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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدةوهو  من الملفات الساخنة والمهمة  ملفاَيتناول هذا العدد

الجوانب المختلفة لقوة ونفوذ  ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على  أن يلّمالصهيونيي بالتحّد لكل متابع ومهتم

لوصول الى أهدافه، وهي وتأثير هذا األخطبوط، النافذ والمتمكن والذكي والمنظم والصبور واللجوج في ا

  .تسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائيل، كدولة عظمى في المنطقة

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

 هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون ، والغرض من هذا كله ذات العالقة كتبوال

  .اس والمهملحّساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

       أما النفوذ اليهودي في روسيا قبل وبعد الحرب العالمية األولى فكان كبيراً حتى ضمن العناصر 

  البلشفية واالشتراكية

 

بأنها وراء أي ثورة أو زعيم، فإذا قرأنا بشكل )) الصهيونية  والمسيحية الصهيونية((ولهذا أشاعت 

موضوعي وبعيداً عن التحريف والتزييف فإن الدعاية واإلعالم الصهيوني في روسيا لعبا الدور الكبير 

  ةلمساندة األبواق اإلعالمية لالحتكارات العالمي

 

سعت كل أطراف ) إسرائيل(في صحيفة نيويورك تايمز أنه حينما قامت ) بولدوين(فيما بعد ذلك بسنوات علق 

) بدولة إسرائيل(الصهيونية العالمية للضغط واالبتزاز والقتل واالغتياالت ضد من يقف أمام االعتراف بها أي 

سسة حديثاً ال تسمح إال بأن تصدر التعليمات حتى وإن كان ستالين نفسه فخبرة المخابرات اإلسرائيلية المؤ

       الفورية إلى مركز المخابرات الصهيوني العالمي الموجود في نيويورك ولندن وروسيا وبولونيا 

  إلى القيام بالواجب أو بما يلزم

 

لمية وليهود  عام أن العاصمة البريطانية ستكون بالنسبة للصهيونية العا٢٠٠وأعلن من لندن قبيل أكثر من 

العالم األم الحنون ومركزاً النطالقهما لتحقيق أحالمهما عبر البحار السبعة والقارات العالمية ألن اليهود 

  مستواهم المالي والثقافة واالحتكاري يفيد االستعمار بكل االتجاهات
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 والفوضويين وتمكن مع عدداً من الشقق السرية للصهاينة) ألمن الثورة(لقد كشف رئيس اللجنة االستثنائية 

  اللجنة االستثنائية من إلقاء القبض عليهم

  

هربت جموع غفيرة من اليهود هروباً، متدفقين نحو الواليات المتحدة بعيداً عن الحكم القيصري الروسي 

  المهربة من فرنسا) بروتوكوالت الصهيونية(األرثوذكسي وبخاصة بعد اكتشاف  

 

عظمى في بناء التروست  االحتكاري اليهودي الذي يعمل شكالً باالستثمارات فكانت لبريطانيا المساهمة ال

  وسراً بقضايا أمنية وعسكرية لصالح الصهيونية العالمية

 

التقت مصالح التروستات الرأسمالية اليهودية العالمية مع مصالح االحتكارات البريطانية والفرنسية 

لتآزر والتآمر منقطع النظير إضافة إلى الترويج للفتن والفوضى واأللمانية واألمريكية إلى حدود بعيدة من ا

  والحروب، ألنه يمكن السيطرة على الشعوب والدول من خالل تلك المعارك الداخلية

 

وبعد تدخل بيريا بقضية التحقيق مع األطباء أفرج عن شبكة  األطباء ومعظمهم من اليهود الروس والذين تم 

  )  جماعة البوكر الصهيوني(مع منشورات ) روتشوفخ(كشفهم فيما بعد على يد 

 

بما ) دور المنظمات السرية اليهودية(وبعد إطالق سراحهم ثارت اللجان الحزبية والنقابية وطالبت بفضح 

على طبيعة " المكتب السياسي"فيها جماعة البوكر اليهودية وثار الشعب الروسي وقدم احتجاجات واسعة لـ

  ك الجماعة وجماعات غيرها النشاطات الخطيرة لتل

  

وقف ورءاها وزير ) فضيحة خطيرة(م، أبلغ المجلس السوفييتي األعلى الشعب عن ١٩٤٥/تموز/١٠وفي 

الداخلية المارشال اليهودي بيريا وبمساندته شخصياً مع عصابته في وزارة الداخلية ونجحت الشرطة 

 اللثام عن النشاطات المجرمة واإلرهابية ألصحاب السياسية السرية التابعة للحزب ووزارة الداخلية بإماطة

لصالح الحركة الصهيونية العالمية ) الفريني بيريا(التي قام بها المارشال )  القفازات الطبية والحريرية(

  واالحتكارات اليهودية في بريطانيا والواليات المتحدة
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ل فيها على تطوير وضع اليهود داخل وتعود للمارشال بيريا مجموعة جرائم مكتشفة وغير مكتشفة عم

األجهزة اإلدارية والحزبية والعسكرية واألمنية ومالحقة الشرفاء الروس واألحرار ونفيهم واعتقالهم تحت 

  الذي استفاد من أساليبه البيروقراطية) ستالين(اسم 

 

أطباء لتشريح ) ٩(حتى تمكن بيريا وعصابته من دس السم في شراب ستالين نفسه فبعد أن شكلت لجنة من 

جثة ستالين تبين لديهم في التقرير الذي رفع لمجلس السوفييت األعلى أنه توفي بسبب مادة من السم، 

ومات مقتوالً حيث كان بيريا الشخص الوحيد الذي الزمه قبيل وفاته بأيام، وحتى إذا ما وصل خبر التقرير 

صهيونية السرية إلى إخفاء األسرار وإلى قتل لبيريا عمد مع شرطته في وزارة الداخلية والمنظمات ال

     األطباء التسعة ضمن مسلسل إرهابي منظم وبشكل منفرد في ظروف غامضة ومن هؤالء األطباء، 

  أطباء أجانب أيضاً

 

وعلى ) بشكل سري(لقد عملت الصهيونية العالمية، واليهودية األصولية المتعصبة، ضمن االتحاد السوفييتي 

الثورة المضادة المدعومة من االحتكارات العالمية وباألخص من شركة أسرة روتشيلد وأسرة أساس تحريك 

  الزار وأسرة فارحي، وقمحي وقارح وروسو وإبراهيم زاده وجاك كوهين وأصالن

  

ونحن ال ننسى بأن هدف هتلر األساسي كان القضاء على االتحاد السوفييتي واستفاد بشكل غريب من 

 التي كانت ترسل له عبر الضباط اليهود والمارشال بيريا بهدف إنهاك االتحاد السوفييتي التقارير الخاصة

وإزاحته من الوجود إلقامة االحتكارات األلمانية ـ أو البريطانية العظمى بعد االستيالء على نفط بحر قزوين 

  وعلى البحر األسود وتركيا والشرق األوسط

  

لغربية في تحقيق أحالم هؤالء عن طريق استخدام الممثالت الحسناوات كيف يمكننا تصور أالعيب األجهزة ا

   في هوليود كإثارة النزعة الغرائزية الجنسية حيث يسيطر اللوبي الصهيوني على الممثالت األمريكيات 

  خدمة لمآرب سياسية

  

 القيصرية وال يعزو البعض قليلوا االطالع على أن بروتوكوالت حكماء صهيون وضعتها أجهزة المخابرات

توجد بكل األحوال مصادر فعلية تؤكد ما رمى إليه هؤالء وبخاصة أن الشرطة السياسية السرية للقيصر 

  بالذات الحقت الصهيونية ومنظماتها
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بريطانية ـ (والمصادر الروسية تذكر هذه األحداث مؤكدة بأن البروتوكوالت حررت وطبعت في مطابع 

 روتشيلد نفسها، التي كان لها الدور األهم في نشر الفكر اليهودي بطابعه على يد شركة أسرة) وفرنسية

الماسوني على اعتبار أن أسرة روتشيلد وشافتسبري وغيرهما كرسوا الدور األهم في نشر الفكر اليهودي 

    بطابعه العنصري، وعلى اعتبار أن أسرة روتشيلد كرست مصالحها مع االمبراطورية البريطانية التي 

  ال تغيب عنها الشمس

  

نتساءل لماذا تأخذ بريطانيا على عاتقها أساساً المسألة اليهودية وحلها حالً استعمارياً استيطانياً وارتكزت ـ 

م وإلرساء النفوذ ١٨٣٨ أيلول ١٩بكل مرتكزاتها ـ على أنشطة قام بها القنصل األمريكي في القدس 

ين وبالد الشام وبالتالي التعاون الذي حصل أساساً بين البريطاني السياسي والديني في القدس وفلسط

  م١٨٤٠القنصل البريطاني والقنصل األمريكي عام 

  

إال أن القيصر الروسي حارب اليهود وطردهم من روسيا نتيجة لمؤامراتهم وفتنهم وانكشاف المنشورات 

  )ونبروتوكوالت حكماء صهي(السرية الممهورة بالنجمة الصهيونية وانزعاجه من 

  

           الشك أن المطّلع على تفاصيل بروتوكوالت حكماء صهيون سيجد بال أدنى شك الصبغة 

  البريطانية ـ الفرنسية فيها

  

ويذكر هنا أن خروتشوف حينما اكتشف دور بيريا كعميل لالستخبارات البريطانية والمنظمات الصهيونية 

ة روتشيلد، أدرك المكتب السياسي للحزب الشيوعي في واالحتكارات اليهودية  والتروست العالمي ألسر

موسكو حينها أن بيريا وبريطانيا والواليات المتحدة وراء مقتل جوزيف ستالين مسموماً بشراب بتشريح 

  "عصابة األطباء"جثته بعد عودته من مؤتمر يالطا ودور الدكتورة لوديا تيماشوك بكشف 

  

م، من قبل الباحث محمد خليفة ١٩٥١ول مرة في المنطقة عام لقد تم الكشف عن أخطر كتاب يهودي أل

هي من أخطر الكتب المعادية للعرب واإلسالم " بروتوكوالت حكماء صهيون"التونسي وتم التأكد من أن 

  والبشرية ولكل الشعوب  والدول التي تسعى إلى السالم واألمن في دائرة السالم العادل والمشرف

  

دور مهم في دعم الكثير من العمليات الصهيونية داخل " أدولف شايفتشيسكي"كبر كان للحاخام الروسي األ

  روسيا لتقويض البالد من الداخل ونسف النظام السوفييتي  السابق

  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                    ٢٧  من٥                                          ٢٠٠٨ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                        )٩-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

لقد شجعت الحركة الصهيونية الروسية وزعماؤها المطبوعات السرية والعلنية والكتب واألفالم الالأخالقية 

هين كرامة وتراث وثقافة الشعب الروسي لتحطيم األفكار والمبادئ والقيم اإلنسانية والبرامج الفضائية التي ت

  التي اعتاد عليها

  

وساهمت اإلباحية العلنية في المحطة الفضائية رقم واحد التابعة ألحد األثرياء اليهود الروس واستخدام 

كل ودفع المجتمع الروسي إلى وسائل  إعالمه لتخريب الذوق العام وإفساده في سبيل إفساد المجتمع ك

  متاهات وقيم لم يعتد عليها قبل االنهيار الكبير في روسيا

  

حاول المؤتمر اليهودي الروسي العالمي السعي المستمر للهيمنة على مواقع القرار وباألخص المواقع 

بوتين نفسه بسبب االقتصادية والمالية الداخلية والخارجية ال بل والضغط على الحكومات الروسية والرئيس 

الحملة التي يقودها ضد الفساد والمفسدين وضد رؤوس األموال والفوضى والمحسوبيات والتهرب الضريبي 

  وتهريب األموال وتخريب مظاهر الحياة برمتها

  

لقد ابتليت روسيا ببالء ال يقل عن المؤامرة التي تعرض لها السلطان عبد الحميد الثاني من قبل الصهيونية 

مية وزعيمها هرتزل حيث تباع أراض روسية واسعة لألمراء الجدد أصحاب المصارف والبنوك العال

  والوسائل اإلعالمية الضخمة

  

عصابة وجماعة ) ٨٠٠٠(لقد قدر عدد جماعات وعصابات المافيا الروسية وغير الروسية في روسيا بزهاء 

وريات السوفييتية السابقة ويشرف عليها تمتلك  السالح والخبرة والخطط والسيطرة على كل شيء في الجمه

           وأنصارهما في آسيا الوسطى وشمال روسيا  ) غوسينسكي ـ وبيريزوفسكي(الثنائي 

  وشرقها والمافيات الدولية

  

