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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.

القي�صرية الرو�سية ...ال�ضحية الرابعة لآل روت�شيلد

�أ�صحاب الم�صارف العالمية ينحازون �إلى البول�شيفيك �ضد المون�شيفيك

الحسناء اليهودية ناديا كروبسكايا زوجة لينين

القيصر الكسندر الثاني

إعداد :نسيب بو ضرغم
سنتناول في هذه الدراسة مقدّمات إشعال الثورة في
روسيا القيصرية ،وكيف ك��ان لليهود ال��دور األساسي
والفاعل فيها منذ عام  1812وحتى قيام الثورة عام 1917
وإعدام القيصر الثاني في  17تموز .1918
كان لحملة نابوليون أثر بارز في سيرورة المجتمع
الروسي ،نظرا ً إلى الهزة العنيفة التي و ّلدتها الحملة
وما أنتجته من جروح عميقة في المجتمع الروسي على
الصعد كافة.
بعد انحسار نابوليون مهزوما ً عن روسيا أخذ القيصر
ألكسندر األول على عاتقه إع��ادة تنظيم ب�لاده ،فأصدر
العديد من القوانين اإلصالحية ،ومنها القانون الذي يلغي
األحكام الزجرية المطبقة على اليهود منذ عام ،1772
والتي كانت تحدد مكان إقامتهم.
عام  1825مات ألكسندر األول ،فخلفه على العرش
نيقوال األول الذي لم ينظر بعين الرضى إلى تغلغل اليهود
السريع ،بعد عام  ،1812في االقتصاد الروسي .وانطالقا ً
من ذلك ،ومن أجل أذية العنصر اليهودي في المجتمع
ال��روس��ي ،أص��در نيقوال األول ع��ام  1834قوانين تجبر
اليهود على إرسال أوالدهم إلى المدارس الحكومية ،ظنا ً
منه أن األطفال اليهود إذا ما اقتنعوا بأن أبواب المجتمع
الروسي مفتوحة لهم ،فسيزول الكثير من العقبات ويمحى
سوء التفاهم بينهم وبين بقية الروس.
غير أن النتيجة جاءت على عكس ما كان يتوقع نيقوال
األول .ذلك أن التعليم الذي فرض على أبناء اليهود لم يكن
مفروضا ً على أبناء ال��روس من غير اليهود ،ما أدى إلى
جعل اليهود الفئة األكثر ثقافة في روسيا.
بفعل التعليم اإللزامي ألبناء اليهود وحصولهم على
ثقافة عالية ،حيث دخل العديد منهم الجامعات ،كانوا
يعانون من عقبات تواجههم تتمثل برفض استخدامهم
وتوظيفهم ألنهم يهود .األمر الذي دفع بالقيصر ألكسندر
الثاني الذي كان قد تسلم العرش عام  ،1855إلى أن أصدر
أوامره القاضية بقبول اليهود في المناصب الحكومية،
والسماح لهم بالسكن أينما شاؤوا .وما أن حل عام 1879
حتى كان من اليهود األطباء والممرضون وأطباء األسنان
ورجال أعمال ومهن.
ول��ك��ن ق���ادة ال��ث��ورة العالمية ك��ان��وا مصممين على
االستمرار في التحضير للثورة في العالم .لقد عملوا على
كسب تأييد المثقفين في روسيا وعلى زرع فكرة التمرد
والثورة في عقول الجماهير العاملة (الطبقة العاملة).
كانت أول محاوالتهم اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام
 ،1866وكرروا المحاولة عام  ،1879وقد نجا القيصر من
المحاولتين بأعجوبة .لكن المتآمرين اليهود تمكنوا من
القيصر ألكسندر الثاني واغتالوه في منزل اليهودية هسيا
هلفمان عام  .1881وكان اغتياله انتقاما ً منه لوقوفه إلى
جانب لينكولن حينما أرس��ل القيصر بوارجه البحرية
لمساعدة الرئيس األميركي ضد لصوص المال الدوليين
كما أشرنا في دراستنا السابقة حول سيطرة الشيطان
على االقتصاد األميركي.
أدت حادثة اغتيال القيصر ألكسندر الثاني إلى اندالع
موجات غضب واسعة ضد السكان اليهود في العديد من
األراض��ي الروسية .وصدرت «قوانين أيار» التي جاءت
ردا ً معكوسا ً على قوانين التسامح التي وضعها القيصر
ألكسندر الثاني ،ودفع اليهود في روسيا الثمن.
في الثالث والعشرين من أي��ار عام  1882طلب وفد
يهودي برئاسة البارون جينزبرغ( )1مقابلة القيصر
ألكسندر الثالث لالحتجاج على القوانين التي أصدرها
بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني .وعد القيصر بإجراء
تحقيق شامل حول ادعاءات جينزبرغ في اضطهاد اليهود
الروسيين.
في  3أيلول عام  1882أصدر القيصر ألكسندر الثالث
نصه:
البيان اآلتي ّ
«منذ مدة والحكومة تولي بالغ العناية لليهود ومشاكلهم
ولعالقاتهم مع سائر سكان اإلمبراطورية ،مع االنتباه إلى
أوضاع السكان المسيحيين المحزنة ،الناشئة عن الطرق
التي يستعملها اليهود في قضايا العمل وال��م��ال .خالل
العشرين سنة السابقة لم يكتف اليهود بالسيطرة على كل
التجارات واألعمال بفروعها ،بل سيطروا أيضا ً على أجزاء

