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7!يموأت--71-..-بى

ا.*.نجأجمييخ!فيالؤ!ميىبغالهـصى

هيضمىبييى"لمولفها!توس!القالعمنصفحة006فيالكتابهذ(يقع

وقتفئالسوقالىوينزل6الفرنسبمالكاتب"!م!ءأم33!ءهـاا

فينبه،العربي(لثرقفىمريعاشكللاةيهاليهولىيالعربي(لصراعيتحد

تسيرالتيالعالميةاليهوديةاخطارالىومهاجرهمديارهمجميعفىالعرب

اثرواحدة،دولةوكلنظامكلالقضا?أىمحاولةالغربسياسة

العالميةجمهوريتهااو"الموعودةمماكت!ا"اثصلائهاعلىلتقيم،اخرى

يفرحالتي-الفصحليلةد!-الماسونجبةفى،الاخميرةالرفصةبعيد

كما،إلكاتبويبين!العالمعلىسيطرتهملاستكمالقاطبةاليهودفيها

ماسونيكلوان،الصهيونيةمنمتحدرفرعالماسونيةان،سنرى

بايةثمللمسيحبقولكتابهويقدم.،(الرهئيللنجمة"بالولاءيدين

لهتلر.بحكمة،ثمقرأنمة

ضحيتكماوضحوا،احببتكمكمابعضابعضكماحبوا":المسيحيقول

تصنعونهالذيوالجر،نحئمنسبيلفىتهونبالروحالتضحيةفان

بهمويعني)اللعنةعليكمحقتمنياانتماما.ليتصنعونهللأخرين

تسقونن،قلمعطثماناوكنت،تطعمونيفلمجائعاكنتفقد((ليهود

لماابراهيماولادحقاكنتمانكمفلو،تنجدونياللممسجوناوكنت

فىوليرالشيطانبنا،1ولكنكم،وصاياهتنفيذفىلحظةترددتم

!"والخيروالففيلة؟لحقفىعاءمغواحدةنزعةالمهعيطان

اولئك،شيئااللهمناـولادهمولاموالهم4عنهمتعنيلن":القرآنفيوجاء

،أالشيطانحزباولئك(0..)خالمونفيهاهمالنارأصحاب

العالمصعاليكيا"اليهوديالنممعاران":ففيهاهتلرحكمةاما

عماليا"واسمىأـنبلآخربشعارتستبدلانيجب،"؟تحدوا

اليهود.بهمويعني"!المشتركعدوكماعرفوا6العالم

الكلمةبهـذهكتابهمنفصلاولالمولفيقدمثم

ثكا-سياسياامكانكاتبا،رجلمنلشى)ا:ستيدلوكهام-كا

ص؟-كا.07لمما،ناضجانفسهيعتبرا!يستط!عدياومايسيما(م

لا-كاءس."اليهوديةبالمشكلةبتعمقيح!

تئ؟.أجشماعيةفى-درالممة،الكالبيحللالمشكلة!ذهفى

لاالعابيحةالمشاكلبواعثوتاريخيةوسياسية

د-77ء-كا

3أ.ضزبقصص"ءا

-7صكا----لهور--ها

ءلخص!.سض!بر-..1001-..ا:.

لم.ا".ءا-:--."ا-01،.0ا-"

!ممر+فصصلا،!جمص...01ء...ا.-...ء.ا--خ...-

لولتهمقدمتهاوفى،العالمثوللجميعاليهوديالحطرناقوسيدقيبحيث

مذابحتترحفىاسهبواذا.باليهوديةبعيدحدالىالمطئرة،فرنسا.

رسميةبوثائقيكش!ففلكي،الاولىالعالميةالحربفىتركيافىالارمن

والبربرية،الظلممنكبيرج!انبعلىمأساةتفاصيلتاريخيةوأدلة

ذاالكارثةهولبنفسهالمؤلفونسهد،العالميةاليهوديةخيوطهاحبكت

لوالمبمهزلة،ذلكبعد،ويس!تشهد.الفرنسيالجيثنرفيضابطاكان

الذيالوضععلىقامتااللتين،فلسطينبمأساةثم،ألاسكنددونة

(ننحدةوالولايخاتوبريطانيافرنسا!،العالميةاليهوديةلهمااختارته

السلاطينايابمتركيافىاليهودغثيرعنيتحدثعندمايقولثم.الاميركية

اسلمواالذيناليهودبهمويعني"الدونمة"ان:اتاتورككمالعهدوفى

كانالذيالدانوبولايةحاكمباشامدحتمنهم،ك!يرون،تنصروااو

الثعسرقفىاليهوديةالمدارسانشأالذي،.وهوهنغاريحاخامابن

وكذلك،الدونمهمن"والترقيالاتحادحزب"قادةوكان.ألالنى

وغرهم.افنديونعوموطلعتوفوزيناظموالدكوركمالمصطفى

الصهيونيةفايةانيمتقدوثالذينغياوةاوخمطعلىانندليل!ي

الكاتبينقل،فلمسطينفيمشرديهامنمسشطاععدد"كبرحشدهي

عتد،فيهيقول"سوكولولىفاحوم"الصهيونيالزعيممقالمنمقطعا

:22!اعامالصهيونيالموتمرانعقاد

اليهودنحنوسنجعل،العالميالسلامعاصمةهياورشعليمان"