ومن المعروف أن الكثير من الطالب العرب المتفوقين والتجار ورجال األعمال الذين ينشطون في موسكو 

األخرى تعرضوا للسلب والنهب واإلرهاب والقتل من قبل عناصر المافيا أو من األيدي ومختلف المدن 

  )اللوبي الصهيوني في روسيا(الطويلة الخفية 
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  الباب الثالث

  الصهيونية العالمية في روسيا 
  )). روسيا القيصرية وثورة أكتوبر حتى اآلن((

)١(  

  مدخل لمعرفة الصهيونية في روسيا

م جاءت ظـروف محـاوالت      ١٨٨١إنه في عام    

الـة   في ح  القيصر الروسي الكسندر الثاني   اغتيال  

لتحقيق األهداف الصهيونية   سياسية عارمة ومؤقتة    

وبدأت الهجرة اليهودية بمئات اآلالف من روسيا       

 وبولونيا إلى أوروبا الغربية والواليات المتحـدة      

على أسـاس االسـتيعاب والهجـرة فـي تلـك           

 قد أعلـن تحريـر      ١)بسمارك(المجتمعات، وكان   
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والجمهورية الفرنسية وغامبيتا، سوى قوى وهمية يقف       

أسرة روتشيلد، وزاكس،   (وراءها اليهود، أسياد أوروبا     

اليهودي سيد أوروبـا الحقيقـي      . وغيرهم) وبوليكلوف

ـ      فحـسب بـل    ) بسمارك(الذي بوسعه أن يطيح ليس ب

وبزعماء آخرين في لحظة واحـدة، علـى اعتبـارات      

 ومصارفهم وبنوكهم وسيطرتهم علـى حركـة        اليهود

االقتصاد والمال يسودون على كل شيء في أوروبا في         

التعليم والصحة، والتجارة، في الحضارة واالشـتراكية       

التي يعتمدونها لضرب المسيحية، بل وتـدين أوروبـا         

كلها لهم وحدهم، وهكذا عندما تعم الفوضـى يـصبح          

ـ           زاب، اليهود متحدون، علـى رأس كـل شـيء األح

والبنوك وحركة الشارع، وعندما تتبـدد الثـروة فـي          

أوروبا وغيرها لن يكون في الساحة سوى المـصارف         

والشركات اليهودية، هذا ما علق عليه األديب الروسي        

  ).دستوفيسكي(المعروف 

م، ففتحـت   ١٨٧١اليهود قبيل ذلك بعشر سـنوات       

اب الهجرة على مصراعيها للمراكز الصناعية      أبو

والتجاريـة األوروبيـة ـ واألمريكيـة لتحـسين      

المستوى االقتصادي والسياسي لليهـود والـدعوة       

الكاملة لالندماج في تلك المجتمعات كما اشـتدت        

  المعارك التي أثارتها البروتوكوالت في بريطانيـا       

ب أكثر من أي بلد آخر، وشنت على ألمانيا الحرو        

لتثبت األيام في أوروبا أن اليهود الصهاينة أوقعوا       

  . أوروبا تحت سيطرتهم

أما النفوذ اليهودي في روسيا قبل وبعـد الحـرب          

كان كبيراً حتى ضمن العناصـر      فالعالمية األولى   

 مما يؤيد دورهم في مختلف      ،البلشفية واالشتراكية 

االتجاهات السياسية حينذاك، قبل ذلك بلـغ عـدد         

مليون يهودي واسـتغلتها    ) ٢(ن قبل ذلك    المهاجري

الحركة اليهودية ـ والصهيونية العالمية لتهجيرهم  

إلى أوروبا وأميركا، ورغم تناقضاتها بين اتجاهين       

 لتشجيع الهجـرة وبـين مواقـف        بسماركمواقف  

 إال أن الصهيونية بفضل     ٢)غولدمان وبن غورين  (

الدعم الرسمي وغير الرسمي البريطاني واألمريكي 

  .حظيت بما تريده وتحلم به منذ مئات السنين

أنه اطلـع   ) فيلسوف النازية  (روزنبرغلقد صرح   

على البروتوكوالت واستفاد منها كل الفائـدة فـي         

 وكان عونـاً للـسياسة      سياسة هتلر والنازية  دعم  

، واستبداده ومرجعيته   "هتلر فوق الجميع  "الشوفينية  

لعـب  من المصادر اليهودية، والتفوق العرقـي، و      

                                                                       
دار )/ الصهيونية والشعوب الشهيدة  (راجع بهذا الصدد    

 ، ص "مفيد عرنوق .ت"بيير هاييس   / م١٩٩٠/ النضال

٣٥٢.  
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 لميكافيلي كمبـادئ للطغيـان التـي        "األمير"كتاب  

  .  تستبيح كل شيء خالق وحسن وإنساني

  أوالً ـ الصهيونية في روسيا القيصرية وبولونيا 

م علـى أن    ١٨٩٧دلت اإلحصاءات السكانية عام     

) ٥,٢(عدد السكان اليهود في روسيا كان حـوالي         

وهي أعلى نـسبة سـكانية فـي        مليون شخص،   

م يكن هذا العدد موجوداً أساساً في ألمانيا         ول أوروبا

التي لم يتجاوز عدد سكان اليهود فيها بضع مئات         

بعكس ما تذكره الدعايـة الـصهيونية      من اآلالف   

ـ   االمبريالية   ، وما  "المحرقة النازية "عن ما يسمى ب

زهق فيها من أرواح اليهود لم يتجـاوز عـددهم          

مليـون شـخص    / ٤٠/ألف شخص مقابل    " ٨٥٠"

ت أرواحهم في الحرب الكونية الثانية، وحسب       زهق

 فـإن   فوسـتوكوف .يفسييف ول .س.يالمؤرخين  

عدد اليهود الذين كانوا نهاية القرن التاسع عشر في  

روسيا كلها بلغ أكثر من أي بلد أوروبي آخر نسبة          

من اليهود الذين كـانوا فـي المملكـة         %) ٩٣,٩(

البولونية في تخوم الحضارة جنوب روسيا، وعاش       

اليهود هنالك في اليهودية ومؤسـساتها الطائفيـة        

  .٣العنصرية المغلقة التابعة لها

 فإنهـا   "الغيتـو "وفيما إذا نظرنا ألصل مـصطلح       

نجدها في أصلها اإليطالي تمارس فيهـا سياسـة         

وهي منطقة للـسكن    التمييز الطائفي والعنصري    

اإلجباري ـ لليهود ـ في بولونيا وروسيا وبعض   

 االيـديولوجي   كاوتـسكي إال أن      الدول العربيـة  

  ": يهودياً"الماركسي المرتد أكد بكونه 
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ــتوكوف، م ــة، . ول، فوس ص / م١٩٧٦وزارة الثقاف

  ). هاشم حمادي.ت(٧٥

ليس ثمة من أي شك في أن اليهود بفضل ميزاتهم          "

يلعبون دوراً مهماً في    الروحية الخارقة والخاصة    

 وهي بال أدنى شك     الحركة االشتراكية في أوروبا   

  !... ؟٤"دور هائل

ب  اليميني القـومي المتعـص     كاوتسكيلقد اعتبر   

، متطرفاً بآرائه وارتـد عـن       "لشعب اهللا المختار  "

 عصبة البوند الثورة االشتراكية في روسيا وناصر      

والمنظمات السرية اليهودية إذ شكل خطراً علـى        

الحركة العمالية الروسية ـ والعالمية ومـا كتبـه    

اليهوديـة  ) Neuezeit(لرئيس تحرير صـحيفة     

الصادرة في لندن، تؤكـد خطورتـه ودوره فـي          

  .التطرف اليهودي ـ االشتراكي، وغير االشتراكي

 عمليـاً أن فـرض نفـوذ        بوتسكي.د. يو : لقد أكد 

اليهود والصهاينة على المجالس القومية اليهوديـة       

ألجـل  م، ١٩١٩في موسكو ـ وبيتروغراد عـام   

تغيير التكتيك الصهيوني بما يقتضي بكل األعمال       

ة السياسية والحزبية واألمنية هو اختراق للـسلط      

  !... البلشفية؟

 في رفض دخول الصهاينة     دينكينإضافة إلى دور    

للجيش األبيض، ألنهم بعملهم السري يـسيطرون       

على قيادته وعمله بل طلـب مـنهم فقـط إبـداء            

  .المشورة والتبرعات والدعم المادي والمعنوي

كـان القـسم    ) غيتو لفـوف  (حتى أنه قبل تأسيس     

) رنوغساتأو (ليودنيراتاألكبر واألساسي هم من     

أحـد  ) يوسف بارناس (أي دائرة النظام العام وكان      
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تـسكي  كاو. موسكو/ مصدر خاص /٢٠١ص/ ١٩٢٣

، ولـه   )١٩٣٨-١٨٥٤(زعيم يهودي اشتراكي مرتـد      

  . !..دور مهم في روسيا وبولونيا؟
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أهم األعضاء البارزين في المنظمـة الـصهيونية        

) ليـودنيرات (المحلية غرب أوكرانيا وأول رئيس      

  !... ؟)أدولف روتفيلد(لفوف ونائبه 

شرطي يهودي ثـم    ) ٥٠٠(وكانت تضم في البداية     

 شرطياً، ويرتدون الـزي  ) ٧٥٠(ارتفع عددهم إلى    

البوليسي ـ البولوني ـ القديم وبدالً مـن النـسر     

النجمـة  (البولوني على قبعاتهم كـانوا يـضعون        

ويضع عليها رمـز معنـاه      ) الصهيونية السداسية 

وتتغذى عصابات يهوديـة    ) نظام  لفوف اليهودي   (

صهيونية أخرى رسمية وغير رسمية على أفكـار        

ويضعون علـى   وآراء ومتبقى الصهيونية العالمية     

 للتعارف،  رهم ورؤوسهم الرموز الماسونية   صدو

  : وكان هنالك أربع مفوضيات يهودية

  ).١١(بيرنشتين رقم  *

  ).١٠٨(زامرر تنيفسكي رقم  *

  ).٣٦(وارسو رقم  *

  ).٣٣(ونوفر ـ زيفسنيكي رقم  *

وقاموا بتأسيس دائرة السجون واألمن التابعة لنظام       

 وتـأثيرهم ) اليـودنيرات (لفوف اليهودي وبأموال    

االقتصادي جهز سجن البوليس اليهودي في شارع       

 بكل ما ال يتوقعـه بـشر عـن          )٥(جيريلين رقم   

أساليب القهر والتعذيب والقتل بابتكارات خطيـرة       

وبالتعاون فيما بعد مع استخبارات الجـستابو فـي         

إلى معـسكر اعتقـال فـي       ) لوبي نسكي (شارع  

أضف إلـى أنـه حـسب المراجـع         ) يانوفسكي(

اريخية النادرة فإن إدارة نظام الحكم      والمصادر الت 

في لفوف وإدارة السجون تحولت إلى مركز إقليمي        

  .لإلثراء والتحاليل الدوليودولي 

أما أعضاء تلك اإلدارات والمفوضيات والـسجون       

في بولونيا ـ روسيا في عهد القيصر أو عهد مـا   

بعد ثورة أكتوبر حتى الحـرب العالميـة الثانيـة          

حيويـة وخـصبة للمنظمـات      تحولت إلى مناطق    

الـــسرية اليهوديـــة وعـــصاباتها ومنهـــا 

  !..؟"شتيرن"، "أرغون" "هاشوميرهاتسائير"

 بن غوريـون   بزعامة   حزب بوعالي تسيون  طور  

نظريات االشتراكية بشكل تحريفي متخليـاً عـن        

، ترسـيخاً للتوجهـات     "الصراع الطبقي "جوهرها  

القومية الشوفينية لليهـود الـصهاينة كمـا تبنـى          

كجـزء مـن المـشروع      يبوتس هأدما وهعفودا    ك

  . االسيتطاني

ثانياً ـ االتحاد الصهيوني العالمي في روسيا 

١٩٤٥-١٨٩٦  

 عصبة اليهود في روسـيا م ١٨٩٦أسست في عام  

لتحسين حياة اليهود المعيشية، وتحريـضهم علـى        

أرض الميعاد  ليهـود     (الهجرة لفلسطين باعتبارها    

وس قبل ذلك التـاريخ     ، وباعتقاد اليهود الر   )العالم

األراضي المقدسة في بالد الشام هـي أرض        بأن  

 أخرجوا منها مشتتين مبعثـرين، ودعـوا        يهودية

إلقامة المملكة اليهودية فيها وهـم الـذين كـانوا          

يدفعون الروبل يومياً تبرعاً للمنظمـة الـصهيونية       

العالمية كي يهاجروا من روسـيا إلـى الواليـات          

 بالروبل كان يعني بالنسبة     إال أن تبرعهم  المتحدة،  

لهم االنتساب إلى حركة يهودية عالمية تعمل بكل        

جهدها إلخراجهم من بالد يقيمـون فيهـا رغمـاً         

، وهي حركة منظمة وقويـة عالميـاً، بعـد          عنهم

إيصال المنشورات اليهودية الصهيونية لهم  عبـر        

  .الطرق السرية
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الـدور  ) يهود بولونيا  (الصهاينة البوند كذلك لعب   

