، على وضع الطموحات المادیة ضمن ُأُطر عقیدیة 

شعوب كل ال –وأخالقیة صحیحة... وال نكون مبالغین إذا قلنا، إن في أعماق الشعوب 
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فراغًا رھیبًا لم تمأله كلُ  االنجازات المادیة الحدیثة.. ھذا الفراغ كائن في أعماق  –
االنسان في المعسكر الشیوعي كما ھو كائن في أعماق االنسان في المعسكر الغربي. 
إننا بكل قوة وإیمان وتصمیم نطرُح االسالم من جدید كحل حتمي لمشكالت االنسان 

لنفسیة واالقتصادیة والسیاسیة. وإن الحل االسالمي ھذا قادٌم ال محالة والعالم، لمشكالتھ ا
ال بد منھ، وال غنى عنھ، مھما حیل بینھ وبین الجماھیر، ومھما ُزرع في  –بعون اهللا  –

وما نقموا منھم إال أن یؤمنوا باهللا  (طریق دعاتھ من أشواك، ومھما ُحفر من أخادید 
ھیر المسلمة أن تدرك أنھ ال خیار لھا في االختیار... إن . إن على الجما )العزیز الحمید

  مكانھا الطبیعي مع االسالم ضد أعدائھ والمتآمرین علیھ...  

یا أتباع محمد بن عبد اهللا... اسمعوا ما قالھ محمُد بن عبد اهللا. ثم قرروا بعد ذلك في أي 
  منطلق تنطلقون.. وإلى أي اتجاه تسیرون. وأیة رایة ترفعون. 

أال إن رحى االسالم دائرة فدوروا مع االسالم حیث دار.. أال إن : ( rل رسول اهللا قا
الكتاب والسلطان سیفترقان فال تفارقوا الكتاب... أال إنھ سیكون علیكم امراء، ُیقضون 

  . ألنفسھم ما ال یقضون لكم.. إن عصیتموھم قتلوكم، وإن اطعتموھم أضلوكم

كما صنع أصحاب عیسى بن مریم علیھ السالم، قال:  قالوا یا رسول اهللا : كیف نصنع؟
  ..) ُنشروا بالمناشیر، وُحملوا على الخشب. موت في طاعة اهللا خیر من حیاة في معصیة

  ألمتھ حیث یقول:  rاسمعوا إلى حتمیة انتصار االسالم، من خالل بشارة رسول اهللا 

خالفٌة راشدة على منھاج  تكون نبوٌة ما شاء اُهللا لھا أن تكون ثم تنقضي.. ثم تكون(
ما شاء اهللا أن (وراثیا)  النبوة ما شاء اهللا لھا أن تكون ثم تنقضي.. ثم یكون ملك عضود

ما شاء اهللا لھا أن تكون ثم تنقضي.. ثم (دیكتاتوریة)  یكون ثم ینقضي.. ثم تكون جبریة
  ). تكون خالفة راشدة على منھاج النبوة تعم األرض

  بنصر اهللا. ویومئذ یفرح المؤمنون 

  قل عسى أن یكون قریبا واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون. 

   

**************************  
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العداء واألطماع المجوسیة الفارسیة  - ي عشر :ثانالفصل ال
  (خطر الرافضة الشیعة)

  

نظراً حلساسـية هذه القضية j/ات وأن هناك كثري من املسلمني (
دید خمدوعون يف حقيقة الشـيعة اإلثىن عرشیة ا/ين لألسف الش

من شـيعة العامل وخيتلفون حول إسالJم  %٧٥ميثلون أكرث من 
من كفرمه ويف احلقيقة أg ممن یؤمنون ویعتقدون أن الرافضة 

الشـيعة مه أحصاب دين جدید أ�ذ من الهيودیة ومن النرصانية 
وا به من قل ومن اإلسالم وحاك هلم دين يف لباس التقية �دع

حظهم من العمل الرشعي ولهذا سـتجدين يف هذا الفصل ويف 
ا/ي یليه سأعزو أدليت إىل مصادرمه وكتهبم أو إىل البحوث 

املوثقة واملعمتدة عهنم واملصادر والتعليقات خصصت لها حوايش 
  )إیضاحية
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ین على من المعلوم لكل قارئ ودارس للتاریخ اإلسالمي والعربي أن بعد انتصار المسلم
المجوس في القادسیة وغیرھا من مالحم اإلسالم أن المجوس عباد النار أدركوا أنھم ال 

قبل لھم وال قوة على حرب اإلسالم فتحول الكثیر منھم للمكیدة لإلسالم وأھلھ عبر 
دخولھم اإلسالم ظاھریًا وإبطانھم المجوسیة والزندقة والشرك باهللا ؛ ولقد وجدوا في 

ن سبأ الیھودي للتشیع وتألیھ علّي رضي اهللا عنھ وأحقیتھ بوالیة األمر دعوة عبد اهللا ب
بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مالذًا آمنًا لزندقتھم وشركھم باهللا وال أدل على ھذا 
من كثرة مكائدھم باإلسالم وأھلھ ؛ حتى قتلوا الفاروق عمر رضي اهللا عنھ وقتلوا علي 

وقیعة والحروب بین المسلمین وأستمرت ھذه العداوة كذلك وكان من أعظم أسباب ال
والمحاربة لإلسالم وتحالفوا مع كل أعداء اإلسالم من صلیبیون وتتار وصھاینة حتى 

  أنھم على أتم اإلستعداد للتحالف مع الشیطان نفسھ للقضاء على دین اإلسالم.

میة، وكان الرافضة كانوا وال زالوا معول ھدم، وخنجرًا في ظھر األمة اإلسالو
الصلیبیون وما زالوا یراھنون علیھم إذا أرادوا إسقاط حكم في بلد إسالمي، ونحن 

  نتحدى الرافضة مجتمعین أن یسمُّوا لنا قائدًا شیعیًا فتح بلدًا من بلدان المسلمین!!.

  ما ھي أبرز الخیانات التي قام بھا الشیعة لألمة اإلسالمیة؟

ون والءھم الدیني إال لمرجعیات (قم)، وال ُیعطون من المسّلم بھ أن الرافضة ال ُیعط
  .)١(والءھم السیاسي إال لحكومة طھران، ومن سبر أقوال الساسة؛ تنّبھ لذلك

  أما الیھود؛ فقد أعلنھا شارون صریحًة في مذكراتھ بقولھ:

  .)٢(»لم أر یومًا في الشیعة أعداء إلسرائیل على المدى البعید«

نجد اإلجابة بعدم تعّقب إسرائیل لقادة حزب  -ني كالم شارون نع -ولعلنا في ھذا الكالم 
اهللا على الطریقة التي تتعّقب بھا قادة حركة حماس في كّل مكان بالعالم، ومن أشھرھا 

                                                           
ة إليـران ولـيس   م، أن والء الشـيع  ٨/٤/٢٠٠٦في تاريخ وأبرز تلك التصريحات، تصريح الرئيس المصري في حديثه لقناة العربية  )١(

  لحكومة أوطانهم.

  وانتهاء بحزب اهللا في لبنان. وكذلك حذّر ملك األردن الملك عبداهللا العالم من قيام الهالل الشيعي عبر العراق   

  شؤون العراق.ن تدخّل إيران في وكذلك تصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي أبدى مخاوفه م  

  .٥٨٣مذكرات شارون ص  )٢(
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اغتیالھم للشیخ أحمد یاسین، والدكتور عبدالعزیز الرنتیسي، ویحیى عیاش، والمحاولة 
  ا یحّب ویرضى.الفاشلة الغتیال د.خالد مشعل وّفقھ اهللا لم

لن أطیل الكالم في ھذا الموضوع بل سوف أكتفي باإلشارة إلى خیانات الشیعة، 
  وسأذكر المصادر لمن أراد التوسع في ھذا الباب:

خیانتھم ألمیر المؤمنین علي بن أبي طالب وقد ذمھم رضي اهللا عنھ وتبرأ من  -١
  .)٣(أفعالھم

ھ بخنجر في فخذه وسمَّوه مذلَّ عندما طعنھ شیعت tخیانتھم للحسن بن علي  -٢
  .)٤(المؤمنین

عندما راسلوه وطلبوا منھ الحضور للكوفة حتى یبایعوه  tخیانتھم للحسین بن علي  -٣
  .)٦(، وقد دعا علیھم الحسین بعد أن رأى خیانتھم لھ)٥(ثم انقلبوا علیھ وقتلوه

ل خمس مائة خیانة الوزیر الشیعي علي بن یقطین في عھد ھارون الرشید فقد قت -٤
  .)٧(رجل من أھل السُّنة حین ھدم علیھم سقف الحبس فقتلھم كلھم

  .)٨(الدولة الفاطمیة وخیاناتھا في محو السُّنة ونشر التشیع -٥

  .)٩(قتل القرامطة للحجاج واستباحتھم لدماء وأموال الحجاج -٦

  .)١٠(خیانات البویھیین وتسلُّطھم على أھل السُّنة -٧
                                                           

  ).٦٩، الخطبة رقم (١٤٨بده، ص محمد ع ت: -في ذم أصحابه في كتاب نهج البالغة  tراجع خطبته  )٣(

  .٦٤للطبري ص » دالئل اإلمامة« ) ، وكتاب٤٤/٢٤للمجلسي (» بحار األنوار«راجع كتاب  )٤(

  ).١/٣٢الشيعة لمحسن األمين ( راجع كتاب أعيانانظر  )٥(

  .)١١١، ٢/١١٠للمفيد (» إلرشادا«راجع كتاب  )٦(

  .) لنعمة اهللا الجزائري٢/٣٠٨( »األنوار النعمانية«راجع كتاب  )٧(

  ، لعماد حسين.٤٧ص » ة اإلسالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األم«وهي كثيرةٌ جداً، وللمزيد راجع كتاب  )٨(

  ، لعماد حسين.٦٣ص » اإلسالميةوأثرها في هزائم األمة خيانات الشيعة «وللمزيد راجع كتاب  )٩(

  ، لعماد حسين.٧٣ص » إلسالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األمة ا«وللمزيد راجع كتاب  )١٠(
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ؤید الدین أبي طالب محمد بن أحمد العلقمي الرافضي ودوره في خیانات الوزیر م -٨
  .)١١(دخول التتار لعاصمة الدولة العباسیة بغداد

  .)١٢(وقوف الرافضة مع التتار عندما دخلوا دمشق وعملوا تحت والیتھم -٩

طلب الرافضة من المسلمین االستسالم لھوالكو وعدم قتالھ بعدما دخل حلب وقتل  -١٠
  .)١٣(ثیرًامنھا خلقًا ك

خیانات نصیر الدین الطوسي الرافضي ودوره في قتل أھل السُّنة واالستیالء على  -١١
  .)١٤(أموالھم والقضاء على تراثھم الفكري

  .)١٦)(١٥(خیانات الشیعة ومحاولتھم قتل اإلمام المجاھد صالح الدین رحمھ اهللا -١٢

  .)١٧(ن علیھاخیانات الشیعة لدولة السالجقة السنیة ومعاونة الصلیبیی -١٣

الشیعیة) وتحالفھم مع » أمل«خیانات الشیعة االثني عشریة في لبنان (حركة  -١٤
  .)١٨(الصلیبیین

إعاقة الدولة الصفویة للفتوحات العثمانیة في أوروبا، وكذا اتفاقیاتھم ومؤامراتھم  -١٥
  .)١٩(الصفویة مع النصارى ضد الدولة العثمانیة

                                                           
: دور ، لعماد حسين، وكذلك كتاب الشيخ سلمان العودة٨١ص » في هزائم األمة اإلسالمية كتاب خيانات الشيعة وأثرها«وللمزيد راجع  )١١(

  ي سقوط بغداد على أيدي التتار.الشيعة ف

  ، لعماد حسين. ٩٢ص » اإلسالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األمة «وللمزيد راجع كتاب  )١٢(

  .، لعماد حسين٩٧ص » في هزائم األمة اإلسالمية خيانات الشيعة وأثرها«وللمزيد راجع كتاب  )١٣(

  ، لعماد حسين.١٠١ص » إلسالميةة وأثرها في هزائم األمة اخيانات الشيع«وللمزيد راجع كتاب  )١٤(

  س: كفّار عند الشيعة اإلمامية!عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وصالح الدين األيوبي رحمه اهللا اللذان شرفهما اهللا بفتح بيت المقد )١٥(

  لعماد حسين.، ١٠٩ص » إلسالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األمة ا«وللمزيد راجع كتاب  )١٦(

  ، لعماد حسين.١١٧ص » سالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األمة اإل«وللمزيد راجع كتاب  )١٧(

  ، لعماد حسين . ١٤٥ص » سالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األمة اإل«وللمزيد راجع كتاب  )١٨(

  عطرجي.لعلوي بن حسن » لعثمانيةالصفويون والدولة ا«وللمزيد راجع كتاب  )١٩(
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ي (دول الخلیج) وتحالف الرافضة مع الصلیبیین خیانات الشیعة االثني عشریة ف -١٦
  .)٢٠(في العراق بتأیید من علمائھم ومراجعھم كالسیستاني والحكیم

خیانتھم اآلن للعراق وحربھم للعراقیین جمیعًا بأوامر إیرانیة وتحت لواء نوري  -١٧
  المالكي الخائن.

لھم في صف النصیري  خیانتھم ألشقائھم في سوریا وقمعھم للثوار السنة ومقاتلتھم -١٨
الشیعي بشار األسد وأیضًا بأوامر إیرانیة .. یقاتل في سوریا اآلن (لواء أبو الفضل 

  العباسي الرافضي وفیلق بدر وحزب اهللا)

) للسفیر األمریكي والحاكم المدني األمریكي عام قضیتھ في العراقوقد جاء في كتاب (
دور علماء الشیعة اإلمامیة في  للعراق بول بریمر بعض االعترافات الخطیرة حول

: (ال یزال العدید من )٢١(مساعدة القوات الصلیبیة األمریكیة في احتالل العراق فقد قال
مع ذلك شجع الشیعة یشعرون بالغضب ألن األمریكیین لم یتدخلوا لوقف المجزرة، 

الئتالف القادة الشیعة بمن فیھم آیة اهللا العظمى السیستاني أتباعھم على التعاون مع ا
  منذ التحریر وال یمكننا المخاطرة بفقدان تعاونھم).

 -قائد المجلس األعلى للثورة اإلسالمیة في العراق  -وذكر أیضًا عن عبدالعزیز الحكیم 
: قال لي وھو یراقبني عن كثب من خالل نظارتھ الملونة قل لي یا سعادة )٢٢(قولھ

فمن سیكون ھؤالء الجیش الجدید، السفیر، أنت تقول إن ضباطًا سیقودون كتائب ھذا 
  الضباط؟

قلت: مستخدمًا لقبھ بالعربیة: أعدك یا سید بأن یكون قائد الكتیبة األولى (شیعیًا)، ثم 
  بوعده). )٢٣(قال.. وقد بر االئتالف

وذكر أن السیستاني رجل متعاون مع القوات األمریكیة ولكنھ ال یرید أن یجتمع مع أحد 
: (في )٢٤(على تواصلھ مع األمریكان من خالل الوسطاء فقالمن القوات علنًا، وأثنى 

                                                           
  ، لعماد حسين.١٦٧ص » إلسالميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم األمة ا«وللمزيد راجع كتاب  )٢٠(

  .٧٥ص  )٢١(

  .٨٠ص  )٢٢(

  والكالم ال يزال لبريمر. )٢٣(
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أعلن آیة اهللا العظمى عبر قنوات خاصة بأنھ لن یجتمع مع أعقاب التحریر على الفور، 
، ولم أضغط من أجل عقد اجتماع شخصي معھ، وقد حلل (ھیوم) وھو أحد من االئتالف

یتعاون مع  یشاھد علنیًا بأنھ ، ال یمكن أنیفھم اإلسالم والعالم العربي الوضع ببالغة
وما صاحبھا، وعلیھ أن یحمي  ١٩٢٠القوى المحتلة یاجیري، فثمة أطیاف لسنة 

جانبیھ من المتھورین مثل مقتدى الصدر، لكن آیة اهللا سیعمل معنا، فنحن نتقاسم 
  األھداف نفسھا!!).

یقة وحتى تعرف نفاق الرافضة وخداعھم للمسلمین فقد بین بول بریمر ھذه الحق
فیما كانت وسائل اإلعالم العربیة والغربیة تندب االنقسام المفترض بین آیة : ()٢٥(بقولھ

اهللا السیستاني واالئتالف، كنت أنا وھو نتواصل بانتظام بشأن القضایا الحیویة من 
  .خالل الوسطاء طوال المدة التي قضاھا االئتالف في العراق

السیستاني إليَّ أنھ لم یتخذ موقفھ بسبب وكان ھیوم محقًا ففي أوائل الصیف، أرسل 
بل إن آیة اهللا یعتقد بأن تجنب االتصال العام مع االئتالف یتیح لھ أن عدائھ لالئتالف، 

یكون ذا فائدة أكبر في مساعینا المشتركة، وأنھ قد یفقد بعض مصداقیتھ في أوساط 
من الشیعة والسنة  كما یفعل العدید المؤمنین إذا تعاون علنًا مع مسؤولي االئتالف

  العلمانیین، باإلضافة إلى المتدنیین من رجال الدین الشیعة ذوي المراتب المتدنیة).

  : وھل بعد ھذا الخیانة من خیانة!أقول

فھذا أكبر مرجع للرافضة في العالم یظھر للناس أنھ یعارض وجود القوات األمریكیة، 
دفھم السیطرة على العراق وتقاسم أما في الباطن فیراسلھم ویراسلونھ بانتظام ألن ھ

ثرواتھ، وھذا لیس بغریب على الشیعة فقد فعل جدھم (ابن العلقمي) مثل ما فعل في ھذا 
الزمان عبدالمجید الخوئي ومحمد باقر الحكیم وعلي السیستاني بالعراق من التعاون مع 

  المحتل وتسھیل مھمتھ في غزو بالد المسلمین، واهللا المستعان..

  الشیعیة المسلحة :الحركات 

                                                                                                                                                                                                    
  .٢١٣ص  )٢٤(

  .٢١٤ص  )٢٥(
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من إستخدامھم للمیلشیات المقاتلة السجل المشین الذي أوردتھ  وال أدل على ھذا 
والمسلحة لمحاربة اإلسالم في كل مكان وسأبدأ إن شاء اهللا بإبراز عداوتھم ومحاربتھم 
لإلسالم والكشف عن حقیقة أطماعھم والتعریف الكامل والمستفیض بملیشیاتھم المسلحة 

  لھادي إلى سبیل الرشاد .واهللا ا

  أوًال حركة أمل الشیعیة المسلحة :

م،  ١٩٢٨مؤسس حركة أمل ھو: موسى الصدر، إیراني الجنسیة، من موالید عام 
م، وقد حصل على الجنسیة  ١٩٥٨تخرَّج من جامعة طھران، ووصل إلى لبنان عام 

نھ إیراني ابن اللبنانیة بعد أن منحھ إیاھا فؤاد شھاب بموجب مرسوم جمھوري مع أ
  !!)٢٦(إیراني

وھو تلمیذ الخمیني وتربطھ أقوى الصالت بھ، فابن الخمیني أحمد متزوج من بنت أخت 
  موسى الصدر، وابن أخت الصدر مرتضى الطبطبائي متزوج من حفیدة الخمیني.

لقد قام موسى الصدر بتأسیس منظمة مسلحة (أمل) في الجنوب وبیروت والبقاع، 
  متعاونة مع القوات الوطنیة. وكانت ھذه المنظمة

وكان موسى الصدر الساعد األیمن ألي مسؤول نصیري یدخل إلى لبنان، وحین دخل 
الجیش السوري النصیري إلى لبنان، استبدل موسى الصدر بوجھھ الوطني اإلسالمي، 

  وجھًا باطنیًا استعماریًا، وقام باألدوار التالیة باختصار:

فانشقَّ عن الجیش العربي، وأسس طالئع الجیش  أمر الضابط إبراھیم شاھین -١
اللبناني الموالیة لسوریة، كما انشق الرائد أحمد المعماري في شمال لبنان وانضمَّ إلى 
الجیش النصیري، وكان جیش لبنان العربي أكبر قوة ترھب الموارنة، فانھار ألنھ ما 

ره.. وأمر الصدر منظمة كان یتوقع أن یأتیھ الخطر من داخلھ، من إبراھیم شاھین وغی
(أمل) فتخلَّت عن القوات الوطنیة وانضمَّ معظم عناصرھا لجیش الغزاة، وبدأ الصدر 

  بمھاجمة منظمة التحریر.

م نقلت وكالة األنباء الفرنسیة أن الصدر دعا إلى اجتماع ضّم  ٥/٨/١٩٧٦وفي  -٢
أعیان منطقة البقاع  أساقفة الروم األرثوذكس والروم الكاثولیك والموارنة، وعددًا من

                                                           
  .٣١) أمل والمخيمات الفلسطينية ص ٢٦(
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ونّوابھا، وتم عقد االجتماع في قاعدة ریاق الجویة من أجل تشكیل حكومة محلیة في 
  المنطقة التي یسیطر علیھا السوریون النصیریون.

بدأ الصدر بمھاجمة منظمة التحریر كما نقلتھ وكالة األنباء الفرنسیة في تاریخ 
قلب النظم العربیة الحاكمة، وعلى  م، واتھم المنظمة بأنھا تعمل على ١٢/٨/١٩٧٦

  رأسھا النظام اللبناني، ودعا األنظمة إلى مواجھة الخطر الفلسطیني.

وكانت ضربة الصدر للفلسطینیین مؤلمة مما جعل ممثل المنظمة في القاھرة یصدر 
تصریحًا یندد فیھ بمؤامرة الصدر على الشعب الفلسطیني وتآمره مع الموارنة والنظام 

  السوري.

، وإنما أخذوا النصیریین ما اكتفى موسى الصدر وشیعتھ بالتعاون مع حكام سوریاو
یطالبون بوقف العمل الفدائي وإخراج الفلسطینیین من الجنوب، ومن أجل ذلك وقعت 

صدامات، ونّظم الشیعة إضرابًا عامًا في صیدا وطالبوا بإخراج المنظمات المسلحة من 
  الجنوب.

بقوات طوارئ دولیة تتمركز في الجنوب، وزعم أن لبنان وكان الصدر أول من طالب 
  .)٢٧(في ھدنة مع إسرائیل، وال یجوز أن یخرقھا الفلسطینیون

إن العالقة بین إسرائیل والسكان اللبنانیین «یقول ضابط إسرائیلي من المخابرات: 
الشیعة غیر مشروطة بوجود المنطقة األمنیة، ولذلك قامت إسرائیل برعایة العناصر 

الشیعیة وخلقت معھم نوعًا من التفاھم للقضاء على التواجد الفلسطیني والذي ھو 
  .)٢٨(»امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس والجھاد

، ولقد اوأكثر الجھات التي كان الصدر یتعاون معھا: النظام النصیري في سوری
عیَّن لھم مفتیًا استصدر مرسومًا حكومیًا أصبح نصیریو الشمال اللبناني بموجبھ شیعة، و

جعفریًا!! وعندما ھلك والد حافظ األسد استدعى الصدر، ولقنھ الكلمات التي تلقَّن 
  لموتاھم وھم في حالة النزع.

                                                           
  بتصرف. ٣٤ - ٣١د الغريب، صفحة كتاب (أمل والمخيمات الفلسطينية) للمؤلف: عبداهللا محم) ٢٧(

  .٨/٩/١٩٩٧انظر (صحيفة معاريف) اليهودية في تاريخ ) ٢٨(

  

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

وما من معركة خاضھا جیش لبنان العربي والقوات اللبنانیة الفلسطینیة إال ووجدوا 
ھرمل فاتصل ظھورھم مكشوفة أمام الشیعة، فمثًال خاضوا معركة قرب بعلبك وال

ھناك بالجیش النصیري وسار أمامھ حتى  الشیعي سلیمان الیحفوفي المفتي الجعفري
  دخل بعلبك فاتحًا على أشالء المسلمین.

وما اكتفى الصدر بھذا القدر من األعمال القذرة بل أوعز إلى قیادة (أمل) بأن ال یقاوموا 
مناطق الشیعة في بیروت الموارنة في حي النبعة والشیاح، وھذا یعني أنھ سلَّم 

للموارنة، وتركھم یقتلون ویأسرون كیفما یشاؤون، وھو الذي كان یقول: السالح زینة 
  .)٢٩(الرجال، وإنھم رجال التأثر، وإن ثورتھم لم تمت في رمال كربالء

ھـ أعلنت منظمة (أمل) الشیعیة حربًا على  ١٤٠٥وفي شھر رمضان المبارك من عام 
ینیة في بیروت.. واستخدموا في عدوانھم كل األسلحة.. واستمر سكان المخیمات الفلسط

عدوانھم شھرًا كامًال، ولم یتوقف إال بعد استجابة الفلسطینیین ورضوخھم لكل ما یریده 
(وكالھما  ووكیل أعمالھ في بیروت نبیھ بري -حافظ األسد  -الحاكم بأمره في دمشق 

  .شیعي على إختالف المذاھب بینھما)

م حیث اقتحمت میلیشیات  ٢٠/٥/١٩٨٥ایة أول لیلة في رمضان لیلة االثنین كانت البد
(أمل) مخیمي صبرا وشاتیال، وقامت باعتقال جمیع العاملین في مستشفى غزة، 

وساقوھم مرفوعي األیدي إلى مكتب (أمل) في أرض جلول، ومنعت القوات الشیعیة 
خول المخیمات، وقطعوا الھالل والصلیب األحمر وسیارات األجھزة الطبیة من د

  إمدادات المیاه والكھرباء عن المستشفیات الفلسطینیة.

م بدأ مخیم صبرا یتعرض للقصف  ٢٠/٥/١٩٨٥وفي الساعة الخامسة من فجر االثنین 
ملم، وفي الساعة السابعة من  ١٠٦المركز بمدافع الھاون واألسلحة المباشرة من عیار 

لقصف عنیف بقذائف الھاون، وانطلقت حرب الیوم نفسھ تعرض مخیم برج البراجنة 
(أمل) المسعورة تحصد الرجال والنساء واألطفال، وأصدر نبیھ بري أوامره لقادة اللواء 

السادس في الجیش اللبناني لخوض المعركة ولیشارك قوات (أمل) في ذبح المسلمین 
قاتھ في المعركة السُّنة في لبنان، ولم تمِض ساعات إال واللواء السادس یشارك بكامل طا

  وقام بقصف مخیم برج البراجنة من عدة جھات.

                                                           
  .١٥٥إلى الواقعیة السیاسیة ص  انظر: حزب اهللا من الحلم األیدیولوجي) ٢٩(
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ومن الجدیر بالذكر أن أفراد اللواء السادس كلھم من الشیعة، وشاركت القوات الكتائبیة 
بقصف المخیمات الفلسطینیة بالقذائف المدفعیة والصاروخیة، وبادرت قیادة الجیش 

م إلى إمداد اللواء  ١٩٨٤شباط اللبناني ممثلة بمیشیل عون وألول مرة منذ شھر 
  السادس باألسلحة والذخائر.

م خرج الفلسطینیون من حرب المخیمات التي شنتھا أمل، خرجوا  ١٨/٦/١٩٨٥وفي 
من المخابئ بعد شھر كامل من الخوف والرعب والجوع الذي دفعھم إلى أكل القطط 

ما بین قتیل  ٣١٠٠منھا و  % ٩٠والكالب، خرجوا لیشھدوا أطالل بیوتھم التي تھدم 
  من سكان المخیمات. % ٤٠ألفًا من المھجرین أي  ١٥وجریح و 

یندى لھا  )٣٠(إن الفظائع التي ارتكبتھا (أمل) بحق الفلسطینیین اآلمنین في مخیماتھم
  الجبین، ویعجز القلم عن وصفھا، أما وقد آن أوان كشف األسرار.. فإلیك بعضًا منھا:

كما ذكر مراسل صحیفة ریبوبلیكا اإلیطالیة وقال: إنھا قتل المعاقین الفلسطینیین  -١
  الفظاعة بعینھا.

