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òßb‘Ši@a‰ë@òßb‘Ši@ @
العشرين أو من أوائل سـبعيناته،      في يوم من أواخر ستينات القرن الميالدي        

بعد محاضرة ألقاها أكرم الحوراني على عشرات من طالبـه وكـوادر حزبـه              
يـا  : وقـال لـه   ) ط.ن(، قام أحد الشباب منهم      )حزب البعث العربي االشتراكي   (

أستاذ، نحن معك منذ كذا سنة وحتى اآلن ال نعرف ما هو الفرق بين االشتراكية               
سألنا الناس هذا السؤال فال نعرف الجـواب، فمـا هـو            والشيوعية، وكثيراً ما ي   

  الفرق؟
عندما ننتهي من هنا    : - بعد كلمات مجاملة     –قال له األستاذ أكرم الحوراني      

  .تعال عندي في المكتب وسأشرح لك ذلك
وعاشر، وسـألوا   .. فقام شاب ثان وسأل السؤال نفسه، ثم قام ثالث ورابع           

يا أخي، الشيوعية ما عـم      : تاذ أكرم الحوراني  كلهم السؤال نفسه، فقال لهم األس     
  !؟..يقبلوها، عم نعطيهم إياها برشامة ورا برشامة 

، هو أسلوب بـدأت الماركـسية بجميـع         "برشامة ورا برشامة  "إن أسلوب   
أسمائها بتطبيقه منذ ثالثينيات القرن العشرين الميالدي، وقد تطـور اآلن كثيـراً             

  ".البيريسترويكا"حتى وصل إلى 
 العلم أن غاية الماركسية بجميع أسمائها ثابتة ثبوت العقيـدة فـي نفـس              مع

اليهود شعب اهللا المختار، األرض ملـك       "المؤمن بها، إنها تحقيق العقيدة اليهودية       
ومع العلم أنهم يطبقون قواعـد علـم الـدجل          ". لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم    

ية، ومع العلـم أن الغثـاء مـن         وتعاليم لينين بإخالص وإيمان وباطن    " اآلجيبرو"
.كوادرهم وغير كوادرهم هم غثاء كغثاء السيل ال يشعرون بالسيل ألنهم غثـاء            
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  :الترميم الثاني" البيريسترويكا"
، كان الترميم األول في أوائل ستينات القـرن         "إعادة البناء "أو كما ترجموها    

يكن مـن صـنعه     ة ولم   ت، كان بقياد  "خروتشوف"الميالدي العشرين وكان بقيادة     
، وكـان شـعاراً يعلنونـه، ثـم كانـت           "التعايش الـسلمي  "وحده، وكان شعاره    

في ثمانينيات القرن العـشرين المـيالدي وكانـت        " الترميم الثاني "البيريسترويكا  
 بقيادته و لم تكن من صنعه وحده، وشـعارها هـو            ت، كان "غورباتشوف"بقيادة  

 .عار يطبقونـه دون ضـجيج     وهو ش ". يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع     "
  )البيروسترويكا(تعاليم لينينية في التأصيل لـ 

البيريسترويكا جزء من تعاليم لينين، وواحدة من توصيات المؤتمر الشيوعي          
  .١٩٦٠الثاني والعشرين الذي عقد في موسكو سنة 

  :– مع العلم أنه يهودي – يقول لينين
 نهائياً، وثورتنا ثورة أكتـوبر      إن هذا االنتصار األول ليس يعد انتصاراً       ".. 

أحرزته لقاء مصاعب وحرمانات لم يسمع بمثلها من قبل، وآالم ال توصف، وإثر             
نحن ال نخـشى االعتـراف      .. جملة من اإلخفاقات واألخطاء الفادحة من جانبنا        

ـ .)١("بأخطائنا وسننظر إليها بصفاء ذهن لكـي نـتعلم إصـالحها            لينـين،   .اهـ
  ).٢٣ص(ع مختارات، الجزء الراب

                                           
IIóÈÏþa:  عبداهللا التل في كتاب    وممن قال بيهوديته  ). ٢٣ص(لينين، مختارات، الجزء الرابع      )١(

âý⁄aÝÓbÈß¿òí…ìèîÛaHHÂOïßý⁄aknØ½aLI˜TSHLŠÄãaëZIIïÓŠ’ÛaŠØÈ½a¿…ìèîÛaHH

ÛÂLÂŠÔä…ëa†OQLQYXS˜LLRWMRXN  
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إنهم يعترفون بأخطائهم بشكل موضوعي فـي مجلـس الدراسـات           : أقول
السري، أما أمام كوادرهم وأمام الجماهير األخرى فيضعون لها تبريرات تناسب           

  .الظرف الذي يطرح فيه التبرير
وطبعاً، يعني باألخطاء هنا، األخطاء التي تعرقـل سـيرتهم نحـو غايـة              

اليهـود شـعب اهللا     "قيق أسطورة الشعب المختار     الماركسية الوحيدة التي هي تح    
، لـذلك نـرى أن كـل        "المختار، األرض ملك لهم، البشر بهائم خُلقوا لخدمتهم       

  .مؤسسيها ومموليها يهود
  :ويقول لينين أيضاً

 فناً آخر ال غنى عنه فـي       – إلى حد ما على األقل       –ولكن تعلمنا أيضاً     ".. 
كيف نغير تكتيكنا بسرعة، بفجأة، آخذين      ، أن نعرف    فن أن نكون مرنين   الثورة،  

الظروف الموضوعية المتغيرة بعين االعتبار، مختارين سبيالً جديداً للوصل إلى          
هدفنا، وإذا تبين السبيل القديم، في هذه الفترة من الزمن، غيـر مالئـم، غيـر                

   .اهـ. )٢("صالح
  : ويقول أيضاً

ي صفنا اإلعدادي، وبالدراسة    الجديد ننه " العلم"ونحن في هذا الميدان من      ".. 
بثبات ومثابرة، بالتحقق، بواسطة التجربة العملية، من كل خطواتنا، ودون خشية           
من أن نعيد مراراً عديدة ما كنا بدأناه، ومن أن نصلح أخطاءنا، بسعينا إلى فهـم                
معناها، سننتقل إلى الصفوف العليا، سنتابع الدرس بكاملـه، رغـم أن أحـوال              

لمي والسياسة العالمية، قد جعلته أطول بكثير وأشق بكثير مما نود،           االقتصاد العا 
ومهما كان الثمن، ومهما كان آالم المرحلـة االنتقاليـة، والكـوارث والجـوع              

                                           
  ).٤/٢٣٣" (مختارات"لينين،  )٢(
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والخراب مفنية، فإننا لن ندع عزيمتنا أن تخور، وسنسير بعملنا حتـى النـصر              
   .اهـ.)٣("النهائي

  :ويقول أيضاً
 ٢٤إذا تغيـرت األحـوال فـي        : هد بقول لييبكنخت  أما اليوم فإننا نستش    ".. 

