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(يا أيها الذين أمانوا ل تتخذوأا عدوأي وأعدوأكم أوأليققاء تلقققون
إليهم بالمودة وأقد كفروأا بما جاءكم مان الحق ...)

)1(الممتحنة:
كفر الشيوعي

أفتى الشيوخ: حسنين ماحمد ماخلوف بكفر الشيوعي سإنة
 وأعبد الحليم ماحمود وأكذلك ماحمد البخيققت وأكققذلك1076

قرارات المحاكم الشرعية في البصرة وأذلك اسإققتنادا الققى
أقوال لينين وأسإتالين.

 الشيوعية
ترجمة عربية لمذهب مااركس في حالة التطبيق لنأه يزعم
أن ماققذهبه ينتهقي القى إباحقة كققل شقيء علققى الشققيوع أوأ
بالمشاع. وألكن أصحاب المذهب جميعا يسققمونأه بالماديققة

)1التاريخيققة أوأ الماديققة الديالكتيكيققة (الثنائيققة الحواريققة) (
[مان كتاب الشيوعية وأليققدة الصققهيونأية لحمققد العطققار ص

].73 فما بعدها، أفيون الشعوب/ العقاد 50
أقوال مااركس وألينين وأسإتالين

قال مااركس: الققدين أفيققون الشققعوب (إن اللققه لققم يخلققق
الجنس البشري بل النأسان هو الذي خلق الله).

قال لينين: (الدين خرافة وأجهل).
قال سإتالين: نأحن مالحدوأن وأنأحن نأؤمان بققأن فكققرة (اللققه)

خرافة.
 تشرين الوأل سإنة18جاء في ماجلة (الشباب السوفياتي) 

 (نأحن ل نأستطيع إل أن نأنشققر الققدعوة ضققد الققدين،1974
وأمان وأاجب الشباب تحرير عقولهم مان خرافة الدين.



 نأحققن نأققؤمان بثلثاققة: ماققاركس،1924تقققول البرافققدا سإققنة 
وألينين، وأسإققتالين، وأل نأققؤمان بثلثاققة: اللققه، الققدين، الملكيققة

الخاصة.
 (يجققب أن تقققوم التربيققة فققي1928قققال سإققتالين سإققنة 

المدارس على أسإاس إنأكار الله.
 قققال سإققتالين (يجققب أن يكققون مافهوماققا أن1937وأسإققنة 

الدين خرافة، وأأن فكرة الله خرافة وأأن اللحاد ماققذهبنا) (
) [فتاوأى عن الشيوعية/ عبد الحليم ماحمود].1

مااركس
 ماققن أب يهققودي اسإققمه1883 وأماققات 1818وألد ماققاركس 

 وأضع1867هرشل تنصر وأغير اسإمه الى هنريخ، في سإنة 
كتابه رأس المال بصورته الهنائية.

لم يكن مااركس مالحدا في شبابه فقد قال (ان خير الناس
وأأجدرهم بالتكريم مان يعمل لخيقر لنأقاس وأالقدين أسإقاس

الحياة النأسانأية وأهو نأفسه يلقننا الخير وأالحكمة).
كانأت زوأجته -جيني- تصف فقرهققم بققأنأهم لققم يجققدوأا كفنققا

لبنتهم وأطردوأا مان المنزل لنأه ليس ماعهم أجرته.
الباروأن هيرش هو الذي أنأشققأ الفققرق العسققكرية اليهوديققة
وأمانول المستعمرات فققي فلسققطين وأفتققح فرعققا لشققركته
في أماريكا وأتولها يقوب شيف وأهذا وأضققع حطققط الثققورة

الشيوعية وأغذا ها بالمال وأالسلحا.
مابدؤه: مان ل يعمل ل يأكل، ماع أنأه لو أكل مان عملققه لمققا

عاش سإنة وأاحدة.
مان خطاب أبيه: (مااذا تظن .. كأنأنا ماصنوعون مان الذهب)
(لسوء حظك، أراك تؤيد بسلوكك رأيي الذي كققونأته عنققك،
وأهو أنأك علققى ماققا فيققك ماققن خصققال حسققنة -أنأققانأي تغلققب

النأانأية على جميع صفاتك.
ماات أبوه وأخلف ثانانأية أبناء وأبدل أن يعيلهم بقي ماققاركس
عالة على أماه وأإخوته، وأكتبت أماه له (أنأه ل ينتظققر بداهققة

أن تعيش (طفيليا الى البد).
كان لماركس صديق اسإمه (روأتنبرج) ماسئول عن صحيفة
(رنأيش جازيت) اشتراكية ماتطرفة، وأأشار مااركس بإخراج
روأتنبرج، وأتولى مااركس ماكانأه وأترك الشتراكية، فققأغلقت



الصققحيفة بعققد شققهور فهجققر ألمانأيققا الققى بققاريس وأتققولى
الصحافة ثام أغلقت فصار يعيش على ماعونأة بعض أصهاره

في هولندا.
اتفق مااركس ماع لسكي لخراج كتققاب اقتصققادي سإياسإققي

 سإنة وألم يخققرج عنققه وأفققي14) فرنأك وأبقي 1500وأأخذ (
م اتفق ماققع الهردنأكققر علققى تققأليف كتققاب وألققم1858سإنة 

م.1644يفعل شيئا سإنة 
وأمان لندن كان مااركس قققد اتفققق ماققع (نأيويققورك تربيققون)
على ماقال أسإبوعي أوأ ماقالين ماقابل عشرين شلنا فكققان

].27-22) [أفيون الشعوب 1يعتمد على انأجلز لتماماها.(
وأيعتبر كتاب (رأس المال) انأجيل الشيوعية فألفه مااركس

وأهو يعيش على أماوال انأجلز وأبقي نأاقصا الى الن.
وأكان (باكونأين) اسإتاذا لماركس وأماع ذلك شهر به مااركس
وأقال: إنأه تعاقد ماع نأاشر فققي روأسإققيا لترجمققة كتققاب وألققم

يف بعمله وأطلب فصله وأفصل.
كتب انأجلز الى مااركس (إنأك جاماد العاطفة، أنأققان، نأققاقص

المروأءة وأالشعور).
لينين

 ماققن أب1870وألققد لينيققن فققي العاشققر ماققن إبريققل سإققنة 
يهودي ألمانأي (ايلكوسإروأل جودلمان) وأأم ألمانأيققة يهوديققة
اسإمها صوفيا جولدماان وأسإمي حيام جولققدماان يققوم ختنققه

حسب تقاليد اليهود.
زوأدته: تروأبسكايا يهودية.

م.1924) كانأون الثانأي سإنة 21ماوته: ماات لينين (
 (بوسإققعنا أن1920جاء في صحفيفة فرنأسا القديمة سإققنة 

نأقول بل ماغالة أن اليهود هم الققذين دبققروأا وأأخرجققوا إلققى
الوجود الثورة العالية الكبرى في روأسإيا).

(يا أيها اليهود، لقد قربت سإاعة انأتصارنأا التققام وأنأحققن الن
في عشية يوم تسلمنا فيه قيادة العالم، وأالروأس بققالماس
كانأوا سإادتنا وأاليوم انأقلبوا عبيدنأا، انأزعوا مان قلققوبكم كققل
ذرة مان الشفقة على أعدائنا، وأأوأجدوأا البغض بين العمققال

وأبقية الشعب).
الكومايسارية (المجلس المركزي) في عهد لينين.



.457  يهوديا مان أصل 322      1920سإنة 
.550 يهودي مان أصل 448      1921     
.525 يهودي مان اصل 445      1922     

سإتالين
سإققتالين (أي الرجققل الحديققدي): اسإققمه يوسإققف فيسققار
يونأوفيتش ليس يهوديا وألكن زوأجته الحسناء اللعوب (روأزا

كاجانأوفتش) يهودية وأكانأت عشيقة له.
ابنته سإتالين (سإفتلنأا) تزوأجت الصهيونأي مايخائيل بن لزار

كاجانأوفتش.
الثلثاة الذين يحكمون روأسإيا زن سإتالين هم:

-سإتالين وأزوأجته روأزا يهودية.1
-ماولوتققوف وأزوأجتققه يهوديققة وأهققي شقققيقة الرأسإققمالي2

الماريكي سإام كارب.
- الثققالث هققو شقققيق روأزا وأهققو لزار كاجققانأوقش وأهققو3

يهودي ماتعصب وأتزوأج إبنه إبنققة سإققتالين، وأكققان ماسققطيرا
علققى سإققتالين وأماولوتققوف، وأحكمققت اسإققرة كادانأوفتشققن

م1924(أوألد لزار وأاخوته) التحاد السققوفياتي ماققن سإققنة 
 حيث ماات سإتالين.1953إلى سإنة 

قالت الكاتبة السوفياتية
م):1965(نأينا اليكسيفا سإنة 

% وألكنهم1(عدد اليهود في التحاد السوفياتي ل يزيد عن 
% ماققن ماسققئولية80% ماققن هيئققة التققدريس/ 60يمثلققون 

التوجيه العقائدي في الحزب وأالسياسإية الخارجيققة وأهنققاك
نأسبة أعلى مان ذلك بكثير في الدوأائر السققوفياتية المعنيققة

بروأابط الصداقة ماع الدوأل الشتراكية الخرى.
إن نأائب رئيس الوزراء وأرئيققس المجلققس القتصققادي فققي
السوفيات هو بنياماين ديمشيتز وأيحمل وأسإام بطل التحاد

السوفياتي الذي يحمله عبد الناصر وأابن بلة).
أرسإلت روأسإيا الدكتور لنأدوأ (الذري) للتدريس فققي ماعهققد
وأايزماان وأللمشاركة في صنع القنبلة الذرية في اسإرائيل.

م:1971) إبريل سإنة 20نأشرت اللوماونأد الفرنأسية (
(إن القيادة السإتراتيجية للقوات المسلحة السوفياتية في

أيدي اليهود).



الثورات الشيوعية يهودية
-المجر هنغاريا: بيلكون (هققاروأن كققوهين) النأقلب سإققنة1

م وأقاوأم الشعب المجري وأهرب بيلكون بعققد فققترة1919
طويلة مان الحكم بعد أن كان يجمع الفتيات الجميلت في
الشوارع العاماة عاريات وأيفحش بهن ثام يقتلهققز وأيرمايهققن

في الدانأوب.
 وأقعققت المجققر ماققرة ثاانأيققة فققي يققد1945وأفققي سإققنة 

الشيوعيين وأحكمها (راكوزي) صديق سإتالين.
-تيتو: تلميذ اليهودي ماوسإى بيجارة.2
-روأماانأيققا: اليهوديققة الرعنققاء : أنأققا يققوكر وأأبوهققا الجققزار،3

وأأخوها في اسإرائيل.
)1-شيكوسإقققلوفاكيا: اليهقققودي روأدلقققف سإلنأسقققكي (4

].85[الشيوعية وأليدة الصهيونأية ص
) [الشققيوعية وأليققدة2الشققيوعية فققي العققالم العربققي (

].86الصهونأية ص
م وأصقققل إلقققى السإقققكندرية روأسإقققي يقققدعى1921سإقققنة 

(جوزيف روأزبنرج) تصحبه إبنته (شارلوت) وأبققدءا يروأجققان
للشققيوعية فققوقعت رسإققالة ماققن ماوسإققكو إليهققا فققي يققد

الشرطة.
 أوأفققدت ماوسإققكو اثانيققن وأعززتهمققا بثققالث1927سإققنة 

الخواجة فاسإيليف إنأتدبت ماوسإكو (هنري كوريل) اليهودي
وأأمادته بأماوال طائلة وأكون (الحركة الديمقراطيققة للتحققرر

الوطني حدتو) وأأسإس بنك كوريل.
مانظمققة اسإققكرا: (الشققرارة أوأ الشققعلة) وأرئيسققها ايلققي
شوارنأز يهودي ثام غيققر السإققم الققى (نأحققو حققزب شققيوعي

ماصري نأحشم).
مانظمة الفجر الجديد: أسإسها اليهوديان (يوسإققف دروأيققش
وأريمققون دوأيققك) ثاققم أصققبح اسإققمها (د. ش ديمقراطيققة
المنظمة الشوعية المصرية (م.ش.م) وأأسإسها اليهوديققان

أوأديت وأزوأجها سإلمون سإيدنأي.
العراق: اليهود سإاسإون دلل، نأاجي شميل، وأصديق يهودا،
وأيوسإف حزقيل وأكان قدري قلعجققي شققيوعيا ماخلصققا ثاققم



رجققع إلققى رشققده وأكتققب كتابققا سإققماه (تجربققة عربققي فققي
الحزب الشيوعي).