األكبر في تـضليل اليهـود، والحركـة العماليـة          

اليهودية في روسيا وبولونيا على وجه الخصوص،       

وشكل إعالن البوند حزباً سياسـياً قوميـاً الـسمة          

األساسية لضرب الحركة العمالية وهو أسلوب نابع       

من تحريض الصهيونية العالمية ومتابعـة للخطـأ        

ودية على  الفادح والتحريفي بالنظر إلى الطائفة اليه     

  .أنها حركة قومية

وبخاصة أن االتحاد الصهيوني العالمي عمل على       

توصيل مطبوعات صهيونية باللغة الروسية تارة،      

وباللغة العبرية تارة أخرى، بـشكل سـري إلـى          

 كان ذلك إبان حكم القيصر أو إبان الثورة         ،روسيا

النشاط السري الـصهيوني فـي      وتنظيم ما يشبه    

 بمساعدة كـل أشـكال      لمتحدةأوروبا والواليات ا  

العمل داخل روسيا عن طريق التجار أو الـسياح         

األجانب أو بعض الصحفيين األجانـب ورجـال        

وطلبوا مـن   األعمال إضافة إلى الفنانين والطلبة،      

هؤالء  كيفية العمل بتشجيع االتصاالت السرية مع       

  . الصهاينة في روسيا مهما كانت األوضاع فيها

االتحاد اإلسرائيلي في روسيا    وكان نشاط مندوبي    

ترسيخ عزلة اليهود   ذا طابعاً سريعاً وموجهاً نحو      

 وبخاصة في التيفيـا ومنيـسك       السياسية والدينية 

وبولونيا والمحافظات الروسية الواقعة في الجنوب      

الغربي من روسيا وكانت مراسالتهم تجري عـن        

طريق الشيفرة والحبر السري وإحـدى الرسـائل        

م، يرحب بها االتحاد األوروبي     ١٨٨١وصلت عام   

بأهمية إرسالهم الرتكاب المذابح ضد     ـ إلسرائيل   

اليهود أنفسهم حتى يتسنَّى لالتحاد تحريضهم على       

 ويشار فيها إلى طرق توحيد      "إسرائيل"الهجرة إلى   

اليهود في منظمة واحدة لدفعهم إلى الهجـرة إلـى          

فـي  الواليات المتحدة والمملكة اليهودية القادمـة       

رغم أن بعض اليهود قبل ثورة أكتـوبر        فلسطين  

وفي خاللها وبعدها ادعوا التمسك بالنضال الطبقي       

الثوري مع الثورة البلشفية وفي الخفـاء عملـوا         

  .٥حراساً للمصالح االحتكارية اليهودية

واتضح بعد انقضاء أعوام قليلة من ثورة أكتوبر        

أن الصهيونية دخلت في ركاب الثـورة كحـصان         

ادة خدمة لمصالح ومآرب الطغمـة الماليـة        طرو

، إذ  والصناعية واليهودية في روسـيا وخارجهـا      

تافريشيـسكيا  امتلك اليهود في مدن روسية مثـل        

، فابركه )٣٨٨ (وبيز صاربيا  ويكتير ينوسالفسكيا

فابركه تصل رساميلها الفعلية    ) ١٦٢٧(و) مصنع(

  .مليار روبل)١٨,٣(إلى 

إلى معلومات أخرى   نشرت هذه المعلومات إضافة     

 فـي أعقـاب تحليـل       مجلة الفجر الصهيونية  في  

موسع لدور اليهود في غرفـة تجـارة وصـناعة          

  . قبل الثورة٦روسيا

ــاعت   ــذا أش ــسيحية  ((وله ــصهيونية  والم ال

بأنها وراء أي ثورة أو زعيم، فـإذا        )) الصهيونية

قرأنا بشكل موضوعي وبعيـداً عـن التحريـف         

الم الـصهيوني فـي     والتزييف فإن الدعاية واإلع   

روسيا لعبا الدور الكبير لمساندة األبواق اإلعالمية       

، ولنر سابقاً، وعبـر تـأريخ       لالحتكارات العالمية 

م إلـى عـام     ١٩٠٥(الثورة في روسيا من عـام       

، وما فعلته القيصرية والحكومة المؤقتـة       )م١٩١٧

                                                 
فوستوكوف، نشاط صهيوني معادي لـشعوب      .  لي -5

  .٣العدد رقم/ ١٩٧٣مسائل التاريخ / مجلة/آسيا 
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 اليهودي، ومـاذا فعـل زعـيم        كيرنسكيلرئيسها  

الثـورة العـصابات    الثورة الذي حارب بـسيف      

الصهيونية والحرس األبيض ماذا تعنـي الدعايـة        

  .الصهيونية

كان  هنالـك تقـارب بـين الحكومـة المؤقتـة            

والصهيونية ألنهما يقفان على أرضية واحدة فـي        

معاداة الثورة االشتراكية التي أراد لها اليهـود أن         

تكون متخلفة عن الركـب الحـضاري العـالمي         

االمبراطوريـة العثمانيـة    وليسهل القضاء عليها ك   

غورغان (تماماً، ووضع الصهاينة في سيبريا مدن       

، ومـدن أخـرى   )ـ ونوفي سبيرسك ـ ومنيسك 

نصب أعينهم انتشار حركتهم في المدن واألرياف       

وتنشيط دور الصهاينة في كل مكـان، حتـى أن          

نوفي (ستالين دفعهم بالقوة إلعالن الحكم الذاتي في        

يا واإلقامـة فيهـا دون      ، في أدغال سيبر   )سبيرسك

مغادرة، وأكد على ضرورة أن يبني اليهـود فـي          

المنطقة المصانع والمعامـل والطرقـات وسـكك        

الحديد فال وطن لهم غير بالدهم األصـلية إال أن          

: عائالت وشخصيات يهوديـة متعـصبة أمثـال       

، )كازلسوف، كيرسانوف، آسترخان، سمولينـسك    (

ولي الديني  عملوا بالعكس ودعوا إلى الجهاد األص     

 كطائفة يهودية ضد البلشفية التي تضطهد اليهود،      

فساد التعاون المطلق ضمن الطائفة اليهودية فـي        

سيبريا وعموم روسيا خوفاً من النظام الـشيوعي        

الجديد، وبلغ عددهم في المدن السيبيرية الكبيـرة        

 ألفاً وكان المؤتمر الـصهيوني األول لعمـوم         ٥٠

 أرسل قادة االتحاد    م١٩٠١روسيا في مينسك عام     

الصهيوني العالمي، رسالة إلى جموع اليهود بأنهم       

دعـا  ) لليهوديـة العالميـة   (يشكلون جزءاً مهمـاً     

إلى تأسيس الحـرس الـصهيوني      ) أوصي شكين (

تحت النجمة اليهودية، رغم أنه كان هنالك الحزب        

االشتراكي العمالي اليهودي ـ الصهيوني الروسي  

 الموافقة على ما جاء في       والذي له هدف من أهدافه    

المؤتمر الصهيوني العالمي في كاتوفيج ببولونيـا       

  .بتهجير يهود العالم إلى فلسطين

حزب الحرس الصهيوني في روسيا     إال أن أعضاء    

ألـف عنـصر    ) ١٢(، إلى   )م١٩٠٠(وصل عام   

معظمهم من سيبيريا وروسيا الجنوبيـة الغربيـة        

  .٧منهم، يناسالف، فيلنو، وغيلييف

في صـحيفة   ) بولدوين(بعد ذلك بسنوات علق     فيما  

سـعت  ) إسرائيل(نيويورك تايمز أنه حينما قامت      

كل أطراف الصهيونية العالمية للضغط واالبتـزاز       

والقتل واالغتياالت ضد من يقف أمام االعتـراف        

حتى وإن كان ستالين نفسه     ) بدولة إسرائيل (بها أي   

 ال  فخبرة المخابرات اإلسرائيلية المؤسـسة حـديثاً      

تسمح إال بأن تصدر التعليمات الفورية إلى مركز        

المخابرات الـصهيوني العـالمي الموجـود فـي         

نيويورك ولندن وروسـيا وبولونيـا إلـى القيـام          

  .٨بالواجب أو بما يلزم

) إسـحاق دويتـشر    (المفكر اليهودي البولوني  أما  

كان من أبرز دعاة العـداء للـصهيونية وكيانهـا          

ي أحد مقاالته عن المنـاخ      االستعماري فقد كتب ف   

بـأن  "م  ١٩٥٤الروحي السائد في ذلك الكيان عام       

ذلك الكيان ورث األساليب العنصرية الحاقدة ولوناً       

جديداً من ألوان العداء للسامية التي يتشدق بالدفاع        

فالصهيونية أينما كانت وكيفما اتجهت هـي       ". عنها

                                                 
  ). ١( المصدر السابق -7
/ دار التقـدم  موسـكو     /جوهر الرجعي الصهيوني   ال -8

  .١٢٢-١٢١ص / ١٩٧٥
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حركة رجعية معادية للتاريخ وللشعوب وللتطـور       

نمية ولإلنسانية وفي البالد الفقيرة ألنها ستظل       وللت

  . ٩عميلة لالستعمار وهي عميلة من نوع خاص

ـ      ) بنيامين دزرائيلي (إذ بماذا نفسر النشاط المميز ل

، كزعيم لحـزب المحـافظين،      )م١٨٨١-م١٨٠٤(

تخلَّـى عـن    ورئيس الوزراء البريطاني كيهودي     

 ، وملهٍم ألنشطة متكاملـة    يهوديته ليعمل كمسيحي  

للحركة المسيحية األوروبية والبرازيلية واألمريكية     

التي تحدث فيها عـن الخـالص       ) روايته(وكتب  

ولكن أي خالص، الذي يدعو إلى إنـشاء الـوطن          

القومي ليهود العالم في فلسطين وتناقلت الروايـة        

التجمعات اليهودية في روسيا وبولونيا وأعجب بها       

ريطانية كل اإلعجاب ورغم اعتراف الموسوعة الب     

إال أنها حـددت سـلفاً      ) بدور دزرائيللي (العظمى  

  !...؟١٠طبيعة الحلم الذي اتجه إليه يهود العالم

الـسفارديم،  (بعد أن حددت بالتفصيل  مـن هـم          

، ورغـم   )واإلشكنازيم، واليهود العرب والشرقيين   

العلمانية ) هرتزل(معارضة أفكار زعيم الصهاينة     

ركـة اليهوديـة    مع الذرائع التوراتية لنـشاط الح     

فإن بريطانيا  خدمت اليهود والـصهاينة       العالمية  

كريـستوفر   عـن طريـق      خدمات خطيرة للغاية  

 صاحب اتفاقية سايكس بيكو في تقسيم بالد        سايكس

  : الشام خدمة للمآرب الصهيونية، لقد أكد هرتـزل       

إن الصهيونية ستشكل جـداراً منيعـاً ألوروبـا          "