  .)٤( ساعة٢٤ساعة، تعين تغيير التكتيك في 
  :ويقول أيضاً

فإن دولة العمال، دون أن تلجأ البتة إلى إبطال التـأميم، دون أن تلجـأ                ".. 
الـخ،  ..تؤجر هذه المناجم أو تلك، هذه الغابات أو تلك، آبار البترول هذه أو تلك           

 األجانب لكي تحصل منهم على مزيد من األعتدة واآلالت التـي            من الرأسماليين 
ـ .)٥(ستمكننا من إنهاض صناعتنا السوفيتية الضخمة بأسرع وقت         لينـين،   .اهـ

  ).٤/٢١٧(مختارات، 
، أسس في   )١٩١٩-١٨٧١(يهودي، ولد في ليبزيغ     " كارل"للعلم، لييبنكخت   

ني، قتل أثناء الثورة    نواة الحزب الشيوعي األلما   " عصبة سبارتاكوس  "١٩١٦سنة  
  .المسلحة التي قاموا بها

في الواقع، هذا جزء من تعاليم لينين وتوصياته في هـذا الموضـوع             : أقول
  .وأرجو من القارئ أن يكرر قراءتها حتى يستوعبها تماماً

بجميـع أسـمائها    ثم، لنرى ماذا كانت نتيجة تطبيق الشعارات الـشيوعية          
العلم أنه عندما يصّرح أحـدهم بـأمر يمـس          ، مع   الفارغة إال من دوي الطبول    

الشيوعية، تحت أي اسم كانت، فلكي تقترب من معرفـة حقيقـة الواقـع، خـذ                
                                           

  ).٢٣٥ص (المصدر نفسه )٣(
  ).١/٥٠(لينين، مختارات،  )٤(
  ).٤/٢١٧(لينين، مختارات،  )٥(
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أقول . "الصورة التي يرسمها بقوله واضربها بألف، لكي تقترب من حقيقة الواقع          
  .تواضعاً، ألن الحقيقة شر من ذلك بكثير" اضربها بألف

   في نقد الذاتعية شيومقوالت لقيادات فكرية وسياسية
 جرعة من مقوالت بعض قياداتهم الفكرية والسياسية، حيث ترسم لنـا            فهذه

مقوالتهم هذه، وهي بعض من كل، صورة عن واقع الوضع فـي الـبالد التـي                
  .تمركست أنظمتها، وتبين لنا مطالباتهم باإلصالح لمصلحة الشيوعية

  :يقول غورباتشوف -
دة أن الطريق إلى االشتراكية سيكون طريقـاً        إن لينين لم يكن يعتقد للحظة واح       "

كما قويمة ومباشرة، لقد كان يعرف كيف يبدل الشعارات حين تتطلب الحياة ذلك،        
  أنه لم يكن قط عبداً للقرارات الثابتة

  ".الشعارات" لننتبه إلى كلمة 
  :)٦(Aldous Huxley يقول ألدوس هكسلي -
إلرهاب، ألن اإلرهـاب قاصـر      إن دكتاتورية علمية ال تحتاج إلى اصطناع ا        "

  .)٧("والتالعب بالعقول بواسطة أجهزة اإلعالم أفضل من معسكرات االعتقال
يظهر أن ألدوس هكسلي ما كان منتبهـاً لـدور الدعايـة الرماديـة              : أقول

التالعب بـالعقول بواسـطة     : والسوداء ولدور ساحة الظل في الدعاية، لذلك قال       
  .أجهزة اإلعالم

 إلى إعادة النظر    دعا زعيم الحزب الشيوعي في السويد      ١٩٦٣ وفي سنة    -
  .)٨(في حتمية الصراع الطبقي بعد ذلك

                                           
  ).١٩٦٣-١٨٩٤(إنكليزي ولد في غود الميغ  )٦(
  ).٦ص" (النكسة والخطأ" )٧(
  ).٨٦ص" (النكسة والخطأ" )٨(
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  .إن السويد ليس بلداً اشتراكياً بل ديموقراطي رأسمالي: أقول
إن فكرة الثورة الطبقية، وهـي الفكـرة        : "صرحت سفيتالنا ابنة ستالين    -

لعـشرين، قـرن القنبلـة    األساسية في الماركسية، قد فقدت كل معنى في القرن ا         
الذرية وارتياد الفضاء، وإن الماركسية اللينينية في روسيا، بعد خمسين سنة، قـد             

" نيويورك تايمز "عن  . [)٩(" السائدة عند الشعب   ةعجزت عن أن تصبح اإليديولوجي    
   ].١٩٦٧مارس/٢

أنه في كل مكان زاره من      : ١٩٦٤:آب/١٠ في وروى مراسل النيوزويك   -
، فإن أكثر أعضاء الحزب الشيوعي الذين       )وكانت كلها شيوعية  (أوروبا الشرقية   

سلّموا بأن الماركسية التقليدية هي قوة مستنفذة، وأعلنوا له موت          قابلهم سراً،   
   .)١٠(اإليديولوجيا وتكّون أشكال جديدة ومؤسسات جديدة

  ".دين"هي المرادف اإللحادي لكلمة " إيديولوجيا"كلمة : مالحظة
صرح في هنغاريـا فـي      " زعيم االتحاد السوفيتي  "فسه   ن )١١(وخروتشوف -

إذا لم نعد الشعب بشيء أفضل من الثورة فإنهم سيحكون          : "..١٩٦٤/كانون األول 
، إذا لـم  "أكلة شعبية "أليس األفضل أن نحصل على الكوالسن       : رؤوسهم ويقولون 

 نطعم الشعب غير الشعارات الثورية فإنهم قد يصغون اليوم، وقد يصغون غـداً،            
  .)١٢(اذهب إلى الجحيم: وقد يصغون بعد غد، ولكنهم في اليوم الرابع سيقولون

                                           
  ).٨٧ص(المصدر نفسه  )٩(
  ).٨٨ص" (النكسة والخطأ" )١٠(
 – ١٩٥٨ رئيس الوزارة  ،١٩٥٣ سكرتير الحزب الشيوعي  ) ١٩٧١-١٨٩٤ (نكيتا خروتشوف  )١١(

١٩٦٤.  
  ).٨٨ص" (النكسة والخطأ" )١٢(
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مقـاالً افتتاحيـاً    " الصحيفة األولى في االتحاد الـسوفيتي      " البرافدا  وكتبت -
المطلوب لـيس   : ".. ، تقول فيه  ١٩٦٤/تشرين ثاني /١٨نشرته جريدة التايمز في     

هو الحافز االقتصادي من أجـل      التنظيم الجديد وتنظيم التنظيم، وإنما الموضوع       
   .)١٣("زيادة اإلنتاج وتحسين مستواه

وهو شـيوعي  " Tibor Derby "كتب تيبور دربي ١٩٦٥ في صيف عام -
ال أرتـاح وال أرضـى إال       : ".. قديم وواحد من أشهر كتاب هنغاريـا، يقـول        

باشتراكية قائمة على اإلنصاف والتسامح واالعتدال ويمكن أن تقال الحقيقة فـي            
لها وتعلن، نريد أن نبني مجتمعاً إنسانياً أكثر عدالة، ولكن ال عدالة بدون صدق        ظ

  . )١٤("وإخالص للحقيقة
ألديب نّصور، أراهـا كافيـة      " النكسة والخطأ "هذه نماذج نقلتها من كتاب      

إلعطاء فكرة كافية عن االنتقادات والمالحظات التي كان ينادي بها كثيـر مـن              
داءاتهم عن عطف على الماركسية وأمل بنجاحها، فهم        الماركسيين المنبثقين بن  

المخدوعون بأوهامها، ومنهم يهـود ينتظـرون أن توصـلهم علـى تحقيـق              
اليهود شعب اهللا المختار، األرض ملك لهم، البشر بهـائم خلقـوا            "أسطورتهم  
، واالنتقادات والمالحظات ونداءات التصحيح وهجمات التوضيح كانت        )لخدمتهم

تصدر من الشيوعيين من خارج االتحاد السوفياتي ومـن الـذين           كثيرة كثيرة،   
  .يهربون من داخله

  
  

                                           
  ).٩٠ص(المصدر نفسه  )١٣(
  ).٩١ص(المصدر نفسه  )١٤(
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  الموت من الجوعالشيوعية و
الموت من الجوع الذي حصد الماليين في االتحاد الـسوفياتي بـسبب قلـة              

م، ١٩٢٢-١٩١٨االنتاج، وقد بدأ أول موت من الجوع في زمن لينين منذ سـنة              
ن الجوع في الـسهول والطرقـات واألريـاف         حيث يقدرون عدد الذين ماتوا م     