دزرائيلي

بول فيندلي

كبيرة من األراضي ،إما عبر شرائها أو زرعها ،وباستثناء
القليل ،ك� ّرس اليهود جهودهم على شكل مجموع ،ليس
إلثراء الدولة ولفائدتها بل لخداع الشعب الروسي بحيلهم
الملتوية ،وقد قاسى الفقراء على نحو خاص من هذا ،وقد
تسبب ذلك في تصاعد االحتجاجات من الرعايا ،وتجلى ذلك
في أعمال العنف التي قام بها الشعب ضد اليهود .لقد سعت
الحكومة إلى تخليص اليهود من االضطهاد والمذابح ،ولكن
ملح إال أن تتبنى القوانين القاسية
ال يسعها تحت ضغط ّ
لتخليص الشعب الروسي من اضطهاد اليهود وأعمالهم
الشريرة التي يمارسونها على بقية السكان ،والتي كانت
السبب األصلي ألعمال العنف ضدهم».
لم تكن «قوانين أيار» انتقاما ً لمقتل القيصر ألكسندر
الثاني بقدر ما كانت استجابة لتحذيرات االقتصاديين
الروسيين من خطورة الممارسات غير المشروعة التي
يقوم بها اليهود ضد االقتصاد الروسي .حيث كان اليهود
يمثلون  4.2في المئة من مجموع اإلمبراطورية ،ويهددون
اقتصادها بالكامل في الوقت عينه.
عندما رف��ض ألكسندر الثالث تغيير «قوانين أي��ار»،
حسب طلب جينزبرغ ،رد أصحاب المصارف العالميون
بعقوبات اقتصادية على اإلمبراطورية الروسية وأوصلوها
إلى حافة اإلفالس .وقد ضربوا حولها حضرا ً على التجارة
والمبادالت الروسية .لم يكتفوا بذلك ،فقد قاموا عام 1904
بتوريط روسيا في حرب قاتلة ضد اليابان ،بعد أن قدّمت
مؤسسة روتشيلد وع��ودا ً سخية بدعم روسيا في حربها
ه��ذه .نكثت مؤسسة روتشيلد بوعودها ورفضت إمداد
روسيا بالمساعدات المالية ،بينما قامت شركة «كوهن ــــ
لوب» ،وهي شركة يهودية في نيويورك ،بإمداد اليابان
بكل القروض التي طلبتها( .كوهين لوب هي أحد أذرع
األخطبوط المالي المملوك من آل روتشيلد).
في هذه األثناء كان عدد من اليهود يقوم بأعمال عنف،
لكنها سببت قلقا ً لدى اليهود المحافظين من أن مثل هذه
األعمال قد تستولد ردودا ً في كل الدول األوروبية .وخوفا ً
من تمادي أعمال العنف اليهودية هذه قام أحد اليهود
المحافظين ،وهو ألماني الجنسية يدعى تيودور هرتزل،
بالدعوة إلقامة منظمة يهودية تدعى «حركة العودة إلى
إسرائيل» .Jewish Back to Israel Movement
وكانت تلك بداية الحركة الصهيونية التي سيطر عليها
أصحاب المصارف العالميون واستعملوها ألغراضهم.
بعد أن أصدر القيصر أكسندر الثالث «قوانين أيار» قامت
قيادة الحركة الثورية اليهودية بإنشاء «الحزب االشتراكي
�اس ال
الثوري» ،وأسندت رئاسة هذا الحزب إلى رجل ق� ٍ
يعرف الرحمة يدعى جيرشوني .وكان تنظيم «القطاعات
المقاتلة» في الحزب من نصيب خياط يدعى يفنو آزيف.
لقد شدد قادة الحركة الثورية على استجالب غير اليهود
إليها .وكان هؤالء يخضعون الختبارات عديدة ليصبحوا
بعدها متمتعين بالعضوية الكاملة .هذا القرار ،تحديداً،
هو الذي أتى بألكسندر أوليانوف إلى الحزب .ولكنه قبل
أن يقبل في الحزب أمر أن يشترك في المؤامرة التي هدفت
إلى اغتيال القيصر ألكسندر الثالث ،وقد فشلت المحاولة،
و ُقبض على ألكسندر أوليانوف وحوكم باإلعدام وأُعدم.
وهذا كان سبب نذ ِر أخيه فالديمير للقضية الثورية .ولمع
نجمه وترقى في القوة والسلطان حتى أصبح رئيسا ً
للحزب البلشفي واتخذ لنفسه اسم «لينين» وقد أصبح
في ما بعد الحاكم المطلق التحاد الجمهورية الشوفينية
االشتراكية.
لقد عمدت رؤوس المؤامرة إلى خلق اضطرابات عمالية
وإثارة المتاعب الدينية حتى انفجر الوضع عام .1905
وك��ان قد سبق ه��ذا التاريخ قيام المتآمرين بعدد من
االغتياالت ،منها:
اغتيال وزير تربية القيصر ألكسندر الثالث يوغولييوف
عام  1901على يد مجموعة من اليهود.
اغتيال وزير الداخلية سييبياغني عام  1902على يد
مجموعة من اليهود.
اغتيال حاكم يوفا يوغدانوفيتش عام .1903
اغتيال رئيس مجلس الوزراء فيشليف فون بيلف عام
.1904
اغتيال خال القيصر الدوق سرجيوس عام .1905
في شباط  1905اضطهد الجنرال دوبراسوف الثوريين
فاغتالوه عام .1906