م وكان یوجد فیھ مئات الشیوخ واألطفال  ٢٦/٥/١٩٨٥نسفوا أحد المالجئ یوم  -٢
  والنساء في عملیة بربریة دنیئة.

                                                           
ب له الشيخ أسعد بيوض ولم يصدر عن الخميني أي استنكار لهذه المذابح، ولم يقم بأي دور في محاولة إيقاف مسلسل المجازر، بل ذه) ٣٠(

م من أجل أن يطلبوا مـن الخمينـي أن    ١٩٨٦التميمي ــــ رحمه اهللا ــــ ويرافقه غازي عبدالقادر الحسيني إلى إيران عام 
يتدخل لوقف المجازر الشيعية ضد الشعب الفلسطيني، ولكنّه رفض!، ثم ذهبوا إلى نائبه (منتظري) فأصدر فتوى تستنكر هذه المذابح، 

بب غضب الخميني عليه وجعلت ذلك أحد أسباب عزل (منتظري) عن نيابة الرئاسة!. [محمد أسعد بيوض، مقال: ماذا يجري في مما س
  ].م ٢٠/٩/٢٠٠٦هـ،  ٢٧/٨/١٤٢٧، لبنان، موقع مفكرة اإلسالم

  وقال األستاذ فهمي هويدي:     

/ ٢٠ن في المخيمات، وحينما خطب في الناس بعد صالة العيد في تاريخ اإلمام الخميني التزم الصمت حيال قتال منظمة أمل للفلسطينيي     
م لم يشر إلى موضوع الحرب على الفلسطينيين في المخيمات!، وحينما سألت بعض المقربين منه، قالوا إن اإلمام يمثّل  ١٩٨٥يونيو /

  ]. ٤٠٤، إيران من الداخل، ص فهمي هويديعنصر التوازن بين مختلف تيارات القوى، وله حساباته وتوازناته الخاصة!!. [
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قتل عدد من الفلسطینیین في مستشفیات بیروت، وقال مراسل صحیفة صندي  -٣
م: إن مجموعة من الجثث الفلسطینیة ذبح أصحابھا من  ٢٧/٥/١٩٨٥تلغراف في 

  األعناق.

  ذبحوا ممرضة فلسطینیة في مستشفى غزة؛ ألنھا احتجت على قتل جریح أمامھا. -٤

وذكرت وكالة (إسوشیتدبرس) عن اثنین من الشھود أن میلیشیات (أمل) جمعت  -٥
ي المخیمات الثالثة العشرات من الجرحى والمدنیین خالل ثمانیة أیام من القتال ف

  وقتلتھم.

فلسطینیًا  ٤٥وقال الشاھدان أنھما رأیا أفراد (أمل) واللواء السادس یقتلون أكثر من  -٦
  بینھم جرحى في مستشفى غزة وحولھ.

، »الیھود أفضل منھم!«وتصیح سیدة فلسطینیة وھي تتفحص صف الجثث الطویل:  -٧
لقتلى عن شقیقھا.. تستدیر فجأة وأخرى تغطي بعضًا من وجھھا وتبحث في قافلة ا

  وتصرخ: إنھ ھو ولكن الدیدان تنخر في جسده.. وجثث یرتع فیھا الذباب.

م احتفاًال  ٢/٦/١٩٨٥وردد مقاتلو (أمل) في شوارع بیروت الغربیة في مسیرات  -٨
. وقال مسلح من )٣١(بیوم النصر، بعد سقوط مخیم صبرا: ال إلھ إال اهللا العرب أعداء اهللا

نھ على استعداد لالستمرار في القتال مھما طال الزمن حتى یتم سحق الفلسطینیین أمل إ
  في لبنان.

م أن  ٣/٦/١٩٨٥م والوطن في  ٤/٦/١٩٨٥وذكرت وكاالت األنباء الكویتیة في  -٩
فتاة فلسطینیة من أھالي  ٢٥قوات (أمل) اقترفت جریمة بشعة، حیث قامت باغتصاب 

  المخیم. مخیم صبرا وعلى مرأى من أھالي

إذن، فحركة (أمل) كان من أھم نشاطاتھا: القضاء على الوجود الفلسطیني السّني الذي 
كان یرید أن یحّرر فلسطین من المحتّلین الیھود، وال ندري عن سبب ھذا النشاط شیئًا 

سوى أنَّ عقیدة الشیعة تحملھم على بغض أھل السُّنة، وتكفرھم، وتساویھم بالیھود 
  جعلھم أشد كفرًا.والنصارى، بل ت

                                                           
  .٩٩، نقالً عن: أمل والمخيمات الفلسطينية ص  ٣/٦/١٩٨٥جريدة الوطن الكويتية ) ٣١(
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  :)٣٢(ولذلك یقول توفیق المدیني

إن البرنامج الضمني لحركة (أمل) ھو القضاء على الوجود الفلسطیني المسّلح؛ «
تھدیدًا رئیسیًا ألمن المجتمع الشیعي ویعطي مبّررًا إلسرائیل للقیام باعتباره یشّكل 

  انتھى.». على قرى الجنوب اللبناني بھجماتھا

االسرائیلي إلى لبنان وقضائھ على الفصائل الفلسطینیة بمشاركٍة  وبعد دخول الجیش
شیعیة، قام الشیعة في جنوب لبنان باستقبال الجنود اإلسرائیلیین الصھاینة بالورود 

  !)٣٣(واألرز

كنا نحمل السالح في وجھ «ویقول أحد الزعماء من حزب أمل (حیدر الدایخ): 
، وأحبت مساعدتنا، لقد ساعدتنا إسرائیل على إسرائیل، ولكن إسرائیل فتحت ذراعیھا لنا

  !)٣٤(»اقتالع اإلرھاب الفلسطیني الوھابي من الجنوب

  قادة (أمل) ھم قادة حزب اهللا:

بعد أن تلوثت سمعة حركة أمل وانكشف عداءھا الحقیقي ألھل السنة وتورطھا في 
إلى تأسیس سعت إیران المذابح للنساء واألطفال وانكشاف وثیق عالقتھا بالصھیونیة 

خمیني «والملقب بـ» محمد حسین فضل اهللا«على ید » حزب اهللا«حركة جدیدة تسمى 
عباس «و» إبراھیم األمین«و» حسن نصر اهللا«، و»صبحي الطفیلي«، و»لبنان

  .)٣٥(»راغب حرب«و» محمد یزبك«و» زھیر كنج«و» نعیم قاسم«و» موسوي

                                                           
  .٨١في كتابه: أمل وحزب اهللا في حلبة المجابهات ص ) ٣٢(

م، العـدد   ٠٣٢٠سبتمبر  ٢٥، هـ ١٤٢٤رجب  ٢٩كما قال ذلك صبحي الطفيلي في لقاء معه في جريدة الشرق األوسط يوم الخميس  )٣٣(
٩٠٦٧.  

، الصادر عن الوحدة اإلعالميـة لحـزب   ٢٢٧كما في كتاب: سجل النور، ص » حسن نصر اهللا«وأكّد هذا األمر األمين العام لحزب اهللا    
  ].٢٦٦ال قيادة، عادل رؤوف، ص اهللا. [نقالً عن: عراق ب

  م).٢٤/١٠/١٩٨٣(لقاء صحفي مع حيدر أجرته مجلة األسبوع العربي  )٣٤(

  

  .١٧٩ل والمخيمات الفلسطينية ص ، وأم ٣٢انظر كتاب: حزب اهللا من الحلم األيديولوجي إلى الواقعية السياسية لغسان العزي ص  )٣٥(
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رف بسط نفوذه على مناطق وسرعان ما تفجر الوضع بین ھؤالء بسبب محاولة كل ط
قتاًال شرسًا، حتى تمكَّن  -حركة (أمل) وحزب اهللا  -الشیعة في لبنان؛ فاقتتل الطرفان 

من بسط نفوذه على أغلب مناطق الجنوب، وازدادت شعبیتھ بین أبناء » حزب اهللا«
الشیعة بسبب ما یقدمھ من خدمات اجتماعیة كبیرة ألبناء الشیعة في المنطقة بمساعدات 

یعدُّ في زمننا الحاضر من أشد » حزب اهللا«سخیة من الدولة اإلیرانیة. وھذا الحزب 
الفتن على أبناء السُّنة والجماعة في العالم، فظاھره جھاد أعداء اهللا من الیھود 

والنصارى، وحقیقتھ الدعوة إلى التشیع وتصدیر الثورة الخمینیة اإلیرانیة للعالم 
  اإلسالمي.

  :(إیران والصھاینة) أمل) یتلّقون التوجیھ من الخارجحزب اهللا وحركة (

 )٣٦(ال نغالي إذا قلنا إن حزب اهللا ھو حزب إیراني في لبنان، ففي البیان التأسیسي
عّرف الحزب عن نفسھ فقال: » من نحن وما ھي ھویتنا؟«للحزب، الذي جاء بعنوان 

ران، وأسست من جدید نواة إننا أبناء أّمة حزب اهللا التي نصر اهللا طلیعتھا في إی«... 
دولة اإلسالم المركزّیة في العالم... نلتزم بأوامر قیادة واحدة حكیمة عادلة تتمّثل 

بالولي الفقیھ الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرًا باإلمام المسّدد آیة اهللا العظمى روح 
، »..اهللا الموسوي الخمیني دام ظّلھ مفّجر ثورة المسلمین وباعث نھضتھم المجیدة

نحن ال «فقال:  ١٩٨٧وقد عّبر إبراھیم األمین (قیادي في الحزب) عن ھذا التوّجھ عام 
  .)٣٧(»نقول إننا جزء من إیران؛ نحن إیران في لبنان، ولبنان في إیران

فمن ھو حسن نصر اهللا وما حزب اهللا الذي ینتمي إلیھ وما عالقتھ بمنظمة (أمل) 
  الشیعیة؟

م، عیِّن  ١٩٦٠أغسطس  ٢١ني العرب) من موالید حسن عبدالكریم نصر اهللا (خمی
مسؤوًال عن حركة (أمل) في بلدة البازوریة في قضاء صور، وسافر إلى النجف في 

م لتحصیل العلم الدیني اإلمامي، وعیِّن مسؤوًال سیاسیًا في حركة  ١٩٧٦العراق عام 
ا لبث أن انفصل م، ثم م ١٩٨٢(أمل) عن إقلیم البقاع وعضوًا في المكتب السیاسي عام 

                                                           
  وما بعدها. ٢٢٦ رؤية مغايرة انظر ميثاق الحزب في كتاب: حزب اهللا )٣٦(

  .٥/٣/١٩٨٧جريدة النهار  )٣٧(
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، ثم )٣٨(م ١٩٨٥عن الحركة وانضم إلى حزب اهللا، وعیِّن مسؤوًال عن بیروت عام 
م، واختیر أمینًا  ١٩٨٧عضوًا في القیادة المركزیة وفي الھیئة التنفیذیة للحزب عام 

م مكمًال والیة  ١٩٩٢عامًا على أثر اغتیال األمین العام السابق عباس الموسوي عام 
  .)٣٩(م ١٩٩٥ -  ١٩٩٣د انتخابھ مرتین عام سلفھ، ثم أعی

  وأما صلة نصر اهللا بمنظمة (أمل) فھي على النحو التالي:

  أنشأھا موسى الصدر ولھ من الصلة الوثیقة بالخمـیني ما لھ. - كما سبق  -منظمة (أمل) 

م، أعلن المفتي الجعفري عبداألمیر قبالن باسم المجلس الشیعي  ٨/١٠/١٩٨٣في 
إن حركة (أمل) ھي العمود الفقري للطائفة الشیعیة، وإن ما تعلنھ « األعلى ما یلي:

(أمل) نتمسك بھ كمجلس شیعي أعلى، ومن ثم فإن ما یعلنھ المجلس الشیعي تتمسك بھ 
  .)٤٠(»الحركة

الزعیم الشیعي ( الخمیني ) وأعلنتھ إمامًا لھا وللمسلمین في » حركة أمل«وقد بایعت 
  !)٤١(كل مكان

(حزب اهللا فیما » أمل اإلسالمیة«للحركة بعد االنشقاق الذي خرجت بھ  جاء ھذا التأیید
  على أرض الصراع.» حزب اهللا«بعد) وبعد الحضور الفعلي لـــ

وكان حسین الموسوي وھو نائب رئیس حركة (أمل) قد أعلن عن انشقاقھ عن منظمة 
  .)٤٢(التي تحولت فیما بعد إلى حزب اهللا» أمل اإلسالمیة«أمــل وأعلن 

                                                           
ابح التي ارتكبتها (حركة أمل) في المخيمات الفلسطينية، وأين حسن نصر اهللا من مذبحة صبرا وشاتيال، أين حسن نصر اهللا من تلك المذ )٣٨(

  سطينيين ضد اليهود المعتدين!!وهو الذي ينادي في خطاباته اإلعالمية بنُصرة الفل

  م). ٣/١/١٩٩٩ ١٤٧لسياسي، العدد وردت هذه الترجمة لنصر اهللا في مقدمة حواره مع (مجلة الشاهد ا )٣٩(

  .)١٨٤والمخيمات الفلسطينية ص (نقالً عن: أمل  ٨/١٠/١٩٨٣، تاريخ  ٣٤٦مجلة المستقبل، عدد  )٤٠(

  م. ٤/٥/١٩٨٢جلة االيكونوميست، م )٤١(

، وكذلك كتاب: حـزب اهللا مـن   ١٢٢ - ١١٧ب: حزب اهللا رؤية مغايرة ص انظر عن االنشقاق وأسبابه بين أمل وحزب اهللا في كتا )٤٢(
  .٥٦ - ٥٣، ٢٣ية السياسية ص يديولوجي إلى الواقعالحلم اإل
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بقدر ما ھو زحزحة من » حركة أمل«وبھذا یتضح أنھ لم یكن ھناك إبعاد كبیر لـــ
واستبقاؤھا ألدوار أخرى » السیاسیة« والمواجھة إلى الساحة » العسكریة«الصورة 

  .تتوافق والمتغیرات السیاسیة إلیران وملفاتھا في لبنان.

لذین جھلوا حقیقة حسن ھذا ھو حزب اهللا الذي یتشدق بھ البعض من أھل السُّنة من ا
نصر اهللا وعالقاتھ الوطیدة مع من ذبح الفلسطینیین من أھل السُّنة.. حیث یزعم كذبًا 

  بأنھ ینافح عن قضیتھم ویناصرھم..

إن قضیة حسن نصر اهللا ال تحتاج إلى كثیر بحث.. فھو شیعي جعفري ینتھج من شتم 
  الصحابة ولعنھم دینًا وقربة إلى اهللا..

شیعي » حسن نصر اهللا«یُخ یوسف القرضاوي في لقاٍء معھ أن وقد صّرح الش
  .)٤٣(متشّدد

  فعجبًا لمن أیَّده ووقف بجانبھ وھو من أشد أعداء الصحابة والمؤمنین..!

فكیف لھذا العدو المھدِّد ألمن إسرائیل یسرح ویمرح في طول البالد وعرضھا ویظھر 
الجتماعات العامة مسبقًا وال ُینال على شاشات التلفزیون والفضائیات بل ویحدد أماكن ا

  منھ؟

فال تغترَّ أخي المسلم بھذا الخبث الشیعي الذي یرید أن یمتلك قلوب المسلمین بشعارات 
  وھمیة، فتاریخ منظمة (أمل) األسود شاھد على ھذا اإلجرام المنظَّم على أھل السُّنة.

 یمكن للناس أن یثقوا وبعد ھذه األعمال والمخازي من حركة (أمل) الشیعیة، والتي ال
، فكیف یمكن للمسلمین »حزب اهللا«بھا أو یقبلوا شیئًا منھا؛ نتج منھا ھذا الحزب 

  الصادقین أن یثقوا بھ؟!

وإن حصل بینھم قتال شرس وطاحن قبل سنوات، فھذا ھو حال أھل الباطل ودیدنھم منذ 
َبْأُسُھم َبْیَنُھْم َشِدیٌد َتْحَسُبُھْم {: -وھم الیھود  -قدیم الزمان، فقد قال اهللا تعالى عن أمثالھم 

َوَأْلَقْینا َبْیَنُھُم الَعداَوَة والَبْغضاَء ِإلى {]، وقال أیضًا:  ١٤[الحشر:  }َجِمیعًا وُقُلوُبُھْم َشتَّى

                                                           
م، وتحدث الشيخ يوسف القرضاوي في نفس اللقاء عن خطورة التمدد الشيعي فـي المنطقـة    ٣/٩/٢٠٠٦، ٢١٦٥جريدة الوطن، عدد  )٤٣(

  ير الطائفي والعرقي في العراق.وبالذات مصر، وحمل المراجع الشيعية مسؤولية حمام الدم والتطه
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َفَأْغَرْینا َبْیَنُھُم الَعداَوَة {]، وقال عن أمثالھم من النصارى:  ٦٤[المائدة:  }َیْوِم الِقیاَمْة 
  .] ١٤[المائدة:  }ْغضاَء ِإلى َیْوِم الِقیاَمِةوالَب

وعندما أظھر إعالم قناة المنار الشیعیة أن حسن نصر اهللا نجح في اإلستیالء وتدمیر 
بارجة صھیونیة حربیة !!! ھل تراكم یا عقالء كان سیفوت ھذا القبیح تلك الفرصة 

من فوق سفح ھذه البارجة العظیمة لھزیمة إسرائیل نفسیًا ویرسل أحد خطاباتھ الحماسیة 
؟ أو حتى یصور من فوقھا فیلم وثائقي تسجیلي ؟!! األمر ال یعدو خدعة ماكیت ألن 

  حزب الآلت بكاملھ لیس إال حرس حدود للكیان الصھیوني.

وأیضًا عندما قتل المجرم عماد مغنیة القائد المجوسي الشیعي خرج قبیح خسر اهللا 
قد أرادتھا إسرائیل حربًا شاملة ، فلتكن حربًا شاملة یصرخ وھو یتھم إسرائل قائًال : (ل

على إسرائیل) أین ھذه الحرب أیھا الممثل الھزلي المخادع ؟!! وأین إنتقامك وانتقام 
حزبك لھالك مغنیة ؟ األمر ال یتعدى التمثیل والھزل اإلعالمي لمخادعة البسطاء 

صار حتى وإن كان زائفًا المخدوعین والمھزومین نفسیًا والذین یلھثون خلف أي إنت
  وعلى ید ھذا المجرم الغادر.

  

  

  

  

**********************  
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   الدینیة وفسادھا ة الشیعةأھم معالم عقید - الفصل الثالث عشر :
  

  

العقیدة الدینیة لھذا الحزب وأنصاره ھي التشیع، أو كما یسمون أنفسھم: شیعة جعفریة 
بالوالء والمرجعیة العلمیة إلى  یدینون ة، وھم، ونحن نعرفھم بالرافض اثني عشریة

حوزاتھم في قم وكاشان في بإیران والنجف في العراق ومراجعھم السیاسیة بإیران 
  :(مختصرًا)  بعقائد منحرفة من أبرزھا وحدھا ،وھم یتعبدون

  غلوھم في األئمة:

عون أن الرافضة یغلون في آل البیت ویدعون العصمة فیھم وأنھم یعلمون الغیب ویدَّ
 األئمة االثني عشر إذا شاؤوا أن یعلموا علموا وأنھم یعلمون متى یموتون وأنھم ال

، حتى وصل بھم الحال إلى تفضیل أئمتھم على سائر )٤٤(یموتون إال باختیار منھم
، )٤٥(مرآة العقولكما اعترف بذلك المجلسي في كتاب  rاألنبیاء علیھم السالم إال محمد 

أن علي بن أبي طالب ، بل تجاوز األمر إلى قولھم )٤٦(حیون الموتىوقالوا إن األئمة ی
ھو الراجفة وھو الصاعقة وھو مفجر األنھار ومورق األشجار والعلیم بذات الصدور 

  ، نعوذ باهللا من ھذه العقائد.)٤٧(وھو األسماء الحسنى التي یدعى بھا

  عقیدتھم في القرآن الكریم:

                                                           
  .١/٢٥٨افي للكليني ظر أصول الكان )٤٤(

)٢/٢٩٠ )٤٥.  

  ه الخرافات والعقائد المنحرفة.انظر كتاب (مدينة المعاجز) لهاشم البحراني، فهو مليء بهذ )٤٦(

  .٢٦٨انظر كتاب (مشارق أنوار اليقين) لرجب البرسي، ص  )٤٧(
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، وأّنھ لم یجمع القرآن كّلھ )٤٨(حریف من ِقبل الصحابةیرى الشیعة أن القرآن وقع فیھ الت
إال األئمة، وأنھ ما جمعھ وحفظھ كما أنزل اهللا إال علي بن أبي طالب واألئمة من 

، وقالوا ما یستطیع أحد أن یدعي أن عنده جمیع القرآن ظاھره وباطنھ غیر )٤٩(بعده
أن القرآن الذي جاء بھ ، بل وصل بھم الحال والعیاذ باهللا إلى القول )٥٠(األوصیاء

، وقد اعترف عالمھم صدر الحكماء )٥١(سبعة عشر ألف آیة rجبرائیل إلى محمد 
روي في األخبار أنھم علیھم ورئیس العلماء نعمة اهللا الجزائري بھذه العقیدة فقال: 

السالم أمروا شیعتھم بقراءة ھذا الموجود من القرآن في الصالة وغیرھا والعمل 
ظھر موالنا صاحب الزمان فیرتفع ھذا القرآن من أیدي الناس إلى بأحكامھ، حتى ی

  . )٥٢(السماء ویخرج القرآن الذي ألفھ أمیر المؤمنین فُیقرأ ویعمل بأحكامھ

  عقیدتھم في العصمة والوالیة:

والقول بوالیتھم وتكفیر من االثني عشر  )٥٣(یعتقد الرافضة بعصمة وإمامة أئمتھم
الثالثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنھم أجمعین  خالفھم وعلى رأسھم الخلفاء

ألنھم كما تزعم روایاتھم قد كفروا وارتدوا بعد أن اغتصبوا الخالفة من علي بن أبي 
طالب رضي اهللا عنھ وعن الصحابة أجمعین، ولھذا یرون أن الوالیة شرط لقبول 

                                                           
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، لمحدث وتم تأليف عدة كتب شيعية في إثبات هذه العقيدة، ومن أشهر هذه الكتب:  )٤٨(

الشيعة: الميرزا حسين النوري الطبرسي. وهذا غير الكتب الكثيرة والمعتمدة والتي احتوت على إثبات عقيدة وقوع التحريف في القـرآن،  
ن هذا الكتاب ومؤلِّفه، ولم نر منهم أي فتـوى فـي   ورغم تظاهر الشيعة بالبراءة من هذه العقيدة، فإننا لم نجد منهم أي بيان في التحذير م

 تكفير من قال بتحريف القرآن الكريم، على الرغم من أنَّه الثقل األكبر عند الشيعة، وفي المقابل فإنّهم ال يتورعون في تكفيـر وتضـليل  
  قض بعد هذا!يعة! فأي تناوالبراءة ممن ينكر والية علي بن أبي طالب واألئمة من بعده، وهم الثقل األصغر عند الش

  .١/٢٢٨افي للكليني انظر أصول الك )٤٩(

  .١/٢٥٨افي للكليني انظر أصول الك )٥٠(

  .١٢/٥٢٥في كتابه مرآة العقول وقد صحح المجلسي هذه الرواية  ،٢/٦٣٤انظر كتاب أصول الكافي للكليني  )٥١(

  .٢/٣٦٣كتاب األنوار النعمانية انظر  )٥٢(

تم اإليمان إال باالعتقاد : نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول الدين ال ي١٠٢ا المظفر في كتابه عقائد اإلمامية، ص يقول شيخهم محمد رض )٥٣(
  بها.
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المجلسي بابًا في كتابھ العمل وأن بفقدانھا ال یقبل عمل المسلم مھما كان، ولھذا عقد 
  .)٥٤()بحار األنوار بعنوان (ال تقبل األعمال إال بالوالیة

  عقیدتھم في الصحابة وأمھات المؤمنین:

من أعظم القربات  yیعتقد الرافضة أن لعن الخلفاء الثالثة (أبي بكر وعمر وعثمان) 
كما ، y)٥٥((عائشة وحفصة) rعند اهللا كما یزعمون، كما یلعنون زوجات النبي 

، كما یتھمون عائشة وحفصة )٥٦(یتھمون أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا بالفاحشة
ویرون ، وكذا یلعنون ویكفرون بقیة الصحابة إال سبعة أو عشرة منھم، )٥٧(rبقتل النبي 

  .rأن الصحابة قد ارتدوا عن اإلسالم بعد وفاة النبي 

  عقیدتھم في من لم یكن شیعیًا إثني عشریًا:

یكفرون جمیع طوائف المسلمین بال استثناء فقد ذكر عبداهللا شبر في كتابھ حق  الرافضة
قال الشیخ المفید اتفقت الیقین في معرفة أصول الدین اتفاق اإلمامیة على ذلك، فقال: 

اإلمامیة على أن من أنكر إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبھ اهللا تعالى لھ من فرض 
اتفقت اإلمامیة ، وقال في موضع أخر للخلود في النار الطاعة فھو كافر ضال مستحق

على أن أصحاب البدع كلھم كفار وأن على اإلمام أن یستتیبھم عند التمكین بعد الدعوة 
لھم وإقامة البینات علیھم، فإن تابوا من بدعھم وصاروا إلى الصواب وإال قتلھم 

  .)٥٨(لنارلردتھم عن اإلیمان، وإن مات أحدھم على ذلك فھو من أھل ا

الحق  ألھلإن المخالف أن المخالف ألھل الحق كافر فقال:  )٥٩(بل ذكر یوسف البحراني
  .كافر فیجب أن یكون حكمھ حكم الكفار

                                                           
  في الحديث عند اإلثني عشرية. ، والكتاب المذكور يعتبر أحد المصادر الثمانية٢٧/١٦٦انظر  )٥٤(

  .١/٣٣٧شي التستري انظر دعاء صنمي قريش في كتاب إحقاق الحق لنور اهللا المرع )٥٥(

  لزين الدين العاملي النباطي البياضي. ٣/١٦٥راجع كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم  )٥٦(

  لنجاح الطائي.) rراجع كتاب (من قتل النبي  )٥٧(

  .٢/١٨٩حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبداهللا شبر  )٥٨(

   .٨٥ص  في كتابه: الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، )٥٩(
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بل حكم شیخھم محمد الشیرازي على جمیع طوائف الشیعة غیر اإلثني عشریة بالكفر 
فقد دلت نصوص وشبھھم بالنصارى فقال: وأما سائر أقسام الشیعة غیر االثني عشریة 

كثیرة على كفرھم ككثیر من األخبار المتقدمة الدالة على أن من جحد إمامًا كان كمن 
  .)٦١(، ویرون كفر بقیة أھل اإلسالم)٦٠(قال: إن اهللا ثالث ثالثة

  .)٦٣(، ویقولون بعقیدة الرجعة أي رجعة األموات قبل القیامة)٦٢(ویؤمنون بالتقیة

تتبنى نشر الثورة الخمینیة وما یسمى بوالیة  حركة شیعیة» حزب اهللا«والحاصل أن 
الفقیھ وتسعى إلى تصدیرھا للعالم اإلسالمي، وقد استغلُّوا األحداث التي تمرُّ بھا المنطقة 

لصالح دعوتھم فاستخدموا شعارات براقة الستمالة عواطف المسلمین في العالم 
  اإلسالمي. 