 (يققروأي السإققتاذ بققدر شققاكر22-21يقققول قلعجققي ص 
السياب -بالضافة الى مااروأاه مان فضققائح أخلقيققة ل نأريققد
الوقوف عنققدها. كيققف كقان يعمققل ماققع رفاقققة الشققيوعيين
العراقيين لنشر الشيوعية فيقول (رحنا نأضققرب علققى كققل
وأتر تخرج نأغمته ماوافقة لما نأريد، بثثنا بين الطلب الكراد
أن القققومايين يكرهققون الكققراد وأقققومايتهم، بينمققا نأعتققبرهم
نأحن إخوانأا لنا وأأخذنأا نأسب القوماية العربيققة أماققاماهم، بققل
بحنا نأنتقص مان العرب وأنأزعم أن التاريخ العربي ماققاهو ال
ماجموعة مان المذابح وأالمجازر وأزعماؤهم العظام ماققا هققم
ال إقطاعيون جلدوأن إلى غير ذلك، وأماررنأققا علققى إخوانأنققا
اليهود وأهم ماع الشيوعيين دوأن حاجة إلى دعوة وأاسإققتغللنا

)1بعققض الرفيقققات للتققأثاير علققى قسققم ماققن الطلب) (
].91[الشيوعية وأليدة الصهيونأية ص 

 (إن الشققيوعية لققم تققدخل19وأيذكر قلعدي في كتققابه ص
البلد العربية كحركة وأطنية ... وأكان أوألهم يهودي بولققونأي
يدعى جوزيف برجر أطلق عليه لقب عين ماوسإكو ثام تله
عين ماوسإكو الثانأي وأهو يهودي ليتوانأي يققدعى (اليققاهوبيتر
وأهناك عين ماوسإكو الثالث وأهو روأسإي ماققن يهققود أوأديسققا
(نأهمان ليتفنسكي) وأجمع هؤلء اليهود جققاءوأا إلققى بيققروأت
عن طريق حيفا وأعملوا علققى تأسإققيس الحققزب الشققيوعي

اليهودي في فلسطين.
وأبعققد التبعيققة للحققزب الشققيوعي اليهققودي كققانأت التبعيققة

) [الشقققيوعية وأليقققدة2للحقققزب الشقققيوعي الفرنأسقققي) (
].91الصهيونأية ص

قال الشيوعيون العرب في فلسطين (إن جعقل فلسقطين
وأطنا قومايا لليهود هو الطريق الوحيققد وأالوسإققيلة الناضققجة

لبلشفة العالم العربي).
الشيوعيون وأفلسطين

 نأوفمبر سإنة25اتخذت الجمعية العاماة للمام المتحدة في 
م قرارا بالتقسيم ثام حول الى ماجلس الماققن لينفققذ1947
القرار.



أرادت أماريكا أن تتخذ ماوقفا ماعتدل ل غلو فيققه للصققهيونأية
فققأعلن أوأسإققتن عققن خطققورة التقسققيم وأاقققترحا أن تكققون
فلسطين تحقت وأصقاية دوأليقة (وأذلقك لن أماريكقا خشقيت

على ماصالحها البتروألية).
 ماارس سإققنة19عضب غروأمايكو وأقال: في ماجلس المان 

م ليس مان حققق ماجلققس الماققن تبققديل قققرار الماققم1948
المتحدة. وأهاجم أماريكا وأقال نأحمققل أماريكققا نأتائققج إيقققاف
التقسيم وأأماريكا حريصة على البتروأل وأعلققى اسإققتراتيجية

الشرق الوأسإط.
م (ماققن الضققروأري1948 ابريققل سإققنة 16وأقال جروأمايكققو 

انأسحاب العصققابات العربيققة المسققلحة ماققن فلسققطين، إن
على المام المتحدة أن تنزل بالعرب العقوبة الرادعة التي
تعيد إليها رشققدها، إن ماققن حققق اليهققود أن يجققدوأا ماعامالققة

خاصة وأرعاية كذلك.
تشيكوسإققلوفاكيا: (إن وأجققود دوألققة يهوديققة فققي فلسققطين
سإيساعد على تطور الحركققات وأالنظققم الديمقراطيققة فققي

الشرق).
يوغسققلفيا: (إن سإققبب الخلف بيققن العققرب وأاليهققود أن
العرب يفتقروأن إلى النظم الديمقراطية الشققتراكية الققتي
يعلم عنهققا اليهققود الشققيء الكققثير وأيمارسإققونأها وأيطبقونأهققا

وأسإيستفيد العرب مانهم.
إن قرار التقسيم ل يعطي اليهود كل حقهم وأعلى العققرب

أن يقدروأا تضحية اليهود بقبول التقسيم).
ماندوأب بولونأيا: (هناك ماصالح كثيرة ماشتركة بيققن العققرب
وأاليهود في النضال ضد السإققتعمار علققى أسإققاس المبققادئ

الشتراكية).
 كان رئيس ماجلس الماقن ماقن نأصقيب1984-يوليو سإنة 7

) [الشققيوعية وأليققدة الصققهيونأية ص1أوأكرانأيا السققوفياتية (
 فما بعدها.100

وأكان ماوضوع البحث فضية فلسطين، وأكققم كققانأت دهشققة
العضققاء عققن ماققا نأققادى مانققدوأب الوكالققة اليهوديققة باسإققم
ماندوأب حكوماة إسإرائيل، فأعطاه صفة العتراف الرماسي

بدوألتهم.



الكونأت برنأادوأت: قال عنه جروأمايكو (إن برنأققاروأت عميققل
بريطانأي وأعدوأ للحق اليهودي فققي فلسققطين وأأنأققه ماتحيققز

للعرب).
يقول بريتققون فقي كتقابه (الصقهيونأية وأالشققيوعية) : (وأأماقا
الحقيققة الراهنققة فهققي أن الشقيوعية وأالصقهيونأية صققنوان
مانبعهما وأاحد، وأغايتهما وأاحققدة، وأجوهرهمققا وأاحققد، وأالفئققة

التي تقوم عليهما مان وأراء الستار وأاحدة).
مانظمات اليهودية:

مانظمة الرغون ليوجي ماؤلفة مان قياداتهققا وأأعضققائها ماققن
اليهود الروأس.

(1948جيش إسإرائيل سإنة ( )، سإققنة ماققن اليهققود1956) 
الققذين كققانأوا فققي جيققش التحققاد السققوفياتي وأالمعسققكر

الشيوعي.
 صققرحا الملحققق العسققكري1964 شققهر يققونأيه سإققنة 22

السوفياتي في باريس لمراسإل ماعاريف السإرائيلة:
(نأحن نأشققارك العققرب فققي كفققاحهم السإققتعمار وأالرجعيققة
العربية، وأماا نأقدماه للجمهوريققة العربيققة المتحققدة إنأمققا هققو
لغققراض دفاعيققة، وأل يمكققن أن نأسققمح باسإققتعماله ضققد
إسإرائيل، فل تقلقوا مان السياسإة السوفياتية في المنطقة
العربيققة فهققذه السياسإققة ماتممققة بققل ضققروأرية لسققلماة

إسإرائيل.
إطمئنقققوا وأثاققققوا أن التحقققاد السقققوفياتي ماقققع إسإقققرائيل
وأسإيؤيدها اليوم وأغدا كما أيققدها وأرعاهققا بققالماس، وأكونأققوا
على ثاقة مان أنأنا هرعى الشتراكية العربيققة لن فققي ذلققك
تعزيزا لمصلحة اسإرائيل ماثلما هققو تعزيققز لمصققلحتنا نأحققن

السوفيات).
دعم الشيوعية لليهود

مااكان قرار التقسيم لينفذ لول تصلب السوفيات.. احتلققت
اسإرائيل أراضي جديدة غير ماا وأرد فققي التقسققيم فسققمته

روأسإيا حق الفتح.
.2كم14300وأكان قرار التقسيم يعطي اسإرائيل 

وألكنهققا اسإققتولت علققى ماسققاحة تقققرب ماققن نأصققف هققذه
المساحة في النقب وأالجليل فباركت روأسإيا العمل.



في فترة الهدنأة الققتي كققادت اسإققرائيل أن تمحققى لققول أن
أماققدتها روأسإققيا بالسققلحا فققي طائراتهققا ماققع جيققش مانظققم
وأكققذلك بالسققفن الروأماانأيققة وأاليوغسققلفية وأجعلققت ماققن
تشيكوسإلوفاكيا قاعدة لتموين اسإرائيل بالسلحا وأالرجال.

أماريكا تدخل
الحرب لحماية الشيوعية

حاوألت بريطانأيا جر أماريكا للحرب فرفضت وألكققن عنققدماا
اجتاحا هتلر روأسإيا دخلت أماريكا لنأقاذها بققدفع ماققن اليهققود

الذين أقاماوا روأسإيا.
روأزفلت يهودي مانحدر مان أسإققرة هجققرت أسإققبانأيا اسإققمها
روأز نأبرغ ثام حرفت إلى روأزفلت وأجده كلنتققون، روأزفلققت
أحد لجنة ثالثايققة جمعققت الماققوال لتزوأيققد ماققاركس وأإنأجلققز

لخراج البيان الشيوعي.
قدم اليهود لروأزفلت مايدالية ذهبية كوسإام ماكتققوب عليهققا
(الرفاهية وأالحكمة لفرنأكلين روأزفلققت نأبينققا الجديققد الققذي

) [الشيوعية وأليققدة صققهونأية1سإيعيدنأا إلى أرض الميعاد) (
].121ص

الفلسطينيون وأاللقاء ماع اليهود
 ماققن1973اللقققاء الوأل اليهققودي الفلسققطيني كققان عققام 

شهر أيار بمناسإبة اللقققاء الققذي حصققل فققي مادينققة بولونأيققا
شمال إيطاليا وأالذي حضر فيه الفلسققطينون بصققورة غيققر
رسإمية وأكان اللقاء ماخصصا للبحققث فققي ماشققكلة السققلم

في الشرق الوأسإط وأالذي حضره اليهود وأالعرب.
ماسؤوأل مانظمة التحرير (وأهو نأفسه الققذي رافققق عرفققات
في جولته في أوأربا (فينا وأمادريد) للحوار العربقي الوأربقي
قال أيضا (مانظمة التحريققر الفلسققطينية تمققد يققدها لليهققود
السإرائيلين للعيش ماعا في سإلم ... وأحال تكققوين الدوألققة
الفلسققطينية جميققع المشققاكل ماققع اسإققرائيل سإققوف تحققل

بصورة سإلمية.
وأعندماا نأقول: أنأنا ماستعدوأن لبنققاء دوألتنققا علققى أي قطعققة
مان فلسطين يتققم تحريرهققا، عل أن نأعلققم جيققدا أن الجققزء
الخر مان فلسطين ليققس فارغققا (يعنققي الشققعب اليهققودي



) [جريدة ايطالية لعل إسإققمها رينققا سإققانأا عققدد1المجاوأر) (
].1979 أكتوبر سإنة 38

الحزب الشيوعي الردنأي
بدأ الشباب الفلسققطيني يققدخلون فققي الحققزب الشققيوعي

اليهودي.
 تأسإست أوأل حركة علنيققة للحققزب الشققيوعي1973سإنة 

الفلسطيني وأراء سإتار نأقابققة عمققال فققي حيفققا سإققكرتيرها
أمايل توماا، وأفي الناصرة نأقابة سإكرتيرها أمايل حبيبي.

في يافا - سإكرتيرها: فؤاد نأصار وأكلها ماتفرعه مان اللجنققة
المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني وأأكثره مان اليهود.

 أنأشققأ الشققيوعيون (عصققبة التحققرر الققوطني)1929سإققنة 
سإكرتيرها (بن فسكي) وأماساعده توفيق طققوبي، ماطالبهققا
جلء بريطانأيا وأتشكيل حكوماة ماشتركة مان اليهود وأالعرب

 تحققول أعضققاء (عصققبة التحققرر1948فققي حققرب سإققنة 
الققوطني) إلققى قققادة عصققابات ماسققلحة فانأسققحب بعققض
الفلسطينيين العرب، وألكن وأقف الشيوعيون المتحمسون
مان الفلسطينيين يدافعون عن اليهود أماام هجمات العرب

ماثل (ابراهيم بكر وأفؤاد نأصار).
 صار الحزب الشيوعي يشرف على1948بعد النكبة سإنة 

) [فلسققطين قسققمت فققي1بقية فلسطين غيققر المحتلققة (
م) إلى قسمين ماع اليهققود وأقسققم ماققع1948هذه الفترة (

العرب]. وأكان في رئاسإة الحققزب (أمايققل توماققا) وأ (توفيققق
طوبى وأأمايل حبيبي: عضوا الكنيست اليوم) وأكانأت الصلة
بين الشيوعيين في قسمي فلسطين عققن طريققق (ضققابط
اسإرائيلي شيوعي في الهدنأة، وأسإققكرتير صقحفي شققيوعي
فيها) وأكانأت نأشرات الحزب الشيوعي يكتب فققي اسإققفلها

بالعبرية (طبعت بمطابع الحزب الشيوعي الفلسطيني).
 ضمت الضفة الغربيققة إلققى الردن وأاعتقققل طلعققت1950

حرب وأهو يوزع مانشققورات الشققيوعية الققتي احضققرها ماققن
اسإرائيل.

 عثرت قوات الماققن فققي عمققان علققى ماطبعققة1951سإنة 
الشيوعيين وأهي ماسجلة بأرقققام وأكتابققات عبريققة وأاعتقققل

فؤاد نأصار.



 صدر المار بفصل الحققزب الشققيوعي الردنأققي1952سإنة 
عن الحققزب الفلسققطيني وأكققان فققائق وأراد فققي المنطقققة

المحتلة فخرج ليكون مان القادة.
(كتققب وأثايقققة القاعققدة السققرية الققتي تصققدر عققن اللجنققة
المركزية بقولها: خصصت اللجنة العليا للحزاب الشيوعية
في ماوسإكو مابلغ ماليققون روأبققل للحزبيققن الشققيوعيين فققي

العراق وأالردن).
 خرجت نأتيجة النأتخابات1954 تشرين الوأل سإنة 22في 

بسقوط الشيوعيين عدا (عبد القادر الصالح).
 جققاء عبكققر ماققن أجققل حلققف بغققداد1955في نأهايققة سإققنة 

وأقققامات ماظققاهرات سإقققطت علققى أثارهققا حكوماققة هققزاع
المجالي وأحل ماجلس النواب.

ماحاضرة فؤاد نأصار الوألى في الجفر:
(إنأنا نأعلم وأيعلم الجميع بأن اسإرائيل هي أمار وأاقققع وأدوألققة
لها كيانأها السياسإققي وأالقتصققادي وأالعسققكري، وأان اليهققود
شعب كباقي الشعوب له حق الحياة وأأنأققا أعققترف بققاليهود

كدوألة لن الشمس ل تغطي بغربال.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الردنأي:

السكرتير العام: فؤاد نأصار.
أماين الصندوأق: رشدي شاهين.

