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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد لكـل متـابع       وهو ملف  ،ةسونياالمهو  و الساخنة والمهمة     اإلستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

ـ   اسونيةلملالجوانب المختلفة   ذ أنه يسلط الضوء على      إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيي  بالتحّد ومهتم  ي وهل ه

   ؟  وخيال ومبالغةوهم أم حقيقة

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

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

  .اس والمهملحّسااإلستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  : األفكار الواردة في هذا العددبعضوفيما يلي 

يا باالستناد على المخطوطة النّفيسة المكتوبة بالعبرّية و تحتوي على سنقّدم تاريخًا حقيق، في هذه المقالة 

  دقائق من اجتماعات المؤّسسين األصلّيين للماسونية

  
 

النّية الحقيقية ألعضاء المفوضّية الثالثية حقاً هي خلق قوة اقتصادية عالمية أرفع من الحكومة السياسية 

في رأيي ، تمثّل المفوضّية . .. ع النظام الذي هم سيحكمون العالم كمدراء وصنّا. المرتبطة بالدول القومية 

                : الثالثية جهداً منّسقاً ماهراً للسيطرة على الحكم ودعم مراكز السلطة األربعة 

  النقدية ، التثقيفية ، و الكنسّية، السياسية

  
 

كبير لتطوير البراهين ، الثقافية والعاطفية ، لتأييد مراكز البحث الكبيرة جداً التابعة للمجلس عملت بجهد 

  . . .السياسة الجديدة ، و للتنديد واإلساءة إلى سمعة أّية معارضة سياسياً و ثقافياً 

  
 

وجدا جيمي ) Zbigniew Brzezinski(و زبيجنيو برزيزينسكي  ) David Rockefeller(ديفيد روكفيلر 

إلنجاز هذا الهدف ، . لقد ساعدوه باالنتخابات والرئاسة . ثالي مرشّحهم الم) Jimmy Carter(كارتر 

عّبؤوا قّوة أموال مصرفيي وول ستريت ، و كذلك التأثير الثقافي للمجتمع األكاديمي التابع لثروة المؤسسات 

 و المسيطرون على األجهزة اإلعالمية األعضاء في مجلس العالقات –الكبرى المعفّية من الضرائب 

   و المفوضّية الثالثيةالخارجية
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ترّأس : " تأثير سلطة المفوضّية الثالثية تحت والية كارتر) U.S. News and World Report(قّيمت 

أعضاء المفوضّية الثالثية صنع السياسة الخارجية في إدارة كارتر ، وحالياً القّوة الهائلة التي يستخدمونها 

و السابقون للمفوضّية الثالثية كّل وكالة رئيسية اشتركت في يترّأس األعضاء النشيطون أ. تثير الجدل 

         يرى البعض تركيز السلطة هذا . . . تخطيط االستراتيجية األمريكية للتعامل مع بقّية العالم 

  "كمؤامرة في العمل 

 

ة ، األوبئة ، نجد و بشكل غير قابل أبداً للخطأ بأّن الحروب ، النزاعات، الثورات ، اإلبادات الجماعي

اإلصابات البشرية ، المجاعات ونقص الغذاء و اإلرهاب والفوضى و االضطرابات والرعب و المخاوف ، 

   الكساد االقتصادي ، انهيار أسواق األسهم المالية ، االنهيارات المصرفية يجب أن توجد في هذا العالم ، 

  و إن لم توجد فيجب إيجادها ونشرها

 

الثالثة و معظم الّرابعة قد تم السيطرة عليها من قبل الماسونّيين الذين حاربوا اكليركيين كانت الجمهورّية 

  رئيسّيين في معركة ضد نفوذ الكنيسة

 

  لكّن الحرب العالمّية األولى كانت صفقة مالّية للمصرفّيين الّدولّيين

 

لتي أعارت   ولفترة طويلة الدعم الكامل جاء المال الحقيقّي أصالً من الّدوائر البريطانّية و األمريكّية و ا

  ألسباب الثّورة الّروسّية

 

  و التي باإلضافة لعصبة ، يبّين الّدليل الحديث بأن تمويل البلشفيين قد تُُولَِّي بجهود مصرفّيين دولّيين 

تظهر الوثائق ) . Morgan and Rockefeller(تضّمنت مصالح مورجان و روكفلر ،  واربرج –سكيف 

  وضعت على األقّل  مليون دوالر في صندوق الثّورة الحمراء) Morgan( منظّمة مورجان بأن

 

 الخبرة  و أغلب المواد الخام و معظم االعتمادات لبناء الماكينة العسكرّية و الّصناعّية التي وكّل التّكنولوجيا 

  حدةكلها جاءت من الواليات المتّ، ها هّدد االتحاد السوفييتي العالم الحّر ب
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تاريخ المخطوطة العبرّية : الجزء األول 

  الماسونّية عن أصل

   مقدمة) ١

-  قَتْ عام  بوجهأن الماسونّية الحديثة خُل دتُقعاّم اُع

تُقد و اُع. إنجلترا الكبير محفل عندما ُأنشئ ١٧١٧

 "  هو الذي كتبجيمس أندرسونأيضاً أن الّدكتور 

بول ، انظر على سبيل المثال " . ( قوانينها الجديدة

 ,فيشر. أ

  , "خلف باب المحفل "
Paul A. Fisher, Behind the Lodge Door, 
Shield Publishing, Inc., P.O.Box 90181, 

Washington D.C.20090, p. 24 
لكّن  , ١٧١٧ الجديد اُستُخْدم عامحقيقّي أن االسم  -

 . المؤّسس الحقيقّي للماسونّية ليس أندرسون

و منهم معظم  , ناس قليلون، عالوة على ذلك 

 ٢٠٠٠ بالغ من العمر اأصلهيعرفون أن ، أعضائه 

اليوجد كتاب من ، حتى اآلن  كما نعرف، حقًّا . سنة

 . حقيقّيالكتب الحالّية يتتّبع الماسونّية إلى أصلها ال

  :مؤسس الماسونية الحقيقي هو

 (Herod Agrippa) الملك هيرود آغريبا •

 , (Hiram Abiud) باقتراح من حيرام آبيود •

 , (Moab Levy) و بموافقة موآب ليفي •

 , (Adoniram) آدونيرام •

 , (Johanan) جوهانان •

 , (Jacob Abdon) يعقوب آبدون •

 , (Antipas) آنتيباس •

 , (Solomon Aberon) ن آبيرونسولومو •

 (Ashad Abia) آشاد آبيا و •

 القّوة" كان االسم األصلّي .  ميالدي ٤٣في الّسنة 

في هذه .  و كّل مؤّسسيها من اليهود " . الخفية

باالستناد على المخطوطة  سنقّدم تاريخًا حقيقيا، المقالة 

النّفيسة المكتوبة بالعبرّية و تحتوي على دقائق من 

  :المؤّسسين األصلّيين للماسونية جتماعاتا

التّرجمة  المقاطع التّالية عن الماسونية تعتمد على -

اإلنجليزّية للمخطوطة األصلّية المكتوبة باللغة 

التّاريخ انتقل من . الماسونّية   عن تاريخالعبرية

 التّسع مؤّسسين فقط إلى المتحدرين المباشَرين

العبرّية األصلّية إحدى النسخ  . لهؤالء المؤّسسين

 جوزيف ليفيإلى  , مؤسِّس ، موآب ليفي من تانتقل

(Joseph Levy)  لكّن. في القَرن الّسابع عشر ،

 ُسرِقَتْ من قبل ديساجليرز نسخة جوزيف ليفي

(Desaguliers) , بعد  ، مؤّسس الماسونية الحديثة

مات ابن . اُغْتيَل ليفي من قبل ديساجليرز  أن

سنتين من   من الّسّل بعدليفيجوزيف آبراهام 

إستر تزّوجت مجّددا  . (Esther) زواجه من إستر

الذي كان  (Abraham Abiud) آبراهام آبيودمن 

 ، حيرام آبيودمتحّدراً من الّدرجة األولى من نسل 

 . للجمعّية الماسونّية القديمة المؤّسس الحقيقّي

نسخة أخرى من المخطوطة  آبراهام آبيودامتلك 

 , (Esther) أيضا إستر، بنتهما الوحيدة  . لّيةاألص

 Samuel) ،صمؤيل لورانستزّوجت من 

Lawrence)  ، جوناس لورانسكان لدى ابنهم 

(Jonas Lawrence) ابن اسمه صمؤيل 

(Samuel)  لكنّه تزّوج الحقاً ، من زوجته األولى

تحّول   وبروتستانتّية مسيحّية (Janet) من جانيت

هذه المخطوطة الوحيدة ُمّرَرت إلى  .إلى المسيحّية 
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لكّن جوناس  . لنشرها جوناس الذي عّبر عن رغبته

 اُغْتيَل لتحّوله إلى المسيحّية و حيازته الغير قانونّية

للتّاريخ ألنّه لم يكن قريباً أو متحّدراً مباشراً من 

تُنفّذ وصية جوناس حتّى  لم (Levy) . ساللة ليفي

 لورانس لورانس، )فيدهابن ح(زمن حفيده األكبر 

(Lawrence G. S. Lawrence)  المولود عام

و ترجم التّاريخ من ، الذي كان بروتستانتّياً، ١٨٦٨

الّسّيد ، في هذه التّرجمة. العبرّية إلى اإلنجليزّية اللغة

لمالك التّاريخ   الحفيد األخير- -لورانس 

تبديد : ( تبنّى االسم- -) المخطوطة العبرّية(

، في المقاطع التّالية ، )الماسونّية أصل، الظّالم

للمخطوطة  سنستشهد إلى حّد كبير بالترجمة اإلنجليزّية

   العبرّية و الّصفحات التي تشير إلى عالمات االقتباس 

   .الوثيقة تشير إلى هذه( ) 

   تاريخ المخطوطة العبرّية) ٢

 لورانس. س. هذه هي كلمات لورانس ج
(Lawrence G.S. Lawrence) :  

 ابن جورج، لورانس ، إنها الحقيقة أنّي أنا   -

(George) , ابن صمؤيل (Samuel) ,  ابن

 ابن صمؤيل لورانس , (Jonas) جوناس

(Samuel Lawrence) ,  أصل روسّيمن ، 

األخير للمتحّدرين من ساللة واحد من  الحفيد

  : أقول، مالكي هذا التّاريخ 

ل أجدادنا مخطوطة مؤلّفة من قب ورثت من أبي -

اللّغة  باللّغة العبرّية و تُرجِمت من قبل أّحدهم إلى

      . ترجمه آخر منهم إلى اإلنجليزّية . الّروسّية 

   )١٨صفحة ( 

في المخطوطة ، جوناس ، جّدنا األعلى  قّدم -

 فهي، لهذا ، هذا التّاريخ ، سلسلة من األحداث 

 قّسمه رتّبه جوناس و. مقدمة من قبله و من أجداده 

العقبات المتنّوعة  لكّن، أراد نشره . إلى قسمين 

 اإلمكانّيات االقتصادّية و األحداث، الّصّحة  : أعاقته

تصّورا فكرة ، جانيت ، هو و زوجته . الّسياسّية 

أنّهما غير قادرين  و لكنهما وجدا، نشر هذا التّاريخ 

. صمؤيل، جّدي ، فأوصيا نشره البنهم ، لعمل هكذا 

. بدون رؤية رغبته محقّقة  ت جوناسما

   )١٨صفحة(

 ابن جوناس الذي كان ابن، صمؤيل ، جّدي  -

، هنا يعنوِن كلماته إلى ابنه ، صمؤيل لورانس 

  :جورج , قال صمؤيل إلى ابنه. أبي ، جورج 

هنا ترى هذه المقّدمات معنونة بقائمة من : ابني  

الين لهذا هذه األسماء الورثة المتت تمثِّل. األسماء 

عندما  ) القّوة الغامضة( التّاريخ منذ تجديد الجمعّية 

جوزيف : يضّمنون " .الماسونّية  "  تغّير االسم إلى

   )١٩صفحة . ( ليفي 

هو يهودّي . جوزيف ليفي هو أّحد مجدِّدي الجمعّية  

، القدماء الذين تباعا  و وريث للتاريخ من أجداده

أحد التّسع  , (Moab Levy) ورثوه من موآب ليفي

  . مؤّسسين

هو َمن الذي تصّور فكرة ، جوزيف ، كان جّدنا  

إلى ) الغامضة  القّوة( تغيير اسم الجمعّية 

الماسونّية و إعادة تشكيل و صياغة القوانين 

  . األساسية
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، ُأرسَل إلى لندن مع ابنه  : لديك التفاصيل هنا 

، م يهود كلّه , و صديق اسمه إبراهام آبيود، إبراهام 

قد . أحفاد ورثة التّاريخ و ممّولين تمويالً جيداً جدا 

لم ، جهوداً كثيرة لدخول مدينة أخرى و عملوا

الشّخصين  هناك قابلوا. فاتّجهوا نحو لندن، ينجحوا 

المؤثّرين و المطّلعين اللذان خدما كعناصر مناسبة 

  : و هم. إلنجاز أغراضهم 

و رفيق  (John Desaguliers) جون ديساجليرز 

بالنسبة لمالك  لقبه مجهول ( (George) اسمه جورج

  )١٩صفحة ) . ( المخطوطة 

عن  جوزيف ليفيكشف ، بعد تقوية الّصداقة بينهم  

، و ربط بصديقيه  ، القّوة الغامضة، اسم الجمعّية 

، بعض أجزاء التّاريخ  , في التّركيب و بتحفّظ شديد

و قد أكّد لهم أيضاً  . ةإخفائه أسرارها الجوهرّيمع 

، تقريبا مّيتة ، كانت ولفترة طويلة غير فّعالة  بأنها

االسم و إصالح  و بأنّها تحتاج للتجديد و تغيير

القوانين بحيث أن القوانين الجديدة و االسم المغّير قد 

وهكذا ستنمو هذه الجمعية . كثيرين  تجذب أعضاء .

   )١٩صفحة ( 

 جوزيف ليفينجح  , مهارةبالفصاحة الشديدة و ال 

بضرورة  ، ديساجليرز و جورج، في إقناع صديقيه 

، تحقيق هذا النّجاح األّولّي  بعد. إنعاش الجمعّية 

 و كّل واحد، انفصلوا على شرط أن يتقابلوا ثانيةً 

منهم يحضر ثالثة أسماء مناسبة للجمعّية الجديدة 

الي االجتماع التّ . التي منها سيأتي االسم المعّين

 االسم، قّدم كّل واحد أسماءه . ُأجرِي بعد عشرة أّيام 

المعتَمد عليه كان من األسماء المقتَرحة من قبل 

 )البنّاؤون األحرار (الُحّرة الماسونية: جوزيف ليفي 

 (FREEMASONRY) . 25 ١٧١٦، أغسطس . 

   )٢٠صفحة ( 

 الذي شهد ابن جوزيف ليفي، آبراهام  -

  : قال، الجلستين

االسم تفضيل على األسماء األخرى  كان لدى هذا 

 ألنه نفس االسم الذي تبنّاه بعض، أّوالً: لسببين 

المهندسين المعمارّيين اإليطالّيين في القرن الثّالث 

، و ثانياً  . (Freemasons) ) ماسونّيون( عشر 

 ألنه كان تعبيراً مناسباً للعالمات و الّرموز القديمة

" القّوة الغامضة  " رموز، لجمعّية المستَخدمة في ا

المقتَرحة من قبل ، العمارة  التي تعلّقت بالبناء و

 إخفاء أصلبغرض ، أحد المؤّسسين  ، حيرام آبيود

        . ونسبه إلى العصور قبل المسيح ، الجمعّية

  )٢٠صفحة( 

  : و يضيف، كلمات أبي   علىديساجليرزوافق  -

 ندسين المعمارّيين ولدى المه، في المركز الثّالث  

نقابات و مؤسسات حيث ، البنّائين الحالّيين جمعّيات 

بهذا االسم  . يتجّمعون لتحصين و تعظيم مهنتهم

الكّل في جمعّية واحدة ، يمكن أن نَجمع ، عندها 

هاتان ، و رابعاً . ألهدافنا  بدون معرفة أي شخص

 (Mason) و بنّاء , (Masonry) مبنى، العبارتان 

وستكون غطاًء  ، ودتان منذ العصور القديمة موج

باإلضافة إلى  ,  وكثيفاً على سّر أصل المؤّسسة

  . ستزيد هيبة و مقام الجمعّية ، و بدون شّك ، ذلك

  )٢٠صفحة ( 

  : أضاف قبل موته ، آبراهام ليفي، جّدنا -

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٥٧ من٨                                            ٢٠٠٩ -تشرين األول

 



 التحدي الصهيوين                        )٤-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

الذين انضّموا إلى  حّدد ديساجليرز أّن هؤالء النّاس 

 ، كانوا َبنّائينفي لندن  ١٧١٧المحافل قبل عام 

، مهندسين معمارّيين ، مهندسين  بمعنى أنهم كانوا

 لكّن لم يكن لديهم أّية عالقة ، و مبتدئين، بنّائين 

. التي بدأت بالبناء الحقيقّي ، القّوة الخفية ، بالجمعّية

  )٢٠صفحة ( 

، ليفي : لهذا الهدف خمسة رجال قابلوا  و 

وافقوا  ورين في األعلى وديساجليرز و الرفقاء المذك

إلخفاء و ذلك  , (Free) حر، على إضافة عبارة

بصفة عاّمة و  تاريخ تأسيسه عن باقي النّاس

  )٢١ – ٢٠صفحة.(األعضاء و الشّركاء بشكل خاص

 و رفيقه بطَلب إظهار التّاريخ ديساجليرز جونبدأ  

تُرجِم في  و قد جعله ليفي معروفًا لهم أنه. من ليفي 

و أّن ثالثة من المخطوطات الموروثة قد ، ليزّيةاإلنج

و ، أربعة قد فُقدوا منذ وقت طويل  , فُقدتْ حديثًا

 : مالحظة( بقيت فقط مخطوطته و واحدة أخرى 

و هي نفسها . األخرة هي مخطوطة آبراهام آبيود 

أثار  هذا التصريح) . التي نمتلك ترجمتها 

و كان الّسبب ، ديساجليرز و جورج بشكل كبير جدا 

مناسبة حتّى يسهل  بإصرارهم على الحاجة لنسخة

و قد أظهروا . كثيرا عليهم تشكيل القانون الجديد 

و رغبات و مذاهب ، جدا لمبادئ  أنفسهم مخلصين

ليفي بحيث نجحوا بواسطتها من إقناعه بتسليم 

ومّر وقت حتى . مرِرت النسخة إليهم. إليهم النسخةً

 )٢١صفحة.(قرؤوها

الخمسة ثانيةً و قّرروا استدعاء بعض  تقابل 

الهدف  كان. األصدقاء بحّجة إنشاء جمعّية موّحدة 

و قيامها ، القّوة الخفية ، الحقيقّي تجديد الجمعّية 

ِمن ِقبل الخمسة و استعادة و  باالسم الجديد الُمتّفق

هكذا ) . القدس ( ترميم المحفل األصلي األول   

  )٢١حة صف ( . أراد ليفي

دعوا عّدة مهندسين  ، ١٧١٧ آذار ١٠في  

ُأشرف المدعّوون من قبل  . معمارّيين و معارف لهم

 .Dr) جيمس أندرسونرجل حكيم مسّمى الّدكتور 

James Anderson),  الذي كان صديق

بعد المناقشات الطّويلة وصلوا إلى . ديساجليرز

ليكون  ، ١٧١٧ حزيران ٢٤و اقترحوا  اتّفاقّية

  )٢١صفحة  . ( يخ االجتماع الكبيرتار

، آبراهام ، أثناء ذلك كان ليفي يعّد ابنه  في 

سافر  بعد أّيام . لألحداث العظيمة في المستقبل

، آبراهام ليفي إلى البرتغال و بصحبته آبراهام آبيود 

أحد ، حيرام آبيود  و هو من ساللة. قريبه 

  )٢٢ –٢١صفحة ( .المؤّسسين و مالك هذه النّسخة 

بدأ نزاع كبير بالنشوء  حزيران ٢٤آذار و  ١٠بين  

  بسبب رفضهمبين ليفي و ديساجليرز و جورج

األغلبّية ،  حزيران٢٤في اجتماع . إعادة النّسخة

و نتيجة ، أندرسون  كانت إلى جانب ديساجليرز و

اغتااله و سرقا ، لذلك تآمرا كالهما على ليفي

نجليزّية بما فيها النسخة اإل أوراقه و و ثائقه

   . الّسالفة الذّكر و النّسخة العبرّية

  )٢٢صفحة ( 

اتّفقوا على  ، ١٧١٧ حزيران ٢٤في اجتماع   -

 Grand Lodge of) خلق محفل انجلترا الكبير
England) .  

و من الضرورّي هنا ذكرأسماء الورثة المتتالين   -
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ُمجِدد ، جوزيف ليفي ، من جّدنا ، التّاريخ  لهذا

   .لورانس، حتى أنا ، الجمعّية 

الذي كان  (Nathan) جوزيف ليفي ابن ناثان  -

يعقوب  , (Jacob) آبراهام ابن يعقوب، ابن آبراهام 

 ناثان ابن يعقوب الذي كان ابن اسحاق، ابن ناثان 

(Isaac) ابن موآب (Moab) , موآب ابن رافئيل 

(Rafael)  إلخ  وأخيراً موآب ليفي، إلخ (Moab 

Levy)  األّول و أحد التّسع مؤّسسين للجمعّيةالجّد ،

  )٢٣-٢٢صفحة.(القّوة الخفية

  ١٧١٧- ١٦٦٥، يهودّي ، جوزيف ليفي . ١

 -  ١٦٨٥، يهودّي  , ابن جوزيف ليفي، آبراهام  . ٢

١٧١٨  

 - ١٧١٧، يهودّي ، ابن آبراهام ليفي ، ناثان  . ٣

١٨١٠  

 ١٧٩٣ - ١٧٥٣، يهودّية ، ابنة ناثان ليفي ، استر .٤
 
زوجها  , (Samuel Lawrence) صمؤيل لورانس. ٥

  ١٧٩٥ - ١٧٤٢، يهودّي ، 

تحّول إلى  , ( ابن صمؤيل و استر( جوناس . ٦

  ١٨٢٥ - ١٧٧٥ , (James) المسيحّية باسم جيمس

 , (John Lincoln) لينكولن ابنة جون، جانيت  .٧

  ١٨٥٤ - ١٧٨٥، المسيحّي البروتستانتّي 

، ) زوجة أب (  جانيت جوناس و ابن، صمؤيل . ٨

  ١٨٨٣ - ١٨٠٧، المسيحّي البروتستانتّي 

المسيحّي ، ابن صمؤيل لورانس  , جورج. ٩

   )٢٣صفحة  . ( ١٨٨٤ - ١٨٤٠، البروتستانتّي 

و مات  ، ١٦٨٣ آذار ١٢وِلد في ، ديساجليرز  -

مّيز  كان الّرجل الوحيد الذي ، ١٧٤٢في الّسنة 

ء الجمعّية في بداية إحيانفسه بحماسته الشديدة في 

أبٍ الماسونية " اسم  استحقّ . القرن الثّامن عشر

وجود محفل انجلترا الكبير بسبب " . الجديدة 

  )٤١صفحة ( . مجهوده وحده

أندرسون الذي أنشأ بصرف النّظر عن ذكر اسم  -

 األساسية للماسونية النسخة األولى للقوانين

 زديساجليرفالمراقب األصلّي هو  ، الجديدة

(Desaguliers)  فإن  ، أندرسونكّونها  إذ

وأملى الموضوعات  هو الذي صّدقها ديساجليرز

 )٤١صفحة  . (األفكار األساسّية الجوهرّية و

  أصل الماسونّية: الجزء الثاني 
ُأنِْشَئتْ الماسونية ِمن ِقَبـل الملـك هيـرود         ) ١

 آخـرين مـن اليهـود     مؤّسسين٨آغريبا مع 
دعى الملك هيـرود آغريبـا   است ، ٤٣في الّسنة  -

  : محكمـــة القـــدس و قـــال أعـــضاء

أنتم لـستم رجـال الملـك و    ، اإلخوة األعّزاء   -

دعامة الملـك و حيـاة الـشّعب    أنتم  بل، معاونيه 

 و لكن، حتّى اآلن كنتم تابعيه المخلصين  . اليهودّي

ــه ــذه اللّحظــة ســتكونون إخوت   . . . مــن ه

هـذا  أّن  ,  ننـسى دعونـا ال ، دعونا كلّنا نفهم ثّم  -

االجتماع الجوهرّي لهذه الجماعة الجديدة مبني على   

  .أساس األخّوة

الطّبقة األرستقراطّية وأيضا العاّمة قـد  ، إخوتي  -

 التـي سـببها   الـّسياسّية  الثّورة الروحية وأدركت 

و ، بين النّاس ) كما في النص األصلي(ظهور يسوع 

 . نحـــن االســـرائيليين بخاّصـــة بيننـــا

 و التي أعطاها أيضاً، لقد الحظنا القّوة الكبيرة فيه  -

أنـشأ الجمعّيـة    . لتلك المجموعة التي سّماها تالميذ      
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. أيضاً بواسـطتهم   و التي سّميت، التي سّماها دين 

هذا الّدين المفترض على بعد خطوة من قلب أسـس          

 ديننا و تدميره

موهبة النبـوءة و قـّوة إجـراء    نسب إلى نفسه  -

المسيح الموعود و الـذي   لقد اّدعى بأنّه . عجزاتالم

لـيس إال رجـالً     مع أنّه   ، أعلن أنبياؤنا عن مجيئه     

المجّردين مـن أّي سـمة    ، باقي النّاس عادياً مثل

 و المنسحب إلى أقصى البعد مـن ، للّروح اإللهّي 

استقامة عقيدتنا اليهودّية التي نحن مصّرين على عدم        

  . واحــدة ى نقطــةاالنــسحاب منهــا و ال حتــ

ولـن  ، لن نعترف أبداً على شـخص كالمـسيح    -

المسيح الموعود لم يحل  نعرف أن. نعترف بألوهيته 

و لم نرى   . وال حتى اقترب موعد مجيئه      ، بعد بيننا   

إذا ارتكبنا خطـأ و  . تبرهن على مجيئه  أية عالمة

أنفـسنا   نـدين ، وخُدعوا    سمحنا لشعبنا أن يتبعه 

 بجريمة فادحة

و تركنـا الحـّراس      ، مـات و دفنّـاه    ، صلبناه   -

لكنه ادُّعي بأنه اُرتُفع و انبعث مـن  . القبر  ليحرسوا

بـالّرغم  ، مجهولة  اختفى بطريقة!... ُأحيي ، جديد 

من الحذر الشديد و المتحّمس و بالرغم من اإلغالق         

ــسرّية  ــام و الـ ــة التـ   . . . المطلقـ

ضـربةً  ، ائي يـا أصـدق  ، كانت مغادرته القبـر   -

كانت حـافزاً قويـاً لتـشّجع     و ، حاسمةً لمنافسيه

وباالستمرار في نشر تعاليمه و           تالميذه وأتباعه   

ــوا ــه  أن يثبتـ ــد الهوتـ   . . . تأكيـ

 دين آخر غير ديننابفإننا لن نتعّرف ، و مهما كان  -

ينادينا . الّديانة اليهودّية التي قد ورثناها من أجدادنا  ,

ــب لحف ــت الواج ــى وق ــه حتّ ــة ظ   . النّهاي

تلك القّوة الغامضة لم . تلك الّصدمة لم تُتَوقَّع أبدا  -

نا و سنـستمّر فـي   ؤهاجمها آبا . اأّحد ليحلم به يكن

زيـادة   ! مـدهش ، بالّرغم من كل شيئ . مهاجمتها 

، الحظوا معي كيف االبن يفْصل عن األب        . عددهم  

ـ ، أّمها  االبنة عن، األخ عن أخيه  يعهم وهبـوا  جم

يحـيط هـذا    . أنفسهم لالنضمام إلى تلك المجموعة      

، كم من النـساء  ، كم من الرجال  . األمر سّر عظيم

اليهودّيـة   كم من العائالت بالكامل قد تركوا الّديانـة 

. هؤالء الموالين ليسوع، لكي يتبعوا هؤالء المحتالين 

ال و لكن ب، من قبل الكهنة و الّسلطات  كم مّرة هدِّدوا

صـفحة   ، أصل الماسونّية، تبديد الظّالم ! ( جدوى 

٤٧-٤٥ ( 

القّوة " القديمة  كان االسم األصلّي للماسونية )٢

  "The Mysterious Force" " الخفيــة

مستشار الملك الذي كان المؤّسس  ، آبيود حيرام  -

الجمعّية القّوة  اقترح اسم، الحقيقّي للماسونية القديمة 

 الخفية

  :سببهكان هذا 

و الذي ، مجهول ، ّسر  , قّوة، يبدو أن هنالك يد   -

يبدو أننـا قـد     . يعاقبنا بدون أن نقدر على المقاومة       

 . قّوتنا للّدفاع عن ديانتنا و عن وجودنا نفسه فقدنا كّل
 
بأنه ليس هنالك مـن   على أساس الدليل، جاللتكم  -

ة وال أمل ثابت لمهاجم   ، وسائل فّعالة إلدراج أفكارنا     

فحينها ليس هنالك ، و التي بالتّأكيد غامضة ،تلك القّوة

      شبيهة بتلك  , قَسم آخر غير إنشاء قّوة غامضة

و قد توّصلت إلى نّتيجـة      ) لمهاجمة اللّغز باللّغز    (  

إال إذا كانت لـديك فكـرة   ، الحتمّي  بأنه من واجبنا
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 تجمعإلنشاء جمعّيةً ذات تأثير أكبر بحيث ، أفضل 

