الحرب السيئة
"الحقيقة التي لم تُد ََّرس عن الحرب العالمية الثانية"
بقلم :مايك س كينغ By M. S. KING
ترجمة Kane Maximus :

"ما التاريخ إال سجل مملوء بالجرائم و سوء الحظ وحماقات
البشر".
إدوارد غيبون  Gibbon Edwardمؤرخ بريطاني ()1737-1794
من كتاب"The Decline and Fall of the Roman Empire" :

في  7مارس  ، 2017بعد بيع أكثر من  10,000نسخة وجمع  300تقييم من فئة  5نجوم في
 ،Amazon.comكل من إصدارات الغالف الورقي من هذا الكتاب  -بسبب ضغوط خارجية
عالية  -تم حظرها فجأة من صفحات الويب الخاصة بـ عمالق تجارة التجزئة عبر اإلنترنت.
وتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المؤلف تقرأ على النحو التالي:
„نحن نتواصل معك فيما يتعلق بالكتاب التالي :الحرب السيئة :الحقيقة لم تدرس حول الحرب
العالمية الثانية .خالل عملية المراجعة  ،وجدنا أن هذا المحتوى ينتهك إرشادات الموقع ،
ونتيجة لذلك  ،ال يمكننا تقديم هذا الكتاب للبيع”.
ال يحتوي الكتاب على أي نداءات للعنف  ،وال تهديدات  ،وال تحريض على الكراهية  ،وال لغة
تحريضية من أي نوع .وعالوة على ذلك  ،وعلى الرغم من ما يزعم بعض النقاد الجهلة  ،فإن
المؤلف  ،الذي يسعده أن يمتلك ما يزيد على العدد القليل من القراء اليهود من بين معجبيه ،
ليس "معاديًا للسامية" على اإلطالق.
ومع ذلك  ،بعد عامين من المبيعات القوية التي أنتجت إيرادات مستمرة لكل من المؤلف وللموقع
 ،كانت الشركة تتعرض لضغوط كبيرة مما أدت إلى سحب الكتاب من صفحات الويب  .هذا
وحده هو دليل على الحقيقة المقدمة في هذا العمل الكبير.
*التحديث 20 :كانون األول  :2017بعد  9أشهر من البيع القوي  ،تم حظر "الحرب السيئة"
ضا !
من قبل ناشرين آخرين أقل شهرة أي ً

عن المؤلف
م .س .كينغ  ،مدير موقع  ، TomatoBubble.comهو صحفي وباحث خاص يعمل في مدينة
نيويورك  .تخرج عام  1987من جامعة روتجرز  ،وعمله على مدى  30عا ًما في مجال
التسويق واإلعالن أمده بمنظور فريد عندما يتعلق األمر بفهم كيفية صياغة "الرأي العام"
بشكل مدروس ومتعمد.
أضافت شركة ماديسون أفي للتسويق مع شركة غرائز ' 'City Boyفي جعل مايك كينغ أحد
أكثر األشخا ص قدرة في الكشف عن "األشياء الغير منطقية" في العالم اليوم  .يصف كينغ
مراوغاته المعترف بها وقدرته الخارقة على كشف ونسج نقاط البيانات الهامة التي يفوتها
صا تاريخيًا حقيقيًا  ،لكنتُ نُسخته المستقبلية”.
اآلخرون"  :لو كان شيرلوك هولمز شخ ً

عن المترجم
نشأ ( Kane Maximusاسم مستعار) في مسقط رأسه مدينة الشارقة  ،الواقعة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة  ،وهو مولع بقراءة وكتابة القصص القصيرة التي كانت شائعة وقتها بين من كان في سنه .ألسباب
عدة توقف عن الكتابة ولكن الشغف لم يتوقف قط .في رحلته إلى ألمانيا في عام  2015سعيا ً لبدء مشوار
رياضي كمدرب لكرة القدم  ،تفاجأ  Kaneبوجود العديد من األمور الغير منطقية في البالد وال سيما في
بعض المناطق التي خلت تماما ً تقريبا ً من السكان األصليين األلمان .بعد فترة من البحث أدرك السبب الحقيقي
لما يحدث في أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص .وجد األجوبة كلها في التاريخ الحقيقي للحرب العالمية
الثانية التي لم تنت ِه قط! بل تغيرت لتصبح حربا ً إعالمية ونفسية ومادية ومعنوية وأكثر من ذلك ضد الشعوب
األوروبية عامة واأللمانية خاصة .أصبح هنالك هدف جديد يسعى  Kaneخلفه .الهدف هو مقاومة قوى الشر
وقوى الشيطان التي احتلت أوروبا بعد الحرب وأصبحت تتحكم في جميع دول العالم تقريبا ً وأيضا ً لنشر
الوعي وإيقاظ العالم من سباته لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه القارة األوروبية والعالم بأكمله .عاد
شغف الكتابة من جديد ليكون عن طريق ترجمة الكتاب التاريخي األسطوري  The Bad Warللكاتب
 Mike Kingالذي يحوي بداخله كل ما يريد المرء معرفته بخصوص الحربين العالميتين اللتين كانتا نقطتي
تحول في التاريخ .قد يتسائل المرء عن جدوى قراءة أمور تاريخية حدثت قبل عقود من الزمان .والجواب
لهذا التسائل هو بأنه في حالة عدم فهم الماضي  ،لن نستطيع فهم الحاضر والمستقبل الذي ينتظرنا وينتظر
أجيالنا الذين سيجدون عالما ً سيئا ً بغيضا ً في انتظارهم مالم نبدأ في نشر المعلومات الحيوية والمهمة لتغيير
األمور إلى أفضل مما هي عليه اآلن .لذلك أتمنى من الجميع نشر الكتاب لنشر الحقائق المخفية التي لم يتم
روايتها لنا قط عن الحرب العالمية الثانية.

TomatoBubble.com
مقدمة
بقلمJeff Rense :
على مدى السنوات الثالثين الماضية  ،عملت في العديد من المناصب الرئيسية في الصحافة اإلذاعية كمراسل
األخبار التلفزيونية  ،ومدير األخبار  ،ومذيع  ،وخالل العشرين سنة الماضية  ،كمنتج ومضيف برنامج
إذاعي الحديث الخاص بي .لقد كانت رحلة طويلة  ،وخالل تلك األوقات  ،لم أتوقّف أبدا ً عن الرغبة في
معرفة حقائق القصص اإلخبارية  ،كبيرها وصغيرها .من ؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟ متى؟ واألهم من ذلك؛ لماذا ا؟
عند تطبيق هذه األسئلة الخالدة تجاه موضوع التاريخ الحاسم  ،نادرا ً ما كنت راضيا ً عن "التفسيرات
الرسمية" الستفساراتي وأسئلتي .في الواقع الحقيقة ليست ظاهرة وال يمكن الوصول إليها .هناك الكثير من
اإلجرام المخفي.
ً
هذا أحد األسباب التي تجعلني أشعر باالمتنان الشديد لكون أحد المؤرخين األكثر بروزا وضوحا وصدقية
اليوم مايك كينغ قد عالج هذا الموضوع الغامض من خالل ملحمته الكاسحة " :الحرب السيئة :الحقيقة لم
تكن تدرس عن الحرب العالمية الثانية".
على الرغم من أنني حذر بشكل عام في منح التوصيات على عمل اآلخرين  ،لفت كتاب الحرب السيئة
انتباهي لعدد من األسباب .من خالل مقاالته التي تم تقديمها إلى موقع  ، Rense.comوأيضا ً من مظهر
ظهوره في عرضي  ،كان إتقان مايك للموضوع  ،وموهبته الكتابية الهائلة  ،وقدرته الفريدة على تسهيل
سا لمعرفة مشروعه من أجل جلب حقيقة الحرب
المواضيع المعقدة  ،معروفة لي  .لذلك كنت
مسرورا ومتحم ً
ً
العالمية الثانية إلى "الشخص المتوسط الذكاء" وللجميع.
بما أن مستمعي برامجي وقرائي المنتظمين يدركون جيدا ً اآلن  ،فإن الوضع العالمي يصبح أكثر قتامة يوما ً
بعد يوم  .فقط من خالل فهم واضح للماضي  ،يمكننا أن نفهم الحاضر بشكل حقيقي  ،والمستقبل المظلم التي
يتم التخطيط له بالنسبة لنا  .من خالل تقطير التاريخ الحقيقي وأكرر "الحقيقي" إلى مقاالت مصغرة سهلة
الفهم ومصور ة  ،يعمل كتاب الحرب السيئة كمرشد مرجعي مثالي لمساعدتك في التنقل عبر بحر األكاذيب
التي تم تغذيتها لنا منذ الطفولة  ،واالستمرار في تغذيتها لنا كل يوم .إن ملحمة كينغ تساهم مساهمة فريدة
وفريدة تما ًما في فهم العالم  -وهي مساهمة يمكننا تقديرها وفهمها جميعًا.
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المقدمة
قصة ايسوب الخرافية للرجل واألسد

سافر رجل وأسد معًا عبر الغابة .وبدآ في التباهي بالتفوق على بعضهم البعض في القوة والبراعة.
وبينما كانا يتنازعان  ،مرا بتمثال منحوت في الحجر  ،يصور أسدًا خنقه رجل.
أشار الرجل إليها وقال" :انظر إلى هناك! ما مدى قوتنا  ،وكيف نتغلب على ملك الوحوش".
صنع من قِبَل أحدكم .إذا نصبنا نحن األسود التماثيل  ،سترون الرجل يوضع تحت
أجاب األسد" :هذا التمثال ُ
مخلب األسد".

الدرس :األقوى يكتب ما يريد.
*

خالل السنوات الـ  75التي مرت اآلن منذ نهاية الحدث التاريخي الكبير المعروف باسم الحرب العالمية الثانية
(الملقب بـ "الحرب الجيدة")  ،لم يُسمع سوى سرد واحد للنزاع الكبير .إنها قصة  ،كما هو الحال دائما  ،قد
تم كتابتها من قبل المنتصر وتم سردها  ،بل قصفها  ،في أذهان جميع األجيال التي تلت األحداث .وقد تم
تسخير كل الوسائ ل الممكنة للتلقين الجماعي لما حدث و لتدريب الناس على ما يجب أن تكون عليه النظرة
الصحيحة لهذا الحدث.
فاألوساط األكاديمية  ،ووسائل اإلعالم اإلخبارية  ،والتعليم العام  ،ونشر الكتب  ،واألفالم الوثائقية التلفزيونية
 ،وأفالم هوليوود  ،ورجال الدين  ،والسياسيين من كل القطاعات  ،يغنون نفس النشيد الكئيب .أنت تعرف
الكلمات المألوفة" :حاولت ألمانيا وإيطاليا واليابان استعباد الكوكب ،لكن (الناس األخيار) في "العالم الحر"
اتحدوا وأوقفوا "المجرمين" ،ولكن ليس قبل أن يقتل هتلر الماليين في غرف الغاز".
حرفيا ً  ،ال يبدو أن يوما ً يمر من دون إشارة إعالمية ما إلى هذه الرواية الخرافية  .خرافة األطفال السخيفة
التي تتجاهل تماما ً العقود السابقة من التاريخ الحرج الذي أدى إلى الحرب العالمية الثانية ،حاذفةً كل
المعلومات الحيوية من سنوات الحرب الفعلية  ،وتقوم بنشر الكذب بعد الكذب  .لكن في الواقع  ،فإن "القصة

الرسمية" لها تأثير كبير  ،بحيث أن العقل البشري يواجه صعوبة في معالجة الحقيقة الفعلية للحدث الكبير ،
بغض النظر عن مدى قوة القضية.
وبما أن القصة ال يتم التشكيك فيها أبدا ً  ،فإن عوام الناس يفترضون بشكل طبيعي أن تكون حقيقة غير قابلة
للجدل  ،على قدم المساواة مع االعتقاد في  .4 = 2 + 2وهذا ما يميز األساطير عن أي كذبة عادية  .في حين
يمكن تبديد الكذبة العادية في غضون دقائق أو أيام على األكثر ؛ في حين تستغرق األساطير مائة عام أو أكثر
للكشف.
يصف المؤلف دريسدن جيمس علم النفس الجماعي في اللعب:
" إن الضجة األولى للحقيقة تتناسب طرديا مع مدى عمق الكذبة .عندما يتم بيع شبكة من األكاذيب المعبأة
بشكل جيد تدريجيا إلى الجماهير على مدى أجيال  ،فإن الحقيقة سوف تبدو غير معقولة تماما ً ومتكلمها
سيكون في أعين الناس كالمجنون في حالة الهذيان".
تحذير عادل :إذا كنت ال تستطيع التعامل مع االنزعاج العاطفي لقلب عالمك رأسا ً على عقب من خالل بركان
الحقيقة الموجودة في هذا الكتاب ،فقد ترغب في وضع هذا الكتاب لألسفل اآلن والمشي بعيدا ً .ألنه بمجرد أن
قادرا على دحض
تبدأ في حفر نقاط البيانات المهمة في الحرب العالمية الثانية  ،تأكد من أنك لن تكون
ً
االستنتاجات الواضحة التي تتدفق منطقيًا من تلك الحقائق  -ما لم تكن  ،بالطبع  ،مجنونًا.