رئيس قسم المثقفين: عيسى مادانأات.
العميد الثقافي: فهمي السلفيتي.

رئيس قسم العمال: فايز الروأسإان.
رئيس قسم التنفيذ: داوأد ترجمان.

رئيس قسم المطبوعات: فائق زياد.
أماين السر: عبد العزيز العطي.

الشيوعيون في فرنأسا
م. 7/1977 شهر 250عن ماجلة لوبون الفرنأسية عدد 

بدأت ضققجة ضققد الشققيوعية مانققذ أحققداث شققهر أيققار سإققنة
 وأبدأ الماركسيون وأغيرهم يكتبون ضد مااركس وأبدأ1968

التمرد ضده وأيلتقون على:
-التمرد على مااركس أوأل، إذ لم يعد ذلك الصققنم الثققابت1

كما كان مان قبل.



-البحث عن ماعنى للحياة، عن علة عميقققة، عققن دسإققتور2
اخلق يعلو فوق السياسإة وأمان أشهر الكتاب:

أ-ليفي صاحب كتاب (البربرية في وأجهها النأسانأي).
ب- بينو صاحب كتاب (ماات مااركس).

 تاريققخ318السققوفيات: نأشققرت (لوبققون الفرنأسققية العققدد 
 حديثا صحفيا ماققع هيليققن كققارير دنأكققوس الققتي23/10/78

أصدرت كتابا عن التحاد السوفياتي اسإققمه (المابراطوريققة
المنفجرة).

أماام السوفيات:
-ماشكلة الجنسيات.1
-ماشكلة الحصائيات.2

% ماققن السققكان ثاققم بعققد فققترة30يمثل المسلمون اليوم 
)90م يصبح عدد المسققلمين (2000% أي سإنة 40يصبح 
ماليونأا.

لقد صمدت المعتقدات وأالقومايات نأتيجققة عزيمققة جماعيققة
للحفاظ على المميزات الخاصة وأاللغة الم.

ا وأهقي عوب السإقلماية كلهقا ماتجمعقة جنقوب أوأرب إن الش
ماتداخلة في بعضها مان شواطئ البحر السإققود إلققى جبققال
همليا وأإلى الحدوأد الهندية مانظقة شاسإعة تربطها روأابققط
اللغققة وأالثقافققة ماققع تركيققا وأإيققران وأهققذا ماققا يفسققر حققذر

الكرمالين الشديدة تجاه أحداث إيران.
م، عدل لينين عن أحققداث إيققران خشققية علققى1920سإنة 

المسلمين السوفيات أن ينحازوأا إليهم وألم يسققانأد الثققورة
 خوفققا، بققل أيققد ماصققطفى1920الشيوعية في تركيا سإنة 

كمال الذي قضى على الشيوعيين.
 لم يؤيد سإتالين الثققورتين شققمال إيققران حققتى1946سإنة 

ليوجد عالم شيوعي اسإلماي يخرج مان تحت سإيطرته.
ماشققكلة الجيققش وأالمجنققدين، ماشققكلة كازاكسققتان ذات
الثروأة الضخمة التي يفوق فيها عدد الروأس النازحين على
عدد السكان المسلمين الصليين الذين يكرهون الروأس.

القفقاز: أهلهققا أشققداء يحتقققروأن الققروأس وأيجتمعققون فققي
المسجد وأيشكلون خطرا.



جورجيا: قاوأمات عملية الققتروأيس فققأرادت ماوسإققكو فققرض
اللغة الروأسإية فخرجت ماظاهرات.

أوأكرانأيا: لقد وأقفت ماع هتلر وألول عنف هتلر لنأحازوأا إليه.
) 5 سإنة (3في الصين/ عن المعرفة التونأسية العدد 

(الرفيق مااوأبشر وأليس عبقريا).
(دكتقققاتوري فاشقققي أيقققدلوجيا ماطالبقققة ماحاكمقققة الثقققورة
الثقافيققة، وأإعققادة العتبققار لضققحاياها ماققع اعققدام القققادة

29) [ماجلققة المانأيققة عققدد 1القققدمااء للحققرس الحمققر) (
 عققن كتققاب ماحمققد البهققي1986 يوليققة سإققنة 15الصققادر 

تهافت العلمانأية].
نأشرت أربع صقحف تشيكوسإقلوفاكية فقي عهقد السقكرتير
(دوأبشك) بينا مان ألقي كلمة للنقاد وأالديمقراطيين حققددوأا

فيه الحزب الشيوعي على النحو التي:
هو مانظمة للسلظة لها قوة جذب كبيرة تشد إليها:

أ-النأانأيين ذوأي الرغبة في الحكم.
ب-الجبناء الذين ل يعرف لجبنهم حد.

ج-وأأصحاب الضمائر السيئة.
كما أوأردت صققحيفة الحققزب الشققيوعي التشيكوسإققلوفاكي
اسإتفتاء قرائها عن الغاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة

 يحبون اللغاء.9/10فخرج 
الله المادي وأثان، وأاليمان المققادي نأفققاق، وأرفققع الحنجققرة

بهذا اليمان المادي انأتهازية.
القانأون في العدالة الجتماعية عنققدهم (ماققن كققل بالنسققبة

لقدرته، إلى كل بالنسبة لحاجته).
 ديسمبر23أعلن سإكرتير الحزب الشيوعي الروأماانأي في 

 اجتماع اللجنة المركزية.1966سإنة 
 جنيها.420اللت الروأماانأية الطن = 
 جنيها.500اللت البلغارية الطن = 
 جنيها.968لفرنأسا          الطن = 
 جنيها.1724سإويسرا        الطن = 

انأتققاج العاماققل الروأماققانأي أقققل بمقققدار النصققف أوأ الثلثاققة
اضعاف عن العامال اليطالي وأالفرنأسي وأألمانأيا الغربية.



 سإلعة مان النأتاج أسإفرت عن خسارة في العام1370إن 
 ماليون جنيه اسإتراليني.240الماضي ماا يقرب مان 

 ماليققون215 فققي الميزانأيققة الروأماانأيققة 1967العجز سإققنة 
جينة اسإرليني.

المسلمون في التحاد السوفياتي
 ماليون تقدر الحصققائيات أنأهقم سإيصقلون50-45عددهم : 

إلى ماائة ماليون آخر هذا القرن.
 ماليونأا.150بينما الروأس سإيبقون 

وأماققن خلل (ماجلققة الديققان فققي البلد الشققيوعية سإققنة
م):1974

% مان القوقازيين وأالداغستانأيين ماوحدوأن.46أن 
) [السإققراء الردنأيققة ربيققع1 مان الشيشان ماوحدوأن (62%

هق].1399الثانأي سإنة 
الشيوعية وأالمسلمون تحت حكمهم

(أ) البادة الجماعية في تركستان:
م1934- قتل الشققيوعيون فققي تركسققتان وأحققدها سإققنة 1

ماائة ألف ماسلم.
م نأصف1939م - 1937- اعدام وأنأفي إلى سإيبريا سإنة 2

ماليون ماسلم.
م ثالثامائة الف ماسلم.1934- نأفي مان التركستان سإنة 3
م سإبعة الف ماسلم.1950- قتلوا سإنة 4
م ماليونأققان وأنأصققف1919- هققرب ماققن تركسققتان سإققنة 5

ماليون ماسلم.
م.1949-هرب ألفان قتل مانهما ألف وأماائتان سإنة 6
 م عشققروأن1950-هرب مان تركستان الى الشرق سإنة 7

ألفا.
م1934م -1932- ماات جوعا مان تركسققتان بيققن سإققنة 8

ثالثاة ماليين ماسققلم بسققبب أخققذ المحاصققيل وأقققدمات إلققى
الصينيين.

) ماسلما.13.565م (1951- اعتقل مان تركستان سإنة 9
) ألفا.24(ب) يوغسلفيا: بعد الحرب العالمية أبادوأا (

(ج) في القرم: 



م ماائة ألف وأهجروأا خمسين ألفا فققي1921-أبادوأا سإنة 1
عهد بيلكون المجري.

م هجروأا شعبي الشيشان وأالقرم إلى سإيبريا.1921سإنة 
/ نأوفمققبر سإققنة478وأعققن مادلققة البلغ الكويتيققة العققدد 

م ماا يلي:1987
القرم زمان كاترينا الثانأية : ضمت إلققى روأسإققيا وأكققان عققدد

) ماليين وأماا زالت تغتصب أرضققها وأتهققدر أهلهققا5شكانأها (
1554ألف) وأكققان عققدد ماسققاجدها 400حتى أصبح أهلها (

) ماسجدا وأبقيت القرم700م (1914ماسجدا فأصبح سإنة 
م ثاققم جققاء العهققد1917تجاهد حتى نأققالت اسإققتقللها سإققنة 

م وأبقيقققت1920البلشقققفي فاحتلهقققا الشقققيوعيون سإقققنة 
المساجد ماغلقققة وأجاهققد أهققل القققرم وأشققن عليهققم حققرب

التجويع حتى أكلوا أوألدهم.
م تقريرا للرفيققق لينيققن عققن1922نأشرت الزفستيا سإنة 

م1922 يوليققو سإققنة 10ماجاعة القرم في عققددها الصققادر 
جاء فيه:

)302090بلغ عدد الذين أصابتهم ماحنة الجوع في ينققاير (
.14.413ماات مانهم 

.12.754) ماات مانهم 392063وأارتفع عددهم في يونأيو (
) وأتوقققف عققن ذكققر392063وأارتفققع عققددهم فققي يونأيققو (

الموتى.
م رحل جميع شعب القرم.1946وأفي سإنة 

م بعققد الحققرب كققان فيققه (روأز1945وأماؤتمر يالطققة سإققنة 
فلتب، سإتالين، تشرشل) وأهم ماع يهود قلبا وأقالبا.

وأأصرت أماريكا أن تدخل روأسإيا ألمانأيا الشرقية.
أماا تروأماان: (الرجققل الصققادق) فهققو يهققودي وأاسإققمه اسإققم
اليهود وأكان شريكا ليهودي وأأحب اسإفار التوراة إليه سإفر

الخروأج (كتاب الخلص).
) [انأظر المسلمون في1الشيوعيون وأالمساجد وأالعلماء (

التحققاد السققوفياتي (شققانأتال كلكجققي الكسققندر بنيغققش
 فما بعدها].267الفرنأسيان) ص 

التعليم الديني مامنققوع بتاتققا فققي السققوفيات، وألكققن وأجققود
مادارس دينية ماخضة لتخريج علماء أمار جائز نأظريققا وأمانققذ



م لم يسمح ال باعادة فتح مادرسإة وأاحققدة فققي1945سإنة 
بخارى هي (مايري عرب).

المسققاجد: كققان عققدد المسققاجد فققي روأسإققيا وأحققدها (عققدا
26.279م 1913ماساجد بخارى وأخيوة الكثيرة جدا) سإنة 

ماسجدا.
)  : السوفياتية  الرسإمية  الصحيفة  Sovietوأفي   War News (6أيار  

 عدد المساجد المفتوحة البققواب للمسققلين =1942سإنة 
 ماسجدا.1312

 صدرت نأشرة عن طشقند بالفرنأسية أنأه1964وأفي سإنة 
250يوجد في كل آسإيا الوسإققطى بمققا فيهققا قزقسققتان = 

ماسجدا.
 (فيما عدا بخارى وأخيوه)1917العلماء: كان عددهم سإنة 

.45.339ل يقل عن 
 (إذ أن ماعظمهققم سإققحق8052 عققددهم 1955وأفي سإققنة 

في الثلثاينات).
الدعاية ضد السإلم:

أنأشققأ السققوفيات بعققد الحققرب جمعيققة (نأشققر المعلوماققات
السياسإية ماعظم عملها في ماحاربققة السإققلم ففققي الفققرع

)1948-1946الققققازاقي نأظمقققت الجمعيقققة بيقققن سإقققنة (
) ضد السإلم.22000 ماحاضرة مانها (30.528

) الف10 أكقققثر ماقققن (1951وأفقققي أوأزبكسقققتان سإقققنة 
ماحاضرة ضد السإلم.
) الف ماحاضققرة5 أكثر مان (1963وأفي تركمنستان سإنة 

ضد السإلم.
(1957-1955الكتب: طبعت مان الكتققب بيققن سإققنة   84(

 ألققف نأسققخة كلهققا ضققد السإققلم.800كتابققا طبعققت مانهققا 
(1964-1962وأطبعت مان الكتب بيققن سإققنة  ) كتابققا219 

وأنأشققرة ماوجهققة ضققد السإققلم وأالمسققلمين وأوأزعققت فققي
المناطق السإلماية .

) [مان كتاب (التفسير السإلماي1نأقد النظرية الماركسية (
 فما بعدها].40للتاريخ/ عماد الدين خليل) ص 

أخذ مااركس نأظريته مان:
-مانطق هيجل (ديالكتيك هيدل: النقيض).1



بينوزا)HOLBACH-كتب فققي الماديققة التاريخيققة (2 اخ، سإ  هولب
قبل قرن مان مااركس.

-صراحا الطبقات: سإان سإيمون.3
-حتمية حدوأث الزماات القتصادية بانأتظام: سإيسمونأدي.4
.WEITLIG-دكتاوأرية البروألتياريا: بابوسإيف وأفايتلنج 5
-نأظرية القيمة المبنية على العمل: آدم سإميث.6
-نأظريقققة السإقققتغلل وأقيمقققة الفقققائض: فقققوريه، بقققري،7

تومابسون.
-حركات مازدك وأبابك الخرماي وأالقراماطة.8

يقول مااركس: إن عملية التفكيققر عنققد هيجققل هققي خالقققة
العالم الخارجي.

