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 أحجار على رقعت الشطروج

 !!!التطبٍق العملً للبروتىكىالث

  
قد انضـ الى البحرية  (وليـ كار)عندما بدأت الحرب العالمية األولى، كاف 

وفي الوقت الذي كاف فيو يتدرج عمى سمـ المراتب، كاف يواصؿ .. األميركية
 .دراستو لخطوات المؤامرة الييودية الكبرى

ضباب أحمر فوؽ "و" الشيطاف أمير العالـ"قبؿ وفاتو الغامضة أصدر كتابو 
، باإلضافة لكتابو ىذا، الذي اعتبره المفكروف صوت النذير لعقالء "أميركا

 .العالـ لكي يتحدوا في مسيرة الخير لدحر قوى الشر المئيـ
لكف يجب أال تصدؽ كّؿ شيء بدوف .. أنا أنصح بشّدة بقراءة ىذا الكتاب

 .تمحيص
 ..ىو يتحدث عف النورانييف عبدة الشيطاف: فمثال

وقد تكوف محاولة لتالفي االتياـ المباشر لمييود .. قد ال تتقبؿ عقولنا ىذا
، وذلؾ حّتى ال (!!الذيف يصورىـ كأتباع مخدوعيف ألسيادىـ النورانييف)

 !!يتيموه بعداء السامية

قد تكوف لمحرب الباردة .. أيضا تجد أّف ىناؾ تحامال كبيرا عمى الروس
كما أّنو عمؿ في خدمة الديف المسيحّي بعد أف ترؾ .. تأثيراتيا في ىذا

 .البحرية، مما قد يجعمو يتحامؿ عمى الروس بسب الشيوعية الممحدة
 ..عموما، كّؿ االحتماالت واردة

ولكّف ىذا ال يمنع أّف ىناؾ الكثير مما يستحؽ القراءة في الكتاب، خاصة 
 ..فيما يتعمؽ بسيطرة الييود عمى اقتصاد العالـ
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ال تفّوت فرصة قراءة ىذا الكتاب، الذي قاـ أحد أعضاء المنتدبات : فرجاء
 .فيذه أّوؿ نسخة ألكترونّية منو.. بتكميؼ مف يكتبو عمى الكمبيوتر
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 مراحل المؤامرة

  
 وضعت مشيئة هللا تحت حيازة الحكومة البافارية براىيف 1784في عاـ 

 :قاطعة عمي وجود المؤامرة الشيطانية المستمرة
 أستاذا يسيوعيا لمقانوف في Adam Weishauptكاف آدـ وايزىاوبت 
، ولكنو أرتد عف المسيحية Ingoldstadtجامعة انغولد شتات 

 استأجره المرابوف الذيف قاموا 1770في عاـ .. ليعتنؽ المذىب الشيطاني
عادة تنظيـ البروتوكوالت القديمة عمي  بتنظيـ مؤسسة روتشيمد، لمراجعة وا 

واليدؼ مف ىذه البروتوكوالت ىو التمييد لكنيس الشيطاف .. أسس حديثة
لمسيطرة عمي العالـ، كما يفرض المذىب الشيطاني وأيديولوجيتو عمي ما 
يتبقى مف الجنس البشرّي، بعد الكارثة االجتماعية الشاممة التي يجري 

 .اإلعداد ليا بطرؽ شيطانية طاغية
 .1776 (مايو)وقد أنيي وايزىاوبت ميمتو في األوؿ مف أيار 

ويستدعي ىذا المخطط الذي رسمو وايزىاوبت تدمير جميع الحكومات 
ويتـ الوصوؿ إلي ىذا اليدؼ عف طريؽ تقسيـ .. واألدياف الموجودة

لفظ بمعني القطعاف البشرية، يطمقو الييود )الشعوب ػ التي سماىا الجوييـ 
ػ إلي معسكرات متنابذة تتصارع إلي األبد،  (عمي البشر مف األدياف األخرى

حوؿ عدد مف المشاكؿ التي تتوّلد دونما توقؼ، اقتصادية وسياسية 
 .وعنصرية واجتماعية وغيرىا
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ويقتضي المخطط تسميح ىذه المعسكرات بعد خمقيا، ثـ يجري تدبير 
في كؿ فترة، لتنقص ىذه المعسكرات عمي بعضيا البعض، فتضعؼ " حادث"

 .نفسيا محطمة الحكومات الوطنية والمؤسسات الدينية
 نظـ وايزىاوبت جماعة النورانييف لوضع المؤامرة موضع 1776وفي عاـ 

 ".حممة النور"وكممة النورانييف تعبير شيطاني يعني .. التنفيذ

ولجأ وايزىاوبت إلي الكذب، مدعيا أف ىدفو الوصوؿ إلي حكومة عالمية 
واحدة، تتكوف مف ذوي القدرات الفكرية الكبرى ممف يتـ البرىاف عمي 

واستطاع بذلؾ أف يضـّ إليو ما يقارب األلفيف مف األتباع، .. تفوقيـ العقميّ 
مف بينيـ أبرز المتفوقيف في مياديف الفنوف واآلداب والعمـو واالقتصاد 

وأسس عندئذ محفؿ الشرؽ األكبر ليكوف مركز القيادة السرّي .. والصناعة
وتقتضي خطة وايزىاوبت المنّقحة مف أتباعو .. لرجاؿ المخطط الجديد

 :النورانييف اّتباع التعميمات اآلتية لتنفيذ أىدافيـ
استعماؿ الِرشوة بالماؿ والجنس، لموصوؿ إلي السيطرة عمي األشخاص . 1

الذيف يشغموف المراكز الحساسة عمي مختمؼ المستويات، في جميع 
ويجب عندما يقع .. الحكومات وفي مختمؼ مجاالت النشاط اإلنساني

أحدىـ شراؾ النورانييف، أف يستنزؼ بالعمؿ في سبيميـ، عف طريؽ 
االبتزاز السياسّي، أو التيديد بالخراب المالي، أو يجعمو ضحية لفضيحة 

 .عامو كبري، أو باإليذاء الجسدي، أو حتى بالموت ىو ومف يحبيـ
يجب عمي النورانييف الذيف يعمموف كأساتذة في الجامعات والمعاىد . 2

العممية، أف يولوا اىتماميـ إلي الطالب المتفوقيف عقميا والمنتميف إلي 
أسر محترمة، ليوّلدوا فييـ االتجاه نحو األممية العالمية، كما يجري 
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تدريبيـ فيما بعد تدريبا خاصا عمي أصوؿ المذىب العالمّي، بتخصيص 
ويمّقف ىؤالء الطالب فكرة األممية أو العالمية، حتى .. منح دراسية ليـ

تمقي القبوؿ منيـ، ويرسخ في أذىانيـ أف تكويف حكومة عالمية واحدة 
في العالـ كمو، ىو الطريقة الوحيدة لمخالص مف الحروب والكوارث 

ويجب إقناعيـ بأف األشخاص ذوي المواىب والممكات العقمية .. المتوالية
الخاصة، ليـ الحؽ في السيطرة عمي مف ىـ أقؿ كفاءة وذكاء منيـ، 

ويوجد .. ألف الجوييـ يجيموف ما ىو صالح ليـ جسديا وعقميا وروحيا
تقع األولي في بمده .. في العالـ اليـو ثالث مدارس متخصصة بذلؾ

 في سكوتمندا، والثانية في بمده سالـ Gorodonstounغوردنستوف 
Salem في ألمانيا، والثالثة في بمدة أنا فريتا Anavryta في 
وقد درس األمير فيميب زوج ممكو إنكمترا اليزابيث الثانية في .. اليوناف

 Lordغوردنستوف، بتدبير مف عمو المورد لويس ماونتباتف 

Louis Mountbatten الذي أصبح بعد الحرب العالمية ،
 .الثانية القائد األعمى لمبحرية البريطانية

ميمة الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباؾ النورانييف والطالب . 3
الذيف تمقوا التدريب الخاص، ىي أف يتـ استخداميـ كعمالء خمؼ 

الستار، بعد إحالليـ في المراكز الحساسة لدي جميع الحكومات، بصفة 
خبراء أو اختصاصييف، بحيث يكوف في إمكانيـ تقديـ النصح إلي كبار 

رجاؿ الدولة، وتدريبيـ العتناؽ سياسات تخدـ في المدى البعيد 
المخططات السرية لمنظمة العالـ الواحد، والتوصؿ إلي التدمير النيائي 

 . لجميع األدياف والحكومات
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السيطرة عمي الصحافة وكؿ أجيزة اإلعالـ األخرى، ومف ثـ تعرض . 4
األخبار والمعمومات عمي الجوييـ بشكؿ يدفعيـ إلي االعتقاد بأف تكويف 

 .حكومة أممية واحدة ىو الطريؽ الوحيد لحؿ مشاكؿ العالـ المختمفة
*** 

نكمترا أعظـ قوتيف في العالـ في تمؾ الفترة، أصدر  ولما كانت فرنسا وا 
وايزىاوبت أوامره إلي جماعة النورانييف لكي يثيروا الحروب االستعمارية 
مبراطوريتيا، وينظموا ثورة كبري ألجؿ إنياؾ فرنسا .. ألجؿ إنياؾ بريطانيا وا 

 .1789وكاف في مخططو أف تندلع ىذه األخيرة في عاـ 
 نسخة وايزىاوبت Zwackىذا وقد وّضع كاتب ألماني أسمو سفاؾ 

المخطوطات "المنقحة عف المؤامرة القديمة، عمي شكؿ كتاب جعؿ عنوانو 
 .Einige Original Scripten" األصمية الوحيدة

 أرسمت نسخة مف ىذه الوثيقة إلي جماعة النورانييف، 1784وفي عاـ 
ولكف صاعقة .. الذيف أوفدىـ وايزىاوبت إلي فرنسا لتدبير الثورة فييا
 في Ratisbonانقضت عمي حامؿ الرسالة وىو يمر خالؿ راتسبوف 

طريقو مف فرانكفورت إلي باريس، فألقتو صريعا عمى األرض، مما أدي إلي 
العثور عمي الوثيقة التخريبية مف قبؿ رجاؿ األمف لدي تفتيشيـ جثتو، 

 .وسمـ ىؤالء األوراؽ إلي السمطات المختصة في حكومة بافاريا
وبعد أف درست الحكومة البافارية بعناية وثيقة المؤامرة، أصدرت أوامرىا 
إلي قوات األمف الحتالؿ محفؿ الشرؽ األكبر ومداىمو منازؿ عدد مف 
شركاء وايزىاوبت مف الشخصيات ذات النفوذ، بما فييا قصر الباروف 

 .Sandersdorfv في سندرسدورؼ Bassusباسوس 
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وأقنعت الوثائؽ اإلضافية ػ التي وجدت إباف ىذه المداىمات ػ الحكومة 
البافارية بأف الوثيقة ىي نسخة أصمية عف مؤامرة رسميا الكنيس 

 .الشيطاني الذي يسيطر عمي جماعة النورانييف
، واعتبرت 1785وىكذا أغمقت حكومة بافاريا محفؿ الشرؽ األكبر عاـ 

 .جماعة النورانييف خارجيف عمى القانوف
الكتابات " نشرت سمطات بافاريا تفاصيؿ المؤامرة، بعنواف 1786وفي عاـ 

وأرسمت نسخا منيا إلي كبار رجاؿ ".. األصمية لنظاـ ومذاىب النورانييف
ولكف تغمغؿ النورانييف ونفوذىـ كانا مف القوة، بحيث .. الدولة والكنيسة

 .تجوىؿ ىذا النذير، كما تجوىمت قبمو تحذيرات المسيح لمعالـ
انتقؿ نشاط النورانييف منذ ذلؾ الوقت إلي الخفاء، وأصدر وايزىاوبت 

تعاليمو إلي أتباعو بالتسمؿ إلي صفوؼ ومحافؿ جمعية الماسونية الزرقاء، 
 .وتكويف جمعية سرية في قمب التنظيمات السرية

ولـ يسمح بدخوؿ المذىب النورانّي، إال لمماسونييف الذيف برىنوا عمي 
وىكذا استخدـ النورانيوف .. ميميـ لألممية، وأظيروا بسموكيـ بعدا عف هللا
وعندما شرعوا في .. قناع اإلنسانية لتغطية نشاطيـ التخريبي اليداـ

التمييد لمتسمؿ إلي المحافؿ الماسونية في بريطانيا، وجيوا الدعوة إلي 
وكاف روبمسوف أحد كبار .. جوف روبنسوف لزيارة الدوؿ األوروبية

الماسونييف في سكوتمندا وأستاذا لمفمسفة الطبيعية في جامعة أدنبره وأميف 
ولكف خدعتيـ لـ تنطِؿ عمي روبنسوف، ولـ .. سر الجمعية الممكية فييا

يصدؽ أف اليدؼ الذي يريد العالميوف الوصوؿ إليو ىو إنشاء دكتاتورية 
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وعيد إليو النورانيوف .. إال أنو احتفظ بمشاعره لنفسو.. محبة وسماحة
 .بنسخة منقحة مف مخطط مؤامرة وايزىاوبت لدراستيا والحفاظ عمييا

 تفجرت الثورة في فرنسا، بسبب رضوخ رجاؿ الدولة 1789وفي عاـ 
 .والكنيسة فييا لمنصح الذي ُوّجو إلييـ بتجاىؿ التحذيرات التي تمقوىا

ولكي ينّبو الحكومات األخرى إلي خطر النورانييف، عمد روبنسوف إلي نشر 
البرىاف عمي وجود مؤامرة لتدمير كافة "، أسماه 1798كتاب سنو 

ولكف ىذا التحذير ُتجوىؿ أيضا كما تجوىمت ".. الحكومات واألدياف
 !التحذيرات التي سبقتو

كاف توماس جيفرسوف قد أصبح تمميذا لوايزىاوبت، كما كاف مف أشد 
وعف .. المدافعيف عنو حينما أعمنتو حكومة بالده خارجا عمي القانوف

طريؽ جيفرسوف تـ تغمغؿ النورانييف في المحافؿ الماسونية حديثة التشكيؿ 
 .New England" إنجمترا الجديدة"آنئذ في 

ومع عممي أف ىذه المعمومات ستيز الكثير مف األمريكييف إال أنني أرغب 
 :في تسجيؿ الحقائؽ التالية

 حذر جوف روبنسوف الزعماء الماسونييف مف تغمغؿ 1789في عاـ 
 .جماعة النورانييف في محافميـ
 أدلي دافيد بايف رئيس جامعة ىارفارد 1798وفي التاسع عشر مف تموز 

بنفس التحذير إلي المتخرجيف، وأوضح ليـ النفوذ المتزايد لمنورانييف في 
 .األوساط السياسية والدينية في الواليات المتحدة األميركية

 قد نظـ John Quincy Adamsكاف جوف كوينسي آدا مز 
 ترشيح نفسو لرئاسة 1800وقرر عاـ .. المحافؿ الماسونية في أميركا
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الجميورية ضد جيفرسوف، فكتب ثالث رسائؿ إلي الكولونيؿ وليـ ستوف، 
ومما .. شارحا كيؼ استخدـ جيفرسوف المحافؿ الماسونية ألىداؼ تخريبية

يؤكد صحة مضموف ىذه الرسائؿ، نجاح جوف كوينسي أدامز في انتخابات 
وال تزاؿ ىذه الرسائؿ محفوظة في مكتبو ريتنبورغ سكوير .. الرئاسة

Ritenburgفي مدينة فيالدلفيا . 
 رأي الكابتف ولياـ مورغاف أف واجبو يقتضي منو إعالـ 1826وفي عاـ 

بقية الماسونييف والرأي العاـ بالحقيقة فيما يتعمؽ بالنورانييف ومخططاتيـ 
وكمؼ النورانيوف واحدا منيـ ػ ىو اإلنجميزي .. السرية وىدفيـ النيائي

.. ريتشارد ىوارد ػ بتنفيذ حكميـ الذي أصدروه عمي مورغاف بالموت كخائف
وحذر الكابتف مورغاف مف الخطر، فحاوؿ اليرب إلي كندا، ولكف ىوارد 

تمكف مف المحاؽ بو بالقرب مف الحدود، حيث اغتالو عمي مقربة مف وادي 
وعثر التحقيؽ عمي شخص مف نيويورؾ اسمو آفيري أليف .. نياغارا

Avery Allen أقسـ يمينا أنو سمع ىوارد وىو يقدـ تقريرا في 
 Knights" فرساف المعبد"اجتماع لجمعية سرية في نيويورؾ اسميا 

Templars حيث شرح في ىذا التقرير كيؼ نقد حكـ اإلعداـ بالكابتف ،
 . وأفاد كيؼ اتخذت الترتيبات لنقؿ القاتؿ بعيدا إلي إنجمترا.. مورغاف

، أف ىذا الحادث أدي آنئذ إلي استياء وغضب  ال يعمـ سوي القميميف اليـو
مف الماسونييف في شمالي الواليات المتحدة وىجرىـ % 40ما يقرب مف 

ولدي نسخ عف تفاصيؿ محاضر اجتماع ماسوني كبير عقد .. لمماسونية
ونستطيع تصّور مقدار نفوذ القائميف عمي .. آنئذ لمناقشة ىذه الحادثة
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المؤامرة الشيطانية، إذا تذكرت بأنيـ استطاعوا حذؼ حوادث بارزة كيذه 
 !!مف مناىج التاريخ التي تدرس في المدارس األمريكية

 عقد النورانيوف مؤتمرا ليـ في نيويورؾ، تكمـ فيو نورانّي 1829وفي عاـ 
، وأعمـ فيو المجتمعيف أف جماعتيـ قّررت Wrightإنجميزي اسمو رايت 

 وغيرىـ Atheist واإللحادييف Nihilistضـ جماعات العدنييف 
مف الحركات التخريبية األخرى، في منظمة عالمية واحدة تعرؼ 

وكاف اليدؼ مف ىذه القوة التخريبية التمييد لجماعة .. بالشيوعية
وقد عيف كيمينتوف .. النورانييف إلثارة الحروب والثورات في المستقبؿ

 ػ الجد المباشر لفرانكميف روزفمت Clinton Rooseveltروزفمت 
.. لجمع الماؿ لتمويؿ المشروع الجديد (تشارلز دانا)و (ىوارس غريمي)ػ و

" رأس الماؿ"عندما كتبا  (إنجميز)و (كارؿ ماركس)وقد مولت ىذه األرصدة 
 .في حي سوىوفي العاصمة اإلنجميزية لندف" البياف الشيوعي"و 

 مات وايزىاوبت بعد أف اّدعي أف النورانية ستموت 1830وفي عاـ 
بموتو، ولكي يخدع مستشاريو الروحانييف، تظاىر بأنو تاب وعاد إلي 

 .أحضاف الكنيسة
تحت " البياف الشيوعي"وىكذا ففي الوقت الذي كاف فيو كارؿ ماركس يكتب 

مف جامعة  (كارؿ ريتر)إشراؼ جماعة مف النوارنييف، كاف البروفيسور 
فرانكفورت يعد النظرية المعادية لمشيوعية، تحت إشراؼ جماعة أخري مف 

النورانييف، بحيث يكوف بمقدور رؤوس المؤامرة العالمية استخداـ 
النظريتيف في التفريؽ بيف األمـ والشعوب، بصورة ينقسـ فييا الجنس 
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البشري إلي معسكريف متناحريف، ثـ يتـ تسميح كؿ منيا ودفعيما لمقتاؿ 
 .وتدمير بعضيما والمؤسسات الدينية والسياسية لكؿ منيما

وقد أكمؿ العمؿ الذي شرع بو ريتر، ذلؾ األلماني الذي وصؼ بالفيمسوؼ 
 ".النيتشييـز"الذي أسس المذىب المعروؼ باسمو  (فردريؾ ولياـ)

.. وكاف ىذا المذىب ىو األساس الذي تفرع عنو فيما بعد المذىب النازي
وىذه المذاىب ىي التي مكنت عمالء النورانييف مف إثارة الحربيف 

 .العالميتيف األولي والثانية
 اختار النورانيوف الزعيـ الثوري اإليطالي جيوسيبي 1834وفي عالـ 
 ليكوف مدير برنامجيـ إلثارة Guiseppi Mazziniمازيني 

وقد ظؿ ىذا المنصب في يدي مازيني حتى مات .. االضطرابات في العالـ
 .1872عاـ 

، Albert Pike جيء إليو بالجنراؿ األميركي بابؾ 1840في عاـ 
وكاف الجنراؿ بابؾ شديد .. الذي لـ يمبث أف وقع تحت تأثير مازيني ونفوذه

النقمة آنئذ، ألف الرئيس جيفرسوف دافيس سرح القوات اليندية الممحقة 
بالجيش، والتي كانت تحت قيادتو، بسبب ارتكابيـ فظائع وحشية تحت 

وتقبؿ الجنراؿ بابؾ فكرة الحكومة العالمية .. قناع األعماؿ الحربية العادية
.. الواحدة، حتى أصبح فيما بعد رئيس النظاـ الكينوتي لممؤامرة الشيطانية

 عمؿ في وضع مخطط عسكرّي 1871 و1859وفي الفترة بيف عامي 
لحروب عالمية وثالث ثورات كبري، اعتبر أنيا جميعيا سوؼ تؤدي خالؿ 

 .القرف العشريف إلي وصوؿ المؤامرة إلي مرحمتيا النيائية
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قاـ الجنراؿ بابؾ بمعظـ عممو في قصره في بمدة ليتؿ روؾ في والية أر 
وعندما أصبح النورانيوف ومعيـ محافؿ الشرؽ األكبر .. 1840كاس عاـ 

موضعا لمشبيات والشكوؾ، بسبب النشاط الثوري الواسع الذي قاـ بو 
مازيني في كؿ أرجاء أوربا، أخذ الجنراؿ بابؾ عمي عاتقة ميمة تجديد 

عادة تنظيـ الماسونية، حسب أسس مذىبية جديدة، وأسس ثالثة  وا 
، األوؿ في تشارلستوف في والية كارولينا "الباالدية"مجالس عميا أسماىا 

الجنوبية في الواليات المتحدة، والثاني في روما بإيطاليا، والثالث في برليف 
وعيد إلي مازيني بتأسيس ثالثة وعشريف مجمسا ثانويا تابعا .. بألمانيا

وأصبحت تمؾ المجالس .. ليا، موزعة عمي المراكز االستراتيجية في العالـ
.. منذئذ وحتى اآلف مراكز القيادة العامة السرية لمحركة الثورية العالمية

بزمف طويؿ، كاف عمماء  (الراديو)وقبؿ إعالف ماركوني اختراعو الالسمكي 
النورانييف قد تمكنوا مف إجراء االتصاالت السرية بيف بابؾ ورؤساء 

وكاف اكتشاؼ ىذا السر ىو الذي جعؿ ضباط .. المجالس المذكورة
المخابرات يدركوف كيؼ أف أحداثا غير ذات صمة ظاىرية مع بعضيا تقع 

في أمكنة مختمفة مف العالـ وفي وقت واحد، فتخمؽ ظروفا ومالبسات 
 .خطيرة، فال تمبث أف تتطور حتى تنقمب إلي حرب أو إلي ثورة

كاف يقتضي أف تنظـ .. كاف مخطط الجنراؿ بابؾ بسيطا بقدر ما كاف فعاال
الشيوعية والنازية والصييونية السياسية، وغيرىا : الحركات العالمية الثالث

مف الحركات العالمية، ثـ تستعمؿ إلثارة الحروب العالمية الثالث والثورات 
وكاف اليدؼ مف الحرب العالمية األولي ىو إتاحة المجاؿ .. الثالث

لمنورانييف لإلطاحة بحكـ القياصرة في روسيا، وجعؿ تمؾ المنطقة معقؿ 
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وتـ التمييد ليذه الحرب باستغالؿ الخالفات . الحركة الشيوعية اإللحادية
بيف اإلمبراطوريتيف البريطانية واأللمانية، التي وّلدىا باألصؿ عمالء 

وجاء بعد انتياء الحرب بناء الشيوعية .. النورانييف في ىاتيف الدولتيف
ضعاؼ األدياف  .كمذىب واستخداميا لتدمير الحكومات األخرى وا 

أما الحرب العالمية الثانية فقد ميدت ليا الخالفات بيف الفاشستييف 
وكاف المخطط المرسـو ليذه الحرب أف .. والحركة الصييونية السياسية

تنتيي بتدمير النازية وازدياد سمطاف الصييونية السياسية، حتى تتمكف 
كما كاف مف األىداؼ تدعيـ .. أخيرا مف إقامة دولة إسرائيؿ في فمسطيف

الشيوعية حتى تصؿ بقوتيا إلي مرحمة تعادؿ فييا مجموع قوي العالـ 
ـّ إيقافيا عند ىذا الحد، حتى يبدأ العمؿ في تنفيذ المرحمة  المسيحي، ث

 . التالية، وىي التمييد لمكارثة اإلنسانية النيائية

أما الحرب العالمية الثالثة، فقد قضي مخططيا أف تنشب نتيجة لمنزاع الذي 
يثيره النورانيوف بيف الصييونية السياسية وبيف قادة العالـ اإلسالمي، وبأف 

توّجو ىذه الحرب وتدار بحيث يقـو اإلسالـ والصييونية بتدمير بعضيما 
البعض، وفي الوقت ذاتو تقـو الشعوب األخرى بقتاؿ بعضيا البعض، حتى 

تصؿ إلي حالة مف اإلعياء المطمؽ الجسماني والعقمي والروحي 
 .واالقتصادي

أف الذيف  (مازيني) (بابؾ)، أخير الجنراؿ 1871(أغسطس) آب 10وفي 
يطمحوف لموصوؿ إلي السيطرة المطمقة عمي العالـ سيسّببوف يعد نياية 

.. الحرب العالمية الثالثة أعظـ فاجعة اجتماعية عرفيا العالـ في تاريخو

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 
 

مأخوذة مف الرسالة التي )وسوؼ نورد فيما يمي كالماتو المكتوبة ذاتيا 
 :(يحتفظ بيا المتحؼ البريطاني في لندف بإنكمترا

سوؼ نطمؽ الِعناف لمحركات اإللحادية والحركات العدمية اليدامة، وسوؼ "
نعمؿ إلحداث كارثة إنسانية عامة تبيف بشاعتيا الال متناىية لكؿ األمـ 

نتائج اإللحاد المطمؽ، وسيروف فيو منبع الوحشية ومصدر اليزة الدموية 
وعندئذ سيجد مواطنو جميع األمـ أنفسيـ مجبريف عمي الدفاع .. الكبرى

عف أنفسيـ حياؿ تمؾ األقمية مف دعاة الثورة العالمية، فييبوف لمقضاء 
وستجد الجماىير المسيحية آنئذ أف .. عمي أفرادىا محطمي الحضارات

فكرتيا الالىوتية قد أصبحت تائية غير ذات معنى، وستكوف ىذه الجماىير 
وعندئذ بأتييا النور الحقيقي مف .. متعطشة إلي مثاؿ تتوجو إلية بالعبادة

عقيدة الشيطاف الصافية، التي ستصبح ظاىرة عالمية، والتي ستأتي نتيجة 
لرد الفعؿ العاـ لدي الجماىير بعد تدمير المسيحية واإللحاد معا وفي وقت 

 "!واحد

، عيف بابؾ زعيما ثوريا إيطاليا آخر 1872ولما مات مازيني في عاـ 
وعندما مات ليمي بعد ذلؾ خمفو لينيف .. خميفة لو (أدريانو ليمي)أسمو 

وتروتسكي، وكانت النشاطات الثورية لكؿ ىؤالء تمّوؿ مف قبؿ أصحاب 
وعمي .. البنوؾ العالمية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والواليات المتحدة

القارئ، ىنا، أف يتذكر أف أصحاب البنوؾ العالمية ىـ اليـو ػ كما كاف 
صرافو النقود والمرابوف في أياـ المسيح ػ عمالء لمنورانييف أو أدوات 

 .بيدىـ
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ولقد أدخؿ في روح الجماىير أف الشيوعية حركة عمالية قامت لمدفاع عف 
أحجار عمي رقعة "وُيظير ىذا الكتاب .. حقوؽ العماؿ ولتدمير الرأسمالية

، أف ضباط االستخبارات في كؿ "ضباب أحمر يعمو أمريكا"وكتاب " الشطرنج
مف الواليات المتحدة وبريطانيا قد حصموا عمي وثائؽ وبراىيف صحيحة، 

تثبت أف الرأسمالييف العالمييف ىـ الذيف مّولوا بواسطة مصارفيـ الدولية، 
 .1776كؿ األطراؼ في كؿ الحروب والثورات منذ 

إف أتباع الكنيس الشيطاني ىـ الذيف يوّجيوف في عصرنا الحاضر 
حكوماتنا ويجيرونيا عمي االشتراؾ في الحروب والثورات، ماضيف قدما في 
تحقيؽ مخططات الجنراؿ بابؾ، التي ترمي إلى الوصوؿ بالعالـ المسيحي 
 .بأسره إلي خوض حرب شاممة عمي مستوي األمة وعمي مستوي العالـ كمو
وىناؾ العديد مف الوثائؽ التي تبرىف بصورة قاطعة أف بابيؾ كاف بدوره 
.. الرئيس الروحي لمنظاـ الكينوتي الشيطاني، مثؿ وايزىاوبت في عصره

، فقد وقعت رسالة 1871وباإلضافة إلى الرسالة التي كتبيا لما زيني عاـ 
 إلي رؤساء 1889 تموز 14أخري بأيد غريبة، وكاف قد كتبيا بتاريخ 

وقد كتبت ىذه الرسالة لتشرح أصوؿ .. المجالس العميا التي شكميا سابقا
وجاء ضمف ما .. العقيدة الشيطانية فيما يتعمؽ بعبادة إبميس والشيطاف

 :قالو في ىذه الرسالة
يجب أف نقوؿ لمجماىير إننا نؤمف باهلل ونعبده، ولكف اإللو الذي نعبده ال "

ويجب عمينا نحف الذيف وصمنا إلي مراقب .. تفصمنا عنو األوىاـ والخرافات
نعـ إف الشيطاف ىو .. اإلطالع العميا أف تحتفظ بنقاء العقيدة الشيطانية

وىذا ىو االسـ الذي يطمقو الشيطانيوف )ولكف لألسؼ، فإف أدوناي .. اإللو
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فالمطمؽ ال يمكف إال أف يوجد .. ىو كذلؾ إلو (عمي اإللو الذي نعبده
  !!!كإلييف

وأما الديانة .. وىكذا فإف االعتقاد بوجود إبميس وحده ىو كفر وىرطقة
و .. الحقيقية والفمسفة الصافية فيي اإليماف بالشيطاف كإلو مساو ألدوناي

لو الخير، يكافح مف أجؿ اإلنسانية ضد  لكف الشيطاف، وىو إلو النور وا 
 "!!!أدوناي إلو الظالـ والشر

: ، لوقا14أشعيا "وال تذكر الكتابات المقدسة الشيطاف إال في مواضع قميمة 
ولكف العقيدة الشيطانية تنص بشكؿ قاطع عمي أف الشيطاف ىو ".. 10

الذي قاد الثورة في السماء، وأف إبميس ىو االبف األكبر ألدوناي، وىو 
وتقوؿ التعاليـ .. شقيؽ ميخائيؿ الذي ىـز المؤامرة الشيطانية في السماء

الشيطانية إف ميخائيؿ قد نزؿ إلي األرض بشخص يسوع لكي يكرر عمي 
وبما أف الشيطاف ىو أبو الكذب .. األرض ما فعمو في السماء، ولكنو فشؿ

فيظير جميا أف قوي الظالـ الروحية تمؾ تخدع أكبر عدد ممكف مف ىؤالء 
 .الذيف يدعوف بالمثقفيف لفعؿ ما يريدوف، تماما كما فعموا في السماء

إف الدعاية التي بثيا بيف الجماىير موجيو المؤامرات الشيطانية، جعمت 
ولكف .. الرأي العاـ يعتقد أف خصـو المسيحية ىـ جميعا مف الممحديف

الحقيقة ىي أف ىذا كذب موّجو مقصود، واليدؼ منو تمويو المخططات 
السرية لكّياف المذىب الشيطانّي، الذيف يشرفوف عمي الكنيس الشيطانّي 
ويوجيونو، بصورة يتمّكنوف معيا مف منع اإلنسانية مف تطبيؽ دستور 

وىؤالء الكياف يعمموف في الظالـ ويبقوف .. العدالة اإلليية في األرض
دائما خمؼ الستار، يحافظوف عمي سرية شخصياتيـ وأىدافيـ حتى عف 
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ولقد أنبأتنا الكتابات المقدسة .. األغمبية العظمي مف أتباعيـ المخدوعيف
بأف مخططات مثؿ مخططات وايزىاوبت وبابؾ سوؼ توضع وتنفذ فعال حتى 

 .يأتي اليـو الذي تستطيع فيو قوي الشر الروحية أف تسيطر عمي األرض
وتخبرنا إحدى اآليات أنو بعد أف تمر األحداث التي تكممنا عنيا، فإف 

يتضح مف ىنا أّف الكالـ عف )))الشيطاف سيكوف مقيدا لمدة ألؼ عاـ 
وأنا ال أدعي ((.. (وىذا اقرب لممنطؽ.. المسيخ الدجاؿ، وليس عف إبميس

معرفة ما تفيد ىذه اآلية بتحديدىا ىذه الفترة الزمنية أو مقدار ىذه الفترة 
بمقاييسنا اإلنسانية، ولكف ما ييّمني اآلف ىو أف دراسة المؤامرة الشيطانية 

عمي ضوء ما ذكرتو الكتابات المقدسة، أقنعتني أنو مف الممكف أف يتـ 
تقييد الشيطاف واحتواء القوي الشيطانية بسرعة أكبر، إذا ما نشرت الحقيقة 
الكاممة فيما يختص بوجود المؤامرة الشيطانية المستمرة لكؿ الناس في كؿ 

 .األمـ المتبقية وبأكبر سرعة ممكنة
بعيدا عف الجدؿ، يجب عمى أي مسيحي أف يعمـ أف ىناؾ قوتيف خارقتيف 

، والثانية ىي "وقد ذكرت لو التوراة عدة أسماء"اثنتيف، األولي ىي هللا 
والميـ الذي يجب أف نذكره، ىو أنو .. الشيطاف الذي لو أيضا أسماء عدة

 .حسب ما تقوؿ رساالت الوحي، فاف ىناؾ يـو حساب نيائي
وسيكسر إبميس القيد الذي قيده ألؼ عاـ وسيعود مف جديد ليخمؽ 

وسيتدخؿ هللا بعد ذلؾ إلي جانب النخبة .. الفوضى عمي ىذه األرض
ونحف نعمـ أف الذيف سيحيدوف عف جانب ".. وسيفصؿ بيف الخراؼ والماعز

هللا سيحكميـ الشيطاف أو إبميس بالفوضى واالضطراب األبدي، حتى إنيـ 
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سيكرىوف حاكميـ ويكرىوف بعضيـ البعض، ألنيـ سيعمموف أنيـ قد 
 .خدعوا إلبعادىـ عف هللا، وأنيـ قد فقدوا محبتو وصداقتو إلي األبد

 نشر نيافة الكارديناؿ كارو دودريغز، أسقؼ مدينة 1952وفي عاـ 
، "نزع النقاب عف سر الماسونية"سانتياغو عاصمة تشيمي، كتابا أسمو 

بميس جمعية سرية في  شرح فيو كيؼ خمؽ النورانيوف وأتباع الشيطاف وا 
وأبرز في كتابة عددا كبيرا مف الوثائؽ القاطعة .. قمب جمعية سرية أخري

التي تبرىف أنو حتى رؤساء الماسونية أنفسيـ، أي الماسونيوف مف 
، يجيموف ما يدور في محافؿ الشرؽ األكبر وفي 33، 32الدرجات 

المحافؿ المجددة التي أوجدىا بابؾ، أي محافؿ الطقوس الباالدية والمحافؿ 
الخاصة التابعة ليا، التي يجري فييا تدريب النساء المواتي سيصرف 

واستشيد الكارديناؿ .. عضوات في المؤامرة العالمية وتمقينيف األسرار
ليبرىف أف ليمي " مارجيوتا" مف كتابة بالمرجع الثقة 108بالصفحة 
Lemmi قبؿ أف يختار بابؾ لخالفة ما زيني كموجة لمحركة الثورية 

 .العالمية، كاف مف أتباع إبميس الممتزميف والمتعصبيف
*** 

 :ويتطمب مخطط وايزىاوبت ما يمي
 .إلغاء كؿ الحكومات الوطنية. 1
 .إلغاء مبدأ اإلرث. 2
 .إلغاء الممكية الخاصة. 3
 .إلغاء الشعور الوطني. 4
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لغاء فكرة كوف الحياة . 5 إلغاء المسكف العائمي الفردي، والحياة العائمية، وا 
 .العائمية الخمية التي تبني حوليا الحضارات

إلغاء كؿ األدياف الموجودة، تمييدا لمحاولة إحالؿ العقيدة الشيطانية . 6
 .ذات الطابع المطمؽ في الحكـ وفرضيا عمي البشرية

*** 

 :مركز قيادة المؤامرة
كاف مركز قيادة المؤامرة حتى أواخر القرف الثامف عشر في مدينة 

فرانكفورت بألمانيا، حيث تأسست أسرة روتشيمد واستقرت وضمت تحت 
باعوا ضمائرىـ إلى "سمطانيا عددا مف كبار المالييف العالمييف الذيف 

ثـ نقؿ كياف النظاـ الشيطاني مركز قيادتيـ إلي سويسرا، بعد ".. الشيطاف
، ولبثوا ىناؾ حتى نياية الحرب 1786أف فضحتيـ حكومة بافاربا عاـ 

العالمية الثانية، حيث انتقموا إلي نيويورؾ وأصبح مركز قيادتيـ في مبني 
وفي نيويورؾ حؿ آؿ روكفمر محؿ آؿ روتشيمد فيما يختص .. ىمرولد يرات

 .بعمميات التمويؿ
*** 

واآلف سأختـ ىذا المدخؿ بمقتطفات أقتبسيا مف محاضرة ألقاىا أحد 
رؤساء المجالس الماسونية الباالدية عمى أعضاء محفؿ الشرؽ األكبر في 

 : باريس بفرنسا في بداية ىذا القرف

إلي أدني مستوي، وتـ نسؼ ىيبة " الجوييـ"تـ إنزاؿ نسبة تطبيؽ قوانيف "
.. القانوف بواسطة التأويالت المتحررة التي أدخمناىا في ىذا المجاؿ
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أي : وسيحكـ القضاة في المسائؿ الرئيسية الميمة حسب ما نممي عمييـ
يحكموف عمي ضوء القواعد التي نضعيا ليـ ليحكموا الجوييـ بموجبيا، 
ويتـ ذلؾ بالطبع عف طريؽ أشخاص ىـ دمي بيف أيدينا بالرغـ مف عدـ 

وىناؾ حتى شيوخ وأعضاء في .. وجود أية رابطة ظاىرية بيننا وبينيـ
 ".اإلدارة يقبموف بمشورتنا

ىؿ يستطيع أي شخص عاقؿ أف ينكر أنو قد تـ تطبيؽ المراحؿ المتوالية 
لممؤامرة كما صاغيا وايزىاوبت في نياية القرف الثامف عشر، وكما رسـ 

 الجنراؿ بابؾ مخططاتيا في نياية القرف التاسع عشر؟

لقد تحطمت اإلمبراطوريتاف الروسية واأللمانية، وتحولت اإلمبراطوريتاف 
البريطانية والفرنسية إلي قوي مف الدرجة الثانية والثالثة، وتساقطت 

وقد تـ تقسيـ العالـ مرتيف .. كالثمار الناضجة (المموؾ)الرؤوس المتوجة 
واشتعمت .. إلي معسكريف متنازعيف، نتيجة لمدعايات التي بثيا النورانيوف

نيراف حربيف عالميتيف سفؾ فييا العالـ المسيحي الغربي دماء بعضو 
بعشرات المالييف، دوف أف يكوف لدي أي واحد مف المشتركيف في ىذه 

وقد أصبحت الثورة !!.. المجازر أي سبب شخصّي ضد أي مف اآلخريف
الروسية والثورة الصينية أمرا واقعا، وتمت تنمية الشيوعية وتقويتيا حتى 

أما في .. أصبحت معادلة في القوة لمجموع العالـ المسيحي الغربي
الشرقييف األدنى واألقصى فالمؤامرة ماضية في التمييد لمحرب العالمية 

 !!الثالثة
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ويجب اآلف وفي ىذا الوقت بالذات إيقاؼ ىذا المخطط، عف طريؽ إعالـ 
الرأي العاـ العالمي بأف الكارثة االجتماعية النيائية قادمة ال محالة، 
 .وسوؼ يتموىا االستبعاد المطمؽ الجسدي والعقمي والروحي لإلنسانية

 Federation of Christإف اتحاد الجميور المسيحي 

Layman الذي لي شرؼ رئاستو، قد وضع في متناوؿ الجميع كؿ 
المعمومات التي استطاع الحصوؿ عمييا، إللقاء الضوء عمي األوجو 

أحجار عمي "وقد نشرنا ىذه المعمومات في كتابيف ىما .. المختمفة لممؤامرة
، باإلضافة إلي منشورات "ضباب أحمر يعمو أميركا"و " رقعة الشطرنج

ونحف إذ نتنبأ باألحداث التي تمي نبني عمي معرفتنا بالمؤامرة .. أخري
المستمرة، وقد تحققت ىذه األحداث إلي حد أنيا أثارت اىتماـ المفكريف في 

 .جميع أقطار العالـ
  

 ولياـ غاي كار: توقيع

 فموريدا– كميرواتر 

 1958" أكتوبر" تشريف األوؿ 13في 
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 :المؤامرة لـ تتوّقؼ لحظة
مف الجمّي أّف معظـ المخططات المذكورة أعاله قد حدث في نصؼ القرف 

 !الماضي
 11وحّتى اآلف ما زلنا نرى مراحؿ المؤامرة تترى، خاصة بعد أحداث 

 !، وما تالىا مف غزو أفغانستاف والعراؽ2001سبتمبر 
 :ولنَر بعض األصابع الخفية في غزو العراؽ

 :(الجزيرة نت)رئيس تحرير  (عبد العزيز آؿ محمود)كتب 
ورئيس  (بوش)ىاجمت وسائؿ اإلعالـ المستقمة كال مف إدارة الرئيس "

بسبب الكذب الذي استخدـ لتبرير الحرب  (توني بمير)الوزراء البريطاني 
عمى العراؽ، وخصوصا االدعاءات بخصوص امتالؾ بغداد ألسمحة الدمار 

الشامؿ التي قيؿ إف الرئيس العراقي السابؽ يستطيع أف ينشرىا خالؿ 
خمسة وأربعيف دقيقة مف إصدار أوامره، ولـ تجد قوات االحتالؿ أيا مف تمؾ 

 !األسمحة المزعومة أو حتى وسائؿ إنتاجيا
لقد خرجت تمؾ األكاذيب مف خمية أنشأىا الييود في وسط اإلدارة 
إبراـ )االميركية، أسموىا مكتب المخططات الخاصة، ىذا المكتب يديره 

بعدد ال يتعدى العشريف شخصا مف الييود الصياينة، الذيف  (شالسكي
يجمعوف كؿ المعمومات ثـ يحممونيا، ويضيفوف عمييا ما يريدوف مف 
معمومات أو يشوىونيا، ثـ توضع عمى مكاتب صناع القرار في البيت 

دارة األمف القوميّ  وما قضية شراء .. األبيض والبنتاجوف ووزارة الخارجية وا 
العراؽ لميورانيـو مف أفريقيا التي رددىا بوش ووزير دفاعو رامسفيمد 
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ورئيس الوزراء البريطاني توني بمير، والتي بسببيا استقاؿ رئيس 
 .المخابرات االميركية، سوى لعبة مف أالعيب ذلؾ المكتب

األمريكية مقاال لمكاتب روبرت درايفوس، ذكر  the nation نشرت صحيفة
فيو أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي شاروف قد انشأ مكتبا موازيا لمكتب 

وقد نقؿ الكاتب .. المخططات الخاصة األمريكي، وعمى اتصاؿ مباشر بو
عف سفير أمريكي سابؽ عمى صمة وثيقة بالمخابرات االميركية، قولو إف 

الخارج، مف ضمنيا  ىناؾ معمومات تصؿ عف طريؽ المعارضة العراقية في
المجمس الوطني العراقي الذي يرأسو احمد جمبي، الذي أكد لألمريكييف إف 

وبسبب !!.. الشعب العراقي سيرحب بيـ ترحيب المحرريف وبأيد مفتوحة
اقتناع وزير الدفاع األمريكي بما قالو الجمبي، خالؼ قادتو العسكرييف 
الذيف كانوا يشّكوف فيما يقولو ذلؾ المعارض، وليذا السبب طمب القادة 
العسكرييف المزيد مف القوات لحفظ األمف في المدف العراقية، الف أعداد 

 !العسكريوف األمريكييف لـ تكف كافية
ومف ضمف المعمومات المغموطة التي تصؿ إلى مكتب المخططات الخاصة، 
تمؾ التي يرسميا مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي شاروف، الذي كاف يدبمج 

حدى تمؾ الرسائؿ .. تقارير مكتوبة بالمغة اإلنكميزية إلى شالسكي مباشرة وا 
 .كانت تتيـ العراؽ بمحاولة الحصوؿ عمى اليورانيـو مف النيجر

بدأت أعيف بعض المراقبيف الغربييف تتفتح عمى معرفة كمية الكذب التي 
ىذا الكذب الذي يصؿ مباشرة مف إسرائيؿ أو .. كانت تصؿ إلى رؤسائيـ

وحتى المناصريف لممشروع الصييوني .. يحّرؼ مف قبؿ جماعة شالسكي
بدأوا يتخوفوف مف سيطرة الييود عمى مفاصؿ صناعة القرار في بيوت 
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وقد يكوف ىناؾ  مف بدأ يكتب منتقدا تصرؼ .. الحكـ االميركية واألوروبية
الييود وسوء أخالقيـ، كما فعؿ الرئيس األمريكي األسبؽ تروماف الذي 

وقد يكتشؼ .. بكؿ ما يممؾ، ثـ أساؤوا معاممتو بطريقة فجة وقحة دعميـ
بوش وبمير أنيما كانا أحجارا عمى رقعة شطرنج يحركيما ييودي ال يتمنى 

 !ليما وال لشعبييما وال لمعالـ الخير
 حركت الثىرة العالمٍت

  
يجب عمينا أف ندرس التاريخ، ألف التاريخ فعال يكرر نفسو، وذلؾ ألّف 

الصراع الدائـ القديـ .. ىدؼ الصراع المستمر ىو نفسو منذ أزمنة سحيقة
بيف قوي الخير وقوي الشر، لتقدير ما إذا كانت إرادة هللا العمي القدير ىي 

 .التي ستسيطر، أـ أف العالـ سوؼ يعّمو الشر والفساد
والواقع ىو أف كال مف قوي الخير وقوي الشر، قد انقسمت بدورىا إلى 
أحزاب متعددة، تتصارع فيما بينيا في محاولتيا الوصوؿ إلي اليدؼ 

وىذه الخالفات في الرأي كانت نتاجا لوسائؿ اإلعالـ، التي كانت .. المشترؾ
تستعمؿ لنشر األكاذيب أو الحقائؽ الناقصة عمي الجماىير، بدال مف أف 

 . تستغؿ لنقؿ الحقيقة الكاممة إلييا فيما يتعمؽ بأية حادثة أو موضوع

وقد استخدـ تجار الحروب وسائؿ اإلعالـ، لتقسيـ اإلنسانية إلي 
المعسكرات متناحرة ألسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية، 
بحيث كاف بإمكانيـ دوما استثارة كؿ منيا حتى يصموا بيما إلي درجة 
 !الييجاف التي ينقص فييا بعضيـ عمي البعض اآلخر وُيدمروا جميعا

*** 

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 
 

تثبت الدراسة المقارنة لألدياف في الماضي انو وجد حتى عند أفراد القبائؿ 
لماذا : المنعزلة حسا دينيا يدفعيـ إلي المناقشة والتفكير في أسئمة مثؿ

وما ىي الغايات التي نخدميا و .. وما ىو اليدؼ مف حياتنا؟.. ولدنا؟
حتى أكثر القبائؿ تأخرا في .. وأيف سنذىب بعد الموت؟.. نسعى إلييا؟

أفريقيا الوسطي وفي أستراليا، يبدو أنو لـ يكف لدييا شؾ حوؿ وجود إلو 
 .وعالـ روحي وحياة أخري تذىب إلييا النفوس بعد موت األجساد الفانية

كما تدلنا الدراسة المقارنة لألدياف أف معظـ الديانات التي تتناوؿ تعاليميا 
، يحّث عمي عبادة هللا  اإليماف بإلو عموّي، تنطمؽ مف مبدأ نظامي ساـٍ
العمّي القدير، واحتراـ الوالديف والمسنيف، ومحبة الجيراف والمحسنيف، 

ثـ جاء األشرار بأطماعيـ .. والصالة عمي الموتى مف األقارب واألصدقاء
وشيواتيـ وشرورىـ لمتسمط بالقوة عمي اآلخريف، فيبطوا باألدياف مف 

ولقد .. مستوياتيا السامية المبدئية إلي المستوي الذي نراىا فيو اليـو
انحطت بعض الديانات لدرجة أف كيانيا كانوا يقدموف القرابيف البشرية 

وحتى المسيحية التي ىي مف أحدث الديانات، فقد !!.. لمتقرب مف هللا
ىبطت وانحطت وانقسمت إلي عدد كبير مف الشيع والمذاىب، حتى بات 

مف العسير تصور تمؾ األكثرية الساحقة مف الذيف يعمنوف انتماءىـ 
 !!لممسيحية كجنود لممسيح

 وبصورة عامة، فاف المسيحية قد انحدرت فيما يختص بأعماؿ الخير 
في الماضي وجدت األلفة والمحبة وخمقت الوحدة والتماسؾ في .. والصالح

ىو أنو ذلؾ الشخص الذي " لمجار"فالتعريؼ الحقيقي .. الحظيرة المسيحية
حساف تجاىؾ، ويمكنؾ االعتماد عميو وتحثنا الكتب .. برىف عف محبة وا 
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والوسيمة الوحيدة لصنع الجيراف .. المقدسة عمي حب جيراننا كأنفسنا
الطيبيف ىي في أف تقـو األعماؿ الطبية مف دوف شعور باألنانية، ففقداف 

أعماؿ الخير الفردية معناه فقداف روح الوحدة وروح التالحـ الجماعي 
 .السميـ

ولقد تبنينا في ىذه األياـ طريقة باردة لمقياـ باألعماؿ الصالحة، فنحف نترؾ 
وىذا .. القياـ باألعماؿ الخّيرة لمموظفيف القائميف عمي مصالح المجتمع

ومف األفضؿ أف "!!.. بارد كاإلحساف الميني"أشاع التعبير الذي يقوؿ 
نتذكر أنو حؽ تشريعات الضماف االجتماعي التي تقـو بيا الحكومة ال 

فالصالة بدوف العمؿ الصالح ال .. تعفي الفرد مف القياـ بحقوؽ الجوار
 .تجدي نفعا، وتقـو قوة المذىب اإللحادي عمي ضعؼ اإليماف وتفكيكو

ولسبب أو آلخر فإف المذاىب المسيحية تفقد سيطرتيا بسرعة عمي عنصر 
وكؿ شاب تفقده المسيحية .. الشباب في البمداف المدعوة بالعالـ الحر

في أحد المذاىب " رفيقا"يتحوؿ عادة إلي العممانية، وسرعاف ما يصبح 
 .اإللحادية، الشيوعية أو النازية

جنودا "والغالبية العظمي ممف يعتنقوف المسيحية ليسوا في الحقيقة 
، بينما نجد أف عمي كؿ منتسب إلي أحد الحزبيف الشيوعي أو "لممسيح

النازي أف يقسـ يميف الوالء المطمؽ لقادتو، وأف يخصص كؿ ساعة مف 
ساعات يقظتو لمسير قدما بالقضية، وأف يساىـ بعشر دخمو لتمويؿ 

 .نشاطات الحزب
*** 
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ذا استثنينا الممحديف وأتباع داروف، فإف معظـ الناس يتقّبموف ما يسمي  وا 
ولكف يبدو أف ىناؾ اختالفات شاسعة في اآلراء فيما يتعمؽ . بقصة الخميفة

 .بقصة آدـ وحواء وجنة عدف
و ما ييـ ىنا، ىو أف كؿ المخموقات البشرية قد ُمنحت قدرا مف حرية 

اإلرادة، ُيمّكنيا مف تقرير ما إذا كانت تؤمف بوجود إلو وشيطاف، أـ أنيا 
فمف آمف بوجود إلو وشيطاف فعميو أف .. تعتنؽ العقيدة اإللحادية المادية

أما الممحد فيعتنؽ نظرية الحكـ .. يقرر لمف يتوجو بالخدمة والعبادة
أما عقوبة االنحراؼ فيي المعاناة .. المطمؽ، ويتوجو بالوالء لمحزب ولمدولة

 .والسجف وغالبا ما تكوف الموت
ونحف نري الممحديف ينفوف نفيا قاطعا وجود القوي الغيبية، ويحتجوف بأف 

: وىناؾ العديد مف فرؽ الممحديف.. هللا نفسو لـ يثبت وجوده حتى اآلف
ىناؾ الشيوعيوف الحقيقيوف، وىناؾ ماسونيو محفؿ الشرؽ األكبر، وىناؾ 

المفكروف األحرار، وىناؾ أعضاء الرابطة الال ربانية، وىنؾ النورانيوف 
وىناؾ غير .. والعدميوف والفوضويوف والنازيوف الحقيقيوف والمافيا

المؤمنيف الذيف يخجموف مف ممارسة النشاطات اإللحادية في المجموعات 
النازية والشيوعية، ولكنيـ يتجيوف إلي االنتماءات العممانية متعددة 

 . األشكاؿ

ويقيـ معظـ اإللحادييف معتقداتيـ عمي المبدأ القائؿ بأف ىناؾ حقيقة واحدة 
قد " ويسمونيا أحيانا بالطاقة"وىي المادة، وأف القوي العمياء ليذه المادة 

وىـ ُينكروف .. تطورت حتى ظيرت عمي شكؿ النبات فالحيواف فاإلنساف
مكانية وجود حياة أخري بعد الموت  .إطالقا وجود الروح وا 
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 :الشيوعية والنازية

، مف قبؿ مجموعة مف سادة 1773تـ تأسيس الشيوعية الحديثة عاـ 
، واستعمموىا منذئذ إلقامة دولة إلحادية (بارونات الماؿ)الماؿ العالمييف 

وقد بّيف لينيف ذلؾ بوضوح في .. العقيدة تقـو عمي الدكتاتورية الشاممة
 : منو53، إذ يقوؿ في الصفحة "شيوعية الجناح اليساري"كتابة 

 ".إف نظريتنا ليست مذىبا عقائديا، بؿ ىي أداه لمعمؿ"

وقد طرد .. ألمانيا مف أصؿ ييودي (1883 – 1818)وكاف كارؿ ماركس 
مف ألمانيا ثـ فرنسا بسبب نشاطاتو الثورية، فمنحتو إنكمترا حتى المجوء 

وقد اعترؼ أف ".. البياف الشيوعي" نشر ماركس 1848وفي عاـ .. إلييا
مخطط تحويؿ العالـ إلي اتحاد جميوريات اشتراكية سوفيتية قد يستغرؽ 

 .قرونا عديدة
وىو ألماني أيضا، فقد كاف أستاذا  (1859 – 1779)أما كارؿ ريتر 

لمبياف " وقد جاء بنظرية معاكسة .. لمتاريخ والعمـو الجيوسياسية
، ووضع مخططا أعمف فيو أف باستطاعة العرؽ اآلري أف يسيطر "الشيوعي

وقد تبني عدد مف الزعماء .. عمي أوربا ثـ عمي العالـ أجمع بعد ذلؾ
اآلرييف الممحديف مخطط ريتر، فأسسوا النازية لتحقيؽ ىدؼ السيطرة عمي 

 .العالـ وتحويمو غمي دولة إلحادية تخضع لدكتاتوريتيـ الشاممة
ويتفؽ زعماء كمتا المجموعتيف اإللحاديتيف عمي سمطة الدولة، وعمي 

اعتبار رئيس الدولة إليا عمي األرض، وىذا المعتقد يضع موضع التنفيذ 
 .فكرة تأليو اإلنساف
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واكتممت القناعة لدي كارؿ ريتر بعد دراساتو التاريخية بأف حفنة مف كبار 
المالييف العالمييف الذيف ال يدينوف بالوالء ألي بمد ولكنيـ يتدخموف في 

 ماسونية الشرؽ األكبر الحرة، 1773قضايا جميع البمداف، أسوا عاـ 
وقد أعمف .. بغرض استخداـ حركة الثورة العالمية لتحقيؽ مطامحيـ السرية

ريتر أف معظـ ىؤالء المالييف العالمييف ػ إف لـ يكف كميـ ػ مف الييود أو 
مف أصؿ ييودّي، بصرؼ النظر ىما إذا كانوا يمارسوف بالفعؿ طقوس 

 .الديف الييودي
وقد ناقش ريتر في رده عمي البياف الشيوعي لكارؿ ماركس، األخطار التي 

ستنجـ لو أذف العالـ ليذه الحفنة مف الرجاؿ باالستمرار في السيطرة 
وأنيي ذلؾ .. السياسية عمي الشيوعية العالمية وتوجبييا حسب مخططاتيـ

بأف قدـ إلي سادة الحرب اآلرييف األلماف اقتراحات واقعية وعممية لمكافحة 
مؤامرة بارونات الماؿ العالمييف، راسما ليـ مخططا مقابال لممخطط األوؿ 

في اتساعو وبعد أمده، ويستيدؼ بدوره السيطرة عمي موارد العالـ الطبيعية 
 .لمصمحة العرؽ اآلري

" أي االشتراكية الوطنية"وأشار ريتر بتأسيس النازية واستعماؿ الفاشية 
كوسيمة لتحقيؽ مطامعيـ بتخريب مخططات بارونات الماؿ العالمييف وغزو 

وأشار إلي قضية أخري، وىي أّف بارونات الماؿ العالمييف ينووف .. العالـ
استعماؿ السامية في كؿ األوجو لتحقيؽ مخططاتيـ، ولذا فعمي الزعماء 
اآلرييف أف يستعمموا الال سامية مف كؿ وجوىيا لتمضي قدما بالقضية 

 .اآلرية
 :وتضمف مخطط كارؿ ريتر المقترحات التالية
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وشدد ريتر عمي .. إخضاع جميع األقطار األوروبية لسيطرة ألمانيا. 1
أىمية إقناع الشعب األلماني بتفوقو الجسماني والعقمي عمي األجناس 

وكانت ىذه الفكرة ىي النواة التي بني حوليا رجاؿ اإلعالـ .. السامية
وكانت ىذه النظرية ىي الوسيمة ".. العرؽ األلماني السيد"اآلري نظرية 

التي اتخذىا ىؤالء لمجابية دعايات المالييف العالمييف، الذيف كانوا 
يدعوف أف الجنس السامي ىو شعب هللا المختار، وأنو ىو الذي اختارتو 

وىكذا انقسـ المالييف مف البشر إلي .. العناية اإلليية ليرث ىذه األرض
 .معسكريف متجابييف

وأوصي كارؿ ريتر باتباع سياسة مالية معينة ت منع أصحاب . 2
مثمما سيطر )المصارؼ العالمييف مف السيطرة عمي اقتصاديات ألمانيا 

 . (ىؤالء عمي اقتصاديات إنكمترا وفرنسا وأميركا

وأوصي ريتر بإنشاء طابور خامس نازي لمجابية التنظيمات الشيوعية . 3
السرية، ىدفو إقناع الطبقات العميا والوسطي في البمداف التي تنوي 

ألمانيا إخضاعيا، بأف الفاشية ىي الوسيمة الوحيدة المؤىمة لمجابية 
الشيوعية، واستقباؿ الجيوش األلمانية عمي أنيا الحامية لتمؾ األقطار 

 .مف الخطر الشيوعي
وأوصي ريتر بتدمير الشيوعية تدميرا كامال، واستئصاؿ شافة العرؽ . 4

الييودي عف بكرة أبيو، لكي يتمكف الزعماء اآلريوف مف التوصؿ لمسيطرة 
 .الكاممة عمي القضايا واألمور العالمية
*** 
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إف الصراع والتصميـ لمسيطرة عمي العالـ، يتيح لكؿ مف زعماء الكتمتيف 
اإللحاديتيف أف يحيكوا أخبث المؤامرات، وأف يرتكبوا كؿ أنواع الجرائـ مف 

وىـ يثيروف الحروب لمجرد إنياؾ .. االغتياؿ الفردي إلي اإلبادة الجماعية
 .األمـ التي ينووف إخضاعيا

وتدؿ الدراسة المقارنة لألدياف، أف النازية والشيوعية ال تمكف مقارنتيما 
بأي شكؿ مف األشكاؿ بأي مف األدياف التي تنادي باإليماف باهلل العمّي 

وقد يسمح الزعماء الممحدوف في البمداف المخضعة بممارسة .. القدير
األدياف التي تقـو عمي تعاليـ األيماف باهلل لفترة مف الوقت، ولكنيـ ال 

ولذلؾ فيـ .. يسمحوف لرجاؿ الديف بالعمؿ إال عمي ىامش المجتمع
يمنعوف رجاؿ الديف مف ممارسة أي نفوذ أو توجيو لمسموؾ االجتماعي أو 

واليدؼ األبعد لكؿ مف العقيدتيف اإللحاديتيف، .. السياسي ألبناء طوائفيـ
ىو أف يمحوا مف عقوؿ البشر أية معرفة بوجود هللا السامي أو بوجود 

وىـ يستخدموف لذلؾ ما أمكنيـ مف الوسائؿ، .. الروح أو بالحياة األخرى
ذا ما عرفنا .. كالقتؿ وبرامج غسؿ الدماغ المستمرة والتي تنفذ بإحكاـ وا 

ىذه الحقائؽ أدركنا تماما أف أي كالـ عف تعايش سممي بيف المؤمنيف 
 .والممحديف إما أف يكوف ىراء مطمقا أو نوعا مف الدعاية واإلعالـ

*** 

إف ابسط وسيمة لفيـ ما يجري في عالمنا الحاضر ىو دراسة أحداث 
التاريخ عمي ضوء ما ذكرناه أي عمي اعتبار نقالت في لعبة الشطرنج 

ولقد قسـ زعماء النورانييف العالـ إلي معسكريف، واستعمموا .. العالمية
.. الممكات والمموؾ والرىباف والفرساف، تماما كما يحدث في لعبة الشطرنج
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وتدفعيـ سياساتيـ القاسية .. واستعمموا جماىير الناس بيادؽ في المعبة
التي ال تعرؼ الرحمة إلي اعتبار الناس مجرد أحجار يمكف التصرؼ بيا، 
فيـ قد يضحوف بقطعة كبيرة أو بمميوف مف البيادؽ إذا كاف يقربيـ ولو 

 .خطوة إلي ىدفيـ النيائي، السيطرة الطاغية لمشيطاف
ونقؿ عف لساف البروفيسور ريتر، أف المرحمة الحاضرة مف المؤامرة 

والواقع في  (الشيير بروتشيمد)انطمقت مف مصرؼ آمشيؿ مايروباور 
فرانكفورت بألمانيا، حيث اجتمع ثالثة عشر مف كبار تجار الذىب والفضة، 

وقرروا أزالة كؿ الرؤوس المتوجة في أوروبا، وتدمير كؿ الحكومات 
زالة كؿ األدياف المنّظمة، قبؿ أف يباشروا في تأميف سمطتيـ  الموجودة، وا 

ـّ  المطمقة عمي الثروات والموارد الطبيعية والبشرية في العالـ بأسره، ومف َث
وكاف في مخططيـ استعماؿ مبادئ .. يقيموف حكـ الشيطاف الطغياني

 .مادية التاريخ والديالكتيكية لممضي في تنفيذ مشاريعيـ
وعندما يخامر أدني شؾ تمؾ القوي الخفية، أف أحد آالتيـ مف الزعماء 

مف أجؿ ىذا ُدّبرت حوادث .. يعرؼ أكثر مما ينبغي، يأمروف بتصفيتو فورا
االغتياؿ الفردية والكثير مف الثورات والحروب التي أزىقت عشرات األرواح 

ومف العسير عمي أي قائد .. البشرية باإلضافة إلي المالييف مف المشرديف
عسكري أف يأتي بتبرير لحادث إلقاء القنبمة الذرية عمي ىيروشيما أو 

ناغازاكي، حيث قتؿ مئة ألؼ شخص في غمضة عيف، وأصيب ما يقرب 
كانت القوات اليابانية قد ىزمت، .. مف ضعؼ ىذا العديد بجراح خطيرة

وكانت قضية التسميـ مسألة ساعات أو أياـ، ولـ يكف ىناؾ أي داع لتنفيذ 
والتعميؿ المنطقي الوحيد ىو أف القوي الخفية قد .. مثؿ ىذا العمؿ الجينميّ 
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قررت استعراض ىذا السالح األحدث بيف أسمحة الدمار، لتذكير ستاليف بما 
وىذا ىو العذر الوحيد، وىو ال .. يمكف أف يحدث إذا ما تمادي في مطالبو

يشكؿ حتى مجّرد شبو تبرير ليذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبت ضد 
 .اإلنسانية

 ولكف القنبمة الذرية والقنبمة الييدروجينية لـ تعودا اآلف أشد األسمحة 
إف غاز األعصاب الذي شرعت الكتمتاف الشيوعية .. المدمرة فتكا

والرأسمالية بتجميعو في المخازف قادر عمي مسح كؿ المخموقات الحية مف 
إف إفناء كؿ أثر لمحياة البشرية في منطقة ما، أصبح .. عمي وجو األرض

 .اآلف يخضع لممتطمبات العسكرية واالقتصادية التي تخدـ أىدافيـ
وتستطيع القوات الغازية بعد أياـ قميمة مف استعماؿ الغاز، اجتياز المناطؽ 
المموثة دوف ما خطر، وستكوف ىذه المناطؽ آنئذ مناطؽ أموات، بيد أف 

 .األبنية واآلالت تبقي سميمة دوف مساس
*** 

كؿ ما تحتاج إليو قوي الشر لتنتصر ىو أف : "كتب أدموف بورؾ ذات مرة
نيا لحقيقة كبيرة تمؾ التي كتبيا ".. يمكث أنصار الخير بدوف عمؿ ما وا 

 . بورؾ

، تسمـ  إف دراسة األدياف المقارنة، بالعالقة مع الظروؼ التي نخبرىا اليـو
الدارس غير المتحيز إلي االستنتاج الذي يقوؿ أف ىؤالء الذيف يؤمنوف 
باهلل والحياة األخرى ينعموف بعقيدة قائمة عمي الحب واألمؿ، أما اإللحاد 

ولـ يحدث في التاريخ أف شيد العالـ .. فيقـو عمي الحقد واليأس األسود
، حينما أصر 1846محاولة إلدخاؿ العممانية إلى حياتنا كما حدث سنة 
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ىوليوؾ وبراد لو وأمثاليما عمي رأييـ القائؿ إف اىتمامات اإلنساف يجب أف 
 .تقتصر عمي مصالحة الحياتية الحاضرة

ودعاة العممانية ىؤالء ىـ السابقوف ليذا القطيع مف الرسؿ المزيفيف 
وأشباه المسيح مف مثؿ كارؿ ماركس وكارؿ ريتر ولينيف وستاليف وىمتر 

لقد خدع ىؤالء المالييف مف البشر باإلمارات والعجائب التي .. وموسوليني
صنعوىا، كما خدعوا العديد مف المسيحييف المؤمنيف الذيف كاف عمييـ أف 

دراكا  .يكونوا أكثر فيما وا 
 الٍهىد

  
 :أصؿ الييود

نحف نطمؽ اليـو اسـ الييودي بشكؿ عاـ عمي كؿ شخص اعتنؽ يوما 
والواقع ىو أف الكثيريف مف ىؤالء ليسوا سامييف مف حيث .. الديف الييودي

األصؿ العرقي، ذلؾ أف عددا ضخما منيـ منحدروف مف سالالت 
 .الييرودييف أو األيدومييف ذوي الدـ التركي المنغولي

شرعت األعراؽ غير السامّية والتركية والفنمندية في القدـو إلي أوربا، 
قادمة مف آسيا منذ القرف األوؿ الميالدي، عبر الممر األرضي الواقع 

وقد ".. الخرز"ويطمؽ عمي ىذه الشعوب الوثنية اسـ .. شمالي بحر قزويف
استقروا في أقصي الشرؽ مف أوروبا، حيث شكموا مممكة الخرز القوية، ثـ 

بسطوا سمطانيـ شيئا فشينا بواسطة الغزوات المتكررة، حتى سيطروا في 
نياية القرف الثاني عمي معظـ المناطؽ الواقعة في أوروبا الشرقية غربي 

 .جباؿ األوراؿ وشمالي البحر األسود
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وقد اعتنؽ الخرز الييودية آنئذ، مفضميف إياىا عمي المسيحية أو اإلسالـ، 
.. وبنوا الكنائس والمدارس لتعميـ الديف الييودي في سائر أنحاء مممكتيـ
وكاف الخرز إباف ذروة قوتيـ يجبوف الجزية مف خمسة وعشريف شعبا 

 .قيروىـ
وقد عاشت دولة الخرز ما يقارب الخمسمئة عاـ، حتى سقطت في نياية 

 .القرف الثالث عشر في أيدي الروس الذيف ىاجموىـ مف الشماؿ
وقد انتقمت الروح الثورية مف الخرز الييود إلي اإلمبراطورية الروسية، 

 .1917واستمرت حتى ثورة تشريف األوؿ الحمراء سنة 
إف غزو الخرز في القرف الثالث عشر يبّيف لنا أف الكثير مف الناس الذيف 

 .نطمؽ عمييـ اسـ الييود قد بقوا في الواقع داخؿ اإلمبراطورية الروسية
والحقيقة األخرى ىي أف الفنمندييف والمجموعات األخرى التي تصنؼ تحت 

وقد اعتبرىا الشعب األلماني .. الجنس الروسي، لـ تكف مف أصؿ آري
 .أعداء وعامميا عمي ىذا األساس

  
 :المرابوف

سيرة حياه المسيح ترينا أنو أحب كؿ الناس ماعدا مجموعة واحدة 
لقد كره المرابيف بعنؼ يبدو صدوره غربيا مف رجؿ لو مثؿ وداعو .. خاصة
وىاجميـ بقوة مرات متكررة ألكميـ الربا، وفضحيـ ووسميـ .. المسيح

وجاء التعبير القوّي .. إنيـ مف كنيس الشيطاف: بعبادة الماؿ، وقاؿ عنيـ
عف كره المسيح لصرافي النقود، عندما أخذ السوط وطردىـ خارج الييكؿ، 
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ولكنكـ حولتموه .. كاف ىذا الييكؿ بيتا لمرب: "مقرعا إياىـ بيذه الكممات
وبقياـ المسيح بيذا العمؿ االنتقامّي ضد صرافي ".. إلي مغارة لمصوص

 .النقود، كاف يوقع وثيقة موتو بنفسو
ويرينا التاريخ أف صرافي النقود العالمييف أخذوا يستعمموف الغوغاء في 

 .إف النورانيوف يوجيوف كؿ القوي الشريرة في العالـ.. مخططاتيـ السرية
قد  ( ـ65ـ ػ . ؽ4)يثبت التاريخ أف سينيكا الفيمسوؼ والمصمح الروماني 

مات ألنو حاوؿ ػ كما فعؿ المسيح مف قبمو ػ فضح العمميات الفاسدة 
وكاف .. والنفوذ الشرير المذيف يمارسيما المرابوف الذيف تسربوا إلي روما

سينيكا مربي نيتروف ومعممو الخاص، وعندما أصبح ىذا إمبراطورا لبث 
ولكف نيتروف ما لبث أف تزوج مف .. الفيمسوؼ مستشاره وصديقة المخمص