ية لهـا بوجـه     بوجه بربرية آسيا وكقاعدة أمام    

  "... همجيتها

                                                 
تـشرين األول   / سليم نعامـة  /  يهود ال إسرائيليون   -9

  .٧٥ص/١٩٧٢
  .١٩٦٥ الموسوعة البريطانية الكبرى عام -10

يتضح من كل ما سبق أن مصلحة األمم المتحـدة          

هي من مصلحة المدنية األوروبيـة واألمريكيـة        

لتأسيس الدولة الصهيونية وأخذ موافقتها عليها عبر       

أقصر الطرق، ومن مصلحة أوروبا وأمريكـا أن        

 وعد بلفور وسايكس بيكو   تعترفا بإسرائيل وتؤيدا    

جسر الذي يبقي كـالً منهمـا       ألن فلسطين هي ال   

موجوداً لألبد في منطقة غنيـة بكـل المقـاييس          

بالنسبة لغيرها، ولكن باسـتخدام كـل األعمـال         

  !..الوحشية والفاشية إن لزم األمر؟

 عـام أن    ٢٠٠وأعلن من لندن قبيل أكثـر مـن         

العاصمة البريطانية ستكون بالنـسبة للـصهيونية       

 ومركـزاً   العالمية وليهـود العـالم األم الحنـون       

النطالقهما لتحقيق أحالمهما عبر البحار الـسبعة       

والقارات العالمية ألن اليهـود مـستواهم المـالي         

والثقافــة واالحتكــاري يفيــد االســتعمار بكــل 

  .١١االتجاهات

ثالثاً ـ كيف تعامل اليهود البلشفيون مع الصهاينة 

  أعداء الثورة 

  ١٢ )فيليكس دزيرجنسكي(

                                                 
النظام العثماني والهجـرة اليهوديـة إلـى        :  انظر -11

من عام  / ١٩٩٣/دار دمشق   / محمد سرحان / فلسطين  

، من الحلم بالهجرة إلى فلسطين إلى       )م١٩٥٢-١٤٥٢(

  . صناعة القنبلة النووية

/ بـاريس / هيرالـد تريبيـون الدوليـة     : انظر أيـضاً  

حول دور هيئة األمم المتحدة المخالفة      / ٣٠/١٠/١٩٦٧

حـول االسـتيطان    / ١١/٩/١٩٦٧دافـار   . لقراراتها

  . اليهودي في القدس
من زعماء الثورة البلشفية : دزيرجنسكي. ف-12

 ثوري صديق وفي للثورة ولقائد ثورة أ كتوبر،  يهودي
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س الثوري العسكري    رئيس المجل  دزيرجنسكيأكد  

في الثورة البلشفية أنه تم اعتقـال أعـضاء فـي           

    ، وتـم   بطرسـبورغ المركز القومي اليهودي فـي      

االستيالء على الوثائق المعدة سلفاً المعادية للثورة       

والهادفة إلى زج منظمة عسكرية كبيرة صـهيونية      

للثورة مرتبطة بمركز مـا     ) منظمة بيتار (معادية  

لمتطوعين لتحرير موسـكو و     يسمى قيادة جيش ا   

كان بعض أعضاء ذلك المركز يـشغلون مراكـز         

قيادية في الجيش األحمر لعموم روسيا وكان لهـم         

دور مهم في المؤسـسات والمـدارس العـسكرية         

  .الروسية أيضاً

) ٤٣٥(وقد دفع لهؤالء مئـات وآالف الـروبالت         

ــل و ــل و) ٤٥٢(روب ــك إال أن ) ٧٣(روب كوبي

ملة الهـاتف االتـصال       طلب من عا    دزيرجنسكي

ــف   ــام الهوات رد ) ٤٣٥٧٣(أو ) ٤٥٢٧٣(بأرق

 فوجد أنها أرقام هواتف معادية      فيكتور إيفانوفيتش 

للثورة إضافة إلى أنها حسابات قـبض الـروبالت        

هي شيفرة باألحرف الصغيرة جداً كلها مرتبطـة        

المتعلقة بتنظـيم   ) شيبكن(و) دينيكين(بمركز قيادة   

 موسكو وبمركز االتحاد    المؤامرات ضد الثورة في   

  .الصهيوني العالمي في روسيا القيصرية

الهدف بات واضـحاً، التحـريض ضـد الثـورة          

وزعاماتها وكانوا يأملون بالسيطرة على موسـكو       

لعدة ساعات بغية إثارة الرعب والفساد في صفوف        

الثورة والجيش األحمر، وقد أعدوا لـذلك العمـل         

غـم أن   باألوامر والنـداءات الخاصـة بهـم ور       

 كان بولونياً إال أنه تمكن من محاربة        دزيرجنسكي

                                                                       
استطاع بفكره وعمله من تطوير القاعدة االقتصادية 

  . واالجتماعية للثورة

الصهيونية وعناصرها ومنظماتها السرية بـشكل      

ة ألنه كـان    رسمح له بتبوء مناصب عالية في الثو      

ماركسياً من الطراز اليعقوبي الذي ال تزحزحه عن 

  .مبادئه أية قوة مهما كانت

) ألمن الثـورة  (لقد كشف رئيس اللجنة االستثنائية      

دداً من الشقق السرية للـصهاينة والفوضـويين        ع

وتمكن مع اللجنة االستثنائية مـن إلقـاء القـبض          

جيلنـي  ( وكان أحد عشر عنصراً في جادة        عليهم،

جادة اليهود في مدينة بطرسبورغ، وألقي      ) شيفسكي

الذي له عـدد مـن      ) جريتشامينوف(القبض على   

الشخــصيات الخفيــة فهــو جريتــشانيك،    

كان قائداً لحمالت التفجير ضـد     وجريتشانيكوف، و 

مراكز الثورة وعند اعتقاله ألقى القنابـل اليدويـة         

والرصاص على أعضاء اللجنة ا الستثنائية، وفي       

أثناء التحقيق معه  ومع أنصاره تبـين  أن لهـم            

وحدات عسكرية فوضوية أخرى معاديـة للثـورة        

موسـكو االسـتثنائية    (اعتزموا تفجير اجتماعات    

ـ  كما فعل ) لجنة  رطالً  ٥٤متفجرة زنتها   (وا سابقاً ب

  .١٣)من المتفجرات

وفي منازل ريفية تم االستيالء على مخازن أسلحة        

ومستودعات متفجرات وديناميت، ورغم ذلك سحق      

أفضل تشكيالت دينيكين ) فاروينج(جيش الثورة في 

الذي كان يحضر نفسه لالنقضاض على موسـكو        

فـي  بإشارة من هؤالء الفوضـويين والـصهاينة        

  .١٤موسكو وبطرسبورغ على السواء

                                                 
دار / ١٩٨٤/  انظر بهذا الصدد دزيرجينسكي-13

  .١٨٢/١٨٣ص /التقدم موسكو 
الحرب العالمية األولى /  عبد الواحد داموك-14

  .٢٣٣/٢٣٤/٢٣٥ص . ١٩٩٩دمشق / والثانية
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 بتوجيهات من قائد الثـورة      دزيرجينسكيلقد سعى   

إلى مكافحة أعداء الثورة من الحـرس األبـيض         

والصهاينة والمخربين الذين كان بحوزتهم رسـائل       

بالروسية والعبرية وكان ليتشكوف دزيرجينـسكي      

دور مهم في تنظيم العمال والفالحين ضمن بولونيا        

رة البلشفية وكان هنالك أيضاً يهـودي       وضمن الثو 

وهـو مـن    ) موسى سولومونوأوريتـسكي  (يدعى  

وعضو اللجنة المركزية لحـزب     المثقفين الحزبيين   

لقد تم العثور . البالشفة الذي حارب الصهاينة بقوة 

 الحزبية النشيطة في ديـر      صديقة أوريتسكي على  

للراهبات مقتولـة ومـشوهة     ) ياكلوفليف(يعقوب  

طعة النظير من قبل الحرس األبـيض       بوحشية منق 

 عـضواً   أيلـين والصهاينة، وكان العامل الخراط     

نشيطاً في هيئة اللجنة االستثنائية نجـح بمقاومـة         

 سـكوجار الصهيوني مع الجنـرال     ) سكافارسكي(

مستخدماً سالحه الفـردي وألقـى القـبض عليـه         

لقد . ووجدت في منزله وثائق هامة معادية للثورة      

على استعداد  وموسى أوريتسكي   دزيرجنسكي  كان  

للموت في سبيل الثورة كما كان غيرهما غيـوراً         

على نجاح االشتراكية، ومن هنا تبرز أهمية الدفاع        

عن االشتراكية وبناء عالم جديد بعيداً عن الغيتـو         

والصهيونية والبوند أصحاب األعمـال اإلرهابيـة       

الفاشية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم          

ليهود في مكانة واحدة على عكس غالتهـم        وضع ا 

، أعـداء الثـورة      كاوتـسكي، وسـكوجار    :أمثال

  . واإلنسانية إبان ثورة أكتوبر وبعدها

رابعاً ـ منظمة بيريا المستشار السياسي لستالين 

/ ، واللجنة الطبية العليا)M.V.P(ووزير الداخلية 

  موسكو

ربت جموع غفيرة من اليهود هروباً، متدفقين نحو ه

الواليات المتحدة بعيـداً عـن الحكـم القيـصري          

الروسي األرثوذكسي وبخاصـة بعـد اكتـشاف         

، المهربة مـن فرنـسا    ) بروتوكوالت الصهيونية (

مليــون يهــودي بــين ) ٢(فهــاجر أكثــر مــن 

، نتيجة ظروف معينـة،  )م١٩١٤م ـ  ١٨٨١(عام

م عملـت المنظمـات الـسرية       ١٩٠٢وفي عـام    

ــ  ــي تعمــل ســراً تحــت ل ــصهيونية الت واء ال

بروتوكوالت حكماء صهيون، وتوجهاتها السرية     (

المطبوعة أساساً في فرنـسا وبريطانيـا       ) الخطيرة

والتي الحقهـا   ) مركز المحفل الماسوني العالمي   (

البوليس السياسي السري القيصري في كل أوروبا       

الشرقية والغربية، فعملت في ذلك التـاريخ علـى         

سـت  الترو(إنشاء جمعية دولية مـساهمة تـسمى        

 أسـرة روتـشيلد  بدعم ) االستعماري ـ اليهودي 

وبريطانيا كحليف احتكاري جديـد لالحتكـارات       

العالمية الناشئة في الواليات المتحـدة، وأوروبـا        

بيروت واالسكندرية وأنقرة   ووسعت نفوذها لتطال    

فكانـت   ،والرياض وبعض دول الخليج كاإلمارات    

 لبريطانيا المساهمة العظمى في بنـاء التروسـت        

االحتكاري اليهودي الذي يعمل شكالً باالستثمارات      

وسراً بقضايا أمنية وعسكرية لصالح الـصهيونية       

  .العالمية

لم يدخل إلى فلسطين عند هجرة اليهود الروس أيام         

القيصر من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكثـر        

ألــف يهـودي بعــد أن تمكــن  ) ٤٦,٠٠٠(مـن  

 ٤٧بنـاء   االستعمار البريطاني األمريكـي مـن       
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البـارون إدمونـد   (مستعمرة جديدة أنـشأها لهـم       

مـن مجمـوع    % ٢وشكلت مـساحتها    ) روتشيلد

مساحة فلسطين، وبعد أن اختمرت أفكار هرتـزل        

جيداً في مذكراته وتحركاته فـي زيـارة مـصر          

وفلسطين وتركيا، حول إمكانية إنشاء المستوطنات      

وتحويلها فيما بعد إلى حجر أساس للدولة اليهودية        

عقـد  في فلسطين بدعم بريطانيا وألماني وأمريكي       

 المؤتمر الصهيوني األول في بال فـي سويـسرا،   

وكانت شركة األراضـي اليهوديـة ـ العثمانيـة     

اصطدمت مع السلطان العثمـاني عبـد الحميـد         

، للحصول على مـا يـسمونه       )م١٩٠٢-م١٩٠٠(

عثمانية السـتعمار فلـسطين     " براءة"أي  " شارتر"

وسورية واألردن وسيناء علـى أن      وجوارها لبنان   

تتم السيطرة على المناطق الـساحلية مـن لـواء          

اسكندرون مروراً ببيروت وصيدا وصور وحيفـا       

، ومن الممكن نقـل سـكان       ويافا حتى رفح وغزة   

الساحل من لواء اسكندرون حتى رفح إلى المناطق        

الداخلية بالقوة واإلرهاب والعنف وإحالل محلهـم       

من روسـيا وأوروبـا وآسـيا       اليهود المهاجرين   

  .١٥الوسطى وأمريكا

التقت مصالح التروسـتات الرأسـمالية اليهوديـة        

العالمية مـع مـصالح االحتكـارات البريطانيـة         

والفرنسية واأللمانية واألمريكية إلى حدود بعيـدة       

من التآزر والتآمر منقطع النظيـر إضـافة إلـى          

الترويج للفتن والفوضى والحروب، ألنـه يمكـن        

رة على الشعوب والدول مـن خـالل تلـك          السيط

 المارشـال بيريـا    لقد حـرض     المعارك الداخلية، 

 ضد السياسة البيروقراطية التي نهجها      ومولوتوف
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وكان بيريا، يرأس البـوليس الـسياسي       ،  ستالين