وأأماا أنأا فأقول: إن الفكرة مااهي إل العالم المادي بعققد أن
يعكسه ذهن النأسان وأيصوغه في شكل أفكار).

وأيقول مااركس: إن أسإلوب النأتاج في الحياة المادية يعين
الصفة العاماة للعمليات الجتماعيققة وأالسياسإققية وأالروأحيققة
فققي الحيققاة، (إن النققاس غيققر أحققرار فققي اختيققار قققواهم

النأتاجية).
النقد

-ظهر مااركس في عصر يقققول: النأسققان حيققوان نأققاطق.1
وأالمادة هدف الحياة وأبينظر العصر إلى النأسان كمشققاعر
وأعواطف وأضمير أنأهققا قضققايا ثاانأويققة فكققان فكققر ماققاركس

انأعكاسإا لعصره.
-إن عوامال النأتاج ماثل خصب التربققة، خققواص المعققادن،2

قققوة البخققار وأالكهربققاء كققانأت ماوجققودة فاكتشققفها عقققل
النأسان.

-إذا كان أسإلوب النأتاج هققو العاماققل الحاسإققم فققي الفققرد3
وأالجماعة، فيجب أن تتصرف الجماعات التي تواجه نأفققس
أأسإققلوب وأاحققد وأهققذا خلف الواقققع، المشكلة الجتماعيققة ب
فمثل تزايد السكان فققي اليونأققان: قققامات كققورنأث بققاحتلل
صقيلة، وأأماا اسإبارطة فاتعبت النظقام العسقكري وأأحتلقت

أراضي يونأانأية.
وأأماا أثاينا: فنظمت النأتاج وأمانعت التصدير.



PROF-يقول 4  ALEXNDER  FRAYل ر العاما ثير غي : (هناك شيء ك
القتصادي، فالنأسان ل يقصققر حيققاته علققى أن يحبققو علققى
بطنه، فهنالك أشققكال الحمققاس وأالققولء وأاليحققاء وأاللهققام
التي تحفز النأسان للعمل، وأكذلك تأثاير الذهن على الذهن

وأكيف نأفسر ماجئ ماحمد وأدانأني وأكلفن.
- إن فكرنأا هو الذي يعلمنققا أن نأغيققر هققذه البيئققة الماديققة5

لكي تلئم أغراضنا المختلفة، إن المادة ل تقرر وأعينا وأإنأما
وأعينا هو الذي يقرر اسإتخدام الموارد المادية.

-إن كارل فيدرن: إن قوى النأتاج وأظققروأف النأتققاج يققؤثار6
دائما بعضها على بعض فققاختراع أسإققلحة يققؤثار فققي نأتيجققة
الحرب وأالحققرب تققؤدي إلققى اخققتراع اسإققلحة وألكققن ليققس

السلحا هو سإبب الحرب.
.Praf-يقققول 7  G.D.G  Coleع ادي للمجتم اس القتص : (إن السإ

عاماققل وأاحققد فقققط ماققن عواماققل تصققوير الشققكل العققام
للحضارة وألوكان أهم عاماققل) بققدليل أنأنققا نأققرى دوأل كققثيرة
بنفققس المسققتوى القتصققادي ماققع اختلف الققدين وأالحيققاة

الجتماعية، السإرة، العادات، الخلق.
-اعتمد مااركس وأانأجلز على شواهد قديمققة جققدا أوأردهققا8

ماوجان في دراسإاته عن قبائل الركوي اللمانأيقة الزراعيققة
ماما ل يمكن حتى ماجرد اثاباتها تاريخيا.

يقول كيونأو (إن القبائل الرحققل الققتي تعيققش علققى الصققيد
تنظر إلى المرأة نأظرة احتقققار وألكققن لمققا تقققدم النأسققان

للزراعة ارتفعت ماكانأة المرأة وأاحتراماها).
إن المرأة تحسنت حالها في ظل الحركققات الدينيققة فقققط
وأأماققا كلم كيونأققو فهققو ماققردوأد لن المققرأة كققانأت ماوضققع
احترام فققي الهنققد بينمققا الروأماققان الزراعيققون المتقققدماون

) [هنققاك ثالث نأقققاط1يعامالونأهققا ماعامالققة العبققد قانأونأققا (
مافقودة في الصل مان ماوضوع النقد تبدأ بالتسلسققل ماققن

).11-9رقم (
-إن قول ماققاركس -بققأن الخلق انأعكققاس للققة النأتققاج،12

وأالمجتمعققات تسققجل تقققدماا باسإققتمرار لن الت النأتققاج
تتقدم، وأبناء على هذا فإن الخلق في تقدم ماستمر وأهققذا



) [انأظر كتاب النأسان ذلك المجهول1خلف الواقع تماماا(
لكاريل].

-يقول مااركس: إن أفكار وأاتجاهققات عصققرماا إنأمققا هققي13
نأاج مارحلة التطور القتصادي التي تم الوصول إليها، وأهققذا
يعني أن أفكار مااركس هي نأتاج العصققر الققذي عققاش فيققه

وألذا فإنأها ل تصلح إل لمثل تلك الظروأف.
وأتعتققبر أفكققار ماققاركس بنققاء علققى هققذا رجعيققة لنأهققا ماققن
ماخلفات القققرن التاسإققع عشققر وأقققد جققد بعققدها كققثير ماققن

الفكار.
-يقققول ماققاركس: إن انأتاشققر اللت سإققيزيد فققي بطالققة14

العمال وأيزيد في جهل العمال وأيزداد العمققال فقققرا وأجهل
يوماا بعد يققوم، وألكققن العكققس هققو الققذي حققدث، فالبلققدان
الصناعية ل يوجد فيها بطالة بل توجد فرص عمل أكثر مان

البلدان المتأخرة صناعيا.
وأان عدد العمال انأخفض بينما زاد عققدد المققوظفين: ففققي

 كققان لققديها ماوظفققون نأسققبتهم فققي1925المانأيققا سإققنة 
%.25ماجموع القوى العامالة 

 كققان لققديها ماوظفققون نأسققبتهم فققي ماجمققوع1958سإققنة 
%.28القوى العامالة 

 كققان لققديها ماوظفققون نأسققبتهم فققي ماجمققوع1966سإققنة 
%.41القوى العامالة 

وأكل مان يأخذ عمل يجب أن يزيد في تثقيف نأفسه.
-يقول ماققاركس: إن تغيققر آلققة النأتققاج تققؤدي إلققى تغيققر15

النظققاماولكن وأاقققع الققدوأل الغربيققة وأأماريكايخققالف هققذا،
وأقارن بين برلين الغربية وأالشرقية.

-لقد اعترفت الدوألققة علىكققره بحققق الملققك وأالتققوريث،16
وأاعقققترفت بقققالفوارق بيقققن الجقققور وأأحقققوال المعيشقققة،
وأاعترفت بفصل الجنسققين فققي ماعاهققد التعليققم وأاعققترفت
بالسإرة وأماواثايقها، وأاعترفت بالوطنية وأقوتها الفعالة فققي

].77) [أفيون الشعوب/ العقاد 1الدفاع عن الماة (
الماسإونأية



تاريخها: مانهم مان يرجعها إلققى أيققام اليونأققان، وأمانهققم إلققى
عهد سإليمان عليه السلم، وأمانهققم ماققن يرجعهققا إلققى عهققد

الكهنة المصريين.
وأقد ذكر أقطققابهم أماثققال جققورجي زيققدان وأشققاهين ماكققار
بوس وأإيليا الحاج أنأها ترجع إلى أيققام الهيكققل وأمانهققم ماققن

يرجعها إلى أوأائل عهد المسيحية.
فهنالققك صققلة بينهققم وأبيققن حركققات شققريرة أخققرى: ماثققل

الكثاريين القباليين الذين مازجوا السحر ماع التنجيم.
سإانأدت البروأتستانأت ضد الكاثاوليك.

 وأجققدت فققي الفلسإققفة الملحققدين18فققي أوأائققل القققرن 
أنأصارا ماثل فولتير وأروأسإووأدالمار وأفردريك مالك بروأسإيا.

 أعققاد اليهققود تنظيققم الماسإققونأية وأتعاليمهققا1717سإققنة 
وأرماوزها وأأسإسوا في هذا العام (ماحفل بريطانأيا العظققم)
وأأطلقوا عل أنأفسهم البنائين الحرار بعد أن كققان إسإققمهم

(القوة المستوردة).
.1732ثام انأتشرت المحافل في أوأربا في باريس سإنة 

 كققان عققدد1907 وأفي سإققنة 1733وأفي أماريكا ابتدأ سإنة 
المحافل العظمى في أماريكققا يزيققد علققى خمسققين ماحلفققا

فيها اكثر مان ماليون أماريكي.
) ماحفل في بريطانأيا.2600في بداية القرن العشرين (

مافاسإد الماسإونأية:
-تخريب السإرة .1
-تشجيع الزوأاج المدنأي.2
-احتقار الوطنية.3
 وأفققي1717-انأشققاء ماققدارس علمانأيققة ابتققداء ماققن سإققنة 4

فرنأسا اسإتطاع ماونأتسيكيو وألشققالوتي أن يهاجمققا سإققلطة
الكنيسة على العلم وأأصدر (روألنأد) رئيس برلمان بققاريس
نأظاماا للتعلققم العالمققانأي وأقققامات الحققرب بيققن الماسإققونأية
وأالكنيسققة حققول المققدارس وأاضققطهدت جمعيققة المسققيح
وأحين جققاء فرانأكليققن سإققفيرا الققى بققاريس وأحققد المحافققل

م.1780الفرنأسية وأتأسإس ماحفل باريس سإنة 



وأفي ألمانأيا نأاصر فروأبل وأبستلوزي وأهزيخ سإياسإة التعليم
العلمققانأي وأكققذلك كققروأز زعيققم الماسإققونأية فققي ألمانأيققا

وأأسإبانأيا.
الماسإونأية وأاليهود

يقول تروأكاس (في كتابه النمسا اليهودية): يشكل التهديد
اليهودي الماسإونأي ماشكلة حياة أوأ ماوت بالنسققبة لمصققائر

شعوب العالم أجمع.
 (الماسإققونأية1866يقققول الحاخققام اسإققحق وأايققز سإققنة 

ماؤسإسة يهويدة في تاريخهققا وأدرجاتهققا وأتعاليمهققا وأكلمقات
السر فيها وأفي إيضاحاتها، يهودية مان البداية إلى النهاية).
وأفي دائرة المعارف الماسإونأية الصادرة في فيلدلفا سإققنة

 (يجب أن يكون كل ماحفل رمازا لهيكل اليهود وأهققو1906
بالفعل كققذلك، وأأن يكققون كققل اسإققتاذ علققى كرسإققيه مامثل

لملك اليهود، وأكل مااسإونأي تجسيدا للعامال اليهودي).
يقول يوسإف الحاج فققي كتققابه (فققي سإققبيل الحققق، هيكققل

:1934سإليمان) بيروأت سإنة 
-المحفل: الهيكل.1
-النور: عمود النور الذي خرج ماع ماوسإى عليه السلم.2
-السققيف: الققذي كققان يحملققه بنققو اسإققرائيل دفاعققا عققن3

القدس.
-البناية الحرة: نأفس هيكل سإليمان.4
-النأوار السبعة: السبع سإنوات مادة بناء الهيكل.5
-الكوكب الساطع وأكوكب الشرق العظم: الهيكل.6
-فالج بن عابر: المنسوب إليه العبرانأيون.7
-زروأبابل: قائد الشعب السإرائيلي عند عققودته ماققن بابققل8

إلى أوأرشليم.
-أبناء الرمالة: نأسققبة إلققى حيققرام مالققك صققور وأكققان إبققن9

أرمالة.
-ينوب السإتاذ العظم عن الملك احويرش زوأج الملكة10

اسإتير اليهودية القتي وألقد مانهققا كقورش الققذي أماققر باعقادة
اليهودية.

-السإتاذ العظم: لقب هارامابام اليهودي الشهير.11



-العمود الملتف حوله الفعي النحاسإققية: رماققزا للفعققي12
النحاسإية التي نأصبها ماوسإي عليه الصلة وأالسلم.

-العمودان: عمود السحاب وأالنار.13
-بوعز: زوأج راعققوث صققاحبة السققفر فققي التققوراة وأهققو14

وأالد عوبيد وأأبويسي أبي داوأد الذث يعتقققد اليهققود أن ماققن
نأسله يولد المسيح المنتظر.

-جاكين أوأ ياكين: آخر مالوك يهوذا الذي أسإره بختنصر.15
-يهوفا أوأ جهوفا: يهوه إله اليهود.16
-جققودا أوأ يهققوذا: إسإققم أحققد أسإققباط بنققي اسإققرائيل17

وأيرمازوأن فيه إلى يهوذا المكابي الذي حارب مالققك سإققوريا
وأحفظ أوأرشليم وأالهيكل.

-العلم الزرق: شعار الماسإونأية وأالمام المتحدة علمهققا18
كذلك بتخطيط يهود.

فروأع للماسإونأية
 وأاقتصققرت1843بتي برث: تأسإست فققي نأيويققورك سإققنة 

علققى قبققول اليهققود، تغلغلققوا فققي اربعيققن جاماعققة وأكليققة
ش) ، (19أماريكية، سإاهمت في الحققروأب فققي القرنأيققن (

20.(
 أنأشققأت ماحفل فققي فلسققطين وأكققان زعمققاء1888سإققنة 

اليهود فيها ماثل وأايزمان.
زعيمها كلوزنأيققك عينققه أيزنأهققاوأر مامثل لماريكققا فققي الماققم

 (حفل للجمعية بتي بري).1956المتحدة قال دالس سإنة 
إن مادنأية الغرب قامات على العقيدة اليهودية وأعلى كاماب

ديفيد في خدماة الماسإونأية.
الماسإونأية وأالخلق

3 (لوحققة1/5/1964جققاء فققي ماجلققة القققوات المسققلحة 
للماسإونأية : إذا كنت تتمسك بالقيم النأسانأية فاخرج).

