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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن رأي أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة .آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

الثورة الإنكليزية :كيف �سقطت بريطانيا ب�أيدي «النورانيين» و�أُغرقت بالحروب الخارجية والداخلية

اسحاق ديزرائيلي

إعداد :د .نسيب أبو ضرغم
بعد أن استكمل أرباب المؤامرة العالمية
من «النورانيين بقيادة آل روتشيلد كامل
تصوراتهم وخططهم للسيطرة على العالم،
كانت بريطانيا أول ضحايا ه��ذه الخطط،
حيث سقطت بأيديهم ثمرة يافعة باقتصادها
وحكمها وسياستها بعد إغراقها بالحروب
الداخلية والخارجية.
وتأتي في هذه الحلقة «الثورة اإلنكليزية»
مرحلة أول���ى تليها ف��ي حلقات «ال��ث��ورة
الفرنسية» و«الثورة األميركية» و«الثورة
البلشفية».
كون الملك إدوار األول ،ملك إنكلترا ،هو أول
من طرد اليهود من بالده ،فقد قرر سادة المال
اليهود في كل من فرنسا ،هولندا وألمانيا
أن إنكلترا ب��ال��ذات ه��ي ال��ه��دف ال��ذي يجب
أن يطبّقوا فيه مناهجهم المدروسة إلثارة
الفوضى الشاملة والهيجان.
بدأوا بإثارة المشاكل االقتصادية بين عمال
وأرب��اب عمل ،وبين الملك وحكومته ،وبين
الدولة والكنيسة .قسموا الشعب اإلنكليزي
إلى بروتستانتي وكاثوليكي وكذلك ش ّقوا
البروتستانتيين إلى ملتزمين ومستقلين.
م��ات إدوار األول وخلفه ش���ارل األول.
وحينما وقع خالف بين شارل األول والبرلمان
قام أحد العمالء السريون في بريطانيا بإيعاز
من أحد زعماء المرابين اليهود في هولندا
المدعو مناسح بن إسرائيل ،ليتصل بالقائد
اإلنكليزي أوليفر كرومويل ،المعارض للملك،
ويعرض عليه مبالغ طائلة من المال لإلطاحة
ب��ال��ع��رش ال��ب��ري��ط��ان��ي .ع���اون مناسح بن
إسرائيل في خطته هذه كبار المرابين اليهود
في ألمانيا وفرنسا.
لعب ال��ي��ه��ودي البرتغالي ك��ارف��اج��ال
(اليهودي العظيم) بدور المخطط الرئيسي
للشؤون العسكرية لعمليات كرومويل .أعاد
تنظيم أنصار كرومويل (الرؤوس المستديرة)
وجهّزهم بأفضل ما يمكن من تجهيز ،وخالل
ذلك كان يتم تهريب المخربين المدربين إلى
إنكلترا لالنخراط في الشبكات الخفية التي
يديرها اليهود.
الشبكات اليهودية الخفية في بريطانيا
كان يديرها يهودي يدعى دي س��وز .تمكن
ك��ارف��اج��ال م��ن تعيين دي س���وز سفيرا ً
للبرتغال في إنكلترا ،وهكذا أ ّم��ن لزعماء
االضطرابات حماية دبلوماسية حيث أخذوا
يجتمعون ويخططون لمؤامراتهم في داره
الدبلوماسية.
ق��رر المتآمرون شق الشعب اإلنكليزي
وإي��ق��اع ال��خ�لاف بين الكنيسة وال��دول��ة،
وللوصول إلى ذلك أدخلوا «الكالفينية» .ولقد
كان مذهب كالفن من صنع اليهود.
إن االسم األصلي لـ«كالفن» هو كوهين،
غ � ّي��ره إل���ى «ك��اوف��ي��ن» حينما ان��ت��ق��ل إل��ى
سويسره ،وعندما انتقل إلى إنكلترا أصبح
اسمه «كالفن».
ع��ام  ،1936وخ�لال احتفال بناي برث
اليهودي في باريس ،أكد المحتفلون بحماس
بالغ أن كالفن كان يهودياً .ص .80
في جزئي المجلد الضخم «حياة الملك
شارل الثاني» الذي وضعه اسحق دزرائيلي