مـن   .  اليهودّية المهّددة بتلك القّوة الغامضة     القوى

، عن هذه الجمعية الالئق أن ال أحد يعرف أي شيئ

فقط هؤالء اللذين جاللـتكم قـد       . مبادئها و أعمالها    

هؤالء فقـط سـيعرفون سـّر    ، كمؤّسسين  تختارهم

 )٤٣صفحة (  .المؤّسسة

   القََسم المخيف لألعضاء )٣

ن يقـسموا قـسًما   عليهم أ التّسع مؤّسسين كان -

  :مفزًِعا

بالكتـاب   , أقسم باللّه، ) ابن فالن، فالن ( ، أنا  -

و قد أصبحت عضواً من تـسع        ، المقّدس و شرفي  

ـ ألزم نفسي ، الخفية  القّوة، مؤّسسين للجمعّية  ال أن ب

 فـي أي شـيئ قـد يـضّر          أخون إخوتي األعضاء  

لخيانة أي شيء بخصوص قرارات  وال، بشخصهم 

 و أن أدرِك، ألزم نفسي بأن أتّبع مبادئها . الجمعّية 

التّـسع  ، جيداً القرارات المتتالية المعتَمدة من قبلكم       

. بالحماسة و اإلخالص ، الّدقّة  بالطّاعة و، مؤّسسون

 ألزم. ألزم نفسي أن أعمل لزيادة في عدد أعضاءها 

نفسي بأن أهاجم أّي شخص يتّبـع تعـاليم يـسوع          

ألزم نفـسي   . تباعه حتّى الموت و لمكافحة أالدّجال

نحـن  ، بأال أفشي أياً من األسرار التي حفظَت بيننـا    

 .الّدخالء و ال بين األعضاء المنتسبين ال بين: التّسع 

مؤكّدة في أننّي  إذا ارتكبت اليمين الكاذبة و خيانتي -

قد كشفت أياً من األسرار أو أي نص من نـصوص           

فعندها ، و بين ورثتنا بيننا  القوانين المحفوظة حفظاً

سيكون لدى لجنة الثمانية كل الحـقّ بقتلـي بكـّل           

 )٥٢-٥١صفحة (        . المتاحة الوسائل

  الماسونية معنى أدوات و رموز )٤

 شرح الملك أغريبا معنى األدوات و الّرموز التي  -

 :استُخِدَمت في الماسونية

تعرفون اآلن بأننا يجب أن نجعل الجميع يعتقدون  -

سنؤكّد هذا الغشّ باستعمال ... جمعّيتنا قديمة جّداً أنب

المهندس  (Hiram) حيرام اأدوات البناء التي استعمله

    مثل الكوس ، )هيكل سليمان( المعمارّي في بناء 

، الموازين، الجاروف ، البوصلة ، ) النّجار زاوية(  

من الخـشب   كّل األشياء المصنوعة، إلخ ، المطرقة 

 . يملكها  (Hiram Abiff) ن حيرام ابيفو التي كا

ــفحة (     )٦٢صــــــــــــ

ستُفتَتح بالضرب ثالث مّرات بالتّتـابع      كّل جلسة    -

إلى األبد خالل القـرون   لهذا سنتذكّر، بهذه المطرقة

 و بهذه المطرقة قـد ثّبتنـا  ، أننا قد صلبناه ، اآلتية 

النّجوم الثالثة  . و قتلناه   ، المسامير في يديه و قدميه      

مالحظة من (( الثّالثة مسامير  ي ترونها ترمز إلىالت

 ) واحد من أعداء المسيح( لدى ميترييا : أّيام النّهاية 

عالمة كبيرة في صـفحته الّرئيـسّية علـى شـبكة           

فـي   .www.maitreya.org : االتّصاالت العالمّية

،  الثالثة نجوم داوودالكبيرة توجد العالمة  داخل هذه

يواصـل عمـل    وذلك إلخبار الشّعب اليهودّي بأنـه 

الضطهاد الكنيسة التي    :  للماسونية ٩المؤّسسين ال   

نحن سنكون قادرين  . (( هي الجسد الروحي للمسيح

على تغييرها إلى ثالثة نقاط والتي ستكون ذات نفس         

، طوات من بين رموزنا ستكون الثّالثة خ . المغزى

، اآلب  اللّـه هـو  : للسخرية منهم من هذا التجديف 

    . واّدعاؤه بأنّه االبن    ، االبن و الّروح القدس 

  . )٦٣صــــــــــفحة  (  
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كمـا قـد    ، سنعمل درجات، داخل جمعّيتنا  وفي -

و  ، )٣٣( ستكون ثالثاً و ثالثين درجة. ذكرنا سابقًا 

رجة و  سنعطي اسماً لكّل د   . ترمز إلى عمر الدّجال     

كانت كـّل هـذه   . األخرى  سنخلق الّرموز المشابهة

 وأفكار اإلخوة موآب و حيرام      األشياء أفكاري 

(Moab and Hiram) .  معنــى هــذه الّرمــوز

 يجب أن يبقى بيننا ، الّساخرة ال يجب أن ُيدَرك أبداً

و بالنسبة لإلخوة اآلخرين أو األعضاء      . نحن التسعة 

و األدوات كافيـة   ذه المرافـق المنتسبين فرؤيتهم له

الجمعّية قد ُأنْـِشَئتْ فـي زمـن        لجعلهم يعتقدوا بأن    

  . أو حتى في أوقات سابقة  (Solomon) سليمان

 .)٦٤صفحة (  

ــزا - ــرح رم ــن ألي أخ أن يقت ــدا يمك  . جدي

، أيهـا اإلخـوة     ، ماذا تفكّـرون و تالحظـون        -

  بخـــصوص مـــا قـــد قّدمتـــه لكـــم ؟

و سّجل كل ،  بدون اعتراض وافق الرجال الستة -

رجـال و   ٦ : من المخطوطـة األصـلّية  . ( شيء 

 . ) مـوآب و حيـرام  ، الملـك  : الثّالثة مقترحون 

دعونا نبدأ الزحـف  ! نبتهج  دعونا: ثّم قال الملك  -

دعونا نأخذ خطواتنا الثّالثـة  ! على طريق االنتصار    

دعونا نضرب ثالث مّرات بهذه المطرقـة   ! األولى

رمـز   ، برمز الموت لعـدّونا الـدّجال  ، تصرة المن

تأسيس مبادئنا المحترمة بأننـا سنـصلّح بمـسامير         

إلـى  : نصرخ بالفرح  دعونا كلّنا! األخّوة و االتّحاد 

ــصر    ــى النّ ــام إل ــفحة ! ( األم   ) ٦٤ص

خلق التّسع مؤّسسون أيـضا   , أثناء الجلسة األولى -

ايـة  المريلة التـي رمـزت إلـى حم       : رمزا جديدا   

هذا و مع األدوات الماسـونّية  . الطّين المالبس من

 جميعها الهدف منها هو إخفاء الغرض الحقيقـّي و 

بأن هذه الجمعية تعود للعـصور      ) الُمزّيف  ( للتأكيد  

  )٦٤صــــــفحة  . ( القديمــــــة

     مع سلطتي كرئيس ، أنا : قال الملك الرئيس  -

 واحـد  لكـلّ ) ٣٣(منحت الّدرجة ) و ليس كملك (  

منذ يـتّم   . . . . الدرجة األعلى في جمعّيتنا     ، منكم  

و عدم معرفتـه  ، الطفولة  أخونا حيرام من أبيه منذ

، أتقـّدم ألدعـو جمعّيتنـا     ، ألحد غير أّمه األرملة     

مـن  . و أطلب موافقتكم  , (The Widow) األرملة

 األرملـة  اآلن فصاعدا سيكون اسم المؤّسسين أبناء

(The Sons of the Widow) .  سيسّمي كّل عضو

حتّى نهاية الزمـان ألننـا    للجمعّية نفسه ابنًا لألرملة

       . نعتقد أن جمعّيتنا ستعيش حتّى نهاية الزمان 

  )٦٥صفحة (  

أصبح الملك آغريبا أعمى خـالل  : مالحظة  ((( -

ثّم شّل و مات  , خمسة أّيام بسبب مرض في العيون

) ١٢:٢٣(لرسـل   أعمـال ا   . ٤٤فيما بعد في الّسنة     

رِبَل بالديدان  أبلغت أن الملك ضمن قبل مالك و ُأك

هيـرودس   ففي يوم معين لـبس  ٢١، قبل أن يموت

الحلّة الملوكية وجلس على كرسـي الملـك و بـدأ           

هذا صـوت إلـه ال    : فصرخ الشعب ٢٢، يخاطبهم

وفي الحال ضربه مـالك الـرب    ٢٣، صوت انسان

 أكله الـدود ومـات  فصار ي , ألنه لم يعط المجد هللا

للجمعّيـة لكنّـه    حيرام آبيود حّل محّل الملك كرئيس

اختفى بغموض و وجِدت جثّته مأكولـة مـن قبـل           

مجنوناً  (Desaguliers) ديساجليرز أصبح. النسور 

  .))) و مات في الفقر الشّديد
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 حزيران ٢٤( تغّير االسم إلى الماسونّية في  )٥

 في لندن ) ١٧١٧

 ن هيكل القـدس و أرسـلوا الحفيـد   أعّد الماسونيو 

آبيود إلـى رومـا إلنـشاء     الوريث من نسل حيرام

بعد أن قتل  . (Achaea) وأتشاي   هيكلين في روما 

 (St. Peter) الهيكلين المذكورين القديس بيتر أعضاء

هيكل روما  أصبح ، (St. Andrew) و القديس أندرو

رسل أ. المشرف و المترئس لكّل المحافل في الشّرق        

و حفيـد  ، ليفي إلى روسـيا   الحفيد الوريث لموآب

       في  (Gaul) إلى غال (Adoniram) أدونيرام

الحركـة  . آبيود إلـى ألمانيـا    و خليفة) فرنسا (  

المبدوءة بالقّوة الغامضة لم تتـسع بـصورة كبيـرة          

جوزيف ليفي و آبراهـام  . الخوف من اسمها  بسبب

، آبيود  ليفي و حيراموورثة موآب    أحفاد ، آبيود 

ُأرسال من روسيا و ألمانيا إلى لندن حيث قابلوا جون          

الذي كان بروتستانتّياً  (Desaguliers)  ديساجليرز

الثّالثة  اتّفق. مع كراهية شّديدة للكاثوليك خصوصاً 

 ٢٥الماسونّية فـي    : على تحويل اسم الجمعّية إلى      

عوا اجتم،  ١٧١٧حزيران  ٢٤ ثّم في  .١٧١٦آب 

مع جمعّيات المهندسين المعمارّيين و البنّائين فـي        

منـذ  . رسميا بدؤوا الجمعّية باالسم الجديد  لندن و

 إلى محافـل  غُيَرتْ (temples) الهياكل ، ١٧١٧

(lodges) . 

إلى  (Janet) النصائح التي أعطتها جانيت )٦

 : (Jonas) )جوناس (–زوجها جيمس 
  : قال جيمس

طلبت منّي زوجتي أن أنـسب  ، لماتها البدء بك قبل -

 كـّل الجهـود و المـؤامرات التـي ابتكرهـا     لها 

  . الماســــونيون ضــــّد الكاثوليكّيــــة

 خالل اتّصالي الّدائم مـع الماسـونيين  ، أخبرتها -

اكتشفت أن هناك ثالث مجموعات لهم      كيف  ، الكبار  

آخـرون  . الكاثوليكّية  بعضهم يهاجم : في المحافل

، و المجموعـة الثالثـة      . يانات  يهاجمون كّل الـدّ   

تحـارب فـي   ، أعضاء أول مجموعتين  المكّونة من

  .بغرض الّسيطرة على الـّسلطة الّدنيوّيـة  الّسياسة 

ــيّ    ــي إلـ ــه زوجتـ ــا قالتـ ــا مـ   :هنـ

ليساند  لم يكن انتماؤك للماسونية الجديدة، جيمس   •

و لكّن كمـا    ، وال لمساندة أّي دين     ، أعداء الديانات   

لدراسـته و مقارنتـه بماسـونّية     ,  البدايةحللناه من

ــاريخ   ــذا التّ ــة ه ــرض تكمل ــدادك بغ   . أج

االثنين في نصوص هذا التّاريخ أّن  لقد فهمنا نحن •

مع  ، المأزق نتج عندما غّير ليفي جّدك اسم الجمعّية

يتواجد ، االتّفاق مع ما تنسبه إلّي ب. ديساجليرزكالهما

     حـدت مـع اليهـود    طائفة اتّ بيننا نحن البروتستانت

على ( و التي هدفها تدمير تعاليم يسوعنا       ) أقاربك  ( 

و لسحق الكاثوليكّية و ، المجد له ، ) الكاتب  حّد قول

ديـساجليرز و   هذه هي مبـادئ . الكنيسة الّرومانّية 

  .أندرســــــــــــــــون

 . لسنا من تلك الطائفة، جيمس العزيز ، آبائي وأنا •

بعيدون عن نّية سحق    لكننا  ، نحن بروتستانت   ، نعم  

نعتقـد بـأن   : أخبره  استمع لما. الكنيسة الّرومانّية 
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يجب . و قال بأنّها لن تسقط      . يسوع هو الذي بناها     

إيماننا بالّرغم من ثورتنا التّقليدّية التي  أن يكون لديك

في قلوبنا نخفي  . ورثناها من آباءنا ضّد سلطة البابا

بيتـر هـي الكنيـسة      إيمانًا ثابتًا أّن كنيسة القـديس       

ال ، و لم يحدث أبدا أننـا فكّرنـا    .. األصلّية ليسوع

الذي  أنت. لالختالط بأعداء الكنيسة ، آبائي وال أنا 

يجب ، تُحولت اآلن إلى المسيحّية من خالل توّسطي        

كن حـذرا  . ورثتُها من آبائي  أن تتبنّى المبادئ التي

 لتـي تهـاجم  تلك ا: في التّعاون مع تلك الطّائفتين 

و األخرى التي تهاجم كّل     ، الكاثوليكّية بشكل خاص    

بحيث ال تسقط فـي   كن حذرا. الّديانات بصفة عاّمة 

، منذ أطعتني و تحّولـت إلـى دينـي          . مصايدهم  

أرغب بأن تستمّر دائمـا فـي    , أحببتني و تزّوجتني

، الشّراكة في وعودك    ، الشّراكة معي في مسيحّيتك     

 . ديـــــدةمبادئـــــك الج و فـــــي

 استمّر ثّم في مسار إكمال الّدراسات التي لها دخلت •

للنّجاح فـي إرضـاء رغباتنـا       ، الماسونية الجديدة   

، لكي يبّدد الظّالم , للكشف عن الحقيقة و لشجب الشّّر

و بعدها ستُفتَح أبواب الضوء أمام العيون المعصوبة        

و . يوّجهون أنفسهم في طريق الحقيقـة   بحيث أنهم

 سيـشرق ، ى قّمة جبل الحقيقـة الـّصلب   هناك عل

الضوء و سيرشد كّل شـخص مـضطرب و كـّل           

  )" ١٠٨ -١٠٧صــــفحة . ( مــــشَّوش 

أهداف الماسونية كانت لتدمير كنيسة الّروم  )٧

         ، لخلق االشتراكّية  , الكاثوليك المقّدسة
  و للهيمنـــة علـــى العـــالم بالكامـــل 

 : يـدة أهـداف للماسـونية الجد   هنالـك ثالثـة   •

   لحفظ اليهودّية لليهود) أ  

  المــــــسيحية لمهاجمــــــة) ب  

ــة) ج    . و الحتـــضان الواقعّيـــة و العدمّيـ

إلغـاء  ، هـدم العـروش    عملت على، نتيجة لذلك 

لكي يـصبح لهـا     ، الّروحّية و المؤقتة    ، الّسلطات  

تَعـظ   ) . ١١٥صفحة  . ( العالم هيمنة مطلقة على

 : ة بـالمعنى المخـالف  المساواة و األخّو، الحّرّية 

حّرّية ، حّرّية التجديف و الغشّ     ، الحّرّية بدون حدود    

األرواح و ، الثّـروة   , األديـان ، تدمير الشّخصّية 

كـل  ، المساواة تعني اختفاء كّل األنظمة      ، العائالت  

، بخسارة القـيم الحقيقّيـة   ، الحيرة  شيئ يسقط في

ـ  حـّب   , ازاتاألخّوة أخّوة ممتلئة باألنانّية و االمتي

، الخيانة  ، النّزاعات المستمّرة   ، التّقسيمات  ، االنتقام  

إذا . تدنيس المقّدسات و العدمّيـة   , األنانية، الّسرقة 

 ،كانت الماسـونّية الجديـدة ابنـة الماسـونّية األمّ    

ــدتها  ــي حفيــ ــتراكّية هــ   . فاالشــ

 ألقت الماسونية األّم كّل نّيتها في هدف واحد و هي •

أي (الماسـونية االبنـة     .  رجال يسوع  المعركة ضد 

فهي تعمـل  . كبير  تفوق ذلك الحّد بشكل) الماسونّية

 ، روحّية و زمنية  ، لهدم العروش و إلغاء الّسلطات      

صـفحة  . ( المهيمنة المطلَقة على العالم  لكي تصبح

١١٥( 

 Jonas (James)) لـورانس ) جـيمس (جوناس  •

Lawrence) ( 1775- 1825 ) ل ميالد تنّبأ حتّى قب

البيـان   : ١٨٤٨كارل ماركس  ( النّظرّية الشّيوعّية

 بأن الماسونية الجديدة ستنجب االشتراكّية) الشّيوعّي 

بل ستكون كّل المنظّمات الحفيـدة  ، ليس ذلك فقط  .

صـفحة  . ( األم  المرتشية بنات وحفيدات الماسونية

١١٩(  
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ــة   • ــاس الخاّص ــات جون ــي كلم ــذه ه  : ه

باالستجابة ، الماسونية الجديدة  أّن، ابني ، اعرف  -

للذّات  إلى متطلّبات عدّو اإلنسانّية و تحقيق الطّلبات

جاءت هذه  . أنجبت االشتراكّية   ، لزيادة بنات الفساد    

    ، أكئر من أي وقـت سـابق    الحفيدة لتكون شّريرة

ــابق    . و أشـــر مـــن كـــل شَـــر سـ

و هذه المخلوقات ستنم أّن كّل، صمؤيل ، أتنّبأ إليك -

كـّل  ، من قبل الّزوجـات الـشّيطانّيات       ، و تنجب   

        األخـرى مـن الفـساد و الـّدمار      مخلوقات الـشرّ 

ــة   .و الكراهيـــــــــــــ

علـى كـّل    هم سيضاعفُون و سيبعثرون بذورهم -

  ! يفسدونه و سوف تكون السموم فاكهتهم، األرض 

تلك المخلوقات حزبا و كّل  ستشكّل كّل واحدة من -

 ،يصّعد شرور الحيرة، ب اهتمامات أّمه حزب سيترقّ

. تزيل الّدين و تدهور التّعليم    ، الحضارة التي تختفي    

ــزن و   ــواق الح ــتهّب أب ــّم س ــة ث  . الكارث

. نبوءتي هذه ستُحقَّق و سيكون لديها صدى كبير  -

سـيتذكّرني  . أجياالً مخيفة شـيطانية   سيرى أحفادنا

كـّل    بأّنسيشهدون برأيي هذا. بعد موتي ، الّرجال 

األحفاد المرتشون هم أحفاد و حفيـدات الماسـونية         

األشـرار ال يفعلـون    : الكالم المناسب هو هذا. األّم

 . )١١٩صــفحة . ( شــيئاً ســوى الــشر   

ــق   -  ــد تحق ــاس ق ــؤ جون ــه تنّب  .بأغلبيت

ــالم  )٨ ــساء الع ــى ن ــت إل ــالة جاني   رس

جّد ، البروتستانتّية التي تزّوجت جوناس ، جانيت  •

الخطّـة الـشّّريرة    فهـم ،  لـورانس األكبـر   الّسّيد

 . للماسونيين لتغيير دور المرأة بعكس مشيئة اللّـه       

. بالّدقّة المدهشة بالظّروف الحالّية للنساء  تنّبأت حتّى

لتحويل المرأة  هنا تحليل جانيت لمؤامرة الماسونّية

 : إلى أداة الـشّيطان لتـدمير المجتمـع البـشريّ    

،  كّل القواعد و الـشّروط  من حّررها الماسونيين -

سيـشهد  . وأدت نتيجة لذلك النحطاط و بؤس المرأة        

  . المـشاهد البـشعة وليـدة بـؤس المـرأة      أحفادنا

مبتهجـةً   كانـت ، بهذا التـأثير المبـالغ   ، المرأة  -

بشكل مخادع تزرع فخرها    ، وممجدة بصورة خاطئة    

إصالحها التي ستُنْتَج  بدون نصحها للخسارة المتعذّر

المرأة فقـدت سـعادتها     ، بالحّرّية المتطّرفة   . ا  فيه

     فقـدت حياتهـا   ، فقدت تعليمها ، و الّدنيوّية  األبدّية

النّظـام   , جعلت العالم يفقد العائلـة ، و حتّى أكثر 

ــاعّي ــابّي و االجتمـ ــّي و اإلنجـ   . التّعليمـ

، الحياة المثيرة و الّسهلة  إذا أخذت الّراحة في هذه -

البؤس و الّرثـاء    ، ن البؤس و الّرثاء     فالنتيجة ستكو 

ــّل ــالم لكــ ــفحة . ( العــ   )١٢٢صــ
 للمساعدة على عدم متابعة المرأة إلغواء، نتيجة لذلك  

و األخويـة فـي     ، المـساواة   ، الماسونيين بالحّرّيـة    

، تـاريخ الماسـونّية    في القسم االفتتاحّي من، المصيدة

د لـورانس   أورد الـّسيّ  ، أصل الماسونّية   ، تبديد الظّالم   

  : : كما يلي، جانيت  كلمات

أنت منـذ الخلـق تتمتّعـين بالمحّبـة و     ! المرأة  -

، الّرجـال الحكمـاء   . الكبيرين في العالم  االحترام

المرأة تهّز  . الفالسفة و الّرجال العظماء قد قالوا لك

 . المهد بساعدها األيمن و تهـّز العـالم بيـسارها   

أقّدم هذا التّـاريخ  ، ضالت النّساء الفا أيتها، إليكن  -

و إليـك   , تبديد الظّالم، الذي يسّرني أن أقول عنه 

بعـد  ، مالك هذا التّـاريخ     ، زوجي جوناس   : أقول  

أن أصـبح قـادراً أن    و بعد، تحوله إلى المسيحّية 
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و ألنني المحرضة لفكـرة الطباعـة و        ، يتزّوجني  

يجـب أن تـشارك فـي معرفـة      أنت أيضاً، نشره 

الستغالل مضمونه إلقناع الّرجال بـأن      ، محتوياته  

إقناع الّرجـال   . ال شيء سوى اليهودّية الماسونية

الدول  بأن الماسونية هي التي عملت على جعل أعمدة

الماسونية .ونشرت القوى التي دّمرت الدين    ، تترنّح

الـّدماء البريئـة بمكرهـا     هي التي أسالت أنهـار 

  ! يةالماســون، كانــت الماســونية . اليهــودّي 

كّل حدث بعكـس الـدين أصـله مـن      اعلم بأن -

  .الماسونية

، الحّرّيـة   : بالمبالغة البـشعة لتفـسير الكلمـات    -

فإن األخـالق اإلنـسانّية قـد        ، األخّوة، المساواة  

التي جعلت العـصيان مـن    الماسونية هي. تفككت

الفـساد و   ، بهدف نشر التّطّرف    ، واجبات النّساء   

، داف القّوة الخفية و ابنتهـا  هذه هي أه . الّدعارة

  .الماسونية

، بطريقة أو بأخرى، يحثنا  أّي اتّصال مع ماسوني -

ــّدين   ــى ازدراء ال ــوه ، عل ــرودة نح   .أو الب

، في البالد التي يكثر فيها الماسونّيون  : هذا مثال -

إنّه الخطر  . الشّرف و الفضائل تنخفض، الّروحانّية 

 ستكون النّتائج مـدّمرة     .المخيف الذي يهّدد البشرّية     

 . للعـــالم بالكامـــل لبناتـــك و أبنائـــك و

أن تنشروا الحقائق فـي  ، يجب عليكم يا أصدقائي  -

ألّن الّدين ، في كّل بيت ، في كّل اجتماع  هذا التّاريخ

. العـدل   الـشّرف و ، هو األساس لجميع الفضائل 

 )٣٢صفحة (

أصل الطبقـة المـستنيرة     : الجزء الثالث   

  اتيااليلومين

  الماسونية االيلوميناتي هم رؤساء. ١

ــام    ــي ع ــشوبت، ١٧٧٦ف  Adam) آدم ويي

Weishaupt) , قانون الكنيسة الكاثوليكّية في  أستاذ

 ,Ingolstodt) بافاريـا ، جامعـة إينجولـستودت   

Bavaria) )  أنـشأ نظـام االيلومينـاتي    ، ) ألمانيا      

علّم مـت  بالرغم من أنـه ) . حاملو شعلة الشيطان ( 

و لكنه آمن بعبادة الـشّيطان و       ، كقّسيس كاثوليكّي   

اإلنسانّية بأن أي شخص  علّمت الحركة . اإلنسانّية

يمكن أن ينال قّوة عظيمة مثل قوة اللّه بمـساعدة          

 كتابـة  فـي قضى حوالي خمس سنوات  .الشّياطين

 طرق الثّورة العالمّية المنظّمة و بدافع و دعم مادي

بهدف إنـشاء   ( Rothschild) من أسرة روتشيلد

نـوفس   و قد سّمى هذه الحكومـة  . حكومة عالمّية

 The Novus Ordo" : اوردو ســيكلورم

Seculorum"  جديد عصر جديد أو نظام عالمّي  

  (New World Order)  ا اسم كتابهالذي هو أيض

العبارة اللّاتينّيـة   هذه . ١٧٧٦،  مايو١المنشور في 

و ل لعملة الدوالر الواحـد      مكتوبة على الجانب المقاب   

باألرقام الّرومانّية فـي أسـفل    ١٧٧٦ ذلك مع سنة

 فوق الهرم عين الـشّيطان مـع   . الهرم الماسونّي

التـي   "Annuit Coeptis" عبارة أنويت كويبتيس

. مهاّمنـا   قد ابتسم علـى ) الشّيطان ( تعني بأنه أي 

 لتـشريف   ١٧٧٦يعتقد معظم األشخاص بأن التّاريخ      

هـذا التـاريخ لـيس    ، ال  . لواليات المتّحدةوالدة ا

 لشرف العالم الواحد للـشّيطان    للواليات المتّحدة بل    
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ــسه  ــذي أس ــا   ال ــا رأين ــشوبت كم   .ويي

    واحد من أعضاء هـذه الحركـة       ، ١٧٨٥في عام    

والذي كان يحمـل الوثـائق    (Lanze) و اسمه النز

 الّسّرّية إلى المحفل الكبير للطّبقة المـستنيرة فـي  

 ضرِب بالبرق فـي راتيـسبون  ، ) فرنسا ( ريسبا

(Ratisbon) .   جـدت علـىجـسمه   الوثائق التي و

و هي محفوظـة    ، اُستُولت عليها الحكومة البافارّية     

 في مدينـة ميـونيخ   )األرشيف(اآلن في السجالت 

(Munich) .    هذه الوثائق تكشف أنـشطة الطّبقـة

ّن أيـضا  الثّورة الفرنسّية لك  ليس فقط فيالمستنيرة

 باستثناء الـشعب ، في دمار كّل الملوك و الّديانات 

 للثّـورة   ١٧٨٩الجدول الّزمنـي لعـام      . اليهودي  

مخطّط في الوثائق  الفرنسّية قد نُفِّذَ بالّضبط كما هو

  . المستولى عليها

كان مستقلًّا في  بالّرغم من أّن نظام الطّبقة المستنيرة 

فـي نقـاط    ، لماسونّيةلكنه التصق و تطّعم با    ، البداية

فـي  ، ١٧٨٢،  يوليـو ١٦ثّم في . الفطر مثل، معينة

 ،ألمانيـا  , (Wilhelnsbad) اجتماع ويلهيلنـسباد 

     ُأعطي األمر لبدء عهد الـّسيطرة علـى الماسـونّية          

ــالميّ    ــداً و ع ــع ج ــاق واس ــى نط  . و عل
  قََسم الخضوع ُيْؤخَذ من قبل المرشّح للعضوّية كما يلي 

ي بالـّصمت المتواصـل و اإلخـالص و    نفـس  أقّيد

 تقيـداً ، الخضوع الغير مزعـزع إلـى األخويـة    

سأعمل على االستسالم الكامل و المخلص      ، برؤسائي

و لكّل وظيفة  , إلرادتي الشخصية، لتقديري الخاّص 

أتعّهـد بنفـسي أن     . ضّيقة األفق لسلطتي و نفوذي      

  ، و كأنه خـاص بـي   ، لألخوية أجعل كل شيء جّيد

   . شـرفي و دمـي      ، نا جاهز أن أخدمه بثروتي      و أ 

، آخر أنا جاهز للتخلي عـن اإلهمـال    و من جانب

، أتصّرف فقط لمصلحة األخوية   ، العاطفة و الضعف    

أعّرض نفسي إلى اللّوم أو العقوبة التي سيفرضها  و

أخـويتي   سيكون أصدقاء و أعـداء . رؤسائي علي 

أوّجه س، وبخصوص كالهما    ، أصدقائي و أعدائي    

بكـّل  ، أنا جـاهز   و، نفسي كما وّجهتني األخوية 

  لتكريس نفسي لزيادتها و ترقيتهـا      ، طريقة قانونّية   

هذا المجال سأستخدم كّل قـدرتي   و في، و تقويتها 

 , بدون أي تحفّظ ّسـّريّ ، أناأعد و أؤكد بكل هذا .