  : ؟خصوصًا  »حزب اهللا« الشیعة عمومًا ما ھي والیة الفقیھ التي یؤمن بھا

والیة الفقیھ، ھي عقیدة دینیة وبدعة سیاسیة شیعیة، أّسسھا زعیم الشیعة الخمیني، 
وتعني ھذه العقیدة أّن األحق بالزعامة ورئاسة الدولة ھو الفقیھ الدیني الجامع لشروٍط 

ك ال یجوز معّینة، ویكون نائبًا عن اإلمام المعصوم المنتظر في والیتھ على األّمة، ولذل
استصدار أمر أو فعل شيء إال بالرجوع للولي الدیني الذي تختاره األّمة لیكون مرشدھا 

  نیابًة عن اإلمام المھدي المنتظر.

                                                           
)، وللمزيد حول تكفيرهم لبقية طوائف المسلمين انظر كتاب (الشيعة اإلثنا عشرية وتكفيـرهم  ٤/٢٦٩موسوعة الفقه لمحمد الشيرازي ( )٦٠(

  ت في تكفيرهم لطوائف المسلمين.لعموم المسمين) لعبداهللا السلفي (الطبعة الثانية) فقد ذكر عشرات الروايا

  ليوسف البحراني.» معنى الناصب ب في بيانالشهاب الثاق«راجع كتاب  )٦١(

م: (ال نقبل أن تحسبوا الحركة الوهابية علـى اإلسـالم    ١٩٩٥/ آذار/ ٣١ - ١٤٩عدد » األمان«ولذلك قال حسن نصر اهللا في مجلة     
  مين جميعاً.ة في تكفيرهم للمسلوعلى الصحوة اإلسالمية) وهذا أحد خطابات التكفير التي يصرح بها الشيعة االثنا عشري

  لجواد القزويني.» جواز التقيةاألدلة الجلية على «راجع كتاب  )٦٢(

  .٦٤للعاملي، ص » ن على الرجعةاإليقاظ من الهجعة بالبرها«راجع كتاب  )٦٣(

  

mailto:ahmed_kfah@hotmail.com


 ahmed_kfah@hotmail.com                                      العزيزي أمحد أبوكفاح ا#ين

 اإلسالم .. بني .. احلروب الصهيوصليبية واألطامع الفارسـية

وحزب اهللا نشأ تحت والیة الخمیني، وسبق معنا وسیأتي أیضًا تصریح الحزب بأنھ 
اإلمام الخمیني، وخلفھ  إیراني الجوھر ویتبع في الوالیة الدینیة مرشد الثورة اإلیرانیة

  من بعده: علي الخامنئي.

والتي نّظر فیھا الخمیني مبدأ » الحكومة اإلسالمیة«وھذه بعض المقتطفات من كتاب 
  وعقیدة والیة الفقیھ:

حّجة علیھم، وكل من  rفالفقھاء الیوم ھم الحجة على الناس كما كان الرسول « -١
  !)٦٤(»على ذلك یتخلف عن طاعتھم فإن اهللا یؤاخذه ویحاسبھ

ولّیًا، ومعنى  u واهللا جعل الرسول ولّیًا للمؤمنین جمیعًا، ومن بعده كان اإلمام« -٢
والیتھما أن أوامرھما الشرعیة نافذة في الجمیع..، نفس ھذه الوالیة والحاكمیة موجودة 

 ؛ ھو أن والیة الفقیھ على الفقھاء اآلخرین ال تكون بحیث)٦٥(لدى الفقیھ[!] بفارق واحد
  .)٦٧(»، ألن الفقھاء متساوون من ناحیة األھلیة)٦٦(یستطیع عزلھم أو نصبھم

فإذا نھض بأمر تشكیل الحكومة فقیٌھ عالم عادل، فإّنھ یلي من أمور المجتمع ما « -٣
كان یلیھ النبي صلَّى اهللا علیھ وآلھ منھم، ووجب على الناس أن یسمعوا لھ 

  .)٦٨(»ویطیعوا

  ى السید محمد حسین فضل اهللا:یقول مرجعھم آیة اهللا العظم

                                                           
  .١٠٩ص  -الطبعة الرابعة  -طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام الخميني  -كتاب الحكومة اإلسالمية  )٦٤(

، وستار للتسلّط -على حد زعمهم  -لذر الرماد في العيون، وإال فإن حقيقة عقيدة والية الفقيه أنّها امتداد لوالية المعصومين هذا الفارق  )٦٥(
  باسم الدين.

ا قام بعزل لو كان الخميني صادقاً فلماذا يقوم بعزل آية اهللا العظمى شريعتمداري، وقام بإسقاط الرتب الدينية واأللقاب العلمية عنه! ولماذ )٦٦(
آية اهللا العظمى نائب الخميني في ذلك الوقت: علي منتظري، وجعله رهين اإلقامة الجبرية! هل ألنهم قاموا باالعتراض علـى واليـة   

  الفقيه ونبهوا إلى ضرورة تقنينها وحصرها!؟

  .٧٤ - ٧٣ص  -ابعة الطبعة الر -طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام الخميني  -» الحكومة اإلسالمية«كتاب  )٦٧(

  .٧٢ص  -الطبعة الرابعة  -طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام الخميني  -» الحكومة اإلسالمية«كتاب  )٦٨(
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رأي الفقیھ ھو الرأي الذي یعطي لألشیاء شرعیًة بصفتھ نائبًا عن اإلمام، واإلمام «
أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فاإلمام أولى  r، وكما أن النبي rھو نائب النبي 

  .)٦٩(»بالمؤمنین من أنفسھم، والفقیھ العادل ھو أولى بالمؤمنین من أنفسھم

  .)٧٠(»اقع أن شرعیة كل األمور تنطلق من إمضاء الفقیھ لھافالو«إذن 

  صلتھم باإلمبراطوریة الفارسیة :

م  ١٩٩٠بالتكّفل بجمیع احتیاجات ھذا الحزب المالیة، التي بلغت عام  )٧١(قامت إیران
ثالثة مالیین دوالر ونصف الملیون حسب بعض التقدیرات، وخمسین ملیونًا عام 

م، ومائة وستین ملیونًا في عام  ١٩٩٢وعشرین ملیونًا في م، وُقدِّرت بمائة  ١٩٩١
٧٢(١٩٩٣(.  

بل وتكفلت إیران بجمیع تكالیف نشر التشیع في العالم اإلسالمي. بل وتمویل الكثیر من 
  الطرق الصوفیة لتھیأتھم للتشیع.

تشیر بعض المصادر إلى ارتفاع میزانیة حزب اهللا في عھد نعود إلى تمویل الحزب ،و
. ھذه المیزانّیة الكبیرة جعلت الحزب یھتم فقط )٧٣(ملیون دوالر ٢٨٠إلى  رفسنجاني

باألوامر التي تملى علیھ دون الّتدخل في نزاعات داخلیة ضّیقة، وساعدتھ على توسیع 
قاعدتھ المقاتلة والشعبیة، فاشترى والء الناس وحاجتھم وضمن والءھم وإخالصھم لھ 

، )٧٤(الشھریة للمقاتل خمسة آالف لیرة لبنانیة بلغت األجرة«فھم منھ وھو منھم، وقد 

                                                           
  ). ٦١ص » حزب اهللا رؤية مغايرة«(نقالً عن كتاب  ٤٦والية الفقيه لمحمد حسين فضل اهللا ص  )٦٩(

  ). ٦١ص » مغايرة حزب اهللا رؤية«(نقالً عن كتاب  ٢٤المرجع السابق ص  )٧٠(

العراقيين، وهاتان المنظمتان همـا مـن قتـل أهـل السـنة      » جيش المهدي«و» فيلق بدر«إيران التي تدعم حزب اهللا، هي التي تدعم  )٧١(
  ستولوا على مساجدهم في العراق.وعلماءهم، وا

ظر: د.وليد عبدالناصر، إيران دراسة عـن  م، وان ١٤/٨/١٩٩٥، »الشراع«حزب اهللا من الداخل، أسرار وخفايا، زين محمود، مجلة  )٧٢(
  ).١٦٢لعبدالمنعم شفيق ص » ايرةحزب اهللا رؤية مغ«(نقالً عن:  ٨٣الثورة والدولة، ص 

  ].١٦٢لعبدالمنعم شفيق ص » ايرةحزب اهللا رؤية مغ«. [نقالً عن:  م١١/٧/١٩٩٩، ١٠١٣مجلة المجلة، العدد:  )٧٣(

  رتفاعها.الليرة اللبنانية وا وذلك في وقت قوة )٧٤(
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، لدرجة أن مقاتلي (أمل) راحوا  ١٩٨٦وھي أعلى أجرة تقاضاھا مقاتل في لبنان عام 
  .)٧٥(»بـھدف الكسب یھجرون صفوف الحركة لالنخراط في حزب اهللا

قد تكّفلت بدفع كل  -عن طریق حزب اهللا  -ومن الجدیر بالذكر أن الحكومة اإلیرانیة 
لخسائر التي ستنتج عن الھجوم اإلسرائیلي على لبنان في الحرب األخیرة، وتعّھدت ا

  ببناء المنازل وما شابھ ذلك.

وبالفعل فمنذ الیوم األّول؛ باشر حزب اهللا بدفع مبالغ للمتضّررین في مناطق الشیعة 
لكلِّ كالضاحیة الجنوبیة لبیروت وغیرھا، كدفعة أولى، من أجل استئجار منزٍل وتأثیثھ 

  .)٧٦(متضّرر، ریثما یتم بناء المنازل المدّمرة

  ما ھي األھداف الخفیة والمعلنة ؟ :

األھداف المعلنة للحزب: أنھ حركة مقاومة إسالمیة ضد االحتالل اإلسرائیلي للبنان 
ورفع شعار تحریر المقدسات اإلسالمیة في فلسطین للتغریر بالمسلمین وصرف 

فیة، والستمالة قلوبھم وتعاطفھم، وقد زادت شعبیة أنظارھم عن مخططات الحزب الخ
ھذا الحزب بین الناس بسبب ما قدَّمھ من خدمات اجتماعیة وإنسانیة بدعم من حكومة 

  إیران.

، والحفاظ على الوجود في العالم بكاملھأما األھداف غیر المعلنة فھي: نشر التشیع في 
یئة موطئ قدم إلیران للتدخل في الشیعي الدائم ، والسیطرة على منافذ القوة ، وتھ

  المنطقة متى تشاء لتحقیق مصالحھا وأھدافھا القومیة والدینیة.

، وجّره إلى حرب في كل الدول التي یقام فیھا الحزب وكذلك ضرب البنیة التحتیة 
لیتسّنى لھذا الحزب السیطرة وھذا جزء من تصدیر الثورة اإلیرانیة إلى العالم 

امة دول الھالل الشیعي حسب ما یخططون ویسعون لھ، ولكن اإلسالمي، ومن أجل إق
  اهللا مبطٌل كید الكافرین.

  عالقة حزب اهللا بالخمیني :
                                                           

  .١٣٦ - ١٣٥ولة حزب اهللا، ص ، وانظر: د ٢٧١كتاب: الحروب السرية في لبنان. ص  )٧٥(

ألف دوالر لكل صاحب منزل دمر كمساعدة أولى ستضاف إليها  ١٢دفع تعويضات بقيمة «جاء في جريدة الحياة اللندنية أن حزب اهللا  )٧٦(
  م. ١٩/٨/٢٠٠٦» إلعادة اإلعمار مساعدة
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عالقة حزب اهللا بالخمیني ھي عالقة الروح بالجسد، فقد اتخذ حزب اهللا اللبناني من 
الخمیني أسوة للسیر على منھجھ واّتباع طریقتھ في نشر التشیع وتصدیره للعالم 

  سالمي.اإل

وُیعّد الخمیني المرشَد الروحي والسیاسي لتحّركات الحزب وأعمالھ، وكّلف مجموعة 
من المسؤولین اإلیرانیین بأن یطلعوه دائمًا على تحّركات العمل الشیعي في لبنان، 

 -ونقل أوامره وتوجیھاتھ » حزب اهللا«بمباشرة توجیھ  )٧٧(وكلف مجلس الدفاع األعلى
  .)٧٨(ب، ویتّم تعیین قادة ھذا الحزب ِمن قبل الخمینيإلى الحز -أي الخمیني

وقد نشر موقع إیراني على اإلنترنت نص الوكالة الشرعیة النادرة التي كان اإلمام 
الخمیني الھالك منحھا بصفتھ مرجعًا دینیًا، لحسن نصر اهللا لیصبح وكیًال عنھ في لبنان، 

  في مواردھا. في المسائل الشرعیة وجبایة الحقوق الشرعیة وصرفھا

الذي یصدره القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي: » بازتاب«وقال موقع 
عامًا، وبرفقتھ  ٢١نصر اهللا عندما كان شابًا یافعًا عمره  ١٩٨١أن الخمیني استقبل عام 

  مجموعة من قیادیي حركة أمل، وذلك في حسینیة جماران شمال طھران.

میني أبلغ حسن نصر اهللا ومن معھ بأنھم سیكونون قادرین إذا وذكر الموقع أن اإلمام الخ
  أرادوا، على إذالل القوى الكبرى في لبنان.

وفي ذلك االجتماع، نقل الموقع أن اإلمام الخمیني منح نصر اهللا إجازة شرعیة لتلقي 
أموال الُخمس والزكاة والكفارات والتصرف باألمور الحسبیة والشرعیة حسبما یراه 

في ترویح الشریعة المقدسة، وھو أمر لم یكن مألوفًا عن الخمیني الذي كان  مناسبًا
یحتاط كثیرًا في منح اإلجازات لعلماء الدین الشیعة، وھذا ما یشیر إلى ثقتھ البالغة 

  بنصر اهللا..

وستجد في ملحقات الكتاب، النص العربي لإلجازة والوكالة وتأریخھا بالتقویم الھجري 
خدمھ اإلیرانیون حیث خاطب اإلمام الخمیني المعمم الشاب بــ: حجة الشمسي الذي یست

                                                           
مة اإلشراف علـى  ألعلى للدفاع يضم: علي الخامنئي، وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحسن وفائي. وهؤالء يتنابون في مهالمجلس ا )٧٧(

  الحزب وأعماله.

  ].١٤١ - ١٤٠. [نقالً عن أمل وحزب اهللا، لتوفيق المديني، ص ١٩م، ص  ١٧/٣/١٩٨٦مجلة الشراع، ملف عن حزب اهللا،  )٧٨(
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اإلسالم الحاج سید حسن نصر اهللا، وھو لقب یدّل على مكانة دینیة رفیعة وتحصیل 
  علمي كبیر في الحوزة العلمیة الشیعیة.

 وبعد ھالك الخمیني أصبح مرشد الثورة اإلیرانیة: علي الخامنئي، ھو الوليُّ الفقیھ، الذي
  دینیًا وسیاسّیًا. » حزب اهللا«یرجع إلیھ 

 -وقد عّین مرشد الثورة اإلیرانیة الحالي: علي الخامنئي ُكلا من الشیخ محمد یزبك 
، والسید حسن نصر اهللا (وكیلین شرعیین) عنھ في لبنان في -العضو في حزب اهللا 

الشیعة ویعّینان  األمور الحسبیة والشرعیة فیستلمان عنھ الحقوق ویصرفانھا في مصالح
  .)٧٩(الوكالء من ِقبلھما

فھو مؤسس فكرة (والیة الفقیھ) بحیث أن الفقیھ المعتبر عندھم لھ الحق  )٨٠(أما الخمیني
في القیام بما یقوم بھ اإلمام الغائب في كل شيء عدا الجھاد األكبر، علمًا أن ھذه الفكرة 

  لیس لھا أي مستند نّصي في دین الرافضة.

ضي إمامي اثنا عشري یقول بتفضیل أئمة الشیعة على األنبیاء والرسل والخمیني راف
فإن لإلمام مقامًا محمودًا، ودرجة سامیة، وخالفة تكوینیة، تخضع لوالیتھا «فھو القائل: 

                                                           
  م. ١٨/٥/١٩٩٥جريدة السفير  )٧٩(

لقد ناصره بعض أهل السنة في بداية ثورته منخدعين بشعاراته الزائفة التي كان يطلقها في المنفى، وعندما قامت دولته أعلن الحـرب   )٨٠(
على أهل السنة في إيران، وقتل كثيراً من علمائهم، ومن أبرزهم (أحمد مفتي زاده) الذي طالب ببناء مسجد ألهل السنة في طهران، فأدخله 

ن حتى مات، علماً أن طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم التي ال يوجد فيها مسجد ألهل السنة، وفي المقابل هناك بِيـع لليهـود،   السج
  رى، ومعابد للمجوس الزرادتشية.وكنائس للنصا

شراء أسلحة مـن أمريكـا إبـان    ثم إن الخميني الذي يطلق على أمريكا في خطاباته: (الشيطان األكبر)، قد تورطت حكومته في فضيحة   
  في عهد الرئيس األمريكي ريغان.الحرب العراقية اإليرانية وهي ما يطلق عليها (إيران جيت) 

م) خريطة تحرك الطائرة األرجنتينية التي نقلت األسلحة من إسرائيل إلى إيران،  ٢٦/٧/١٩٨١ -وكذلك نشرت صحيفة (الصنداي تايمز   
بية قد أدانت في قراراتها الصادرة عنها هذا التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل، وأن هذا التعـاون، وتهديـد   كما أن جامعة الدول العر

  نظام اإليراني في تحرير القدس.إيران لدول الخليج والدول العربية، يكشف زيف ادعاءات ال

  م. ٢٢/٩/١٩٨٧ - ٣ج  - ٨٨د.ع  - ٤٧١٥انظر: قرارات جامعة الدول العربية (ق   

 وللمزيد حول العالقات اإلسرائيلية اإليرانية، وصفقات األسلحة التي تمت بينهم، راجع كتاب الشيخ محمد مال اهللا (موقف الشيعة من أهـل   
  .: منسي سالمة وحافظ عبداإللـهوما بعدها. وأيضاً: التعاون التسليحي اإليراني الصهيوني عرض وتحليل، من إعداد ١٢٦السنة) ص 
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وسیطرتھا جمیع ذرات ھذا الكون، وإن من ضروریات مذھبنا: أن ألئمتنا مقامًا ال یبلغھ 
  .)٨١(»ملك مقّرب وال نبي مرسل

لنا مع اهللا حاالت ھو نحن، ونحن ھو، وھو ھو، «لخمیني یقول بوحدة الوجود فیقول: وا
  .)٨٢(»ونحن نحن

والخمیني یعترض على قدر اهللا ویتبرأ من ربھ جل وعال، ألنھ شاء بحكمتھ سبحانھ أن 
یتبرأ منھ وال  -الخمیني -یحكم عثمان ومعاویة ویزید، فھذا الرب الذي شاء ھذا األمر 

نحن نعبد إلھًا نعرف أن أعمالھ ترتكز على أساس العقل وال «عیاذ باهللا فیقول: یریده وال
یعمل عمًال یخالف العقل، ال إلھًا یبني بناء شامخًا من التألھ والعدالة والتدین، ثم یخربھ 

بیده ویعطي اإلمارة لیزید ومعاویة وعثمان وأمثالھم من المھاجمین، وال یحدد المطلوب 
  .)٨٣(»نبي إلى األبد حتى ال یساعد في تأسیس بناء الظلم والجورمن الناس بعد ال

إن صحائف «والخمیني یعتقد أن صحائف األعمال تعرض على مھدي الشیعة فیقول: 
أعمالنا تعرض على اإلمام صاحب الزمان (سالم اهللا علیھ) مرتین في األسبوع حسب 

  .)٨٤(»الروایة

فكل نبي من األنبیاء إنما «فقال: »!! دعوتھلم یوفق في «بأنھ  rوالخمیني اّتھم النبي 
 rجاء إلقامة العدل وكان ھدفھ ھو تطبیقھ في العالم لكنھ لم ینجح، وحتى خاتم األنبیاء 

الذي كان قد جاء إلصالح البشر وتھذیبھم وتطبیق العدالة فإنھ ھو أیضًا لم یوفَّق، وإن 
ء العالم ھو المھدي من سینجح بكل معنى الكلمة ویطبق العدالة في جمیع أرجا

  .)٨٥(»المنتظر

فیتھم أبا بكر الصدیق وعمر الفاروق رضي اهللا  rوالخمیني یطعن في خلفاء النبي 
عنھما بأنھما قد خالفا القرآن وأن الناس كانت تقبل منھم ذلك، أي أن الخمیني قد كفر 

                                                           
  .٧٥ص  -الطبعة الرابعة  -طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام الخميني  -» الحكومة اإلسالمية«كتابه  انظر )٨١(

  .١٠٣ص » شرح دعاء السحر«تابه انظر ك )٨٢(

  .١١٦ص » كشف األسرار«ظر كتابه ان )٨٣(

  .٣٦٨ص » ي نظر اإلمام الخمينيالمعاد ف«انظر كتاب  )٨٤(

  ).٢/٤٢(» طابات اإلمام الخمينيوخمختارات من أحاديث «انظر كتاب  )٨٥(
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عیھا، ونسي وضلَّل جمیع الصحابة رضوان اهللا علیھم ألنھم قبلوا تلك المخالفات التي یدَّ
  .)٨٦(!!yالخمیني أن من جملة أولئك الناس (آل البیت) 

ویحكم بنجاستھم ویستبیح أموالھم،  )٨٧(والخمیني یطعن في أھل السُّنة ویسمِّیھم: نواصب
واألقوى إلحاق الناصب بأھل الحرب في إباحة ما اغتنم منھم، وتعلق الخمس «فیقول: 

، )٨٨(»وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسھبھ، بل الظاھر جواز أخذ مالھ أین وجد 
وأما النواصب والخوارج لعنھما اهللا تعالى فھما نجسان من غیر «ویقول أیضًا: 

  .)٨٩(»توقف

وطامات الخمیني كثیرة جدًا، وللمزید راجع كتاب (الخمیني والوجھ اآلخر) للدكتور زید 
  .العیص وغیرھا من الرسائل

ھي المركز الرئیس لحزب اهللا الذي یصدر عنھ تعتبر إیران ھي الشریان لحزب اهللا و
  األوامر.

  .)٩٠(»یلعب حسن نصر اهللا دور صلة الوصل بین إیران وقواتھا في لبنان«و

م قال الناطق باسم حزب اهللا في ذلك  ٥/٣/١٩٨٧وفي إحدى المناسبات في تاریخ 
لبنان، ولبنان نحن ال نقول إننا جزء من إیران، نحن إیران في «التاریخ إبراھیم األمین: 

                                                           
  .١٢٢ص » كشف األسرار«ظر كتابه ان )٨٦(

على كلِّ من كان من أهل السنة، وقـد  » الناصبي«، ولكن الشيعة يطلقون وصف -رحمهم اهللا  -النواصب هم من يعادي أهل البيت    )٨٧(
  ، فقال: ١٤٧ص » ائل الخراسانيةالمس المحاسن النفسانية في أجوبة«اعترف بذلك شيخهم: حسين الدرازي في كتابه 

، ثم قال المؤلف في الصفحة نفسها: (وال كالم في أن المـراد  »)سنياً«(بل أخبارهم عليهم السالم تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم   
  .التسنن) بالناصبة هم أهل

لناصب من نصب لنا أهل البيت ألنك ال تجد رجال يقول أنا وروى الصدوق في كتاب علل الشرائع بإسناد معتبر عن الصادق قال: (ليس ا  
  نكم تتولونا وأنكم من شيعتنا).أبغض محمد وآل محمد . لكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أ

  .)١/٣١٨» (تحرير الوسيلة«تابه انظر ك )٨٨(

  ).١/١٠٧» (تحرير الوسيلة«ابه انظر كت )٨٩(

  .١٣٩يق المديني ص جابهات لتوفأمل وحزب اهللا في حلبة الم )٩٠(
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إننا نرى في إیران «، ویقول حسن نصر اهللا األمین العام لحزب اهللا: )٩١(»في إیران
الدولة التي تحكم باإلسالم والدولة التي تناصر المسلمین والعرب، وعالقتنا بالنظام 

عالقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانھ ونتواصل معھ، كما أن المرجعیة الدینیة ھناك 
  .)٩٢(»ء الدیني والشرعي لكفاحنا المسلحتشكل الغطا

إن إیران ولبنان شعٌب واحد، « :-إمام مسجد اإلمام المھدي  -ویقول الشیخ حسن طراد 
وبلٌد واحد، وكما قال أحد العلماء األعالم: إننا سندعم لبنان كما ندعم مقاطعاتنا اإلیرانیة 

  .)٩٣(»سیاسیًا وعسكریًا

في غیبة اإلمام المنتظر، فالقیادة في ھذا العصر نحن نعیش « یقول إبراھیم األمین:
  تتمثل في قیادة الفقھاء العدول.

ھذه أھم خاصیة من خصوصیات حزب اهللا التي تعلم ارتباط الشعب بالمرجع الفقیھ 
العادل، فحزب اهللا على مستوى الحركة یتحرك في إطار القرارات الصادرة من 

  .)٩٤(»المرجع

نشأت العالقة بین حزب اهللا : «)٩٥(ن العام لحزب اهللا اللبنانيویقول نعیم قاسم نائب األمی
وإیران بسعي الحزب لالستفادة من ھذه التجربة الجدیدة في منطقتنا (یقصد قیام الخمیني 
بتأسیس دولة والیة الفقیھ في إیران) ولتأمین النصیر في مواجھة االحتالل اإلسرائیلي، 

مت إیجابیاتھا من اللحظة األولى وذلك ألسباب وقد نمت ھذه العالقة بسرعة وثقة وتراك
  عدة أھمھا:

                                                           
  .٥/٣/١٩٨٧جريدة النهار  )٩١(

  ).٣٢حزب اهللا رؤية مغايرة، ص . (نقالً عن كتاب: ١٦ - ١٥، ص  ٢٧مجلة المقاوم، عدد  )٩٢(

  م. ١١/١٢/١٩٨٦لنهار اللبنانية جريدة ا )٩٣(

  .١٤٧ - ١٤٦مية في لبنان، الحركات اإلسال )٩٤(

  .٣٤٠.. المستقبل) ص  التجربة في كتابه: (حزب اهللا .. المنهج .. )٩٥(
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إیمان كل من الحزب وإیران بنظریة والیة الفقیھ، وأن اإلمام الخمیني ھو القائد  -١
الولي الذي یترجمھا في عصرنا الحدیث مما أدى إلى االلتقاء في إطار القیادة العالمیة 

  الشرعیة الواحدة.

ھوریة اإلسالمیة في الحكم وھو یلتقي مع المبادئ اإلسالمیة اختیار إیران لنظام الجم -٢
التي یؤمن بھا حزب اهللا. فھو انسجام نظري في الخطوط العامة، ألن تفاصیل التطبیق 

  تخضع للخصوصیات الموجودة في كل من لبنان وإیران.

االنسجام السیاسي بما أنتجتھ إیران من رفض لھیمنة االستكبار والحرص على  -٣
تقالل ودعم حركات التحرر وخاصة في مقاومة االحتالل اإلسرائیلي، وھي الرؤیا االس

التي یحملھا حزب اهللا في أولویة مواجھة االحتالل اإلسرائیلي وما تستلزمھ من رفض 
  لمشاریع االستكبار.