يسودحتى؟الدأولن،نضالنا"جنيففى"الاممجامعةنضالمن

انكلترابمنحهالا،بقضيتنامعنيةالحامعةهذهان...العالمسلأمنا

رقعةايةعلىبل،فحسبفلسطببنغلىالانتداب

...اجمعالعالمتقدمذلكفيدامما،؟لارضمنكا-

اورشليممنقريبيومفىرسمياالعابمهذاوسنسود--ب--

11!النهائيالنصريتيناوحيث،العاربنالحقحيثيهع؟ت+?"

ابعرللعلةل!بحعصنئعثه(المتحدةيقومملبهيئة،"اوهنالميةلذبهرلعاأاكانية

بالبارحة!--!--



والكاتبالصحفيالصهيونيةرسولبرئاسة7918عامبسويسرأقيل

استعباداوالشعوبالاميماستعبادوالاضرةالاولىفغايته،هرزلتيودور

جاء(لذيالمشهور((صهيورحكماعبروتوكول"رسمياتليوفيه.تاما

:((25ص)فيه

خعهيداصبعيدل،كلياتدجمراالفلأتيكانتدمبرساعةتحينعندما"

اثخوبتندفععندماوللأن.الباباويةالساحةهؤهعلىالامم

الالهاءوبهذا.الدماءسفكنمنعلكيحماتهانفسنانجعل،نحوه

نا..تدمراندمرهانبعدالامنهنضرجلنالؤبم!المكانقلبندخل

وذلك"..العالميةالكنيسةبطريرك،العالمملكسيصبحاليهودمالك

ناعاليه:يهودفيلكلا"رهذا":التلمودفىجاءماالىاستنادا

يل!نانيجب..المسيحيةبالكنيسةالمتصعالةالشوونج!يعيكمافح

فىكلر؟تثيلأثيلعناريهوديكلنأمر..الكهنةيظحتلوار،القديس!ور

...1.5وامروملوكههوي!لكهاناللهويدعو،المسيح!ه!الشعباليوم

باندوراس""بن،ابنعاهرةابنهوالمسيحان

3؟!حيك!-خي!ير-إجمح!لم+برآ-نر--ط/.-لا

قي!كجه!!يجمبماث!ب!ؤيم-؟بئ؟بخغ،كأيمخ!أ!مكأ6؟؟(.-245)ص!داعرحيواى؟بنيععي
!.!!طئ؟؟!+--+7-!!حث!

لا!؟-س++؟+عندمافردينانداكلكاصكللقد:المولفيقول

03+كا-"كا+لي.+3تصادرلئلأالمسيحيةباعتناقاليهودجميعامر

-!ف!يه!:خ!-بم!بائهمذلك.ابسبانيامنويطردوااملاكهم

قئ-!خ!!!هظ!فئلمغيم.!فى!-أ،ش"آأيبدور:الارمةهد؟فىتساءلوا

-نر!!.2-...ص.-!!رخم!ثد+-!!نجيم!ىكأ؟جو؟بفجاءه!؟؟ملأكهمامالدينيةمعتقدأتهم
؟-لابهرءخ!+س*لم!حم!7!هـ!ك!!ي

)!بخإ*شالمحغ!7-نجع!!!يهثح!د!خ!!ء.--

++.،؟-انتشاراسيعتبرالذي،((صهيونحكماع"

ش؟!شكا--هـ.بريي:!!مت"!
!!!لم!،ءتقت!فى.ء؟؟برى:نصهوهذاالصهيونيةالحركة

إ:!-2..---"!-كجض3

!حض!؟القسطنطينيةفيصهيونحكماءمنكتاب"

+ة+حمححح!خ!!طمح!31./

-!.!ي!!!"اسبانيايهودالى

!كأ-!!!ل!3بم:بموسىواحوتياعزائي

؟-غغ+!!وضعكمفيهتبسطونالذيكتابكمتلقينا

،ب!ث؟+ت!ق!-!فئارغامبشأن:نجيبوعليه.جدافتاثرناارولم

.ءزح+نر!يم؟-؟!غ!73فاعتنقوها،المسيحيةاعتناقكمعلىاسبانجباملك

يم-!!جمص-!!نمأ-.!"+%سيخيمكحبملم!