الفصل األول
1848 - 1913
زرع بذور الحروب العالمية المستقبلية

1848
الثورات "المخططة مسبقاً" تنطلق في خمسين دولة!
الثورات المخططة لها مسبقا ً والتي تتشابه في طبيعتها مع الثورات الملونة  ،كما نراها في أيامنا هذا  ،بدأت
في صقلية في يناير من العام  1848ميالدية .بعدها بقليل انطلقت ثورات "عفوية" في خمسين مدينة في جميع
أنحاء أوروبا و شمال قارة أمريكا الجنوبية .مطلب الثوريون ال ُحمر (شعارهم اللون األحمر) هو
"الديمقراطية" (الديمقراطية هي عبارة عن عصابة من أصحاب البنوك والعولمة يتحكمون بالشعب) .بالرغم
من افتقار العديد من المدن للعدل كما هو طبيعي في أي دولة  ،وبالرغم من أن العديد من المطالبين بالتغيير
لهم نوايا صادقة ورؤى نبيلة  ،إال أن السبب الحقيقي للثورات ليس تحسين الحياة المعيشية للناس  ،بل يعزو
إلى اإلطاحة بالحكومات الحالية وتنصيب حكومات "ديمقراطية" يسهل التحكم بها من قبل النظام العالمي
الجديد . New World Order
يشير النظام العالمي الجديد إلى حركة بين النخب المصرفية واإلعالمية والنخب األكاديمية -عائلة روتشيلد
األسطورية  Rothschildقبل كل شيء  -مع جذور فلسفية تعود إلى أيام الثورة الفرنسية.
 The N.W.O.تصور إقامة نظام متكامل "للحكم العالمي" مستقبالً على أنقاض "النظام العالمي القديم"
القائم على دول أو إمبراطوريات ذات سيادة واستقالل..
عاثت الثورات المفتعلة فسادا ً في أوروبا حيث تسببت بمقتل اآلالف وقامت بالفعل بتغيير السياسيين في بعض
الدول .في غضون سنة تم إخماد الثورات ولكن تأثيرها السياسي كان واضحا ً حيث أنها أضعفت القواعد
السياسية في أوروبا بإدخال السم الليبرالي إليها .حكومة روسيا القيصرية  ،والتي هي من أشد الحكومات
كرها ً من قبل عائلة روثتشيلد  ،Rothschildلم تعاني من أحداث الشغب التي وقعت في عام  .1848لكن
ذلك لم يدم طويالً.

عام  1848كان مهما ً بالنسبة للعولميين وألحداث الشغب المفتعلة من قبل الشيوعيون.

1848
كارل ماركس ينشر كتابه البيان الشيوعي
في خضم أحداث الشغب المنسقة والمدعومة ماديا ً التي عمت أوروبا في العام  ،1848قام "الفيلسوف"
األلماني اليهودي بنشر كتابه "البيان الشيوعي" الذي يضم جميع أهداف وطموحات الشيوعية .بوعوده الكاذبة
وكالمه المنمق عن "نعيم الطبقة العاملة" والعدالة االجتماعية  ،فإن ما كتبه عبارة عن قناع كاذب لخطة
العولمة التي تهدف إليها عائلة الروثتشيلد والتي تصبو إلى استعباد العالم بأسره تحت غطاء النظام العالمي
َّي كارل ماركس ينتسبان إلى عائلة روثتشيلد عن طريق الزواج(1).
الجديدِ .كال َجد ْ
ينادي الشيوعيون بإنشاء بنك مركزي يتحكم باألرصدة  ،بفرض ضرائب عالية  ،بإنهاء ت َملُّك عامة الناس
لألراضي وإنهاء توارثها أيضا ً  ،بتحكم الدولة بك ٍل من نظام االتصاالت و التعليم و الصناعة و الزراعة
وقطاع الصحة .أطلق كارل على هذا المخطط الشمولي "ديكتاتورية البروليتاريا" (استنزاف العامة).
العنف والطبقية و العدائية باتجاه كالً من أسواق العمل و قيم العائلة والتجارة والصناعة والتقاليد و المسيحية
هي ما يروج إليه أتباع كارل ماركس .ليسوا فقط المجرمين ومن يتصفون بالهمجية و البربرية يتبعون
عالم أفضل
ماركس؛ بل وقع بعض المفكرين والباحثين في ِشرك ماركس الذي نجح في إيهامهم بوعود سامة بِ ٍ
ومستقبل واعد ومشرق وسالم وأمان للجميع .بمثاليتهم الطائشة ساهم هؤالء بمساعدة الثوريين ال ُحمر
والمنادون للعولمة وبطبيعة الحال الشيوعيون أيضاً.

فلسفة ماركس الثورية والوعود الكاذبة ستزعزع أمن واستقرار أوروبا لسنوات عديدة قادمة.

1848
يهودي بارز يؤسس وكالة رويترز لألنباء
وكالة رويترز لألنباء هي من أكبر وكاالت األنباء في العالم ،تأسست عن طريق باول رويتر (االسم الحقيقي:
بيري يوزافات ،يهودي الديانة) .رويترز قام ببناء سمعة متميزة في أوروبا بكونه السبَّاق في نشر االخبار
الحصرية مثل اغتيال الرئيس األمريكي أبراهام لينكولن .جميع وكاالت األنباء في العالم تقريبا ً في يومنا هذا

مشتركة في نقل األخبار من هذا الصرح اإلعالمي "العمالق" الذي يعمل في أكثر من  200مدينة في 94
دولة وبعشرين لغة مختلفة .إنشاء وكالة رويترز تُعتبر نقطة تاريخية مهمة في بدء سيطرة اليهود على
اإلعالم في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
بالرغم من أن عائلة رويترز وورثته قد توفوا جميعا ً  ،فإن الشركة العمالقة الى يومنا هذا تقوم بلفظ كل
قاذوراتها المتكونة من أخبار تؤيد وتساعد في نشر العولمة والصهيونية.

سيطرة المافيا اليهودية على اإلعالم وبالتالي على عقول الناس بدأت من رويترز

1870-71
فرنسا تبدأ  -وتخسر  -الحرب ضد مملكة بروسيا األلمانية
الحرب بين فرنسا و مملكة بروسيا هي عبارة عن نزاع جرى بين اإلمبراطورية الفرنسية تحت قيادة نابليون
الثالث (ابن شقيق نابليون بونابرت) ،وبين مملكة بروسيا األلمانية التي يتم مساندتها من قبل مدن ألمانية
أخرى .االنتصار الذي حققته مملكة بروسيا أحبطت رغبة الفرنسيين بالسيطرة على وسط أوروبا وأنهت بذلك
حكم نابليون الثالث لفرنسا.
بعد الحرب ،قام الفرع الفرنسي من عائلة روثتشيلد بتقديم مساعدة مالية كبيرة للحكومة الفرنسية إلنقاذها من
اإلفالس ،وبذلك تم تأسيس حكومة جديدة (جمهورية فرنسا الثالثة) على أسس "ديمقراطية" وبالتالي اتباعها
لعائلة روثتشيلد بشكل أكبر من قبل.

فرنسا اإلمبريالية بدأت الحرب وليس األلمان .على اليمين :حاكم بروسيا بيسمارك (يجلس على اليمين)
يلتقي بالمنهزم نابليون الثالث.

يناير 1871
الدويالت األلمانية تعلن اتحادها  /العولميون يحاولون السيطرة والتحكم باإلمبراطورية
األلمانية الجديدة
االنتصار األلماني في الحرب بين بروسيا و فرنسا يؤدي إلى اتحاد الدويالت األلمانية تحت حكم القيصر
(الملك) فيلهيلم األول  Wilhelm Iملك بروسيا .ألمانيا الموحدة ستكون قريبا ً قوة اقتصادية عظمى في
أوروبا ومن أقوى وأمهر الجيوش في العالم.
وفي الوقت ذاته في بريطانيا ،يحاول العولميون السيطرة على النظام الجديد في ألمانيا .بالرغم من أن
أصحاب البنوك اليهود يزدهرون في ألمانيا  ،إال أن األلمان (كما هو الحال في روسيا تحت قيادة اإلمبراطور
ألكسندر) يتحكمون بمستقبل شعبهم بنفسهم وال يسمحون بكيانات خارجية بأن تتحكم في مصيرهم كما هو
الحال في "مدينة لندن" .لم تكن سياسات ألمانيا بعيدة عن تحكم عائلة روثتشيلد فحسب ؛ بل حتى أن بعض
العائالت الملكية في ألمانيا كانت مرتبطة بعائالت ملكية في بريطانيا عن طريق الزواج وهذا األمر جعل من
الصعب تهديد ألمانيا بجبروت اإلنجليز.
ستمر ثمانية وأربعون سنة قبل أن يتمكن أصحاب النظام العالمي الجديد بالسيطرة على ألمانيا لكن الخطة تبدأ
مباشرة ً بال انتظار  .عميل لعائلة روثتشيلد ورئيس الوزراء السابق (والمستقبلي أيضاً) بنجامين ديزرايلي يبدأ
تخطيطه ضد ألمانيا و روسيا في مؤامرة خبيثة سيتم توضيحها بالتفصيل.

اتحاد الدويالت األلمانية يقوم بإنشاء رايخ ألماني عظيم

1871
الرايخ األلماني الجديد يمنح اليهود حق المواطنة  /اليهود في ألمانيا يزدهرون
أوتو فون بيسمارك يصبح المستشار للرايخ األلماني الجديد تحت حكم القيصر فيلهيلم األول .خبرة بيسمارك
ودبلوماسيته النشيطة تمنحان  ،شعبه خاصةً وأوروبا عامةً  ،األمن واالستقرار بعيدا ً عن أي حرب.
بعد تأسيس اتحاد ألمانيا بفترة قليلة  ،تصبح حكومة بيسمارك األولى في أوروبا بإعطاء حقوق المواطنة
لمواطنيها اليهود (2) .انجلترا (التي تقبع تحت تأثير الروثتشيلد) لم تمنحهم هذه الحقوق بعد .رئيس الوزراء
البريطاني اليهودي ديزراييلي يحتل منصبه الحالي بعد أن "اعتنق" الديانة المسيحية.
في أواخر القرن التاسع عشر سيكون اليهود قد احتلوا مناصب رفيعة ذات تأثير كبير في كل من قطاع
التجارة والتعليم واإلعالم والسياسة والفنون وبالطبع في البنك المركزي في ألمانيا.

بيسمارك ،األب المؤسس للرايخ األلماني ،عامل اليهود بطريقة جيدة جدا ً حتى ازدهروا تحت النظام الحاكم.

1874
الثوريون الحمر ينفذون محاولة اغتيال يسمارك
فريدريك كوهين هو يهودي أحمر قد سبق له إطالق النار على بيسمارك عندما كان رئيسا ً للوزراء في
بروسيا في عام  .1866اآلن في عام  1874قام اإلرهابي إدوارد كولمان بتنفيذ محاولة اغتيال فاشلة
لبيسمارك الذي أصيب في يده بطلق ناري من مسدس كولمان.
القيصر فيلهيلم األول و بيسمارك قاما بنشراألمان في أوروبا لكن عصابة النظام العالمي الجديد اإلجرامية
يريدون ممن حافظ على األمن واألمان في أوروبا بأن يفارقا الحياة لتكون ألمانيا تحت سيطرتهم بعدها.

كولمان (يمين) كان قريبا ً من اغتيال بيسمارك.