، بسبب صلة القرابة من جهـة       السري أيام ستالين  

النساء حيث قدم السوفييت خدمات ال تنسى لليهود        

الء على مراكز القوى ضـمن سياسـة        في االستي 

لقد كان بيريـا    . شفافة استغلها اليهود أيما استغالل    

أيام القيصرية من الضباط الـشباب المـشهورين        

سـجون  (بإرهابهم وقمعهم للمناضلين فهـو رمـز      

الذي كان يشرف بعد ثورة أكتوبر علـى        ) لوبيانكا

جميع السجون والمعتقالت السوفييتية بعد انتـصار       

بحنكته " اليهودي"آلت إلى المارشال بيريا     والثورة  

 ومؤامراته السرية وزارة الداخلية أيام سـتالين،      

، خطيرة جـداً    )منظمة يهودية سرية  (وأسس لنفسه   

، وأردفهـا   )M.V.P(كانت تعرف باسمها السري     

ـ       اللجنـة  "بجهاز طبي سري خطير ومنظم أسماه ب

وهدفها القـضاء علـى القيـادات       ،  "الطبية العليا 

وتعقب الكتـاب والـصحفيين     ،  فييتية الحرة السو

، وحينما أشيع عـن     والحزبيين والروس الشرفاء  

بعض األطباء القتلة المأجورين أوقفهـم الحـزب        

للتحقيق معهم بجرائمهم بتهمة التآمر ضد االتحـاد        

إال أن المحاكم برأتهم    السوفييتي وستالين شخصياً،    

من جـرائمهم باسـتخدام الرشـاوى والـضغط         

بـدور   ( بيريا نفسه ممـا زاد الـشكوك       بمساعدة

داخل المكتـب الـسياسي للحـزب، إال أن         ) بيريا

كانت تالحـق هـؤالء     ) لوديا تيماشوك (الدكتورة  

األطباء سراً لتعرفهم باألسماء، وكان لهـا الـدور         

األساسي في كشفهم ووضع ملفهم أمـام أعـضاء         

المكتب السياسي، إال أن وسام لينـين والـسوفييت         

 قـد   األعلى الذي حصلت عليه من ستالين شخصياً      

سحب منها ألسباب غامضة، وكانت قيادة الشرطة       

السياسية السرية الروسية على خالف حـاد مـع         
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، كيـف ال، وهـي      المارشال بيريا وزير الداخلية   

تالحق الصهاينة في كـل مكـان وشـبكاتها وزاد          

، دون أن يعـرف     )بيريا الصهيوني (شكوكها بدور   

 وبعد تدخل بيريـا بقـضية       ،أعضاؤها أو عددهم  

يق مع األطباء أفرج عـن شـبكة  األطبـاء           التحق

ومعظمهم من اليهود الروس والذين تم كشفهم فيما        

جماعـة  (مع منشورات   ) خروتشوف(بعد على يد    

وبعد إطالق سراحهم ثـارت     ١٦ )البوكر الصهيوني 

دور (اللجان الحزبية والنقابيـة وطالبـت بفـضح         

بما فيها جماعة البوكر    ) المنظمات السرية اليهودية  

دية وثار الشعب الروسي وقـدم احتجاجـات        اليهو

ـ  على طبيعة النشاطات   " المكتب السياسي "واسعة ل

وفـي   ،الخطيرة لتلك الجماعة وجماعات غيرهـا     

م، أبلغ المجلس السوفييتي األعلى     ١٩٤٥/تموز/١٠

وقف ورءاها وزيـر  ) فضيحة خطيرة (لشعب عن   ا

الداخلية المارشال اليهودي بيريا وبمساندته شخصياً      

صابته في وزارة الداخلية ونجحت الـشرطة       مع ع 

السياسية السرية التابعة للحزب ووزارة الداخليـة       

بإماطة اللثام عن النشاطات المجرمة واإلرهابيـة       

التي قـام   )  القفازات الطبية والحريرية  (ألصحاب  

لـصالح الحركـة    ) الفريني بيريـا  (بها المارشال   

ـ        ي الصهيونية العالمية واالحتكـارات اليهوديـة ف

 وبعد كشف أسـراره     ،  بريطانيا والواليات المتحدة  

واتصاالته السرية الخطيرة والتـي كـشفت بعـد         

إطالق سراح بعض األطباء على إثر التحقيق معهم        

المارشـال  قرر مجلس السوفييت األعلى محاكمة      
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/ الصهيوني في تخريب العالقات الروسية ـ العربيـة  

  . المؤلف

 وإعفاءه من مناصبه بعـد أن       بيريا وزير الداخلية  

  : كان مسؤوالً عن

 التابعـة لـوزارة    ـ رئيس الـشرطة الـسرية   ١

  .الداخلية

  . ـ نائب رئيس مجلس الوزراء٢

 ـ وزير الداخلية الذي فـرض نظامـاً قمعيـاً     ٣

وإرهابياً ظاهره سوفييتي ولكن جـوهره الحقيقـي        

لتشويه صورة السوفييت ونظامهم أمـام      ) يهودي(

 . العالم

 ـ إقالة وزير داخلية جمهورية جورجيا باعتباره  ٤

  .  للمارشال بيرياالصديق األوحد والحميم

عود للمارشال بيريا مجموعة جـرائم مكتـشفة        تو

وغير مكتشفة عمل فيها على تطوير وضع اليهود        

داخل األجهزة اإلداريـة والحزبيـة والعـسكرية        

واألمنية ومالحقة الشرفاء الروس واألحرار ونفيهم      

الـذي اسـتفاد مـن      ) ستالين(واعتقالهم تحت اسم    

 أي ضابط أو مـسؤول      ، وأن أساليبه البيروقراطية 

في الحزب أو المكتب السياسي نزيه كانت تـشن         

ضده حمالت بوليسية ودعائية  وأخالقية لتحطيمه       

حتى تمكن بيريا وعصابته من دس السم في شراب         

أطبـاء  ) ٩(ستالين نفسه فبعد أن شكلت لجنة من        

لتشريح جثة ستالين تبين لديهم في التقريـر الـذي        

لى أنه توفي بسبب مادة     رفع لمجلس السوفييت األع   

ومات مقتوالً حيث كان بيريا الـشخص       ،  من السم 

 وحتى إذا مـا     ،الوحيد الذي الزمه قبيل وفاته بأيام     

وصل خبر التقرير لبيريا عمد مع شـرطته فـي          

وزارة الداخلية والمنظمات الصهيونية السرية إلى      

إخفاء األسرار وإلى قتل األطباء التـسعة ضـمن         

 وبشكل منفرد في ظـروف      مسلسل إرهابي منظم  
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غامضة ومن هـؤالء األطبـاء، أطبـاء أجانـب          

  .١٧أيضاً

الخطر من ذلك أن مالحقـة المنظمـات الـسرية          

 بريجينيـف الصهيونية واليهودية توقف في عهـد       

ألسباب غامـضة ويعتقـد سـببها بعـض أبنـاء        

المسؤولين الذين عملوا بالتجارة مع دول أوروبيـة        

ة خياليـة   وكان لهـم حـسابات  مـصرفي       معينة  

وفـي  . بعلم آبائهم أو بدون علمهم    يستفيدون منها   

بداية السبعينات حتى نهايتها كانت المنظمات تلـك        

تتسلل إلى الجامعات والمعاهد المتخصصة وتقـوم       

 بقتل أو شنق العديد من طليعة الشباب الثـوريين        

المعروفين في أوطانهم والذين ينتمون إلى منظمات       

ادات الفلسطينية الشابة   حتى أن بعض القي    ،يسارية

قتلت في ساحات عامة خطفاً أو رمياً بالرصـاص         

وهم ينجزون دورات عسكرية وأمنية فهل كانـت        

تلك المنظمات اليهودية قادرة على معرفـة كـل         

  .شيء عن هؤالء الشباب ببساطة

لقد عملت الصهيونية العالمية، واليهودية األصولية      

) شكل سري ب(المتعصبة، ضمن االتحاد السوفييتي     

وعلى أساس تحريك الثورة المضادة المدعومة من       

االحتكارات العالمية وباألخص من شـركة أسـرة        

روتشيلد وأسرة الزار وأسرة فـارحي، وقمحـي        

وقارح وروسو وإبـراهيم زاده وجـاك كـوهين         

، من تركيا ومن جورجيـا ومـن دول         ١٨وأصالن
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ر بأفكار معادية للعرب، وبخاصة بالموافقة علـى قـرا        

  ...التقسيم؟
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اسماعيل، دور الصهيونية في خلق تيـارات إسـالمية         

أو ما يشيعه الـبعض أن      ) البهائية(معادية لإلسالم مثل    

خارج االتحاد السوفييتي ومن داخله وتشجيع ثورة       

ك مالكي العقارات واألراضي إلى الحـرس       الكوال

األبيض المتعاون مع المنظمات الـصهيونية فـي        

محاربة ثورة أكتوبر والقضاء عليها منذ بـداياتها        

وقد أقنعت تلك المنظمات المتنفـذة فـي أجهـزة          

م، ١٩٤٨الحزب الحاكم في موسكو قبيل وبعد عام        

بعض المستوطنات في فلـسطين     " بيريا"بأن يزور   

م، سراً فأثنى على بنـاء الكيبوتـسات        ١٩٥٢عام  

والموشاف على الطريقة االشـتراكية المعروفـة       

وكانت الدعوة له مـن     ) السوفخوز والكولخوز (بـ

بن غوريون  شخصياً كاشتراكي  صهيوني، لكـن         

أكد زعيم ثورة أكتوبر بأن منشورات المنظمـات        

اليهودية وأنشطتها ظلت واسعة بعد ثورة أكتـوبر        

المنشورات التـي تحمـل النجمـة       وأوضحت تلك   

الصهيونية السوداء كم هي معادية فعـالً للـسامية         

وللشعوب األخرى بمضمونها الرجعي والعنصري     

وفضح خرافة الشعب اليهودي الواحـد، وفـضح        

أيضاً تاجر الشاي اليهودي في روسيا الذي استغل        

أبشع استغالل  وبقذارة عماله اليهود الروس والتتر        

ر الدعاية الصهيونية وتنظيم هجـرة      واألذريين لنش 

المليونير اليهـودي   ) Zax(اليهود لفلسطين وكان    

يستغل العامالت اليهوديـات بـالجنس والـدعارة        

  .والمال لنشر الدعاية الصهيونية

 وتحدث زعيم ثورة أكتوبر أن صفوف اليهود في        

خالل الثورة وبعدها لم تضم إال البارونات والنبالء        

 
الصهيونية عملت وكافحـت لتحتـل فلـسطين فهـي          

تستحقها، بينما كان الشعب الفلـسطيني ال يعمـل وال          

 هذا ما تحدث عنه الشيخ البـوطي        يكافح للحفاظ عليها  

من على محطة فضائية عربية في أواخر شهر نيـسان          

  .م٢٠٠١
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تمع القيصري الروسـي مقابـل   واألغنياء من المج 