 خطوط السكك الحديدية، بتسعة ماليين نسمة، وفي النصف الثاني مـن            بوبجان
يقدرون " مثالً" وحدها   االعشرينات كان الموت من الجوع بالماليين، ففي أوكراني       

عدد الذين ماتوا من الجوع بثالثة ماليين، وكذلك في أواسط الثالثينيات، لكنهـا             
  .بمئات األلوف ال بالماليينكانت 

ومن الملفت للنظر أن هؤالء الموتى من الجوع، وإلـى جـانهم عـشرات              
الماليين من المرضى من الجوع، كانوا كلهم من العمال والفالحين، ومع ذلـك،             

ويتغنون بمكتسبات العمال   ! ؟"دولة العمال والفالحين  "بل رغم ذلك يسمون أنفسهم      
  .ليات الغوغائيةإلى آخر الدج.. والفالحين 

طبعاً، هذا كله، شيء جانبي أمام أكثر من مئة وأربعين مليوناً قتلـوا رميـاً               
وكمالحظة عابرة أكثر   (بالرصاص، أو دفنوا وهم أحياء، أو ماتوا تحت التعذيب،          

  ). من مئة وعشرة ماليين من القتلى كانوا من المسلمين
  قواعد شيوعية

ا عندما نقرأ تصريحاتهم، سـواء منهـا      والمالحظة الهامة واألساسية هي أنن    
التي مرت، أو غيرها من الكثير الكثير، عندما نقرأ هـذا           " من بحر "هذه الجرعة   

، أن عندهم قواعد دجلية توصـلوا     "أو نتذكر إن كنا نعرف سابقا     "يجب أن نعرف    
ليها بتجاربهم، من أجل استغالل الجماهير الغافلة للتضحية بكل شيء في سـبيل             إ

اليهود شعب اهللا المختار، األرض ملك لهـم، البـشر          "سطورة اليهودية   تحقيق األ 
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، وهذه الجماهير تظن أنها تجاهد في سبيل القـضية التـي            "بهائم خلقوا لخدمتهم  
  :ومن هذه القواعديؤمنون بها، 

  .إحياء االحتماالت الميتة، وإماتة االحتماالت الحية -
 ".ر لهم القبورأو الضعفاء ينسون والكبا"ذاكرة الشعوب ضعيفة  -

 .الجماهير ال تعي الواقع، وتقتنع بالتفسير الذي تقدمه الدعاية -

 . اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة -

التكـرار الغزيـر    "عامال االقتناع همـا     : وأهم قاعدة على اإلطالق هي     -
 :، وغيرها من القواعد الدجلية الكثيرة التي منها"والزمن

 . لنستطيع توجيههيجب أن نعرف طبيعة المجتمع -

الذي يظن كوادره الغـافلون     " حزب التحرير "وبناء على هذه القاعدة أوجدوا      
  .أنهم يعملون في سبيل اإلسالم؟ ويظنهم اآلخرون كذلك

وأخيراً وليس آخراً؛ القاعدة التي بناًء عليها وعلـى تعـاليم لينـين، قـرر               
  : والتي هيالبيريسترويكا،"  موسكو–تل أبيب "حاخامات المحور السري 

 .يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمعقاعدة 

هو سري بالنـسبة    "  موسكو –تل أبيب   "المحور السري   : مالحظة معترضة 
لمن يرى بأذنه ال بعينه وهم الغثاء، لكنه ظاهر لمن يرى بعينه ال بأذنـه وهـم                 

  ."إنها الماركسية بجميع أسمائها"الناجون إن شاء اهللا سبحانه من فتنة الدجال، 
والنص التالي، يوضح لنا بصورة موجزة كيف ينبثقون مـن خـصوصيات            

بـشكل  : بين النيـل والفـرات    "المجتمع بشكل عام، ومن خصوصيات مجتمعنا       
  .خاص
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 فـي كتابـه     "مدرس في جامعة حلـب     "يقول الدكتور محمد سليمان عبود    
  :). ٧، ٦، ٥ص(، مقدمة المعرف "اإلسالم في بلدان الشرقين األدنى واألوسط

يعتبر الدين اإلسالمي أساس الوحدة الثقافية في البلدان اإلسـالمية، وإن أي            "
  .تجاهل أو استخفاف بهذا المفهوم يمكن أن يكون تجاوزاً للواقع نفسه

لقد أدت النزعة اإللحادية المادية المبتذلة التي حمل لواءها العديد من دعـاة             
لتي أعلنت عن التزامها بـالمنهج      الفكر التقدمي، والكثير من التنظيمات السياسية ا      

الماركسي خالل عقود عديدة، على الساحتين العربية واإلسالمية إلى ترويج فكر           
وإيديولوجيا غير علمية أحياناً، وما من شكل في أن أية إيديولوجيا ال يمكنهـا أن               
تمتلك عقول الجماهير وتتحول إلى قوى مادية فاعلة تساهم فـي تغييـر الواقـع          

لقد اقتصر فهم الكثيرين لموقف الماركسية      .  لم تكو إيديولوجيا علمية    المعاش ما 
، وقد أدى تعمـيم هـذا الفهـم         "الدين أفيون الشعوب  "من الدين على مقولة أن      

المسطح للدين وممارسته في أوساط مجتمعاتنا المتدينة إلى توليد موقف نقيض           
ا وسطاً حراً لنـشاط     ومضاد لم ينجم عنه سوى ابتعاد الجماهير المتدينة وبقائه        

القوى اليمينية والسلفية التي راحت تشجعها على اتخاذ موقـف منـاقض بـل              
 العلمي الذي بدأ متعثراً في تقدمه       ومعادي في كثير من األحيان للفكر االشتراكي      

وانتشاره وظهر وكأنه فكر غريب على تراثنا وثقافتنا فـي مجتمعاتنـا العربيـة              
  .مية عموماًخصوصاً وفي المجتمعات اإلسال

لقد أظهرت ثورة الجزائر ضد االحتالل االستعماري، والثورة اإليرانية ضد          
، والكثير من حركات التحرر الوطني في البلدان اإلسالمية، بما ال يقبل            هحكم الشا 
بأن الفهم الصحيح للدين اإلسالمي يسمح في ظروف مناسبة باسـتخدام           الجدل  

اهضة االسـتعمار واإلمبرياليـة وشخـصها       اإلسالم سالحاً فعاالً في عملية من     
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الممثلة باألنظمة الديكتاتورية والقمعية الحاكمة في العديد من البلدان اإلسالمية          
  .يعني بها األنظمة غير االشتراكية"

نقـض األرض بـدالً مـن نقـد         "ولم يكن عبثاً أن رفعت الماركسية شعار        
.. وسعي هذه الخليقة للتمسك     " تنهيدة الخليقة المضطهدة  "، فإذا كان الدين     "السماء

فإن المدخل إلى   بوجود عالم آخر وعدها اهللا به خال من القمع والبؤس والشقاء،            
، نقد االضطهاد الطبقي الذي تـرزح تحتـه         نقد الدين هو نقد الواقع الذي أنتجه      

إن نقد الـدين دون إزالـة األسـس         . جماهير الشعب في الكثير من بلدان العالم      
أنتجته وتقيد توليده، يعني بالمحـصلة تهـديم الحـصن الروحـي            الواقعية التي   

  .للجماهير الغفيرة الذي يحميها ويخفف عنها وطأة وقساوة بؤسها المادي الدنيوي
وتشير التغيرات التي حدثت في البلدان االشتراكية إلـى أن الـدين، وبعـد              

ض مواقعـه   سبعين عاماً من سيادة اإليديولوجيا االشتراكية قد ظل محتفظاً بـبع          
وقادراً على الحياة من جديد، وحالما شعر الناس في هذه البلدان بهبـوب ريـح               
الديموقراطية سرعان ما أعلنوا عن العودة إلى تمسكهم بمعتقداتهم الدينية، وقـد            
تجلى ذلك من خالل ترميم الكنائس وأماكن العبادة القديمة وبناء أخرى جديـدة،             