هذا . طبقًا لنّية الجمعّية التي تتطلّب منّي هذه الخطبة         

رجل ، كما آمل باالستمرار  و، كما أنني ، مل أنا أع

 ، أدلّـة المـؤامرة  ، جون روبيـسون  (.  ذو شرف

 )٦٧-٦٦صــــــــــفحة  ,١٧٩٨
[John Robison, Proofs of a Conspiracy, 
1798, pp. 66-67, available from Emissary 
Publications, 9205 SE Clackamas Road, 
#1776, Clackamas, OR 97015, (503) 

824-2050].  
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تحت األمم  الحكومة العالمّية الواحدةخلق  .٧

 المتحدة و تحت سيطرة الطّبقة المستنيرة

   . )االيلوميناتي(
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  داخل محفل كبير اليلوميناتي في باريس .٣

من حورّية (( التالي بملخّص قصير من كتاب  يزّودنا

فنسنت دي   من قبل، )) الشّيطان إلى عروس المسيح

 .1987 , (Vincent de Paul) بول
Vincent de Paul of the Immaculate, Heart , 
T.O.S.F., 1987, published by Third Order, 

P.O. Box 712, St. Louis, MO 63188 .  
  

  مقدمة

فتـاة   (Klotilde Bersone) كلوتيلد بيرسونكانت 

و كانت طالبة شرف  ، ١٧و هي في ال  جميلةً جداً

. ماسـونيا   كان أبوها. حّدث بستّة لغات و يمكنها الت

و في القمار   )  $ ٧٠٠تقريبا  (  لير   ٦٠،٠٠٠خسر  

للمحفـل الكبيـر للطّبقـة     وافق على بيع كلوتيلـد 

كمقابل لسداد هذا   ، تركيا  ، المستنيرة في اسطنبول    

 محافل ٦كان هذا المحفل التّركّي متّصالً ب  . الّدين

. العـالم   في أنحـاء كبيرة أخرى للطّبقة المستنيرة 

ارتفعت بيرسون من عدة مستويات بداً من حوريـة         

إلـى الحورّيـة    (Nymph of the Night) اللّيـل 

 Nymph Initiated to) المطّلعة علـى األسـرار  

Secrets) ,  ايلومينـاتي (Illuminati) ,   حورّيـة

 Sovereign Grand) الحـاكم المهـيمن األعلـى   

Master Nymph) , يطانعروسة الشّ ثّم (Bride 

of Lucifer) أو ملكة الطّبقة المستنيرة (Queen of 
the Illuminati) .  

 ، ١٨٧٤ان المكان األّولّي في تركيا فـي ديـسمبر          

فرنسا حيث اُغْتُصبتْ فـي  ، اُنْتُقَل إلى باريس  لكنه

، لإليلوميناتي في فرنـسا   البداية في المحفل األعلى

 James Abram) جيمس آبرام غارفيلـد بواسطة 

Garfield) و أصبحت زوجته ، األمريكّي  الجنرال .

جنـراالً   اُنْتُخب غارفيلد لمجلس النّّواب بينمـا الزال 

 (Shilo) كان بطالً شيلو. يقاتل في الحرب األهلّية 

كان أصـغر   . (Major General) و رقّي إلى لواء

أصـبح الموّجـه    . في الحرب األهلّية    ) ٣٠(جنراالً  

لمحفل االيلوميناتي الفرنسي سرا و قـضى  ل الكبير

في ديـسمبر   .وقتاً كبيراً في أوروّبا كما في أمريكا

 ، آبراهام لنكـولن  بناء على طلب الّرئيس     ، ١٨٦٣

. استمّر في الكـونغرس    كجنرال وغارفيلداستقال 

و رفّـع   ،  سنة   ١٧كان عضواً في الكونغرس لمّدة      

تزوج . ورّي المجلس التّشريعّي الجمه لمنصب زعيم

 Lucretia) آلنسة لكريتيـا رودلـف  ا ١٨٥٨عام 

Rudolph) ,  أبناء٣و كان لديه ابنتان و  . بواُنْتُخ

لكنّه لم يخدم فـي   ، ١٨٨٠لمجلس الشّيوخ في يناير

 كان غائًبا دائًما في باريس بالعمل. ذلك المكتب أبدا 

حيث أرادت محافل الطّبقة المستنيرة أن       . الماسونّي

   بالّرئاسةيفوز

اُنْتُخب رئيساً للواليـات المتّحـدة فـي آذار     ارفيلد 

 ١٨٨١ ، تموز٢ و أطلق عليه الرصاص في ١٨٨١

مـن   (Charles Guiteau) تشارلز جوتيوبواسطة 

 ببالتيمور و بوتومـاك  فرنسا في محطّة سكّة الحديد

(Baltimore & Potomac) في واشنطن العاصمة .

مامـا بعـد الـسماح لـه     يتعـافى ت  كان متوقعاً أن

 أثناء فترة،  آب ١١في . باالنصراف من المستشفى 

التّعافي في كوخ شاطئ كتب ألّمه أنه كان يتعـافى          

    . بعـد يـوم    بشكل جيد وأنه كان يصبح أقوى يوماً

مات بغموض فـي  ) . ابنك المحب  ( و وقّع رسالته

  . ١٨٨١،  أيلول ١٩
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ـ   ، كلوتيلد   ع فـي المحافـل     الممتلئة بالكراهية للجمي

على تعلّم كّل األسرار عن  كانت مصّممة، الماسونّية 

و ، لالرتفاع بالدرجات المختلفـة     ، الطّبقة المستنيرة   

النّهاية لكشف هذه األسرار إلى العالم لكي تقـوم   في

أنوثتهـا و جلبـوا    باالنتقام ضّد هؤالء الذين انتهكوا

ــدودان   ــر محـ ــا الغيـ ــها و رعبهـ  .بؤسـ

لمفكّرتها ، الغير منشورة  ، األصلّيةانت المخطوطة ك

 تُرجِمت هذه المخطوطة إلى اللّغة. باللغة االيطالية 

ثـم   . ١٩٣١الفرنسّية ثّم اللّغة األلمانّية فـي عـام         

 مـن قبـل   ١٩٨٤عـام   تُرجِمت إلى اإلنجليزّية في

 األب جوناس جودز، قّسيس ليتوانّي يسوعّي متدّين

(Jonas Gaudze) ) الّذي ،  ) ١٩٨٥م توفي في عا

 (Portavoz) بورتافوز، كان رئيساً للمتنبئة المقّدسة 

للكنيـسة   , (Mother Conchita) األّم كونـشيتا  ,

 Mexico)المكسيك، الفرنسيسكانية لمكسيكو سيتي 
City, Mexico) . 

 داخل المحفل الكبير للطبقة المستنيرة فـي فرنـسا        

كـان  ، لكي تصبح عضواً في الجمعية      ، في البداية   

، أثناء القسم. مخيفًا  واجباً على كلوتيلد أن تقسم قسما

تركع و رأسها منحني إلى     كان يجب على كلوتيلد أن      

و أن تقسم ، أن يوضع فوق حلقها خنجر و ، الخلف

  :القسم التّالي

أطيع كـّل أوامـر    أقسم على نحو أعمى أن .١

  . بـدون الـسؤال عـن سـببه    ، المحفل الماسونّي 

إلـى أّي ديـن آخـر باسـتثناء      ال أنتميأقسم أ .٢

ــونية   . الماســــــــــ

أهـدم أّيـة    و أن، أقسم أال أستسلم ألّي تـأثير   .٣

  . ضّد أهداف المحفل الماسوني) مقاومة ( معارضة 

فعنـدها كـّل   ، في أي وقت  إذا خنت هذا القسم .٤

و التي هي اآلن موجهـة      ، الخناجر سوف تطعنني    

  . إلى حلقي

) مصلى مـوت (ناً صغيراً للعبادة اكتشف كلوتيلد مكا 

. الموائد و المـذابح    جمجمةً على١٨حيث وضعتْ 

   كان هنالك أيضاً وحش مصنوع من رخـام أبـيض          

 .الماسونيون عدار التّنّين و يسميه،  رؤوس ٧و له 

(Dragon Hydra)  ًا و مخيفامـع  ، بدا شكله فظيع

 ، بدت بعض الرؤوس مثل األسـود  . الجمال  بعض

 ، كان لدى البعض قرن واحد. بعضها مثل الفهود و 

كان الجسم مثل   . بينما كان لدى اآلخرين عّدة قرون       

لـدى األرجـل    كان. جسم النّمر مع خطوط سوداء 

        الموّجـه الكبيـر    . القوّية القصيرة مخالـب قوّيـة       

قبل أن يصبح الـّرئيس   , الجنرال جيمس غارفيلد( 

 استحضر الشّيطان كثيرا  )١٨٨١األمريكّي في آذار 

  . الّرخامي و إحيائه  إلنعاش الوحش

 هذه هي صالته للعبادة

يبّصر و ينير عقولنا  أعترف بك كأعلى كائن و الذي

وتقـود  ،أنت أيضا تنيرني بشكل خـاص     . و أفعالنا   

و أنت تحّركه ألّن ، تملك سيادة الكون  أنت. ذراعي 

أنت تملـك   ) كما وردت بدون تعديل( الكّل خليقتك 

والتي هي صور   ، الجنّة و األرض الممتآلن بمجدك      

. القّوة و القدرة ، أنت الّضوء  . و تفّوقك، عظمتك 

يمكـن أن تخـضع     ، إذا طُلبت   ، اظهر قوتك التي    

لكّل واحـد مـن    أنت الحامي المفيد. و العقل  القلب

 . أنت عدّو المصلوب، ملكك 
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  المـسيح  ، مقّدس الثّالوث ال، ألعن اللّه ، اسمك  في 

و ذلك ، الّذي تمتلك ذلك، اسمعني . و أّمه الطّاهرة 

 الذي معك

قوتك  و باإليمان بملكك و، بالثقة بإلهامك و وحيك  

. األشياء المرئّية و الغير مرئّيـة       ، فوق كل الخليقة    

أطلب و أتلقّـى منـك مـا     لدّي حقّ الطّلب منك أن

 تعرفه

 الييدية تيالت باللغةبعد هذا كله باإلضافة لبعض التر

(Yiddish)  ا ، لغة يهود اوروباالحيوان أصبح حي .

من خالل هذا الحيوان  . وأجاب على األسئلة صرخ 

   الشّيطان يوافق أو يـرفض اقتراحـات       ، أو الوحش   

و عـن  . المحافل الماسونّية خالل العالم  و قرارات

 , (Beelzebub) طريق حورّية رئـيس الـشّياطين  

حثّ وأرشد المحافل إلـى األفعـال       ، شيطان  شّجع ال 

 شكل عدار تنّين يمكن أن يأخذ الوحش. ضّد الكنيسة 

(Dragon Hydra)  فقط أحـد  (       رؤوس٧مع

و قـد بـدا   . رجل  أو شكل، ) الرؤوس يلبس تاجا 

أظهـر  . أحياناً على شكل امرأة مزينة و جميلة جداً         

تّحّوالت وضع كل هذه ال. الظالم  نفسه أيضاً كمالك

 أمطـر ، و ذات مـّرة  . كلوتيلد ، إلبهار عروسته 

ــدامها    ــرب أق ــة ق ــاً ذهبّي ــوان قطع   .الحي

كان  , حتى تصبح من األعضاء البارزين في الجمعية

يجب عليها أن تقتل رجالً محاطًا داخل دمية مجوفة         

تـاج   ( (tiara) التيـارا  على مقاس إنسان يلبس تاج

ي تتخلى عن المـذهب     لك، ) ثالثّي يلبسه الباباوات    

و تـصبح  ، القرابين المقّدسة و المسيح  ، الكاثوليكّي

من خـالل   ) الشّيطان( و لقبول التّنّين ، غير معّمدة 

 .الوحش كسّيدها األعلى

عليهـا أن   كان يجب، بل أن تصبح كلوتيلد حورّيةً 
  :نّص الميثاق كما يلي.  توقّع ميثاقًا مع الشّيطان في الّدم

التضحية و الصلب في ،  الثالوث األقدس عن أتنازل 

       أترك . باللّه الواحد  أترك اإليمان. الديانة الكاثوليكّية 

     وأتخلى عن كّل األسرار التي ال تُكْـشَف بـالّروح          

و أيضا كل األعمال التي ال تنشأ عنه  ، ) الشّيطان( 

روحي  جسمي و، كّل نفسي ، أعطي إليه طواعية . 

،  أن يمتلك بشكل كامل و بقدرته العظيمـة          أترّجاه! 

أنادي عليه للعيش  . وتفكيري      ، إرادتي ، عقلي

و التّصّرف فّي كما أنا أعيش أيضا و أتصّرف فيـه           

، الكنيسة الكاثوليكّية ! ألعن المسيح  , باسمه. أيضاً 

  و كّل أسرارها

أعمال االنتهاك ، العضوّية  ي طقوس التعارف إلىف

ُأجريت أيضا على مضيف مكّرس متسلّل من       الكثيرة  

رئيس ديـر  ، مّرة من المرات . الكاثوليكّية  الكنيسة

إلـى   جـاء  (Mazati) كاثوليكي مرتّد اسمه مازاتي

 مـضيفاً مكّرسـاً     ١٢٠وترك   المحفل لعمل القداس    

. الجمعات العظيمـة   لالنتهاكات المقامة ضدهم في

ر ألمر التّنّـين    كان لدى رئيس الّدير طريقة قوّية أكث      

لـم  .  رؤوس ٧جسم الـوحش ذو ال   بأن يظهر في

 يتبع طقوس العبادة و التّعويذة المتّبعة و التـي قـد  

لكنّه ببساطة أمر التّنّين بأن يظهـر       ، تطول لساعات   

. االبن و الّروح القدس    و اآلب، باسم الثالوث األقدس    

كشف عدار التّنّين نفسه    ، كلّما استخدم هذه الطريقة     

بدأت العديد مـن  . حيوان الّرخام أصبح حيا  را وفو

الـّصيغة   جماعات الطبقة المستنيرة باستخدام هـذه 

ألنها كانت أكثر تأثيًرا و فعالية بالّرغم من        ، الجديدة  

قبل الشّيطان عند استخدام هذه   مناالستياء الواضح
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كشف الوحش  ، في مناسبة من المناسبات     . الطريقة  

  .قّي لعبادته في المحافل هو المـال الّسبب الحقي بأن

باريس الكبيـر تـضّمن    االيلوميناتي األعلى لمحفل

و  , (Jules Grévy) رئيس فرنسا في جولز غريفي

لكّن األعلى بينهم . وزراء كثيرون  رئيس وزرائه و

اُسـتُخِْدَم   . األعلـى الموّجه ، كانت جيمس غارفيلد 

قـوس  التلمود اليهودّي ككتاب مقّدس لهـم فـي ط        

  . المحفـــل الـــّصالة و التّعويـــذة فـــي

أصبحت الحنجـرة لـرئيس     ، مثل حورّية الشّيطان    

غارفيلـد سـّماه روح    ( (Beelzebub) الـشّياطين 

مصدرة األوامر ألعضاء المحافل بالقتـل      ) الماسونية

فأرعبت بذلك العديد ، اإلجراءات الالزمة  أو التّخاذ

تكبت العديد ار . المحافلمن األسياد الرؤساء في هذه 

بين الـضحايا    . من جرائم القتل تحت أمر المحافل     

 ايطاليا فيكتور إيمانويل الثـاني  المقتولين كانوا ملك

(Victor Emmanuel II)  و الجنــرال جــيمس

، في الحادث الثّاني  . (James Garfield) غارفيلد

بحـّب   خرق قواعـد المحافـل  التّهمة كانت أنه قد 

 (Beelzebub) ن بعلزبولعروس الشّيطا ، كلوتيلد

غارفيلد المـصلحة   وضعبذلك ، و أخذها كعشيقته  ,

تم اغتيال غارفيلـد     . الشّخصّية قبل مصلحة المحفل   

 أوتو إدوارد ليوبولد فون بيـشمارك  بمساعدة األمير
(Otto Eduard Leopold Von Bismark) , 

و هو ، كان بيشمارك ماسونياً أيضاً. ألمانيا  مستشار

الضرورية إلظهار   محفل باريس بالوثائقزّودالذي 

كان .  ضد الماسونية    ارتكاب غارفيلد لتهمة الخيانة   

غارفيلـد انتقـام بيـشمارك لقتلـه      هذا الهجوم على

 أحد فرسانه الكادوش , (Zemard) الوحشّي لزيمرد

(Kadosch)  به إلى رئيس الـشّياطين حِّيالذي ض 

(Beelzebub) مة عظي في محفل باريس في جمعة .

الشّيطان لم يحّبذ فكرة قتل غارفيلـد عنـدما قـرر           

ذو شـأن كبيـر و    ألنه كان، أعضاء المحفل ذلك 

عظيم و المعا جداً في جلب الوجهاء ذوي الشّأن إلى          

أصبح غارفيلد أحد مفّضلي الشّيطان  لقد. الماسونية 

 وافق الشّيطان على هذا األمر من حيث أنه يحترم. 

ألنّه حتّى الشّيطان نفسه لم      . رّيةاإلرادة الحّرة البش  

عواطـف أعـضاء    يكن من الممكن أن يتحكّم فـي 

  :رثـى الـوحش إلـى كلوتيلـد قـائالً     . المحفل 

حتّـى  . الجـنس البـشري    ال يمكنني أن أحتمل " 

أعضائي الماسونيين تتكشّف فيهم حقارة الشّخـصّية       

هـؤالء  . و عواطفهم الوقحة ، طمعها  اإلنسانّية في

    الثنـاء   (Lucifer) ) الـشّيطان ( ال يعطون النّاس 

لكّن كيـف يـستطيع هـؤالء    . االمتنان الكافيين  و

الكائنـات   الفاسدون األنانّيون و المنحطّون و هـذه 

أنا ، األرضّية أن يكونوا مخلصين ؟ هم أنانّيون إلّي         

كانت الخيانـة  . . . . كل شيئ  سّيدهم الذي يعطيهم

 لقد. لغير مقّيدة وظيفتهم و كانت المتعة ا، عنصرهم 

  ". تحّدوا حتّى القوانين المقّدسة للمحفل الماسـونيّ 

ألخـذ األرواح معـه إلـى     لذا فإن الشّيطان مستعد

، باإلضافة إلى ذلك . الجحيم كلّما سنحت له الفرصة     

فقد أحّب إثارة الغيرة و الكراهية لبعـضهم   , بطبيعته

الكبيرة  افلالبعض بين الجماعات المختلفات في المح

الموت ألسـر الـروح هـو    ، بالنسبة إلى الوحش  . 

  . المحفـل الماسـوني   أولوّية قصوى أهم من نجاح

الغيرة بين األعضاء لترفّع كلوتيلد الّسريع إلى أعلى        

في المحفل الماسوني الموّجه األعلى و تـدفّق   مرتبة
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المحفل األعلى  خطبها المفاجئ سّببت أغلبّية أعضاء

لقد جعلتهم يرتعـشون بمعرفتهـا      . دها  باالنقالب ض 

أجـرى  . قبـل الـشّيطان    ألعمالهم و المعطاة من

األعضاء الرؤساء في المحفل محاكمةً و قّرروا نفيها        

تّمـت  . (Grenoble) دعارة في جرينوبـل  إلى بيت

 الموافقة على هـذا القـرار مـن قبـل الـشّيطان     

(Lucifer)    الذي أصبح محبطاً بـسببها لكراهيتهـا

حامالً فـي بيـت    عندما أصبحت كلوتيلد. ية له الباد

الّدعارة عندها اتخذت القرار الحاسـم بـالهروب و         

، هناك . كاثوليكّي في باريس  اللّجوء إلى دير منعزل

 . (Marie Amelie) أصبحت األخت ماري اميلي

الفظيعة داخل المحفل الكبيـر للطبقـة    روت قّصتها

الّدير  ى رئيسةفي باريس إل (Illuminati) المستنيرة

 لكـي يعلـم     ١٨٨٥التي أمرتها بأن تدّونه في عام       

األصـلّية المطابقـة    المخطوطـة . الجمهور بهـا  

 اُحتُِفظَتْ في مكان مـا فـي        ١٨٨٥لمذكّراتها لعام   

 . الكاثوليكّي في فرنسا األرشيف

وثائق تؤكد على أن : الجزء الرابع 

هم  المستنيرة  الماسونّيين و الطبقة

  حروب والثوراتمشعلوا ال

    يعترف الماسونيون على أنّهم مبتدئوا الثّورات  

   والحروب

  الثّورة الفرنسّية. ١

الفرنـسّية   تعترف الماسونّية اليوم عالنيةً بأن الثورة

      في مجلـس النّـّواب أثنـاء الجلـسة         . كان عملها   

 de) روسـانبو   المركيـز دي ١٩٠٤،  تموز ١في 

Rosanbo) صّرح : 

إلعداد  ملت الماسونّية بطريقة خفّية و لكن ثابتةلقد ع 

الماسونّية كانت  أنب اتّفاق كامل علىنحن ... الثّورة 

و االستحسان الذي أتلقّاه من ، للثورة  المؤلّف الوحيد

أيهـا  ، يثبت  ، و الّذي أنا معتاد عليه قليالً، اليسار 

 و أنكم تقّرون بأن الثّورة الفرنسّية كانت من       ، السادة  

  . عمل الماسونية

نحن نعمل أكثر من اإلقرار  : (Jumel) لّسّيد جوميل 

 :Source)ديالسس هنري:المصدر( .نحن نعلنه، به 
Mgsr. Henri Delassus, La Conjuration 
anti-chrétienne, vol. 1, 1910, p. 146; 

quoted in de Poncins, op. cit.,p.30]. 

 الثّورة في ايطاليا .٢

 .Paul A) فيـشر .  نقتبس مـن بـول أ  فيما يلي 

Fisher) ) هم هو الشيطانهال(من كتابه  ) ١٩٩١(  

 (Their God is the Devil)   مؤّسـسة البحـث 

صـندوق الحوالـة    ، الشّركة المحـدودة    ، األمريكّية

 . ٢١٢١٠ماريالنـد   , بـالتيمور ، ٥٦٨٧البريدّيـة  
 American Research Foundation, Inc., 
P.O. Box 5687, Baltimore, Maryland 

21210. 
 