إن إیران تمثل تجربة حّیھ في التطبیق اإلسالمي[!!] یراقبھا ویتأملھا كل مسلم ملتزم 
  .... إلى قولھ:باإلسالم

كما یمثل حزب اهللا تجربة رائدة في المقاومة وقد أحرز إعجاب إیران الدولة والشعب... 
إلى قولھ: عندما حرر حزب اهللا جنوب لبنان والبقاع الغربي بدعم إیراني مؤثر فقد حقق 

ھدفھ الذي أعلنھ وبذل الشھادة من أجلھ، وحققت إیران ھدفھا في رفض االحتالل 
  انتھى».جاھدین، وھذا كسب لحزب اهللا ولبنان وكسب إلیرانونصرة الم

وحتى تعرف حقیقة إیران وحقیقة أكذوبة عداوتھا للیھود، وأن الخطابات التي نسمعھا 
في الھجوم على دولة إسرائیل ھي في الحقیقة (ذر للرماد في العیون) انظر ماذا یقول 

  الصحفي الیھودي (یوسي ملیمان):

من غیر المحتمل أن تقوم إسرائیل بھجوم على المفاعالت  في كل األحوال فإن«
بالرغم من حمالتھا  -اإلیرانیة، وقد أكد عدد كبیر من الخبراء تشكیكھم بأن إیران 

تعتبر إسرائیل عدوًا لھا. وإن الشيء األكثر احتماًال ھو أن الرؤوس النوویة  - الكالمیة
  .)٩٦(»اإلیرانیة ھي موجھة للعرب

                                                           
  ).٧٩٣١. جريدة األنباء العدد (نقالً عن لوس أنجلس تايمز .. )٩٦(
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لك أن حزب اهللا یفتقر إلى برنامج سیاسي ورؤیة فكریة واضحة مستقلة ومما یدل على ذ
عن وجھة النظر اإلیرانیة ومراعیة للخصوصیات العربیة واإلسالمیة، وإلى تجربة 

سیاسیة تقلیدیة تملك تاریخًا وجذورًا محلیة، وإلى بنیة تنظیمیة واضحة فیھا آلیة معروفة 
  .)٩٧(التخاذ القرار

 -إیران دورًا أساسیًا في والدة الحزب ونشأتھ، فالسید حسین موسوي فمنذ البدایة لعبت 
وصف اشتراك رئیس حركة  - العضو القیادي السابق في أمل، ومؤسس حزب اهللا

  ، وقال:)٩٨((أمل) في (ھیئة اإلنقاذ) بأنھ سلوك غیر إسالمي

ما ھو  یصدر عن قیادة إیران، ألن الذي یقرر -أي كونھ غیر إسالمي  -إن ھذا النعت «
إسالمي وما ھو غیر إسالمي ھو الثورة اإلسالمیة التي أعلنا جمیعًا في حركة (أمل) في 

أننا جزء ال یتجزأ من الثورة  ١٩٨٢المؤتمر الرابع للحركة في: مارس/آذار 
  .)٩٩(»اإلسالمیة

وما ُذكر یبّین لنا كذب المدعو حسن نصر اهللا وتدلیسھ في المقابلة التي أجراھا في 
  م وقال فیھا: ١٨/٣/١٩٩٦لوسط بتاریخ جریدة ا

إن تأسیس الحزب كان لبنانّیًا والقرار لبنانّیًا واإلرادة لبنانیة، أما الدور اإلیراني أو «
  ».السوري فقد جاء الحقًا

ومما یؤّكد أن حزب اهللا ھو ابن إیران ما قالھ األمین العام السابق لحزب اهللا: صبحي 
في زیارة إلى الجمھوریة اإلیرانیة واتفقوا على إنشاء  إّنھ كان«الطفیلي في لقاء معھ 

                                                           
ي إلى الواقعية السياسـية  قال ذلك د.غسان العزي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، في كتابه: حزب اهللا من الحلم اإليديولوج )٩٧(

  .٩ص 

ب في انشقاقه عن (أمه) حركة أمل الشيعية، ومما يؤكّد أن هذا غير صحيح ما صرح به المفتـي  هذه إحدى الشماعات التي علقها الحز )٩٨(
الشيعي عبداألمير قبالن باسم المجلس الشيعي األعلى: (إن حركة أمل هي العمود الفقري للطائفة الشيعية، وإن ما تعلنه أمل نتمسـك بـه   

(نقـالً   ٨/١٠/١٩٨٣، تـاريخ  ٣٤٦يعي تتمسك به الحركة) مجلة المستقبل، عدد كمجلس شيعي أعلى، ومن ثم فإن ما يعلنه المجلس الش
  ).١٨٤والمخيمات الفلسطينية ص عن: أمل 

  .٢٢٢،٢٢٣ص  - ١٩٨٤بتاريخ  -ملف الشراع  -انظر: (الحركات اإلسالمية في لبنان)  )٩٩(
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مقاومة في لبنان، وبدأ الحزب عملھ وأتى آالف اإلیرانیین لیقوموا بمھمة الدعم 
  .)١٠٠(»والتدریب لھذا الحزب

وقامت إیران بإرسال الحرس الثوري إلى لبنان للقیام بالتأسیس الفعلي لحزب اهللا، 
ان عدد الُموفدین من الحرس الثوري الجمھوري والمساعدة في تدریبھ ودعمھ، وك

شخص، كما قام الحرس الثوري الجمھوري اإلیراني بدوره في نشر عقیدتھ في  ٢٠٠٠
وادي البقاع اللبناني والمناطق التي یسیطر علیھا الحزب، وأّسسوا المستشفیات 

  .)١٠١(والمدارس والجمعیات الخیریة

، یقوم بنشر الرسائل والمنشورات )١٠٢(كما یوجد مكتب خاص بحزب اهللا في طھران
التي تعّرف بھ وبأعمالھ وبرؤاه الخاصة، كما یقوم باستقبال األوامر والقرارات التي 

  تصدر من مصادر القرار في إیران.

  .)١٠٣(»أن الولي الفقیھ ھو الذي یملك قرار الحرب أو السلم«وحزب اهللا یقّرر في كتبھ 

النافذة على الشیعة في مختلف دول العالم، » سلطتھال عالقة لموطن الولي الفقیھ ب«ألنھ 
فاإلمام الخمیني كان یدیر الدولة ویحدد التكلیف السیاسي! لعامة المسلمین الشیعة في «

  .)١٠٤(»البلدان المختلفة في معاداة االستكبار

وھذا الكالم، یفّسر لنا انقیاد الشیعة ألمر قائد الثورة الشیعیة في إیران، وارتباطھم 
یق بھ، وتنفیذھم ألجندتھ ومصالحھ، خصوصًا من المنظمات والحركات التي تتبع الوث

  الجمھوریة اإلیرانیة بشكل مباشر، مثل حزب اهللا وفروعھ، وغیره.

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

  على موقع القناة على اإلنترنت.نص كامالً م، وبإمكانك مشاهدة ال ٢٣/٧/٢٠٠٣لقاء مع صبحي الطفيلي في قناة الجزيرة  )١٠٠(

  .١٩٢، ص ١٣٩كينيث كاتزمان، ص  الحرس الثوري اإليراني، )١٠١(

  .٣٣٠دي، د.مسعود أسد اللهي، ص وأيضاً: اإلسالميون في مجتمع تعد   

  .٣٦دي، د.مسعود أسد اللهي، ص اإلسالميون في مجتمع تعد )١٠٢(

  .٧٢، ص - مين العام لحزب اهللانائب األ -كتاب: حزب اهللا، لنعيم قاسم  )١٠٣(

  .٧٥المصدر السابق، ص  )١٠٤(
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مخادعة أھل السنة وإغترار بعض  - الفصل الرابع عشر :
  المسلمین وانخداعھم في الشیعة

  

قبیح خسر اهللا (حسن أھل السُّنة بالتقیة ، ولذلك استطاع  ونحزب اهللا یعاملالشیعة و
عن طریق خطاباتھ المنمقة التي تحمل في طیاتھا عبارات (فلسطین) وتحریر نصر اهللا) 

(المسجد األقصى) أن یخدع السامعین حتى یظن السامع لتلك الخطابات أنھم سائرون 
لك انخدعت بھم بعض القیادات لتحریر بالد المسلمین من ید العدو الصھیوني، وبسبب ذ

الفلسطینیة في حركة (حماس) و(الجھاد اإلسالمي)، ولكن ھذا الحزب اللبناني اإلیراني 
الوالء ال یقبل ألحد أن یدخل معھ تحت ھذه الدعایات إال بعد أن یقدم لھ التنازالت مثل 

من أھل  الثناء على الخمیني أو على النظام اإلیراني حتى یستطیع أولئك المخدوعون
السُّنة الحصول على بعض الفوائد الظاھرة لھم من حزب اهللا اللبناني، أما في بقیة الدول 
اإلسالمیة فال یوالي حزب اهللا اللبناني إال الروافض من أبناء جلدتھم الذین یعیشون في 

إیران والعراق وبقیة دول الخلیج، وبعض السذج من أھل السُّنة ممن جھلوا تاریخ 
  عقیدتھم في أھل السُّنة، نسأل اهللا أن یصلح أحوال المسلمین.الرافضة و

  حزب اهللا من أشد طوائف الشیعة اإلمامیة ممارسة للتقیة مع أھل السُّنة.و

:  ٢٤٠لمؤلفھ كاظم المصباح ص » اإلمام المھدي ومفھوم االنتظار«جاء في كتاب 
تسع لھ المجال، ولیس فالعامل بالتقیة مجاھد علوي، لكنھ یجاھد بیقظة وحذر وبما ی«

، ولیست قاعدًا متخاذًال، وتاركًا لواجباتھ ومسؤولیاتھ كما یتصور السذج من المؤمنین
التقیة عمًال سریًا محضًا تجعل من الشیعة حزبًا أو جمعیة سیاسیة سریة معارضة تعمل 

وبصورة علنیة تتناسب مع الظروف  وإنما ھي أسلوب للعمل بطریقة حزب اهللابالخفاء، 
  ».لسیاسیة سعة وضیقًا..ا

ولكن ربما یلجأ الخطیب والمبلغ الرسالي أحیانًا إلى « : إلى قولھ في الصفحة التالیة
تبطین الكالم وترك الصراحة وعدم وضع النقاط على الحروف كما یفعل في الظروف 

  ».الطبیعیة إذا احتمل ترتب ضرر على ذلك

شھادتھ بأن حزب اهللا یطبق التقیة في  الذي یتأمل كالم المؤلف الشیعي ھذا یجد :قولن
خطاباتھ (وشھد شاھٌد من أھلھا) وكم كنا نقول: ال تصدقوا حزب اهللا وال تصدقوا 
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خطابات زعیمھ حسن نصر اهللا، ألن دین الرافضة دین باطني، فقد یقول الشیعي كالمًا 
غ في في الظاھر كما اعترف شیخھم (كاظم المصباح) ولكنھ یقصد شیئًا آخر أو یراو

عباراتھ كما یفعل حسن نصر اهللا أو حتى یترك الدخول في بعض األمور (تقیة) حتى ال 
یفتح على نفسھ وحزبھ بابًا من أبواب الطعن، وال تستغربوا فإن دین اإلمامیة یجیز 

للرافضي الكذب من باب التقیة بل یجیز لھ الحلف باهللا كاذبًا إذا كان على وجھ التقیة؛ 
إذا حلف «عن سماعھ عن أبي عبداهللا قال:  )١٠٥(»وسائل الشیعة« فقد جاء في كتاب

، ولقد صدق اإلمام الشافعي رحمھ اهللا »الرجل تقیة لم یضره إذا ھو أكره واضطر إلیھ
  ».لم أر أحدًا أشھد بالزور من الرافضة«في وصف الرافضة عندما قال: 

  : أكاذیبھ؟ بحزب اهللا اللبناني وصدقوا لماذا انخدع كثیر من أھل السُّنة
  أعتقد أن انخداع أھل السُّنة بحزب اهللا یعود إلى أمور كثیرة من أبرزھا:

جھل كثیر من أھل السُّنة بعقیدة الرافضة التي تغلو في األئمة، وتقول بتحریف  -١
القرآن، وتكّفر كبار الصحابة وأمھات المؤمنین وتكفِّر جمیع الطوائف اإلسالمیة إال 

  .)١٠٦(ني عشریة وھي الطائفة الناجیة وما سواھا في النارالشیعة اإلمامیة االث

التقیة؛ فحزب اهللا یجید التقیة والعمل بھا بصورة ممتازة، وتعریف التقیة عند  -٢
كتمان الحق وستر االعتقاد فیھ، ومكاتمة «الرافضة كما عرَّفھا شیخھم المفید بقولھ: 

  ».والدنیاالمخالفین، وترك مظاھرتھم بما یعقب ضررًا في الدین 

التقیة «وقال محمد العاملي المعروف عند الرافضة بالشھید األول في تعریف التقیة: 
  .)١٠٧(»مجاملة الناس بما یعرفون، وترك ما ینكرون حذرًا من غوائلھم

إّن التقیة من أھم العوامل التي جعلت كثیرًا من أھل السُّنة یصدِّق تلك العبارات التي 
طاباتھ المتلفزة في أنھ سیحرر األقصى، وال یأتي خطاب إال یطلقھا حسن نصر اهللا في خ

  ویذكر فلسطین والیھود مما جعل أولئك یصدقون ما یقول!!

اإلعالم، فإن لھ دورًا كبیرًا في نقل األحداث وتصویر الحزب بالصورة الرائعة؛  -٣
ونھارًا،  كیف ال! وھم یمتلكون قناة المنار الفضائیة التي تلّمع في الحزب ورئیسھ لیًال

                                                           
  .١٦/١٣٦للحر العاملي  )١٠٥(

  لعبداهللا الموصلي أثابه اهللا، ففيه الكفاية بإذن اهللا تعالى.» حتى ال ننخدع«للمزيد راجع كتاب  )١٠٦(

  لمهدي العطار. ١٦ص » التقية منهج إسالمي واع«انظر كتاب  )١٠٧(
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حتى صار حزب اهللا عند عوام الناس ھو الحزب المجاھد في سبیل اهللا الذي جاء فقط من 
أجل طرد المحتل وتحریر بالد المسلمین من الیھود، وصوَّر نفسھ بصورة غیر صورتھ 

  الحقیقیة التي ھي تصدیر الثورة اإلیرانیة الخمینیة إلى لبنان والعالم اإلسالمي.

  ة الشیعة وفي سبیل من ؟ :من یحارب الرافض

حزب اهللا حریص على القتال في أرض لبنان فقط، وھو ال یتجاوز الحدود اللبنانیة ولن 
یتجاوزھا، یوالي كل لبناني مھما كانت عقیدتھ (نصراني ماروني أو درزي أو أي عقیدة 

كانت) بشرط أن یكون ذلك الشخص موافقًا للحزب في توجھاتھ، ومن كانت ھذه 
فال یعتبر عملھ عمًال إسالمیًا جھادیًا وال یعتبر قتالھ من أجل إعالء كلمة اهللا،  توجھاتھ

فقال: یا رسول اهللا، الرجل  rقال: جاء رجل إلى النبي  tفعن أبي موسى األشعري 
یقاتل للمغنم، والرجل یقاتل للذكر، والرجل یقاتل لُیرى مكانھ، فمن في سبیل اهللا؟ قال: 

  .)١٠٨(»اهللا ھي العلیا فھو في سبیل اهللامن قاتل لتكون كلمة «

من قاتل لتكون كلمة اهللا ھي «قال ابن حجر العسقالني رحمھ اهللا في شرحھ للحدیث: 
  .)١٠٩(قال: المراد بكلمة اهللا ھي دعوة اهللا إلى اإلسالم »العلیا فھو في سبیل اهللا

فقط، ولتكون  والدعوة التي یقاتل من أجلھا حزب اهللا ھي إلى الحدود اللبنانیة :نقول
عقیدة الرفض ھي األعلى (فھي ال تقاتل من أجل األرض فحسب، بل للتمكین لعقیدة 

التشّیع والعمل على مّد نفوذه). وإذا كان الحزب یعتبر عملھ جھادًا في سبیل اهللا فلماذا لم 
یتحرك عندما قتل أحمد یاسین وعبدالعزیز الرنتیسي رحمھما اهللا ولم یقصف الیھود ولو 

  وخ واحد!!بصار

ألیس الدفاع عن أرض فلسطین المحتلة أولى القبلتین َأولى من القتال في لبنان من أجل 
  تحقیق األطماع واألھداف السیاسیة اإلیرانیة السوریة؟!

وھا ھو أمین عام الحزب حسن نصر اهللا، یعترف أن قتالھ للیھود لیس من منطلق 
یومًا، وبعد  ٣٤لبنان والتي دامت  (عقدي)، فبعد أن انتھت الحرب اإلسرائیلیة على

تدمیر البنیة التحتیة للبنان بسبب مسرحیة أسر الجندیین اإلسرائیلیین، قال أمین عام 
                                                           

؛ ومسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة ٢٨١٠الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، برقم  أخرجه البخاري، كتاب )١٠٨(
  .١٩٠٤اهللا هي العليا، برقم 

  ).٦/٣٤(ر العسقالني رحمه اهللا البن حج» فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري«انظر كتاب  )١٠٩(
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مع قناة  ٢٧/٧/٢٠٠٦حزب اهللا (حسن نصر اهللا) في مقابلة تلفزیونیة بثَّت یوم األحد 
New TV :اللبنانیة، قال  

یلیین كانت ستقود إلى الدمار الذي لحق إنھ لو علم بأن عملیة أسر الجندیین اإلسرائ«
أن تؤدي عملیة  % ١، وأوضح أن القیادة في الحزب لم تتوقع ولو بلبنان لما أمر بھا

ألن عدوانًا بھذا الحجم لم یحصل في تاریخ «األسر إلى ھجوم عسكري بھذه السعة، 
. )١١٠(»وأكد أن حزب اهللا ال ینوي شن جولة ثانیة من الحرب مع إسرائیل». الحروب

فكشف عن نفسھ بھذا التصریح، وأّنھ منھزٌم ولیس منتصرًا، فھو بھذا یصفع صفعًة 
  .قویة قفا كل من صفق لھ وُأعجب بھ

إّن ھذا ھو منھج المذھب الشیعي؛ العمل فیما یخّص مصلحتھ الذاتیة، دون ما یخّص 
صلحتھ، مصالح األّمة اإلسالمیة، بل یعمل على نسف ھذه المصالح إن كانت تضّر بم

إنني الحظت أن األداء الشیعي، سواء في إیران أو «ولذلك فقد قال د.علي عبدالباقي: 
العراق أو أفغانستان أو غیرھا، كان أداًء طائفیًا، ال ینطلق من منطلقات خدمة األمة 

ومصالحھا، وإنما ینطلق من مصالح ذاتیة طائفیة ضّیقة، حتى وإن كانت تتعارض مع 
  .)١١١(»مصالح األمة

  : ھل یرى حزب اهللا الجھاد في سبیل اهللا؟

وھل كان حزب اهللا یسعى أو یطمح إلى تحریر أي أرض إسالمیة كفلسطین أو غیرھا 
  من البلدان اإلسالمیة المحتلة؟

الجھاد معطل عند الشیعة اإلمامیة االثني عشریة حتى یخرج مھدیھم من غیبتھ الكبرى 
كل رایة ترفع قبل رایة «بأنَّ  -حت روایاتھم كما صّر -التي یعتقدون بھا، ألنھم یرون 

، ویحكم )١١٣(یصالح الیھود والنصارى )١١٢(»فصاحبھا طاغوت -أي المھدي  -اإلمام 
                                                           

  م. ٢٨/٨/٢٠٠٦تاريخ  - ١٠١٣٥عدد  -لشرق األوسط وانظر أيضاً هذا التصريح في جريدة ا )١١٠(

هزيمة بنـي صـهيون؟   د.علي عبدالباقي، من مقاٍل له منشور في موقع مفكرة اإلسالم، بعنوان: هل تكون حرب العصابات أملنا في  )١١١(
  م. ٢١/٨/٢٠٠٦

  .٧٠كتاب الغيبة للنعماني، ص  )١١٢(

  لح اليهود والنصارى، وال يحرر بيت المقدس من اليهود الغاصبين!؟هنا يبرز سؤال! لماذا إذا خرج مهدي الشيعة يصا )١١٣(
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، ویھدم الكعبة، ویقاتل أھل السُّنة ألنھم ھم أعداء -أي حكم الیھود  -بحكم آل داود 
عنھما ویصلبھم  الشیعة اإلمامیة كما تقول روایاتھم، ویخرج أبا بكر وعمر رضي اهللا

  .)١١٤(ثم یحرقھم

وبما أن «نائب األمین العام لحزب اهللا عن ھذه المسألة فقال:  )١١٥(وقد أجاب نعیم قاسم
الجھاد العسكري الذي یتمثل بقتال العدو یرتبط بأبحاث ھذا الكتاب مباشرة فسنركز 

  بحثنا علیھ.

  یقسم الفقھاء الجھاد إلى قسمین:

یبدأ المسلمون مواجھة اآلخرین والدخول إلى أراضیھم وھو أن  :الجھاد االبتدائي -١
أو  rالعتبارات لیس لھا عالقة باسترداد أرض أو التصدي لعدوان، فھذا مرتبط بالنبي 

اإلمام المعصوم وال یعتبر مطروحًا في زماننا مع غیاب اإلمام المھدي الغائب والمنتظر 
  (عج).

ن األرض والشعب وعن أنفسھم عندما وھو أن یدافع المسلمون ع :الجھاد الدفاعي -٢
  ».یتعرضون العتداء أو احتالل، وھذا مشروع بل واجب

لكن قرار الجھاد مرتبط بالولي الفقیھ، الذي یشخص الحالة التي : «٥١ثم قال في ص 
ینطبق علیھا عنوان الجھاد الدفاعي، والذي یحدد قواعد المواجھة وضوابطھا، فمسؤولیة 

زج المقاتلین في أي معركة من دون االستناد إلى ما ینسجم مع  الدماء عظیمة وال یمكن
  ».وجوب الجھاد فیھا وما یحقق أھدافھا

العبارات التي یطلقھا الحزب وزعیمھ حسن نصر اهللا في خطاباتھ المتلفزة والتي  قول:ن
یا أقصى یؤكد فیھا رغبة حزب اهللا اللبناني في تحریر األقصى من الیھود مثل (

) كلھا عبارات (جوفاء) ال أصل لھا، ولیس أدلَّ زحفًا زحفًا نحو القدس() أو قادمون
على ذلك من قول حسن نصر اهللا مخاطبًا الفلسطینیین في إحدى مقابالتھ عندما سئل عن 

  »!.إذا احتجتم إلینا فنحن معكم وكفى«موقفھ من أھل فلسطین، فقال: 

  أي مھدي الشیعة الغائب).ألن عقیدة اإلمامیة ھي: ال جھاد حتى یخرج المھدي (
                                                           

  للنعماني.» الغيبة«راجع كتاب  )١١٤(

  .٥٠.. التجربة.. المستقبل) ص في كتابه (حزب اهللا.. المنهج )١١٥(
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وانظر أیھا المسلم حتى الجھاد الدفاعي عندھم مرتبط بالولي الفقیھ، فأفراد حزب اهللا ال 
یتخذون أي أمر وال یفعلون أي فعل حتى یأذن لھم الولي الفقیھ (الخامنئي) بجواز ھذا 

فعل یجاھدون العمل..! ثم تأمل الروایة اآلتیة، وبعدھا ستعلم من ھم الرافضة وھل ھم بال
  في سبیل اهللا؟

ما خرج وال «قال:  u، عن أبي عبداهللا  ١٦ففي الصحیفة السجادیة الكاملة ص 
یخرج منا أھل البیت إلى قیام قائمنا أحد لیدفع ظلمًا أو ینعش حقًا إال اصطلتھ البلیة 

  ».وكان قیامھ زیادة في مكروھنا وشیعتنا

اه في (بنت جبیل) عقب االنسحاب وقد أشار حسن نصر اهللا في الخطاب الذي ألق
ألف جنوبي، أشار حسن نصر اهللا إلى أن  ١٠٠م والذي حضره  ٢٠٠٠اإلسرائیلي عام 

  !)١١٦(الحزب لن یشارك في أي عمل عسكري ضّد إسرائیل لھدف تحریر القدس

سابقًا والرئیس الحالة  ولذلك یقول األمین العام لمجلس األمن القومي حسن روحاني
ي حال انسحاب إسرائیل من مزارع شبعا في جنوب لبنان، لن یكون إنھ ف :ألیران

  .عملیات المقاومة» حزب اهللا«ھناك مبّرر لمواصلة 

  .)١١٧(»ألن حزب اهللا مقاومة تقتصر على األراضي اللبنانیة«وعلل ذلك بقولھ: 

  أین فلسطین التي سیحّررھا حزب اهللا من الیھود الغاصبین! والسؤال:

عي ال یشمل أّي مشروٍع جھادي یحمل فكرة المقاومة والدفاع عن إذن.. فالمذھب الشی
  األراضي المحتّلة، وقد صّرح بذلك الرئیس اإلیراني: محمود أحمدي نجاد حیث قال:

  !!)١١٨(»إیران ال تمّثل تھدیدًا للدول األجنبیة، وال حتى للنظام الصھیوني«

  : ھل ھناك اتفاقیات سریة موقعة بین حزب اهللا وإسرائیل؟

                                                           
  .٢١٤عن: حزب اهللا رؤية مغايرة م، نقالً  ٢٧/٥/٢٠٠٠، ٨٦٣٠جريدة األنباء، عدد  )١١٦(

  م. ١٨/١/٢٠٠٤اللندنية، بتاريخ ن روحاني في مقابلة له في جريدة الحياة تصريحات أدلى بها حس )١١٧(

م، وكذلك وكاالت  ٢٩/٨/٢٠٠٦بتاريخ  ١٠١٣٦، والعدد ٢٧/٨/٢٠٠٦تاريخ  ١٠١٣٤العدد رقم  -انظر: جريدة الشرق األوسط  )١١٨(
  نباء العالمية في نفس التاريخ.األ
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إن العالقة بین إسرائیل والسكان اللبنانیین «یقول ضابط إسرائیلي من المخابرات: 
الشیعة غیر مشروطة بوجود المنطقة األمنیة، ولذلك قامت إسرائیل برعایة العناصر 

الشیعیة وخلقت معھم نوعًا من التفاھم للقضاء على التواجد الفلسطیني والذي ھو امتداد 
  .)١١٩(»س والجھادللدعم الداخلي لحركتي حما

وھذا یؤكد على االتفاقیات السریة التي وقعت بین حزب اهللا اللبناني وإسرائیل كما 
  فقال: )١٢٠(اعترف بذلك األمین العام السابق لحزب اهللا صبحي الطفیلي

  .)١٢١(»إن حزب اهللا ھو حرس حدود إلسرائیل«

  وقال أیضًا صبحي الطفیلي:

م،  ١٩٩٣في السیاسة اإلیرانیة.. بتفاھم تموز  مع بدایة التسعینات بدأت مالمح التغییر
، والذي تم االعتراف فیھ وبحضور وزیر خارجیة إیران  م١٩٩٦ثم بتفاھم نیسان 

آنذاك، بأمن العدو الیھودي في فلسطین.. ومن ذلك الحین بدأ العدو الصھیوني یسعى 
لمقاومة أن إلى االنسحاب من لبنان على ضوء ھذا التفاھم، ألن التفاھم یفرض على ا

  تقف، تصل إلى الحدود وتقف.

 -ة لتفاھم نیسان ھو أن المقاومة تحولت من: مقاومة جأرید أن أقول: إن النتی ثم قال:
  .)١٢٣(إلى حرس حدود - )١٢٢(ھذه حقیقة

ولذلك فإسرائیل تحرص على النفوذ الشیعي في جنوب لبنان لیكون حامیًا لھا ممن یرید 
  الشمالیة لھا.الھجوم على إسرائیل من الحدود 

                                                           
  .٨/٩/١٩٩٧فة معاريف اليهودية صحي )١١٩(

الطفيلي كان األمين العام السابق لحزب اهللا، وانفصل عنهم بعدما رأى أن الحزب انصرف من أهدافه المعلنة في المقاومة إلى صبحي  )١٢٠(
ذهاب إلسـرائيل  خدمة المصالح السورية واإليرانية، بل وأصبح حامياً وحارساً لحدود إسرائيل الشمالية، ويمنع أي مجاهد أو فدائي يريد ال

  عبر تلك الحدود.