 الحياة االجتماعية والسياسية، وتشكلت العديد      حيث أخذ الدين مواقع جديدة له في      
في غالبية البلدان   " األحزاب المسيحية "من األحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية       

  .االشتراكية
ويبدو أن االنتشار القسري إليديولوجيا اإللحاد والكبت واالضطهاد وغياب         

 والمجتمع فـي    الديموقراطية التي رافقت مسيرة االشتراكية لم تخلص اإلنسان       
  . البلدان االشتراكية من أنماط التفكير الغيبي بالشكل المطلوب والمعول عليه
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وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن اإلحباط الذي أصيب به شباب هذه البلدان إثر               
وبأن البلدان االشـتراكية لـم      " البيريسترويكا"اإلعالن عن ضرورة إعادة البناء      

مع الشيوعي الخالي من الطبقات، وأن بناء المجتمـع         تستطع حتى اآلن بناء المجت    
االشتراكي يعتبر عملية معقدة وصعبة تحتاج لمزيد من الزمن والجهد ولتطـوير            
متسارع لقوى اإلنتاج، ساهم إلى حد كبير في توليد ردود فعل غير منضبطة لدى              

حتماء به  لال" الحقيقة األبدية "هؤالء الشباب مما دفعهم للعودة من جديد إلى الدين          
وما من شك في أن انتهاج      .  بها كمخرج لهم من الواقع وخيبة األمل التي أصيبوا       

الديمقراطية واالبتعاد عن الفهم الدوغمائي للفكر الماركسي سيفتح الطريق واسعاً          
أمام المجتمعات االشتراكية للسير قدماً باتجاه بناء مجتمع اشـتراكي ديمقراطـي            

جتماعية، ومع اختفاء كل أشكال القسر واالضـطهاد        متطور تسود فيه العدالة اال    
  .ستختفي حتماً كل أشكال التفكير الغيبي في هذا المجتمع

إن بلدان العالم الثالث والبلدان اإلسالمية على وجه الخصوص، التي تشكل           
األطراف التابعة للنظام الرأسمالي العالمي، والتي تعاني شتى أنواع االسـتغالل           

ل األنظمة والطبقات الحاكمة من الداخل، والشركات األجنبيـة         واالضطهاد من قب  
المتعددة الجنسيات من الخارج، مدعوة اليوم للنضال في سبيل تحررها الوطني           
بفك ارتباطها بالنظام الرأسمالي كي تختار لنفسها طريق تطورها الخاص، ولن           

ـ           ر علمـي   تكون طليعة هذا النضال سوى القوى التقدمية المنظمة المسلحة بفك
واضح يأخذ بعين االعتبار ضـرورة إعـادة إنتـاج الفكـر الماركـسي وفقـاً                
لخصوصية بنية وطبيعة الواقع المعاش، ويأخذ في الحسبان الجماهير الواسعة          
المتدينة ودور العامل الديني في حياتها االجتماعية، وإن أي نـضال تخوضـه             

مبتوراً ومعزوالً إذا لم    البلدان اإلسالمية ضد مستغلي وسارقي خيراتها سيكون        



 

 

 

 

 G¨a@İ…†vn½a@ïÇìî’Ûa@lbg @@
 

  
  
  
  
  
 

  
١٧  
 

يستخدم الدين اإلسالمي ويجّير لـصالح معركـة التحـرر الـوطني والتقـدم              
  .)١٥(االجتماعي

  :نقد النص
إلـى تـرويج فكـر      .. لقد أدت النزعة اإللحادية المادية      : " يقول الكاتب  -

  ؟"وإيديولوجيا غير علمية أحياناً
بكل إمكاناتها وبكل مـا     أي إن الشيوعية التي كانت تعلن اإللحاد وتدعو له          

تخترعه من إشاعات هابطة ضد دعاة التدين خاصة وضد كل من يقف عقبة أمام              
المد الماركسي عامة، هذه الشيوعية ودعاتها رّوجوا إيـديولوجيا غيـر علميـة             

  أحياناً؟
  !؟!فاإليديولوجيا التي رّوجوها هي غير علمية أحياناً، وليس دائما؟

لوجيتهم كانت علمية بعامتهـا، إال فـي بعـض          وطبعاً، هذا يعني أن إيديو    
  األحيان؟ فما هي هذه األحيان التي كانت فيها غير علمية؟

إن الكاتب يبينها في السطور التي تلي هذه العبارة، وأرجـو مـن القـارئ               
يجب أن ننبثق مـن     "الكريم أن يعيد قراءتها حتى يستوعبها، وهي تلخص بعبارة          

حيان التي كانت غير علمية كانـت تـصادم         وفي تلك األ  ". خصوصيات المجتمع 
إسالم الجماهير، ولكي تكون علمية يجب أن تستغل العواطف اإلسـالمية لـدى             

  .الجماهير، وعواطف التدين بشكل عام
نقد األرض بدالً مـن     " الشعار الذي رفعته الماركسية منذ عقود      إلى ولننتبه   -

اهللا غيـر   "،  "ن أفيون الـشعوب   الدي: "، فقد كانت شعاراتهم سابقاً مثل     "نقد السماء 
ومنذ أوائل سـبعينيات القـرن المـيالدي        . الخ" ..اهللا أحدث صنم عبد   "،  "موجود

                                           
  ).٧، ٦، ٥ص(، مقدمة المعرف "اإلسالم في بلدان الشرقين األدنى واألوسط" )١٥(
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" علميـاً "مثل هذا النقد الذي يسمونه      " أو يكتبون "العشرين لم نعد نسمعهم يطلقون      
وتوجهوا لنقد األرض، فصاروا يكتفون بإطالق اإلشاعات الهابطة علـى دعـاة            

 وعلى دعاة اإلسالم بشكل خاص، وكان نقدهم ولم يزل يبتدئ           التدين بشكل عام،  
بأشنع اإلشاعات الهابطة، وال نعرف أين ينتهي، وهكـذا وجهـوا نقـدهم نحـو         

  .األرض وتركوا نقد السماء الذي كان غير مقبول
تنهيدة الخليقة المـضطهدة، وسـعي هـذه        " ولننتبه إلى وصف الدين بـ       -

وهذا يعني أنهـم لـن      ". خال من القمع والبؤس   الخليقة للتمسك بوجود عالم آخر      
كـم   ":يتركوا اإللحاد ولكنهم سينشرونه بطريقة أخرى ينطبق عليها قول القائـل          

، وطبعاً سينشرون حسب قاعـدتهم      "يخيفني الشيطان عندما يأتي ذاكراً اسم اهللا      
  ".برشامة ورا برشامة"المتبعة 
 هو نقد الواقع الذي أنتجـه،       فإن المدخل إلى نقد الدين    : " ولننتبه إلى قوله   -

نقد االضطهاد الطبقي الذي ترزح تحته جماهير الشعب في الكثير من بلدان العالم             
وهذا يعني أن البيريسترويكا لم تتنازل عن الصراع الطبقي وأنها ستبقى           ". الخ..