وىكذا أصبح نيتروف واحدا .. يوبايا التي أوقعتو في حبائؿ المرابيف األشرار
مف أسوأ حكاـ التاريخ سمعة، وانحدرت شخصيتو إلي الدرؾ األسفؿ مف 

، حتى إنو ما كاف يعيش إال لتحطيـ كؿ شيء صالح، وأخذت  السفالة والمـؤ
وىكذا فقد سينيكا كؿ تأثير .. أعمالو االنتقامية تأخذ شكؿ العدواف العمني

كاف لو عمي نيتروف ولكنو لـ يتوقؼ أبدا عف التقريع العمني لممرابيف 
 .بسبب نفوذىـ الشرير وممارستيـ الفاسدة

وفي النياية طالب المرابوف نيتروف أف يتخذ اإلجراء الذي يسكت سنيكا 
وىكذا أمر نيتروف سنيكا أف ينيي حياتو .. الذي كاف يتمتع بشعبية كبيرة

 !بنفسو
كانت تمؾ أوؿ حالو شييرة أجبر فييا المرابوف شخصية شرعت في إثارة 

المتاعب بوجييـ، عمي االنتحار، ولكنيا لـ تكف الحالة األخيرة إذ تجد عبر 
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التاريخ عددا مف قصص االنتحار المماثمة وجرائـ القتؿ التي أضفي عمييا 
 .طابع الحوادث أو االنتحار

إف قضية جيمس فورستاؿ ىي واحدة مف أسوء األمثمة عمي ذلؾ في 
 كاف اقتناع فورستاؿ يتجو إلي أف 1945في عاـ .. السنوات األخيرة

أصحاب المصارؼ األميركييف يشكموف خفية جماعة واحدة، مع أصحاب 
نكمترا وسائر  المصارؼ العالمييف الذيف يسيطروف عمي ماليات فرنسا وا 

واقتنع، كما تقوؿ مذكراتو، أف بارونات الماؿ العالمييف كانوا ىـ .. الدوؿ
.. المسئوليف المباشريف عف اندالع نيراف الحربيف العالميتيف األولي والثانية

ولقد حاوؿ إقناع الرئيس روزفمت وسائر رسميي الحكومة عمي أعمي 
وال نعمـ بعد ذلؾ ما إذا كاف قد فشؿ في ذلؾ .. المستويات بيذه الحقيقة

وقد أصبحت .. وانتحر نتيجة ليأسو، أـ أنو قد اغتيؿ إلطباؽ فمو إلي األبد
عمميات القتؿ التي ُيضفي عمييا طابع االنتحار وسيمة سياسية مقبولة في 

 .المؤامرات العالمية عبر القروف
  

 :االحتكارات الييودية في التاريخ
قانونو  ( ـ565 – 483)أصدر اإلمبراطور الروماني يوستنيافوس األوؿ 

، والذي حاوؿ فيو وضع حد لألعماؿ غير "القوانيف المدنية"المعروؼ باسـ 
.. المشروعة التي كاف التجار الييود يمجأوف إلييا في التجارة والمبادالت

ولكف التجار الييود لـ يكونوا سوي عمالء لمنورانييف، وقد تمكنوا بواسطة 
التجارة غير المشروعة وعمميات التيريب واسعة النطاؽ الحصوؿ عمي 
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امتيازات مجحفة عمي غيرىـ مف اتجار، وىكذا تمكنوا مف إفالسيـ 
خراجيـ مف ساحة العمؿ وقد بقي قانوف يوستنيانوس حتى القرف .. وا 

العاشر المصدر الحقوقي األساسي، وال يزاؿ يعتبر حتى يومنا ىذا مف أىـ 
ولكف المرابيف استطاعوا بدىائيـ أف يقمبوا .. المراجع في الحقوؽ واألحكاـ

وتصؼ موسوعة فنؾ .. الخير الذي كاف يوستنيانوس في سبيؿ القياـ بو
 الييودية وضع التجار الييود Funk and Wagnallsأند واغناز 

لقد تمتع الييود آنئذ بكامؿ حريتيـ الدينية، حتى : "في تمؾ األياـ كما يمي
وكانت تجارة .. إف بعض المراكز الصغرى في الدولة كانت مفتوحة ليـ

العبيد تشكؿ المصدر األوؿ لثروة بعض الييود الرومانييف، ولكف قوانيف 
 ". ـ384 و336 و335عديدة صدرت لمحاربة ىذه التجارة في السنوات 

ويكشؼ لنا التاريخ أف التجار الييود وصرافي النقود لـ يقتصروا في 
أعماليـ غير المشروعة عمي تجارة العبيد، بؿ كانوا ينظموف ويحتكروف 

التجارات الفاسدة، مف مخدرات ودعارة وتيريب المسكرات والعطور والجواىر 
وتأمينا لمصالحيـ وحماية لعممياتيـ غير .. والبضائع الثمينة األخرى

وىكذا .. المشروعة، كانوا يمجأوف إلي الرشوة وشراء ذمـ المسؤوليف الكبار
.. استطاعوا بواسطة المخدرات والمسكرات والنساء تقويض أخالؽ الشعب

ويسجؿ التاريخ أف يوستنيانوس، وىو إمبراطور روما القوي، لـ يكف بالقوة 
 .الكافية لوضع حد لتمؾ النشاطات

في  (1794 – 1737)وقد بحث المؤرخ البريطاني إدوارد جيبوف 
التأثيرات المفسدة لمتجار والمرابيف الييود، ووصفيـ بأنو كانت ليـ يد 

وكاف ىذا ىو عنواف ".. انحطاط وسقوط اإلمبراطورية الرومانية"طولي في 
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وتحدث جيبوف بإسياب عف الدور الذي لعبتو بوبابا زوجة .. كتابو
نيتروف، في التمييد لتمؾ الظروؼ التي جعمت الشعب الروماني ينظر 

وبسقوط اإلمبراطورية .. كالمخمور بدوف مباالة إلي انيياره السريع وتحطمو
الرومانية تأسست السيطرة الييودية، ودخمت أوروبا ما يدعوه المؤرخوف 

 ". بالعصور المظممة"

كاف لدي التجار : "وتقوؿ الموسوعة البريطانية حوؿ ىذا الموضوع ما يمي
والمرابيف الييود ميؿ شديد لمتخصص بالتجارة، وكاف مما ساعدىـ عمي 

وكاف معظـ .. االمتياز في ذلؾ الحقؿ، ميارتيـ وانتشارىـ في كؿ مكاف
 ".تجارة أوروبا في العصور المظممة في أيدييـ، وخاصة تجارة الرقيؽ

ونستطيع أف نممس آثار تمؾ السيطرة الييودية المطمقة، حيف نري مثال 
ويكشؼ لنا .. قطع عممو قديمة بولونية وىنغارية تحمؿ نقوشا ييودية

إلحاح الييود بيذه الصورة لمسيطرة عمي النقد وجعؿ إصدار العممة في 
أيدييـ، أف المرابيف الييود اعتنقوا منذ تمؾ األزمنة الشعار الذي اشتير بو 

دعنا نتوؿ : "وىو ( ـ1812 – 1743)آمشؿ ماير باورر )بعد ذلؾ 
إصدار النقد في أمة مف األمـ واألشراؼ عميو، وال ييمنا بعد ذلؾ مف الذي 

 "!!يسّف القوانيف ليذه األمة

وقد طرح آمشؿ ماير باورر ىذا الشعار عمي شركائو، ليشرح ليـ جوىر 
الدافع الذي حدا بالمرابيف الييود السعي لمحصوؿ عمي السيطرة عمي 

 .1694مصرؼ إنكمترا عاـ 
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 :الحروب الصميبية
صمـ البارونات ػ وىـ الذيف كانوا رؤوس اآلرية ػ عمي كسر االحتكار 

وكاف ىذا ىو الدافع .. الييودي في التجارة و العممة والمبادالت في أوروبا
 بالحصوؿ عمي بركة بعض الزعماء 1095الحقيقي لقياميـ عاـ 

 .المسيحييف لشف الحروب الصميبية أو الحروب المقدسة
 نّظمت ثماني حمالت صميبية، اليدؼ 1271 و 1095وبيف عامي

قامة الحكـ  الظاىر ليا ىو حماية الحجاج المسيحييف إلي ميد المسيح، وا 
أما حقيقة الواقع فيي أنيا كانت حروبا لتقسيـ .. المسيحي في فمسطيف

 . األوؿ مع الييود والثاني ضدىـ: سكاف أوروبا إلي معسكريف متناحريف

 عقدت الكنيسة الكاثوليكية المؤتمر المسكوني الرابع، وكاف 1215عاـ 
الموضوع األساسّي قيد الدرس ىو التعديات الييودية في سائر األقطار 

خالؿ ىذه الحقبة مف التاريخ كاف زعماء الكنيسة وزعماء .. األوروبية
ولقد عبر زعماء الكنيسة عف رضاىـ التاـ لجانب .. الدوؿ يعمموف متحديف

وأصدروا كذلؾ المراسيـ والقرارات لمحد مف .. استمرار الحمالت الصميبية
ولمتوصؿ إلي ذلؾ أصدرت .. الربا الفاحش الذي كاف الييود يمارسونو

مراسيـ تقضي بتحديد إقامة الييود في المستقبؿ بأحيائيـ الخاصة، كما 
منعوا إطالقا مف استخداـ المسيحييف لدييـ كأجراء أو توكيميـ في 

معامالتيـ، وذلؾ لمنع المرابيف والتجار الييود مف اتخاذ المسيحييف 
واجيات ليـ في أعماليـ، فقد كانوا يعقدوف الصفقات المشبوىة بواسطة 

بعض العمالء المسيحييف، الذيف كانوا يتحمموف الوزر والعقوبة حيف 
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كما حظرت القوانيف عمي الييود استخداـ المسيحيات في .. افتضاح األمور
منازليـ أو مؤسساتيـ، فقد كانوا يغووف تمؾ الفتيات ويحولونيف إلي 

ومنعت قوانيف .. عاىرات، يستعممونيف في الحصوؿ عمي الماؿ والنفوذ
ولكف الكنيسة .. أخرى بعد ذلؾ الييود مف ممارسة بعض العمميات التجارية

بكؿ سمطانيا، مدعومة بزعماء الدوؿ، لـ تستطيع أف تخضع سادة الماؿ 
وساىمت تمؾ القوانيف في إذكاء نار حقد النورانييف عمي كنيسة .. لمقوانيف

.. المسيح، وشرعوا في التخطيط إلضعاؼ الكنيسة وفصميا عف الدولة
ولموصوؿ إلي ىذا اليدؼ، أخذ النورانيوف يبّثوف بيف العامة فكرة العممانية 

 .والال دينية
  

 :مالحقة الييود في أوروبا
 عمدت الحكومة الفرنسية إلي حؿ جذرّي لمشكمة الييود، 1253عاـ 

فطرتيـ جميعا لمخالفتيـ القوانيف، فاتجو قسـ كبير مف المطروديف إلي 
 كاف الييود قد تمكنوا مف السيطرة 1255وحتى عاـ .. إنكمترا التي ألجأتيـ

عمي عدد مف كبار الرجاؿ السمؾ الكنسي اإلنكميزّي، وعمي الكثير مف 
وكاف ىؤالء المرابوف ومف يسمونيـ حكماء .. النبالء والسادة اإلقطاعييف

وقد تـ اكتشاؼ ذلؾ خالؿ التحقيؽ الذي .. الييود ينتموف إلي النورانييف
أمر الممؾ ىنري الثالث بإجرائو، في فضائح االحتياؿ والرشوة والجرائـ التي 

وقد أثبتت .. 1255فاحت روائحيا، بعد مقتؿ ساف ىيوأوؼ لينكولف عاـ 
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التحقيؽ أف ثمانية عشر ييوديا كانوا ىـ الذيف ينظموف تمؾ العمميات 
 .فقدموا إلي المحاكمة، وحكـ عمييـ باإلعداـ

، وخمفو عمي عرش إنكمترا الممؾ إدوار 1272مات الممؾ ىنري عاـ 
ثـ .. األوؿ، الذي أصدر أمرا حـر بموجبة عمي الييود ممارسة الربا

األنظمة الخاصة " قوانيف خاصة سميت 1275استصدر مف البرلماف عاـ 
وكاف اليدؼ منيا تقميص سيطرة المرابيف الييود عمي كافة ".. بالييود

.. مدينييـ، ليس فقط مف المسيحييف بؿ حتى مف الفقراء الييود أنفسيـ
وال يمكف وصمـ ىذه األنظمة بأنيا معادية لمسامية ألنيا حمت فيمف حمت 

 .الييود المتقيديف بالقوانيف
وقد ظف المرابوف الييود أنيـ في ىذه المرة أيضا، سيتمكنوف مف تحدي 

وكاف خطؤىـ كبيرا، إذ أف الممؾ عمد إلي إصدار قانوف بطرد .. أوامر الممؾ
وكاف ذلؾ بدء المرحمة التي يسمييا المؤرخوف .. جميع الييود مف إنكمترا

 ".اإلجالء األكبر"

بعد أف خطا الممؾ إدوار الخطوة األولى، سارع مموؾ ورؤساء أوروبا إلي 
 .اإلقتداء بو

، وىنغاريا 1348 طردت فرنسا الييود، وتبعتيا سكسونيا عاـ 1306عاـ 
، والنمسا عاـ 1380، وسموفاكيا عاـ 1370، وبمجيكا عاـ 1360عاـ 

، وأخيرا أسبانيا عاـ 1444عاـ  (ىولندا)، واألراضي المنخفضة 1430
1492. 

ففي القرف الرابع عشر تمكف .. ويتخذ طرد الييود مف أسبانيا أىمية خاصة
المرابوف الييود لممرة األولي مف جعؿ الحكومة اإلسبانية تمنحيـ حّؽ 
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جباية الضرائب مف الشعب مباشرة، كضماف لمقروض التي كانوا يقّدمونيا 
واستغؿ المرابوف الييود ىذا الوضع أبشع استغالؿ، وأبدوا مف .. لمحكومة

مف األىالي ما مأل أفئدتيـ بالحقد " أّقة المحـ"القسوة والوحشية في طمب 
فكانت ىذه .. والغضب، بحيث أضحت شرارة واحدة كافية لتفجير النقمة

الشرارة في الخطابات الالىية التي ألقاىا فرناندو مارتسنسز، والتي ىّب 
وىذا .. عمي أثرىا الشعب الرتكاب واحدة مف أكثر المجازر المعروفة دموية

أحد األمثمة التي دفع فييا الييود األبرياء جزاء سياسة زعمائيـ المجرمة 
 .بحؽ اإلنسانية

، ومف 1498، ومف البرتغاؿ عاـ 1495وقد طرد الييود مف ليتوانيا عاـ 
 .1551، ومف بافاريا عاـ 1540إيطاليا عاـ 

وتجدر اإلشارة ىنا إلي أنو خالؿ ىذه اإلجراءات، كاف بعض المتموليف 
والمتقنفذيف مف الييود، يتدبروف أمر الحصوؿ عمي مالجئ وسكف ليـ في 
بوردو وأفينيوف، وبعض الممتمكات البابوية، وفي مرسيميا وشمالي األلزاس 

: وكاف األمر كما تقوؿ الموسوعة البريطانية.. وقسـ مف إيطاليا الشمالية
ووجدت جماىير الييود نفسيا تصب ثانية في طريؽ الشرؽ، وعمي "

أما الجاليات الضئيمة التي .. األخص في اإلمبراطوريتيف البولونية والتركية
فّضمت معاناة البقاء في الغرب، فقد كانت خاضعة لكافة القيود التي كانت 

 ".مفروضة عمييا في المرحمة السابقة

وىكذا يمكف القوؿ بأف العصور المظممة لدي الييود بدأت مع بشائر عصر 
وىذه الحقيقة تدعـ صحة النظرية التي يقوؿ بيا .. النيضة في أوروبا

بعض المؤرخيف والتي فحواىا أف أمـ أوروبا لـ تستطيع البدء بعصر 
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النيضة واالزدىار، إال بعد أف تمكنت مف تحرير نفسيا مف براثف السيطرة 
 .االقتصادية الييودية

ُحصرت الجاليات الييودية في أوروبا بعد حركات التيجير الكبرى، داخؿ 
أحيائيا التي سميت بالجيتو، والتي يسمييا الييود الكاحؿ، حيث فرض 

عمي الييود أف يعيشوا معزوليف عف جماىير الشعوب، يحكميـ حاخاماتيـ 
أو حكماؤىـ، الذيف كانوا بدورىـ خاضعيف لتوجييات النورانييف وكبار 

المرابيف الييود، الذيف لبثوا في مراكزىـ التي تمكنوا مف الحصوؿ عمييا في 
وكاف عمالء النورانييف منبثيف في أحياء الجيتو، .. بعض المدف األوروبية

ينفثوف سمـو الحقد والكراىية وروح االنتقاـ في قموب الجماىير الييودية، 
كما كاف الحاخاميف بدورىـ يمقنوىـ .. مف أولئؾ الذيف ىجروىـ وعزلوىـ

، وأف يـو االنتقاـ آت دوف ريب، وسيرثوف األرض "شعب هللا المختار"أنيـ 
 .ومف عمييا

وتجدر ىنا اإلشارة إلي أف معظـ الييود الذيف انتقموا إلي أوروبا الشرقية، 
التي سمح ليـ بيا، " مناطؽ اإلقامة"فرض عمييـ بدورىـ العيش في 

والواقعة بصورة عامة عمي الحدود الغربية لروسيا، مف سواحؿ البحر 
وكاف .. البمطيقي في الشماؿ حتى سواحؿ البحر األسود في الجنوب

ويشتير الخرز مف الييود بثقافتيـ .. معظميـ مف الييود الخرز في األصؿ
،  كما يعرفوف (وىو اسـ لغتيـ التي يتكامموف بيا)" اليديش"المعروفة بػ 

بخبثيـ وبخميـ الشديد، وأساليبيـ المنحطة في األمور المالية، وأخالقيـ 
ويجب أف نميز ىنا بينيـ وبيف العبرانييف القدماء الذيف ذكرتيـ .. الدنيئة

 .التوراة، فيؤالء كانوا مف الرعاة الميذبيف في الغالب
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كاف عمالء النورانييف داخؿ أحياء الجيتو يذكوف نار الحقد ورغبة 
وأخذوا بتنظيـ واستغالؿ ىذه الظروؼ، حتى تحولت إلي حركة .. االنتقاـ

 .ثورية عالمية، ىدفيا الرعب والتخريب
  

 نشوء السوؽ السوداء في أوروبا

طور سادة الماؿ ىذه الحركة الثورية، حتى حولوىا إلي الشيوعية العالمية 
كانوا ينظموف أعماؿ العنؼ الفردية حتى أصبحت حركة .. التي نعرفيا اليـو

ثورية منظمة ووضعوا فيما بعد خطة منظمة لعودة الييود لمبالد التي طردوا 
منيا عف طريؽ التسمؿ، حيث إنيـ كانوا ممنوعيف قانونيا مف الرجوع إلي 

وحيث إنيـ كانوا ممنوعيف مف اإلقامة والحصوؿ عمي وظيفة، .. تمؾ البالد
فقد زودوا بمبالغ وأرصدة إلنشاء نظاـ السوؽ السوداء، ومارسوا في ىذه 

وكانوا يعمموف حسب .. األسواؽ كؿ أنواع التجارات والمبادالت المحرمة
منيج الشركة االحتكارية الخفية، مما أتاح لبارونات الماؿ الذيف يمولوف 

 .ىذه الشبكات أف يبقوا في الخفاء
وقد اتجيت شكوؾ عدد مف المؤلفيف والمؤرخيف ػ أمثاؿ الكونت دي 

بونسيف والسيدة نيستا وبستر والسير والترسكوت ػ إلى أف النورانييف كانوا 
يقوؿ الكاتباف وليـ فوس .. ىـ القوة الخفية وراء حركة الثورة العالمية

إف مسألة معرفة مف ىـ ": "الحمبة اإلسبانية"وسيسيؿ غيراىتي في كتابيما 
الزعماء الحقيقيوف لمشركة االحتكارية الخفية التي تسيطر عمي العالـ 

.. وكيؼ يصؿ ىؤالء إلي أىدافيـ، ىي مسألة خارج مجاؿ ىذا الكتاب
والذي سيتمكف .. ولكنيا ستبقي واحدة مف أىـ المسائؿ التي يجب أف تحؿ
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مف كشؼ ىذا المغز يوما ونشره عمي الناس، سيكوف رجال مف الشجاعة 
في القمة، وسيعتبر أف حياتو ال قيمة ليا إذا ما قيست بالواجب الذي 
ينتظره، وىو تنبيو العالـ ألي ما تبنتو جماعة الشيطاف الذيف نصبوا 

 ".أنفسيـ كينة لديف خفي يريدوف فرضو عمي العالـ

إننا نستطيع الحكـ عمي نجاح مخطط تسمؿ الييود إلي البالد التي طردوا 
ـ، 1600فقد عاد الييود إلي إنكمترا عاـ : منيا، بدراستنا لموقائع التالية

لى ىنغافوريا سنة  .. 1582 ولكنيـ طردوا منيا ثانية عاـ 1500وا 
وعادوا إلي .. 1744 ليطردوا منيا عاـ 1562وعادوا إلى سموفاكيا سنة 

وبصرؼ النظر عف عدد المرات التي طردوا فييا، .. 1700ليتوانيا عاـ 
فإنيـ في كؿ مرة كانوا يتركوف وراءىـ الشبكات الخفية التي كانت تدير 

 .وتخطط النشاطات الثورية واالضطرابات لمقوي الخفية
 الىىراوٍىن

  

مف المعروؼ إف حاخامي الييود، يزعموف ألنفسيـ السمطة المطمقة في 
تفسير ما يسمونو المعاني السرية لمكتابات المقدسة، وذلؾ بواسطة إلياـ 

وليس ليذا االدعاء أىمية تذكر في حد ذاتو، إذا لـ يكف بيد .. إليي خاص
وىكذا .. ىؤالء جمعية بوسيمة ليضعوا ما تمقوه في الوحي موضع التنفيذ

اجتمع عدد مف المرابيف وكبار الحاخاميف والمديريف والحكماء، وقرروا أف 
المجتمع "يؤسسوا مجمعا سريا يعمؿ عمي تحقيؽ أغراضيـ، وأسموه 

لو "وكممة نوراني مشتقة مف كممة .. The Illuminati" النوراني
".. الكائف الفائؽ الضياء"أو " حامؿ الضوء" التي تعني Lucifer" سيفر
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وىكذا نري .. وىكذا، فإف المجمع النورانّي قد أنشئ لتنفيذ طقوسيـ الخاصة
 .صوابية تسمية المسيح ليـ بكنيس الشيطاف

.. وكاف المجمس األعمى لممجمع النورانّي مؤلفا مف ثالثة عشر عضوا
 ".الثالثة وثالثيف"ويشكؿ ىؤالء المجنة التنفيذية لمجمس 

ويّدعي رؤوس المجمع النوراني الييودّي امتالؾ المعرفة السامية، فيما 
وكاف ىؤالء .. يتعمؽ بشؤوف الديف والعقائد واالحتفاالت الدينية والطقوس

 في 1848ىـ الذيف صمموا العقيدة اإللحادية الماّدية، التي نشرت عاـ 
 .الذي كتبو كارؿ ماركس" البياف الشيوعي"

كاف عـ ماركس حاخاما مف حاخامات الييود، ولكنو انفصؿ رسميا مف 
وىكذا نجد أف الييود يعودوف مرة أخري إلي مبدأ .. السمؾ الكينوتي األعمى

 . الشركة الخفية

  
 :شعار النورانييف

 :اليـر
يرمز إلي المؤامرة اليادفة إلي تحطيـ الكنيسة الكاثوليكية ػ كممثمة 

قامة حكـ ديكتاتوري تتواله حكومة عالمية عمي نمط  لممسيحية العالمية ػ وا 
 .األمـ المتحدة

 : العيف التي في أعمي اليـر ترسؿ اإلشعاعات في جميع الجيات
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رىاب ػ عمي نمط الجستابو ػ أسسيا وايزىاوبت  ترمز إلي وكالة تجسس وا 
جبار الناس عمي الخضوع  تحت شعار األخوة، لحراسة أسرار المنظمة وا 

 .لقوانينيا عف طريؽ اإلرىاب
 .وكاف ليذه الوكالة دور عظيـ في حكـ اإلرىاب الذي أعقب الثورة الفرنسية

  Annuit Coeptisوالكممتاف المحفورتاف في أعمي الشعار 
 .قد تكممت بالنجاح (مؤامرتنا)أف ميمتنا : تعنياف

 Novus Ordoأما الكممات المحفورة في أسفؿ الشعار 

Seclorum: 
 ".النظاـ االجتماعي الجديد"فتفسر طبيعة الميمة، ومعناىا 

والجدير بالمالحظة أف ىذا الشعار لـ تتبّنو الماسونية، إال بعد دمج 
األنظمة الماسونية باألجيزة النورانية إباف مؤتمر فيممسباد في سنة 

 .ـ1782
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 1660 - 1640الثىرة اإلوجلٍزٌت 

  

لما كاف الممؾ إدوار األوؿ ممؾ إنكمترا، ىو أوؿ مف طرد الييود مف بالده، 
فقد قرر سادة الماؿ الييود في فرنسا وألمانيا أف تكوف إنكمترا بالذات ىي 

 .ىدفيـ األّوؿ
وىكذا شرعت خالياىـ بإثارة الشقاؽ والمتاعب بيف الممؾ وحكومتو، وبيف 

أرباب العمؿ والمستخدميف، وبيف العماؿ والمالكيف، ثـ بيف الدولة 
ودس المتآمروف نظريات ووجيات نظر متناقصة، تنادي بحموؿ .. والكنيسة

مختمفة في أمور السياسة والديف، لشؽ صؼ الشعب اإلنكميزي وتحويمو 
: فقسموا الشعب اإلنكميزي أوال إلي معسكريف.. إلي معسكرات متنابذة
: ثـ انقسـ المعسكر البروتستانتي إلى طائفتيف.. بروتستانتي وكاثوليكي
 .الممتزميف والمستقميف

ولما وقع الخالؼ بيف ممؾ إنكمترا شارؿ األوؿ وبيف البرلماف، اتصؿ عمالء 
، بالقائد اإلنكميزي المعارض أوليفر (مناسح بف إسرائيؿ)المرابي الييودي 

كرومويؿ، وعرضوا عميو مبالغ طائمة مف الماؿ إف استطاع تنفيذ مشروعيـ 
 .الخفّي، الرامي إلي اإلطاحة بالعرش البريطاني

وكاف الزعيـ البرتغالي الييودي فرنانديز كارفاجاؿ يمعب دور المخطط 
الرئيسي لمشؤوف العسكرية لعمميات كرومويؿ، فأعاد تنظيـ أنصار 

، وحوليـ إلي جيش نموذجّي، "الرؤوس المستديرة"كرومويؿ المعروفيف بػ 
وعندما كانت المؤامرة .. وجيزىـ بأحسف ما يمكف مف األسمحة والمعدات

في طريؽ التنفيذ، كاف يتـ تيريب المئات مف المخربيف المدربيف إلي 
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والشيء .. إنكمترا، لالنخراط في الشبكات الخفية التي كاف يديرىا الييود
 .ذاتو يجري في أميركا اليـو

وكانت الشبكات الييودية الخفية في إنكمترا آنذاؾ برئاسة ييودي اسمو دي 
 (دي سوز)ولقد تمكف الييودي فرنالديز كارفاجاؿ بنفوذه مف تعييف .. سوز

وكاف زعماء االضطرابات الييود يجتمعوف .. سفيرا لمبرتغاؿ في إنكمترا
 . ويخططوف لمؤامراتيـ وأالعيبيـ في داره المتمتعة بالحماية الدبموماسية

يقاع  وقد قر قرار المتآمريف أوؿ األمر عمي شؽ الشعب اإلنكميزي وا 
ولموصوؿ إلي ذلؾ أدخموا إلييا مذىب كالفف .. الخالؼ بيف الكنيسة والدولة
واالسـ األصمّي لكالفف ىو كوىيف، وكاف قد .. الذي كاف مف صنع الييود

و .. غيره إلي كموفيف إباف انتقالو مف سويسرا إلي فرنسا لمتبشير بدعوتو
ويبيف لنا التاريخ كيؼ أف .. لما انتقؿ إلي إنكمترا أصبح أسمو كالفف

كما يبيف لنا .. سويسرا كانت المنشأ األوؿ لمعديد مف الثورات والمؤامرات
كيؼ أف الزعماء الثورييف مف الييود كانوا يغيروف أسماءىـ إلخفاء أصميـ 

 .الحقيقي
الييودية في باريس، " بناي بريث" وخالؿ احتفاالت منظمة 1936في عاـ 

 .أكد المحتفموف بحماس بالغ أف كالفف كاف ييودي األصؿ
وباإلضافة إلي المجادالت الدينية، كاف الزعماء الثوريوف ينظموف 
ونجد .. الجماعات المسمحة لزيادة حدة االضطرابات في السياسة والعمؿ

الشرح الوافي ليذه الناحية مف خفايا الثورة اإلنكميزية والتفاصيؿ المرتبطة 
، الذي "حياة الممؾ شارؿ الثاني"بيذه الفترة في جزئي المجمد الضخـ 

أحد كبار الييود اإلنكميز  (1848 – 1766)وضعو اسحؽ دزرائيمي 
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ويبيف إسحاؽ .. ورئيس الوزارة عدة مرات ووالد بنياميف لورد بيكونسفيمد
دزرائيمي في كتابو، أنو حصؿ عمي معمومات قيمة مف ميمخوار دي سالـ 

Melchior de Salem الييودي الذي كاف مندوبا لفرنسا لدي ،
ويسمط دزرائيمي الضوء في كتابو، عمي .. الحكومة البريطانية آنذاؾ

التشابو الغريب والتماثؿ، في أنماط التخطيط واإلعدادات، لمعمميات التي 
وىكذا فإننا نستطيع أف نري .. سبقت كال مف الثورتيف اإلنكميزية والفرنسية

 .بجالء أثر األيدي الخفية لمنظمي حركة الثورة العالمية في كمتا الثورتيف
إف الدليؿ الكامؿ عمي إدانة كرومويؿ باشتراكو في المخطط الثوري الييودي 

، الذي كاف رئيسا لتحرير (الفريد دوغالس)العالمي، حصؿ عميو المورد 
، التي كانت تصدرىا شركة النشر الشمالية "بميف إنجمش"المجمة األسبوعية 

 مف ىذه 1921 أيموؿ 3وفي مقاؿ لو ظير في عدد .. في بريطانيا
. د. ؿ)المجمة، يشرح المورد دوغالس كيؼ وصؿ إلي حوزة صديقو السيد 

مف أمسترداـ في ىولندا، مجمد مفقود مف سجالت كنيس  (فاف فالكرت
وكاف ىذا المجمد قد فقد خالؿ الحروب النابميونية، وىو يحتوي .. مولجيـ

 .السجالت والرسائؿ التي تمقاىا ورد عمييا مديرو ىذا الكنيس
وواحدة منيا، وىي مؤرخة في . وىذه السجالت والرسائؿ مكتوبة باأللمانية

ػ أي أوليفر كرومويؿ ػ إلي . ؾ.، مرسمة مف أ1647السادس مف حزيراف 
 : وىي تقوؿEbenezer Prattإبنزربرات 

ولكف .. سوؼ أدافع عف قبوؿ الييود في إنكمترا، مقابؿ المعونة المالية"
ال يمكف إعداـ شارؿ دوف .. ذلؾ مستحيؿ طالما الممؾ شارؿ ال يزاؿ حيا

محاكمة، وال نمتمؾ في الوقت الحاضر أساسا وجييا يكفي الستصدار حكـ 
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ولكننا لف نتدخؿ في الترتيبات .. بإعدامو، ولذلؾ فنحف ننصح باغتيالو
 ".لتدبير قاتؿ، غير أننا سوؼ نساعده في حالو ىربو

، 1647 تموز 12وجوابا عمي ىذه الرسالة، كتب الحاخاـ برات بتاريخ 
 :رسالة يقوؿ فييا

سوؼ نقّدـ المعونة المالية، حالما تتـ إزالة شارؿ ويقبؿ الييود في "
ينبغي إعطاء شارؿ فرصة لميرب، وعندئذ .. واالغتياؿ خطر جدا.. إنكمترا

وسوؼ تكوف .. يكوف القبض عميو ثانية سببا وجييا لممحاكمة واإلعداـ
 ".ولكف ال فائدة مف مناقشة شروطيا قبؿ البدء بالمحاكمة.. المعونة وافرة

وفي الثاني عشر مف تشريف الثاني مف ذلؾ العاـ، ميدت الفرصة لمممؾ 
ويتفؽ المرخاف .. وقد ألقي القبض عميو بالطبع.. شارؿ األوؿ لميرب

البريطانياف الكبيراف ىوليس ولودلو ػ وىما الحجة في تاريخ تمؾ الحقبة ػ 
وقد جرت األحداث .. عمي أف ىرب الممؾ ثـ إيقافو كاف مف تدبير كرومويؿ

بعد إيقاؼ الممؾ بسرعة، فقد صفي كرومويؿ جميع أعضاء البرلماف 
ولكف المجمس في جمستو التي عقدىا طواؿ ليمة .. اإلنكميزي المواليف لمممؾ

، قرر ػ بالرغـ مف ىذه التصفية وبأغمبية 1648 كانوف األوؿ مف عاـ 5
أعضائو ػ قبوؿ التنازالت التي تقدـ بيا الممؾ، واعتبارىا كافية لعقد اتفاؽ 

 .جديد معو
وكاف معني ذلؾ بالنسبة لكرومويؿ، انتياء دوره وحرمانو مف األمواؿ التي 

وأصدر أوامره .. وعده بيا سادة الماؿ العالميوف، فتحرؾ لمضرب مف جديد
لمكولونيؿ برايد بتطيير كؿ أعضاء البرلماف الذيف صوتوا إلي جانب عقد 

والذي حصؿ بعد ذلؾ ىو ما يعرؼ في كتب التاريخ .. اتفاؽ مع الممؾ
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ولـ يبؽ في المجمس بعد انتياء ىذه التصفية ".. تصفية برايد"المدرسية بػ 
.. سوي خمسيف عضوا، استولوا لحساب كرومويؿ عمي السمطة المطمقة

محكمة العدؿ " أعمف تشكيؿ 1649وفي التاسع مف كانوف الثاني عاـ 
وكاف ثمث أعضاء ىذه المحكمة .. ، التي كانت ميمتيا محاكمة الممؾ"العميا

وعندما لـ يستطيع المتآمروف إيجاد محاـ .. مف عناصر جيش كرومويؿ
إنكميزي واحد يقبؿ القياـ بدور مدع عاـ ضد الممؾ، كمؼ كارفاجاؿ أحد 

ػ الذي كاف عميال لمناسح  (اسحؽ دوريسالوس)الييود األجانب، واسمو 
وىكذا أديف شارؿ األوؿ بالتيـ التي .. بف إسرائي في إنكمترا ػ بيذه الميمة

وجييا إليو المرابوف العالميوف الييود، ال بالتيـ التي وجييا إليو الشعب 
 نفذ فيو حكـ اإلعداـ 1649 كانوف الثاني 30وفي يـو .. اإلنكميزي

 .بالمقصمة، عمنا أماـ دار الضيافة في وايتيوؿ بمندف
وىكذا انتقـ المرابوف الييود وكينة كتيس الشيطاف ألنفسيـ مف طرد الممؾ 

 .وتمقي كرومويؿ األمواؿ ثمف جريمتو.. أدوار ليـ مف إنكمترا
لـ يكف االنتقاـ اليدؼ الوحيد لممرابيف العالمييف الييود، بؿ كاف ىدفيـ 

وكانوا .. األصيؿ السيطرة عمي اقتصاديات إنكمترا وعمي مقاليد األمور فييا
يخططوف لتوريط إنكمترا في حروب مع الدوؿ األوروبية، فالحروب تتطمب 

مبالغ ضخمة مف الماؿ، مما يضطر الحكاـ األوروبييف لالقتراض مف 
ويستتبع ذلؾ ازدياد سريع في القروض الوطنية لمدوؿ .. المرابيف الييود

 .األوروبية
ذا ما تتبعنا تسمسؿ األحداث مف مقتؿ شارؿ عاـ   إلي إنشاء 1649وا 

، لوجدنا كيؼ أف الديوف الوطنية كانت في 1694مصرؼ إنكمترا عاـ 
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وتمكف الصيارفة العالميوف مف جعؿ المسيحييف ينقّضوف .. ازدياد دائـ
 .عمي بعضيـ البعض

  
 :أىـ األحداث

ألقي .. ىاجـ كرومويؿ أيرلندا معتمدا عمي األمواؿ الييودية: 1649
لـو ..  ووكسفوردDroghedaالقبض عمي دروغييدا 

 .البروتستانت اإلنكميز الضطيادىـ الكاثوليؾ االيرلندييف
ثار القائد اإلنكميزي مونتروز عمي كرومويؿ ولكنو فشؿ وقبض : 1650

 .عميو وأعدـ
أعد شارؿ الثاني ىجوما عمي إنكمترا، ولكنو ىـز وأبحر عائدا إلي : 1651

 .فرنسا
 .دخمت إنكمترا الحرب ضد اليولندييف: 1652
 ".السيد الحامي إلنكمترا"أعمف كرومويؿ نفسو : 1653

 .اشتبكت إنكمترا في عديد مف الحروب الجديدة: 1654
 . بدأت االضطرابات في المستعمرات األمريكية: 1656

عالف ابنو ريتشارد الحامي الجديد إلنكمترا: 1657  .موت كرومويؿ وا 
 .ريتشارد يشمئز مف التآمر المستمر ويعتزؿ الحكـ: 1659
 .إعالف شارؿ الثاني ممكا.. الجنراؿ مونؾ يحتؿ لندف: 1660
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كشؼ الستار عف المؤامرات التي اشترؾ فييا كرومويؿ وبعض : 1661
يرتوف، وحدوث ىياج شعبي في لندف، حيث  أعوانو، مثؿ براد شو وا 

 .نبشت الجثث وعمقت عمي المشانؽ
صراع ديني بيف الطوائؼ البروتستانتية، واضطياد الطوائؼ التي : 1662

 .(االنجميكانية)لـ تقبؿ بالخضوع لمكنيسة الرسمية في إنكمترا 
 .تشتبؾ إنكمترا مف جديد بالحرب مع ىولندا: 1664
البطالة والمجاعة تأخذاف .. أزمة اقتصادية شديدة تحيؽ بإنكمترا: 1665

 .بخناؽ الشعب، وانتشار الطاعوف األكبر
 .إنكمترا تخوض حربا جديدة ضد فرنسا وىولندا: 1666
 . صراعا سياسيا ودينيا جديداCabalبدأ عمالء الكاباؿ : 1667
القوي الخفية تعيد توزيع .. استتباب السالـ بيف إنكمترا وىولندا: 1674

الساذج إلي رتبة القائد  (ولياـ مستراد ىولدر)ترفيع السيد .. األدوار
ترتيب لقاء .. العاـ لمقوات اليولندية، وأصبح اسمو وليـ أمير أورانج

إبعاد الدوؽ عف وراثة عرش .. بينو وبيف ماري ابنة دوؽ يورؾ
 .إنكمترا

وإليصاؿ .. تتزوج األميرة اإلنكميزية ماري مف وليـ أوؼ أورانج: 1677
وليـ إلي عرش إنكمترا، كاف ينبغي القضاء عمي شارؿ الثاني ودوؽ 

 .يورؾ
تدبير مؤامرة منزؿ راي، التي كاف ىدفيا القضاء عمي شارؿ : 1683

 .ولكف المؤامرة فشمت.. الثاني ودوؽ يورؾ
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وفاة الممؾ شارؿ الثاني وصعود دوؽ يورؾ إلي العرش باسـ : 1685
.. نشوب حممة إشاعات لتمطيخ سمعو الممؾ.. الممؾ جيمس الثاني

.. إقناع دوؽ مونمارث ػ أو رشوتو ػ بتزعـ حركة عصياف لقمب الممؾ
 حزيراف نشبت معركة سيدجمور، التي ىـز فييا مونمارت 30وفي 

وفي آب شف ..  تموز15وألقي القبض عميو، وتـ إعدامو في 
القاضي جيفريز حممة محاكمات دموية، ذىب ضحيتيا حوالي 

 آخريف بالبيع 1000 مف أنصار مونمارت، وحكـ عمي 3000
 .كالعبيد

أمرت القوي الخفية وليـ أمير أورانج، بإنزاؿ قواتو في إنكمترا عمي : 1688
شاطئ تورباي، مما أجبر الممؾ جيمس الثاني عمي التنازؿ واليرب 
إلي فرنسا، فقد أصبح مكروىا مف الشعب بسبب حممة اإلشاعات 

وكذلؾ بسبب غبائو وعدـ .. التي لطخت سمعتو، والمؤامرات ضده
 .كفاءتو الشخصية

 . إعالف وليـ وماري ممكا وممكة عمي إنكمترا1689
  

 :السيطرة عمى اقتصاد انجمترا
ولكف .. لـ يكف الممؾ جيمس الثاني ينوي أف يترؾ العرش ىكذا بدوف دفاع

لما كاف الممؾ جيمس كاثوليكيا، فقد حاولت القوي الخفية إبراز وليـ أمير 
نزؿ الممؾ جيمس في الخامس مف شباط .. أوارنج كبطؿ لمبروتستانتية

ثـ جرت معركة بورني التي وقؼ فييا الكاثوليكيوف . عمي شاطئ ايرلندا
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ويحتفؿ البروتستانت في الثاني عشر مف تموز .. والبروتستانت وجيا لوجو
وربما ال يعمـ واحد منيـ أف ىذه .. مف كؿ سنة بانتصارىـ في ىذه المعركة

المعركة كانت مف تدبير المرابيف العالمييف لموصوؿ إلي السيطرة عمي 
وكاف ىدفيـ األوؿ والحصوؿ عمي .. مقدرات إنكمترا االقتصادية والسياسية

إذف بإنشاء مصرؼ إنكمترا، وتأميف الديوف الوطنية التي استدانتيا إنكمترا 
ويرينا التاريخ كيؼ أنيـ ساروا قدما في تنفيذ .. منيـ لمقياـ بتمؾ الحروب

إف الدوؿ والشعوب التي اشتركت في تمؾ الحروب والثورات، .. مخططاتيـ
كما لـ يتـ .. لـ تحصؿ في النياية عمي أية نتيجة ذات فائدة حقيقية

التوصؿ إلي أي حؿ ُمرٍض ألي مف المشاكؿ السياسية أو الدينية أو 
وكاف الرابح الوحيد ىو تمؾ الجماعة الصغيرة مف المرابيف .. االقتصادية

وتجار الحروب الذيف كانوا يتولوف تمويؿ تمؾ الحروب والثورات، 
 .وأصدقاؤىـ وعمالؤىـ الذيف كانوا يتاجروف باألسمحة والذخائر والسفف

وما أف وصؿ ذلؾ القائد اليولندي إلي العرش اإلنكميزي، حتى أقنع الخزانة 
 جنييا مف الصيارفة الييود 1.250.000اإلنكميزية باستدانة مبمغ 

وتمّقف كتب التاريخ .. الذيف كاف ليـ الفضؿ في إيصالو إلي العرش
المدرسية أطفالنا اليـو أف المفاوضات التي جرت بشأف ىذا القرض أجراىا 

أما الطرؼ .. (ولياـ باترسوف)و (جوف ىوبمف)عف إنكمترا مبعوثاف ىما 
اآلخر في المفاوضات مف المرابيف المقرضيف، فال تشير إلييـ الكتب 

 .وقد بقيت ىويتيـ مكتومة عبر التاريخ!!.. المدرسية بشيء
وتكشؼ الوثائؽ التاريخية التي تسجؿ تمؾ المفاوضات، أنيا جرت داخؿ 

ووافؽ المرابوف العالميوف عمي .. كنيسة مغمقة محافظة عمي السرية التامة
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 جنييا، شرط أف 1.250.000منح الخزانة اإلنكميزية قرضا بقيمة 
وقد وافؽ الجانب اإلنكميزي عمي .. يكونوا ىـ واضعو بنود وشروط االتفاؽ

 :أما الشروط فيذه بعضيا.. ذلؾ
تبقي أسماء الذيف قّدموا القرض سرية، وُيمنحوف ميثاقا بتأسيس - 1

 .مصرؼ إنكمترا
 .يمنح مديرو مصرؼ إنكمترا الحؽ بتحديد سعر العممة بالنسبة لمذىب- 2
يعطي مديرو المصرؼ حؽ إصدار قروض بقيمة عشرة جنييات، - 3

 . مقابؿ كؿ جنية ذىبي يممكونو في أرصدتيـ بالمصرؼ

يسمح ليـ بتوثيؽ القرض الوطنّي، وتأميف دفع األقساط الرئيسية منو، - 4
 .مع دفع مبالغ الفوائد عف طريؽ فرض ضرائب مباشرة عمي الشعب

وىكذا باع الممؾ ولياـ أوؼ أورانج الشعب اإلنكميزي لممرابيف الييود بمبمغ 
ووصؿ ىؤالء أخيرا إلي مآربيـ يجعؿ !!..  جنية إسترليني1.250.000

مصرؼ إنكمترا تحت سيطرتيـ االقتصادية، وحصموا عمي حؽ إصدار العممة 
 !!البريطانية، ولـ يعد ييميـ بعد ذاؾ مف كاف يسف القوانيف لتمؾ األمة

 :وإلدراؾ ماذا يعني مبدأ معادلة العممة بالذىب، يكفي أف نذكر مثاال بسيطا
 جنيو، مقابؿ 1000باستطاعة مدراء مصرؼ إنكمترا إصدار قرض بمبمغ 

فإذا كانت نسبة ..  جنية ذىبّي يضعونو في أرصدتيـ كضمانة100كؿ 
 جنيو في السنة، 50استطاعوا أف يحصموا عمي مبمغ % 5الفائدة تبمغ 

وىذا ما يعادؿ نصؼ قيمة مبمغ المئة جنيو الذي رصدوه لضمانو 
ذا ما رغب أحد األشخاص أو المؤسسات أف يستديف مف !!.. القرض وا 

المصرؼ مبمغا مف الماؿ، كاف مدراء المصرؼ يجبرونو عمي تقديـ رىاف 
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ذا ما تأخر .. مف عقار أو سيـ أو ممتمكات، يفوؽ بكثير قيمة القرض وا 
عف تسديد الفوائد المترتبة أو المبالغ األصمية، كاف مدراء المصرؼ 

وبذلؾ .. يتخذوف اإلجراءات الالزمة لوضع يدىـ عمي الممتمكات المرىونة
 .يتمكنوف مف الحصوؿ عمي مبالغ تفوؽ بكثير المبالغ المقترضة

وكانت النية المبيتة لدي الصيارفة الدولييف، تتجو لعدـ تمكيف إنكمترا مف 
كانت خطتيـ ترمي إلي خمؽ ظروؼ دولية .. تسديد القروض القومية أبدا

 .تؤدي إلي توريط جميع األمـ الواقعة بيف أيدييـ أكثر فأكثر في الديوف
ولعبت القوي الخفية دورىا مف وراء الستار وحركت الدمي المناسبة، 

وفي عاـ ".. بحرب الوراثة اإلسبانية"وميدت الطريؽ لمحروب التي عرفت 
 عيف دوؽ مارلبورو قائدا عاما لمقوات اليولندية المسمحة، كما ناؿ 1701

 جنيو، مف 6000ػ عمي حد قوؿ الموسوعة الييودية ػ مرتبا سنويا يبمغ 
 .المرابي الييودي اليولندي سولوموف مدنيا

، 1789وترينا األحداث التي تسمسمت حتى قادت إلي الثورة الفرنسية عاـ 
 885كيؼ تضّخـ مقدار القرض القومي البريطاني، حتى وصؿ إلي مبمغ 

، بمغ القرض 1945وفي عاـ .. 1815 و1668مميوف جنيو بيف عامي 
 !!. مميار جنيو22مبمغا خياليا يفوؽ 
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 1789الثىرة الفروسٍت 

  
 ليا داللتيا في التاريخ الييودي كما جاء في Edam" أيدـو"إف كممة 

 ".أحمر"الموسوعة الييودية، وىي تعني 

، (آمشؿ موسى باور)ويقص عمينا التاريخ، كيؼ أف صائغا ييوديا يدعي 
أنيكو التجواؿ في أراضي أوروبا الشرقية، فقّر قراره عمي االستقرار نيائيا 

، حيث افتتح محال لمصرافة في منطقة 1750في فرانكفورت بألمانيا عاـ 
وىنا .. وفوؽ باب دكانو كاف يعمؽ درعا أحمر رمزا لمينتو.. جود ينسراس

يجدر بنا أف نذكر أف الثورييف الييود في أوروبا الشرقية اعتمدوا أيضا 
 .البيرؽ األحمر شعارا ليـ، ألف الموف األحمر يرمز إلي الدـ
" العمـ األحمر"ومف الميـ لدي دراسة حركة الثورة العالمية أف نتذكر أف 

 .كاف رمزا لمثورة الفرنسية ولكؿ ثورة تمتيا حتى اآلف
واألكثر مف ذلؾ داللة، ىو أف لينتيف عندما قمب الحكومة الروسية بتمويؿ 

، 1917مف الصيارفة العالمييف وأسس الدكتاتورية الطاغية األولي عاـ 
كاف تصميمو لراية الدولة عمما أحمر في طرفو مطرقة ومنجؿ، وتعمو ذلؾ 

 .كمو نجمو ييوذا
  

مبراطورية الماؿ الييودية  :روتشمد وا 
، اسمو آمشؿ ماير 1743كاف آلمشؿ موسى باور ابف مف مواليد عاـ 

 عندما كاف ابنو في الحادية عشرة مف 1754توفي األب عاـ .. باور
 .وكاف والده قد دربو عمي كؿ ما يتعمؽ بأمور مينة الصياغة والربا.. عمره
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ولـ تمض فترة طويمة حتى .. بدأ االبف حياتو ككاتب في مصرؼ أوبنيايمر
برىف عف حذاقة وموىبة في شؤوف الصيارفة، مما حدا بأصحاب المصرؼ 

ثـ لـ يمبث أف عاد .. إلى أف يكافئوه، بإدخالو شريكا جزئيا في المصرؼ
وكاف الدرع .. إلي فرانكفورت ليتسمـ ويدير المؤسسة التي خّمفيا أبوه

ولمعرفتو بالداللة السرية .. األحمر ال يزاؿ معمقا بأبية وفخر فوؽ الباب
ومعني .. ليذا الدرع، قرر آمشؿ مايروباور أف يتخذ اسما جديدا لعائمتو

وىكذا انبثقت .. Roth Schildالدرع األحمر باأللماني روت شيمد 
 .إلي الوجود عائمة روتشيمد

، وكاف لو خمسة مف األوالد دربيـ 1812عاـ  (آمشؿ ماير باور)توفي 
وكاف أقدر ىؤالء األبناء .. تدريبا دقيقا ليصبحوا مف جيابذة الماؿ والذىب
حتى إنو أوفد إلي إنكمترا .. ناثاف، الذي أظير مقدرة خارقة في شؤوف الماؿ

وىو في عامو الواحد والعشريف، بيدؼ السيطرة عمي مقدرات إنكمترا 
 جنيو، 20.000وقد تمقي ناثاف روتشيمد لدي سفره مبمغ .. االقتصادية

 جنيو خالؿ 60.000فاستطاع إثبات مقدرتو المالية بتحويميا إلي 
 .سنوات ثالث فقط

 كاف ماير روتشيمد ال يزاؿ في الثالثة والثالثيف مف 1773وفي عاـ 
وقد دعا لمالقاتو في فرانكفورت اثني عشر رجال مف كبار األغنياء، .. عمره

إلقناعيـ بتجميع ثرواتيـ وتأسيس مجموعة واحدة، ليكوف بإمكانيـ أف 
 .يمولوا الحركة الثورية العالمية
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وكشؼ ليـ روتشيمد كيؼ تـ تنظيـ الثورة اإلنكميزية، وبّيف ليـ األخطاء 
ولـ تتـ تصفية .. وكانت الثورة بطيئة جدا وأخذت وقتا طويال.. التي ارتكبت

 .الرجعييف بالسرعة والقسوة الكافيتيف
ويعتمد المخطط الخاص بفرنسا، عمي المناورة بثرواتيـ الضخمة المتحدة، 

مما سيؤدي إلي خمؽ ظروؼ اقتصادية مشبعة بالقمؽ، بحيث تنقشى 
البطالة بصورة شاممة بيف جماىير الشعب الفرنسي، فتدفعيا إلي حالة 
قريبة مف المجاعة، فتنصب مسؤولية االنييار االقتصادي عمي عاتؽ 

الممؾ والبالط والنبالء والكنيسة والصناعييف وأرباب العمؿ، ويندس 
المحرضوف والدعاة المأجوروف بيف صفوؼ الشعب، ليشيعوا مشاعر الحقد 

والبغضاء، ويطالبوا باالنتقاـ مف الطبقات الحاكمة، التي يشّيروف بيا 
بالفضائح الجنسية، كما يمصقوف بيا كؿ أنواع االتيامات الحقيقية 

 .والباطمة
وفيما يمي نسخة ممخصة لخطة العمؿ ىذه تبيف طبيعة المؤامرة التي 

رسميا ىؤالء آنئذ لمسيطرة عمي الثروات والموارد الطبيعية واليد العاممة في 
 :(الحظ أّف الكالـ التالي ىو بروتوكوالت حكماء صييوف)العالـ 

بما أف أكثرية الناس تميؿ : بدأ روتشيمد كالمو بشرح أبعاد الخطة قائال. 1
إلي الشر أكثر مف ميميا إلي الخير، فإف الوسيمة المثمي لمحصوؿ عمي 
أطيب النتائج في الحكـ ىي استعماؿ العنؼ واإلرىاب، وليس استعماؿ 

فالقانوف بحسب رأيو ليس إال القوة .. المناقشات العممية اليادئة
قوانيف الطبيعة "وتوصؿ إلي االستنتاج المنطقي الذي يقوؿ إف .. المقنعة

 ".تقضي بأف الحؽ ىو القوة
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ثـ أكد روتشيمد أف الحرية السياسية ليست إال فكرة مجردة ولف تكوف . 2
ويستنتج مف ذلؾ أف كؿ ما يقتضيو الوصوؿ إلي .. حقيقة واقعة

السمطاف السياسّي، ىو أف يبشر شخص ما أو ىيئة ما بالتحرر 
السياسي بيف الجماىير، حتى إذا آمنت ىذه الجماىير بتمؾ الفكرة 

المجردة، قبمت أف تتنازؿ عف بعض امتيازاتيا وحقوقيا دفاعا عف تمؾ 
 .ويستطيع المتآمروف آف يستولوا عمي ىذه االمتيازات والحقوؽ.. الفكرة

وأكد روتشيمد بعد ذلؾ أف سمطة الذىب قد تمكنت مف انتزاع مقاليد . 3
وذكر مستمعيو بأف الديف كاف ىو المسيطر .. الحكـ مف الحكاـ األحرار
ثـ لما استعيض عف الديف بالحرية، أضحي .. عمي المجتمع ذات يـو

ودفعو ذلؾ إلي .. الناس ال يعرفوف كيؼ يستعمموف ىذه الحرية باعتداؿ
االستنتاج أف بإمكاف المتآمريف أف يستعمموا فكرة الحرية إلثارة النزاعات 

وأضاؼ أنو لف يكوف ميما بالنسبة .. الطبقية داخؿ المجتمع الواحد
لنجاح مخططنا عمي اإلطالؽ أف يتـ تدمير الحكومة القائمة مف الداخؿ 

رأس "أو مف الخارج، ألف المنتصر كائنا مف كاف سوؼ يحتاج إلي 
 .وىو بكاممو بأيدينا نحف" الماؿ

وأعمف روتشيمد بعد ذلؾ أف الوصوؿ إلي اليدؼ يبرر استعماؿ أية . 4
وسيمة كانت، ألف الحاكـ الذي يحكـ بموجب القواعد الخمقية ليس 
بالسياسي الماىر في المناورات ألنو يمتـز بالحؽ والشرائع وال يقبؿ 
بالكذب عمي الجماىير، وىكذا يكوف وضعو ضعيفا ومعرضا دائما 

يجب عمي الذيف يرغبوف في الحكـ أف يمجئوا : " ثـ أضاؼ قائال. لميزات
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إلي الدسائس والخداع والتمفيؽ ألف االجتماعية الكبرى كالصدؽ 
 ".واالستقامة ما ىي إال عيوب كبري في السياسة

سأختصر ىذا الجزء، حيث يمكنؾ قراءة مختصر ................ 
 .البروتوكوالت في المقاؿ الخاص بيا

*** 

 بحوزة البروفيسور 1901أنا عمي اقتناع بأف الوثائؽ التي وقعت عاـ 
عاـ " الخطر الييودي"نيموس الروسي، والتي نشرىا في كتاب تحت عنواف 

..  في روسيا، لـ تكف إال نسخة موسعة عف المؤامرة األصمية1905
ولكف .. ويبدو مف مقارنة النصوص أف القسـ األوؿ مطابؽ لما أوردت

ىناؾ بعض المعمومات اإلضافية التي تكشؼ كيؼ أف المتآمريف استعمموا 
.. الداروينية والماركسية، وحتى المبادئ التي قامت عمييا فمسفة نيتشو

، تكشؼ كيؼ أف 1901واألىـ مف ذلؾ كمو أف تمؾ الوثائؽ المكتشفة عاـ 
وىنا يجدر بنا أف نذكر .. الصييونية ستستعمؿ كسالح جديد في المؤامرة

 .1897أف الصييونية لـ تولد إال عاـ 
إلي اإلنكميزية السيد فكتور مارسدف، " الخطر الييودي"وقد ترجـ كتاب 

بروتوكوالت "وطبعتو شركة مطبوعات بريتونز في لندف بإنكمترا تحت عنواف 
 .1921عاـ " حكماء صييوف

*** 

ما ىو البرىاف عمي صحة انعقاد تمؾ : وقد يدور في الذىف السؤاؿ التالي
ذا تأكدنا مف انعقاد ىذه االجتماعات، فكيؼ نثبت .. االجتماعات السرية؟ وا 

 أف مثؿ ىذه المواضيع بحثت خالليا؟
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إف العناية اإلليية ىي التي تولت .. والجواب عمي ذلؾ في منتيى البساطة
 .كشؼ تمؾ الخطة الشيطانية

 كاف أحد الفرساف يغّز السير بجواده بيف فرانكفورت وباريس، 1785عاـ 
حامال معمومات مفصمة حوؿ الحركة الثورية العالمية عامًة، وتعميمات 

كانت تمؾ التعميمات صادرة عف النورانييف .. خاصة حوؿ الثورة الفرنسية
الييود في ألمانيا، وموجية إلي السيد األعظـ لماسوني الشرؽ األكبر في 

وكانت محافؿ الشرؽ األكبر الماسونية في فرنسا قد تحولت إلي .. فرنسا
شبكات سرية تعد لمثورة وأعماؿ العنؼ، عمي يد الدوؽ دورلياف السيد 

 .األعظـ لماسوني فرنسا
.. أصيب ذلؾ الفارس بصاعقة في طريقو عبر منطقة راتيسبوف قضت عميو
ووقعت الوثائؽ التي يحمميا بحوزة رجاؿ الشرطة، الذيف سمموىا بدورىـ 

وىكذا نري في حاؿ دراستنا لتطور .. إلي السمطات المحمية في بافاريا
األحداث، االرتباط القائـ بيف دار روتشيمد والييود النورانييف في فرانكفورت، 

والنورانييف المتسمميف داخؿ الماسونية الفرنسية الحرة، والذيف أسسوا 
 .محافميـ الخاصة المعروفة بمحافؿ الشرؽ األكبر

   

 :تخطيط الثورة
 .بدأ العمالء النورانيوف باالحتكاؾ بالمركيز ميرابو

كاف ميرابو ينتمي إلي طبقة النبالء، ويتمتع بنفوذ كبير في أوساط البالط 
كما كاف صديقا حميما لمدوؽ الذي اختير ليكوف الواجية الظاىرة .. الممكي
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واألىـ مف ذلؾ كمو، كاف المركيز ميرابو مجردا مف .. لمثورة الفرنسية
األخالؽ، وكانت حياتو مميئة بالفواحش، مما أدي إلي وقوعو في الديوف 

 .الباىظة
كاف مف السيؿ إذف عمي كبار المرابيف، جعؿ عمالئيـ يتصموف بمبرابو، 

وتحت ستار الصداقة واإلعجاب بالمواىب .. الخطيب الفرنسي الشيير
الخطابية، كاف ىؤالء العمالء يعرضوف عمي ميرابو مساعداتيـ المالية 

ولكف ما كانوا يقوموف بو في الواقع، ىو .. إلنقاذه مف مصاعبو المادية
وىكذا .. تدبير انغماسو في ىوة الرذيمة واإلباحية إلي أخفض درجاتيا

انتيي بو األمر إلي أف أصبح مدينا ليـ بمبالغ طائمة، جعمتو تحت رحمتيـ 
وفي اجتماع عقد لتوثيؽ ديونو تـ تعريؼ ميرابو بالييودي .. وطوع إرادتيـ

الكبير موسى مندلوىف، الذي وضعو تحت رعايتو، وتولي تعريفو في الوقت 
المناسب، بامرأة حسناء اشتيرت بجماليا وسحرىا، كما اشتيرت بتجردىا 

 .مف أي وازع أخالقي
ولكف ىذا لـ .. كانت ىذه الييودية الحسناء متزوجة مف رجؿ يدعي ىيرز

ولـ تمض فترة طويمة حتى أصبحت .. يزد ميرابو إال ولعا بيا ورغبو فييا
وىكذا أصبح !.. تقضي مع ميرابو مف الوقت أكثر مما تقضي مع زوجيا

ميرابو بال حوؿ وال قوة، مربوطا بالديوف الباىظة ومفتونا بسحر السيدة 
 .ىيرز مف جية أخري

ولكف العمالء، كما يفعؿ الصيادوف الميرة، !.. وىكذا أبتمع الطعـ و الصنارة
 .لـ يضيقوا عميو الخناؽ بادئ األمر
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وكاف عميو أف يقسـ أغمظ .. كانت الخطوة التالية إدخالو إلي النورانية
.. األيماف لممحافظة عمي السرية والطاعة تحت طائمة التيديد بالقتؿ

والخطوة التي تمت ذلؾ ىي زجو بمواقؼ معينة، أخذت بعد مدة طريقيا إلي 
وقد سمي ىذا األسموب الذي يؤدي إلي تحطيـ .. الشيوع بصورة غامضة

الفضيحة أو التمطيخ أو "الصورة المعنوية واالجتماعية لشخص ما فيما بعد 
وكانت النتيجة المباشرة ليذه الفضائح وحممة التشيير، أف ".. التشيير

وأدت إلي امتالء ميرابو .. تنكر لميرابو زمالؤه وأقرانو مف طبقتو االجتماعية
بمشاعر الحقد، التي تحولت إلي رغبة في االنتقاـ، وتفجرت باعتناقو 

 . مبادئ القضية الثورية

قناعو بأف يقـو  لقد كانت ميمة ميرابو العمؿ عمي إغراء الدوؽ دورلياف، وا 
وكاف االتفاؽ الضمنّي قد تـ عمي أف ينّصب .. بدور القائد لمثورة الفرنسية

وقد حرص .. الدوؽ دورلياف نفسو عمي العرش بعد الممؾ كحاكـ ديمقراطي
مخططوا مؤامرة الثورة الفرنسية عمي أف يتجنبوا إعالـ أّي مف ميرابو 
.. والدوؽ دورلياف أنيـ ينووف إعداـ الممؾ والممكة واأللوؼ مف النبالء

وأقنعوىما بأف ىدؼ الثورة ليس إال تطيير السياسة والديف مف الخرافات 
 .والطغياف

وعيد إلي آدـ وايزىاوبت بميمة تنسيؽ الطقوس والشعائر النورانية 
كاف وايزىاوبت يعيش في .. الستعماليا في محافؿ الشرؽ األكبر الماسونية

ولقد قاـ ميرابو بتعريؼ الدوؽ دورلياف وصديقو تاليراف إلي .. فرانكفورت
وايزىاوبت، الذي تولي بدوره ميمة تعريفيما بأسرار محافؿ الشرؽ األكبر 

وشرع الدوؽ دورلياف بإدخاؿ طقوس الماسونية الجديدة ػ .. الماسونية
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ولـ يأت العاـ .. ماسونية الشرؽ األكبر ػ إلي الماسونية الفرنسية الحرة
 حتى كاف ىناؾ أكثر مف ألفي محفؿ في فرنسا تابعة لماسونية 1789

وىكذا تمكنت .. الشرؽ األكبر، تضـ تشعباتيا أكثر مف مئة آلؼ عضو
النورانية الييودية بإشراؼ موسى مندلسوىف، مف النفاذ إلي قمب الماسونية 

 .األوروبية الحرة، عمي يد آدـ وايزىاوبت
وقاـ النورانيوف الييود بعد ذلؾ، بتشكيؿ لجاف ثورية سرية داخؿ المحافؿ 

وىكذا تأسست القاعدة الصمبة لمحركة الثورية في فرنسا، في .. الماسونية
 .التشكيالت السرية التابعة لممحافؿ

بعد أف نجح ميرابو بميمتو، أخذ يدفع صديقو لالنزالؽ في الرذيمة 
والفجور، حتى ىوي إلي نفس الدرؾ الذي كاف ىو قد وصؿ إليو مف قبؿ، 

ولـ تمض أربع سنيف، حتى ناء كاىؿ الدوؽ .. وقاده إلي العزلة االجتماعية
دورلياف بالديوف الباىظة، بحيث لـ ير مفرا مف االقتناع بالمجوء إلي طريقة 

خطرة، ىي االشتراؾ في عمميات التيريب والتجارة المحرمة حتى يسترد 
إال إف مغامراتو كانت دائما تبوء بالفشؿ ويفتضح أمرىا .. بعض خسارتو

 .بطريقة غامضة، مما زاد موقفو سوءا وحممو خسائر أفدح
وحينئذ ..  ليره فرنسية800.000 بمغت ديونو مبمغ 1780وفي عاـ 

تقدـ المرابوف ثانية، وشرعوا يقدموف لو النصائح المتعمقة بأعمالو المالية، 
وحبكوا دسائسيـ حولو، واستخدموا ميارتيـ .. ويمدونو بالمعونة النقدية

في المناورة، حتى وصمت أوضاعو إلي درجة مف السوء، لـ يجد معيا بدا 
مف رىف جميع أمالكو وأراضيو وقصوره، بما فييا القصر الممكي المخصص 

ثـ وّقع الدوؽ دورلياف عقدا بإذف لدائنيو .. لو، كضماف لمديوف التي بذمتو
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الييود، بإدارة كؿ ما يخصو مف أرض وممتمكات، حتى يؤمنوا لو مبمغا 
 .يكفي لسداد ديونو، ويعطوه دخال مناسبا ثابتا يمّكنو مف العيش

.. لـ يكف الدوؽ دورلياف يوما بالرجؿ األلمعي فيما يختص بالقضايا المالية
وكاف أغمب الظف لدية وىو يوقع العقد مع الصيارفة الييود، أف االتفاؽ 

فقد تعيد المرابوف بإدارة ممتمكاتو وتحويؿ عجزه المالي إلي .. صفقة سميمة
ال ريب في أف الدوؽ لـ يكف يشؾ .. وىؿ كاف يريد أكثر مف ذلؾ؟.. نجاح

.. أبدا في أنو بتوقيعو ذلؾ العقد، باع نفسو جسدا وروحا إلي الشيطاف
 .ولكنو فعؿ ذلؾ وأصبح بيف أيدي العمالء بكّمّيتو

وعينت القوي الخفية ييوديا مف أصؿ إسبانّي، لإلشراؼ عمي أمالؾ الدوؽ 
وكاف اسـ ىذا المشرؼ ".. الباليو روياؿ"دورلياف وعمي قصره الممكّي 

وكاف شودرلوس معروفا بكتابو .. الييودي شودرلوس دي ال كموس
وكاف يدافع عمنا .. ، وغيره مف الكتب الجنسية الفاضحة"العالقات الخطرة"

عف فسقو المتمادي، بأنو إنما يدرس سياسة الحب مف كؿ جوانبو ألنو 
 !!مغـر بالسياسة

وقد حوؿ قصر الدوؽ الذي عيد بو إليو، إلي أضخـ وأشير دار لمتيتؾ 
ليصبح المركز الذي تصمـ وتنفذ فيو، .. عرفيا العالـ حتى ذلؾ الوقت

تفاصيؿ الحممة اليادفة إلي تحطيـ المعتقدات الدينية واألخالؽ العامة في 
أفضؿ الثورييف : "وكاف كؿ ىذا يتـ عمي أساس المبدأ الحاخامي.. فرنسا

 "!شاب مجرد مف األخالؽ

ولـ يكف شودرلوس دي الكموس وحيدا في ميمتو، بؿ كاف لو شريؾ 
وقد حوؿ .. ييودي أيضا اسمو كاغميوسترو بجوزيؼ بالسامو مف باليرمو
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ىذا أحد منازؿ الدوؽ إلي مركز لمطباعة، أخذ يصدر منو المنشورات 
كما قاـ بتنظيـ لجنو اإلعالمييف الثورييف المحّرضيف، .. واإلعالنات الثورية

الذي كانت ميمتيـ نشر األدب الثوري، وتنظيـ الحفالت الموسيقية، 
كاف اليدؼ مف كؿ ذلؾ .. والمسرحيات واالجتماعات الخطابية لممناقشة
كما قاـ بالسامو بتنظيـ .. إثارة المشاعر لدي الجماىير والتمييد لمثورة

حمقة مف الجواسيس والعيوف، لكي ينقموا معمومات الفضائح ألسيادىـ مف 
رجاؿ القوي الخفية، لكي يقوموا باستغالليا في قضايا التشيير 

وكاف الرجاؿ والنساء الذيف يقعوف في .. بالشخصيات االجتماعية المرموقة
شباؾ ال كاوس وبالسامو، ال يمبثوف أف يصبحوا فريسة لالبتزاز، حتى 

 .يصبحوا أداه طيعة ينفذوف ما يؤمروف بو
 .وىكذا تحولت ممتمكات الدوؽ دورلياف إلي مركز لتدبير الثورة

وتغمغمت الخاليا في قاعات االجتماعات والمسارح والمعارض الفنية 
والنوادي الرياضية، فتحّولت إلي قاعات لممغامرة ومنازؿ لمدعارة وحانات 

وكاف زعماء الثورة الفرنسية المنتظروف .. لتعاطي الخمور والمخدرات
محاطيف بيذا الجو الموبوء، حيث تتعطؿ ضمائرىـ، ثـ يقضي عمييا إلي 

 .األبد بتشجيعيـ عمي االنغماس في أعماؿ الشر والرذيمة
، في معرض حديثو عف قصر الباليو "أمير الدـ"وكتب سكادر في كتابو 

لقد كاف ىذا القصر يشغؿ رجاؿ الشرطة، أكثر مما تشغميـ بقية : "دوياؿ
 ".المناطؽ في باريس كميا مجتمعة

*** 
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أرسمت شقيقة الممكة انطوانيت إلييا عددا مف الرسائؿ الشخصية، تنبييا 
فييا بوجود مخطط المؤامرة، واضطالع أصحاب المصارؼ العالمييف فييا، 

ولكف ماري .. والدور الذي ستمعبو محافؿ الماسونية الحرة الفرنسية فييا
.. ، لـ تستطع أف تصدؽ ىذه األشياء المخيفة(1793 ػ 1755)انطونيت 

وجوابا عمي تحذير أختيا بأف النورانييف في فرنسا يعمموف تحت ستار 
الماسونية الخيرية لتدمير الدولة والكنيسة، أرسمت ماري انطوانيت إلي 

إف قمقؾ مبالغ فيو بشأف الماسونية، فيي ىنا أقؿ أىمية : "أختيا تقوؿ
 ".منيا في أي مكاف آخر في أوروبا

ولقد بيف التاريخ مدي الخطأ الذي وقعت فيو ماري انطوانيت، فيي برفضيا 
المستمر أف تعير االىتماـ لتحذيرات أختيا، أودت بنفسيا وبزوجيا إلي 