الماسـونّية   الطلبات الّدستورّية و المعتدلة للمحافـل  

  ، بطلبات ديمقراطّية أكثـر     ، بدأت في أن تُصاحب     

رومـا و نـابولي   ، بولونيا  ، و هناك هي في ميالن

بعـد أن   ، متحّررين جمهورّيين   ، خاليا اليلوميناتي   

عـن طريـق آدم   هذا النظام حديثًا في بافاريا  ُأنشئ

الجنوب  في . . . . (Adam Weishaupt) وييشوبت

تطورت أول المراكز الموالية للثورة باالتصال مـع        
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 محفــل سيليــستيني مثــل، المحافــل الماســونّية

(Celestini) الموسوعة البريطانيـة  -في نابولي  ،

، تـاريخ ايطاليـا و صـقلية     , ٩المجلّد  ، ١٩٧٧

 )١١٥٥صفحة (

البابوّيـة خـالل    ليا ضّد الحكوماتالثّورة في ايطا 

ــةً ب ١٨٣٠ ــت معروف ــسورجيمينتو( كان  )ري

(Risorgimento) حركـة  كانـت   , التي في الواقع

رؤساء هذه الحركة كانوا     . ثورّية ماسونّية نموذجّية  

جيـسيب    (Giuseppe Mazzini) جيسيب مازيني

 كاميلو كافور , (Giuseppe Garibaldi) جاريبالدي

(Camillo Cavour)    و الملك فيكتـور إيمانويـل

مـن   كلّهـم  - - (Victor Emmanuel II) الثـاني 

، ]١٩٩١[ فيشر.( الماسونّيين المتحّمسين و الغّيورين   

إيمانويل الثاني سمِّم فيما  الملك فيكتور) ( ١٧صفحة 

 , (Umberto) األمير امبيرتو، بعد عن طريق ابنه 

 )  الماسـونّية اُغْتيَل بـأمر المحافـل  ، بالمقابل  الذي

الكبير لماسونّية الطقـوس   طبقاً للقائد، كان مازيني  

 الـرئيس األّول للماسـونّية  ، االسكتلندّية في أمريكا 

 )١٧صفحة  ، المرجع الّسابق   . ( الحديثة في ايطاليا    

 Charles) هيكيثـورن  تـشارلز ، مؤّرخ واحـد   

Heckethorn) ,  الجمعيـات الـّسّرّية  ، في كتابه 

(Secret    Societies) ,   يقول أّن الكلمة المخيفـة

 ، فرتي، مازيني أوتوريزا: لفظ مركّب يعني ) مافيا(

ــسيندي ــاميتي، إينـــــ   أفيلينـــــ
(Mazzini Autoriza Furti, Incendi, 

Avelenameti) يفـّوض مـازيني   : يعنـي   و هذا

المرجـع  . ( الحرق العتعمد و التـسميم      ، الّسرقات  

  )١٧ صفحة، الّسابق 

، ١٩٢٠نون األول من حرفّيي انجلترا الجديدة عدد كا

أبلغت أن تقريبا كّل أبطال  , و هي صحيفة ماسونّية

 المرجـع . ( الحّرّية اإليطالّية كانوا من الماسونيين 

  ) ١٧الّسابق صفحة 

 عدد، كتب القائد األعلى للشعيرة االسكتلندّية في أيار 

 NEW AGE) لمجلّـة العـصر الجديـد    ١٩٤١

magazine) )   منشورات الماسونية االسـكتلندّية 

 كتـب بـأن مـازيني   ) للّسلطة القضائّية الجنوبّية 

(Mazzini ) و كافور (Cavour) الماسـونيان   هما

 Victor Emmanuel) الذان وضعا فيكتور ايمانويل

I) ١٨صفحة ، المرجع الّسابق  ( . على عرش ايطاليا( 

 (Garibaldi) القائد الكبير أيضا قال بأن غاريبالدي

الّذي أصبح الزعيم األعلى للماسونية في ايطاليا عام        (

البابا بأن يطَاح و يتنازل عن البابوية  طالب ) ١٨٦٥

الحقيقـة و   و أّن يبنى على حطامه عهداً جديداً مـن 

 . . . العقل و بذلك سيزال كل قساوسة و كهنة اللّـه           

  )١٨صفحة  , المرجع الّسابق( 

في  , (Charles Lobinger) جرصّرح تشارلز لوبين

 ) ٨٢٧صـفحة  ( االسـكتلندّية   تاريخه عن الطقوس

 راؤول، بأّن القائد الكبير للمجلس االيطالي األعلى 

حـّضر اجتماعـا    , (Raoul Palermi) بـاليرمي 

المتّحدة في  للمجلس األعلى االسكتلندي في الواليات

 و أخبر كيف أن الشعائر االسكتلندّية قد        ١٩٢١عام  

مساهمة بشكل كبيـر  ، أقاليمنا  نجحت و انتشرت في

 إلعداد الثّورة لتحريرهم من الطّغاة الّصغار و مـن 

  )١٨صفحة ، المرجع الّسابق .( الّدكتاتورّية البابوّية 
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  و الثــورة البرتغاليــة الثــورة التركيــة .٣
 يهودّي قال بفخر إلى والد، في زمن الثّورة التّركّية 

 : سّيدة مجرّية

 األتـراك الـّصغار  ، نحـن  ، حن الذين نعمله ن " 

(Young Turks)، اليهود 

سـمعت أّن المركيـز دي   ، أثناء الثّورة البرتغالّيـة   

الـّسفير   , (de Vasconcellos) فاسكونـسيلوس 

 يوّجـه اليهـود و   "  : يقـول ، البرتغالّي في روما

  ". الماســـونّيون الثّـــورة فـــي لـــشبونه

تُشعل الثّورة فـي   عندمااليوم  "  : الحظَت أكثر أن

فإنهم يقودون هذه الثّورة    ، الجزء األكبر من اوروّبا     

  ". طبقًــا لخطّــة واحــدة ، فــي كــّل مكــان

سألَت كيف نجحوا في إخفاء الخطّة التي احتـضنت         

بالكامل و التي لم تكن عمل أشهر أو سـنوات   العالم

 يخفون سـّراً   قليلة ؟ أجابت بأن اليهود يعرفون كيف

: المـصدر   . ( ال أحد منهم يخون اآلخـرين       و أّن   

 ،(Cecile de Tormay) سيـسيل دي تورمـاي  

  )١٣٥صفحة  , (Le livre Poscrit) بوسكريت ليفر

  األورّبّية الثّورة .٤ 

 Benjamin) سنستشهد ببنيامين ديسرايلي، فيما يلي 

Disraeli) أن يصبح وزيـر مالّيـة بريطانيـا     قبل

قتباسات تُْؤخَـذ مـن     هذه اال  . ١٨٥٦العظمى عام   

ــة  نقاشــات ــّسجّل البرلمانّي ــر ســجّل ( ، ال نظي

 شهاداتنا مبنية على أسـاس فيـشر  ). ( الكونغرس

(Fisher) ١٤فـي   ) . ١٩ -١٨صفحة  , ( ١٩٩١ 

 نهض بنيـامين ديـسرايلي فـي    ، ١٨٥٦، تموز 

  :مجلس العموم للقول

 في إيطاليا هنالك سلطة نادرا ما نذكرها في هـذا  

و لكن بدون االعتبار و الفهـم       ، تّشريعّي  المجلس ال 

أقصد . صحيح  الذي سيفهم منه وضع إيطاليا بشكل

ال تحـّب الجماعـات الـّسّرّية        . الجماعات الّسّرّية 

 .الحكومة الّدستورّية

بأن جزءاً كبيراً مـن     . . . من غير المفيد أن ينكَر       

و جزء كبيـر مـن   ، إيطاليا و فرنسا   كّل-أوروّبا 

 من غيـر  - -و لن نذكر البلدان األخرى  ، ألمانيا

المفيد أن ننكُر بأنهـا مغطـاة بـشبكة مـن هـذه             

مغطّى اآلن   كما أن سطح األرضالجماعات الّسّرّية

و ما هي أهدافهم ؟ إنهم ال يحاولون        . بسكك الحديد   

ال . يريدون الحكومة الّدسـتورّية   إنهم ال. إخفاءها 

 يريدون المجـالس ال ، يريدون المؤّسسات الخيرية 

النّهايـة  ..يريدون  ، االقليمّية وال تسجيل األصوات     

 .للمؤّسسات الكنائسّية

 - -لقد أخبروني بأّن وزيراً بريطانّياً قد تفـاخر         " 

 بأنـه كـان   - -حكيمة جدا  ويا لها من مفخرة غير

عليه أن يرفع يده فقط و يمكن أن تبـدأ ثـورةً فـي       

  " غدا ايطاليا

فقـط و كلّّيـةً بعمـل       . . . ر فجـأةً    سقط أمير كبي   

أننّي أدرك تماماً حقيقة أنـه لـن   . الّسّرّية الجماعات

  '! ١٨٤٨ينكرها أي رجل مطّلـع بأحـداث عـام    

 التي  ١٨٤٨كان الّسّيد ديسرايلي يشير إلى ثورة عام        

ألمانيا و النّمسا التي أثناءهـا   , إيطاليا، هّزت فرنسا 

 وزيـر  , (Metternich) ُأجبِر األمير ميتيـرنيتش 

على طلب اللجـوء    ، الخارجّية النّمساوّي المعروف    

  . إلى إنجلترا
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الّسّيد ، عجيبة في بريطانيا العظمى  شخصّية سياسّية

  و١٨٦٨(ديسرايلي أصبح مّرتين رئيس الـوزراء  

لقد قبل رتبة النبيل مع اسم ايـرل   ، ١٨٨٠ ).١٨٧٤

. ١٨٧٦عام  (Earl of Beaconsfield) لبيكونسفيلد

 ألقى خطابا في أيليسبري، بينما كان رئيس الوزراء 

(Aylesbury)  والّذي قـال  ،١٨٧٦،  أيلول ٢٠في

 : فيه

ظهـرت  ، هـذا العـالم    في محاولة تشكيل حكومة 

عناصر جديدة يجب اعتبارها و التـي لـم يتعامـل           

 العنـصر  - -الجماعات الّسّرّية  . . . أسالفنا معهم

 ، ر كّل ترتيباتنا وخططناالذي في آخر لحظة قد يحّي

وعندهم أيضاً العمالء   ، الذين عمالؤهم في كّل مكان    

و إذا اقتضى ، باالغتيال  المتهّورون الذين يقومون

   . يستطيعون تأمين المذابح الجماعية، األمر أيضاً 

  الثّورة الفلّبينّية .٥

خلف بـاب    ] ١٩٨٨[ فيشر  . دعونا نستشهد بول أ   

على ثورة  , (Behind the Lodge Door) المحفل

الثّورة الفلّبينّية عام  تقول الفكرة العاّمة بأّن : الفيلّبين

 قد ُأشْعلَتْ بسبب معارضة السكان األصليين       ١٨٩٦

النّار الثّورّيـة  . الكنيسة الكاثوليكّية في الجزر  لقّوة

 , (Jose Rizal) ُأشْعلَتْ بمؤلّفات خوزيـه ريـزال  

 Emilio) ة إلميليو أجونالدومدّعمة بالقيادة الّسياسّي
Aguinaldo) .  

في الواقع إّن الثّورة الفلّبينّية ُدبَرتْ عـن طريـق           

قاد إميليو أجونالدو فعـالً هـذه    و بينما ، الماسونّية

 كـان عـضواً متفانيـاً و أداةً   فذلك ألنه ، الثّورة 

 . للماسونية

سـطة  تلك البصيرة في التّاريخ الفلّبينّي قد كُتمتْ بوا        

حتّى كُشفَت ،  سنة ٤٥الواليات المتّحدة لمّدة  حكومة

 .John T) فاريل . أخيرا من قبل المؤّرخ جون تي

Farrell) صفحة ، ] ١٩٨٨[ فيشر  .(١٩٥٤عام  في

٢١٢ - ٢١١ (  

  الثّورة الّروسّية .٦

دعونا نستشهد بفيـشر علـى الثّـورة        ، مرة أخرى   

 : الّروسّية

أضافت ] عصر جديد [ الشّهرّية الشّعيرة االسكتلندّية  

 يقَال عنها بأنها قـد  ١٩١٧آذار  الثّورة األولى في: 

واشتعلت و وّجهت عن طريق هذه المحافل         حدثت  

كانوا  (Kerenski) أعضاء حكومة كيرينسكي و كّل

 )٢١٨صفحة ، المرجع الّسابق . ( منهم 

  الحرب العالمّية األولى. ٧

 Franz) انز فردينانـد معروف جّيدا بأن اغتيال فر

Ferdinand)  الّدوق النّمساوّي أطلق الحرب العالمّية

 : الحرب الكبيـرة  دعنا نستشهد فيشر على. األولى 

عصر جديد  [ لم يذكَر بصحيفة الشعيرة اإلسكتلندّية       

أن القتلة المزعومين للـدوق كـانوا مـن     بحقيقة] 

 المنظّمـة  ، (Black Hand) أعضاء اليد الـّسوداء 

ثّورّية للسالف الجنوبّي التي كانـت مـن ِنتـاج          ال

  .الماسونّية

بـأن   (Princep) شـهد برينـسيب    أثناء المحاكمة 

أخبرني بأنه  , (Ciganovitch) سيجانوفيتتش، زميله

أخبرني بأن ولّي ، و في مناسبة أخرى ، ماسونّياً كان

ُأدين حتّى المـوت عـن    قد] فرانز فرديناند [ العهد 

  '. ماسونيطريق محفل 
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، القَتلة المتّهمين  شخص آخَر من، عالوة على ذلك  

شهد بأن الّرائد  , (Chabrinovitch) تشابرينوفيتتش

كـان  ، أحد المدّبرين  , (Tankositch) تانكوسيتتش

 ) ٢١٨ -٢١٧صفحة ، المرجع الّسابق .( ماسونّياً 

 هيمنة الحكومات ..٨

 يظهر ] ١٩٨٨[ المقتطف التّالي من فيشر ، أخيرا 

بوضوح بأن الماسونّيين العاليي المستوى يعرفـون       

الـّسّرّية و يفهمـون    عن األصل الحقيقّي لمنظّمتهم

 الّرموز المبتكرة من قبل الملـك هيـرود آغريبـا   
(Herod Agrippa)  

 Fred) كتاب من قبل فريد زيلـر ، ١٩٧٦في عام  

Zeller) , صّرح، الكبير  رئيس سابق لمحفل فرنسا،   

)Trois  Points, C'est Tout( , )  ثالثة نقاط هـذه

 ، ١٩٧١ و ١٩١٢بين عامي  كشف بأنه، ) هي فقط

كانت الجمهورّية الثالثة و معظم الّرابعـة قـد تـم           

عليها من قبل الماسونّيين الـذين حـاربوا    السيطرة

 .الكنيـسة  اكليركيين رئيسّيين في معركة ضد نفوذ

مكيـدة محفـل    علم العالم كله ب    ، ١٩٨١و في عام     

الماسـوني المعـروف    (Licio Gelli) ليسيو جيلي

 (P-2) ٢-أو بي ، (Propaganda Due) ٢بمجمع 

. سقوط الحكومة اإليطالّية نفس تلك الّسنة  الذي عّجل

  )٢١صفحة ، المرجع الّسابق( 

مّولت الماسونّية الثّورة البلشفّية فـي روسـيا        

١٩١٧  

ـ    Larry) امسنستشهد في هذا القسم بـالري آبراه

Abraham)  مـؤامرة  سّميها"من كتابه" (Call It 
Conspiracy) , 
Double A Publications, P.O. Box 609, 

Wauna, Washington 98395. 
  موِّلَـتْ الحركة اليسارّية في الواليات المتّحدة، أّوالً

صفحة (  الري آبراهام .من قبل المصرفّيين الّدولّيين   

 (Oswald Spengler) لرأوزوالد سبينجيذكر ) ٦٨

 : ٢٠المؤّرخ العظيم للقرن ال ,

و ال  , (proletarian) بروليتارّية ليست هنالك حركة

 فـي ، لم تشتغل في مصالح المـال  ، حتى شيوعّية 

و في الوقت الـذي اشـتُري   ، االتّجاه المشار بالمال    

بـدون المثـالّيين     و ما كان ذلك ليحصل- -بالمال 

    .  يملكون أقّل شـّك بالحقيقـة        بين زعمائها و الذين   

المكتبة , ,(Decline of the West) تدهور الغرب( 

 Decline of the) ) ١٩٤٥، نيويـورك  ، الحديثة 
West, Modern Library, New York, 1945) 

 التي حقّقت فـي تأسيـسات   (Reece) لجنة رييس

 أثبتت بكّمّيات هائلة مـن      ١٩٥٣الكونجرس في عام    

و  (Rockefeller) مؤسـستي روكفلـر  الدالئل بأن 

كانتا ترفّان االشتراكّية منـذ   (Carnegie) كارنيجي

 سـلطتهم  : انظرمؤسسات رينيه ورمسر  ( . بدايتهما

 ) ١٩٥٨، نيويـورك  ، ديفـين أديـر   ، و نفوذهم 
( René Wormser's Foundations: Their 
Power and Influence) 

(Devin Adair, New York, 1958) ) راهام آب ،

  )٧٠صفحة 

للحرب   بأن المؤامرة كانت تخطّطالري آبراهاميؤكّد 

. طوال عقدين من الزمن     ) الحرب العالمّية األولى    ( 

النّمساوّي فقط حادثاً و عذراً لبدء  كان اغتيال الّدوق

 و لكننا نعرف اآلن) . ٧١صفحة ( تفاعل متسلسل 

  .بأن حتّى ذلـك الحـادث كـان مخططـاً أيـضا     

جبهـة    الحرب بالّرغم من المـأزق فـي  تطاللقد 
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. المعركة بسبب دخول الواليات المتّحدة في الحرب        

 (Winston Churchill) الحظ وينستون تشرشيل

بأن العالم كان سيصبح أفضل إذا بقيـت الواليـات          

و أنه لم يكن ، منذ الّسالم مع ألمانيا  المتحدة خارجه

 ، الـشّيوعّية   ليحدث أي انهيار في روسيا يؤّدي إلى

و ، و ال انهيار الحكومة في إيطاليا بعـد الفاشـّية           

     . لتكسب الّسيادة علـى ألمانيـا أبـدا     النّازّية لم تكن

ــة (  ــة االجتماعّيـــ ــة العدالـــ  مجلّـــ

(Social Justice Magazine) , 3  ١٩٣٩، تموز  

صفقة  لكّن الحرب العالمّية األولى كانت) . ٤صفحة 

، المرجـع الـّسابق     .( الـّدولّيين مالّية للمصرفّيين   

  ) ٧٥ -٧٤صفحة 

لـيس بـسبب الجماعـات    ، الثّورة البلشفّية  حدثت

كمـا   المضطَهدة التي تثور على استغالل الّرؤسـاء 

لكّن ألّن رجـاالً    و  ، نشرها الشّيوعّيون ككذبة كبيرة     

الواليات المتّحدة أرسـلوا   أقوياء جدا في أوروّبا و

 وتروتـسكي     يـسرا  فـي سو  (Lenin) لينين

(Trotsky) إلى روسـيا لتنظيمـه   في نيويورك .    

 )٧٦صفحة ، المرجع الّسابق ( 

في حالة حرب على القطار  نين ُأرسَل عبر أوروّبايل

 ٦ إلـى    ٥أخذ لينين معه قرابـة      . المغلق المشهور   

األمر برّمته رتِّب من قبل . الذّهب   مندوالرمليون 

 Max) مانّيـة و مـاكس واربـرج   القيادة العليا األل

Warburg) ,   امع مساعدة اشتراكّي آخر غنّي جـد 

 Alexander) هيلفاند و واسع النفوذ اسمه أليكساندر

Helphand) ، ــارفوس ــستعار ب ــمه الم  و اس

(Parvus) . تروتسكي نيويورك بجـواز   عندما ترك

      .  ثورّي خاّصـة بـه       ٢٧٥أمريكّي مع حاشية من     

  ) ٧٧ -٧٦صفحة  , ّسابقالمرجع ال( 

الشّريك األّول في  , (Jacob Schiff) يعقوب سكيف

و  (Kuhn, Leob & Co) شركاه ليوب و، كوهن 

سـاعد   , (Felix) فيلكس، حما أخٍ ماكس واربرج 

 (Leon Trotsky) في تمويل ليون تروتسكي أيًضا

 ,  شـباط ٣طبقاً لصحيفة نيويورك األمريكية في  .

جـون  ، لتقدير من حفيد يعقـوب  اليوم تم ا : ١٩٤٩

الكهل قد أغرق  بأّن الرجل , (John Schiff) سكيف

 دوالر لالنتصار النّهائّي للبلشفّية في      ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

  ) ٧٨ -٧٧صفحة ، الّسابق  المرجع. ( روسيا 

 (Arsene de Goulevitch) رسين دي جوليفيتتش

   القيـصرّية   " كتب في كتابـه ، روسّي مهّم  جنرال ,

 : (Czarism and the Revolution) " لثّـورة و ا

، على أية حال    ،  يكن الممّولون الّرئيسيون للثورة      مل

من المليونيرات الّروس الغريبي األطـوار   وال واحد

جـاء   . أو قاطعي الطّريق المسلّحين التابعين للينين

        المال الحقيقـّي أصـالً مـن الـّدوائر البريطانّيـة           

ولفترة طويلة الـدعم    لتي أعارت    و ا  و األمريكّيـة  

الّدور المهـّم   . . . . الكامل ألسباب الثّورة الّروسّية     

 (Jacob Schiff) من قبل يعقوب سـكيف  الملعوب

مـع  ، المصرفي األمريكي الغنّي في أحداث روسيا       

لم يعد ، حتّى اآلن لم يتم الكشف عنه إال جزئيا  ذلك

 )٧٨صـفحة  ، الـّسابق   المرجع. ( سّراً بعد اآلن 

 Alexander) أليكـساندر نيتـشفولودوف  الجنرال 

Nechvolodov)  د من قبلتَشْهسدي جوليفيتتشي  

(de Goulevitch) يقول أنه :  
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 عالنيـةً أّن  يعقوب سكيفأعلن  , ١٩١٧ في نيسان

  .الثّورة في روسيا قد نجحت بفضل دعمـه المـالي  

ـ         ة مشاركة سكيف في الثّورة البلشفّية كانـت معروف

يبـّين  . ذاك الوقت  جّيدا بين مخابرات التحالف في

تمويل البلشفيين قد تُُولَِّي بجهود     الّدليل الحديث بأن    

سكيف و التي باإلضافة لعصبة  ، دولّيين مصرفّيين

 مورجان و روكفلـر تضّمنت مصالح  ،  واربرج–

(Morgan and Rockefeller) .  تظهر الوثائق بأن

األقـّل    وضعت علـى  (Morgan) نامنظّمة مورج

كـان   .  في صندوق الثّورة الحمـراء     دوالرمليون  

ــي ــادات ف  بيتروجــراد صــّراف هــذه االعتم

(Petrograd) ،  ألفريـد  اللّورد ، حيث بدأت الثّورة

جماعـة المائـدة   رأس  , (Alfred Milner) ميلنر

التي دعمـتْ   (Round Table)  الّسّرّيةالمـستديرة 

يكشف  . (Rothschild) اللورد روتشيلد عن طريق

ــوليفيتتش   : أن (De Goulevitch) دي ج

 ٢١المقابالت الخاّصة ُأخبرت بأّن ما يزيد عـن   في

 (Milner) اللّورد ميلنر مليون روبالً ُأنْفقَتْ من قبل

، المرجـع الـّسابق     . ( في تمويل الثّورة الّروسّية     

   ) ٨٠ -٧٩صفحة 

ـ  (Antony Sutton) أنطوني سـوتن األستاذ  ن م

 Stanford University's) مؤّسسة جامعة ستانفورد

Hoover Institution )  الثّورة ، علّق على الحرب

باستخدام وثـائق وزارة الخارجّيـة    الذي، و الّسالم 

 يظهر بشكل جازم بأن عمليـا ، الّرسمّية في الغالب 

 . كل شيء امتلكه السوفييت قد ُحّصل من الغـرب        

. إس  . إس. يـو         بأن ليست مبالغة أبداً القول

االتحاد السوفييتي هو من صـنع   ( U.S.S.R) . آر

 )٨٣صفحة ، المرجع الّسابق  ( األمريكّيةالواليات المتّحدة 

المساعدات الّدولّية : الجزء الخامس 

 بدأت الحرب والشّيوعّية  المالّية خلقت

الحرب العالمّية الثّانية  والعالمّية األولى 

 في انهيار البورصة في عام السبب وكانت

 و الركود ١٩٣٩-١٩٣٠ و ١٩٢٩

  الكبير

 ألنهـا   ٢٠دعونا نقّدم الوثيقة المهّمة جدا للقـرن ال       

 (illuminati) عمل الطّبقات المستنيرة تكشف خطّة

 في أحد أهّم مراحـل  (freemasonry) و الماسونّية

نُفِّذَتْ الخطّة كما حدثت في الواقع      . التاريخ العالمّي   

هذه الوثيقة تمت . التّاريخ  و كما هي مسّجلة في كتب

  . (Magna Carta) وثيقة ماجنا كارتامقارنتها مع 

 .Christian G) راكوفـسكي . كريـستيان جـي   

Rakovsky) , االتحـاد   عضو منشئ للشّيوعّية في

و الّذي أصبح فيمـا  ، سابقاً  (U.S.S.R) السوفييتي

أصـبح ضـحّيةً   ، س إلى باري بعد الّسفير الّسوفييتّي

 . ١٩٣٨لتطهير ستالين والمحاكمات الّصورّية لعام      

ليـون  أهّمّيته في األحداث العالمّية من قبل  وصفت

وزيـر   رفيق لينين و (Leon Trotzky) تروتزكاي

 in My) في حيـاتي ، الّدفاع في الحكومة البلشفّية 

Life ) , كتـب بينجـي    (    محاولة لسيرة ذاتّية ،

 Pengui) - ) ١٩٢٨. ك، لمحــدودة الــشّركة ا
Books, Ltd., c. 1928) :  

إحـدى  ، دوليـا   ،  هو   راكوفسكي. كريستيان جي   
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اشتراكات الجمعيـات   الشّخصّيات المعروفة جداً في

هـو مـواطن    . . . ، بلغارّي بـالميالد    . األورّبّية  

طبيب فرنسّي ، الخريطة البلقانّية  رومانّي عن طريق

العمـل   بالتّعاطف و، القات روسّية ذو ع، بالتّعليم 

يتحّدث اللغات البلقانيـة و أربعـة لغـات         . األدبّي  

أوقات مختلفة دوراً فّعاالً في  و قد لعب في، أورّبّية 

 – األعمال الّداخلّية ألربعـة جماعـات اشـتراكّية   

 - -الفرنـسّية و الرومانّيـة      ، الّروسّية  ، البلغارّية  

، االتّحاد الـّسوفييتّي   ءليصبح في النّهاية أحد زعما

رئـيس الـّسوفييت    ، مؤّسس الـشّيوعّية العالميـة      

لممثّلـي الـشّعب و الممثّـل الـّسوفييتّي      األوكرانّي

أخيـرا    فقط و- -الّدبلوماسّي في إنجلترا و فرنسا 

سمات راكوفسكي  . ليشارك قَدر المعارضة اليسارية     

ـ ، الّدولّي الواسع  اتّجاهه، الشّخصّية  صيته نبل شخ

 قد جعله نقيضاً لستالين الذي يجّسد العكس، المتعّمقة 

 تماماً

 مـن قبـل     راكوفسكيقُوبَِل  ، بينما كان في الّسجن     

 كـسمين . جافرييـل جـي    , عميل ستالين األجنبّي

(Gavriil G. Kusmin)  المعروف باسم غابرييـل 

(Gabriel) .  خطّة  راكوفسكيكشف ، أثناء المقابلة

التـي   , دء الحرب العالمّية الثّانيةمذهلة و مقنعة لب

حـّرر  ، على أساس هذه المعلومات      . قبِلها ستالين 

شُهِدتْ من قبل الّدكتور  المقابلة. ستالين راكوفسكي 

 , (Joseé Landowsky) جوسـي الندووسـكي  

. الذي عاش في موسكو  روسي من أصل بولندي و

حدث االستجواب بالفرنسّية و طُلب مـن الـّدكتور         

باإلضافة إلى . يترجمه إلى الّروسّية  ندووسكاي أنال

موجـودة   الوثيقة األصلّية، النّسخة التي عملها لنفسه 

 La) المقابلة ُأخذَتْ مـن . في المحفوظات الّروسّية 

Lucha Por El Poder Mundial)   كتاب أسبانّي

 و تُرجِمتْ إلى اإلنجليزّية من قبـل جـورج نبفـي   

(George Knupffe) .   ـدالتّرجمة اإلنجليزّية تُوج

ــاب  ــي كت ــراء" ف ــسيمفونّية الحم  Red) " ال

Symphony)   الندووسـكاي . من قبل جيـه (J. 