) ، وكذلك لقاءه التلفزيوني ٩٠٦٧م العدد ( ٢٥/٩/٢٠٠٣هـ ، الموافق:  ١٤٢٤رجب  ٢٩انظر: صحيفة الشرق األوسط في تاريخ  )١٢١(
   .٢٠٠٣أواخر عام » بالرقيب«ضمن برنامج  new tvفي قناة 

  الكالم ال زال لصبحي الطفيلي. )١٢٢(

  م. ٢٠٠٣أواخر عام  -» رقيب بال«ضمن برنامج  new tvلقاؤه التلفزيوني في قناة  )١٢٣(
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  :٢٣/٥/١٩٨٥وقد جاء في صحیفة (الجروزالیم بوست) في عددھا الصادر بتاریخ 

إنھ ال ینبغي تجاھل تالقي مصالح إسرائیل التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في «
الحفاظ على منطقة جنوب لبنان، وجعلھا منطقة خالیة من أي ھجمات ضّد إسرائیل.. إن 

  .)١٢٤(»إسرائیل إلى (أمل) بھذه المھّمة الوقت حان ألن تعھد

  ویؤّكد ھذا األمر توفیق المدیني فیقول:

حركة (أمل) التزمت من جانبھا بمنع رجال المنظمات الفلسطینیة من التسلل إلى «
مناطق الجنوب للقیام بعملیات مسلحة ضد الجیش اإلسرائیلي وضد مستوطنات الجلیل 

  .)١٢٥(»في شمال فلسطین المحتّلة

  ّكد ھذا األمر األمین العام السابق لحزب اهللا: صبحي الطفیلي، حیث یقول:وقد أ

، -یعني من كون حزب اهللا أصبح حامیًا لحدود إسرائیل كما سبق  -من أراد أن یتثّبت «
فباستطاعتھ أن یأخذ سالحًا ویتوّجھ إلى الحدود، ویحاول أن یقوم بعملیة ضّد العدو 

  ال المسلحون ھناك!الصھیوني، لنرى كیف یتصّرف الرج

ألن كثیرین ذھبوا إلى ھناك، واآلن ھم موجودون في السجون!، ُاعتقلوا على ید ھؤالء 
  .)١٢٦(»(التابعین للحزب) المسلحین

فإسرائیل لم تكن تسعى إلى القضاء على حزب اهللا وتدمیره، لیس لقدراتھ وقوتھ، «
في بعض األحیان، إال  ولكن ألنھ حزٌب منضبط، على الرغم من االنزعاج الذي یسّببھ

أن زوال حزب اهللا من جنوب إسرائیل كفیٌل بصعود مقاومة سّنیة بدیلة، وھو أمٌر ال 
. ومن أجمل ما قیل: أن من مصلحة إسرائیل بقاء حزب اهللا، ومن تقبلھ إسرائیل

  مصلحة حزب اهللا بقاء إسرائیل.

إال أّنھ یبقى  - وإن كان مزعجًا للمشروع الصھیوني األمریكي -فالمشروع الشیعي 
مشروعًا منضبطًا ال یرفض التعاون والتفاوض، بل قد یبادر إلى التعاون، مثلما حدث 

                                                           
  .١٦٢ص » المخيمات الفلسطينيةأمل و«نقالً عن كتاب  )١٢٤(

  .٨٣ص » هللا في حلبة المجابهاتأمل وحزب ا«كتاب  )١٢٥(

  .٢٠٠٣أواخر عام » بال رقيب«مج ضمن برنا new tvلقاء تلفزيوني مع صبحي الطفيلي في قناة  )١٢٦(
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من إیران في أفغانستان والعراق، ومثلما حدث من حزب اهللا قدیمًا عندما عمل على 
  إحباط ھجمات المقاومة من جنوب لبنان.

قبل التفاوض أو المساومة، أما المشروع السنيَّ للمقاومة، فھو مشروع مزعٌج وال ی
والوقائع على ذلك كثیرة، بدءًا من طالبان في أفغانستان وانتھاًء بالمقاومة الفلسطینیة، 

  .)١٢٧(»ومرورًا بالمقاومة العراقیة

  :)١٢٨(مقال بعنوان (والء الشیعة لمن) یقول» الراصد«وجاء في مجّلة 

یعة كافة، یقول نائب األمین نشأ حزب اهللا في إیران بتأثیر والیة الخمیني على الش -١
كان ھناك مجموعة من المؤمنین... تفتحت أذھانھم على «العام لحزب اهللا نعیم قاسم: 

قاعدة عملیة تركز على مسألة الولي الفقیھ واالنقیاد لھ كقائد لألمة اإلسالمیة جمعاء، ال 
ن تسعة یفصل بین مجموعاتھا وبلدانھا أي فاصل... وذھبت ھذه المجموعة المؤلفة م

أشخاص إلى إیران ولقاء اإلمام الخمیني (قدس) وعرضت علیھ وجھة نظرھا في 
  .)١٢٩(»تأسیس وتكوین الحزب اللبناني، فأید ھذا األمر وبارك ھذه الخطوات

(نقًال عن حزب اهللا، د. غسان عزي  ١٤/٨/١٩٩٥بتاریخ » الشراع«ذكرت مجلة  -٢
  !) وجود عضوین إیرانیین في قیادة حزب اهللا٣٤ص 

كیف یستقیم أن یكون حسن نصر اهللا (وھو زعیم حزب لبناني وأحد زعماء الطائفة  -٣
الشیعیة في لبنان) وكیًال لمرشد إیران األعلى علي خامنئي، وقد نشرت لھ عدة صور 
  یقبل فیھا ید خامنئي، بالرغم من وجود مرجعیات لبنانیة مثل محمد حسین فضل اهللا!!

ما یبدو في األفق اآلن فلمن سیكون والء نصر اهللا ومن فلو تنازع لبنان مع إیران ك
  ورائھ الحزب والطائفة؟

                                                           
م، وانظر أيضاً: مقال  ١٧/٨/٢٠٠٦بعنوان: الوعد الصادق ينتهي بوهمٍ كاذب، بتاريخ: من مقال لوليد نور في موقع مفكرة اإلسالم،  )١٢٧(

  م. ٢٦/٨/٢٠٠٦حات الخالية ــــ ربيع الحافظ في مفكرة اإلسالم، بعنوان: حزب اهللا والمسا

الجزء الذي يتحـدث عـن   تباس هـ، دراسة مميزة بعنوان: والء الشيعة لمن؟، قمنا باق ١٤٢٧، ربيع الثاني ٣٤مجلة الراصد، العدد  )١٢٨(
   حزب اهللا.

  http://www.alrased.netوبإمكانك مراجعة المقال كامالً على موقع المجلة:    

  .٤٢٥مين مصطفى، دار الهادي ص كتاب المقاومة في لبنان،أ )١٢٩(
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لقد سبق في تاریخ (أمل) وحزب اهللا التحاكم إلى القیادة اإلیرانیة عند االختالف فیما  -٤
  .)١٣٠(بینھم

أنھا جزء ال یتجزأ من  ١٩٨٢أعلنت حركة (أمل) في المؤتمر الرابع في آذار  -٥
  .)١٣١(في إیرانالثورة اإلسالمیة 

وبسبب تبعیة حزب اهللا لوالیة الفقیھ، یقرر الباحث اإلیراني د. مسعود أسد اللھي في  -٦
بما أن حاكمیة الخمیني «ما یلي:  ٣٢١ص » اإلسالمیون في مجتمع تعددي«كتابھ 

كولي فقیھ ال تنحصر بأرض أو حدود معینة فإن أي حدود مصطنعة وغیر طبیعیة تمنع 
تعدُّ غیر شرعیة. لذا فإن حزب اهللا في لبنان یعمل كفرع من فروع  عمل ھذه الوالیة،

حزب اهللا الواسعة االنتشار... اآلراء المذكورة آنفًا توضح أن حزب اهللا كان مستعدًا 
  ».إلنجاز أي مھمة یأمر بھا الولي الفقیھ

  : اإلسالمیة عامة ؟في الدول ما ھو موقف حزب اهللا من الحكومات 
  :)١٣٢(غیبة) لمحمد النعمانيجاء في كتاب (ال

كل رایة ترفع قبل قیام «أنھ قال:  uعن مالك بن أعین الجھني، عن أبي جعفر الباقر 
 )١٣٣(»بحار األنوار«وھناك روایة أخرى في كتاب  ».صاحبھا طاغوت uالقائم 
فبیعتھ كفر ونفاق  u یا مفضل كل بیعة قبل ظھور القائم: «u عن الصادق تقول:

  ».المبایع لھا والمبایع لھ وخدیعة، لعن اهللا

فحزب اهللا ال یرى السمع والطاعة ألي حكومة كانت إال أن تكون حكومة شیعیة اثني 
  عشریة، أما غیرھا من الحكومات فال سمع لھا وال طاعة إال من باب التقیة فقط.

                                                           
  .١١٩زب اهللا، وضاح شرارة، ص دولة ح )١٣٠(

  المصدر السابق. )١٣١(

  .٧٢ص  )١٣٢(

  ).٥٣/٨للمجلسي ( )١٣٣(
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رسالتھ إلى أصحابھ  u عن أبي عبداهللا في )١٣٤(»وسائل الشیعة«فقد جاء في كتاب 
، دینوا )١٣٥(یكم بمجاملة أھل الباطل، تحّملوا الضیم منھم، وإّیاكم ومماظتھموعل«قال: 

فیما بینكم وبینھم إذا أنتم جالستموھم وخالطتموھم ونازعتموھم الكالم، فإنھ ال بد لكم من 
مجالستھم ومخالطتھم ومنازعتھم الكالم بالتقیة التي أمركم اهللا أن تأخذوا بھا فیما بینكم 

  ».وبینھم

، باب: وجوب عشرة العاّمة بالتقّیة، وعن أبي بصیر قال: قال )١٣٦(لحر العامليوذكر ا
  ».خالطوھم بالبّرانیة، وخالفوھم بالجوانیة، إذا كانت األمارة صبیانیة« أبو جعفر:

، باب: وجوب طاعة السلطان تقیة، وذكَر عّدة أحادیث تدل )١٣٧(وفي المصدر نفسھ أیضًا
  .التعامل معھم بخالف ما یبطنونعلى وجوب التقّیة مع السالطین و

ولذلك فالمرجع الشیعي الشھیر محمد حسین فضل اهللا یقول في جواٍب لھ عن أحد 
لم یكن ھؤالء الذین حكموا العالم اإلسالمي في الماضي یحكمون  : األسئلة الموّجھة إلیھ

وحّرًا  باسم اإلسالم، فنحن ال نعتقد على سبیل المثال أّن الحكم العثماني كان عادًال
  .)١٣٨(وإسالمّیًا

مما ال شك فیھ أن إیران ھي الغائب الحاضر في األحداث وقد لعبت دورًا مھمًا في و
أحداث المنطقة مؤخرًا وال سیما في الملفین األفغاني والعراقي قبل الحرب وبعدھا، بل 
 كانت المنسق األول مع األمریكان في مخطط احتالل أفغانستان والعراق ولم تأُل جھدًا
في تقدیم كل ما تستطیع لتحقیق ذلك، والغایة واحدة من سقوط الدولتین؛ وھي: تحقیق 

مكاسب عنصریة وطائفیة في كلتا الدولتین، وھذا أمر یعرفھ األمریكیون أنفسھم من أنھ 

                                                           
  .)١١/٤٦٢لعاملي (للحر ا )١٣٤(

أصـول الكـافي    المماظة: شقة الخلق وفظاظته، ومظظته: لمته، وماظظته مماظة ومماظاً: شاورته ونازعته والخصم الزمته. راجع: )١٣٥(
  .)٢/١٠٩للكليني (

  .)٤٧١ -١١/٤٧٠صدر نفسه (في الم )١٣٦(

)١١/٤٧١( )١٣٧.(  

  .٤٥، ص ٩٥٣مجلة المجتمع، عدد أحمد خضر،  -م والكونجرس األمريكي قراءة في فكر زعيم دين لبناني، ضمن حلقات: اإلسال )١٣٨(
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لوال إیران لم یمكن تحقیق اإلنجاز السریع في إسقاط طالبان، كما ُعّبر عن ذلك بمقولة: 
  ».فرس ما سقطت كابل وال بغدادلوالك یا أخا ال«

نعم لقد كسبت إیران مقابل خدماتھا للقوات األمریكیة في العراق، وحصلت على نفوذ 
لذلك كانت من شیعي كبیر في مجلس الحكم، الذي تم تعیینھ من قبل سلطات االحتالل، (

 )،أوائل الدول التي اعترفت بمجلس الحكم على الرغم من فقدانھ للشرعیة المطلوبة
وتّم تحیید منظمة (مجاھدي خلق) المعارضة وتغییبھا عن ساحة األحداث، وكذلك اللین 

األمریكي في تعاملھ ولو في المرحلة الراھنة مع الملف النووي، ومحاولة ترتیب 
األوراق من خالل لقاءات سریة بین اإلیرانیین واألمریكیین لعودة االنسجام بینھما، 

على الحیاد في الحرب على العراق غیر صحیح، ألن  والقول بأن إیران كان موقفھا
جمیع المؤشرات تدل على أن اإلیرانیین كانوا في غایة الرضى لغزو العراق لتحقیق 
مكاسبھم العنصریة والطائفیة من خالل إسقاط النظام العراقي، على الرغم من تواجد 

  تقبًال.على حدودھا مس» الشیطان األكبر«القوات األمریكیة أو ما تسمیھ 

  مسؤولیة نشر التشیع في العالم : تحمل حزب اهللا
التي ھي منبٌر لنشر التشیُّع  -» المنار«لقد استطاع حزب اهللا اللبناني عن طریق قناة 

استطاع الحزب نشر معتقد اإلمامیة بین أھل السُّنة في العالم اإلسالمي،  -المبطن بالتقیة 
ھل السُّنة (تقیة)، بل ال یتكلمون إال عن فال ُیظھرون أي أمر یخدش مشاعر طوائف أ

وحدة المسلمین وقتال الیھود المحتلین، حتى زعیمھم حسن نصر اهللا كان یتجنب الخوض 
في المسائل الخالفیة بین السُّنة والشیعة اإلمامیة، ألنھ أظھر نفسھ حامَل لواء الدفاع عن 

السُّنة وأصبحوا ینظرون  لبنان وتحریر األقصى من الیھود، فانخدع خلق كثیر من أھل
  إلى ھذا الحزب على أنھ ھو المخلِّص لھم من دولة إسرائیل كما یتوھمون!!.

فاستغلَّ حزب اهللا تلك العملیات التي ینفذھا والصواریخ التي كان یطلقھا في الدفاع عن 
نفسھ لنشر عقیدتھ، فأصبح قائدھم یترحم على الخمیني وھو الذي قتل أھل السُّنة في 

ن، ویدعو للسیر على خطاه والتأسي بمنھجھ، ویجدِّد البیعة للخامنئي المرشد للثورة إیرا
اإلیرانیة بعد وفاة الخمیني، حتى ظن كثیر من أھل السُّنة أن الخمیني والخامنئي ممن 

یناصرون الدین اإلسالمي وأھلھ، ولذلك ترى صور الخمیني والخامنئي في كل زاویة 
م الحزب بنشر كتبھم ومؤلفاتھم وطباعتھا بطباعة فاخرة من زوایا حزب اهللا، بل قا

  لتوزیعھا على المسلمین في بقاع العالم.
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حتى سمعنا عن تأثر بعض المھاجرین العرب الذین یقیمون في دول الغرب بحزب اهللا 
واعتقادھم أنھ ھو الذي یحمل لواء الدفاع عن بیضة اإلسالم وطرد المعتدین، بل أعلن 

  العیاذ باهللا بسبب جھلھ بعقیدة الرافضة الباطنیة.بعضھم ترفُّضھ و

كما كان لبنان ساحة مھمة لعمل الحركات الخمینیة وكان على « : وّضاح شرارة یقول 
لبنان أن یصطلي بنار أرادت الحركة أن تستمر إلى تحقیق أھدافھا، فھذا إبراھیم السید 

بالنسبة إلینا أن یبقى ساحة  الناطق السابق باسم حزب اهللا یقول: إن األساس في لبنان
  .)١٣٩(»وموقعًا للصراع مع (إسرائیل)، إن مصلحة اإلسالم أن یكون لبنان كذلك

وعندما خطف الحزب الجندیین اإلسرائیلیین وصدق أتباع الحزب بتلك المسرحیة وخرج 
  م، ٢٠٠٦یولیو  ١٤(حسن نصر اهللا) في یوم الجمعة بتاریخ » المنار«لنا في قناة 

اآلن فصاعدًا أنتم أردتم حربًا مفتوحة فلتكن حربًا مفتوحة. أنتم أردتم،  من« وقال:
حكومتكم أرادت تغییر قواعد اللعبة فلتتغیر إذًا قواعد اللعبة. أنتم ال تعرفون الیوم من 

تقاتلون، أنتم تقاتلون أبناء محمد وعلي والحسن والحسین وأھل بیت رسول اهللا وصحابة 
قومًا یملكون إیمانًا ال یملكھ أحد على وجھ الكرة األرضیة. وأنتم  رسول اهللا. أنتم تقاتلون

اخترتم الحرب المفتوحة مع قوم یعتزون بتاریخھم وحضارتھم وثقافتھم وأیضًا یملكون 
القدرة المادیة واإلمكانات والخبرة والعقل والھدوء والحلم والعزم والثبات والشجاعة. 

  ».اهللا األیام المقبلة بیننا وبینكم إن شاء

أما للحكام العرب، ال أرید أن أسألكم عن تاریخكم، فقط كلمة مختصرة، « وختم قائًال:
م. لم  ١٩٨٢نحن مغامرون، نحن في حزب اهللا مغامرون نعم، ولكننا مغامرون منذ عام 

نجرَّ إلى بلدنا سوى النصر والحریة والتحریر والشرف والكرامة والرأس المرفوع. ھذا 
  ».ه ھي تجربتنا، ھذه ھي مغامراتناھو تاریخنا، ھذ

وبعد أن دمر لبنان وأزھقت األنفس بسبب تلك المسرحیة التي قام بھا الحزب والتي 
أعطت الضوء األخضر للصھاینة في تدمیر لبنان، وبعد أن أثقل لبنان بملیارات 

ھـ  ٣/٨/١٤٢٧) اللبنانیة في یوم األحد New TVالدوالرات قال نصر اهللا لقناة (
، أنھ لو علم بأن عملیة أسر الجندیین اإلسرائیلیین كانت ستقود ٢٧/٨/٢٠٠٦افق المو

  إلى الدمار الذي لحق بلبنان ما أمر بھا.

                                                           
  .٣٣٦حزب اهللا) وضاح شرارة ص  كتاب: (دولة )١٣٩(
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أن تؤدي عملیة األسر  % ١وأوضح حسن نصر اهللا أن القیادة في الحزب لم تتوقع ولو 
». الحروبألن عدوانًا بھذا الحجم لم یحصل في تاریخ «إلى ھجوم عسكري بھذه السعة، 

  وأكد أن حزب اهللا ال ینوي شن جولة ثانیة من الحرب مع إسرائیل.

والمحصلة النھایة بعد انتھاء تلك المسرحیة ھي ازدیاد عدد األسرى والقتلى اللبنانیین 
  وسیطرة العدو اإلسرائیلي على جنوب لبنان ومحاصرة لبنان جوًا وبحرًا!

بسبب تلك المصائب التي جرَّھا على  فھل سیطالب اللبنانیون بمحاكمة زعیم الحزب
  لبنان؟

  ویا لیت شعري ما دور الحكومة اللبنانیة التي یصدق علیھا قول الشاعر:

  وال یستأمرون وھم شھود      ویقضى األمر حین تغیب تیم 

إذا كان أخطر قرار في الدولة؛ وھو إعالن الحرب على دولة أخرى یتم دون علمھا، وال 
  ف الحرب یتم دون مشورتھا!یؤخذ رأیھا فیھ، وإیقا

  وبأي نظم ودساتیر یكون ھذا!!؟ فمن یحكم من!؟ ومن یرأس من!؟

وما ھو الدور المناط بالحكومة اللبنانیة والذي یجب أن تفعلھ لشعبھا ومواطنیھا التي 
دمرت ممتلكاتھم وقتل أھالیھم ولحق الدمار لیشمل البنیة التحتیة للبنان وتدمیر مقوماتھ 

  االقتصادیة.

  فھل سیحاسب المتسبب أو طائفتھ؟؟

إن أخشى ما نخشاه أن یحاسب ھذا الحزب الحكومة أو أھل السنة في الجنوب أو 
  المخیمات الفلسطینیة في أي تھمة معلبة وجاھزة.

لماذا ترفض إسرائیل وأمریكا التفاوض مع حكومة حماس  وثمة سؤال یطرح نفسھ:
  ة رسمیة شرعیة!التي اختارھا الشعب بمحض إرادتھ وھي حكوم

ویتفاوضون مع حزب اهللا! الذي یمثل دولة داخل الدولة، أو عصابة مافیا تختص في 
خطف جندیین إسرائیلین لتدك إسرائیُل لبناَن ومقومات لبنان، إذا أخذنا باالعتبار أن 

(عباس الموسوي) سلف (حسن نصر اهللا) سبق وأن خطف جندیین إسرائلیین في 
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 )١٤٠(م والذي أعقبھ اجتیاح إسرائیل لألراضي لبنانیة ١٩٨٦ منتصف شھر شباط من عام
  وألحق الدمار في لبنان ومقومات لبنان.

وإننا نرى بأن خطف جندیین إسرائیلین ھو إعطاء إسرائیل مسوغ أو مبرر لتدمیر لبنان 
متى ما أردت إسرائیل ذلك، وال نستبعد أن تتكرر ھذه العملیة مرة أخرى من حسن نصر 

  غیره، إذا ترك الوضع لھذا الحزب على ما ھو علیھ. اهللا أو من

وصدق من قال بأن من مصلحة إسرائیل بقاء حزب اهللا ومن مصلحة حزب اهللا بقاء 
  إسرائیل!

لم ُیخِف قادة حزب اهللا معارضتھم للحملة األمریكیة ولنظام « یقول دانییل سوبلمان:و
. ولم یعُل صوتھم إال عندما صدام حسین، ولكنھم حافظوا على صمتھم بشكل شبھ كامل.

أعلنوا بأنھم لم یرسلوا أیة مساعدات إلى العراق لطرد الغازین، وعندما ذكر من بغداد أن 
العراقیة سارع التنظیم  -ستة مجاھدین من حزب اهللا تم اعتقالھم على الحدود السوریة 

  .)١٤١(»لإلعالن عن رفض رسمي

بمنزل آیة اهللا العظمى علي السیستاني في كما أعلنت المراجع الشیعیة في اجتماع عقدوه 
. بل ذكرت صحیفة )١٤٢(النجف معارضتھم القتال ضد الوجود األمریكي في العراق

مقاتًال  ٩٠الوطن الكویتیة أن حزب اهللا اللبناني أقام قواعدًا لھ في العراق، وأرسل لھا 
اللوجستي  ، وذلك بھدف إیجاد الدعم)١٤٣(تسّللوا للعراق عن طریق األراضي السوریة

ونقل الخبرات للملیشیات الشیعیة من أمثال فیلق بدر، وجیش المھدي في كیفیة توطین 
  .)١٤٤(النفوذ الشیعي والسیطرة على مختلف المناطق وسحق الوجود السني وتصفیتھ

                                                           
للشيخ محمد علي خـانون،  السيرة الذاتية لسيد شهداء المقاومة اإلسالمية السيد عباس الموسوي. تقديم/حسن نصر اهللا،  -أمير القاقلة  )١٤٠(

  .١٠١ص 

  .في الصفحة األخيرة من الكتاب »جديدة للعبة: إسرائيل وحزب اهللا بعد االنسحاب من لبنانقواعد «كتاب  )١٤١(

  م. ٢٩/٨/٢٠٠٤كويتية في تاريخ صحيفة الوطن ال )١٤٢(

  م نقالً عن صحيفة ستاندرت. ٢٩/١١/٢٠٠٣جريدة الوطن الكويتية  )١٤٣(

نشاهد العالقات الوطيدة والمتينة بين القـوات الصـليبية األمريكيـة     نسمع ونشاهد شيعة لبنان يسبون ويلعنون أمريكا وإسرائيل، بينما )١٤٤(
المحتلّة للعراق وعلماء الشيعة!، وكيف أصبح عوام شيعة العراق خدم وجنود للقوات المحتلّة. انظر الصور المرفقة في هـذا الكتـاب،   

  بين التعاون الشيعي األمريكي!والتي ت
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قیادیًا في جیش المھدي الشیعي  ٣٥م، تم إرسال  ٢٠٠٦وفي شھر أكتوبر من عام 
نان بناًء على دعوة رسمیة منھ، وذلك بھدف التعاون العراقي، إلى حزب اهللا في لب

العسكري وتطویر التدریب العسكري لھؤالء وإعطائھم صورة كاملة لكیفیة مقاتلة 
  !)١٤٥(الجماعات السنیة التي یرون أنھا ُتعیق إقامة الھالل الشیعي

 شاھد أخي المسلم كیف عارضت مراجع الشیعة اإلمامیة قتال القوات األمریكیة :قولن
  رغم أنھا قوات محتلة!!

  ولنا أن نتساءل: ھل القتال في لبنان یدخل الجنة والقتال في العراق یدخل النار؟

  ألیَس العراق ولبنان َبَلَدین إسالمّیین؟

  أم ألن المصالح اإلیرانیة والسوریة تجیز القتال في لبنان فقط!!

  : وھنا أسئلٌة تطرح نفسھا!
رانیة عسكریًا للقتال في لبنان إلى جانب شیعتھا، بینما لماذا لم تتدخل الحكومة اإلی -١

  تھّدد بالتدخل العسكري إذا ھاجمت إسرائیل األراضي السوریة!؟

، وال )١٤٦(لماذا ُیطالب حزب اهللا بإطالق األسرى اللبنانیین في السجون اإلسرائیلیة -٢
السوریة بل ال یطالب بإطالق سراح األسرى اللبنانیین (السُّنة) القابعین في السجون 

  یتحدث عنھم إطالقًا؟!؟

لماذا منع الرئیس اإلیراني (محمود أحمدي نجاد) المتطوعین اإلیرانیین من الذھاب  -٣
یجب إزالة إسرائیل «؟!.. علمًا أّنھ صاحب مقولة )١٤٧(للقتال جنبًا إلى جنب مع حزب اهللا

  ».من الخارطة!

رحمھما  -وعبدالعزیز الرنتیسي  لماذا حین ُقتل زعیما حركة حماس: أحمد یاسین، -٤
لم یطلق حزب اهللا صاروخًا واحدًا، مع أّن حركة حماس ھي في قلب الحدث وفي  -اهللا 

أمس الحاجة للدعم والمناصرة والمؤازرة، خصوصًا أن الشعارات التي یرّددھا حزب اهللا 
  في كل خطاباتھ المتلفزة تنادي بتحریر بیت المقدس والدفاع عن فلسطین؟!