م في شققيكاغو1955وأفي المؤتمر الماسإونأي الكبير سإنة 
حضره (خمسون ألفا) على رأسإهم تروأماان وأضققعوا تمثققال
المسيح وأرماوه بزجاجات الشمبانأيا وأقام قطبهم سإققلوماون

يقلد صلة المسلمين وأصلوا وأراءه سإكارى.

الماسإونأية وأالديان



                    G(جاكين) 

الروأتاري
 خققبرا جققاء فيققه:29/1/79أوأردت صحفيفة دافار اليهودية 

أن رئيس نأوادي الروأتققاري فققي اسإققرائيل "تسققحاق بققراز"
اتصل برئيس نأادي الروأتاري في ماصر (أنأوسإي بهير) وأهققو
يهودي وأاتفق ماعه على عقد ماؤتمر عام لنققوادي الرةتققاري
السإققرائيلية وأالمصققرية وأالمغربيققة وأالتونأسققية وأالجزائريققة

وأالقبرصية وأاللبنانأية وأالبحرينية وأالكويتية.
وأقالت دافار: إن التفاق قد تم بينهما علققى عقققد المققؤتمر
في القدس ثاققم ينتقققل بعققد ذلققك ليواصققل اجتماعققاته فققي

القاهرة.
].14/10/79) [الدسإقققتور 1وأصقققل إلقققى عمقققان أماقققس (

المستر جيمس بوماار رئيس الروأتاري الققدوألي فققي زيققارة
للردن تستغرق ثالثاة أيام يطلع خللها على نأشاطات نأادى
الرةتاىي فققي عمققان فققي الحقلييققن الجتمققاعي وأالثقققافي

وأيزوأر بلدة الراجف للطلع على ماشروأع المركز فيها.
 فققي مادينققة1905وأيذكر أن الروأتاري الدوألي أنأشيء عام 

 ألف عضو) مان ماختلققف أنأحققاء850شيكاغو يضم حوالي (
) بلققدا وأيعمققل فققي153) نأادي في (18002العالم ضمن (



نأققوادي الروأتققاري رجققال أعمققال وأماهنيققون ... وأكققان فققي
اسإققتقابله فققؤاد خققوري رئيققس النققادي فققي عمققان. أصققدر

 قققرارا يحظققر علققى رجققال الققدين1950الفاتيكققان سإققنة 
النأتساب إلى الروأتاري.

ل فرق بين صهيونأية وأيهودية
هرتققزل فققي خطققابه فققي المققؤتمر الصققهيونأي الوأل سإققنة

 قال (الصهيونأية هي العققودة إلققى حظيققرة اليهوديققة1897
) [ المسققلمون1قبل أن تصبح العودة إلى أرض المعياد) (

].186وأالحرب الرابعة/ زهدي الفاتح 
وأيقول ابن غوريون : (أنأا يهودي أوأل وأاسإرائيلي بعققد ذلققك
فقط لعتقادي بأن دوألققة اسإققرائيل وأجققدت لجققل الشققعب

].123) [زهدي الفاتح 2اليهودي بأسإره وأنأيابة عنه) (
يقققول نأققاحوم جولققدماان (لقققد كققان الغققرض ماققن الدوألققة
اليهودية الحفاظ على الشعب اليهودي الذي كققانأت تهققدده

) مادخل إلى اسإققرائيل/تيلققور صققق3رفع القيود وأالنأدمااج) (
13.[

) [كتاب العربيققة بيققن شققعوبيتين د.1الحملت على اللغة (
ماحسن عبد الحميد].

م (قواعققد اللغققة العامايققة1880-وألهلققم سإققبيتا: سإققنة 1
المصرية).

تبنت جريدة (المقتطف) فكرة سإبيتا.
وأأيدهم خليل اليازجي/ الكاتب اللبنانأي.

دعا سإبيتا إلى:
أ-العاماية.

ب-الكتابة بغير العربية.
 (اللهجققة العامايققة الحديثققة1890-كققارل فققورس سإققنة 2

المصرية).
م ماهنققدس ري انأجليققزي1892-وأليققم وألكققوكس سإققنة 3

سإيطر على ماجلة الزهر.
 دعا المصريين إلى هجر الفصحى وأترجم1926وأفي سإنة 

فصول مان النأجيل في كتاب (اللغة المصرية) وأتبنققى رأيققه
سإلماه ماوسإى (اليوم وأالغد).

 قاضي (لغة القاهرة).1901-وألمور سإنة 4



-اسإكندر ماعلوف وأابنه عيسى وأانأتخب عيسى عضوا فققي5
ماجمققع اللغققة العربيققة بالقققاهرة وأكتققب اسإققكندر ماقققال

(الفصحى وأالعاماية).
-سإلماة ماوسإى وأتلميذه لويس عوض: دعققا لققوريس إلققى6

كتابة القرآن بالعاماية.
في شمال أفريقا:

-مااسإينيون.1
 خصققص1899-الكققونأت قسققطنطين اوألوسإققكي سإققنة 2

ماليققون فرانأققك فققي تركتققه للشققعب الشققرقي الققذي يبققادر
باسإتعمال وأتطبيق الحروأف اللتينية في كتابته.

لبنان:
-رفائيل نأخلة، كتابه اللهجة اللبنانأية السورية.1
-شكري خوري كتابه التحفة العاماية في قصة فينيانأوس.2
-الخوري مااروأن غصن: في ماتلوها لكتاب.3
-أنأيققس فريققدة: اسإققتاذ اللغققات السققاماية فققي الجاماعققة4

الماريكية (تبسيط قواعد العربية).
وأ(نأحو عربية مايسرة).

وأ(ماحاضرات في اللهجاب وأأسإلوب دراسإتها).
حمدي بك/ قاضي ماصري/ دعا إلى تقليص أحرف العربية.

-حنققا أبققو راشققد: (السإققتاذ العظققم للمحفققل الماسإققونأي5
اللبنانأي) تبديل شكل الحرف وأرسإمها.

-نأصري حظار: ماهنققدس لبنققانأي ماغققترب عققاد إلققى ماصققر6
وأدعا إلى تغيير شكل وأرسإم الحرف العربية .

)1163(المصور عدد 
-سإعيد عقل ديوان (يارا).7

) 1العلن العالمي لحقوق النأسان (
م].10/12/1948[صدر عن المام التحدة 

المادة:
-يولققد جميققع النققاس أحققرارا ماتسققاوأين فققي الكراماققة1

وأالحقوق.
-لكل أنأسان حق التمتع بكافة الحقوق وأالحريات في هذا2

العلن دوأن تميز بسبب عنصر أوأ لون أوأ جنس أوأ لغققة أوأ
دين وأل فرف بين رجل أوأ امارأة.



-ل يعرض أي انأسان للتعذيب وأل للعقوبات أوأ المعامالت5
القاسإية أوأ الوحشية أوأ الحط مان الكراماة.

-ل يجوز القبض على أي انأسان أوأ حجزه أوأ نأفيه تعسفا.6
-ل يعققرض أحققد لتققدخل تعسققفي فققي حيققاته الخاصققة أوأ7

أسإققرته أوأ ماسققكنه أوأ ماراسإققلته أوأ لحملت علققى شققرفه
وأسإمعته.

) [الموضوع كان بغيققر عنققوان فققي1التخوف مان السإلم (
الصل فاخترنأا له هذا العنوان].

ة Timeالتققايم  رأي الردنأي ن ال ب/ ع  التحققاد22/4/79 تكت
السوفياتي يحوي مان المسلمين خاماس قطر فققي العققالم
بعقققد: انأدوأنأسقققيا، الباكسقققتان، الهنقققد، بنجلديقققش، عقققدد

) ماليونأا قد يصل في آخققر هققذا50المسلمين الن حوالي (
) ماليون ماسلم.100القرن إلى (

جاماعة شققيكاغو/ يقققول ماارضققن زوأنأققس (إن السإققلم الن
يقققوم بققدوأر ضققرب ماصققالح الغققرب وأيقققول جققون أنأتققونأي/
الخبير بشئون الشرق الوأسإققط (انأققا نأشققهد مارحلققة اعققادة
التكققوين، وأيسققود العتقققاد فققي العققالم السإققلماي أن ماققن
الممكققن إحققداث تغييققرات تمكققن المسققلمين ماققن فققرض

آرائهم خلل الجزء الخير مان هذا القرن).
% ماقققن دخلهقققا الققققوماي للعقققالم7إن السقققعودية تققققدم 

,% مان دخلها القوماي فقط.3السإلماي بينما أماريكا تقدم 
يقول ريتشارد فولك مان جاماعة برنأستون عن ثاورة ايققران
(انأها أوأل ثاورة في العالم الثققالث علققى أسإققاس السإققلم ل

علقة لها بالرأسإمالية وأل الماركسية).
قال دالس: ل بد للحفاظ علققى ماصققالح أماريكققا وأاسإققرائيل
مان سإحق الطاقة العنوية وأالروأحا الجهادية المستمدين مان
السإققلم وأاحلل النظققرة الماديققة لققدى شققعوب العققالم

السإلماي.
 وأهو صاحب1955قال كارليباخ في صحيفة ماعاريف سإنة 

نأفققوذ وأاسإققع فققي أوأسإققاط النخبققة الحاكمقة فققي اسإققرائيل:
مامكن الخطر هو النفسة السإلماية العاجزة عن النأدمااحا.



السإلم أسإوأ نأوع مان أنأواع الطققاعون، قلققب النققزاع ليققس
ماسألة الحدوأد بل النفسية السإلماية، إن العدوأ هققو الققروأحا

السإلماية.
9/2/79الماان اللبنانأية 

قال بيغن للسادات في لقائهما في السإققماعلية أنأققا ربققانأي
Baba(بابققا جيبوتنسققكيي   Jeobo  Tenskeyل دنأا ماث ذا عن  وأه

حسن البنا الذي ربى سإيد قطب.
يقققول أحققد أعضققاء الكنيسققت لققبيغن فققي ماناقشققة وأثايقققة
الصلح ماع ماصر: أنأققت ماغفققل، إن الصققلح يسققتمر إذا وأرث
السادات أتباع ماصطفى كامال أوأ سإققعد زغلققول لكققن ماققاذا
سإنفعل لو اسإتلم الحكم أتباع حسن البنققا أعققداء اسإققرائيل

) [على التلفزيون السإرائيلي].1اللداء (
 تحقت عنقوان2/4/79نأشقرت القرأي العقام الكويتيقة فقي 

وأقاحققة بالغققة بحققق السإققلم وأالمسققلمين فققي التلفزيققون
الماريكي:

اسإتنكر أعضققاء الجاليققة السإققلماية فققي الوليققات المتحققدة
) سإققي. بققي. اس. إلققى السإققلم وأحاماققلC.B.Sإسإاءة شبكة (

رسإالته الرسإول الكريم ص في براماجها التلفزيونأية. هققذه
الشبكة وأهي أكبر شبكة تلفزيونأية في العالم. وأقد أطلقت
اسإقققم ماحمقققد ص علقققى كلقققب ققققام بقققدوأر فقققي إحقققدى
المسلسلت التي تنتجها وأعرضققتها علققى المشققاهدين فققي

 وأقققد نأققددت مائققات الرسإققائل وأالبرقيققات بهققذه79/قق 2/3
الشبكة وأطلبت إليها العتذار.

 نأشرت الرأي العام الكويتية ماقققال بعنققوان79/قق 2/4وأفي 
(الديلي مايل تشن حملة على تطبيق الشريعة وأتحققذر ماققن

ماسلمي بريطانأيا وأفرنأسا).
تقققول الكاتبققة جققون سإققاوأث وأرث: مانققذ خمققس سإققنوات
اكتشفت إحققدى شققركات البققتروأل الققتي تعمققل فققي حقققل
تشققغيل العققامالين فققي السققوعدية أن بعققض الفققراد كققانأوا
يعتقدوأن أن السإلم لعبة حققظ، وأأن آخريققن كققانأوا يظنققون
أن السإققلم جماعققة دينيققة اسإسققتها جمعيققة إرهابيققة، وأأن

ماحمدا هو الذي ألف كتاب ألف ليلة وأليلة.



 ماليونأان وأفي بريطانأيا ماليون2عدد المسلمين في فرنأسا 
وأاحد وأهم في ازدياد ماسققتمر، وأيحققاوألون القيققام بالضققغط

ماقابل على حصول أصواتهم في النأتخاب.
)1أوأربا وأأماريكا مان الداخل (

[الموضوع كان بغيققر عنققوان فققي الصققل فاخترنأققا لققه هققذا
العمل].