آالف الفقراء منهم الذين استغلوهم أبشع استغالل،       

سـكك  ) ملـك (وضمت قائمة البارونات والكوالك     

الحديد الذين وصـلت سـمعته كمرابـي جـشع          

واحتكاري كبير إلى مسامع االحتكارات األوروبية      

واألمريكية بل كان شريكاً لهم في المؤامرة علـى         

الـذي ال   ) بولياكوف(الثري  الثورة وهو اليهودي    

تقدر أمالكه بثمن داخل روسيا وبريطانيا وأمريكا،       

إضافة إلى صاحب مصانع الـسكر فـي روسـيا          

إضــافة إلــى أصــحاب ) برودســكي(وأوروبـا  

البونـد  (الفابيركات الضخمة لـصناعة الـدخان       

وقد استطاع هؤالء شـراء     ) المارلبورو(و) ستريت

اخل الثورة مـن   ثوار كان لهم سمعتهم الطيبة في د      

يهودي والـده ثـري ويملـك        (تروتسكي: أمثال

وسفردلوف، وأوريتسكي،  ) العقارات ودور السينما  

ــشوبايص،   ــشكا، وت ــكي، وزمليات وفولودارس

، ومنهم أيضاً من كان يعمل في صحيفة        وليتيفنون

  . البرافدا الحزبية

وبعد مجموعة تحقيقات أكدت أجهزة الثورة بـأن        

ظماتها السرية الممتدة إلـى     الحركة الصهيونية ومن  

بريطانيا حاولوا شراء هؤالء وحّرفت اهتمامـاتهم       

لصالح الحركة اليهودية العالميـة باللعـب علـى         

خلفيتهم الدينية، كما حصل فيما بعد مع المارشـال         

 صديق هرتزل بأنه    ماكس نوردا بيريا وأكد سابقاً    

يأسف كل األسف النضمام اليهود في روسيا للعمل        

 سوفييتي ورفضهم الهجرة إلى فلسطين      في مجتمع 

ضمن الحملة التي قادتها الوكالة اليهودية العالميـة        

ولعـب   ،واالحتكارات اليهودية في أوروبا وأمريكا    

األثرياء واألغنياء اليهود الدور الكبيـر للقـضاء        

على ثورة العمال والفالحين والفقراء في روسـيا        

عبر م، وزرعوا في أذهان الناس      ١٩١٧بعد ثورة   

الصحف واإلذاعات األكاذيـب واألضـاليل عـن        

أهداف الثورة التي عملت على دمج اليهـود فـي          

مجتمعاتهم لبناء بالدهـم ولـيس الحـتالل بـالد          

  .الشعوب األخرى

ولعبت تلك الـصحف واإلذاعـات بعيـد الحـرب          

العالمية الثانية دوراً خطيراً في تـشويه سـمعة         

اً سياسياً  ستالين الذي أسس للنظام االشتراكي قطب     

ليتحـدى  ) حلف وارسـو  (وعسكرياً بالقوة سمي    

، ولم تتحدث مطلقاً عـن      الغرب وأسلحته ونظامه  

المجرم بيريا وعصابته ودورهما في قتل األبرياء       

من الضباط واألطباء والحزبيين، ونـشرت تلـك        

المنظمات السرية اليهودية في ألمانيـا وأوروبـا         

قتل أكثر من   ، بعد م  )المحرقة اليهودية (أكاذيب عن   

 مليون  مواطن وعسكري من مختلف الشعوب        ٤٠

األوروبية في الحرب العالمية الثانية من أوروبـا        

كلها، فإذا نظرنا إلى المسبب الحقيقـي والمـشجع         

سنجد أن بيريا ومنظمتـه وشـركة       لتلك الحرب   

هآفارا اليهودية األلمانية قد لعبوا الـدور الكبيـر         

ة واألوروبية ألنهم   لالنتقام من الشعوب السوفييتي   

 ولعـل توزيـع     ،وقفوا ضد اليهـود وأخطـاءهم     

بروتوكوالت حكماء صهيون بكميات هائلة وصلت      

 ماليين نسخة في روسيا وأوروبـا       ٩إلى أكثر من    

وكانت السبب األهم في إثارة الحروب والفوضـى        

إذا لم يثبت العلم وال الحقائق وال الشهود العيان وال 

) غرف الغاز (و) هوديةمحرقة ي (غيرهم عن وجود    

بل إن اليهودية العالمية خرجت بهـذه المـسرحية         

المؤثرة من األكاذيب للتغطية على دورها الخطير       

في إثارة الحرب العالمية األولى والثانية وللتغطية       

على ما اقترفته من أعمال بحق اليهـود أنفـسهم          
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وبحق الشعوب األخرى من خالل اللعبة المزدوجة       

 ـ  ١١(ولعـل الفـرع    ،ا وهنـاك التي لعبوها هن

للجستابو والرايخ النازي يؤكد بأن هتلـر       ) ١١٢

كان بصدد تأييد الـصهيونية العالميـة فيمـا إذا          

بصفة صهيونية في   ) الرايخ(انتصر كي يبني لها     

القدس، وهكذا ما أكد عليه الكاتب األمريكي هايد        

  .رايبر

غولـدامائير مـع    ) جولدي ميرسـون  (لقد التقت   

ن ضباط الجستابو األلمان واليهود فـي       مندوبين م 

 ـ  ١١(فرع الجستابو برلين ومدن أخـرى فـرع   

ومع الصحفي الفرنـسي مارسـيل بيكـار        ) ١١٢

  :مؤكدة على

إن هدف الصهيونية الحصول على ما تريده مـن         "

خالل تشجيع دورها في الحرب العالمية الثانيـة،        

وأنها ستقف ال محال مع المنتصر أكان هتلـر أو          

  !...؟.".تشرشل

ونحن ال ننسى بأن هدف هتلـر األساسـي كـان           

القضاء على االتحاد الـسوفييتي واسـتفاد بـشكل         

غريب من التقارير الخاصة التي كانت ترسل لـه         

عبر الضباط اليهود والمارشال بيريا بهدف إنهاك       

االتحاد السوفييتي وإزاحته مـن الوجـود إلقامـة         

لعظمى بعد االحتكارات األلمانية ـ أو البريطانية ا 

االستيالء على نفط بحر قـزوين وعلـى البحـر          

  . األسود وتركيا والشرق األوسط

لقد أغرت المنظمات الصهيونية السرية العاملة في       

وقاداها إلى  )  ١٥(بولونيا بالهروب بطائرتين ميغ     

ــين   ــاون ب ــة بالتع ــارات الدانمركي ــد المط أح

ــتخبارات   ( ــة ـ واالس ــتخبارات األمريكي االس

وكالـة المعلومـات اليهوديـة      (، ومع   )ةالدانمركي

ومركزها واشنطن، للحصول على جائزة     ) الدولية

  :غريبة فعالً وهي

ـ عند وصولهما إلى المطار الدانمركي سيحصل       

 ألف دوالر أمريكي في     ١٠٠كل منهما على مبلغ     

  .  ذلك الوقت

ـ إنه يستطيع كل منهما معاشرة الممثلة األمريكية        

اما معها في أي وقت، ومـن       وين) كاتلين(الحسناء  

المعروف أن كاتلين كانت حسناء السينما األمريكية       

  . في هوليود

كيف يمكننا تصور أالعيب األجهزة الغربية فـي        

تحقيق أحالم هؤالء عن طريق استخدام الممـثالت        

الحسناوات في هوليود كإثارة النزعـة الغرائزيـة        

الجنسية حيث يسيطر اللـوبي الـصهيوني علـى         

  . ت األمريكيات خدمة لمآرب سياسيةالممثال

لم تكن بشكل عام سياسة الدول الكبـرى نزيهـة          

بسبب وجـود الـضغط واالبتـزاز اليهـودي ـ      

الصهيوني في روسيا وبيليروسيا فقد أيد السوفييت       

بقـرار التقـسيم    " دولة إسرائيل "بشكل مؤسف قيام    

م، وهذا يمثل حافزاً غريباً ١٩٤٨م ـ  ١٩٤٧عام 

نية الروسية ضمن سياسة لعبة  األمم،       فعالً للصهيو 

حيث أيدوا جمع شمل العائالت اليهودية في وطـن        

قومي لليهود على حساب الشعب العربي الفلسطيني       

) بيريـا (ومن هنا بالذات ندرك مقدار الخلل ودور        

في دفع ستالين إلى الشك والريبـة حينمـا قـال           

  ": ١"له

ما رأيك بالـصهيونية هـل تـستطيع الوقـوف          "

  !..؟"ههابوج

  !... ال ندري؟: فماذا كان جواب ستالين
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)٢(  

  بروتوكوالت حكماء صهيون

 االطالع على أن بروتوكوالت     ايعزو البعض قليلو  

حكماء صـهيون وضـعتها أجهـزة المخـابرات         

وجد بكل األحوال مـصادر فعليـة       تالقيصرية وال   

تؤكد ما رمى إليه هؤالء وبخاصـة أن الـشرطة          

ر بالذات الحقت الصهيونية    السياسية السرية للقيص  

م عادت الصهيونية   ١٩٠٢ وبداية عام    ،ومنظماتها

وأرسل القيصر مجموعة سرية إلى كل من لنـدن         

وباريس لمعرفة أين يطبع الكتاب السري لليهـود        

الذي تتناوله المنظمات اليهودية السرية وباألخص       

م ـ  ١٨٩٧(االتحاد الصهيوني الروسي العـالمي  

در الروسـية تـذكر هـذه        والمصا ،  ١٩ )م١٩٠٢

األحداث مؤكدة بأن البروتوكوالت حررت وطبعت      

على يد شـركة  ) بريطانية ـ وفرنسية (في مطابع 

التي كان لها الدور األهم في       ،أسرة روتشيلد نفسها  

نشر الفكر اليهودي بطابعه الماسوني على اعتبـار        

أن أسرة روتشيلد وشافتسبري وغيرهمـا كرسـوا        

الفكـر اليهـودي بطابعـه      الدور األهم في نـشر      

على اعتبار أن أسرة روتشيلد كرست      و ،العنصري

مصالحها مع االمبراطورية البريطانيـة التـي ال        

، ووجدت في تلك البروتوكوالت تغيب عنها الشمس

لحكماء يهود بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، وأمريكا      

باعتبارها النظام األساسي لعمل الشبكات     الشمالية  

لمية قبيـل المـؤتمر الـصهيوني       الماسونية العا 

 الذي تزعمه هرتزل وجاء رداً على       ،العالمي األول 

                                                 
م اليهود ١٩٦٥ الموسوعة البريطانية الكبرى -19

سالفه حجاوي / السوفييت دراسة في الواقع االجتماعي 

  . م١٩٨٠جامعة بغداد / ـ مركز الدراسات الفلسطينية

لكارل ماركس الذي خاطب فيـه      " البيان الشيوعي "

، "يا عمال العـالم اتحـدوا     "الطبقة العاملة العالمية    

بينما طالـب حـزب البونـد اليهـودي القـومي           

  : البرجوازي الطبقة العاملة اليهودية حصراً

كـارل   شتان بين نـداء      ،))عالم اتحدوا يا عمال ال  ((

 الذي اعتمد الرؤيـة الماديـة التاريخيـة         ماركس

وبين الرؤيـة   للتطور البشري وفلسفته االشتراكية     

التوراتية للمحافل الماسونية وعصاباتها الـسرية      

  .٢٠في روسيا وبريطانيا وفرنسا

نتساءل لماذا تأخذ بريطانيا على عاتقهـا أساسـاً         

وحلها حالً استعمارياً اسـتيطانياً     المسألة اليهودية   

وارتكزت ـ بكل مرتكزاتها ـ على أنشطة قام بها   

م ١٨٣٨ أيلـول    ١٩القنصل األمريكي في القدس     

وإلرساء النفوذ البريطاني السياسي والـديني فـي        

القدس وفلسطين وبالد الشام وبالتالي التعاون الذي       

حصل أساساً بين القنصل البريطـاني والقنـصل        

، وكيفية بناء أول مستوطنة     م١٨٤٠ي عام   األمريك

إال أن القيـصر     ٢١م١٨٥٠يهودية في القدس عام     

الروسي حارب اليهود وطردهم من روسيا نتيجـة        

لمؤامراتهم وفتنهم وانكشاف المنشورات الـسرية      

الممهورة بالنجمـة الـصهيونية وانزعاجـه مـن         

ماذا نفـسر   ب وإال   ،)بروتوكوالت حكماء صهيون  (

لتفجير ، إلى لندن وباريس  "عة سرية لمجمو"إرساله  

 بمـا   المطابع التي تطبع تلك المنشورات الـسرية      

 والخالفات التي حصلت فـي      "البروتوكوالت"فيها  

مصر بين القنصل الروسي ـ  والبريطاني حـول   

) ١١,٢٢٧( واسـتقبال حـوالي      احتفاالت كيـواله  
                                                 

  . نفس المصدر السابق-20
الصدد صحيفة تشرين مقابلة هامة جداً  انظر بهذا -21

  .١٣م، ص ٩/١٢/٢٠٠٠جوزيف حجار . وتعريب د
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الـسلطان  يهودي طردوا من فلسطين مـن قبـل         