                                                           
  م. ٢٠٠٦أكتوبر  ٢٥ -هـ  ١٤٢٧شوال  ٣ربعاء موقع مفكرة اإلسالم اإلخباري، األ )١٤٥(

  ).٣٩٤ص  -نعيم قاسم  - م (انظر: حزب اهللا ١٩٩٢كما في برنامج الحزب االنتخابي لعام  )١٤٦(

  م.٢٠٠٦يوليو  ٣١هـ/  ١٤٢٧رجب  ٦االثنين  ١٣٩١٦كما جاء في جريدة الرياض عدد  )١٤٧(
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  حزب اهللا قام باختطاف جندیین في سبیل تحقیق ھدفین: -٥

  ) تحریر األسرى.١   

  ) تحریر األرض (بحسب تصریحات نصر اهللا).٢   

لكن الذي حصل أنھ قد ازداد عدد األراضي التي تسیطر علیھا إسرائیل، ووضعت       
ل حقَّق أراٍض أخرى تحت قبضة الیونیفل، وازداد عدد األسرى في سجون االحتالل، فھ

  نصر اهللا شیئًا غیر النصر اإلعالمي بفضل قناة المنار وغیرھا؟

إذا كان حسن نصر اهللا وحزبھ یشكِّالن خطرًا على أمن إسرائیل كما یظن البعض،  -٦
  فلماذا لم یوضع رئیس ھذا الحزب في قائمة المطلوبین؟

  لماذا لم توضع مكافأة مالیة لمن یقبض على سیدھم حسن نصر اهللا؟ -٧

  لماذا لم تجمد أرصدة حزب اهللا مثل بقیة الجماعات اإلسالمیة، والجمعیات الخیرّیة؟ -٨

لقد سمعنا مرارًا وتكرارًا أن حزب اهللا لن یتوقف عن قتال الیھود حتى تعود (مزارع  -٩
شبعا)، وھا ھو اآلن یتوقف عن القتال رغم أن الیھود لم یخرجوا من باقي األراضي 

  اللبنانیة.

ا ال نرى سیدھم (حسن نصر اهللا) یشارك المقاتلین في المیدان وُیقاسم أتباعھ لماذ -١٠
  الحلوة والمرة كما یفعل القادة الشرفاء؟

لماذا لم یكن ھناك مالحقة لفلول الجیش الصھیوني المنھزم (كما یزعم الحزب) في  -١١
  داخل األراضي الفلسطینیة؟.

حرب العراقیة وقمع أھل السُّنة في لماذا یتدخل الحزب في نصرة إیران في ال -١٢
األحواز وال یتدخل في التصدي لألمریكان المغتصبین، وال یفتي زعیمھ وسیدھم حسن 

اقد أئمتھ المعصومین بقتل الجنود األمریكان رغم أنھم محتلُّون للعراق التي فیھا مر
  ومزاراتھم!؟

ا قام بھ قوم سقط عن قال اإلمام ابن قدامة رحمھ اهللا: والجھاد فرض على كفایة، إذ
وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منھم [، قال تعالى: )١٤٨(الباقین

  ].١٢٢[التوبة:  }طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون

                                                           
    ).١٣/٦البن قدامة ( »المغني«انظر كتاب  )١٤٨(
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  ویتعین الجھاد في ثالثة مواضع:
ى من حضر االنصراف وتعین علیھ المقام إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم عل -١

 ٤٥[األنفال:  }یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثیرًا[ لقول اهللا تعالى:
.[  

  إذا نزل الكفار ببلد، تعیَّن على أھلھ قتالھم ودفعھم. -٢

ذین آمنوا ما لكم إذا یا أیھا ال[ إذا استنفر اإلمام قومًا لزمھم النفیر معھم، قال تعالى: -٣
  ]. ٣٨[التوبة:  ]قیل لكم انفروا في سبیل اهللا اثاقلتم إلى األرض

  ثم بیَّن ابن قدامة رحمھ اهللا الشروط التي توجب الجھاد وھي سبعة شروط:

  اإلسالم، البلوغ، العقل، الحریة، والذكوریة، والسالمة من الضرر، ووجوب النفقة.

  مع الشیعة اإلمامیة لقتال الیھود؟ لماذا ال تتحدون :قد یقول قائل

  ومنذ متى اتحد الرافضة مع أھل السُّنة!! :فنقول لھ

وانظر إلى سیرة القائد المسلم الذي قاتل لتكون كلمة اهللا ھي العلیا وكلمة الذین كفروا 
السفلى (صالح الدین األیوبي) رحمھ اهللا، فقد قام ھذا المجاھد المحّنك، والقائد المغوار 

من الحكم وجردھم من أمور الدولة وأبعدھم  -الدولة العبیدیة  -لشیعة اإلسماعیلیة بطرد ا
  عن السلطة ثم توجَّھ لقتال الصلیبیین في بیت المقدس.

إّننا نفرح بقتل الیھود والنكایة فیھم، من أيِّ أحد كان، ولكن ال تنطلي علینا مسرحیات 
وام والسّذج، فنحن نعلم أّن ھذا الحزب لم وأكاذیبھ وشعاراتھ التي ُیطلقھا للع» حزب اهللا«

یقاتل إال لتحقیق المصالح اإلیرانیة السوریة في لبنان، ولیَس دفاعًا عن المقّدسات 
  اإلسالمیة، وال تحریرًا ألرض بیت المقدس.

  

  

  

  

*******************  
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وفیھ نورد أكثر وثائق  الُملَحق الَوَثائقي -الفصل الخامس عشر :
 انة والتآمر على اإلسالم والمسلمینالغدر والخی

  

  -:ویتضمن 

  بیكو  –اتفاقیة سایكس   الوثیقة األولى :  -

  بیكو  –رسائل متبادلة حول سایكس   الوثیقة الثانیة  : -

  قضیة الشیخ علي عبد الرازق   الوثیقة الثالثة  : -

  قضیة منصور فھمي   الوثیقة الرابعة : -

   قضیة طھ حسین  الوثیقة الخامسة: -

  قضیة أمین الخولي   الوثیقة السادسة: -

  المخابرات المركزیة   الوثیقة السابعة : -

  اتفاقات كامب دیفید   الوثیقة الثامنة : -

  بروتوكوالت حكماء صھیون.   الوثیقة التاسعة : -

    

   بیكو) –نص معاھدة (سایكس  ) ١الوثیقة رقم (

تان أن تعترفا وتحمیا دولة عربیة إن فرنسا وبریطانیا العظمى مستعد المادة األولى:
مستقلة، أو حلف دول عربیة، تحت رئاسة رئیس عربي في المنطقتین (أ) داخلیة 

سوریة و (ب) داخلیة العراق، المبینتین في الخریطة الملحقة.. ویكون لفرنسا في منطقة 
فرد (أ) والنكلترا في منطقة (ب) حق األولویة في المشروعات والقروض المحلیة... وتن
فرنسا في منطقة (أ) وإنكلترا في منطقة (ب) بتقدیم المستشارین والموظفین األجانب 

  بناء على طلب الحكومة العربیة، أو حلف الحكومات العربیة... 
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یباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوریا الساحلیة) وإلنكلترا في  المادة الثانیة:
من بغداد حتى خلیج فارس) إنشاء ما ترغبان  المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلیة

فیھ من شكل الحكم، مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد االتفاق مع الحكومة أو 
  حلف الحكومات العربیة. 

تنشأ إدارة دولیة في المنطقة السمراء (فلسطین) یعین شكلھا بعد استشارة  المادة الثالثة:
  ء وممثلي شریف مكة... روسیا وباالتفاق مع بقیة الحلفا

  تنال انكلترا ما یأتي:  المادة الرابعة:

  میناء حیفا وعكا..    -١

یضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعھد  -٢
حكومة جاللة الملك من جھتھا بأن ال تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل 

   الحكومة الفرنسیة.عن (قبرص) إال بعد موفقة 

تكون اسكندرونة میناء حرًا لتجارة االمبراطوریة البریطانیة، وال تنشأ  المادة الخامسة:
معامالت مختلفة في رسوم المیناء، وال ترفض تسھیالت خاصة للمالحة والبضائع 

البریطانیة، وتباح حریة النقل للبضائع االنكلیزیة عن طریق اسكندرونة وسكة الحدید 
منطقة الزرقاء، سواء كانت واردة من المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتین (أ) و(ب) في ال

أو صادرة منھما.. وال تنشأ معامالت مختلفة (مباشرة أو غیر مباشرة) على أي سكة 
من سكك الحدید أو في أي میناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر 

  البریطانیة. 

ء حرًا لتجارة فرنسا ومستعمراتھا والبالد الواقعة تحت حمایتھا، وال وتكون حیفاء مینا
یقع اختالف في المعامالت، وال یرفض إعطاء تسھیالت للمالحة والبضائع الفرنسیة، 

ویكون نقل البضائع الفرنسیة حرًا بطریق حیفا، وعلى سكة الحدید االنكلیزیة في 
ن المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة م

المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة إلیھا، وال یجري أدنى اختالف في المعاملة بالذات 
أو التبع یمس البضائع أو البواخر الفرنسیة في أي سكة من سكك الحدید وال في میناء 

  من الموانيء في المناطق المذكورة.. 
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دید بغداد في المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا، وال ال تمد سكة ح المادة السادسة:
في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامراء شماال، إلى أن یتم إنشاء خط حدیدي یصل بغداد 

  بحلب مارًا بوادي الفرات ویكون ذلك بمساعدة الحكومتین. 

لخط  یحق لبریطانیا العظمى أن تنشئ وتدیر وتكون المالكة الوحیدة المادة السابعة:
حدیدي یصل حیفا بالمنطقة (ب) ویكون لھا ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي 

وقت كان على طول ھذا الخط، ویجب أن یكون معلومًا لدى الحكومتین، أن ھذا الخط 
یجب أن یسھل اتصال حیفا ببغداد، وأنھ إذا حالت دون إنشاء خط االتصال في المنطقة 

وافرة إلدارتھ تجعل إنشاءه متعذرًا فالحكومة الفرنسیة  السمراء مصاعب فنیة ونفقات
 –إیدار  –ملقى  –أم القیس  –تكون مستعدة أن تسمح بمروره عن طریق : (بربورة 

  مقایر) قبل أن یصل إلى المنطقة (ب). 

تبقى تعرفة الجمارك التركیة نافذة عشرین سنة في جمیع جھات  المادة الثامنة:
مراء والمنطقة (أ) و (ب) فال تضاف أي عالوة على الرسوم المنطقتین الزرقاء والح

وال تبدل قاعدة التخمین في الرسوم بقاعدة أخذ العین، إال أن یكون باالتفاق بین 
الحكومتین. وال تنشأ جمارك داخلیة بین أیة منطقة وأخرى من المناطق المذكورة 

الداخل یدفع في المیناء  أعاله، وما یفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى
  وال یعطى إلدارة المنطقة المرسلة إلیھا البضائع. 

من المتفق علیھ أن الحكومة الفرنسیة ال تجري مفاوضة في أي وقت  المادة التاسعة:
كان للتنازل عن حقوقھا، وال تعطي ما لھا من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى 

حكومة  –سلفًا  –ول العربیة بدون أن توافق على ذلك إال للدولة العربیة أو حلف الد
  جاللة الملك، التي تتعھد للحكومة الفرنسیة بمثل ھذا فیما یتعلق بالمنطقة الحمراء. 

تتفق الحكومتان (االنكلیزیة والفرنسیة) بصفتھما حامیتین للدولة  المادة العاشرة:
تمتلك أقطارًا في شبھ جزیرة  العربیة، على أن ال تمتلكا وال تسمحا لدولة ثالثة أن

العرب، أو تنشئ قاعدة بحریة في الجزائر الواقعة على الساحل الشرقي للبحر األحمر 
على أن ھذا ال یمنع تصحیحًا في حدود (عدن) قد یصبح ضروریا بسبب عداء الترك 

  األخیر.. 

الوسائل من المتفق علیھ عدا ما ذكر، أن تنظر الحكومتان في  المادة الحادیة عشرة:
  الالزمة لمراقبة جلب السالح إلى البالد العربیة... 
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   بیكو والرسائل المتبادلة –) اتفاقیة سایكس ٢الوثیقة رقم (

  بیكو)  –نص الرسائل المتبادلة في مباحثات معاھدة (سایكس   )١(

عینت الحكومة الفرنسیة السید (جورج بیكو)  ١٩١٥نوفمبر (تشرین الثاني)  ٩في یوم 
ا العام في بیروت سابقًا، مندوبًا سامیًا لمتابعة شؤون الشرق األدنى، ولمفاوضة قنصلھ

الحكومة البریطانیة في مستقبل البالد العربیة. واتجھ إلى القاھرة واجتمع بالسید (مارك 
سایكس) النائب في مجلس النواب البریطاني، والمندوب السامي لشؤون الشرق 

  دوبین مباحثات أشرف علیھا معتمد روسیا.. األدنى... ودارت بین ھذین المن

تم االتفاق نھائیًا بین المندوبین. فأرسل (مسیو بول  ١٩١٦وفي شھر مایو (أیار) 
مایو (أیار) إلى (السیر ادوار غراي  ٩كامبون) سفیر فرنسا في لندن الكتاب التالي یوم 

یة قبلت الحدود التي وزیر الخارجیة البریطانیة : (أمرت أن أبلغكم أن الحكومة الفرنس
رسمت على الخرائط الموقعة من جانب (السیر مارك سایكس والمسیو جورج بیكو) 

ورضیت بالمبادئ التي دارت علھا المفاوضات بینھما، وھي تنتظر التوقیع على 
  نصوص االتفاقیة المرسلة طیھ (نص االتفاقیة). 

زیر الخارجیة البریطانیة أرسل (السیر ادوار غراي و ١٩١٦مایو (أیار)  ١٥وفي یوم 
  إلى سفیر فرنسا في لندن الكتاب التالي: 

الجاري والخاص بإیجاد حكومة  ٩(لي الشرف أن أجیبكم على كتابكم المؤرخ 
(عربیة)... إني أنتظر أن تعلموني مباشرة في ما إذا كان في إمكانكم إعطائي ضمانات 

اھد المؤسسات الدینیة ومعاھد تضمن حقوق المالحة واالمتیازات البریطانیة في المع
التعلیم والمعاھد الصحیة في المناطق التي ستصیر في ما بعد مناطق فرنسیة أو في 

  المناطق التي ستسود فیھا المصالح الفرنسیة وفقا للقواعد الواردة في كتابكم...). 

بتاریخ ولقد رد السفیر الفرنسي في الیوم نفسھ بالخطاب التالي: (لقد أعربتم في كتابكم 
الیوم عن رغبتكم، قبل الرد على كتابي الخاص بمسألة تألیف حكومة عربیة والمؤرخ 

الجاري في الحصول على ما یضمن لكم دوام بقاء امتیازات حقوق المالحة،  ٩في 
وكذلك جمیع الحقوق واالمتیازات البریطانیة في المؤسسات الدینیة ومعاھد التعلیم وفي 

طق التي تصیر فیما بعد مناطق فرنسیة، أو في المناطق التي المعاھد الصحیة في المنا
تسود فیھا المصالح الفرنسیة.. كما أن حكومة جاللة ملك بریطانیا العظمى ستعترف 
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بھذا الحق عینھ لفرنسا في المناطق التي تصیر فیما بعد مناطق بریطانیة، فلي الشرف 
ع االمتیازات البریطانیة المختلفة أن أبلغكم أن حكومة فرنسا مستعدة للمصادقة على جمی

التي یرجع تاریخھا إلى زمن معین قبل الحرب في المناطق التي تنتسب إلى فرنسا فیما 
بعد أو المناطق التي تعتمد على مجھوداتھا فیھا.. أما فیما یختص بالمؤسسات الدینیة 

في أداء  ومعاھد التعلیم والمعاھد الصحیة، فإنھا ستظل كما ھي في الماضي مستمرة
مھمتھا.. وألفت نظركم في الوقت نفسھ إلى أن ھذا العھد ال یشمل االمتیازات األجنبیة 

  أو ما یتعلق باألمور العدلیة والقضاء..). 

منھ بما یلي : (جوابا لخطابكم المؤرخ في  ١٦ولقد رد علیھ (السیر ادوار غراي في 
ه التكلیفات والترتیبات بھیئتھا الجاري لي الشرف أن أبلغ سعادتكم أن قبول جمیع ھذ ١٥

الحالیة مما یوجب إھمال المصالح البریطانیة العظیمة. غیر أنھ لما كانت حكومة جاللة 
الملك ترجو الفوائد العمیمة لمصالح الحلفاء عامة بإحداث حالة سیاسیة داخلیة مساعدة 

ب في الحرب، في تركیا، فقد استعدت لقبول المواد المتفق علیھا، لضمان اشتراك العر
ولكي یقوموا بواجب التحالف فیحتلوا : حلب وحماه وحمص ودمشق... فإذن حصل 

  الجاري). ٩التفاھم بین انكلترا وفرنسا فیما یتعلق بالشروط الواردة في كتابكم المؤرخ 
      

  ) حول قضیة الشیخ علي عبد الرازق ٣الوثیقة رقم (

محمد أبي الفضل الجیزاوي، شیخ الجامع انعقدت ھیئة كبار العلماء بریاسة المرحوم 
أغسطس سنة  ١٢ھـ (١٣٤٤المحرم سنة  ٢٢األزھر في ذلك الوقت، صباح األربعاء 

) وكان عدد أعضائھا أربعة وعشرین عالما. ولما مثل علي عبد الرازق أمام ١٩٢٥
الھیئة حیاھا بقولھ " السالم علیكم" فلم یرد علیھ أحد. وبعد مناقشة طویلة، أصدرت 

  الھیئة حكمھا بإدانة المتھم، وإخراجھ من زمرة العلماء... 

ویترتب على الحكم المذكور : محو اسم المحكوم علیھ من سجالت الجامع األزھر 
والمعاھد األخرى، وطرده من كل وظیفة، وقطع مرتباتھ في أي جھة كانت وعدم أھلیتھ 

  للقیام بأیة وظیفة عمومیة، دینیة كانت أو غیر دینیة... 

  أما حیثیات الحكم، فنوجزھا فیما یلي: 
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أن الشیخ علیا جعل الشریعة االسالمیة، شریعة روحیة محضة ال عالقة لھا بالحكم  -١
  والتنفیذ في أمور الدنیا.. 

وقد ردت الھیئة على ھذا الزعم الباطل بأن الدین االسالمي ھو إجماع المسلمین على ما 
ومعامالت إلصالح أمور الدنیا واآلخرة، وأن  ، من عقائد وعبادات، rجاء بھ النبي 

، كالھما مشتمل على أحكام كثیرة في أمور الدنیا،  rكتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ 
  وأحكام كثیرة في أمور اآلخرة... 

أن الشریعة االسالمیة عنده شریعة  –المؤلف  –وقالت الھیئة : وواضح من كالمھ 
بین االنسان وربھ فقط، وأن ما بین الناس من روحیة محضة، جاءت لتنظیم العالقات 

  المعامالت الدنیویة وتدبیر الشؤون العامة فال شأن للشریعة بھ، ولیس من مقاصدھا... 

وھل في استطاعة الشیخ أن یشطر الدین االسالمي شطرین، ویلغي منھ شطر األحكام 
عرض  rهللا المتعلقة بأمور الدنیا، ویضرب بآیات الكتاب العزیز، وسنة رسول ا

  الحائط... 

كان في سبیل الملك، ال في  rومن حیث أنھ زعم أن الدین ال یمنع أن جھاد النبي  -٢
  سبیل الدین، وال إلبالغ الدعوة إلى العالمین... 

فقد قال : (... وظاھر أول وھلة أن الجھاد ال یكون لمجرد الدعوة إلى الدین، وال لحمل 
  ...) الناس على االیمان باهللا ورسولھ

قد لجأ إلى القوة والرھبة، فذلك ال یكون في سبیل الدعوة إلى  rثم قال : (... وإذا كان 
  الدین وإبالغ رسالتھ إلى العالمین، وما یكون لنا أن نفھم إال أنھ كان في سبیل الملك..) 

على أنھ ال یقف عند ھذا الحد، بل كما جوز أن یكون الجھاد في سبیل الملك، ومن 
لملكیة، جوز أن تكون الزكاة والجزیة والغنائم، ونحو ذلك في سبیل الملك الشئون ا

، لم ینزل بھ وحي ولم  rأیضًا، وجعل كل ذلك على ھذا خارجًا عن حدود رسالة النبي 
  یأمر بھ اهللا تعالى... 

والشیخ على ال یمنع أن یصادم صریح آیات الكتاب العزیز. فضال عن صریح األحادیث 
  یمنع أن ینكر معلومًا من الدین بالضرورة...  المعروفة، وال
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وذكرت الھیئة اآلیات الواردة في الجھاد في سبیل اهللا، واآلیات الخاصة بالزكاة، وتنظیم 
  الصدقات، وتقسیم الغنائم، وھي كثیرة... 

كان موضع غموض، أو إبھام،  rومن حیث أنھ زعم أن نظام الحكم في عھد النبي  -٣
  ، وموجبًا للحیرة.. أو اضطراب، أو نقص

على المؤمنین  rوقد رضي لنفسھ بعد ذلك مذھبًا، ھو قولھ : (إنما كانت والیة محمد 
والیة رسالة غیر مشوبة بشيء من الحكم). وھذه ھي الطریقة الخطیرة التي خرج إلیھا، 

  من الحكم...  rوھي أنھ جرد النبي 

إنا أنزلنا  (د قال اهللا تعالى : وما زعمھ الشیخ علي مصادم لصریح القرآن الكریم. فق
ثم أوردت الھیئة آیات كثیرة تتضمن  )إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك اهللا

  معنى اآلیة السابقة، وتنحو نحوھا... 

كانت بالغا للشریعة مجردًا عن الحكم  rومن حیث أنھ زعم أن مھمة النبي  -٤
ع آیات األحكام الكثیرة الواردة في القرآن والتنفیذ، ولو صح ھذا لكان رفضًا لجمی

الكریم... ومخالفًا أیضًا لصریح السنة، ثم أوردت الھیئة كثیرًا من األحادث التي تھدم 
، أن  rمزاعم المؤلف، وختمت ذلك بقولھا : (فھل یجوز أن یقال بعد ذلك في محمد 

ان وأنھ لم یكلف أن عملھ السماوي لم یتجاوز حدود البالغ المجرد من كل معاني السلط
  یأخذ الناس بما جاءھم بھ، وال أن یحملھم علیھ)... 

ومن حیث أنھ أنكر إجماع الصحابة على وجوب نصب اإلمام، وعلى أنھ ال بد لألمة  -٥
ممن یقوم بأمرھا في الدین والدنیا. وقال إنھ یقف في ذلك في صف جماعة غیر قلیلة 

صم، وھو دفاع ال یبرئھ من أنھ خرج على من أھل القبلة، یعني بعض الخوارج واأل
اإلجماع المتواتر عند المسلمین. وحسبھ في بدعتھ أنھ في صف الخوارج، ال في صف 

   جماھیر المسلمین...

ومن حیث أنھ أنكر أن القضاء وظیفة شرعیة، قال إن الذین ذھبوا أن القضاء وظیفة  -٦
   فة أنكر القضاء..شرعیة، جعلوه متفرغًا عن الخالفة، فمن أنكر الخال

وكالمھ غیر صحیح، فالقضاء ثابت بالدین على كل تقدیر، تمسكًا باألدلة الشرعیة التي 
  ال یستطاع نقضھا... 
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ومن حیث أنھ زعم أن حكومة أبي بكر، والخلفاء الراشدین من بعده، رضي اهللا  -٧
قصده من أن عنھم، كانت ال دینیة، وھذه جرأة ال دینیة ودفاع الشیخ علي بأن الذي ی

زعامة أبي بكر ال دینیة، أنھا ال تستند إلى وحي، وال إلى رسالة، مضحك موقع في 
األسف، فإن أحدًا ال یتوھم أن أبا بكر رضي اهللا عنھ، كان نبیًا یوحى إلیھ، حتى یعنى 

  الشیخ علي بدفع ھذا التوھم.. 

جرین، على أنھ ولقد بایع أبا بكر رضي اهللا عنھ، جماھیر الصحابة من أنصار ومھا
  .. rالقائم بأمر الدین في ھذه األمة بعد نبیھا محمد 

وإن ما وصم بھ الشیخ علي أبا بكر رضي اهللا عنھ، من أن حكومتھ ال دینیة، لم یقدم 
على مثلھ أحد من المسلمین.. فاهللا حسبھ، ولكن الذي یطعن في مقام النبوة، یسھل علیھ 

  وانھ الخلفاء الراشدین، رضي اهللا عنھم أجمعین. كثیرًا ان یطعن في مقام أبي بكر وإخ

ھذه خالصة الحیثیات التي بنت علیھا ھیئة كبار العلماء حكمھا السالف الذكر، ولما كان 
الحكم قد صدر في شھر أغسطس، أي في وقت الصیف حیث كانت دار المندوب 

ذ الشیخ علي السامي خالیة من كبار رجالھا، لم یستطع ھؤالء أن یعملوا شیئًا إلنقا
وبخاصة بعد صدور حكم ھیئة كبار العلماء، وثورة الرأي العام ضد المؤلف فتخلوا عنھ 

كما ھي عادتھم في مثل ھذه الظروف، وبذلك فصل من وظیفتھ، وقد كشفت صحیفة 
(لیفربول بوست) البریطانیة عن ھذه القبائح والمنكرات التي دبرھا االستعمار 

لرازق وسیلة لتنفیذھا، تعاونھ طغمة من حزب األحرار الریطاني، واتخذ علي عبد ا
مقاال جاء فیھ (...  ١٩٢٥أغسطس سنة  ١٣الدستوریین، نشرت الصحیفة المذكورة في 

ولما عجز األزھر عن حمل الحكومة على محاكمة الشیخ عبد الرازق، أصدر قرارا 
  بفصلھ من زمرة العلماء... 

  ) حول قضیة منصور فھمي ٤الوثیقة رقم (

في بعثة على نفقة الجامعة المصریة،  ١٩٠٨سافر منصور فھمي إلى فرنسا سنة 
الدولة موضوعھا " حالة المرأة في التقالید  ةفوضع رسالة للحصول على درجة دكتورا

  اإلسالمیة وتطوراتھا". 

  ما ترجمتھ:  ١٥وقد جاء في صفحة 
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كان المشرع  –حمدًا یعني م –" محمد یشرع لجمیع الناس ویستثني نفسھ " "ومع أنھ 
الذي ینبغي أن یخضع لما یدعو إلى تطبیقھ على اآلخرین، إال أنھ كان لھ ضعفھ، 

  واختص نفسھ ببعض المزایا". 

  وقال في الصفحة المتقدمة ما ترجمتھ : 

"... وفي الساعة التي كان یعود فیھا إلى شعوره كإنسان، كان ینبغي علیھ أن یدرك أن 
للقوانین التي جاھر بھا باسم الرب، ومع ذلك فإنھ عزم  من الصعب علیھ أن یخضع

باعتباره رسوًال، أن یلزم بقوانینھ األمة التي یرید أن ینشئھا، إال أنھ سرعان ما وجد 
حًال لتلك المشكلة، فاختص من حمل برسالة إلھیة بمیزات ال یحظى بھا العادیون من 

  الفانین.." 

  ما ترجمتھ :  ١٦وقال في صفحة 

بعد أن ینام نومًا عمیقًا، یقوم لیؤدي صلواتھ دون أن  –یعني محمدًا  –ا نجد أنھ " ھكذ
یجدد طھوره ووضوءه، على حین أن المؤمنین اآلخرین، كان علیھم الشروع في 

وضوء وطھور جدید. ومن أجل أن یبرر االستثناء الذي عمل لصالحھ، اكتفى بأن قال : 
  ". إن عیني تنام، وال ینام قلبي أبدًا..

  ما ترجمتھ :  ١٨وقال في صفحة 

" ولقد حد النبي من نظام تعدد الزوجات إال أنھ تعدى بالنسبة إلى نفسھ ما وضعھ من 
حدود لآلخرین. فمع أن بقیة المؤمنین لم یكن في مقدورھم أن یتزوجوا بأكثر من أربع 

زم لشرعیة نساء، فإن محمدًا أجاز لنفسھ أن یتزوج بأكثر من ذلك. ھذا كما أنھ استل
  الزواج دفع مھر، ووجود شھود، إال أنھ في زواجھ أعفى نفسھ من المھر والشھود"..