يقققول بيققتريم سإققاروأكين ماققدير ماركققز البحققاث بجاماعققة
هارفارد في كتاب صدر أخيرا بعنوان الثورة الجنسية: (إنأنا
ماحاصقروأن ماقن جميقع الجهقات بتيقار ماطقرد ماقن الجنقس
يغرق كل غرفة ماققن بنققاء ثاقافتنققا وأكققل قطققاع ماققن حياتنققا

العاماة.
وأهذه الثورة التي تعبر بنا أخذة في تغييققر حيقاة كقل رجقل
وأكل إمارأة في أماريكا أكثر ماققن أي ثاققورة أخققرى فققي هققذا

العصر).
%90وأيقول جون كيشلر عالم نأفسققي فققي شققيكاغو: (أن 
%40ماققن الماريكيققات ماصققابات بققالبروأد الجنسققي وأأن 

]. 11) [المجتمع العاري2ماصابون بالعقم) (
البروأتوكول الوأل: (إن الشباب قد أصابه العنققه لنأضققماماه
في الفسق المبكر الذي دفعه إليه أعوانأنا ماققن المدرسإققين
وأالخدم وأالمربيات في بيوت الثارياء وأالمققوظفين وأالنسققاء

].14) [المجتمع العاري 3اللتي يعملن في أمااكن اللهو) (
: (سإنسند المناصب المهمة إلققى أنأققاس ذوأي8البروأتوكول 

سإمعه سإيئة حتى تنشأ بينهم وأبين الشعب هوة سإققحيقة أوأ
إلى أنأاس يمكن ماحاكمتهم وأالزج بهم في السجون إذا ماققا
حالوا دوأن تنفيذ أوأامارنأققا وأالغققرض ماققن هققذا هققو إرغققاماهم

)1علققى الققدفاع عققن ماصققالحنا حققتى النفققس الخيققر) (
].14[المجتمع العاري

نأشرت جريدة ترانأسي سإوار إحصائية كامالة للدعاوأي التي
نأظرت فيها ماحكمة السين في ذلك اليوم:

 حالة ضرب وأجرحا حتى الموت.235
 حالة تعذيب أوألد.385

 عملية اغتصاب.1007
 حالة اختلس.231



 عملية قتل.211
 حالة سإرقة بدوأن مابرر.388
 سإرقة ماوصوفة.410

19في اليوم الواحد تغتصب ثالثاققون إماققرأة أوأ فتققاة يقتققل 
شخصا.
 شخصا كل دقيقتين.30يعذب 
 ثاانأية تحدث سإرقة.20وأكل 
 دقائق عملية اختلس.4كل 

كل ربع سإاعة سإرقة سإيارة.
م:1977 شهر أيار سإنة REALITYقالت ماجلة 

 الرجال شاذوأن.10/4 النساء شاذات وأ 10/6
 ماصارف للسرقة في باريس.3في يوم وأاحد تعرض 

% ماققن النسققاء35فققي نأيويققورك صققدرت نأشققر ماققؤخرا 
الماريكيات يتعرضن للضرب المققبرحا ماققن قبققل أزوأاجهققن،
مادير شرطة نأيويورك يقققول: (إن أكققثر ماققن ماققائتي إماققرأة
تنقل شهريا الى المستشفى نأتيجة إصابات كبيرة وأتهشققيم

].57) [المجتمع العاري 1في الضلوع أوأ كسر عظام) (
 ماليين كلب في بريطانأيا.6ماليين شاذ جنسيا وأ5

 ماليون فتى مان الجنسين (التحشيش).2.5
ماليين فتى مان الجنسين يمارسإون الدعارة في أماريكا.3

)250هيلين سإتاتسيري كاتبة أماريكية تراسإققل أكققثر ماققن (
صحيفة أماريكية في نأيورك وأشققيكاغو وأسإققان فرانأسيسققكو
تقول: (إن القيود التي فرضها المجتمع العربي على الفتاة
الصغيرة -ماققادوأن العشققرين- صققالحة وأنأافعققة وأأنأصققح بققأن
تتمسققكوا بتقاليققدكم وأأخلقكققم وأامانعققوا الختلط وأقيققدوأا
حرية الفتاة بل إرجعوا إلى عصر الحجاب فهققذا خيققر لكققم

مان إباحية وأانأطلق وأماجون أوأربا وأأماريكا.
امانعوا الختلط قبل سإققن العشققرين فقققد عانأينققا مانققه فققي
أماريكا، وأأصبحت أماريكا ماليئة بكل صور الباحية وأالخلعة
وأان ضحايا الختلط وأالحريققة قبققل سإققن العشققرين يملوأن
السجون وأالرصفة وأالبارات وأالبيوت السققرية، إن الحريققة
جعلت ابناءنأا الصققغار عصققابات (جيمققس ديققن) وأعصققابات

ماخدرات وأرقيق.



1976احصائيات مان أماريكا سإنة 
 حالة اجهاض.120829: 1974نأيويورك: سإنة 

 اجهاض.1138النسبة 
 وألدة.1000
 مان المجهضات غير ماتزوأجات.67%

 حالة اجهاض.22628: النسبة: 1947وأاشنطن سإنة 
 حالة اجهاض1115

حالة وألدة طبعية
هذه المبلغ عنها التي دخلت المستشفيات.

 213.600.000: 1975عدد سإكان أماريكا سإنة 
%1 أي 2.130.000في نأفس العام بلغت حالت الققزوأاج 

فقط يتزوأجون سإنويا.
 أي نأصف حالت الزوأاج.1.026.000الطلق 

) شخصققا علمققا بققأن100827المدمانون على المخققدرات (
لمدمان ل يترك حتى تجري له عملية جراحية.

) شخصا.10442الزيادة سإنويا = (
الجرائم في أماريكا

000/384/3: 1960سإنة 
000/098/8: 1970سإنة 
000/257/11: 1975سإنة 

وأهي ماوزعة كالتالي:
) عملية قتل.500/20(
)سإطو ماسلح.000/465(
)سإرقة مانازل.000/252/3(
)سإرقة سإيارات.000/001/1(
) اغتصاب بالقوة وأهتك للغراض.56100(
)ايذاء بالضرب.000/485(
)نأشنل.000/978/5(

أرنأست همنغواي البرماصاص عالم أماريكي انأتحققر وأعمققره
 سإنة ببندقية صيد، حصة حفيدته ماائة ماليون دوألر.23

 شخصا حفيدته ماائة ماليون دوألر.924النأتحار الجماعي 
 شخصا في جورج تاوأن.924النأتحار الجماعي 



 يوماققا وأاختققاروأا (يوحنققا33البابا يوحا بولس الوأل قتل بعد 
بولس الثانأي) وأهققو ماققن بولنققدا وألوأل ماققرة مانققذ أربعمائققة
سإنة يكون البابا غير ايطالي، وأكلفت جنازة البابققا عشققرين

ماليون دوألرا.
% ماققن16 ماليون أسإققرة أي أن 71عدد السإر في أماريكا 

 سإققنوات ل6السإر اصابها الذى مان هذه الجرائم أي بعققد 
يوجد أسإرة إل وأقد تضررت.

% ماققن الطلب84 جاماعة في لققوس أنأجلققس /كاليفورنأيققا 
مانحرفون جنسيا (شاذوأن).

عشروأن ماليونأا في أماريكا شاذوأن جنسا.
ماائة ألف تقريبا يزاوألون الجنس ماع بناتهم وأأبنائهم.

: (خرجت النساء ماظاهرة احتجاجا على اطلق1965سإنة 
الحريققات الجنسققية فققي السققويد اشققترك فيهققا ماائققة ألققف

امارأة).
(1964سإققنة   طبيبققا سإققويديا يرفعققون ماققذكرة إلققى140: 

الملك للحد مان الوفضى الجنسية).
وأل ديورانأت (ماباهج الفلسفة) : (مان المخجققل أن نأرضققى
في سإروأر نأصف ماليون فتاة أماريكية يقدمان ضققحايا علققى
ماذبققح الباحيققة وأهققي تعققرض علينققا فققي المسققارحا وأالدب

2/174) [انأظر تربيققة الوألد فققي السإققلم 1المكشوف) (
عبققد اللققه علققوان، الطفققل يبققاع بمليققون أوأ ماليققونأي ليققرا

 دينارا أردنأي].700-300ايطالي (
الكحول
/ماارس سإققنة10) السإبانأية في عددها الصادر Elpaisجريدة (

 تحققت عنققوان (توصققية جديققة ماققن مانظمققة الصققحة1979
العالمية).

% مان مايزانأية وأزارة الصحة ماخصققص30في دوألة تشيلي 
للماراض العاماة وأالنفسية الناتجة عن الكحول.

في دوألة بريكانأيا تضاعف عدد المرضى عشرين ضعفا.
 ماليار دوألر بسبب أماراض الحكول.43في أماريكا: تدفع 

% ماققن ماققرض الصققحات النفسققية بسققب50يوغسققلفيا: 
الكحول.



% ماققن مارضققى المستشقققفيات بسققبب45-25فرنأسققا: 
الكحول.

مان أهم مااركز عليه المستشرقون
-القانأون السإلماي: ابتداء التغير مانققذ أيققام ماحمققد علققي/1

-1873وأرفققاعه الطهطققاوأي وأاشققتد أيققام اسإققماعيل سإققنة 
م وأكققان هققذا الغلم فرنأسققي النزعققة أنأشققأ مادرسإققة1879

للحقوق على النمط الفرنأسي. يقول طلعت حرب: (تريققة
المرأة وأالحجاب) ردا علققى تحريققر المققرأة لقاسإققم أمايققن:
(إن اسإققماعيل لمققا أراد أن ينفصققل بمصققر عققن الدوألققة
العثمانأية وأعد مالوك أوأربا أن أيدوأه مان أجل تحقيق هققدفه
أن يبققدل أحكققام القققرآن فيمققا يتصققل الحيققاة السياسإققية
وأالجتماعية وأيفصل السياسإة عن الققدين، وأيطلققق الحريققة

للنساء، وأينقل إلى ماصر ماعالم المدنأية الوأروأبية).
17 ماحكمققة تمثققل 17وأقد أنأشأ المحاكم القنصققلية وأهققي 

دوألة كانأت تتمتع بالماتيازات الجنبيققة فققي ماصققر وأل يجققوز
السإتئناف إل في الدوأل الجنبية.

ثام المحاكم المختلطة: فقأراد اسإققماعيل أن يوحققد القضقاء
فاسإققتبدل الوبققاء بالققداء وأحققول المحققاكم القنصققلية إلققى
ماحاكم تابعة لدوألة ماصر وأسإميت ماختلطة وأأغلقب قضقاتها
أجققانأب وأالشققرائع فرنأسققية ماحضققة حققررت علققى عجققل

رMonoriبواسإطة المحقاماي الفرنأسققي  ار) وأزي رف (نأوب  وأأش
اسإماعيل الرماني المتمصر على هذا النأقلب الكافر.

ثاققم المحققاكم الهليققة: وأهققي النسققخة العربيققة للمحققاكم
 وأهققذه خدعققة1883المختلطة وأقد أصدرتها بريطانأيا سإنة 

فكتبت كلمة (الهلي) وأالصققل أن يكتققب (غيققر الشققرعي)
وأوأضعت كلمة (أجانأب) وأكانأت ماكتوبة (الكفار).

- تعدد الزوأجات.2
-فكرة انأتشار السإلم بالسيف.3
-فصل الققدين عققن الدوألققة: علققي عبققد الققرازق (السإققلم4

وأأصول الحكم: رسإالة ل حكم، دين ل دوألة).
-الجهاد.5



م1791فققي الهنققد: كقانأت يققد السقارق تقطققع حققتى سإققنة 
وألكن النأجليز أخذوأا بتغييققره وأوأضققعوا تشققريعا جنائيققا ماققن

قانأون (لويزيانأا + تشريع النأجليزي + فرنأسي).
في السودان: كالهند.

في العراق: أخذت عن القققانأون التشققريعي الققتركي الققذي
 بعد الحرب الطاحنة بيققن تركيققا وأروأسإققيا1856وأضع سإنة 

وأأشقققرفت بريطانأيقققا وأفرنأسقققا علقققى الصقققلح وأوأضقققعت
(التنظيمقققات الخيريقققة) وأأنأشقققأت المحقققاكم المختلطقققة

وأالمحاكم التجارية).
) [ماققن كتققاب السإققلم يتحققدى1الهرب مان إلققه الكنسققية (

وأحيد الدين خان].
يقول جيمس جينس (عالم السإرار):

إن فققي عقولنققا الجديققدة تعصققبا يرجققح التفسققير المققادي
للحقائق.

قققال كققثير ماققن العلمققاء: إنأهققم ل يؤمانققون بهققذه النظريققة
-نأظرية داروأن- إل لنأه ل يوجد أي بديل لها سإققوى اليمققان

بالله ماباشرة.
وأيقول سإققير أرثاركبققث: أن نأظريققة النشققوء وأالرتقققاء غيققر
ثاابتة علميا وأل سإبيل إلى إثاباتها بالبرهققان. وأنأحققن ل نأققؤمان
بها إل لن الخيار الوحديققد بعققد ذلققك هققو (اليمققان بققالخلق

الخاص المباشر) وأهذا  ماا ل يمكن حتى التفكير فيه.
وأيقول (وأينكر شامابرز في كتققابه الشققهادة): لفققت نأظققري
أذن ابنتي، فأخذت أفكر أنأه مان المستحيل أن تكقون هققذه
ماصادفة، وألكني طردت الوسإوسإة حتى ل اضطر أن أوأمان

بالذات التي أرادت فدبرت.
الطبيعة: يقول عالم (إن الطبيعة حقيقة مان حقائق الكون

وأليس تفسيرا [له]).
Nature is a fact, not an explanation

يقول سإيسل الماريكققي: (إن الطبيعققة ل تفسققر شققيئا ماققن
الكون وأإنأما هي نأفسها بحاجة إلى تفسير).

Nature does not explain, She is hersey in need of explanation
يقولون: إن علمي ل يتكلم إل عن (ماققا يحققدث) وأليققس لققه

أن يجيب (لماذا يحدث).