أكتوبر 1873
ألمانيا و النمسا-المجر و روسيا يشكلون حلف األباطرة الثالث
المستشار بيسمارك يتوصل إلى اتفاقية بين النمسا-المجر (اإلمبراطور فرانز جوزيف) و روسيا
(اإلمبراطور ألكسندر الثاني) و ألمانيا ( القيصر فيلهيلم األول) .التحالف الذي سيُطلق عليه تحالف األباطرة
الثالث سيمتلك ثالثة أهداف رئيسية وهي :
 .1التحالف سيحمي الدول المتحالفة ضد الخطر االحمر والعنف المتصاعد في أوروبا منذ .1848
 .2التحالف سيتجنب الحرب بين الدول المتحالفة وسيتخذ الدبلوماسية لحل النزاعات.
 .3التحالف يعارض اي توسع استيطاني بريطاني وفرنسي ويعارض اي خطر قد يهدد أمن الدول
المتحالفة.
القوة االقتصادية والعسكرية لإلمبراطوريات الثالث شكلت قوة جنوب شرق أوروبية ال يستطيع الروثتشيلد
وال عمالئهم في بريطانيا و فرنسا من التحكم بها .لن يكون هنالك نظام عالمي جديد إال في حالة تهشم وتفكك
التحالف المتين بين اإلمبراطوريات الثالث العظمى.

كاريكاتير بريطاني يسخر من تحالف األباطرة الثالث ويجعل من بيسمارك وكأنه المحرك الحقيقي لألباطرة
وكأنهم دمى.

1878-1877
روسيا تهزم اإلمبراطورية العثمانية في الحرب الروسية التركية
هنالك سببين للحرب الروسية-التركية .السبب األول هو رغبة الروس في استرجاع مناطق استراتيجية مهمة
في البحر األسود التي خسرتها في معارك القرم التي ساندتها عائلة الروثتشيلد ماديا ً ضد الروس قبل حوالي
عشرين عاماً .السبب اآلخر هو بأن روسيا تزعم بأن هدفها تحريرالمسيحيين السالفية األرثوذكس في منطقة
البلقان .المسيحيو ن الروس األرثوذكس وكال من حلفائهم السالفية و صربيا و مونتينغرو و رومانيا و بلغاريا
يثورون ضد تركيا وينضمون إلى روسيا في حربها ضد العثمانيين .ادعاءات بسوء التعامل ضد المسيحيين
البلغار تزيد من حنق الروس على األتراك.
روسيا تهيمن على أحداث المعركة وتتجه نحو اسطنبول (القسطنطينية) .خوفا ً من احتمالية سيطرة روسيا
على اسطنبول ومن ثم على فلسطين من العثمانيين المنهزمين ،ضغط رئيس الوزراء البريطاني ديزراييلي
على روسيا لقبول هدنة تم عرضها من قبل األتراك .بريطانيا ترسل أيضا ً سفنا ً حربية لكي تخيف روسيا
وتجبرهم على قبول الهدنة والمؤتمر في برلين  ،ألمانيا.

روسيا تنتصر في الحرب الروسية-التركية

 11مايو  1878و  2يونيو 1878
محاولتان فاشلتان الغتيال القيصر فيلهيلم األول
فقط أيام قليلة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي في برلين  ،تبرز محاولتين الغتيال القيصر فيلهيلم األول .في
الحادي عشر من شهر مايو حاول ثوري أحمر يدعى إميل ماكس هوديل إطالق النار على القيصر وابنته
حينما كانا يسافران في عربتهما .تم القبض على هوديل ومن ثم تم إعدامه في شهر أغسطس من العام نفسه.
بعد ثالثة أسابيع حاول ثوري أحمر آخر يدعي كارل نوبيلينغ إطالق النار على القيصر .هذه المرة أصيب
القيصر  ،الذي يبلغ من العمر اثنان وثمانون ،بجروح لكنه نجى من المحاولة .قبل أن يتم القبض عليه أطلق
نوبيلينغ النار على نفسه ومات بعدها بثالثة أشهر .حرب النظام العالمي الجديد ضد التحالف وضد النظام
المسيحي السائد في اوروبا قد زادت حدتها بالفعل.

الحرب ضد تحالف األباطرة الثالث زادت حدتها بعد محاولتي اغتيال القيصر

يونيو 1878
بنيامين ديزرايلي ينفذ خطة قذرة في برلين
عقد إلنهاء الحرب
دمية روثتشيلد ورئيس الوزراء البريطاني بنيامين دزرايلي هيمن على مؤتمر برلين الذي ُ
الروسية-التركية .حضر المؤتمر وفود كال من بريطانيا و ألمانيا و النمسا-المجر و روسيا و فرنسا و ايطاليا
و تركيا .العثمانيون ال يزالون يستحوذون على أرض الميعاد (فلسطين) ولكن الروثتشيلد واإلنجليز يريدون
في نهاية المطاف االستيالء عليها .أما روسيا فهي مصممة على حماية المسيحيين األرثوذكس في جنوب
أوروبا و تركيا.
قبل أن تبدأ أحداث المؤتمر قام دزرايلي بعقد صفقة سرية مع تركيا يوجب بمقتضاها بقاء قبرص ) (3التي
تحتل موقعا ً استراتيجيا ً  ،تحت سيطرة اإلنجليز وبالمقابل سيقوم اإلنجليز بتهديد روسيا بالحرب في حالة عدم
قبول الهدنة مع تركيا التي خسرت الحرب أمام روسيا! صفقة قذرة تمت بنجاح.
صفقة أخرى قام بها دزرايلي مع النمسا-المجر ) (4و يوجب بمقتضاها وضع المسيحيين السالف باإلضافة
إلى صرب البوسنة تحت حكم النمسا-المجر بدال من حكم روسيا التي فازت بالحرب مع حلفائها في البلقان.
انتشر الشعور العام بالغضب واالنزعاج من هذه القرارات خصوصا ً في البلقان بين صرب البوسنة الذين
ُمنعوا من االتحاد مع صربيا المستقلة .تم زرع الفتنة بنجاح بين إمبراطوريتي روسيا و النمسا-المجر

دزرايلي (يمين) هيمن على المؤتمر" ،المنتصرون" الروس لم يكونوا سعداء بخصوص الصفقة وكذلك
بالنسبة إلى الحلفاء البلغار و الصرب في البوسنة.

يونيو 1878
خطة ديزرايلي القذرة تنجح في تفكيك تحالف األباطرة الثالث
حاول المستشار بيسمارك قدر المستطاع الحفاظ على تحالف األباطرة الثالث من التفكك بعد خطة دزرايلي،
لكن اإلذالل الذي تعرض له الروس على يد بريطانيا و تركيا وحتى النمسا-المجر كان أكبر من أن يتحمل.
لهذا قررت روسيا االنسحاب من تحالف األباطرة الثالث وأصبحت عرضة لخطر الحرب مع حلفائها
السابقين .خطة ”فرق تسد” تم تنفيذها بنجاح.
بذرة الحرب الكبرى (الحرب العالمية األولى) تم زرعها بنجاح في مؤتمر برلين ،ويعود الفضل لذلك الى
العولمي الصهيوني بنيامين دزرايلي .إبان عودته إلى انجلترا  ،تبجح دزرايلي الى الملكة فيكتوريا حول كيفية
قتله لتحالف األباطرة الثالث(5).

بعد تسببه في تفكك تحالف األباطرة الثالث ،وضع دزرايلي الحجر األساس في المذبحة التي ستتحقق في
القرن القادم .الكاريكاتير الثالث يظهر فيه دزرايلي حامالً تركيا المهزومة على ظهره الى االنتصار في
مؤتمر برلين.

الكارتون (يمين) يوضح تأثير دزرايلي على عضو البرلمان االنجليزي راندولف تشرشل والد رئيس الوزراء
البريطاني المستقبلي ونستون تشرشل.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
“هدفنا الكبير كان تحطيم تحالف األباطرة الثالث ومنعهم من التحالف مجدد ًا ،وأؤكد
أن ما حققناه لم يسبق له مثيل في أي نتيجة دبلوماسية فعالة” بنيامين دزرايلي(6).

1882
الحرب اإلنجليزية-المصرية  /بريطانيا تتقدم نحو فلسطين
يحلم الصهاينة بامتالك فلسطين (التي تقبع تحت حكم العثمانيين) منذ فترة ليست بالقصيرة ،فبعد أن كانت
تركيا على شفا الهزيمة الساحقة على يد روسيا ،سارعت بريطانيا إلى نجدة تركيا إلبقاء الروس بعيدا ً عن
أرض الميعاد .واآلن سيقوم الصهاينة بالخطوة القادمة نحو تحقيق حلمهم الكبير.
بعد افتتاح قناة السويس اإلنجليزية-الفرنسية في عام  ،1869قامت بريطانيا بشراء أكبر عدد من أسهم القناة
لتكون المساهم األكبر في القناة التي تصل البحر األحمر بالبحر المتوسط.
في  1882تم معاملة مصر ،مضيفة القناة ،وكأنها مستوطنة بريطانية حيث أن اإلنجليز قاموا بشن هجمات
عديدة ضدها ألسباب واهية ،وآخرها بدواعي ”حماية قناة السويس” .أثناء الحرب اإلنجليزية-المصرية
قصف اإلنجليز مدينة اإلسكندرية واجتاحوا القاهرة لتسيطر بريطانيا بذلك على نظام الحكم في مصر .أثناء
الحرب العالمية األولى ستكون مصر ،التي تجاور فلسطين ،موقعا ً استراتيجيا ً مهما ً في شن غارات على
العثمانيين .فلسطين اآلن متاحة لعائلة روثتشيلد الصهيونية.

موقع مصر االستراتيجي هو مطمع الروثتشيلد

يونيو 1887
معاهدة "إعادة التأمين" يتم توقيعها بين روسيا وألمانيا
بالرغم من أن عميل الروثتشيلد ديزراييلي دمر تحالف األباطرة الثالث ،فإن المستشار األلماني ال يزال يعمل
جاهدا ً من أجل السالم .إلعادة الطمأنينة بشأن السالم في شرق أوروبا ،ولمنع عمالء فرنسا و بريطانيا من
إثارة حروب جديدة في المنطقة ،فقد وقعت ألمانيا معاهدة سرية مع روسيا وسميت ب"معاهدة إعادة التأمين".
تنص المعاهدة على حيادية الجانبين في حالة خوض أحدهما حربا ً ضد طرف ثالث .ولكن الحيادية لن تكون
فعالة في حالة هجوم روسيا على حليفة ألمانيا :النمسا-المجر.
بالرغم من وجود المعاهدة بين الجانبين إال أن القوتين معرضتين لخطر الحرب بسبب الخالفات العميقة بين
روسيا و النمسا-المجر حول البلقان .ولكن مع ذلك فإن المعاهدة هي إشارة جيدة وتدل على جدية كالً من
روسيا و ألمانيا في حل خالفاتهما المستقبلية دبلوماسيا ً.

بيسمارك عمل جاهدا ً ليمنع فرنسا و بريطانيا من جر ألمانيا وروسيا للحرب) .يمين) بيسمارك مع األمير
الروسي أندريه ليفين.

 20إبريل 1889
والدة أدولف هتلر
في وقت تحاول فيه قوات الشر ألصحاب النظام العالمي الجديد من إكمال خطواتها لشن حرب مستقبلية
واستعباد ألمانيا من خاللها ،أدولف هتلر ،الرجل الذي سيكون أشد أعدائهم ،يولد في عائلة نمساوية بسيطة.

والدَي أدولف :كالرا هتلر ،ألويس هتلر ،وأدولف هتلر الطفل.

1890
قيصر ألمانيا الجديد يعزل بيسمارك ويرفض تجديد معاهدة إعادة التأمين مع روسيا
القيصر فيلهيلم األول وافته المنية في مارس من العام  1888بعمر يناهز ال .91ابنه فريدريك األول يتولى
الحكم خلفا ً لوالده ولكنه يفارق الحياة بعدها بثالثة أشهر بعد صراع مع سرطان الحلق .ابنه األصغر فيلهيلم
الثاني يتولى الحكم بعدها فقط في عمر ال 29ليصبح القيصر الجديد في يونيو .1888
مثل العديد من األوروبيين "المثقفين" ،تأثر فيلهيلم الثاني بسم "الليبرالية" .ففي حين يطمح المستشار الحديدي
بيسمارك إلى تحطيم الثوريين الحمر في ألمانيا ،يتردد القيصر الجديد في ذلك .يعتقد فيلهيلم الثاني أنه إذا
أصبحت ألمانيا "ديمقراطية" أكثر فإنه باستطاعته تهدئة مثيري أعمال الشغب الحمر .يرغب فيلهيلم أيضا ً
بعالقات أفضل مع بريطانيا خصم روسيا ،لذلك قرر القيصر الشاب تجاهل دعوات روسيا الملحة بتجديد
"معاهدة إعادة التأمين" التي قام بها بيسمارك مسبقا ً.
بسبب الخالفات وعدم التوافق بين المحنك بيسمارك والقيصر الشاب ،فقد قرر األخير عزل المستشار
األلماني بيسمارك من منصبه وذلك في عام  .1890ظن فيلهيلم بأنه بإمكانه عقد صداقة مع بريطانيا (مع
جدته ملكة بريطانيا فيكتوريا) (لكن في الحقيقة بأن بريطانيا تحت يد عائلة الروثتشيلد وليس فيكتوريا) .يؤمن
فيلهيلم أيضا ً بأن أي خالف مع روسيا باإلمكان حله عن طريق التفاوض.
روسيا اآلن تشعر بأنها منعزلة وهنالك انعدام الثقة بينها وبين النمسا-المجر حليفة ألمانيا .أصبح هنالك مجال
واسع اآلن لكل من عمالء بريطانيا و فرنسا لخلق مشاكل لروسيا .التاريخ سيثبت بأن بيسمارك كان على حق
وأن القيصر الساذج كان على خطأ.

