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) كتابا ونشرة ضد اإلسالم 219) (1964-1962وطبعت من الكتب بين سنة (

  وموجهة للمسلمين. 

  أما أركان اإلسالم الخمسة : 
  الشهادتان : يقولها المسلمون سرا . 

  الزكاة : محظورة. 
  الصوم : فهو مستحيل عمليا . 

  الحج : كان ممنوعا ثم سمح به نظريا . 
  أما القرآن : فرأيت بعض القوانين تحكم على اقتنائه بالسجن سنة كاملة.

   

  

  الفصل السادس

   الشيوعيون وفلسطين

  : تخطيط البالشفة واليهود إلسقاط الخالفة العثمانية :  المبحث األول

ذكرنا سابقا أن الثورة البلشفية أصدرت منذ األسبوع األول النتصارها قرارا يعترف 
لليهود بوطن قومي في فلسطين. بل يرى قادة الحركة الصهيونية أن ماركس أكثر من 

 -أقطاب الصهيونية الحديثة أحد -عمل إلقامة دولة يهودية، يقول الحاخام إسحق وايز
: (إن كارل ماركس حفيد الحاخام مردخاي ماركس، كان في روحه واجتهاده وعمله 

ونشاطه وكل ماقام به واعد له أشد إخالصا إلسرائيل من الكثيرين ممن يتشدقون 
)، ثم خطط هرتزل زعيم المنظمات 59اليوم بدورهم في مولد الدولة اليهودية)(

م) 1895امة الدولة اليهودية في فلسطين فقد أخرج كتابا سنة (الصهيونية بجد إلق
م) ضم فيه 1897تحت عنوان (الدولة اليهودية)، ثم رتب الجتماع بال سنة (

المنظمات الصهيونية في العالم وانبثق عن هذا المؤتمر (بروتوكوالت حكماء 
 م) حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد من أجل1901صهيون). وفي سنة (

السماح لليهود بشراء األراضي التي ليس لها أصحاب في فلسطين، ورفض 
م) حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد، وفي هذه المرة 1902السلطان، وفي سنة (

) وعرضا على 60كراسيوس (قره صو) المحامي اليهودي الماسوني(-دخل معه 
 -3الدولة العثمانية. سد ديون  -2) مليون دينار ذهب إنجليزي. 150( -1السلطان: 

الدفاع عن سياسة  -5بناء جامعة عثمانية في القدس.  - 4بناء أسطول للدولة العثمانية. 
) كل هذه مقابل السماح لليهود بالهجرة. 61السلطان عبد الحميد في أوربا وأمر يكا.(

: (ونصحني السلطان - كما ذكر هرتزل في مذكراته-فكان رد السلطان عبد الحميد 
حميد بأن ال أتخذ أية خطوة أخرى في هذا السبيل، ألنه ال يستطيع أن يتخلى عبد ال



عن شبر واحد من أرض فلسطين، إذ هي ليست ملكا له، بل هي لألمة اإلسالمية التي 
قاتلت من أجلها وروت تربتها بدماء أبنائها)، وقال عبد الحميد: (إن عمل المبضع في 

ت من امبراطوريتي). وجاءت رسالة بدني أهون علي من أن أرى فلسطين بتر
) مليون جنيه 150السلطان عبد الحميد لشيخه أبي الشامات (عرض علي اليهود (

إنجليزي ذهبا ، فقلت لهم: إنكم لو دفعتم ملء االرض ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا 
بوجه قطعي. لقد خدمت األمة المحمدية والملة اإلسالمية ما يزيد على ثالثين سنة، 

) 62أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السالطين والخلفاء العثمانيين)( فلن
  وال زالت الرسالة محفوظة عند أحفاد الشيخ أبي الشامات. 

م) مات هرتزل ليتولى زعامة الحركة الصهيونية حاييم وايزمن. 1904وفي سنة (
يوني جاك م) التقى وايزمن مع لينين بحضور الكاتب الصه1916وفي أيار سنة (

ليفي في بيت الصناعي اليهودي دانيال شوين في زوريخ، لبحث المخطط الثوري 
اإلشتراكي لتقويض القيصرية ولبحث المخطط اليهودي للشرق، قال لينين لوايزمان 

) : (على نجاح الثورة في روسيا يتوقف تحرير اليهود من كابوس ملوك أوربا 63(
ي الدولة، وفرض احترامهم وشخصيتهم، وحكامها ورفعهم إلى أسمى المراتب ف

وسوف تحقق الثورة للشعب اليهودي المشتت ما عجزت عن تحقيقه لهم الثورة 
م)، وبعد أن تزول القيصرية وكنيستها من روسيا تقام الدولة 1789الفرنسية سنة (

الماركسية اإلشتراكية على األسس التي خطط لها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى في 
  والشرق).  الغرب

) : (إن فتح أبواب الشرق واستقرار اليهود في 63واقتنع وايزمن بالفكرة وقال للينين(
  فلسطين يتوقف بالدرجة األولى على تدمير اإلمبراطورية العثمانية. 