اوليفر كرومويل

الكاهن كوهين كالفن
( ،)1848-1766وه��و أح��د كبار اليهود
اإلنكليز ووالد بنيامين دزرائيلي الذي أصبح
رئيسا ً للوزارة البريطانية مرات عدة ومنح
لقب لورد بيكونسفيلد ،يبيّن اسحق دزرائيلي
أنه حصل على معلومات قيّمة من ملخوار
دي سالم  ،Melchoir de Salemاليهودي
ال��ذي ك��ان مندوبا ً لفرنسا ل��دى الحكومة
البريطانية آن��ذاك ،ويسلّط فيه الضوء على
التشابه الغريب ف��ي أن��م��اط التخطيطات
واإلع���داد للعمليات التي سبقت الثورتين
اإلنكليزية والفرنسية.
هناك دليل على إدانة كرومويل باشتراكه
في المخطط الثوري اليهودي العالمي .هذا
الدليل حصل عليه أل��ف��رد دوغ�ل�اس ال��ذي
ك��ان رئ��ي��س�ا ً لتحرير المجلة األسبوعية
«بلين إنكلش» .وفي مقال له ظهر بتاريخ
 1921/09/03في ه��ذه المجلة ،يشرح
ال��ل��ورد دوغ��ل�اس ك��ي��ف وص���ل إل���ى ح��وزة
صديقه السيد ل.د .فان فالكرت من أمستردام
في هولندا مجلد مفقود من سجالت كنيس
«موبحيم» ،وك��ان هذا المجلد قد ُفقد خالل
ال��ح��رب النايوليونية ،وه��و يحتوي على
سجالت ورسائل تلقاها هذا الكنيس ورد عليها
مديرو هذا الكنيس .هذه السجالت مكتوبة
باأللمانية ،وواحدة منها مؤرخة في السادس
من حزيران ع��ام  1647مرسلة من أ.ك أي
أوليفر كرومويل إلى إبنزر براد Ebenezer
 .Prattوهي تقول« :سوف أدافع عن قبول
اليهود في إنكلترا مقابل المعونة المالية،
ولكن ذل��ك مستحيل طالما أن الملك شارل
ال ي��زال حياً .ال يمكن إع��دام ش��ارل من دون
محاكمة ،وال نمتلك في الوقت الحاضر أساسا ً
وجيها ً للمحاكمة يكفي إلصدار حكم بإعدامه.
ولذلك نحن ننصح باغتياله ولكننا لن ندخل
في الترتيبات لتدبير قاتل ،غير أننا سوف
نساعده في حال هروبه».
«جوابا ً على هذه الرسالة ،كتب الحاخام
براث بتاريخ  12تموز  1647رسالة ُحفظت
أيضا ً في السجالت ،وفيها يقول« :سوف
نقدّم المعونة المالية حالما تتم إزالة شارل،
ويقبل اليهود في إنكلترا( .)1واالغتيال خطير
ج��داً ،ينبغي إعطاء ش��ارل فرصة للهروب،
وعندئذ يكون القبض عليه ثانية سببا ً وجيها ً
للمحاكمة واإلع��دام ،وسوف تكون المعونة
وافرة ولكن ال فائدة من مناقشة شروطها قبل
بدء المحاكمة».
وفي  12تشرين الثاني عام ُ 1647مهّدت
الفرصة للملك شارل األول للهروب .وقد كان
كرومويل هو من ه ّرب الملك ومن ألقى القبض
عليه وهذا ما اتفق عليه المؤرخان الكبيران
هوليس ولودلو ،وهما الحجة في تاريخ تلك
الحقبة.
بعد ذلك ،ص ّفى كرومويل جميع أعضاء
البرلمان اإلنكليزي الموالي للملك .ولكن في
جلسته المنعقدة طوال ليلة  05كانون األول
من عام  1648ق ّرر ،رغم تصفية كافة موالي
الملك ،وبغالبية أعضائه قبول التنازالت التي
تقدّم بها الملك واعتبارها كافية لعقد اتفاق
جديد معه.
بعد ذلك ،أدرك كرومويل أنه أصبح خارج
اللعبة ،وهذا يؤدي إلى حرمانه من األموال
التي وع��ده بها س��ادت��ه اليهود .لذلك أمر