بيعيHarrisيقققول  اب الط انأون النأتخ تدلل بق  (إن السإ
يفسر عمليقة (بققاء الصقلح) وألكنقه ل يفسقر حقدوأث هقذا

الصلح).
يقول أوأجست كونأت: (ماراحل التفكير النأسانأي ثالثاة:

-المرحلة اللهوتية: تفسير الحداث باسإم الله.1
-المرحلة الميتافيزيقية: عناصر خارجية دوأن ذكر إله.2
-المرحلة الوصفية: قوانأين طبيعية.3

جوليققان هكسققلي: لقققد خلققق العقققل النأسققانأي العقققل
النأسانأي الدين وأأتم خلقه في حالة جهل النأسان وأعجققزه
عن ماواجهة القققوى الخارجيققة. فالققدين نأتيجققة تعاماققل بيققن
النأسان وأبيئته. إن هذه البيئققة ققد فقققد أوأانأهقا أوأكقاد. لققد
اخترع النأسان قوة ماا وأراء الطبيعة لتحمققل عبققء الققدين،
جاء بالسحر، ثاققم العمليققات الروأحيققة، ثاققم العقيققدة اللهيققة
حتى اخترع فكرة الله الواحققد ... وأهققذه فقققدت ضققروأرتها

].30اليوم)/ [السإلم يتحدى 
أسإس قضية ماعارضة الدين:

-البيولوجيا: الكون مارتبققط بقققوانأين ثاقابته (نأيقوتن) وأهقذه1
(قانأون الطبيعققة ثاققم جققاء (هيققوم) فتخلققص ماققن هققذا اللققه

الميت فقال (رأينا صانأع الساعة وألم نأرى صانأع الكون).
-علم النفس: الدين نأتاج اللشعور النأسانأي (ليققس اللققه2

سإوى انأعكاس للشخصققية النأسققانأية علققى شاشققة الكققون)
(الققوحي وأاللهققام إظهققار غيققر عققادي لسإققاطير الطفولققة

المكبوتة).
-التاريخ: إن النأسان أوأجققد (قققوة فرضققية) سإققماها اللققه3

) [السإققلم1ليحتمي بها مان العاصققير وأالبليققا وأالققزلزل (
].43-30يحدى 

الريوسإيون:
خرج كتاب عن سإبعة مان كبققار رجققال الققدين فققي انأجلققترا
أعلنققوا أنأهققم يرفضققون ألوهيققة المسققيح حزيققران سإققنة

م.1977
الرسإققيون: نأسققبة إلققى أريققوس ماققن كبققار رجققال الققدين

م.336م توفي سإنة 285المسيحي وألد سإنة 



الكاثاوليكيققة: ديانأققة جديققدة نأشققأت عققن قققرار مايلن سإققنة
م.313

التوذكسية: انأفصلت عن الكاثاوليكيققة فققي القققرن الحققادي
عشر الميلدي.

البروأتستانأية: انأفصلت عن الكاثاوليكية في القرن السادس
عشر الميلدي.

وأهذه الديانأات الثلثاققة تابعقة للنأاجيققل الربعققة الققتي قبلقت
وأحدها مان أصل ماائة انأجيل في أوأل ماؤتمر ماسكونأي دعققا
إليه قسطنطين ليتخذ دينا عاماا للدوألة يسمى (الكاثاوليكية
أي الدين العام). وأقد كان قسطنطين عدوأا لكل الطوائف
المسيحية وأوأالده مان قبل عدوأ فتك بدوألة الباجرة العرب
ليمانأهم بالمسيح وأقد كانأوا يعبدوأن (الشعرى: سإققيريوس)

فسموا بالسريان.
التبشير

عقد الخواجا كمال الدين وأزمايله روأبرتسققون ماقارنأققة بيققن
العقائد الوثانية وأبين عقائققد المسققيحية. وأققال: قبقل ظهققور

المسيح كانأت هناك الهه كثيرة:
ابلو: الغريق. ماترا: إله الفرس.

هيروأكوليس الروأماان. ادوأنأيس: إله السوريين.
اوأزيريس وأحوريس: إله المصريين القدمااء.

بعل: إله البابليين.
ماقارنأات بين عقائد الوثانية في ديانأاتها

)1وأالنصرانأية في عقائدها الحالية(
[هذا الموضوع بخط الناسإخ].

أوأجه الشبه بين ديانأة مايترا وأبين المسيحية تفصيل.
مااهي الديانأة الميترية؟

هذه الديانأية فارسإية الصل، وأقد وأجقدت فقي بلد الفقرس
قبل مايلد المسيح، بستة قروأن تقريبا، ثام نأزحت إلى روأماا

) قبققل الميلد، وأماققن هنققاك انأتشققرت فققي70حوالي سإنة (
بلد الروأماان، وأصعدت إلى شمال إيطاليا حتى وأصلت إلى
بريكانأيققا، حيققث اكتشققفت بعققض آثاارهققا فققي مادينققة يققورك

وأمادينة شستر وأغيرها مان المدن هناك.



وأإذا نأظرنأا إلقى عقائققد المسقيحين فقي المسقيح، وأجقدنأاها
تطابق عقائد أتباع مايترافيه وأإليك البيان:-

المسيحمايترا
أقوال النصارى وأالمسيحين فيمااكان يقوله أصحاب ديانأة مايترا

المسيح
-وألد مايترا في زوأاية مان الرض أوأ كهف.1
 ديسمبر25-وألد مايترا في 2

-دفن مايترا وألكنه عاد للحياة وأقام مان قبره.3
-ماات مايترا ليخلص البشر مان خطاياهم.4

-صققعد مايققترا إلققى السققماء أماققام تلمايققذه وأهققم5
يبتهلون وأيركعون.

 حواريا.12-كان حواريوا مايترا 6
-مان أوأصاف مايترا أنأه كان كالحمل الوديع.7
-كان أتباع مايترا يعمدوأن باسإمه.8

-وأفي ذكراه كل عام يقام عشاء ماقدس.9

-مايترا كان رمازا للطهارة.10
-مايترا كان يدعي ماخلصا مان الخطيئة مانقذا.11
-مايترا كان تاج للمؤمانين.12
-كان مايترا الذبيح الفادي.13
-مايترا كان شفيع المذنأبين.14
-مايترا وأسإيط بين الله وأالبشر.15
-مايترا شمس الحياة.16

-وألد المسيح في غار1
 ديسققمبر عنققد المسققيحيين25-وألد المسققيح فققي 2

الروأبيين.
-وأالمسيح بعد دفنه قام مان قبره.3
-وأماققات المسققبح ليخنققص البشققرية ماققن الخطيئققة4

الزلية.
-وأالمسيح صعد إلى السماء بعد قياماه مان قبره.5

 تلميذا.12-وأكان للمسيح 6
-وأالمسيح مان صفاته عندهم أنأه كالحمل الوديع.7
-وأالمسيحيون عنققدهم هققذا التعميققد بوصققفه ختققم8

النعمة لهم.
-وأفي المسيحية عشاء ربانأي يعتبر طعاماا ماقدسإا9

روأحيا للمسيحيين.
-وأالمسيح ماطهر للنوب.10
-وأالمسيح ماخلص أخطاء وأمانقذ.11
-وأالمسيح أكليل حباتهم.12
-وأالمسيح قدم نأفسه ذبيحة لفداء العالم.13
-وأالمسيح شفيع لدى الب.14
- وأالمسيح وأسإيط بين الله وأالناس.15
-وأالمسيح  شمس الحياة.16

-وأمان هذه المقارنأة يتبين وأجه الشققبه الكققبير بيققن مايققترا1
إلققه الروأماققان وأاليونأققان، فققي خلل ماققدة حكققم اماققبراطور
قسطنطين، لذلك قبل أمابراطور الروأماان المذكور دخققول
المسيحية ماع ماحافظة على آثاار وأشعائر مايترا التي تشققبه

كما قدمانا شعائر المسيحية.
-ماما يؤيد هذا القول أن العلقة جون روأبرتققس يقققرر أن2

الميترايزاماية لم تمت باعتنققاق الروأماققان للمسققيحية لكنهققا
تقمصت في المسيحية.

-وأالمابراطور قسطنطين هذا كان ماتصفا بالقسوة حققتى3
لقد قتل ابنه كرسإيو وأامارأته قسطا بتهمة وأهمية كما خان
صققهره ليسققينوص وأقققد اعتنققق المسققيحية ليؤسإققس بهققا
المسيحية الملكية أوأ المسققيحية السياسإققية حمايققة لققدوألته

مان النأهيار.
-أسإبغ ذلك المابراطور علققى المسققيحية السياسإققية الققتي4

اعتنقهقققا، غلظتقققه وأقسقققوته لقققذلك أعطقققى للكليقققروأس



المسيحي ماا كان للكهنة الوثانيين مان الهيبة وأالصولة، وأزاد
في أوأقاف الكنائس، وأشجع إقاماتها في كل ماكان.

-قام أتباع ذلك المابراطور بسن القوانأين وأاصدار الوأامار5
 مايلدية، بقاغلق كقل الهياكقل الوثانيقة وأقتقل342في سإنة 

ماخالفي الدين المسيحي الجديققد بكيفيققة صققارماة، سإققماها
ماوسإهيم بالشريعة الظالمة لنأها اغتصاب للضققمير وأقهققره
دوأن أن تقوم باقناعه، وأهذا ينافي روأحا الديانأققة المسققيحية

الصلية التي تقوم على العفو وأالتساماح.
-وأمان هنا تشرب أكققثر النصققارى القسققوة البربريققة الققتي6

بمقتضققاها أبققاحوا قتققل ماخققالفيهم فققي الققدين أوأ المققذهب
وأإغتيققاله، طبققا لمقا هققو ماققروأي فققي كتقب التاريققخ طقوال

أعصرهم المختلفة.
ماقارنأة بين ماا يقوله عباد الوثانيين في بوذا وأبين ماققا يقققوله

النصارى المسيحيون في يسوع المسيح
يسققققققققوعبققققققققققققوذا

أقوال الهنود الوثانيين في بوذا
الذي يزعمون أنأه ابن الله

أقوال النصارى وأالمسيحيين
في يسوع الذي يزعمون أنأه

ابن الله
-وألد بوذا مان العذراء ماايه بغير ماضاجعة رجل.1

-كققان تجسققد بققوذا بواسإققطة حلققول روأحا القققدس2
على العذراء ماايه.

-لما نأزل جون أمان ماقعد الروأاحا وأدخل في جسد3
العذراء ماايه صققار رحمهققا كققالبلور الشققفاف النقققي

وأظهر بوذا مانه كزهرة جميلة.
-وأقققد دل علققى وألدة بققوذا نأجققم ظهققر فققي أفققق4

السماء وأيدعونأه نأجم المسيح.
-وألد بوذا مان العذراء ماايا الققتي حققل فيهققا الققروأحا5

 كانأون الوأل.25القدس يوم عيد الميلد أي في 
-لمققا وألققد بققوذا فرحققت جنققود السققماء وأرتلققت6

الملئكة أنأاشيد المجد للمولود المبارك قائلين وألققد
اليوم بوذا على الرض كي يعطى الناس المسرات
وأالسققلم وأيرسإققل النققور إلققى المجققالت المظلمققة

وأيهب بعدا للعمي.
-وأعرف الحكماء بوذا وأأدركوا أسإرار لهققوته وألققم7

يمض يوم على وألدته حتى جاء النقاس وأدعقوه إلقه
اللهه.

-وأأهققدوأا بققوذا وأهققو طفققل هققدايا ماققن ماجققوهرات8
وأغيرها مان الشياء الثمينة.

-وألما كققان بقوذا طفل ققال لماقه ماققايه أنأقا أعظقم9
الناس جميعا.

-كان بوذا وألدا ماخفيققا وأقققد سإققعى الملققك لقتلققه10
لما أخبروأه أن هذا الغلم سإققينتزع الملققك ماققن يققده

إن بقي حيا.
-وأعندماا كققان بققوذا علققى وأشققك أن يبققدأ دعققوته11

 ليحاوأل تضليله.MARAظهر له الشيطان ماارا 

-وألققد يسققوع المسققيح ماققن العققذراء ماريققم بغيققر1
ماضاجعة رجل.

-كان تجسد يسوع المسققيح بواسإققطة حلققول روأحا2
القدس على العذراء ماريم.

-لما نأزل اليسوع مان ماقعده السماوأي وأدخل في3
جسد ماريم العذراء صققار رحمهققا كققالبلور الشققفاف

النقي وأظهر فيه يسوع كزهرة جميلة.
-وأقد دل على وألدة يسوع نأجم ظهر في الشققرق4

وأمان الواجب أن يدعى نأجم المسيح.
-وألد يسوع مان العذراء ماريم التي حل فيها الروأحا5

 كانأون الوأل.25القدس يوم عيد الميلد أي في 
-وألما وألد يسققوع فرحققت مالئكققة السققماء وأرتلققوا6

النأاشيد حمدا للواجد المبققارك قققائلين، المجققد للققه
فقققي العقققالي, وأعلقققى الرض السقققلم وأبالنقققاس

المسرة.

-وأقد زار الحكماء يسوع وأأدركققوا أسإققرار لهققوته،7
وألم يمض يوم على وألدته حتى دعوه إله اللهة.

-وأأهدوأا يسوع وأهو طفل هدايا مان ذهققب وأطيققب8
وأمار.

-وألما كان يسوع طفل قال لماه أنأا ابن الله.9

-كان يسوع وألدا ماخفيا وأسإعى الملك هيققردوأس10
وأراء قتله كي ل ينتزع الملك مان يده.

-وأعندماا بققدأ يسققوع دعققوته ظهققر لققه الشققيطان11



ن القدعوة الدينيقة12 -قال الشيطان لبوذا-ابتعقد ع
وأتفسح امابراطور العالم.

-وألققم يهتققم بققوذا بالشققيطان ماققارا وأصققاحا ابتعققد13
عني.

-وأبعققد أن انأتصققر بققوذا علققى الشققيطان ماققارا14
اماطرت السماء زهورا وأعبق الهواء بعبير الطيب.