زر!!،!؟!!!جمض!حظ!بختنريعةلتهنولكن،دلكعريم!ككملالانه

مصادرةبشأناما.قلوبكمفىمحفوظةمولمى

بييرص-واجزائييناطباءاولادكممنفاجعلوا،املأمحم

بتدميريتعلقوفىما.المسيحيينارواحأزهلامنلتتمكنوا(عقاقربائعي)

تسشطيعونبحيثدينورجالشمامسة(ولادكممنفاجعلوا،كنيستكم

منها،تشكونالتيالمتكررةبالتعدياتيتعلقمافىاما.كنائسهمتدمر

فىيتغلغلواانعلىو؟سهروا،قانونورجالمحامين(ولادبهممنفاجعلوا

فتحكمون،نركمتحتالمسيحينتصعونبحيثواجهزتهاالدولةشوون

لكماصدرناه(لذيالامرهذاتنفيذعنتتقاعسوالا!منهموتثأرونالعالم

السيطرة،حتما،بالغون،مهماذللتمانكم،بالتجربة،ستجدونلانكم

،("لمنشودة

يهودياعتنقكلما":((5؟ص)دريمونادواريقولذلكوفى

.((واحدااليهودينقصلمولكن،واحداالمسيحيونازداد،المسيحية

(272ص)-دوستوفسكيويقول

الفرنسية،الجمهورية،نسفيلدبيكو،بسمارك..!اليهودي"

وحدهفاليهودي.سرإباالاليستالقوىهذهجميع...الخ،عامبيتا

ويسقظ،"فيو"فجأةيقول.بأسهااوروبا؟سيادهماومصوفه

الجميع،سيداالانهماومصرفةاليهودي0محصورةكعشبةبسمارك

لآاشيوألاشتراكيةولاسيما"،وألاشترأكيةوالمدليةو؟لثقافةاوروباسيدأ

ضىالف/تعموعئدما.المدنيةويقوضالمسيحيةاليهودييجتثبها

فيمامتحدين؟ليهوديبقىالاشتراكيةانتشارففي،الجميعاليهودييتقدم

،(!اليهودمصرفيبقىاوروباثروةتتبددوعندما،بيت!م

الحروبيثرونكيف

دامبه،دلىاعترافا،(الوطني-بالريوث"الانكليزيةالمجلةتئرت

!لأءاستقربفيهيوكدالدينرجالاحدالىصهيونييهودي8918

هذالئرحانطكيدلهذاالحاخامدهشوعندما..فلسطينعلىاليهود

ير.نتقد!ودعاتهامثريهااليهوديمكونعالميةحربعلىنعتمداننا":قوله

هـونيئالذينهمالامراءووالملوكالسياسيينلرعماءاانخطالاس

وما!روحههاوالصحافة،الحربعصبهوالمالانوالحقيقه،الحروب

نرءوتهدئتهاالصحفاثارةقوةتملكالتيوالصحفالمصاوفدامت

صإتهفان،معاوامركااوروبافىوحدهماليهود"يمدفىهي،الاقتضاء

ةلم!ي:الصهيونجبةالخطةاما!يلىناملكوموته؟+،!!.

عالم!ة!ةافا!لم!لمج!!لع!عتلأأقا(!كا!!!!!يخر!يخئرغ
،وبالشهتصلحتىاكئراو.حرر.جم!د-ت

و،كمللصلحوطعاىلمساوما!تدا4-شمم!سء-+كتهـ-ت!

لاالموأحيقىوالتلاسيالصع!لرحاتاقصىالىحد!؟
+.!ثكل!+س!!ة

وحيثء،والمعنويةوالاخلافيةالاقتصاديةط"--+

-لم!في.-بى*بر-+."+!ش-حر!.

!!ت!عنكئ!ؤيه!يمص!بي:!يحهبلا!كايخ!!

+هـ-06ء؟سعيخيه!خ؟كليرب!1!ئهؤتأبز-!-ى3.

).سعفىيكونفلأ،الصدارةمكانالتعويضاف:بئ،!!!كه+يم!بمفي!

بب(ءوحم!مهماذ،تاديتهاالمي!دغيراحديهجمازو!+؟.:!؟4ول؟لو+!لء!س؟أ

،(لهممنبشيءيجودون*،العالميةالثرءتزرج!.-!!!-د.!د!-في+!

ثمرهـ!موسيكون.يفرصونهابشروطالا+!..م-!!يخ!5!-؟

كنحرمترفضتهفادا!فلسطينالرئيسي/ة،.."+.مخ!!كح؟،--خيح!