الكولونيل برايد بتطهير كل أعضاء البرلمان
الذين ص ّوتوا ضده .وهذا ما يعرف بـ«تصفية
برايد»  .Pryde's Purgeلم يبق من أعضاء
البرلمان سوى خمسين نائبا ً استولوا على
السلطة المطلقة لحساب كرومويل.
بتاريخ  1649/01/09شكلت محكمة
ال��ع��دل العليا لمحاكمة الملك ،وك��ان ثلث
أعضائها من عناصر جيش كرومويل.
لم يجد المتآمرون محاميا ً إنكليزيا ً واحدا ً
يقوم ب��دور المدعي العام ضد الملك .لذلك
كلّف كارفاجال أحد اليهود األجانب ،واسمه
اسحق دوريسالوس الذي كان عميالً لمناسح
بن إسرائيل في إنكلترا ،في هذه المهمة.
وهكذا أدي��ن ش��ارل بالتهم التي وجهها
إليه اليهود وليس الشعب اإلنكليزي .وفي
 30كانون الثاني  1649نفذ حكم اإلعدام
بالمقصلة ب��ح��ق ال��م��ل��ك ش���ارل أم���ام دار
الضيافة في وايتهول في لندن .وهكذا انتقم
اليهود ،مرابين وكهنة وكنيس شيطان ،من
الملك إدوار لطردهم من بريطانيا ،وتقاضى
كرومويل األموال التي وعده بها اليهود كما
فعل يهوذا االسخريوطي.
الهدف األول من إع��دام الملك ش��ارل كان
السيطرة على اقتصاديات إنكلترا وعلى مقاليد
األم��ور فيها ،حيث كانوا يخططون لتوريط
بريطانيا في ح��روب مع ال��دول األوروب��ي��ة.
وه��ذه ال��ح��روب تتطلب مبالغ ضخمة من
ال��م��ال ،م��ا يضطر الحكام األوروب��ي��ي��ن إلى
االقتراض من المرابين اليهود.
إذا تتبعنا مسلسل ال��ح��وادث منذ مقتل
الملك ش��ارل عام  1649إلى إنشاء مصرف
إنكلترا عام  1694لوجدنا كيف أن الديون
الوطنية كانت في ازدياد دائم.
أهم الحوادث:
 1649هاجم كرومويل إيرلندا معتمدا ًعلى األم���وال اليهودية .ألقي القبض على
دروغ���ي���ه���دا  Droghedaووك��س��ف��ورد
 Wexfordوقد وجِّ ه اللوم إلى البروتستانت
اإلنكليز الضطهادهم الكاثوليك اإليرلنديين.
 1650ثار القائد اإلنكليزي مونتروز علىكرومويل ولكنه فشل وقبض عليه وأعدم.
 1651أع ّد شارل الثاني هجوما ً علىإنكلترا لكنه فشل وعاد إلى فرنسا.
 1652دخ��ل��ت إن��ك��ل��ت��را ال��ح��رب ضدهولندا.
 1653أعلن كرومويل نفسه «السيدالحامي إلنكلترا».
 1654اشتركت إنكلترا في العديد منالحروب الجديدة.
 1656ب�����دأت االض����ط����راب����ات فيالمستعمرات اإلنكليزية في أميركا.
 1657م��وت ك��روم��وي��ل وإع�ل�ان ابنهريتشارد الحامي الجديد إلنكلترا.
 1659ري��ت��ش��ارد يشمئز م��ن التآمرالمستمر ويعتزل.
 1660الجنرال مونك  Monkيحتللندن ،وإعالن شارل الثاني ملكاً.
ُ 1661كشف الستار ع��ن ال��م��ؤام��راتالتي اشترك فيها كرومويل وبعض أعوانه
من أمثال برادشو وإيرتون ،وح��دوث هياج
في لندن حيث ُنبشت الجثث وعُ لّقت على
المشانق.