 .المقصمة
ويعتقد معظـ دارسي التاريخ، أف الممكة ماري انطوانيت كانت امرأة لعوبا 
انسافت وراء تيار المرح والممذات الذي كاف يسود البالط الفرنسي، كما 

يتحدثوف عف قضايا غرامية كثيرة ومثيرة ينسبونيا إلييا كحقيقة واقعة، مثؿ 
والواقع ىو أف .. خيانتيا لزوجيا مع أصدقائو وحياتيا الخميعة المتيورة

صورة ماري انطوانيت تمؾ، لـ تكف إال الصورة التي قاـ برسميا بالسامو 
وساعدىـ .. وزمالؤه، في نطاؽ حممو التشيير الواسعة التي شنوىا عمييا

ترسيخ ىذه الصورة في عقوؿ الجماىير، عمي جعؿ الشعب يطالب برأسيا 
ولقد برىف المؤرخوف أف الروايات المروية عف ماري أنطوانيت .. بعد الثورة

ويؤكد لنا ىذه الحقيقة الصبر الشديد الذي .. ليست إال أكاذيب وتمفيقات
قابمت بو مكائد أعدائيا، واألنفة التي واجيت بيا مصيرىا، والشجاعة التي 
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وىذه الصفات ال يمكف أف تكوف ال امرأة .. تحمت بيا عند تقديميا لممفصمة
 .خميعة ماجنة

ولإلمعاف في تمطيخ سمعو الممكة، ابتكر وايزىاوبت ومندلسوىف قضية عقد 
 :وىذه القضية تتمخص كما يمي.. الجوىر

في ذلؾ الوقت كانت الخزينة الفرنسية في أسوأ حاالتيا، وكانت الحكومة 
في ذلؾ .. الفرنسية تستجدي بارونات الماؿ ليمدوىا بالمزيد مف القروض

الوقت اتجو عميؿ سري مف عمالء رؤوس المؤامرة إلي جوىرّي البالط، 
حامال إليو طمبا مزعوما باسـ الممكة لصنع عقد مف الجواىر الثمينة شبيو 

فقاـ الصائغ .. بالعقود األسطورية، إذ بمغ ثمنو ربع مميوف ليرة فرنسية
بصنع ىذا العقد وقدمو إلي الممكة لتحكـ عميو، ولكنيا رفضت العقد بصورة 

بيد أف األقاصيص .. قاطعة، كما نفت عمميا بأية رسالة منيا بيذا الصدد
عف ىذا العقد الخيالّي، كانت قد شاعت في كؿ مكاف كما شاء ليا 

ودارت آلو الدعاية التي يشرؼ عمييا بالسامو، فمـ تمبث .. المخططوف
ماري أنطوانيت أف غرقت في طوفاف مف االنتقادات، وتعرضت شخصيتيا 

وعندما وصمت الحممة إلي ىذه .. لمتمطيخ، وسقطت سمعتيا في األوحاؿ
الذروة، ضرب بالسامو ضربتو الرئيسية، فدارت مطابعو لتطبع اآلالؼ تمو 
اآلالؼ مف المنشورات التي تندد بالممكة، زاعمة أف عشيقا سريا ليا ىو 

 !الذي أىداىا ىذا العقد إعجابا بمفاتنيا
عمي أف األمور لـ تقؼ عند ىذا الحد، بؿ ابتكر مخططو التشيير فكرة 

فقد كتبوا رسالة إلي .. أكثر خبثا وشيطانية مف األولي لتمطيخ سمعو الممكة
وفي الرسالة طمب .. الكارديناؿ برنس دي روىاف، تحمؿ توقيعا مزيفا لمممكة
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مف الكارديناؿ موافاة الممكة في قصر البالية روياؿ في منتصؼ الميؿ، 
وعيد المتآمروف إلي إحدى غانيات ىذا القصر .. لمتباحث بشأف العقد

وكاف أف وصمت القضية إلي .. بالتنكر بزي الممكة ومقابمة الكارديناؿ ليال
الصحؼ والمنشورات، وانتشرت األىازيج الجنسية الرخيصة، التي تتناوؿ 

 .اثنتيف مف كبار شخصيات الدولة والكنيسة
ويسجؿ التاريخ أف عقد الجوىر ػ بعد أف أدي ميمتو الشريرة في فرنسا ػ 

ويقاؿ إف معظـ ىذه حباتو محفوظة بشكميا األصمي لدي .. نقؿ إلي إنكمترا
 .ييودي يدعي إلياسوف

وىناؾ برىاف قاطع آخر عمي ارتباط المرابيف الييود في إنكمترا بالمؤامرات 
وقد نبشت ىذا البرىاف الميدي .. التي أدت إلي القياـ الثورة الفرنسية

وقد تـ ليا ذلؾ خالؿ ".. الكينوت الشيطاني"كوينزبورو مؤلفة كتاب 
، كتبيا "العداء لمسامية"أبحاثيا، عندما عثرت عمي مطبوعة قديمة اسميا 

واستنتجت الميدي كوينزبورو مف ..  الييودّي برتار الزار1849عاـ 
المعمومات الواردة في الكتاب، أف بنياميف جولد شميد وأخوه إبراىاـ 

وشريكيما موسى ميكانا وابف أخيو السير موسى مونتيفيور ػ وىؤالء جميعا 
كانوا مف المتموليف الييود في إنكمترا ػ كانوا مرتبطيف بإخوانيـ الييود في 

وقد وجدت براىيف .. أوروبا وعامميف معيـ عمي إشعاؿ الثورة الفرنسية
أخري أيضا، أثبتت عالقة دانييؿ أيتشيع مف برليف وصيره دافيد فزيدالندر 

وىكذا ينكشؼ لنا القناع .. وىيرز غريبير مف األلزاس، بروتشيمد وبالمؤامرة
عف األشخاص الذيف كانوا يشكموف في ذلؾ الوقت القوة الخفية وراء 

 .الحركة الثورية العالمية
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*** 

نو مف األىمية بمكاف دراسة الوسائؿ التي استعمميا ىؤالء المرابوف  وا 
إليقاع الحكومة بعجز مالي، ألف الوسائؿ ذاتيا استعممت فيما بعد في 

 .أميركا وروسيا وأسبانيا والبمداف األخرى
ويعطي الكاتب البريطاني السير والترسكوت في المجمد الثاني مف مؤلفة 

، صورة واضحة عف النقالت األولية في لعبة الثورة "حياة نابميوف"
لقد عامؿ ىؤالء الممولوف : "ويمّخص سكوت الوضع آنذاؾ قائال.. الفرنسية

فيـ .. الحكومة الفرنسية كما يعامؿ المرابوف المسرؼ المتالؼ المفمس
سرافو بيد، ليعتصروا باليد األخرى بقايا  يقرضونو األمواؿ الالزمة لبذخو وا 

وىكذا تتالت سمسمة .. الثروات التي تذىب لسداد الفوائد غير المعقولة
طويمة مف قروض ىؤالء المرابيف اليدامة، تعقبيا حقوؽ وامتيازات مختمفة 

وبذلؾ أصاب االرتباؾ مالية الدولة .. حصموا عمييا كضمانات لوفاء ديونيـ
 ".الفرنسية

بعد أف بمغت أوضاع الحكومة الفرنسية درجة كبيرة مف السوء وجدت 
نفسيا مجبرة عمي طمب قروض جديدة لتمويؿ مشاريعيا الحربية التي جرىا 

وتمطؼ المرابوف وعرضوا عمي الحكومة الفرنسية .. إلييا جماعة المؤامرة
، شرط أف يتولوا ىـ كتابة عقد اتفاقية القرض وكانت .. تقديـ القرض الالـز

الشروط التي قدموىا في الظاىر لينة ومتسامحة، ولكنيـ تمكنوا مف إدخاؿ 
 إلي Neckerالثعباف إلي داخؿ الغرفة، أي إدخاؿ مندوبيـ السيد نيكر 

الحكومة الفرنسية، الذي طمب الممولوف أف يعيف وزيرا أعمي لمشؤوف 
وادعي الممولوف الييود أف نيكر .. المالية لدي المجمس االستشاري لمممؾ
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ولكّف .. سيتمكف مف انتشاؿ فرنسا مف مصاعبيا المالية في وقت ال يذكر
ما حدث في السنوات األربع التالية، ىو أف نيكر أسيـ في توريط الحكومة 
الفرنسية مع المموليف الييود بأسوأ شكؿ، حتى إف قيمة القرض الوطني 

 . مميونا مف الجنييات اإلسترلينية170بمغت 
ىذا شبيو بالفترة التي سبقت احتالؿ االنجميز لمصر، بؿ : ممحوظة))

 ((!!!وشبيو بما يفعمو البنؾ الدولّي اآلف بدولنا
" حرب دوف اسـ"رامزي ىذا الوضع وصفا دقيقا في كتابة . يصؼ الكابتف أ

عندما تشتد قبضة .. الثورة ىي ضربة موجية إلي جسـ مشموؿ: "فيقوؿ
الديوف، يسيطر الدائنوف عمي مختمؼ مرافؽ اإلعالـ والنشاطات السياسية، 

وىكذا يصبح المسرح معدا لضربة .. مع تشديد القبضة عمي الصناعة
تتولى اليد اليمني ػ التي ىي يد التمويؿ ػ بث الشمؿ في الجسـ، .. الثورة

بينما تمسؾ اليد اليسرى ػ التي ىي يد الثورة ػ بالخنجر وتيوي عمي 
ويتولى الفساد الخمقي تسييؿ العممية وتمييد .. الضحية بالضربة القاضية

 ".الطريؽ ليا

وبينما كانت منشورات اإلساءة الدعائية تستنزؿ المعنات عمي رؤوس رجاؿ 
الكنيسة والدولة، كاف عمالء المؤامرة ينظموف ويدّربوف األشخاص الذيف 

وكاف بيف .. تقرر جعميـ زعماء حكـ اإلرىاب الذي سيتمو انييار الممكية
وكاف الرجاؿ المنتقوف لميجـو .. ىؤالء الزعماء روبسبير ودانتوف ومارا

طالؽ سراح السجناء والمعتوىيف يمتقوف في دير اليعاقبة .. عمي الباستيؿ وا 
ىكذا رسمت تفاصيؿ الخطط الدموية بيف جدراف ذلؾ المبني المقدس، 

وىناؾ وضعت القوائـ بأسماء الرجعييف مف النبالء وأنصار الممؾ الذيف 
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وتقرر أف ينطمؽ المجرموف والمجانيف الذيف أطمؽ .. تجب تصفينيـ
سراحيـ فُيعمموف الذبح والتقتيؿ واالغتصاب العمني بيف جماىير الشعب، 
في الوقت الذي تقـو فيو عناصر الخاليا السرية بإدارة مانويؿ، بتجميع 
الشخصيات السياسية الكبيرة ورؤوس اإلكميروس والضباط المعروفيف 

 .بوالئيـ لمممؾ
*** 

  

وطمبوا .. بعيد انفجار الثورة الفرنسية قاـ اليعاقبة باالستيالء عمي السمطة
وظف الدوؽ .. مف الدوؽ دورلياف أف يصوت عمي إعداـ ابف عمو الممؾ

أنو سيكوف الممؾ الدستوري عمي فرنسا، فصّوت عمي إعداـ ابف عمو، 
فترؾ بذلؾ القوي الخفية والمخطط الحقيقييف بعيديف عف كؿ لـو أو شؾ، 

بعد ذلؾ أمرت القوي .. وجعؿ مف شخصو ىدؼ كؿ لـو وشؾ محتمؿ
وفي .. بتصفيتو ىو أيضا، فركزت ضده كؿ طاقاتيا الدعائية والتشييرية

وبينما كاف يستقؿ !.. وقت قصير كاف الدوؽ في طريقو إلي المقصمة
العربة في الطرقات المكتظة، كاف يسمع بأذنيو صراخ الجماىير مف كؿ 

 !!الطبقات وىي تندد بفضائحو وتعبر عف بغضيا لو

وعندما تبيف ميرابو أنو لـ يكف إال وسيمة بيد القوي الخفية لتسميط انتقاميا 
وبالرغـ مف انحاللو الخمقي لـ يستطع ميرابو .. عمي الناس، شعر بالندـ

أف ييضـ مشاىد العنؼ البالغ وأعماؿ العدواف، التي كاف اليعاقبة 
يسمطونيا عمي كؿ أولئؾ الذيف يشير إلييـ السادة السريوف بأصابع 

وكاف ميرابو في الواقع يعارض إيذاء الممؾ، وكانت .. االنتقاـ والتعذيب
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خطتو الشخصية تيدؼ إلي تقميص دور الممؾ حتى يصبح مجرد واجية 
ولذلؾ فإنو .. لمحكـ، ويكوف ىو بنفسو المستشار الرئيسي لمممؾ الواجية

عندما تحقؽ مف أف ىدؼ سادتو ىو قتؿ لويس، أقدـ عمي تدبير محاولة 
التي كاف قادتيا ال يزالوف , لتيريبو مف باريس ونقمو إلي مقر قواتو

ولكف خطة ميرابو تسربت وعرؼ بيا اليعاقبة، .. مقيميف عمي الوالء لو
 !فأمروا بتصفيتو ىو أيضا

عمي أف األمر اختمؼ بالنسبة لو، ألف منظمات التشيير لـ يكف لدييا 
الوقت الكافي لحبؾ شبكة الفضائح واالتيامات حولو، فمجأ المنفذوف إلي 

وفي كتاب حوؿ .. تسميمو، بصورة بدت معيا الجريمة وكأنيا حادث انتحار
 :قضية الجوىر التي أشرنا إلييا سابقا جاءت المالحظة التالية

 "ولـ يكف لويس يجيؿ أف ميرابو مات مسموما"
*** 

.. كاف دانتوف وروبسبير مف الشياطيف المتجسدة خالؿ عيد اإلرىاب
وعدما أتـ روبسبير ودانتوف عمميما بخدمة أىداؼ النورانييف، جاء دورىما 

 .أيضا، فحيكت حوليما شبكة االتيامات والفضائح ثـ أرسال إلي المقصمة
*** 

أدرؾ السير والترسكوت ػ الكاتب البريطاني الكبير ػ الكثير مف الحقائؽ حوؿ 
ويستطيع أي شخص .. القوي الخفية التي كانت تقؼ وراء الثورة الفرنسية

أف يحّس أف المؤلؼ قد اكتشؼ الجذور " حياة نابميوف"يقرأ كتابة الضخـ 
 .الييودية لممؤامرة
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ويشير السير والتر إلي أف الشخصيات الرئيسية في الثورة كانت بمعظميا 
رجوما أجنبية، كما الحظ أف ىؤالء كانوا يستعمموف تعاير ييودية خاصة 

مدعيا  (ما نويؿ)كما يشير سكوت إلي تعييف ".. الحكماء"و" المدراء"مثؿ 
وينص السير والتر أف ىذا .. عاما لكوموف باريس بطريقة غامضة

الشخص كاف مسئوال عف انتقاؿ آالؼ الضحايا إلى سجوف باريس، وىـ 
بعينيـ الذيف قضوا نحبيـ في المجزرة الكبرى التي جرت خالؿ شير أيموؿ 

 مف أولئؾ السجناء في سجوف 8000، وذىب ضحيتيا 1792مف عاـ 
مجمس مقاطعة )كما الحظ السير والتر أف كوموف باريس .. باريس وحدىا

أصبح فيما بعد بيد اليعاقبة، الذيف كانوا يصرخوف طالبيف المزيد  (باريس
ويروي سكوت أف روبستر ودانتوف ومارا كانوا أعضاء في كنيس .. مف الدـ

عداميـ وكاف مانويؿ ىو الذي أشعؿ .. اليعاقبة، حتى وقت إتماـ ميماتيـ وا 
الشرارة في الحممة عمي الممؾ والممكة، التي انتيت باقتيادىما إلي 

وكاف يساعد مانويؿ في أعمالو شخص آخر اسمو دافيد، وىو .. المقصمة
وقد .. أحد األعضاء في لجنة األمف العاـ، وكاف يقـو بمحاكمة الضحايا

 .اشتير بمطالبتو الدائمة بالتقتيؿ وسفؾ الدماء
ويسجؿ السير والتر أف دافيد ىذا كاف يستيؿ أعمالو الدموية كؿ يـو بعبارة 

وكاف ىو نفسو الذي أدخؿ عبادة ".. فمنسفؾ اليـو المزيد مف الدماء"
الذي أحمتو الثورة الفرنسية فترة محؿ الديف المسيحي الذي )الكائف األعظـ 

وكانت الطقوس الوثنية الممارسة، نوعا مف التقميد !.. (صدر األمر بإلغائو
.. لمحركات والتمتمات أثناء احتفاالت الحاخاميف بتمقي الوحي مف الشيطاف

 .وقد حمت ىذه مكاف كؿ الطقوس المسيحية

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84 
 

حياة )وتجب اإلشارة ىنا، إلي أف مؤلؼ السير والتر سكوت الضخـ 
، الذي يحوي تسعو مجمدات، والذي يكشؼ عف الكثير مف (نابميوف

 !!الحقائؽ، قد اختفي ولـ يعد معروفا اليـو

حياة "بعنواف  (رينيو. ج)يجب التنويو أيضا بكتاب آخر بكتاب آخر ألفو 
يقوؿ في إحدى .. ، فيو يكتب وكأنو عمي اطالع ببعض األسرار"روبسبير

 نيساف 27بمغ حكـ اإلرىاب ذروتو القصوى في الفترة بيف : "فقرات الكتاب
ففي ذلؾ اليـو األخير خذؿ روبسبير، ولـ .. 1794 تموز مف العاـ 28و

يكف المسئوؿ عف حكـ اإلرىاب شخصا واحدا، كما أنو ال يمكف أبدا أف 
وكاف عدد األشخاص الذيف يتمتعوف .. يكوف روبسبير ذلؾ الشخص

: وفي موضع آخر يقوؿ رينيو".. بالنفوذ في ذلؾ الوقت ال يقؿ عف عشريف
يـو الثامف والعشريف مف تموز ألقي روبسبير خطابا طويال أماـ الجمعية "

.. العمومية، شف فيو ىجوما عنيفا عمي مف أسماىـ باإلرىابييف المتطرفيف
ولكف ىجومو ذلؾ تضمف عبارات غامضة، صيغت بصورة غير مباشرة، 

إنني ال أجرؤ : "وكانت الكممات التي تفوه بيا.. تحمؿ اتيامات غير محددة
كما أنني ال أستطيع تمزيؽ الحجاب .. عمي تسميتيـ ىنا وفي ىذا الوقت

غير أنني أستطيع أف أؤكد، أف .. الذي يغطي ىذا المغز منذ أجياؿ سحيقة
بيف مديري ىذه المؤامرة تابعيف لذلؾ المذىب القائـ عمي اإلفساد واإلسراؼ، 

وىما الوسيمتاف األكثر فعالية بيف جميع الوسائؿ التي اخترعيا الغرباء 
لتفسيخ الدولة، وأعني بيؤالء كينة اإللحاد الدنسيف ومبدأ الرذيمة الذي 

لو لـ يتفوه روبسبير بيذه الكممات : "ويضيؼ رينيو معمقا".. يعيشوف عميو
كاف روبسبير قد تمفظ في الواقع بأكثر مما .. لكاف مف الممكف أف ينتصر
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يجب، ولذلؾ فقد تمقي طمقة نارية في فكو، أخرستو بصورة عممية حتى 
 "!!اليـو التالي الذي سيؽ فيو المفصمة

 .وىكذا تـ القضاء عمي ماسوني آخر أتيح لو أف يعمـ أكثر مما يجب
بعد أف انتيي مخططو المؤامرة مف القضاء عمي جميع الضحايا الذيف تقرر 

.. التخمص منيـ في الثورة الفرنسية، بدأوا مرحمة جديدة مف التآمر العالمي
فأرسؿ أنسميـ ماير روتشيمد ابنو ناثاف ماير إلي إنكمترا، بميمة افتتاح فرع 

وكاف اليدؼ مف ذلؾ توثيؽ اتصاؿ المرابيف .. لمؤسسة روتشيمد في لندف
العالمييف الذيف يسيطروف عمي مصرؼ إنكمترا، والمييمنيف عمي كؿ مف 

بعد ذلؾ تمر قرار أصحاب .. مصرؼ فرنسا ومصرؼ ىولندا ومصرؼ ألمانيا
المصارؼ عمي استعماؿ نابميوف أداه لتنفيذ مشيئتيـ فقاموا بتدبير سمسمة 
الحروب النابميونية التي كاف ىدفيا اإلطاحة بعدد كبير آخر مف العروش 

 .األوروبية
  

 :سقوط نابميوف بونابرت
 إمبراطورا، 1804بعدما اجتاح نابميوف أوروبا بجيوشو، أعمف نفسو عاـ 

وعّيف أخاه جوزيؼ ممكا عمي نابولي، ولويس ممكا عمي ىولندا، وجيرـو 
 .ممكا عمي وستفاليا

وأما ناثاف روتشيمد، فدبر األمور بحيث جعؿ مف إخوتو األربعة مموؾ الماؿ 
 .في أوروبا، وأصبح ىؤالء بالتالي السمطة الخفية

وكانت سويسرا مركزا لقيادتيـ، وقرروا بالتالي جعؿ سويسرا حيادية، وعدـ 
 .زجيا بأي مف المنازعات ضمانا لسالمتيـ وسالمة أمواليـ
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وفي مقر قيادتيـ في جنيؼ بسويسرا أخذوا يحبكوف المؤامرات الخفية مف 
جديد، ودبروا األمور بحيث يستمروف في جني األرباح الفاحشة مف 
الحروب، التي كانوا يثيرونيا دوف أف ييميـ في شيء أمر أي مف 

وكانت وسيمتيـ إلي ذلؾ السيطرة .. الفريقيف المتحاربيف أو نتيجة الحرب
عمي مصانع السالح، وعمي صناعة السفف والمناجـ، والصناعات الكيماوية 

 .وصناعات األدوية، وأفراف الفوالذ الخ
ولكف كاف ىناؾ شيء واحد يضايؽ .. وىكذا جري كؿ شيء عمي ما يراـ

، حتى  جماعة المؤامرة، وىو أف نابميوف كاف يزداد صمفا وأنانية كؿ يـو
وىكذا وضع بنفسو حدا .. وصمت بو الحاؿ إلي تركيـ وفضحيـ عمنا

 .لمغامرتو
يسود االعتقاد بأف شتاء روسيا وبردىا القارص، ىما المذاف حوال حممة 
نابميوف ػ الظافرة في مطمعيا ػ إلي واحدة مف أكبر الفواجع العسكرية في 

أما الحقيقة فيي أف سبب اليزيمة كاف تخريب خطوط االتصاؿ، .. التاريخ
 .الذي منع وصوؿ اإلمدادات مف الذخائر والمؤف

أصبحت ىذه الخطة ػ التي اتبعتيا القوي الخفية لتحطيـ جيش نابميوف 
جباره عمي التنازؿ عف العرش ػ منذئذ منيجا تقميديا لمقوة الخفية وراء  وا 

وىذه الخطة في غاية البساطة، فيي تقـو عمي وضع .. الثورات في العالـ
عمالئيـ السرييف في المراكز الرئيسية في ُشَعب الجيش المختمفة، مف 

وىكذا يستطيع قادة المؤامرة بث .. تجييز ومواصالت ونقؿ واستخبارات
االضطراب والفوضى، حتى في أكثر الجيوش قوة وتنظيما، وذلؾ عف طريؽ 

رساؿ  صدار أوامر متناقضة، وا  تخريب عمميات التجييز، وقطع األوامر وا 

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 
 

.. اإلمدادات لغير الموضع المطموب، وأعماؿ التجسس والتجسس المضاد
فالخاليا التي توضع في مثؿ تمؾ المواضع الحساسة تعادؿ عشرة آالؼ 

وىذه الوسائؿ عينيا التي اتبعت في إسقاط .. رجؿ في ساحة المعركة
نابميوف، اتبعت فيما بعد لتحطيـ جيوش روسيا القيصرية أماـ الجيوش 

 حيف قامت الثورة الروسية، وفي 1917، وكذلؾ عاـ 1904اليابانية عاـ 
وكاف تسمؿ الشيوعييف .. 1918أحداث التمرد في الجيش اإليطالي عاـ 

إلي المناصب الحساسة في ألمانيا ىو الذي دفع ضباط الجيش األلماني 
كما أف الوسائؿ عينيا استعممت .. 1918إلي طمب اليدنة فمنحوىا عاـ 

والخطط ذاتيا تـ .. 1936في تحطيـ فعالية الجيش األسباني عاـ 
استعماليا إلنزاؿ اليزيمة بجيوش ىتمر في روسيا، بعد حممتيا الظافرة 

 .ىناؾ في الحرب العالمية الثانية
وىكذا نجد أف التاريخ يعيد نفسو، ألف القوي التي تسيطر عمي مجريات 

ولكف األىـ مف كؿ ذلؾ، أف .. األمور تستعمؿ الطرؽ ذاتيا مرة بعد أخري
نذكر أف أحفاد أولئؾ الذيف تسببوا في سقوط نابميوف، ىـ الذيف تسببوا في 

فقد صدرت أوامر ..  وحتى اآلف1954دحر القوات الصينية الوطنية عاـ 
غامضة ذىبت بما قيمتو مالييف المالييف مف الدوالرات مف األسمحة إلي 
.. قعر المحيط اليندي، بدال مف أف تذىب إلي تشياف كياي تشؾ وأنصاره

وواقع األمر الذي جعؿ الحكومتيف األميركية والبريطانية تخوناف حمفاءنا 
الذيف يحاربوف الشيوعية في الصيف وفي كوريا، ىو أف أصحاب المصارؼ 
العالمييف كانوا يناوروف لبسط السيطرة الشيوعية عمي آسيا، فقاموا بخداع 
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السياسييف في ىذيف البمديف، لجعميما يتخمياف عف القوات المضادة 
 !لمشيوعية في المنطقة

*** 

 في باريس، 1814يسجؿ لنا التاريخ كيؼ تنازؿ نابميوف عف العرش عاـ 
حيث تـ نفيو إلي جزيرة إليا، وىربو مف ىناؾ ومحاولتو استرجاع سابؽ 
مجده، وكيؼ أنو ىذه المرة كاف يمعب ضد رجاؿ يسيطروف عمي لعبتيـ 

كاف ناثاف روتشيمد وحمقتو العالمية قد ساندوا ألمانيا إلنزاؿ .. تماما
وكانت خطتيـ ىي كسب المزيد مف الماؿ ميما كانت .. اليزيمة بنابميوف

.. وقبؿ وقوع معركة واترلو كاف ناثاف روتشيمد في باريس.. نتيجة الصراع
وكاف مقيما في قصر يطؿ مباشرة عمي القصر الذي يشغمو لويس الثامف 

وقد عمد مف ناحية ثانية إلي تنظيـ شبكة مف الجواسيس والعيوف .. عشر
تنقؿ إليو أوال بأوؿ أخبار معركة واترلو وشيكة الوقوع، عف طريؽ الحماـ 

ونظـ في الوقت نفسو شبكة أخري لنقؿ أخبار ممفقة عف المعركة .. الزاجؿ
ولما تأكد ناثاف مف تفوؽ ولنعنوف وظفر قواتو، أصدر أوامره .. إلي إنكمترا

إلي عمالئو بإرساؿ أنباء معكوسة إلي إنكمترا تؤكد انتصار نابميوف وىزيمة 
الحمامة "وىذه الواقعة ىي التي أوجدت التعبير الشائع .. الجيش اإلنكميزي
مف أيف جئت : "فإذا ما سأؿ أحد اإلنكميز صديقا لو".. ىي التي أخبرتني
 "!أوه، إف الحمامة ىي التي أخبرتني"، فسيجيبو صديقة "بيذه المعمومات؟

ولقد نقمت إلي الشعب .. أما حمائـ ناثاف روتشيمد فقد كانت تخبر األكاذيب
.. اإلنكميزي مف األكاذيب الكبيرة، ما جعؿ الذعر يعـ أوساط الجماىير

انيارت السوؽ المالية انييارا كبيرا، بحيث ىبط سعر الجنية اإلسترليني إلي 
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وكاف ناثاف .. شمف واحد، وانيارت أسعار الحاجيات بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ
.. قد استأجر سفينة صغيرة لتنقمو مف فرنسا إلي إنكمترا بمبمغ مائتي جنيو

ولدي وصولو قاـ ىو وشركاؤه بشراء كؿ ما يمكف شراؤه مف سندات وأسيـ 
ولما وصمت األخبار الحقيقية أخيرا عف انتصار ولنجتوف، .. وممتمكات

عادت األسعار إلي طبيعتيا، فجني المرابوف العالميوف أرباحا وثروات 
 .خيالية

وقررت مؤسسة روتشيمد ػ تعبيرا منيا عف الفرح بمناسبة المأثرة التي قاـ 
 18بيا ولتنوف في القضاء عمي نابميوف ػ إقراض الحكومة اإلنكميزية مبمغ 

وذلؾ، كما جاء ..  مالييف5مميوف دنية إسترليني، والحكومة الروسية مبمغ 
وعندما توفي ناثاف .. رسميا، لمقياـ بإصالح الخراب الذي سببتو الحرب

، كاف قد أّمف السيطرة عمي مصرؼ إنكمترا، وكاف 1836روتشيمد عاـ 
 مف الجنييات، 885.000.000القرض القومي اإلنكميزي قد وصؿ إلي 

 .1815بسبب المجزرة االقتصادية الكبرى التي نفذىا روتشيمد عاـ 
*** 

يكاد المرء ال يعثر عمي ماسوني أوروبي واحد بيف آالؼ الماسونييف يعمـ 
شيئا عف القصة الحقيقية لتسمؿ نوراني محافؿ الشرؽ األكبر إلي صفوؼ 

عمي أف السادة العظاـ لمماسونية الحرة في .. الماسونية األوروبية الحرة
إنكمترا أدركوا حقيقية األمر، وىذا ما دعاىـ إلي توجيو تنبيو إلي إخوانيـ 

الماسونييف يحذرونيـ فيو مف االتصاؿ أو االرتباط بأّي مف ماسوني 
كما أف البابا بيوس التاسع أدرؾ حقيقة أف النورانييف .. الشرؽ األكبر

الثورييف يتسمموف إلي صفوؼ الماسونية الحرة في أوروبا، مما جعمو يشف 
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حممو عمنية عمي الشيوعية والماسونية، ويحذر المسيحييف مف االنتساب 
ذا كاف يخامر البعض أي شؾ في حقيقة الدور الذي .. إلي الماسونية وا 

لعبتو الماسونية في الثورة الفرنسية، فسنثبت ىنا مناقشة جرت حوؿ ىذا 
بعد بضعة أسئمة .. 1904الموضوع في مجمس النواب الفرنسي عاـ 

استجوابيو تقدـ بيا المركيز روزانب حوؿ ما إذا كانت الماسونية الحرة ىي 
إننا متفقوف إذف بصورة كاممة عمي ىذه : "صانعو الثورة الفرنسية قاؿ

النقطة بالتحديد، وىي أف الماسونية كانت الصانع الوحيد لمثورة الفرنسية، 
وىذه التصفيات التي أسمعيا اآلف في المجمس، تبرىف عمي أف بعض 

 ". الموجوديف يعمموف بذلؾ مثمي تماما

وعندئذ نيض النائب جومؿ وىو أحد األعضاء المعروفيف لمحفؿ الشرؽ 
 ".نحف ال نعمـ ذلؾ فحسب، بؿ إننا نعمنو عمي المأل: "األكبر وقاؿ

 أقيمت حفمة عشاء كبري حضرىا العديد مف الشخصيات 1923وعاـ 
الميتمة بالسياسة الدولية، وكاف بينيـ مف لو عالقات بمنظمة عصبة 

وفي ىذه الحفمة اقترح رئيس محفؿ الشرؽ األكبر في فرنسا عمي .. األمـ
الحاضريف، أف يشربوا نخب الجميورية الفرنسية وليدة الماسونية الفرنسية 

 .الحرة، ونخب الجميورية العالمية التي ستولد مف الماسونية العالمية
يصاليـ  كاف المرابوف العالميوف في فرنسا قد تمكنوا مف دفع عمالئيـ وا 
إلي مناصب استشارية حساسة لمقادة السياسييف الذيف صمموا معاىدة 

 .فرساي المشؤومة
وكاف أعظـ نصر ليـ بعد ذلؾ، ىو تمكنيـ مف إيصاؿ مندوبيـ السيد 

وىكذا أصبح بإمكاف قادة .. 1924ىيريو إلي موقع النفوذ في فرنسا عاـ 
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محفؿ الشرؽ األكبر الماسوني في فرنسا، وضع مشاريعيـ وسياستيـ 
وسنورد .. الداخمية موضع التنفيذ خالؿ سنة، عمي يد حكومة السيد ىيريو

 وصاعدا، 1923ىنا مراجعة لبعض األحداث التاريخية، التي جرت منذ 
لمداللة عمي السيطرة نورانيي محافؿ الشرؽ األكبر عمي السياسة في 

 :فرنسا
 أصدرت محافؿ الشرؽ األكبر قرارا بإلغاء 1923في كانوف الثاني عاـ . 1

السفارة الفرنسية في الفاتيكاف، ونفذ البرلماف الفرنسي ىذا القرار في 
 .1924الرابع والعشريف مف تشريف األوؿ عاـ 

وقد أدلي ..  أيضا طالبت المحافؿ بتطبيؽ فكرة العممنة1932عاـ . 2
ىيريو ببياف وزاري تأييدا ليذه الفكرة في السابع عشر مف حزيراف 

1924. 
، طالبت محافؿ 1923في الحادي والثالثيف مف كانوف الثاني عاـ . 3

.. الشرؽ األكبر بمنح عفو عاـ عف كؿ المساجيف مف المجرميف والخونة
واستفاد العديد مف الزعماء الشيوعييف البارزيف مف ىذا القرار، وكاف 

،  الذي عرؼ فيما بعد كمنظـ لمكتائب التي حاربت إلي (مارتي)منيـ 
ووافؽ مجمس .. 1939 – 1936جانب الشيوعييف في أسبانيا بيف 

النواب عمي مشروع العفو، في تصويت جري في الخامس عشر مف 
وىكذا أفمتوا عمي الشعب اآلمف عصابة مف المجرميف .. 1924تموز 

الدولييف، الذيف كانوا يعمموف تحت امرة المجمس األعمى لمحافؿ الشرؽ 
 .األكبر، النورانية

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 
 

، بدأت المحافؿ حممة كبري، 1922في شير تشريف الثاني مف عاـ . 4
إلقناع الشعب الفرنسي بإقامة عالقات دبموماسية مع الحكومة 

السوفيتية، ولكف ىذه الحممة لـ تتقدـ كثيرا إال بعد وصوؿ السيد ىيريو 
وقد بدأت حممة الصداقة الفرنسية الروسية تمؾ، عندما نشر .. إلي الحكـ

في النشرة الرسمية لمحفؿ الشرؽ األكبر في فرنسا، مقالة عف ىذا 
وأقيمت .. 286 في الصفحة 1922الموضوع، في تشريف الثاني عاـ 

العالقات السياسية بيف الحكومة الفرنسية وبيف الحكومة الثورية 
وقوي .. 1924الشيوعية في الثامف والعشريف مف تشريف الثاني عاـ 

الشر ذاتيا تعاود اآلف الضرب عمي نغمة االعتراؼ بالصيف الشعبية 
 .اليـو

*** 

لممؤلؼ وليـ فوس والذي طبعتو دار " الحمبة اإلسبانية"ونجد في كتاب 
، معمومات وافية ومفصمة عف 1939في لندف بإنكمترا عاـ " نادي الكتاب"

سبانيا بيف عامي  المؤامرات التي حاكتيا محافؿ الشرؽ األكبر في فرنسا وا 
ولكي نتبيف استمرارية المؤامرة التي قاـ بيا المرابوف .. 1939 ػ 1923

 :العالميوف سنمقي األضواء ىنا عمي بعض األحداث
واشتير بسبب .. 1872ولد ليوف بمـو في باريس ألبويف ييودييف عاـ 

وقد انتخب رئيسا .. Dreyfusالدور الذي لعبو في قضية دريفوس 
، وبقي في ىذا المنصب حتى حزيراف 1936لموزراء في حزيراف عاـ 

. 1937 وبقي حتى نيساف 1937ثـ أعيد انتخابو في آذار .. 1937
واستطاع مؤيدوه أف يتدبروا عودتو إلي السياسة، بجعمو نائبا لرئيس 
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وأقدر اآلف أف .. 1938 وحتى كانوف الثاني 1937الوزراء مف حزيراف 
 . (كاف ىذا وقت تأليؼ الكتاب)منديس فرانس يمعب نفس الدور اليـو 

وكانت ميمة بمـو خالؿ ذلؾ الوقت، ىي أف يكيؼ سياسة الحكومة 
الفرنسية تجاه إسبانيا بحسب مشيئة القادة السرييف لمحركة الثورية 

وإلبعاد كؿ شبية عف أنفسيـ عمد المتآمروف إلي إبراز دور .. العالمية
الجنراؿ فرا نكو وأنصاره مف المعسكريف، بأنيـ كانوا ىـ المخططيف 

 .والمنفذيف لمحوادث التي جّرت إلي الحرب األىمية في أسبانيا
وقد لعب بمـو دورا ميما في تنفيذ مخطط القادة السرييف، بإمداد القوات 

وقد عمؿ عمي إبقاء طرؽ .. الممكية اإلسبانية بالذخائر واألسمحة واألمواؿ
كما عمؿ عمي اتباع سياسة عدـ التدخؿ مف جية .. جباؿ البرينية مفتوحة

 .واحدة، فقد كانت ىذه السياسة تطبؽ عمي قوات فرانكو الوطنية
وقد يعتقد بعض القراء أننا نبالغ في أمر النفوذ الذي تمارسو الماسونية في 

دكتاتورية الماسونية "إننا نحيؿ ىؤالء إلي كتاب .. القضايا الدولية
ففي ىذا الكتاب يثبت المؤلؼ أف محفؿ .. ميشيؿ. ج.لمؤلفة أ" الفرنسية

، بوجوب السيطرة عمي 1924الشرؽ األكبر في فرنسا أصدر قرارا عاـ 
وقد كتب تروتسكي في .. عصبة األمـ وجعميا أداه تابعة لمماسونية الحرة

وأحد .. يممؾ ستاليف اليـو برج بابؿ جديدا في خدمتو": "ستاليف"كتابة 
 .المراكز الرئيسية ليذا البرج في جنيؼ ميد المؤامرات

وتقع أىمية ما قالو تروتسكي حوؿ التأثير الشيطاني لماسوني الشرؽ 
األكبر داخؿ عصبة األمـ، في أف ما قالو ينطبؽ اليـو عمي منظمة األمـ 

والدارس لمجريات األمور في األمـ المتحدة، يري أف ما يحدث .. المتحدة
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مف مناقشات وقرارات، تبدو غريبة وفارغة مف المعني لمشخص العادي في 
ولكننا إذا ما وضعنا ىذه القرارات في موضعيا الصحيح مف .. الشارع

ولمقياـ .. المخطط طويؿ األمد لجماعة المؤامرة، لبدت واضحة كؿ الوضوح
 :بذلؾ، ما عمينا إال أف نذكر اثنتيف مف الوقائع الميمة

يعتبر النورانيوف أنو مف الضروري القضاء عمي كؿ أشكاؿ الحكـ : أوليما
 .الدستورية، سواء كانت ممكية أو جميورية

ينوي النورانيوف إقامة الدكتاتورية العالمية فور سنوح الفرصة، : وثانييا
 .وعندما يتأكدوف مف أف باستطاعتيـ اغتصاب السمطة المطمقة

وكذلؾ .. يقع مركز الماسونية العالمية في جنيؼ: "ماركوس. ج.ويقوؿ ـ
وىذا ىو المكاف الذي يفد .. تقع مكاتب المؤسسات المرتبطة بالماسونية

وىكذا نجد أف .. لالجتماع فيو مندوبو الماسونية وممثموىا مف العالـ كمو
 ".سر تمؾ المنظمات المرتبطة بالماسونية واضح وظاىر

وىكذا نستطيع أف نفيـ ما قالو السيد األعظـ لممحفؿ الماسوني في 
إذ .. ، إثر عودتو مف جنيؼ1924أسبانيا، أماـ مؤتمر ذلؾ المحفؿ عاـ 

وقد استمعت إلي بوؿ .. لقد أسيمت بالمساعدة في عمؿ المجاف: "قاؿ
وكاف إلي جانبي مندوبوف .. بونكور، جوىركس، لو سيور، ودي جو فناؿ

: وكاف ىؤالء يسألوف بعضيـ البعض.. عف الحركة الماسونية في فرنسا
وكاف األخ جوزيؼ .. ىؿ نحف في اجتماع عالمّي أـ في سمؾ ماسونّي؟

 ".أفيناؿ األميف العاـ لمعصبة

وكانت .. وكانت حكومة الواليات المتحدة قد رفضت أف تنضـ لعصبة األمـ
وىكذا فقد تقّرر تحطيـ .. بعض المصالح وراء ىذه السياسة االنعزالية
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نشاء منظمة األمـ المتحدة مكانيا وقد سنحت الفرصة .. عصبة األمـ، وا 
وقد جمعت أشالء عصبة األمـ عمي .. بقياـ الحرب العالمية الثانية

أنقاضيا بناًء جديدا، ىو األمـ المتحدة، التي ضمت فيمف ضمت لدي 
.. تأسيسيا االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة كأكثر األعضاء قوة ونفوذا
والدليؿ عمي سيطرة القوي الخفية عمي األمـ المتحدة وتمكنيـ مف تنفيذ 
مخططاتيـ عبرىا، ىو أف األمـ المتحدة سممت فمسطيف إلي الصييونية 

السياسية، بعد ما كاف الصييونيوف يسعوف وراء ذلؾ لمدة نصؼ قرف مف 
كما أنيا سممت الصيف وكوريا الشمالية ومنشوريا ومنغوليا وجزر .. الزماف

وعمينا ىنا أف .. اليند الشرقية وأجزاء مف اليند الصينية إلي الشيوعييف
نتذكر أف لينيف كاف قد تنبأ بأف القوات الشيوعية ستجتاح العالـ الغربي مف 

 .ناحية الشرؽ
وقد كشؼ ضباط االستخبارات األمريكية والبريطانية، الدور الذي لعبو 

أصحاب المصارؼ العالميوف في الثورة الروسية، ونقموا ذلؾ إلي 
كتابا  "1919وقد أصدرت الحكومة البريطانية في نيساف .. حكوماتيـ

وطمس الموضوع بسرعة، ولكّف بعض الضرر .. حوؿ ذلؾ الموضوع" أبيض
وىكذا وجيت أصابع االتياـ إلي أصحاب .. كاف قد لحؽ بالمؤامرة العالمية

المصارؼ العالمييف، تتيميـ بتمويؿ الييودية العالمية، لتنفيذ مخططاتيـ 
وكاف عمي أصحاب المصارؼ العالمييف أف يجدوا .. اليادفة إلي حكـ العالـ

و تتجمي وحشيتيـ في الرد .. وسيمة يردوا بيا عمي تمؾ االتيامات واألفكار
عمي ىذه االتيامات عندما اختير ستاليف ػ وىو غير ييودي ػ لخالفة 

لينيف، فأزاح تروتسكي مف الطريؽ، وأخذ بتصفية مئات األلوؼ مف الييود 
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وىذا يكفي .. الروس، في التطييرات الشييرة التي أوصمتو إلي السمطة
إلقناع المخمصيف والمخدريف مف الناس في أي مكاف بأف المرابيف 

العالمييف ال يقيموف وزنا لجموع الشعب مف أي ديف أو عرؽ أو لوف 
كانت، بؿ يعتبرونيا أحجارا يمكف االستغناء عنيا في لعبة الشطرنج 

 .العالمية
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 الثىرة األمرٌكٍت والمىاوراث المالٍت

  

لنفيـ كيؼ استطاع الرجاؿ الذيف سيطروا عمي بنؾ إنكمترا وعمي الديف 
القومي فييا، الييمنة كذلؾ عمي التجارة والمبادالت والنظاـ النقدي في 

أميركا ػ التي كانت ما تزاؿ واليات متفرقة تابعة لالستعمار البريطاني ػ عمينا 
( 1790 ػ1706)أف نعود إلي بداية القصة، عندما زار بنجاميف فرانكميف 

 .إنكمترا، ممثال رواد إنشاء المستعمرات األمريكية
، نقرأ تقريرا 23 مف وثيقة مجمس الشيوخ األمريكي رقـ 98في الصفحة 

ػ الرئيس األسبؽ لمجنة البنوؾ والنقد في الكونغرس  (أويف. روبرت ؿ)كتبو 
يذكر .. األمريكي ػ عف مقابمة جرت بيف شركاء روتشيمد وبنجاميف فرانكميف

ىذا التقرير كيؼ سؤؿ المندوب األمريكي عف السبب الذي يعود إليو 
ازدىار الحياة االقتصادية في المستعمرات األمريكية، فأجاب فرانكميف 

إف األمر بسيط، فنحف ُنصدر عممتنا بأنفسنا، ونسمييا األوراؽ : "بالحرؼ
كما أننا حيف ُنصدرىا نفعؿ ذلؾ بصورة تتناسب مع حاجات .. المالية

 ".الصناعة والتجارة لدينا

ىذه األجابة لفتت نظر آؿ روتشيمد، إلي الفرصة الكبرى المتاحة ليـ لجني 
ويكفييـ لذلؾ استصدار قانوف بمنع المستعمرات مف .. األرباح الطائمة

رغاميا عمي االعتماد عمي المصارؼ التي ُتكّمؼ  إصدار عممتيا بنفسيا، وا 
وكاف آمشؿ ماير روتشيمد ال يزاؿ مقيما في ألمانيا حينئذ، يمد .. بذلؾ

 ليرات إسترلينية لكؿ 8الحكومة البريطانية بالجنود المرتزقة، مقابؿ 
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فكاف نفوذه كافيا الستصدار القانوف المطموب بشأف إصدار النقد .. جنديّ 
 .األمريكي

وكاف عمي .. وىكذا أصبحت أوراؽ النقد األمريكي السابؽ ال قيمة ليا
سمطات المستعمرات أف تودع في بنؾ إنكمترا مبالغ وضمانات، لمحصوؿ 

وعف ىذا الموضوع يقوؿ .. عمي الماؿ المطموب لمقياـ باألعماؿ واألشغاؿ
 :فرانكميف

 بالمئة مف قيمة األوراؽ 50أما بنؾ إنكمترا، فقد رفض أف يقّدـ أكثر مف "
وىذا يعني .. المالية األمريكية التي ُعيد بيا إليو بموجب القانوف الجديد

 ".أف قيمة السيولة النقدية األمريكية ُخّفضت إلي النصؼ تماما

ينسب المؤرخوف والباحثوف السبب المباشر لمثورة األمريكية عمي إنكمترا 
أما فرانكميف ػ وىو أحد الوجوه البارزة في .. الشييرة" ضريبة الشاي"إلي 

كانت الواليات األمريكية مستعدة عف : "ىذه الثورة ػ فيحمؿ األسباب كما يمي
طيب خاطر لتقبؿ ىذه الضريبة و مثيالتيا، لوال إقداـ إنكمترا عمي انتزاع 

حؽ إصدار النقد مف الواليات المتحدة، مما خمؽ حالة مف البطالة 
 ".واالستياء

ولكف لـ يدرؾ إال .. عـ ىذا االستياء شيئا فشيئا كؿ سكاف الواليات المتحدة
القميؿ منيـ أف الضرائب الباىظة الجديدة والعقوبات االقتصادية المفروضة، 
كانت نتيجة لنشاطات عصابة مف المصوص العالمييف التي سيطرت عمي 

 .الخزينة البريطانية
، بيف 1775 نيساف عاـ 19وحدثت الصدامات المسمحة األولي في 

وفي العاشر مف .. البريطانييف وأىالي المستعمرات في لكسنغتوف وكونكورد
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أيار عقد المؤتمر الثاني لمكونغرس في فيالدلفيا، وجري تعييف جورج 
 أعمف 1776وفي الرابع مف تموز .. واشنطف قائدا لمقوات البحرية والبرية

 .الكونغرس تبّنيو لوثيقة إعالف االستقالؿ
داـ الصراع بعد ذلؾ أعواما سبعة، تعيد المرابوف العالميوف خالليا بتمويؿ 
ىذه الحروب االستعمارية، التي كانت فرصة جنت خالليا مجموعة روتشيمد 

أمواال طائمة، عف طريؽ إمداد الحكومة البريطانية بالجنود المرتزقة مف 
ولـ يكف الرجؿ البريطاني العادّي يكّف أّي ضغينة لزميمو األمريكّي، .. ألمانيا

 .بؿ عمي العكس كاف يعطؼ سرا عمي القضية األمريكية
، أعمف القائد البريطاني 1781وفي التاسع عشر مف تشريف األوؿ 

الجنراؿ كورنواليس استسالمو، واستسالـ الجيش البريطاني بأجمعو بمف 
 ُأعمف 1783وفي الثالث مف أيموؿ .. فيو مف الجنود األلمانييف المرتزقة

استقالؿ الواليات المتحدة رسميا، في معاىدة السالـ التي عقدت في 
فقد ازداد .. وكاف الخاسر األوحد في الواقع ىو الشعب البريطاني.. باريس

الديف القومّي في بريطانيا بشكؿ ىائؿ، ونجح المرابوف العالميوف في 
تحقيؽ الخطوة األولي في مخططاتيـ طويمة األمد لتفكيؾ اإلمبراطورية 

 .البريطانية
واشتغؿ عمالء المرابيف العالمييف بجّد، لمحيمولة دوف قياـ االتحاد الذي 

فقد كاف أكثر سيولة عمييـ استغالؿ .. كانت تسعي إليو الواليات األمريكية
ويكفي إلثبات تدخؿ .. كؿ والية بمفردىا، مف السيطرة عمي اتحاد الواليات

أصحاب المصارؼ العالمييف في الشؤوف الداخمية لألمة، ما جاء في 
في فيالدلفيا عاـ " اآلباء المؤسسيف لمواليات المتحدة"محضر اجتماع 
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، حيث بحثوا وجوب إصدار بعض القوانيف، التي تكفؿ ليـ الحماية 1787
 .مف استغالؿ ىؤالء المرابيف

ولكف كؿ .. وعمؿ عمالء المؤامرة ما بوسعيـ لمسيطرة عمي النقد األمريكي
إذ في الفقرة الخامسة مف القسـ الثامف في المادة .. جيودىـ ذىبت سدي

الكونغرس ىو صاحب السمطة في إصدار : "األولي مف الدستور ما يمي
 ".النقد، وفي تعييف قيمتو

وتظف أغمبية الشعب األمريكي أف الدستور منذ وضعو أصبح شيئا مقدسا 
ولكف .. ال يمس، ولزاـ عمي كؿ القوانيف التي تصدر أف تطابؽ الدستور

 !الواقع ىو أف حرمة الدستور كثيرا ما انتيكت
ال ريب في أف دراسة قضية سيطرة المرابيف العالمييف عمي االقتصاد 

فقد عّيف مديرو .. األمريكي، ىي دراسة عمي جانب كبير مف األىمية
وقد .. مصرؼ إنكمترا مندوبا ليـ في أمريكا وىو الكسندر ىاميمتوف

.. استطاعت حممة الدعاية الموجية أف تضفي عميو طابع الزعيـ الوطنيّ 
وعمد ىو بيذه الصفة إلي تقديـ اقتراح بإنشاء مصرؼ اتحادّي، عمي أف 

وكانت ىذه الدعوة مناقضة .. يكوف ىذا المصرؼ تابعا لمقطاع الخاص
لمدعوة التي سادت آنذاؾ، ونادت بوجوب إبقاء حؽ إصدار النقد واإلشراؼ 

 .عميو بيد الحكومة، التي كانت تنتخب مف الشعب مباشرة
 مميوف 12ويقضي اقتراح ىاميمتوف يجعؿ رأسماؿ المصرؼ االتحادي مبمغ 

 مالييف، ويسيـ 10دوالر، عمي أف يقرض مصرؼ إنكمترا مف ىذا المبمغ 
 .بمبمغ المميونيف الباقييف أثرياء أمريكيوف
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، حتى كاف ىاميمتوف وشريكو روبرت موريس قد نظما 1783لـ يأِت عاـ 
وكاف موريس ىو المراقب المالي في .. (بنؾ أوؼ أميركا)مصرؼ أمريكا 

الكونغرس األمريكي، مف جعؿ الخزينة األمريكية في حالة عجز بعد سبع 
وىذا برىاف آخر عمي أساليب السمطة الخفية في .. سنوات مف الحرب

وقد أقدـ .. استخداـ الحروب لتحقيؽ مخططاتيا في الحركة الثورية العالمية
موريس عمي المزيد، فتأكد مف تنظيؼ الخزينة األمريكية تنظيفا تاما، فعمد 

إلي إجراء جديد أجيز بو عمي ما تبّقى في الخزانة األمريكية ػ ومقداره 
ولـ ..  ألؼ دوالر ػ عف طريؽ االكتتاب بو في رأسماؿ مصرؼ أميركا250

 .يكف مدراء مصرؼ أميركا سوي عمالء لدي مدراء مصرؼ إنكمترا
بيد أف آباء االستقالؿ األمريكي أحسوا بالخطر الداىـ، وبأف تسمط مصرؼ 

إنكمترا عمي مصرؼ أميركا قد يؤدي ػ في حالة منح مصرؼ أميركا حؽ 
فتدخموا لدي .. إصدار النقد ػ إلي تسمطو عمي االقتصاد األمريكّي كمو

الكونغرس، واستطاعوا حممو عمي رفض منح مصرؼ أميركا حؽ إصدار 
 .النقد

وفي الحاؿ عمد عمالء المرابيف .. 1790عاـ  (بنجاميف فرانكميف)توفي 
العالمييف الييود إلي القياـ بمحاولة جديدة لمسيطرة عمي المقدرات المالية 

ونجحوا في إيصاؿ مندوبيـ الكسندر ىاممتوف إلي .. لمواليات المتحدة
وتمكف ىاممتوف مف جعؿ الحكومة األمريكية توافؽ .. منصب وزير المالية

عمي منح مصرؼ أميركا امتياز إصدار النقد، المستند إلي قروض عامة 
وخاصة، بحّجة أف النقد الذي يصدره الكونغرس سيكوف عديـ القيمة في 
الخارج، في حيف أف النقد المستند إلي القروض العامة والخاصة سيكوف 
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وىكذا .. متمتعا بضمانو قانونية، وقابال لكؿ أنواع المعامالت والمبادالت
 !وقع الشعب ضحية ألولئؾ الرجاؿ الذيف يّدعوف صداقتو

 مميوف دوالر، عمي أف تسيـ 35وقد حدد رأس الماؿ الجديد لممصرؼ بػ 
ويعتقد بأف المرابيف ..  مميوف دوالر28فييا المصارؼ األوروبية بمبمغ 

العالمييف أحسوا بأف ىاميمتوف أصبح يعرؼ أكثر مما يجب، فافتعمت مبارزة 
 .بينو وبيف مبارز محترؼ اسمو آروف بير، لقي فييا ىاميمتوف حتفو

وأعطيت التعميمات مف مجموعة روتشيمد ألصحاب المصارؼ األمريكية 
.. بزيادة السيولة في األسواؽ، وبالتوسع في منح القروض والضمانات

وأخذت وسائؿ الدعاية واإلعالـ تمعب عمي أوتار التفاؤؿ والرفاىية، وتبشر 
وانطمقت حمالت الدعاية تبشر بأف الشعب .. بالرخاء واالزدىار لمجميع

وسارع الجميع لتوظيؼ .. األمريكي سيصبح أعظـ شعب عمي وجو األرض
 .أمواليـ في عممية بناء تمؾ األمة العظيمة

وعندما وصؿ األمر إلي ىذا الحّد، أصدرت مجموعة روتشيمد تعميماتيا 
السرية بالتوقؼ عف تقديـ القروض واالعتمادات، وضغط مقادير العممة 

المتداولة في األسواؽ، مّما ولد أزمة مالية حاّدة، أّدت إلي انييار اقتصادّي 
وىكذا عجز المواطنوف عف مواجية األعباء والواجبات المالية، .. مريع

بينما حصؿ المرابوف العالميوف عمي عقارات وضمانات بمقدار مالييف مف 
 !!الدوالرات، مقابؿ دفع جزء بسيط مف أسعارىا األساسية

!!.. ويجب االعتراؼ ىنا بأف العممية كّميا جرت عمي وجو قانوني وشرعي
 وعصابتو سادة ميذبيف، Al Gaponeأما في الواقع فيبدو آؿ كابولي 

 !!بالمقارنة مع عصابة الصيارفة العالمييف ىؤالء
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عمي أف ىذه األزمة لـ تمّر دوف أف تثير انتقاد عدد مف كبار القادة 
ولكّف الظاىر أف تعميقاتيـ و تحذيراتيـ لـ تمنع حمفاءىـ مف .. األمريكييف

( 1826 ػ 1735)في رسالة مف جوف آدامز .. الوقوع في المصائد ذاتيا
ال يعود السبب : "، كتب آدا مز يقوؿ1787عاـ  (توماس جيفرسوف)إلي 

في تمؾ الفوضى وذلؾ الخراب إلي نقائص في الدستور، أو إلي انعداـ 
الشرؼ والفضيمة، بقدر ما يعود إلي الجيؿ المطبؽ في الشؤوف المالية 

 ".واألوراؽ النقدية وطبيعة الحسابات والسيولة

أنا أؤمف بأف ىذه المؤسسات المصرفية أشد خطرا : "ورد توماس جيفرسوف
وقد خمقت بوجودىا أرستقراطية مالية، .. عمي حرياتنا مف الجيوش المتأىبة
وأري أنو يجب استرجاع امتياز إصدار .. أصبحت تتحدي بسمطانيا الحكومة

عادتو إلي الشعب صاحب الحؽ األوؿ فيو  ".النقد مف ىذه المؤسسات، وا 

إذا كاف الدستور قد أعطي الكونغرس امتياز إصدار : "وقاؿ أندرو جاكسوف
األوراؽ النقدية، فميس معني ذلؾ أف لمكونغرس الحؽ في نقؿ ىذا االمتياز 

 ".إلي األشخاص والييئات الخارجية

أثارت ىذه االنتقادات المكشوفة مخاوؼ المرابيف العالمييف، ونبيتيـ إلي 
قرب قياـ صعوبات في وجييـ، بمناسبة حموؿ موعد إصدار امتياز 

: ووجو روتشيمد التحذير التالي.. 1811عاـ " مصرؼ الواليات المتحدة"
إما إف توافؽ الحكومة األمريكية عمي طمب تجديد امتياز مصرؼ أمريكا، "

ال فإنيا ستجد نفسيا فجأة متورطة في حرب مدمرة  ".وا 

ولـ يستطع األمريكيوف أف يصّدقوا أّف في نّية أصحاب المصارؼ العالمييف 
وكذلؾ .. أف يثيروا حربا مف أجؿ مصالحيـ، واعتقدوا أف في األمر خدعة
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إف أنتـ إال مغارة لصوص : "ظف أندروا جاكسوف، الذي قاؿ ليـ فيما بعد
ومجموعة مصاصي دماء، ولسوؼ أعمؿ عمي تحطيمكـ بؿ وأقسـ باهلل 

 ".إنني سوؼ أحطمكـ

عمموا ىؤالء األمريكييف الوقحيف درسا : "وأصدر ناثاف روتشيمد تعميمات
 ".قاسيا، وليعودوا إلي حالة االستعمار وما قبؿ االستقالؿ

وكاف .. 1812وكانت الحكومة البريطانية ىي التي بدأت حرب عاـ 
اليدؼ مف ىذه الحرب إفقار الخزينة األمريكية، إلي حد تضطر معو 

وقرر ناثاف .. السمطات األمريكية إلي طمب السمـ وطمب المساعدة المالية
روتشيمد أف المساعدات المالية المطموبة لف تعطي إال في حاؿ قبوؿ 

 .الحكومة األمريكية تجديد امتياز مصرؼ أميركا
وكانت نتيجة ذلؾ خمؽ حالة مف .. ونجحت خطة ناثاف روتشيمد نجاحا تاما

الضيؽ والسخط بيف الجماىير، التي تصب المـو عمي السياسات الخاطئة 
لمحكومات الوطنية، بينما كانت القوي الخفية وراء الكواليس بعيدة عف 

 . الشبيات، ال يعرؼ سرىا إال القمة القميمة مف الناس

 كما 1816وجدد الكونغرس األمريكي امتياز مصرؼ الواليات المتحدة عاـ 
وصرخ بعض الثقات عمنا أف أعضاء الكونغرس قد تمقوا .. كاف مطموبا

رشاوى وتيديدات لمتصويت لمصمحة ذلؾ القانوف الذي أعاد الشعب 
 .األمريكي إلي العبودية االقتصادية

 جري في لندف عقد قراف لينورا ابنة ليونيؿ روتشيمد، عمي ابف 1857عاـ 
وكانت .. (وىـ يعتقدوف بوجوب إبقاء األشياء ضمف العائمة)عميا ألفونسو 

حفمة الزواج مناسبة كبري جمعت في لندف عددا كبيرا مف الشخصيات 
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العالمية، منيـ بنجاميف درزائيمي رجؿ الدولة البريطاني والذي عيف رئيسا 
 .1874 وأعيد تعيينو عاـ 1868لموزارة عاـ 

يجتمع اآلف تحت ىذا : "وينقؿ عف دزرائيمي قولو في تمؾ المناسبة الميمة
السقؼ رؤساء روتشيمد، التي امتدت شيرتيا إلي كؿ عاصمة مف عواصـ 

ذا أردتـ سنقسـ الواليات المتحدة إلي .. أوروبا وكؿ ركف مف أركاف العالـ وا 
وسوؼ يفعؿ نابميوف .. شطريف، نعطي أحدىما إلي جيمس، واآلخر لميونيؿ

أما بسمارؾ .. ما أشير عميو بو تماما (إمبراطور فرنسا آنذاؾ)الثالث 
 ".فسوؼ نعد لو خطة ثقيمة تجعمو عبدنا الذليؿ

. ييوذا ب)ويسّجؿ التاريخ بعد ذلؾ، كيؼ عيف آؿ روتشيمد قريبيـ 
وىكذا أصبحت الحرب .. مندوبا رئيسيا ليـ في الواليات المتحدة (بنجاميف

 !األىمية األمريكية التي شطرت األمة إلي قسميف حقيقية واقعة
كما أقنع المرابوف نابميوف الثالث باحتالؿ المكسيؾ وضميا إلي 

وأقنعوا الحكومة البريطانية بإعادة احتالؿ الواليات الشمالية .. إمبراطوريتو
عادتيا إلي حظيرة االستعمار وكانت الحرب األىمية األمريكية بالنسبة .. وا 

وأصبح مف السيؿ عمي المرابيف .. لممرابيف العالمييف حربا اقتصادية
ثارة المتاعب المالية في وجو الواليات  العالمييف زيادة الضغط االقتصادي، وا 

ال : "وكاف إبراىاـ لينكولف قد قاؿ.. الشمالية بعد أف تـ تحرير العبيد
تستطيع أمة مف األمـ أف تتحمؿ طويال أف يكوف نصؼ أفرادىا مف األحرار 

 ".ونصفيـ مف العبيد

وقدـ أصحاب المصارؼ العالميوف قروضا محدودة لمقوات الجنوبية 
كما أقرضوا نابميوف الثالث مبمغ .. لمساندتيا في حروب الشمالييف
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 1863وفي عاـ ..  فرنؾ لتمويؿ حممتو في المكسيؾ201.500.000
عرضت القوي الخفية عمي نابميوف واليتي لويزيانا وتكساس لمساعدة 

 .الجنوبييف، الذيف كانوا بحاجة لممساعدة الفعمية ضد الشمالييف
وسمع قيصر روسيا بذلؾ، وأخبر اإلنكميز أنيـ إذا حاولوا التدخؿ لصالح 

الجنوبييف وأمدوىـ بالمساعدات العسكرية، فستعتبر روسيا ىذا العمؿ 
وتأكيدا لتحذيره أرسؿ عددا مف السفف .. بمثابة إعالف الحرب عمييا

الحربية الروسية إلي الموانئ الشمالية نيويورؾ وساف فرانسيسكو، 
 .ووضعيا تحت إمرة لينكولف

وعندما بدأت العقبات والمصاعب المالية تحيط بالواليات الشمالية، لـ 
يرفض المرابوف العالميوف مّدىا بالقروض، ولكنيـ اشترطوا أف نسبة 

 %!28الفائدة 

إف ىذه الحرب كاف مف الممكف أف تنتيي خالؿ أشير معدودة، لو لـ يكف 
وكانت ىذه .. المرابوف العالميوف يقدموف القروض تمو القروض لمطرفيف

وكاف كؿ شيء محسوبا ومخططا لدي .. القروض تعطي بنسبة ربا فاحشة
.. المرابيف العالمييف، بيدؼ السيطرة الشاممة عمي اقتصاديات األمة بأسرىا

 .ولما وجدوا أف الوقت قد حاف إلنياء الحرب أنيوىا
*** 

حاوؿ لينكولف بعد ىذا فّؾ القيود المالية التي ُطوقت بيا الواليات الشمالية، 
وعمد إلي تطبيؽ الدستور متمسكا بالفقرة الخامسة مف المادة األولي، التي 

 مميونا مف الدوالرات 450تمنع غير الكونغرس إصدار العممة، وأصدر 
وانتقـ المرابوف العالميوف .. الرسمية، التي جعؿ غطاءىا القرض القومي
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أوراؽ "مف لينكولف، بجعؿ الكونغرس يصدر قانونا يقضي بأف ال تقبؿ 
.. المالية في دفع الفوائد لمقروض الحكومة أو في شؤوف الواردات" لينكولف

ولـ يقبؿ المرابوف العالميوف قبض تمؾ األوراؽ المالية، مما جعميا بدوف 
 30وىكذا سببوا خفض الدوالر مف ىذه األوراؽ إلي !!.. قيمة تقريبا

 !!سنتا

بعد ذلؾ أخذوا .. ولما تـ ليـ ذلؾ عمدوا إلي شراء تمؾ األوراؽ بمجموعيا
.. بشراء القروض الحكومية بيذه األوراؽ، معتبريف الدوالر منيا دوالرا كامال

 سنتا 70وبذلؾ يكونوف قد تغمبوا عمي عقبة خطيرة، وجنوا أرباحا تقدر بػ 
 !!!لمدوالر الواحد

مقالة موحى بيا مف قبؿ المرابيف  (لندف تايمز)وظيرت في صحيفة 
: وجاء في تمؾ المقالة.. العالمييف، وكاف موضوعيا لينكولف وأوراقو المالية

لو أف ىذه السياسة المالية الخاطئة التي ابتدأت في أمريكا الشمالية قبمت "
وأعترؼ بيا، ألصبح بإمكاف الحكومة إصدار أوراؽ النقد التي تريدىا بدوف 

وستدفع بتمؾ األوراؽ كؿ ديونيا، مما يعني أنيا ستصبح بدوف .. كمفة
وىكذا .. وسيكوف لدييا كؿ الماؿ الالـز إلجراء تجارتيا والمبادالت.. ديوف

ستكوف األمة األمريكية األولي في تاريخ العالـ التي ستحقؽ مثؿ ىذا 
يجب .. وبذلؾ ستجمب األدمغة والثروات مف جميع أنحاء العالـ.. االزدىار

ال فإنيا ستتسبب بتحطيـ كؿ العروش عمي وجو  تحطيـ ىذه الدولة وا 
 ".األرض

تعنى بشؤوف المصارؼ ما " دي ىازا رد سيركيوالر"وكانت النشرة الدورية 
وىذا ما نؤيده .. إف الحرب تقضي عمي الرؽّ : "وقد جاء فييا.. وراء البحار
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أما .. نحف وأصدقاؤنا األوربيوف، ألّف الرؽ ما ىو إال امتالؾ اليد العاممة
الخطة األوروبية التي بدأتيا إنكمترا، فتقـو عمي أف رأس الماؿ يستطيع أف 

ويجب عمي أصحاب رؤوس .. يسيطر عمي اليد العاممة عف طريؽ األجور
األمواؿ أف يعمموا عمي استعماؿ األرباح الطائمة التي يجنونيا مف الحروب، 

ولمقياـ بذلؾ، يجب اعتماد السندات .. في السيطرة عمي قيمة العممة
ونحف اآلف بانتظار أف .. الحكومية كأساس مف أسس العمميات المصرفية

كما أنو ليس مف المفيد لنا أف .. تنّفذ وزارة المالية األمريكية ىذه النصيحة
لمدة طويمة، إذ أننا ال " أوراؽ لينكولف المالية الخضراء" نسمح بتداوؿ

ولكف بالمقابؿ نستطيع السيطرة عمي السندات .. نستطيع السيطرة عمييا
 ".ومف ورائيا عمي العممة كميا واالقتصاد بأجمعو

وعمد المرابوف العالميوف إلي تمويؿ الحمالت االنتخابية لعدد كبير مف 
.. النواب والشيوخ، ليعمموا مف خالليـ عمي إقرار مشروع قانوف الصيارفة

، بالرغـ مف معارضة الرئيس 1863وقد أصبح ىذا المشروع قانونا عاـ 
 .وىكذا ربح المرابوف العالميوف جولة أخري.. لينكولف الشديدة لو

***  

خوانو الصيارفة في لندف  جاء في رسالة وجيتيا مؤسسة روتشيمد وا 
، إلي مؤسسة السادة أيكميايمر 1863 حزيراف 25بإنكمترا بتاريخ 

 :  ووؿ ستريت نيويورؾ3: وموتوف فاندر غولد وعنوانيا

كتب إلينا السيد جوف شيرماف مف مقاطعة أوىايو في .. سادتي األعزاء"
الواليات المتحدة، إلعالمنا عف تقديراتو لألرباح التي يمكف الحصوؿ عمييا 

والظاىر أف .. نتيجة لمقانوف األخير الذي أصدره الكونغرس بشأف المصارؼ
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كما .. ىذا القانوف أتي وفؽ الخطة التي تبنتيا جمعية المصارؼ البريطانية
نصحت ىذه الجمعية األصدقاء األمريكييف بأف ىذا القانوف، في حاؿ 
قراره، سيكوف سببا في تدفؽ األرباح الطائمة عمي جماعة  تصديقو وا 

فيذا القانوف يعطي المصرؼ الوطني السيطرة .. الصيارفة في العالـ بأسره
المطمقة عمي األوضاع المالية في الدولة، والقمة التي سوؼ تنفذ إلي سر 

ذلؾ القانوف وتعرؼ حقيقتو، لف تبدي أية معارضة لو، ألنيا ستكوف 
أما .. طامعة في جني األرباح، أو أف مصالحيا ستكوف متوقفة عمي إقراره

جميور الشعب فسيكوف عاجزا عف تفيـ طبيعة المشروع، واالمتيازات التي 
سيحصؿ عمييا أصحاب رؤوس األمواؿ منو، ولف يخامرىـ أي شؾ حتى 

 .في أف ىذا النظاـ سيكوف ضد مصالحيـ
خوانو: المخمصوف  "روتشيمد وا 

 :وجاء في الرسالة التي رّد بيا أيكميايمر ومورتوف وفاندرغولد ما يمي
يبدو لنا أف السيد جوف شيرماف يتصؼ بالصفات التي تميز رجؿ الماؿ "

الناجح، وقد وضع نصيب عينيو الوصوؿ إلي رئاسة الواليات المتحدة، وىو 
اآلف عضو في الكونغرس، وقد قاده تفكيره الصحيح ألف يدرؾ أف الربح 
األكبر، ىو في الحفاظ عمي صداقة األشخاص والمؤسسات ذوي الموارد 

أما بخصوص تنظيـ المصرؼ الوطني وطبيعة األرباح .. المالية الواسعة
الممكف جنييا مف توظيؼ األمواؿ فيو، فالمرجو مراجعة النشرات المرفقة 