ع!-دء7+إ.-لا؟-(-!!فبهبمإ+!!+

"إمعلأاالعالمفىالسلموبقي،اليهوديالمال*إم.-ب!!ءف-!!أ!ؤ)

ا،هالم-ورلدجويثى"صحيعهوكتبت..-!:في

:1882سنةفى"اليهودى4!،+..في3
..!يم*!لأد.

كى-؟-؟!-.ج

!سىؤشوهدفهاالاعلىاليهوديةمثلان".!ور!خ!!.!ب!خيم

عنرل!نفصارالارضمنزاويةفىاليهودجمع-3"يخ!!عخ!في!كأ-+!ة

بوااسطةبالرهالعالمفىالفسادعيثبل،العالم!(كدفي!!بخ

(،بة(لعا،7الاخوة)ءخضموفى!اليهوديةالتعاليم

بس

،مالتعالبهذهبهاتبشراقي

ومن،الوجودالىسليمانهيكليعودوحينئذ.؟لاديانجميعتوارى

والدينيةالسياسيةتوجيهاتهوالاسلأميالمسيحي(لعالميتلقىاورشليم

".والثقافية

اليىثدي؟لقوميالوطنلتحهـقيقبلفوروعدعنحديثهمعرضوفى

الكلاكب:يقول،فلسطينفى

أخ!سلنحوعلىفلسطينباحتلالالمخزيةالموامرةوكانت...)ء

لمحوىتزالوما...ونفذوهادبروهاالذينيخجلانغرمنالانسانية

قيقلت!وباريسولنونواشنطن:الثلأثالغربيةالعواصمفىتعملالشر

ا!وبريطانيامركأخرابالىلإلكادىولو،العالميالصهيوفيالحلم

الكولونيل!-بم.يقولذلكوفى!اجمعالعالمخرابالىبل،وفرنسا

أ:ا:"لندنغربيلجنوبيالصهيونيةالجمعية"تحريررئيسناتان

"!باسهاالبريطانيةالامبراطوريةمعهاانهارت،صهيونانهارت

عنتغيبلاالشمسكانتالتيالامبراطوريةهذهانالمولفويرى

في"،صهيونوعد"حققتانمنذ،فعلأبلانهياراخذتقد،ارضها



بعدبم!منسياثونكذبةانبياءأن)):المسيحقولبذلكمتحديةثلتعطمين

.((الوحلفىالصليب!!رغوا

اليهوديةبالدممايةالمةررون

و(لجرائم،العالمتنتاباقيالهزاتجميعانيثبتاد،والكاتب

ويشرح،العالميةاليهوديةالاطماعاحدثتهاقدفيهترتكبالتيالوحشية

روتشيلدآليغديهاكارالتيالنابليونيةالحربمنابتداءالاممانحطاط

سانتجزبرةالىنابليونسوقسببوكانوا،فاوقفوهاعادواثم،اليهود

جمهوريتهم"تأسيساليهودمحاولاتعلىالكببرةالادلةمقدماهيلانة

محدث!نزعما،لمرأىنفسهفىالالميحؤ،دلكيثبتاذ،انه!"العالمية

ثمرةالفاسدونفيحني،ظهورهمعلىاليهوديرقصدينووجمالطوكخالط

منيععشوىالذينوالمزوريناكرثارينمناخرىفئهو!ناكالاط!ار.!

سياسهمسروانهمالواهمينالببغاواتالسياسيينبعض،الصحفقحرير

القرنفىمزخرفةمئمقةزياء2عارضوالا،يقةالحقفى،هموما،الجماهر

وامثالهاهي،تولنا،اليهوديالمالاستعبدهاالتيالفئةهذه!العشرين

عثودية!لكلمتفتحةهياذ،الالماثد،ال!يهـ(ننظراذ

...والش!مالاليمينبينالتدب!المالممونيةالمحافلفى!وضوحويلاحظ

الطبقاتبقعراعالحدثونادالشارعفىيتعمرون(،الاخوان)ءف!لاء

اطبقةهذءفيحرضون،السادجالجمهورمضللين"المحترمةالةالح!ة"

آخر،دينيبمذهبالدينيالمذهبهذاويحازبون،الاخرىالطثقةعلى

عنبعضهاالاممفيفرقون،تلكعلىوهذه،روسياعلىامبركاويولثون

هدفالىكتلةكل،وكثلشيعالىالواحدةالامةويقسمون،بعض

المساء"عبرةالكتابفىتتحققحيث...الخالآخرالهدفيناقض

حدرحاصدر

همص10
لما!بسإلىيى،،عمو

!لصحم!رقصي!و!

