
) : (أنا يهودي أوال وإسرائيلي بعد ذلك، العتقادي بان دولة 82ويقول بن غوريون(
  إسرائيل أوجدت ألجل الشعب اليهودي بأسره ونيابة عنه). 

وأخذوا يثقفون الشباب الثقافة الثورية!! ثقافة ماو وجيفارا. وثورية لينين وستالين، 
الشباب عشرين اصطالحا يلفون ويدورون وآراء ماركس وحياة كاستروا. لقنوا 

حولها... إمبريالية، برجوازية، ديماغوجية، بروليتاريا... وظن الشباب أنهم قد ملكوا 
واشتروا بآيات هللا ثمنا قليال ، وضاع الشباب  - عزوجل-شيئا جديدا استبدلوه بدين هللا 

اليهود، ومن بين متاهات الفكر ومعميات المادية وتحولت المعركة من جهاد ضد 
كفاح في سبيل هللا السترجاع األرض والمقدسات... إلى حرب ضد الرجعية (دين 
اإلسالم)، إلى صراع داخلي نقل إلى كل بيت بين األخ وأخيه، وبين االبن وأبيه، 

  وبين الفتاة وأمها. 

التي ماسمعنا بها إال من خالل -وصار مسؤولوا منظمة األنصار (الشيوعية) 
م) ويقولون: أعداؤنا 1970-1969ضرون في مجمع النقابات سنة (يحا -األوراق

(اإلمبريالية الصهيونية وليس اليهود الشرفاء!!). واحتفلت الفئات الثورية في أمانة 
م) اسبوعا كامال بعيد ميالد لينين 1970) نيسان (10العاصمة في عمان في (

نوت، إال وألصقت عليه المئوي، وما بقي مفرق طريق، وال باب، وال بقالة، وال حا
  غارس دولة اإللحاد في األرض. - صور لينين العظيم!!! 

أما في قواعدهم فقد رأيناهم عن كثب، و أسماؤهم الحركية أبو جهل، أبو لهب، ماو، 
جيفارا، هوشي منه!! . أما سر الليل عندهم : فهو شتم الدين والرب، أما طعامهم : 

ثم يأكلونه، النه ال فرق عندهم بين الكلب  فقد كانوا يصطادون الكالب ببنادقهم
والخروف، إذ دعوى التفريق خرافة رجعية جاء بها أحد األعراب في الصحراء 

  اسمه (محمد صلى هللا عليه وسلم). 
ولقد رأيناهم عندما كان الشباب المسلم المجاهد الذي يحمل السالح يرفع األذان في 

اوتسي تونغ يصطفون يلغون ويرفعون التجمعات الفدائية، كان أبناء لينين وم
أنا ماركسي لينيني أممي ) .وصدق     أصواتهم قائلين : ( إن تسل عني فهذي قيمي

هللا العظيم ( وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ال يعقلون) 
  ) .85(المائدة: 

- ي سجون إسرائيل وال يزال الشباب المسلم المجاهد الذي يرزح تحت األغالل ف
يعاني من الضجة التي يفتعلها الذين يعملون لحساب جورج  - عندما يقوم للصالة

حبش ونايف حواتمة، وكم حصلت خالفات وصدامات بسبب تعرض أحد الشباب 
  المسلم لماو أو لجيفارا أو للينين أو لماركس. 

مثل جورج حبش وبعد انتهاء العمل الثوري في األردن; رأينا بعض قادة اليساريين 
ينظم جامعات  -أرض عاد-يظهر مرة أخرى في (اليمن الجنوبية الديمقراطية) 

ومعاهد لماو وماركس ولينين. وعجبت كيف يتعاون اإلنجليز مع دعاة القومية 
العربية ومع الشيوعيين، لوال أنها جبهة واحدة سخرت لمحاربة اإلسالم وأهله. ( 

في اليمن ليرفع منجلهم وشاكوشهم وتنظم طالئع الصليب اإلنجليزي يمكن للشيوعيين 
) وذلك لترويع الشعب -اسمه ليس عربيا-القومية العربية ممثلة بشخص جورج 



اليمني المسلم بفطرته، وإلرسال العبوات الناسفة إلى اليمن الشمالية لهدم المنشآت 
  وقتل األطفال والبنات. 

  هله.وأدركت أبعاد المؤامرة العالمية ضد اإلسالم وأ
أما القيم واألخالق فليس لها أي اعتبار عند الثوريين اإلشتراكيين. فكم من الرفيقات!! 

في مكاتب المدن كعمان،  -خاصة-قد غرر بهن باسم فلسطين وكنت تدخل قواعدهم 
فتجد ذوات البنطال الضيق اللواتي ينمن على أنغام الموسيقى ويستيقظن على أوتار 

س والهيبيين!! وفي مظاهرة في الجامعة األردنية سنة العود بين مجموعات الخناف
م) كانت أصوات هؤالء ترتفع فتقول مطالبنا شرعية (خبز وأمن وحرية 1979(

  والشاب بجنب الصبية). 
وقد رأيت أحد الشباب اقترب منهم وقد بدأت بعض النعرات اإلقليمية تظهر، فقال هذا 

اسم االسالم ) ، فقام له أحد المغرر بهم الشاب الطيب لهم : ( أيها اإلخوة أخاطبكم ب
من الرفقاء االشتراكيين الثوريين : (مطالبنا على المكشوف رجعية ما بدنا نشوف) 

  أي : ال نريد أن نرى اإلسالم.

   

  

  الثامنالفصل 

   سقوط الماركسية نظريا وتطبيقيا

  لقد آن األوان للحكم على النظرية الماركسية : 
أوال : وهي ال زالت بعد نظرية في بطون الكتب سيما وقد مضى عليها قرابة قرن 

  ونيف. 
  ثانيا : بعد أن نقلها لينين من كلمات وجمل إلى أثقال على ظهور البشر. 

الثورة البلشفية في  -2النظرية الماركسية.  - 1لناحيتين : وال بد من النظر إليها من ا
  عالم الواقع. 

   المبحث األول : نقد النظرية الماركسية :

لقد سخر هللا للماركسية منذ أن ألقيت كتبها في الشوارع من بين زيفها. فلقد وقف أمام 
كير الماركسية في القرن التاسع عشر الفيلسوف الدنيماركي المعاصر لماركس (

م) صاحب فلسفة (الصلة بين العلم واإليمان). 1855-1813كجارد) سنة (
م) زعيم المذهب الروحي في الفلسفة 1859والفيلسوف الفرنسي (برجسون سنة (

م) وصاحب فلسفة 1889المعاصرة والفيلسوف األلماني (هيدجر) الذي ولد سنة (
ة : الفيلسوف األلماني (الوجود الزماني). وكان في قمة المظهرين لزيف الماركسي

م) وفلسفته تقوم على الصلة بين الفكر الديني 1928-1874) سنة (83(شيلر)(