اسـترجاعهم لروسـيا     وطلب الـروس     العثماني

لوضعهم في أدغال روسيا كما فعلـوا بـاآلخرين،     

لكن ال ننفي في الوقت نفسه التعاون الذي حصل         

لفترة ما بين كبار أغنيـاء اليهـود مـع النظـام            

القيصري وباألخص ملك سكك الحديد في روسـيا        

ــودي    ــاردير اليه ــا الملي ــا وأوروب وبريطاني

ار أو مع كاسـل مستـش     ) ZAX(أو  ) بولياكوف(

 لـذلك   ،الملك إدوارد السابع ودور يعقوب شـيف      

بريطانيا هـي األسـاس فـي التخطـيط         اعتبرت  

وكـان  ) م١٨٠٧ (المتكامل لبعث قـضية اليهـود     

قد ) م١٧٨٤( من مواليد    السير موسى مونتيفيوري  

نجح نشاطه التجاري العالمي إلى جانب شـركات        

 وصاهر عميد أسرتهم المؤلفة مـن        أسرة روتشيلد 

وماذا تعني هذه العائلة أساساً فـي       كبار،  السبعة ال 

، وانتقــل ليــصبح مؤســساً ألوائــل الماســونية

المستوطنات في فلسطين بـدعم أسـرة روتـشيلد         

م ـ  ١٨٣٧ (اللورد اشيليأنفسهم إضافة إلى دور 

،  وعمل كبروتستنتي لالهتمام بمـصير        )م١٨٣٨

أورشليم وإلقامة مطرانية توحد جميع اإلرسـاليات       

تكون رمزاً لها بعد أن ضم إلى صفوفه        التبشيرية و 

 من اليهود المرتدين للـدين المـسيحي       ٢٢النصارى

اللـورد  وعمل رسمياً على تهجير اليهود، ولعـب        

 برسائله التاريخية من مـصر واألراضـي        ليندس

المقدسة الدور الداعم واألسـاس للـورد اشـيلي،         

ووضع جهده لكي يكون رسوالً أو مبعوثاً للكنيسة        

                                                 
اليهود المرتدين الذين دخلوا المسيحية :  النصارى-22

في بريطانيا وأوروبا ألهداف سياسية خدمة للحركة 

  تحول اليهود إلى ٣١/١٢/٢٠٠١السفير / الصهيونية 

  . تصريح يوسف ليبيد/ األديان األخرى

 في القدس بهدف جوهري  الدفاع عـن         اإلنكليزية

اليهود والتخطـيط الحـتالل فلـسطين مـستقبالً،        

وبالمقابل ماذا فعلت الكنيسة األرثوذكسية الروسية      

لنجد أن الصراع كان شديداً بينها وبـين الكنيـسة          

فرضـت  اإلنكليزية إضافة إلى المنافسات بينهمـا،       

الدول الكبرى بريطانيا وفرنسا وأمريكـا نفوذهـا        

سياسي واالقتصادي وما يتعلق بأمور  التجـارة        ال

واإلدارة والمال على المنطقة مقابل فرض الكنيسة       

، رغم أن الكنائس الفرنـسية      البروتستانتية أساساً 

تنافـستا  ) األرثوذكـسية (والروسـية   ) الكاثوليكية(

بالمكايد والفتن والمؤامرات لالستئثار بـالطوائف      

  .المسيحية

 آذار  ١٤ريطاني يونغ في    ومارس نائب القنصل الب   

م دور المضلل والمتحايل على الكنيـستين       ١٨٣٩

الفرنسية والروسية بأسلوبه الصهيوني الواضـح،      

اليهود الذين وهبهم اهللا هذه البالد هي فـي         : "قائالً

  !... ؟"األصل ملكاً لهم

مع تجاهل كامـل لوجـود الـسكان الفلـسطينيين          

 فيهـا  والعرب المسلمين والمسيحيين على الـسواء   

بهدف فرض النفوذ البريطاني عبر اليهود والكنيسة       

  .٢٣المسيحية ـ اليهودية

الشك أن المطّلع على تفاصيل بروتوكوالت حكماء       

صهيون سيجد بال أدنى شك الصبغة البريطانية ـ  

ك الفتنة والمؤامرة   ت أليس أدل على     الفرنسية فيها، 

الشاهد عليهما وعلى وجود األيدي الخفية خلفهمـا        

ماركس سايكس وجـورج    عهما للقيام باتفاق بين     دف

م، إضافة إلـى التمهيـد   ١٠/٥/١٩١٦ ـ في  بيكو

إلى حيز الوجود في ) وعد بلفور ـ كامبو (إلخراج 
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ألزم بريطانيا ببناء الـوطن     م الذي   ٢/١١/١٩١٧

، ولم يصدر ذلك الوعد عـن       القومي ليهود العالم  

القيصر الروسي الذي أطاحت به ثـورة أكتـوبر         

 دوره في المؤامرات االستعمارية فيما بعد       وكشفت

التابعـة لـه    " عصابة البوكر "ودور بيريا ومنظمة    

في التآمر على    ٢٤"لوبيانكا"والمسؤولة عن سجون    

القيصر الروسي وعلى الثـورة البلـشفية معـاً،         

  .لصالح الحركة الصهيونية العالمية

 حينما اكتشف دور بيريا     خروتشوفويذكر هنا أن    

خبارات البريطانيــة والمنظمــات كعميــل لالســت

الصهيونية واالحتكارات اليهوديـة  والتروسـت       

أدرك المكتب الـسياسي     ،العالمي ألسرة روتشيلد  

للحزب الشيوعي في موسـكو حينهـا أن بيريـا          

وبريطانيا والواليات المتحدة وراء مقتل جوزيـف       

ستالين مسموماً بشراب بتشريح جثته بعد عودتـه        

 الدكتورة لوديـا تيماشـوك      من مؤتمر يالطا ودور   

  ..٢٥"عصابة األطباء"بكشف 

بهذا السياق البد من إعادة دراسة الدور الخطيـر         

" االتحاد الصهيوني الروسـي العـالمي     "الذي لعبه   

الذي تأسس في سيبيريا  أواخر القرن التاسع عشر         

ودوره في االتصاالت السرية مع دول أوروبة مثل        

 في الدول العربية    بريطانيا وفرنسا وأيضاً مع يهود    

ماذا نفسر عملياً وجود يهود     ب وإال   ،في االسكندرية 

أصـولهم  )) غورغان ونوفي سبيرسك  ((في مدينة   

 إنهـا   من االسكندرية أو من بعض المدن العربية،      

دعوة لتقدير طبيعة التغلغل اليهـودي الـسياسي        

 الـذين   واالقتصادي والمالي وباألخص التجـاري    
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  .١٩٨٣بيروت ـ دار الجليل 
  .  الصهيونية في روسيا القيصرية مصدر سابق-25

ـ       ستهان بهـا، مـع     تربطهم مصالح عديـدة ال ي

والبد من مالحظة الطبـائع     .. االحتكارات العالمية 

فرنـسا  (الفاسدة في الخطط الخفية الموقعـة بـين        

والمتفق  عليها مع الحركة الـصهيونية       ) وبريطانيا

األفعـى  ((لكي يتحقق شعارهم المؤسـس علـى        

التي اكتشفت في منـشوراتهم الـسرية       )) الرمزية

لتوراتي وتقف ضـد    ألنها تغذّي الحلم الصهيوني ا    

المصالح الشفافة للقوميات والشعوب وتظهر كـم        

هي معادية للسامية واألمم بادعائها بأنهـا تـدعو         

لخالص شعب هو غير كل الشعوب واألمم برؤيـا        

لقد تم الكشف عن أخطر كتاب       ،عنصرية متطرفة 

م، مـن   ١٩٥١يهودي ألول مرة في المنطقة عام       

م التأكد من أن  وتمحمد خليفة التونسيقبل الباحث 

هي مـن أخطـر     " بروتوكوالت حكماء صهيون  "

الكتب المعادية للعرب واإلسالم والبـشرية ولكـل        

الشعوب  والدول التي تسعى إلى السالم واألمن في         

  .دائرة السالم العادل والمشرف

بات من المعروف أن حكماء صـهيون ينحـصر         

دورهم باللوردات اليهودية في بريطانيا وفرنـسا       

، وهـم أساسـاً اللـوردات        ودول أخرى  وروسيا

 فـي   أغنياء اليهود المذكورة أسماؤهم إضافة إلى     

) بعث اليهـود  (أوروبا الذين انحصرت مهمتهم في      

وبكـل  من المذابح التي تعرضوا لها في أوروبـا،         

بساطة إن هؤالء الحكماء تندرج أسماؤهم بأسرة       

روتشيلد واللورد شافتـسبري واللـورد أشـيلي        

 zaxالسير موسى مونتيفيري و   وس  واللورد ليند 

الرأسمالي اليهودي الروسـي ويعقـوب شـيف        

وبولياكوف، أي باختصار إنهم حكمـاء اليهـود        

  !..أصحاب الشركات العالمية الضخمة؟
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)٣(  

  جابوتنسكي من ريغا إلى القدس

م وفـي  ١٩٢١ ـ تشرين الثـاني عـام    ٢بتاريخ 

 قـام اليهـود فـي       لوعد بلفـور  الذكرى السنوية   

درية والخليل والقـدس، بارتـداء البـرانس     االسكن

وحملـوا الـسالح    اليهودية المخططة والقبعـات،     

لتهديد العرب ومنعهم من الدخول إلـى القـدس         

 بأسـلوب همجـي معـاد لإلسـالم         للصالة فيها 

والمسلمين في المدينة المقدسة، هذا من جانب ومن        

م ١٩٢٤عـام   رجال الهاغانـاه    جانب آخر الحق    

الدكتور يعقوب  " الحريديم"لديني من   القائد اليهودي ا  

بسبب أنه كان صـديقاً      وأعدموه أمام المارة     دهان

 وبسبب  حميماً لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني     

مــن مواقفــه المعاديــة للمنظمــات الــصهيونية 

  .وأساليبها الفاشية) العلمانية(

) بيتـار ( مؤسس حركته الفاشية     جابوتنسكيوعمل  

علـى  ) ريغا(يا البيضاء   الروسية القادمة من روس   

بحر المانش بإقامة نظام حديدي عسكري في حزبه        

بناطيـل كوبـوي    (وفرض عليهم اللباس الموحـد      

وأخـذ   ،)قمصان بنية  +قصيرة أو خاكي قصيرة     

، فيما بعد   هتلر هذا التقليد للحزب النازي الحديدي     

لكل أنواع التدريبات العـسكرية     ) بيتار(أخضعت  

ليهود إلى فلسطين والصالة    والقتال، ودعت لهجرة ا   

في القدس واحتاللها وساندت الحـرس االبـيض        

م ـ  ١٩١٧(وتروتسكي بثورة مضادة في روسـيا  

، ودعا إلى تشكيل جيش يهودي  مـنظم،         )م١٩٢٣

م هاجر رجال بيتار بمساعدة     ١٩٢٩/آب/١٥وفي  

بريطانيا إلـى القـدس وهـم يحملـون األعـالم           

األمـل  أغنيـة   ) هاتيكفـا : (الصهيونية ويهتفـون  

وشنوا أعماالً إرهابية وحـشية ضـد       الصهيونية  

 لدب الخوف والرعب في     ،القدس و الخليل   سكان

صفوف الشعب الفلسطيني األعزل وارتكبوا سلسلة      

  يافا وحيفا وصفد وطبريا وبيرطوفيـة      مجازر في 

 قال  أيلياهو غولومب إال أن رئيس منظمة الهاغاناه      

  :كيوقتها محتجاً على أعمال جماعة جابوتنس

لن نسمح ألصحاب بيتار ومجموعاتهم وعقليـتهم       "

العسكرية الفاشية أن تتسرب إلى المدارس اليهودية       

  .٢٦"ألنها وصمة عار على اليهود جميعاً

 من رجـال الهاغانـاه خـالف        اسحاق ساديه لكن  

 وأكد أن   مجموعات بيتار  فانضم إلى    ايلياهوأوامر  

 مـن   هدف الصهيونية هو قتل العرب وتهجيرهم     

طين على هذا األساس وعمل االتحاد الزراعي       فلس

على طرد العرب من أجـل      ) اليشوف(الصهيوني  

غزو أسواقهم وأراضيهم ضـمن سياسـة تهويـد         

األراضي والعمل العبري مع تضارب آراء زعماء        

  .الصهاينة واليهود بموقفهم من العرب

  اللوبي الصهيوني ومحاوالت تخريب

  العالقات الروسية ـ العربية
ا نتطرق إلى أهمية روسيا االتحادية في لعب        حينم

دور مهم في عملية السالم كراع حيادي منذ مؤتمر         

مدريد، توجب إعادة النظر إلى ذلك الـدور مـن          

خالل ما لعبته تاريخياً في المنطقـة، فـي دعـم           

السياسة العربية تجاه معضالت الحل السلمي وآفاقه    

ارئيـل  المسدودة مع مجيء حكومـة اإلرهـابي        

رغم أن اللوبي الصهيوني فـي روسـيا        ،  رونشا

 يلعب دوراً مشابهاً لدور اللوبي الـصهيوني فـي        

                                                 
المجازر الصهيونية ضد /  انظر بهذا الصدد كتاب -26

إدارة التوجيه المعنوي في جيش / الشعب الفلسطيني
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الواليات المتحدة للسيطرة علـى مواقـع القـرار         