روزا لوكسمبورغ

ستالين

تروتسكي

بعد أن أص�� ّر القيصر ألكسندر الثالث على تحميل
اليهود مسؤولية ت��ردّي أوض��اع روسيا ،صدرت األوامر
من مؤسسة روتشيلد إلى جينزبرغ ،ممثل المؤسسة في
روسيا ،أن يبدأ العمل على تفتيت اإلمبراطورية الروسية،
وكانت الخطة على الشكل التالي:
تتظاهر مؤسسة روتشيلد في أوروبا بإظهار الصداقة
لروسيا ،وذلك لتوريطها وج ّرها إلى حروب مع اليابان.
قضت الخطة بأن تقوم مؤسسة روتشيلد بتمويل الجانب
الروسي ،فيما تقدّم مؤسسة «كوهن ـ لوب» في نيويورك
على تمويل الحكومة اليابانية.
تقضي خطة تمويل مؤسسة روتشيلد لروسيا في دفع
روسيا إلى الحرب مع اليابان ،وبالتالي توقيف التمويل
�س الحاجة
لها فجأة ،في وقت يكون الروسيون في أم� ّ
لها .ومن ضمن الخطة خلق الفوضى في صفوف الجيش
الروسي وتدمير خطوط المواصالت في سيبيريا إلضعاف
الجيش والبحرية الروسيَين.
كانت الحكومة اليابانية تحصل على القروض المالية
الالزمة من يعقوب شيف (نيويورك) .وكان شيف أحد
الشركاء الكبار في شركة «كوهن ـ ل��وب» ،يتعاون مع
السير كاسلز (إنكلترا) ومع آل واربورغ (هامبورغ).
م ّول يعقوب شيف الحركات اإلرهابية في روسيا منذ
عام  1904وثورة  ،1905كما ساعد في الحملة العالمية
لتمويل ثورة .1917
لماذا تولى اليهود تمويل الحرب اليابانية ـ الروسية؟
الجواب :لخلق مناخ مناسب لحركة ثورية تطيح بسلطة
القياصرة .لكن خطتهم فشلت عندما قرر حزب المنشفيك
الذي كان يسيطر عليه اليهود بثورة  1905وقف مبادرتهم
الشخصية وبشكل مستقل ،ق��رر أص��ح��اب المصارف
العالميون أن يولوا (لينين) قيادة مخططاتهم في روسيا
منذ ذلك الحين.
من هو فالديمير إيليتشف أوليانوف (المدعو لينين)؟
ولد لينين عام  1870في مدينة سيرسك على ضفاف
نهر الفولفا .وك��ان أب��وه يتولى وظيفة استشارية لدى
وسمح له بمزاولة
الدولة .تلقى لينين ثقافة جامعيةُ ،
المحاماة ولكنه لم يزاولها .لمع نجم لينين كواحد من
المثقفين المفكرين .ارتبط بقادة الحزب الثوري حين
كانت في أوائل العقد الثالث من العمر.
ح��اول لينين أن ي��ع��رف األش��خ��اص ال��ذي��ن يمولون
ويديرون الحركات الثورية القومية التي تلتقي بهدف
واحد مع الثورة العالمية الشعبية .عام  1895سافر إلى
سويسرا وكان عمره  25سنة لمالقاة بليخانوف الذي ف ّر
من روسيا هرباً .في سويسرا انض ّم لينين وبليخانوف
(وكانا من غير اليهود) إلى فيزا زاسوليتش وليودويتش
و ب .اكسلرودو يوليوس تسدير باوم ،وكانوا كلهم يهوداً.
ألفوا ،معاً ،جمعية ماركسية على نطاق عالمي أسموها
«جماعة تحرير العمال» .كان تسدير باوم شابا ً كـ(لنين)،
وقد نال شهرة واسعة ألعماله التخريبية .وقد بدّل اسمه
بـ(مارتوف) وصار في ما بعد زعيم حزب المنشفيك ،بينما
كان لينين زعيم البلشفيك.
عندما فشلت ثورة المنشفيك عام ( 1905بفعل تآمر
أصحاب المصارف العالميين) اقتنع لينين بأنه بات
ضروريا ً تنظيم لجنة دولية تتولى التخطيط والتنفيذ
للخطة ال��ت��ي يتفق عليها ،وه��ك��ذا أوج���د لينين فكرة
الكومنترن (اللجنة المركزية الدولية للتخطيط الثوري).
اختار الصيارفة العالميون لينين عميالً أول لهم في
روسيا .درس لينين الثورة الفرنسية وعرف أن القوى
الخفية التي صنعت هذه الثورة ال تزال تعمل فزجّ اسمه
فيها ،وأوح��ى لرجال الكومنترن أنهم هم من يخططون
للثورة العالمية.
بعد أن استقر رأي لينين ح��ول سياسته الخاصة
عاد إلى روسيا مع مارتوف لتنظيم حملة التمويل التي
تألفت من عمليات االبتزاز وسرقات المصارف وغيرها من
األموال .وأص ّر على أن يكون في برنامج تدريب المبتدئين
عمليات سرقة المصارف ونسف مخافر الشرطة وتصفية
الخونة والجواسيس.
أل��ق��ي القبض على لينين وم��ارت��وف وع��دد آخ��ر من
الثوريين وأرسلو إلى السجن .أنهى لينين فترة سجنه
عام  ،1897بعد سنتين على اعتقاله إثر عدد من أعمالِ
شغب تسبب بها.
ٍ