برشـامة ورا   "، و "طبعاً بأساليبها الدجلية التي ال حـدود لهـا        "تثيره بأساليبها   
  ".برشامة

االضطهاد الطبقي الذي ترزح تحته جماهير الشعب في الكثير من          "ثم قصة   
الكثير من بلدان العـالم، يعنـي الـبالد غيـر           : "وطبعاً هو بقوله  ". بلدان العالم 
  ؟ فأين يوجد هذا االضطهاد الطبقي؟؟ أين؟"الماركسية

  .بحثأترك الجواب على هذا السؤال إلى آخر هذا ال
ى أن الدين وبعد سبعين عاماً من سيادة اإليديولوجيـة          إل: ".. ولننتبه لقوله  -

  ".االشتراكية ظل محتفظاً بعض مواقعه وقادراً على الحياة من جديد
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إنه يقول إن الدين بقي محتفظاً ببعض مواقعه؟ وهذا مغالطة ذكيـة،            : أقول
ألن الدين في الواقع بقي محتفظاً بكل مواقعه التي كانت قبـل الـشيوعية وزاد               

مواقع كثيرة دفعها إليه البؤس واإلرهاب والدجل الذي عانت منها الشعوب           عليها  
  .لقد كان إهمال الدين واسع االنتشار جداً قبل الشيوعية. التي استعمرتها الشيوعية

ويبدو أن االنتشار القسري إليديولوجيا اإللحاد والكبت       : " ثم لننتبه إلى قوله    -
قت سيرة االشتراكية لم تخلص اإلنسان      واالضطهاد وغياب الديمقراطية التي راف    

والمجتمع في البلدان االشتراكية من أنماط التفكير الغيبـي بالـشكل المطلـوب             
  ".والمعول عليه

أظن أن الكالم واضح ال يحتاج إلى توضيح، ومع ذلك ال بأس مـن              : أقول
إن إيديولوجيا اإللحاد التي كانـت الـنظم االشـتراكية          : ض التعليق بأن نقول   بع

تفرضها بالقسر والكبت واالضطهاد ولم تنجح بتخليص اإلنسان من أنماط التفكير           
الغيبي، ولم تحوله إلى الشكل المطلوب والمعول عليه، تجعل هذا اإلنـسان آلـة              

  قوة بيدها تستعمله ألغراضها؟؟طبيعية بيد القيادة الماركسية اليهودية فيكون 
ثم أرجو من القارئ الكريم أن يكرر قراءة هذه النصوص حتى يـستوعبها،             
وأكرر أنا له بعض تعاليم لينين، والماركسيون كلهم بجميـع أسـمائهم يتبعـون              

   .خطوات تعاليمه
  : أكرره ليترسخ في الذاكرة:يقول لينين

ائياً، وثورتنا ثـورة أكتـوبر،      إن هذا االنتصار األول ليس يعد انتصاراً نه       
أحرزته لقاء مصاعب وحرمانات لم يسمع بمثلها قبل، وآالم ال توصـف، وإثـر             

نحن ال نخـشى االعتـراف      .. جملة من اإلخفاقات واألخطاء الفادحة من جانبنا        
  .بأخطائنا وسننظر إليها بصفاء ذهن لكي نتعلم إصالحها
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 فناً آخر ال غنـى عنـه فـي          –  إلى حد ما على األقل     –ولكننا تعلمنا أيضاً    
الثورة، فن أن نكون مرنين، أن نعرف كيف نغير تكتيكنا بسرعة، بفجأة، آخذين             
الظروف الموضوعية المتغيرة بعين االعتبار، مختارين سبيالً جديداً للوصول إلى          
  .هدفنا، إذا تبين السبيل القديم، في هذه الفترة من الزمن، غير مالئم، غير صالح

الجديد ننهي صفنا اإلعدادي، وبالدراسة     " العلم" هذا الميدان من      ونحن في  -
بثبات ومثابرة، بالتحقق، بواسطة التجربة العملية، من كل خطواتنا، ودون خشية           
من أن نعيد مراراً عديدة ما كنا بدأناه من أن نصلح أخطاءنا، بسعينا إلـى فهـم                 

املـه، رغـم أن أحـوال       معناها، سننتقل إلى الصفوف العليا، سنتابع الدرس بك       
االقتصاد العالمي والسياسة العالمية، قد جعلته أطول بكثير وأشق بكثير مما نود،            
ومهما كان الثمن، ومهما كان آالم المرحلـة االنتقاليـة، والكـوارث والجـوع              
والخراب مضنية، فإننا لن ندع عزيمتنا أن تخور وسنسير بعملنا حتـى النـصر              

  .النهائي
 سـاعة،   ٢٤إذا تغيرت األحوال فـي      : نستشهد بقول ليبكخت  أما اليوم فإننا    

  . ساعة٢٤تعين تغيير التكتيك في 
فإن دولة العمال دون أن تلجأ البتة إلى إبطال التأميم، تؤجر هذه المناجم             .. 

الخ، من الرأسماليين األجانب لكي نحصل منهم على مزيد         ..وتلك الغابات أو تلك     
نا من إنهاض صناعتنا السوفياتية الضخمة بأسرع       من األعتدة واآلالت التي ستمكن    

  .وقت
  ١٩٦٠ اتخذ في سنة قرار تفكيك الجمهوريات السوفيتية

وأختم هذه الجرعة من أقوالهم بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الثاني والعشرون           
التنازل، عند الضرورة، عن النظـام      "للحزب الشيوعي الذي أقيم في موسكو بـ        
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، لالتحاد السوفياتي واالستعاضة بدولـة اتحاديـة        "١٩٦٠نة  س"الفدرالي الحالي   
   .)١٦("واحدة ذات قوميات كثيرة

، أما بعد ذلك بحـوالي      ١٩٦٠اتخذوا هذا القرار حسب ما كانوا يرونه سنة         
  ".البيريسترويكا"عشرين سنة فقد ظهرت رؤيا جديدة هي 

  الدعاية الشيوعية ضد االسالم
اتحاد من ال إلـه     " السوفياتي أنشئت جمعية     بعد انتصار الشيوعية في االتحاد    

، وكان تعتمد نشر الفكر، وذلك بعد اإلبادة طبعاً، وكان كثير مـن نـشراتها               "لهم
ومحاضراتها ضد اإلسالم خاصة، وأكثر منه ضد األديان بـشكل عـام، وبعـد              

ومركزهـا  " جمعية نـشر المعلومـات الـسياسية      "الحرب العالمية الثانية أنشئت     
موسكو ولها فروع في كل الجمهوريات، وهذه الفروع تشرف على          الرئيسي في   

  .نشاط المنظمات اإلقليمية وما دونها من منظمات مقامة في المدن والقرى
وكل الوسائل مجندة للتأثير في الجماعات التي ما زالت تحت تأثير األفكـار             

  .الدينية المسبقة
ينمائية المعاديـة للـدين،     األحاديث بالراديو، األفالم الس   : كل الوسائل مجندة  

المتاحف، المعارض الثابتة والمعـارض المتحركـة، وخاصـة المحاضـرات           
، الذي كـان يـشرف سـنة        "فرع قازاخستان "الفرع القازاقي   : "والصحافة، فمثالً 

 ٨١٥ فروع في المدن والقرى، وعلى       ٢٠٩ فرعاً إقليماً، و   ١٥ على نشاط    ١٩٤٨
 محاضرة عامة   ٣٠٥٢٨،  ١٩٤٨-١٩٤٦ مكتباً للدعاية، نظم خالل ثالث سنوات     

  . محاضرة ضد اإلسالم٢٣٠٠: منها

                                           
  ).٣٦١ص" (المسلمون في االتحاد السوفياتي" )١٦(
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 أكثر من عشرة آالف محاضـرة       ١٩٥١وألقت المنظمة في أوزبكستان سنة      
 ألقت المنظمة ذاتها في تركمانـستان أكثـر مـن       ١٩٦٣وفي سنة   . ضد اإلسالم 

  .وقس على ذلك.. خمسة آالف محاضرة ضد اإلسالم 
منـازل  في  ة ضد الدين    ي الدعا ونة، إذ يقصد  يضاف إلى هذا الجهود الخاص    

هذه كلهـا كانـت جهـود       . المسلمين ويجبرون أهلها على االستماع إلى أقوالهم      
أما الجهود الكتابية عن طريق النشر، فالمقـاالت فـي          . كالمية لمكافحة اإلسالم  

  .الصحف ضد اإلسالم ال تعد وال تحصى
، وبين  ١٩٥٥/كانون الثاني /١وأما الكتب، فقد نشرت المنظمة ذاتها ما بين         