-وأصام بوذا فترة طويلة.15
-وأتعمد بوذا بالماء المقدس وأفققي أثانققاء تعميققده16

كانأت روأحا الله حاضرة وأكذلك روأحا القدس.
-وأتقبل صلة القوذيين وأتققودهم إلقى الفقردوأس17

ماادامات تقدم باسإم بوذا.
-وأعندماا ماات بوذا وأدفن شققق قققبره بقققوى ماققن18

قوى ماافوق الطبيعة وأعاد للحياة.
-وأصعد بوذا إلى السماء بعد أن اتم دعوته.19

-وأسإيعود بوذا إلققى الرض ليواصققل دعققوته آخققر20
الزماقققان وأليسقققتعيد ماجقققده وأيمل الرض سإقققعادة

وأنأعيما.
-وأسإيوكل حساب الناس إلى بوذا يعد البعث.21

-وأبوذا ل أوأل له وأل نأهاية وأهو خالد.22
-وأيروأي عن بوذا أنأه قققال: انأنققي أحمققل سإققيئات23

البشر عنهم ليصلوا إلى السلماة.
-وأيروأي عقن بقوذا ققوله أضقف أعمالققك الطيبققة24

وأأعلن على الناس سإيئاتك التي ترتكبها.
-وأأوأصى بوذا أتباعه بالشفقة وأالحققب حققتى ماققع25

أتباعه.
-وأنأصح بوذا حققواريه وأأتبققاعه أن يطرحققوا الققدنأيا26

جانأبا وأيتنازلوا عن غناهم وأيؤثاروأا الفقر ليقبلوا فققي
دعوته.

-وأكان هدف بوذا السإاسإي أن يكققون ماققا سإققمته27
الفلسفة البوذية مالكوت المساء.

-نأادى بوذا بعدم الزوأاج وأشبه الزوأاج بققالحتراق28
بالفحم.

-وألم يجز بوذا الزوأاج إل عند خوف الزنأا.29

-إن بققوذا هققو البققن الوحيققد وأأنأققه تجسققد فققي30
الناسإققوت وأقققدم نأفسققه ذبيحققة ليكفققر عققن ذنأققوب
البشر، وأمان ثام يسمونأه المسيح وأالمخلص وأالبن.

Thedevil.يحاوأل تضليله 
-وأققققال الشقققيطان لعيسقققى: إذا سإقققجدت لقققي12

سإأجعلك مالكا على كل العالم.
ه13 -وألم يسمع عيسى لكلمات الشيطان وأصقاحا ب

إخسا أيها الشيطان.
-وأبعد أن انأتصر عيسى علققى الشققيطان هبطققت14

الملئكة لعيسى وأكرماته.
-وأصام عيسى أربعين يوماا بلياليها.15
-وأعمققد يحيققى عيسققى فققي نأهققر الردن، وأكققان16

كذلك أيضا في حضرة الله.
-وأتقبل صلة المسيحيين ماادامات باسإم عيسققى17

وأينالون بسببها الفردوأس.
-وأعندماا ماات عيسى وأدفن أزاحت قوة ماا فوق18

الطبيعة الحجارة مان قبره وأعاد عيسى للحياة.
-وأصقعد عيسققى كقذلك بعققد انأتهققاء دعقوته علقى19

الرض.
-وأسإيعود عيسى كذلك ليحكم الرض ماقن جديقد20

وأينشر دعوته وأيمل الرض بالخير وأالسلم.
-وأسإيوكل لعيسى أيضا أن يحاسإققب النققاس فققي21

الدار الخرة.
-وأعيسى ل أوأل له وأل نأهاية وأهو خالد كالب.22
-وأعيسى ماخلص البشر الذي قققدم نأفسققه فققداء23

ليكفر عن خطيئة آدم أبي البشر.
-وأماما علمه عيسى لتلمايذه أن يخفقوا أعمققالهم24

الطيبة وأيعلنوا ماساوأتهم وأخطاياهم.
-وأقال عيسققى لتبققاعه أحبققوا أعققداءكم وأبققاركوا25

لعنيكم وأأحسنوا عمن يبغضكم.
-وأاشترط عيسى على مان يريققد دخققول الققدعوة26

أن يتصققدق بمققاله وأيققؤثار الفقققر ليققدخل مالكققوت
السموات.

-وأدعا عيسى مانذ ماطلع رسإالته أتبققاعه ليققدخلوا27
مالكوت السموات.

- روأي عن عيسى قوله أنأه مان الفضقل للرجقل28
أل يمس امارأة.

-روأي عققن عيسققى أنأققه قققال إذا خققاف النأسققان29
الزنأا جاز له أن يتزوأج، فالزوأاج خيققر ماققن الحققتراق

في الفحم.
-إن البن يسوع الكلمة التي تجسد في المسيح30

نأتيجة التقاء روأحا القدس بمريم العذراء وأأنأه صققلب
تكفيرا عققن خطيئققة آدم الزليققة الققتي انأتقلققت إلققى
ذريته حتى خلصهم المسيح بقتله وأصقلبه عقن هقذه

الخطيئة.

ماقارنأة بين عقائد المسيحيين حاليا وأعقائد الوثانيين مان
البراهمة

أقوال الهنود الوثانيين في
كريشنه

أقوال المسيحيين في عيسى أوأ
يسوع

-كريشنة هو المخلص وأالفادي المعققزي وأالراعققي1
الصالح وأالوسإققيط وأابققن اللققه وأالقنققوم الثققانأي ماققن
الثالوت المقدس وأهو الب وأالبن وأالروأحا القدس.

-وألد كريشنه ماقن العققذراء ديفققاكي القتي اختارهققا2
الله وأالده لبنه بسبب طهارتها وأعفتها.

-ماجدت الملئكة ديفاكي وأالدة كريشنه ابققن اللققه3
وأقالوا: يحق للكون أن يفخار بابن هذه الطاهرة.

-عرف الناس وألدة كريشنه مان نأجمه الذي ظهققر4
في السماء.

-لما وألققد كريشققنة سإققحبت الرض وأأنأارهققا القمققر5

-يسققوع المسققيح هققو المخلققص وأالفققادي المعققزي1
وأالراعي الصالح وأالوسإيط وأابن الله وألقنوم الثانأي
ماققن الثققالوث المقققدس وأهققو الب وأالبققن وأالققروأحا

القدس.
-وألد يسوع مان العذراء ماريققم الققتي اختارهققا اللققه2

وأالده  لبنه بسبب طهارتها وأعفتها.
-فدخل إليها الملك وأقال: سإلم لققك أيهققا المنعققم3

عليها: الرب ماعك.
-وألمققا وألققد يسققوع ظهققر نأجمققه ماققن المشققرق4

وأبواسإطة ظهور نأجمه عرف الناس ماحل وألدته.



بنوره وأترنأمت الروأاحا وأهامات مالئكة السماء فرحا
وأطربا وأرتل السحاب بأنأغام ماطرية.

-كان كريشنه مان سإللة مالوكانأية وألكنه وألققد فققي6
غار بحال الذل وأالفقر.

-لما وألد كريشنه أضققئ الغققار بنققور عظيققم وأصققار7
وأجه ديفاكي أماه يرسإل أشعة نأور وأماجد.

-وأمان بعققدماا وأضققعته صققارت تبكققي وأتنققدب سإققوء8
عاقبة رسإالته فكلمها وأعزاها.

-وأعرفت البقرة أن كريشنا إله وأسإجدت له.9
-وأآمان الناس بكريشنة وأاعترفوا بلهوته وأقدماوا10

له هدايا مان صندل وأطيب.
-وأسإمح بني الهنود (نأارك) بمولد الطفل اللهققي11

كريشنه فذهب وأزاره في (كركوك) وأفحص النجوم
فتبين له فحصها أنأه ماولود إلهي يعبد.

-أن كريشنه انأبثق مان اللققه براهمققا الققذي كققان12
قبققل الوجققود حيققث خلققق العققالم وأسإققمي نأفسققه
الخققالق، وأكريشققنا هققو الققذي خلققص بنققي النأسققان
بتقديم نأفسه لتصليب فداء عنهم وأمان ثام يصوروأنأه
ماصققلوبا ماثقققوب اليققدين وأالرجليققن وأعلققى قميصققه
صورة قلب انأسان ماعلق وأهناك إله آخر انأبثق ماققن

الله براهما وأيدعى سإيفا ماوكل بالخراب وأالفناء.

-لمققا وألققد يسققوع المسققيح رتققل الملئكققة فرحققا5
وأسإروأرا وأظهر مان السحاب أنأغام.

-كان يسوع المسققيح ماقن سإقللة مالكيققة وأيققدعونأه6
مالك اليهود، وألكنه وألد في حالة الذل وأالفقققر بغققار

في فلسطين.
-وألما وألد يسوع المسيح أضئ الغققار بنققور عظيققم7

أعيققا بلمعققانأه عينققي القابلققة وأعينققي خطيققب أماققه
يوسإف النجار.

-قال يسوع ابن الله وأجئت كمققا أخققبرك جبرائيققل8
الذي أرسإله أبي وأقد أتيت لخلص العالم.

-وأعرف الرعاة يسوع وأسإجدوأا له.9
-وأآمان الناس بيسوع المسيح.10

-وألما وألد يسوع في بيت لحم اليهودية في عهد11
هيروأدوأس الملققك إن المجققوس فققي المشققرق قققد

جاء.

-إن الب هققو الصققل وأالسإققم هققو الكلمققة الققتي12
تجسققدت فققي المسققيح، وأان إعققدام المسققيح صققلبا
كان تكفيرا مانه عن الخطيئة التي ارتكبهققا آدم بعققد
أن أكل مان شجرة المعرفةن فانأتقلت اخطيئة إلى
ذريتققه جيل بعققد جيققل، وأإلققى جميققع نأسققله حققتى ...
المسيح وأخلصهم مان هذه الخطيئققة، بقتلققه وأصققلبه
وأهنققاك أقنققوم ثاققالث ضققمن ثاققالوث اللققه هققو روأحا

القدس.

ماقارنأة بين ماحاكمة المسيح وأبعل إله البالبلين
إن ديانأة البابليين كانأت ماعينا للمسيحية في ماوضوع قصققة
ماحاكمة المسيح وأصلبه، وأقد وأضع البابليون قصة ماحاكمة
إلههم بعل في تمثييلية ماؤثارة كققانأت تمثققل كققل عققام قبققل
مايلد المسيح بقروأن عديققدة، وأالغريققب أن هققذه التمثيليققة
كانأت حافلة بالغموض وأالحققزن، وأقققد اكتشققف فققي ماطلققع
هذا القرن بأرض بابل لوحتان يرجع تاريخهمققا إلققى القققرن
التاسإع قبل الميلد، وأسإققجلت عليهمققا قصققة ماحاكمققة بعققل
وأنأهايته وأقت أخذ اليهود إلى سإجن بابل بعد هزيمتهققم مانققذ
عهد بختنصر، وأهناك رأوأا هذه المثيليققة تعققرض ماطلققع كققل
ربيع، وأعندماا عاد اليهود بعد الفراج عنهققم فققي بابققل إلققى
فلسطين كانأت هذه القصة عالقة بأذهققانأهم، وأماققؤثارة فققي
حياتهم فانأعكست على آدابهم وأعلى حياتهم العاماققة، حققتى
أنأققه عقققب نأهايققة المسققيح، ظهققرت تمثيليققة بعققل بنفققس
عناصرها ماع فارق بسيط وأهققو صققنع اسإققم المسققيح ماحققل
اسإم بعل، حتى ليمكن القول أن قصة المسيح كما توردها
النأاجيل هي قصة بعل وأضعت بعققد انأتحققال اسإققم المسققيح

عليها. وألندلل على ذلك بما يأتي:-



ماحاكمة المسيحماحاكمة بعل
-أخذ بعل اسإيرا.1
-حوكم بعل علنا.2
-جرحا بعل بعد المحاكمة.3
-أقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل.4
-كان ماع بعل ماذنأب حكققم عليققه بالعققدام وأجققرت5

العادة أن يعفى كققل عققام عققن شقخص حكققم عليققه
بالموت-وأقد طلب الشعب اعدام بعل وأالعفققو عققن

المذنأب الخر.
-بعد تنفيذ الحكم علقى بعقل عقم الظلم وأانأطلقق6

الرعد وأاضطرب الناس.
-حققرس بعققل فققي قققبره حققتى ل يسققرق اتبققاعه7

جثمانأه.

-اللهات ماليش حول ماقبره بعل يبكينه.8

-قام بعل مان الموت وأعاد إلى الحيققاة ماققع الربيققع9
وأصعد إلى السماء.

-أذ عيسى أسإيرا.1
-حوكم عيسى علنا.2
-اعتدي على عيسى بعد المحاكمة.3
-اقتيد عيسى لصلبه على الجبل.4
-وأكان ماع عيسققى قاتققل اسإققمه بارابققاس ماحكققوم5

عليه بالعدام وأرشح بيلطققس عيسققى ليعفققى عنققه
و عقن كالعقادة كقل عقام وألكقن اليهقود طلبقوا العف

باراباس اعدام عيسى.
-عقب تنفيذ الحكققم علققى عيسققى زلزلققت الرض6

وأغامات السماء.
-حققرس الجنققود ماقققبرة عيسققى حققتى ل يسققرق7

تلمايذه جثمانأه.
-ماريم المجدلية - وأماريم أخرى جلسنا عند ماقبرة8

عيسى تنتحبان عليه.
-قام عيسى مان قبره في يققوم أحققد وأفققي ماطلققع9

الربيع أيضا وأصعد إلى السماء.

القوماية العربية
بدأها النصارى في المنطقة ماثل قسطنطين زريق،