  . ١٩١٣وھكذا مضى منصور فھمي في كتابھ على ھذه الوتیرة. ونشره في باریس سنة 

 ٢٨وقد كتب المرحوم (محمد لطفي جمعة) مقاال طویال نشرتھ صحیفة " المؤید " في 
لى مزاعم منصور فھمي الذي اعتمد على األحادیث وفیھ رد قوي ع ١٩١٤ینایر 

الموضوعة والضعیفة، ومع ذلك فلم یشأ أن یفھمھا على وجھ صحیح، بل فھمھا على 
  وجھ خطأ ألغراض قبیحة انطوت علیھا نفسھ الخبیثة.. 

بأكثر من أربع، والظروف  rوبین المرحوم محمد لطفي جمعة الحكمة في زواج النبي 
اج، وما ترتب على ذلك من فوائد سیاسیة واجتماعیة عززت مكانة التي أحاطت بكل زو
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اإلسالم، ووطدت أركانھ في شبھ الجزیرة، وذكر أن حیاة النبي علیھ الصالة والسالم، 
من یوم مولده إلى أن بعث وھو في األربعین من عمره، كانت حیاة طھر وعفاف، 

النساء القتنى أكثر من امرأة، وصالح واستقامة، ولو انھ كان شھوانیًا مفرطًا في حب 
وبخاصة وأنھ كان شابًا ولم توجد أمامھ عقبة تحول بینھ وبین التمتع بالنساء. أما وأنھ قد 

تزوج بأكثر من امرأة، وھو بعد األربعین، وبعد أن شغل بنشر الرسالة، وحمل أعباء 
ھي التي الجھاد، فھذا ال یرجع إلى نزوات حیوانیة، وإنما یرجع إلى ظروف خاصة، 

سبقت اإلشارة إلیھا، واستشھد كاتب المقال بأقوال المنصفین من كتاب الغرب، وكلھا 
  ، والثناء علیھ، واإلشادة بطھره وعفافھ، واستقامتھ ونزاھتھ...  rفي مدح النبي 

على أن فترة الشك لم تطل عند منصور فھمي، فقد رجع إلى حظیرة اإلسالم منذ سنة 
  ھـ جاء فیھا: ١٣٦١في االحتفال بعید الھجرة سنة  ، ولھ خطبة ألقاھا١٩١٥

"... ذلك ألننا في ھذا الیوم المحتفى بمقدمھ، قد نتسمع في صمیم وجداننا المرھف 
صوتًا مدویًا ینبعث من خالل ھذه القرون الخالیة لیلقي في سمعنا أنشودة البطولة 

عظیم، ویذكرنا بروائع  المحمدیة الرائعة، ویھز عواطفنا لمطلع دین جدید، إنساني سمح
أمانتھ، فحملھا واثقا لكي یبلغھا إلى الناس كاملة،  rالجھاد البالغ حین حمل رسول اهللا 

ولكي تتشخص على األرض نعمة اهللا حین یضع للناس دستورًا، ویرسم لحیاتھم نظاما 
  یؤمنھم من وساوس الشك، وینقذھم من تضلیل االرتیاب..." 

  ل على عمق ایمانھ باهللا، وعلى تمسكھ بالدین اإلسالمي... ولھ خطب كثیرة ومقاالت تد

   ) حول قضیة طھ حسین٥الوثیقة رقم (

  م أصدر طھ حسین كتابھ : "في الشعر الجاھلي" ١٩٢٦في سنة 

  ما نصھ :  ٢٦وقد جاء في صفحة 

" للتوراة أن تحدثنا عن ابراھیم واسماعیل، وللقرآن أن یحدثنا أیضًا، ولكن ورود ھذین 
  سمین في التوراة والقرآن ال یكفي الثبات وجودھما التاریخي" اال

  ثم قال أیضًا في الصفحة المذكورة : 

"... فضًال عن إثبات ھذه القصة التي تحدثنا بھجرة اسماعیل بن ابراھیم الى مكة ونشأة 
العرب المستعربة فیھا، ونحن مضطرون إلى أن نرى ھذه القصة نوعًا من الحیلة في 
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صلة بین الیھود والعرب من جھة وبین اإلسالم والیھودیة، والقرآن والتوراة من إثبات ال
جھة أخرى، وأقدم عصر یمكن أن تكون قد نشأت فیھ ھذه الفكرة، إنما ھو ھذا العصر 

الذي أخذ الیھود یستوطنون في شمال البالد العربیة، ویبثون فیھ المستعمرات، فنحن 
الء الیھود المستعمرین وبین العرب الذین كانوا نعلم أن حروبًا عنیفة شبت بین ھؤ

یقیمون في ھذه البالد وانتھت بشيء من المالینة، ونوع من المحالفة والمھادنة، فلیس 
ببعید أن یكون ھذا الصلح الذي استقر بین المغیرین وأصحاب البالد منشأ ھذه القصة 

لئك وھؤالء أن بین الفریقین التي تجعل العرب والیھود أبناء أعمام، ال سیما وقد رأى أو
  شیئا من التشابھ غیر قلیل، فأولئك وھؤالء سامیون.." 

  ما نصھ :  ٢٧وقال في صفحة 

" وقد كانت قریش مستعدة كل االستعداد لقبول مثل ھذه األسطورة في القرن السابع 
  للمسیح.." 

في النقط وقد استدعت النیابة العمومیة المؤلف وحققت معھ، وكان التحقیق منحصرا 
  اآلتیة : 

مسألة وجود سیدنا ابراھیم واسماعیل وھجرتھما، وأن ھذه القصة أسطورة مختلقة  -١
  ألغراض دینیة وسیاسیة. 

مسألة أن القراءات السبع للقرآن الكریم لم تنزل، وأنھا وردت على لسان القبائل،  -٢
   كما ھو ظاھر من لھجتھا.

   د في البالد العربیة.قولھ إن اإلسالم لیست لھ سابقة وجو -٣

   إلى أشراف قریش. rنفي إسناد نسب النبي  -٤

وقد أجاب المؤلف في التحقیق بأنھ یقرر صدق ھجرة اسماعیل علیھ السالم إلى مكة، 
ویؤمن بقصة بناء الكعبة كما وردت في القرآن، ویؤمن بتنزیل القراءات، بصفتھ مسلمًا 

دیبًا، وقال إن عدم إقرارھا ھو الطریق الوحید معتقدًا، ولكنھ ال یقرھا بصفتھ عالمًا أ
العلمي للوصول إلى حقائق الشعر الجاھلي وتاریخھ، وأنھ عندما ألف كتابھ قال صراحة 

  أنھ لن یعرض للدین، وأنھ سیقصر بحثھ على العلم واالستدالل بالعلم.. 
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ي وردت فیھ وسألھ المحقق عما إذا كان یعتقد أن القرآن وحده كاف إلثبات الوقائع الت
  فأجاب على ذلك مقسمًا الوقائع إلى قسمین : 

  الحوادث المعاصرة لنزول القرآن، وھو صحیح.  -١

الحوادث التي حدثت قبل نزول القرآن، فھي عبارة عن قصص أراد اهللا بھا إقناع  -٢
عبیده وھدایتھم، وھي تنطبق على مسألة الھجرة وخالفھا من المسائل.. فطھ حسین 

مسلم مؤمن باإلسالم، یعتقد بصحة كل ما جاء في القرآن الكریم عن ابراھیم یقرر أنھ ك
واسماعیل، ولكنھ كعالم وأدیب ال یؤمن وال یقر بشيء مما تقدم. فھو یعیش بعقلین في 

   وقت واحد : عقلیة المتدین المؤمن، وعقلیة العالم الذي یكفر بما جاء بھ الدین.

القرآن الكریم مأخوذة من كتب المبشرین، وأعداء وإن اآلراء التي أوردھا المؤلف عن 
اإلسالم من المستشرقین وبخاصة الیھود، وقد فندھا كثیرون من الباحثین، ورد علیھا 

  كتاب مشھورون ردودا مسھبة.. 

  ولطھ حسین مؤلفات دینیة مثل : على ھامش السیرة، ومرآة اإلسالم. 

  ) حول قضیة أمین الخولي ٦الوثیقة رقم (

شیخ أمین الخولي، وھو من خریجي مدرسة القضاء الشرعي، مدرسًا بقسم اللغة عین ال
العربیة بالجامعة المصریة، فرأى طھ حسین یدعو إلى دراسة القرآن دراسة فنیة عبر 

إذا كان من حق الناس جمیعا أن یقرأوا الكتب الدینیة ویدرسوھا "  :عنھا بقولھ 
حقھم أن یعلنوا نتائج ھذا التذوق والدرس  ویتذوقوا جمالھا الفني، فلم ال یكون من

والفھم، ما دام ھذا اإلعالن ال یمس مكانة ھذه الكتب المقدسة من حیث ھي كتب 
، وبعبارة مقدسة، فال یغض منھا، وال یضعھا موضع االستھزاء والسخریة والنقد

لم ال یكون من حق الناس أن یعلنوا آراءھم في ھذه الكتب من حیث ھي أوضح : 
  ... ع للبحث الفني والعلمي، بقطع النظر عن مكانتھا الدینیةموض

فاعتنق أمین الخولي ھذه اآلراء، وراح یروج لھا، ویدعو إلیھا وقد كان یدرس مادتي 
، ال یدري أحد خارج الكلیة ما ١٩٤٧التفسیر والبالغة، وظل أمره مستورًا إلى سنة 
  یلقنھ أمین لتالمیذه من أنواع الكفر والضالل.. 

تقدم أحد الطلبة برسالة موضوعھا "الفن القصصي في  – ١٩٤٧ –ففي ھذه السنة 
القرآن الكریم" للحصول على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربیة، وكان أمین ھو 
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المشرف على ھذه الرسالة، والموجھ للطالب فیما كتب، وقد رفضت الرسالة، فرفع 
ل الرسالة إلى الشیخ محمود شلتوت، عضو الطالب األمر إلى وزیر المعارف الذي أحا

  جماعة كبار العلماء، للنظر فیھا وإبداء الرأي. 

  فكتب فضیلتھ تقریرا جاء فیھ : 

  یذكر المؤلف أن الذي دفعھ إلى ھذا البحث ما رآه من : 

أن المستشرقین یطعنون على القرآن فیما جاء بھ من قصص وأخبار، یرون أنھا ال  -١
  اریخي الذي یعلمون، وأنھا تدل على جھل محمد بالتاریخ. تتفق والواقع الت

قد استقبلوا كل ما ذكر  rوأن المسلمین منذ عھد النفر األول الذین عاصروا النبي  -٢
في القرآن على أنھ تعبیرات جادة، یراد بھا معانیھا فیما جاءت بھ، وتأثرت عقلیتھم بما 

یب التي لم یكونوا یعرفونھا، فقالوا إن جاء من اآلیات الدالة على أنھ یقص أنباء الغ
   أخبار األولین آیة صدق النبي، ودلیل على إعجاز القرآن.

  ثم یجمع بین ھؤالء المسلمین، وأولئك المستشرقین في حكم واحد إذ یقول : 

ولیس من شك عندي في أن مصدر الخطأ فیما ذھب إلیھ من آمن بھذه األشیاء، " 
أو من أنكرھا وادعى أنھا أخطاء تاریخیة، أو قصص  وصدق كل ما فیھا من تاریخ،

  ".. ملفقة، جھل أولئك وھؤالء، أو تجاھلھم لما بین األدب والتاریخ من عالقات

ھذا ھو أھم ما دعاه إلى أن یسلك سبیال آخر في فھم القرآن، سماه " الفن القصصي" 
فنیة التي ال ورأیھ في ذلك یتلخص في أن القصص القرآني نمط من أنماط القصة ال

یلتزم الفنان فیھا الصدق وتحري الواقع، وإنما یعطي نفسھ من الحریة ما یغیر بھ ویبدل 
  ویزید ویخترع. 

وال یقف بھذا عند قصة أو قصص بعینھا، ولكنھ یطرد ھذا الشأن في كل ما قصھ 
القرآن، سواء في ذلك ما جاء عن األنبیاء والرسل واألمم وما جاء عن غیرھم فیذكر 

صة آدم وابلیس، وقصة الخلیفة والمالئكة وقصة كالم عیسى في المھد، ونجاتھ من ق
الیھود، وأنھم لم یقتلوه ولم یصلبوه، وقصة موسى والعبد الصالح، وقصة أھل الكھف، 

  وقصة سلیمان والھدھد، وقصة ناقة صالح، إلى غیر ذلك.. 
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ى غیره مما جاء في ثم ال یقف عند القصص القرآني، بل یطرد ھذا الحكم أیضا عل
الكتاب الكریم من أوصاف، ونسب ماضیة كانت أو مستقبلیة، فیذكر سؤال اهللا لعیسى 

   )أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھین من دون اهللا (یوم القیامة : 

  ویذكر مثل قولھ تعالى : 

  . )إن الذین كفروا سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم ال یؤمنون (

ثالھ في مجال ما یقرره من أن القرآن لیس فیھ ما یدل على أن حوادث ھذه یذكر ذلك وأم
القصص تلتئم مع الواقع الفعلي، أو ال تلتئم، وأن ھذه النسب واألوصاف تصدق أو ال 

تصدق، وإنما ھو أسلوب قصة بھ غرس فكرة وراء ما تدل علیھ األلفاظ بمعانیھا اللغویة 
الذي كان سائدا عند المعاصرین، استغالال المعروفة أو مشایعة الواقع النفسي 

  لمعلوماتھم، وإن لم تكن صحیحة، في سبیل تأیید الدعوة التي جاء بھا.. 

وقد زعم أن ھذا تأویل لآلیات، وخاصة آیات القصص التي ھي عنده من المتشابھ، 
  یجري فیھا مذھب السلف، ومذھب الخلف من التسلیم، أو التأویل.. 

عن العرب من التمثیل، وما جاء في بعض تمثیالت القرآن ویستند إلى ما عرف 
وتشبیھاتھ على ھذا األسلوب الذي ال ینظر إلى الواقع وإنما یجري الكالم فیھ على ما 
ألفھ العرب في ھذا الباب، كما زعم أن بعض المفسرین یقولون بمثل ھذا، إیحاء أو 

  ده. تصریحا، وقد ذكر منھم اإلمام الرازي، واإلمام محمد عب

  ھذه خالصة فكرتھ، وأھم عناصرھا وعواملھا.. 

  ) المخابرات المركزیة األمیركیة ٧الوثیقة رقم (

لعبت المخابرات المركزیة األمیركیة أدوارا بالغة الخطورة في الكید والتآمر على العالم 
اإلسالمي خالل القرن الرابع عشر الھجري. تأسست (المخابرات المركزیة) في أعقاب 

)  وكان o.s.sالعالمیة الثانیة، وكانت نواتھا (المخابرات العسكریة) المسماة ( الحرب
المدعو (كرمت روزفلت) ھو المسؤل عن العملیات الخاصة بالشرق األوسط والعالم 

اإلسالمي في تلك الفترة.. وكانت المخابرات وراء أكثر الحوادث واالنقالبات 
  على مدار نصف قرن من الزمن..  واالغتیاالت التي شھدھا العالم اإلسالمي
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 ١٩٦١-١٩٥٣) ألن دالس بین عام C.I.Aوبعد روزفلت استلم المدیریة العامة لوكالة (
) في عام C.I.Aحیث خلفھ في المسؤولیة ریتشارد ھیلمز.. ولقد تضخم عدد عمالء (

حتى وصل إلى مائتي ألف شخص. أما میزانیة الوكالة في ذلك العام فكانت  ١٩٦٤
  آالف ملیون دوالر أمیركي. أربعة 

أما العمالء السریون للوكالة فقد كانوا مندسین في أجھزة الدول الرسمیة كالسفارات 
أصبح  ١٩٦٨ومكاتب التنمیة الدولیة ومكاتب اإلعالم. وعندما كشف الموضوع عام 

ھؤالء السریون یعملون تحت ستار خبراء شركات خاصة أو تحت ستار التبشیر وبین 
  بشرین، وفي المعاھد األجنبیة وغیرھا.. صفوف الم

ومن أراد مزیدا من التفاصیل فعلیھ بكتاب (لعبة األمم) لمؤلفھ مایلز كوبلند العمیل 
) وكتاب الحكومة الخفیة لمؤلفیھ (دیفید وایز وتوماس ب. روس.) C.I.Aالسابق لوكالة (

ري والذي یتحدث وكتاب (الجاسوسیة األمیركیة) تألیف أندرو تولي ترجمة : ولیم خو
  عن اغرب أسرار الجاسوسیة األمیركیة. 

  ) اتفاقات كامب دایفید ٨الوثیقة رقم (

   -:الوثیقة األولى

نص الوثیقة األولى المتعلقة بإطار السالم في الشرق األوسط والتي تمت الموافقة علیھا 
  في مؤتمر، والتي أطلق علیھا اسم " إطار السالم في الشرق األوسط". 

الرئیس محمد أنور السادات رئیس جمھوریة مصر العربیة ومناحیم بیغن رئیس  اجتمع
وزراء اسرائیل مع جیمي كارتر رئیس الوالیات المتحدة األمیركیة في كامب دایفید من 

، واتفقوا على اإلطار التالي للسالم في الشرق األوسط وھم ١٩٧٨أیلول  ١٧إلى  ٥
  ي األمیركي إلى االنضمام إلیھ.. یدعون أطراف النزاع العربي اإلسرائیل

   المقدمة:

  .. إن البحث عن السالم في الشرق األوسط یجب أن یسترشد باآلتي : 

إن القاعدة المتفق علیھا للتسویة السلمیة للنزاع بین اسرائیل وجیرانھا ھو قرار مجلس 
  بھذه الوثیقة.  ٣٣٨و  ٢٤٢بكل أجزائھ.. سیرفق القراران رقم  ٢٤٢األمن رقم 
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بعد أربع حروب خالل ثالثین عاما ورغم الجھود اإلنسانیة المكثفة فإن الشرق األوسط 
مھد الحضارة، ومھبط األدیان العظیمة الثالثة لم یستمتع بعد بنعم السالم. إن شعوب 
الشرق األوسط تتشوق إلى السالم حتى تمكن تحویل موارد االقلیم البشریة والطبیعیة 

لسالم وحتى تصبح ھذه المنطقة نموذجا للتعایش والتعاون بین الشاسعة لمتابعة أھداف ا
  األمم.. 

إن المبادرة التاریخیة للرئیس السادات بزیارتھ للقدس واإلستقبال الذي لقیھ من برلمان  -
اسرائیل وحكومتھا وشعبھا وزیارة رئیس الوزراء بیغن لإلسماعیلیة، ردًا على زیارة 

تقدم بھا كال الزعیمین.. وما لقیتھ ھذه المھام من السادات، ومقترحات السالم التي 
استقبال حار من شعبي البلدین، كل ذلك خلق فرصة للسالم لم یسبق لھا مثیل وھي 

فرصة ال یجب إضاعتھا إن كان یراد انقاذ ھذا الجیل واألجیال المقبلة من مآسي 
لقانون الدولي الحروب وإن مواد میثاق األمم المتحدة والقواعد األخرى المقبولة ل

  والشرعیة توفر اآلن مستویات مقبولة لسیر العالقات بین جمیع الدول. 

من میثاق األمم المتحدة وإجراء مفاوضات  ٢وإن تحقیق عالقة سالم وفقًا لروح المادة 
في المستقبل بین اسرائیل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السالم واألمن معھا 

  . ٣٣٨و  ٢٤٢جمیع البنود لمبادئ قرار مجلس األمن رقم  ھي أمر ضروري لتنفیذ

   معنى السالم:

إن السالم یتطلب احترام السیادة والوحدة االقلیمیة واالستقالل السیاسي لكل دولة في 
المنطقة وحقھا، في العیش في سالم داخل حدود آمنة ومعترف بھا غیر متعرضة 

الھدف من الممكن أن یسرع بالتحرك نحو  لتھدیدات أو أعمال عنف وإن التقدم تجاه ھذا
عصر جدید من التصالح في الشرق األوسط یتسم بالتعاون على تنمیة التطور 

  االقتصادي وفي الحفاظ على االستقرار وتأكید األمن. 

وإن السالم یتعزز بعالقة السالم وبالتعاون بین الدول التي تتمتع بعالقات طیبة.. 
 –على أساس التبادل  –عاھدات السالم یمكن لألطراف وباالضافة إلى ذلك في ظل م

الموافقة على ترتیبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السالح ومناطق ذات تسلیح 
محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولیة وقوات اتصال واجراءات تتفق علیھا 

  للمراقبة والترتیبات األخرى التي یتفقون على أنھا ذات فائدة. 
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   ة عادلة :تسوی

إن األطراف إذ تضع ھذه العوامل في االعتبار، مصممة على التوصل إلى تسویة عادلة 
وشاملة ومعمرة لصراع الشرق األوسط عن طریق عقد معاھدات سالم تقوم على 

  بكل فقراتھما  ٣٣٨و  ٢٤٢قراري مجلس األمن رقم 

ون أن السالم لكي وھدفھم من ذلك ھو تحقیق السالم وعالقات حسن الجوار وھم یدرك
یصبح معمرًا یجب أن یشمل جمیع ھؤالء الذین تأثروا بالصراع أعمق تأثیر لذا فإنھم 

یتفقون على أن ھذا اإلطار مناسب في رأیھم لیشكل أساسا للسالم ال بین مصر 
واسرائیل فحسب بل وكذلك بین اسرائیل وكل من جیرانھا اآلخرین ممن یبدون استعدادًا 

  سالم مع اسرائیل على ھذا األساس. للتفاوض على ال

إن األطراف إذ تضع ھذا الھدف في االعتبار قد اتفقت على المضي قدما على النحو 
  التالي: 

  الضفة الغربیة وغزة.  -أ

ینبغي أن تشترك مصر واسرائیل واألردن وممثلو الشعب الفلسطیني في  -ب
ا ولتحقیق ھذا الھدف فإن المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطنیة بكل جوانبھ

  المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربیة وغزة ینبغي أن تتم على ثالث مراحل : 

   الضفة الغربیة:

تتفق مصر واسرائیل على أنھ من أجل ضمان نقل منتظم وسلمي للسلطة مع األخذ  -أ
ت في االعتبار االھتمامات باألمن من جانب كل األطراف یجب أن تكون ھناك ترتیبا

انتقالیة بالنسبة للضفة الغربیة وغزة لفترة ال تتجاوز خمس سنوات. ولتوفیر حكم ذاتي 
كامل لسكان الضفة الغربیة وغزة فإن الحكومة االسرائیلیة العسكریة وإرادتھا المدنیة 

منھما ستنسحبان بمجرد أن یتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في ھذه المنطقة 
الحر لتحل محل الحكومة العسكریة الحالیة ولمناقشة تفاصیل  عن طریق االنتخاب

الترتیبات االنتقالیة فإن حكومة األردن ستكون مدعوة لالنضمام للمباحثات على أساس 
ھذا اإلطار ویجب أن تعطي ھذه الترتیبات الجدیدة االعتبار الالزم لكل من مبدأ الحكم 

لشرعیة لكل من األطراف التي یشملھا الذاتي لسكان ھذه األراضي واھتمامات األمن ا
  النزاع. 
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ان تتفق مصر واسرائیل واألردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في  -ب
الضفة الغربیة وقطاع غزة، وقد تضم وفدًا یضم مصر واألردن وفلسطین من الضفة 

   الغربیة وقطاع غزة أو فلسطینیین آخرین وفقا لما یتفق علیھ.

فاوض األطراف بشأن اتفاقیة تحدد مسؤولیات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس وسیت
في الضفة الغربیة وغزة وسیتم انسحاب للقوات المسلحة االسرائیلیة وسیكون ھناك 

إعادة توزیع للقوات اإلسرائیلیة التي ستبقى في مواقع أمن معینة وستتضمن اإلتفاقیة 
  ي والخارجي والنظام العام. أیضًا ترتیبات لتأكید األمن الداخل

وسیتم تشكیل قوة بولیس محلیة قویة قد تضم مواطنین أردنیین باالضافة إلى ذلك 
ستشترك القوات االسرائیلیة واألردنیة في دوریات مشتركة وفي تقدیم األفراد لتشكیل 

  مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود في الفترة االنتقالیة: 

ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي (مجلس وستبدأ الفترة االنتقالیة 
إداري) في الضفة الغربیة وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث 
بعد بدایة الفترة االنتقالیة وستجري المفاوضات لتحدید الوضع النھائي للضفة الغربیة 

ائیل واألردن بحلول نھایة وغزة وعالقتھا مع جیرانھا وإلبرام معاھدة سالم بین اسر
الفترة االنتقالیة وستدور ھذه المفاوضات بین مصر واسرائیل واألردن والممثلین 

  المنتمین لسكان الضفة الغربیة وغزة. 

وسیجري انعقاد لجنتین منفصلتین ولكنھما مترابطتان إحدى ھاتین اللجنتین تتكون من 
ى الوضع النھائي للضفة الغربیة ممثلي األطراف األربعة التي ستتفاوض وتوافق عل

وغزة وعالقتھا مع جیرانھا وتتكون اللجنة الثانیة من ممثلي اسرائیل وممثلي األردن 
التي سیشترك معھا ممثلو السكان في الضفة الغربیة وغزة لتتفاوض بشأن معاھدة 

 السالم بین اسرائیل واألردن واضعة في تقدیرھا االتفاق الذي تم التوصل إلیھ بشأن
الضفة الغربیة وغزة. وسترتكز المفاوضات على أساس جمیع النصوص والمبادئ 

. وستقرر ھذه المفاوضات ضمن أشیاء أخرى موضع ٢٤٢لقرار مجلس األمن رقم 
الحدود وطبیعة ترتیبات األمن... ویجب أن یعترف الحل الناتج عن المفاوضات 

ة وبھذا األسلوب سیشارك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني ومتطلباتھم العادل
  الفلسطینیون في تقریر مستقبلھم في خالل... 
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أن یتم االتفاق في المفاوضات بین مصر واسرائیل واألردن وممثلي السكان في  -١
الضفة الغربیة وغزة على الوضع النھائي للضفة الغربیة وغزة والمسائل البارزة 

  األخرى بحلول نھایة الفترة االنتقالیة. 

یعرضوا اتفاقھم للتصویت من جانب الممثلین المنتخبین لسكان الضفة الغربیة و أن  -٢
   غزة...

إتاحة الفرصة للممثلین المنتخبین عن السكان في الضفة الغربیة وغزة لتحدید الكیفیة  -٣
   التي سیحكمون بھا أنفسھم تمشیا مع نصوص االتفاق..

تتفاوض بشأن معاھدة السالم بین المشاركة كما ذكر أعاله في عمل اللجنة التي  -٤
   اسرائیل واألردن.

سیتم اتخاذ كل االجراءات والتدابیر الضروریة لضمان أمن اسرائیل وجیرانھا خالل  -د
الفترة االنتقالیة وما بعدھا.. وللمساعدة على توفیر مثل ھذا األمن ستقوم سلطة الحكم 

ذه القوة من سكان الضفة الغربیة الذاتي بتشكیل قوة قویة من الشرطة المحلیة. وتشكل ھ
وغزة.. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط االسرائیلیین واألردینیین 

  والمصریین المعینین لبحث األمور المتعلقة باألمن الداخلي. 

خالل الفترة االنتقالیة یشكل ممثلوا مصر واسرائیل واألردن وسلطة الحكم الذاتي  -ھـ  
اتھا باستمرار وتقرر باتفاق االطراف صالحیات السماح بعودة األفراد لجنة تعقد جلس

واتخاذ االجراءات الضروریة لمنع  ١٩٦٧الذین طردوا من الضفة الغربیة وغزة في 
االضطراب وأوجھ التمزق ویجوز أیضًا لھذه اللجنة أن تعالج األمور األخرى ذات 

  االھتمام المشترك. 