 :والتي نصيا
 .يستطيع أي عدد مف األشخاص ال يقؿ عف خمسة تأليؼ ىيئة مصرفية• 
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ال يجب أف يقؿ رأسماؿ أي مصرؼ عف مبمغ مميوف دوالر، باستثناء • 
 .6000البمداف التي ال يتجاوز عدد سكانيا 

تكوف المصارؼ ىيئات خاصة، ىدفيا جني األرباح لألشخاص، • 
 .ولمؤسسييا الحؽ في اختيار موظفييـ

ال سمطة لقوانيف الوالية عمي المصارؼ في الوالية، باستثناء ما يقره • 
 .الكونغرس بيف وقت وآخر

تتقبؿ تمؾ المصارؼ الودائع، وتقّدـ القروض المناسبة لمصمحتيا • 
الخاصة، كما تستطيع شراء السندات وبيعيا وتقاضي األعماؿ المصرفية 

 .العامة
 برأسماؿ مميوف دوالر، شراء سندات حكومية بما مصرفيستوجب إنشاء • 

، %50وبما أف السندات الحكومية تباع بخصـ يبمغ .. يوازي ىذه القيمة
..  دوالر500.000فباإلمكاف اآلف إنشاء مصرؼ برأسماؿ قدره 

وستودع ىذه السندات الخزانة األمريكية في واشنطف كضماف لألوراؽ 
 .النقدية التي ستقدميا الحكومة لممصرؼ

، وتدفع ىذه الفائدة مرتيف %6تقدـ الحكومة فائدة عف قيمة السندات • 
ذا ما أخذنا باالعتبار القيمة الحالية لمسندات، ألدركنا أف .. في السنة وا 

 .ذىبا عمي الماؿ المودع% 12الحكومة تدفع فائدة بنسبة 
وتقدـ الحكومة مقابؿ المستندات المذكورة السيولة الالزمة لممصرؼ الذي • 

 %.1يودع ىذه السندات، وتتقاضي عنيا فائدة سنوية بنسبة 
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ولما كاف الطمب عمي السيولة المالية شديدا، فبإمكاف المصرؼ أف • 
يستخدـ األمواؿ مباشرة في تقديـ قروض لمناس بفائدة صافية تبمغ 

12.% 

وىكذا فإف الفائدة التي سيحصؿ عمييا المصرؼ عف السندات، يضاؼ • 
إلييا الفائدة التي تنتج عف إقراض األوراؽ المالية والسيولة، ويضاؼ 

 28إلييما األرباح الطارئة، لترتفع أرباح المصرؼ إلي نسبة بيف 
 %.33.3و

وبإمكاف المصارؼ زيادة حجـ مبادالتيا أو تقميصو يحسب إرادتيا، كما • 
ويجمع عقد تمؾ .. أنيا تستطيع منح القروض أو حجبيا كما تراه مناسبا

وىكذا تستطيع .. المصارؼ جمعية مصرفية وطنية توّحد أعماليا
فبإمكاف المصارؼ أف .. المصارؼ التأثير عمي السوؽ المالية كما تريد

تتفؽ مثال عمي رفض إعطاء القروض، فتسبب بذلؾ ىبوطا في األسواؽ 
 .المالية وتستطيع أف تؤثر عمي كافة اإلنتاج الوطني

ال تدفع المصارؼ الوطنية أي ضرائب عمي مبالغ السندات أو عمي • 
 .رؤوس األمواؿ أو عمي الودائع

 "تقبموا فائؽ احترامنا.. مع رجائنا بأف تعتبروا ىذه الرسالة سرية جدا

*** 

عمد أصحاب المصارؼ األمريكيوف إلي تطبيؽ المبادئ المذكورة بعد تبادؿ 
وىكذا عمموا عمي سحب السيولة وخفضوا قيمة القروض، .. تمؾ الرسائؿ

إلي درجة أصبح معيا المدينوف غير قادريف عمي مواجية مسؤولياتيـ 
المالية، فوضع أصحاب المصارؼ أيدييـ عمي العقارات والضمانات 

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 
 

وىكذا جني .. المرىونة، والتي تفوؽ قيمتيا بكثير قيمة القروض الممنوحة
 .الصيارفة محصوال طيبا

وشعر لينكولف أف الشعب األمريكي قد أصبح مستعدا لسماع صوت العقؿ 
ىذه المرة بعد ىذه التجربة الحزينة والباىظة، فشّف لممرة الثانية حممة 

 .عمنية شديدة عمي المرابيف العالمييف
.. إنني أري في األفؽ نذر أزمة تقترب شيئا فشيئا: "وفي خطاب لألمة قاؿ

فقد .. وىي أزمة تثيرني وتجعمني أرتجؼ مف الخشية عمي سالمة بمدي
وسوؼ يتبع ذلؾ وصوؿ .. أصبحت السيادة لمييئات والشركات الكبرى

وسوؼ يعمؿ أصحاب رؤوس األمواؿ عمي .. الفساد إلي أعمي المناصب
الحفاظ عمي سيطرتيـ عمي الدولة، مستخدميف في ذلؾ مشاعر الشعب 

وستصبح ثروة البالد بأكمميا تحت سيطرة فئة قميمة، األمر .. وتحزباتو
 ".الذي سيؤدي إلي تحطيـ الجميورية

كاف لينكولف في ذلؾ الوقت في نياية مدة رئاستو، ولكف االنتخابات 
الجديدة حممتو إلي الرئاسة مرة ثانية، وىو عاـز عمي أف يقـو بعمؿ 

ولكنو قبؿ .. تشريعي ما لمقضاء عمي سمطاف المالييف العالمييف الجشعيف
أف يتمكف مف ذلؾ اغتيؿ، بينما كاف يحضر استعراضا مسرحيا مساء الرابع 

وال يعرؼ إال .. ، عمي يد جوف ويمكس بوث1865عشر مف نيساف عاـ 
وقد عثر المحققوف آنئذ عمي .. القميؿ مف األمريكييف سبب ىذه الجريمة

ومع أف الرسالة ال تشير مف قريب أو .. رسالة بالشفرة في أمتعة القاتؿ
بعيد إلي الجريمة، إال أف اكتشافيا أثبت وجود عالقة بيف بوث وأصحاب 
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ولو عاش لينكولف مدة أطوؿ لكاف بالتأكيد قد تمّكف .. المصارؼ العالمييف
 .مف قّص أجنحة المرابيف العالمييف

تشايس وزير المالية األمريكي . قبيؿ مصرع لينكولف أدلي سالموف ب
إف مساىمتي في إقرار قانوف : "بتصريح قاؿ فيو (1846 ػ 1816)

فقد ساعد ىذا القانوف .. الصيارفة ىي أكبر خطأ مالّي ارتكبتو في حياتي
ويجب عمينا .. عمي إنشاء احتكار كبير يؤثر عمي كؿ المصالح في البالد

ولكف قبؿ ذلؾ سنشاىد مواجية عنيفة بيف مصالح .. أف نصمح ىذا الوضع
 ".الناس ومصالح المصارؼ بشكؿ لـ نعرفة مف قبؿ

 دوالر في التداوؿ 1.906.687.770 كاف ىناؾ مبمغ 1866عاـ 
 إلي 1876وىبط ىذا الرقـ سنة .. في الواليات المتحدة
وىكذا نجد أف أصحاب المصارؼ بسحبيـ األوراؽ .. 605.250.000

المالية مف التداوؿ تسببوا في إنقاص السيولة بيف أيدي الشعب، وسحبوا 
 حادثة 56.446 دوالر، مّما سّبب 1.300.000.000مبمغا يفوؽ 

 دوالر مف الخسائر التي لحقت 2.245.105.000انييار مالّي تمثؿ 
وكانت الحصة الكبرى مف الخسائر في المرىونات .. بالتوظيؼ المالي

وىكذا نري أف أصحاب المصارؼ بسحبيـ السيولة مف .. والمحجوزات
األسواؽ وبتمديد القروض الممنوحة، أضافوا إلي ثرواتيـ مبمغا أكثر مف 

 .بميوني دوالر، في وقت ال يزيد عمي العشر سنوات كثيرا
*** 

عندما سيطر آؿ روتشيمد عمي مصرؼ إنكمترا، أّصروا عمي أف يكوف 
 تضايؽ أصحاب 1870وفي سنة .. الذىب غطاء لمعممة الورقية
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المصارؼ األوروبيوف عندما واجيتيـ صعوبة السيطرة عمي النقد في 
فقد كانت الواليات المتحدة تستعمؿ الفضة في سبؾ .. الواليات المتحدة
صدار عمالتيا وىكذا قرر ىؤالء تجريد الفضة مف قيمتيا اإلبرائية في .. وا 
 .الواليات المتحدة

مندوبا عنيـ إلي أميركا،  (إرنست سيد)أوفد أصحاب المصارؼ األوروبيوف 
ووضعوا تحت تصرفو مبمغ نصؼ مميوف دوالر، الستخدامو في شراء 

وأعطي .. ضمائر الشخصيات الرئيسية في الييئات التشريعية األمريكية
، القتراح مشروع قانوف 1873أصحاب المصارؼ التعميمات لعمالئيـ عاـ 

وكانت مسودة المشروع مصوغة بميارة، ".. إصالح إصدار العممة المعدنية"
وكاف السناتور الذي قدـ المشروع .. بحيث ال تظير الغرض الرئيسي منو

ذاتو، الذي أشرنا قبؿ قميؿ إلي رسالتو الموجية إلي  (جوف شيرماف)ىو 
صموئيؿ )وكاف يساند شيرماف في ىذا عضو الكونغرس .. مؤسسة روتشيمد

و مر القانوف بدوف أي معارضة، بعدما أدلي شيرماف أماـ .. (ىوير
 !الكونغرس بكممة رائعة ومضممة

ومرت سنوات ثالث، قبؿ أف يتحقؽ أحد مف الخطر الحقيقي الكامف في 
فقد كاف ذلؾ القانوف محاولة مموىة إلفقاد الفضة .. إقرار ذلؾ القانوف
ويقوؿ تقرير لمكونغرس إف أحدا مف األعضاء لـ يفيـ .. قيمتيا اإلبرائية

 .بشكؿ صحيح مضموف القانوف، باستثناء أعضاء المجنة التي قدمتو
عاصفة عمي " مف كتابة 49في الصفحة  (إيمسـو. جوف ر)ويقوؿ السيد 

. السيد فردريؾ أ)كاف إرنت سيد قد قاؿ لصديقو ": "الخزانة األمريكية
لقد واجيت لجنة مجمس الشيوخ والكونغرس : مف دنفر بكولورادو (لوكتباؾ
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ودفعت الرشاوى الالزمة، وبقيت في أمريكا حتى اطمأنت إلي أف كؿ شيء 
 ".عمي ما يراـ

 أقدـ أصحاب المصارؼ عمي سحب المزيد مف السيولة، وعمي 1878عاـ 
 حالة إفالس تجاري 10.478تحديد القروض الممنوحة، مما تسبب في 

 أصّر عمي 1879ولكف الكونغرس عاـ .. ومصرفي في الواليات المتحدة
إصدار كميات كبيرة مف العممة، لوقؼ األزمة الخانقة المصطنعة، مما 

ولكف القوي الخفية أصدرت ..  حالة6.658خّفض حاالت اإلفالس إلي 
، فكانت حصيمة المناورات المالية التي جرت بيف 1882تعميماتيا عاـ 

، ارتفاع حاالت اإلفالس االقتصادي في أميركا 1892 و 1878عامي 
 حالة، بينما استمرت عمميات الحجوزات عمي المزارع 14870إلي 

وكاف المستفيدوف الوحيدوف ىـ أصحاب .. والمساكف التي يممكيا األفراد
 .المصارؼ وعمالؤىـ، الذيف وضعوا أيدييـ عمي الممتمكات المرىونة

ويظير مف األحداث، أف أصحاب المصارؼ العالمييف كانوا يتعمدوف خمؽ 
حالة مف الفشؿ والفقر واليأس في الواليات المتحدة، إليجاد مناخ مالئـ 

ويؤيد ىذا .. لمحركة الثورية العالمية، التي تعتبر وسيمة بأيدييـ لمعمؿ
 عف جمعية أصحاب المصارؼ 1893 آذار 11االتياـ، رسالة صادرة في 

 :األمريكييف وموجية إلي جميع األعضاء، وتقوؿ
يجب سحب الشيادات الفضية واألوراؽ التابعة لمخزينة مف التداوؿ فورا، "

وىذا يتطمب .. ليحؿ محميا أوراؽ مالية جديدة يكوف أساس غطائيا الذىب
 مميوف دوالر ومميار دوالر، 500إصدار سندات جديدة تتراوح قيمتيا بيف 

وىذا يفترض مف جانبكـ .. وتكوف ىي أساس التداوؿ في العممة الجديدة
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.. سحب ثمث العممة المتداولة، كما يفترض إلغاء نصؼ القروض الممنوحة
 ".كما يجب أف تولوا العناية الالزمة لخمؽ شعور بالضغط االقتصادي

وانصاع أصحاب المصارؼ األمريكيوف لألمر، وكانت النتيجة حالة مف 
وكاف المواطف العادي .. 1893الذعر الشامؿ عّمت الشعب األمريكي عاـ 

 .ينحي بالمـو عمي الحكومة
، عقد في إنكمترا مؤتمر كبير ألصحاب المصارؼ في العالـ، 1899عاـ 

.. (أنطوني دريكسيؿ)و (مورغاف. ب. ج)وحضره عف أميركا مندوباف، ىما 
وعند عودتيما إلي أميركا عيدت مؤسسة روتشيمد إلي مورغاف بتمثيؿ 

دارة مصالحيا وقد برىف مورغاف عمي كفاءتو ليذا المنصب، عندما .. وا 
 .تمكف مف بيع بعض األسمحة الفاسدة لمحكومة األمريكية

وكانت النتيجة التي تمخض عنيا مؤتمر لندف، ىي إنشاء احتكار عالمي 
وشركاء مف نيويورؾ،  (مورغاف. ب. ج): يضـ المؤسسات التالية

مورغاف )وشركاء مف لندف،  (غرنفيؿ)وشركاء مف فيالدلفيا،  (دريكسيؿ)
ـ واربورغ في ألمانيا .وشركاء مف باريس، مؤسسة ـ (ىارجيس
 .وكانت المؤسسة المشرفة عمي ىذا االحتكار ىي دار روتشيمد.. وأمسترداـ

واندمجت مورغاف ودريكسيؿ، وأسستا ىيئة التأمينات الشمالية عاـ 
وكانت .. ، التي كاف اليدؼ منيا إفالس شركة ىاينز ػ مورس1901

شركة ىاينز ػ مورس تسيطر عمي قطاعات ميمة مف الصرافة والشحف 
خراجيا مف .. وصناعة الفوالذ وصناعات أخري وكاف مف المتعيف إفالسيا وا 

السوؽ األمريكية، لتستطيع مؤسسة مورغاف ػ دريكسيؿ السيطرة عمي 
 .االنتخابات االتحادية
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إلي  (تيودور روزفمت)ونجحت مؤسسة مورغاف ػ دريكسيؿ في إيصاؿ 
وكاف ىذا ىو السبب في تأخير .. 1901منصب رئاسة الجميورية عاـ 

إصدار الحكـ عمييـ، بشأف االتيامات التي تدينيـ باستعماؿ وسائؿ غير 
وكانت الخطوة التالية ىي ربط مؤسسة .. مشروعة لمتخمص مف المنافسة

وكاف أف قامت المؤسستاف .. مورغاف ػ دريكسيؿ بمؤسسة كوىف ػ لوب
وكانت التجربة عبارة عف .. بتجربة مشتركة الختبار قواىما مجتمعة

الرعب في "فقد نظمت المؤسستاف ما عرؼ بػ .. اقتصادية جديدة" مجزرة"
وكانت ردة الفعؿ الشعبية لوسائؿ العصابات تمؾ، ".. 1907ووؿ ستريت 

 .كافية لحّث الحكومة عمي اتخاذ بعض اإلجراءات
، وعيد إلي "لجنة النقد الوطني"وقامت الحكومة بتعييف لجنة خاصة اسميا 

وتبيف فيما بعد أف ألدريؾ .. برئاسة ىذه المجنة (نيمسوف ألدريؾ)السناتور 
وكاف ألدريؾ آخر مف يمكف .. كاف مرتبطا باحتكارات المطاط والتبغ القوية
وعمي إثر تسممو لرئاسة !!.. أف يعيد إلييـ بيذه الميمة في الكونغرس

ياىـ إلي أوروبا وأثناء .. المجنة، اختار ألدريؾ بعض الضباط وسافر وا 
إقامتيـ بأوروبا، أعطيت ليـ كؿ التسييالت الممكنة لدراسة الطرؽ التي 

 .يعتمدىا أصحاب المصارؼ في السيطرة عمي اقتصاديات الدوؿ
 ألؼ دوالر 300وقضي الدريؾ في أوروبا سنتيف، صرؼ خالليما مبمغ 
وكاف كؿ ما .. مف نقود الشعب األمريكي، ثـ عاد إلي الواليات المتحدة

حصؿ عميو الشعب، ىو أف صرح ليـ ألدريؾ أنو لـ يكف قادرا عمي 
الوصوؿ إلي أية خطة محددة، تكفؿ عدـ تكرار األزمات المالية التي كانت 
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تعصؼ بالواليات المتحدة، ناشرة البطالة ومبددة الثروات ورءوس األمواؿ 
 !الصغيرة

كاف ألدريؾ منذ الحرب األىمية مقربا مف آؿ روكفمر، حتى إف أحد شباب 
وقد تمقي ألدريؾ قبؿ سفره إلي أوروبا .. آؿ روكفمر تزوج مف ابنتو آبي

نصيحة باستشارة بوؿ واربورغ، الذي نزؿ في الواليات المتحدة عاـ 
 مياجرا مف ألمانيا، وتبيف فيما بعد أنو لـ يكف إال عضوا في 1902

.. واربورغ األوروبية المالية في ىامبورغ وفي أمسترداـ. ـ.مؤسسة ـ
وقد تمكف في .. وكانت ىذه المؤسسة كما أسمفنا تابعة لمجموعة روتشيمد

وقت ال يذكر مف شراء حصة في مؤسسة كوىف ػ لوب وشركائيما في 
وكاف مف الشركاء .. نيويورؾ، ومنح مرتبا يبمغ النصؼ مميوف دوالر سنويا

الجدد في المؤسسة يعقوب شيؼ، وىو الذي مّوؿ الحركات اإلرىابية في 
 .1917 ػ 1883روسيا خالؿ األعواـ 

ولقد قاـ شيؼ بالسيطرة الكاممة عمي حركات النقؿ ووسائؿ المواصالت 
وقد ثبت أف السيطرة عمي .. وخطوط اإلمدادات في الواليات المتحدة بأسرىا

تمؾ المرافؽ مف أشد الضرورات الالزمة لنجاح أي حركة ثورية في أي بمد 
 .مف البمداف

*** 

، كانت عربة سكة حديد خاصة 1910 تشريف الثاني عاـ 22في ليمة 
ووصؿ إلي ىناؾ السناتور .. تنتظر في محطة ىوبوكف في نيوجيرسي

بيات أندروز وىو خبير اقتصادي وأحد كبار موظفي . ألدريؾ وبصحتو أ
كما وصؿ أيضا .. وزارة المالية، وكاف قد تربي وتمقي تعميمو في أوروبا
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رئيس  (فرانؾ فاندرليب)، ولحؽ بيـ (شيمتوف)سكرتير ألدريؾ الخاص 
وكاف ىذا المصرؼ ىو الممثؿ لمصالح آؿ .. مصرؼ نيويورؾ الوطني

وكاف مدراء ىذا .. روكفمر ومصالح شركة كوىف ػ لوب في سكة الحديد
المصرؼ قد اُتيموا عمنا بمحاولة إثارة الحرب بيف الواليات المتحدة وأسبانيا 

وبصرؼ النظر عف صحة ىذه التيامات أو بطالنيا، فقد .. 1898عاـ 
كاف ىذا المصرؼ إثر انتياء الحرب مسيطرا عمي زراعة قصب السكر 

 .وصناعتو في كوبا
وىو أحد  (دافيسوف. ب. ىػ)وكاف اآلخروف الذيف انضموا إلي االجتماع 

رئيس المصرؼ  (نورتوف. شارؿ د)المساىميف الكبار في شركة مورغاف، و
وىؤالء الثالثة اآلخروف .. الوطني في نيويورؾ التابع لشركة مورغاف

متيموف بمحاولة السيطرة عمي العممة والحسابات في الواليات المتحدة 
 .األمريكية بأسرىا

وكاف واربورغ مف .. وكاف آخر الواصميف بوؿ واربورغ وبنجاميف سترونا
" آني اليتيمة"الغني والنفوذ بحيث يقاؿ إنو كاف وراء المسرحية الفكاىية 

التي تصور آؿ واربوؾ أغني رجاؿ العالـ، وباستطاعتيـ حماية أنفسيـ 
أما بنجاميف سترونا فقد اشتير خالؿ .. ومصالحيـ بوسائؿ خارقة

وكاف سترونا .. 1907المناورات المالية التي قادت إلي األزمة الكبرى عاـ 
مورغاف، وقد اشتير في ذلؾ . ب. أحد كبار المتنفذيف لدي شركة ج

 .المنصب بكفاءتو في العمؿ وتنفيذه األوامر دوف سؤاؿ
وعمـ مراسمو الصحؼ باجتماع أولئؾ الرجاؿ الذيف يسيطروف عمي المرافؽ 

االقتصادية الكبرى في الواليات المتحدة، فتوجيوا كالجراد ناحية العربة 
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ولكنيـ لـ يستطيعوا الحصوؿ عمي تصريح مف أي مف .. الخاصة
إننا : "وتوّلي أخيرا السيد فاندرليب إبعاد المراسميف بقولو.. المجتمعيف

 ".جميعا ذاىبوف لقضاء عطمة نياية أسبوع ىادئة

.. لـ يعرؼ ماذا جري في عطمة نياية األسبوع اليادئة تمؾ إال بعد سنيف
.. ُعقد اجتماع سري في جزيرة جيكيؿ بجورجيا: أما الذي جري فكاف ما يمي

وما .. مورغاف وعدد مف شركائو. ب..وكاف ىذا المقر النائي مف أمالؾ ج
بحث الطرؽ والوسائؿ الممكنة "جري بحثو في ذلؾ االجتماع السري كاف 

لتخريب التشريعات المقدمة لمكونغرس، واليادفة لتقميص سمطة االحتكارات 
والحد مف المناورات، واالستعاضة عف ىذه التشريعات بتشريعات أخري 

 ".لصالح أولئؾ الذيف يحضروف االجتماع

وتمت ذلؾ االجتماع اجتماعات أخري في نيويورؾ، عقدىا الرجاؿ أنفسيـ 
قرار التفاصيؿ الصغيرة ودعا المتآمروف مجموعتيـ باسـ .. وذلؾ لبحث وا 

، ألنيـ خالؿ اجتماعاتيـ لـ يكونوا يتنادوف إال باالسـ "نادي االسـ األوؿ"
وباالختصار فقد أعد ألدريؾ وواربورغ وشركاؤىما .. األوؿ لكؿ منيـ

تشريعات جديدة، ىي التي قدمت إلي الكونغرس فيما بعد، تحت صيغة 
وأقرت تمؾ .. مقترحات تقدمت بيا المجنة التي شكمت ورأسيا الدريؾ

".. 1913قانوف االحتياط الفدرالي عاـ " تحت اسـ 1913التشريعات عاـ 
واقتنعت غالبية المواطنيف العادييف في أميركا بأف تمؾ التشريعات إنما 

جعمت لمحفاظ عمي مصالحيا، وأف تمؾ التشريعات وضعت اقتصاد األمة 
 .بيف يدي الحكومة
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كاف ذلؾ القانوف يسمح ألصحاب .. وىذا أبعد ما يكوف عف الحقيقة
المصارؼ في أوروبا وأميركا بأف يسيطروا عمي المقدرات المالية في 

القارتيف، وىذا ما مّكنيـ مف إشعاؿ الحرب العالمية األولي، التي لـ تكف إال 
 .1917وسيمة لمتسبب في قياـ الثورة الروسية سنة 

*** 

 مصرفا، 12، كاف جياز االحتياط الفيدرالي يتألؼ مف 1914في عاـ 
ويشير تقرير ..  مميوف دوالر مف سندات االحتياط الفيدرالي134اشترت بػ 

 أف أرباح ىؤالء بمغت حتى ذلؾ الوقت 39/5/1936الكونغرس بتاريخ 
 تدؿ عمي أف 1940وكانت تقديرات عاـ ..  مميار دوالر23أكثر مف 

 45 إلي 1946ووصؿ عاـ ..  مالييف دوالر5االحتياط الفيدرالي قد بمغ 
وىكذا نجد أف أصحاب المصارؼ حصموا عمي ماال يقؿ عف أربعيف .. مميوف

 .مميار دوالر مف عممياتيـ المالية خالؿ الحرب العالمية الثانية
وتظف الغالبية مف المواطنيف في الواليات المتحدة أف جياز االحتياط 
الفيدرالي يفيد األمة ككؿ، وبعتقدوف أنو يحمي مصالح المودعيف في 

كما يظنوف أف أرباح .. المصارؼ ألنو يجعؿ إفالس تمؾ المصارؼ مستحيال
ولكّف األمريكييف مخطئوف في كؿ ذلؾ، .. االحتياطي تعود إلي الخزينة

فالحقيقة ىي أف جياز االحتياط الفيدرالي وضع باألساس لحماية مصالح 
األمريكييف، ولكف مشاريع القوانيف التي رسمت في جزيرة جيكيؿ في جو 

، لـ تكف 1913، والتي أقرىا الكونغرس األمريكي عاـ 1910رجيا عاـ 
لصالح الشعب األمريكي بأسره، بؿ كانت لصالح أصحاب المصارؼ 
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األمريكييف المرتبطيف بزمالئيـ األوروبييف الذيف يسعوف لمسيطرة عمي 
 .العالـ

، أفمس 1913إف اإلحصاءات تشير إلي أنو منذ إقرار ىذا القانوف عاـ 
 مصرؼ، مما سبب فقداف المالييف 14.000في أميركا ما يزيد عف 

 !والمالييف مف الدوالرات لممودعيف الصغار
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 1917الثىرة الروسٍت 

  
  :الحوادث التي سبقت الثورة الروسية

 روسيا ىزة عنيفة، تاركة إياىا مثخنة 1812ىزت حممة نابميوف عاـ 
فأخذ القيصر ألكسندر األوؿ عمي عاتقو إعادة تنظيـ بالده، .. بالجراح

وأصدر عددا مف القوانيف ألغت األحكاـ الزجرية التي كانت مطبقة عمي 
وبذؿ .. ، والتي كانت تحدد إقامتيـ في أمكنة معينة1772الييود منذ عاـ 

القيصر جيدا لحمؿ الييود عمي العمؿ في الزراعة وغيرىا، وتشجيعيـ عمي 
 .االمتزاج الكامؿ بالمجتمع الروسي

 مات ألكسندر األّوؿ، فخمفو عمي العرش نيقوال األوؿ، فمـ 1852عاـ 
ينظر بعيف الرضا إلي التغمغؿ السريع لمييود في االقتصاد الروسي، ولـ 
ترتح حكومتو إلي اإلصرار الذي أبداه الييود لمحفاظ عمي تراثيـ ولغتيـ 

 . الخاصيف وزييـ الممّيز

وىكذا، وفي محاولة منو إلذابة العنصر الييودّي في المجتمع الروسّي، 
، قوانيف تجبُر الييود عمي إرساؿ أوالدىـ 1834أصدر نيقوال األوؿ عاـ 

إلي المدارس الحكومية، وذلؾ لمحو معاناة االضطياد الديني التي كانوا 
 .يشربوف إياىا في الطفولة

غير أف النتيجة جاءت عكس المتوقع، آلف التعميـ أصبح إلزاميا ألطفاؿ 
الييود، ولـ يكف كذلؾ بالنسبة ألطفاؿ الروس مف غير الييود، مما أّدي 

 !إلي جعؿ الييود الفئة األكثر ثقافة في روسيا
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، وكاف ىو الذي 1855وارتقي عرش روسيا القيصر ألكسندر الثاني عاـ 
وقد كرس ألكسندر ".. أكثر أمراء روسيا تسامحا"وصفو بنجاميف دزرائيمي بػ 

وقد .. حياتو لتحسيف األوضاع الحياتية لمفالحيف والطبقات الكادحة والييود
وقد كانوا عبيدا بكؿ ما ..  عبد23.000.000 1861حّرر في عاـ 

في ىذه الكممة مف معني، وكانت عمميات بيع األراضي وشرائيا تشمميـ، 
 .فيباعوف مف سيد إلي سيد

ودخؿ العديد مف الييود، الجامعات، ولكنيـ بعد التخرج كانوا يواجيوف 
وإلزالة ىذا اإلجحاؼ، أصدر القيصر أوامره .. مصاعب وعقبات قاسية

بقبوؿ ىؤالء الييود في المناصب الحكومية، والسماح ليـ بالسكف أينما 
، حتى كاف مف 1879وما إف حؿ عاـ .. شاءوا في األراضي الروسية

الييود أطباء وممرضوف وأطباء أسناف ورجاؿ أعماؿ وميف، وكاف يسمح 
 .ليـ بالعمؿ والسكف في أي مكاف مف روسيا

ولكف القادة الييود لحركة الثورة العالمية، كانوا مصمميف عمي االستمرار 
وكانت جماعاتيـ اإلرىابية ترتكب المجزرة .. في التحضير لمثورة في العالـ

تمو األخرى، وعمموا عمي كسب تأييد الرافضيف مف المثقفيف في روسيا، 
وقاموا بأوؿ .. وعمي زرع فكرة التمرد والثورة في عقوؿ الجماىير العاممة

ونجا القيصر مف .. 1866محاولة الغتياؿ القيصر الكسندر الثاني عاـ 
وتمكف المتآمروف أخيرا في المحاولة الثالثة مف .. محاولتيف لقتمو بأعجوبة

 .، في بيت ييودية تدعي ىسيا ىمفماف1881اغتيالو عاـ 
وبينما كانت القوات الثورية تحرج الحكومة الروسية في الداخؿ بكؿ 

الوسائؿ الممكنة، بإثارة المشاغبات والقياـ باالغتياالت السياسية، كانت 
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القوي الخفية مف مراكزىا في إنكمترا وسويسرا والواليات المتحدة تحاوؿ مف 
جيتيا توريط روسيا في حرب مع بريطانيا، ففي مثؿ ىذه الحرب لف 

وتكوف النتيجة .. تستطيع أي مف اإلمبراطوريتيف إحراز أي مكاسب تذكر
لمثؿ ىذه الحرب إضعاؼ كال البمديف ماديا، وتركيما فريسة سيمة لألعماؿ 

 .الثورية التالية
 مف مجمة القرف التاسع عشر، كتب 1881في عدد تشريف األولي 

البروفيسور غولدويف سميث أستاذ التاريخ الحديث في جامعة أركسفورد 
.. عندما كنت في إنكمترا آلخر مرة، كنا عمي حافة الحرب مع روسيا: "يقوؿ

وكانت المصالح .. وكاف مقدرا ليذه الحرب أف تورط اإلمبراطورية بأكمميا
الييودية في أوروبا، وأداتيا الرئيسية صحافة فيينا، تسعي بكؿ جيدىا 

 ".لدفعنا إلي المعركة

السبب في  (قيصر روسيا)لمروس " البابا الصغير"كانت حادثة اغتياؿ 
موجة واسعة مف الغضب، فّجرت أعماؿ العنؼ ضد السكاف الييود في 

" قوانيف أيار"ومررت الحكومة الروسية .. العديد مف األراضي الروسية
إذا : "القاسية إرضاء لوجيات نظر الرسمييف الروس الكبار، الذيف قالوا

كانت سياسة التسامح التي اتبعيا ألكسندر الثاني لـ تكف كافية إلرضاء 
الييود ومصالحتيـ، فمف يرضييـ شيء بعد اآلف إال أف يبسطوا سيطرتيـ 

وىكذا ولممرة الثانية راح الشعب الييودي بأسره ".. المطمقة عمي روسيا
 .ضحية الجرائـ التي يرتكبيا الذيف نصبوا أنفسيـ زعماء لو

، طمب وفد ييودي برئاسة 1882في الثالث والعشريف مف أيار عاـ 
الباروف جينزبيرغ مقابمة القيصر ألكسندر الثالث لالحتجاج عمي القوانيف 
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ووعد القيصر بإجراء تحقيؽ شامؿ في القضية بأجمعيا، .. المذكورة
وخاصة فيما يتعمؽ باألزمة بيف الييود وغير الييود مف سكاف اإلمبراطورية 

منذ مدة والحكومة : "وفي الثالث مف أيموؿ أصدر البياف اآلتي.. الروسية
تولي بالغ العناية لمييود ومشاكميـ، مع االنتباه لألوضاع المحزنة لمسكاف 

المسيحييف الناشئة عف الطرؽ التي يستعمميا الييود في قضايا العمؿ 
خالؿ العشريف سنة الماضية لـ يكتؼ الييود بالسيطرة عمي كؿ .. والماؿ

التجارات واألعماؿ بفروعيا، بؿ سيطروا أيضا عمي أجزاء كبيرة مف 
وباستثناء القميؿ، كرس الييود جيودىـ .. األراضي، إما بشرائو أو بزراعتيا

كمجموع، ليس إلثراء الدولة ولفائدتيا، بؿ لخداع الشعب الروسّي بحيميـ 
وقد قاسي الفقراء بنوع خاص مف ىذا، فتصاعدت االحتجاجات .. الممتوية

.. مف الرعايا، وتجمي ذلؾ في أعماؿ العنؼ التي قاـ بيا الشعب ضد الييود
وقد سعت الحكومة لتخميص الييود مف االضطياد والمذابح، لكف ال يسعيا 

تحت ضغط ممح إال أف تتبني القوانيف القاسية، لتخميص الشعب مف 
 ".اضطياد الييود وأعماليـ الشريرة

إف إقرار قوانيف أيار لـ يكف فقط انتقاما لمقتؿ القيصر ألكسندر الثاني، 
نما كاف نتيجة لمتحذيرات المتوالية التي وجييا االقتصاديوف الروس  وا 

لمحكومة، بيدؼ الحد مف النشاطات المالية غير المشروعة التي يمارسيا 
الييود، والتي تيدد االقتصاد الروسي بالخراب، مع أنيـ ال يشكموف سوي 

 .مف سكاف اإلمبراطورية% 4.2نسبة 
*** 
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كاف الييودّي األلماني تيودور ىيرتزؿ يبث الشكوؾ عند الييود، عندما 
يقـو بإعالميـ عف سياسة كارؿ ريتر الالسامية، وكيؼ أّنيا تنتشر بسرعة 

حركة "واقترح ىيرتتزؿ إقامة منظمة ييودية تدعى .. بيف الشعب األلماني
 Jewish Back to Israel" العودة إلي إسرائيؿ

Movementوكانت تمؾ بداية الحركة ..  باسـ المحافظيف مف الييود
 .الصييونية

*** 

لقاء المسؤولية  بعدما أصدر القيصر ألكسندر الثالث حكمو بمـو الييود، وا 
عمي عاتقيـ في حالة الفوضى والخراب االقتصادي في اإلمبراطورية، قامت 

وعيد بتنظيـ ".. الحزب االشتراكي الثوري"قيادات الحركة الثورية بإنشاء 
وكاف تنظيـ .. ىذا الحزب إلي رجؿ قاس ال يعرؼ الرحمة أسمو جيرشوني

وشدد قواد الحركة .. مف نصيب خياط يدعي يفنوا أرنؼ" القطاعات المقاتمة"
 . الثورية عمي ضرورة استجالب غير الييود إلييا

وباإلضافة إلي التسبب باالضطرابات العمالية وخمؽ األوضاع السيئة بيف 
 و 1900طبقات المجتمع الروسي، كانت األحزاب الثورية فيما بيف 

وكانت ..  تثير المتاعب الدينية، حتى أوصمتيا إلي درجة الغمياف1906
.. القمة التي وصمت إلييا تمؾ المتاعب حوادث القتؿ واالغتياؿ بالجممة

 .1905وحدث االنفجار بشكؿ ثورة عاـ 
كاف مف الشخصيات الرسمية الذيف قاـ باغتياليـ قسـ اإلرىاب في الحزب 

وجاءت ىذا الحادث .. 1901الثوري، بوغوليبوؼ وزير التربية عاـ 
تسجيال لغضب الييود عمي السياسة التربوية التي تضمنتيا قوانيف أيار، 
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فقد حددت عدد الييود الذي يسمح ليـ باالنتساب إلي مدارس الدولة 
وجامعاتيا، بنسبة ال تزيد عمي نسبة السكاف الييود إلي تعداد الشعب 

 .الروسّي كمو
اغتيؿ وزير الداخمية سيباغيف، تأكيدا لغضب " 1902"وفي العاـ التالي 

الييود عمي سياسة قوانيف أيار، والتي قضت بمنع الييود مف السكف خارج 
 .أحيائيـ ومجمعاتيـ الخاصة

 قتؿ رئيس 1904وفي عاـ ..  اغتيؿ بوغدانوفيتش حاكـ يوفا1903عاـ 
 انفجرت أوؿ ثورة عامة في 1905وعاـ .. الوزراء فيشيميؼ فوف بيمؼ

وفي كانوف ..  شباط17روسيا، واغتيؿ خاؿ القيصر الدوؽ سرجيوس في 
 اضطيد الجنراؿ دوبراسو الثورييف، ولكنيـ اغتالوه في العاـ 1905األوؿ 
1906. 

بعدما ألقي القيصر المـو عمي عاتؽ الييود واتيميـ بالتسبب بالحالة 
المتردية في روسيا، تمقي الباروف جينزبيرغ تعميمات بالعمؿ عمي تفتيت 

وكاف مف ضمف الخطة خمؽ الفوضى واالضطراب .. اإلمبراطورية الروسية
بيف صفوؼ الجيش الروسي في الشرؽ األقصى، عف طريؽ تدمير خطوط 

وقد أدي ذلؾ إلي إيقاؼ اإلمدادات والمعونات عف .. المواصالت في سيبيريا
 .الجيش البري والبحرية الروسية

ومف طرؼ أخر، أمر أحد ضباط البحرية الروس سفنو، بإطالؽ النار عمي 
وكاف رد .. أسطوؿ مف سفف الصيد البريطانية التي كانت في بحر الشماؿ

وقد تطوع بعد ىذه الحادثة عدد كبير .. الفعؿ الشعبي في بريطانيا عنيفا
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مف ضباط البحرية البريطانية ومف مالحي السفف التجربة البريطانية لتقديـ 
 .خدماتيـ لمياباف

بخالؼ أّف أصحاب المصارؼ العالمييف فرضوا عقوبات اقتصادية عمي 
وضربوا حظرا عمي .. اإلمبراطورية الروسية، وأوصموىا حتى اإلفالس تقريبا

 وبعد توريط روسيا في الحرب 1904وعاـ .. التجارة والمبادالت الروسية
مع الياباف، نكثت مؤسسة روتشيمد بوعودىا، ورفضت إمداد روسيا 
بالمساعدات المالية، بينما قامت شركة كوىف ػ لوب وشركائيما في 

 .نيويورؾ بإمداد الياباف بكؿ القروض التي طمبتيا
 في المجمد الثاني 1947جاء في الموسوعة البريطانية طبعة عاـ 

وكاف الوزير الروسي يسعي بكؿ جيده لمحصوؿ : " ما يمي76الصفحة 
ودخمت الحكومة الروسية في مفاوضات مع دار روتشيمد .. عمي الماؿ

ووقع الطرفاف اتفاقا مبدئيا، إال أف دار .. لمحصوؿ عمي قرض كبير
روتشيمد أبمغت وزير الماؿ الروسي أنو ما لـ تتوقؼ أعماؿ االضطياد ضد 

وقد كانت الحاجة .. الييود، فإف الدار ستتكوف مضطرة لالنسحاب مف العقد
الممحة لمخزينة الروسية واحدة مف األسباب التي دفعت لمتحالؼ الفرنسي 

 ".الروسي، تماما كما كاف إنياء معاىدة بسمارؾ لمحياد المشترؾ

 تمّوؿ حركات 1897وكانت مؤسسة يعقوب شيؼ في نيويورؾ منذ العاـ 
 ساعد في تمويؿ الثورة التي نشبت 1904وعاـ .. اإلرىابييف في روسيا

وكما ساعد في تنظيـ حممة عالمية لتمويؿ ثورة سنة . في العاـ التالي
 التي أعطتو وشركاءه أوؿ فرصة لوضع نظرياتيـ الديكتاتورية 1917

 .موضع التنفيذ
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 :لينيف
اشترؾ ألكسندر أوليانوؼ في المؤامرة التي ىدفت إلي اغتياؿ القيصر 

وقد فشمت تمؾ المحاولة، وقبض عمي ألكسندر أوليانوؼ .. ألكسندر الثالث
وكاف ىذا ىو السبب في أف أخاه فالديميير .. وحوكـ وحكـ عميو بالموت

نذر نفسو لمقضية الثورية، ولمع نجمو وترقي في القسوة والسمطاف، حتى 
وقد أصبح فيما ".. لينيف"أصبح رئيسا لمحزب البمشفي، واتخذ لنفسو اسـ 

 .بعد الحاكـ المطمؽ األوؿ التحاد الجميوريات االشتراكية السوفيتية
وقاـ الطالب الييود بإقناعو أنو قد آف األواف .. تمقي لينيف ثقافة جامعية

 .لقمب الطبقة الحاكمة لكي تباشر الجماىير حكـ نفسيا بنفسيا
ولمع نجـ لينيف كواحد مف المثقفيف المفكريف، وارتبط بقادة الحزب الثوري 

 سافر لينيف 1895وفي العاـ .. حيف كاف في أوائؿ العقد الثالث مف عمره
 سنة ػ لمالقاة بميخانوؼ، الذي فر مف 25إلي سويسرا ػ وكاف عمره 

 .روسيا
وفي سويسرا انضـ لينيف وبميخانوؼ، الذيف كانا مف غير الييود، إلي 

، وكانوا كميـ مف الييود، . فيرازاسوليتش و ب أكسمرود ويوليوس تسديرباـو
 ".جماعة تحرير العماؿ"وألفوا جمعية ماركسية عمى نطاؽ عالمّي، أسموىا 

*** 

 لينيف، بأف الطريؽ الوحيد 1905أقنعت المحاولة الثورية المجيضة عاـ 
لمقياـ بثورة ناجحة، ىو تنظيـ لجنة دولية تتولى اإلعداد لتنفيذ الخطة التي 
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وىكذا أوجد لينيف الكومنترف، وىي المجنة المركزية الدولية .. يتفؽ عمييا
 .لمتخطيط الثوري

*** 

بعد ما قّر رأي لينيف حوؿ سياستو الخاصة، عاد إلي روسيا مع مارتوؼ 
لتنظيـ حممة التمويؿ، التي تألفت مف عمميات االبتزاز وسرقات المصارؼ 

واحتج لينيف لذلؾ بأنو مف المنطقي .. وغيرىا مف األعماؿ غير المشروعة
وأصر لينيف عمي أف ... أف يأخذ أمواؿ الناس الذيف يخطط لقمب حكومتيـ

يكوف مف برامج التدريب لممبتدئيف في الحزب عمميات سرقات المصارؼ 
 .ونسؼ مخافر الشرطة وتصفية الخونة والجواسيس

.. والحقيقة أف القادة القالئؿ األوؿ لمشيوعية كانوا ينتموف إلي طبقة العماؿ
 تسببوا 1895وفي عاـ .. وكاف معظميـ مف المثقفيف ثقافة حسنة

وىكذا أوجدوا .. بسمسمة مف االضطرابات، تحّوؿ بعضيا إلي أعماؿ شغب
تطوير الحوادث الصغيرة "واحدا مف األصوؿ األساسية في التخطيط الثوري 

حتى تصبح أعماؿ شغب، والتسبب في إحداث مواجية فعمية مباشرة بيف 
 ".الشعب والشرطة

*** 

ألقي القبض عمي لينيف ومارتوؼ وعدد آخر مف الثورييف وأرسموا إلي 
وىكذا أخذ لينيف معو زوجتو .. 1897السجف، وأنيي لينيف سجنو عاـ 

وخالؿ فترة المنفى، .. الييودية الشابة وأميا، وذىبوا جميعا إلي المنفي
اتفؽ لينيف ومارتوؼ وبوتريسوؼ عمي أف ينشئوا صحيفة بعد منفاىـ، 
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تكوف جامعة لشتات المفكريف والطاقات العقمية في القوي الثورية، التي 
 .كانت ما تزاؿ منقسمة إلي أحزاب عديدة

" االبسكرا"، وأنشأ 1900وبعد أف أنيي لينيف فترة الحكـ بالنفي في شباط 
Iskraوكانت زوجة لينيف سكرتيره مجمس تحريرىا..  ومعناىا الشرارة ..

ولمدة مف الزمف كانت تتـ طباعة الجريدة في ميونخ بألمانيا، وكانت نسخ 
الجريدة تيرب إلي روسيا وغيرىا مف البمداف بواسطة الشبكة السرية 

 .التابعة لماسونيي الشرؽ األكبر
ودعت الصحيفة إلي إنشاء مؤتمر لتوحيد الجماعات الماركسية المختمفة، 

وتتمثؿ في ىذا المؤتمر .. 1903يكوف مركزه في بروكسؿ عاـ 
الديموقراطيوف االشتراكيوف مف روسيا، والديموقراطيوف االشتراكيوف 
البولنديوف التابعوف لروزا لوكسمبورغ وجماعة تحرير العمؿ وجماعة 

ولكف الشرطة البمجيكية اتخذت إجراءات مضادة، مما ".. الماكسيمالييف"
وليذا المؤتمر أىمية تاريخية، فخاللو .. دفع األعضاء لمتحرؾ إلي لندف

، وأصبح "الشرارة"حدث االنشقاؽ العقائدي بيف الكتاب الذيف يكتبوف في 
لينيف زعيما لمجموعة البولشفيؾ الذيف كانوا يشكموف األكثرية، وأصبح 

 .مارتوؼ زعيما لمجموعة المنشفيؾ وكانوا األقمية
 في روسيا، بعد أحداث األحد 1905وقد قاـ المنشفيؾ بثورتيـ عاـ 

ولكف الذيف تحروا الحقائؽ .. الدامي، الذي ألقي المـو فييا عمي القيصر
وجدوا دالئؿ كافية عمي أف الحادث كاف مخططا لو، ومنفذا مف قبؿ 

الجماعات اإلرىابية، بيدؼ إثارة الغضب والحقد ضد القيصر بيف جموع 
وقد مكنت تمؾ الحادثة زعماء الحركة الثورية مف .. العماؿ غير الييود
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االعتماد عمي األلوؼ مف الرجاؿ والنساء مف غير الييود، الذيف كانوا حتى 
 ".األب الصغير"ذلؾ اليـو الحزيف يدينوف بالوالء لمقيصر ويدعونو 

*** 

في الثاني مف كانوف الثاني قامت بعض االضطرابات العمالية في معامؿ 
ولكف األب .. بوتيموؼ الضخمة في بطرسبرج، ودعي لإلضراب العاـ

.. جابوف، قاؿ إنو سيحؿ المشاكؿ المعمقة بالتحدث مباشرة مع القيصر
 كانوف الثاني نظـ األب جابوف مسيرة سميمة كبيرة، 22وفي يـو األحد 

واتجيت .. اشترؾ فييا األلوؼ مف العماؿ مصحوبيف بنسائيـ وأطفاليـ
وبحسب التقارير الصحيحة كانت المسيرة .. المسيرة إلي أبواب القصر
وكاف المشتركوف فييا يحمموف الفتات كتب .. منظمة ومنضبطة تماما

وعمي أبواب القصر، وبدوف أدني إنذار، .. عمييا عبارات الوالء لمقيصر
انيالت زخات الرصاص مف البنادؽ والرشاشات حاصدة العماؿ، وناشرة 

وذبح المئات مف العماؿ مع عائالتيـ، وتحولت .. الفوضى في المسيرة
ومنذ ذلؾ اليـو يعرؼ ىذا التاريخ .. الساحة أماـ القصر إلي فوضي موجعة

.. ىؿ كاف نيقوال الثاني مسؤوال.. بيـو األحد الدامي ( كانوف الثاني22)
الحقيقة الثابتة أنو لـ يكف في القصر، وال حتى في المدينة في ذلؾ 

ومف المعمـو أف ضابطا مف ضباط الحرس ىو الذي أصدر أمر .. الوقت
ومف المحتمؿ أف يكوف ىذا الضابط منفذا ألوامر .. إطالؽ النار إلي الجنود

وكاف ىذا العمؿ بمثابة الشرارة التي تدير المحرؾ، وتال .. رؤسائو اإلرىابييف
 .ذلؾ وىج الثورة الشاممة
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بصرؼ النظر عمف كاف المسئوؿ، فقد كانت النتيجة أف انضـ عشرات 
األلوؼ مف العماؿ الذيف كانوا يدينوف بالوالء لمقيصر، إلي الحزب 

وحاوؿ القيصر أف .. االشتراكي الثوري، وامتدت الحركة إلي المدف األخرى
يكبت المد الثوري، فأمر منذ مطمع شباط بإجراء تحقيؽ في الحادثة عمي 

وفي آب أعمف أف االستعدادات جارية لتشكيؿ .. يد لجنة شيدلوفسكي
مجمس تمثيمي تشريعي ديموقراطي، وعرؼ ىذا بعد تأسيسو بالدوما 

Duma ..وتحت .. وعرض أف يمنح عفوا شامال لكؿ السجناء السياسييف
مفعوؿ ىذا العفو، عاد لينيف وزعماء البالشقة إلي روسيا في تشريف 

 .ولكف لـ يستطع القيصر برغـ كؿ ما فعمو أف يمجـ المد الثوري.. األوؿ
 أعمف اتحاد عماؿ السكؾ الحديدية 1905في العشريف مف تشريف األوؿ 

وفي الخامس والعشريف مف .. الذي يسيطر عميو المنشفيؾ اإلضراب العاـ
ذلؾ الشير امتد اإلضراب وشمؿ موسكو وسمولنسؾ وكيرسؾ وغيرىا مف 

وفي السادس والعشريف مف الشير تأسست حكومة بطرسبرج .. البمداف
وكانت تمؾ الحكومة تحت سيطرة المنشفيؾ في حزب العمؿ .. الثورية

.. االشتراكي الديموقراطي الروسّي، مع أف الحزب االشتراكي كاف ممثال
وقد تـ إبدالو بسرعة . وكاف أوؿ رئيس لو ىو منشفيؾ سبوردفيسؾ

وىذا بدوره خمع عمي يد تروتسكي الذي أصبح رئيسا . بجورجي نوسار
وفي السادس عشر مف .. 1905اعتبارا مف التاسع مف كانوف األوؿ 

 مف 300كانوف األوؿ ألقت قوة عسكرية القبض عمي تروتسكي وعمي 
 .ولـ يكف بيف الموقوفيف بمشفّي بارز واحد.. أعضاء الحكومة الثورية
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في العشريف مف كانوف األوؿ استولي ييودي اسمو .. ولـ تنتو الثورة
بارفوس عمي السمطة في إدارة ثورية جديدة، ودعا إلي إضراب عاـ في 

وفي اليـو التالي أضرب ..  عامؿ90.000بطرسبرج، فاستجاب لندائو 
وفي الثالثيف مف كانوف األوؿ عادت ..  عامؿ في موسكو150.000

بعض الوحدات وبعض الضباط الذيف كانوا ما يزالوف مواليف لمقيصر، 
وحافظ القيصر .. وىكذا وضعوا حدا لمثورة.. واستعادوا السمطة بأعجوبة

 .نيقوال عمي وعده وتـ إنشاء الدوما وانتخاب المجمس التشريعي
*** 

 عقد المؤتمر الخامس لحزب العمؿ االشتراكي الديموقراطي 1907في عاـ 
..  المجيضة1905ودعا ىذا المؤتمر لدراسة ثورة .. الروسي في لندف

وألقي لينيف تبعة الفشؿ عمي انعداـ التعاوف بيف المنشفيؾ وبقية الزعماء 
لي عمؿ موحد  .الثورييف، ودعا إلي سياسة موحدة وا 

ورد مار توؼ الضربة لمينيف، واتيمو بأنو قصر في تقديـ المعونة 
.. واتيمو خاصة بحجز المعونة المالية عنيـ.. المفروضة عميو لثورتيـ

وكاف ما يثير اإلزعاج لدي ماروتوؼ وغيره مف الزعماء الييود مثؿ 
ابراىاموفيتش وزورا لوكسمبورغ، ىو أف لينيف قد استطاع تأميف الماؿ 

واتيموه بأنو .. الالـز لحضور ىذا العدد الكبير مف المندوبيف في المؤتمر
.. يقـو بتمويؿ حزبو البمشفي عف طريؽ النيب والخطؼ والتزوير والسرقة

ووّبخوه لرفضو أف يكتتب بجزء معتبر مف أموالو المنيوبة لصالح منظمة 
 . الوحدة المركزية
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واتفؽ المؤتمروف في النياية عمي وجوب إيجاد تعاوف أوثؽ بيف القادة 
الثورييف وقرروا اختيار مف سيقـو بتحرير صحفيـ، وألقوا أىمية كبري 

عمي الدعاية، مع التشديد عمي أف كؿ ما ينشر في الصحؼ يجب أف يكوف 
 . ضمف سياسة الصحيفة التي تمتـز بخط الحزب

وأصدر ".. البروليتاريا" بدا البولشفيكؾ إصدار صحيفتيـ 1908وفي العاـ 
بينما أصدر تروتسكي مطبوعة ".. جو لوس سوسيتاؿ ديموقراطيا"المنشفيؾ 

 .Vienna Pravda" فيينا برافده"شبو مستقمة سماىا 
، حصؿ لينيف عمي التأييد غير المشروط مف زعيميف 1909وفي العاـ 

أي " بالترويكا"وأصبحوا يعرفوف .. ييودييف، ىما زينوفييؼ وكامينيؼ
 .1924واستمرت ىذه الصداقة حتى وفاة لينيف في عاـ .. الثالثي

*** 

قرر لينيف أف يختبر شجاعة ومدي إمكانية الوثوؽ بتمميذه الجديد ستاليف، 
.. وأراد أيضا أف ُيري القواد اآلخريف في الحركات األخرى أنو مستقؿ ماليا
.. ولمقياـ بيذا العمؿ المزدوج كمؼ لينيف ستاليف بسرقة مصرؼ تيفميس

واختار ستاليف شريكا لو في تمؾ الميمة أرمنيا يدعي بتروياف، الذي أبدؿ 
وكمنا لعربة المصرؼ، وقذفيا بتروياف .. اسمو فيما بعد فأصبح كامو

بقنبمة فّجرت كؿ ما فييا، ولـ يبؽ صحيحا إال الصندوؽ المتيف الذي يحوي 
وىكذا أثبت ..  شخصا30وقتؿ في ىذا الحادث ..  روبؿ250.000

 .ستاليف قدرة قيادية كافية فيو
*** 
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، شرع القيصر نيقوال الثاني بإجراء إصالح جذري، 1905في نياية ثورة 
وصمـ عمى تحويؿ الممكية الروسية المطمقة إلي حكـ ممكي دستوري عمي 

وبدأ مجمس الدوما بالعمؿ، وكاف رئيس الوزراء بيتر .. الطريقة االنكميزية
، "قوانيف ستولييف"أو كاديفيتش ستوليف أحد المصمحيف الكبار، وقد أصدر 

% 85التي منحت الحقوؽ المدنية لمفالحيف، الذيف كانوا يشكموف نسبة 
وقد أدت إصالحاتو الزراعية إلي تأميف .. مف مجموع الشعب الروسي

المعونات المالية الكافية لمفالحيف، بحيث أصبح بمستطاع الفالح شراء 
وكاف اعتقاده يتجو إلي أّف الوسيمة الوحيدة لمحاربة دعاة .. أرضو بنفسو

 .الطريقة الشيوعية في الحياة، ىي تشجيع فكرة االستيالؾ الفردي
وكاف ىـ الزعماء الثورييف ىو االستيالء عمي السمطة، ولـ تكف تيميـ 

 حاولت جماعة إرىابية اغتياؿ 1906وفي العاـ .. اإلصالحات في شيء
وحيكت خطط عديدة لمتخمص مف رئيس .. ستوليف، فدمروا منزلو بقنبمة

وفي ليمة مظممة .. الوزراء، الذي لـ يكف الشعب الروسي ليحمـ بأفضؿ منو
، اغتيؿ أكبر وزير مصمح عرفتو روسيا، بينما 1911مف ليالي أيموؿ عاـ 

وكاف القاتؿ محاميا ييوديا .. كاف يحضر عرضا مسرحيا في مسرح كييؼ
 .يدعي موردخاي بورغوؼ

وفي .. وقد حاولت الحكومة الروسية أف تطّبؽ إصالحات ستوليف بعد مقتمو
 أعطي قانونيف تأميف العماؿ الصناعييف، تعويضا عف المرض 1912عاـ 

وعف الحوادث، بنسبة ثمثي المرتب العادي عف المرض وثالثة أرباع عف 
وأعطيت صحؼ الحركات الثورية صفة شرعية ألوؿ مرة بعد .. الحوادث
وأعيد النظر في قوانيف .. واتسعت المدارس الحكومية وامتدت.. إنشائيا
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 1913وفي العاـ .. االنتخابات لتضمف انتخابا أكثر حرية وأكثر تمثيال
وفور إطالقيـ مف .. منحت حكومة القيصر عفوا شامال لكؿ السجناء

ودعا . السجف شرع ىؤالء في التآمر والتخطيط لقمب الحكومة الروسية
ولكف اإلصالحات كانت قد .. اإلرىابيوف إلي تصفية أفراد العائمة المالكة

وبدا في ذلؾ الوقت أف .. أقنعت األكثرية الساحقة مف الشعب الروسي
قضية الثورة أصبحت مسألة ميتة، فركز الثوريوف مجيوداتيـ في بمداف 

 .أخري، وعمي وجو الخصوص في أسبانيا والبرتغاؿ
ونظمت حممة مدروسة .. وأخذت أجيزة الدعاية الشيوعية تبث ضبابا أحمر

نكمترا قبيؿ  مف التشيير في روسيا، عمي غرار ما جري في فرنسا وا 
وىكذا أصبح اإلنساف العادي ال يتصور القياصرة والنبالء .. ثورتييما

الروس إال وحوشا ممتحيف، يستعبدوف الفالحيف ويغتصبوف نساءىـ 
الشابات، ويخترقوف أجساد األطفاؿ برماحيـ في أثناء نزىاتيـ عمي ظيور 

ولكي تبرىف إف آخر القياصرة كاف مف المصمحيف، .. الجياد عبر القوي
.. فسوؼ نستشيد بكممات لبرتراـ وولؼ وقد كاف ضد القيصرية ومع الثورة

بيف ": "ثالثة صنعوا ثورة" مف كتابة 360يقوؿ وولؼ في الصفحة 
، وتحت قوانيف ستوليف لإلصالح الزراعي، أصبح 1914 و 1907

وقد استمرت ..  مف الفالحيف مالكيف ألراضييـ في القرى2.000.000
وفي أوؿ .. 1917 – 1914حركة اإلصالح تمؾ حتى في سني الحرب 

ورأي ..  فالح6.200.000 بمغ عدد المنتفعيف 1916كانوف الثاني 
لينيف أّنو لو تأخرت الثورة عقديف مف الزماف، فستحوؿ اإلصالحات 
وقد .. الزراعية وجو الريؼ الروسي، بحيث ال يعود قوة ثورية يعتمد عمييا
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لالستيالء " الفالحيف 1917فعندما دعا في العاـ .. كاف لينيف عمي حؽ
 ".كانوا ىـ قد ممكوا أكثر مف ثالثة أرباعيا في ذلؾ الوقت" عمي أراضييـ

*** 

ومف سوء الحظ أف راسبوتيف كاف يمارس ضغوطا شريرة عمي رجاؿ ونساء 
وكانت اإلمبراطورة واقعة بشكؿ كبير تحت تأثير .. البالط اإلمبراطوري

راسبوتيف، فقد كاف الوحيد الذي استطاع وقؼ النزيؼ الذي أصاب ابنيا 
 .الصغير

ويبدو واضحا أف راسبوتيف كاف يتمتع بقوي نفسية مغناطيسية، األمر الذي 
وبدأ أنو استطاع أف يضع .. كاف شائعا لدي فئة مف الشعب الروسي

اإلمبراطورة تحت سيطرتو، لجعميا تجبر القيصر عمي ما يريد راسبوتيف أف 
يفعمو، فكاف ىو الذي يحكـ روسيا، األمر الذي أدي إلي استياء الشعب 

 .الروسي
ومف الثابت أيضا أف راسبوتيف أدخؿ إلي دوائر البالط رجاال ونساء كانوا 
يمارسوف طقوسا وثنية، مثؿ التي كانت تنفذ سرا في البالية روياؿ قبيؿ 

وكانت ىذه الطقوس تستند إلي مبدإ .. 1789اندالع الثورة الفرنسية عاـ 
تافو، يقوؿ أف األرواح ال تنجو إال إذا انحدرت إلي الدرؾ األسفؿ في 

وأدخؿ راسبوتيف المخربيف إلي البالط اإلمبراطوري، مما مكنيـ !.. الخطيئة
مف االطالع عمي أسرار الشخصيات الكبيرة، وبالتالي ابتزازىـ وجرىـ لفعؿ 

 . ما يأمرىـ بو رؤساء المخربيف

  

 :الحرب العالمية األولى
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، اجتمع تسعة عشر قائدا مف قواد 1910في كانوف الثاني مف عاـ 
مجمع كانوف "ويعرؼ اجتماعيـ ىذا بػ .. الحركة الثورية العالمية في لندف

 ".الثاني لمجنة المركزية

صحيفة الحزب " سوسيتاؿ ديموقراطيا"وقرر المجمع القبوؿ بصحيفة 
واختار البالشقة لينيف وزينوفييؼ محرريف في الجريدة، بينما .. العامة

وعيف كامينيؼ مساعدا .. اختار المنشفيؾ لتمثيميـ فييا مارتوؼ وداف
وكاف عمي األعضاء أف ".. فيينا برافده"لتروتسكي في تحرير صحيفة 

 .ينشطوا لمدعوة إلي مبادئيـ الثورية اإللحادية
*** 

واغتيؿ الممؾ ىومبرت عاـ .. 1898اغتيمت إمبراطورة النمسا عاـ 
واغتيؿ الغراندوؽ رجيوس .. 1901، والرئيس ماكينمي عاـ 1900

 .1908واغتيؿ ممؾ البرتغاؿ وولي عيدىا عاـ .. 1905الروسي عاـ 
قرر قادة الحركة الثورية العالمية المجتمعوف في جنيؼ بسويسرا أنو أصبح 
مف الضروري إزالة الممؾ كارلوس ممؾ البرتغاؿ لتأسيس جميورية في تمؾ 

وفي كانوف األوؿ .. 1907البالد، وىكذا أصدروا األمر باغتيالو عاـ 
 ذىب ميغاليايس ػ رئيس مجمع الشرؽ األكبر الماسوني في 1907

وكاف موضوع .. البرتغاؿ ػ إلي باريس، ليحاضر أماـ المحافؿ الماسونية
".. البرتغاؿ، محاولة قمب الممكية، وضرورة إنشاء نظاـ جميوري"محاضرتو 

 .وبعد ذلؾ بأسابيع قميمة، اغتيؿ كؿ مف الممؾ كارلوس وابنو ولي العيد
وقاؿ فيرغوف ػ خطيب المجمع الماسوني لمشرؽ األكبر في أسبانيا ػ  في 

أال تدروف ذلؾ الشعور العميؽ بالفخار الذي أحسسنا : "1911 شباط 12
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فقد تـ في ساعات قالئؿ، اإلطاحة .. بو لدي إعالف الثورة البرتغالية؟
عالف الجميورية كاف ذلؾ بالنسبة لممبتدئيف .. بالعرش وانتصار الشعب وا 

ولكننا نحف، يا أخوتي، نحف الذيف . بمثابة ومضة برؽ في سماء صافية
نحف نعرؼ التنظيمات المدىشة إلخواننا البرتغالييف، كما نعرؼ .. نفيـ

ونحف نعمـ سر ذلؾ .. حماستيـ التي ال تفتر وعمميـ الذي ال يتوقؼ
 ".الحدث المجيد

اجتمع قادة الحركة الثورية العالمية والمسؤولوف الكبار في الماسونية 
وقرروا في ىذا المؤتمر اغتياؿ .. 1912األوروبية في سويسرا عاـ 

 15وفي .. األرشيدوؽ فرانسيس فرديناند، تمييدا لمحرب العالمية األولي
التي " ريفيو انترناسوناؿ دي سوستيو سيكرت"، نشرت مجمة 1912أيموؿ 

قد يمقي : "788 ػػ 787الكممات التالية عمي الصفحات  (جويف. ـ)يحررىا 
بعض الضوء يوما عمي ىذا الكالـ، الذي قالو مسئوؿ ماسونّي كبير في 

إف : "قاؿ ذلؾ المسؤوؿ.. سويسرا، لدي بحث موضوع وريث عرش النمسا
سوؼ يموت عمي .. األرشيدوؽ رجؿ نبيو، ومما يؤسؼ لو أنو محكـو عميو

 ".درجات العرش

وألقي الضوء عمي ىذه الكممات خالؿ محاكمة القتمة، الذيف اغتالوا وريث 
وكاف ىذا العمؿ الذي .. 1914 حزيراف 28العرش النمساوي وزوجتو في 

.. ارتكب في ساراييفو، الشرارة التي أدت إلي انفجار الحرب العالمية األولي
.. إف التقرير المختزؿ الذي كتبو فالروس حوؿ المحاكمة ىو وثيقة دامغة

ويثبت ىذا التقرير أف أصحاب المصارؼ العالمييف استعمموا محافؿ الشرؽ 
األكبر الماسونية إلشعاؿ الحرب العالمية األولى، تماما كما استعمموىا بيف 
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 تشريف األوؿ 12وفي ..  لتفجير الثورة الفرنسية1789 و 1787
 استجوب رئيس المحكمة العسكرية كابرينوفيؾ 1914

Cabrinovicممقي القنبمة األولي عمي سيارة األرشيدوؽ ،. 
ىؿ كنت تعرؼ قبؿ .. أخبرني المزيد عف البواعث: "قاؿ رئيس المحكمة

وىؿ أثر .. القياـ بالمحاولة، أف تانكوزيؾ وسيجانوفيؾ مف الماسونييف؟
 ".عمي قراراتؾ كونؾ ماسونيا مثميـ؟

 ".نعـ: "كابرينوفيؾ

 ".ىؿ تمقيت منيـ األمر بتنفيذ االغتياؿ؟: "الرئيس

وكؿ ما فعمتو الماسونية ىو .. لـ أستمـ مف أحد أمرا باالغتياؿ: "كابرينوفيؾ
وقد أخبرني .. والقتؿ مسموح بو في الماسونية.. أنيا قّوت مف عزيمتي

سيجانوفيؾ أف الماسونية كانت قد حكمت عمي األرشيدوؽ فرانز فرديناند 
 ".بالموت منذ أكثر مف سنة

أضؼ إلي ذلؾ اإلثبات، البرىاف اآلخر الذي قدمو الكونت زيزيف، وىو أحد 
كاف األرشيدوؽ يعمـ أف محاولة : "قاؿ.. األصدقاء الحميميف لألرشيدوؽ

الغتيالو وشيكة الوقوع، وقد أخبرني قبؿ الحرب بنفسو أف الماسونييف 
 ".األحرار قرروا اغتيالو

*** 

وبعد النجاح في إشعاؿ نار الحرب العالمية األولى، حاوؿ القادة الثوريوف 
وألقوا بالمـو عمي .. إقناع العماؿ والجنود أف ىذه الحرب ىي حرب رأسمالية

 .الحكومات في كؿ القضايا الشائكة
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لما كانت روسيا خارجة مف حرب منيكة مع الياباف منذ سنوات قميمة، كاف 
مف السيؿ نسبيا خمؽ جو عاـ مف الشؾ والقمؽ في نفوس العماؿ الروس، 

وحتى .. 1916 ػػ 1914وحتى بيف جنود القوات المسمحة في فترة 
، كانت الجيوش اإلمبراطورية الروسية قد تكبدت ما 1917كانوف الثاني 

 . إصابة، وفقدت زىرة شبابيا3.000.000يقارب 
كاف لينيف ومارتوؼ في سويسرا، وىي البمد المحايد الذي توضع فيو كؿ 

وكاف تروتسكي يتولى تنظيـ المئات مف .. المخططات والمؤامرات العالمية
وكاف قادة المنشفيؾ .. الثورييف الروس الذيف لجأوا إلي الواليات المتحدة

وأتيـ الفرصة في كانوف الثاني .. يمارسوف نشاطيـ التخريبي في روسيا
وقد حدثت عمميات نفذت بميارة، أدت إلي تخريب أجيزة .. 1917

ونتج عف ذلؾ نقص خطير في .. االتصاالت، ومركز النقؿ ووزارة التمويف
وحدث ىذا في الوقت الذي كانت فيو المدينة .. المواد الغذائية في بطرسبرج

تشكو مف تضخـ عدد السكاف، بسبب العماؿ الصناعييف الذيف كانوا يفدوف 
 .إلييا، بسبب االحتياج إلييـ في المجيود الحربي

وكاف القمؽ ..  شيرا رديئا، وعمؿ بنظاـ تقنيف الطعاـ1917وكاف شباط 
.. وكانت صفوؼ المواطنيف طالبة الخبز تتزايد باستمرار.. عاما في آذار

وكاف القيصر ما يزاؿ في .. وفي آذار امتألت الشوارع بالعاطميف عف العمؿ
 .الجبية يزور الجنود

 آذار، نظـ قادة المنشفيؾ الييود تظاىرة نسائية في الشوارع، 7وفي 
 . احتجاجا عمي النقص في الخبز
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.. وبعد ذلؾ تدخؿ الثوريوف..  آذار قامت النساء بتظاىرتيّف الكبرى8وفي 
وظيرت زمر األشرار ىنا .. وكانت جماعات مختارة تقـو بمتظاىرات جانبية

وفي تقاطع نيفسكي .. وىناؾ، تنشد األناشيد الثورية وترفع اإلعالـ الحمراء
بروسبكت وقناؿ سانت كاتريف، قاـ رجاؿ الشرطة والجنود بتفريؽ 

وبدا أف األوامر المحددة كانت قد أعطيت .. المتظاىريف بدوف أي إصابة
لمجنود لتجنب التورط مرة ثانية في حادثة مماثمة لحادثة يـو األحد الدامي 

 .1905عاـ 
في التاسع مف آذار امتألت المنطقة بيف نيفسكي بروسبكت وسانت كاتريف 
حتى محطة نيقوالي بالجماىير الحاشدة، التي أصبحت أكثر شجاعة تحت 

.. وتوّلت خيالو القوزاؽ تنظيؼ الشارع.. تحريضات مثيري الفتف والمشاعر
.. ولـ يستعمؿ الخيالة إال باطف سيوفيـ، ولـ تستعمؿ األسمحة النارية أبدا

وأغاظ ىذا التسامح الزعماء الثورييف، الذيف أصدروا تعميماتيـ لممحرضيف 
بزيادة جيودىـ، إلحداث مواجية مباشرة بيف الشعب وبيف الشرطة 

وفي الميؿ ركب الثوريوف مدافعيـ الرشاشة في مواضع خفية مف .. والجنود
 .المدينة

فقد احتشد جميور غفير أماـ محطة .. وفي آذار، حدثت حادثة مؤسفة
وحوالي الساعة الثانية بعد الظير، مرت في تمؾ الساحة عربة .. نيقوالي

وكاف الرجؿ عديـ .. فييا رجؿ مغطي بالفرو لحمايتو مف البرد القارس
وكاف ىذا خطأ منو في الحكـ .. الصبر، فأمر سائقو بالمرور بيف الناس

 .عمي أعصاب المحتشديف

Books-Sea.com



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145 
 

وعندما استطاع .. سحب الرجؿ مف عربتو، وانياؿ الناس عميو ضربا
الوقوؼ عمي قدميو، جر نفسو إلي عربة متوقفة في الشارع، فمحقو قسـ 