Landowsky)  ،لندن : (London: The Plain 
Speaker Publishing Co., 43 Bath Road, 

W6). . الملخّص التّالي قائم على مقتطفات من " 

 : م العالمّي الجديدالنّظا، نحو الحكومة العالمّية 

(Toward World Government, New World 
Order,)     بواسـطة ديـردر مانيفولـد (Deirdre 

Manifold) تحريـره و نـشره مـن قبـل      و ُأعيد

 , (Cornelia R. Ferreira) فيريرا. كورنيليا آر 

 :Toronto) ٥٢- ٢٦صـفحة   , 1993 : تورونتو

Canisius Books, 1993, pp. 26-52) .    فـي

التّصريحات في إشـارات  ، في األسفل  الفقرات التي

 االقتباس المزدوجة معمولة من قبـل راكوفـسكاي  

  . باستثناء المشار إليها

 الخطّة المقترحة من قبل راكوفسكاي عملَتْ في عام

قبل بدء الحرب العالمّية الثّانيـة فـي عـام     ١٩٣٨

 تكشف. تامة   و كانت معمولة حرفيا و بدقة١٩٣٩

 :الخطّة المعلومات التالية

 وييـشوبت  الشّيوعّي الّدولّي األول كـان آدم  .١

(Adam Weishaupt)  الذي كان متّصالً بالمجلس

ــشريعّي  ــشيلدالتّـ   . (Rothschild) لروتـ

و أعلى رؤسـاء   (Karl Marx) كارل ماركس .٢

 First Communist) األوائـل  الشّيوعّيين الدوليين
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International) سالبـارون  يطرين من قبل كانوا م

  . (Baron Lionel Rothschild) روتشيلد ليونيل

 كان المجلس التّشريعّي لروتشيلد مـن ضـمن   .٣

    (Financial Interationanl) الرأسمالية الدوليـة 

الثورّيـة   الـذي خلـق   ) (FI) إف آي، بعد اآلن  (

لخلق التراكم على أعلى درجـة بمـساعدة        : الّدولّية  

، البروليتاريا نحـو المـضاربات    لدفع، ة الّرأسمالّي

 و في نفس الوقت لخلق المنظّمة، لزرع خيبة األمل 

التي يجب أن توّحد البروليتارّيين بغرض دفعهم إلى        

األكثر هيبـة فـي    هذا ألجل كتابة الفصل. الثّورة 

إذا  : أّم اإلخوة روتشيلد الخمـس علّقـت      . التّاريخ  

فـي  . هنالك حـرب  عندها لن يكون  ، أراد أبنائي

هذا يعني أنهـم كـانوا حكّـام        : كلمات راكوفسكي   

أليست . . . . لكّن ليسوا أباطرة  ، الحرب السالم و

المحادثـة   - - الحرب بالفعل وظيفة ثورّية ؟ الحرب

منذ ذلك الوقت كانت كـّل حـرب خطـوةً        . الوّدية  

   "عمالقةً نحو الشّيوعّية

 عقوب سـكيف يالمصرفّيين الّدولّيين من خالل  .٤

(Jacob Schiff) ,   التّـشريعّي   وكيـل المجلـس

 -مّولوا اليابان فـي الحـرب الروسـية       ، لروتشيلد  

أّدت هذه الهزيمة . فيها روسيا  اليابانية التي هزِمتْ

  و التي هّيأت الظّـروف ١٩٠٥إلى الثّورة في عام 

  . ١٩١٧الـّسياسّية للنّـصر البلـشفّي فـي عـام      

المتوّرطين  من الناس (Trotzky) تروتزكيكان  ..٥

 (Ferdinand) في مقتل الّدوق النّمساوّي فردينانـد 

هـزائم جـيش   . العالمّية األولـى  الذي أثار الحرب

 FI - Financial) القيصر نُظِّمتْ من قبـل اف آي 

Interationanl).  ًأكثر من ، تروتزكي كان متعاونا

التـي أمـرت    (FI) في الرأسمالية الدوليـة ، لينين 

باستـسالم الّدولـة إلـى     (Kerensky) رينسكيكي

البلشفّيون ذلك الذي أعطـتهم إيـاه    أخذ. الشّيوعّية 

لكيرينسكي  كانت الشّيوعّية مدينةً. الرأسمالية الدولية 

   . أكثر كثيرا من لينين

أكتـوبر   ثـورة  (FI) مّولت الرأسمالية الدوليـة . ٦

ل بالتحديد من خال  " راكوفسكي قال ، ) تشرين األول (

مّولوا اليابان في عـام   نفس هؤالء المصرفّيين الذين

و  (Jacob Schiff) يعقوب سـكيف ، أي ، ١٩٠٥

هذا يعني عن طريـق   (Warburg) اإلخوة واربرج

 من خالل أحد البنوك الخمسة ، مجمل البنوك الكبيرة

 ، المجلس االحتياطي الفدرالي  الذين هم من أعضاء     

شركائهم  و (Kuhn, Loeb) لويب، خالل بنك كن 

و كذلك مـصرفّيون أمريكّيـون و أورّبّيـون         . . . 

أيـضا   , (Guggenheim) مثل غوغنهايم، آخرون 

 أشـبر  (Breitung) برييتنج , (Hanquer) هانكر

(Aschber) , ــاي ــانكن-مــصرف ن -Nye) ب

Banken)  كنت هنالك بالـّصدفة  . في ستوكهولم ،

ات و شاركت في نقل االعتماد , هناك في ستوكهولم

 أنا كنت الوحيد من الفريق، حتّى وصل تروتزكي. 

ــورّي   ". الثّــــــــــ

، االقتصاديين الـدوليين   (FI) )إف آي(رتّب ال  .٧

 خالل كّل المنـاطق  تروتزكي بحّرّية مرور لينين و

  .الحليفة

  . الثّـورة البلـشفّية   الماسونية كانت مشتركة في .٨

و عصبة األمـم   (Versaills) معاهدة فيرسيلس .٩

معاهدة فيرساي صمِّمتْ . مسبق ثورّي  خدمتا كشرط

للبطالـة   , لخلق الشّروط المسبقة لبروليتارييي ألمانيا
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و كنتيجة لذلك كان ينبغـي أن تنتـصر         ، و الجوع   

 الثّورة الشّيوعّية في ألمانيا

أرادت الرأسمالية الدولية مـن تروتزكـي أن    .١٠

 . آر. إس . إس . يو  يكون رئيساً لالتحاد السوفييتي

(U.S.S.R.)  بدالً من ستالين حتّى يصبحوا رؤساء

كانت الّدكتاتورّية المطلقة لستالين . الّدولّية  الشّيوعّية

الرأسمالية الدولية مـن   مفرطة جدا بحيث لم تستطع

إثمه . اعتبروا بأنه قد أصبح قيصراً آخر       . التحّمل  

لّدولـة  كان تعريض الثّورة للّدولة بدالً من ا الّرئيسّي

أنّـه إذا دمِّـر    لقد كانوا خائفين مـن . إلى الثّورة 

   . فإن الشّيوعّية يمكن أن تُدمر معه، ستالين

كانـت الحـرب   ، الـّدول الّرأسـمالّية    لتدمير. ١١

 و لكّن الحرب ال يجب أن تُشَّن علـى . ضرورّية 

   . االتّحاد الّسوفيتّي

 تقـوم لذا كان الحـّل لهـذه المـشكلة بـأن      . ١٢

 و تأمين وصوله إلى الدولية بتمويل هتلر الرأسمالية

 ( Warburgs) تـم إرسـال واربرجـز   . الّسلطة 

كسفراء إلى هتلر و تّمت الموافقـة علـى تمويـل           

الذي تلقّـى   هذا الحزب، الحزب االشتراكّي القومّي 

أرسلَت إليه  ، في بضع سنين الماليين من الّدوالرات       

و كذلك الماليين  , (Wall Street) من وول ستريت

 من الماركات من الممّولين األلمان بواسطة سكاتشت

(Schacht) .  هتلر خرق القاعدة، على أية حال : 

و ليس فقـط   , لقد تولّى لنفسه امتياز صناعة المال

لهذا كـان   . و لكّن أيًضا االقتصادية     ، أموال جسدّية 

  . هتلر مع الّدول الّرأسمالّية متوقًّعا تدمير

 لسببان اآلخران للحـرب همـا الوطنّيـة و   ا .١٣

إّن ، فـي الواقـع     " صّرح راكوفسكي   . المسيحّية  

   ". المسيحّية هي عدّونا الحقيقّي فقط

كّل شيوعّي صادق هو الذي يقلّد لينين معبوده        . ١٤

الثورّيين دائمـا يجـب أن    و أكبر االستراتيجّيين، 

قرب ال شيئ مؤثّر جدا في إحضار أ      . يتمنّوا الحرب 

 -هذا هو مذهب مـاركس . كالحرب ، للثّورة  نصر

   ". لينين

يتقـّدم غربـا ضـّد     الهدف هو إجبار هتلر أن .١٥

المتحالفين جميعا مّمن كانوا من البالد المسيحّية بدالً        

سيتأكّد الرأسـماليون الـدوليون   . االتجاه شرقاً  من

ليس االتحـاد   بأن التحالف سُيعلَن فقط على هتلر و

فإن االتّحاد الـّسوفيتّي    ، و على العكس    . يتيالسوفي

لن تدخل الواليات المتّحدة الحرب  . يجب أن يساعد

أن  و لكن الحكّام األمـريكّيين يمكـن  . إذا لم تُهاجم 

العدوان ضّد أمريكا يمكن    . يرتّبوا أنهم سُيَهاَجُموَن    

الّدول الّرأسمالّية بعضها البعض  ستدّمر . أن ُيختََرع

 الفاشّي: حدث واحد منهم اشتباكًا ضد الطرفين إذا أ

 و البورجوازّي

انتصار : هدف واحد ، هنالك هدف واحد فقط  .١٦

موسكو التي ستفرض رأيها علـى   ليست. الشيوعّية 

 ليست الشيوعية، بل نيويورك ، الّدول الّديموقراطّية 

(Comintern) , ل الرأسماليةب (Capintern)   فـي

الـّدول   ، في الحرب (Wall Street) وول ستريت

الّدولة الفاشّية ستُـستَنْفَد و لكـن       الّديموقراطّية و   

مـن بخـالف   . سيكتسب القـّوة  االتحاد السوفييتي

االتحاد السوفييتي كان قادراً على أن يـضع علـى          
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أّيـة  هذا التناقض المطلق و الواضح ؟  أوروّبا مثل

قّوة  طقّوة يمكن أن تقوده نحو االنتحار الكامل ؟ فق

     المال هي القوة   . المال  : واحدة قادرة أن تعمل هذا      

   ". الّسلطة الوحيدة ، والسلطة

) تشرين األول( أكتوبر ٢٤انهيار البورصة في  .١٧

لقد سّميت  . ثورة أكتوبر أهّم للثّورة من كان ١٩٢٩

منـذ بـدأ    (real revolution) " الثورة الحقيقّية" 

األربع سـنوات   : راكوفسكييقول . الكبير  الّركود

 هي سـنوات التّقـّدم   (Hoover) من حكومة هوفر

. اثنا عشر و خمسة عشر مليون مضرب        : الثّورّي  

األخيـرة   هناك تحدث الضربة ، ١٩٣٣، في شباط

من الصعب أن تعمل أكثـر    . لألزمة بإفالس البنوك    

األمريكّي الكالسيكّي  مما فعل الّرأسمالي لكي يكسر

و ، ى اآلن على قواعـده الـّصناعّية        الذي كان حتّ  

.... مأسوراً بـوول سـتريت   ، االقتصادّية  عالقاته

لتجهيـز   األربع سنوات من حكم هوفر اُسـتُخِْدَمتْ 

استيالء السلطة في الواليات المتّحـدة و االتحـاد         

، و هنـا ، ثورة مالّية  بواسطة، هناك  ، السوفييتي

. . تبعها  بمساعدة الحرب و الهزيمة التي يجب أن ت       

تَفهم بأن تنفيذ الخطّة بمثل هذا الحجـم   يمكن أن. . 

يوّجه الّسلطة  و الذي يمكن أن، يتطلّب رجالً خاّصاً 

الذي قد قّرر سـلفاً     ، التّنفيذّية في الواليات المتّحدة     

ذلك الّرجل كان . القوة المنظِّمة و المنفّذة  بأن يكون

 Franklin and) فـرانكلين و إليـانور روزفلـت   

Eleanor Roosevelt)    و اسمح لي أن أقول بـأن

ببـساطة سـخريةً و    هذين الكائنين الجنسّيين ليـسا 

كان يجب عليه أن يتجنّب أّي خائنة ممكنة        . تجاهالً  

   ". )التي خانت زوجها شمشون( (Delilah) دليلةمثل 

 سترى على سـبيل المثـال هـذه الظـاهرة     .١٨

أعـداء  ، لنّـاس   بأّن حشد بالكامل من ا    ، المتناقضة

يكونوا بالـّضرورة   لن،  ال - -سيساعده ، ستالين 

هنالـك  . وال جواسـيس محتـرفين      ، بروليتارّيون  

، في كّل مستويات المجتمع  سيظهر أشخاص مؤثّرين

و الـذين سيـساعدون الـشيوعّية       ، حتّى العـالون    

إذا لـم تكـن   ، الشكلية جدا عندما تصبح  الّستالينّية

فـي   . . . . ّل شيوعّية موضـوعّية على األق، حقيقة 

. رأسـمالّية   ، في نيويورك   ، موسكو هناك شيوعّية    

حلّل . مضاد للفرضية  إنّهه كلها متشابهة كفرضّية و

     و لكنهـا   ، موسكو هي شـيوعّية وهمّيـة       . كالهما  

رأسـمالية  : نيويـورك  . رأسمالّية  ) دولة واقعية( 

تأليف  . يوعّيةو لكّن الهدف الشّ، موضوعية و فّعالة 

، الرأسـمالية الدوليـة تقابـل       : الحقيقة  ، شخصّي  

 . " "هــم " –  الــشيوعية -الّرأســمالّية  

 ١٩٣٨،  آذار ١١قبل محاكمة راكوفسكي في  .١٩

بأّن حجمـاً   (Davis) ديفيس لّمح الّسفير األمريكّي، 

 كبيراً سيكْسب في الّرأي العاّم في أمريكا إذا ُأعطي

حضر الّسفير المحاكمة التي    . وفسكي  عفو عاّم لراك  

يشترك في أّيـة   في النّهاية أعلنت أن راكوفسكي لم

، بعد أن حرِّر و ُأطلق سراحه       . مؤامرة ضّد الّدولة  

 (Davis) راكوفسكي بأنّه قد صافح ديفيس اعترف

 بتحّية ماسونية سرّية

التي تتابعت بعد هذه المقابلة في عـام   كّل األحداث

 . أنّها كانت من سيناريو فـيلم مـا   حدثت ك١٩٣٨

 .Antony C) سـوتن . البروفسور أنطوني سـي  

Sutton)  وول ستريت و نهوض هتلر" في كتابه " 

)Wall Street and the   Rise of Hitler ( 
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(Seal Beach, CA: '76 Press, 1976)  يثبـت 

الممّولين األمريكّيين زّودوا المال و     بشكل جازم بأن    

و أّن  العالمّية الثانيـة  لر لبدء الحربالمواد إلى هت

المصرفّيين الّدولّيين شاركوا فـي تمويـل الثّـورة         

    وول سـتريت   " كما هو موثّق في كتابـه  البلشفّية

 Wall Street and The( " و الثّـورة البلـشفّية  

Bolshevik Revolution( (Rochelle, NY: 

Arlington House, 1981)   كلها مـع البيانـات 

رى المزّودة من قبل المؤلّفين اآلخرين ال يمكن        األخ

إلى ذلك فإن سـوتن   باإلضافة. تكذيبها أو مناقشتها 

"  أقـسام    ٣يؤكد في كتابه الـضخم المؤلـف مـن          

والتّنمية االقتصادّية الـّسوفييتّية   التّكنولوجيا الغربّية

١٩٦٥ -١٩١٧ " )Western Technology and 
Soviet Economic Development 1917-

1965) (Stanford, California: Hoover 

Institution    Press, 1973)  يبّين بدون أّي شّك

و أغلب المواد الخام    ، الخبرة  ، كّل التّكنولوجيا   بأن  

معظم االعتمادات لبنـاء الماكينـة العـسكرّية و     و

السوفييتي العـالم   الّصناعّية التي معها هّدد االتحاد

تلـك   ، الواليـات المتّحـدة   كلها جاءت من    ، الحّر  

و ) تُخـتَم (المهِّددة كان يجـب أن   الماكينة العسكرّية

 األمريكّيـة  صنع في الواليات المتّحدة: يكتَب عليها
(Made in the U.S.A) . 

إلـى   المساعدة العسكرّية و التّكنولوجّيـة الكبيـرة  

الحكومة الّروسّية جاءت أثناء الحرب العالمّية الثّانية       

 Lend-Lease) التـأجير  نامج اإلعارة وتحت بر

Program) .   زّودت الحكومة األمريكّية ما يزيـد

قيمة السلع المسببة للحـرب   دوالر  بليون١١عن 

قاذفـات  ، من مطاردات الغّواصات    ، إلى الّسوفييت   

مسّدسات البحرّية إلى محطّات ، المقاتالت  القنابل و

احنات و الـشّ  , المصانع، القاطرات ، تكرير النفط 

الحكومة األمريكّية قد   ، ّأما أسوأ الكّل     . المقطورات

اُكْتُشفَ  . ١٩٤٣القنبلة الذّّرّية في عام  أعطت روسيا

 Major) هذا بواسطة الّرائد جورج ريسي جوردن

George Racey Jordan)    الذي كـان الـّضابط

اإلعـارة و   المسؤول عن انتقال إمدادات و سلع عقد

 , (Great Falls)  غريت فـولز التأجير من خالل

وجد وثـائق  . الجّوّية  القاعدة , (Montana) مونتانا

تقريبـا  ( عن صناعة القنابل و المواد الـضرورية        

 جيمس روزفلت) . الطّن من اليورانيوم  ثالثة أرباع

(James Roosevelt) ,   ابن الـّرئيس فـرانكلين 

فـي روايـة    , (Franklin Roosevelt) روزفلت

أكّـد   , ١٩٨٠ ( Family Matter) " عائليةمسألة "

كيف أن أبوه أعطى روسيا خططاً لبناء القنبلة الذّّرّية      

يخبر غـالف الكتـاب    . ١٩٤٤ و ١٩٤٣في عامي 

القارئ بأن جيمس روزفلت قد كتب روايةً مسرحّية        

فّجرت روسيا ) . ُأضيف للتأكيد ( . باردة و موثوقية

 رالـف  . ( ١٩٤٩قنبلتها الذّّرّية األولى في عـام  

، اليـد الخفيـة    , (Ralph Epperson) إبيرسـون 

- ٣٣٠صفحة ، ١٩٨٥، صحافة بوبليس : أريزونا 
331 ) , (A. Ralph Epperson, The Unseen 
Hand, Tucson, Arizona: Publius Press, 
1985, p. 330-331). 

كيـف دخلـت    : نقطة واحدة فقط بحاجة للتوضيح      

  : ؟ هذه مقتطفات من مقالةالمتّحدة الحرب  الواليات

 " الّدكتاتورّية  الطّريق إلى- -اإلرهاب المزّيف  "
(Fake Terror -- The Road to 

Dictatorship)    تـأليف ألـيكس جـونز (Alex 
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Jones) ــي   . www.infowars.com فـ

ندما وقّعت اليابان   الطّريقة المفتوحة للحرب خُلقَتْ ع    

و كـّل  ، مـع إيطاليـا و ألمانيـا     االتّفاقّية الثّالثّية

. األطراف تتعّهد بدفاع متبادل عن بعضهم البعض        

من الممكن أن يعلن هتلـر الحـرب علـى     لم يكن

، االستفزاز  الواليات المتّحدة أبدا بصرف النّظر عن

وسائل إجبار اليابان على أن تعمل هذا كانت بسهولة         

 .ي اليدف

األولى كان وضع الحظـر علـى الـنفط و     الخطوة

 باستخدام حروب اليابان على، الفوالذ على اليابان 

ممـا   . األرض اآلسيوّية اُألم كحّجة و سبب لـذلك       

   الغنّيـة بـالنفط    أجبر اليابان على محاصرة المناطق

القُوى األورّبّية كانت منهكة . و المعدن في أندونيسيا 

ممـا أدى  ، مشغولة بالحرب في أوروّبا  عسكريا و

فـي   إلى ظهور الواليات المتّحدة كالّسلطة الوحيدة

الهادئ القادرة على إيقـاف اليابـان عـن غـزو           

األسـطول   بتحريـك  . المناطق الهندية الـشرقية 

إلى بيرل  (San Diego) الباسيفيكّي من سان ديجو

عمل روزفلت ، هاواي  , (Pearl Harbor) هاربر

وقائّية على ذلك االسطول كخطـوة إلزاميـة        ضربة  

الخُطَط لمّد إمبراطورّيتها إلـى   أولى لوضع اليابان

تماما  حبس روزفلت اليابان .منطقة الموارد الجنوبّية

 سـبارتاكوس  (Crassus) كمـا حـبس كراسـس   

(Spartacus) . كان يجـب   . احتاجت اليابان للنفط

كـان   . عليهم أن يغزوا أندونيسيا للحصول عليـه      

األسطول األمريكّي فـي   عليهم أوالً أن يزيلوا تهديد

.  لم يكن هناك أبدا أّي منفذ مفتوح لهم . بيرل هاربر

أراد ، إلغضاب الشّعب األمريكـّي بقـدر اإلمكـان         

األّول لليابـان   روزفلت بأن ُيظهر الهجوم العلنـيّ 

و ليظهر كأنّـه هجـوم       ، ليظهر دموّياً قدر اإلمكان   

مـن تلـك   . اليابانّي على الّروس  مباغت كالهجوم

 ،  نفسهبيرل هاربراللّحظة حتّى لحظة الهجوم على 

، ه بأن القادة فـي هـاواي        ؤتأكّد روزفلت و شركا   

 كيمـل  و األدميـرال  (Short) الجنـرال شـورت  

(Kimmel)  قد بقيا في الظّالم و بعيداً بقدر اإلمكان

 لقد أصـبحوا . اليابانّي و نواياه عن مكان األسطول

من  بّرأ الكونغرس حديثًا كالً. (كباش الفداء للهجومأ

بعد وفاتهم و أعادتهم إلى رتـبهم       ، شورت و كيمل    

  ). الّسابقة

مجلس الجيش إلى قرار فـي ذاك   و لكن بينما وصل

عرفـت  ، الوقت و تم التأكيد على الوثائق الـسرّية         

عرفـت  ، العاصمة بأّن الهجوم كان قريباً  واشنطن

اتجاهه  و عرفت أين، األسطول اليابانّي بالّضبط أين 

ملـة الطّـائرات و     اأبعد روزفلت ح  ، في الواقع   . ( 

" الواقية لجعل بيرل هـاربر   الطّائرات و المدّمرات

  .  كبش فداء أفضل

أظهـر وزيـر    , (تـشرين الثـاني  / نوفمبر٢٩في 

 (Joe Leib) لجـو لييـب   (Hull) الخارجّية هال

أظهر لـه   (United Press) مراسل يونايتد بريس

صـحيفة نيويـورك    . رسالة بوقت و مكان الهجوم      

في عددها الخـاّص   (New York Times) تايمز

، ١٣صفحة  ،  طبعة بيرل هاربر     ١٩٤١ / ٨ / ١٢

 ! الهجوم قد عرِفـا مقـّدما   أبلغت أن وقت و مكان

على  االّدعاء المكّرر بأن األسطول اليابانّي قد حافظ

.  إلى هاواي كذبة كبيرة      صمت الّراديو على طريقه   

المحفوظة حتّى  من بين األشياء المحصورة األخرى
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 إن إس إي" اآلن في أرشيف وكالة األمن القومي ال

" (NSA) مرسلة من قبـل شـيريا   رسالة مشفّرة 

(Shirya)     سائق شاحنة يابـانّي و التـي تـصّرح      

 ١٥٤,٢٠، شـمال   ٣٠,٠٠ االنتقال إلـى وضـع  ( 

 ٣وصول إلى تلـك النّقطـة فـي         توقّعوا ال . شرق

ــسمبر ــالقرب. ( دي ــاواي  ب ــن ه   ". ) م
('proceeding to a position 30.00 N, 
154.20 E. Expect to arrive at that point 

on 3December)   

، فجأة ال تحدث األشياء: قال فرانكلين روزفلت مّرة 

يوجد شـرح للطّريقـة      . ة بتلك الطّريقة  طهي ُمخطّ 

 ( things are planned) تْ بها األشياءالّتي خُطِّطَ

 بعيداً و في كّل مكان" موجودة باستشهاد من الكتاب 

" (Far and Wide)     مـن قبـل دوغـالس ريـد 

(Douglas Reed)   الكاتب البريطـانّي المعـروف 

(London: Jonathan Cape, 1951) .   يتحـدث

ــام     ــوءة ع ــن نب ــا ع ــد هن   : ١٩٤٢ري

ل الّسّيد روزفلت الذي الحقيقّي من عم ما هو الهدف

  من خالله استخدم سلطاته اإلمبريالّية ؟

عّزز المبادئ الّرئيـسّية لخطّـة إعـادة توزيـع      لقد

و لكن  ( ١٩٤٢المنشورة في عام ) العالم ( األرض 

لجماعة النظام  ) ُأعّدت بوضوح كبير في وقت سابق       

 Group for a New) العالمّي الجديـد الغامـضة  

World Order)  ،   برئاسة مـوريتز غـومبيرغ 

(Moritz Gomberg) . اقترحته هذه المجموعة  ما

. كان راكداً في ذاك الوقت و لكن ُأثبِت بعد نظرها           

الّرئيسّية كانت بأّن تمتـد اإلمبراطورّيـة    التّوصيات

، الـّصين   مـع ، الشّيوعّية من الهادئ إلى الـراين  

سـيام و   , (Indo-China)  تـشينا -إنـدو ، كوريا 

دولة يهودّيـة يجـب أن    أّنو ، زيا في حدودها مالي

كنـدا و   . هذان المشروعان حقِّقَا بشكل كبير       . تُنْشَأ

العديـدة   (strategic islands) االستراتيجّية الجزر

القارئ ينبغي أن   كانت ستنتقل إلى الواليات المتّحدة

 strategic) يحـتفظ بهـذه الجـزر االسـتراتيجّية    

islands) البالد المتبقّية فـي أوروّبـا    . ( في عقله

 الغربّية يجب أن تختفي ضمن الواليـات المتّحـدة  

هـذه   ) (United States of Europe) االوروبيـة 

القاّرة اإلفريقّية  . (الخطّة يتم الضغط عليها حاليا بقّوة

 Union of) " اتّحاد الجمهورّيات" يجب أن تصبح 

Republics) .  يـتم  الكومنولث البريطانّي سـوف 

 جزر الهند الغربية الهولندّية سوف، تخفيضه كثيرا 

تبدو الفكـرة مثـل     . تنضّم إلى أستراليا و نيوزيلندا    

، كبيرة لثالثة مراحل خطّة للمرحلة الثّانية في عملّية

ما لم يكن محقّقـاً     ؛ و األجزاء الجوهرّية منها حقِّقَتْ      

صـفحة  ( يتم تحقيقه اآلن بشكل نشيط ، السابق  في

٢٤٦ – ٢٤٥ (   

متَنّبأ إلى حّد  (Reed) الّسّيد ريد هذا التّقرير من قبل

الجماعـة   من المعروف بأنه تقريباً كّل خطّة. كبير 

 الغامضة إلنشاء النظام العالمّي الجديد قـد ُحِققَـت  

(New World Order) . 
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بدأ الماسونيون والطبقة   : الجزء السادس   

حكومة جهاز لمؤسسة ال المستنيرة بوضع

ــدة  ــة الواحــــ   العالميــــ

 The Council) العالقات الخارجية مجلس. ١
on Foreign Relations) : 

بأّن أحـد األسـباب    (Abraham) آبراهام يصّرح •

الحـرب   الرئيسية لعمل الطبقة المستنيرة سراً لخَلق

لوضع حكومة عالمية للسيطرة    كان  ، العالمية األولى 

. م هـو الـسالم   المزعو الهدف . على موارد العالم

، أستاذ  (Carroll Quigley) األستاذ كارول كيجلي

 في جامعة جورج تاون ، في كتابه كلينتن الشخصي

ــل " ــاة واألمــــ   " المأســــ

(Tragedy and Hope)  نيويـورك ،   مـاكميلن ،

١٩٦٦) ((MacMillan, New York, 1966)) 

الـسرّية قـد خُلقـت     يخبرنا بأّن المائدة المـستدير 

 ، و برئاسة اللّورد ميلنـر  (Rothschild) لروثشيلد

(Milner) سيسيل رودباستعمال أموال  ، و (Cecil 

Rhode) .   هل هي صدفة أن تكون منحة رودز قـد

 و أن طالب رودز الفائز للمنحة ، بيل كلينتن خُلقت

(Bill Clinton) شّح وإنتخبرئيساً للواليات  ، قد ر

مـستديرة سـراً    المتحدة األمريكية ؟ عملت المائدة ال     

المستويات في الحكومة البريطانية ، حيث  على أعلى

تـدخّلها   أثّرت على سياسة انجلترا الخارجيـة فـي  

ــى  ــة األول ــرب العالمي ــي الح ــصّرفها ف  . وت

نيويورك ، كانت   يخبرنا بأنّه فيكيجليالبروفسور  •

 معروفة باسـم مجلـس      مجموعة المائدة المستديرة  

 Council on) آرإف  سـي (العالقات الخارجيـة  

Foreign Relations (CFR)) .  صـفحة  ، كيجلي

الـسالالت الماليـة   كيجلـي ،   باالستناد إلى، )٩٥١

 في أمريكا بعد الحرب العالمية األولـى        األكثر أهمية 

 روكيفيلـر عائلـة  ) مـورغن باإلضافة إلى ( كانت

(Rockefeller)  كون؛ (Kuhn)  ،لويب و شركائه 

(Loeb & Company)  ن ريـد ديلـو ؛ (Dillon 

Read)   اإلخوة بـراون و شركائه و (Brown) ، 

) . ٥٢٩صـفحة  ، كيجلي ( . (Harriman) هاريمن

 (CFR)  مجلس العالقات الخارجيةامؤسسويتضّمن 

أصـبح هـذا     . مّولوا الثورة البلشفية  أولئك الذين   

ــاً  ــس معروف ــسة"ب    المجل  The) " المؤس

Establishment ) ,, "  الحكومـة المخفيـة (the 
invisible government) 

 the Rockefeller) ووزارة خارجيـة روكيفيليـر  
foreign office ) 