وبتدميرها تزول الحواجز والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد... 
. ال بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين  عمرها أصبح محدودا وانهيارها وشيكا

على أسس اشتراكية بعد أن تحقق الثورة الروسية اإلشتراكية أهدافها). يقول جاك 
في زوريخ حيث عقدت عدة اجتماعات حضرها -) : (لقد عرفت لينين 64ليفي(

أنه رجل ثوري مدين إلى تروتسكي بالمكاسب التي حققها، ال يصلح لقيادة  - وايزمن
  شعبهامثقف واعي).  أمة

م) أرسلت موسكو إلى فلسطين (فالديمير جابو تنسكي) اليهودي 1920وفي سنة (
  الشيوعي مهمته تدريب الشباب اليهودي وتشكيل فرق منهم. 

وقد خصصت الحكومة البلشفية مليون ليرة ذهبية من المال القيصري الذي استولوا 
%) من 40ولقد دفعت روسيا ( ) ،65عليه إلنشاء مستعمرات في أراضي فلسطين(
  م) لإلنشاء. 1939مجموع األموال التي قدمت لليهود حتى سنة (

وإن أبرز النقاط في المرحلة التي سبقت التقسيم هي تكوين وحدات عسكرية يهودية، 
معظم أفرادها من الروس واليوغسالفيين، والرومانيين، والبولنديين، والذين استقروا 

اليهودي الذي حارب في صفوف الجيش البريطاني ضد  في فلسيطن ومن الفيلق
األلمان والطليان في العلمين وصحراء ليبيا، ومن بين ضباطهم موشي دايان واسحق 



رابين. وكانت األسلحة تتدفق على اليهود من تشيكوسلوفاكيا بموافقة ستالين. وعلى 
تحت اشراف البواخر اليوغسالفية والرومانية كانت األسلحة تشحن بأمر موسكو 

  موشي شاريت. 

م) : إثر الحرب الثانية اجتمع األقطاب الثالثة (روزفلت، 1945مؤتمر يالطة سنة (
ستالين، تشرشل) وقرروا : محو النازية، تقسيم ألمانيا الى مناطق احتالل بين 

الحلفاء، تصفية اإلمبراطورية اليابانية، تشكيل حكومات ديمقراطية في أوروبا 
  وا المذكرة الصهيونية التي تتضمن :الشرقية.، ودرس

مليارات) دوالر توزع على اليهود  5أن يفرض على ألمانيا تعويضات قدرها ( -1
  المتضررين في أوربا والذين نزحوا إلى أمريكا وفلسطين. 
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  أما األقطاب الثالثة فهم يهود إما نسبا وإما ميوال وعاطفة. 
فروزفلت : يهودي منحدر من أسرة يهودية اسمها (روزنبرغ)، ثم تحولت إلى 

روزفلت، هجرت إسبانيا إلى أمريكا، وكان جده (كلنتون روزفلت) أحد ثالثة كونوا 
قد قدم اليهود إلى لجنة لجمع األموال لماركس وإنجلز إلخراج البيان الشيوعي. و

  الرئيس األمريكي روزفلت ميدالية ذهبية مكتوب عليها: 
  (الرفاهية والحكمة لفرنكلين روزفلت نبينا الجديد الذي سيعيدنا إلى أرض الميعاد). 

أما ستالين: فهو ليس يهوديا نسبا ، وإن كانت زوجته يهودية اسمها (روزاكاجان 
مع أسرتها تدير اإلتحاد السوفياتي قرابة ثالثة  فتش). وقد بقيت هذه الحسناء اليهودية

عقود حكم فيها ستالين. وقد كان (الزار كاجانوفتش) شقيق روزا مسيطرا على 
  ) . أما تشرشل: فهو صنيعة يهودية. 66ستالين ومولوتوف(

وفي مؤتمر يالطة كان ستالين متحمسا أكثر من تشرشل وروزفلت. وطالب 
رض على ألمانيا لليهود، إلنفاقها في إنشاء بمضاعفة التعويضات التي ستف

مستعمرات في فلسطين إلسكان ثالثة ماليين يهودي من اإلتحاد السوفياتي وأوربا 
) ، إال أن تشرشل تبسم وقال لستالين :( إن أرض فلسطين ال تكفي لثالثة 67الشرقية(