 نسخة وزعتها فـي المنـاطق       ٨٠٠٠٠٠ أربعة وثمانين كتاباً في      ١٩٥٧/آب/١
  .اإلسالمية من االتحاد السوفياتي

وبعد موت ستالين اشتدت الحملة على اإلسالم في االتحاد الـسوفياتي، فقـد             
 كتاباً ونـشرة    ٢١٩، ظهر   ١٩٦٤ و   ١٩٦٢في ثالث سنوات ما بين      " مثالً"ظهر  
  .د اإلسالمض

ورغم هذا الزخم المذهل في مكافحة اإلسالم، فإن السلطات السوفياتية كانت           
تعتبر أن األعمال الجارية في مكافحة اإلسالم غير كافية، فالصحافة تشتكي كـل             

المسلمة باألعمال المعادية لإلسـالم،     " أي المثقفين "يوم من عدم مباالة االنتلجنسيا      
  .الخ..نوعية الدعاية اإللحادية وعدم جدواها كما كانت تشتكي من انحطاط 

منذ سبعينيات القرن العشرين فهي مختلفة عن الماضي، إذ         "أما الحالة اليوم    
يجب أن تكون مكافحة اإلسالم في نطاق ما تسميه الـسلطات الماركـسية بــ               

  .)١٧("الكفاح العلمي"

                                           
  .داً، وما بعدها، وما قبلها أيضاً مع تصرف قليل ج)٢٧٦ص" (المسلمون في االتحاد السوفياتي" )١٧(
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  فما هو الكفاح العلمي؟
را من تعاليمه في هذا الموضـوع       لينين وضح ما هو الكفاح العلمي حيث نق       

" العلـم "ونحن في هذا الميـدان مـن        : ".. يقول" وقد مرت قبل صفحات   "ما يلي   
الجديد ننهي صفنا اإلعدادي، وبالدراسة بثبـات ومثـابرة، بـالتحقق، بواسـطة             
التجربة العملية، من كل خطواتنا، ودون خشية من أن نعيد مراراً عديدة ما كنـا               

ح أخطاءنا، بسعينا إلى فهم معناها، سننتقل إلـى الـصفوف           بدأناه، ومن أن نصل   
العليا، سنتابع الدرس بكامله، رغم أن أحوال االقتصاد العالمي والسياسة العالمية،           
قد جعلته أطول بكثير وأشق بكثير مما نود، ومهما كان الثمن، ومهما كـان آالم               

نا لن ندع عزيمتنـا أن      المرحلة االنتقالية، والكوارث والجوع والخراب مفنية، فإن      
  ".تخور، وسنسير بعملنا حتى النصر النهائي

اليهود شعب اهللا المختـار،     "طبعاً، النصر النهائي هو تحقيق العقيدة اليهودية        
وهذا يفسر لنا لـم كـان فالسـفة         . األرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم      

وقائـدي انقالباتهـا    يهوداً، وكل مؤسـسي أحزابهـا       " أو االشتراكية " الشيوعية  
كانوا كلهم يهوداً، مـاركس،     " أو الدجالين "وزعمائها الملهمين وأبطالها المالعين     

انجلز، لينين، تروتسكي، كاغـانوفيتش، مولوتـوف، كـاميينيف، سـفردلوف،           
سليم عبود، بيـرغ،    "آناموكر، روزالوكسمبورغ، ديمنتروف، لييبكخت، أورباخ      

يغدور، جوكوف، بلوم، ليتفنـسكي وزوجتـه،       ، أف ..تيير، عفلق، كوريل، ناداب     
وغيرهم وغيرهم كثير كثير، أكثرهم معروفون بيهوديتهم وبعـضهم يتـسترون           

وعندما بدأ بعض الناس يشعرون بالخطة الـشيوعية اليهوديـة منـذ            بغيرها،  
السنين األولى صار دعاتها والعاملون لها يظهـرون كمـسيحيين فـي بـالد              

يين بين المسلمين، وطبعاً كان هذا تمشياً مـع         المسيحيين وكمسلمين أو مسيح   
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، مع العلم أن بعض دعاتهم الذين يحملون أسماء إسالمية هـم مـن              تعاليم لينين 
عائالت مسلمة، لكنهم رّبو في صغرهم على أيدي يهود ظاهرين أو متـسترين،             
وعندما انتبه كثير من غير الغثاء إلى أن الماركسية بجميع أسمائها هي دجـل              

ل إلى دجل، صار لزاماً على دهاقنتها البحـث عـن           ج على دجل من د    في دجل 
صيغة جديدة تنسي بها األسماء والمصطلحات القديمة مع إبقاء التـأميم لكـن             

، فيبقـى اليهـود وحـدهم       تحت اسم آخر، والعمل بأسلوب علمي؟ لنشر اإللحاد       
تحت حكومتهم  " دباسمه الجدي "المؤمنين باهللا، فيكونوا شعب اهللا المختار، وبالتأميم        

إنهـا فتنـة    . تصير األرض ملكاً لهم والبشر بهائم لخدمتهم، وتتحقق األسطورة        
  .، وعندما تنضج وتصل قمتها يظهر الدجال، وأظنها وصلت أو قاربتالدجال

  صور قاتلة من منجزات الثورة
مذكرات ليونيد  "ولتجويد توضيح واقع هذه المقوالت اآلنفة، أقدم صوراً من          

  :، يقول)١٨("يجنيفايليتش بر
، داهم الجفاف والمجاعـة أوكرانيـا       ١٩٢٢-١٩٢١حينذاك، في العامين    .. 

أيضاً، فاحترقت الزروع في كل أرجاء إيكاترينوسالف، وكانوا يعطون كل عامل           
ليوم، بل حتى ليس دائماً، لكن طالمـا ظلـت النـار            انصف ليبرة من الخبز في      

نفس وطالما ظل المصنع يعمل كمـا       تستعر في األفران وطالما ظلت المداخن تت      
كنا نحن نعمل أيضاً، ثم حل اليوم األسود حين قرر إغـالق مـصنع التعـدين                

  .دنيبروفسكي

                                           
، رئيس السوفيات األعلـى     ١٩٦٤، سكرتير الحزب الشيوعي     )١٩٨٢-١٩٠٦(ليونيد بريجنيف    )١٨(

١٩٧٧ .  
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ساد الهدوء المشاغل وعم اإلهمال كل مكان وصارت الطـرق والمـداخل            
  .تتغطى بسرعة مدهشة بأعشاب طفيلية ال تهاب حتى الجفاف

افتتحوا مكتباً لتشغيل البطالين، لكن     وفقدت الحياة في كامينسكويه كل معنى،       
ذلك لم يحل المشكلة، وتفشت األمراض وبدأت المجاعة، وكل يوم كـان يمـوت              

  .)١٩(إنسان في البيوت المجاورة، وخلت المدينة من ساكنيها
 واقعة  اليصرف النظر عن سبب المجاعة، فأوكراني     " الجفاف"لقد ذكر   : أقول

الجفاف، أما سـبب المجاعـة فهـو أن         على خطوط العرض التي ال يحدث فيها        
 أن يكون حماراً يعمل أكثر من الحمار ثـم          – حتى لو أراد     –اإلنسان ال يستطيع    

له ولعائلته، وإذا   ) غراما٢٤٥ًحوالي  (يكون علفه في اليوم نصف ليبرة من الخبز         
  .كانت زوجته عاملة فتكون نصف الليبرة علفه وعلف نصف أوالده

ا كان يقتضي األمر أن ننتقد ونلوم بعض المدراء         وعندم": بريجنيف"ويقول  
" أي في األرض التـي يـستثمرونها      "ألنهم ال يطبخون للعاملين في استثماراتهم       