 ديفيد روكيفيلير (St. Michael) دعا القديس ميشيل

الرجل الذي يخفي القناع الـذي يحكـم الواليـات          

  .األمريكية المتّحدة

إّن سيطرة هذا المجلـس علـى وزارة الخارجيـة     •

منشورات وزارة الخارجيـة   األمريكية موجودة في

نتـائج  التقرير المكتوب إلى الرئيس عـن        ، ٢٣٤٩

هو تقرير وزير الخارجية  . فرانسيسكو مؤتمر سان

هذا  . إلى الرئيس على نتائج مؤتمر سان فرانسيسكو

 ســتيتينيوس. التقريــر مــن الــوزير إدوارد آر 
(Edward R. Stettinius)  

إلـى   ))CFR – مجلس العالقات الخارجيـة  من ((

 تصّرح هذه الوثيقـة  . (Truman) الّرئيس ترومن

بتلك المشاكل الجديدة بعد أن تطلّبت الحـرب لجنـة          

، تم تـشكيل   و كنتيجة لذلك. خاّصة للتعامل معهم 
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لجنة للنظر في المشاكل ما بعد الحرب مع مـوظفين          

الكل كانوا أعضاء في ال  ( كبار في وزارة الخارجية

بمساعدة موظّفي بحـث     ) دما عدا واح  سي إف آر    

و لكنهم ، " سي إف آر " سابقا لدى ال  كانوا يعملون

 أصبحوا اآلن جزءاً مـن وزارة الخارجيـة كقـسم   

 Pearl) بعـد بيـرل هـاربر   . األبحاث الخاّصـة  

Harbor)  لجنة مشاكل ما بعد الحرب أصـبحت ، 

لجنة إستشارية على السياسات الخارجيـة مـا بعـد         

 ) . آر .إف. كتّيـب ال سـي  انظر أيضاً . (الحرب 

(C.F.R.'s booklet)  ،" سجالت عشرين سنة " 

(A Record of Twenty Years) ، ١٩٢١ - 

 ) ٩٦ – ٩٥، صفحة ( ١٩٤٧

. المتّحـدة   هذه هي المجموعة التي صّممت األمم •

األرض في مانهاتن ، نيويورك حيث مبنـى األمـم          

لـة  عائّرع بها مـن قبـل   بالت قد تم، المتّحدة اآلن 

  روكيفيلير

(cf. P. Collier and D. Horowitz, The 
Rockefellers An American Dynasty, 
Holt, Rinehart Winston, 1976, pp. 246-

247). 
 The) تشير صحيفة كريستيان ساينس مونيتـور  •

Christian Science Monitor)  ــى ــّوة إل الق

أثنـاء اإلدارات الـستّ    (CFR) الخارقة للمجلـس 

تقريبا نـصف  ) : " لريغن قبل التولّي الثاني (األخيرة

أعضاء المجلس تم استدعاؤهم القتـراح الوظـائف        

أو للعمل كمستشارين بين الحين و  الحكومية الرسمية

 السياسات التي رّوجت من قبل المجلس في" . اآلخر 

مجاالت الدفاع والعالقات الدولية أصبحت ، باالنتظام 

الـسياسات الرسـمية     ،الذي يتحّدى قوانين الصدفة

، آبراهـام   . (لحكومة الواليات المتحدة األمريكيـة      

  ) ٩٥ – ٩٤صفحة 

علـى وزارة خارجيـة   " سي إف آر " سيطر ال  •

وزير الخارجية  الّرئيس كينيدي ، وزارته ، وموظّفي

 أنتـوني لوكـاس   . (Dean Rusk) ديـن راسـك  

(Anthony Lukas) نيويورك تـايمز   من صحيفة

ـ   من: " ذكر    على القائمة التي    ٨٢ األسماء األولى ال

وزارة خارجيته ، ، الّرئيس كينيدي  إستعّدت لمساعدة

مـّرة مـن    .  منهم كانوا من أعضاء المجلـس      ٦٣

أوّد أن آخذ بعض الوجوه : "" اشتكى كينيدي  المرات

األسـماء   الجديدة هنا ، و لكن كّل ما أجده هو نفس

ــة  James W. Wardner, The) "" القديم
Planned Destruction of America, P.O. 
Box 163141, Altamonte Springs, Florida 
32716-3141; 407-865-9722 , p. 60) 

أعضاء من ال  ١١٠ (Nixon) عّين الّرئيس نيكسن •

منتخبين  ليصبحوا أعلى موظّفين غير" سي إف آر " 

 . (Wardner, op. cit., p. 59) . فـي الـبالد  

 رجـل  ٧٠أكثر من  (Carter)  كارترعّين الّرئيس •

 مـن أعـضاء     ٢٠وأكثر من   " سي إف آر    " من ال   

 Trilateral] )تــي ســي(الثالثيــة  المفوضــّية

Commission (TC)]    إلى أعلى المراتـب غيـر

 .Wardner, op. cit., p) .الحكومـة  المنتخبة في
58) .  

 ٨٠ أكثـر مـن  عـّين   (Reagan) الّرئيس ريغن •

لذين كانوا من أعضاء مجلس      و ا  شخص في إدارته  

الثالثية ، أو كالهما   المفوضّيةوالعالقات الخارجية 

 George) الحظوا خليفته و صديقه ، جورج بوش. 

Bush) عّين ريغـن  . المفوضّية الثالثية  من أعضاء
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 عضو من ال    ٦٤: في المراكز األعلى في الحكومة      

 أعضاء من المفوضّية الثالثية ، ٦، " إف آر  سي" 

المفوضّية   أعضاء سابقين من٥ من االثنين معاً ، و٦

 . الثالثية

(Wardner, op. cit., p. 56.) . 
الّرئيس كلينتن األوائل كـانوا   أغلب موظفي وزارة •

و من ضـمنهم    " سي إف آر    " أيضاً من أعضاء ال     

الخارجية ، وكيل وزارة الخارجية ، وزيـر   وزيرة

األمن  ائب مستشارالدفاع ، مستشار األمن القومي ، ن

القومي ، مدير وكالة االستخبارات المركزية ، رئيس        

لالستخبارات األجنبيـة ، وزيـر    اللجنة االستشارية

 المالية ، نائب وزير المالية، وزير الصحة والخدمات

اإلنسانية ، وزير اإلسكان والتنمية المدنّية ، وزيـر         

السياسية ، مـساعد   الداخلية ، وكيل وزارة الشؤون

وزير الخارجية للعالقات الشرق آسيوية و المحـيط        

المساعدات إلى كومنولـث الـدول    الهادي ، منّسق

 المستقلة ، نائب الرئيس ، مدير اإلدارة و الموازنة ،

رئيس اللجنة ، مجلس المستـشارين اإلقتـصاديين ،         

مـادلين  ( السفيرة األمريكية إلـى األمـم المتّحـدة   

التـي كانـت    (Madeleine Albright) )اولبرايت

تـولّي كـارتر    مسؤولة عن السياسة الخارجية أثناء

 المجلس األطلـسي لتـرويج      ةوكانت مدير للرئاسة  

 .  خارجية كلينتن سـابقاً   ، وزيرةالحكومة العالمية
(Wardner, op. cit., pp. 51-52.) .  

 .James W) واردنـر . دبليـو   جيمسالّدكتور  •

Wardner) يـذكر  ، ا جيـداً  في كتابه الموثّق توثيق

  : التالي

 منهم  ١٢ ،   ١٩٢١ منذ عام    ١٨وزراء المالية ال     -

 . (CFR) كــانوا مــن أعــضاء ال ســي إف آر

 منهم كـانوا مـن   ١٢ ، ١٦وزراء الخارجية ال  -

أربعـة مـنهم   ( " (CFR) سي إف آر" أعضاء ال 

 . ) (Rockefeller) كانوا رؤساء لمؤسسة روكيفيلير
 
 ، لديها ١٩٤٧ي بدأت في عام الت وزارة الّدفاع ، -

  . (CFR)  وزيــر ؛ تــسعة كــانوا مــن ال١٥

االستخبارات المركزية ، بدأت أيضاً في عام  وكالة -

 ال  سبعة كانوا مـن ، مدير١١ ، مّر عليها ١٩٤٧
(CFR ) .  

  مدراء في المنطقة الغربية كانوا مـن ال ٧ن م٦ -
(CFR) .  

 با كان من القائد أعلى لقوات الحلفاء في أورو كّل -
(CFR ) . 

منظمـة حلـف شـمال     كّل سفير أمريكي إلـى   -

ــن ال  ــان مـ ــسي كـ   . (CFR) األطلـ

، كـّل إدارة    فـي المواقع الرئيسية األربعـة إّن  -

جمهوريــة أو ديمقراطيــة ، تُــشغَل بــشكل دوري 

 : ( CFR) الخارجيـة ال  بأعضاء مجلس العالقات

ـ  /وزير الخارجيـة  / مستشار األمن القومي   روزي

ــدفاع ــة /الـــ ــر الماليـــ   وزيـــ

فـي   (CFR) هنالك زيادة في أعداد أعـضاء ال  -

  بـات شـرويدر  . التـشريعية للحكومـة   الـسلطة 

(Pat Schroeder (D-CO))  كريـستوفر دود ، 

(Christopher Dodd (D-CT)) نيوت غنغريش ، 

(Newt Gingrich (R-GA))  وارن رودمـان ، 

(Warren Rudman (R-NH))  بوب جراهـام ، 

(Bob Graham (D-FL)) ــولي  ، تومــاس ف
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(Thomas Foley (D- WA)) ,  تـشارلز روب 

(Charles Robb (D-VA)) ــون دي . ، جـ

 John D. Rockefeller, IV) روكيفيلير، الّرابـع 

(D-WV)) ,    هـؤالء جميـع األعـضاء . D– 

(Democratic)  ديمقراطـيR – (Republican)  

ــوري ــاني، جمه ــز الث ــة، الرم ــز الوالي  .رم

سي "  من أعضاء ال ٣٨٧كان عنده  ج بوشجور -

  . ٣١٣رونالد ريغن كان عنده . في إدارته" إف آر 

قـد   (Gore) وغور (Clinton) إّن فريق كلينتن  -

كلينـتن  . أيـضاً  مّوال و دعما من قبل هذا المجلس

 .عضو مجلس العالقات الخارجية والمفوضّية الثالثية     

 ، ١٩٩٢ابات ، الدخيل في انتخ (Perot) بيروت  -

  .جمع أناسـاً مـن هـذا المجلـس إلدارة حملتـه     

مجموع أعضاء مجلس العالقات الخارجية ابتـداء        -

 .عضو ٢٩٠٥  كان١٩٩٢كانون األول / من ديسمبر
 
إّن هدف مجلـس العالقـات الخارجيـة ووزارة     -

ينزع سالح العالم قبلهم هو أن  الخارجية المدارة من

ـ ،  بما فيها أمريكا بأكمله  رك إحتكـار القـّوات  وت

المسلّحة لألمم المتّحدة تلك القوات التي دعيت قوات        

 – ٦٧صفحة ، واردنر ( . األمم المتّحدة لحفظ السالم

٦٨ ( – (Wardner, op. cit., pp. 67-68) .  

 The) " العلم األكثر سـّرية " المذهل  في كتابه  -

Most Secret Science)     صـّرح عقيـد القـوة ،

 Archibald) قاعد آرتشيبالد روبـرتس المت الجوية

Roberts)  سـتمّول   تحت هذه الخطّـة ، : " بالتالي

الواليات المتحدة و تـزّود قـوى األمـم المتّحـدة           

واردنر ، صفحة ." (المعّدات  االستبدادية بالرجال و

طبقاً لمجلس العالقات الخارجية ووكالتـه،       ) . ٦٨

 المتّحـدة  الخارجية األمريكية ، حتى الواليات وزارة

األمـم   لن يكون عندها السلطة لتحّدي قـوة سـالم  

فداحـة  : " ولذلك ، العقيد روبيرتس يستمّر      . المتّحدة

 كما فشل الـشعب  --تقريباً  هذه الفتنة غير مفهومة

األمريكي في االحتجاج علـى اإلبطـال اإلجرامـي     

سـتاء  إكجندي أمريكي واحد ، . األمريكي  للدستور

  إلى المنظمة التي تنفـي و بشكل مرير من تسليمي

." ( تُبطل وجود الدستور الذي أقسمت على احترامه        

 .p) )٦٨صفحة   ، اقتبس من واردنر ،١٣٣صفحة 
133, quoted in Wardner, op. cit, p. 68) .  

تناقش كّل شيء آخر اإلعالمية  بينما كل التقارير -

هذا ألنه   . ماعدا مجلس العالقات الخارجية وأهدافه    

 ٢٦٢نفـسه ،   (CFR) ن ال١٩٨٧طبقاً لتقرير  و، 

 صـحفيون ، مراسـلون ، ومـدراء   " من أعضائه 

  . ) ٧٠صـفحة  ، واردنـر  ." (اتصاالت تنفيذيون 

 من خـالل ال  ، (Illuminati) الطبقة المستنيرة -

(CFR)    قد نشروا نفوذهم إلى المنـاطق الحيويـة ،

أعضاؤهم ركضوا . األمريكي  األخرى من المجتمع

، سي  (NBC) إن بي سي:  يركضون إلدارة الأو

، النيويورك  (ABC) أي بي سي ، (CBS) بي إس

 ، الواشنطن بوسـت  (New York Times) تايمز

(Washington Post) لوس أنجيلس تايمز ، (Los 

Angeles Times)   شـيكاغو سـان ، (Chicago 

Sun) مـونيس ريجيـستر   ، دو (Des Moines 

Register) ل ستريت، صحيفة الوو (Wall Street 

Journal) ــايم ،  (Life) ، اليــف (Time) ، ت

،  (Fortune) ، فورتـشن  (Newsweek) نيوزويك
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  . (Business Week) بيـــزنيس ويـــك

هنا قائمة المراسلين و الُمعتََمـدين المـشهورين         -

أو ال يزالون أعضاًء في مجلس العالقات  الذين كانوا

  : (CFR) الخارجية

 (Bill Moyers) مويرز بيل : (CBS) سي بي إس 

 Dan) ، دان راذر (William Paley) ويليام بالي

Rather) ريسونر ، هاري (Harry Reasoner) .  

 Tom) تـوم بروكـاو   : (NBC) إن بـي سـي   

Brokaw) تشانسلر ، جون (John Chancellor)  ،

 ليفاين. ، إرفينغ آر  (Marvin Kalb) مارفن كالب
(Irving R. Levine) .  

 David) ديفيـد برينكلـي   : (ABC) أي بي سي 

Brinkley) كوبيل ، تيد (Ted Koppel) ,   دايـان

 John) ، جون سـكالي  (Diane Sawyer) سوير

Scali) ،  باربارة والتـرز (Barbara Walters) . 

 Daniel) دانييـل سـكور   : (CNN) سي إن إن 
Schorr) .  

 هودينـغ كـارتر الثّالـث    : (PBS) بي بـي إس  

(Hodding Carter III)  ليهـرر  ، جـيم (Jim 

Lehrer) روبرت مكنيل ، (Robert McNeil) .  
جيمس واردنر ، الدمار المخطّـط   القائمة مستندة على (

 ( Planned Destruction of America) ألمريكا،

  . )١٤٣صفحة 

هذه هي مؤامرة الصمت بين أجهـزة اإلعـالم     -

 حـول خطّـة ال  الظالم  إلبقاء الشعب األمريكي في

(CFR)  لتخريب الدستور األمريكي ولخلق حكومة

دكتاتورية بزعامة المـسيح الـدجال    عالمية واحدة

 إجتماع بيلـدربرجر في بيانه االفتتاحي إلى  . القادم

(Bilderberger)  ١٩٩١الــسّري فــي ألمانيــا ، 

 David) تـضّمنت تـصريحات ديفيـد روكفيلـر    

Rockefeller) إلــى نحــن ممتنــون: (( الــشكر 

التـايم ،   الواشنطن بوست ، النيويورك تايمز ، مجلة

ومنشورات عظيمة أخرى و التي حضر مـدراؤها        

] الصمت[الحذر  واحترموا وعودهم من، اجتماعاتنا 

كان من المـستحيل لنـا أن       . . ألربعين سنة تقريباً    

للعالم إذا كنّا خاضعين لألضواء الالمعة  نطّور خطّتنا

الري ( ". الل كل تلك الـسنوات  خللدعاية واإلعالن

 ، التقريـر المطّلـع   (Larry Abraham) آبراهام

(Insider Report) ١٩٩٢الثّـاني   كانون/ ، يناير ،

نجاح المـؤامرة لبـدء   بعبارات أخرى ،  ) ٢صفحة  

 الواحدة تحت حكم المسيح الدجال الحكومة العالمية

متى وصـل   . تحقّق بسبب تعاون القطاع اإلعالمي      

لدجال أخيراً علـى المـشهد العـالمي ، أال    ا المسيح

علـى   تعتقدون بأّن اإلعالميين سـيكونون معنـا و  

  ))جانبنا، جانب الحّرية ؟

 The Trilateral) الثالثيــة المفوضــّية .٢
Commission):  

 Trilateral] )تـي سـي  (الثالثية  جذور المفوضّية

Commission (TC)]    بـين  " تعود إلـى كتـاب

مكتـوب   (Between Two Ages)    " عصرين

 Zbigniew( زبيغنيـو برزيزينـسكي  مـن قبـل   

Brzezinski ( بينما كان أسـتاذاً فـي    ١٩٧٠ عام

قـرأ ديفيـد    . جامعة كولومبيا في مدينة نيويـورك       

ألهم الكتـاب   . الكتاب و ُأعجِب بمحتوياته روكفيلر

  . (TC) روكفيلــر لخلــق المفوضــّية الثالثيــة

سي "عضاء من ال  أ٨، ١٩٧٢تموز / في يوليو -
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ديفيـد   ، و من ضـمنهم كـان   (CFR) " إف آر

أّسسوا المفوضّية  ، روكفيلر وزبيغنيو برزيزينسكي    

هندسـة شـراكة   المفوضّية هو  إّن هدف . الثالثية

 دائمة بين الطبقة الحاكمة ألمريكا الشمالية ، أوربا

 ) ثالثـي (  إن وضع عبـارة  – الغربية ، واليابان

(Trilateral) --  على الرأي العام  لمحاولة التأثيرهو

واتخاذ القرارات الحكومية بطريقة بحيث أّن النـاس        

تخـدم  واقتصاديات كّل األمم يجـب أن   والحكومات

 حاجات المصارف والشركات الدولّيـة و المتعـددة  

إلنجاز هذا ، كان على أعضاء المفوضّية        . الجنسية

-قراطية االعتمادية والديم الثالثية أن يحققوا كالً من

بعبارات أخرى ، يجب    .  في الداخل و في الخارج       -

يقللوا من سعي العامة إلى التبعية ويقمعون  عليهم أن

السيطرة  الديمقراطية وأّي صوت احتجاج من خالل

سيكون تأسيس اقتـصاد    الهدف النهائي   . والمراقبة  

عملة عالمية  ، واحدة حكومة عالمية ، عالمي واحد

   . واحدودين عالمي ، واحدة

المفوضّية الثالثية الرسمية،  المقتطفات التالية من وثائق

سوية مع كتابات وخطابات األعضاء المؤّسسين ستؤكّد       

 : هذه

 With No) " بـدون اعتـذارات  " فـي كتابـه    -

Apologies ) (1979) غولدووتر ، الّسيناتور باري 

(Barry Goldwater)  آر. إف. سي" ال : " يكتب 

" (CFR)  للمجتمع الذي ظهـر   لفرع األمريكياهو

 عالمي في توّجهاته ، هـذه الجمعيـة   . في انجلترا

(CFR)  حركـة االتحـاد األطلـسي    ، سوّية مـع 

(Atlantic Union Movement)  ــس والمجل

 Atlantic Council of the) األطلسي األمريكـي 

U.S)   تؤمن بأن الحدود الوطنية يجب أن تُـزال و ،

النّيـة   . . .  العالم الواحدقاعدة لحكم يجب تأسيس

خلق قوة  الحقيقية ألعضاء المفوضّية الثالثية حقاً هي

اقتصادية عالمية أرفـع مـن الحكومـة الـسياسية          

كمدراء وصـنّاع النظـام    . المرتبطة بالدول القومية

تمثّـل  فـي رأيـي ،      . .. الذي هم سيحكمون العالم     

رة علـى  الثالثية جهداً منّسقاً ماهراً للسيط المفوضّية

، الـسياسية  : الحكم ودعم مراكز الـسلطة األربعـة  

 ) بدون اعتذارات  ." ( النقدية ، التثقيفية ، و الكنسّية     

With No Apologies )  ٢٨٤ -١٢٨صـفحة( .  

المسؤولين  أخذت المفّوضية الثالثية توّجهاتها بأن -

للدول العظمى يجـب أن يبـدؤوا       . . . االقتصاديين  

عالمي واحد ، باإلضافة إلى  ادبتنسيق و إدارة اقتص

"( إدارة العالقات االقتصادية الدولية بـين البلـدان         

تقرير قوة الدبابة الثالثية : المؤسسات الدولية  إصالح

الثالثيـة ،   عن المؤسسات الدولية إلـى المفوضـّية  

 ٢٢صفحة  ، ١٩٧٦المفوضّية الثالثية ، : نيويورك

 ) - (The Reform of International 
Institutions: A Report of the Trilateral 
Tank Force on International Institutions 
to the Trilateral Commission , New 
York: The Trilateral Commission, 1976, 

p. 22(  

شـكل    علـى هدف الهيمنة على العالملكي ينالوا  -

حكومة عالمية واحدة ، يحتاج أعـضاء المفوضـّية         

المتّحدة والحكومـات   ة للسيطرة على الوالياتالثالثي

  . األخرى

 (Barry Goldwater) الّسيناتور باري غولدووتر -

بينما مجلس العالقات الخارجيـة وطنـي       : " الحظ  
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. الثالثية دولية بوضوح في عضويته ، فإن المفوضّية

التمثيل مخّصص على حد سواء إلى أوربا الغربيـة،        

مقصود منها بأن تكون . تّحدة والواليات الم اليابان ،

والمصرفي  العربة للتعزيز الدولي لالهتمام التجاري

." بالسيطرة على الحكومة السياسية للواليات المتّحدة       

،  (With No Apologies) بـدون إعتـذارات  ( 

  )٢٨٠صفحة 

 " ، فـي كتابهـا   (Holly Sklar) هولي سكالر -

تّخذ هؤالء ي: " ، تقول  (Trilateralism) " الثالثية

السياسية األجنبية و  الرجال االقتصاديون ، القرارات

 االقتصادية و الداخلية األكثر أهمية للواليات المتّحدة

لقد وضعوا في الحكومة الحالية ؛ أهداف       . األمريكية  

ــه و اإلدارة  ــفحة ." ( التوجيـ  . ) ٢٠٨صـ

 Kissinger) " كيسنجر على األريكة" في كتاب  -

on the Couch ) (1975) المؤلّفان فيليس شالفلي 

)Phyllis Schlafly (   و العضو السابق فـي ال "

 (Chester Ward) تشيـستر وورد  " سـي إف آر 

 قّرر األعـضاء الحـاكمون فـي ال   : " يصّرحان 

(CFR) الحكومة األمريكيـة يجـب أن تتبنّـى     بأّن

 مراكز البحث الكبيرة جـداً التابعـة  سياسة معّينة ، 

 بجهد كبير لتطوير البراهين ، الثقافية       للمجلس عملت 

، و للتنديـد   الجديـدة  والعاطفية ، لتأييـد الـسياسة  

 . . . واإلساءة إلى سمعة أّية معارضة سياسياً و ثقافياً

 ، فـإن هـدف ال   (Ward) باالستناد إلى وورد "

(CFR)     هو حجـب وغمـر الـسيادة األمريكيـة 

قويـة  حكومة عالمية واحدة    واالستقالل الوطني في    

واسـتقالل   هذه الرغبـة لتـسليم سـيادة    . . . جداً

الواليات المتّحدة واسعة اإلنتشار بين كافة أعـضاء        

بكاملـه ، ال   ( CFR) في معجـم ال . . . المجلس 

        يوجد هناك تعبير اشمئزازي عميق جداً يحمل معنى

 " أوالَ أمريكـــــــا"مثـــــــل 
(America First) . "( (Dennis L. Cuddy 
and Robert H. Golsborough, The 
Network of Power and Part II The New 
World Order: Chronology and 
Commentary, Baltimore: The American 
Research Foundation, Inc., 1993, p.17.) .  

: " كـشف   (Goldwater) الّسيناتور غولـدووتر  -

زبيجنيو  و ( David Rockefeller) ديفيد روكفيلر

ـ  وجـدا   (Zbigniew Brzezinski) سكيبرزيزين

 . المثالي مرشّحهم (Jimmy Carter) جيمي كارتر

إلنجـاز هـذا    . لقد ساعدوه باالنتخابات والرئاسة     

مصرفيي وول ستريت ،  الهدف ، عّبؤوا قّوة أموال

و كذلك التأثير الثقافي للمجتمع األكـاديمي التـابع         

 و –المؤسسات الكبرى المعفّية من الضرائب  لثروة

فـي   المسيطرون على األجهزة اإلعالمية األعضاء

 ." مجلس العالقات الخارجية و المفوضّية الثالثيـة      

صفحة  ، (With No Apologies) بدون إعتذارات(

٢٨٦(     برزيزينسكي و  : "  الّسيناتور غولدووتر تابع

كارتر ألن يصبح عضواً في المفوضّية  روكفيلر دعيا

.. للرئاسة  بتهيئته فوراًبدؤوا  . ١٩٧٣الثالثية عام 

وصلنا إلى موقعنا الحالي للخطر في العالم وفـي         . 

مـالم  . . . رفضوا قولنا الحقّ  ناءالوطن ألن زعما

 نحن الذين نصّرح لإليمان بالحّرية ، فإن، نستيقظ 

بـدون  ."(العالم سوف يتوّجه إلى فترة من العبودية        

فع لماذا يرت تفهمون اآلن ) ٢٩٩صفحة ، اعتذارات 

كـارتر اعتُبِـر     . ١٩٧٦ فـي    الغرباء إلى الرئاسة  

في الحقيقة كان مطّلعـاَ و   الغريب المطلق ، و لكنه
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ــاً    . (TC)  مــن المفوضــّية الثالثيــة–معروف

 أشـارت  ،مبكّر من عملية تعيين كارتر في وقت -

 إذا كنت تحب نظريات المؤامرة: " الواشنطن بوست 

لى العالم ، فإنّـك     عن المؤامرات السّرية للسيطرة ع    

. . . ." جيمي كارتر  ستحّب إدارة الرئيس المنتَخَب

إّن : تعليـق  ) ( ١٩٧٧ ، ١٦كانون الثّاني   / يناير(

، قبل المفوضية الثالثية لم تعد نظرية  المؤامرة من

بوست  و لكن ، بالطبع ، الواشنطن! بل هي حقيقة 

 ) جزء من المؤامرة

، برزيزينـسكي  في تقاريره عن البيت األبـيض    -

كّل صـنّاع قـرارات   عالوة على ذلك ،  " : اعترف

 السياسة الخارجية الرئيسيين إلدارة كارتر خـدموا 

: القّوة والمبدأ  . . . ." ( سابقاً في المفوضّية الثالثية   

 ، ١٩٨١ -١٩٧٧القومي ،  مذكرات مستشار األمن

، فارار ، سـتروس ، جيـرو ، صـفحة           : نيويورك

١٩٨٣، ٢٨٩( 
(Power & Principle: Memoirs of the 
National Security Advisor, 1977-1981, 
New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983, 
p. 289.) 