لينين

تيودور هرتزل

أخذ لينين زوجته ،الشابة اليهودية الجميلة ،مع أمها
وذهبوا إلى المنفى في روسيا .وكان يتقاضى من الحكومة
الروسية راتبا ً شهريا ً قدره  7روبالت وأربعون كوبيكاً ،إذ
لم تكن كافية لدفع اإليجار والتنقالت .أنهى فترة نفيه عام
 1900وسمح له بالعودة إلى سويسرا للقيام بزيارة.
اتصل هناك بالزعماء الثوريين التابعين للقوى الخفية،
ووافق هؤالء على فكرة إنشاء صحيفة ،التي كان مارتوف
عرضها إبان النفي .وافق الجميع على تسميتها «»Iskra
(الشرارة) .تألف مجلس تحريرها من األعضاء األكبر سناً:
بليخانوف ،زاسوليتش وإكسلرود .وكان لينين ومارتوف
وب��وت��ري��س��وف يمثلون ال��ش��ب��اب .ك��ان��ت زوج���ة لينين
سكريتيرة المجلس ،وانضم تروتسكي إلى أركان التحرير
بعد سنتين .كانت الجريدة ُتطبع في ميونيخ ـ ألمانيا،
ويجتمع مجلس التحرير في لندن( .)2عام  1903أعيد
مجلس التحرير إلى جينيف ،وكانت نسخ الجريدة تو ّزع
عبر الشبكة السرية التابعة لماسونيي الشرق األكبر.
دع��ت الصحيفة إل��ى توحيد الجماعات الماركسية
المختلفة في مؤتمر بروكسيل عام  .1903وتمثل في هذا
المؤتمر:
الديمقراطيون االشتراكيون من روسيا.
الديمقراطيون االشتراكيون من بولونيا (التابعون
لروزا لوكسمبورغ).
جماعة تحرير العمال.
جماعة الماكسيما (لينين)
اتخذت الشرطة البلجيكية إج��راءات بمنعهم فنقلوا
تحركهم إلى لندن.
لهذا المؤتمر أهمية تاريخية ،حيث شهد االنشقاق
العقائدي بين ك ّتاب جريدة  .Iskraفأصبح لينين زعيم
البولشيفك ،وهم األكثرية ،ومارتوف زعيم المانشفيك،
وهم األقلية.
عندما وقعت ثورة  1905بقيادة المانشفيك كان لينين
في جينيف يتشاور مع القوى الخفية ولم يعد إلى روسيا
حتى تشرين األول من العام نفسه .وفي عام  1905كانت
روسيا تخوض حربها مع اليابان .وقد أدت هذه الحرب،
كما ذكرنا ،إلى نكث مؤسسة روتشيلد بتعهداتها المالية
لروسيا ،وبالتالي خ��س��ارة روس��ي��ة لهذه ال��ح��رب ضد
اليابان ،المدعومة مالياً .وفي هذه الفترة قامت مؤسسة
م.م .وارب��ورغ «ألمانيا ـ أمستردام» بتزويد لينين بـ10
ماليين دوالر وذلك بإيعاز من أصحاب المصارف الدوليين
(الروتشيلديون) السقاط القيصر (حكومة العالم الخفية ـ
ستيريب سبيرودوفيتش ـ دار النفائس ص .)126
إزاء هذا الوضع ،وبعد انتشار أخبار هزيمة روسيا،
قامت اضطرابات عمالية في معامل بوتيلوف الضخمة
ُعي إلى إضراب عام .ولكنه األب جابون
في بطرسبرغ ،ود َ