وأثار .. مف الجميور، حيث ضربة أحدىـ بقضيب مف الحديد عمي أـ رأسو
ىذا العمؿ شيوة الدماء عند الجميور، فاندفعوا عبر شارع نيفسكي 

وكاف .. وبدأت المعارؾ، وعمت الفوضى.. يحطموف النوافذ ويثيروف الشعب
القادة الثوريوف بحسب الخطط الموضوعة، يطمقوف النار عمي الجماىير 

وىاج الرعاع، وىاجموا الشرطة، متيميف إياىا بالبدء .. مف أماكنيـ السرية
ثـ جري .. في إطالؽ النار عمييـ، وذبحوا شرطيا مقابؿ كؿ رجؿ منيـ

وىكذا خمقوا الظروؼ .. إطالؽ سراح المساجيف، ليشتركوا في حممة الدـ
 .المالئمة لحكـ اإلرىاب

 آذار، أدي إطالؽ سراح السجناء والمجرميف إلي خمؽ حالة 11وفي 
وكاف مجمس الدوما ما يزاؿ يتابع محاوالتو لتطويؽ .. فوضي وشغب عامة

وأرسموا إلي القيصر رسالة مستعجمة، يخبرونو فييا أف .. المد الثوري
ولكف الخاليا .. الحالة خطيرة، ويشرحوف بإسياب حالة الفوضى السائدة

ولدي قراءة .. الشيوعية العاممة في حقؿ المواصالت أرسمت رسالة أخري
وىكذا حـر نفسو !!.. القيصر ليذه الرسالة المزورة، أمر بحؿ مجمس الدوما

 .مف تأييد أكثرية األعضاء الموالية لو
وفجأة ..  آذار، ثارت بعض الوحدات وقتؿ الجنود ضباطيـ12وفي 

استسممت حاميات حصوف سانت بيتر وسانت بوؿ، وانضـ معظـ الجنود 
 .إلي الثورة
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..  عضوا12وفور استسالـ الحاميات، تشكمت لجنة مف الدوما مؤلفة مف 
وقد استمرت تمؾ الحكومة اإلقميمية في العمؿ، حتى قمبيا بالشفة لينيف في 

وتولي القادة الثوريوف تنظيـ حكومة بطرسبرج .. 1917تشريف الثاني مف 
الثورية، وسمحوا لمحكومة اإلقميمية بالعمؿ ألنيا كانت تمثؿ السمطة 

 .الشرعية
وتولي لينيف أمر َأضعاؼ نفوذ الزعماء الييود الثورييف في روسيا، ووعد 

بسحب الجيوش الروسية مف الحرب مع ألمانيا، مقابؿ أف تساعده الحكومة 
األلمانية عمي قمب الحكومة اإلقميمية، وعمي السيطرة التامة عمي السياسة 

وبعد االتفاؽ عمي ىذه القضية، عاد لينيف ومارتوؼ .. واالقتصاد في روسيا
 شخصا مف البالشقة إلي روسيا سرا، بواسطة عربة 30وراديؾ وفريؽ مف 
 . نيساف3ووصموا إلي بطرسبرج في .. سكة حديد مغمقة

وقعت الحكومة اإلقميمية وثيقة وفاتيا بيدىا، عندما أصدرت عفوا عاما غير 
وكاف العفو يشمؿ أولئؾ المنفييف .. مشروط عف جميع السجناء السياسييف

وأتاح ىذا .. إلي سيبيريا، وأيضا الذيف طمبوا المجوء إلي البمداف األخرى
 مف الثورييف الروس المتطرفيف الدخوؿ إلي 90.000األمر لحوالي 

وجند لينيف وتروتسكي ىذا العدد .. روسيا، وكاف العديد منيـ قادة مدربيف
 .الضخـ في الحزب البمشفي

فور عودة لينيف إلي روسيا، شرع باستعماؿ وسائؿ اإلعالـ لمياجمة 
وفي أوائؿ نيساف كاف .. الحكومة اإلقميمية التي منحتو وأتباعو العفو

وكاف يأتي .. المنشفيؾ يسيطروف عمي الحكومة الثورية أي مجمس العماؿ
أما البالشفة فقد .. (االشتراكيوف الثوريوف)" اإليسار"بعدىـ في األىمية 
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وكانت سياسة الحكومة اإلقميمية تتجو إلي استمرار .. كانوا فئة األقمية
الحرب مع ألمانيا، ألف أكثرية الروس كانت تعتبر مطامع النازية األلمانية 

وكاف تشيدز الذي تولي رئاسة .. السوداء خطرا مباشرا عمي سيادتيا
.. الحكومة الثورية في بطرسبورغ بعد مارتوؼ مؤيدا ليذا الرأي بكؿ قواه
وكاف نائب الرئيس سكوبوليؼ مؤيدا لمتابعة الحرب، ألنو اعتقد أف 

الثورييف في حاؿ متابعتيـ الحرب وىزيمتيـ لمجيوش األلمانية، سيتمكنوف 
مف مساعدة الجماعات الثورية في ألمانيا وبولندا ضد الحكومات 

 .الميزومة
ىاجـ .. كاف ىدؼ لينيف الوحيد في ذلؾ الوقت، ىو الحصوؿ عمي الزعامة

سياسة الحكومة اإلقميمية، واتيـ أعضاءىا بالعمالة لمبورجوازية، ودعا 
وفي ذات الوقت لـ يشأ أف يعادي حكومة .. عمنا إلي اإلطاحة بيا

المنشفيؾ الثورية، فأصدر تعميماتو إلي المحرضيف البالشقة بدعوة عماؿ 
 .المصانع وجنود الحاميات إلي تدمير الحكومة اإلقميمية

وكاف تروتسكي ضمف األلوؼ مف الثورييف الذيف عادوا إلي روسيا بعد 
العفو، وأخذ معو في طريؽ العودة المئات مف الثورييف الذيف ىربوا مف 

وكانت غالبيتيـ العظمي مف ييود األطراؼ .. روسيا إلي أميركا وكندا
 .الشرقية مف نيويورؾ

وكاف معظميـ .. وساعد ىؤالء الثوريوف لينيف في الوصوؿ إلي السمطة
ولـ ينقض وقت .. بعد إنياء ميماتيـ، يحكـ عمييـ بالموت أو بالنفي

ما في السجف  طويؿ حتى كاف أعضاء المؤتمر العالمي األوؿ إما مقتوليف وا 
ما في المنفى  !وا 
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*** 

واإلثباتات حوؿ الدور الذي لعبو الصيارفة العالميوف لمصمحة لينيف في 
الذي صدر في بريطانيا بإذف " الكتاب األبيض"الثورة الروسية، نجده في 

ولكف الصيارفة العالمييف العامميف ".. 1روسيا رقـ  "1919الممؾ في عاـ 
الحكومة البريطانية بسحب الوثيقة " أقنعوا"مف خالؿ مدراء مصرؼ إنكمترا 

 .األصمية، واستبداليا بأخرى حذفت منيا كؿ إشارة لمييود العالمييف
 :1932 شباط 20يقوؿ فرانسوا كوتي في عدد الفيغارو في 

إف ىذه اليبات التي كاف يمنحيا يعقوب شيؼ إلي حركات الفوضوييف "
وقد .. والثورييف في روسيا وسائر البالد، ليست نفحات مف الكـر الفرديّ 

أسست في الواليات المتحدة منظمة روسية إرىابية عمي نفقة شيؼ، 
 ".ميمتيا اغتياؿ الوزراء والحكاـ ورؤساء الشرطة وغيرىـ

والنورانيوف الذيف يستعمموف الشيوعية والنازية لتحقيؽ مطامعيـ السرية 
 :الديكتاتورية يضعوف العمؿ الثوري في ثالث مراحؿ أو حركات

تغيير شكؿ النظاـ القائـ إلي دولة اشتراكية، وبالوسائؿ الدستورية إذا . 1
 .استطاعوا

 . تحويؿ الدولة االشتراكية إلى ديكتاتورية عمالية، بواسطة العمؿ الثوري. 2

تحويؿ الديكتاتورية العمالية إلي حكـ مطمؽ، بتطيير كؿ األشخاص . 3
 .الذيف يقفوف في طريقيـ

*** 

الثوريوف المتشبثوف :  انقسـ الييود الروس إلي قسميف1918بعد عاـ 
بالنظريات الماركسية، العامموف عمي إقامة اتحاد عالمي مف الجميوريات 
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والقسـ اآلخر يحبذ العودة إلي فمسطيف .. (التروتسكيوف)االشتراكية 
، "الييودي البولندي"باسكرفيؿ في كتابيا . وتقوؿ اآلنسة ب.. (الصياينة)

تيدؼ الصييونية : "118 – 117، في الصفحات 1906الصادر عاـ 
السياسية إلي تحويؿ الصياينة إلي اشتراكييف قبؿ ىجرتيـ إلي فمسطيف، 

وفي ذات الوقت يحاولوف قمب .. وذلؾ لتسييؿ إقامة الحكومة االشتراكية
ويحتوي برنامجيـ .. الحكومات األوروبية التي ال تعمؿ وفؽ مبادئيـ

 ".المميء باألفكار االشتراكية عمي تنظيـ اإلضرابات وأعماؿ اإلرىاب

حزب " غير البالشقة اسميـ، وكانوا قد سموا أنفسيـ 1918وفي آذار 
ونقموا " الحزب الشيوعي"، فصاروا يعرفوف باسـ "العمؿ الديمقراطي الروسي

 .مقّرىـ إلي موسكو
لـ يقبؿ الحزب االحتياطي الثوري الذي يقوده الييود أف يصبح لينيف الرجؿ 

 آب 30األوؿ في روسيا، لذلؾ حاوؿ اثناف مف ىذه الجماعة اغتيالو في 
، فجرح لينيف بينما قتؿ يورتزكي الذي عينو لينيف قائدا لمنظمة 1918

وقد أخذ لينيف ىذا الحادث مبررا لمقياـ بأعماؿ إرىابية واسعة جدا .. شيكا
وبدوف أي توقؼ، فأصبحت الغارات الميمية تجري بشكؿ متواصؿ، حتى إف 

الذي كاف يذىب ليناـ في فراشو لـ يكف يدري ىؿ سيعيش ليمقي الصباح أـ 
وقد ضيع ": "لينيف"يقوؿ دافيد شوب في كتابو المؤيد لمماركسية !.. ال

نتيجة " المكدسة"القميؿ مف الوقت في استقاء الشواىد وفي تصنيؼ الناس 
ويقاد المساجيف إلي مركز البوليس القديـ بجانب .. ىذه الغارات الميمية

 ".القصر الشتوي، حيث يعدموف رميا بالرصاص
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ولقد كاف القتؿ والتعذيب والبتر واالغتصاب والحرؽ، كؿ ذلؾ كاف الصخرة 
 ".بجميورية السوفيات االشتراكية"العقيمة التي قاـ عمييا ما يدعي 

لقد مات المالييف مف المواطنيف الروس، كما أّف ىناؾ ما يقدر باثني عشر 
مميونا آخريف، حكـ عمييـ بخدمة الدولة عف طريؽ األعماؿ اإلجبارية حتى 

 .يطمؽ سراحيـ بالموت
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 الحرب العالمٍت األولى والصهٍىوٍت

  
 بفترة وجيزة، طمبت مجموعة مف 1914بعد اندالع الحرب العالمية في آب 

كبار األثرياء مف أحد الميندسيف، أف يحوؿ أحد القصور القديمة إلي ناد 
وقد أصر ىؤالء األثرياء عمى حفظ أسمائيـ طّي الكتماف، ألّنيـ .. خاص

يريدوف التعبير عف عميؽ امتنانيـ وشكرىـ، لمضباط الذيف يعّرضوف 
وقد قاـ ىذا النادي بتوفير كؿ وسائؿ .. حياتيـ لمخطر في سبيؿ الوطف

كاف استعماؿ النادي مقتصرا عمي ضباط .. الترفية والتسمية والمتعة
أما .. الخدمة، عندما يعودوف مف الجبية لتمضية إجازاتيـ في لندف

األعضاء الجدد، فكاف يجري تقديميـ إلي النادي عف طريؽ أحد األخوة 
فإذا اقتنع ىذا بأنو .. الضباط، وتجري مقابمة بيف الضيوؼ وأحد المسئوليف

لذلؾ كاف عمي .. يمكف الوثوؽ بيـ، أخبرىـ كيؼ يجري العمؿ في النادي
الضابط المتقدـ لمدخوؿ أف يعد بشرفة أف ال يذكر اسـ أي شخص قابمة 

ثـ ُيشرح ليذا الضيؼ كيؼ أنو .. خالؿ مكوثو في النادي أو بعد خروجو
سيقابؿ مجموعة مف أشير سيدات المجتمع في لندف وىف مقّنعات، فعميو 

ذا حدث بالمصادفة أف تعّرؼ .. أف ال يحاوؿ معرفة شخصية أي منيف وا 
 .عمي إحداىف، فوعده يشمؿ المحافظة عمي سّرىف

وبعد انتياء ىذه الخطوات األولية، يؤخذ الضابط إلي غرفتو الخاصة التي 
وكاف يطمب مف الضيؼ أف يعتبر بنفسو في .. فرشت عمي أفخـ طراز

.. منزلو، ويعمـ بأنو ستزوره سيدة ترتدي قالدة عنؽ كتب عمييا رقـ غرفتو
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فإذا أحب بعد أف يتـ التعرؼ عمييا أف يصحبيا إلي غرفة الطعاـ، فيذا 
 .يعود إليو ولو كامؿ الحرية

، أف وصمت رسالة إلي أحد 1916وحدث في شير تشريف الثاني مف عاـ 
الشخصيات السياسية اليامة، تطمب منو القدـو إلي النادي لتمقي معمومات 
عمي غاية مف األىمية، فقدـ بسيارتو الخاصة وطمب مف سائقو االنتظار، 
ثـ دلؼ إلى الداخؿ، حيث اصطحبو المسئولوف إلي مخدع وثير ثـ تركوه 

ولـ يمبث أف دلفت إلي المخدع امرأة شابة، ما أف شاىدتو حتى .. منفردا
كاد أف يغمي عمييا، فقد كانت زوجتو، وىي تصغره بسنوات عديدة، وتقـو 

ولقد كاف !!.. بعمميا كمضيفة لمضباط في إجازاتيـ منذ وقت ليس بالقصير
الموقؼ حرجا بالفعؿ، فالزوجة ال تعمـ شيئا مف المخطط الذي جمعيما، 
وليس لدييا أية معمومات سرية لتفشييا، وقد كانت مقتنعة أف المصادفة 

وعرؼ الزوج عف دور .. السيئة ىي التي أدت لمقائيما وجيا لوجو
المضيفة التي تقـو بو في النادي، ولكف شفتو لـ تتحرؾ وكأنيا ميتة، فيو 

 !عضو في الحكومة وال يمكف أف يتحمؿ الفضيحة
كاف كؿ عضو في النادي ػ رجال أو امرأة ػ جاسوسا عمي اآلخريف، ينقؿ 

أخبارىـ إلي رؤسائو، فتتكوف مف اإلخباريات معمومات، كانت تطبع وتسّجؿ 
فيذكر في ىذا الكتاب عيوب ونواقص األفراد، ".. الكتاب األسود"فيما يسمي 

كما تذكر أوضاعيـ المالية وأحواليـ .. ورذائميـ الخاصة ونقاط ضعفيـ
كما تدوف صالتيـ وتأثيراتيـ .. العائمية، ومدي تعمقيـ بأقربائيـ وأصدقائيـ

 .عمي كؿ مف رجاؿ السياسة المرموقيف ورجاؿ الصناعة ورجاؿ الديف
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، حاوؿ أحد أعضاء البرلماف اإلنكميزي 1916وفي تشريف الثاني مف عاـ 
، وأف يبيف حقيقتو، فقد شكا ثالثة مف "النادي الزجاجي"أف يفضح أمر 

الضباط بأف النادي يحاوؿ ابتزاز المعمومات منيـ بعد أف دخموا في 
العضوية، وأف النادي ىو مركز لمجاسوسية ينقؿ المعمومات اليامة إلي 

وقد اشترؾ أيضا في ىذه المغامرة سيدة أسترالية وسائقيا، والعديد .. العدو
ولكف ىذه المحاولة لكشؼ .. مف زوجات وبنات الرسمييف في الحكومة

حقيقة النادي آلت إلي الكتماف، فسياسة الحكومة كانت تميؿ إلي االعتقاد 
بأف فضيحة بيذا الحجـ قد تسبب كارثة وطنية، في وقت يواجو فيو الجيش 

 (التحررية)عندئذ بدأت الصحافة .. ضربات بحرية وبرية وجوية قاسية
تياجـ رئيس الوزراء، فاتيمتو باستخداـ غير األكفاء في المناصب 

الحكومية، كما اتيـ بأف لو ارتباطات واسعة مع صناعييف ومموليف ألماف 
واتيـ أيضا بأنو .. في الفترة التي سبقت الحرب، وبأنو يميؿ إلي القيصر

واستعممت .. غير قادر عمي اتخاذ التدابير الحازمة والقرارات المستعجمة
 ".انتظر وستري اسكويت”عبارة 

وقد أّدت فضائح تتعمؽ بارتباط بعض الرسمييف ذوي المناصب العميا 
وبيذا تكوف اإلمبراطورية .. بالنادي الزجاجي، إلى استقالة الحكومة

البريطانية قد اضطرت بالقوة إلي تغيير الفرساف السياسييف في منتصؼ 
، تمتو 1916ولما استقاؿ السيد اسكويت في كانوف األوؿ .. الحرب الكبرى

أما وينستوف تشر شؿ وبمفور .. وزارة ائتالفية يرأسيا دافيد لويد جورج
 .فكانا مف أبرز أعضائيا
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وقد عممت مف السجالت الرسمية أف الضباط الثالثة الذيف قّدموا الشكوى 
، وىذا "قتموا أثناء العمميات في الحرب"بخصوص النادي الزجاجّي، قد 

بعد ذلؾ عممت أّف السيدة األسترالية .. شيء معقوؿ في أياـ الحرب
ثـ أعمف أف .. وسائقيا قد ألقي القبض عمييما بحجة الدفاع عف المممكة

وبعد أسابيع .. العضو المذكور في فضيحة البرلماف قد اعتزؿ الحياة العامة
قميمة نقمت مف منصبي في المخابرات الممكية، وعّينت كضابط بحرّي في 

مف ضباطنا ورجالنا، % 33ولقد خسرنا .. سالح الغواصات البريطاني
 .وكنت أنا مف الذيف قّدر ليـ أف يبقوا عمي قيد الحياة

*** 

ىذا ولـ اكتشؼ مدي األىمية السياسة الصييونية بالنسبة لمذيف يخططوف 
السيطرة الكاممة عمي اقتصاديات العالـ، إال بعد مدة طويمة مف الحرب، 

واألحداث .. وبعد أف بدأت بنفسي دراسة التاريخ المعاصر واألدياف المقارنة
 :التالية تتكمـ عف نفسيا

عندما اندلعت الحرب العالمية األولى، كاف اسكويت رئيسا لموزراء، وكاف 
فقرر الممولوف الدوليوف إزاحة حكومة اسكويت، .. معاديا لمصييونية

حالؿ حكومة ائتالفية مكانيا، عمي أف يكوف لمويد جورج ووينستوف  وا 
وكاف دافيد لويد جورج محاميا عف الحركة .. تشرشؿ عمؿ كبير فييا

أما وينستوف .. الصييونية، التي خططت ليا ومولتيا عائمة روتشيمد
تشرشؿ فكاف مؤازرا لمصييونية السياسية منذ دخولو إلي المعترؾ 

 .السياسي
*** 
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 كاف الممولوف الدوليوف يمدوف في نفس الوقت الحركتيف 1917في عاـ 
وقد يبدو مف غير المعقوؿ أف يبقي المجمس النيابي .. البمشفية والنازية

البريطاني دوف عمـ بما يجري حولو، خصوصا بعد أف وجدت الحكومة 
نفسيا مضطرة لمتدخؿ إلخالء سبيؿ تروتسكي ورفاقة الثورييف، بعد أف 

ألقي القبض عمييـ في ىاليفكس، بينما كانوا في طريقيـ مف نيويورؾ إلي 
 .روسيا

 تجاه روسيا، فاف المبرر الوحيد 1916أما بالنسبة لسياسة بريطانيا عاـ 
ليا، ىو إف الحكومة البريطانية كانت تعمـ أف المساعدة المالية والعسكرية 

وقد يبدو ىذا .. لف تقدـ مف قبؿ أميركا، حتى تسقط الحكومة الروسية
 :التحميؿ سخيفا ولكف الحقائؽ التالية تؤكده

 وعزؿ القيصر في الخامس مف 1917بدأت الثورة الروسية في شباط 
مباشرة بعد ذلؾ، رفع يعقوب شيؼ الشريؾ في مؤسسة .. آذار نفس العاـ

كوىف ػ لوب في نيويورؾ، القيود المالية المفروضة عمي الحمفاء، وأمر ابنو 
بسبب األعماؿ : "مورتيمر بإرساؿ برقية إلي السير ارنست كاسؿ تقوؿ

األخيرة التي تقـو في ألمانيا، والتطورات في روسيا، لف نستمر في حظر 
 ".األمواؿ عف حكومات الحمفاء

وفي الخامس مف نيساف مف نفس العاـ، أعمنت الحكومة البريطانية عف 
إرساؿ أرثر جيمس بمفور وزير خارجيتيا إلي الواليات المتحدة، لالتصاؿ 

بالغيـ رسميا بأف الحكومة البريطانية  بممثمي المصارؼ األميركية، وا 
ستتبنى مشاريعيـ المتعمقة بالصييونية، مقابؿ تعيدىـ بإدخاؿ أميركا إلي 

وىكذا دخمت أميركا الحرب، وىبطت الكتائب األمريكية .. جانب الحمفاء
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 تموز كتب 18وفي .. 1917األولي في فرنسا في السابع مف حزيراف 
 :المورد روتشيمد إلي السيد بمفور ما يمي

أخيرا أصبح بإمكاني أف أرسؿ لؾ الصيغة التي .. عزيزي السيد بمفور"
طمبتيا، فإذا تمقيت ردا إيجابيا مف حكومة صاحب الجاللة ومنكـ شخصيا، 

في اجتماع خاص، سوؼ " االتحاد الصييوني"فسأقـو بإبالغ ذلؾ إلي 
 ".يدعي إليو ليذا الغرض خصيصا

 :وجاء في النسخة األولية لمنص ما يمي
تقبؿ حكومة صاحب الجاللة بمبدأ وجوب إعادة تأسيس فمسطيف كوطف . 1

 .قومي لمييود
سوؼ تبذؿ حكومة صاحب الجاللة كؿ طاقتيا لتأميف الوصوؿ إلي ىذا . 2

اليدؼ، وسوؼ نتناقش فيما يتعمؽ بالطرؽ والوسائؿ التي يتطمبيا 
 .تحقيؽ ىذا اليدؼ مع المنظمة الصييونية

وىكذا خضعت الحكومة البريطانية ػ ممثمة بالمستر بمفور ػ دوف قيد أو 
شرط، لمشروط التي وضعيا المورد روتشيمد وزمالؤه زعماء المنظمة 

ويتبيف لنا ارتباط ىذه الحكومة بيؤالء، مف قبوليا لطمباتيـ .. الصييونية
 رئيسا لمبعثة Readingاألخرى، والسيما طمب تعييف المورد ريدينغ 

االقتصادية البريطانية في الواليات المتحدة، في حيف أف المورد ريدينغ ىذا 
ليس سوي السير روفوس إسحاؽ، الذي اقترف اسمو بفضيحة فاركوني 

وقد تبني إقناع الحكومة البريطانية بتعيينو ليذا المنصب .. الشييرة
الحساس، المورد روتشيمد ذاتو، وزمالؤه مف الزعماء الصييونييف السير 
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الذي أصبح فيما بعد، أوؿ مندوب ساـ لبريطانيا في )ىربرت صاموئيؿ 
 (.الذي منح أيضا لقب لورد فيما بعد)، والسير ألفرد موند (فمسطيف

وقد أجري المورد ريدينغ محادثات مالية ىامة مع الحكومة األميركية، لـ 
ولكف كاف مف نتائجيا إعادة تنظيـ بنؾ إنجمترا .. نتمكف مف كشؼ سرىا

، ونشوء بعض االرتباطات المالية 1919عمي أسس جديدة بعد عاـ 
إلي أحد  (يعقوب شيؼ)وننقؿ فيما يمي فقرات مف رسالة أرسميا .. الخفية

إنني : "1917في شير أيموؿ  (فريد ماف)الزعماء الصييونييف المدعو 
أعتقد اآلف جازما، أنو أصبح أمرا ممكف التحقيؽ، مساعدة بريطانيا وأميركا 
وفرنسا لنا في كؿ الظروؼ، لمبدء بيجرة مستمرة واسعة النطاؽ لشعبنا إلي 

وسيكوف مف الممكف فيما بعد الحصوؿ عمي .. فمسطيف، ليستقر فييا
وذلؾ حينما يبمغ عددنا في .. ضماف مف الدوؿ الكبرى الستقالؿ شعبنا

 ".فمسطيف مقدارا كافيا لتبرير مثؿ ىذا الطمب

*** 

، 1917 أيموؿ 26ففي .. وىناؾ رسالة أخري تحمؿ ما ىو أخطر مف ذلؾ
كتب لويس مارشاؿ الممثؿ لمؤسسة كوىف ػ لوب، إلي صديؽ صييونّي لو 

لقد أخبرني الماجور ليونيؿ دي روتشيمد مف : "يدعي ماكس سينيور
التنظيـ الييودي البريطاني، أف وعد بمفور وقبوؿ الدوؿ الكبرى بو، ليو 

والصييونية ما ىي إال عمؿ مؤقت .. عمؿ ديبموماسي مف أعمي الدرجات
مف خطة بعيدة المدى، وما ىي إال مشجب مريح يعمؽ عميو السالح 

وسنبرىف لمقوي المعادية أف احتجاجاتيا ستذىب ىباء، وستعرض .. األقوى
 ".أصحابيا إلي ضغوط كريية وصعبة
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وما الخطة بعيدة المدى المذكورة في ىذه الرسالة، إال إشارة إلى أف 
المموليف الدولييف ينووف السيطرة التامة عمي اقتصاديات العالـ، وعمي 

 .جميع المصادر الطبيعية والقوي البشرية في الكوف بأسره
*** 

 دّوف رئيس الوزراء اإلنكميزي المستر 1915 كانوف الثاني 28في يـو 
تمقيت لمتو مف ىربرت : "اسكويت، الفقرات التالية في سّجمو اليومي

وىو يظف أننا نستطيع إسكاف ".. مستقبؿ فمسطيف"صاموئيؿ، مذكرة بعنواف 
ثالثة أو أربعة مالييف مف الييود األوروبييف في ذلؾ البمد، وقد بدت لي 

وأعترؼ .. فكرتو ىذه كنسخة جديدة مف أقاصيص الحروب الصميبية
 ".بنفوري مف ىذه المقترحات التي تضـ مسؤوليات إضافية إلي مسؤولياتنا

وتقدـ لنا ىذه العبارات، البرىاف الكافي عمي أف المستر اسكويت لـ يكف 
 .طبعا مصير اسكويت ووزارتو تقررا منذ ذلؾ الحيف.. مياال إلي الصييونية

*** 

كاف الصييونيوف يسيطروف منذ أمد بعيد عمي الصناعات الحربية في 
وعندما قررت المؤامرة محاربة نظاـ اسكويت المعادي لمصييونية، .. إنكمترا

وجدت إنكمترا نفسيا فجأة في وسط الحرب أماـ أزمة شديدة في الصناعات 
وامتدت .. الكيميائية، التي ىي األساس لصنع الذخائر الحربية والمتفجرات
وألقي .. األزمة أيضا إلي مصانع المدافع، التي اضطرت لتقنيف إنتاجيا

 .الشعب التبعة بالطبع عمي عاتؽ الحكومة
.. وكاف المشرؼ عمي اإلنتاج الكيماوي في إنكمترا، السير فريدريؾ ناثاف

وقد عيد ىذا إلي معامؿ برونر وموند بتالفي أزمة إنتاج المواد الكيماوية، 
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أما مالكا ىذه المعامؿ ػ .. ومنحيا أرصدة حكومية ضخمة ليذا الغرض
السيداف برونر وموند الييودياف ػ فقد بنيا معمال كيماويا ضخما في سيمفر 

وبالرغـ مف أّنو بني بأرصدة حكومية، إال إنو حيف بدأ إنتاجو، .. تاوف
أخذت أجيزة الدعاية والصحافة التي يسيطر عمييا المرابوف الصييونيوف، 

تكبؿ آيات المديح جزافا لبرونر وموند، وتنسج ىاالت التمجيد المزيفة 
حوليما وحوؿ المالييف الييود، ناسبة ليـ أّنيـ يدعموف اإلنتاج الحربي 

وىكذا ظير ىؤالء .. البريطاني، في وقت تحيط فيو اإلخطار ببريطانيا
بيد أف معمؿ .. بمظير المنفذيف، وبقيت تبعة المـو عمي عاتؽ الحكومة

سيمفرتاوف لـ يمبث أف انفجر فجأة، وقتؿ أكثر مف أربعيف شخصا في ىذا 
وكانت النتيجة أف اإلنتاج الحربي .. االنفجار المدبر، وتيدـ ثمانمائة منزؿ

وظؿ األبطاؿ .. الكيماوي ركد مف جديد، وعادت األزمة تيدد وزارة اسكويت
، يحيط بيـ العطؼ والمديح ويجب أف نذكر أف .. المزيفوف بمنجى مف المـو

السير الفرد موند المذكور، والذي كاف يشرؼ عمي العمؿ الكيماوي كمبعوث 
مف قبؿ الممؾ، أصبح ىو بعينو فيما بعد، رئيس الوكالة الييودية في 

 !!فمسطيف

*** 

ىذا، وقد كانت إنكمترا ممتزمة بمساعدة حميفتيا روسيا، وتزويدىا بالبنادؽ 
فكاف مف نتائج ىذا التقصير في صناعة األسمحة والمواد .. والذخائر

الكيماوية، أف القي الجيش الروسي ضربات قاسية في الجبية الشرقية، 
وأعمنت الصحؼ أف الجنود الروس كانوا .. ألف األسمحة والذخائر لـ تصمو

وفي .. يحاربوف بالعصي وبقبضات أيدييـ، حتى يذبحوا أماـ الجنود األلماف
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 ووجييا إلي Bernard paresرسالة كتبيا البروفسير برتارد بارز 
لويد جورج، كممات تظير بوضوح أف األسمحة والذخائر منعت عف روسيا 

تقوؿ رسالة بارز ... القيصرية قصدا، وذلؾ لخمؽ أجواء مناسبة لمثورة
صار لزاما عمي أف أنقؿ رأيي األكيد بأف فشؿ  "1915التي كتبت عاـ 

 في تزويد Vickers – Maximالسادة فيكر ػ ما كسـ وشركائيما 
روسيا بالسالح، الذي كاف يجب أف يصؿ البالد قبؿ خمسة أشير، يعرقؿ 

وقد بمغني .. العالقات بيف البمديف، وخصوصا تعاونيما في الحرب الحالية
 ".بالتأكيد أنو لـ تصؿ إلي روسيا أي مساعدة مف أي نوع مف إنكمترا

أما السادة فيكر ػ ما .. وكاف لويد وزيرا لممالية ومسئوال عف تمويؿ الحرب
كسيـ وشركاؤىما، فكانوا تحت راية السير أرنست كاسيؿ وكيؿ أعماؿ 

مؤسسة كوىف ػ لوب في نيويورؾ، والذي كاف بدوره مرتبطا بعائمة روتشيمد 
 .والمموليف الدولييف في إنكمترا وفرنسا وألمانيا

ولنبيف أف السادة فيكر ػ ماكسيـ وشركائيما كانوا تحت تأثير مؤسسة كوىف 
، عقد 1916 شباط 4في : "ػ لوب في ذلؾ الوقت، ننقؿ قوؿ بوريز برازيؿ

 62الحزب الثوري الروسي في أميركا، اجتماعا في نيويورؾ، حضره 
وقد كشؼ النقاب عف آف تقارير سرية وصمت الحزب مف روسيا، .. موفدا

وتـ التأكيد لممجتمعيف بأف مساعدات مالية .. تفيد بأف الوقت أصبح مناسبا
كافية ستقدـ مف قبؿ أشخاص يتعاطفوف مع قضية تحرير الشعب 

.. وفي ىذا الخصوص ذكر اسـ يعقوب شيؼ مرارا عديدة.. الروسي
ويعقوب شيؼ ىذا كاف في ذلؾ الوقت عضوا كبيرا في مؤسسة كوىف ػ لوب 

وعمي وجو التقريب فاف خمسيف عضوا مف االثنيف والستيف .. في نيويورؾ
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 كانوا قد اشتركوا فعال في الثورة 1916الذيف حضروا اجتماع شباط 
ومرة أخري كاف عمييـ أف يحّرضوا عمي العمؿ .. 1905الروسية عاـ 

 ".الثورّي، ولكف يعقوب شيؼ كاف قد خطط أف يغتصب لينيف ثمار النصر

وعندما ناقش المجمس البرلماني رسالة بارز المذكورة والموجية إلي لويد 
جورج، تقوؿ األخبار إف لويد جورج دافع عف سياسة حكومتو، بأف 

الصدقة واإلحساف يجب أف يبدأ في البمد، ألف قواتنا البريطانية تقاتؿ في "
ويجب قبؿ أف تصدر .. فرنسا، وال تممؾ سوي أربع رشاشات لكؿ كتيبة

ويقاؿ إف المورد كتشنر ".. األسمحة إلي روسيا، أف نسمح جنودنا نحف
أنا أعتبر أكثر مف أربع رشاشات لكؿ فصيمة : "أجاب لويد جورج بقولو

تبذيرا، عندما أري فشمنا في تزويد السالح ػ الذي وعدنا بو روسيا ػ قد نتج 
 ".عنو وجود بندقية واحدة فقط مع كؿ ستة جنود روس

وقد استغؿ المتآمروف العالميوف ىذه العبارة التي نطؽ بيا كتشنر، وأمروا 
فانتشر في العالـ كمو، أف كتشنر .. عمالءىـ ليستعمموىا في تشويو سمعتو

يعتبراف أكثر مف أربع شاشات لمكتيبة الواحدة، عمؿ تبذيري ال يحتاج إليو 
وقد استمر ىذا التشويو حتى .. الجنود البريطانيوف في حربيـ في فرنسا

، الذي صدر حديثا، كما "سيرة دافيد لويد جورج"أيامنا ىذه، وظير في 
وقد ".. تورنتو ستار"ظير في نفس السيرة منقحة في المجمة األسبوعية 

أرسمت إلي محرر الجريدة المذكورة، الحقيقة المتعمقة بيذا الحدث التاريخي 
الياـ، فأجاب معتبرا التصحيح الذي أطمبو منو عمال ديناميكيا صعبا ال 

وليس ".. الدايمي ستار"يمكنو معالجتو، وأخبرني أّنو نقؿ رسالتي إلي 
 .لـ تنشر أبدا" الحقيقة"ضروريا أف أقوؿ إف 
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*** 

لقد أجبرت الحرب : "تقوؿ موسوعة المعرفة الييودية عف الصييونية
.. العالمية عمي نقؿ مركز المنظمة الصييونية مف برليف إلي نيويورؾ

ونقمت السمطة بأجمعيا إلي لجنة الطوارئ االحتياطية لمصييونية، برئاسة 
 ".Brandiesبرانديس . د.القاضي األمريكي ؿ

أما المكتب ": "لويس ديمبتز برانديس"ويقوؿ يعقوب دي ىاس في كتابو 
الصييوني لميجرة، فإنو تشعب وامتد ليشمؿ جميع القطاعات الحربية التي 

وبالواقع .. احتميا الحمفاء، وشممت تركيا وسوريا وفمسطيف واألردف وبغداد
.. فاف أي قرش واحد مف المالييف التي استمميا المكتب لـ تذىب سدى

وابتدأت باستعماؿ مكاتب الشؤوف الخارجية لمواليات المتحدة لالتصاؿ 
ولإليداع، ثـ نجحت مكاتب اليجرة نجاحا باىرا، وأصبح باإلمكاف االعتماد 

حتى إف وزارة المالية األميركية اعتمدت عمييا واستخدمتيا في .. عمييا
وقد .. إيصاؿ األمواؿ والرسائؿ، التي لـ تتمكف الحكومة مف إيصاليا بنجاح

قدمت السفارات في العواصـ األوروبية مبالغ نقدية، بناء عمى طمب أميف 
 ".سر الييئة التنفيذية لممنظمة الصييونية في نيويورؾ

 :51في الصفحة " مياه تتدفؽ عمي الشرؽ"ويقوؿ فراي في كتابو 
ومنذ ذلؾ الحيف، أصبح تأثيرىـ ممموسا أكثر وأثر في الدوائر السياسية "

في أميركا وأوروبا، وخصوصا مكتب اليجرة الصييوني، الذي كاف بإمكانو 
 ".إرساؿ األمواؿ والمعمومات لمعناصر التخريبية في أرض العدو

. وبعد ذلؾ، نجد محافؿ الشرؽ األكبر تعود مرة أخري إلي الصورة، فنجد ـ
تجاري في الحرب " مف كتاب 146 ػ 145ارزبرغر يقوؿ في الصفحات 

Books-Sea.com
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، دفع التحالؼ اإلسرائيمي 1916في السادس عشر مف آذار ": "العالمية
 فرنؾ، كما يمكننا أف 700.000إلي محفؿ الشرؽ األكبر في باريس 

نبرىف مف سجالت المحفؿ في روما، أف مميونا مف الميرات اإليطالية قد 
ولست مف السذاجة بحيث .. 1916 آذار 18حولت إلي ىذا المحفؿ في 

أتخيؿ أف التحالؼ اإلسرائيمي استعمؿ محفميف فقط بيدؼ إرساؿ مميوف ليرة 
 ".لمساعدة الييود اإليطالييف

ػ وىو يتحدث عف الحوادث التي " كؿ ىذه األشياء"فيمد في كتابو . ف.يقوؿ أ
لقد أصبح : "104 ػ في الصفحة 1916تمت فصؿ الكويت عف العراؽ عاـ 

التأثير الييودي في السياسة البريطانية واضحا، بعد ظيور السيد لويد 
 ".جورج

": مياه تتدفؽ عمي الشرؽ" مف كتابو 55فراي في الصفحة . ويقوؿ ؿ
عقد االجتماع الرسمّي األوؿ لمجنة السياسية الصييونية، في السابع مف "

وقد نوقش في ىذا .. ، في منزؿ الدكتور موسى غاستر1917شباط 
االجتماع بالتفصيؿ، البرنامج الصييوني الذي سيستخدـ كقاعدة في 

المفاوضات الرسمية، التي تشمؿ مصير فمسطيف وأرمينيا ومنطقة ما بيف 
 ".ومممكة الحجاز (العراؽ)النيريف 

 139جيفريس، فيضيؼ أيضا ىذه المعمومات في الصفحة . ف. ـ. أما ج
أبمغت تفاصيؿ ىذا االجتماع بالشفرة إلي : "مف الكتاب الذي كنا نستشيد بو

ومف اآلف فصاعدا بدأ التنظيـ .. التنظيـ الصييوني في الواليات المتحدة
الصييوني في الواليات المتحدة يتدخؿ في صياغة السياسة البريطانية، 

 ".وفي توجيو القضايا البريطانية الداخمية
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ولكي نصّور بشكؿ ممموس مدي سيطرة المموليف الدولييف عمي قضايا 
بعد أف تـ : "الحكومة البريطانية، ننقؿ كالـ صموئيؿ الندماف الذي يقوؿ

االتفاؽ بيف السير مارؾ سايكس ووايزماف وسوكولوؼ، تقرر إرساؿ رسالة 
سرية إلي القاضي برانديس ػ رئيس لجنة الطوارئ االحتياطية لمصييونية 
في نيويورؾ ػ تخبره فييا أف الحكومة البريطانية مستعدة لمساعدة الييود 

في الحصوؿ عمي فمسطيف، مقابؿ تعاطؼ ييودي فعاؿ، ومقابؿ تأييد 
قضية الحمفاء في الواليات المتحدة األمريكية، بشكؿ يخمؽ تيارا قويا يدعـ 

وقد أرسمت الرسالة بالشفرة عبر .. اشتراؾ الواليات المتحدة في الحرب
مكتب الخارجية البريطانية، كما أرسمت رساالت سرية أخري إلي القادة 

وقد استطاع الدكتور .. الصييونييف في روسيا عف طريؽ الجنراؿ ماكدونو
أف يؤّمف عف طريؽ الحكومة  (أحد مؤسسي الصييونية السياسية)وايزماف 

اإلعفاء مف الخدمة لستة مف الشباف الصييونييف، وذلؾ كي يعمموا بنشاط 
وكانت الخدمة العسكرية في ذلؾ الوقت .. مف أجؿ القضية الصييونية

إجبارية، ولـ يعؼ منيا إال أولئؾ المشتغميف بإعماؿ وطنية ىامة، تمنعيـ 
وأنا أتذكر الدكتور وايزماف وىو يكتب .. مف الخدمة الفعمية عمي الجبية

، يطمب مساعدتو في (مدير العمميات العسكرية)رسالة إلي الجنراؿ ماكدونو 
الحصوؿ عمي التسريح مف الخدمة الفعمية لميوف سيموف وىاري ساشر 

وكما طمب .. وسموف ماركس وىابا مسوف وتولكوسكي وأنا شخصيا
الدكتور وايزماف، فقد نقمت مف المكتب الحربي إلي وزارة اإلعالـ ػ وفيما 

ومنذ ذلؾ .. 1916بعد إلي المكتب الصييوني ػ حوالي شير كانوف األوؿ 
ولـ .. الوقت، ولسنوات عدة، اعتبرت الصييونية حميفة الحكومة البريطانية
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يعد ىناؾ صعوبات في الحصوؿ عمي جوازات سفر، أو في االنتقاؿ بالنسبة 
وعمي سبيؿ المثاؿ، فإف شيادة وقعتيا .. ألي شخص يدعمو مكتبنا

بنفسي، وكاف يحمميا ييودي عثماني، قبميا المكتب الوطني البريطاني، 
وعامؿ صاحبيا معاممة األصدقاء، ال األعداء كما كانت الحالة بالنسبة 

 ".لمرعايا األتراؾ

*** 

 أنو أمضي العديد مف أمسيات Disraeilتبيف دراسة حياة ديزرائيمي 
وتبيف أيضا أنو بينما كانت مؤسسة .. أياـ اآلحاد عند آؿ روتشيمد في لندف

كوىف ػ لوب في نيويورؾ تموؿ الثورة الييودية في روسيا، كاف آؿ روتشيمد 
ونعمـ أيضا أف آؿ روتشيمد في .. المندنييف مديري أعماؿ القيصر في لندف

 كانت صحافة 1917 ػ 1840لندف كانوا مع حزب األحرار، وأنو بيف عاـ 
ويخبرنا ديزرائيمي أف . األحرار التي كاف يديرىا آؿ روتشيمد، معادية لمروس

القادة السياسييف والمالييف في ألمانيا كانوا يعتبروف مناىضيف، ألنيـ لـ 
وكاف يمثؿ آؿ .. يسمحوا لممموليف الدولييف أف يفعموا تماما كما يشاءوف

روتشيمد في ألمانيا الباروف فوف بميشريدر في برليف، وعائمة واربرغ في 
وفي روسيا ساعد آؿ ويتشتايف في أوروبا آؿ غينزبرغ في .. ىامبورغ

 .سانت بطرسبرج عمي رعاية مصالح روتشيمد في ذلؾ البمد
وىناؾ رجؿ آخر عمؿ بنشاط كبير لمصمحة المموليف الدولييف، وىو اوتو 

ولقد استطاع ىذا أف يخفي حقيقة ىدفو كثوري .. Otto Kahnكاىف 
عالمي، خمؼ أعالـ الوطنية في العديد مف الدوؿ التي عاش فييا، وتظاىر 

ولد السيد أوتر كاىف في ألمانيا، .. بأنو مواطف محب لوطنو في كؿ منيا
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وكيذا األخير أيضا .. ثـ ىاجر إلي الواليات المتحدة كما فعؿ بوؿ واربرغ
وعند وصولو إلي أميركا مباشرة .. أصبح شريكا في مؤسسة كوىف ػ لوب

حصؿ عمي وظيفة كاتب عند سبياير وشركائو، وذلؾ كي يجعؿ األمور تبدو 
، أحد Wolfثـ تزوج فيما بعد حفيدة السيد وولؼ .. عادية وليست غريبة

ولما زارت السيدة كاىف موسكو .. مؤسسي مؤسسة كوىف ػ لوب وشركاه
، استقبمت رسميا مف قبؿ الحكومة السوفيتية، التي أقامت 1931عاـ 

وقد اصطؼ الجيش .. عمي شرفيا مأدبة ضخمة واستقباالت باىرة عديدة
 .األحمر الستاليني عمي الطرقات عندما مرت

كتبيا " الديمي ىيرالد"، ظيرت مقالة في 1934وفي الثاني مف نيساف 
لقد عرفت أوتوا كاىف المميونير لسنوات : "السيد ىانيف سوافار وفييا يقوؿ

لقد عرفتو عندما كاف وطنيا ألمانيا، كما عرفتو عندما كاف وطنيا .. عديدة
وكاف مف الطبيعي عميو عندما أراد أف يدخؿ مجمس العمـو .. أمريكيا

وكاف يمكف لمسيد أوتوا كاىف، ".. البريطاني، أف ينتمي إلي الحزب الوطني
 Englishأف يصبح رئيسا عمي اتحاد العالـ المتكمـ باإلنكميزية 

Speaking Union لوال أف نشاطو الثوري انكشؼ بطريؽ ،
الصدفة، عندما تـ البرىاف عمي أف منزلو كاف مكاف اجتماع العمالء 

السوفيات، مثؿ نينا سموروديف وكمير شار يداف ولويس بريانت ومارغريت 
 .ىارسوف

، اجتمع في ستوكيولـ في السويد ممثموف عف 1917وفي صيؼ عاـ 
المصالح لمصرفية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والواليات المتحدة 

وقد حضر السيد بروتو بويوؼ وزير الداخمية الروسي، كما .. األمريكية
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وكاف ىذا األخير شقيؽ بوؿ واربورغ .. حضر السيد واربرغ مف ىامبورغ
الشريؾ في مؤسسة كوىف ػ لوب وشركائيما في نيويورؾ، والذي وضع 

وسيظير لنا أنو .. 1910مسودة التشريع لنظاـ االحتياط الفيدرالي عاـ 
حتى يتـ القرار بتمويؿ لينيف وتروتسكي لإلطاحة بالحكومة السوفياتية، 
اجتمعت وفود مف جميع الدوؿ المحاربة، وأنو في النياية سيصدر قرار 

 مميوف دوالر تحت 50يجعؿ مؤسسة كوىف ػ لوب في نيويورؾ تضع مبمغ 
 .تصرؼ لينيف وتروتسكي في بنوؾ السويد

وقد بعث ضباط المخابرات السرية في كؿ مف بريطانيا وأميركا، بتقارير إلي 
 Cromieكرومي . ف. ومات الضابط أ.. حكوماتيـ بشأف ىذه الحقائؽ

وىو يقاـو الجماىير الثورية التي ىاجمت القنصمية البريطانية في سانت 
بطرسبرغ، فقتؿ وىو يحاوؿ إبعادىـ، ريثما يتمكف المجتمعوف بو مف إحراؽ 

 .الوثائؽ المتعمقة بيذا األمر وبغيره مف األمور
ثـ نقمت الحكومة األميركية إلي الحكومة البريطانية، التقارير التي وصمتيا 

 وزير Oudendvkeكما أف السيد اودندايؾ .. مف ضباط المخابرات
 في بتروغراد ػ الذي كاف رجؿ Netherlandsاألراضي المنخفضة 

المصالح البريطانية في روسيا بعد موت الكوماندر كرومي ػ حذر الحكومة 
، كجزء مف ورقة 1919وقد نشر ىذا التحذير في نيساف .. البريطانية

 .Kings Printerبيضاء عف الثورة البمشفية، نشرتيا كينغز برنتر 
أما خطة يعقوب شيؼ بشأف السماح لتروتسكي وعصابتو في العودة مف 
نيويورؾ إلي سانت بطرسبرغ، فقد فشمت عندما احتجزتـ الرسميوف في 
الحكومة الكندية في ىالفاكس في مقاطعة وفاسكوشيا، وىـ في طريقيـ 
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وىنا تبدو سيطرة المموليف الدولييف، الذيف احتجوا مباشرة إلي .. إلي روسيا
الحكومات المعينة، فأطمؽ سراح تروتسكي وجميع أفراد عصابتو الثورية، 

 .وسمح ليـ أف يمروا بأماف في القطاعات البريطانية الحصينة
 1917وىناؾ برىاف آخر عف ارتباط السياسييف البريطانييف بثورة 

، الذي يشرح Petroveskyالروسية، حصؿ عميو الدكتور بتروفسكي 
لقد برىف بتروفسكي .. الدور الذي لعبو السير بتشاناف السفير البريطاني

أنو مع عمـ حكومة لويد جورج بما يجري خمؼ الستار، إال إنيا ساعدت 
بينما ساعدت .. تروتسكي والقادة الثورييف معو، في الوصوؿ إلي روسيا

القيادة العميا األلمانية المموليف الدولييف في إيصاؿ لينيف وعصابتو الثورية 
وقد خّصص لمينيف وأتباعو عربة قطار خاصة .. مف سويسرا إلي بتروغراد

 .لنقميـ في رحمتيـ عبر األراضي األلمانية
 ػ الذي عيف Milioukoffويكشؼ السيد بتروفسكي أف ميميوكوؼ 

 ػ كاف ىو 1917كوزير لمشؤوف الخارجية في الحكومة الروسية في ربيع 
الرجؿ الذي تفاوض بشأف ىذه المؤامرة،  التي اشترؾ فييا كؿ مف الدولتيف 

 .(بريطانيا وألمانيا)المتحاربتيف 
ومف المعروؼ انو استحسانا لمتعاوف الذي أبداه الجنراؿ األلماني ستاف، 

. ـ. وافقت الحكومة البريطانية عمي طمب ميميوكوؼ إطالؽ سراح ـ
، وكاف ضباط المخابرات البريطانية قد أسروه Litvinovليتفينوؼ 

أما التعرؼ عمي شخصية ليتفينوؼ فيي ذات أىمية .. كجاسوس ألماني
ولما انضـ إلي الحركة .. بالغة، فيو ابف لوالديف يحمالف اسـ فينكمينستاف
ولما صار لو عالقة .. الثورية العالمية غير اسمو، فصار ماير واالش
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وثيقة بالحزب البمشفي وبمينيف، ظير اسمو مرة أخري ليكوف ماكسيـ 
إنو الشخص نفسو بميتنفينوؼ الجاسوس األلماني، وىو .. ليتفينوؼ

الشخص نفسو الذي قبض عميو وىو يحاوؿ أف يدفع أوراؽ الخمسمئة 
 Tiflisروبؿ التي حصؿ عمييا ستاليف عندما سرؽ بنؾ تيفميس 

Bank. 
بعد إطالؽ سراحة مباشرة، عاد ليتفينوؼ إلي روسيا، وساعد بحكومة 

ثـ تولي ليتنفيوؼ .. كيرننسكي المؤقتة، وبحركة المينشفيؾ السوفيتية
 وعاـ 1930منصب مساعد ستاليف لمشؤوف الخارجية، بيف عاـ 

وقد عيف عضوا في المجنة المركزية لمحزب الشيوعي عاـ .. 1939
ومقدرة ليتنفوؼ عمي االغتياؿ وعمي استالـ النقود المسروقة .. 1935

وعمي العمؿ كجاسوس وكرجؿ عصابات دولي وكزعيـ لمنشاط الثوري في 
العديد مف الدوؿ، كؿ ىذا جعؿ دوؿ العالـ ترحب بو عندما عيف رئيسا 

وىذا يوضح حقيقة أف النورانييف !!!!!!.. لمجمس األمف في األمـ المتحدة
 !!يتحكموف بالذيف يسيطروف عمي األمـ المتحدة ظاىريا

وىكذا يتبيف لنا، أف الحكومة االئتالفية البريطانية التي استممت زماـ األمر 
، لـ تفعؿ أي شيء 1916مف رئيس الوزراء اسكويت في كانوف األوؿ 

لتقؼ دوف تنفيذ المموليف الدولييف خططيـ لمثورة الروسية، مع أنيا تعمـ 
.. أف نجاح ىذه الثورة سيؤدي إلي سحب الجيوش الروسية مف الحرب

والبرىاف عمي أف الصييونييف في كؿ مف بريطانيا وأميركا اتفقوا عمي 
اإلطاحة باإلمبراطورية الروسية، يمكف إف نجده في حقيقة أف لينيف أعمف 

، وفي نفس 1917عف تأسيس حكمة الديكتاتوري في تشريف الثاني 
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الوقت أعمف لويد جورج أيضا أف سياسة الحكومة البريطانية تقضي بدعـ 
وىذا .. خطة روتشيمد في تأسيس وطف قومي لمشعب الييودي في فمسطيف

يبرىف عمي أف لويد جورج لـ يحقد عمي المموليف الدولييف إلخراجيـ 
 .روسيا مف الحرب، مع أنيا حميفة لبريطانيا
*** 

وجو المرابوف اىتماماتيـ إلي فمسطيف، لتكوف المركز الجغرافي المناسب 
وباإلضافة إلي ذلؾ، فإنيـ كانوا .. لخطتيـ العامة في السيطرة عمي العالـ

يعمموف أف أشير الجيولوجييف العالمييف، قد كشؼ عف مناطؽ واسعة 
وىكذا .. تحتوي عمي ثروات معدنية تقع في المنطقة المحيطة بالبحر الميت
قرر ىؤالء أف يتبنوا الصييونية السياسية، إلجبار دوؿ العالـ عمي 

االعتراؼ بالوطف القومي لمييود في فمسطيف، بحيث يكوف ليـ دولة 
ذا حققت مؤامرتيـ .. مستقمة يمكنيـ السيطرة عمييا بأمواليـ وسمطتيـ وا 

ىدفيا البعيد في إقامة حرب عالمية ثالثة، عندئذ يستعمموف دولتيـ 
المستقمة ىذه في توسيع نطاؽ نفوذىـ وسيطرتيـ لتشمؿ جميع أمـ 

ممكا عمي "وعندما يتحقؽ ذلؾ، سيتمكنوف مف تنصب زعيميـ .. األرض
 ".اإللو عمي ىذه األرض"و" الكوف

وبعد استصدار وعد بمفور، الذي أيدتو كؿ مف بريطانيا وفرنسا والواليات 
المتحدة، صدرت األوامر إلي المورد المنبي بطرد األتراؾ مف آسيا الصغرى، 

ولـ يكشؼ عف حقيقة النوايا في تسميـ فمسطيف .. واحتالؿ األرض المقدسة
إلي الييود، إال بعد أف انتيي العرب مف مساعدة المورد المنبي في تحقيؽ 

 !!!!!ميمتو
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.. وكاف الشعور العاـ في ذلؾ الوقت، أف فمسطيف ستصبح محمية بريطانية
أما المرابوف العالميوف فما إف تـ احتالؿ فمسطيف حتى طمبوا مف الحكومة 
البريطانية والحمفاء تعييف لجنة صييونية في فمسطيف، وتعييف مندوبييـ 
السياسييف أعضاء ليا، عمي أف تكوف ميمة ىذه البعثة، تقديـ النصح 
لمجنراؿ كاليتوف الحاكـ العسكري لفمسطيف، وتعمؿ أيضا كوسيمة اتصاؿ 

وقد باشرت ىذه المجنة عمميا بالفعؿ في .. بيف الييود والقيادة العسكرية
 : وكاف أعضاؤىا التالوف1918آذار عاـ 

الكولونيؿ أورمسباي غور ػ المورد ىارليؾ فيما بعد ػ الذي كاف مديرا لبنؾ - 
 .ميدالند، وبنؾ ستاندارد في جنوب أفريقيا

الكولونيؿ جيمس دي روتشيمد، ابف أدموند دي روتشيمد، رئيس الفرع - 
الفرنسي ألسرة روتشيمد، ومنشيء عدد كبير مف المستعمرات الييودية 

وقد أصبح جيمس دي روتشيمد عضوا في مجمس العمـو .. في فمسطيف
، ثـ عّينو تشرشؿ وزيرا لمشؤوف 1945 و 1929البريطاني بيف 

 .البرلمانية في حكومتو العمالية االئتالفية
المالـز أدويف صاموئيؿ، الذي عيف مديرا لمرقابة في الحكومة البريطانية - 

 عيف 1948وعندما تأسست إسرائيؿ عاـ .. أثناء الحرب العالمية الثانية
 .مديرا لإلذاعة اإلسرائيمية

المستر إسرائيؿ سيؼ، مدير شركات ماركس وسبنسر البريطانية - 
 . ولو اتصاالت وعالقات وثيقة بالمرابيف الدولييف.. الضخمة
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ليوف سيموف، الذي ناؿ فيما بعد درجة فارس، وأصبح المدير المسؤوؿ - 
وقد سيطر عمي جميع أجيزة .. عف مكاتب البريد العامة في بريطانيا

 .الياتؼ، وجميع أنواع االتصاالت الالسمكية
الدكتور إلدر، السيد جوزؼ كاريف والسيد : أما بقية أعضاء المجنة فكانوا- 

حاييـ وايزماف، وكميـ اصدقاء مقربوف إلي الصياينة األغنياء في 
 .أميركا

يقوؿ السير ستورز بأف ىذه المجنة أرسمت إلي فمسطيف قبؿ أف يعقد 
مؤتمر السالـ، وحتى قبؿ نياية الحرب، وذلؾ إلعداد الجو المالئـ فييا 
 .إلنشاء الوطف العربّي القومّي لمييود، وتحريؾ أعوانيـ لممساعدة المالية
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 معاهدة فرساي

  

معاىدة فرساي كانت إحدى أكثر الوثائؽ التي وقعيا ممثموا ما يسمى 
وقد أدي ىذا الظمـ الذي وقع عمي الشعب .. بالدوؿ المتمدنة إجحافا وظمما

األلماني إلي قياـ حرب عالمية أخرى، وجعؿ قياـ ىذه الحرب أمرا ال مفر 
 .منو

 11يجب عمينا أوال أف نعي حقيقة الظروؼ التي أحاطت بتوقيع اليدنة في 
فالقيادة األلمانية العميا لـ تطمب ىذه اليدنة ألف .. 1918تشريف ثاني 

قواتيا كانت في خطر مف انيزاميا، بؿ إف القوات األلمانية لـ تكف قد القت 
ولكف القيادة العميا األلمانية طمبت اليدنة .. أي ىزيمة عمي أراضي المعارؾ

ذلؾ أف روزا .. حتى تستطيع الوقوؼ في وجو قياـ ثورة شيوعية في البالد
لوكسمبورغ وتنظيميا الذي يسيطر عميو الييود، كانوا يخططوف لمقياـ 

 .بنسخة ثانية مما قاـ بو لينيف في روسيا قبؿ عاـ
أما األحداث التي جعمت القيادة العميا األلمانية تتحقؽ مف الخطر في 

 :الجبية الداخمية فيي كما يمي
تمكنت خاليا روزا لوكسمبورغ الثورية مف التغمغؿ في األسطوؿ البحري 

، فنشروا شائعات بأف القيادة 1918األلمانّي، واشتد نشاطيـ عاـ 
األلمانية قّررت التضحية بالسفف الحربية وبمالحييا، في معركة مشتركة 

ضد األساطيؿ األمريكية والبريطانية معا، وروجوا اإلشاعات بأف ىذه 
العممية تيدؼ إلي تعطيؿ وشؿ القوات الحميفة، بشكؿ يسمح ألسياد الحرب 

وعممت الخاليا .. األلماف باحتالؿ الشواطئ البريطانية بدوف مقاومة
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الشيوعية ىذه عمي تغذية الشائعات والتحريض عمي العصياف ىامسة بأف 
ىذا اليجـو سينتيي بالفشؿ حتما، ألف العمماء البريطانيوف استطاعوا 

تحضير سالح كيميائي سري جديد، يّمكف الحمفاء مف حرؽ السفف المعادية 
حاطتيا بالميب، فتؤدي النيراف والحرارة والنقص في األوكسجيف إلي قتؿ  وا 

ثـ بدأ المخربوف يؤكدوف بأف الوسيمة الوحيدة لمخالص مف .. كّؿ كائف حيّ 
 تشريف الثاني 3وفي .. خطر داىـ كيذا، ىو بالثورة إلنياء الحرب

 تشريف 7وتمي ذلؾ يـو .. ، أعمف جنود البحرية األلمانية العصياف1918
الثاني فرار وحدة كبيرة مف الغواصات في طريقيا إلي الجبية الغربية، فمقد 

 .أخبروا أنيـ سيعمموف كرأس حربة في اليجـو المزعـو الحتالؿ بريطانيا
وفي ىذا الوقت، كانت االضطرابات قد سببت تعطيؿ عدد كبير مف المراكز 

الصناعية األلمانية، كما أف المخربيف كانوا ينشروف روح االنيزامية، 
 . تشريف الثاني9فتدىورت األحواؿ لدرجة تنازؿ القيصر عف العرش في 

بعد تنازؿ القيصر شكؿ الحزب الديمقراطي االجتماعي حكومة جميورية، 
ولكف االضطرابات لـ .. 1918 تشريف ثاني 11ووقعت اليدنة في 

تتوقؼ، بؿ ازدادت عنفا ضد االشتراكييف ىذه المرة، وذلؾ عف طريؽ 
ثـ لعبت روزا .. Spartacus Bundالخاليا الشيوعية المنظمة 

لوكسمبورغ ورقتيا الكبرى، حيف اشترطت عمي الحكومة الجميورية تسريح 
وقد منع ىذه العمؿ القيادة .. الجيش األلماني، مقابؿ إنياء االضطرابات

األلمانية العميا مف استعماؿ جيشيا المنّظـ لمنع قياـ الثورة التي أعمنت 
 .1919في كانوف الثاني 
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بعد انييار الثورة الييودية التي قامت بيا روزا لوكسمبورغ، أخذ الشعب 
اآلري األلماني عمي نفسو أف ينتقـ مف الشعب الييودّي، فقتؿ اآلالؼ مف 

أما روزا .. الييود، وقبض عمي الرجاؿ والنساء واألطفاؿ ليال وأعدموا
ومساعدىا كارؿ ليبكنيشت، فقد القي القبض عمييما ثـ أطمؽ ضابط 

 .ألماني النار عمي رأسييما، وكأنو يقتؿ كالبا مسعورة
ولكي يزيدوا الحقد ويضرموا نار العداوة ضد الييود، عمد ىؤالء إلي تحميؿ 

الييود المسؤولية عف اليزيمة العسكرية، كما أذاعوا أف الييود ىـ 
ومف ناحية ثانية ضاعفت .. المسئولوف عف بنود معاىدة فرساي الظالمة

الدعاية االتجاه الوطني االشتراكي في ألمانيا، بتصوير بريطانيا وفرنسا 
والواليات المتحدة عمي أنيا دوؿ رأسمالية أنانية، واقعة تحت تأثير 

 .وىكذا ميدوا الطريؽ لظيور ىتمر.. المموليف العالمييف
بعد توقيع المعاىدة مباشرة، أعمف لينيف أف واجبيـ األوؿ يقضي بإنشاء 
العالـ الشيوعي الذي يسيطر عمي دوؿ العالـ بأجمعيا، والذي تقع حدوده 

وأعمف ..  مف النصؼ الشمالي لمكرة األرضية36 و 35بيف خطي العرض 
أنو سيسعى لمعمؿ الثوري ضمف ىذه الحدود وأف أىـ الدوؿ ىي أسبانيا 

يطاليا واليوناف، وبعض المناطؽ في آسيا الصغرى، وتشمؿ فمسطيف كما  وا 
تضـ بعض مناطؽ الصيف والمنطقة التي تضـ حدود كؿ مف كندا والواليات 

 .المتحدة
، ألف "خطة الثيراف الشمالية"تسمي خطة لينيف ىذه في األوساط العسكرية 

ىذه الحيوانات الشمالية استطاعت أف تبقي عمي وجو الحياة، ألنيا كانت 
تدافع عف نفسيا بوقوفيا بشكؿ دائرة، موجية قرونيا الحادة إلي الدببة 
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ويعمؿ بعد ذلؾ لينيف تخميو عف روزا لوكسمبورغ، .. والذئاب التي تياجميا
بأنو استطاع أف ينظـ القوات السوفياتية ليقؼ في وجو اليجـو العدواني 

وأعمـ .. 1921 و 1919الذي قامت بو الدوؿ الرأسمالية بيف عامي 
، أف أسبانيا ستكوف البمد 1912لينيف في المؤتمر األممي الثالث عاـ 

الثاني لنشر الحكـ العمالي، والـ زورا لوكسمبورغ عمي إضراميا نار العداوة 
عندئذ أرسؿ المؤتمر كارؿ راديكس ليقود حممة .. ضد السامية في ألمانيا

شيوعية في ألمانيا، وصدرت إليو التعميمات بالبدء بتنظيـ وتدريب الحزب 
المذكور، ولكنو ُحذر مف اتخاذ خطوات ثورية حتى تأتيو األوامر مف 

 .(االتحاد العالمي لألحزاب الشيوعية)الكومنتيرف 
*** 

وقد سيطر الممولوف الدوليوف عمي مؤتمر السالـ، الذي انتيي بمعاىدة 
والبرىاف عمي ذلؾ واضح، في أف رئيس الوفد األمريكي كاف بوؿ .. فرساي

واربورغ ذاتو، الذي أشرنا إليو بصورة كافية في فصؿ سابؽ، فيو الممثؿ 
ولـ يكف رئيس الوفد .. الرئيسي لمجموعة المرابيف العالمييف في أمريكا

 .األلماني سوي شقيقة ماكس واربورغ
إف الذيف يبحثوف عف الحقيقة في غير : "ويقوؿ الكونت دي سانت أوالير

الوثائؽ، يعرفوف أف الرئيس نيمسوف، الذي تـ انتخابو كرئيس لمجميورية 
كاف يسير تحت  (كوىف ػ لوب)بعد أف مّولو البنؾ األكبر في نيويورؾ 

 ".إرشادات وأوامر ىذا البنؾ
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الييود ىـ الذيف وجيوا مؤتمر السالـ ىذا "أما الدكتور ديموف فيوضح أّف 
التوجيو، واختاروا فرساي في باريس ليحققوا برنامجيـ بدقة، والذي نفذ 

 ".حرفيا

وبالنسبة لمسودة االنتداب البريطاني عمي فمسطيف، فإف تخطيطيا كاف 
عمى يد البروفسور فيمكس فرانكفورتر، الصييوني األميركي البارز، الذي 

أصبح فيما بعد المستشار األّوؿ في البيت األبيض، في عيد الرئيس 
وساعده في ذلؾ كؿ مف السير ىربرت صاموئيؿ والدكتور فيويؿ .. روزفمت

والمستر ساشار والمستر الندماف والمستر بف كوىف والسيد لوسياف وولؼ 
ػ الذي كاف تأثيره كبيرا جدا عمي المستر دافيد لويد جورج، ويقاؿ إنو كاف 

 .يممؾ جميع أسرار شؤوف بريطانيا الخارجية
وعندما بدأت المحادثات التمييدية لممؤتمر، كاف المستشار الخاص لمسيد 

ولـ يكف ىذا في .. كميمانصو ػ رئيس وزراء فرنسا ػ ىو المسيو مانديؿ
وكاف ىناؾ أيضا المستر .. الحقيقة إال اسما مستعارا ألحد أفراد آؿ روتشيمد

ىنري مورغنزاو ػ أحد أفراد الوفد األمريكي ػ وىو نفسو والد الرجؿ الذي 
وحضر أيضا تمؾ .. أصبح فيما بعد السكرتير المالي لمرئيس روزفمت

المحادثات المستر أوسكارال ستراوس، الذي عرؼ بتنبيو الشديد لمخطط 
 .المموليف، والذي كاف لو دور بارز في تكويف عصبة األمـ

 408وبشأف ىذه المعاىدة أيضا، يقوؿ السيد لوسياف وولؼ في الصفحة 
وىناؾ مجموعة صغيرة أخري مف الييود ": "دراسات عف تاريخ الييود"مف 

البارزيف تظير تواقيعيـ عمي معاىدة السالـ، فقد وقع معاىدة فرساي عف 
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فرنسا لويز كموتز ػ الذي تورط فيما بعد بقضية مالية واختفي عف األنظار ػ 
 ".وعف إيطاليا الباروف سومينو، ومستر أدويف مونتاغ عف اليند

وننقؿ فيما يمي أقواؿ بعض كبار المفكريف في الغرب، التي تشكؿ بحد 
 :ذاتيا بيانا ال يحتاج إلي تفسير

يذكر المؤرخ والدبموماسي اإلنكميزي الشيير ىارولد نيكمسوف في مؤلفو 
 أف لوسياف وولؼ 244صفحة " 1944 ػ 1919صنع السالـ "الضخـ 

طمب منو شخصيا أف يتبني رأيو، وىو أف الييود يجب أف يتمتعوا بحماية 
 .عالمية، وأف يتمتعوا في الوقت نفسو بكؿ حقوؽ المواطف في أية دولة

: 38ص" المشكمة الييودية"ويقوؿ الكاتب الفرنسي جورج باتو، في كتابو 
إف المسؤولية تقع عمي عاتؽ الييود الذيف أحاطوا بمويد جورج وويمسوف "

 ".وكميمانصو

*** 

وننتقؿ اآلف إلي ىنغاريا، ونحف نتحدث عف نياية الحرب العالمية األولي، 
، ثـ حاوؿ تطبيؽ آراء 1919فنجد أف بيالكوف اغتصب السمطة في ربيع 

ولكف حكمو الديكتاتوري لـ يدـ أكثر مف ثالثة أشير، قتؿ .. لوسياف وولؼ
وشممت .. خالليا عشرات اآلالؼ مف المسيحييف وأجموا عف ممتمكاتيـ
ولـ يفرؽ .. الضحايا جميع الناس مف عماؿ وجنود وتجار ومالؾ أراضي

وفي ىذا الصدد تقوؿ .. بيف الرجؿ والمرأة أو بيف رجؿ الديف والرجؿ العادي
تألفت حكومة  "1919مجمة نيو انترناشيوناؿ في كتابيا السنوي عاـ 

وقد .. بيالكوف في أكثريتيا مف الييود، الذيف استمموا أيضا مراكز إدارية
اتحد الشيوعيوف مع االشتراكييف، الذيف كانوا أكثر شبيا بأحزاب العماؿ 
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ومع ىذا فإف بيالكوف لـ يختر مساعديو مف .. ومجموعات اتحادات العماؿ
 ".ىؤالء، ولكنو اختارىـ مف بيف الييود، مؤلفا بذلؾ حكما بيروقراطيا ييوديا

ويسجؿ التاريخ أنو بعد ثالثة أشير مف التخريب واالغتصاب والقتؿ 
ولكنو بدال مف أف يعاقب، فإنو أدخؿ إلي .. الجماعّي، ُعزؿ بيالكوف

وبعد ذلؾ تـ إخالء سبيمو عمى يد تمؾ .. مستشفي لألمراض العقمية
ثـ عاد بيالكوف إلي روسيا، .. المجموعة القوية التي كاف يعمؿ لمصمحتيا

ليستمـ رئاسة منظمة تشيكيا اإلرىابية، والتي عممت عمي إرىاب األوكرانييف 
خضاعيـ لستاليف، عندما أمر ببدء البرنامج الزراعي الجماعي وكاف .. وا 

مف نتيجة ىذا اإلرىاب أف مات خمسة مالييف مف العماؿ جوعا، لعدـ 
تنفيذىـ القانوف الزراعّي، كما دفع بأكثر مف خمسة مالييف أيضا لمعمؿ 

ولما أراد ستاليف أف يحّوؿ أسبانيا إلي بمد تحكمو .. اإلجباري في سيبيريا
، وقع اختياره عمي بيالكوف لينظـ 1936الديكتاتورية الشيوعية في عاـ 