دارالاداب-بروت

ص.ل!4123

د.--ا

لها!ظللاالتيالطبقاتمساواةالنىيدعونثم!تسدفرق:(1ألاجر

الماكرةالمساواةهده،الماسونيةالعاطفيةالاوساطاقرب!حتى

الآريخهي،الغربهزالذيبلومليونللصهيونيالثانيةلالعالميةالخبيثة

كقها!ادورالعبواالماسونيينهولاكلانوالواقع!العشرينللقرنالمبتذل

،9178سنةالفرنسيةالثورةفىسيماولا،اوروبائالارهابقيام

انهياواثرعلى،وراحوا.العالمعلىاليهودسيطرةبذلكواكتملت

.والاسلامالكاثوليكية:للمدنيةاخرىاسسقلبيحاولون،الملكية

(ووت.حتىصراع،والماسونيةالكاثوليكيةالكنيسةبينصراعوتثأ

المزيفة.الوجوهعنالقناعلنز3الخطىيحتالعربيوالعالم

كطوالرابعةاثالثةالجمهورنجنينفىالموضوعةالهدامةالقوانيئالط

ادطنسحطبعولدننط.هنمالتعدادهامجالمنفليس،جدابهثيرةفرنسا

!رنحامنكل!حالفةمناليهاوالد؟فعةعليهاالمهيمنةالروحمننتحقق

اوصال.نقطيعمتضمامنةمتكافالهومحماولتهالاسائيلوامريكاوبريطانيا

!اليهودلمصلحةالعربيةالامة

فرنسافىكبرىيهوديةركيزة

ا!يفديةالتنمحصيةتلك،"فينا!يهوراس":مثلاللقاريءونضرب

وكالأؤم!،المو!يسحميهكما،بحركلباو،وركيزة،فرنسمافىالفؤة

،(1و!ولان!اطريس-مصرف"وراءقايعوهو.الرهيبةالعالميةاليهودية

ورئيس،الاولىالعالميةالحربمنذالفرنسيةالوزار،تجميعرجل

الصحفعلى،مختلفةباساليب،المصلتوالسيف،النيابيةالاكثرية

فىالاولوالموثر،...انيقةباريسيةصالوناتعدةوسيد،الفرنسية

الماركثمومن،الفرنكتدهورعإهىعاملواكبر،واليساراليمبناحزاب

وقائد،"الاليزيهلقصر"القديمواثسششار،9191عاممنذوالكورون

فىالأجورينالنواببعضوكان،9191سنةالفرنسيةالوطنيةالكتلة

يمولطكانالذيفيناليلحسابيعمل"دالادييه،بريان)ءارشيدعهد

بئ،نفسهالوقتفى،ويصادفى(2591سنةبلوم)اليساركتلةايضا

الجمهوريةفىيهودياخطرانه0الماسونيةالمحافلخطيب،وهريولوفه

الجثاوةبقلعتهالأساةقادالذيالسابقالعهدوشيطان،الثالثةالفرنسية

مننفودهيمتدالذي8.م.نأ.!"وهولانداباريسمصرف"

ببراغمحيطاطوكيوالىمونتريالومن،ايرسبونهـسالىفرصوفيا

وبيجنوسايعونوهانويوانقرهوبلغرادوصوفياوبوخارستوبودابست

وسنن!ياغوومونتيفيديوجانجرووريودووسالونيكومكسيكووسنطالي

يسيطرمراكشففي.يصدفىلابحيثاوسعصاحبهومملكة.وبوغوتا

فرعمنوليس.الدولةومصرف،الشريفيةالخزينةهلىالمذكورالمصرف

...والتالؤيونالتبغخنى6لنفوذهخاضعوهوالاالمراكشيةالماليةكط

لانالاتقملمالؤيفثورةا!واضحاويبمو.والجزائرقينسثقوكذلك

عبدالاهراجملاكانححتط،اقنرواد!جميعاستةلصالي!وديهالمصط!ح

ا!اصبحح!الاس!انيةبواكثمى"سوظ"قريضه.فطا!خطابيا!كر!

عملأاليهوديلتهمهازبدةالاستعماراصبحلقد.؟291لسةلليهود

المصارفوبينإ..اليهوديغرابحيواناي،"غويمخروف"بمذ!ب

ولبنا!سوريامصرف،وهولاندابمار!س!رفعلي!ا!شرف!التي

ماليةئهامادووا!ذل!فيلعب،الاهلىفوالمصرالعممانيوالمصردف

العربي.ا!ثر!ق

فى!ودوومستعمرةاولطفنماسيساللازمالمالطفمالذ!طوروتنم!يال!