ال��ذي أش��رف على تنظيم االت��ح��ادات العالمية الشرعية
تعهّد ح ّل اإلضراب ،األمر الذي لم يعجب الثوريين.
في يوم األحد 22 ،كانون الثاني ّ 1905
نظم األب جابون
مسيرة سلمية كبيرة ،اشترك فيها ألوف العمال وزوجاتهم
وأوالدهم ،يحملون الفتات الوالء للقيصر .وفيما هم أمام
قصر القيصر ،ومن دون سابق إنذار ،انهالت عليهم زخات
الرصاص حاصد ًة العمال وناشرة الفوضى وسط مذبحة
فعلية .عرف ذلك اليوم بـ»يوم األحد الدامي».
لم يكن نيقوال الثاني في القصر وال حتى في المدينة
يومذاك .ويبدو أن الضابط الذي أعطى األوامر كان يخضع
ألوامر أرباب المؤامرة .كانت تلك الحادثة بمثابة الشرارة
التي أشعلت الحريق الكبير.
بصرف النظر عن من هو المسؤول عن المذبحة إال أن
النتيجة كانت في انضمام عشرات األلوف من العمال إلى
الحزب االشتراكي الثوري ،حيث امتدت الحركة إلى مدن
كثيرة.
حاول القيصر السيطرة على الوضع فعيّن لجنة تحقيق
برئاسة شيدلوفسكي ،وأمر باالستعداد لتشكيل مجلس
تمثيلي جديد ،ولكن على رغم كل اإلج��راءات لم يستطع
القيصر أن يلجم المد الثوري.
أع��ل��ن المنشفيك ال��ث��ورة ف��ي تشرين األول 1905
واستمرت حتى كانون األول حيث استولى يهودي اسمه
بارفوس على السلطة في بطرسبرغ واستجاب لندائه
 90000عامل .وكذلك في موسكو ،إال أن لينين وأصحاب
المصارف العالمية لم يتدخلوا لمصلحة المنشفيك ،وكان
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في حينه قد ع��اد بعض ضباط القيصر إل��ى المواجهة
وأنهوا حركة المنشفيك.
عام  ،1907عقد مؤتمر لندن لحزب العمل االشتراكي
الديمقراطي الروسي وك��ان مؤتمرا ً عاصفا ً تبادل فيه
األفرقاء إلقاء مسؤولية فشل الثورة مع بعضهم بعضاً.
في هذا المؤتمر برز ستالين كمق ّرب من لينين واتفق
المؤتمرون على التعاون الوثيق بين القادة الثوريين،
وألقوا أهمية كبيرة على الدعاية.
البلشفيك أصدروا صحفهم (البروليتاريا)
المنشفيك أص���دروا صحفهم (ج��ول��وس سوسيتال
ديمقراطا)
جماعة تروتسكي أص���دروا صحفيتهم (Vienna
.)prauda
والملفت أن اللجنة ال��م��رك��زي��ة للحزب الشيوعي
السوفياتي عام  ،1918كان تسعة أعضاء منها يهوداً:
لينين – األمين العام – أمه يهودية (يهودي) وزوجته
يهودية.
برونشتاين (الملقب بتروتسكي).
ابلفيوم (زينوفييف).
لوري (الرين).
اوريتسكي.
فولودارسكي.
روز بن فيلدت (كامينيف).
سفيردلوف (يانكل).
ناخامكي (ستيكلوف).
 9أع��ض��اء م��ن أص��ل  12ع��ض��وا ً ع��دد أع��ض��اء اللجنة
المركزية يهود.