الكاريكاتير البريطاني (يسار) يسخر من عزل بيسمارك الدبلوماسي المحنك على يد القيصر الشاب فيلهيلم
الثاني (يمين).

يناير 1894
روسيا تدخل في تحالف مع فرنسا
معزولة من ألمانيا وفي شك وترقب من النمسا ،وقعت روسيا في فخ ذكي نصبته فرنسا لها .دخل كال من
روسيا وفرنسا إلى تحالف دبلوماسي وعسكري بين البلدين أطلق عليه اسم التحالف الروسي-الفرنسي.
العمالق الروسي أصبح اآلن جبهة ثانية ضد أي حرب تخوضها فرنسا ضد ألمانيا .ما كان يخشاه بيسمارك قد
وقع!
الروائي الروسي الشهير ليو تولستوي (صاحب رواية الحرب والسالم) انتقد بشدة التحالف الروسي-الفرنسي
ووصفه بأنه فخ فرنسي لشد روسيا إلى الحرب ضد ألمانيا .تولستوي أيضا ً وصف ود فرنسا المفاجئ بـ"
أناس ،بال سبب ،أظهروا فجأة شعور الحب العفوي لروسيا"(7).

مجلة فرنسية (يسار) ترحب بالتحالف الذي كان يخشاه بيسمارك .تولستوي حذر من خطر التحالف" :
التحالف الروسي-الفرنسي ليس سوى شيء واحد :عصبة الحرب")(8

1896
صهيوني عولمي يشتري الصحيفة األمريكية The New York Times
منذ تأسيسها عام  ،1851لعبت صحيفة نيويورك تايمز The New York Timesدورا ً هاما ً في تشكيل
وتغيير الرأي العام .في عام  1896تم شراء الصحيفة من قبل األلماني اليهودي أدولف أوكس .في عام 1897
أطلق أوكس بنفسه هذا الشعار على صحيفته الجديدة" :كل األخبار التي تستحق النشر"( .بمعنى االخبار
المنتقاة فقط).
ابنة أوكس تتزوج من أرثر هايس سالزبرغر الذي سيصعد إلى منصب المحرر بعد وفاة أوكس .ابن حفيد
أوكس أرثر أوكس سالزبرغر االبن هو محرر الصحيفة في يومنا هذا .لمدة  120سنة تقوم الصحيفة ،التي
تعتبر من أكثر الصحف رواجا ً وتأثيراً ،بلفظ قاذوراتها على الجميع وتروج لحكومة عالمية موحدة وللعولمة
ولوكالة الحفاظ على البيئة وللكيان الصهيوني وللبنك المركزي األمريكي وأيضا ً لحروب متواصلة.

في الصورة :أدولف أوكس  /ال يمكن إنكار تأثير الصحيفة اليهودية وعائلة أوكس على الرأي العام.

أغسطس 1897
المؤتمر الصهيوني األول ينعقد في باسل  ،سويسرا  /تشكيل خطة سرقة فلسطين
تم انعقاد أول مؤتمر صهيوني في باسل ،سويسرا وترأسه ثيودور هرتزل (مؤسس الصهيونية) .وفود يهودية
من جميع أنحاء أوروبا اتفقت على أن فلسطين يجب أن "تعطى إليهم" .فكرة االستيالء على فلسطين كانت
منتشرة لعقود في أذهان اليهود .في حين كلما أرادت روسيا االقتراب من المنطقة تصدت لها قوات انجلترا
الخاضعة تحت تأثير عائلة الروثتشيلد.
المشكلة هي بأن سكان فلسطين هم  95%من العرب وتقع تحت حكم العثمانيين .لن يتحقق حلم الصهاينة إال
إذا وافق األتراك على منحهم فلسطين.
في عام  1901عرض الصهاينة على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تخفيض ديون العثمانيين الخارجية
(التي يدينونها للصهاينة أصحاب البنوك العالمية) ولكن السلطان رفض بشدة وقال مقولته الشهيرة " إني ال
أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من األرض ألنها ليست ملك يميني ،بل ملك شعبي .لقد ناضل شعبي في
سبيل هذه األرض ورواها بدمه ".
هرتزل يرفض االستسالم  ،يحاول اإلنجليز إعطاء اليهود جزءا ً من أوغندا لكن الصهاينة يصرون على
فلسطين وال أرض غيرها .قبيل موته في عام  1904تنبأ هرتزل بأن العالم سيعطي اليهود فلسطين وأنه
سيدخل التاريخ على كونه األب الروحي للكيان الصهيوني .لكي يتحقق حلم هرتزل ،سيجب عليهم أخذ
فلسطين بالقوة من األتراك عن طريق حملة عسكرية أوروبية.

فلسطين تقبع عميقا ً تحت حكم العثمانيين لكن هرتزل يمتلك خطة طويلة األمد لسرقة فلسطين ومنحها
لليهود.

 8ديسمبر 1897
بيسمارك على سرير الموت يحذر ويتنبأ بالمستقبل القريب
المستشار األلماني السابق يبلغ من العمر اآلن  83وفي حالة صحية ليست بالجيدة .القيصر فيلهيلم الثاني
يزور بيسمارك للمرة األخيرة في ديسمبر  .1897من جديد يحذِّر بيسمارك القيصر الشاب من مؤامرات
الحاشية وأيضا ً من كارثة أوروبية ستقع قريبا ً.
بيسمارك في تحذيره " صاحب الجاللة ،طالما تحتفظ بفيلق الضباط الحالي تستطيع فعل ما تشاء ،لكن إذا
تغير هذا الشيء فستكون األمور مختلفة بالنسبة لك (9).الكارثة ستحل بعد حوالي عشرين عاما ً من رحيلي
إذا استمرت األمور كما هي عليها اآلن .يوما ً ما ستبدأ حرب أوروبية عظيمة بسبب شيء تافه في
البلقان"(10).
النبوءة هذه ستتحقق بالحرف كما حذر بيسمارك! كان المستشار األلماني السابق يعلم بأن مشكلة البلقان
ستسبب في دخول ألمانيا حربا ً في جبهتين ،ضد فرنسا و بريطانيا من جهة الغرب وضد روسيا من جهة
الشرق باإلضافة إلى الثوريون الحمر داخل ألمانيا.

بيسمارك علم بخطة الشر التي يتم التخطيط لها ضد ألمانيا

1898
الواليات المتحدة تشن حربا ً على إسبانيا لنهب مستعمراتها في آسيا والمحيط الهادئ
اعتمادا ً على العذر الواهي "تحرير كوبا" وادعاءات زائفة ضد اسبانيا باتهامها
بإغراق السفينة األمريكية الحربية  ،USS Maineوبنا ًء على خرافات
متداولة في الصحف ،وبالرغم من معارضة الرئيس األمريكي ويليام ماكينلي،
دخلت الواليات المتحدة األمريكية في حرب ضد اسبانيا .السبب الحقيقي للحرب
هو رغبة الواليات المتحدة في االستيالء على قواعد اسبانيا في الفلبين و غوام.

ذريعة الحرب سمحت للكونغرس األمريكي بإصدار مرسوم يضم هاواي إليها برغم معارضة شعب هاواي
لهذا القرار.
الحرب األمريكية-اإلسبانية ،والتي ستؤدي إلى الحرب األمريكية-الفلبينية فيما بعد ،هما نقاط تحول للعولميين
خالل سعيهم للهيمنة على شرق آسيا .هذه األحداث ستشكل نقطة البداية للحرب ضد اليابان التي ستبدأ خالل
 43سنة.

خالل  24ساعة من بدء الحرب "لتحرير كوبا" أمر قائد القوات البحرية بالنيابة روزفلت بتدمير األسطول
االسباني في الفلبين .الهدف كان الهيمنة على آسيا.

إبريل 1904
تأسيس تحالف بين بريطانيا وفرنسا  /ألمانيا في حالة ترقب من التحالف
قامت كل من بريطانيا و فرنسا بعقد تحالف بينهما يدعى التحالف الودي يتضمن حل النزاعات االستيطانية
بين البلدين وينهي خالفات وحروب عمرها يتجاوز القرون.
ألمانيا تنظر إلى التحالف بنظرة شك وريبة خاصةً بعد التحالف الذي جمع روسيا و فرنسا في السنوات القليلة
الماضية .قطع الشطرنج تتشكل تدريجيا ً للعبة الكبيرة التي ستخاض في أوروبا قريبا ً .التحالف الودي سيشهد
قريبا ً مشاركة الواليات المتحدة األمريكية فيها أيضا ً لتكون الخطوة األولى في تشكيل حلف شمال األطلسي.
الدول المتحالفة ستكون القوة الضاربة ألصحاب النظام العالمي الجديد.

كاريكاتير ألماني تظهر فيه انجلترا على هيئة رجل يصاحب رفيقته (الفرنسية) في حين يراقبهما رجل
ألماني بتوجس.

1905
المصرفيون الصهاينة باإلضافة إلى الثوريون الحمر يحاولون قلب النظام الحاكم في روسيا
في العام  1905عمت روسيا أحداث شغب و إضرابات عن العمل و أحداث إرهابية ضد حكومة روسيا.
الثوريون الحمر (تحت رغبة أسيادهم عائلة روثتشيلد) يستغلون حالة عدم الرضا بسبب خسارة الحرب
الروسية-اليابانية ( المدعومة أيضا ً من شيف  Schiffوهي عائلة مصرفية صهيونية أخرى) في إثارة
الشغب ضد الحكومة .من سنة  1905إلى  1909يقوم اإلرهابيون الحمر بقتل ما يقارب ال 300,7شخص
وجرح حوالي  000,8آخرون.
بالرغم من أن المشاكل المفتعلة من قبل اليهود تم إخمادها  ،قام اإلمبراطور نيكوالس الثاني بتعديالت
"ديمقراطية" مما أضعفت من سلطته وجعلت منه عرضة ألي انقالب في المستقبل .قام نيكوالس أيضا ً بخطأ
فادح عندما أظهر الرحمة لقادة الثوريين الحمر أمثال لينين و تروتسكي .فبدالً من إعدامهم قام اإلمبراطور إما
بنفيهم أو سجنهم.
لينين بعد ذلك استطاع الهرب إلى سويسرا في حين فر تروتسكي من السجن إلى نيويورك .الشيوعيون
المنفيون سيعودون يوما ً ما إلى روسيا مع أموال طائلة من المصرفيين الصهاينة ليقوموا بترويع روسيا
المسيحية من جديد.