سوى حساء الشعيرية وحساء الدقيق، كنا نسمع رداً على ذلك، المطالب نفـسها             
أعطونـا  .. لم يخصصوا لنا أي حصص لألغذية من االحتياطي المركزي   : دوماً

ال جدال في أنه ال بد من توزيع الحـصص للحـصول علـى بعـض            ! حصصاً
األغذية من االحتياطي المركزي حتى ألجل الريف، ولكن هل من المعقـول أن             
يطالب هؤالء بحصص للبطاطا والخيار والملفوف والبطـيخ مـن االحتيـاطي            
المركزي؟ فإن هذا كله يمكن استنباته بسهولة في أي استثمارة كانت، والـشيء             

، ومن قديم الزمان كان للفـالح دجاجاتـه،         البيض والحليب ه يمكن قوله عن     نفس

                                           
  ).٢٧-٢٦ص" (مذكرات بريجنيف" )١٩(
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وكان يتاجر بالبيض في سوق المدينة، فلماذا يجب أن يتلقـى اآلن كـل بيـضة                
  .لم؟ انتهى مؤقتاً! بموجب فواتير من موسكو

 كما يبينه بريجنيف نفسه في كتابه نفسه فـي          ١٩٥٥كان هذا في عام     : أقول
  .لصفحة التي يوجد فيها النص المذكور هذاالصفحة التالية ل

أما :  في كازخستان  كتابه نفسه وهو يتكلم عن استثماره      في   ويقول بريجنيف 
  : فكانت كما يلي– وهنا من المفيد إيراد بعض األرقام -صغائر األمور 

 ألف رأس، وعـدد     ١١انخفض عدد األبقار في االستثمارات المعاونة مقدار        
 هكتار من حقول القرعيـات،      ٣٧٠٠فاً وتالشى بال أثر      أل ٢٨٠األغنام انخفض   

 ألـف هكتـار مـن حقـول         ١١وخمسة آالف هكتار مزروعة بالخضروات، و     
   .انتهى مؤقتاً. )٢٠(البطاطا

، فما  "صغائر األمور "أترك التعليق للقارئ مع الرجاء أن يالحظ قوله         : أقول
  ؟هي الكبائر

 وأطالع الوثائق العائدة إلى تلك      وبينما كنت أستذكر هذه الوقائع    : ويقول أيضاً 
السنين الحظت أنني غالباً جداً ما تحدثت عن ناحية كورغالجينو، فقـد تكـدرت              
كثيراً آنذاك بسبب سير األمور فيها وال سيما بما رأيته أثناء زيارة من زيـاراتي               

ولى في صيف عـام     زرت هذا السوفخوز للمرة اال    ". ستيبنياك ")٢١(إلى سوفخوز 
نظري على مشهد غير سار، في مثل هذه الضاياع يدرك المـرء            ، ووقع   ١٩٥٤

فوراً سوء حال األمور، فالناس يهرعون إلى أي شـخص رسـمي يـأتي إلـى                

                                           
  ).٣١٨ص" (مذكرات بريجنيف" )٢٠(
السوفخوز هو القرية التي هي ملك للدولة مباشرة، والكولخوز هو القرية التعاونية وهـي ملـك                 )٢١(

  .ض األسماء فقطللدولة مباشرة واالختالف هو في بع
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ضيعتهم ويتبعونه جموعاً ويتشكون، كذلك اقتربت مني امرأة في الحال وشرعت           
  :ي بسرعةكتح

  فلـيس  – سـاعد    – أيها الرفيق المفوض ال أعرف من أنت، ولكن انتبه           -
عندنا كهربا، وال وقود، وال كاز أيضاً، أي ال شيء نطبخ عليه، بـل وال شـيء        

ودخلت معها إلى المتجر، فلم نجد فيه حتى الملح، وخـاطبتني امـرأة             .. نطبخه  
  :أخرى مع طفل بلهجة ليست أقل انفعاالً

ما نطعم األطفال؟ أغلب    :  يا رفيق بريجنيف، ال حليب، وال سميد، فقل لي         -
   انتهى)٢٢(..دك أنت أيضاً أوالد، وأنت أب، فساعدنا الظن أن عن
  :"بريجنيف"ويقول 

ذات مرة أمضيت الليل في قرية من ناحية غالكينو بمقاطعـة بـافلودار             .. 
، فـي   "نسيت مع األسف اسم القرية، وكنية رئيس الكولخوز الذي نزلت عنـده           "

يرة، كـان   الصباح خرجت إلى الشارع، وتجولت في القرية، وتملكتني دهشة كب         
في القرية شارعان فقط، ولكن في أحدهما كانت األشجار تنتصب هنـا وهنـاك              
قرب البيوت، في حين أن الشارع الثاني كان خالياً من األشجار، فما األمر؟ وإذ              

  :ذاك روى لي الرئيس الحكاية التالية
فيما مضى جاء إلى هذه القرية من مدينة أومسك محافظ إقليم السهب الـذي              

مل منطقة السهوب الكازاخية الشمالية الحالية، جاء وأمر كل عائلة بـأن            كان يش 
تغرس قرب بيتها من األشجار بعدد أفراد العائلة، بعد ثالث سنوات جاء المحافظ             
من جديد إلى القرية ليتحقق من تنفيذ أمره، فرأى األشجار مغروسة قرب بعض             

رى كما مـن قبـل، أمـر        البيوت بينا األرض الخالء الغبراء قرب البيوت األخ       

                                           
  ).٣٢٠ص" (مذكرات بريجنيف" )٢٢(
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المحافظ إحضار جميع السكان إلى الشارع الوحيد في القرية آنذاك وتوقيف كـل             
عائلة قرب بوابة بيتها، شكر من كانت قرب بيته أشجار وكافأه بروبل، أما أولئك              
الذين لم يبالوا باألمر فقد أمر بضربهم بالحزام، عدد الضربات بعـدد األشـجار              

يافاسيلي، اضرب بالبكلة،   : "ظ يأمر الجندي أثناء الضرب    المغروسة، وكان المحاف  
  . اهـ! )٢٣("بالبكلة

 منجزات الثـورة ومكتـسبات العمـال        حقائق كافية تصور لنا   هذه  : أقول
أعمال السخرة تحت الجلد ببكالت األحزمة في الشوارع، بلهيـب          ووالفالحين،  

 في السجون،   السياط في السجون، الموت من الجوع بالماليين، عشرات األلوف        
 عشرات ألوف المقابر الجماعية، تنوع فنون التعذيب وآالته المستحدثة والقديم         

تقدمية، حريـة، إنقـاذ العمـال مـن اسـتغالل           : الخ، ثم يملئون الدنيا صياحاً    ..
   .إلى آخر الشعارات الفارغة الدجلية الغوغائية.. الرأسماليين 

  :وهنا يجب أن ال ننسى شيئين
ونحن في هذا الميدان    : ".. ينين التي هي إنجيلهم، وخاصة قوله      تعاليم ل  :أوالً

الجديد ننهي صفنا اإلعدادي، وبالدراسة بثبـات ومثـابرة، بـالتحقق،           " العلم"من  
بواسطة التجربة العملية، من كل خطواتنا، ودون خشية من أن نعيد مراراً عديدة             

ناهـا، سـننتقل إلـى      ما كنا بدأناه، ومن أن نصلح أخطاءنا، بسعينا إلى فهم مع          
الصفوف العليا، سنتابع الدرس بكامله، رغـم أن أحـوال االقتـصاد العـالمي              
والسياسة العالمية، قد جعلته أطول بكثير وأشق بكثير مما نود، ومهما كان الثمن،             

 آالم المرحلة االنتقالية، والكوارث والجوع والخراب مفنية، فإننا لن          تومهما كان 
  .اهـ" وسنسير بعملنا حتى النصر النهائيندع عزيمتنا أن تخور، 

                                           
  ).٣٢٥-٣٢٤ص" (مذكرات بريجنيف" )٢٣(



 