ء ماليين يهودي) ، وقد طالب ستالين في المؤتمر ادراج اسماء بعض الزعما
الشرقيين كمجرمي حرب نازيين لتقديمها الى محكمة نورنبرغ وقد حددت يوغسالفيا 

  كمجرم حرب نازي.  -رحمه هللا-اسم الحاج أمين الحسيني

) نوفمبر 29وجاء قرار التقسيم الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في (
صوت واحد، وقد لعبت  م)، وقد فاز قرار التقسيم بأغلبية1947(تشرين الثاني) سنة (

أمريكا وروسيا دورا كبيرا التخاذه ثم حول القرار إلى مجلس األمن، وبمجرد أن 
ترامى إلى أسماع الفلسطينيين اتخاذ القرار قامت معارك دامية بينهم وبين اليهود، 

م) اتخذ البيت ااألبيض 1948) آذار سنة (4مما جعل أمريكا تراجع نفسها. وفي (
عدول عن فكرة التقسيم إلى وضع فلسطين تحت وصاية دولية، ثم قدم قرارا سريا بال



(أوستن) المندوب األمريكي فكرة الوصاية الدولية إلى مجلس األمن: ووافق المندوب 
الفرنسي على اقتراح أمريكا. وإذا بالمندوب السوفياتي (غروميكو) يشتاط غضبا 

يل قرار األمم المتحدة، ثم م) :( ليس من حق مجلس األمن تبد19/3/1948وقال في (
هاجم أمريكا وقال: نحمل أمريكا نتائج إيقاف قرار التقسيم، ونحن نعلم أن أمريكا 

  حريصة على البترول وعلى استراتيجية الشرق األوسط). 

) : (من الضروري انسحاب العصابات 68م) قال غروميكو(61/4/8491وفي (
تحدة أن تنزل العقوبة الرادعة التي تعيد العربية المسلحة من فلسطين، وعلى األمم الم

الى العرب رشدهم، إن من حق اليهود أن يجدوا معاملة خاصة ورعاية كذلك). ثم 
  هدد باسم اإلتحاد السوفياتي أنه سيستعمل القوة لصيانة األمن وحماية الدولة اليهودية. 

ي رجحان كفة أما تشيكوسلوفاكيا : فلقد كان ألسلحتها وسفنها ورجالها أثر كبير ف
م)، وقد قال مندوبها في 1948اليهود خاصة أثناء الهدنة بين العرب واليهود سنة (

األمم المتحدة: (إن وجود دولة يهودية في فلسطين سيساعد على تطور الحركات 
  والنظم الديمقراطية في الشرق ) . 

ى اآلن، أما يوغسالفيا : فهي أكثر دولة شرقية تتبادل المنتوجات مع إسرائيل حت
وتستورد من الحمضيات والكيماويات والصناعات اإلسرائيلية، وقد قالت في األمم 

المتحدة: (إن قرار التقسيم ال يعطي اليهود كل حقهم، وعلى العرب أن يقدروا تضحية 
  اليهود بقبول التقسيم). 

م) كان رئيس مجلس األمن من نصيب (اوكرانيا) 1948وفي هذه الفترة من سنة (
عية وكان موضوع البحث قضية فلسطين. وكم كانت دهشة األعضاء عندما الشيو

نادى هذا الرئيس مندوب الوكالة اليهودية بمندوب حكومة إسرائيل فكأنه اعتراف 
  رسمي بدولتهم. 

وأشد معركة خاضتها الدولة اإلشتراكية هي معركة اإلعتراف بإسرائيل كدولة وفي 
م المتحدة قيام دولة إسرائيل، وبعد عشر دقائق م)، أعلنت األم1948) أيار سنة (14(

من إعالن قيام الدولة اليهودية انهالت على تل أبيب برقيات التهنئة، أولها من ترومان 
  ) . 69الزعيم االمريكي اليهودي. وبعد أربع دقائق جاءت برقية ستالين السوفيات(

   المبحث الثاني : من أقوال الشيوعيين في األمم المتحدة :

م) : (إن علينا أن نذكر دائما أن قضية فلسطين ليست 2/5/1947قول غروميكو (ي
سوى قضية اليهود. ولذا فال مجال للبحث في هذه القضية بغير مراعاة مصالح اليهود 

) 70واألخذ بعين اإلعتبار قلقهم، ليس يهود فلسطين وحدهم بل اليهود في كل مكان)(
.  

قضية فلسطين تهم كل اليهود، وهي تزعجهم م) : (إن 3/5/1947ويقول غروميكو (
  ) .71وتزعجنا نحن السوفيات أيضا كلما ارتفع صياح العرب)(

م) : (ال سالم بين العرب واليهود إال بزوال الرجعية 3/5/1947مندوب بولندة (