تشارل األول

الملك تشارلز الثاني

وليام أمير أورانج

خطة حصولهم على إذن
بإنشاء مصرف إنكلترا

الملك اإلنكليزي إدوارد األول
 1662ص���راع دي��ن��ي ب��ي��ن ال��ط��وائ��فالبروتستانتية واضطهاد الطوائف التي لم
تقبل بالخضوع للكنيسة الرسمية في إنكلترا
(اإلنكليكانية).
 1664تشتبك إنكلترا في حرب جديدةمع هولندا.
 1665أزم��ة اقتصادية جديدة تحيطبإنكلترا ،بطالة ،مجاعة ،انتشار الطاعون
األكبر.
 1666إنكلترا تقود حربا ً جديدة ضدهولندا وفرنسا.
 1667بدأ عمالء «الكابال»( )2صراعا ًسياسيا ً ودينيا ً جديداً.
 1674ح��ل��ول ال��س�لام ب��ي��ن إنكلتراوهولندا .وكان ذلك بخبث يهودي أراد قلب
اللعبة .من حرب بين هولندا وبريطانيا إلى
س�لام بينهما ،والغاية القضاء على الملك
تشارل الثاني ودوق يورك ،فلقد نصبوا وليم
مستراد هولدر الساذج قائدا ً عاما ً للقوات
الهولندية ور ّتبوا لقاء بينه وبين ابنة دوق
يورك ماري.
 1677تتزوج ماري اإلنكليزية من وليمهولدر (وليم أمير أورانج) ،آملين أن يبعد ذلك
دوق يورك وشارل الثاني عن الحكم.
 1683تدبير مؤامرة منزل راي التي كانهدفها القضاء على شارل الثاني ودوق يورك
ولكن المؤامرة فشلت.
 1685وف����اة ال��م��ل��ك ش����ارل ال��ث��ان��يوصعود دوق يورك إلى العرش باسم الملك
جيمس الثاني .كان ذلك يعاكس مخططات
اليهود فعمدوا إل��ى تشويه ص��ورة الملك
الجديد .فأقنعوا ،ربما رشوا ،دوق مونماوث
بتزعّ م حركة عصيان لقلب الملك .في 30
ح��زي��ران  1685وقعت معركة سيدجمور
 ،Sedgemoorهزم فيها مونماوث وألقي
القبض عليه وأُعدم في  15تموز .1685
ف��ي آب م��ن ال��ع��ام ذات���ه ،ش��ن القاضي
جيفريز حملة محاكمات دم��وي��ة ذهب
ضحيتها حوالى  3000من أنصار مونماث

وحكم  1000آخرين بالبيع كالعبيد .ولم
ينتبه القاضي جيفريز إلى أن القوى الخفية
هي التي تقف وراء ه��ؤالء الذين يتلقون
القصاص.
لم يستسلم المرابون اليهود ،بل أخذوا
يحركون خيوط الحوادث من جديد:
عام  1688أم��رت القوى الخفية وليم،
أمير أورانج ،بإنزال قواته (الهولندية) في
إنكلترا على شاطئ تورباي .وقد تم ذلك
في  5تشرين الثاني  ،1688ما أجبر الملك
جيمس الثاني على التنازل والهرب الى
فرنسا ،نظرا ً لتلطيخ سمعته وكره الشعب
له وبسبب غبائه في إدارة الحكم.
 1689إعالن وليم وماري ملكا ً وملكةعلى إنكلترا.
ل��م يتنازل جيمس الثاني ع��ن الحكم
بسهولة ،فقد نزل على شاطئ إيرلندا ومن
ثم ج��رت معركة بورني التي وق��ف فيها
الكاثوليك ضد البروتستانت وجها ً لوجه.
وفي  12تموز  1689انتصر البروتستانت
على الكاثوليك في ه��ذه المعركة وهزم
جيمس الثاني وه��و الكاثوليكي أيضاً.
ص.85
ال يزال البروتستانت ،حتى يومنا هذا،
يحتفلون بالتاريخ ذاته بانتصارهم في
هذه المعركة .وال يعلم الواحد منهم أن هذه
الحروب كلها ،منذ عام  1640حتى ،1689
هي من تدبير المرابين العالميين وذلك
للوصول إلى مقدرات إنكلترا االقتصادية
والسياسية.
ك��ان هدفهم األول الحصول على إذن
بإنشاء مصرف إنكلترا وتأمين الديون
الوطنية التي استدانتها منهم للقيام بتلك
الحروب التي أثاروها في وجهها .ص .86
كل الذين شاركوا في هذه الحروب دوال ً
وجماعات وأفراد لم يجنوا منها أي فائدة
حقيقية ،ال��راب��ح الوحيد ك��ان المرابون
اليهود ،تجار الحروب الذين كانوا يمولون
تلك الحروب والثورات .ص .86

