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ولذا فقد قاموا بجميع التنظيمات الشيوعية في العالم اإلسالمي والعربي  -كما مر معنا

ي ، وقد كانت فلسطين هي المورد لألفكار والشخصيات الشيوعية اليهودية ف-خاصة-
  المنطقة، وقد كان لروسيا قصب السبق في تصدير الشخصيات الحزبية العريقة. 

وال زال الشيوعيون يحاولون جر العالم العربي إلى إسرائيل. فقد كتب كاتب شيوعي 
م) 1975مصري اسمه (محمد سيد أحمد) كتابا سماه (بعد أن تسكت المدافع) سنة (

م هذا الكاتب عن السالم وقال :( السالم قبل زيارة السادات إلى إسرائيل. وقد تكل
  نوعان: سالم رجعي: وهو بحدود ورجال هدنة وحراسة. 

وسالم تقدمي: ويكون بانشاء مصانع كبرى (للبتروكيماويات) بأموال مصرية 
ويهودية، وكذلك مزارع كبرى تشترك فيها األموال العربية واليهودية، وعندها 

الطرفين يخشى على أمواله ومصانعه تتوقف الحرب طبيعيا ، ألن كال من 
ومزارعه) . وقد طبع الكتاب في بيروت فصادره الرقيب في مطار القاهرة، واذا 

بالسلطات العليا تأمر باإلفراج عن الكتاب بعد يوم واحد، وإذا بآراء الكاتب الشيوعي 
  ) . 114تطبق حرفيا في معاهدة (كامب ديفيد)(

الكبير في مستوى العيش : فالترف الذي تغرق فيه  المظالم اإل جتماعية والتفاوت -4
حفنة من المجتمع، أدى إلى حقد جماهير الناس التي تقتل بين أنياب الجوع ويفترسها 

الفقر. وصدقوا أن الشيوعية ستنشر العدالة والمساواة، وعلى األقل ستحطم الطبقة 
  البرجوازية المترفة.

بنته، كان ثمن فستان الزفاف مائة ألف فمثال هنالك أمير من دولة بترولية زوج ا
دينار، وأعطيت وردة الجزائرية ستين ألف دينار للغناء، وكانت نفقات الحفل في 

ليلتين نصف مليون دينار. كان هذا الحادث مادة دسمة لمنشور شيوعي صدر ووزع 
  لفتح أنظار الجياع على أموالهم التي تراق عبثا وتهدر سفها. 

عية قد وجدت مرتعا خصبا في مخيمات الالجئين في األردن وكذلك نجد أن الشيو
حيث الفقر والفاقة. وكان الحزب الشيوعي في إيران يجد من بذخ الشاه وبطر 

الحاشية مبررا لوجوده ونموه، فقد كانت السيدات المترفات تستقل الواحدة طائرة 
  خاصة إلى باريس لتصفيف شعرها فقط ثم تعود. 

حمراء التي يصب فيها الراح على الموائد الخضراء في باريس وال زالت الليالي ال
والس فيجاس مادة خصبة للبيانات الشيوعية واإلعالنات اإلشتراكية الثورية ودعك 

م) من 1979من إنفاق مائة ألف لایر على زواج قطي ن في جدة في شهر أيار سنة (
   م).24/7/1979قبل أحد المترفين الفارغين (القبس الكويتية (

انتشار العقيدة الفاسدة واألساطير الخرافية باسم اإلسالم : فإذا عمت القصص  -5
الخرافية عن األولياء في قبورهم بأنهم يشفون المرضى وتظهر كرامتهم فيمن يؤذي 

أبناءهم. هذه الخرافات وغيرها من التردد على الدجالين الذين يفتحون بالفنجان أو 
  بوا سهامهم نحو الدين. الرمل يستغلها الشيوعيون ليصو

  وليعلنوا أن الدين أفيون الشعوب، وأن الدين خرافة. 
ولهذا فليس عجيبا أن نرى الحزب الشيوعي اإليطالي أقوى األحزاب الشيوعية 