تروتسكي يتواجد مع عصابته في نيويورك .المصرفي الصهيوني جيكوب شيف (يمين) أضعف روسيا بدعم
اليابان ماليا ً في الحرب الروسية-اليابانية.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"بال شك قام اليهود بنسبة عالية بالتخطيط ومنح الطاقة إلثارة الثورات ضد
روسيا"(11) .
جورج فون لونغيرك George von Longerke
السفير األمريكي في روسيا

1905
كتاب غامض في روسيا يظهر باسم :بروتوكوالت حكماء صهيون
البروفيسور الروسي سيرغي نيلوس  Sergei Nilusنشر النسخة الكاملة من بروتوكوالت حكماء
صهيون ألول مرة في روسيا .هذا الكتاب المثير للجدل تم العثور عليه منذ عدة سنوات وتمت ترجمته من قبل
البروفيسور ألول مرة .البروتوكوالت يُقال بأنها النقاط التي اتفقت على تنفيذها النخبة من اليهود في اجتماع
سري للهيمنة على العالم ولتتم خالل المائة سنة القادمة.
الوثيقة تخبر أيضا ً بسيطرة اليهود على ك ٍل من البنوك العالمية و وسائل اإلعالم حول العالم و الشيوعية و
الليبرالية وجميع القوى السياسية حول العالم .الخطة تحوي أيضا ً:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تدمير الكنيسة الكاثوليكية والمسيحية ككل.
الترويج لإللحاد.
نشر صراع الطبقية (بين الطبقة العاملة واإلدارة).
اإلطاحة بنظام روسيا القيصري.
إفساد القيم واألخالق لدى العامة.
استخدام معاداة السامية إلبقاء اليهود في تماسك.
التالعب بالنساء بأفكار "التحرر".
خلق انهيارات اقتصادية والتضخم.
خلق قوى معارضة سياسية تحت التحكم الشيوعي اليهودي (إلوهام الناس بوجود معارضة حقيقية).
استخدام الديون الوطنية الخارجية كسالح الستعباد الدول.
التحكم بجميع حكومات العالم وتوجيهها.
تعيين سياسيين يسهل التحكم بهم وابتزازهم.
التالعب بعقول الجامعيين بأفكار مثالية زائفة.
اغتيال قادة العالم.
نشر أمراض مميتة.
القيام بعمليات إرهابية.
تسويق الرياضة ونشرها إلشغال الناس وتحويل أفكارهم.
بدء حرب عالمية تتضمن مشاركة الواليات المتحدة األمريكية فيها.
إنشاء حكومة عالمية موحدة بعد أزمة اقتصادية عالمية.

بالرغم من أن الوثيقة هذه تحيط بها الشكوك من ناحية مصدرها إال أن أحداث العالم في العقود المقبلة تتشابه
مع ما تم نشره في الوثيقة بالتمام والكمال بدرجة أن جعلت من بروتوكوالت حكماء صهيون حديث الجميع
في فترة العشرينات والثالثينات من القرن العشرين .بغض النظر عمن كتب الوثيقة هذه فإن كاتبها امتلك
معرفة كبيرة بما سيحدث مستقبالً بدرجة أن الكثير في أوروبا اعتبروا الوثيقة مصدر تهديد لهم.

البروفيسور نيلوس  Nilusقام بترجمة البروتوكوالت للمرة األولى ،وبعدها تمت ترجمتها ونشرها حول
العالم.

 25مارس 1906
صحيفة نيويورك تايمز الصهيونية تنشر خبرا ً كاذبا ً عن  6ماليين يهودي في روسيا مهددين
باإلبادة
بدأ مسلسل " 6ماليين يهودي معرض لإلبادة" في عام  1906عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز خبرا ً بال
مصداقية عن وجود ماليين اليهود المضطهدين في روسيا والمعرضين لإلبادة .بعد ذلك تناقلت الصحف
األخرى الخبر وقامت بنشره بهدف زرع الفتنة في روسيا وتحريض الرأي العام ضدها .كان قائد ألمانيا
المستقبلي أدولف هتلر ،حين نشر الخبر ،في السابعة عشر من عمره!
لن تكون هذه هي المرة األخيرة لنشر خبر عن وجود  6ماليين يهودي مضطهد حيث سنرى المزيد من
األخبار الصحفية في السنوات القادمة عن الرقم ذاته.

1907
تحالف ثالثي جديد يقرب أوروبا من شفا الحرب
بعد التحالف الذي جمع بين فرنسا و روسيا ،فقد انضمت بريطانيا إليهم ليصبح اآلن التحالف الثالثي الجديد
في أوروبا في عام  .1907لم تقدم بريطانيا طلب التحالف لحبها لروسيا ولرغبتها بعقد صداقة بين البلدين ؛
بل إليقاع روسيا في فخ الحرب ضد ألمانيا و النمسا-المجر .وبعد أن يتقاتل ك ٌل من روسيا و ألمانيا و النمسا-
المجر ويُضعف بعضهم البعض ،فسيكون من السهل التحكم بالقوى الثالثة من قبل الشيوعيين أو الليبراليين
أو حتى االثنين معا ً .هذه هي خطة العولميون ألوروبا بالكامل.
أصبحت هنالك اآلن قوتان في أوروبا  ،التحالف الثالثي الذي يجمع كالً من روسيا و بريطانيا و فرنسا من
جهة  ،وألمانيا و النمسا-المجر من جهة أخرى .شرارة بسيطة في منطقة البلقان الواقعة تحت حكم النمسا-
المجر تكفي إلشعال فتيل حرب دامية تضم جميع القوى والتحالفات األوروبية وحتى الواليات المتحدة
األمريكية كذلك.
النظام العالمي الجديد وعمالئه سيتالعبون باألوروبيين وبحسهم الوطني لجلب كارثة على القارة ليستفيد منها
الصهاينة و الشيوعيون والعولميون .

ألمانيا و النمسا-المجر (باللون األزرق) أصبحتا اآلن محاصرتان من قبل التحالف الثالثي الجديد (باللون
األحمر) .السيدات الثالث في الدعاية الروسية تمثل فرنسا و روسيا و بريطانيا.

نوفمبر 1912
النظام العالمي الجديد يستولي على رئاسة الواليات المتحدة األمريكية
بعد عقود من التجهيزات االستراتيجية السياسية ،يمتلك النظام العالمي الجديد سبع خطط رئيسية لتحقيقها في
العقود المقبلة:
 .1إنشاء بنك مركزي في امريكا.
 .2فرض ضرائب على الشعب األمريكي لتسديد الديون الوطنية المتراكمة بسبب البنك المركزي.
 .3بدء حرب كبرى في أوروبا للتغيير السياسي ورسم المنطقة.
 .4إقحام الواليات المتحدة في الحرب األوروبية المرتقبة.
 .5تدمير روسيا وتحويلها إلى قوة يوراسية حمراء (أوروبية  +آسيوية = يوراسية).
 .6إنشاء منظمة دولية تحت شعار "السالم العالمي".
 .7إتمام خطة هرتزل بسرقة فلسطين من العرب واألتراك.

الرئيس األمريكي ويليام هازارد تافت  William Howard Taftالشهير لن يوافق على إدخال الواليات
المتحدة في هذه الخطة الشيطانية المعدة ألوروبا لذلك سيحاول العولميون تجنيد البروفيسور وودرو
ويلسون  Woodrow Wilsonحاكم نيوجيرسي ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي .لسرقة أصوات
الناخبين الجمهوريين (الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس تافت) قام الرئيس األمريكي السابق تيودور
روزفلت بالترشح لرئاسة الواليات المتحدة بعد إنشائه حزب جديد (فقط ليمنع تافت من إعادة الترشح) ،وبذلك
تم تقسيم أصوات الناخبين الجمهوريين بين تافت و روزفلت وحصد دمية النظام العالمي الجديد وودرو
ويلسون على  41%فقط من أصوات الناخبين  ،لكنه حصد النسبة األكبر ليصبح بذلك الرئيس األمريكي
الجديد .خطة النظام العالمي الجديد باستخدام الدمية األخرى روزفلت نجحت وبذلك سيطر النظام على
الواليات المتحدة األمريكية.

روزفلت (يسار) منع تافت (وسط) من الفوز في االنتخابات وساعد في فوز ويلسون (يمين) على رئاسة
الواليات المتحدة وإحداث فوضى كبيرة في العالم.

1920 – 1910
مصرفيون أمريكيون صهاينة جدد يدخلون عالم السياسة
عالم روثتشيلد يتضمن مصرفيون صهاينة آخرون ظهروا وتعملقوا مؤخرا ً .األقطاب "األمريكية" ستهيمن
على فترة رئاسة الدمية وودرو ويلسون في السنوات الثمان القادمة.
 .1جيكوب شيف  . Jacob Schiffعائلة شيف كانت تشارك منزل عائلة الروثتشيلد في سبعينيات
القرن التاسع عشر ،وساعدت في انتصار اليابان على روسيا في  .1905وهو الممول للجمعية
الوطنية للنهوض بالملونين (السود) وأيضا رابطة مكافحة التشهير اليهودية . ADL
 .2بيرنارد باروخ  .Bernard Baruchقام باروخ بتقديم ويلسون إلى المجتمع اليهودي الثري في
نيويورك .وعلى حسب إحدى المصادر فقد قيل عن ويلسون بأنه يتم التحكم به من قِبل باروخ كما
يتحكم الشخص بكلبه (12) .وخالل الحرب العالمية األولى سيترأس باروخ مجلس الصناعات
الحربية الخاصة بويلسون مما سيجعل منه الرجل األقوى في عالم الصناعة.
 .3عائلة واربورغ  .The Warburg Familyالمصرفي األلماني باول واربورغ Paul
 Warburgسيكون قريبا ً "األب للبنك االحتياطي الفيدرالي" .هذا البنك هو عبارة عن تالعب يقوم
به المصرفيون الصهاينة بالشعب األمريكي حيث أنه بنك مصرفي خاص (وليس حكومي كما يظن
الجميع) يقوم بطباعة عملة البلد ومن ثم "يبيع العملة للحكومة مع فوائد" ومن يقوم بفرض ضرائب
على العامة لتسديد الديون المتراكمة على الواليات المتحدة بسبب نظام الفوائد (الربا) الذي يستعمله
البنك لبسط نفوذه على الواليات المتحدة اقتصاديا ً وسياسيا ً والستعباد الشعب األمريكي .ابنه
جيمس  Jamesسينشئ الحركة االتحادية العالمية في عام  1947وهي حركة تدعو إلى إقامة حكومة
عالمية ) (13بنظام فيدرالي (مما سيسهل التحكم بحكومات العالم أجمع) .شقيقه ماكس Max
مصرفي ذو نفوذ في ألمانيا ،أما شقيقه اآلخر فيلكس  Felixفهو "فاعل خير" ويتبرع لمنظمات
خيرية ،ويستخدم نفوذه في الترويج ألهداف العولميين والصهاينة.

باول واربورغ

فيلكس واربورغ

برنارد باروخ

جيكوب شيف

سيتحكم المصرفي باروخ بالرئيس األمريكي ويلسون كما يتحكم
الشخص بكلبه عند الذهاب في نزهة.

مصرفيون صهاينة آخرون ذوي نفوذ

الحاخام ستيفان وايز

خايم وايزمان

سامويل انترماير

لويس براندايز

الفصل الثاني
1914 - 1918
الحرب العالمية األولى وسقوط روسيا

 28يونيو 1914
اغتيال مزدوج يشعل فتيل البلقان
لبدء حربهم العالمية التي طال انتظارهم لها  ،استخدم النظام العالمي الجديد مجموعة تدعى "الوطنيون
الصرب"  Serbian Nationalistsفي األزمة التي ستتوضح بعد قليل.
صربيا هي دولة مسيحية أرثوذكسية تحت حماية روسيا .نظرا ً لخطة دزرايلي القذرة يعيش صربيون كثر
تحت حكم النمسا-المجر في البوسنة بدالً من توحدهم مع صربيا التي ينتمون إليها .النقطة هذه سببت الكثير
من التوتر في المنطقة بين روسيا و النمسا-المجر من جهة ،وسببت التوتر داخليا ً في النمسا-المجر أيضا ً.
الدوق فرانز فرديناند  Franz Ferdinandهو الوريث الشرعي لعائلة هاغسبورغ  Hagsburgالتي
تحكم النمسا-المجر .أثناء سفره مع زوجته وفي الطريق في مدينة سراييفو البوسنية ،ألقيت عليه قنبلة وسقطت
على يده في السيارة المكشوفة التي كانا يقالنها .شتت الدوق القنبلة بساعده فسقطت خلفه ومن ثم انفجرت
بعيدا ً عنه لكنها سببت بجرح بعض المارة .أصر الدوق على زيارة الجرحى في المستشفى ليطمأن عليهم.
وبعد أن اطمأن على صحتهم قرر الثنائي الملكي التوجه إلى قصرهما ،وفي الطريق اتخذ السائق منحنى
خاطئ ليدخل في طريق جانبي تواجد فيه شخص يدعى  Gavrilo Principالذي شاهد السيارة ومن ثم
توجه إليها وأطلق النار على الثنائي الملكي .أصيبت الزوجة في معدتها وأما الدوق فرانز فتلقى الرصاصة
في رقبته .كان ال يزال فرانز حيا ً عندما هرع الناس لنجدتهما حيث كانت كلماته األخيرة لزوجته" :ال تموتي
عزيزتي ،عيشي ألجل أبنائنا"(1).