جون تشرشل ...الجد المباشر لونستون تشرشل

ما إن وصل القائد الهولندي (وليم أمير
أورن��ج) إلى العرش اإلنكليزي حتى فرض
على الخزينة اإلنكليزية أن تستدين من
الصيارفة اليهود مبلغ  1.250.000جنيه.
كتب التاريخ اإلنكليزية تذكر َمنْ فاوض
المرابين اليهود عن بريطانيا وهما :جون
هوبلن ووليم باترسون ،لكنها تغفل ذكر
أسماء المرابين اليهود الذين شاركوا في
المفاوضات والتي ال تزال هويتهم مجهولة
حتى اليوم!!
تكشف الوثائق أن المفاوضات جرت في
كنيسة مغلقة محافظة على السرية التامة،
ولكن للمرابين اليهود هدفا ً آخر غير المحافظة
على سرية المفاوضات هو استعمال الكنيسة
في مسائل الربا والمال تماما ً كما استعملوا
الهيكل أيام المسيح .في المرة األولى استطاع
يسوع طردهم بالكرباج ،أما في المرة الثانية
فها ه��م أت��ب��اع يسوع يجثون على ركبهم
متس ّولين م��ال ال��م��راب��ي ال��ي��ه��ودي وداخ��ل
الكنيسة.
وافق المرابون اليهود العالميون على منح
الخزينة اإلنكليزية قرضا ً بقيمة 1.250.000
جنيه ،وقد اشترطوا أن يصنعوا هم بأنفسهم
بنود العقد .ص .86
وافق الجانب اإلنكليزي على ذلك .أهم بنود
العقد هي:
تبقى أسماء الذين قدموا القرض سرية،
ويُمنحون ميثاقا ً بتأسيس مصرف إنكلترا(.)3
يُمنح مدير مصرف إنكلترا الحق بتحديد
سعر العملة بالنسبة إلى الذهب.
يُعطى مديرو المصرف حق إصدار قروض
بقيمة عشرة جنيهات مقابل كل جنيه ذهبي
يملكونه في أرصدتهم في المصرف.
يسمح لهم بتوثيق القرض الوطني وتأمين
دفع األقساط الرئيسية منه مع دفع مبالغ
الفوائد عن طريق فرض ضرائب مباشرة على
الشعب.
وهكذا باع الملك وليم ،أمير أورانج ،الشعب
اإلنكليزي للمرابين اليهود بمبلغ 1.250.000
جنيه استرليني .ويكونون بذلك قد حققوا
غايتهم بالسيطرة االقتصادية على إنكلترا
وحصر حق إصدار العملة البريطانية بهم.
ص .87
إلدراك معنى مبدأ معادلة العملة بالذهب
نورد المثال التالي:
باستطاعة م��دراء مصرف إنكلترا إصدار
قرض بمبلغ  1000جنيه مقابل كل مئة جنيه
ذهباً ،يضعونه في أرصدتهم ضمانة لح ّقهم.
وهذا يعني أنهم بذلك يحصلون على فائدة
من كامل قيمة الـ  1000جنيه ال عن المبلغ
الحقيقي ال��ذي رص���دوه ،ف��إذا كانت نسبة
الفائدة تبلغ  5%استطاعوا الحصول على
 50جنيها ً في السنة ،أي ما يعادل نصف
قيمة المبلغ الذي رصدوه لضمانة القرض.
(المقترض يقبض  1000جنيه ،المرابي
اليهودي ،مدير المصرف ،يضع من حسابه
 100جنيه ذه��ب ضمانة للقرض ،يدفع
المقترض ،إذا كانت نسبة الفائدة  5%سنوياً،
مبلغ  50جنيه ذهب فائدة فيكون المرابي قد