 (U.S. News and World Report) قّيمـت  -

: " تأثير سلطة المفوضّية الثالثية تحت والية كـارتر       

المفوضّية الثالثيـة صـنع الـسياسة     ترّأس أعضاء

التي   إدارة كارتر ، وحالياً القّوة الهائلةالخارجية في

يترّأس األعضاء النشيطون   . يستخدمونها تثير الجدل    

الثالثية كّل وكالـة رئيـسية    أو السابقون للمفوضّية

اشتركت في تخطيط االستراتيجية األمريكية للتعامل      

يرى البعض تركيز السلطة هذا . . . بقّية العالم  مع

 ) ١٩٧٧ / ٢١ شباط/ فبراير( " . كمؤامرة في العمل

 
منذ برزيزينسكي ، الذي أصبح مديرها التنفيـذي         -

باألسـباب الجوهريـة لخلـق     المؤّسس ، يزّودنـا 

المفوضّية الثالثية ، فنحن نوّد أكثـر بـأن نفحـص           

 " بـين عـصرين  " احتوت في كتابه  األفكار التي

(Between Two Ages) )  ٣٠٠صــفحة( :  

ربما كانت مأساةً  (Stalinism) الستالينية ولو أّن -

 غير ضرورية لكال الشعب الروسـي والـشيوعية  

الروسية كأمثلة، فهنالك احتمال عقالني كبيـر بـأن         

يعيش فـي نعمـة    , و كما سنرى، العالم بكبرِه كان 

ذبح ستالين  : مالحظة(تحت القناع و المظهر الكاذب      

مليون شخص وهنـا برزيزينـسكي    ٢٠على األقل 

ــدح عقيــ  ــرف يم ــل المحت ــذا القات  . ) دة ه

تمثّل مرحلة حيوية ومبدعة أبعـد فـي    الماركسية -

 بنفس الوقت فـإن . نضوج الرؤية العالمية لإلنسان 

الماركسية هي انتصارالرجل الخارجي على الرجـل       

." االعتقـاد   السلبي الداخلي و انتصار المنطق على

 (god of reason) هو يؤمن بإله المنطق: مالحظة(

اإلجماع االجتماعي فإن حاجات المجتمع   غيابفي -

و   اإلعـالم الـضخم  –العاطفية والعقالنية قد تندمج 

،  فـي الـشخص      --الجماهيري يسّهل هذا اإلنجاز     

الضروري فـي   لجعل اإلبداع. . الذي يرى كَمفرد 

هـو يريـد شخـصاً      : مالحظة( . النظام االجتماعي 

الجتمـاعي ،  تغيير النظام ا و الذي يستطيع، مؤثّراً 

ــر ــى آخـ ــدجال: وبمعنـ ــسيح الـ   ) المـ

 , (elite) سيسيطَر عليه بنخبـة  مثل هذا المجتمع -

 هذه النخبة تستند في سلطتها السياسية إلى الخبـرة 

غير معاقة بقيود القـيم     . العلمية المتفّوقة و البارعة     
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النخبة ال تترّدد في إنجـاز   التحّررية التقليدية ، هذه

أحدث التقنيـات العـصرية     و بآخر   أهدافها السياسية 

على السلوك العاّم ولكي تُبقي المجتمع تحـت   للتأثير

ــة   ــسيطرة القريبــ ــة والــ  . المراقبــ

مـن األمـم   (االتجاه نحو مثـل هـذه الجماعـة     -

 يتضّمن صياغة صالت الجماعات) . . . المتطورة

المشتركة بين الواليات المتّحدة ، أوربـا الغربيـة ،          

 . )الثالثيـة كهـدف   المفوضـّية ذُكـرت  (واليابان 

ولو أّن هدف تشكيل الجماعة من األمم المتطـورة   -

من هدف الحكومة العالمية ، إال أنّه سهل  أقل طموحاً

  . المنال أكثر

كان من الممكن أن يظهر كحامل  االتحاد السوفيتي -

 راية نظام التفكير األكثر تأثيراً فـي هـذا القـرن   

 لحـّل المعـضالت     وكالنموذج االجتماعي األفضل  

ــصري  ــسان الع ــه اإلن ــي تواج ــسية الت  .الرئي

جّهزت أفضل بـصيرة  " (Marxism) الماركسية -

النظرية الماركـسية   . متوفرة في الحقيقة المعاصرة

 .هي نظرية الفكر األكثر تأثيراً فـي هـذا القـرن          

 القادم قريباً إلعالن االسـتقالل  ٢٠٠ال  الذكرى  -

وطنية و ذلك  قية دستوريةيمكن أن يبّرر النداء التفا

 .إلعادة تفحص إطار األّمة الرسـمي المؤسـساتي       

المذكورة في األعلـى توافـق    أفكار برزيزينسكي -

 الذي ذكر فـي عـام   ديفيد روكفيلـر بالضبط أفكار  

  : زيارتــه إلــى الــصين    بعــد١٩٧٣

 التجربة االجتماعية للصين تحت قيادة الّرئيس ماو -

(Mao) جـارب فـي تـاريخ    إحدى أهم و أنجح الت

 مـن " اقتبس من النيويورك تـايمز ،  (   .البشرية

،  (From a China Traveler) " مسافر الـصين 

 من بين التجارب،  ) ١٩٧٣  /١٠/آب / أغسطس "

االجتماعية كانت خلق نظام عاّمي بحيث يـتم فيـه          

ُأخذوا من اآلباء  األطفال. . . تفريق الوحدة العائلية 

. . . ات تحت اإلدارة الحكومية  ووضعوا في الحضان  

أطفالهم مرة كـّل اسـبوع وعنـدما     اآلباء قد يرون

ال يستطيعون إظهـار الحنـان نحـو        يرونهم فإنهم   

إّن الفكرة بأن يتم قطع العالقة بين األطفال  .األطفال

األسماء مـأخوذة   . األسرة و توجيههم نحو الوطنو

 ليـست   .من األطفال و ُأعطي لهم أرقاماً بدالً منها         

 إّن نظام الكوميون أو العاّمية . . . هنالك هوية فردية

(commune) يدّمر األخالقية في الصين الحمراء : 

ليست . ليست هنالك أخالقية ألن حّب العائلة مأخوذ        

أو بـين   هنالك استقامة واحتـرام فـي األشـخاص   

هـم  : ليست هنالك كرامـة إنـسانية       . األشخاص  

ذنب ناتج عـن   يس هنالكل. جميعهم مثل الحيوانات 

ــاع   ــسين األوض ــخاص لتح ــل األش  . " قت
( Sworn statement before the House Un-
American Activities Committee by the 
Reverend Shik-Ping Wang, East Asia 
Director of the Baptist Evangelization 
Society International, in Myron C. 
Fagan, The Truth About "National 
Council of Churches", CPA Book 
Publishers, Boring, Oregon, p. 10.) 

 ،  روكفيلـر هذا هو النظام الشيوعي الذي يمدحه        -

 مليـون شـخص كنتيجـة    ٦٤قُتل فيه  النظام الذي

 إّن العـدد مـستند علـى   . لتجربة ماو االجتماعية 

تقريراللجنة الفرعّيـة الداخليـة لمجلـس الـشيوخ         

  مريكياأل
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أزمـة  " للمفوضّية الثالثية باسـم   صحيفة رئيسية -

 ( The Crisis of Democracy) "الديمقراطيـة 

،  (Michael Crozier) مايكل كروزيـر  : المؤلفين

 (Samuel Huntington) نتوتنغغصاموئيل هـان 

، تؤكد هـذه   (Joji Watanuki) واتانوكي وجوجي

أتباعها  يالصحيفة بأّن اشتراك شعوب الحكومات الت

من المفوضية الثالثية في القرارات الـسياسية هـو         

النخبة الحاكمـة فـي    طبقا للدراسة ،. اقتراح سيء 

الواليات المتّحدة وأوربا الغربية تواجـه معارضـة        

" و هـذا ضـروري   ، شعوبهم  أساسية من صفوف

إلعادة العالقـة العادلـة بـين الـسلطة الحكوميـة           

رى ، قّوة المفّوضـية  بكلمات أخ" الشعبية  والسيطرة

يجـب أن   الثالثية و الحكومات التي يسيطرون عليها

 .  وقّوة عامة الشعب يجب أن تضعف--تقوى أكثر 

: الدكتاتوريـة الديمقراطيـة    " ١٩٨١في كتاب  -

 Democratic) " الدســتور الطــارئ للــسلطة
Dictatorship: The Emergent Constitution 

of Control)  : ميلر. إس للكاتب آرثر (Arthur 

S. Miller) ,  نظام إقطـاعي  "         : يصف فيه

" تحت سـيطرة النخبـة ، ويـصّرح بـأن           " جديد  

 و لكن برضـوخ  --إنها قادمة  – الدكتاتورية ستأتي

 . " )) متَوقّّـع (( إّن الهدف هو رجـل  . . . الناس 

بالنظر للفكـر الماركـسي المتبنّـى مـن قبـل       -

أيـضاً بـين     ، و المنتـشر يلربرزيزينسكي و روكف

أعضاء المفوضية الثالثية ، نجد بأنها ليست مفاجـأة         

المجـازر ، القتـل الجمـاعي ،     بأنهم يوافقون على

السؤال الذي يخطـر     .ودكتاتورية األنظمة الشيوعية  

من هم العقالنيون هنا ، المفوضية : فوراً هو  بالبال

من قبلهم المسيطَر   أم الشعب-- النخبة --الثالثية 

 حيث  عصر الهمجية ؟ في الحقيقة ، نحن نقترب من        

للقرارات لم يعد مقّيداً أبداً ، أقل بكثيـر   اتّخاذ النخبة

سـيطرة  ذلـك   من الوصايا اإللهية ، و لكن بدالً من

فـي عـصر     . الشهوات مثل طمع السيطرة والمال    

هذا . فوضى عظيمة  الهمجية ، نحن نتوقّع فوضى و

حتاج إليه المسيح الدجال لـسكان      هو بالضبط ما سي   

  . )) المخلّـص ((       ك العـالم حتـى يقبلـوه   

قبول المفوضية الثالثية المباشر لمثل هذه الجرائم  -

اإلنسانية تبدو مبهمة غير مفهومة إذا نسينا هدفاً  ضّد

العدد المتزايـد   " تخفيض ما اسمه: رئيسياً آخر لهم 

دعـوا  " . سكاني  الفائض ال " وحل مشاكل    " للسكان

" بشكل كبير جداً " لزيادة مساعدتهم  البلدان المتطورة

إلـى   ,، " تحديد النسل" و يتضّمن ذلك بالطبع ، ، ،

و لكن هذه المنح و المساعدات      . البلدان األقّل تقدماً    

تـستطيع أن تكـون    المـنح . " ليست بدون شروط 

خاضعة للشروط بشكل صـحيح إلنجـاز أهـدافها         

المستلمة للمعونة و التي سيادتها  الدول" و " المرجّوة 

 الوطنية مهانة بمثل هذه الشروط تـستطيع تجنّـب  

هذه الشروط موجودة أصالً فـي      " المعونة الخارجية   

التنميـة الدوليـة    لجمعية (d) ١٠٤ و ١٠٢األقسام 

البلدان :  وبمعنى آخر  -والمعونة الغذائية األمريكية    

يجـب أن تتّخـذ   المـساعدة األمريكيـة    التي تستلم

 نحو نظـام  . ( الخطوات الالزمة لكبح نمو سكانها

تقرير لجنة عمل الموحّدين الثالثية إلى      : دولي مرّمم   

المفوضّية الثالثيـة ،   :المفوضّية الثالثية ، نيويورك

 Towards a Renovated)) ) ٢٨صفحة  ، ١٩٧٧
International System: A Report of the 
Trilateral Integrators Task Force to the 
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Trilateral Commission, New York: 
Trilateral Commission, 1977, p. 28.)) 

: وبمعنـى آخـر   ( اإلجهـاض  بأّنمن هناك نعرف 

هـي  ، وتحديد النـسل    ) جرائم قتل الغير مولودين     

تلـك البلـدان الفقيـرة التـي تـستلم       إجبارية على

 . المتّحدة الياتالمساعدات من كال األمم المتّحدة والو
 
 في البدايـة ، تقريـر نـادي رومـا الماسـوني      -

(Masonic Club of Rome)   افترض بأنّه كلّمـا

نما عدد ساكن العالم بشكل خارج عن السيطرة ، فإن          

الغير قابلة للتجديد ستُستَنفَذ في النهايـة   موارد العالم

. التعاسة  واالقتصاد العالمي سيكون مصيره الكآبة و

سوأ ، فإن الحضارة الكاملة قد تحطّم كنتيجـة         أما األ 

دونـيال  . ( لهذه المشكلة الحرجة  لقلة الرّد الصارم

، دنيس  (Donella H. Meadows) ميدوز. إتش 

حـدود   " (Dennis L. Meadows) ميـدوز  . إل

 تقرير لمشروع نادي روما على مأزق البشرية: النمو
(The Limits to Growth: A Report for the 
Club of Rome's Project on the 

Predicament of Mankind) نيويــورك ، : 

(Universe Books)  ،1972 ) .  

إلدارة  (Global 2000) ٢٠٠٠تقرير العالم  ثانياً ،

المفوضية  كارتر ، و الذي كان مكتوباً أساساً من قبل

باسـتمرار الفقــر والتعاســة  : " الثالثيـة ، توقّــع  

لعدد السكان ، و المتطلّبـات   المذهلاإلنسانية، النمو 

البشرية المتزايدة ، فإن إمكانية الـضغط والـضرر         

" . لقواعد مصادر الكوكب الطبيعية حقيقية جداً  الدائم

وقت : العالمي  المستقبل:  للرئيس ٢٠٠٠العالم ال (

للتصّرف ، أعّد من قبل المجلـس النوعيـة البيئيـة           

مكتـب  : طن األمريكية ، واشـن  ووزارة الخارجية

كـانون الثّـاني    / مطبعة الحكومة األمريكية ، يناير    

 ، ١٤كانون الثّاني / في يناير ) . ٩صفحة  , ١٩٨١

أكّد  الّرئيس جيمي كارتر: ، في خطاب وداع ١٩٨١

الفـائض  " ثانية التأثير األهّم إلدارته في حل مشكلة        

قـضية  : خطاب وداع "،  جيمي كارتر" . ( السكاني

 ، الخطابات الحيويـة لليـوم  " األّمة أساسية تواجه 

(Vital Speeches of the Day)   ٦٧، الجـزء 

(XLVII)  ١٩٨١ ، ١شـباط  /  ، فبراير٨، عدد ، 

األفكار األكثر غرابة من هذه هـي   . ) ٢٢٧ صفحة

 ، (Kenneth Boulding) أفكار كينيـث بولـدينغ  

، وغاريـت   (Isaac Asimov) إسحاق أزيمـوف 

 الذين قـارنوا األرض  (Garrett Hardin) هاردن

. (( بسفينة فضائية أو قارب نجاة محّمل فوق طاقته         

اقتصاديات السفينة " ، (K. Boulding) بولدينغ. كي

 The Economics of) الفضائية القادمـة األرض 

the Coming Spaceship Earth)  ،"  في هنري

نوعية البيئة في اقتصاد  , (Henry Jarrett) غاريت

 Enviromental Quality in a) متزايــد

Growing Economy) بالتيمور ، (Baltimor) : 

؛ آي  1966،  (Johns Hopkins) جونس هوبكنز

األرض ، سـفينتنا   "،  (I. Asimov) أزيمـوف . 

 Earth, Our Crowded) " المزدحمـة  الفضائية

Spaceship) جون دي: ، نيويورك (John Day)  ،

العيش على  "، (G. Hardin) هاردن. جي  ؛ 1974

 علم "،  (Living on a Life Boat) " قارب نجاة

تـشرين األول  / ، أكتوبر (BioScience) " األحياء

فقط لبـضعة   هناك غذاء كافيالمعنى أنّه  )) ١٩٧٤

أناس من النخبة على قـارب النجـاة أو الـسفينة           
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كافي لتغذيـة العـدد    حيث ال يوجد غذاء . الفضائية

هؤالء يجب  ) الفقراء ، األغلبية    ( الفائض من الناس    

قـتلهم  : وبمعنـى آخـر  (خارج الـسفينة   أن يرموا

 تبريراً" الحجج " تعطي هذه  ) بالحروب أو األوبئة

لكبح نمو السكان و تدمير السكان الفائـضين بكـّل          

اإلبادات الجماعيـة ،   بما فيها الحروب ،، الوسائل 

ـ          م ،  األوبئة ، المجاعة ، الكساد االقتـصادي ، ونع

يعطون تبريراً أيضاً لحفظ البيئة على نحو  . اإلرهاب

تلـك   من هذا نـستنتج ) . بيئية متطّرفة ( متطّرف 

النزاعات ، الحروب ، اإلبادات الجماعية ، والمذابح        

الشرق األوسط ، أو في مكان  في أفريقيا ، البوسنة ،

. آخر لهذا الغرض ، هذا لن يحّل و لـن يتوقّـف             

ستصبح ذريعةً قوّيةً  (Environmentalism) البيئية

  . عليه وماكرة لتطبيق الكساد االقتصادي المسيطَر

حتى الكون المـادي بكاملـه ال يمكـن    : تعليق  ( 

واحدة و التي خُلقَت علـى   مقارنته مع روح إنسانية

وها نحـن اآلن ، أنـاس سـيدمرون         . صورة اهللا   

 ألجل الحفاظ علـى األرض العديمـة   ويضّحى بهم

هـذه هـي عبـادة      ! الروح و الجامدة ومصادرها     

نحن ال ننكر بأّن ما خلقه اهللا في ! المكروهة  األصنام

علـى نحـو    األرض جّيد ويجب أن يحتَرم ويستعمل

لحماية البيئـة ومـصادره     ، مقتصد من قبل البشر     

 نالتضحية بالناس الـذي  على أية حال ،، بشكل جيد 

اديـات الزائلـة ،     ظ على الم  اأرواحهم خالدة و للحف   

فهـذه األشـياء   ، الروح خطأ كبير  األشياء العديمة

 هذا التفكيـر . ستنتهي إلى النهاية أما الروح فخالدة 

 الذي يعبده العديد من     يحصل فقط في عقل الشيطان    

 ) أعضاء المفوضية الثالثية

 The Bilderberg) مجموعـة بيلـدربرغ   . ٣

Group) :  

فندق فـي هولنـدا     المجموعة تأخذ اسمها من ال     -

كانـت   . ١٩٥٤ حيث اجتمعـت ألول مـرة عـام   

من المفترض بنظام مرة    (  االجتماعات تتم بانتظام    

المواقع المختلفة حول العالم ،  في) واحدة في السنة 

  ، في أغلب األحيان فـي السّرّية المطلقةدائماً في 

ــيطرة  ــات تحــت س ــرالمنتجع ــة روكفيل  عائل

(Rockefeller) .  دّوارة ومتغيرة مـن لها عضوية 

مكّونة مـن النخـب مـن    عّدة مئات من المشاركين    

بشكل خـاص    ، والواليات المتّحدة وأوربا الغربية

 . (NATO) من بلدان منظمة حلف شمال األطلسي

هـي القـوة    (Rothschild) عائلـة روثـشيلد  إّن 

تُشارك األوروبية القيادية ضمن مجموعة بيلدربرغ ،       

روكفيلـر ذات األسـاس    بقّوتها مع امبراطوريـة 

يبتعدون بشكل كبير عن األضواء ونادراً       . األمريكي

دوماً ، ينشرون التقارير أو الدراسـات   ، إذا لم يكن

  .تحت رعايتهم الرسمية

بيلدربرغ وجود المجموعـة لعقـود    أنكر أعضاء -

  حتى ُأجبِروا على الظهور بسبب وهج الدعايةطويلة

" كل كبير بفضل ال     اإلعالمية القوية ، و ظهروا بش     

ــت  ــبوت الي  300) (SPOTLIGHT) " س
Independence Ave., SE, Washington, 

D.C. 20003)  ، رسالة حرّية" وأسالفهم الصحفيين 

" (Liberty Letter)  دناءة الحرّية" و " )Liberty 

Lowdown( ) بــاداآلن النــشر األخيــر م (.  

حتى " . ة  العالمي" هؤالء الزعماء يعتنون بالتجارة      -

إلى شرقية وغربية كان من قبـل   قرار تقسيم ألمانيا
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 الرجال الذين ُأثبِت فيما بعد بـأنهم مـن مجموعـة   

،  (Peter Thompson) بيتر تومسن. (البيلدربرغ 

 Bilderberg and The) " بيلدربرغ والغـرب  "

West)  ،"في سكالر (Sklar)  ،"  جزء " الثالثية ،

 . )١٦٠صفحة  ، ٢ ، فصل ٣

 )،  (Liberty Lowdown) " دنـاءة الحرّيـة   "

/ يوليـو  ، ( مقاطعة كولومبيـا ( واشنطن العاصمة 

حالما رجع أعضاء المجموعـة      ) . " ١٩٧٤تموز  

نيـسان فـي   / أبريل ١٩٧١إلى بيوتهم بعد اجتماع 

 (Woodstock, Vermont) وودستوك ، فيرمونت

بالفيضان بشكل  (billions) بدأت باليين الدوالرات

لـم يعـد    بعد أربعة أشهر    ." امض خارج أمريكا    غ

 ، و بعد ذلك سمحت قابالً للتحويل إلى ذهب الدوالر

ال توجـد   :وبمعنى آخر( اإلدارة للدوالر بالطوفان 

) قيمة ثابتة مقابل الذهب أو أّي رصيد احتياطي آخر      

للدوالرات خارج أمريكـا باتجـاه    التدفّق المتزايد. 

. ة ما قبل التخفيض مباشرة      أوروبا استمّر إلى الفتر   

 ، خُفّـضت  ١٩٧١ / ١٨كانون األول / ديسمبر في

هـذا   أشـار % .  بالمائـة  ٨,٥قيمة الدوالر بنسبة 

بالتآمر  . لنهاية االستقالل المالي األمريكي   التخفيض  

الدوالرات لفترة قصيرة ، و  ضّد الدوالرات ، باعوا

  . بليون دوالر ٢٠ -١٥بذلك تم تحقيق ربح 

ح السلطة البريطانيـة علـى المجموعـات        تصّر -

ــة ، أي ــي. الدولي ــسترتون . ك  .A.K) تشي

Chesterton) اللوردات الحزينـون  "         ، في

: يصّرح ، (The New Unhappy Lords) " الجّدد

سوف يرى بأّن الدراسة الصحيحة للبـشرية       ((. . . 

، دراسة قوة و سلطة النخب الحاكمـة  هيالسياسية 

 )). . . . ا فإن كل ما يحدث ال يمكن فهمهوالتي بدونه
("The New Unhappy Lords, An Exposure 
of Power Politics", in Liberty Lowdown: 
A Confidential Washington Report, 
Washington D.C.: Liberty Lobby, p. 9.)  

أؤكّد بأّن النفوذ وراء الحركة األوروبيـة التـي          -

عـام ،   أمـين ( (Retinger) استفادت من ريتينغـر 

 ، دربيشاير (Buxton) اجتماع بيلدربرغ ، بوكستون

(Derbyshire)  ،المثاليـة  ) ١٩٥٨ (idealism)  ،

من وجهة النظر الوطنية و المسيحية ، غير صـحية          

يريدون احتكار الحقيقة شّر بحيث أنهم  أبداً و هي في

، أيضاً  هي شّر ، . القوة السياسية والسلطة المالية

أقترح تعيينهم كالخدم المختارون لقّوة     . . . طريقة  

المتّهمون بمهّمة التخطيط لوضع  و، مال نيويورك 

. أي ." (و خَلق الحكم االستبدادي العـالمي الواحـد       

، اللوردات  (A.K. Chesterton) تشيسترتون . كي

،  (The New Unhappy Lords) الحزينون الجّدد

 An Exposure of) " سياسات استعراض القّوة "

Power Politics)  هـاوثورن ، (Hawthorne)  ،

 :CA) نادي األوالد المسيحيين األمريكي: كاليفورنيا 

Christian Boys Club of America)  ،1969 

 (John R. Rarick) راريك. الّسيناتور جون آر  -

 لمجموعـة  ةهو يكشف طرق العمـل الـسّري   قال و

  : بالبيلـــدربرغ إلـــى مجلـــس النـــّوا

، في عّدة مناسبات أثناء  (Speaker) الّسيد سبيكر"

 الشهور األخيرة ، استرعيت انتباه زمالءنـا إلـى  

 ، مجموعة عالمية من النخبة --نشاطات بيلدربرغ 

و ممـّولين   , مشتملة على مسؤولين حكوميين عاليين

  . . . . عالميين ، رجـال أعمـال ، وصـنّاع رأي   
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الدوليـة الحـصرية    تُجري هذه االرسـتقراطية  - 

و فـي أغلـب    ، االجتماعات السّرية جـداً سـنوياً    

المعلومـات المتـوفرة   . المختلفة  األحيان في البلدان

المحدودة جداً حول ما يحدث في هذه االجتماعـات         

بأنّهم يناقشون أموراً حيوية بالغة األهميـة و   تكشف

  . التي تؤثّر على حياة كّل المواطنين

 Henry) هنـري كيـسينجر  ي المستشار الرئاس - 

Kissinger) من  ، الذي قام بزيارة سّرية إلى بكين

 ، و   ١٩٧١ / ١١تمـوز   /  إلى يوليو  ٩تموز  / يوليو

الحمـراء ، ذكـرت    هّيأ لزيارة رئاسية إلى الصين

التقارير بأنه كان قد حضر آخر اجتماع لبيلدربرغ و         

 ,Woodstock) وودستوك، فيرمونت الذي عقد في

Vermont) نيـسان  /  إلى أبريل٢٣نيسان / ، أبريل

المسألتان اللتان نوقشتا كمـا ذكـرت    . ١٩٧١ / ٢٥

مـساهمة   " : التقارير في اجتماع وودستوك كانتـا 

االقتصاد في التعامل مع المشاكل الحالية مـن عـدم     

إمكانية تغييـر الـدور    " و" االستقرار االجتماعي 

  . " األمريكــي فــي العــالم ونتائجهــا   

السّرية ، و التي بالتأكيد ال   كل هذه المناقشاتبعد -

 تتوافق مع التقليد الـسياسي الغربـي مـن حيـث    

 ، "... االتفاقيات و المواثيق وصلت بشكل علني إلى 

الشخـصية و ظـّل    عاد المشاركون إلـى بلـدانهم  

الجمهور غير مطّلعاً ، على الرغم من حضور بعض         

أّي مـن  اإلخباريـة ، علـى    ممثلي وسائل اإلعالم

-التوصيات والخطط المتّفق عليها كنتيجة للمناقشات   

" . عن سبب حصول االجتمـاع نفـسه     أو حتى-

سجل من  " (John R. Rarick) راريك. جون آر (

ــونغرس  (Congressional Record) " الك

الكونغرس الثاني والتـسعين ، الجلـسة األولـى ،          

/  سـبتمبر ١٥ ، ١٣٣ ، رقـم  ١١٧عدد  األربعاء ،

  ) E9615-E9624 : صــفحة ، ١٩٧١يلــول أ

يزّودنـا بقائمـة    (Wardner) واردنـر  الّدكتور -

  : األسماء في لجنة التنسيق

 ,CFR) (David Rockefeller) ديفيد روكفيلـر 

TC)  إدمونــد دي روثــشيلد ) Edmond de 

Rothschild  ( مصرفي فرنـسي)  ويليـام بانـدي 

(William Bundy) (ون محّرر منذ مدة طويلة لشؤ

ــي إف آر  " ال ــة" س ــاني  (الخارجي جيوف

شركة رئيس ) (TC) (Giovanni Agnelli)آغنيلي

 (TC) (Otto Wolff) أوتو وولف ،إيطاليا – فيات

 (Theo Sommer) ثيو سامر (صناعي ألماني كبير

(CFR)  آرثـر تيلـر   ،معلّق صحفي ألماني كبيـر 

(Arthur Taylor) (CFR)   سي " رئيس سابق ِل

 Niel) نيـل نورالنـد   ، ( (CBS) " بـي إس 

Norlund) (CFR)    محّرر رئيـسي لبيرلنجـسكي

  .الـدنمارك  – (Berlingske Tindende) تينديند

(TC) –  ــة ــية الثالثيـــ  المفّوضـــ

(CFR) – مجلـــس العالقـــات الخارجيـــة 

 (John R. Rarick) راريـك  . جون آرالمحتَرم  -

كّل األمريكان مـن لجنـة      : " من سجل الكونغرس    

أعضاء أو رؤساء في مجلس العالقات  هم، يق التنس

 المنظّمة التي لهـا الخارجية في مدينة نيويورك ، 

أكثر من عالقة تعايـشية بامبراطوريـة روكفيلـر         

 راريـك الّسيناتور  استمّر . . . ." النفطية النموذجية

  ": بإدراج المصارف والشركات التابعة لبيلـدربرج 
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   :المصارف

 (Chase Manhattan Bank) بنك تشيس مانهاتن

 Manufacturers) ، )ديفيـد روكفيلـر  : الرئيس (

Hanover Trust )    غابرييـل هـوج  : الـرئيس 

(Gabriel Hauge) ) ، مصرف (First National 

City Bank)  جيمس روكفيلـر : الرئيس (James 

Rockefeller) ،(Morgan Guaranty Trust) 

ـ  ، (Chemical Bank) المصرف الكيميائي  ركةش

 (New York Trust Company) نيويورك المالية

  (Continental Illinois Bank) مصرف ايلينوي

 David) ديفيد كينيديللمجلس ، : الرئيس السابق 

Kennedy) ن سي إفآر م (CFR)    الـذي كـان

بنـك   ، وزير خزانة سابق أيضاً أثناء رئاسة نيكسون

 بنـك بروكـسل   ، (Banque de France) فرنسا

(Banque de Bruxelles) ديلن ، ريد وشركائه ، 

(Dillon, Read) .  دوغالس ديلن. سي : الرئيس 

(C. Douglas Dillon)   ســي إف آر: مــن 

(CFR) وزير خزانة سابق أيضاً في عهد آيزنهاور 

 Toronto Dominion) مصرف تورنتو دومينين 

Bank) ، البنك الدولي (World Bank)   الـرئيس :

من سي   (Robert McNamara) راروبرت مكنما

، وزير دفاع سـابق أثنـاء حكـم     (CFR) إف آر

منزل  ، (Bank of Canada) مصرف كندا (كينيدي

البـارون  )  - (House of Rothschild( روثشيلد

 (Edmond de Rothschild) روثشيلد إدموند دي

 Stockholmes) مصرف سـتوكهولمز إنـسكيلدا  

Enskilda Bank) -   مـاركوس  : يس نائـب الـرئ

  . ( (Marcus Wallenberg) والنبـــرغ

  :الشركات

 ، (General Motors) شركة جنـرال موتـورز  

 ، (Ford) فورد ، (Standard Oil) ندرد اويلاست

 دوبونـت  ، (General Electric) جنرال إلكتريك

(DuPont) ، ــو  Allied) ، (Alcoa) الك

Chemical) ، شـيل  رويل داتش (Royal Dutch 

Shell) ،  فيـات (Fiat) ،  بيريللـي (Pirelli) ، 

ــونيليفر ــاجم ، (Unilever) ي  Beers) من

Consolidated Mines) المحـــدودة ، . 