ولقد استمر حضور اليهود الكثيف في أعلى مجلس
للسلطة في االتحاد السوفييتي (اللجنة المركزية للحزب
الشيوعي) أيضا ً أيام ستالين .فاللجنة المركزية للحزب
الشيوعي السوفياتي عام  – 1936ابام ستالين كانت
مؤلفة من  59عضوا ً منهم  56عضوا ً يهودياً .والثالثة
اآلخ��رون مسيحيون متزوجون من يهوديات( .نقالً عن
كتاب (حكام روسيا) لكاهن دانيس فاهي).
وال بد في هذا السياق من عرض بعض األقوال المتعلقة
باليهود لتوضيح طبيعة هؤالء ودورهم في العالم.
يقول إسرائيل أبراهامز« :بقي اليهودي بسبب التلمود
بينما بقي التلمود في اليهودي»
يقول ناحوم غولدمان ،في محاضرة له في مونتريال –
كندا عام  – 1947نشرتها جريدة «االتحاد الوطني» في
مونريال عدد  53/12عام  1953ص  29حكومة العالم
الخفية.
«لم يختر اليهود فلسطين لمعناها التوراتي بالنسبة
لهم ،وال ألن مياه البحر الميت تعطي سنويا ً بفعل التبخر،
ما قيمته ثالثة آالف مليار دوالر من المعادن وأشباه
المعادن ،وليس أيضا ً ألن مخزون أرض فلسطين من
البترول يعادل  20مرة مخزون األميركيتين مجتمعتين،
بل ألن فلسطين هي ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا ،وألن
فلسطين بالواقع تشكل نقطة االرتكاز الحقيقية لكل قوى
العالم ،وألنها المركز االستراتيجي العسكري للسيطرة
على العالم( .حكومة العالم الخفية ص )30
يقول بول فندلي (سيناتور أميركي في كتابه «من يجرؤ
على الكالم» ص « :)92يتمتع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بسلطة على السياسة الخارجية األميركية في الشرق
األوسط تفوق تلك التي يمتلكها في بالده نفسها».
يقول دزرائيلي ،رئيس وزراء بريطانيا (يهودي) عام
« :1844يحكم العالم بأشخاص مختلفين اختالفا ً شديدا ً
عمن يتخيلهم الناس الذين ال يعلمون مواطن األم��ور».
(الحكومة العالم الخفية ص .)37
ب��س��م��ارك ،م��س��ت��ش��ار أل��م��ان��ي��ا ال���ح���دي���دي ،ت��ص � ّور
وج���ود ق���وى غ��ي��ر م��رئ��ي��ة س � ّم��اه��ا «م��االي��س��ب��رغ��وره»
.Imponderabilia
المارتين ق ّرر وجود اليد الخفية.
مازيني قال للدكتور بريدنستين« :إننا نرغب في قهر
كل خطر ،بيد أن هنالك خطرا ً غير مرئي له وطأته علينا
جميعاً .من أين يأتي ،وأين هو ،ال أحد يعلم .أو على األقل
ال أحد يفصح عنه .إنها مجموعة س ّرية منظمة تخفى حتى
علينا ،نحن العريقين في أعمال الجمعيات السرية»( .ص
.)38
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