 

 

 

 G¨a@İ…†vn½a@ïÇìî’Ûa@lbg @@
 

  
  
  
  
  
 

  
٢٩  
 

شـيوعية، اشـتراكية،    " يجب أن ال ننسى أن الشيوعية بجميع أسمائها          :ثانياً
، ..:حزب بعث، ناصرية، القومية العربية اليسارية، حزب التحرير، األحبـاش           

ليهود شعب اهللا المختار، األرض     ا"هي التحقيق العملي ألسطورة الشعب المختار       
، وهي دينهم الذي يدينون به ويعتقدون أنـه         "البشر بهائم خلقوا لخدمتهم   ملك لهم،   

، ورأس العبادة   أمر إلهي خصهم اهللا سبحانه به، وأن التقاعس عنه يدخلهم جهنم          
عندهم منذ أواخر القرن األول الميالدي هو الجاسوسية، وكما أن رأس العبادة            

في اليهودية هو الجاسوسية    عندنا في اإلسالم هو الصالة، فرأس العبادة عندهم         
  ".األسطورة العقيدة"من أجل تحقيق 

  
  هل يؤمن كل اليهود باالسطورة؟

طبعاً، يمكن أن يكفر بها بعضهم، ويهملها بعض آخر، لكن الباقين سـوف             
يبقون مؤمنين بها، وهذا يعني أنهم سوف يقضون حياتهم في السير في سراديبها،             

صول إلى نتائجها، وهـم مـستعدون لـسهر         والعمل الجاد من أجل تحقيقها والو     
الليالي والكد في النهار وإعمال الفكر وإنفاق األموال التي صـاروا، فـي هـذا               

بشتى السبل التي أتقنوا إخراجهـا  " الغوييم"العصر، يأخذونها من جيوب اآلخرين    
بالتجارب الكثيرة الكثيرة التي بدءوا بها منذ حوالي ألف وتسعمائة سـنة حتـى              

آلن إلى قمم عالية، ويمكن إيجازها باإلشارة إلى المذاهب الباطنية فـي            وصلوا ا 
، أما فـي    "بالنسبة لمجتمعات ما يسمونه أرض الميعاد     "القرون اإلسالمية األولى    

  .هذا العصر فاإلشارة إلى التنظيمات واألحزاب اليسارية كلها
غال؟ لم يتعبون كل هذا التعب؟ وينشغلون كل هـذا االنـش          : وقد يسأل سائل  

  ويجتهدون كل هذا االجتهاد؟
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إن الدين الذي يدينون به، ومحاولة إرضاء الرب تفـرض عليـه            : والجواب
هذا، ولنتذكر االستشهاديين واالنتحاريين الذين يتقدمون إلـى المـوت برضـى            

  .وسرور نفس في سبيل مبادئهم
 ولننتبه إلى أنهم حققوا خطوة متقدمة في طريقهم بإيجاد ما سموه إسـرائيل            

تفاؤالً وحافزاً لهـم علـى      " إسرائيل"في فلسطين، مع العلم أنهم سموا هذا الكيان         
، وحكم العالم األرضي أجمع وذلـك       من النيل إلى الفرات   " إسرائيل"العمل إليجاد   

عن طريق األحزاب والتنظيمات اليسارية، تحت أي اسم كان الحزب أو التنظيم            
  .الشرعي

اب اليسارية والتنظيمات السرية إال برشامات      فما هذه األسماء المختلفة لألحز    
من برشامات أكثر وأوسع حبكت وحبك لكل نوع منها شعارات تناسـب التيـار              
الثقافي والفكري المستهدف من قبل القابعين في الكـالم وراء تلـك األحـزاب              

  .اليسارية وتنظيماتها السرية
 ال يـرون    ر الذي يردده أطفـال الفكـر الـذين        ومن هذه البرشامات الشعا   

بأعينهم إال البارز، وما ذلك يرونه بآذانهم، هذا الشعار الخطيـر هـو قـولهم               
يقولها أحدهم برزانة وكأنها صادرة عن عمق في التفكيـر،          " انتهت الشيوعية "

وال يعرف أنه اقتنع بها ألنه طفولي النظرة من جهة، ومن جهـة ثانيـة، ألن                
 الرمادية والسوداء، ولو حـاول      الدعاية" سيول"سمعها بأذنه مرات ومرات من      

لرأى التنظيمات اليسارية تحيط به من كل جانب،        " ال بأذنه "أن يرى األمر بعينيه     
  .وقد أخذت تتبع تعاليم البيريسترويكا

وتنازلوا عـن   " االتحاد السوفياتي "نعم، تنازلوا عن أشياء، تنازلوا عن االسم        
تشف من قبل كثير من البشر، بل       ألن عوار الشيوعية ودجلها اك    " الشيوعية"االسم  
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  .حتى من بعض الغثاء وتنازلوا عن أكثر شعاراتها القديمة
لكن لم يزل في كل بلد من البالد التي كانت ملحقة باالتحاد السوفياتي، لـم               

 ألف جندي روسي، ولم تـزل       ٢٠٠ ألف إلى    ١٥٠يزل في كل بلد منها ما بين        
الذي يقول كثيـر مـن      " بي.جي.الكي"حكوماتها مشكلة، وتتشكل من ضباط في       

نه قيل لهم ذلك، نعم، قد يكونون غيـروا   ألغي، أل-بي.جي. أي الكي-الغثاء إنه   
  .  اسمه

  الخطة الجديدة
يفبركون، صيغة يلبسونها ثياباً إسالمية لكنهـا       "إنهم اآلن في بالد المسلمين      

ـ           : شيوعيةستكون ملغومة بألغام برشامات تمهد الطريق إلى الهدفين الرئيسين لل
  .اإللحاد والتأميم

  .وطبعاً ستكون هذه البرشامات بثياب إسالمية وتحمل الفتات إسالمية
  .إنها البيريسترويكا، إعادة البناء، الترميم الثاني
  :إنها من تعاليم التوراة، وأكتفي بنص واحد منها

ال أطردهم من أمامك في     : ".. ٣٠،  ٢٩ عدد   ٢٣إصحاح  "في سفر الخروج    
 لئال تصير األرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية، قلـيالً قلـيالً             سنة واحدة 

  ."أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك األرض
وفي التوراة نصوص عدة بهذا المعنى، وليس االستقصاء هدفنا هنا، وبنـاء            

هم يتبعون أسلوب مرحلة بعد مرحلـة وبرشـامة وراء          على أمثال هذا النص،     
  .برشامة
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  ":البروتوكول األول"كوالت حكماء صهيون وجاء في بروتو
وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي موضح، وما كنا لننحرف عـن            ".. 

  ..".هذا الخط إال كنا ماضين في تحطيم عمل قرون 
يعني قولهم هذا أن النتائج التي توصلوا إليها من جراء الجماهير الغثائية إلى             

هم على بقاع واسعة مـن األرض باسـم         تنظيماتهم الحزبية الماركسية، وسيطرت   
يجاد إسرائيل الحالية التي هي نقطة ازدالف للزحف نحو تحقيـق            وإ االشتراكية،

، إن هذه المنجزات هي نتائج عمل قـرون، فهـل يمكـن أن              "إسرائيل الكبرى "
يحطموها أو يتهاونوا في العمل على الوصول إلى غايتها، خصوصاً األمر الديني            

  .يفرض عليهم ذلك
فلو فكر بعضهم بالتهاون مع عقيدتهم وبالعمل على تحطيم عمـل القـرون             

  .فستبقى منهم أعداد أكثر من كافية للسير بالعمل إلى نهايته
ال يجب أن يكون شعارنا كل وسائل       : ".. وجاء في البروتوكول األول نفسه    

  ".العنف والخديعة
  .قوال تعليق على هذا النص ألنه أوضح من أن يحتاج إلى تعلي

  
  انتهى