اجتماع بيلدربرغ كان  ١٩٩١حزيران   /في يونيو -

 ,Baden-Baden)فـي بـادن بـادن ، ألمانيـا ،     

Germany) من الحاضرين البارزين كانوا بضعة : 

 كلينتن بيل ، (David Rockefeller) ديفيد روكفيلر

(Bill Clinton) ،   مايكـل بوسـكن (Michael 

Boskin) ــشارين  رئــيس مجلــس بــوش للمست

 (Nicholas Brady) نيكوالس برادي (،االقتصاديين

ــوش  ــة بـــ ــر ماليـــ   ، وزيـــ

 ,Theodore L. Elliot) إليوت االبن. ثيودور إل 

Jr.) أفغانــستان، ســفير أمريكــي ســابق إلــى  

نائب الرئيس ) (Emilio Collado) إميليو كوالدو (

المملوكة من قبـل   (Exxon) إكسون التنفيذي لشركة

 Katherine) كـاثرين غراهـام   (عائلة روكفيلر،

Graham) (  الواشـنطن بوسـت (Washington 

Post) ،   

 سـيتيكورب  رئـيس ) (John Reed) جون ريد ( 

(Citicorp) ،و هي تحت سيطرة روثشيلد   
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 (John Chaffee) افيالـّسيناتور جـون تـش     (

الحـاكم دوغ   ، (Rhode Island) – جمهـوري )

  وايلدر

 (Doug Wilder) نائـب الـرئيس دان    (، فرجينيا

 . (Dan Quayle) كويل

األمم المتّحدة ستتحّول إلى الحكومة العالمية  .٤

ــام  ــي النظ ــدة ف ــد الواح ــالمي الجدي   الع

 معظم المعلومات في هذا القسم تأتي من دينيس إل -

. وروبـرت إتـش    (Dennis L. Cuddy) كودي .

 "،  (Robert H. Golsborough) غولـسبوروغ 

 " تأريخ األحداث والتعليـق : العالمي الجديد النظام
(The New World Order: Chronology and 

Commentary)  ١٩٩٣ ، ٢ – ١، جـــزء ، 

أميريكن ريسرتش فاونديشن، المحدودة ، صـندوق       

 The) , ٢١٢١٠ ميريالند  ، بالتيمور ،5687 بريد
American Research Foundation, Inc., 
P.O. Box 5687, Baltimore, Maryland 
21210)  

تجعله (الجديد  تشّيع الكتب مفهوم النظام العالمي. ١

  . ١٩٤١ – ١٩٤٠أثنـاء  ، ) شائعاً بين الجمهـور 

 The New World) الجديـد  النظام العـالمي  .٢

Order) ,  ـ . جـي . إتـش   . (H.G.Wells) زويل

 The New World) الجديـد  النظام العـالمي . ٣

Order)  ــي ــد علــــ   .محّمــــ

بواسـطة مؤسـسة    النظام العالمي الجديد نـشر  .٣

ــارنيج ــالمي (Carnegie) يك ــسالم الع   . لل

 The) " وجهة نظر يابانية :النظام العالمي الجديد .٤

New World Order: A Japanese View)  في

 Iwao) من قبل ايواو آيوسـاوا  صرة ،اليابان المعا

Ayusawa) .  
 Designs for a World) "تصاميم لنظام عالمي .٥

Order) " :  رالف بـيج (Ralph Page)   سـجالت

 االجتماعيـة األمريكيـة   أكاديمية العلوم السياسية و
(The American Academy of Political and 
Social Science) .  

م و التي ُأصدرت من قبـل  تقرير مفوضّية السال .٦

  .المفوضـــّية لدراســـة منظمـــة الـــسالم

ــد  - ــالمي الجديـ ــام العـ ــات النظـ  :منظّمـ

عـام   (Bretton Woods) اتفاقية بريتون وودز .١

 World) )دبليـو بـي  ( خلقت البنك الدولي ١٩٤٤

Bank (WB)) آي إم إف(الدولي  ، صندوق النقد( 

(International Monetary Fund (IMF)  و

الدولية للتجـارة والتعرفـة     االتفاقية-ظّمة الغات من

 General Agreement of Trade and)الجمركية
Tariffs (GATT)). 

 , (GATT) و ال (WB) هـاتين المنظمتـين ال  

الواحدة عندما  ستصبحان مصارف الحكومة العالمية

ــسلطة  ــدجال الـ ــسيح الـ ــستلم المـ  . . يـ

ميثـاق أو   . ١٩٤٥ خُلقَت األمم المتّحـدة عـام   .٢

كتـب   (The UN Charter) األمم المتحدة) دستور(

، عضو سـي   (Alger Hiss) بواسطة ألجير هيس

ــة  (CFR) إف آر ــسياسة الخارجي ، مستــشار ال

 Franklin) روزفلت. فرانكلين دي  الرئيسي للّرئيس

D. Roosevelt) .     يعطي هـذا الدسـتور االتحـاد

و صوتاً ، ثالثة أصوات في التشكيل العام  السوفيتي

الـرئيس   هيس كـان . واحداً فقط للواليات المتحدة 

تّمت محاكمتـه    ، ١٩٥٠عام  . األول لألمم المتّحدة    

كونه عميالً سوفيتياً وظهـر   ألنّه حلف كذباً و أنكَر
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 مذنبا بالرغم من الحقيقة بأّن جون فوستر دولـيس 

(John Foster Dulles)   عمل كشاهد ؛ وفي عـام

 .جن و تّم إطـالق سـراحه       ، خرج من الس    ١٩٥٤

 ١٩٦١ ، ٧٢٧٧وزارة الخارجية في وثيقتها عدد  .٣

البرنامج األمريكـي   : الحّرية من الحرب:" بعنوان 

 Freedom) " للنزع التام للسالح في عالَم مـساِلم 
from War: The US Program for General 
and Complete Disarmament in a Peaceful 

World) مراحل ) ٣(طّة ذات الثالث بالخ ، صّرحت

 لنزع سالح كّل األمم و زيادة تسليح األمم المتّحدة ،

و ال دولة في العـالم     " مع مرحلة نهائية و التي فيها       

لتحّدي قـوة سـالم    سيكون عندها القّوة العسكرية

ــدريجياً    ــوى ت ــي تق ــدة الت ــم المتّح  ". األم

 Associated) بـريس  في تقريـر أسوشـييتد   .٤

Press) عضو سي إف آر١٩٦٨ ،  (CFR)  نيلسن

تعّهـد بأنّـه     (Nelson Rockefeller) روكفيلـر 

سيعمل على الخَلق الدولي للنظام العالمي      : " كرئيس  

خسر ترشيحاته الجمهورية للرئاسة تلـك   ( " الجديد

ــسون   ــشارد نيكـ ــى ريتـ ــسنة إلـ  .). الـ

 الرئاسية إلى الـصين ، فـي   ١٩٧٢زيارة  أثناء .٥

الـوزراء   اسبة تسلّم منصب رئيسأثناء االحتفال بمن

، عضوال سي إف آر  (Chou En-lai) تشو إن ليي

األمل بأنّه  " : أعرب عن (Nixon) السابق نيكسون

  . " كّل منّا يجب أن يبني النظام العـالمي الجديـد  

 في خطاب مجـيء  ١٩٧٢ / ١٨أيار  /في مايو. ٦

، (Roy M. Ash) آش. الحكومة العالمية ، روي إم 

خالل : " كتب اإلدارة والميزانية ، أعلَن أنّه م رئيس

المؤسساتي للمجتمـع   فإّن اإلطار، عقدين من الزمن 

] و  . . . [ االقتصادي الدولي سـيكون قـد تحقّـق         

الفردية َستُعطى إلى سـلطة خارقـة    سمات السيادة

ــة   ". (supernational   authority) للطبيع

 World Without) " عالَم بال حدود" كتابه  في .٧

Borders)  ،المؤلف وعضو ال سي إف١٩٧٢ ،  

،  (Lester Brown) ليـستر بـراون   (CFR) آر

 Worldwatch) رئيس وورلـدووتش اينـستيتيوت  

Institute) مؤسسات خارقة للطبيعة فّعالة "  : ، ذكَر

البلدان بكل مقـاييس   تضّحييتطلّب ذلك دائماً أن ، 

دولي الحالي مـستند    النظام ال  . . . السيادة الوطنية 

و سيطرة القّوة العظمى لن ، والهيمنة  على المنافسة

بالنظام  تُستَبَدليجب أن . تعمل على المدى الطويل 

 ، نظـام مـستند علـى التعـاون          العالمي الجديـد  

ــد  ــالمجتمع الواحــ ــساس بــ  ". واإلحــ

عند تشكيل النظام الدولي ثانية  : (RIO) في ريو .٨

 نظام دولي جديـد ،   إلى، دعا نادي روما) ١٩٧٦(

بما فيها إعادة التوزيع االقتصادي للثروات ، استنتاج        

العالمي الجديد يجب بالـضرورة يكـون    النظام: " 

الغنّية و  مستنداً على االعتراف باالستقالل بين الدول

نظام جديد مهم أكثـر مالءمـة       . . . الدول الفقيرة   

 . " الصراخ في العقـد القـادم   للمستقبل يحتاج إلى

 The Trilateral) " االتّـصال الثالثـي  " في  ..٩

Connection) , تمـوز مـن   / و في طبعة يوليو :

ذَكَـر   ، (Atlantic Monthly) آتالنتيـك مـانثلي  

للمّرة  " : (Jeremiah Novak) المؤلّف أرميا نوفاك

مجموعة من العلماء األمريكان  الثالثة في هذا القرن ،

يخطّطـون   حكـوميين    ، رجال أعمال ، ومسؤولين    

هؤالء الرجـال   . . . النظام العالمي الجديد لتصميم

لتنـسيق   ' جماعة من األمم المتطـورة ' يهدفون إلى 
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ــة  ــصادية العالمي ــسياسية و االقت ــشؤون ال  ". ال

 Across) " عبـر الحـدود  " في صـحيفتهم   .١٠

Frontiers)  األمـين العـام   ١٩٨٥المنشورة عام ، 

 World) العـالمي  مـان لرابطة الدسـتور و البرل 
Constitution and Parliament Association) 

إعـادة تـشكيل   ((الفـخّ   للهروب من هذا: " صّرح 

تتطلّب حقاً نظاماً اقتصادياً عالمياً جديداً ،  )) القروض

الذي يتضّمن نظاماً مالياً و ائتمانياً جديداً مـستنداً   و

نتاج إ. نقدي عالمي واحد  على طاقة اإلنتاج و نظام

مثل هذه التغييرات الواسـعة ال يمكـن أن تُعمـل           

واحد مقابل واحد بين جميع األمـم ذات   بمفاوضات

الدول  السيادة ، و لكن ذلك يتطلّب عمالً جماعياً من

و البلدان غير المنحازة و المديونة ضمن إطار نظام         

تحت تفـويض دسـتور    عالمي جديد من التمويالت

لجمـاعي ضـمن سـياق      بالعمل المنظّم وا  . عالمي  

 ، فـإن  واالتحـاد العـالمي   البرلمان العالميظهور 

متطلّبات قبول نظام اقتصادي عالمي جديد ستـصبح        

  ". ممكنـــــــــــــة

 والحاجـة للتغييـر   الدسـتور الـسّري  " فـي   .١١

 The Secret Constitution and) " الدسـتوري 
the Need for Constitutional Change) 

 ، روكفيلر مؤسسة بواسطة ، المتبنّى جزئياً (1987)

،  (Arthur S. Miller) ميلـر . المؤلّف آرثر إس 

 فـي  سيطرة الفكرمن  يوجد نظام واسع جداً: " ذكر

إّن المـواطنين   . . . الواليات المتحـدة األمريكيـة      

 الهائل ونظـام  اإلعالم الجماهيري ُمسّيرين بواسطة

 به ما سيفكّرونيتم إخبار الناس . . . التربية العاّمة 

. . . إّن الطلب القديم ينهار     . . . و ما يجب تفكيره     

تُرى كمرض اجتمـاعي   القومية و الوطنية يجب أن

رؤية جديدة تتطلّب تخطيط وإدارة     . . . خطير جداً   

عالمية ستتجاوز حـدود الوطنيـة    المستقبل ، رؤية

دستور جديـد   . . . القومية  " الحلول  " وتزيل سموم   

ون حقاً ليس لهـم أي خيـار   األمريكي . . . ضروري

لم يحّبوه  ،التعديل الدستوري سيأتي لو أحّبه الناس أم

عصر عصرنا هو   . . . . أو إذا كان مخطّطاً أم ال       ، 

  ".ال يوجد طريق آخر ممكـن ... المجتمع الُمخطّط

 ، ١٩٨٨ / ١١ /كـانون الثّـاني  / في ينـاير  .١٢

 City Club of) إلى نادي مدينة كليفالنـد  بالتوجيه

Cleveland) الّرئيس ريغن (Reagan)  أشـار: " 

أكثر مما كان سابقاً في الماضي ، االقتصاد العالمي         

فـي هـذا    . . . الجديد هذا هو اقتصاد عالمي واحد

الحدود الوطنيـة تـصبح     االقتصاد العالمي الجديد ،     

هـذه الحقـائق   . . . متزايـد    علـى نحـو  ُمهَملة

 ". عالميـاً  االقتصادية الجديـدة تفـرض اقتـصاداً      

خطاب لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو  في .١٣

 الخريطة: " الّرئيس بوش األب أشار  ، ١٩٩٠في 

، السياسية للعالم في هذا القرن قد تحّولت و تغّيرت          

ظهر نظام عالمي حالة ،  و في كّل. مراراً وتكراراً 

 من خالل وصول مستبّد جديد أو تفشّي حـرب          جديد

و قد حصل هـذا  " . " أو عند نهايته  دموّية شاملة ،

 غزو المستبّد صدامقبل سبعة أشهر تقريباً من بدء 

النظـام  "  والّرئيس بوش تبنّى مفهوم      حسين للكويت 

ــد ــالمي الجديـــــ   ". العـــــ

آب / الغزو العراقي للكويت في أغـسطس  قبل .١٤

  ، السفير األمريكي إلى إيران ، أبريل١٩٩٠ / ٢/

لـيس  : " ، أخبر صدام  (April Glaspie) غالسبي

، مثـل خالفـات    النزاعات العربية العربيةبلنا رأي 
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.  ترتبط بأمريكا    ال القضية   ... حدودك مع الكويت    

ستحّل هذه المشكلة بـأّي الوسـائل    نتمنّى بأنّك. . 

 أكّدت الناطقة بلسان وزير الخارجيـة ، " المناسبة 

ــر  ــويلر ، بيك ــت توت  Margaret) مارغري

Tutweiler) كالم الـسفير غالسـبي  نفس  : ". . . 

الواليات المتّحدة لم تُلزم للمجيء إلى مساعدة الكويت 

قبل يومين مـن الغـزو ،    ". إذا هوجِمت اإلمارات

مساعد وزير الخارجية لشؤون الـشرق األدنـى و         

 (John H. Kelly) كيلي. إتش  جنوب آسيا ، جون

أعطى الكونغرس نفس الرسالة التي أعطاها غالسبي       

نفّذ حسين الغزو جزئياً ألنه اعتقد ، و هكذا  . لصدام

لقـد   ، النـزاع  بأّن الواليات المتّحدة لن تنضّم إلى

ُضلَِّل صّدام بتعّمد من قبل المـسؤولين األمـريكيين         

أراد إيجاد مستبّد جديد أو ظهور  ألن الّرئيس بوش

حرب عالمية دموية لكي تهّيـئ للنظـام العـالمي          

  .الجديد

 بالتوّجه فـي  ١٩٩١ / ١١ /أيلول/ مبرفي سبت .١٥

نظـام عـالمي    نحو" خطاب إلى الكونغرس بعنوان 

،  (Toward a New World Order) " جديـد 

الخليج الفارسي  األزمة في: " صّرح الرئيس بوش 

توفّر فرصة ألن نتحّرك نحو فتـرة تاريخيـة مـن           

. األوقات الواقعة في المشاكل  خارج هذه . التعاون

م العالمي الجديد يستطيع الظهور ، الـذي        النظا. . 

جميع أمم العالم ، شرقاً وغرباً ، شماالً وجنوباً،  فيه

التناغم الذي ، تام تستطيع النجاح والعيش في تناغم

 و بالتوّجه إلى األمم المتّحدة ،       " . سيكافح ألن ُيولَد  

"  تكلّم بوش عـن  ١٩٩١ / ١ /تشرين األول /أكتوبر

في األمم  مجموعة الدولية الُممثّلةالقّوة الجماعية لل

 حركة تاريخية نحو النظـام العـالمي       . . . المتّحدة

زمن عندما . . . من األمم  شراكة جديدة. .  الجديد 

إلحداث ثورة الـروح    . . . جاءت البشرية لوحدها    

" ( العـصر الجديـد   . . . الرحلة إلى  والعقل وبدء

 ك نحوحرب الخليج سمحت لبوش بالتحّر : مالحظة

النظام العالمي الجديد بالسماح له بأخذ موافقة مجلس        

مما مهاجمة العراق ،  األمن التابع لألمم المتحدة قبل

يقّر باألمم المتّحدة ضمنياً بأن تصبح حكومة عالمية        

منذ متى كان يجـب علـى    ، الواليات المتّحدة فوق

العالم، أن تطلب  الواليات المتّحدة ، الدولة األقوى في

لموافقة من سلطة فوق السلطة الخارقـة للطبيعـة         ا

  ) لـــــــدخول الحـــــــرب ؟

ذَكَر في مقالة فـي   (Paul Lewis) بول لويس .١٦

في إعالن القمـة   "  بأنّه١٩٩٢النيويورك تايمز عام 

لمجلس األمن ، وّسع المجلس تعريفـه لمـا يـشكّل           

واألمن في العالم اليوم ، قول هذا اآلن  تهديداً للسالم

باإلضافة  "  انتشار كّل أسلحة الدمار الشامل"يتضّمن 

 مصادر غير عسكرية من عدم االسـتقرارفي        "إلى  

" اإلنسانية و البيئّية ، االجتماعية ، الحقول االقتصادية

تـستطيع   هذا يشير ضمناً إلى أّن األمـم المتّحـدة  (

إذا ، التدخّل عسكرياً في أي بلـد ألّي سـبب كـان            

البالد الّتي قـد تكـون    وجدت مشكلة ناشئة من تلك

  ). ! تهديـــداً إلـــى الـــسالم العـــالمي

فـي خطـاب    ، ٣١ /الثّـاني  كانون/ في يناير .١٧

ألن : "  ، حثّ الّرئيس بوش األمم المتّحـدة         ١٩٩٢

تقليدهم المقّدس ِلعدم التـدخّل فـي الـشؤون     يتركوا

بأّن المجموعة الدولية  ) معلناً. . . ( الداخلية للبالد 

ستطيع الـسماح لتقـّدم الحقـوق األساسـية     لم تعد ت 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٥٧ من٥٥                                            ٢٠٠٩ -تشرين األول

 



 التحدي الصهيوين                        )٤-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 مـن  ١٥بعد هـذا ،  " الحدود الوطنية  بالتوقّف على

ـ : " أعضاء مجلس األمن أعلنوا   صورةً قاسيةً لـ

النظام العالمي الجديد الراكض جزئياً من خالل األمم        

كانت تأتي من البلـدان   أغلب المبادرات" . المتّحدة  

 . غيرالواليــــات المتّحــــدة األمريكيــــة

فـي فـولتن ،    ١٩٩٢ في خطاب ُألقـي عـام   .١٨

، نفـس موقـع    (Fulton, Missouri) ميـزوري 

 (Iron curtain) " الغطـاء الحديـدي  " خطـاب  

 (Winston Churchill) المشهور لوينستن تشرشل

 (Mikhail Gorbachev)  ميخائيل غورباتـشيف 

هذه ليست فقط مرحلة عادية من التطـّور        : " أعلن  

. .  العادية األخرى من التاريخ العالمي  مثل المراحل

إمكانية خلـق   التكامل و االنفتاح المركّز للعالم يفتح

الحاجة لنوع من   وعي  . . . نظام أمني دولي عالمي     

جهـاز خـاّص   . . . تقّدماً   يحرزالحكومة العالمية

يجب أن يشكّل تحت مجلس األمـن التـابع لألمـم           

ئل العـسكرية  الحقّ في استخدام الوسـا  المتحدة مع

االستقرار  واالقتصادية والدبلوماسية والسياسية بهدف

أعتقد بأن ذلك النظام العـالمي      . . . ومنع النزاعات   

بالكامل ما لم تبني األمـم المتّحـدة    الجديد لن يدرك

االعتبار  آخذة بعين، ومجلس األمن التشكيل المناسب 

 التي لها   األمم المتّحدة الحالية و التراكيب اإلقليمية و      

العقوبـات و اسـتعمال اإلجـراءات     الحق بفـرض 

مجلس األمـن يتطلّـب     . . . . األخرى من اإللزام    

حفظ السالم المسلّحة الفّعالة واألكثر عدداً مما  قّوات

و جعله تابعاً  هي اآلن عند التخلّص من مجلس األمن

تحـدث اآلن   . . . لقيادة األمم المتّحـدة العـسكرية       

  ".العولمـة التقنيـة والـسياسية     منعملية قوّية جداً

صرِّح  ١٩٩٢في افتتاحية الواشنطن بوست عام  .١٩

: " بأن األمين العام لألمم المتحدة بطـرس غـالي          

بعض ' التي ستمنَح  سيكون عنده أعضاءاً من الدول

االمتيازات ذات السيادة إلى روابط سياسية مـشتركة      

  ".أكبر

 ١٩٩٢مز عـام  في افتتاحية النيويـورك تـاي   .٢٠

األحمـر وال   جيش الغد ليس هو الجـيش : " أعلنت

إذا كـان هنالـك سـالم ،      . . . الجيش األمريكـي    

وقـف إطـالق النـار     فسيحفَظ بقوة دولّية تراقـب 

جنـود حفـظ    . واالنتخابات وتحمي حقوق اإلنسان     

. . لألمم المتحدة ذوو الخوذ الزرقاء  الّسالم التّابعين

الـسالم   لم بشكل كبير لحفـظ الرأي األمريكي مستَ. 

. التابع لألمم المتحدة الحتواء الصخب في الخـارج         

مـن   %٥٥،  (Roper) طبقاً لمفوضّية مسح روبر

األمريكان سيعتمدون على قّوات األمم المتّحدة حتى       

 ".التي تتضّمن المـصالح األمريكيـة   في النزاعات

 (Los Angeles Times) لوس أنجلس تايمز .٢١

 بأّن األمين العام لألمـم المتّحـدة   ١٩٩٥ذكرت عام   

لجـيش    جندي٥٠٠،٠٠٠بطرس غالي طالب برفع 

  .قوي مستقل لألمم المتّحدة

   االستنتاجات .٥

 خطابات  ووثائق الماسونيين والطبقة ومن كتابات  -

مجلس العالقات ، وأعضاء  (Illuminati) المستنيرة

 الخارجيــة ، المفوضــّية الثالثيــة ، ومجموعــة

نجد و بشكل غير قابل أبداً للخطـأ بـأّن          ،  دربرغبيل

اإلبادات الجماعية ،  الحروب ، النزاعات، الثورات ،

األوبئة ، اإلصابات البشرية ، المجاعـات ونقـص         
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 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

والفوضــى و االضــطرابات  الغــذاء و اإلرهــاب

والرعب و المخاوف ، الكساد االقتصادي ، انهيـار         

صرفية يجـب  المالية ، االنهيارات الم أسواق األسهم

 إيجادها أن توجد في هذا العالم ، و إن لم توجد فيجب

ومهما ، مهما كانت هذه األحداث محزنة       . ونشرها

األحـداث المـصطنعة    كانت النشاطات لخلق هـذه 

إجرامية من وجهة نظر الرجـل العـادي ، فهـي           

حكومة عالمية  يبدؤوا كيل ضرورية جداً لهذه النخب

 مؤثّر بشكل   امة زعيم واحدة بجيشها الخاص و بزع    

المسيح الدجال الشيطان الطبيعة ، يعني  يتعّدى حدود

ــّسد ــم الُمتج ــم األم ــتقبله معظَ ــذي س  .  ، و ال

. تذكّروا بأّن مملكة اهللا نظـام وسـالم مطلَـق      -

فوضى ) مثل الجحيم( بالنقيض ، فإّن مملكة الشيطان

بينما يحترم اهللا إرادة الرجل الحـّرة       . وخوف مطلق 

اختيار عبادته أو ال ، فإن المـسيح   مطلق فيبشكل 

يستطيع  و لكنّه ال. الدجال سيجبر الناس على عبادته 

لهـذا  . إجبار السكان إذا لم يستطع السيطرة عليهم         

العالمة الماديـة  ( (micro-chip) فإن الرقاقة الدقيقة

عندما يقبل  . ستصبح أداةً ضرورية لإلجبار     ) للوحش

هي ال يستطيع / عندها هو ما هذه الرقاقة ،  شخص

ليس له وسائل  إال أن يطيع المسيح الدجال ألنه عندها

لهذا حذّر اهللا البـشرية فـي       . للهروب من سيطرته    

و ال يزال  ) ١١ – ٩ ، ١٤ فصل( كتاب رؤيا يوحنا 

يحذّرنا بواسطة الرسائل المعطـاة إلـى المتنّبئـين         

 أو على بأن ال نقبل هذه الرقاقة على اليد , الحقيقيين

  .الجبين
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