 .في أسبانيا (حكـ اإلرىاب)
*** 

ونعود إلي مؤتمر فرساي، لنري مشاىد أخري مف سيطرة المموليف، 
.. الدولييف وذلؾ بحادثة معروفة جرت خالؿ المحادثات التمييدية لممؤتمر

فالظاىر أف ىذه المحادثات بدأت تميؿ إلي سياسة ال يرضي عنيا 
الممولوف، ألف برقية مكونة مف ألفي كممة أرسميا يعقوب شيؼ مف 

نيويورؾ إلي الرئيس ويمسوف، الذي كاف يحضر المؤتمر في باريس، وقد 
تضمنت ىذه البرقية تعميمات لمرئيس بشأف ما سيفعمو بكؿ مف قضية 
فمسطيف ومصير االنتداب فييا، وبشأف التعويضات األلمانية وقضية 
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 28وأرخت البرقية بتاريخ .. سيميسيا العميا ومنطقة السار وممر دانزينغ
 .، وقد أرسميا شيؼ باسـ اتحاد األمـ المتحررة1919أيار 

بعد استالـ البرقية، غّير الرئيس ويمسوف موقفو فجأة، وأخذت المفاوضات 
إف : "بيذا الصدد يقوؿ الكونت دي سانت أوالير.. تجري مجرى آخر

النصوص التي تضمنتيا معاىدة فرساي فيما يتعمؽ بالقضايا الخمس 
 ".الرئيسية، ىي مف وضع يعقوب شيؼ وأبناء جمدتو

بعد أف ُدفعت الدوؿ الحميفة لجعؿ فمسطيف محمية بريطانيا، أعمـ الممولوف 
الدوليوف عمالءىـ أف بنود المعاىدة ستكوف قاسية جدا، بشكؿ ال يمكف أف 

وكاف ىذا جزءا مف المخطط الذي يرمي .. يتحممو الشعب األلماني طويال
إلي زيادة حقد الشعب األلماني ضد اإلنكميز والفرنسيف واألميركييف 
والييود، ليكونوا عمي استعداد لمحرب مف جديد الستعادة حقوقيـ 

 . المشروعة

وبعد توقيع معاىدة فرساي مباشرة، بدأت الحرب الرأسمالية المزيفة ضد 
وقد مّكنت ىذه الحرب لينيف مف تخميو عف مساعدة الثورة .. البالشقة

الشيوعية في ألمانيا، وفي الدعوة إلي الصمود وااللتحاـ لمحفاظ عمي 
ومف ناحية ثانية فاف ىذه الحرب لـ تكف .. المكاسب التي حققيا في روسيا

، كاف مف 1921ولما انتيت عاـ .. أبدا ذات خطر عمي ديكتاتورية لينيف
نتائجيا الواضحة، الشيرة الواسعة التي ناليا البالشقة، في مقابؿ خسارة 

وقد ميدت ىذه النتيجة الطريؽ لعمالء المموليف .. مماثمة لمدوؿ الرأسمالية
الدولييف، كي يدخموا الدوؿ الشيوعية في عضوية عصبة األمـ تحت ستار 

 .السالـ العالمي الدائـ
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وكانت بريطانيا ىي أوؿ الدوؿ التي حققت رغبات المموليف الدولييف 
، وبعدىا جاء دور 1924ثـ تمتيا فرنسا في .. واعترفت بالدوؿ الشيوعية

وىكذا .. 1933الواليات المتحدة، فاعترؼ روزفمت بالدوؿ الشيوعية في 
ومنذ ذلؾ اليـو أصبحت .. اعترفت عصبة األمـ بالدوؿ السوفيتية الشيوعية

عصبة األمـ ألعوبة في يد ستاليف، وتمكف عمالؤه مف صياغة سياستيا 
وما أف دخمت الدوؿ الشيوعية في عصبة األمـ .. والسيطرة عمي نشاطاتيا

 .حتى أخذ أعضاء محفؿ األكبر الماسوني دورىـ فييا
ونشير ىنا إلي محرر جريدة التايمز اإلنكميزية، وىو يكياـ ستيد الذي كاف 
مف أكثر الناس إطالعا عمي الشؤوف العالمية، والذي أشار في أكثر مف 

مناسبة إلي تدّخؿ رجاؿ المصارؼ والمموليف الدولييف في الشؤوف 
: وقد كتب ىذه العبارة المحددة عقب توقيع معاىدة فرساي مباشرة.. الدولية

إنني ألح وأصّر عمي أّف المحركيف األوؿ، ىـ يعقوب شيؼ وواربوغ وغيرىـ "
مف أصحاب المصارؼ الدولييف، الذيف كانوا يرغبوف بشكؿ قوي في 
الحصوؿ عمي مساعدة البالشقة الييود، لتأميف مياديف عمؿ لمييود 

 ".األلماف في روسيا

 مف الناشيوناؿ ريفيو، 1919وننقؿ أيضا ما كتبو ليوماكس في عدد آب 
تحكـ ]وميما تكف نوعية السمطة التي تحكـ داوننغ ستريت : "حيث يقوؿ
، محافظة كانت أـ متطرفة، تؤيد االئتالؼ أو تقؼ في صؼ [بريطانيا

وىنا .. البالشقة، إال إنيا في جميع األحواؿ تقع في أيدي الييود العالمييف
 ".يمكف سر األيادي الخّفية التي لـ يكف قد ظير ليا أي تفسير واع
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، طمب مقابمة وفد 1921عندما زار ونستوف تشرشؿ فمسطيف في آذار 
ولما قابميـ عرضوا لو خشيتيـ مف اليدؼ الذي تعمؿ .. القادة المسمميف

لو الصييونية السياسية، وىو االستيالء عمي فمسطيف واستغالؿ أراضييا 
لمصمحة الييود، وبينوا لو أف العرب يعيشوف في تمؾ األرض منذ أكثر مف 

ىذا أشبو بأف نقوؿ إّف المصرييف يعيشوف في مصر منذ ألؼ ))ألؼ سنة 
ىذه أرض الفمسطينييف يعيشوف فييا منذ القدـ، وبقدـو العرب !!!.. سنة

، وطمبوا منو ((دخموا اإلسالـ وتكمموا العربية، مثميـ مثؿ باقي دولنا
أنتـ تطمبوف مني أف : "وقد نقؿ عنو قولو.. استخداـ نفوذه لرفع ىذا الظمـ

وىذا ليس في طاقتي، .. أتخمي عف وعد بمفور، وأف أوقؼ اليجرة الييودية
نحف نعتقد أنو لخير العالـ والييود واإلمبراطورية .. كما إنني ال أرغب فيو

 ".ونحف ننوي أف نحقؽ ىذا الوعد.. البريطانية والعرب أنفسيـ أيضا

ال بد أف يكوف تشرشؿ وىو ينطؽ بيذا الجواب، كاف يفكر بذلؾ التيديد 
سوؼ : "، ويقوؿ فيو1920الذي أطمقو حاييـ وايزماف ونشره رسميا في 
إف كؿ ما تستطيعوف عممو .. نستقر ىنا في فمسطيف شئتـ ذلؾ أـ أبيتـ

ىو تعجيؿ أو إبطاء ىجرتنا، ولكنو ميما يكف فإنو مف األفضؿ لكـ أف 
 ".تساعدونا، لتتجنبوا تحويؿ قدراتنا البناءة إلي قدرات مدمرة، تدمر العالـ

يجب أف نتدبر أمر تيديد وايزماف ىذا، ونفيـ معو أيضا ذلؾ البياف الذي 
صدر عف أحد المموليف الدولييف، في اجتماع لمصياينة عقد في بودابست 

فمقد نقؿ الكونت أوالير كالمو وىو يتحدث عف احتماالت .. 1919عاـ 
وفي سبيؿ الوصوؿ إلي العالـ الجديد : "قياـ الحكومة العالمية، ويقوؿ

، أعطت منظمتنا البرىاف عمي فعاليتيا في عمميتي [الذي ينتظره ىؤالء]
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الثورة والبناء، وذلؾ بخمقيا لعصبة األمـ، التي ىي في الحقيقة مف 
وستشكؿ الحركة البمشقية الدافع األوؿ، بينما تشكؿ عصبة األمـ .. عممنا

.. الفرامؿ في الجياز الذي سيحتوي معا عمي القوة الدافعة والقوة الموجية
قياـ الحكومة ".. إنيا محددة سمفا في ميمتنا.. وماذا ستكوف النياية؟

 .العالمية الواحدة
وىناؾ شيء ميـ وقع تحت يدي بعد ثماني سنوات مف إنيائي ليذا 

الفصؿ، وذلؾ عف طريؽ المخابرات السرية الكندية، التي نقمت تقريرا عف 
، الذي عقد في "لمجنة الطوارئ لحاخامي أوروبا"المؤتمر االستثنائي 

 ..1952 كانوف الثاني 12بودايست في 

نني أنقؿ ذلؾ التقرير، وىو عبارة عف الخطاب الحرفي لمحاخاـ أيمانويؿ  وا 
 : رابينوفيتش في المؤتمر المذكور

لقد استدعيتـ إلي ىذا االجتماع الخاص إلطالعكـ .. تحية لكـ يا أبنائي"
عمي الخطوط الرئيسية لمنياجنا الجديد، وىو المنياج المتعمؽ بالحرب 

المقبمة كما تعمموف، والتي كاف مخططنا األصمي يقضي بإرجائيا عشريف 
عاما، حتى نتمكف خالؿ ذلؾ مف تدعيـ مكاسبنا التي حصمنا عمييا نتيجة 

ولكف ازدياد أعددنا في بعض المناطؽ الحيوية .. لمحرب العالمية الثانية
يسبب معارضة شديدة، لذلؾ صار لزاما عمينا أف نستعمؿ جميع الوسائؿ 

التي في حوزتنا، إلشعاؿ حرب عالمية ثالثة في مدة ال تتجاوز خمس 
 .سنوات

يجب أف أبمغكـ أف اليدؼ الذي ال زلنا نعمؿ مف أجمو منذ ثالثة آالؼ عاـ 
أستطيع أف أعدكـ أنو لف تمر عشر .. قد أصبح في متناوؿ يدنا اآلف
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سنوات، حتى يأخذ شعبنا مكانو الحقيقي في العالـ، ويصبح كؿ ييودي 
إنكـ ال تزالوف تذكروف .. [تصفيؽ مف الحضور].. ممكا، وكؿ جوييـ عبدا

نجاح حمالتنا الدعائية التي طبقناىا خالؿ الثالثينيات، والتي أوجدت شعورا 
معاديا لألمريكييف في ألمانيا، وشعورا بالكره الشديد لأللماف عند 

وتعمموف أف ىذه الحممة أعطت ثمارىا بقياـ الحرب العالمية .. األمريكييف
فنحف نثير .. أما اآلف فيناؾ حممة مماثمة نشّنيا بقوة عبر العالـ.. الثانية

اآلف حّمى الحرب عند الشعب الروسي، بخمؽ ميؿ معاد ألميركا، التي 
ىذه الحممة ستجبر .. يجتاحيا في الوقت نفسو شعور معاد لمشيوعية

الدوؿ الصغيرة عمي االختيار بيف أف تصبح شريكة لروسيا أو متحالفة مع 
أما أكثر المشاكؿ التي نواجييا في الوقت الحالي، فيي .. الواليات المتحدة

إتارة الروح العسكرية عند األمريكييف، الذيف أخذوا يبدوف كرىا شديدا 
ومع أننا فشمنا في تحقيؽ خطتنا في تعميـ التدريب العسكري عمي .. لمحرب

كؿ الشعب األمريكي، إال إننا سنأخذ كؿ االحتياطات لمحصوؿ عمي موافقة 
إف ..  مباشرة1952الكونغرس عمي مشروع بيذا الصدد بعد انتخابات 

الشعب الروسي والشعوب اآلسيوية ىـ تحت سيطرتنا، وال يقفوف حائال ضد 
ولكننا يجب أف ننتظر حتى يصبح الشعب األمريكي ىو أيضا .. قياـ الحرب

ونحف نأمؿ بتحقيؽ ىدفنا ىذا باستعماؿ قضية .. مستعدا لمثؿ ىذه الحرب
العداء لمسامية، بنفس الطريقة التي جعمت األمريكييف يتحدوف ضد األلماف 

ونحف ننتظر قياـ موجات عداء .. أعداء السامية في الحرب العالمية الثانية
لمسامية في روسيا، بشكؿ يسبب تالحـ الشعب األمريكي ضد القوة 

كما أننا سنقـو بنفس الوقت عف طريؽ اإلغراء المالي، .. السوفياتية
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باستخداـ عناصر مؤيدة لمروس في عدائيـ لمسامية، ونبث ىذه العناصر 
وستخدـ ىذه العناصر غرضيف نسعى ليما، .. في المدف األمريكية الكبرى

وىما فضح المعاديف لنا حتى نتمكف مف إسكاتيـ، وتوحيد الشعب األمريكي 
وفي خالؿ خمس سنوات سيحقؽ .. في ُبوتقة واحدة ضد الشعب الروسي

منياجنا ىذا أغراضو، وتقـو الحرب العالمية الثالثة التي ستفوؽ في دمارىا 
حتى إذا .. وستكوف إسرائيؿ، بالطبع، بمدا محايدا.. جميع الحروب السابقة

ىالؾ الطرفيف المتحاربيف، سنقـو نحف بعممية التحكيـ والرقابة  تـ تدمير وا 
وستكوف ىذه الحرب معركتنا األخيرة في .. عمي بقايا أشالء جميع الدوؿ
بعد ذلؾ سنكشؼ عف ىويتنا لشعوب آسيا .. صراعنا التاريخّي ضد الجوييـ

وأستطيع أف أعمف لكـ جازما، بأف الجيؿ األبيض الذي ولد في .. وأفريقيا
ذلؾ ألف لجنة .. األياـ التي نعيشيا اآلف سيكوف آخر األجياؿ البيضاء

التحكيـ والرقابة ستمنع التزاوج بيف البيض، بحجة نشر السالـ والقضاء 
وبيذا يتـ القضاء عمي العنصر .. عمي الخالفات بيف األجناس البشرية

وسنعيش بعد ذلؾ في .. األبيض، عدونا المدود، ويصبح مجرد خياؿ وذكرى
وسنحكـ .. عيد السالـ والرخاء الذي لف يقؿ عف عشرة آالؼ مف السنيف

العالـ بأسره، ألنو سيكوف مف السيؿ عمي عقولنا المحركة، السيطرة 
 ".الدائمة عمي العالـ مف الممونيف ذوي البشرية السوداء

أرجو مف الحاخاـ رابينوفتش أف : "سؤاؿ مف أحد الحاخاميف الحاضريف
 "يحدثنا عف مصير األدياف المختمفة بعد الحرب العالمية الثالثة؟

لف تكوف ىناؾ أدياف بعد الحرب العالمية الثالثة، كما لف يكوف : "رابينوفتش
فإف وجود األدياف ورجاؿ الديف خطر دائـ عمينا، وىو .. ىناؾ رجاؿ ديف
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كفيؿ بالقضاء عمي سيادتنا المقبمة لمعالـ، ألف القوة الروحية التي تبعثيا 
األدياف في نفوس المؤمنيف بيا ػ وخاصة اإليماف بحياة أخري بعد الموت ػ 

بيد أننا سنحتفظ مف األدياف بالشعائر الخارجية .. يجعميـ يقفوف في وجينا
وسنحافظ عمى الديف الييودّي، وذلؾ لغاية واحدة، ىي الحفاظ عمي .. فقط

الرباط الذي يجمع أفراد شعبنا، دوف أف يتزوجوا مف غير ساللتيـ أو أف 
وقد نحتاج في سبيؿ ىدفنا النيائي إلي تكرار نفس .. يزوجوا بناتنا ألجنبي

أي أننا قد ندبر وقوع بعض .. العممية المؤلمة التي قمنا بيا أياـ ىتمر
أو بتعبير آخر سوؼ .. حوادث االضطياد ضد مجموعات أو أفراد مف شعبنا

نضحي ببعض أبناء شعبنا، حتى نحصؿ بذلؾ عمي الحجج الكافية التي 
تبرر محاكمة وقتؿ القادة في أميركا وروسيا كمجرمي حرب، وذلؾ بعد أف 

ونحف اليـو بحاجة إلي اإلعداد ليذه .. نكوف قد فرضنا شروط السالـ
ولف تكوف .. لقد تعود شعبنا عمى التضحية دائما.. الميمة وىذه التضحيات

خسارة بضعة آالؼ مف الييود خسارة جسيمة، إذا قارناىا بما سيحصؿ 
 .عميو شعبنا مف السيطرة عمي العالـ وقيادتو

وحتى تستيقنوا مف قدرتنا عمي السيطرة عمي العالـ، انظروا إلي اختراعات 
فالراديو والمطبعة .. الرجؿ األبيض، كيؼ حولناىا إلى سالح خطير ضده

أصبحنا اليـو المعبر والمتحدث عف رغباتنا، كما أف معامؿ الصناعات 
الثقيمة ترسؿ األسمحة إلي آسيا وأفريقيا لتحارب شعوبيا الرجؿ األبيض 

واعمموا أننا طورنا برنامج النقطة الرابعة في .. نفسو صانع ىذه األسمحة
واشنطف، ليشمؿ التطوير الصناعي لممناطؽ المتخمفة مف العالـ، بحيث 

يصبح الرجؿ األبيض تحت رحمة المجموعات الضخمة مف الشعوب 
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السوداء، التي ستفوقو تكنولوجيا بعد أف تدمر الحرب النووية وزراعتو 
 .الصناعية

وبيذه الرؤية لمنصر النيائي يتوىج أماـ أعينكـ، عودوا إلي مناطقكـ 
وباشروا العمؿ بجد ودوف ىوادة، حتى يحؿ أخيرا اليـو الذي ستكشؼ فيو 

ػ " إسرائيؿ عف ميمتيا الحقيقية، وىي أف تكوف النور الذي يضيء العالـ
 .[النوراني تعني حامؿ النور]

ىذا الخطاب يؤكد أيضا استنتاجاتي ومعموماتي السابقة التي أوردتيا، وىي 
أف القوي الخفية ىي التي أثارت العداء لمسامية، وبنفس الوقت العداء 

كما أف الخطاب يبرىف عمي أف النورانييف .. لمشيوعية، بشكؿ يخدـ أىدافيا
وىـ، .. استعمموا الشيوعية والنازية والفاشية لموصوؿ إلي طموحيـ الخفيّ 

يستعمموف الديمقراطية المسيحية ضد الشيوعية لموصوؿ إلي المرحمة 
 .التالية مف خطتيـ البعيدة، وىي الحرب العالمية الثالثة

*** 

ولقد استطاع الممولوف الدوليوف ػ باختفائيـ وراء بنود معاىدة فرساي ػ 
عادة تحسيف اقتصاديات البالد .. التحكـ بإعادة بناء الجيش األلماني، وا 

، Abmachungenبعد ذلؾ دخموا مع القيادة األلمانية العميا في اتفاقية 
ـّ االتفاؽ عمي أف يزود الروس الجنراالت األلماف سرا بجميع  وبموجبيات ت

.. األسمحة والذخائر الالزمة لبناء جيش حديث مؤلؼ مف عدة مالييف
واتفقوا عمي أف يضع الديكتاتور السوفيتي تحت تصرفيـ جميع التسييالت، 

 .لتدريب جميع الضباط األلماف
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، بعد أف قاـ الممولوف Abmachungenىذا وقد تـ تحقيؽ بنود اتفاقية 
ىكذا استطاع ىؤالء أف يؤّمنوا .. الدوليوف بتمويؿ ىذا المشروع الضخـ

بناء القوة العسكرية واالقتصادية في الدوؿ الشيوعية والفاشية عمي 
واستطاعوا أف يييئوا الظروؼ لمقيادة األلمانية لكي تتخطي بنود .. السواء

 .معاىدة فرساي، وخصوصا القيود العسكرية المفروضة عمييـ
وعف طريؽ معامؿ السالح والذخيرة الشيوعية وراء جباؿ األوراؿ، ثـ تزويد 

وىذه المؤامرة ال يمكف إف تعني إال .. المؤسسات األلمانية بكؿ ما تحتاجو
ولـ .. النية المبيتة لممموليف الدولييف بإضراـ نار الحرب العالمية الثانية

تكف الدوؿ المسماة بالحميفة بمعزؿ عما يجري وراء الستار، ولكنيا كانت 
وىذا لمستو بنفسي عندما حضرت مؤتمر نزع السالح .. تعممو أوال بأوؿ

وىو برىاف آخر عمي صدؽ ديزرائيمي .. 1930البحري في لندف عاـ 
 ".الحكومات المنتخبة ال تحكـ: "عندما قاؿ

والحقيقة أف ىذه الفترة مف التاريخ معقدة جدا وليس مف السيؿ عمي 
 .المواطف العادي أف يفيما

فكالميا مبدأ : فالشيوعية والنازية تجمع بينميا صفات مشتركة عديدة
وكالىما ينادي ويشجع الحرب والكراىية .. إلحادي ينكر وجود القّوة اإلليية

.. ومبادئيما مناىضة لممبادئ المسيحية في السالـ والحب والتربية.. والقوة
وىذا يجعؿ مف قادة كال المعتقديف العميقيف في اإللحاد والمادة عمالء 

وىـ جميعا ينفذوف المؤامرة الشيطانية في إبعاد البشر عف .. لمشيطاف
وكال المعتقديف يستعمؿ أيضا شكال مف أشكاؿ محافؿ .. طاعة العمي القدير

 .الماسونية في الشرؽ األكبر، لرد الناس عف أديانيـ
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، أف 1943 و 1914وتبيف لنا الدراسة التحميمية لمتاريخ بيف عاـ 
جماعة المرابيف العالمييف وجيوا جيودىـ في ىذه المرحمة لتحقيؽ األىداؼ 

 :التالية
إثارة الحرب العالمية الثانية، األمر الذي يسمح بخمؽ جو مناسب لمعمؿ . 1

 .الثوري، يسمح ليـ بالسيطرة الكاممة عمي اإلمبراطورية الروسية
تغيير الرؤوس الحاكمة في أوروبا، قبؿ أف تبدأ أي مجموعة . 2

قامة الحكـ المطمؽ  .مجموعاتيـ بالسيطرة، وا 
إجبار حكومتي بريطانيا وفرنسا عمي الموافقة عمي إنشاء وطف قومي . 3

 .لمييود في فمسطيف
لقد أجبرت الحكومة البريطانية عمي مساعدة المموليف الدولييف لتنفيذ 
مخططيـ في إنجاح الثورة البمشقية، وذلؾ كي تحصؿ بريطانيا عمي 

ويمكننا أف نجـز بأف .. مساعدة الواليات المتحدة األمريكية في الحرب
السفينة لويزيانا أغرقت لتبرر السياسة األميركية تجاه الحرب، تماما كاف 

كشفت )).. حادث بيرؿ ىاربر المبرر لدخوليا في الحرب العالمية الثانية
الوثائؽ التي أفرجت عنيا بريطانيا في التسعينيات، أّف البريطانييف ىـ 

الذيف دفعوا اليابانييف لميجـو عمى أمريكا، وذلؾ باستخداـ سفينة بحرية 
بريطانية ترفع عمـ أمريكا، استخدمت شفرة أمريكية يعمـ البريطانيوف أّف 
اليابانييف قد حّموا شفرتيا، في تناقؿ رسائؿ كاذبة تؤكد عـز أمريكا عمى 

ويقاؿ إف الرئيس .. اليجـو عمى الياباف، مّما دفع ىؤالء ألخذ زماـ المبادرة
األمريكّي كاف عمى عمـ مسبؽ بنية الياباف مياجمة بيرؿ ىاربور، ولكّنو 

 ((!تجاىؿ األمر لرغبتو في إيجاد مبرر لدخوؿ الحرب
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: وجاء في النسخة األصمية بشأف االنتداب البريطاني عمي فمسطيف ما يمي
ولكف ىذه العبارة تغيرت في ".. لتحويؿ فمسطيف إلي وطف قومي لمييود"

وقد تـ ".. إلنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف"المحظة األخيرة، لتكوف 
 .ىذا إلخفاء الطموح السّرّي لمصييونية

وكما أخفى الصياينة طموحيـ في االستيالء عمي فمسطيف كميا، أخفوا 
أيضا حقيقة الثروات المعدنية الطائمة الموجودة عمي شواطئ البحر الميت، 

ولـ يكشفوا عف ذلؾ إال بعد إعالف االنتداب مف قبؿ فرنسا وبريطانيا 
 .والواليات المتحدة

وىكذا استعمؿ المرابوف الدوليوف الصييونية، لكي يتحكموا بسيادة الدولة 
ذات المركز الجغرافي المتوسط، ليمدوا سيطرتيـ عمي بقية دوؿ العالـ، كما 

 .مدوا سيطرتيـ عمي االتحاد السوفياتي



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 
 

 ستالٍه

  
لـ يقدر لزوج ستاليف الثاني التوفيؽ، ألنو التقي بامرأة ييودية حسناء 

ويقاؿ إنو كاف يعاشرىا عندما أقدمت زوجتة .. اسميا روزا كاغنوفيتش
ومف المعتقد أف انتحار ناديا ال يعود إلي .. الثانية ناديا عمي االنتحار

قصص ستاليف الغرامية فقط، بؿ إلي األسى الشديد الذي أصابيا، بسبب 
قسوة زوجيا في القضاء وعمي عدد كبير مف خصومو، الذيف كانت تري 

 .فييـ إخوة ليا في الديف بينما يراىـ ىو منحرفيف
وكاف شقيؽ روزا ػ ويدعي الزار كاغونوفيتش ػ صديقا مقربا لستاليف، الذي 

، وبقي كذلؾ حتى وفاة "البوليتبيرو"جعمو عضوا في المكتب السياسي 
وقد برىف الزار عف مقدرتو في اإلشراؼ عمي الصناعات الثقيمة، .. ستاليف

نشاء اوتوستراد  عندما قاـ بتطوير حقوؿ دونيتز بازيف البترولية وا 
 تموز 15في  (سفيتالنا)وقد تزوج ابنو ميخائيؿ ابنة ستاليف .. موسكو
وكانت سفيتالنا متزوجة مف شخص آخر عندما تقرر ىذا .. 1951
ولـ يعمـ أي شيء عف مصير الزوج األوؿ، سوي أنو قد انزاح .. الزواج

عف الطريؽ فجأة، تماما كما فعؿ ستاليف عندما تزوج روزا بعد أف أزاح 
 !!زوجتو الثانية، أو بعد أف أزاحت ىي نفسيا

وباإلضافة إلي زواج ستاليف مف ييودية، فإف نائبو مولوتوؼ ىو أيضا قد 
تزوج مف ييودية، وىي شقيقة ساـ كارب ػ الرأسمالي األمريكي الكبير، 

ػ ثـ خطبت ابنو " كارب اكسبورتنغ"صاحب شركة االستيراد الضخمة 
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وىكذا نري أف المكتب .. 1951مولوتوؼ إلي ابف ستاليف فاسيمي في عاـ 
 .كاف إلي حد ما بيد أسرة ستاليف والمقربيف إلييا" البوليتبورو"السياسي 

وقد توصؿ ستاليف إلي أف يصبح في الطبقة العميا لمحزب الثوري الروسي، 
ألف معظـ القادة المرموقيف في المراحؿ األولي مف الثورة الشيوعية كانوا 

ولـ يترّؽ ستاليف إلي أي مركز خالؿ ديكتاتورية لينيف، .. داخؿ السجوف
.. إال إنو في الفترة األخيرة مف حكـ لينيف، بدأ يتقدـ الصفوؼ األولي

.. وعندىا بدأ الصراع بينو وبيف تروتسكي وغيره مف بعض الييود الخصـو
 .وانتيي ىذا الصراع باستالمو الحكـ، الذي لـ يتخؿ عنو حتى وفاتو

 حاوؿ تروتسكي القياـ بانتفاضة ضد ستاليف، متيما إياه 1927في عاـ 
باالنحراؼ عف اإليديولوجية الماركسية والنزوع إلي إقامة دكتاتورية 
استعمارية توتاليتارية كبديؿ لإلتحاد األصيؿ لمجميوريات السوفياتية 

وىنا قاـ ستاليف بحممة تطيير، قضى فييا عمي عدة مالييف، .. االشتراكية
وىكذا كانت نياية .. كما أرسؿ عددا مماثال إلي المنفي واألشغاؿ اإلجبارية

العديد مف قادة الحركة الثورية منذ األممية األولى، أف يالحقوا حتى الموت 
تروتسكي، : ومف بيف القادة الذيف تخمص منيـ ستاليف.. أو السجف

زينوفييؼ، كامينيؼ، ومارتينوؼ وزاسوليش، ودوش وبارفوس، واكسمرود، 
ولـ يبؽ مف .. وراديؾ وبورتزكي وسفيردلوؼ، وداف، وليبر، ومارتوؼ

المقربيف اليو عند وفاتو، إال الزار كاغانوفيتش صيره، وروزا زوجتو 
 .الثالثة

*** 
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سار ستاليف عمي سياسة لينيف في إنشاء عالـ الشيوعية بيف خطي عرض 
 . مف النصؼ الشمالي لمكرة األرضية45 و 35

كانت خطة ستاليف تقضي بأال يوّرط قواتو المسمحة في حرب مع الدوؿ 
األخرى، وأف يسير عمي سياسة إشعاؿ الثورات جنوبي االتحاد السوفياتي 

وقد أعطت ىذه السياسة ثمارىا بسرعة، .. 45 و 35بيف خطي عرض 
ألنو عند وفاة ستاليف كانت الشيوعية قد سيطرت عمي نصؼ المنطقة 

المذكورة، كما أف نصؼ سكاف األرض كانوا قد وقعوا تحت التأثير 
 .الشيوعي

تذكر القمع واالضياد والتيجير الذي أصاب المسمميف في الجميوريات ))
ىذا .. اإلسالمية التي احتمتيا روسيا، لمقضاء عمى دينيـ ولغاتيـ وتراثيـ

بخالؼ الثورات االشتراكية التي دمرت مجتمعاتنا في نصؼ القرف الماضي، 
 ((!!وما زلنا ندفع ثمف كوارثيا حّتى اليـو

ىذا وقد حافظ ستاليف عمي خطة لينيف بالبدء بأسبانيا في عممية التحويؿ 
إلي الشيوعية، ألنو ىذا سيجعؿ مف السيؿ تعريض فرنسا وبريطانيا 

ذا حدث .. لمسيطرة الشيوعية، وتصبح بعد ذلؾ ألمانيا بيف فكي الكماشة وا 
ما يمنع وقوع أسبانيا تحت السيطرة الشيوعية، فإف حادثا كيذا سيكوف مف 

 .األسباب المساعدة عمي نشوب حرب عالمية ثانية
وعندما كاف ستاليف يعد لمثورة األسبانية، شارؾ مشاركة فعالة في الحرب 

فقد . 1918االقتصادية، التي كانت تدور رحاىا بعد توقيع اليدنة عاـ 
ظيرت طبقات ذات غني فاحش بعد الحرب العالمية لعدـ مشاركتيا في 

الحرب، كما أف شعوب الدوؿ الحميفة عاشت برخاء زائد في السنتيف المتيف 
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ولكف قبؿ أف يتمكف المستثمروف مف استثمار أمواليـ بعد .. تمنا الحرب
أوصموا إلي القمة، سحبت أمواؿ طائمة مف األسواؽ، وحددت االعتمادات 

وكانت ىذه المأساة .. في البنوؾ، وبدأت عممية المطالبة بالديوف تشتد
، والتي كانت 1925 و 1923الصغرى التي كاف يعيشيا العالـ بيف 

 .1930مقدمة لممأساة الكبرى التي خططت ليا القوى لتكوف عاـ 
ىذا وقد حدثت المأساة الكبرى ىذه، بعد أف تغيرت السياسة المالية عاـ 

، وعاد الرخاء يتقدـ بخطي واسعة حتى الغني الفاحش في كؿ مف 1925
وعاد االستثمار عف طريؽ األسيـ .. أميركا وبريطانيا وكندا واستراليا

عندئذ وقبؿ انتياء عاـ .. 1925والشركات أقوي مما كاف عميو قبؿ 
ونزلت أعظـ مأساة اقتصادية عرفيا .. ، وقعت الضربة المفاجئة1929

وكاف مف نتيجتيا أف المالييف مف الناس .. العالـ الحّر في تاريخو كمو
وقد وقع المـو يومذاؾ .. وانتحر اآلالؼ.. أصبحوا بحاجة إلي لقمة العيش

عمي سوء اإلدارة والحكـ، الذي جعؿ مف عشرات المالييف مف البشر 
 فقط مف أصحاب المالييف ليصبحوا مف 300مدقعيف في الفقر، ورفع 

 ".التريميونات"أصحاب 

، وذلؾ لمعمؿ 1925أما ستاليف فقد بدأ خطتو الصناعية الخماسية عاـ 
وشممت الخطة .. عمي ما أسماه تحسيف األوضاع الداخمية لمدوؿ الشيوعية

استغالؿ لموارد الطبيعية وتصنيعيا وتحسيف الوسائؿ الزراعية وتحديث 
وقد مّوؿ ىذه الخطة الخماسية المرابوف الدوليوف، وذلؾ عف .. الصناعة

طريؽ قروض ساىمت مساىمة قوية في تحسيف االقتصاد الروسي وبناء 
 .القوة العسكرية الروسية واأللمانية معا
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وكاف .. ثـ جاءت خطوة ستاليف التالية، وىي إنشاء المزارع الجماعية
الشعب الروسي قد عاش لقروف عديدة أقؿ مف العبيد في األرض التي كاف 

يستغميا اإلقطاعيوف، ثـ وعدىـ لينيف بأف يعيشوا عيشة أفضؿ، حيث 
انفصؿ أكثر مف مميونيف مف عائالت الفالحيف عف إقطاعيـ، ووزعت 

 1916وفي أوؿ كانوف الثاني .. األراضي، وأصبحوا جميعا مالكا مستقميف
 .  عائمة6.200.000ارتفع عدد ىذه العائالت إلي 

ولكف الحظ السيء كاف يالحؽ ىؤالء، ألف المموليف الدولييف كانوا يريدوف 
الحصوؿ عمي القروض التي دفعوىا لمخطة الزراعية ولتمويف الجيش 
األلماني، فأصروا عمي التحكـ بصادرات وواردات الدوؿ الشيوعية، كما 
طمبوا بتنفيذ المزارع الجماعية عمي أنيا الوسيمة الوحيدة لزيادة اإلنتاج 

 .الزراعي
وقد سجؿ التاريخ ما حدث عندما نفذ ستاليف بالقوة مشروع المزارع 

الجماعية، فأكثر مف خمسة مالييف مف الفالحيف واجيوا اإلعداـ أو ماتوا 
كما .. مف الجوع، ألنيـ رفضوا تنفيذ المشروع أو حاولوا الوقوؼ في وجية

أف أكثر مف خمسة مالييف غيرىـ تـ نقميـ إلي سيبيرا لكي يقوموا باألعماؿ 
بؿ أكثر مف ىذا، ىو أف القمح الذي صادره ستاليف مف .. اإلجبارية

الفالحيف تـ بيعو لممرابيف الدولييف، ليضاؼ إلي كميات القمح األخرى التي 
وكاف الغرض مف ىذه العممية ىو تعويـ .. اشتراىا ىؤالء مف بمداف أخري

السواؽ العالمية بيذه المادة األساسية وبشكؿ رخيص، وذلؾ لممضاربة 
.. عمي القمح األمريكي والكندي، كي يكسد وال يجد األسواؽ التي تشتريو

كما أف المرابيف قاموا بضربة أخري لّمحـو والمواشي الكندية واألميركية، 
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وذلؾ عف طريؽ شراء كميات ضخمة مف المحـو المبردة والمعمبة مف 
 .األرجنتيف وغيرىا مف البمداف المنتجة لمحـو

 خفض الممولوف الدوليوف أسعار الشحف 1929 و 1920وبيف عامي 
فكاف مف .. في سفف جميع الدوؿ تقريبا، ما عدا بريطانيا وأميركا وكندا

نتيجة ىذه القرصنة التجارية، أف استحاؿ عمي السفف مف ىذه البمداف 
الثالثة أف تنافس أسعار الشحف في السفف األخرى، فرابطت آالؼ السفف 

 .التجارية في موانئيا، وتوقفت عممية التصدير بشكؿ لـ يعرؼ مف قبؿ
في نفس الوقت الذي كاف ميزاف الصادرات في الدوؿ الحميفة ييبط بشكؿ 
عجيب، كاف ىناؾ ارتفاع مقابؿ في عممية االستيراد مف كؿ مف ألمانيا 

.. وىكذا ساءت الحالة في البمداف الحميفة.. والياباف ودوؿ أوروبا الوسطي
ففي كندا مثال يعتمد خمسة مف كؿ ثمانية مف أصحاب الدخؿ بطريقة 

ذا انخفض ميزاف .. مباشرة أو غير مباشرة عمي عممية التصدير وا 
ذلؾ أف القدرة الشرائية .. التصدير، تبعو مباشرة انخفاض وانتكاس تجاري

يؤثر ىذا أيضا عمي .. لخمسة مف كّؿ ثمانية مف أصحاب الدخؿ تنخفض
ذا بقي ىذا .. كؿ مف يعتمد عمي الخدمات بأنواعيا كوسيمة لكسب عيشو وا 

االنخفاض في ميزاف المدفوعات عمي حالو أو توقفت الصادرات، فإف 
 .االنتكاس التجاري يتحوؿ إلي أزمة ويتدىور إلي مأساة

وحتى يتأكد أصحاب المؤامرة العالمية مف انزالؽ الييكؿ االقتصادي لمدوؿ 
الحميفة إلي الياوية، راحوا يعّوموف األسواؽ العالمية بالقمح والمحـ بأسعار 

.. منخفضة جدا وأقؿ مف كمفة اإلنتاج في كؿ مف كندا وأميركا واستراليا
فكاف مف نتيجة ىذا التعويـ أف فاضت مستودعات القمح في الدوؿ الحميفة 
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ولـ تتمكف مف بيعو، بينما كانت شعوب بعض الدوؿ تموت جوعا لحاجتيا 
وكانت بريطانيا تعوض الفرؽ السنوي الشاسع بيف .. الماسة لمخبز والمحـ

ميزاف الصادرات والواردات بخدماتيا فيما وراء البحار، حيث تكسب ما 
ولكنيا أصيبت بضربة قاسية جدا ..  مميوف جنيو إسترليني85يعادؿ 

ىذا .. عندما منعتيا المنافسة غير العادلة مف الحصوؿ عمي ىذا المبمغ
وقد استغؿ المرابوف العالميوف ىذه األزمة االقتصادية المصطنعة لخمؽ جو 

مف التنافر والخالؼ بيف مختمؼ دوؿ الكومنولث، وذلؾ بيدؼ إضعاؼ 
 .اإلمبراطورية البريطانية وتفكيكيا

ركود شديد في تجارة وصناعة وزراعة .. ماذا كانت ىذه الحرب االقتصادية؟
الدوؿ الحميفة والدوؿ الرأسمالية، وفي نفس الوقت ازدياد شديد وتوسع 

 .. ىائؿ في نشاط الدوؿ الشيوعية ودوؿ حمؼ المحور

وىكذا أخذوا يييئوف الوضع الدولي لقياـ حرب عالمية ثانية في الوقت 
 .الذي يريدونو
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 الثىرة األسباوٍت

  
في القرف الثالث عشر الميالدي شّكؿ البابا أنيوسينس الثالث محاكـ 
التفتيش، العتقاؿ الزنادقة الذيف يتظاىروف بالتديف والتحقيؽ معيـ 

.. (!!لمتنكيؿ بالمسمميف والييود بمنتيى الوحشية والخّسة: الصحيح))
ىذا ))وكانت أسبانيا قبؿ ذلؾ قد أكرمت الييود وعاممتيـ معاممة ودية جدا 

ومف ىنا نجد أف جميع جرائـ المرابيف (.. (عندما كاف يحكميا المسمموف
.. الممحديف وعمالئيـ في أسبانيا وفي غيرىا مف الدوؿ تمصؽ بالييود
 1475واستمر عمؿ محاكـ التفتيش أياـ إيزيال وفردينايد، أي بيف عامي 

 .1504و 
ولما جاء حكـ توركومادا، وجدت محاكـ التفتيش أف خاليا المرتديف 

عندئذ حذت .. والمخربيف تنتشر انتشارا واسعا في البالد وتتبع تنظيما دقيقا
أسبانيا حذو غيرىا مف الدوؿ األوروبية وطردت الييود مف أراضييا، مما 

شّجع المتطرفيف عمي تنظيـ أعماؿ عنؼ جماىيرية ضد الييود، فوقع عدد 
مف المذابح المؤلمة، أدانتيا سمطات الكنيسة في روما وىاجمتيا بشكؿ 

 .عمني
وفي القرف السابع عشر، بعد إعادة تنظيـ رجاؿ المصارؼ العالمييف، عاد 
عمالؤىـ وتسربوا إلي إدارة الخزينة األسبانية، وكاف ليؤالء نشاط واسع 

وبذلؾ حاولوا جيدىـ إضعاؼ .. إباف الثورتيف الفرنسية واإلنكميزية
 .االقتصاد اإلسباني وتييئة البالد لمحركات الثورية
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وقد يكوف مف الميـ جدا أف نتعرؼ عمي خيوط المؤامرة السياسية التي 
، لنكّوف صورة واضحة عف أسموب 1939 وعاـ 1839حيكت بيف عاـ 

 :العمؿ الثورّي، وىو يتألؼ مف ثالث مراحؿ ال بد منيا
وفي مراكز الخدمات , تغمغؿ أفراد الحزب الثوري في المناصب الحكومية- 1

العامة والقوات المسمحة والتنظيمات العمالية، بغية االستعداد لتحطيـ 
 .الحكومة مف الداخؿ عندما يسمح الوقت بذلؾ وتصدر األوامر

ربط الحزب الثوري بالحزب االشتراكي أو الحزب اليساري، بغية اإلطاحة - 2
 .بالحكومة، سواء أكانت ممكية أو جميورية

القياـ بنشاطات تخريبية بغية اختالؽ الفوضى، لزعزعة الرأي العاـ في - 3
حكومة الجبية الشعبية المؤتمفة كما يسمونيا عادة، فيكوف الفشؿ 
حميفيا، مما يميد الطريؽ لقياـ ديكتاتورية البروليتاريا، التي ما إف 
تظير لموجود حتى تبدأ عمميات التطيير، وتظير بعدىا الديكتاتورية 

 .1917وىذا ما حدث بالفعؿ في روسيا عاـ .. التوتاليتارية
وسنري اآلف كيؼ نفذت ىذه المراحؿ الثالث في أسبانيا، البمد الذي كاف 

 .ىدؼ لينيف، ثـ ستاليف مف بعده
*** 

ـّ نظمو عمالء كارؿ ماركس في أسبانيا عاـ  جري أوؿ إضراب عا
 أرسؿ زعماء الحركة الثورية العالمية السنيور 1868وفي عاـ .. 1865

فانيمي إلي أسبانيا، ليقـو بتوحيد نشاطات الفوضوييف مع الثورييف 
وكاف السنيور فانيمي صديقا حميما لباخونيف، الذي كاف .. الماركسييف

ولكف باخونيف لـ يبؽ عمي .. بدوره عمي عالقة وثيقة بماركس وانجمز
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، فطرد مف 1870صالت وثيقة مع ماركس، ألنو عارض سياستو عاـ 
 .لقادة الحركة الثورية العالمية (المؤتمر األوؿ)األممية األولي 

تابع كؿ مف باخونيف وفانيمي نشاطيما كؿ عمي ِحَدة، فتمكف باخونيف مف 
نشاء التحالؼ االشتراكي الديمقراطي  التأثير عمي القادة الثورييف األسباف وا 

وقد أصدرت الحكومة قرارا بمنع ىذا التنظيـ، ولكنو بقي .. 1872عاـ 
 .يعمؿ سرا

قد أنشأ تنظيمات قوية في " محفؿ الشرؽ األكبر"وفي نفس الوقت كاف 
 .داخؿ أسبانيا

وفي المؤتمر العاـ الذي عقد في زارغوزا، وافؽ الجناح األسباني لمماركسية 
وبعد ىذا التحالؼ ركز .. الدولية، عمي التحالؼ مع حركة الرفض الفوضوية

نشاء تحالؼ واسع  الفريقاف جيدىا عمي توحيد جميع الفئات العمالية، وا 
، تّوج ىذا التحالؼ الواسع نشاطو بقياـ 1873وفي عاـ .. سمي بالكامورا

نشاء الجميورية األسبانية األولي  .الثورة وا 
وكالمعتاد، رافؽ ىذا النشاط الثوري قياـ عيد مف اإلرىاب وانتشار الفوضى 

وقد حممت ىذه األعماؿ الفوضوية الجنراؿ بافيا عمي القياـ .. بشكؿ مريع
وعندىا عاد العمؿ الثوري إلي السرية مرة أخرى، .. بحركتو االنقالبية

ولكنيا لـ تدـ طويال، إذ سرعاف ما ساند أعضاء الحركة الثورية قادة 
الحركة التحررية المعتدلة، وعادوا مرة أخري إلي الظيور عمي مسرح 

عندىا قاموا بتغذية النزاع القائـ بيف المواليف ألحفاد الممؾ دوف .. السياسة
وقد انتيي ىذا النزاع بانيزاـ .. كارولز، وبيف المواليف ألحفاد ايزبيال

 .1876المواليف ألحفاد كارولز عاـ 
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في ىذا الوقت كانت الحركات العمالية في أوجيا، وأغمبيا يعمؿ بيدؼ نبيؿ 
وكاف معظـ العماؿ يرفضوف السياسة .. غايتو تحقيؽ العدالة لمعماؿ

".. اتحاد العماؿ"المتطرفة لحركة الرفض اليسارية، ولذلؾ نظموا أنفسيـ في 
ولكّف القادة المعتدليف ليذا االتحاد سرعاف ما وجدوا أنفسيـ خارجو، بعد 
أف تسّرب الثورّيوف المتطرفوف إلي داخؿ االتحاد، وبدأ وعمميات التصفية 

، عندما 1888وبقيت أعماؿ التصفية مستمرة حتى عاـ .. مف الداخؿ
، ليضـ أكبر عدد مف "االتحاد العاـ لمعماؿ"أعمف بابمو اغميسياس إنشاء 

.. U. G. Tوكاف ىذا االتحاد العاـ يعرؼ في أسبانيا بػػ .. المعتدليف
وقد بقي دوف دعـ الحكومة حتى أعمنت الحكومة االتحاد األيبري، الذي 

 .كاف يضـ جميع المتطرفيف والمنضميف إلي حركات الرفض الفوضوية
 شكمت االتحادات العمالية المتطرفة اتحادا نقابيا عاما، 1910ثـ في سنة 

وبقي ىذا االتحاد النقابي العاـ يعمؿ .. C. N. Tعرؼ في أسبانيا بػ 
ـّ تعميؽ ىذه 1913ىو والعديد مف النقابات األخرى حتى عاـ  ، عندما ت

وكانت الحكومة توافؽ وتتعاوف مع .. النقابات بسبب اإلضرابات المتكررة
الحركات العمالية وتؤيد المطالب الجماعية، ولكف المتطرفيف كانوا قد بدأوا 

فحمت الحكومة .. يستغموف ىذه النقابات لغاياتيـ الخاصة وينفذوف مآربيـ
 .جميع النقابات، ووجد العماؿ أنفسيـ مف جديد بدوف حماية

وعاد الثوريوف المتطرفوف ليستغموا ىذا الوضع الجديد لمعماؿ، ليوجيوا 
فبدأوا يزيدوف نشاطاتيـ .. أعماليـ بشكؿ أعنؼ مف السابؽ وأشد خطورة

 أعيد 1916وفي عاـ .. ضد جميع األحزاب السياسية وضد الدولة نفسيا
، وظير عمي G. R. Tتنظيـ االتحاد النقابّي المتطرؼ المعروؼ باسـ 
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بيستاتا وسيغوي، المذيف تمكنا مف توحيد العمؿ : المسرح اسـ زعيميف ىما
 .النقابي في مدينة برشمونة

ومما ساعد عمي إنجاح التنظيمات النقابية المتطرفة، ىو اإلجحاؼ الذي 
فقد كانت أسبانيا قد .. لحؽ بالعماؿ إباف الحرب العالمية األوؿ وما بعدىا

كسبت أمواال طائمة أياـ الحرب ألنيا كانت دوؿ حيادية، ولكف العماؿ بشكؿ 
عاـ لـ يشاركوا في االزدىار الواسع الذي عـ البالد، فتدفقوا عمي 
وفي .. التنظيمات المتطرفة يسعوف إلي تحقيؽ مكاسبيـ ورفع الظمـ عنيـ

نفس الوقت ثابر بعض القادة المعتدلوف عمي نشاطيـ، وتوصموا إلي 
 .1920إنشاء االتحاد النقابي الحر عاـ 

، اشتد النزاع 1923وفي الفترة التي تمت ذلؾ العاـ واستمرت حتى عاـ 
وعمت البالد إضرابات .. بيف الحركات النقابية اليسارية مف جية أخري

محمية وعامة وأعماؿ عنؼ واغتياالت واسعة لمقادة العمالييف، بيدؼ 
، حتى "الحرية"وقد ارتكبت كؿ ىذه الجرائـ باسـ .. إضعاؼ الفرقاء ألعدائيـ

عندئذ طمب الممؾ األسباني مف الجنراؿ .. وصمت الحالة إلي فوضي تامة
بريمودي ربفيرا ضبط األمف في البالد، ومنحو مطمؽ الصالحيات العسكرية 

 .ليمنع الشيوعييف مف القياـ بثورة أخري
كانت أوؿ نتيجة لمحكـ الديكتاتوري الذي تزعمو دي ريفيرا أف أنيي الحرب 

وكانت شخصية الجنراؿ فرانكو قد تبمورت مف .. مع المغرب نياية ناجحة
وقد استطاع بعدلو .. خالؿ ىذه الحرب، وأخذت شعبيتو تزداد وتنتشر

عجابو  .. (!!!!!!!)وحزمة أف يكسب ود الشعب المغربي وصداقتو وا 
وبالرغـ مما قيؿ عف دي ريفيرا، إال إنو مف المعدؿ أف نقوؿ إنو تمّكف مف 
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إعادة النظاـ إلي البالد، وقاـ بتحسيف أحواؿ العماؿ بعد أف تعاوف مع 
ولكف ىذا النشاط الواسع .. اباليرو، كما قاـ بإصالحات اجتماعية عديدة

وىذا عمي .. 1929أضعؼ الجنراؿ دي ريفيرا وتدىورت صحتو عاـ 
.. 1930األرجح ما يفسر األخطاء في تقدير األشخاص التي ارتكبيا عاـ 

فقد اختار في ذلؾ العاـ اثنيف مف زعماء الحركة االشتراكية وىما بستيرو 
وكأنو قد شعر بثقؿ المسؤولية عمي كاىمو فأراد أف يرفعيا عنو، . وسابوري

فطمب منيما أف يعيدا تنظيـ الجياز االنتخابي لألمة، لكي يستطيع الشعب 
ولـ ُيعرؼ السبب .. تقرير مصيره واالختيار بيف الممكية أو الجميورية

وقد .. الكامف وراء اختيار ىذيف الرجميف وسيبقي ىذا الحدث بدوف تفسير
قاـ بيسترو وسابوريت بما يجب عمي قائديف ثورييف أف يقوما بو، فطوقا 

.. الجياز االنتخابي وأعّداه ليكوف انتخاب حكومة اشتراكية أمرا حتميا
 مف 40.000وانتشر التزوير في االنتخابات، ليقترع في مدريد وحدىا 

 .المتوفيف ومف الناخبيف المزوريف
وكانت محافؿ الشرؽ األكبر في أسبانيا قد نظمت اتحادا خاصا سمتو 

وقد .. ، وييدؼ إلي اإلطاحة بالنظاـ الممكي"االتحاد العسكري األخوي"
 جنراال أسبانيا، بأف 23 مف أصؿ 21استطاع أف يحصؿ عمي وعد 

وقد ذكر ىذه المعمومات الجنراؿ .. يساعدوه عمي إقامة الحكـ الجميوري
: موال، قائد قوى األمف الداخمي في أسبانيا، وذلؾ في كتابو

“Tempestad Calma Intriga Y Crisis" حيث ،
يخبرنا فيو أف المحافؿ وضعت تحت تصرؼ الجنراالت عند انتمائيـ ليا، 
مبمغ مميوف ونصؼ بيزفيتا، وذلؾ لمساعدتيـ عمي اليرب في حاؿ فشؿ 
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وكاف فرانكو أحد الجنراليف الذيف لـ ينضما إلي .. الحركة الجميورية
ويؤكد كالـ الجنراؿ موال، جنراؿ آخر كاف مف ".. االتحاد العسكري األخوي"

وىو الجنراؿ كانوا لوبيز، " االتحاد العسكري األخوي"بيف الذيف انضموا إلى 
لقد جمعت : "(الكورتس)حيث قاؿ في حديث لو في البرلماف اإلسباني 

 غالبية كبار ضباط الجيش، وذلؾ تحت شعار 1925الماسونية منذ عاـ 
 ".االتحاد العسكري األخوي

ومف بيف الذيف دخموا كأعضاء في ىذا االتحاد، كابانيالس وسانجورجو 
 .وغويد وموال ولوبيز وأوشاو كويبو دي النا وغيرىـ

وقد صدرت األوامر مرتيف ليؤالء الجنراالت، مرة عاـ : "ويضيؼ لوبيز قائال
 لإلطاحة بالديكتاتورية التي تزعميا دي ريفيرا، ومرة لإلطاحة 1929

 ".وقد نفذ الجنراالت ىذه األوامر كما جاءت.. 1931بالممكية عاـ 

ويخبرنا الجنراؿ موال كيؼ حنث ىو وغالبية الجنراالت بوعدىـ لممحافؿ، 
وذلؾ عندما شعروا أنيـ قد استغموا بكؿ بساطة لتنفيذ المخططات السرية، 

 .التي أعدىا ستاليف ليحوؿ أسبانيا إلي ديكتاتورية شيوعية أخري
، أف ستاليف وعد 1932وقد نشرت المجمة الفرنسية في تقرير ليا عاـ 

بمبمغ مئتي ألؼ دوالر، كإسياـ منو في تمويؿ مراكز التدريب الثوري في 
كما تبيف الكشوفات المقدمة لممؤتمر الشيوعي الدولي عاـ .. أسبانيا
، أف القادة الثورييف تسمموا مبمغ مئتيف وأربعيف ألؼ جنيو ػ 1931

بالعممة اإلنكميزية ػ كما كاف تحت تصرفيـ مبمغ مميونيف ونصؼ بيزيتا 
ويقوؿ الجنراؿ موال إنو وصؿ أسبانيا عاـ .. لشراء األسمحة والذخائر
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 قادما مف روسيا، مئتا قائد ثوري كانوا قد تدربوا في مؤسسة لينيف 1938
 .في موسكو

*** 

 وحتى تاريخ بدء العمميات االنتخابية، كانت قد بدأت 1930ومنذ عاـ 
ومف بيف األكاذيب .. حممة التشيير ضد ممؾ أسبانيا وعائمتو الممكية

، وذلؾ إلبقاء أمير  السخيفة، الزعـ أنو كاف يسفؾ دـ جندي أسباني كؿ يـو
.. استوريا عمي قيد الحياة، وىو المعروؼ بأنو يعاني مف النزيؼ الدموي

واُتيـ الممؾ بالفجور ػ تماما كما اتيمت إمبراطورية روسيا زورا بأنيا كانت 
 .عشيقة لراسبوتيف

وبعد أف انتيت عمميات التزوير وأفرغت مف صناديؽ االقتراع أصوات 
وبعد أف أعمنت نتائج االنتخابات لصالح .. الريفييف المؤيديف لمممكية

حكومة جميورية، أصدر الممؾ ألفونسو الثالث عشر بيانو األخير إلي 
لقد برىنت االنتخابات التي جرت يـو األحد أنني لـ : "الشعب، الذي قاؿ فيو

ولكنني مازلت مقتنعا أف ىذه األحواؿ .. أعد أحظى بمحبة وتقدير شعبي
ستتغير، ألني كنت دائما أجاىد في سبيؿ أسبانيا وأضحي مخمصا مف 

قد يرتكب الممؾ بعض األخطاء، وبدوف شؾ لقد ارتكبت بعضيا، .. أجميا
لكّف شعبي كاف دائما صفوحا عف أخطاء اآلخريف بدوف أي حقد أو 

لقد كاف بإمكاني، وأنا األسباني والممؾ عمي جميع األسباف، أف .. ضغينة
أستعمؿ جميع صالحياتي لمحفاظ عمي حقوقي الممكية بوجو مف يظير أية 

لكنني آثرت أف اتنّحى، خوفا مف أف تنقسـ البالد فيقاتؿ األسباني .. مقاومة
وأنا إذ أغادر البالد، أصر عمي أنني ما أزاؿ مؤمنا .. أخاه في حرب أىمية
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كما .. بالحؽ الذي جاءني عبر التاريخ، والذي سأساؿ عنو يوميا مف األياـ
وأني إذ أتخمى عف جميع صالحياتي الحالية في ممارسة الحكـ ػ وفي 
قناعتي بأف ىذا سيكوف لصالح البالد وليكوف الشعب كمو مسئوال عف 

نفسو ػ أضرع إلي هللا أف يقـو كؿ أسباني بواجبو الذي يميمو عميو حبو 
 ".ألسبانيا، بنفس القدر الذي كنت أقـو بو

*** 

حتى ذلؾ الحيف، كاف المتآمروف قد نفذوا الخطوة األولى، وبدءوا يعدوف 
ولـ يكف جميع أفراد الحكومة الجديدة مف عمالء المرابيف، .. لمخطوة التالية

بؿ كاف بينيـ أعداد كبيرة مف المخمصيف، ولكنيـ كانوا جميعا بدوف سمطة 
أما السمطة الحقيقية فقد كانت بأيدي العمالء .. وبدوف صالحيات

الشيوعييف والفوضوييف، الذيف بدءوا ُيعدوف لممرحمة الثانية، وىي إنشاء 
وابتغوا لتحقيؽ ىذا الغرض طريقة المعب عمي .. ديكتاتورية البروليتاريا

الحبميف، فأوحت بعض الخاليا الشيوعية إلي الحكومة بارتكاب بعض 
األخطاء، بينما راحت خاليا أخرى خارج الحكومة تشّف ىجوما عمي 

وىنا بدأ .. الحكومة الرتكابيا ىذه األخطاء، وتنعتيا بالسذاجة والفساد
عمالء موسكو بتنفيذ جميع أنواع الجرائـ، لدفع الناس إلي القبوؿ ػ بؿ 
حتى المطالبة ػ بديكتاتورية البروليتريا لمحفاظ عمي البالد وعمي أمنيا 

 .الداخمي
وكاف الجنراؿ دي ريفيرا قد استخدـ الرغو كابا ليرو ومجموعتو، في تخفيؼ 

ولكف ما إف ظيرت الحكومة .. حده النزاع القائـ بيف العماؿ وأرباب العمؿ
العمالية إلي الوجود، حتى كشؼ كابا ليرو عف حقيقتو، وأعمف بصراحة 
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عشرات اآلالؼ مف الخاليا الشيوعية في " أنو تمكف مف إنشاء 1935عاـ 
وىذا يفسر االستقباؿ والتصفيؽ الحار الذي قوبؿ بو ".. جميع أنحاء أسبانيا

الوفد األسباني في المؤتمر العاـ الحادي عشر لمجنة التنفيذية لألممية 
اإلعدادات لمثورة تجري بشكؿ سريع ومناسب "الشيوعية، وامتداح الوفد ألف 

وفي المؤتمر الثاني عشر لألممية ".. تماما لمخطة الثورية في أسبانيا
لقد ال حظنا في : "الشيوعية وجيت كممات الثناء التالية لموفد األسباني

ضرابات متكررة عمي مدي شيور  أسبانيا بالذات، قياـ أعماؿ ثورية وا 
وليس ىذا الصراع العمالي إال .. عديدة، بشكؿ لـ يشيده ىذا البمد مف قبؿ
 ".الخطوة األساسية لقياـ الثورة األسبانية

*** 

ما حدث بعد ذلؾ في أسبانيا يكشؼ الكثير مف وجوه المؤامرة، وخصوصا 
عندما "وكما يقوؿ المثؿ القديـ .. ما حدث ضمف التنظيـ الشيوعي نفسو

.. ، فإف ىذا ما حدث بالفعؿ في أسبانيا"يختمؼ المصوص تظير الحقيقة
فقد كاف الزعماء الثالثة لمحركة الشيوعية موريف وسيرجس ونيف، قد أتموا 

دراستيـ الثورية في مؤسسة لينيف في موسكو، وعادوا لقيادة الحركة 
 . الثورية

وبعد سنوات مف الحياة الصاخبة والمميئة بالنشاط الثوري، جمس موريف 
 Hacia la Segunda كتابة 1926ليكتب عاـ 

Revolution الذي أظير فيو معارضتو لستاليف ألنو قد انحرؼ عف ،
واتيـ موريف ستاليف بأنو يستخدـ القوي الشيوعية .. العقائدية الماركسية

 .لتحقيؽ مآربو الخاصة في الحكـ الديكتاتوري االستعماري
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وىكذا بدأ الصراع بيف ستاليف وبيف الشباب الثالثة موريف وسيرجس 
وأثبت ىؤالء عف ميارتيـ في تجميع العماؿ والسيطرة عمييـ، فقرر .. ونيف

.. ستاليف التخمص منيـ يعد أف قاموا بما عمييـ حتى بداية الحرب األىمية
يظير موتيـ لمشعب وكأنو "وكاف أمر ستاليف بتصفيتيـ قد حدد بأف 

، فأرشد الشيوعيوف فرانكو عمي مكاف "استشياد بطولي في سبيؿ الشيوعية
أما سيرجس فتقوؿ التقارير إنو مات بأيدي .. موريف، فأعدـ بعد أف حوكـ

وبعدىا أعمف لممأل أف .. وقتؿ نيف في ظروؼ غامضة.. الشيوعييف أنفسيـ
  .موت ىؤالء لـ يتـ إال عمي يد أعداء الشيوعية

فمقد أخذ .. ولكف ىذا الصراع لـ يمّر ىكذا بدوف نتائج أو فضائح
.. الشيوعيوف يفضحوف بعضيـ البعض ويبينوف الحقيقة الخفية لوجودىـ

لقد تـ تطور : "ومف بيف ىذه الفضائح ما كتبو سيرجس، حيث يقوؿ
 مف الثورية األممية إلي القومية، بشكؿ قوة 1936الشيوعية عاـ 

عسكرية ضخمة يقـو عمي خدمتيا أحزاب عديدة في دوؿ مختمفة، وتقـو 
 شكؿ 1936فبعد عاـ .. ىذه الدولة القوية بتمويؿ ىذه األحزاب

الستالينيوف الحزب اإلسباني االشتراكي الموحد، الذي رعاه المؤتمر الثالث 
وكاف اليدؼ مف ذلؾ إنشاء قوة جديدة ذات طبيعة .. لألممية الشيوعية

فاشية، تتمكف مف تطويؽ فرنسا، الحميؼ المحتمؿ لروسيا في الحرب التي 
 ".يجري إعدادىا

جرت السياسة اإلنكميزية منذ القديـ عمي تدمير "ويقوؿ موريف أيضا 
أعدائيا، حتى تفرض نفسيا لحمايتيـ، وحتى تجعؿ نيوضيـ مف جديدا 

ونحف نعرؼ أف أسبانيا ىي ضحية إنكمترا في المقاـ األوؿ، .. أمرا مستحيال
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ذا مالت أسبانيا نحو إنكمترا زادت فرنسا .. وضحية فرنسا في المقاـ الثاني وا 
نكمترا كمتاىما مف الدوؿ الرأسمالية، .. في اضطيادىا وما دامت فرنسا وا 

لذلؾ كاف الخط المنطقي ألسبانيا ىو .. فمف يكونا الحميؼ الطبيعي ألسبانيا
يطاليا وروسيا، ألف مثؿ ىذا التكتؿ  أف تنحاز إلي البرتغاؿ وألمانيا وا 

نكمترا بمديف محايديف بالنسبة ليا  ".سيجعؿ مف فرنسا وا 

ويشرح لنا سيرجس، كيؼ أف التجمع اليساري في أسبانيا تمكف مف نشر 
دعايتو بشكؿ واسع في الصحافة العالمية، في حيف أف فرانكو لـ يكف 

لـ : "وقد كتب سيرجس يقوؿ.. ليحظى إال بالنذر السير مف اىتماـ الصحؼ
يعرؼ التاريخ مف قبؿ، طرقا وأساليب دنيئة ومنحطة، كالتي استعمميا 

فقد وجو ستاليف .. ستاليف مف وراء المؤتمر األممي الثالث لمشيوعية
وأعوانو الدعاية الكاذبة، بشكؿ متواصؿ وبدوف أي مراعاة لمحقيقة 

واستعمموا أسموب التكرار والسخرية حتى أصبح ىذا األسموب .. والصدؽ
ولـ يستعمؿ ىذا األسموب عمي النطاؽ المحمّي، بؿ .. ميكانيكا بالنسبة ليـ

فما إف تطمؽ .. تمكنت البيروقراطية السوفياتية مف توسيعو إلي نطاؽ دولي
أكذوبة في فمنتيا، حتى تتناقميا مباشرة الصحؼ في باريس " االزفستيا"

وستوكيوليـ ووارسمو وبروكسؿ ولندف ونيويورؾ ومالبورف وبيونس 
وىكذا يتـ توزيع المالييف مف النسخ التي تحمؿ األكاذيب .. آيريس
وال يبقي أماـ المثقفيف ثقافة واسعة، الذيف يعادوف الفاشية، إال .. المضممة

ومف ىنا .. تصديؽ الصحافة ألنيا الوسيمة األولي الستقاء المعمومات
.. يشعر المرء بأف العالـ اليـو يعاني مف عممية ضخمة لمتضميؿ األخالقي
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وىذا ما يجعمني أقر ػ وأنا أشعر باألسى ػ بصدؽ كممات تروتسكي، عندما 
 ". الحركة العمالية" زىري"اعتبر دعاية الكومنترف الستاليني 

وىكذا يصبح الكالـ الذي جاء عمي لساف سيرجس وموريف بعد أف انشقا 
عف موسكو، مطابقا تماما لما جاء في المنشور البابوي الذي أمر بتوزيعو 

: ، وجاء في أحد أقسامو1937البابا بيوس الحادي عشر في آذار عاـ 
إنيا الدعاية .. وىناؾ تفسير آخر ليذا االنتشار الواسع لألفكار الشيوعية"

فيي تدار مف مركز .. الشيطانية بحؽ، التي لـ يشيد ليا العالـ مثيال
رئيسي واحد، وتوزع عمي مختمؼ مناطؽ العالـ، بشكؿ يناسب جميع 

كما تسيطر عمي مصادر مالية ضخمة جدا تبقى دائما تحت .. الناس
تصرفيا، وُتمّكنيا مف السيطرة عمي العديد مف المنظمات والمؤتمرات 

وتستغؿ ىذه الدعاية الصحؼ .. الدولية، وعمي أعداد ضخمة مف العماؿ
وشيئا .. والمجالت والسينما والمسرح واإلذاعة والمدارس وحتى الجامعات

فشيئا تتمكف مف الدخوؿ إلي عقوؿ الناس مف مختمؼ الطبقات أو 
وىناؾ عنصر آخر يسيؿ انتشار الشيوعية، ىو اإلسكات أو .. الفئات

ونحف نقوؿ تضييؽ، .. التضييؽ عمي قطاع كبير مف الصحافة العالمية
ألنو التفسير الوحيد لسكوت الصحافة أو بقائيا بعيدة عف جو اإلرىاب 

وكيؼ تسكت .. الذي عـ روسيا والمكسيؾ وحتى جزءا كبيرا مف أسبانيا
الصحافة وىي التي تبحث دائما بنيـ عف األخبار لتمأل بيا صفحاتيا، وال 
تتغاضى عف أي خبر صغير أو كبير، فما بالؾ بتنظيـ عالمي كالشيوعية 

إف ىذا السكوت يعود مف جية إلي قصر النظر لألبعاد . الروسية
السياسية، ومف جية أخري لوجود القوي الشريرة العديدة التي مازالت تعمؿ 
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وىا نحف نري النتائج المؤسفة ليذه .. منذ وقت طويؿ عمي تحطيـ المجتمع
انتشار واسع لمشيوعية، وتفاخر أبطاليا الصريح .. الدعاية أماـ أعيننا

بتحطيـ الثقافة المسيحية واقتالع كؿ ذكري ليا مف قموب الناس، وخصوصا 
وفي أسبانيا دمروا كؿ ما استطاعوا تدميره مف الكنائس .. مف قموب الشباب

ولـ .. واألديرة، وأزالوا كؿ ما استطاعوا إزالتو مف مظاىر الديف المسيحيّ 
تكتِؼ نظريتيـ نفسيا بذبح المطارنة وآالؼ الرىباف ورجاؿ الديف مف 

الجنسيف، بؿ تعدتيـ إلي أولئؾ الذيف نذروا أنفسيـ لخدمة العماؿ والفقراء، 
فكانت األكثرية الساحقة مف ضحاياىـ مف بيف عامة الشعب ومف جميع 

وقد ماتوا جميعا بحقد وحشي بربري ال يمكف أف تصدؽ أنو يقع .. الطبقات
وال يستطيع أي رجؿ عاقؿ أو سياسي مسئوؿ، أف ينكر .. في ىذا العصر

ىذا .. أف ما يحدث في أسبانيا يمكف أف يحدث غدا في أي بمد متمدف آخر
ما يحدث إذا حذفنا فكرة هللا مف قموب البشر، ألنو عندىا ال يمكف أف 

 ".يمنعيـ أي شيء عف ارتكاب أبشع الجرائـ البربرية

  
 :الحرب األىمية في أسبانيا

بعد انتخاب الحكومة االشتراكية في إسبانيا : "Molaيقوؿ الجنراؿ موال 
ورحيؿ الممؾ عف البالد، حدث انجراؼ واسع النطاؽ نحو االنضماـ إلي 

وقد فكر المسئولوف والرسميوف أنيـ .. محافؿ الشرؽ األكبر الماسونية
بطمبيـ الدخوؿ إلي ىذه المحافؿ، سيكونوف بمأمف مف الظمـ الذي كانت 
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تمارسو األكثرية الماسونية في الحكومة، وأنيـ بيذا يبرىنوف عف إيمانيـ 
 ".بالحكـ الجميوري، وبذلؾ ينجوف مف خراب محتـ

*** 

لقد ساعد الشيوعيوف في إقامة الحكـ الجميوري، ليتمكنوا : "كتب تشرشؿ
مرة أخري مف خمؽ الفوضى االقتصادية والسياسية، حتى يتوصموا إلي جعؿ 
القادة يعمنوف بالمنطؽ إلي شعبيـ الذي عمتو الفوضى، أف الطريؽ الوحيد 

الستعادة النظاـ والقانوف وإلنقاذ الموقؼ، ال يكوف إال بديكتاتورية 
 ".البروليناريا

وىكذا كانت الخطوة المنطقية بعد اإلطاحة بالممكية، ىي مياجمة الديف 
الذي يؤمف بو الشعب، فادخموا العممانية إلي المدارس، وقاموا بحممة 

وبعد خمؽ اآلالؼ مف .. واسعة ضد السمطة األبوية والسمطة الكنسية
الالدينييف ومف البالشقة الشباف المعاديف لمقيـ االجتماعية، لـ يعد عمييـ 
إال االنتظار حتى تسنح الفرصة المناسبة، لدفع ىذه الجماىير كي تستعمؿ 

 .القوة ضد القانوف والنظاـ
وفي اجتماع عقد في نادي اتينيو في مدريد، لدراسة البرنامج السياسي 

 :المقبؿ، تـ االتفاؽ عمي النقاط الثماني التالية
 .خمؽ ديكتاتورية جميورية- 1
معاقبة كؿ مسئوؿ عف عمؿ غير شرعي في ظؿ ىذه الديكتاتورية - 2