خبر اغتيال الدوق وزوجته كان له صدى كبير حول العالم .النبوءة التي تنبأ بها بيسمارك في طريقها
للتحقق.

يوليو  /أغسطس 1914
اللورد الشاب قائد األسطول البحري ونستون تشرشل يدق طبول الحرب
في عام  1912وفقط في عمر ال ،36وينستون تشرشل السكير الفاشل صاحب النفوذ ،يتم تعيينه قائدا ً
لألسطول البحري اإلنجليزي ومكلف بمهمة تجهيز أسطول انجلترا الحربي للحرب .الفترة ما قبل الحرب
الكبرى (الحرب العالمية األولى) تثير حماسة تشرشل الذي يكتب لزوجته:

"كل شيء يشير إلى وقوع كارثة ودمار ولكني مهتم وجاهز وسعيدٌ بذلك .أليس مرعباً بأن أفكر بهذه
الطريقة؟ االستعدادات (للحرب) ممتعة جد ًا بالنسبة لي ،وأتمنى من الرب أن يغفر لي هذه المزاجية المملوءة
بالطيش .سأفعل ما بوسعي ألجل السالم ولن يدفعني شيء على القيام بأي ضربة عسكرية(2) ".
تشرشل يعلم جيدا ً بأن النمسا-المجر وخصوصا ً ألمانيا سيتم التالعب بهما لكي يقوما بالضربة العسكرية.
ولكن يتواجد هنالك بعض األشخاص ذوي العقل في انجلترا ممن يريدون تفادي الكارثة القادمة والتي يصمم
لها تشرشل والنظام العالمي الجديد .أحدهم هو رئيس الوزراء البريطاني هربيرت هنري أسكويث Herbert
 Henry Asquithالذي يعبر عن قلقه البالغ من تشرشل بعد عقد لقاء معه ،ويقول:

"وينستون مولع بالقتال ويريد االستنفار العام بأسرع وقت .وينستون المتجهز للحرب متشوق لمعركة حربية
بحرية مبكرة إلغراق (السفينة الحربية األلمانية) غوبن  ، Goebenاألمر بأكمله يثير حزني البالغ(3) ".
أسكويث ال يستطيع إيقاف تشرشل وزمرته الذين يتطلعون للحرب التي ستكون المذبحة األولى في القرن
العشرين.

أسكويث تخوف من طموح تشرشل بتوجيه ضربة أللمانيا و إغراق غوبن.

اغتيال الدوق فرانز تجعل المنطقة بالكامل في حالة استنفار

صيف
1914

اندالع أحداث شغب في مدينة سراييفو الواقعة تحت حكم النمسا-المجر.

 29يونيو

النمسا-المجر تعقد اجتماعا ً وزاريا ً طارئا ً لمناقشة الوضع.

 7يوليو

الصحافة الصهيونية في فيينا تزيد من تأجج النار عن طريق نشر أخبار كاذبة
عن مؤامرات صربية مما يؤدي إلى إثارة مشاعر الكراهية ضد الصرب.
قيصر ألمانيا فيلهيلم الثاني ،بعد الطلب من (ابن عمه) إمبراطور روسيا القيصر
نيكوالس  ،يحاول تهدئة الوضع عن طريق دعوة النمسا-المجر للحوار مع
صربيا(4) .

يوليو

النمسا-المجر تستسلم للهيستيريا الحاصلة وتعلن الحرب ضد صربيا (حليفة
روسيا).
للدفاع عن حليفتها صربيا ،روسيا تعلن الحرب ضد حليفتها السابقة في تحالف
األباطرة الثالث :النمسا-المجر .
إمبراطوري ألمانيا و روسيا ،ألمانيا تعلن الحرب ضد روسيا
خارجا ً عن تحكم
َ
بسبب إعالن روسيا الحرب على حليفتها النمسا-المجر.
متجاهلةً مناشدات ألمانيا لها بالبقاء بعيدا ً عن النزاع في المنطقة ،فرنسا تدخل
الحرب مع حليفتها روسيا ضد النمسا-المجر.
خوفا ً من مباغتة فرنسا لها من جهة الغرب (كما خططت فرنسا و انجلترا وكما
توقع بيسمارك) ،ألمانيا تزحف نحو فرنسا من خالل بلجيكا في نفس الوقت التي
تزحف فيه من جهة الشرق نحو روسيا.

يوليو

 28يوليو
 29يوليو
 1أغسطس
 1أغسطس
 3أغسطس

بريطانيا تدخل الحرب بجانب حلفائها فرنسا و روسيا.

 4أغسطس

اتفاقية لندن :التحالف الثالثي روسيا و فرنسا و إنجلترا يتفقون على عدم قيام أي
من الدول المتحالفة بمحادثات سالم منفصلة مع ألمانيا أو مع النمسا-المجر.
خصم روسيا من جهة الجنوب  ،اإلمبراطورية العثمانية  ،تدخل الحرب بجانب
ألمانيا و النمسا-المجر.

 5سبتمبر
 28أكتوبر

في غضون أسابيع فقط دخلت أوروبا دوامة الحرب الدامية في حين تواصل الصحف الصهيونية في
الدول المتحالفة على تأجيج النزاع بين الجميع.
السؤال الحقيقي هو :من بدأ الحرب؟؟

بريطانيا وفرنسا بدأتا الحرب وليس ألمانيا.

ألمانيا اضطرت إعالن الحرب على فرنسا ألنها حوصرت بين روسيا و فرنسا اللذان في تحالف ثالثي مع
بعضهما البعض باإلضافة إلى بريطانيا .أظهرت تليغرافات  ‘Willy-Nicky” Telegramsمحاوالت
إمبراطوري ألمانيا و روسيا تفادي الحرب لكنهما عجزا عند إيقاف قوة الظالم التي تتحكم باألحداث.
َ

1918 – 1914
انتصارات ألمانية كاسحة
دخلت القوات األلمانية فرنسا وزحفت نحو باريس لكنها توقفت (عند الخط األصفر كما يظهر في الخريطة
أدناه) .قام األلمان بحفر خنادق في المنطقة ووقعت معارك كثيرة بين الطرفين لكن الجيش األلماني حافظ على
موقعه طوال الحرب .وفي جهة الشرق نجح الجيش الروسي في معركته ضد النمسا-المجر لكنه تقهقر بفضل
الجيش األلماني .عانى الروس من جبهة حربية ثالثة عندما دخلت اإلمبراطورية العثمانية الحرب بجانب
ألمانيا في  .1914في عام  1915تقوم إيطاليا بتغيير موقفها وتنضم للتحالف الثالثي (روسيا و فرنسا و
بريطانيا).
وفي الجانب البحري تقوم بريطانيا بمحاصرة ألمانيا ،لكن الغواصات األلمانية تكسر الحصار وتغرق العديد
من سفن اإلمدادات الحربية البريطانية التي تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

لم تخسر ألمانيا شبرا ً واحدا ً طوال الحرب!

1914
بيان الـ / 93مثقفو وفنانو ألمانيا البارزون يدينون الغرب لنشرهم الكذب حول ألمانيا
للدفاع عن ألمانيا ضد األخبار الكاذبة والملفقة ضدها ،قام  93من نخبة العلماء واألدباء بالتوقيع بأسمائهم على
بيان الـ 93تنديدا ً باألكاذيب الموجهة أللمانيا وإعالنا ً لدعمهم الالمحدود للجنود األلمان في جميع الجبهات .من
أبرز من وقع على البيان هو العالم الفيزيائي فيلهيلم رونتغن  Wilhelm Roentgenالحائز على جائزة
نوبل الختراعه أشعة راي  X-Raysالمستخدمة في العالم أجمع.
محتوى البيان:

"باعتبارنا ممثلو العلم والفن في ألمانيا  ،نحتج إلى العالم المتحضر ضد األكاذيب والتشهير واالفتراءات التي
يقوم بها العدو لتلطيخ سمعة و شرف ألمانيا في كفاحها للدفاع عن نفسها في حرب تم فرضها عليها.
ما نشهده في واقعنا يثبت وبقوة عدم صحة أي من الهزائم الوهمية التي تعرض لها الجيش األلماني حيث أن
االفتراءات واألخبار المكذوبة ال تزال مستمرة حول ذلك .وكمنادون للحقيقة نرفع أصواتنا ضد من يقوم
بذلك.
االدعاء ببدء ألمانيا الحرب خبر عار من الصحة تماماً حيث أنه لم يرغب القيصر وال الشعب األلماني وال
الحكومة بالحرب على اإلطالق.
وأيضا ما نسب عن انتهاك ألماني لسيادة بلجيكا ليس له أساس من الصحة حيث أنه تم اإلثبات بأن فرنسا و
بريطانيا هما من قاما بذلك وأن بلجيكا لم تعارض األمر .وكان األمر ليكون كاالنتحار إن لم نستبق لفعل ذلك.
لم يتم حتى جرح مدني بلجيكي واحد وال التعرض لممتالكاته من قبل جنودنا إال في حالة الدفاع عن النفس.
جنودنا أيضاً لم يقوموا بأي عدوان متوحش على مدينة لوفيان حيث أن بعض سكان المدينة قاموا بمهاجمة
الجنود غدر ًا لذلك رد جنودنا على ذلك بإطالق النار في إحدى ضواحي المدينة ،وتم الحفاظ على معظم
المدينة من األذى والتدمير .من الكذب أيضاً بأننا لم نتبع المواثيق الدولية حيث أن جنودنا ال يتبعون أي تعامل
وحشي مع العدو ،على عكس ما فعله الروس في الشرق ،فقد تلطخت أيديهم بدماء النساء واألطفال الذين تم

ذبحهم بال رحمة .من الكذب أيضاً أن الحرب العسكرية ضد ألمانيا ليست حرباً على حضارتنا كم يدعي
أعدائنا بكل نفاق .فلوال قوة ألمانيا العسكرية لزالت الحضارة األلمانية منذ األزل.
ليس بمقدورنا منع أعدائنا من إلقاء السموم الكاذبة علينا ،ولكن جل ما نستطيع فعله هو اإلظهار للعالم أجمع
بأن األعداء يقومون باختالق األكاذيب واالفتراءات ضدنا.
تحلوا باإليمان والثقة بنا بأننا سنواصل الحرب حتى النهاية كشعب متحضر خرج منه العديد من األدباء
العمالقة من مثل غوته  Goetheو بيتهوفن  Beethovenو كانت (5)".Kant

مخترع أشعة راي استطاع مشاهدة االفتراءات ضد ألمانيا من قبل الحلفاء .يمين :كاريكاتير صهيوني يظهر
فيه جنود ألمان على هيئة شياطين تحصد قتل المدنيين.

 2ديسمبر 1914
صحيفة نيويورك تايمز تنشر خبرا ً جديدا ً عن " 6ماليين يهودي"
نشرت صحيفة نيويورك تايمز من جديد تعرض  6ماليين
يهودي في منطقة الحرب للمعاناة والخطر 19( .عاما ً قبل
تولي أدولف هتلر منصب مستشار ألمانيا).

1919 – 1915
حصار تشرشل يؤدي إلى هالك نصف مليون ألماني
منذ بداية األعمال العدائية تجاه ألمانيا ،قام تشرشل باستخدام أسوأ األسلحة الحربية طوال مدة الحرب الكبرى.
حيث انه قام بمنع وصول المواد الغذائية إلى ألمانيا عن طريق فرض حصار بحري مخالفا ً جميع المواثيق
الدولية باإلضافة إلى وحشيتها وعدم إنسانيتها ،لكن هذه األمور لم يكترث لها المجرم تشرشل على اإلطالق.
هذا الحصار تسبب في معاناة ما يقارب ال 000,750ألماني معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ من
المجاعة و األمراض باإلضافة إلى سوء التغذية(6).

الخط األحمر يمثل الحصار الذي شكله تشرشل ولم يسلم منه المدنيين.