جيمس الثاني

قبض نصف قيمة الضمان إضافة إلى قيمة
القرض .ص .86
كانت النسبة المبيتة ل��دى الصيارفة
الدوليين تتجه إلى عدم تمكين إنكلترا من
تسديد قروضها القومية أبداً .وكانت خطتهم
ترمي إل��ى خلق ظ��روف دول��ي��ة ت��ؤدي إلى
توريط جميع األمم الواقعة في أيديهم أكثر
فأكثر في الديون.
ديون بريطانيا باألرقام:
قفز القرض القومي في بريطانيا خالل
األع��وام األربعة  1698-1694من مليون
جنيه إلى  16مليون جنيهاً .وكانت الحروب
المتواصلة ه��ي سبب ت��راك��م ال��دي��ن بهذا
الشكل.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن ج���ون تشرشل
ت��وص��ل إل���ى مركز
( )1722-1650ق��د
ّ
عسكري ع���ا ٍل ج���داً ،ون��ظ��را ً إل��ى عبقريته
الجلى
ف��ي األم����ور العسكرية وخ��دم��ات��ه ُ
لبريطانيا فقد ُمنح لقب دوق��ي��ة مالبورو
.)4(Duke of Marlborough
عام  1701عيّن دوق مالبورو قائدا ً عاما ً
للقوات الهولندية المسلحة ،كما نال ،على حد
قول الموسوعة اليهودية ،راتبا ً سنويا ً يبلغ
 6000جنيه من المرابي اليهودي الهولندي
سولومون مدينا.
عاد القرض القومي البريطاني الذي بدأ
بمليون جنيه ليرتفع حتى بلغ  885مليون
جنيه بين عامي  1668و.1815
في عام ( 1945نهاية الحرب العالمية
ال��ث��ان��ي��ة) ب��ل��غ ال���ق���رض م��ب��ل��غ �ا ً خ��ي��ال��ي�ا ً
 22.503.532.372جنيهاً ،وك��ان مقدار
الفائدة الجارية فقط على المبلغ بين عامي
 1946-1943هو  445.446.241جنيهاً.
لقد الحظ أحد االقتصاديين اإليرلنديين
أن��ه ال يمكن إال لمنظمة يهودية أن تتكالب
للحصول على الجنيهات الضئيلة إلى جانب
اإليرادات الكبيرة.

الهوامش

 كان الملك شارل مسجونا ً آنذاك. الكابال :كلمة من أصل عبراني ،لها معنىديني ،وتعني الوحي الخاص ال��ذي ينزل على
الحاخامين ويم ّكنهم من كشف المعاني الخفية
في التوراة لجماهير اليهود.
 كان في بريطانيا ثمة عدد من الشخصياتتثير المتاعب أيام حكم شارل الثاني ،أسماؤهم:
كليفورد آشلي ،باكينغهام ،أرلنغتون ،لودرديل.
واألح� ��رف األول� ��ى م��ن أس�م��ائ�ه��م ت�ش� ّك��ل كلمة
«كابال».
 م��ا زال ��ت أس �م��اء ال��ذي��ن ي�س�ي�ط��رون علىمصرف إنكلترا سرية حتى اآلن .وق��د فشلت
لجنة ماكميالن التي عينت عام  1929للتحقيق
في ه��ذا الموضوع فشالً تاماً ،إذ رف��ض السيد
مونتاغيو ف��ورم��ان م��دي��ر ال�م�ص��رف الرسمي
التعاون معها أو اإلجابة عن األسئلة بوضوح.
 إن دوق مالبورو جون تشرشل هو الجدالمباشر للسير ونستون تشرشل رئيس وزراء
بريطانيا ،المعروف بميوله الصهيونية والذي
ك��ان م�س��ؤوالً بالدرجة األول��ى ف��ي إق�ن��اع األمم
المتحدة بخلق «دولة إسرائيل».