 .فورا
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تسريح الحرس األىمّي والجيش والبوليس، واستبدالو الجيش - 3
الجميورّي بو، والذي تـ اختياره مف الطبقات العمالية ومف أعضاء 

 .النوادي الجميورية
 .مصادرة ممتمكات الييئات الدينية- 4
الحظ أّف مصادرة الممتمكات واألراضي، تضمف تدمير ). تأميـ األراضي- 5

كؿ السمطات والقوى القديمة في المجتمع ػ خاصة مع تدمير سمطة 
وىذا ىو نفس ما .. الديف ػ  لضماف سيطرة ىؤالء الطغاة عمى المجتمع

وطبعا .. فعمتو الثورات الشيوعية واالشتراكية في مصر والوطف العربي
وزعوا األراضي عمى الفقراء وزجوا بالمالييف في تعميـ عقيـ وقطاع عاـ 

والنتيجة ىي !!.. خرب اقتصادنا، فقط لرشوة كّؿ ىؤالء وشراء والئيـ
 ((!!الواقع المريض الذي نعيشو اليـو

 .القضاء عمي وكاالت الصحافة المعادية لمنظاـ الجميوري الديكتاتوري- 6
 .استغالؿ المدارس التكنيكية لمخدمة العامة مع بعض األبنية األخرى- 7
تأجيؿ انعقاد المجمس التشريعّي إلسبانيا والبرتغاؿ، حتى يتـ تنفيذ ىذا - 8

 . البرنامج

 ذو الفكر Azanaوكاف مف أبرز القادة السياسييف في ذلؾ الوقت أزانا 
 Caballero االشتراكي، وكابا ليروPrietoالتحرري، وبريتو 

وقد تظاىر أزانا بأنو ال يؤيد ىذه االقتراحات المتطرفة وسخر .. الشيوعي
منيا، مع أنو بالفعؿ كاف يؤيدىا سرا، ألنو ما إف تـ انتخابو حتى قاـ 

 .بتنفيذىا فورا
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وبعد االتفاؽ ىمي ىذه النقاط الثماني، تـ انتخاب المجمس التشريعي 
، "القانوف ىو الذي يعمؿ عمي الدفاع عف الشعب"وتحت شعار .. التأسيسي

تـ إنشاء ديكتاتورية عديمة الشفقة  لـ يكف فييا مف مظاىر الديمقراطية 
ثـ قاـ ثوري مدرب يدعي جيمينزا ".. الجميورية العمالية"إال اسميا، وىو 

أما أزانا فقد وجو ..  بوضع مسودة الدستورJiminez Asuaأسوا 
وفي .. اىتمامو األكبر نحو القضاء عمي الكنيسة والتخمص مف رجاؿ الديف

سف "، وقاـ بتمويؿ مجمتيا "الرابطة اإللحادية" أسس 1932كانوف األوؿ 
وقد تـ .. مف أمواؿ الشعب (المنكروف لأللوىية) Sin Dios" ديوس

وأعمف لمشعب !!.. الوصوؿ إلي ىذه األىداؼ جميعا تحت اسـ الديمقراطية
عف طريؽ القادة أنيـ اآلف قد حرروا مف سيطرة الكنيسة ورجاؿ الديف، 

ثـ جاء الدور التالي .. الذيف تحالفوا مع اإلقطاعييف مف المموؾ المستبديف
مف المخطط، وىو خمؽ جو مف الفوضى والشغب، فبدأ النشاط الثوري في 

واستطاع الجنراؿ بريمو أف يحيطو أوؿ األمر، .. Catatoniaكتالونيا 
 1933وفي كانوف الثاني .. لكف النشاط الثوري عاد لمظيور مف جديد

مخازف ضخمة لمقنابؿ والبنادؽ "المندنية أف " المورننغ بوست"كتب مراسؿ 
كما أف البوليس .. والذخيرة قد تـ العثور عمييا في جميع أنحاء أسبانيا

.. تمّكف مف التأكد مف أف مبالغ ضخمة مف الماؿ قد صرفت إلشعاؿ الثورة
وقد تبيف عند تفتيش الذيف قبض عمييـ أنيـ يحمموف مبالغ ضخمة مف 

 ". الماؿ

، عندما اُتيـ Astruriaوبعد ثورة كاتاونيا، قامت الثورة في استروريا 
 .1934بعض الضباط ببيع السالح عاـ 
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عندئذ حاوؿ فرانكو جاىدا أف يعيد تنظيـ الجيش األسباني، وأف يضع حدا 
وىنا يمكننا .. لكنو لـ َيمَؽ مساعدة كافية مف السمطات الحكومية.. لمفوضى

أف نشير إلي التنظيـ السري المحكـ لمحزب الشيوعي، إذا عممنا أف أكثر 
مف ثالثمئة كنيسة قد تـ إحراقيا في وقت واحد في مئة قرية ومدينة 

كما انتشر االغتياؿ بشكؿ واسع، حتى ظير احتراؼ القتؿ بشكؿ .. متباعدة
واضح ورخيص، بحيث صار في اإلمكاف قتؿ أي عدو لمثورة وتصفيتو بدفع 

وىكذا استعمؿ عمالء .. (أكثر بقميؿ مف نصؼ دوالر أميركي) بيزيتا 50
موسكو الظروؼ الفوضوية التي تعيشيا أسبانيا، لينفذوا خطة لينيف بشأف 

راقة الدماء .. ىذا البمد فالتعذيب وبتر األعضاء واالغتصاب واإلحراؽ وا 
 .والقتؿ، كميا وسائؿ استعممتيا الشيوعية لموصوؿ إلي السمطة

وىكذا تدىورت األحواؿ في أسبانيا مف سيئ إلي أسوأ، ولـ تأِت بداية عاـ 
عندئذ حؿ الرئيس ..  حتى عـّ االضطراب والييجاف البالد بأسرىا1936

، وعّيف السادس عشر مف "Cortes"المجمس التشريعي التأسيسي 
وحتى يحيف موعد االنتخابات، قاـ جيؿ .. شباط موعدا النتخابات عامة

روبمز وكالفو سوتيمو بحممة معادية لمشيوعية، بينما كانت الدعاية 
 "..أصدقاء روسيا"لمبالشقة تتـ عف طريؽ نشرة تدعى 

في ىذه اإلثناء كاف الرغو كاباليرو الشيوعي يقبع في السجف، إثر فشمو 
وقد أجرى معو المستر إدوارد كنوبمر مقابمة .. في تنفيذ محاولة انقالبية

 265وسنحصؿ عمي : "، يقوؿ فييا"مراسؿ في أسبانيا"نشرىا بعنواف 
ولف تمضي سنوات خمس إال ونكوف قد .. مقعدا، فنغير النظاـ تغييرا شامال

قمنا باالستعدادات لتحقيؽ ىدفنا النيائي، وىو اتحاد الجميوريات 
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ونحف .. وىكذا ستعود شبة الجزيرة االيبرية لتكوف بمدنا األوحد.. االيبرية
نأمؿ أف تنضـ البرتغاؿ بالطرؽ السممية، غير أننا قد تستعمؿ القوة إذا 

ويمكنؾ أف تري مف خالؿ ىذه القضباف حاكـ أسبانيا .. احتاج األمر
لقد أعمف لينيف أف أسبانيا ستكوف الدولة السوفياتية الثانية في .. القادـ

أوروبا، وستتحقؽ نبوءتو ىذه، وسأكوف أنا لينيف الثاني الذي سيقـو 
 ".بتحقيقيا

وبعد انتخابات متحيزة تماما، لـ تشيد أسبانيا ليا مثيال في تاريخيا، كتب 
 شباط، 16وصمت الجبية الشعبية إلي السمطة في : "الرئيس زامورا يقوؿ

وبفضؿ ىذا النظاـ .. بفضؿ نظاـ انتخابي سيء جدا وغير عادؿ أبدا
توصمت الجبية الشعبية لنيؿ أكثرية تقريبية، بينما ىي في الحقيقة ال 

الحظ أّف ىذه دائما ىي نتيجة أّي )))" تشكؿ إال أقمية بعيدة عف الفوز
فيي ال يسيطر عمييا إال األقوى سمطة ونفوذا وماال !! انتخابات
عالما  ((.(!!!وا 

عمي أف النتائج لـ تكف في صالح الجبية في التصويت األوؿ، ألنيا نالت 
وىذه النسبة ال تؤىميا لتشكيؿ حكومة، ..  صوتا465 مف أصؿ 200

فكاف ال بد ليـ مف أف يتحالفوا مع أقميات برلمانية، فتحالفوا مع الباسؾ 
.. وغيرىـ، وشكموا مجمسا يتولي إعادة االنتخابات في جميع المحافظات

ولقد تأكدوا مف نجاحيـ ىذه المرة، بعد أف تمكنوا مف تشويو سمعة بعض 
وجاءت النتائج النيائية .. المرشحيف اليمينييف وتشكيؾ الناس بكفاءتيـ

ومع ىذا فقد جاء تقسيـ !..  صوتا ػ تماما كما تنبأ كاباليرو265لينالوا 
 :األصوات عمي الشكؿ التالي
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 . صوتا4.610.000أحزاب الوسط واألحزاب اليمينية 
 . صوتا4.356.000حزب الجبية الشعبية 

 . صوتا554.000وبيذا تكوف زيادة الوسط واليميف عمي الجبية 
ويستطيع القارئ أف يري أف نجاح الجبية الشعبية جاء بسبب توحيد القوي 

اليسارية بشكؿ واضح وعجيب، حتى إنيا جمعت لواءىا مف االشتراكي 
 .المعتدؿ حتى الشيوعي البمشفي

وىكذا نري كيؼ أعد الشيوعيوف الستالينيوف الوضع العاـ في أسبانيا حتى 
لقد جاء في السجالت الحكومية لمفترة التي .. وصموا إلي ىذه النتائج
منذ نياية ديكتاتورية الرئيس دي : " ما يمي1936سبقت انتخابات شباط 

 7 شخص، و 2.500، قامت ثورة واحدة قتؿ فييا 1931رييرا عاـ 
 تأجيالت لمميزانية، وزيادة بميوني 5 إضراب، و 9.000انتفاضات و 

 114 بمدية، وتوقفت 1000بيزيتا عمي المصارؼ الداخمية، وُحمت 
 ".جريدة، وعاشت البالد سنتيف ونصؼ مف الحكـ العسكري

أما في األسابيع الستة التي تمت إنشاء حكومة الجبية الشعبية برئاسة 
 :ازانا وكابا ليرو وبريتو، فقد حدثت األمور التالية

 حادثا، في 58في مراكز القيادة السياسية : اغتياالت وسرقات: أوال
 . حادثا36 حوادث، في الكنائس 105المؤسسات الخاصة 

 حريقا، المؤسسات الخاصة 12في مراكز القيادة السياسية : حرائؽ: ثانيا
 .106، الكنائس 60
، 76، قتمي 169، انتفاضات 11إضرابات عامة : أعماؿ شغب: ثالثا

 .364جرحي 
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يجب أف ندمر أسبانيا حتى : "وجاء في حديث لكاباليرو في منطقة زاراغوزا
وأعمف في مكاف ".. وفي يـو االنتقاـ لف نترؾ حجرا عمي حجر.. تصبح لنا

قبيؿ االنتخابات كنا نسأؿ عما نريده، ولكف اآلف وبعد االنتخابات : "آخر
ويجب عمي اليمينييف أف ال يتوقعوا أي .. سنأخذ ما نريد بأي وسيمة كانت

 ".رحمة مف العماؿ، ألننا لف نخمي سبيؿ أحد مف أعدائنا

أف أسبانيا لـ تعد بمدا : "وأعمف ازانا ىو اآلخر، وقد ظيرت السعادة عميو
 ".كاثوليكيا أبدا

عف أوضاع برشمونة في شباط " التايمز"وقد جاء في تقرير مراسؿ جريدة 
أنذر أحد المجالس الحكومية عددا مف الرسمييف بضرورة : " ما يمي1936

وبعد شير كتب ".. التخمي عف مناصبيـ في شباط، وقد نفذ اإلنذار فورا
أصبح اآلف ىـ جميع الشيوعييف أف يقيموا ديكتاتورية : "يقوؿ

بدأت االشتراكية األسبانية تسير : "ثـ كتب بعد مدة أيضا".. البروليتاريا
ويالقي ماركس ولينيف تأييدا شديدا مف قبؿ .. بسرعة نحو الشيوعية

ويعتقد ىؤالء الشباب أف .. الشباف، الذيف يعتبروف أنفسيـ تالميذ ليما
الحصوؿ عمي السمطة ىو المطمب الثوري لالشتراكية األسبانية، وأف العنؼ 

ويعتقدوف .. والقسوة ىما الوسيمة الناجحة لمحصوؿ عمي ىذه السمطات
أيضا أف الطريؽ الوحيد لممحافظة عمي السمطة ىو ديكتاتورية 

".. وىكذا تنتشر تعاليـ ىذه المبادئ اليدامة بصورة واسعة.. البروليتاريا
لقد أنشد النواب في : " كتب ىذا المراسؿ أيضا يقوؿ1936وفي آذار 

البرلماف اإلسباني نفسو، النشيد الوطني السوفيتي وىـ يرفعوف قبضات 
 ".أيدييـ مؤديف التحية الشيوعية
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لماذا تحّوؿ الشباب اإلسباني بإعداد كبيرة إلي : واآلف نسأؿ أنفسنا
 الشيوعية؟

تشير التحريات إلي أف أزانا ػ أحد قادة الثورة المذكوريف سابقا ػ ظير 
.. لمشعب عمي أنو صاحب أفكار تحررية، يؤمف باالشتراكية وال يعادي الديف

ولكف ىذه .. وكاف يحتج عمي اإلرىاب الذي يقـو بو اليداموف والشيوعيوف
الصورة تغيرت تماما عندما وصؿ إلي السمطة السياسية، حيث استعمؿ ىذه 

السمطة لمقضاء عمي المجالس الدينية وعمي مدارسيا، ثـ عيد إلي 
وىكذا أصبح التالميذ .. فرانسيسكو فرار بتأسيس المدارس العممانية

ينشدوف األناشيد العممانية عند بدء دروسيـ، بدؿ أف ينشدوا هلل خالقيـ 
 :ومف ىذه األناشيد.. وخالؽ الكوف بأسره

 " بنا ظير فجر جديػػػد لإلنسانية.. نحف أبناء الثورة نحف أبناء الحرية"

 :كما أنشدوا أيضا تراتيؿ أخرى في مدارس برشمونة منيا
اقذؼ المتفجرة، ركز المغـ جيدا، تمسؾ بقوة المسدس، وأنشد كممات "

قؼ مستعدا بسالحؾ حتى الموت، ودمر بمسدسؾ وديناميتؾ .. الثورة
 "!!الحكومة

وىناؾ أناشيد أخري مماثمة، كانت تذاع باإلنكميزية مف إذاعة موسكو، 
ىذا وقد رفض .. 1938 و 1937موجية لمشيوعييف اإلنكميز بيف عامي 

ناشرو الصحؼ البريطانية واألمريكية أف ينشروا الحقيقة ألنيا ظيرت 
ومع ىذا فإف الحقيقة المرة جاءت في رسالة مف .. غريبة ال تصدؽ

وحتى ال نخيؼ الناس : "فرانسيسكو فرار إلي أحد الرفاؽ، كتب فييا يقوؿ
ونعطي مبررا إلغالؽ مؤسساتنا، كنا نسمييا المدارس الحديثة وليس 
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ومع أنني أرغب بإقامة الثورة، إال .. مدارس لتعميـ مبادئ الرفض والتغيير
أنني كنت أكتفي في ذلؾ الوقت بزرع األفكار الثورية في عقوؿ الشباب، 

بحيث يصبح عندىـ االعتقاد الجاـز بضرورة استعماؿ العنؼ ضد البوليس 
 ".ورجاؿ الديف، وبحيث تصبح وسائميـ الوحيدة ىي القنابؿ والسمـو

وقد استعممت ىذه الرسالة كدليؿ ضد فرار، عندما ألقت عميو القبض قوات 
ولما حكـ عمي فرار باإلعداـ بتيمة الخيانة، .. فرانكو خالؿ الحرب األىمية

ثارت ثائرة محفؿ الشرؽ األكبر في باريس، واحتج لدي جميع المحافؿ في 
 .العالـ، مدعيا أف فرار ىذا قتؿ لنشاطاتو المعادية لمكاثوليكية

إف أفضؿ الثورييف ىو شاب متحرر مف : "ويكفينا أف ننقؿ قوؿ لينيف
ونحف نعمـ أف كممات لينيف ىي بمثابة قانوف بالنسبة ".. المبادئ األخالقية

لمشيوعييف، لذلؾ عمؿ جميع أفرادىـ عمي خمؽ جيؿ مف الشباب مف 
 .الجنسيف، ال يؤمف بالقيـ االجتماعية والخمقية

تشمؿ الخطوات األولي لبرنامج تربية الشباب الثوري تفكيؾ روابط األسرة، 
ثارة األوالد عمي سمطة آبائيـ حتى قبؿ بموغيـ سف الرشد ولقد أدخؿ .. وا 

ىؤالء المخربيف في روع األطفاؿ أف آباءىـ ىـ جيؿ رجعّي متأخر، وأنيـ 
يربوف أوالدىـ عمي الكذب واألساطير، كما ىي الحاؿ في قصة بابا نويؿ 

 !والمكاف الذي يخرج منو المولود
وعّمؿ المخربوف ىذا التأخر عند اآلباء، بأنو نتيجة لالستغالؿ الرأسمالي، 

ومف ىنا كاف عمي الولد أف .. وأف الجيؿ القديـ ىو ضحية التعاليـ الرجعية
يعّمـ والدية األفكار التقدمية الحديثة، وأال يسمح ليما أبدا بالسيطرة عميو 
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وكاف اليدؼ مف ىذه الحممة اليدامة ىو تقويض .. وتوجييو كما يشاءاف
 .قدسية ووحدة الحياة العائمية
.. إزالة احتراـ رجاؿ الديف مف نفوس األطفاؿ: وتأتي الخطوة التالية وىي

وحتى يتوصموا إلي ذلؾ صوروا رجاؿ الديف وكأنيـ الفئة األقؿ ذكاء 
.. واألضعؼ بنية في المجتمع، وأنيـ في الحقيقة خداـ لمطبقات الحاكمة

الديف أفيوف الشعوب، ألنو يعمـ : "وتعّمـ األوالد قوؿ ماركس المعروؼ
".. الخنوع والقبوؿ بالفقر والمرض والعمؿ المرىؽ، بيدؼ إصالح الروح

" غربانا"و " ذئابا في ثياب حمالف"وىكذا صار الرىباف بالنسبة لألطفاؿ 
ذا حدث أف تورط أحد .. تأكؿ مف جيؿ وسذاجة العامة مف الشعب وا 

 .الرىباف في فضيحة، استعممت جميع وسائؿ الدعاية لمنيؿ مف الديف ككؿ
حتى إذا اتضحت ىذه الصورة البشعة لرجاؿ الديف عند الشباب، بدأ اليجـو 

الفعمّي عمي الديف، وانطمقت عمميات السخرية مف الديف بشكؿ مقرؼ 
فصوروا المسيح عمي أنو ابف غير شرعي لمريـ، تمؾ الشابة .. لمغاية

.. الييودية التي خدعت يوسؼ وأوىمتو أف ابنيا ىو ىدية الروح القدس
ووصفوا المسيح بأّنو مخادع يخفي الضعؼ في شخصيتو بالسحر 

وقالوا إف التالميذ االثنى عشر لممسيح .. والشعوذة التي يسمييا معجزات
ولـ يقفوا عند ىذا الحد، بؿ اتخذوا مف أحب !!.. ىـ أعوانو الشريروف

الحكايات عف المسيح ػ وىي أنو كاف صانع أحذية في سف مبكرة جدا ػ 
ليستعمموىا بمعني آخر، وىو انو كاف يستعمؿ السحر لبيع الخمور في 

واتيموا المسيح أيضا وجميع أتباعو مف الكاثوليؾ بأنيـ .. حفالت الزفاؼ
مف آكمي لحـو البشر، واعتمدوا في ذلؾ عمي النص التوراتي الذي عاتب 
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فيو المسيح أتباعو عمى أنيـ إذا لـ يأكموا مف لحمو ويشربوا مف دمو 
 !!فإنيـ لف يحظوا بالخمود

وكاف يجري تدريب المراىقيف عف طريؽ المرافقة والمصاحبة، فيصاحب أحد 
المدربيف مراىقا يعممو التحرر، الذي يتحوؿ فيما بعد إلي تحمؿ مف جميع 

ويتعمـ المراىقوف أف الخطيئة .. القيـ، وانفالت كامؿ مف جميع القوانيف
الوحيدة ىي في عدـ طاعة قادتيـ، وأف ىناؾ جريمتيف فقط يمكف أف 

 .إىماؿ الواجب، وخيانة أسرار الحزب: يرتكبيما الفرد
وحتى يعتاد .. بعد كؿ ىذه الخطوات يأتي دور االحتكاؾ الفعمي مع البوليس

الشباب المدربوف حديثا عمي ىذه األعماؿ، يدخمونيـ في مجموعات أو 
ويدرب ىؤالء القادة الشباب عمي .. عصابات يقودىا قادة شيوعيوف

األعماؿ المخمة بالنظاـ والقانوف، ويرغمونيـ عمي االقتتاؿ حتى يتعرفوا 
ثـ يدفعونيـ إلي ارتكاب جرائـ صغيرة تكوف .. عمي مقدارتيـ الجسدية

الخطوة األولي إلي جرائـ أخرى، وبعدىا يسمحوف ليـ بالتعرؼ أكثر فأكثر 
 .عمي التنظيـ السري لمشيوعية

ويستعمؿ الشيوعيوف قصص اإلجراـ والتمثيميات الجنسية المريضة كجزء 
وتقـو ىذه التمثيميات المعدة بشكؿ خاص، بإثارة .. مف حربيـ النفسية

كما أّنيا تضعؼ .. الدوافع الشريرة الكامنة عند األطفاؿ، كالميوؿ السادية
فحتى المعب صارت تمثؿ .. مف الدرع األخالقي الذي يصوف بعض األوالد

مسدسات وجنودا وبنادؽ، باإلضافة إلي األفالـ السينمائية التي صارت 
طالؽ النار وكؿ ىذا يعمؿ عمي تحطيـ الروح .. تكثر مف تصوير الجرائـ وا 

المسيحية العادية عند الناشئة، ويجعميـ يتأقمموف مع المناظر القاسية 
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وىناؾ أيضا كتب ومجالت الدعارة .. والموت المفاجئ واستعماؿ األسمحة
وىذه .. التي وزعيا ونشرىا الشيوعيوف بشكؿ واسع وبأسعار رخيصة

المنشورات أعدت خصيصا لتحطيـ ذلؾ الوجو األخالقي الذي أوجدتو 
 .وطورتو قيـ الثقافة المسيحية

فمقد لعبت السينما الحديثة دورا .. أما تأثير السينما فقميال ما يدركو الناس
فدور .. كبيرا جدا في انقالب الشباب عمي بيوتيـ وأوطانيـ وأديانيـ

السينما تعرض أفالما تدور فييا ألكثر مف ساعة جميع األعماؿ اإلجرامية 
التي يقـو بيا الفاسقوف مف الرجاؿ والنساء، والتي يعاقبيا الضمير 

وفي النياية تخصص دقيقة واحدة فقط لعقاب ىؤالء، .. ويحرميا القانوف
ولما عرض فيمـ الثورة !!.. بأف يموتوا أو يقبض عمييـ رجاؿ القانوف

المكسيكية في مدينة غالفستوف في تكساس، وىو يصور تصويرا حقيقيا 
تمؾ الثورة، حيث يقتؿ الرجاؿ أو يجروف مف منازليـ ويذبحوف عمي يد 

أما .. الثوار، كانت نتيجة ىذه المشاىد أف أغمي عمي المشاىدات
ولقد أدي ىذا إلي منع .. المشاىدوف فقد تقيا أكثرىـ مف ىذه الصور

ولكننا اليـو نجد أف أفالما كيذا الفيمـ تعرض في حفالت خاصة .. الفيمـ
وىذا مثاؿ عمي مدى ما حققتو السينما !!.. يطمبيا األطفاؿ والناشئة

تدريجيا مف سيطرة عمي شبابنا، بحيث أصبحوا قساة ال تيميـ المناظر 
الدموية المؤذية، وأصبحوا يشاىدوف ػ بدوف أي انزعاج ػ مناظر القتؿ 

ال يمكننا أف "كؿ ىذا التخطيط يؤكد المبدأ الثوري الذي يقوؿ .. واالغتصاب
 ". نحقؽ بسرعة إصالحا ممحا جدا، إال عف طريؽ عمؿ ثوري
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، وكاالت  وفي البالد التي لـ تخضع بعد لقادة الحركة الثورية العالمية تقـو
أفالـ خاصة بتوزيع آخر ما يتصوره خياؿ، مف مشاىد الدعارة والرذيمة، 

وتصور ىذه األفالـ جميع .. لتعرض سرا عمي مجموعات مف الناس
اآلف صارت ىذه المواد اإلباحية ))االنحرافات الجنسية التي عرفتيا البشرية 

وتستعمؿ ىذه األفالـ إلفساد (.. (!!!تبث في القنوات الفضائية بؿ واألرضية
 .الشباب، مما يشجعيـ عمي االنخراط في صفوؼ المنظمات الثورية

حتى إذا برىف الشاب عف عدائو .. وىكذا تتـ عممية تربية الشباب الثوري
لمديف ولمقيـ االجتماعية، وبدت عميو مالمح القسوة والشدة، أرسؿ إلي 

وىذا بالطبع ".. بالحرب الثورية وبحرب الشوارع"موسكو، حيث يتـ تعريفو 
 .يختمؼ عف التدريبات التي تعطي لقادة المثقفيف والعماؿ

ولقد حققت الحرب النفسية الثورية دورىا في العالـ الغربي كما حققتو في 
أسبانيا، فاالنساف ىناؾ أصبح يسمع آخر التطورات العالمية وأخبار الجرائـ 

وحوادث الطائرات والسيارات واالغتياالت الوحشية، ثـ يذىب ليناـ بيدوء 
بينما كانت أخبار مثؿ ىذه، لو حدثت قبؿ خمسيف .. دوف أف يرّؼ لو جفف

 .سنو تمحو النـو مف الجفوف
، وأصبحت  لقد أصبحت ىذه األعماؿ اإلرىابية أمورا عادية تحصؿ كؿ يـو
عندنا مناعة ضد االنفعاؿ واالضطراب الذي كاف يصيبنا عندما كنا نشاىد 

أصبحنا ال نكثرث عندما نسمع خبر .. في الماضي عمال غير عادي
اإلطاحة بحكومة ما عف طريؽ القوة، ولو كنا نكثرت، لفعمنا شيئا ما لوقؼ 

 .ما يحدث
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لف تستطيع "وعندما كانت الشيوعية تتوغؿ في أسبانيا، كاف الناس يقولوف 
، ألف معظـ الناس يوجيوف أسماعيـ إلي "الشيوعية أف تسبب أي ثورة ىنا

إنيـ كالنعامة يضعوف .. مف يحدثيـ عف األمف واالستقرار المزعوميف
.. رؤوسيـ في التراب عندما يشاىدوف اعداءىـ ويظنوف أنيـ بمأمف منيـ

ولكف عمييـ أف يتذكروا أنيـ بوضع رؤوسيـ تحت التراب ال ينقذوف إنسانا 
 .مف قاتؿ أو مغتصب، وال يبعدونو عف قنبمة متفجرة

*** 

عندما اقترب موعد االنتفاضة الثورية في أسبانيا، تشجع موزعو األدب 
الخميع والصور العاىرة، حتى إنيـ كانوا يقفوف عمي أبواب الكنائس 

وتصور أغمفة !!.. يعرضونيا عمي المصميف عند دخوليـ وخروجيـ منيا
ويذكر المراسؿ المستر .. ىذه المناشير الرىباف والراىبات في أوضاع مخّمة

أضرار كنوبمو الذي يعتبر بحؽ مرجعا عف الحرب األىمية في أسبانيا، كتابو 
بيف الفينة والفنية، كانت وقود رجاؿ الديف ": "مراسؿ في أسبانيا"

فيتـ .. البروتستانت تأتي لتحتج عمي بعض الكتابات المعادية لرجاؿ الديف
استقباليـ عمي أحسف وجو، ثـ يأخذىـ مرشد خاص إلي حيث تريد 

وبعد يـو أو يوميف يعودوف إلي بيوتيـ وقد تـ التأثير .. السمطات الشيوعية
ولكف حدث في أحد األياـ أف دخؿ وفد مف رجاؿ .. عمييـ بالشكؿ المناسب

وقبؿ أف يستطيع .. الديف إلي إحدى المكتبات لمبحث عف بعض المؤلفات
" La Traca"موظؼ المكتبة منعيـ، شاىدوا بعض نسخ مجمتي 

وظير عمي أغمفة ىذه المجالت صور مخمة بيف ".. Bicharracos"و
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كما اشتممت المجمتيف عمى العديد مف .. رىباف وراىبات شبو عاريات
 ".وخرج الوفد وكأف بيـ مسا.. الصور البذيئة

، 1936 ػ 1923ويمكننا أف نعقد مقارنة بيف حالة أسبانيا خالؿ أعواـ 
حيث الخالؼ قائـ فييا بيف السكاف .. وبيف حالة كندا في الوقت الحاضر

فيناؾ في .. الذيف ينطقوف اإلنكميزية والسكاف الذيف ينطقوف الفرنسية
أسبانيا يعيش شعب الباسؾ المتميز بمغتو وثقافتو وعاداتو التي ترجع إلي 

.. كما أف ىذا الشعب يعرؼ بكبريائو وتدينو الشديد.. عيود سحيقة جدا
ويعتقد الباسؾ ػ كما يعتقد الكنديوف الفرنسيوف ػ أنيـ يستحقوف استقالال 

وحتى يحققوا ىذا االستقالؿ نظموا حركة انفصالية لتحرير الباسؾ .. قوميا
وكاف طبيعيا بالنسبة لمخططي الحركة العالمية .. وفصمو عف بقية أسبانيا

في أسبانيا، أال ييمموا ىذا الوضع، فالباسؾ شعب كاثوليكي شديد اإليماف، 
ولكف .. وىو يؤمف أنو سيكوف عمي حؽ عندما يحارب مف أجؿ االستقالؿ

األكثرية مف ىذا الشعب عممت مع الشيوعييف لتحقؽ أىدافيا، دوف أف 
وحدث ىذا عندما تسرب الشيوعيوف إلي .. تعمـ إنيا متحالفة معيـ

وعندئذ ".. االنفصاؿ"المجتمع الباسكي وأخفوا حقيقتيـ، حتى صاروا قادة 
.. قادوا شعب الباسؾ نحو المذبحة، تحت شعارات الوطنية والحماس الديني

، Giral، وغيراؿ Aguirreوكاف ىؤالء القادة مثؿ الرئيس اغويير 
، يعمموف عمي الحبميف، رابطيف بيف شعار الصميب Nerginونيرجف

ولما اشتعمت الثورة تركت .. المسيحي وشعار المنجؿ والمطرقة الشيوعييف
وبينما كاف المئات يالقوف حتفيـ، كاف .. الجماىير لتالقي مصيرىا
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 رئيس دولة الباسؾ وقائد جيشيا يجمس في مكتبو في Aguirreاغويير
 .Bilbaoبمباو 

 The Red" الظمـ األحمر في بالد الباسؾ"وقد جاء مقدمة كتاب 

Persecution in The Basque Country التي ،
 : ما يميF. J. Olondrizكتبيا 

وعندما جاء اليـو المحدد، شعر االنفصاليوف الباسؾ وقد أثارتيـ العاطفة "
.. مع الممحديف اليداميف.. العمياء، أنيـ متحدوف بقوة مع الشيوعييف

ودخؿ الباسؾ الحرب وتحمموا مسؤولية الذبح والقتؿ، معتقديف بشرعية 
لقد تجاىؿ ىؤالء كممات رئيسيـ الديني البابا .. جميع األساليب الوحشية

بيوس الحادي عشر، التي جاءت في األمر العاـ الذي وزع عمي جميع 
الشيوعية ىي ارتداد عف الديف ال : أبرشيات الرـو الكاثوليؾ، والتي تقوؿ

وال يسمح أبدا لمف يرغب في خدمة الثقافة المسيحية أف .. جداؿ فيو
 ".يتعاوف مع الشيوعية بأي شكؿ مف األشكاؿ

*** 

وقد أعمف كالفو سوتيمو في .. 1936بدأت الحرب األىمية في أسبانيا 
 أنو في الفترة بيف شباط وحزيراف مف عاـ Cortesالمجمس التشريعي 

 284 إضرابا جزئيا، بينما أحرؽ 218 إضرابا عاما، 113، حدث 1936
 مكاتب صحيفة، كما ارتكبت 10 ناديا و69 كنيسة، و171بناية و 
 . عممية اغتياؿ3300

وبسبب ىذا اإلعالف، قفز رئيس الوزراء كساريس كويروغا عمي قدميو 
ستكوف أنت المسئوؿ شخصيا عف االنفعاالت التي : "وأجابو بغضب
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أما الشيوعية دولوريز إباروري فقد وقفت في المجمس ".. سيسببيا خطابؾ
 ".لقد لفظ ىذا الرجؿ خطابو األخير: "وأشارت إلي سوتيمو صارخة

وبالفعؿ كاف ىذا خطاب سوتيمو األخير، ألنو سحب مف منزلو عمي يد 
جنود يقودىـ الكابت دوف أنجؿ مورينو، وجره ىؤالء إلي باحة إحدى 

ولقد كاف ىذا الحادث السبب وراء ترؾ بعض .. الكنائس القريبة وقتموه
.. الجنراالت لمحفؿ الشرؽ األكبر، وطمبيـ مف فرانكو أف يتسمـ قيادة البالد
ويجب أف نعمـ أف دولوريز إباروري كانت عممية لستاليف، وكانت ميمتيا 

وقد .. إفساد ضباط الجيش، وتنظيـ وتدبير غارات عمي القوات الحكومية
 .أدت ميمتيا المتعددة الجوانب عمي الوجو األكمؿ

وبعد اغتياؿ سوتيمو أغار حرس الطوارئ عمي منازؿ العديد مف 
الشخصيات البارزة المعادية لمشيوعية، ولكف أكثرىـ تمكف مف الفرار بعد أف 

 .تـ إخطارىـ باألمر مسبقا
، اتصؿ فرانكو تمفونيا بالجنراؿ بوزاس (1936شباط )وفي يـو االنتخابات 

ػ قائد الحرس الشعبي ػ وأخطره بأف الشيوعييف المنتخبيف لممجمس 
التشريعي يخططوف إلثارة الشغب وأعماؿ العنؼ، بيدؼ اإلطاحة بالحكومة 

ثـ اتصؿ بالجنراؿ موليرو وزير الحربية، وأخبره باألمر .. الجميورية
واقترح فرانكو أف ُيسمح لو بإعالف األحكاـ العرفية في .. وبالخطر الداىـ

وقد استطاع فرانكو أف يحصؿ عمي موافقة أكثر القيادات لمعمؿ .. البالد
عمي إيقاؼ موجة العنؼ والشغب، ولـ يبؽ عميو إال توقيع مجمس الوزراء، 

ولـ .. ليستعيد النظاـ وليمنع قياـ الحركة الثورية ضد الحكومة الجميورية
يتمكف فرانكو مف الحصوؿ عمي ىذا التوقيع، ألف رئيس الوزراء طمب 
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وكانت إجابة فرانكو لو .. إعفاءه مف ميمة تصديؽ مثؿ ىذا القرار
وعميؾ .. أنت السبب فيما آلت إليو الحالة في أسبانيا: "صريحة، إذ قاؿ

 ".اآلف أف تحاوؿ إنقاذىا

وكاف ىذا .. عندئذ صدرت األوامر لمجنراؿ فرانكو أف يذىب إلي جزر الكناري
 .بمثابة نفي لو مف أسبانيا

وقبؿ أف يغادر فرانكو البالد، اجتمع بالجنراليف موال وفاريال، المذيف أكدا لو 
أف بقية الجنراالت سيتركوف المحافؿ الماسونية العسكرية عندما يعرفوف 

 .الحقيقة
وقبؿ أف ينتيي االجتماع، تـ االتفاؽ عمي طريقة اتصاؿ سرية بيف موال 

وما أف غادر فرانكو أسبانيا إلي جزر الكناري، حتى جدد عمالء .. وفرانكو
 .ستاليف نشاطيـ في البالد

، بعث فرانكو وبرسالة مطولة إلي وزير الحربية، 1936 حزيراف 23وفي 
ولكف ىذه التحذيرات لـ تنؿ إال .. يعيد فييا تحذيره مف أخطار محددة

اإلىماؿ، ألف الوزراء الشيوعييف في الحكومة الجميورية كانوا يسيطروف 
 . عمي سياستيا وتحركاتيا

 تموز، قرر فرانكو أف يبدأ العمؿ، 13حتى إذا جاء مقتؿ كالغو سوتيمو في 
فأرسؿ رسائؿ بالشفرة إلي بعض الجنراالت، الذيف أقسموا أف يحاربوا مف 

ومف .. أجؿ إنقاذ أسبانيا مف براثف الشيوعية ومف االنخراط في فمؾ الروس
بيف الذيف اتصؿ بيـ فرانكو، موال وغوديد وفانجوؿ وسانجورجو 

كما اتصؿ بكويبو .. وساليكويت، وبعض الضباط في البحرية األسبانية
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وبعد إرساؿ الرسائؿ، طار فرانكو مف جزر الكناري إلي تطواف، حيث .. دي
 .يمكنو االعتماد عمي القوات المغربية

 تموز، أصدرت فرانكو بيانو الذي حّدد القضية بأقؿ عدد مف 21وفي 
مف واجب الجميع أف يدخموا ىذا الصراع الواضح بيف روسيا : "الكممات
: وىكذا بدأت الحرب األىمية، فانقسمت البالد إلي فئتيف".. وأسبانيا

 وىـ جميع الفئات اليسارية التي جمعتيا الجبية Loyalistsالموالوف 
 وىـ جميع Nationalistsالشعبية تحت لوائيا، و الوطنيوف 

.. الفئات التي انضمت تحت قيادة فرانكو، وضّمت كؿ األحزاب اليمينية
وكانت الدعاية التي سرت في ذلؾ الوقت قد أقنعت الرجؿ اإلسباني العادي، 
أّف مجموعة صغيرة مف الجنراالت قد دبرت انقالبا عسكريا لتحويؿ، حكومة 

 .الجبية الشعبية الجميورية إلي ديكتاتورية عسكرية
األولي تريد تحويؿ ديكتاتورية .. وانقسـ الشيوعيوف إلي مجموعتيف

البروليتاريا إلي حكـ مطمؽ عمي الطريقة التي اتبعيا ستاليف، والثانية 
كانت ترغب في جعؿ أسبانيا جزءا ال يتجزأ مف الجميوريات السوفياتية 

 .التي تدعو ليا الماركسية
وأما القوميوف األسباف فقد ضموا فيمف ضموا، الحركة الممكية التي كانت 

وقد ساعد ىؤالء .. 1837تنادي بإعادة الممؾ إلي أحفاد دوف كارولز منذ 
لي .. فرانكو، فقط ألنيـ ال يتحمموف أف يروا الشيوعية تنتشر في أسبانيا وا 

جانب الممكيف ضـ جيش فرانكو حزب الكتائب األسبانية، وىو حزب يميني 
متطرؼ كاف يضـ مجموعة مف النازييف األلماف، الذيف يؤمنوف بالحرب 

وفي حالة مف االنقساـ كيذه، كاف البد .. الشاممة إلبادة أعدائيـ اليسارييف
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مف أف يتيـ اليمينيوف جميع اليسارييف بالشيوعية، وأف يتيـ اليساريوف 
ومف جراء ىذا االنقساـ أيضا، صارت البالد .. جميع اليمنييف بالفاشية

عرضو ألعماؿ اإلرىاب، وخصوصا التي ارتكبيا الشيوعيوف، الذيف عذبوا 
.. واغتصبوا وأعدموا اآلالؼ، كجزء مف خطة إرىابية لمسيطرة عمي الوضع
ولكف بعض الفئات المتطرفة التي عممت مع فرانكو لـ تسكت، وعاممت 

وىكذا نجد أف الحروب األىمية تنخفض باإلنساف إلي .. أعداءىا بالمثؿ
وىنا يقع المـو كمو عمي أولئؾ الذيف يثيروف مثؿ .. درجة أحط مف الوحوش

 .ىذه الحروب
والعجيب أف خطة فرانكو ومحاولتو ىزيمة الشيوعييف لـ تفشؿ، مع العمـ 

بأف التحريات التي تمت الحرب األىمية أثبتت أف مجموعات كبيرة مف 
الخونة كانت قد تسربت إلي الجيش وتسممت مراكز حساسة، وذلؾ 

 .بمساعدة عمالء موسكو مف أعضاء حكومة الجبية الشعبية في أسبانيا
وقبؿ قياـ الحرب األىمية، كاف جوليو الفيريز ديؿ فايو، وزيرا لمخارجية في 

حكومة الجميورييف ورئيسا عاما لشؤوف الجيش األسباني، وكانت 
األغمبية العظمي مف ىؤالء تنتمي إلي الحزب الشيوعي، فعممت عمي إجبار 

وقد نشر السفير السابؽ لمجميورية .. الجنود عمي االنضماـ لمحزب
 أيار 19في " نيويورؾ تايمز"األسبانية في باريس ىذه الحقيقة، في مجمة 

1939. 
وىناؾ دليؿ آخر نورده عمي لساف انداليكو بريتو، أحد النواب االشتراكييف، 
الذي كاف يشغؿ أيضا منصب وزير الدفاع أياـ الحرب األىمية، وىو نفسو 

يقوؿ في تقرير نشرة في باريس عاـ .. الذي كاف يوجو الحرب ضد فرانكو



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

232 
 

لقد كاف تحمؿ ": "كيؼ ولماذا تركت وزارة الدفاع الوطني؟: " بعنواف1939
المسؤولية صعبا جدا، وذلؾ ألف الشيوعييف كانوا يشغموف مراكز حساسة، 

وقد أخفوا بسرية تامة حقيقة أمرىـ وانتماءاتيـ، وتمكنوا مف دخوؿ األحزاب 
وأذكر عمي سبيؿ المثاؿ واحدا منيـ، وىو الدكتور جواف، الذي .. األخرى

وألنني رفضت إطاعة األوامر .. كاف لو سمطة قوية خالؿ الحرب األىمية
الصادرة مف موسكو، طردني جواف نرجف مف الحكومة التي ترّأسيا في 

واستطاع طردي مف مركز وزير الدفاع .. 1938الخامس مف نيساف 
األولي قامت بيا .. الوطني، بعد أف وجو ضدي مؤامرتيف في وقت واحد

قوات البوليس السري الروسي ورجالو العسكريوف في بالدنا، والثانية ثـ 
فالروس كانوا يأمروف والشيوعية .. تنفيذىا عمي يد الشيوعية األسبانية

 ".األسبانية كانت تنفذ

نو لـ يكف يوما مف األياـ  ويّدعي الدكتور جواف ىذا انو ليس شيوعيا وا 
كذلؾ، ولكنو ىو الذي أمر بتسميـ سبعة آالؼ صندوؽ مف الذىب األسباني 

كيف، ونيؼ وفولجيمز : وقد حممت ىذه الصناديؽ عمي السفف.. إلي ستاليف
ورافؽ ىذه السفف جوزية فيالسكو وأرتورو .. التي رفعت العمـ الروسي

كانديال كأمناء ورجاؿ ثقة، حتى وصمت السفف الثالث إلي أوديسا في 
حتى أعضاء حكومة الجبية الشعبية .. وتـ كؿ شيء في الخفاء.. روسيا

وفي عيد جواف أيضا تـ تعييف ثالثة مف .. لـ يكونوا عمي عمـ بذلؾ
الدفاع، وكانوا ىـ المسيطروف " سكرتيريا"الشيوعييف في مناصب مساعدي 

 .الفعميوف عمي القوات اإلسبانية، برا وبحرا وجوا
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ومع أف الرغو كاباليرو كاف شيوعيا، إال إنو لما رفض إطاعة األوامر 
الصادرة إليو مف الموفديف العسكرييف، تجاىؿ الشيوعيوف أوامره وىو في 

وكاف كاباليرو يحاوؿ أف يكفر عف أخطائو التي ارتكبيا، .. مركز الرئاسة
 .ولكنو وجد أف الوقت أصبح متأخرا جدا

، إلي وقوع "أسبانيا في الرحمة المأسوية"وىناؾ إشارة لثيو روجرز في كتابة 
وثائؽ في يد فرانكو والجنراؿ موال، عف قياـ ثورة واسعة النطاؽ، أكيدة 

تـ العثور عمي وثائؽ وخطط مف بعض الشيوعييف : "يقوؿ روجرز.. الوقوع
وىي تظير أف ىناؾ خطة مدروسة بدقة قد وضعت لالنقالب .. والفوضوييف

نشاء ديكتاتورية سوفياتية  "عمي الحكومة المركزية في مدريد، وا 
وقد تأجؿ تنفيذ الخطة الشيوعية ثالث مرات، حتى تستكمؿ القوات العميمة 

 .ترتيباتيا النيائية األخيرة
وكاف عمي العالـ بأسره أف يمـ بالخطة التي أعدتيا موسكو ضد أسبانيا، 
ألف الوثائؽ التي كانت تحمؿ األمر النيائي بالثورة مف الكومنترف إلي 

في نيساف " صدي باريس"الحركة الثورية األسبانية، تـ كشفيا ونشرت في 
1936 . 

 :وجاء في ىذه الجريدة ما يمي
 ".نص التعميمات الموجية إلي الميميشيا الحمراء"

ىذه التعميمات الموجية إلي الميميشيا الحمراء األسبانية، ليست صادرة مف "
تنظيـ مركزي أسباني، ولكنيا صادرة مف فرع الخدمات التكنيكية التابع 
لمحزب الشيوعي الفرنسي، الذي بتعاوف مع الكومنترف وموفدية في 

ىذه الوثيقة التي ننشرىا اآلف قد وقعت في أيدي الحكومة، ونحف .. فرنسا
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مقتنعوف باف المسيو داالدير وزير الحربية والدفاع قد أعطي األوامر ألخذ 
 ".االحتياطات الدفاعية والوقائية الالزمة

 :وجاء في النص الذي اختصرناه ما يمي
تقوية فرؽ الصداـ والحرس في الثكنات وتزويدىـ بالمسدسات . 1

ىذه الفرؽ ىي أفراد الحزب الشيوعي التي تخدـ في .. األوتوماتيكية
 .القوات العسكرية الدائمة وفي القوات االحتياطية

وسيمبس .. سيتـ االتصاؿ بيف ىذه الفرؽ وبيف مف سيياجموف الثكنات. 2
المياجموف المباس الموحد، ويكونوف تحت إمرة ضباطنا الذيف نثؽ بيـ 

 .كؿ الثقة
.. عندما يبدأ القتاؿ، سيتـ إدخاؿ ضباطنا وجنودنا إلي الثكنات سرا. 3

وعندما تستقبميـ لجنة خاصة ويعمموف سوية معنا داخؿ الثكنات حسب 
 . الخطة المتفؽ عمييا

ستقـو المجنة المؤّمنة داخؿ الثكنات، بإعداد لوائح كؿ يوميف، تشمؿ . 4
وعندما تقع الثكنات في .. العناصر المعادية والحيادية والمؤازرة والخبراء

أيدينا، سنتخمص بسرعة وبدوف تردد مف المصنفيف كأعداء لنا، 
 .وخصوصا الضباط والقادة

سيزود كؿ عنصر مف عناصر المجاف بالئحة تشمؿ أسماء األفراد الذيف . 5
 .يجب عميو قتميـ شخصيا

بعد التخمص مف األعداء، يتعرض الحياديوف المتحانات قاسية . 6
 .لمتخمص مف التردد الذي يصيب ىؤالء عادة
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تعمؿ المجنة المسئولة عف الحيادييف، الترتيبات الالزمة لمسماح . 7
لمجموعات الحراسة الموجودة خارج الثكنات بالدخوؿ إلييا، بحجة 

 .المساندة لوضع حد لمثورة
تتألؼ المجموعات المكمفة بتصفية الجنراالت المعاديف المسجميف عمي . 8

ولكؿ جنراؿ .. الموائح، مف عشر رجاؿ مسمحيف بالمسدسات الحربية
وعمي ىذه المجموعة .. مساعداف وسكرتير يجب أوال قتميـ في بيوتيـ

ف  المكمفة بتنفيذ ىذه العممية الميمة أال تتراجع أماـ أّي صعوبة كانت وا 
 .اضطرت لمتخمص ممف يقؼ في وجييا ميما كاف عمره أو جنسو

أما الجنراالت المسرحوف مف الخدمة والذيف تشمميـ الموائح، فتجري . 9
تصفيتيـ بمجموعات تتألؼ مف ثالثة عناصر، تقـو بميمتيا عمي الشكؿ 

 .المذكور في المقطع السابؽ
تفاصيؿ عف كيفية احتالؿ بعض البيوت والعقارات في المراكز . 10

الستراتيجية وتحصينيا باألسمحة، بحيث تتمكف الميميشيا الشيوعية مف 
بينما "وجاء في التعميمات .. نصب كمائف لمقوات الياربة مف الثكنات

يقـو ضباط الميميشيا بحماية السيارات، تقـو مجموعات الميميشيا 
بالتقدـ إلي المراكز االستراتيجية كمفارؽ الطرؽ بسياراتيـ ودباباتيـ، 
وىـ يحمموف األسمحة الرشاشة لمنع أي مساعدة مف أف تصؿ إلي 

 ".ستحمؿ الشاحنات كميات مف القنابؿ اليدوية.. المدف

عندما تبدأ الثورة، تقـو مجموعات الميميشيا وىي ترتدي لباس . 11
الحرس األىمي والحرس اليجومي، باعتقاؿ رؤوس األحزاب السياسية، 

وبعد االعتقاؿ تتـ عممية .. بحجة االحتياطات الضرورية لحمايتيـ
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وتقـو ىذه المجموعات ذات المباس .. تصفية الجنراالت المسرحيف
" ب"الموحد باعتقاؿ الرأسمالييف البارزيف الواردة أسماؤىـ في الالئحة 

 .32مف القرار المعمـ رقـ 
يجب أال يستعمؿ العنؼ مع ىؤالء الرأسمالييف، إال عندما يبدوف . 12

ولكف يجب إجبارىـ عمي تسميـ أمواليـ الموجودة في البنوؾ .. مقاومة
بعدىا يتـ التخمص منيـ ومف عائالتيـ وال يترؾ .. وسنداتيـ المالية

 .منيـ أحد
يستعمؿ نفس األسموب الذي استعمؿ في روسيا، في معاممة أفراد . 13

فنستغؿ .. القوات المسمحة الذيف يظيروف والءىـ وتعاطفيـ معنا
ألنو حتى تتكمؿ .. خدماتيـ أوال، ثـ يتـ التخمص منيـ كاألعداء تماما

مساعينا بالنجاح ويكوف ليا صفة الدواـ، يجب أف ننظر إلي الجندي 
المحايد عمي أنو أفضؿ مف الذي يخوف القوانيف العسكرية عندما يواجو 

الخطر، فيذا ال يمكف أف نتوقع منو إال الخيانة إذا تركنا لو الفرصة 
 .المناسبة

تتـ عمميات االتصاؿ ونقؿ األوامر بواسطة سيارات صغيرة أو دراجات . 14
 .نارية تكوف مسمحة بمسدسات حربية

يجب وضع تقارير دقيقة جدا عف حياة المحايديف والمؤازريف، تشمؿ . 15
كؿ شيء عنيـ، حتى أمورىـ العائمية، واألفراد الذيف تربطيـ بيـ روابط 

ذا حدث أف أظير .. ىذه األشياء تيمنا عند الضرورة.. الحب والتعمؽ وا 
أحد عناصرنا أوحد المواليف أو الحيادييف ضعفا أو مقاومة لألوامر أو 
 .رفضا ليا، عندئذ يجب أف تنقؿ فورا الشكاوى بحقو إلي المجنة العميا
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يجب تنظيـ الميميشيا وتوزيع عناصرىا، بشكؿ يبعد الفرد عف منطقة . 16
سكنو أو المحمة التي يوجد لو فييا أقارب، ألف التجارب الماضية 

عممتنا أنو في المحظة األخيرة كاف األفراد يرفضوف األوامر الصادرة 
كما أف الصداقات .. إلييـ بسبب العاطفة التي تربطيـ بأقاربيـ وأىمييـ

كانت السبب في كثير مف التمكؤ في تنفيذ األوامر حسب الخطط التي 
يذكرني ىذا بقوات األمف المركزي التي تطمؽ الرصاصات )). كنا نعدىا

 ((!!!عمى شعبيا في االنتخابات
يجب اعتبار أصحاب عنابر البضائع والمخازف التجارية مف الفئة . 17

ويتـ تنظيـ ىذه العنابر والمخازف لخدمة الحكومة .. الرأسمالية الميمة
 .العمالية عف طريؽ لجاف إدارية

يتطرؽ ىذا المقطع لقضية استعماؿ المجاعة كوسيمة لمقضاء السريع . 18
يمنع تزويد الطبقة البرجوازية : "وفي النص ما يمي.. عمي المعارضة

بالطعاـ والشراب خالؿ األسبوع األوؿ، وحتى تتشكؿ المجنة التأسيسية 
أما األطعمة المخزنة في الثكنات والتي ال يمكف .. بشكؿ طبيعي

االستيالء عمييا فيجب إفسادىا بالبرافيف وغيره مف المواد المفسدة 
 ".لألطعمة

ومنذ أف صدرت ىذه التعميمات، بدأت القيادات الثورية في جميع الدوؿ 
بوضع الخطط الالزمة لمتصرؼ مع رجاؿ البوليس والطوارئ، ألف التجارب 

يبقوف مخمصيف لسادتيـ "أظيرت أف أفراد ىذيف التنظيمييف الرسمييف 
 :وشممت ىذه الخطة الخطوات الثالث التالية".. البورجوازييف

 .التسرب داخؿ ىاتيف القوتيف. 1
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 .إفساد التنظيـ الداخمي في ىذيف التنظيمييف. 2
يطمب مف أفراد الحزب أف يشتروا أو يستأجروا األماكف المشرفة عمي . 3

مراكز البوليس وسرايا الطوارئ، حتى يتـ القضاء عمي األفراد وىـ يبدلوف 
وبيذا يأتي توقيت بدء الثورة، في الوقت الذي يتـ فيو تبديؿ .. الدوريات
 .الدوريات

وىكذا حددت ىذه المعمومات التفاصيؿ الالزمة حتى تتمكف قيادة الحزب 
.. الشيوعي مف االستيالء عمي المرافؽ العامة واإلدارات الرسمية في أسبانيا
وكاف الغرض مف ىذا ىو السيطرة التامة بأقصر وقت عمي جميع مخازف 

 .المواد الغذائية ووسائؿ المواصالت
  

 :الحكـ الثوري اإلرىابي
استعمؿ القادة الثورييف خالياىـ السرية، لكي يسيطروا عمي مراكز رئيسية 

في السجوف والمعتقالت ومستشفيات األمراض العقمية، إلطالؽ سراح 
العناصر المخربة في المجتمع واستعماليا في الصدامات التي تجري عند 

راقة الدماء، تمييدا لقياـ  حكـ "قياـ الثورات، إلنارة الرعب بيف الجماىير وا 
يمكف القادة الثورييف مف السيطرة عمي عامة الشعب في أسرع " إرىابي

 .وقت ممكف
ىذا وكانت سياسة سجف مدريد تتأثر بنصائح الجنراؿ كمبير ػ وىو الكندي 
الذي تـ تدريبو تدريبا نظريا في مؤسسة لينيف في موسكو ػ ثـ أرسؿ إلي 

 .أسبانيا ليخدـ ستاليف وليحصؿ عمي التدريب العممي في الحرب الثورية
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، حتى 1936وما إف تسممت حكومة الجبية الشعبية أعماليا في آذار 
أصر اليساريوف المتطرفوف عمي إصدار عفو عاـ يمنح الحرية لجميع 

وىكذا أطمؽ سراح ىذا الجيش .. الذيف اعتقموا إباف الثورة االستورانية
الصغير ػ ثوار أستوريا ػ ومعو سراح أربعيف ألفا مف المجرميف العادييف، 

وقد تخمص القادة الثوريوف .. شرط أف يحمموا السالح مع جيش المواليف
وبذلؾ استطاعوا إقناع .. مف معظـ ىؤالء المجرميف بعد أف أدوار خدماتيـ

الناس بأف األعماؿ اإلرىابية التي ارتبت إباف الثورة، كانت أعماال إجرامية 
 .فردية، وليست حسب خطة إرىابية مدروسة مسبقا

ىذه ىي األحواؿ التي واجييا فرانكو عندما عـز عمي إنقاذ أسبانيا مف 
ولقد صنفت العديد مف الكتب التي تروي كيؼ استطاع .. الظمـ الشيوعي

فما ... فرانكو مع حفنة قميمة مف الجنراالت، مف إحباط المخطط الشيوعي
إف أصدر فرانكو بيانو، حتى صدرت األوامر مف المسئوليف الشيوعييف في 
سكرتيرتا الجيش البري والبحري والجوي، إلي الخاليا الشيوعية، بتصفية 

وقد نفذت ىذه .. جميع الضباط الموجودة أسماؤىـ عمي الالئحة كأعداء
األوامر بدقة متناىية، ألف الخاليا الشيوعية السرية كانت قد ركزت نفسيا 
 .وسيطرت عمي وسائؿ االتصاؿ بأنواعيا الميكانيكية والسمكية والالسمكية
وىكذا اغتيؿ ثمثا ضباط أسبانيا عمي حيف غرة، وببرودة متناىية، في 

وكاف المتمردوف يقنعوف المسؤوليف وبقية الرتباء .. المراحؿ األولي لميجـو
 .بأنيـ ينفذوف أوامر الحكومة، وأنيـ يتخمصوف ممف ثبتت أدانتيـ كأعداء

فقد .. وقد حدثت أشياء ال يمكف تصديقيا عندما نشبت الحرب األىمية
أصبح مألوفا أف تري سفينتيف حربيتيف تتبادالف إطالؽ النيراف وىما عمي 
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وفي إحدى المرات كانت إحدى السفف تتمقي المدافع .. بعد أمتار فقط
الشيوعية في مقدمتيا، وفي نفس الوقت تتمقي مدافع خصـو الشيوعييف 

وامتدت المجازر مف السفف إلي المواني ثـ إلي المدف القريبة .. مف الخمؼ
 .منيا

وقد يبرر البعض ىذه المجازر، عمي أنيا كانت أعماال ضرورية ضد مف 
يمكف أف ينضموا إلي فرانكو، ولكف ليس بوسع أحد أف يبرر اإلرىاب 

ولكف .. الشيوعي الذي فرضوه عمي الشعب اآلمف األعزؿ مف السالح
الواقع برىف بمقتؿ مئات اآلالؼ مف األبرياء، أف سياسة لينيف ىي التي 

فمينيف يصر عمي أف اإلرىاب يجب أف يتبع كؿ محاولة لإلطاحة .. اتبعت
بالحكومات عف طريؽ القوة، ألف اإلرىاب ىو الوسيمة االقتصادية لمسيطرة 

األفضؿ أف : "وأيضا قاؿ ستاليف.. عمي الجماىير بسرعة وبشكؿ كامؿ
ونفذ ىذا األمر بعناد ".. يموت مئة مف األبرياء مف أف ييرب مناىض واحد

 .شيطاني
*** 

، وصمت فرقة مف الشيوعييف الذيف 1936في السابع عشر مف تموز 
وأخبر .. يمبسوف الزي الحكومي إلي دير الراىبات الدومينيكاف في برشمونة

قائد الفرقة رئيسة الدير أنو نظرا لخوؼ السمطات مف أف تصؿ أعماؿ 
.. العنؼ إلي الدير، فإنو يحمؿ األوامر بمرافقة الراىبات إلي مكاف أميف

وجمعت الراىبات ممتمكاتيف الدنيوية القميمة، ورافقف الجنود بدوف ارتياب 
وأعمف القادة بعد ذلؾ .. إلي ضواحي المدينة، حيث لقيف حتفيف جميعا
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لقد كنا بحاجة إلي البناء، ولـ نشأ أف ندمره قبؿ أف نقـو : "ببرود
 ".باحتاللو

لقد .. وىناؾ أيضا قصة السنيور سالفانز، الذي عرؼ بعدائو لمشيوعية
ولما يئست في المرة .. زارت سرايا التطيير منزلو في برشمونة ثالث مرات

الثالثة مف استقاء معمومات عف مكانو، قاـ الشيوعيوف بقتؿ جميع أفراد 
 !عائمتو المؤلفة مف ثمانية أشخاص

الحرية والمساواة "ومف أكثر األعماؿ وحشية وعنفا التي ارتكبت تحت شعار 
ىو مقتؿ ستة عشر رجال تطوعوا كممرضيف في إحدى مستشفيات " واألخوة
وكانت الجريمة الوحيدة التي ارتكبيا ىؤالء، أنيـ ينتموف إلي .. برشمونة

تنظيـ ديني، جعميـ يعامموف جميع المرضى بالمساواة، دوف مراعاة لمطبقة 
 !!أو الموف أو الطائفة

": الصراع في أسبانيا" مف كتابو 72غودف في الصفحة . ـ. ويقوؿ ي
ففي األسبوع األخير مف تموز .. وتبع ذبح األحياء تمثيؿ باألموات"

، أخرجت جثث الراىبات مف القبور وأسندت إلى حيطاف األديرة، 1936
 ".وعمقت عمي أجسادىف لوحات تحمؿ عبارات بذيئة وميينة

وكاف لي ابف عـ، ىو تـو كار، كاف يعمؿ ميندس مناجـ في أسبانيا بيف 
وقد تزوج بابنو القنصؿ االميركي في ىولفا، .. 1938 و 1919عامي 

وقد نقؿ لي تـو أنو لما تـ انتخاب أحد أفراد طابور كاباليرو .. السيد الكوؾ
الخامس محافظا عمي ىولفا، وصدرت األوامر مف موسكو، سمـ ىذا جميع 

وأوؿ عمؿ قاـ بو ىؤالء ىو تعذيب .. السمطات الرسمية إلي الشيوعييف
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أما الراىبات فكف يعريف مف مالبسيف ويدفع بيف .. جميع الرىباف ثـ قتميـ
 !!إلي الشوارع، ليكف عنصر تسمية لمثورييف

وينقؿ غودف أيضا مقابمة أجراىا مع امرأتيف إنكميزيتيف، تمكنتا مف 
وتقوؿ ىاتاف المرأتاف .. التخمص مف االعتداءات والمشاكؿ ألنيما أجنبيتاف

إنيما أجبرنا عمي مشاىدة جميور غفير مف النساء والرجاؿ وىـ يتصرفوف 
فقد شاىدتا أوؿ األمر مجموعة مف الشيوعييف .. كالدراويش المتعصبيف

وىـ يعذبوف أحد الرىباف، ثـ عمقوا جسمو وأطرافو بعد بترىا عمي تمثاؿ 
ثـ شاىدنا الناس وىـ يحفروف ثقبا في جسـ أحد الرىباف .. السيدة العذراء

 .وىو ال يزاؿ عمي قيد الحياة، بعدما قاموا بتثبيتو عمي صميب
، نقؿ الكاتب الفرنسي المشيور بيرفاف روي عف 1936وفي شير أيموؿ 
.. ويموموننا عمي أننا ندمر الكنائس واألديرة في أسبانيا: "ديمتروؼ قولو

 ".إننا نبني عالما جديدا.. وماذا ييـ إذا دمرنا بعض الكنائس واألديرة؟

، قامت لجنة رسمية لتقصي الجرائـ الوحشية التي ارتكبيا 1936وفي عاـ 
الشيوعيوف في أسبانيا، فوجدت أف أكثر المراقبيف تحفظا، يقدر عدد 

 1937 ػػ 1936المواطنيف الذيف تمت تصفيتيـ في برشمونة بيف عامي 
ووجدت .. أما في فالنسيا فقد وصؿ العدد إلي ثالثيف ألفا.. بخمسيف ألفا

المجنة أف ما يقارب عشر سكاف مدريد القوا حتفيـ في سبيؿ قياـ دولة 
 .دكتاتورية أخري

تسمـ القيادة العسكرية : "ويقوؿ الكاتب الفرنسي المعروؼ مارسيؿ دوتراي
الشيوعية في كاستر أورديالز، رجؿ كاف شرطيا سابقا طرد مف عممو ألنو 

أما القائد األعمى لمبوليس فكاف يعيش قبؿ ذلؾ .. ارتكب جريمة السرقة
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كما تسمـ منصب رعاية الشؤوف العامة .. عمي تصوير وبيع صور الرذيمة
وكاف ىذا .. ابف غير شرعي المرأة عرفت ببغائيا وتسكعيا في الشورع

أما منصب رئيس القضاة فقد تسممو عامؿ مناجـ يساعده .. يكني بابف أمو
وكاف جميع ىؤالء مف السادييف، .. رجالف ال يعرفاف عف ىذا العمؿ شيئا

لقد بقروا بطف .. الذيف يسرىـ أف ينفذوا األحكاـ التي يصدونيا بأنفسيـ
فنسنت مورا، وأعدموا جولي يانكو في الساحة العامة، وبتروا أطراؼ فاريز 
بطؿ سباؽ الدراجات النارية األسباني الشيير، ألنو رفض أف يخوف رفاقو 

 .ويوقعيـ في أيدييـ
ويشير المستر أرثر بريانت، الذي كتب مقدمة البحث الموضوعي المدعـ 

العمالء "إلي أف " وحشية الشيوعييف في أسانيا"بالوثائؽ والشواىد 
السوفيات تمكنوا مف السيطرة عمي وسائؿ االتصاؿ بشكؿ سمح ليـ بتوجيو 

وكذلؾ كانوا يبثوف .. اإلعالـ لصالحيـ، ولـ يسمحوا بتسرب أي خبر ضدىـ
ولـ .. األكاذيب ويختمقونيا عف فرانكو وقواتو، دوف أف يقؼ بوجييـ أحد

يقؼ محاضر في أي جامعة أو أي معمؽ إذاعي في اإلذاعة البريطانية 
B.B.C ليعمف أي شيء عف حقيقة ما القاه نساء ساف مارتف 

فالديغالزير، المواتي تعرضف ألبشع أنواع اإلىانات، عمي يد خمسة 
وكانت الجريمة الوحيدة التي ارتكبيا .. وعشريف رجال مف المميشيا الحمراء

ولـ يمنع أفراد .. ىؤالء البنات، أنيف كف يحممف في قموبيف شعورا دينيا
المميشيا مف ىتؾ أعراضيف أف يكوف آباؤىف في السجوف، وأف تكوف 

أمياتيف تشاىدف بأـ أعينيف ما يجري ليف مف إىانات، بؿ نفذوا الحكـ 
وقد أثرت ىذه األعماؿ اإلجرامية عمي عقوؿ ىؤالء النسوة، .. دوف مباالة
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حتى إف بعض المواتي قدر ليف أف يبقيف عمي قيد الحياة، قمف إنيف تمنوا 
واألسوأ مف ىذا .. عمي جالدييف أف يقتموىف بدؿ أف يفعموا بيف ما يفعموف

أف ىذه األعماؿ اإلجرامية حدثت أما أعيف بعض األطفاؿ، ألف بعض 
النسوة كف يحممف أطفاليف بيف أيدييف عندما كاف جنود المميشيا يتبادلوف 

 ".النساء بينيـ

ال يوجد شيء في : "وىنا ال بد مف ذكر ىذه العبارة التي كررىا مرارا لينيف
وقد تكوف المصمحة .. ولكف ىناؾ مصالح.. السياسة اسمو أخالؽ

ويقوؿ لينيف أيضا في ".. بالتعاوف مع لئيـ ال أخالقي، فقط ألنو كذلؾ
عمي الثوري الشاب أف يبدأ بالتدرب عمي القتاؿ فورا، : "مناسبات أخرى

وذلؾ عف طريؽ عمميات فعمية، كتصفية خائف أو قتؿ جاسوس أو نسؼ 
وال تتوانوا .. الخ… مركز بوليس أو سرقة بنؾ واستعماؿ أموالو في الثورة 

قد تؤدي ىذه األعماؿ إلي التطرؼ وىذا .. عف مثؿ ىذه اليجمات التجريبية
شيء طبيعي، ولكف المشاكؿ التي تسببيا ستكوف مشاكؿ المستقبؿ وليس 

 ".الوقت الحاضر

كيؼ سمحت لو الظروؼ أف يسخر ويتالعب بعواطؼ " األوالد"ويخبرنا أحد 
وليمة بعد ليمة، كنا نأخذه مع المجموعات : "أحد الرىباف قبؿ قتمو فيقوؿ

التي قررنا التخمص منيا، ثـ نضعو في آخر الصؼ، حتى يتمكف مف 
وفي كؿ .. ثـ كنا نعيده إلي قصر البيؿ أرت.. مشاىدة رفاقو وىـ يموتوف

ولكف الموت السريع ىو شيء كثير .. ليمة كاف يتوقع أف يالقي حتفو
لذلؾ مات ىذا الراىب سبع مرات قبؿ أف نتخمص منو في .. بالنسبة لو

 ".النياية
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قصة " مراسؿ في أسبانيا" مف كتابو 87وينقؿ المستر كنوبمو في الصفحة 
شابيف شيوعييف كانا يتفاخراف أماـ أحد األطباء بقتميما الثنيف مف 

لقد أخبراه كيؼ جاءا متنكريف بمبمس الرىباف إلي ىذيف .. الرىباف
المسكينيف، وىما يعمالف خوفا مف القتؿ في جمع الفحـ في أحد المناجـ، 

وبعد ذلؾ .. ثـ أخذاىما إلي أحد األمكنة، حيث طمبا إلييما حفر قبورىما
 .جمسا يتفرجاف بسرور عمي الراىبيف وىما يموتاف ببطء

ونعود لننقؿ بعض ما حدث في مدينة الكاال، لنؤكد ما قمناه سابقا، عف 
لقد أطمؽ الشيوعيوف .. اطالؽ سراح المجرميف والمجانيف والميووسيف

، حتى بمغ عددىـ 1936 تموز 20جميع المساجيف في مدينة الكاال في 
وبعد أف أدوا .. ألؼ رجؿ وألفي امرأة، تـ تسميحيـ جميعا في ثكنة المدينة

واجبيـ عمي أحسف وجو في ىجوميـ عمي مدريد، أرسموا الي سيكونزا، 
وبقي .. حيث قتموا مائتيف مف المواطنيف ليقضوا عمي مقاومة اآلخريف

ىؤالء المجرموف في سيكونزا ستة عشر أسبوعا حتى استردىا منيـ 
ولما تـ لفرانكو طردىـ مف سيكونزا، وجد أف جميع النساء مف سف .. فرانكو

.. الحادية عشر إلي سف الخمسيف، قد اعتدي عمييف وىتكت أعراضيف
وكاف بينيف مف حمؿ سفاحا أو أصيب بأمراض خبيثة، أو أصيب 

 .بالمصيبتيف معا
وننقؿ أخيرا ما نشره الكاتب مارسيؿ دوتري عف مدينة كيمبوزيولوس، حيث 

ربط مئة راىب ورجؿ ديف إلي مجموعة مف المجانيف، وىـ يحمموف في 
 .ويستطيع القارئ أف يتخيؿ الرعب الذي تال ىذا العمؿ.. أيدييـ السكاكيف
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وخاصة )بعد ما فعمو األمريكاف بالشعب األفغاني والشعب العراقي : سؤاؿ)))
فيؿ ترى أّف ىناؾ فارقا بيف الشيوعية والميبرالية .. (في سجف أبي غريب

 (((!!!أليس الكفر ممة واحدة؟.. في شيء؟
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 الحرب العالمٍت الثاوٍت