 7مايو 1915
تشرشل يعد خطة إلغراق السفينة األمريكية لوزيتانيا  /مقتل  1200مدني
بريطانيا تريد إشراك الواليات المتحدة األمريكية في الحرب بأية طريقة ،لذلك يعتقد تشرشل والمستشار
الماركسي للرئيس األمريكي ويلسون  ،إدوارد مانديل هاوس  Edward Mandell Houseبأنه في حالة
إجبار األلمان بإغراق السفينة األمريكية لوزيتانيا ،فسيدفع ذلك بالواليات المتحدة للدخول في الحرب(7) .
على عكس ما يظنه ركاب السفينة األمريكية الفاخرة ،فإن لوزيتانيا تحمل أسلحة وذخائر مخصصة لإلنجليز.
)(8
قادمة من نيويورك ،تحمل لوزيتانيا على متنها  600طن من المتفجرات و 6ماليين ذخيرة و  1200صندوق
رصاص وبعض الركاب األمريكيين .السفارة األلمانية في واشنطن أدركت الخطة الشيطانية وحذرت
المسافرين األمريكيين عن طريق وضع إعالنات في الصحف األمريكية ولكن معظم اإلعالنات تم رفضها و
لم يتم نشرها(9) .
عند اقتراب لوزيتانيا من ساحل إيرلندا ،تم إصدار األوامر لها بتخفيض السرعة وللسفينة الحربية المرافقة لها
جونو  Junoبترك لوزيتانيا لوحدها (10) .تم إصدار األوامر من قبل تشرشل الذي يعلم بوجود غواصات

ألمانية في المنطقة لذلك أراد استفزازها .أطلقت غواصة ألمانية طوربيدا ً باتجاه السفينة األمريكية مما أشعل
النار في المؤونة العسكرية مما أدى إلى إغراقها في  18دقيقة فقط .ما يقارب ال 1200راكب ماتوا غرقا ً من
الركاب ال ،1959من بينهم  128راكبا ً أمريكيا ً .اإلعالم األمريكي يبدأ وصف ألمانيا بالوحشية ولكن ال يذكر
أي شيء عن الذخيرة العسكرية التي كانت على متن السفينة وكانت السبب الرئيسي بغرقها.

المجرم تشرشل يقوم بأولى الخطوات إلدخال الواليات المتحدة في الحرب

1916 - 1915
بالرغم من حادثة غرق لوزيتانيا  ،ويلسون يؤخر دخول الواليات المتحدة الحرب
حادثة غرق لوزيتانيا أثارت المشاعر ضد ألمانيا ،لكن الوقت لم يحن بعد لدخول الواليات المتحدة الحرب.
الصهاينة ينتظرون الوقت المثالي المتالك النفوذ الكامل قبل إصدار األمر للرئيس األمريكي ويلسون بذلك.
في الوقت الحالي يندد ويلسون بإغراق السفينة في حين يبقي على بالده خارج الحرب لحين إعادة انتخابه في
نوفمبر .1916
شعرت إنجلترا باإلحباط .في حين قام سياسيون وصحفيون إنجليز وأيضا الرئيس األمريكي األسبق
"المجنون" تيدي روزفلت بانتقاد ويلسون ووصفه بالجبن .لمحاولة إبقاء مشاعر الكراهية ضد ألمانيا قامت
الصحف اإلنجليزية بتلفيق قصة جديدة عن ألمانيا بأنها منحت المدارس يوم عطلة احتفاال بإغراق لوزيتانيا.
قصص أخرى تظهر عن قتل وتعليق األطفال على أبواب الكنائس في بلجيكا!
اإلنجليز يعلمون جيدا ً بأنهم سيحتاجون مساعدة الواليات المتحدة إذا أرادوا هزيمة ألمانيا و النمسا-المجر،
لكن الصهاينة ينتظرون الوقت المناسب والصفقة المناسبة إلتمام األمر وإدخال أمريكا الحرب.

ويلسون ينوي دخول الحرب لكن شعاراته ووعوده االنتخابية الكاذبة في 1916تروج عكس ذلك.

ديسمبر 1916
قيصر ألمانيا يحاول إيقاف الحرب
معركة فيردون  The Battle of Verdunمشتعلة لمدة عشرة أشهر متسببة بـ 000,306قتيل (000,163
فرنسي و  000,143ألماني) ،ونصف مليون جريح من الجانبين .بمعدل  000,30قتيل شهريا ً طوال مدة
المعركة .تعد معركة فيردون المقامة في شمال شرق فرنسا األطول واألشد دموية طوال الحرب الكبرى
(الحرب العالمية األولى) .بعد انتهاء المعركة وصلت الحرب إلى طريق مسدود بتوقف الجانبين من التقدم،
لكن ألمانيا تملك األفضلية حيث أن العدو لم يحتل شبرا ً من أراضيها .في ديسمبر من العام  1916عرض
قيصر ألمانيا فيلهيلم محادثات سالم بين القوى المتحاربة ،لكن قوات الحلفاء ،متعمدةً ،وضعت شروطا ً
تعجيزية لبدء المفاوضات حتى.
بالرغم من رغبة ألمانيا الحقيقية إلنهاء الحرب ،إال أنه توجد أطراف تريد االستمرار بالحرب الطاحنة .لكن
من هؤالء؟ ولماذا؟

معركة فيردون /القيصر فيلهيلم أراد السالم طوال الوقت.

ديسمبر 1916
خطة قذرة تبقي الحرب مشتعلة  /الصهاينة لإلنجليز :نستطيع إدخال الواليات المتحدة الحرب!
استطاعت قوات المحور (ألمانيا و النمسا-المجر) الحفاظ على أفضليتها في الحرب ،في حين عانت فرنسا
خسائر فادحة .روسيا تعاني من ثورة وفوضى داخلية حمراء أما إنجلترا فهي تحت حصار األسطول البحري
األلماني .وال تزال ألمانيا الطرف األقوى حيث لم يطأ على أرضها جندي أجنبي واحد .قيصر ألمانيا عرض
محادثات سالم عديدة مع الحلفاء لكن بال جدوى .القيصر يريد إيقاف الحرب و إرجاع األمور كما كانت من
قبل.
هنا حان وقت الصهاينة للمضي قدما ً بخطة مؤسس الصهيونية هرتزل! حيث قام كل من خاييم وايزمان
 Chaim.Weizmanو ناثان سوكولوف  Nathan Sokolowبتقديم خطة شيطانية لإلنجليز .الخطة
تتضمن استخدام الصهاينة نفوذهم الدولي بإشراك الواليات المتحدة األمريكية في الحرب بجانب الحلفاء
باإلضافة إلى إضعاف ألمانيا من الداخل .الثمن الذي يجب على بريطانيا دفعه هو سرقة فلسطين من
اإلمبراطورية العثمانية (حليفة ألمانيا) والسماح لليهود باستيطانها.
بالرغم من أن االعالن الرسمي للدعم البريطاني لوطن يهودي في فلسطين تم رسميا ً عام ( 1917وعد بلفور)
 ،إال أن االتفاق تم في الواقع في ديسمبر  .1916بعدها بقليل بدأت الدعاية والتشهير ضد األلمان من قبل
الصهاينة في الواليات المتحدة األمريكية في حين بدأ الماركسيون و الصهاينة في ألمانيا ببدء إضعافها
عسكريا ً من الداخل.

خاييم وايزمان عرض على اإلنجليز عرضا ً من غير الممكن رفضه ،في المقابل سيتم تفكيك الدولة العثمانية
وسرقة فلسطين من قبل اليهود.

فبراير 1917
ثورة فبراير تطيح بعائلة رومانوف الملكية حاكمة روسيا
اقتصاد روسيا في انحدار والحرب الكبرى التي تشارك فيها روسيا كثر معارضيها .في هذه الفترة بدأت ثورة
فبراير .الشيوعيون و االشتراكيون التقدميون وجنود منشقون يجتمعون إلضعاف سيطرة القيصر نيكوالس،
الضعيفة أصالً ،على مقاليد الحكم .تم خلع القيصر من حكم روسيا ووضعه تحت اإلقامة الجبرية في منزله
بانتظار ترحيله .احتفل اليهود حول العالم بسقوط نظام القيصر الذي لطالما أرادوا إسقاطه.
قوى "وسط يسارية" معظمهم اشتراكيون وشيوعيون يشكلون الحكومة الجديدة في البالد .النزاع بين
االشتراكيون الديمقراطيون و الشيوعيون المتشددون (السوفييت البالشفة) سيبدأ عما قريب.

نهاية عهد الرومانوف

إبريل 1917
ويلسون يخلف وعده ويُدخل أمريكا الحرب
خالل األسابيع التي تلت االتفاق القذر بين الصهاينة وإنجلترا لسرقة فلسطين ،حقق الصهاينة جزءهم من
الصفقة حيث أن التشهير والدعاية الشديدين ضد ألمانيا بدأ فجأة في أمريكا .حادثة غرق لوزيتانيا ظهرت من
جديد في الصحف باإلضافة إلى هستيريا ضد الغواصات األلمانية .وضعت ألمانيا خطة احترازية للتحالف مع
المكسيك في حالة دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب (مذكرة زيمرمان) )، (Zimmerman Note
لكن اإلعالم الصهيوني صور التحالف بأنها خطة ألمانية للهجوم على أراضي الواليات المتحدة األمريكية!
بإدعاءات واهية وزائفة ،قدم الرئيس األمريكي ويلسون في الثاني من أبريل من العام  1917طلبا ً للكونغرس
بالدخول في الحرب ووافق الكونغرس على ذلك .قوات عسكرية صغيرة تبدأ التدفق إلى أوروبا لكن سيتطلب
دخول أمريكا الحرب بكل قواتها ما يقارب الشهر.
وضَّح بنجامين فريدمان  Benjamin Freedmanسبب رضوخ ويلسون للصهاينة بأنه قد تم ابتزازه من
قبل الصهاينة بعالقة غرامية أقامها عندما كان يشغل منصب البروفيسور في .Princeton

الكاريكاتير الشهير للصهيوني فريد روثمان يصف األلمان بالمجرمين.

إبريل 1917
المنفيون الحمر يعودون إلى روسيا
القادة الحمر اإلرهابيون الذين نفاهم القيصر نيكوالس في عام  ،1905يبدأون في العودة إلى روسيا .فالديمير
لينين  Vladimir Leninيصل من سويسرا ،عن طريق ألمانيا ،وبحوزته ذهب من المصرفيين الصهاينة.
ليون تروتسكي  Leon Trotskyيصل من نيويورك مع أموال إضافية طائلة وعصابة بلطجية من
الماركسيين اليهود(11).
بتمويل من الصهاينة ،قام الشيوعيون والبالشفة الحمر مباشرة بثورة دموية ضد الحكومة في يوليو لكن تم
التصدي لهم .الديمقراطي االشتراكي ألكسندر كرنسكي  Alexander Kerenskyيصبح رئيس الوزراء
الجديد ،ويقوم البالشفة باالختفاء في الوقت الحالي.

المجرم تروتسكي (يسار) سينضم إلى لينين (وسط) لإلطاحة بكرنسكي (يمين).

إبريل 1917
تشكيل لجنة الدعاية واإلعالم في الواليات المتحدة
شكل الرئيس األمريكي ويلسون لجنة للمعلومات المتاحة للعامة Committee on Public
) Information (CPIللتالعب بالرأي العام لدعم خوض بالده الحرب .الصهيوني إدوارد بيرني
 Edward Bernaysالمسمى ب"األب الروحي للدعاية واإلعالم األمريكي"  ،ابن عم الخبير النفسي
الشهير سيغموند فرويد  ،فرد من اللجنة الجديدة .بيرني يتفاخر بقدرته على التحكم بآراء العامة ويطلق على
استخدامه ألساليب علمية للتحكم بالرأي العام اسم "هندسة الموافقة" ""the engineering of consent.
في كتابه الدعاية  Propagandaالصادر عام  1928يشرح بيرني:

"التالعب الواعي والذكي بعادات عامة الناس وآرائهم عنصر مهم جد ًا لمجتمع ديمقراطي .الذين يقومون
بالتالعب بطريقة عمل المجتمع الغير مرئية هم الذين يُعتبرون الحكومة الفعلية التي تحكم البالد .يتم التحكم
بنا ،أذهاننا تتم صياغتها ،مذاقنا يتم تكوينه ،أفكارنا يتم اقتراحها لنا من قبل أناس لم نسمع عنهم قط .هم الذين
يتحكمون فعلياً بالرأي العام".)12( .
بيرني ولجنته يصوران مشاركة الواليات المتحدة األمريكية في الحرب بحرب مقدسة لجعل العالم أكثر أمانا ً
لنشر الديمقراطية ،وفي نفس الوقت يقومان بذم ألمانيا ونشر الكراهية ومشاعر التأجج ضدها وضد القيصر
فيلهيلم الثاني.

والحراب
األطفال ِ

في أوروبا و أمريكا أصبحت ألمانيا هدفا ً للدعاية السلبية والكراهية ،الكاريكاتيرات الصهيونية تظهر جنودا ً
ألمان يقومون بطعن أطفال!