إال أن اإلدارة الروسية تنبهـت      ،  والنفوذ والهيمنة 

مؤخراً لذلك الدور الخطير الذي أثر بعمق علـى         

المسار السياسي واالقتـصادي الـداخلي لروسـيا        

إزاحة روسيا عن الـساحة      ،باب كثيرة أهمها  ألس

الدولية بثقلها السابق ومحاولـة إبعادهـا كـراع         

، لذا تشعر   لمؤتمر مدريد للسالم عن أزمة المنطقة     

الدول العربية بالقلق المستمر إزاء الدور المتنامي       

جماعة اللوبي الـصهيوني    (والمؤثر الذي تقوم به     

الك تشابه  ، فهن )آسيا الوسطى (ومنطقة  ) في روسيا 

بالمصالح واألهداف مع الكيان الصهيوني وسياسته      

العنصرية إلى حد بعيد، وتتكاتف أطماع ومصالح       

تلك الجماعة بحركتها المعادية بشكل مطلق للعرب       

ومصالحهم وأرضهم وتراثهم وتاريخهم وبخاصـة      

دفع المزيد من اليهـود الـروس بـالهجرة إلـى           

ات األراضي العربية المحتلـة وضـرب مرتكـز       

الحقوق الوطنيـة المـشروعة للـشعب العربـي         

ويتوجه هـؤالء المـستوطنون إلـى       . الفلسطيني

الجوالن المحتل والجليل األعلى لالستيطان فيهمـا       

بدعم من شـبكة الزعمـاء الـصهاينة أصـحاب          

المليارات المتواجدين في أوروبا وروسـيا تحـت        

  .٢٧حجج وذرائع واهية

ـ       ي روسـيا   لقد اعتمد زعماء الحركة الصهيونية ف

على تضليل الرأي العام وصياغة األكاذيب بخاصة       

إذا ما نظرنا إلى عامل تشكيل الكيان الـصهيوني         

االستيطاني ودور االتحـاد الـصهيوني الروسـي        

المشكل في سيبيريا بـدعم الهجـرة واالسـتيطان         

فإن اللوبيات  واإلرهاب الصهيوني منذ زمن بعيد،      

 لعبـت دوراً    والهيئات الصهيونية واأليدي  الخفية    
                                                 

  .٨/٩/١٩٩٨األوج العدد / مجلة -27

خطيراً فـي دعـم إحيـاء المـسألة اليهوديـة           

 وبالتالي دعـم    بتصوراتها البريطانية واألوروبية  

أنشطة االنتداب واالستعمار البريطـاني وظهـور       

إذ المنظمات السرية المدعومة من قبل بريطانيـا؛        

تصاعدت الهجرة اليهودية بعـد انهيـار االتحـاد         

سـهل  ، و السوفييتي بشكل لم يـسبق لـه مثيـل        

 صاحب أفكار الديمقراطية والعلنيـة      غورباتشوف

وهجرة نحو مليون مهاجر لالستيطان في فلسطين       

ويمثل هـؤالء مختلـف القطاعـات االجتماعيـة         

والعلمية  والثقافية والتكنولوجية وفتحت األبـواب       

أمام هجرة اليهود من شرق أوروبـا بعـد عـام           

م، وتــم خــالل ذلــك تــشكيل األحــزاب ١٩٨٦

الروسية داخل الكيان الصهيوني والتي     الصهيونية  

تساهم في سياسات الحكومة اإلسـرائيلية  المليئـة         

بالعدوان والغطرسة والعنصرية والتطرف، وبـات      

بعضهم يطلب من الحكومات اإلسـرائيلية طـرد        

  ٢٨!؟...وتهجير العرب

" أدولف شايفتشيسكي "كان للحاخام الروسي األكبر     

ات الـصهيونية   دور مهم في دعم الكثير من العملي      

داخل روسيا لتقويض البالد من الـداخل ونـسف         

، وبالتالي تشجيع الهجرة    النظام السوفييتي  السابق   

اليهودية إلى أوروبا والواليات المتحدة ومـن ثـم         

ولعب دوراً " ارض الميعاد"الدعوة لدخول ما يسمى 

خطيراً في دعم تشكيل قوى ومجموعات الـضغط        

تها ومحاربـة   الصهيونية في روسـيا وشخـصيا     

األغيار تحت حجج معاداة السامية التي تعد دعاية        

رابحة من دعايات الحركة الـصهيونية الرهيبـة،        

وعمل لضرب عالقات التعاون الروسية مع العرب       

وقضاياهم العادلة، محاوالً تحويل اهتمام الـشعب       
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الروسي وحكومته عن أصدقائهم القدامى وتهـديم       

ـ     ية داعمـاً الفـساد     مظاهر الحياة الداخلية الروس

والفوضى ليتسنى له من خالل هذه األجواء التحرك 

لقـد شـجعت    بحرية لصالح الصهيونية العالمية،     

الحركة الصهيونية الروسية وزعماؤها المطبوعات     

السرية والعلنيـة والكتـب واألفـالم الالأخالقيـة         

والبرامج الفضائية التي تهين كرامة وتراث وثقافة       

م األفكار والمبـادئ والقـيم      الشعب الروسي لتحطي  

وسـاهمت اإلباحيـة    ،  اإلنسانية التي اعتاد عليهـا    

العلنية في المحطة الفضائية رقم واحد التابعة ألحد        

األثرياء اليهود الروس واستخدام وسائل  إعالمـه        

لتخريب الذوق العام وإفساده فـي سـبيل إفـساد          

المجتمع ككل ودفع المجتمع الروسي إلى متاهـات        

، يعتد عليها قبل االنهيار الكبير في روسيا      وقيم لم   

وتدعم تلك التصرفات واالتجاهات المعاديـة ألي       

دور روسي مناصر للدول والشعوب النامية أو ألي 

دور تستطيع فيه روسيا لعب دور مهم في محيطها         

اإلقليمي أو على الساحة الدولية وحيث تبقى روسيا        

  .٢٩ضمن سياسات الغرب ومصالحه االستراتيجية

حاول المؤتمر اليهودي الروسي العـالمي الـسعي        

المستمر للهيمنة على مواقع القـرار وبـاألخص         

المواقع االقتصادية والمالية الداخلية والخارجية ال      

بل والضغط على الحكومات الروسـية والـرئيس        

بوتين نفسه بسبب الحملة التي يقودها ضد الفـساد         

والمفــسدين وضــد رؤوس األمــوال والفوضــى 

لمحسوبيات والتهرب الضريبي وتهريب األموال     وا

 إذ استغل بعـض     وتخريب مظاهر الحياة برمتها،   
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المسؤولين الروس من أصـل يهـودي نفـوذهم         

ومراتبهم لتسيير شؤون البالد وفقاً  لمصالح هؤالء        

الخاصة بهم لكسب الرهان والتأثير المستمر علـى        

 روسيا حكومة وشعباً والهيمنة عليها وأعلن الكثير      

من المحللين والكتاب والمفكرين الروس خـشيتهم       

" غيرمان غريف "من أن يبدأ اللوبي الصهيوني مع       

وزير التنمية االقتصادية وأنصاره بمسلسل جديـد       

لتحطيم مسار الحياة االقتصادية واالجتماعية عـن       

طريق خصخصة جديدة لقطاعات إنتاجية واسـعة       

ولي  ودور صندوق النقد الد    ،في االقتصاد الروسي  

في ذلك، كهدف جديد لدعم تصورات التكنـوقراط        

ايغور كيدار، وألكسندر   "اليهودي المسيطرين أمثال    

يعقوفليف، وسيرجي ياستند، وآرسون وسورس،     

 وغيـرهم   وسامسون، وتشوبايس، ونيمتـسوف   

تحويـل روسـيا    الذين ركزوا جل اهتمامهم على      "

االتحادية إلى بلد مرتبط كلية باالحتكارات الغربية       

 بعـد أن    وباألزمات والمنافسات غير المـشروعة    

كانت روسيا تمثل ثقالً وقوة عالية ال يستهان بها،         

لقد ابتليت روسيا ببالء ال يقل عن المؤامرة التـي          

تعرض لها السلطان عبد الحميد الثاني مـن قبـل          

الصهيونية العالمية وزعيمها هرتزل حيـث تبـاع        

 أراض روسية واسعة لألمـراء الجـدد أصـحاب        

 ،المصارف والبنوك والوسائل اإلعالمية الـضخمة     

 لبيـع   تشوبايص وبيريزوفيـسكي  وسعى كل من    

روسيا وثرواتها وأراضيها لالحتكارات األمريكية     

واليهودية حتى أدغال روسيا هنالك سيبريا الغربية       

والوسطى وتتكالب القوى العالمية إلعـادة تقـسيم        

حـر  والسيطرة علـى ب   االتحاد السوفييتي السابق    

قزوين والنفط فيـه ومحاولـة الـسيطرة علـى          

بــشتى الطــرق " بــاكو"الشيــشان وأذربيجــان 
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 وافتعال األزمات هنالك كـي يتـسنى        واألساليب

لالحتكارات اليهودية القيام بما لم تستطع القيام بـه         

لقد قدر عـدد جماعـات       ،دول االتحاد السوفييتي  

وعصابات المافيا الروسية وغيـر الروسـية فـي         

عصابة وجماعـة تمتلـك      ) ٨٠٠٠(زهاء  روسيا ب 

السالح والخبرة والخطط والسيطرة على كل شيء       

في الجمهوريات السوفييتية السابقة ويشرف عليها      

وأنصارهما ) غوسينسكي ـ وبيريزوفسكي (الثنائي 

في آسيا الوسـطى وشـمال روسـيا  وشـرقها           

  . والمافيات الدولية

زان  ويتجاو أجهزة أمن خاصة بهما   وهما يمتلكان   

 تسيطر علـى    ويقيمان دولة ضمن دولة،   القانون  

مقدرات الحياة اليوميـة فـي الـبالد والعاصـمة          

فـي  المبراطورية إعالميـة ضـخمة      وامتالكهما  

روسيا وأوروبا باإلضافة إلى صحف داخل الكيان       

اإلسـرائيلية  " معـاريف "الصهيوني مثل صـحيفة     

إضافة إلى تأثيرهما الواسع علـى      " اليوم"وسفودنيا  

ألحزاب اليمينية اإلسرائيلية ودعمها اليهود الروس      ا

لالستيطان بكثافة في الجوالن والجليل ودعم سياسة       

ومـن   ،التطرف األصولي اليهودي أكثـر فـأكثر      

المعروف أن الكثير من الطالب العرب المتفـوقين        

والتجار ورجال األعمال الذين ينشطون في موسكو       

النهـب  ومختلف المدن األخرى تعرضوا للسلب و     

واإلرهاب والقتل من قبل عناصر المافيـا أو مـن    

اللـوبي الـصهيوني فـي      (األيدي الطويلة الخفية    

وتكشف جميع المصادر والمعلومات في     ،  ) روسيا

الصحافة الروسية بأن الحملة ضد الفـساد التـي         

 استطاعت مالحقة مـسببي     الرئيس بوتين يقودها  

جونيسيــسكي، الفوضــى واالختالســات أمثــار 

 في روسيا وأوروبا    ويزوفسسكي، وتشوبايس وبير

بعد هروبهم مع رؤوس أموالهم إلى أوروبـا   أو           

إلى إسرائيل ذاتها، وتم تقييـد أنـشطة وحركـة          

 الرئيس السابق وابنته لـدعمهما لجماعـة        يالتسين

 ودعت  ، واللوبي الصهيوني منذ سنوات    تشوبايس

 السترجاع" االنتربول الدولي"النيابة العامة الروسية 

األشخاص واألموال المنهوبة والمهربة من خـالل       

كبيـع المعامـل    أعمال اقتصادية غيـر قانونيـة       

 ومحاولة  والمصانع والمنتجات التابعة للقطاع العام    

السيطرة على سكك الحديـد والخطـوط الجويـة         

وجعلها استثمارات خاصة، علماً أن البعض يقـدر        

 مليـار  ٧٥الرأسمال المهرب إلى الخارج بزهـاء     

ضـمن  " تاتيانـا "عهد يالتسن وابنتـه     والر منذ   د

 وبمـساعدة  تمت بأيـدي خفيـة  صفقات وسرقات   

 ويلعب دوراً مهماً في كل ذلـك      بعض المسؤولين   

الملياردير األمريكي اليهودي من أصـل روسـي        

الذي كان قد أحـدث صـندوقاً       " جورج سوروس "

 . مالياً لمحاربة النظام السوفييتي
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