
األوربية على اإلطالق وهو ينافس الحزب المسيحي الديمقراطي، رغم دعم البابا 
ي يريد الغرب بها أن ال يفوز الحزب للحزب المسيحي واألموال الظاهرة والخفية الت

الشيوعي بالحكم. ومع ذلك فالمقاعد متقاربة وقريبا سيستولي الشيوعيون على مقاعد 
المجلس النيابي ومجلس الوزراء. رغم أن أمريكا تصرح أنها لن تسمح بهذا. وقوة 
اتها الحزب الشيوعي اإليطالي راجعة إلى نفور الشباب اإليطالي من النصرانية لتعقيد

  وهرطقتها وقضايا الغفران والعشاء المقدس والصلب واألقانيم الثالثة؟! 
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الطواغيت. بل وقوف زمرة من المستنفعين بهذا الدين يبررون أعمال الحكام 

عض النصوص، يعيد إلى ويزينون للناس أعمالهم، ويخدعون مشاعر الناس بب
األذهان الدور الذي زاوله رجال الدين في العصور الوسطى من امتصاص دماء 

الناس ليغرقوا بها مع الحكام. فكم تاجرت الشيوعية في عقر دارها بفضائح 
(راسبوتين) الكاردينال الروسي الذي كان يفجر باألميرات اللواتي يأتين للتوبة على 

  يديه. 
هدة (كامب ديفيد)، خرجت آراء علماء األزهر الذين اشتروا بآيات وعندما وقعت معا

تؤيد السالم وتقف بجانب الرئيس، فجمع الشيوعي ون هذه الفتاوى ثم  -هللا ثمنا قليال
  علقوا عليها قائلين: ألم نقل لكم (إن الدين مخدر) (الدين أفيون الشعوب). 

لى الراحة، ورضوا من الغنيمة تقاعس المسلمين عن الجهاد : فلقد ركن الناس إ -7
باإلياب، وأخلدوا إلى األرض، وتركوا الدنيا لقيصر يعبث بها كما يشاء، مما أتاح 

للكثير من المتاجرين بالقضايا الوطنية أن يتقدموا لقيادة الجماهير. وفي الثورة 
الفلسطينية أوضح مثال على هذا، فعندما تراجع المسلمون، دفعت بعض القيادات 

انية الى السطح، وانضوى تحت ألويتهم أبناء المسلمين الغيورين على أوطانهم، العلم
وتاجر جورج ونايف برؤوسهم، وبنى على جماجمهم مجدا مؤثال وخط له بدمائهم 

  تاريخا وذكرا . 
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ومية في بالدنا، ظنا منهم أنها تريد تخليصهم من لإلنضواء تحت ألوية الحركات الق

اإلستعمار الذي امتص دماءهم، وسرعان مارفعت هذه األحزاب عقيرتها، وكشفت 
عن أهدافها، ونشرت على أتباعها منهاجها أنها علمانية ال صلة لها بدين. ولكن النفس 

الكون والحياة، البشرية ال بد لها من عقيدة تحملها وال بد من نظرة إلى اإلنسان و
وهذا ما تفتقده األحزاب القومية فعادت تمأل فراغها بفلسفة اإلشتراكية المادية 

والعقيدة الماركسية اإللحادية، وبامكانك أن تقول بال تحرج : إن جميع األحزاب 
القومية في العالم اإلسالمي والعربي هي شيوعية الحقيقة والمخبر ولكنها قومية اإلسم 

م) : (والطريق الوحيد 27/4/1967ل إبراهيم خالص البعثي في (والمظهر. يقو
لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي; هي خلق اإلنسان اإلشتراكي العربي 

الجديد الذي يؤمن أن هللا، واألديان، واإلقطاع، ورأس المال، واإلستعمار، 
مى محنطة في متاحف والمتخمين، وكل القيم التي سادت المجتمع السابق، ليست إال د