  
 :األحداث التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية

بينما فيما سبؽ، كيؼ ميد المرابوف الدوليوف العادة تسميح ألمانيا سريا 
.. بمساعدة ستاليف، وذلؾ رغـ القيود التي فرضت عمييا في معاىدة فرساي

ولكي ندرؾ األسباب التي ساعدت عمي ظيور ىتمر، يجب أف نمـ 
 ػ 1924بالمؤامرات السياسية التي حيكت في الفترة التي ما بيف 

 .ـ1934
إذا استثنينا الشيوعييف األلماف، نجد أف أكثرية الشعب األلماني كانت تنفؽ 

أف ألمانيا لـ تكف لتنيـز في الحرب العالمية األولي، : عمي األمور التالية
وأف المموليف الدولييف ىـ الذيف .. لوال الخيانة التي جعمتيا ضحية الحرب

استعمموا ما يسمي بالديمقراطية في كؿ مف بريطانيا وفرنسا والواليات 
وأف .. المتحدة األمريكية، لفرض اليزيمة عمي القوات المسمحة األلمانية

الحزب الشيوعي بقيادة الييود وبمساعدة المموليف الدولييف، ىو السبب 
 .في خمؽ حالة الفوضى التي سبقت توقيع اليدنة، وفي قياـ الثورة بعدىا

واتفؽ الجميع أف عمي كؿ وطنّي ألماني، ذكرا كاف أـ أنثي، أف يعمؿ أقصي 
جيده لبناء ألمانيا بعد الحرب، ولتحطيـ األغالؿ االقتصادية والعسكرية 

 .التي فرضتيا معاىدة فرساي عمي أمتيـ
ذا استثنيا الشيوعييف مرة أخرى، نجد أف أكثرية الزعماء السياسييف  وا 

األلماف كانوا يتفقوف عمي وجوب تحرير أنفسيـ مف االتفاقيات االقتصادية، 
لقد أدرؾ .. المفروضة عمي أمتيـ مف قبؿ المموليف والمرابيف الدولييف



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248 
 

الزعماء األلماف خطر ىذه االتفاقيات عمي استقالؿ البالد، ألف الفوائد 
المفروضة عمي القروض المالية بموجب ىذه االتفاقيات ستؤدي حتما غمي 

، 1694وقوع البالد في برائف دائنييا، تماما كما وقعت بريطانيا عاـ 
 فرائس في أيدي 1791، والواليات المتحدة عاـ 1790وفرنسا عاـ 

وعمـ الجميع أف مثؿ ىذه القروض ستكوف دينا .. المرابيف العالمييف
واستبعادا لكؿ أفراد الشعب، ألف تسديدىا لف يكوف إال بفرض مزيد مف 

 .الضرائب، يدفعيا المواطنوف جميعا
عندئذ، صمـ قادة الحزب الفاشي عمي خمؽ عممة ألمانية ال تستند إلي 

القروض، بؿ تعتمد عمي الدخؿ القومي والممتمكات الوطنية، وعمي موارد 
ووجد .. الصناعة والزراعة والثروات الطبيعية، وعمي الطاقة اإلنتاجية لألمة

الشعب األلماني بصورة عامة، أنو يشارؾ شعوب إيطاليا وأسبانيا والياباف 
آماليـ وأمانييـ في المستقبؿ السياسي واالقتصادي ليذه البمداف، فظير 

حمؼ المحور إلي الوجود، وبدأت الحركة الفاشية التي تزعميا ىتمر 
 .وموسوليني وفرانكو

وينقؿ لنا التاريخ الجيود الضخمة التي بذليا ىؤالء الثالثة إلعادة بناء 
.. بالدىـ، والنيوض بيا مف األزمات والثورات والحروب التي وقعت فييا

أما نجاح عممية .. فمقد طوروا الصناعة والزراعة بشكؿ يشبو المعجزات
إعادة البناء العسكري، فيعود إلي المساعدة التي قدميا عمالء النورانييف 

الذيف كانوا يخططوف إليقاع البالد الفاشية والبالد الرأسمالية في حرب 
 .عالمية أخري
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أّيد كؿ مف ىتمر وموسوليني السياسة الفاشية المعتدلة بادئ األمر، وقررا 
إصالح الفساد وتطيير البالد مف الشيوعية، وتخميصيا مف تحكـ النورانييف 

ولكف ما إف تقدـ الوقت، حتى وقعا .. عمي صناعتيا واقتصادىا بشكؿ عاـ
معا تحت تأثير لوردات الحرب النازييف، الذيف ادعوا أف سالما دائما ال 

 .يمكف أف يستتب في العالـ، إال عف طريؽ االحتالؿ العسكري
وىكذا بيعت القيادة العسكرية العميا في إيطاليا والياباف لمؤيدي مخطط 

أما فرانكو فمـ يقبؿ أف .. 1849ونظريات كارؿ ريتر التي نشرىا عاـ 
يمانو جعاله يؤمف بأف كؿ  يبقي ضمف المخطط، ألف معتقداتو الدينية وا 

 .أيديولوجية تنكر وجود هللا ىي في صؼ الشيطاف وتعمؿ معو
وباإلضافة إلي احتالؿ فرنسا وبريطانيا، خطط النازيوف إلبادة الييود في 

وشمؿ المخطط تصفية .. ىذيف البمديف كما أبادوىـ في البمداف األوروبية
 .المموليف الدولييف وكبار الرأسمالييف واالستيالء عمي أمواليـ وممتمكاتيـ

، 1934وفي الوقت الذي كاف ىتمر ما يزاؿ يعاني عذاب السجف قبؿ عاـ 
ألنو كاف يعتبر العدو المدود لموردات الحرب النازييف والمموليف الدولييف، 

: ، حيث يقوؿ في الصفحة األخيرة"Mein Kampfكفاحي "كتب كتابة 
وبيذا يقؼ الحزب االشتراكي الوطني موقفا إيجابيا مف المسيحية، ولكنو ال "

ومف جية أخري يحارب الروح .. يترؾ أمور العقيدة لجماعة مف المحترفيف
 ".المادية الييودية المتغمغمة في نفوسنا وفي نفوس اآلخريف

، 1933وكاف ىتمر قد أعمف سياستو بالنسبة لبريطانيا قبؿ ذلؾ في عاـ 
مشيرا إلي أف ماركس وستاليف ولينيف قد أكدوا مرارا أنو قبؿ أف تتوصؿ 

الشيوعية العالمية إلي ىدفيا األخير، يجب عمييا أف تدمر بريطانيا 
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مبراطوريتيا إنى عمي : "وقاؿ ىتمر في معرض حديثة في ذلؾ الوقت.. وا 
 ".استعداد لمدفاع عف اإلمبراطورية البريطانية بالقوة إذا دعت الحاجة

إنيا لـ تكف لمصمحة : "أما عف معاىدة فرساي، فقد كتب ىتمر يقوؿ
وكتب ".. بريطانيا، ولكنيا كانت أوال وأخيرا في صالح الييود لتدمير ألمانيا

وحتى في بريطانيا نفسيا، ىناؾ صراع دائـ بيف ممثمي المصمح : "أيضا
وفيما تعمؿ بريطانيا .. البريطانية ومصالح الديكتاتورية الييودية العالمية

جاىدة ألخذ مكانتيا في العالـ، نجد أف الييود في داخمتيا يشكموف ليا 
المتاعب والمشاكؿ، لذلؾ سيبدأ الكفاح ضد الخطر الييودي العالمي في 

 ".بريطانيا، في نفس الوقت الذي يبدأ في غيرىا مف البمداف

لقد كاف .. ولـ يغير ىتمر رأيو الشخصي بشأف التحالؼ مع بريطانيا أبدا
يعمـ أف بقاء ألمانيا كقوة كبري يعتمد عمي التحالؼ مع اإلمبراطورية 

، فرّتب محادثات 1936لذلؾ بدأ اإلعداد لحممة التحالؼ عاـ .. البريطانية
ولما فشمت .. غير رسمية بيف الدبموماسييف البريطانييف واأللماف

تيوف : "المحادثات في تكويف التحالؼ الذي كاف يسعى جيده لتحقيقو، قاؿ
ىذا التحالؼ يجمب التأييد .. كؿ التضحيات في سبيؿ التحالؼ مع بريطانيا

لمستعمراتنا، ويجعؿ إلي جانبنا قوة بحرية عظيمة، كما يوفر عمينا الدخوؿ 
 ".في منافسة مع الصناعة البريطانية

وقد أدي ىذا الفشؿ في التحالؼ مع بريطانيا، إلي أضعاؼ معارضة 
التي كاف ينادي بيا المتطرفوف مف لوردات " اإليديولوجية التوتاليتارية"

واقتنع ىتمر، بعد فشؿ المحادثات، أّنو ال يمكف لمسياسة .. الحرب النازييف
المعتدلة أف توقؼ سيطرة المرابيف الدولييف عمي سياسة بريطانيا 



أحجار علي رقعة الشطرنج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

251 
 

: وىكذا اضطر ىتمر لالعتراؼ بصدؽ كارؿ ريتر عندما قاؿ.. الخارجية
لكي يعود السالـ وتعود الحرية االقتصادية إلي العالـ، يجب أوال القضاء "

عمي المموليف الييود، وعمي جميع أعضاء الحركة الثورية العالمية، الذيف 
 ".يوجيوف الشيوعية ويسيطروف عمييا

*** 

في المحادثات التي جرت بيف بريطانيا وألمانيا في كانوف الثاني مف عاـ 
.. ، مثؿ األولى المورد لندندري، ومثؿ الثانية غورنغ وىتمر نفسو1936

في ىذه المحادثات، شرح الير غورنغ تفاصيؿ وتاريخ الحركة الثورية 
ثـ حاوال إقناعو .. العالمية كما فصميا البروفيسور كارؿ ريتر وغيره

.. بضرورة استعماؿ الحرب الشاممة في وجو مثؿ ىذه العقمية الديكتاتورية
وفصال لو الخطة األلمانية التي تقضي باحتالؿ جميع الدوؿ الشيوعية 

عداـ جميع الخونة فييا وأوضحا لو أف الطريؽ الوحيد .. وتحرير شعوبيا وا 
وقّدما لو الوثائؽ التي .. لمحو الشيوعية ىو بإفناء الشعب الييودي برمتو

تبرىف عف ارتباط الشيوعية بكبار أغنياء الييود، الذيف يوجيوف حركتيا 
ويمولونيا، كما يوجيوف ويمولوف في نفس الوقت الصييونية السياسية، 
لموصوؿ إلي ىدفيـ السري المنشود وىو التحضير لمعيد الذي سيرجع 

 . مسيحيـ المنقذ إلي األرض

ويقاؿ أف ىتمر وعد بالوقوؼ في وجو الخطط المتطرفة لموردات الحرب 
النازيف، كما وعد بتحديد نشاطو ضد الشيوعية داخؿ القارة األوروبية فقط، 

ولكف المورد لندندري أبدي .. شرط أف تدخؿ بريطانيا في حمؼ مع ألمانيا
شّكو في أف تشارؾ الحكومة البريطانية في خطة تقضي بإفناء الشيوعية، 
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قاؿ .. عندئذ عرض ىتمر حال وسطا.. وأنيا ستعتبرىا عممية إفناء بشرية
إف المانيا ستقـو وحدىا بيذه الميمة، شرط أف تدخؿ بريطانيا معيا في 

اتفاقية بأال تقـو حرب بيف البمديف لمدة عشر سنوات ميما كانت 
وأوضح ىتمر أف الطريؽ الوحيد الستقالؿ بريطانيا وفرنسا .. الظروؼ

وروسيا ىو باالستقالؿ االقتصادي، وأف عمي ىذه البمداف أف تنفض عف 
كاىميا تمؾ الديوف الباىظة، وتتسمـ زماـ اقتصادىا بذاتيا، حتى يعود 

ثـ بيف أف اليدؼ الذي يسعى إليو .. االقتصاد العالمي إلي حالتو الطبيعية
حزبو االشتراكي الوطني، ىو أف يضع حال جذريا مباشرا لنفوذ المرابيف 

ويقاؿ إنو استشيد .. وسيطرتيـ عمي الشؤوف الوطنية الداخمية والعالمية
بقوؿ بنجاميف ديزرائيمي، عمي لساف أحد شخصياتو في كتابو المشيور 

"Coningsby" :" وىكذا تري يا عزيزي كوننغسي، أف الذيف يحكموف
العالـ ىـ أشخاص مختمفوف جدا عمف يتخيميـ أولئؾ الذيف يجيموف ما 

 ".يدور وراء الستار

وىنا دعـ غورنغ رأي ىتمر، مشيرا إلي أف التاريخ يبيف كيؼ استطاع 
الييود األغنياء وذوو النفوذ أف يتحكموا باقتصاد وسياسة الدوؿ التي 

وقد حققوا ذلؾ بوسائؿ غير مشروعة وطرؽ .. تمكنوا مف التسرب إلييا
عندئذ استشيد الير فوف ربنتروب بما حدث في كندا، .. فاسدة ومفسدة

لقد بيف لو أف لجنة ستيفف الممكية .. عندما كاف المورد لندندري نفسو فييا
التي حققت في قضية الجمارؾ الكندية، وجدت أف البالد تعاني مف سرقة 

ىذه السرقة تنظيميا حركة عالمية تتغمغؿ .. مبمغ مئة مميوف دوالر سنويا
العديد مف المسؤوليف ورجاؿ " فتكبؿ"في البالد وتنشر الفساد والرذيمة، 
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وأضاؼ ربنتروب أف حالة .. الحكومة، بإيقاعيـ في الرشوة والرذيمة
الواليات المتحدة ىي أسوأ عشرات المرات مف كندا، وأنو لمقضاء عمي ىذا 

الخطر، يجب التخمص مف الثالثمئة رجؿ الذيف يشكموف العقوؿ المدبرة 
التي توجو العناصر السمبية والمجرمة لتحقيؽ وتنفيذ خطتيـ بعيدة المدى، 

 .وىي السيطرة عمي العالـ مف خالؿ الحركة الثورية العالمية
ويقاؿ إف غورنغ ناقش بعد ذلؾ قضية تمويؿ المرابيف العالمييف لمثورة 

، مبينا النتيجة التي تمّكف ىؤالء مف تحقيقيا، وىي 1917الروسية عاـ 
 .نشر العداوة والبغض الذي لـ تره البشرية حتى ذلؾ الوقت

ثـ ذّكر ىتمر مندوب بريطانيا المورد لندندري، بالمالييف مف المسيحييف 
، 1917الذيف ذبحوا بدوف رحمة في البمداف الشيوعية منذ ثورة أكتوبر 

وأضاؼ أف المسئوليف عف ىذه المذابح ال يمكف اعتبارىـ غير لصوص 
 .ومخربيف عالمييف

وكانت آخر قضية ناقشيا المجتمعوف، قضية محاولة ستاليف تحويؿ 
وىكذا تمت تعرية جميع بنود المؤامرة .. أسبانيا إلي ديكتاتورية شيوعية

العالمية، مف الطريقة السرية التي تمكنت بيا ألمانيا مف إعادة تسميح 
نفسيا، إلي سيطرة محفؿ الشرؽ لمماسونييف األحرار عمي فرنسا، إلي 

الطريقة التي دفعت بيا بريطانيا إلي ترؾ التسميح، في نفس الوقت الذي 
وتبيف أف األلماف يروف .. كاف أعداؤىا األلداء يتسمحوف عمي أكمؿ وجو

استحالة استتباب األمف، ما لـ يتـ القضاء عمي الشيوعية والصييونية، 
 .ألنيـ كانوا يؤمنوف بأف ىاتيف الحركتيف كانتا تعداف لقياـ حرب ثانية
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وفي النياية اختتـ ىتمر المحادثات بطريقتو الخطابية، متمنيا عمى المورد 
.. لندندري أف يحاوؿ إقناع حكومتو بالدخوؿ في الحمؼ المقترح مع ألمانيا

ألنني مقتنع بأف اإلمبراطورية البريطانية والكنيسة : "وقاؿ بالحرؼ الواحد
الكاثوليكية، كالىما مؤسستاف عالميتاف، بقاؤىما ضروري لحفظ القانوف 

 .والنظاـ العالمي في المستقبؿ
*** 

إف ىذا األقواؿ عف ىتمر قد تبدو غريبة عف الرأي العاـ، لذلؾ سنسوؽ 
 :الحقائؽ التاريخية التالية لدعميا

عاد المورد لندندري إلي لندف بعد المحادثات وقدـ تقريرا إلي الحكومة 
 أرسؿ رسالة إلي ربنتروب، قاؿ في 1936 شباط 21وفي .. البريطانية

لقد نسي ىتمر وغورنغ، أننا قاسينا ىنا في انكمترا مف : "أحد مقاطعيا
.. وبالنسبة لمييود، فإننا ال نحب اإلفناء.. اجتياح الثورة لعدة قروف

وباالضافة إلي ذلؾ فإف شعورا ماديا بأنكـ تحاولوف السيطرة عمي قوة 
عظيمة، بإمكانيا الرد عمي ىذه المحاولة مف أماكف تشمؿ األرض 

ويمكننا أف نتبع خطوات الييود ومساىمتيـ في إثارة الشغب في .. بكامميا
العالـ، ولكننا في نفس الوقت سنجد أف بعضيـ يقؼ موقؼ حازما في 

الطرؼ المقابؿ، مستعمال نفوذه وأموالو لموقوؼ في وجو النشاط الشرير 
 ".والماكر الذي يقـو بو إخوانيـ

ولما تأكد ىتمر مف فشؿ تحالؼ بريطانيا معو، أخذ يميؿ أكثر فأكثر نحو 
اليميف، ألنو اقتنع أنو يستحيؿ عمي أي فرد، أو أي مجموعة مف األفراد، 
أو أي أمة بمفردىا، أف تحطـ نفوذ المرابيف العالمييف في الدوؿ المسماة 
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بالديمقراطية، وذلؾ لتحكميـ المالي بيذه الدوؿ، وإليقاعيـ إياىا تحت 
 .ديوف طائمة
، اندلعت الحرب األىمية في أسبانيا، وتبعيا تقارب 1936وفي تموز 

لقد أدي تصميـ فرانكو عمي .. وتجاذب بيف فرانكو وىتمر وموسوليني
الكفاح مف أجؿ إخراج الشيوعييف مف بالده، لجعؿ ىتمر يقـو بتحصيف 

حدوده عسكريا، ألنو كاف يرغب جدا بمعرفة ما إذا كاف ستاليف يقـو بأي 
وكانت .. محاولة لتوسيع حدوده عمي حساب الدوؿ األوروبية األخرى

أما ".. بالعدواف الفاشي"الصحافة المعادية ليتمر تصؼ كؿ خطوة يقـو بيا 
ىتمر فكاف يبرر خطواتو بأنيا احترازية، وصرح بأف اىتمامو األوؿ ينصّب 
عمي منع ستاليف مف تأسيس منطقة نفوذ حوؿ خط العرض أربعيف في 

ولو أنو سمح لو بذلؾ لوقعت ألمانيا وبريطانيا وغيرىا مف الدوؿ .. أوروبا
 .األوروبية في الفخ، كما يقع الذباب في بيت العنكبوت

*** 

.. بدأ النازيوف بنشر اإليديولوجية الجرمانية الوثنية بيف الشعب األلماني
وتقضي ىذه العقيدة بتفوؽ العرؽ الجرماني الذي يجب أف يخضع العالـ 

ومف مسممات ىذه العقيدة أف .. بالقوة العسكرية وينشئ الدولة الجرمانية
 .الطاعة لرئيس الدولة الجرمانية يجب أف تكوف عمياء ال تناقش أبدا

وىكذا بدأ الصراع بيف المسيحييف المتدينيف بشقييـ الكاثوليكي 
وىاجـ رجاؿ الديف النازية، معمنيف أنيا تعمؿ عمي .. والبروتستانتي والدولة

فكاف رد النازييف أف رجاؿ الكنيسة يخالفوف القانوف .. تحطيـ اإلنسانية
عندئذ أعمف رجاؿ الديف بأف النازية تعادي وتناقض .. ويتحدوف السمطة
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فاتيـ النازيوف الكنيسة بأنيا تتدخؿ فيما .. الخطة اإلليية في خمؽ البشرية
 .ال يعينيا مف شؤوف الدولة

وأصدر ىتمر قانونا صارما، حظر فيو عمي رجاؿ الديف انتقاد األوضاع 
وىددىـ بتنفيذ العقوبات بيـ إذا أثبتت .. السائدة أو التعرض لقانوف الدولة

 .المحاكـ مخالفتيـ لمقانوف
وننقؿ بعض ما جاء في المنشور الذي أمر البابا بيوس الحادي عشر 

، وعنوانو 1937بتوزيعو عمي العالـ المسيحي في الرابع عشر مف آذار 
في ىذا المنشور أخبر البابا جميع ".. حوؿ ظروؼ الكنيسة في ألمانيا"

وحوؿ .. الكاثوليؾ أف ما سيأتي في كالمو عف النازييف ىو عيف الصدؽ
قد يكوف ىناؾ تفاوت وتبايف بيف : "فكرة التفوؽ الجرماني، كتب يقوؿ

الشعوب أو الحكومات أو ممثمي السمطات األىمية وغيرىا، وقد يتمتع 
.. البعض بمركز مرموؽ بسبب االختالؼ الفطري والذكاء البشري الطبيعي

ولكف رفع ىذه الفئات أو الشعوب أو المجموعات إلي مركز التفوؽ 
المثالي، فيذا تغيير لمفطرة وتعدٍّ عمييا، ألف الكماؿ هلل، فيو الخالؽ 

وال يقع .. والمدير وليس لفرد أو جماعة أف يطالبوا بحؽ العبودية ألنفسيـ
، إال غبي يحاوؿ تضييؽ "بالوطف الديف"أو " بالوطف اإللو"في خطأ االيماف 

قدرة هللا بيذه الحدود الضيقة، وىو سبحانو الممؾ المشرع، الذي ال تقاس 
 ". قدرة األمـ والشعوب إلي قدرتو، إال كما تقاس نقطة الماء إلى البحر

أما البروتستانت، فقد واجيوا النازية بشجاعة، .. ىذا بالنسبة لمكاثوليؾ
، أكدوا فييا أف موقؼ 1938ونشروا رسالة في التاسع عشر مف آب 

متناقض بصورة مكشوفة مع "النازييف مف الديف المسيحي في ألمانيا ىو 
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إف ما ييدؼ إليو النازيوف ليس كبت "وجاء فييا أيضا ".. تأكيدات الفوىور
الكنيسة الكاثوليكية فقط أو الكنائس البروتستانتية، بؿ ىو القضاء عمي 

الفكرة المسيحية الحقيقية القائمة عمي االعتقاد بإلو واحد واستبداليا بفكرة 
وماذا تعني ىذه المحاولة الستبداؿ اإللو المسيحي بإلو .. إلو جرماني
أىو يختمؼ عف إلو .. وما الذي تعنيو فكرة اإللو الجرماني ىذه؟.. جرماني؟

إذا كاف األمر كذلؾ، فيذا يعني أف لكؿ أمة إلييا الخاص .. بقية الشعوب؟
 ".والمعني الحقيقي ليذه الفكرة ىو أنو ليس ىناؾ إلو عمي اإلطالؽ.. بيا

*** 

توحدت القوي النازية السوداء أو القوي الشيوعية الحمراء في حربيا ضد 
وىذا الوضع المعقد ىو الذي .. المسيحية، وضد االمبراطورية الرومانية

حدا برجاؿ الكنيسة أف يقفوا ذلؾ الموقؼ القومي ضد النازية السوداء، في 
حيف أنيـ تركوا الخطر األقؿ أىمية وىو الخطر الفاشي ػ الفكرة المعادية 

وىذا الوضع ىو الذي يشرح أسباب .. لمشيوعية التي استعمميا فرانكو
تحالؼ الكارديناؿ منذزنتي مع القادة الفاشييف لمتخمص مف السيطرة 

 .الشيوعية عمي بالده
يطاليا  وفي ظؿ ىذه األوضاع، وجد المالييف مف شعوب ألمانيا وفرنسا وا 

إما مواالة .. وأسبانيا والياباف، أنفسيـ مضطريف إلي اختيار أحد طرفيف
ودليـ ىوبسوف عمي الطريؽ، وىو أف .. الشيوعية، أو مواالة الفاشية

 .يختاروا األقؿ ضررا واألبعد عف الشيطاف
وىكذا نجحت المؤامرة الشيطانية في تييئة الوضع لقياـ الحرب العالمية 

.. الثانية، فالديكتاتورية الروسية كانت تعيد تسميح األلماف سرا
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والديكتاتورية اإليطالية بقيادة موسوليني كانت تبني سرا أسطوال مف 
وقد جربت ىذه الغواصات عمميا .. الغواصات لمميندسيف والعمماء األلماف

 عف قوة ىذه 1936في الحرب األىمية األسبانية، حيث تـ البرىاف عاـ 
الغواصات ومناعتيا ضد جميع األسمحة البريطانية التي تستخدميا ضد 

الغواصات، ألف الغواصات الحديثة، صارت تغوص إلي عمؽ خمسمائة قدـ 
تحت سطح البحر، وىي مسافة لـ يكف أي سالح في ذلؾ الوقت ليتمكف 

ولـ يبؽ ىذا األمر سرا بالنسبة لمحكومة البريطانية، .. مف الوصوؿ إلييا
وبرىف الكابتف ماكس مارتوف .. بؿ تسربت إلييا أخبار ىذه االستعدادات

مف البحرية الممكية البريطانية، بالتجربة العممية، إمكانية مياجمة 
األسطوؿ البريطاني وىو رابض في موانئو، وذلؾ بأف استطاع أف يتفادى 

بغواصتو جميع األسمحة المضادة لمغواصات، ويغرؽ نظريا اثنى عشر 
وبدال مف أف يتمقى الكابتف مارتف الثناء والتقدير .. سفينة راسية في الميناء

مف قادة األسطوؿ، ناؿ سخطيـ واستياءىـ وتوقفت ترقيتو ثـ كتـ صوتو 
، عندما ىددت الغواصات 1940وبقي عمي ىذه الحاؿ، حتى عاـ .. تماما

عندئذ طمب منو .. األلمانية الحديثة بريطانيا باالستسالـ أو الموت جوعا
 .قيادة المعركة المضادة لمغواصات في المحيط األطمنطي

ورغـ التحذيرات المبكرة، لـ يكف يرافؽ السفف البريطانية، عندما اندلعت 
 75وكانت النتيجة أف خسرت بريطانيا .. الحرب، أي سالح بحري لمحماية

بالمئة مف أسطوليا التجاري وأربعيف ألؼ بحري، قبؿ أف تتمكف مف إعادة 
 .1943دفة الحرب إلي جانبيا عاـ 

*** 
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ونعود إلي ألمانيا، فنجد أف ىتمر قد اتخذ خطوة معادية لممرابيف الدولييف، 
وطمب .. وذلؾ بإعالنو لمسياسة االقتصادية المستقمة، ولإلصالح المالي

يطاليا وأسبانيا أف تدعمو في تحديو لقوي الكارتؿ  مف كؿ مف الياباف وا 
واالحتكارات التي كاف يديرىا الممولوف الدوليوف، وخصوا البنؾ الدولي الذي 

ونفذ الرايخ خطوتو بالتخمص مف الدكتور .. كاف آخر نتاج لعقوبتيـ المدبرة
وقبؿ أف يقـو ىتمر .. ىانس مدير بنؾ الرايخ وعميؿ المرابيف العالمييف

بيذه الخطوة الجريئة، لـ يكف أحد ليتسطيع أف يحرؾ الدكتور ىانس مف 
 .منصبو، إال إذا وافؽ ىو عمي ذلؾ ووافؽ أعضاء البنؾ الدولي باإلجماع

وكاف الممولوف الدوليوف قد أنشأوا منذ الحرب العالمية األولى ستة 
وعشريف بنكا مركزيا، عمي غرار البنوؾ االحتياطية الفيدرالية التي أنشئت 

 باشراؼ وتوجية المستر بوؿ واربورغ، الذي جاء إلي أميركا 1913عاـ 
 ثـ أصبح شريكا في مؤسسة كوىف ػ لوب وشركائيـ في 1907عاـ 

 .نيويورؾ
ترجع إليو " تنظيـ مصرفي مركزي"وكانت نظرية واربورغ تقضي بانشاء 

ومف ىنا، كاف ىتمر يدرؾ أنو إذا .. جميع السمطات عمي ىذه البسيطة
استطاع واربورغ وأصحابة إنشاء البنؾ الدولي، فإنيـ سيتمكنوف مف إنشاء 
بيروقراطية تتمكف مف التدخؿ في جميع القضايا العالمية، تماما كما يتدخؿ 

ىذا واضح اآلف ))بنؾ انكمترا في شؤونيا الداخمية وسياستيا الخارجية 
وانظروا لكّؿ التنازالت المشينة التي تقّدميا مصر مقابؿ قروض .. بالفعؿ

 (.(البنؾ الدولي
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وفي معرض حديثنا عف الحركة االقتصادية في تيؾ المرحمة مف التاريخ، 
، 1916سننقؿ ما جاء عمي لساف الرئيس األمريكي ثيودرو ولسف عاـ 

أي بعد ثالث سنوات مف بدء العمؿ بنظاـ بنوؾ االحتياط الفيدرالية التي 
يقوؿ ولسف في حديثو عف الوضع االقتصادي .. نظميا الصييوني واربورغ

تسيطر عمي أمتنا الصناعية ػ كما ىي الحاؿ في جميع الدوؿ : "األميركي
ويرجع مصدر ىذه القروض .. الصناعية الكبري ػ أنظمة التسميؼ والقروض

إلي فئة قميمة مف الناس، تسيطر بالتالي عمي نماء األمة، وتكوف ىي 
وليذا لـ تعد الحكومات ػ حتى أشدىا سيطرة .. الفئة الحاكمة في البالد

وتنظيما وتحضرا ػ تعبر عف رأي األكثرية التي تنتخبيا، ولكنيا في الحقيقة 
 ".تعبر عف رأي ومصالح الفئة القميمة المسيطرة

ويشارؾ .. وىذه ىي حقيقة ما يسميو العالـ المتحضر اليـو بالديمقراطية
الرئيس األمريكي فرانكاف روزفمت رأي الرئيس ولسف، وذلؾ بما جاء عمي 

لسانو عندما وقعت األزمة ػ أو المأساة ػ االقتصادية الكبرى في 
إف ستيف عائمة أمريكية فقط ىـ الذيف : "قاؿ روزفمت يوميا.. الثالثينيات

ويعاني ثمث الشعب األمريكي مف سوء المسكف .. يتحكموف باقتصاد األمة
إف عشريف بالمئة مف العامميف في : "وقاؿ أيضا".. والمأكؿ والممبس

ىـ في حالة يرثي ليا مف سوء التغذية، حتى إنيـ . W. P. Aمشاريع 
ني مصمـ عمي إخراج رجاؿ .. ال يستطيعوف العمؿ اليومي بكاممو وا 

 ".المصارؼ مف برجيـ العاجي

لقد وجد نفسو يقود بالده لتحارب .. ولكف روزفمت نفسو ما لبث أف تّغير
نفس الدوؿ التي وافقت عمى السياسة التي نادي بيا عقب انتخابو 
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وبعد عمر طويؿ قضاه في خدمة الرأسمالييف، مات روزفمت في .. مباشرة
بيت أغني وأقوي رجؿ في الواليات المتحدة، برنارد باروخ، الرجؿ الذي بقي 

ذا كاف أحد القراء .. أربعيف عاما يسيطر عمي البالد مف خمؼ الستار وا 
يشؾ في ما قمناه عف برنارد باروخ، فكيؼ يفسر زيارات رئيس الوزراء 

وكيؼ يفسر صدور .. البريطاني ونستوف تشرشؿ المتكررة ليذا الرجؿ؟
بيانات تشرشؿ التاريخية المؤيدة لمصييونية السياسية، مباشرة عقب زيارتو 

 ؟1954لباروخ عاـ 
فيي .. وىكذا أصبحت الديمقراطية كممة يستعمميا الحكاـ لخداع شعوبيـ

تستخدـ في البالد الرأسمالية، حيث يسرح الممولوف العالميوف ويمرحوف، 
متالعبيف بقيمة العمالت فييا، بزيادة السيولة المالية أو إنقاصيا حسب 

وتصبح الديمقراطية التي تسمي كؿ مف بريطانيا .. مشيئتيـ ومصالحيـ
وفرنسا والواليات المتحدة نفسيا بيا، تعني ارتباط ىذه البمداف مع المموليف 

ومف جية ثانية، تسمي البمداف .. الدولييف عف طريؽ الديوف والقروض
الشيوعية نفسيا بمدانا ديمقراطية ألنيا تقع تحت سيطرة نفس المجموعة 

 .مف المرابيف والمموليف العالمييف
ونري السير انتوني إيدف يعبر عف رأي المموليف، عندما وجو رسالة إذاعية 

، يقوؿ في أحد 1939إلي الشعب األمريكي في الحادي عشر مف أيموؿ 
لقد آف لنا تخميص أوروبا مف التعصب واألطماع وسيطرة : "مقاطعيا
".. ويجب عمينا أف نبني حضارتنا الجديدة مف خالؿ عالـ متحارب.. األىواء

 وىؿ الحروب لمبناء أـ لمتدمير؟.. إنو العفف الفكري ليس إال
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ولقد حاوؿ العديد مف البريطانييف تجنيب بالدىـ وحميفاتيا الدخوؿ في 
 إال وعبروا 1930ولـ يتركوا مناسبة منذ عاـ .. حرب ثانية مع ألمانيا

ولكنيـ كانوا جميعا ُينعتوف بأنيـ .. فييا عف استيائيـ مف قياـ حرب أخري
ومف البريطانييف .. نازيوف سود يعمموف لمصمحة لوردات الحرب النازييف

.. الذيف أعمنوا عف عدائيـ لمشيوعية وأبدوا الفاشية، السير اوزويمد موسمي
وقد قاـ ىو والعديد مف رجاؿ السياسة والجنراالت المتقاعديف بجيد صامت 

 .وجريء لتحذير أعضاء الحكومة مف الوقوع فريسة المؤامرة العالمية
، 1920وكانت الحركة المعادية لمسامية قد بدأت في انكمترا منذ عاـ 

عندما عاد مارسدف إلي إنكمترا، وفي حوزتو نسخة مف الكتاب الذي ألفو 
 ".الخطر الييودي" بعنواف 1905البوفيسور سرجي نيموس عاـ 

وفيما كاف مارسدف يترجـ ىذه الوثائؽ، تمقي تحذيرا بالموت إذا أصر عمي 
ولكف مارسدف لـ يخؼ مف التحذير، فنشر الكتاب وسماه .. نشر الكتاب

وبعد سنوات قميمة مف نشر الكتاب مات ".. بروتوكوالت حكماء صييوف"
 .مارسدف بالفعؿ كما جاء في التحذير وبظروؼ غامضة

.. أدي نشر ىذا الكتاب إلي ضجة كبري في إنكمترا، ومف ثـ في العالـ أجمع
وعمد المرابوف العالميوف لتفادي ىذه الفضيحة الدامغة التي كشفت أمرىـ، 
إلي شف حممة دعائية معاكسة ضد مارسدف، متيمة إياه بالكذب وبعدائو 

ومف األبحاث والدراسات التي قمت بيا بنفسي أستطيع .. الصريح لمسامية
الخطر "القوؿ، بأف الوثائؽ التي جاءت في كتاب البروفيسور نيموس 

ىي نفسيا " بروتوكوالت حكماء صييوف"وفي كتاب مارسدف " الييودي
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الخطة النورانية طويمة األمد، التي شرحيا آمشيؿ روتشيمد لرفاقة في 
 .1773اجتماع فرانكفورت عاـ 

ومما ال شؾ فيو أف الوثائؽ التي وقعت في أيدي البروفيسور نيموس، 
كانت إشارات إضافية يمكف االعتماد عمييا في شرح الطريقة التي تـ بيا 

نسبة ]تنفيذ المخطط، وكيؼ تـ استخداـ الدارونية والماركسية والنيتشية 
 .1773منذ عاـ  [إلي نيتشو

وال يستطيع قارئ ىذه الوثائؽ ػ ميما كاف مصدرىا ػ أف ينكر أف تسمسؿ 
األحداث العالمية جاء تعبيرا عف البرنامج الذي اقترحتو الوثائؽ منذ عاـ 

 .وسيدىش أكثر مف ىذا التنبؤ الدقيؽ الذي لـ يخطئ أبدا.. 1773
يقوؿ ماكس ناردو في خطابو في المؤتمر الصييوني السادس الذي عقد 

دعوني أخبركـ الكممات التالية، وكأني : "1903في بازؿ في سويسرا عاـ 
مشروع أوغندا .. المؤتمر الصييوني.. أصعد بكـ درجات السمـ درجة درجة

مؤتمر السالـ حيث يتـ بمساعدة .. الحرب العالمية المتوقعة.. البريطانية
 ".بريطانيا قياـ دولة ييودية حرة في فمسطيف

وقد قرأ العديد مف رجاؿ السياسة والصحافة ىذه الوثائؽ، فحممتيـ عمي 
ومف بيف ىؤالء المورد سيدنياـ .. البحث والتدقيؽ في القضايا العالمية

وقد قاـ ىذا األخير بعد قراءة الوثائؽ بتأليؼ كتاب قيـ، .. وىنري فورد
 17وفي .. جاءت نياية دراستو مطابقة لألبحاث التي قمت بيا بنفسي

 أجرت النيويورؾ وورلد مقابمة مع السيد ىنري فورد، 1921شباط عاـ 
ىو أف " البروتوكوالت"إف أىـ شيء أريد أف أقولو عف : "ونقمت عنو ما يمي

لقد مضى عمي ظيورىا ستة .. ما جاء فييا يتطابؽ مع ما يجري اليـو
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بؿ وحّتى ))".. عشر عاما، ومازالت تتوافؽ مع الوضع الدولي حتى اآلف
 ((!!!!!اآلف، بعد قرف مف ظيورىا

لقد مضي اآلف عمي عبارة فورد ىذه اربع وثالثوف سنة، وىي ما تزاؿ حتى 
وىذا كاؼ ليجعؿ كؿ منصؼ يعترؼ بأف .. اآلف مطابقة لمواقع الذي نعيشو

ىذه الوثائؽ لـ تكف إال نسخة أصمية لمخطة التي يتـ تنفيذىا يوما بعد 
، وأنيا قد حققت معظـ أغراضيا  .يـو

، يجدر بنا أف نذكر "بروتوكوالت حكماء صييوف"وفي نياية حديثنا عف 
عالقة مؤلفة المستر مارسدف بالممؾ االنكميزي ادوارد الثامف، لما ليذه 

العالقة مف تأثير عمي الممؾ نفسو، وعمي كشؼ بعض جوانب التآمر الذي 
لقد بقي مارسدف يعمؿ في جريدة .. حدث في انكمترا في ذلؾ الوقت

، فكسب العديد مف 1927 حتى عاـ 1921المورننغ بوست مف عاـ 
.. ولكنو في نفس الوقت كسب عداوة قوية مف قبؿ المتآمريف.. األصدقاء
 تـ اختياره لمرافقة ولي العيد أمير ويمز في رحمة حوؿ 1927وفي عاـ 

وليس مف المعقوؿ أف يترؾ السيد مارسدف ىذه المناسبة .. االمبراطورية
دوف أف يطمع األمير عمي الوثائؽ وعمي المؤامرات التي يحيكيا الممولوف 

وىكذا عاد ولي .. الدوليوف الذيف يخططوف لمشيوعية والصييونية معا
، بؿ "األمير المرح المسرؼ"العيد إلي بريطانيا وقد تغيرا كثيرا، ولـ يعد ذلؾ 

إال إف مارسدف ما أف وصؿ إلي بريطانيا .. أصبح رجال جديا عميؽ التفكير
وىذا يذكرنا بما حدث لميرابو .. حتى تغيرت صحتو، ثـ مات بعد أياـ قميمة

الذي مات مسموما، بعد أف أطمع الممؾ لويس عمي الدوافع الحقيقية لمثورة 
 .الفرنسية
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كاف انقالب ولي العيد بعد عودتو مف الرحمة عميقا شامال، فقد أخذ ييتـ 
بالمشاكؿ االقتصادية واالجتماعية، وأخذ يزور مناجـ الفحـ ويتحدث مع 

ثـ أخذ يعارض كؿ .. العماؿ في بيوتيـ، خارجا بذلؾ عف التقاليد الممكية
سياسة يعتقد أنيا غير صالحا، مبديا راية بجرأة في جميع األمور حتى 

، وخصوصا عندما تـ "القوي الخفية"السياسة الخارجية، متحديا بذلؾ 
وىكذا دخؿ ادوارد الثامف في .. 1936 كانوف الثاني عاـ 20تتويجو في 

إال أنو لـ .. صراع عنيؼ مع المسيريف الحقيقييف لمسياسة البريطانية
يصمد طويال، ألف المرابيف لـ يتركوه لحظة دوف أف يشيروا بو، وخصوصا 

فقد صوروه لمناس عمي أنو زير نساء وأنو .. بعد مرافقتو لممستر مارسدف
، وأف لو عالقة بالسير أوزويمد موزلمي المؤيد لمحركة "لميميف"يميؿ 

ولكف ىذا كمو لـ يؤثر عمي سيرة الممؾ الجدية التي كاف .. الفاشية
والي "يعيشيا، إلي أف عـز عمي الزواج مف سيدة أمريكية مطمقة تدعي 

عندئذ تحركت أجيزة الدعاية اليسارية بكؿ قواىا، مثيرة الرأي ".. سيمبسوف
.. العاـ ضد ىذه السيدة، وأصبحت ىذه القضية الشغؿ الشاغؿ النكمترا

.. وىكذا حمؿ المستر بالدويف أوامر المرابيف بشأف تنحية الممؾ عف عرشو
إما التخمي عف العرش، أو التخمي عف : وكاف عمي الممؾ اختيار أحد أمريف

زواجو مف مس سيمبسوف، فاختار الحؿ الذي يحفظ لو كرامتو وال يجعمو 
 .ألعوبة في أيدي خصومو، وتنحي عف العرش

  
 :اندالع الحرب العالمية الثانية
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بعد تنحي الممؾ أدوار الثامف عف العرش، قاـ عدد كبير مف المثقفيف 
والمفكريف البريطانييف ػ بما فييـ أعضاء البرلماف وقادة الجيش المتقاعديف 
ػػ بحممة دعائية واسعة، محاوليف إقناع الحكومة البريطانية بحقيقة المؤامرة 

ومف بيف ىؤالء الكابتف رامزي ".. المرابوف العالميوف"التي يحيكيا 
، إلي أف قادة 1938واألدميراؿ السير باري دومفيؿ، الذيف توصال في عاـ 

الييودية العالمية الذيف يتزعميـ رجاؿ المصارؼ والممولوف الييود 
العالميوف، يستعممموف األمواؿ الكثيرة التي في حوزتيـ لشراء المراكز 

الحساسة، بيدؼ خمؽ النزاعات بيف األمـ، في خطة بعيدة المدى تيدؼ 
إلي اإلعداد لمجيء مسيح الييود لتخميصيـ، وعندىا ستتمكف الحكومة 
المركزية الموجودة في فمسطيف مف فرض الحكـ الديكتاتوري عمي جميع 

 .شعوب وأمـ العالـ
وقد حاوؿ الكابتف رامزي واألدميراؿ دومفيؿ جيدىما لمنع توريط بريطانيا 

في حرب مع ألمانيا، وبذؿ الكابتف رامزي جيدا كبيرا في سبيؿ إقناع المستر 
تشامبرليف ػ رئيس الوزراء البريطاني ػ بالخطر عمي المصالح البريطانية، 

إذا حقؽ المتآمروف الدوليوف خطتيـ وورطوا بريطانيا في حرب مع 
ومع أنو لـ يقنع رئيس الوزراء، إال إّنو عمي األقؿ أثر فيو تأثيرا .. ألمانيا

كافيا، جعمو يصمح األمور مع ىتمر ويعود مف ميونج وىو يموح بمظمتو 
 ".تضمف السالـ في وقتنا ىذا"المشيورة، وبورقة قاؿ عنيا إنيا اتفاقية 

بعد ىذا االعالف مباشرة، قامت الصحافة التي يسيطر عمييا المرابوف 
الدوليوف بحممة حاقدة عمي الفاشية، العنة تشامبرليف ومتيمة إياه بأنو 

.. ، وبأنو متضامف مع الفاشية"امرأة عجوز تحاوؿ شراء السالـ بأي ثمف"
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وفي موسكو أحرؽ العمالء ىناؾ تمثاال وىميا لتشامبرليف، في تظاىرة 
لقد صورت ىذه الصحافة، الفاشية األلمانية .. كبيرة في الساحة العامة

.. واإليطالية عمي أنيا عقائد إلحادية سوداء ذات أىداؼ توتاليتارية مطمقة
وكاف القميؿ مف الناس مف يفيـ الفرؽ بيف النازية والفاشية والشيوعية 

 .واالشتراكية
ومما نعرفو عف بعض التفاصيؿ التي جرت خمؼ الستار، أف الكابتف رامزي 
وعد رئيس الوزراء البريطاني بتسميمو وثيقة تشيد بالمؤامرة عمي المصالح 

وكانت ىذه الوثيقة عبارة عف رسائؿ سرية بالشفرة تبودلت .. البريطانية
ووعد رامزي بإحضار .. بيف ونستوف تشرشؿ والرئيس األميركي روزفمت

ىذه الرسائؿ ليبرىف لو عف عـز المموليف العالمييف عمي إشعاؿ الحرب 
 . العالمية الثانية

" تايمر كنت"وكاف الكابتف رامزي قد عمـ بيذه الرسائؿ السرية عف طريؽ 
الضابط األييركي المكمؼ ببّث واستالـ الرسائؿ في السفارة األمريكية في 

ولقد اتصؿ تايمر كنت بالكابتف رامزي، ألنو كاف يعرؼ أنو يشؾ في .. لندف
ولما .. ، ويعمـ أنو يحاوؿ جيده إليقاؼ الحرب"مؤامرة ييودية عالمية"

عرض رامزي أف ينقؿ ىذه الوثائؽ إلي رئيس الوزراء، وافؽ كنت عمي 
 .إحضار الوثائؽ إلي منزلو في غموستر بمندف

في آذار .. في ىذا الوقت كاف المتآمروف العالميوف يعمموف بنشاط واسع
 تمكف ىؤالء مف دافع تشامبرليف لمتوقيع عمي معاىدة لحماية 1939

البولندييف مف العدواف األلماني، وذلؾ بإبراز إنذار مزور مف ألمانيا 
والحقيقة أف ألمانيا لـ ترسؿ ىذا اإلنذار، بؿ عرضت مشروعا .. لمبولندييف
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مقبوال لحؿ سممّي لمشكمة الممر البولندي ودانزنغ، التي سببتيا معاىدة 
 .فرساي الجائرة

ولكف بقيت المذكرة ميممة أشيرا عديدة، في حيف كانت الصحافة المعادية 
وقد صورتو ىذه الصحافة .. ليتمر تشف عميو الحمالت العنيفة المضادة

رجال ال يوثؽ بو، فانطمت الكذبة عمي الجميع، واستخدموا قوؿ ىتمر بعد 
احتاللو لسدتنالند، وىو أنو ال يطمب أي شيء بعد ذلؾ، كمثاؿ عمي تعّدي 

كما .. ىتمر عمي جميع االتفاقيات، كما تعدي عمي معاىدة فرساي مف قبؿ
حولوا مذكرة ىتمر السممية التي وجييا إلي بولندا إلي مذكرة عدوانية، 

 .واعتمدوىما مثاال آخر عمي نواياه التوسعية
والحقيقة أف ىتمر أعمف أنو لف يطمب أي شيء آخر بعد أف توصؿ إلي رفع 

.. الظمـ الذي فرضتو عميو معاىدة فرساي التي صاغيا أعداء اإلنسانية
وكاف ىتمر صادقا في ذلؾ الوعد ولـ يتقدـ إال إلى منطقة السدتنالند وجزء 
مف تشيكوسموفوكيا والممر البولندي ودانزنغ، فمقد كانت معاىدة فرساي قد 

أما دازنغ فيي .. فصمت بروسيا عف بقية ألمانيا بإيجاد الممر البولندي
وأما .. مدينة ألمانية فصمتيا المعاىدة وعزلتيا عف بقية المناطؽ األلمانية

القسـ المعروؼ اليـو بتشيكوسموفاكيا، فقد كاف يضـ إليو قسما مف الرعايا 
ولـ يدخؿ ىتمر .. األلماف الذيف عومموا معاممة سيئة وناؿ منيـ التشيكيوف

النمسا إال بعد أف طمب شعبيا حمايتو مف العدواف الشيوعي، وىذا ما ينكره 
 .الجميع اليـو

وبشكؿ عاـ، كانت الصحافة الغربية قد ىيأت الشعوب ىناؾ لنقؼ موقفا 
 .معاديا لأللماف ولجميع الدوؿ التي تؤيد سياستيا كفرنسا وغيرىا
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ولما حمؿ الشعب األلماني ىتمر إلي مركز القيادة وقؼ تشرشؿ ليعمف اف 
ولكف أحدا ال يستطيع أف ينكر ".. وحش وليد الكذب والخداع"ىتمر ليس إال 

أف ىتمر كاف يحاوؿ مرة بعد مرة، الوصوؿ إلي حؿ عادؿ لمشكمة الممر 
البولندي ودانزنغ، ولكف المرابيف العالمييف لـ يسمحوا لو بذلؾ، وذلؾ 

بايياـ رئيس الوزراء البريطاني الستر تشامبرليف بأف ىتمر قد أرسؿ مذكرة 
وكاف ىذا الخداع والكذب ىما المذاف جعال المستر تشامبرليف .. اإلنذار

 .ينصح مترددا الحكومة الممكية بإعالف الحرب عمي ألمانيا
*** 

قد يعتبر القارئ ىذه االتيامات التي أوجييا لممرابيف العالمييف غير 
ولكف إذا حاوؿ أف يجري مقارنة بيف ما .. صحيحة وبعيدة عف الحقيقة

حدث قبيؿ وبعد الحرب العالمية األولى، وبيف ما حدث قبيؿ وبعد الحرب 
 .العالمية الثانية لوجد تقاربا كبيرا في المخططات والنتائج

لقد انتيت الحرب الكبرى بمعاىدة فرساي، التي ال يستطيع أحد أف يقوؿ 
بأف قادة وزعماء مسيحييف حقيقييف يمكنيـ أف يوقعوا معاىدة شبيية بيذه 

ولكّف الحكاية أعيدت مرة ثانية بعد الحرب العالمية .. المعاىدة الجائرة
، وبتبني "االستسالـ غير المشروط"الثانية، وذلؾ بتبني الحمفاء سياسة 

االقتصادية، وبتقسيـ ألمانيا إلي قسميف، " ستاليف ػ وابت ػ مورغانتو"خطة 
وباختالؼ األزمة الفرنسية بعد الحرب، باإلضافة إلي تمؾ المعبة الخطيرة 

التي لعبيا الممولوف الدوليوف والقادة الديكتاتورية في كؿ مف روسيا 
 .والصيف بعد نياية الحرب مع الياباف

*** 
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ولما تعب ىتمر مف انتظار الرد البولندي، ومف الحرب المشينة التي 
عندئذ .. وجيتيا ضده صحافة الحمفاء، أمر جيوشو بالتحرؾ نحو بولندا

.. أعمنت بريطانيا الحرب عمي ألمانيا بموجب اتفاقيتيا السباقة مع بولندا
وىنا نستطيع تبيف الجريمة الشنعاء التي ارتكبيا المرابوف العالميوف 

لقد وعدوا البولندييف بمساعدة بريطانيا وحمايتيا مع أنيـ .. وخططوا ليا
يدركوف تماما بأف بريطانيا عاجزة فعال عف أي مساعدة جوية كانت أو 

 .برية أو بحرية
وليس أدؿ مف قوؿ المورد لوثياف ػ الذي كاف سفير بريطانيا في الواليات 

لو أف مبدأ "المتحدة ػ حيف صرح في آخر حديث لو في مجمس العمـو 
السيادة الذاتية تـ تطبيقو لصالح ألمانيا وليس ضدىا، لكاف ىذا يعني 
إعادة السدتنالند وتشيكوسموفاكيا وأجزاء مف بولندا والممر البولندي 

 ".ودانزنغ جميعا إلي الرايخ

وقد امتنع الطيراف األلماني عف قصؼ بريطانيا بالقنابؿ طيمة الشير األولي 
لمحرب، وبصورة أدؽ طيمة فترة وجود تشامبرليف عمي رأس الحكومة 

وامتنعت بريطانيا عف اإلغارة عمي األراضي األلمانية بدورىا، .. البريطانية
، 1939 أيموؿ 2وذلؾ تنفيذا لما قالو تشامبرليف يـو إعالف الحرب في 

مف أنو سيصدر أوامره إلي قواتو بعدـ ضرب أية أىداؼ سوي األىداؼ 
 .وىذا يعني تفادي الغارات عمي المدنييف والمدف اآلمنة.. العسكرية فقط

*** 

استمرت الحرب فترة مف الزمف بعد انسحاب اإلنكميز مف دنكرؾ عمي ىذه 
الصورة اليادئة شبة السممية، فاأللماف يمتنعوف عف اإلغارة عمي إنكمترا، 
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بالحرب "وسميت ىذه الفترة .. واإلنكميز ال يقوموف بأعماؿ عدوانية
عندئذ اشتدت حممة الدعاية والتشيير بتشامبرليف، في الوقت ".. السخيفة

الذي كاف ونستوف تشرشؿ قد تسمـ القيادة العميا لمقوات البريطانية، فقاـ 
بمغامرة فاشمة في النرويج، أودت بحياة العديد مف الجنود والضباط 

، 1914اإلنكميز، وأعادت إلي الذاكرة فشؿ تشرشؿ في االنتورب عاـ 
وال يعود ىذا الفشؿ إلي عدـ .. 1915وفشمو في احتالؿ غاليبولي عاـ 

مقدرتو العسكرية فقد كاف شديد الذكاء والحنكة، ولكنو كاف جزءا مف 
مخطط يرمي إلي اإلطاحة بحكومة تشامبرليف، كما أطيح بحكومة اسكويت 

وىكذا لـ يقع المـو عمي تشرشؿ في فشمو .. إباف الحرب العالمية األولى
ىذا، بؿ كانت الحممة الدعائية كميا ضد تشامبرليف، حتى اضطر إلي 

االستقالة ليخمفو ونستوف تشرشؿ، أحد الوجوه التي خمفت اسكويت مف 
 .قبؿ

 تحالؼ تشرشؿ مرة أخري مع االشتراكييف، ليؤلؼ حكومة 1940وفي أيار 
.. إلي حرب فعمية" حرب سخيفة"جديدة سيتـ عمي يدىا تحويؿ الحرب مف 

 أيار 11وفي مساء اليـو الذي صعد فيو ونستوف تشرشؿ إلي الحكـ في 
، صدرت األوامر إلي الطائرات البريطانية باإلغارة عمي المدف 1940

األلمانية، فاتحة بذلؾ الباب لأللماف كي يردوا بالمثؿ، فتتحوؿ الحرب بعد 
ومع أف ىناؾ العديد مف الذيف دافعوا عف .. ذلؾ إلي حرب تدميرية فعمية

سياسة تشرشؿ في ضرب األىداؼ المدنية، إال إنيـ لـ يتمكنوا مف تعميؿ 
 .ىذه السياسة أبدا

*** 
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اتجو القادة النازيوف إذ ذاؾ إلي ىتمر شخصيا، وأبمغوه رأييـ بضرورة 
مياجمة االتحاد السوفياتي، تفاديا لترؾ ألمانيا مكشوفة الظير حيف تشرع 

فمـ يَر الفوىور بدا مف الموافقة عمي .. في عممياتيا الحربية واسعة النطاؽ
 اقتحمت الجيوش األلمانية االتحاد 1941 حزيراف 22وفي .. رأييـ

عندئذ وبشكؿ مباشر، وحدت بريطانيا والواليات المتحدة .. السوفياتي
.. جيودىا المادية لمساعدة ستاليف لموقوؼ بوجو القوات األلمانية ودحرىا
.. وبدأت حممة منظمة إلرساؿ السفف المحممة بالذخيرة الحربية إلي روسيا

 .وقد تـ إرساليا عف طريؽ الخميج العربي وموررمانسؾ
وفي ىذه األثناء كاف تشرشؿ يقـو بحممة اعتقاالت واسعة لجميع الذيف 

وقد اعتمد في ىذه االعتقاالت .. كانوا يعارضوف قياـ الحرب مع ألمانيا
عمي مذكرة كانت قد صدرت إباف الحرب األىمية في أيرلندا، وكانت تقضي 
.. باعتقاؿ جميع مف يشتبو بأنيـ ينتموف إلي الجيش الجميوري االيرلندي
وىكذا تـ اعتقاؿ أعداد كبيرة مف الشخصيات دوف محاكمة أو استجواب، 

وقد صدرت أوامر االعتقاؿ .. ودوف أف يتمتعوا بحؽ الدفاع عف أنفسيـ
ىذه جميعا عف طريؽ ىربرت موريسوف وزير الداخمية في ذلؾ الوقت ػ 

وىو الذي يعود بعد ذلؾ ليظير في كندا إباف حممة التبرعات لصالح 
وقد عمؿ ىذه الحممة الواسعة مف االعتقاالت، .. 1954الصييونية عاـ 

بأنيا جاءت حفاظا عمي السالمة العامة، ولمتحكـ باألشخاص الذيف يخشى 
ولقد أثبتت التحريات التي جرت بعد الحرب، أف ىذه االعتقاالت لـ .. شرىـ

نيا اعتمدت عمي حجج سخيفة جدا  .يكف ليا أي مبرر إطالقا، وا 
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وكاف مف بيف المعتقميف، الكابتف رامزي واألدميراؿ السير باري دومفيؿ 
وقد سجنوا جميعا مع العديد مف المواطنيف، في .. وزوجتاىما وأصدقاؤىا

 .1944فبقي بعضيـ حتى أيموؿ .. سجف بريكستوف
وكانت قد سبقت عممية االعتقاالت ىذه، حممة واسعة قامت بيا الصحافة 

وقد .. التابعة لممرابيف العالمييف، لتييئة الجو لتشرشؿ ليقـو بخطوتو
أوىمت ىذه الصحافة الجماىير بأف أللمانيا طابورا خامسا قويا ومنظما بيف 
صفوؼ اإلنكميز، وأف ىذا الطابور يقـو باإلعدادات الالزمة ليبوط القوات 

 .األلمانية
وىناؾ العديد مف الشواىد التي تبرىف عمي ارتباط حكومة تشرشؿ بالييودية 

العالمية، وىي التي اعتقمت بشكؿ جائر العديد مف الشخصيات البارزة 
وذات المكانة عند الشعب اإلنكميزي، ال لذنب، ولكف ألنيـ نادوا بأعمى 

ىي التي دفعت بريطانيا إلي التورط " الييودية العالمية"صوتيـ معمنيف أف 
 . في الحرب مع ألمانيا

ويرد عمي مزاعـ رجاؿ حكومة تشرشؿ ما برىف عميو القضاء البريطاني 
وتحقيقات المخابرات البريطانية، إذ لـ تثبت عمي أي مف المعتقميف عمي 
.. اإلطالؽ تيمة التعاوف مع األلماف التي لفقيا عمالء المرابيف العالمييف
وقد حاوؿ ىؤالء تمفيؽ مثؿ ىذه التيمة لزوجة االميراؿ نيكولسوف، أحد 

كبار قادة البحر البريطانييف السابقيف، ولكف القضاء برأىا، فعمدت حكومة 
تشرشؿ إلي اعتقاليا دوف أية تيمة، لالنتقاـ منيا عمي مناداتيا قبؿ 

 .الحرب بمنع نشوب مثؿ ىذه الحرب
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ولـ ُيخمد السجف صوت األميراؿ دومفيؿ وال الكابتف رامزي، فكتب األوؿ 
، كشؼ فيو عف سر األحداث "مف أميراؿ البحار الناشئ"كتابة الشيير 

والجيات التي قادت إلي الحرب العالمية الثانية، وحذر منيا الشعب 
وتمكف ىذاف الكتاباف ػ ".. حرب دوف اسـ"كما ألؼ رامزي كتابو .. اإلنكميزي

بالرغـ مف اختفائيما مف األسواؽ ػ مف فضح أسرار المؤامرة لمرأي العاـ 
 .اإلنكميزي واألوروبي

*** 

وتوفي رئيس الوزراء األسبؽ نيفؿ تشامبرليف واأللـ يمزؽ فؤاده، وىو يري 
بالده تساؽ إلي مجزرة شاممة لمدفاع عف مصالح ومآرب حفنة مف 

وتابعتو حممة التشيير التي شنيا ىؤالء إلي يـو .. المرابيف العالمييف
وفاتو، بؿ ىي ال تزاؿ تتابعو حتى اآلف في كتب التاريخ، التي تصفو 

بينما ال يزاؿ السير ونستوف تشرشؿ يعيش .. بالضعؼ والخوؼ مف ىتمر
حتى اآلف مغمورا باألمجاد وفي بحبوحة الثراء، تالحقو أكاليؿ المديح أينما 

 !ذىب
*** 

فور ىجـو ىتمر عمى روسيا، أعمف تشرشؿ وروزفمت أنيما وحكومتييما 
وقاؿ تشرشؿ، .. سيسعياف لمساندة ستاليف بكؿ اإلمكانيات المتوافرة لييما

في كممة مؤثرة، إنو ال يتوانى عف وضع يده في يد الشيطاف، إذا ما وعده 
 .ىذا األخير بالمساعدة لمقضاء عمي الفاشية األلمانية

بعد ذلؾ شرع تشرشؿ ورزفمت بتقديـ المساعدات غير المحدودة لستاليف، 
واقترضا مف أصحاب البنوؾ العالمييف مبالغ خيالية، ثـ قاما بتحويميا 
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وفوائدىا إلي حساب القرض القومي لكؿ مف البمديف، بحيث تولى دفعيا بعد 
ذلؾ المواطنوف العاديوف، بينما كاف أصحاب المصارؼ يستريحوف ويجنوف 

 .مئات المالييف مف الدوالرات مف تمؾ الصفقة
وأكد روزفمت .. واتفؽ ستاليف وروزفمت وتشرشؿ عمي معاداة األلماف

لستاليف أنيـ بعد االنتياء مف الحرب لف يكوف ىناؾ مف األلماف ما يكفي 
 50000وقد نقؿ فيما بعد أنو أمر بإطالؽ النار عمي .. إلثارة القمؽ

ولـ تكّؼ الصحافة الموجية عف الضرب .. ضابط ألماني بدوف محاكمة
.. عمي أوتار سياسة النازييف الرامية إلي القضاء عمي الشعب الييودي

ولكنيا لـ تأت عمي ذكر سياسة روزفمت التي ىدفت إلي استئصاؿ الشعب 
 .األلماني

وحّؿ ستاليف الكومينترف، وفي المقابؿ قدـ روزفمت إليو تنازالت جديدة، فقد 
 . مميوف بشري يقطنوف أوروبا الشرقية600أطمقت يد ستاليف في 

وال يستطيع إال تشرشؿ، أف يشرح لماذا كاف يجمس ويصغي إلقتراحات 
.. روزفمت بإعطاء ىونج كونج لمصيف الشيوعية إلرضاء ماوتسي تونج

وكيؼ كاف بإمكاف تشرشؿ التظاىر بالصداقة الحميمة لمرئيس األمريكي، 
بينما كاف األخير يكرر دائما أنو يعتقد أف حؿ الكومنولث البريطاني 

ضروري لتقدـ اإلنساف ورخائو، وكاف ىتمر عمي النقيض مف ذلؾ في 
 .أفكاره

*** 

 . ولـ يظير ستاليف عمي حقيقتو إال بعد ما احتؿ برليف وألمانيا الشرقية
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كاف الرأسماليوف الغربيوف ينظروف بعيف االىتماـ والجدية لتحديات ستاليف 
وكاف لدييـ ورقة .. ولكنيـ لـ يكونوا يستطيعوف فعؿ شيء.. الظاىرة
وقبؿ أف يمعبوا تمؾ الورقة أصدروا تعميماتيـ لروزفمت ليحاوؿ مرة .. رابحة

وعرض روزفمت إطالؽ يد ستاليف في .. أخيرة إعادة ستاليف إلي الصؼ
عطائو كؿ ما يطمب، مقابؿ أف يماشي أصحاب رؤوس  الشرؽ األقصى وا 

وركزت الصحافة الموجية عمى أف روزفمت أطمؽ يد .. األمواؿ في الغرب
ستاليف في الشرؽ األقصى ألف مستشاريو العسكرييف أخبروه أنو ال يمكف 

وكانت .. إخضاع الياباف بعد استسالـ ألمانيا قبؿ سنتيف مف القتاؿ الضاري
ىذه الكذبة مف الوضوح، بحيث لـ يضطر الجنراؿ ماؾ آرثر لمكذب 

وكاف الجنراالت األمريكيوف عمي عمـ بأف الياباف كانت تطمب عقد .. مباشرة
 .مفاوضات لمصمح قبؿ ذلؾ الوقت بكثير

ثـ عاد وكسر .. ومرة أخري استولي ستاليف عمي ما يريد في منشوريا
وكاف ذلؾ كافيا إلثارة غضب القوي الخفية .. وعوده ورجع إلي تحدياتو
وال بد أنيـ قدموا اقتراحا جينميا مما جعؿ .. التي تدير البيت األبيض
بعد ذلؾ .. وقيؿ إنو مات في منزؿ برنارد باروخ.. روزفمت يمرض ويموت

القنبمة ..  قرر مستشارو حكومة الواليات المتحدة لعب الورقة الرابحة
وألقيت القنبمتاف الذريتاف عمي ىيروشيما وناجازاكي، ليعمـ ستاليف .. الذرية

وكانت حقيقة توفر القنابؿ .. ما ىو مخبأ لو إف لـ يسر عمي الطريؽ
وفي الوقت .. الذرية لدي الواليات المتحدة قد أبقيت سرية حتى ذلؾ التاريخ

الذي ألقيت فيو القنابؿ، كانت الياباف قد ىزمت، وكاف االستسالـ وشيؾ 
وىكذا ثـ قتؿ ما يفوؽ مئة ألؼ إنساف وجرح وتشويو أكثر مف .. الوقوع
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ضعفي ىذه العدد، لمجرد اإلثبات لستاليف أف الواليات المتحدة تمتمؾ فعال 
وىكذا نري أف تشرشؿ أمر بقصؼ ألمانيا إليياـ ستاليف .. قنابؿ ذرية

بحسف نية األممييف الغربييف، وبأنيـ يسعوف لصداقتو، وأف الواليات 
المتحدة قصفت الياباف بالقنابؿ الذرية لتحذير ستاليف بأنو يجب أف يسير 

ال  ......عمي الطريؽ وا 
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 خاتمت

  

إنكـ بعد موتي تفسدوف وتزيغوف عف .. أنا أعرؼ تمردكـ وقموبكـ الصمبة"
النبي موسى عمية ".. الطريؽ الذي أوصيتكـ، ويصيبكـ الشر في آخر األياـ

 .السالـ
*** 

 ..(مترجـ الكتاب)في ختاـ ىذا الكتاب البد لنا مف تعميؽ 

إف القارئ الذي فرغ مف قراءة الكتاب، يعود إلي مراجعة نفسو اآلف 
أصحيح أف .. ىؿ لمييود كؿ ىذا النفوذ في العالـ؟: مشدوىا، ويتساءؿ

 النازية والشيوعية تعمالف بوحي موجو واحد؟

ػ " أحجار شطرنج"ىؿ يعقؿ أف جميع زعماء العالـ العظاـ، كانوا أدوات، أو 
 عمي رأي المؤلؼ ػ بيد القوي الخفية؟

بؿ قد يصؿ التساؤؿ إلي حد الشؾ بوجود منظمة النورانييف، أو مجمع 
 . حكماء صييوف أصال

ولو تركت مشكمة تقدير قوة نفوذ الييود ليـ، فقد يزعموف ألنفسيـ توجيو 
فقد جاء في .. األوامر لممالئكة، وتسخير الشياطيف، والتحالؼ مع اإللو

وقد اعترؼ هللا بخطئو عندما صرح ".. أحد نسخ التممود عمي لساف مناحـ 
بتخريب الييكؿ، فصار يبكي ويمضي ثالثة أجزاء الميؿ يزأر كاألسد، 

حراؽ الييكؿ ونيب أوالدي: ويقوؿ  ".تبا لي لقد حرضت عمي خراب بيتي وا 

فما الشؾ فيو أف الييود طراز خاص مف البشر، ذوو صفات معينة، 
مكانيات خاصة وكاف ليـ دور ُمخٍز في جميع األحداث التاريخية .. وا 
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ولكف نتائج أعماليـ .. الميمة، فيـ مشوشو العالـ ومسببو آالمو وويالتو
 .تصيبيـ ىـ دائما أكثر مف غيرىـ

 :وجورج واشنطف زعيـ الواليات المتحدة يقوؿ فييـ
ومف المؤسؼ أف الدولة لـ تطير أراضييا مف ىؤالء الحشرات، رغـ عمميا "

 ".إف الييود أعداء سعادة أميركا ومفسدو ىنائيا.. ومعرفتيا بحقيقتيـ

أما الماسونية التي تدعي الصييونية السيطرة عمييا، ىؿ حقيقة أف جميع 
إّف في بالدنا ماسونييف كثيروف ال يعرفوف .. أعضائيا أدوات بأيدي الييود؟

ىذا قبؿ أف يتـ حظر الماسونية في مصر ))مف الماسونية غير االسـ 
كاف حماؿ الديف األفغاني ػ أستاذ محمد عبده ػ : بالمناسبة.. والدوؿ العربية

إذا كانت المحافمؿ : بالمناسبة أيضا!!!.. منتسبا لممحافؿ الماسونية
الماسونية قد ألغيت، فقد حؿ محميا في بالدنا نوادي الروتاري والميونز، 

ىناؾ تجار (.. (!!!التي استقطبت كبار الشخصيات وعمى أعمى المستويات
إف .. انتسبوا في سبيؿ الماؿ، وىناؾ مخدوعوف انتسبوا حبا في السالـ

جميع ىؤالء عندما يكتشفوف الحقائؽ سيكونوف أشد عداء لمصييونية مف 
 .غيرىـ، ألنيـ خدعوا أكثر مف غيرىـ

وىاىي الشيوعية العالمية تحاوؿ أف تتخمص مف النفوذ الييودي منذ أياـ 
وليست المشاكؿ األخيرة التي أثيرت ضد السوفيت في دوؿ .. خروشوؼ

وفي بالدنا شيوعيوف كثيروف يقتضي .. أوروبا الشرقية إال مف صنع الييود
األنصاؼ أف نبرئيـ مف االرتباط بالخارج، إنيـ ال يفيموف مف الشيوعية 

 .إال أنيا ستنقميـ مف حياتيـ إلي جنات النعيـ
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إننا ونحف ننشر ىذا الكتاب تنويرا لمقارئ العربي نريده أف يعمـ تماـ العمـ 
أف الييود شعب مخطط، ال يتورع عف سموؾ أنذؿ السبؿ لتنفيذ مخططاتو 

ولكننا نريده أف يعمـ أيضا أف الصييونية ليست قدرا ال بد .. وتنفيذ مآربو
ولكف التنظيـ ال يقابؿ بالفوضى، ".. شعب هللا المختار"منو، كما يدعي 

والعمـ ال يقابؿ بالجيؿ، واإليماف ال يقابؿ بالتواكؿ، والتعاوف ال يقابؿ 
 .بالفرقة

إف احتالؿ الييود لمقدس نذير بتدمير جديد، وقضاء نيائي عمي ميزلة 
، وذلؾ يجب أف يشكؿ حافزا لمعمؿ الجّدي إلعادة األمور "شعب هللا المختار"

الشاذة في فمسطيف إلي وضعيا الطبيعي، ألف النصر ال ينزؿ مف السماء، 
وال يخرج مف باطف األرض، إنما أيدي العامميف المخمصيف، تمؾ سنة هللا 

 .في خمقو ولف تجد لسنو هللا تبديال
  

 