ال!و!ةح!ي!لمملكهم!ر،المالياوجل،-!رلمىوال!اوون،فالسطين

ذهيا.فرظ!طيون2.ع،!وته!ند،للص!نيمةالفما!ك!ا!ثمانية



ومائدلبسونروديربلاك"البولينيالمثط"بصاحبيتامةصلةعلىوكان

بعداد-برلينحد.ررسكلةخظامتيازطلبفىالثاننمخل!بومجميعافوجهوا

مليوناجانبيهحعلى-الذكبوضعو؟الخظهغها،الح!عبدالسلطان"ن

فعلأذلكتموقد.عالميةحىش!طاولمحندليهلاواارمنيمليونونوو

الىجمهودواخوتهوكاراساوباشاوطلعتاليهوديةالماسونيةبمساروة

انفسهمالارمنالماسونيونذبحلقد!للخجليا...وغيرهمناظمءهخوروالد!

.واطؤالنمساء!ينهمارمني...!ذبحكمازوغرابالارمنيالفائبمع

رونزفرةاوتعوبضبدودطاصيدتالمسيحيه(لصشربةالكتلىهدهوج!بع

م!حي!مة!ق!ةأث!

امبركافىاليهو!تأثر

يمببن3الامرو(لصناعكأالاقضصادكواحيمختلفالمولفيعددانوبعد

ال!يهـودالمتمولينكبارموبعضابربكر،العالميةاليهوديةعئيهماتسيطرالالذين

مقاليدروليهء(نالذي،لرورفلتالاوفىالصدربئ،باروكبرنارامثال

ورئشثط،ليخم(نوهربرت.للاصطيافالابيضالبيتيغادرسندمااالحكم

كانوقد.سابمقانيويوركولايةحاكم،بلوستييجاكوبالنفظملوك

مصر!ففى!الم!!رغانتوانسبماءواحدرووفال!ه!نثضئ!اوياحدى

ألامبركية.ال!ويحةلووامبن(!بووتر!جم!كلان))

دفع!ولار.085.4انتخابهلنفقاترورفلتج!مع!3!ااتشخاباتو!

سابق،بورصةصاحبوهو،آلاف5وشظلميقه،الفا45مشهاباروكبرنار

واسفارتس،الفا25الصحافةملكهيرلستوراندولف،اليومودبلوماسي

وغرهم0وكندي،الفا17ودوننفهام0175.

فاربورعوفليكسروكفلرآلمنمماثلامبلفاالجمهوريخصمهوتلقى

مليون2ءالضروتسكيدفع؟لذيشيفجاكوبصهر،شيفوجون

.كبرثطوماسونيةيهوديةوشخصياتمورغاندفعهماالىبالاضافة،دولار

ستوديباكرلشركةالسابقالرئيمسمارشصالقنروعم!يروكان-

السكك،ملكاوروبافىالمتجولالسفرهاريمانوافريل،لذمحيارات

ية.يدىالحدا

الدولة.دفةليط!.برواالاعمالبرجالالابيضالبتفيملأايزنهاورويئ.ني

.ايرنهاوركعهدالماليالنفوذفيهلسيطراميركاتاريحفىعهدمنولشي

العالمعاىواقتصادباصصناعبايسيطرو!الذ.دنالكبارالاعمالرجالىولكن

بعتة.،بدورهم،سيوخ!ون

برنالباربىاح!،دالاسفوسترلايزنهاورالتابعبن(لاعمالرجمالاومن

!نظمماترئشى،دالاسالنوشقيق،عوا-نيملافىالا-ضارا.فحادثركةفى

الثانية.؟لعالضهالحربططوالاوروبافىالاموكيةالاسضخبارات

موجهاناهركافىوالجمهوريالديموقر؟طي؟لحزبيناننجدوهكذ؟

و!وماتهاربوريرلمعركةعنالمسوولوروزفلت.اليهوديبالمال

دعمئجميعاساهموا،و؟يزنهاوراليابانعاىذريةقتبلةقاذفاول

ااجمبرءثطلضثطجائمماخطرعاتئعكل،لليهـودسعاحقهمخ!لطة2ـسمماليةر

واشنطن.هعواقتصادياسعيالعحياالمتحالفةالاممقلبفىبل،فحمسب

يتولودطكصرك!امبواطوريةنحوسائرةوالاعمالالمالاربابءنالطغمةفهذء

تأ!يفظ!.!امتمابوطنولاب!مةيعترفو!لا،وحيل!مبماموالهمحك!

ونهبها!اثسعوبلاستعبهادالراسماليها!حطىة

وال!بهودسيلبنالدكتور

:ب!وانكتابااخرجا!ذيالؤنصيالكاتب!سص!بالينا!د!ور

افترعت،با!حجنء!يهقحكم2891كم!نه((ثرهةاجلوردطهذ!ة))

المح!ا!ديعو!بينوصولا!داملاكلهوصو-د!رت،ا!نص!يه!ن!ص!يفم!ه

الحئم..