عضھما البعض ومع االطراف األخرى المھتمة لوضع ستعمل مصر واسرائیل مع ب –و 
  إجراءات متفق علیھا للتنفیذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة الالجئین. 

   اسرائیل –مصر 

تتعھد كل من مصر واسرائیل بعدم اللجوء للتھدید بالقوة أو استخدامھا لتسویة  -١
 ٣٣وفقا لما نصت علیھ المادة  النزاعات.. وإن أي نزاعات تتم تسویتھا بالطرق السلمیة

  من میثاق األمم المتحدة. 
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توافق األطراف من أجل تحقیق السالم فیما بینھم على التفاوض بإخالص بھدف  -٢
توقیع معاھدة سالم بینھم خالل ثالثة شھور من توقیع ھذا االطار بینما تتم دعوة 

برام معاھدات سالم األطراف األخرى في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض وإ
مماثلة بفرض تحقیق سالم شامل في المنطقة وإن إطار إبرام معاھدة السالم بین مصر 
واسرائیل سیحكم مفاوضات السالم بینھما وستتفق األطراف على التشكیالت والجدول 

   الزمني أو تنفیذ التراماتھم في ظل المعاھدة.

كورة أدناه ینبغي أن تطبق على تعلن مصر واسرائیل أن المبادئ والنصوص المذ -١
  معاھدات السالم بین إسرائیل وبین كل من جیرانھا مصر واألردن وسوریا ولبنان. 

على الموقعین أن یقیموا فیما بینھم عالقات طبیعیة كتلك القائمة بین الدول التي ھي  -٢
بنصوص  في حالة سالم كل منھا مع اآلخر. وعند ھذا الحد ینبغي أن یتعھدوا بااللتزام

   میثاق األمم المتحدة ویجب أن تشمل الخطوات التي تتخذ في ھذا الشأن على :

  اعتراف كامل.  –أ 

  الغاء المقاطعات االقتصادیة.  –ب 

الضمان في أن یتمتع المواطن في ظل السلطة القضائیة بالحمایة القانونیة في  –ج 
  اللجوء للقضاء... 

ات التطور االقتصادي في إطار اتفاقیات السالم یجب على الموقعین استكشاف إمكانی -٣
النھائیة بھدف المساھمة في صنع جو السالم والتعاون والصداقة التي تعتبر ھدفًا 

  مشتركًا لھم. 

یجب إقامة لجان الدعاوى القضائیة في الجسم المتبادل لجمیع الدعاوى القضائیة  -٤
   المالیة...

راك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة یجري دعوة الوالیات المتحدة لالشت -٥
   بشكلیات تنفیذ اتفاقیات وإعداد جدول زمني لتنفیذ تعھدات األطراف.

سیطلب من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المصادقة على معاھدات السالم  -٦
وضمان عدم انتھاك نصوصھا ویطلب من األعضاء الدائمین في مجلس األمن التوقیع 
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السالم وضمان احترام نصوصھا كما سیطلب منھم مطابقة سیاستھم  على معاھدات
   وتصرفاتھم مع التعھدات التي یحتویھا ھذا االطار...

   عن حكومة جمھوریة مصر العربیة عن حكومة اسرائیل

  ن جمناحیم بی          أنور السادات     

   ) الوثیقة الثانیة التفاقات كامب دایفید٨تابع الوثیقة رقم (

ؤولون االمیركیون على الوثیقة الثانیة الصادرة عن مؤتمر كامب دایفید أطلق المس
  "إطار البرام اتفاقیة سالم بین مصر واسرائیل". 

تنص الوثیقة الثانیة على انسحاب اسرائیل من سیناء على مرحلتین... أولھما انسحاب 
الم المصریة رئیسي یتم في فترة تتراوح بین ثالثة وتسعة شھور بعد توقیع اتفاقیة الس

االسرائیلیة التي یجب أن توقع ھي ذاتھا في غضون ثالثة شھور بعد التوقیع على وثیقة 
إطار السالم. وأوضح المسؤولون االمریكیون أن االنسحاب االسرائیلي الرسمي األول 

  سوف یتم في جزء كبیر من سیناء. 

ئي من سیناء یتم في وأعلن المسؤولون االمریكیون... أن االنسحاب االسرائیلي النھا
فترة تتراوح بین عامین وثالثة أعوام بعد توقیع معاھدة السالم وأضاف المسؤولون 
االمریكیون أنھ ستقام عالقات طبیعیة بین مصر واسرائیل عند اتمام االنسحاب في 

  المرحلة األولى... 

االتفاق وذكر المسؤولون االمریكیون أن ھناك مسألة ھامة واحدة لم یتم التوصل إلى 
  بشأنھا وھي مسألة المستوطنات في سیناء. 

وأوضح ھؤالء المسؤولون أن الموقف المصري ھو إزلة المستوطنات االسرائیلیة من 
األراضي المصریة یعد شرطا أساسیا لتحقیق معاھدة سالم. وترى اسرائیل أن مسألة 

مسؤولون المستوطنات االسرائیلیة ینبغي حلھا خالل مفاوضات السالم. وقال ال
االمریكیون أن الكنیست االسرائیلي سیقوم في غضون اسبوعین باتخاذ قرار حول 
مسألة المستوطنات في سیناء. وأضاف المسؤولون... إن ھذه االتفاقیة تؤكد رغبة 

اسرائیل في إقرار السالم وإقامة عالقات طبیعیة معھا وتتضمن بنودا إلقامة مناطق أمن 
اطق أمن.. وخصوصًا بشأن الحد من القوات واألسلحة في وأشكال عدیدة ومختلفة كمن
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المنطقة ومراحل انسحاب القوات االسرائیلیة من جمیع سیناء وإعادة المطارات بھا إلى 
  السیطرة المصریة المدنیة. 

وصرح مسؤولون أمریكیون ممن استركوا في قمة كامب دیفید أن النزاع في الشرق 
، وأن الوثائق التي تم التوقیع علیھا تقدم إطارًا األوسط یتطلب استمرار المفاوضات

لمواصلة المباحثات. وأعرب المسؤولون في أن تختار األردن االشتراك في ھذه العملیة 
الموضوع حتى قبیل زیارة العاھل األردني وذكروا أن الرئیس كارتر على اتصال مع 

ي ستتم خالل االسابیع الملك حسین حول ھذه الزیارة المقررة للوالیات المتحدة والت
القادمة.. وأشار ھؤالء المسؤولون إلى أن الرئیس السادات قد أجرى بالفعل اتصاالت 
مع الملك حسین خالل سیر المفاوضات وأعربوا عن أملھم في أن األردن عن طریق 

مثل ھذا االطار أن یرى طریقھ بوضوح لالشتراك في العملیة وذلك ألن مصالح األردن 
  مسؤولون سیتم حمایتھا وسوف تصان على نحو إیجابي بھذه المساھمة. كما أوضح ال

وذكر المسؤولون االمریكیون أنھم یتوقعون أن تجري المباحثات اآلن مع األردن ومع 
الفلسطینیین سكان الضفة الغربیة وقطاع غزة لوضع القواعد الالزمة لبدء عملیة من 

   كم واألجھزة السیاسیة...شأنھا أن تؤدي إلى انبثاق عدد من مؤسسات الح

   ) ما ھي بروتوكوالت حكماء صھیون؟٩الوثیقة رقم (

بروتوكوالت حكماء صھیون ھي (مجموعة التقاریر والتوصیات) السریة التي صدرت 
  م.١٨٩٧عن مؤتمر حكماء صھیون األول الذي عقد في مدینة (بال) بسویسرا بتاریخ 

قناع عنھا ألول مرة ضمن كتاب روسي بقیت ھذه البروتوكوالت سریة إلى أن كشف ال
  عنوانھ (الكبیر في الصغیر) لمؤلفھ (سرجیوس نیلوس النصراني). 

وبعد مضي سنوات ظھر في لندن كتاب آخر باللغة االنكلیزیة عنوانھ (الخطر الیھودي) 
ویتضمن تلخیصًا لبروتوكوالت حكماء صھیون، ویبدو أنھ ترجمة للكتاب الروسي 

  اآلنف الذكر. 

المكتبة العربیة فقد شھدت صدور عدد من المؤلفات المتعلقة بالبروتوكوالت... من  أما
  ھذه المؤلفات : 

  بروتوكوالت حكماء صھیون : عجاج نویھض.    -

   ھمجیة التعالیم الصھیونیة : بولس مسعد.   -
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   الخطر المحدق باالسالم : جواد رفعت أتلخان.   -

   الجمعیات السریة : علي أدھم.   -

  الخـــــتام : وفي
  

   :إلى كل مخلص في ھذه األمة

   :إلى القادة والزعماء في كل مكاٍن من العالم اإلسالمي، والعرب منھم خاصة

یجب أن ندّمر اإلسالم ألنھ مصدر القوة الوحید للمسلمین، لنسیطر  :أعداؤنا یقولون
   .. یبتلعنا علیھم ، اإلسالم یخیفنا، ومن أجل إبادتھ نحشد كل قوانا، حتى ال

   ..!!؟فماذا تفعلون أنتم أیھا القادة والزعماء 

خذوه  !؟..فلماذا تترددون  -كما یقول علماء العالم وسیاسیوه  -باإلسالم تكتسحون العالم 
تم اقرأوا إن شئ ...لعزتكم، ال تقاوموه فیھلككم اهللا بعذابھ، وال بد أن ینتصر المؤمنون بھ 

   :حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

تكون نبوة ما شاء اهللا لھا أن تكون ثم تنقضي ثم تكون خالفة راشدة على منھاج النبوة "
ما شاء اهللا لھ أن  )وراثیًا( ما شاء اهللا لھا أن تكون ثم تنقضى ثم یكون ملكًا عضوضًا

ما شاء اهللا لھا أن تكون ثم تنقضى ،  )دیكتاتوریات( یكون ثم ینقضى ، ثم تكون جبریة
   ."ثم تكون خالفة راشدة على منھاج النبوة تعم األرض

   :أیھا السادة والقادة في دول العالم اإلسالمي، والعرب منھم خاصة

 ..یرضى اهللا عنكم، ویرضي الناس عنكم، وتسعدوا  ..كونوا أعوان اإلسالم ال أعداءه 
   .وبكم لتقودوھا نحو أعظم ثورة عالمیة عرفھا التاریخوتلتف حولكم شع

   :أیھا السادة والقادة

رسول اهللا كان یدعو قریشًا لتكون معھ، كان َیِعد رجاالتھا أن یرثوا باإلسالم األرض، 
 ...فأبى من أبى، وماتوا تحت أقدام جیوش العدل المنصورة التي انساحت في األرض 
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في أقذر مكان منھ، یلعنھم الناس إلى یوم الدین، وعذاب  ...كن أین وخلدھم التاریخ، ل
   ...جھنم أشد وأنكى 

   .ووعدنا رسول اهللا أن یعم دیننا األرض، وسیعم بدون شك

فال تكونوا مع من سیكتبھم التاریخ من الملعونین أبد الدھر، بل كونوا مع المنصورین 
   . .ولكن أكثر الناس ال یعلمون ...ه الخالدین واهللا غالب على أمر

إن المتتبع لتاریخ العالقات ما بین الغرب وشعوب اإلسالم، یالحظ حقدًا مریرًا یمأل 
صدر الغرب حتى درجة الجنون، یصاحب ھذا الحقد خوف رھیب من اإلسالم إلى أبعد 

   .نقطة في النفسیة األوروبیة

لنا بھما إن كانا مجرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا  ھذا الحقد، وذلك الخوف، ال شأن
كانا من أھم العوامل التي تبلور مواقف الحضارة الغربیة من الشعوب اإلسالمیة، 

   .سیاسیًا، واقتصادیًا، وحتى ھذه الساعة، فإن موقفنا یتغیر بشكل حاسم

لقومیة، سوف تشھد لنا أقوال قادتھم أن للغرب، والحضارة الغربیة بكل فروعھا ا
وألوانھا السیاسیة موقفًا تجاه اإلسالم ال یتغیر، إنھا تحاول تدمیر اإلسالم، وإنھاء وجود 

   .شعوبھ دون رحمة

حاولوا تدمیر اإلسالم في الحروب الصلیبیة الرھیبة ففشلت جیوشھم التي ھاجمت بالد 
إلینا، بجیوش  ثم لیعودوا ..اإلسالم بالمالیین، فعادوا یخططون من جدید لینھضوا 

   ..وھدفھم تدمیر اإلسالم من جدید  ..حدیثة، وفكر جدید 

كان جندیھم ینادى بأعلى صوتھ، حین كان یلبس بذة الحرب قادمًا الستعمار بالد 
   :اإلسالم

   ...أماه 

   .. يكبال ت ..أتمى صالتك 

   ..بل اضحكي وتأملي 

   ...أنا ذاھب إلى طرابلس 

   ..فرحًا مسرورًا 
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   ...سأبذل دمي في سبیل سحق األمة الملعونة 

   ...سأحارب الدیانة اإلسالمیة 

   )٢٠٨ص  -القومیة والغزو الفكري  ( ....و القرآن محسأقاتل بكل قوتي ل

 ...رفھم التاریخ وانتصرت جیوش الحقد ھذه على أمة اإلسالم التي قادھا أسوأ قادٍة ع
   ..اضطھدوا أممھم حتى سحقوھا 

   ... انتصرت جیوش الغرب بعد أن ذلل لھا ھؤالء الحكام السبیل

   ..؟فماذا فعلت ھذه الجیوش

استباحت األمة كلھا، ھدمت المساجد، أو حولتھا إلى كنائس، ثم أحرقت مكتبات 
   .فسھاثم أحرقت الشعوب ن ..المسلمین 

لنقرأ ما كتبھ كّتابھم أنفسھم حول ما فعلوه أو یفعلونھ بالمسلمین، ولن نستعرض ھنا إال 
   :من أنحاء مختلفة من عالمنا اإلسالمي المستباح ..بعض النماذج فقط 

   :تقول الدكتورة سیجرید ھونكھ

ء، القلعة الملكیة الصلیب على الحمرا )دبیدر(م رفع الكاردینال  ١٤٩٢ینایر  ٢في 
   .لألسرة الناصریة، فكان إعالنًا بانتھاء حكم المسلمین على أسبانیا

وبانتھاء ھذا الحكم ضاعت تلك الحضارة العظیمة التي بسطت سلطانھا على أوربا 
طوال العصور الوسطى، وقد احترمت المسیحیة المنتصرة اتفاقاتھا مع المسلمین لفترة 

   .القضاء على المسلمین وحضارتھم وثقافتھموجیزة، ثم باشرت عملیة 

لقد ُحرِّم اإلسالم على المسلمین، وفرض علیھم تركھ، كما ُحرِّم علیھم استخدام اللغة 
العربیة، واألسماء العربیة، وارتداء اللباس العربي، ومن یخالف ذلك كان یحرق حیا 

   )١٧٤ص  -القومیة( .بعد أن یعّذب أشد العذاب

انتھى وجود المالیین من المسلمین في األندلس فلم یبق في أسبانیا مسلم واحد  وھكذا
  ُیظھر دینھ 
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إن لم تكن قد سمعت فتعال  ..ھل سمعت بدواوین التفتیش  ..!!؟لكن كیف كانوا یعذبون
   .أعرفك علیھا

انیا وأصدر بعد مرور أربعة قرون على سقوط األندلس، أرسل نابلیون حملتھ إلى أسب
   .م بإلغاء دواوین التفتیش في المملكة األسبانیة ١٨٠٨مرسومًا سنة 

   :تحدث أحد الضباط الفرنسیین فقال

أخذنا حملة لتفتیش أحد األدیرة التي سمعنا أن فیھا دیوان تفتیش، وكادت جھودنا تذھب "
 .راتھ وأقبیتھ كلھاسدى ونحن نحاول العثور على قاعات التعذیب، إننا فحصنا الدیر ومم

فعزمنا على الخروج من الدیر یائسین، كان  .فلم نجد شیئًا یدل على وجود دیوان للتفتیش
الرھبان أثناء التفتیش یقسمون ویؤكدون أن ما شاع عن دیرھم لیس إال تھمًا باطلة، 

وأنشأ زعیمھم یؤكد لنا براءتھ وبراءة أتباعھ بصوت خافت وھو خاشع الرأس، توشك 
یناه أن تطفر بالدموع، فأعطیت األوامر للجنود باالستعداد لمغادرة الدیر، لكن ع

أیسمح لي الكولونیل أن أخبره أن مھمتنا لم تنتھ  :استمھلني قائًال "دي لیل"اللفتنانت 
 ..!؟تفماذا ترید یا لفتنان .فتشنا الدیر كلھ، ولم نكتشف شیئًا مریبًا :قلت لھ .!!؟حتى اآلن

   .إنني أرغب أن أفحص أرضیة ھذه الغرف فإن قلبي یحدثني بأن السر تحتھا :قال

عند ذلك نظر الرھبان إلینا نظرات قلقة، فأذنت للضابط بالبحث، فأمر الجنود أن یرفعوا 
السجاجید الفاخرة عن األرض، ثم أمرھم أن یصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة 

فصفق الضابط  .فإذا باألرض قد ابتلعتھ في إحدى الغرف -ا نرقب الماء وكن -على حدة 
من شدة فرحھ، وقال ھا ھو الباب، انظروا، فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف،  "دي لیل"

كان قطعة من أرض الغرفة، ُیفتح بطریقة ماكرة بواسطة حلقة صغیرة وضعت إلى 
   .جانب رجل مكتب رئیس الدیر

   .د یكسرون الباب بقحوف البنادق، فاصفرت وجوه الرھبان، وعلتھا الغبرةأخذ الجنو

وُفتح الباب، فظھر لنا سلم یؤدي إلى باطن األرض، فأسرعت إلى شمعة كبیرة یزید 
طولھا على متر، كانت تضئ أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتیش السابقین، ولما 

ال تحمل  :یابني :ي متلطفًا، وقال ليھممت بالنزول، وضع راھب یسوعى یده على كتف
   .ھذه الشمعة بیدك الملوثة بدم القتال، إنھا شمعة مقدسة
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قلت لھ، یا ھذا إنھ ال یلیق بیدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم األبریاء، وسنرى 
   .!؟!من النجس فینا، ومن القاتل السفاك

ضباط والجنود، شاھرین سیوفھم حتى وصلنا وھبطت على درج السلم یتبعني سائر ال
إلى آخر الدرج، فإذا نحن في غرفة كبیرة مرعبة، وھي عندھم قاعة المحكمة، في 

وسطھا عمود من الرخام، بھ حلقة حدیدیة ضخمة، وربطت بھا سالسل من أجل تقیید 
   .المحاكمین بھا

التفتیش والقضاة  وأمام ھذا العمود كانت المصطبة التي یجلس علیھا رئیس دیوان
ثم توجھنا إلى غرف التعذیب وتمزیق األجسام البشریة التي امتدت  .لمحاكمة األبریاء

   .على مسافات كبیرة تحت األرض

   .رأیت فیھا ما یستفز نفسي، ویدعوني إلى القشعریرة والتـقزز طوال حیاتي

أفقي، فیبقى سجین  رأینا غرفًا صغیرًة في حجم جسم اإلنسان، بعضھا عمودي وبعضھا
الغرف العمودیة واقفًا على رجلیھ مدة سجنھ حتى یموت، ویبقى سجین الغرف األفقیة 
ممدًا بھا حتى الموت، وتبقى الجثث في السجن الضیق حتى تبلى، ویتساقط اللحم عن 

العظم، وتأكلھ الدیدان، ولتصریف الروائح الكریھة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة 
  إلى الفضاء الخارجي  صغیرة

   .وقد عثرنا في ھذه الغرف على ھیاكل بشریة ما زالت في أغاللھا

كان السجناء رجاًال ونساًء، تتراوح أعمارھم ما بین الرابعة عشرة والسبعین، وقد 
استطعنا إنقاذ عدد من السجناء األحیاء، وتحطیم أغاللھم ، وھم في الرمق األخیر من 

   .الحیاة

م قد أصابھ الجنون من كثرة ما صبوا علیھ من عذاب، وكان السجناء جمیعًا كان بعضھ
   .عرایا، حتى اضطر جنودنا إلى أن یخلعوا أردیتھم ویستروا بھا بعض السجناء

أخرجنا السجناء إلى النور تدریجیًا حتى ال تذھب أبصارھم، كانوا یبكون فرحًا، وھم 
ذوھم من العذاب الرھیب، وأعادوھم إلى الحیاة، یقّبلون أیدي الجنود وأرجلھم الذین أنق

   .كان مشھدًا یبكي الصخور
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ثم انتقلنا إلى غرف أخرى، فرأینا فیھا ما تقشعر لھولھ األبدان، عثرنا على آالت رھیبة 
للتعذیب، منھا آالت لتكسیر العظام، وسحق الجسم البشري، كانوا یبدؤون بسحق عظام 

س والیدین تدریجیا، حتى یھشم الجسم كلھ، ویخرج من األرجل، ثم عظام الصدر والرأ
الجانب اآلخر كتلة من العظام المسحوقة، والدماء الممزوجة باللحم المفروم، ھكذا كانوا 
یفعلون بالسجناء األبریاء المساكین، ثم عثرنا على صندوٍق في حجم جسم رأس اإلنسان 

ربطوا یدیھ ورجلیھ بالسالسل تمامًا، یوضع فیھ رأس الذي یریدون تعذیبھ بعد أن ی
واألغالل حتى ال یستطیع الحركة، وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منھ نقط الماء 

البارد على رأس المسكین بانتظام، في كل دقیقة نقطة، وقد ُجّن الكثیرون من ھذا اللون 
   .من العذاب، ویبقى المعذب على حالھ تلك حتى یموت

   .تابوت تثبت فیھ سكاكین حادة وآلة أخرى للتعذیب على شكل

فإذا  .كانوا یلقون الشاب المعذب في ھذا التابوت، ثم یطبقون بابھ بسكاكینھ وخناجره
   .أغلق مزق جسم المعذب المسكین، وقطعھ إربًا إربًا

كما عثرنا على آالت كالكاللیب تغرز في لسان المعذب ثم تشد لیخرج اللسان معھا، 
كاللیب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنٍف حتى تتقطع األثداء لیقص قطعة قطعة، و

   .أو تبتر بالسكاكین

وعثرنا على سیاط من الحدید الشائك ُیضرب بھا المعذبون وھم عراة حتى تتفتت 
نقال عن كتاب التعصب  .محاكم التفتیش للدكتور علي مظھر(عظامھم، وتتناثر لحومھم

   .)باختصار ٣١٨-٣١١صفحات  .اليوالتسامح لألستاذ محمد الغز

  التاریخ لھ مسار واحد

وقد أتفق معھ في أمر وأختلف معھ في آخر إلى  یقول صدیقي األستاذ / أحمد مجدي 
  .أن لھ رؤیة أحترمھا وھذا مختصرھا

ن ألى إالتاریخ لھ مسار واحد ولكن لالسف البعض یصیبھ العمى ویسیر بظھره 
ذا نظرنا للغرب مثال إو،فكار وقنوات أدوات وأخالل  الشعوب تتحرك من،و یتعثر

ساسا بجناحین حیث تشترك دول الغرب فى ظاھرة الحزبین أن الغرب یتحرك أسنجد 
 : الكبیرین
  مریكاأفى  يوالدیموقراط يالجمھور
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  العمال والمحافظین فى بریطانیا
  فى المانیاالیساري واالشتراكى  الدیمقراطي المسیحى

  الشتراكى فى فرنساالدیجولى وا
قصة "  يضمن كتاب ةمتواضع ةدراس( .. والحدیث لألستاذ أحمد :مر صل ھذا األأ

 ) " خفاق الروح وتبدید المصیرإمصر : 
" حیث تقاسم  فولتیر" و "  روسومر یعود للقرن الثامن عشر قرن " صل ھذا األأ

 : الفیلسوفین اللدودین التمھید للفكر السیاسي الحدیث
نتج كل أنسانى الذى قبل العقل وھو التیار اإل ةصاحب مدرسة العاطف :روسو  جان جاك

 . نسانقلیات وكل اتجاھات حقوق اإلحزاب األأو ةاالحزاب االشتراكیھ والعمالی
حزاب ساس كل األأوھذا  ةفیلسوف العقل والذى جعل العقل قبل العاطف :فولتیر 
 ةوالجمھوری ةالمحافظ

تقوم عادة على حزب واحد وھذا موجود فى  ةن السیاسأجد فى البالد خارج الغرب سن
الھند حیث حزب المؤتمر ھو الحزب الرئیسي وفى الیابان حزب واحد رئیسي وفى 

 . روسیا حزب واحد رئیسي وفى مصر قبل انقالب عبد الناصر كان حزب الوفد
حضارة  جتیاحإمام أن تلك البالد تجمع شتات نفسھا لتقف ألى إالسبب فى ذلك یعود 

  الغرب
ین ھو الحزب الرئیسي الذى یتحرك من خاللھ الشعب أن : لى مصر اآلإذا وصلنا إ

 المصري ؟؟
حزاب فاشلھ أحزاب الموجوده سنجدھا جمیعا مھما بحثنا ھنا وھناك فى ركام األ

 . لھا ةجماھیری ةوكرتونیھ والقواعد لھا فى الشارع والقاعد
  فقط الغیرالحزب الوحید ھو " االخـــــوان " 

سبب تخلف مصر یعود الى ان ھذا الحزب تم منع تمكینھ من الحكم من قبل قواعد 
ن یستلم دولتھ أوالتى ورثت مصر وورثت كل خیراتھا والترید للشعب  ةالعمیق ةالدول

  حتالل كما كان یفعل المستعمروبھذا فھى تمارس اإل
تقنع الجماھیر  ةیدیولوجیا سیاسیومھما فعل االنقالب فلن یصل الى شىء النھ الیملك الا

  ة.تنظیمی ةوال یملك قواعد جماھیری
فى ربوع مصر تقدم  ةخیری ةجمعی ١٠٥٥عتراف االنقالب نفسھ كانت لھم إخوان وباإل

 ةاو الدول ةاو حتى قوات مسلح ةالخیر لمصر فھل یوجد حزب او تنظیم او جماع
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 ؟؟ ةعیجتماعلى امتالك مثل تلك الشبكھ اإل ةبكاملھا قادر
االغبیاء جمدوا تلك الجمعیات وتخیلوا انھم سیدیرونھا !! یاللغباء ، االغبیاء الیعرفون 

ن تلك الجمعیات تقوم على جمع التبرعات والناس تدفع التبرعات لمن یثقون فیھم فھل أ
 !سیدفع الناس التبرعات للببالوى ولسما المصري ولتوفیق عكاشھ ؟

نتھاء التبرعات وسیبحث المتبرعون عن طرق إل ستنھار تلك الجمعیات مع الوقت
   یصال التبرعات للفقراءعن دولة االنقالب إل ةبعید ةملتوی

(نخلص من ھذا أن كل یوم یمر على مصر في ظل ھیمنة العسكر ودولة الفساد على 
مقالید السلطة والحكم في مصر ھو رجوع بمصر إلى الخلف حتى السقوط في ھاویة 

 )(فوضى أمریكا التي أسمتھا بالخالقة! وصول لدولة الفوضىالحرب األھلیة وال
حكم مصر ھو حسم  أخذ فرصتھم كاملة في خوان منكل یوم یمضى دون تمكین اإلو

الثورة .. ولو أرسینا فكرة تداول السلطة لتنافس الجمیع في حسن  من مستقبل مصر
  إدارة مصر لخیر مصر والشعب المصري.

  شادواهللا الھادي إلى سبیل الر

  سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ان ال إلھ إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك

  

  

  

  أبوكفاح ا#ين

  أمحد بن محمد السعيد العزيزي

  هـ ١٤٣٥من ربيع اآلخر عام  ١٨یوم الثال]ء 

  مــ ٢٠١٤من فرباير عام  ١٨املوافق 
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