بمقامريظوحدهمأليهودليس!-)اسيليئكابعننقلا،المولفبقول

!بسخماءانفسهميمتعونممنايضاالاغنياءالمسيحيينمعهمانبل،صنتدعين

يتجمعودطاثت،م،معدودةهـلمستعمرين(لرأسمالضيناياماصبحتلقد

فسيموت،قظينسونلااليهودانينسوالاانفيجب.كالحيوانات

عقوهم،حطمالفيحلمون!الؤفافحفلةكخنازيرالبيغىالمص!رون

بمقم!او،اليهوديان!لمعجئاءالاليسوألانهم،ناكونالسعادةطر،بئ

النجاةيستط!بعءن،بعدولي!س،الحواجزجميعوراءهيةلق،يتقدمما

الع!ماميمعصحولهوير!ي،(لمفاتيحجميعيحفظ!؟لمصتموما!ير.ورن

المماء"خونة.بمط!ووعدئت!!يقودهمثموالئهمنىالجائعينبهاليلتقظ

ا!عبرها!لخ!دبمضايةيقودهما،المسصلخفىالخرأفيحفظكهن(أالكجير

((!ببلاهةتثعولىقابهـاتحزحيتالسكينالى

الطريقةعاىيتصرف!اليهوديار":(262صط)ماركسكارلويقولء

اصثح،يفضله،لانهيل،الماليةالسوقشبدبوصفهليسالجمهودية

للش!وثط(ل!مليةالعقاليةاليههوديةالعقإهيةوام!ت،عمالميةقوةالمالط

"!-ل!هوداالمسي!يولطمعهاصيحنحوايمحونا!ودالط.المي!جة

الماسصونجبةااليهوديةالجمصات

يشرح،الكتابءن.!االصفحةفى"الفرنسعيةالنورةفىنظرة)ءوفى

الثووة"هأ!لىح!،،اوروبافىال!بهوداحهاءجميعاستقبلتكيفالكا.نب

والمحافل.اليهـوديةالماسون!هةقبلمنطويلامدمندالمعدةالفرنسية

العهدويعبم،آ،85أم!يأ(برايتبناي)،اب!ديا!ومنمنبثقمة

ماسونيا،يهود؟ا؟،1843سئةنيويورك،فى(سسهالذيالقديم

ص.سكسوفيالانكلواالعالمنصفتدورالعالمفىجمعيةاخطرساكهفىوتئتظم

؟لعاليةالمعامحدجمي!تشكراـلمدرسي؟نطئيفلجئة

ومشرقه،معرلى4،4لعربيالعالموسائرلبنان!

ثناي!ا:تلويسىقورتالمبى

يىأعلرالمحمالادا0لىله!لتع؟ا

..ء.مي!ر

صوريرئبفالاسهخاذتأ،-ف.

والمنقحةالمؤب!ة،(لجدي!دةطمعمهظهورعنوتعلئ

المكتباتجممعمنويطلبان،جزأيق

"اأعرويالادبفييفاكرر)حخاب

ثئظريمانطألاحدل!طبقايلادبيةلا.نجاهانأيحلل

وأصحها.هـيةالنظ

ا!فئوقويدول!ىو(كتاب،2ء(لمتمعرلاعلأمودورح

مقاردا.وت!ليل،عمي!بف!لادبيه



قييرهأللحاخأمينمركزيةجمعيةاكبرثرنسأفي"كاهاز"أنكمأ

الامموهيئةالامموجمعية.روتشيلدالبارونو-سئسهاالحاخامبنأكبر

ومصرفالعالميالفكريالتعاونومكتبالدوليالعملمكتبالمتحدة

انهاغير،العالميةاليهوديةالسياسةتنفذكانتوان،الدوليالقوانين

.كاهاللنفوذكلهاخاضعة

بابويةالتقتالساميةلمحاربةتتحدالموسولينية؟يطالياجاءتوعندما

البابوية،كرسيعتمرالحاديبيوسالباباتوليمد"،عاماعشرالسبعة

كانااللذينالوطنيوالاشتراكيالفاشيستيالنطاميننهضةالتقت

ماكيراقداستهوسائلفكانت.اليهوديةالسيطرةمدافعةبمطهريطهر(ن

اليهودفيستغلها،للعنصريةالسلميةالمذاهبمختلفةضوباتتضرب

وفي.والايطاليةالجرمانيةالعنصريةبضراوةويقاومون،لعنصريتهم

المعروفالعلياالاميركيةالمحكمةعضوكاردونحابنياميناليهودييقولذلك

ملت!:ابناءعنبدفاعه

نطريةقطعالانهاالعنصريةكمرايمتدحوالا؟نالالمانعلىيجب"

هتلر؟ضطهادعنالدفاعمعرضفىذلكالمولفيذكر"!صافيةيهودية

الشعبمناكرمتعصبعنصرينسعبكلهئالعالموهل:قائلألليهود

اليهودجمماأ

ة(381ص)ميقولضمرهمفينقصالىاليهـودنجاحهتلرويعزو

انه،بصحيحهذاليس!لا،ذكائهمالىعائداليهودنجاحان:يقالى"

والططنينة-السلماقرارالمستحيللمنانه...ضمرهمفىنقصالىعائد

إ"مكانهمفىوضعتهملقد...السواريمماعلىاليهودنضعلمما،المانيافى

معاهدةراـسفىالوثنيقصاصهمالاولىالعالميةالحربفىفرضوالقد

طوابععلىنجمتيئضمنالمطبوعانالمتشابكانالمتلثان،وهوفرسايل

الخمسةذاتالنجمةايضاوهناك.وامركيةوهولانديةفرنسيةبريدية

دمغتماسونيشيطانيرمزوهي،"داوودترس"؟لمسماةرؤوس

اليهوديللنفوذخاضعةبهيرةبلادواسلحة،*حمرالجيشاسلحةبه

الماسونيةاليهوديةفىخطراالموثراتاشدانيرىالكاتبان.الماسوني

الانكلوو(لبلاد،وفرنساالمتحدةالامركيةوالولايات؟نكلترا!قائم

للنسيعةالتابعة)والبوريتانية.الميشوداسائيلهدفهيسكسونية

لممناومن،القمةنحويدفعهملليهودنصيراكبرهي(البروتستانتية

لورانس؟النافذالمالرجل،؟لعربيةالبلاد!لورانسبالافا!يسمع

.تشابمان(لحقيقيواسمه6وشووكوشكاشايضاويدس،الصهيوفي

وهو0العربيةالاقطارفىالاساط!ويحيك،العربيةالثيابيرتديكان

.المشهورالمختلس،ستافسكيالفرنسياليهوديزمرةمن

لحسابيعملونمقنعينسوقةبو؟سطةفرنساارضلغمتوهكذا

العالم.انحاءجميعئلورانسامثالثمرونفهناك.العابيةاليهودية

بواشنطن،كاريجيمعهدئالمثبتةالنسبشجرةحسب،روزاللتان

سنةاسبانيامنطرت،"روسوكامبو"تدعىيهوديةعائلةمنينحدر

منكمراعضاءبدلحيثوغرهماوهولانداالمانياالىفلجأت0162

نفلتدوزا)ءبثم(العاديةبالفاع)نفلتروزا"باسماءهمالعيلةمن

هولانداروزانفلتاصبحانآلى،وروزنتالنبرغوبروز(المخففةبالفاء)

(لمولودةروزفلتوالسيدة.الاولالجيلعنددينهموتركوا،روزفلتنهائيا

روزفلتوفرانكلن،الخامسةالدرجةمنزوجهاعمابنةهيدولانويسارة

لامه.دولانويسارةمنمباشرةنسثهينحدر

حياتي"سبب"لكتابالانكليزيةالترممةمنعنستغربلاانويجب

(لى(شارة)"قميصالمائةمشروع"صاحبة،يرونايفاللامادونا

لسابق،6ألارجنتينرئيسزوجة،(وألاثسافيوالاجتماعيألخيريتنظيمهأ

لكشابالمتحدةالولاياتئالترجمةهذهمنعنستعربلاانيجب.

روزفلتاليانورالشدةخافتفقد،متناهيةصريحةبلهجةصيع

الانسانيةالمراةهذء،الشعبيةبرونالسيدةمكانةلانويدوالمولودة

بالرفعةنامحقاتمثالاالارجنتيننوابمجلسالااقامالتيالنفسالسامية

ناحينفى،الأجتماعيوالتقدمالبراعماليرونالسير!الهمتالتي

انتخبتالمذكوهـ،الكتابمضمونحتىتجهلالتيروزفلتالمميدة

كاهن،اميلاليهوديالعامسهاوامين،الانسانحقوقهيئةرئيسة

للعجب!فيا

المولفدوافع

هذامثلاخراجالىمسوقالمولفانالكتابتضاعيفمنويبدو

قومهبنيتخاذلكبرياءهاجرحكاثوليكيةدينيةبعاطفةالنفيسالسفر

قبل،منغرهمسحقمامثل،سحقهميريدمنالىواستسلأمهم

ولاسيما-العالمبهامرالتيوالوقائعالحوادثتسجيلفىفاندلمحع

والمفكرينالمصلحينآثارمقتفياوثرهماليهودجشعنتيجة-الحديث

:اليهوديالخطرجرسقرعواممن263؟لصفحةفىذكرهممنامعالالكبار

والاسقفدريمونوادواربينودوغووالكونتوشيراكليمانجوزفالاب

ودوديهوبيتانديتوشوالدكتورتارووجيروموجانرولانورومانجوان
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