بيرني أصدر كتابه عن الدعاية والتالعب بالناس.

يونيو 1917
ويلسون يصدر مسودة بالتجنيد العسكري  /استخدام دعاية الكراهية الشديدة ضد ألمانيا لجذب
المتطوعين
جيش الواليات المتحدة األمريكية صغير جداً ،لكنه يمتلك اإلمكانيات لتكوين جيش عظيم .عام  1917أصدر
الرئيس األمريكي ويلسون مسودة التجنيد "الغير شعبية" .في أواخر الحرب سيكون عدد الجنود األمريكيين
المرسلون للحرب أكثر من مليوني رجل تحت شعار بيرني "حرب مقدسة لجعل العالم أكثر أمانا ً لنشر
الديمقراطية" ليحاربوا من أجل الصهيونية والعولمة.

اإلعالم األمريكي شجع الرجال على التطوع بحمالتهم الدعائية ضد األلمان ووصفهم بالجنون والوحشية
وصلب النساء واألطفال.

نوفمبر 1917
بريطانيا تصدر وعد بلفور إلى بارون وولتر روثتشيلد
الصهاينة أوفوا بجانبهم من الصفقة القذرة بإدخال الواليات المتحدة األمريكية الحرب  ،لذلك ردا ً على ذلك تم
إصدار "إعالن بلفور" رسميا ً لطمأنة الصهاينة بأن بريطانيا ستفي بوعدها أيضا ً بعد الحرب بمنح اليهود
فلسطين بعد سرقتها من العثمانيين.
جانب من وعد بلفور الشهير الذي تم منحه للبارون وولتر روثتشيلد:
"الحكومة الملكية تنظر بإيجابية إلى إقامة وطن يهودي في فلسطين وستقوم بما لديها لتحقيق هذا الهدف".
()13
وعد بلفور هو السبب الرئيسي إلبقاء الحرب "عديمة الفائدة" مشتعلة حيث أن الهدف كان إدخال أمريكا فيها
بأي وسيلة .إلى يومنا هذا يحتفل اإلسرائيليون والصهاينة في فلسطين المحتلة "إسرائيل" في الثاني من
نوفمبر بيوم بلفور ،في حين أنه يوم حزين للعرب عامة والفلسطينيين خاصة.

"عزيزي لورد روثتشيلد" ،اللورد روتثشيلد (يسار) تسلم الوثيقة من اللورد بلفور.

قراءة مهمة :بنجامين فريدمان يشرح وعد بلفور
كان بنيامين فريدمان  )Freedmaأحد أكثر األشخاص ال ُمذهلين ال ُمثيرين لالهتمام في القرن العشرينُ .ولد
سنة  ،1890وكان رجل أعمال يهودي ناجح من مدينة نيويورك  ،إذ كان في وقت من األوقات المالك الرئيس
ّ
المنظمة بعد انتصار ال ّ
شيوعيّة اليهوديّة سنة
لشركة صابون وودبيري( . )Woodburyإرتدّ عن اليهوديّة
 ،1945وأنفق بقيّة حياته ومعظم ثروته التي كانت تُقدّر بمليونين ونصف مليون الدوالر األميريكي ،في
تعرية وفضح أفعال اليهود االستبداديّة التي أحكمت الخناق على الواليات المتحدة األميريكية.

ّ
المنظمات
كان السيد فريدمان يعلم ما الذي كان يتحدّث عنه ألنّه كان داخل أعلى مستويات
ّ
سيد
اليهوديّة ،وكان داخل حلقة المكائد اليهوديّة الّتي كانت
سيطرة على األ ّمة األميريكيّة .كان ال ّ
تخطط لل ّ
فريدمان يعرف شخصيّا ُكال من بيرنارد باروخ  ، Bernard Barucوسامول أنترماير Samuel
 ، Untermyerوالرئيس وودرو ولسون  ، Woodrow Wilsonوفرانكلين روزفلت Franklin
 ، Rooseveltوجوزيف كينيدي  Joseph Kennedyوجون أف كنيدي ، Kennedy John F
والكثيرين من ذوي النّفوذ في زماننا هذا.
ألقى سنة  1961الخطبة التّالية أمام ُمستمعين وطنيّين في فندق ويالرد  Willardبواشنطن دي سي،
بالنّيابة عن صحيفة كوند ماكينلي  / Konde McGinleyالحس العام في ذلك ّ
الزمان .ومع هذا ،فقد
سيد فريدمان
أصبحت هذه الخطبة االرتجاليّة الواسعة االنتشار صالحة في وقتنا الحاضر .ورسالة ال ّ
ي وقت مضى.
األساسية -التحذيرية للغرب -تُعتبر أكثر إلحاحا من أ ّ
وهذا هو نص خطبة بنيامين فريدمان:
صهاينة وشركاؤهم المتديّنون سيطرة كاملة تا ّمة على
هنا في الواليات المتّحدة األميريكيّة ،يُسيطر ال ّ
حكومتنا .ولعدّة أسباب كثيرة ،وبالغة التّعقيد لدرجة أنّنا ال نستطيع الخوض بها هنا في هذا
صهاينة وشركاؤهم المتديّنون يُسيطرون على هذه الواليات المتحدة وكأنّهم الح ّكام ال ُمطلقون
الوقت ،فال ّ
ّ
لهذه البالد .وقد تقولون اآلن ،إن هذا تصريح مع ّمم واسع جدا ،ولكن دعوني أريكم ما حدث حين كنا
جميعنا نائمين.
ما الذي حدث؟
نشبت الحرب العالميّة األولى في صيف عام  .1914ويوجد هنا بين ال ُمستمعين القليل من الناس م ّمن هم
في عمري الذين يتذ ّكرون هذا األمر ،إذ ت ّم ّ
وروسيا من جهة،
شن الحرب بين بريطانيا العُظمى وفرنسا ُ
وبين ألمانيا والنّمسا-هنغاريا وتركيا من جهة أخرى .وخالل سنتين ربحت ألمانيا تلك الحرب .إنّها لم
فالغواصات األلمانيّة التي كانت مفاجأة للعالم ،انتصرت
تربح الحرب إسميّا فقط ،ولكنّها ربحتها بالفعل.
ّ
سفن ال ُمعادية من ال ُمحيط الهندي .وقفت بريطانيا العُظمى هناك
انتصارا ساحقا على ك ّل القوى ال ُمواكبة لل ّ
تمرد الجيش الفرنسي،
دون ذخيرة لجنودها ،وبتموين أسبوع فقط—وبعد ذلك المجاعة .في ذلك الوقتّ ،
إذ فقد ّ
ست مئة ألف جندي من زهرات شباب فرنسا في دفاعهم عن مدينة فيردن  Verdunعلى نهر
الروسي يهرب من ال ُجنديّة .كانوا يُج ّمعون حاجياتهم ويعودون إلى بيوتهم،
السوم  . Sommeكان الجيش ّ
فلم يُريدوا أن يلعبوا لعبة الحرب  ،ولم يُحبّوا القيصر .وانهار الجيش اإليطالي.
سالم على
لم يت ّم إطالق طلقة واحدة على األرض األلمانيّة .ومع ذلك ،فقد كانت ألمانيا تعرض شروط ال ّ
إنجلترا .وقد عرض األلمان على إنجلترا سالما تفاوضيّا يُسميه ال ُمحامون ما قبل قاعدة الوضع الراهن.
وهذا يعني "دعونا نُوقف الحرب ،ولنترك ُكل شيء يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل بدء الحرب".
سالم
وقد كانت إنجلترا تُف ّكر بذلك العرض بشكل جدّي .لم يكن لديها خيار ،إذ كان عليها أن تقبل هذا ال ّ
التّفاوضي الذي كانت ألمانيا تعرضه بشهامة ،أو االستمرار في الحرب ،فتت ّم هزيمتها كليا.
صهاينة من أوروبا ال ّ
شرقية ،ذهبوا
صهاينة الموجودين في ألمانيا الذين مثّلوا ال ّ
وفي هذه األثناء ،ذهب ال ّ
إلى وزارة الحرب البريطانيّة —وسأختصر لكم ألنّها قصة طويلة ،ولكنّني أملك كل الوثائق لبرهنة أية
أصرح بها ---فقالوا للبريطانيّين" :أن ُ
ظروا هنا .ما زلتم تستطيعون كسب هذه الحرب ،ويجب أال
عبارة
ّ

تستسلموا .ويجب أال تقبلوا السالم التّفاوضي الذي عرضه األلمان اآلن عليكم .إنّكم تستطيعون أن تربحوا
الحرب إذا ما أتت الواليات المتحدة كحليف لكم" .ولم تكن الواليات المتحدة داخلة في الحرب في ذلك
الوقت .لقد كنا فتيّين ،وكنّا أغنياء ،وكنّا أقوياء .قالوا إلنجلترا" :سوف نضمن أن نجلب لكم الواليات
المتحدة لكي تحارب في صفّكم كحليف لكم ،ولكي تحارب بجانبكم عدُونا بفلسطين بعد أن تكسبوا
صفقة" :سنجلب الواليات المتحدة لهذه الحرب كحليف لكم.
الحرب" .وبكلمات أخرى ،فقد اقترحوا هذه ال ّ
والثّمن الذي يجب أن تدفعوه هو فلسطين بعد أن تكسبوا الحرب وتهزموا ألمانيا ،والنمسا-المجر،
وتركيا" .وكان ّ
ي فرد ،مثل حق الواليات المتحدة في وعد إعطاء
حق بريطانيا بوعد منح فلسطين أل ّ
ي سبب من األسباب مهما كان.
اليابان إليرلندا ،أل ّ
ي حق
إنّه من ال ّ
سخف المطلق أن تعطي بريطانيا العظمى ،التي لم يكن لها أيّة صلة ،أو أيّة مصلحة ،أو أ ّ
صهاينة كثمن لجلب الواليات المتحدة لدخول الحرب.
فيما يُعرف بفلسطين ،وكأنها قطعة نقد تدفعها لل ّ
صهاينة ذلك الوعد في أكتوبر سنة  .1916وبعد ذلك بوقت قصير—وال
ومع هذا ،فقد منح البريطانيّون ال ّ
أدري كم واحد من الحضور يتذ ّكرون—دخلت الواليات المتحدة التي كانت ُموالية أللمانيا كلية تقريبا،
الحرب كحليفة لبريطانيا.
بأن الواليات المتحدة كانت موالية أللمانيا كلية تقريباّ ،
أقولّ ،
ص ُحف هنا كانت مملوكة من قبل
ألن ال ّ
اليهود ،وكان أصحاب البنوك يهودا ،وكانت كل وسائل اإلعالم الجماهيري في هذه البالد مملوكة من
ّ
ألن الكثير منهم أتوا من
اليهود ،وكان اليهود آونتها ُموالين لأللمان .لقد كانوا ُموالين لأللمان،
ألمانيا ،وألنّهم أرادوا أن يروا ألمانيا تهزم القيصر .فاليهود لم يُحبّوا القيصر ،ولم يُريدوا أن تربح روسيا
هذه الحرب .وهؤالء اليهود األلمان من أمثال كوهن لوب  Kohn Loebوالمؤسسات البنكيّة ال ُكبرى
األخرى في الواليات المتحدة ،رفضوا تمويل فرنسا وإنجلترا حتى ولو بدوالر واحد .لقد وقفوا جانبا ً
بروسيا ،فلن نمنحهما سنتا واحدا" .ولكنّهم صبّوا النّقود على
وقالوا" :ما دامت فرنسا وإنجلترا مرتبطتين ُ
ألمانيا ،وقاتلوا بجانب ألمانيا ضدّ روسياُ ،محاولين هزيمة نظام القيصر.
اآلن ،هؤالء اليهود أنفسهم ،حين رأوا إمكانية حصولهم على فلسطين ،ذهبوا إلنجلترا وقاموا بعقد هذه
صفقة .وفي ذلك الوقت ،تغيّر كل شيء ،كما تتغير إشارة المرور من األحمر إلى األخضر .فبينما كانت
ال ّ
ّ
تمر بها ألمانيا خالل قتالها
صحف موالية لأللمان ،حيث كانت تُذكر الناس بال ّ
كل ال ّ
صعوبات التي كانت ّ
بريطانيا العظمى تجاريا وبأشكال أخرى ،فأصبح األلمان فجأة سيّئين .وأصبحوا أشرارا ،وأصبحوا
ممرضات الصليب األحمر .وأصبحوا ي ّ
ُقطعون أيادي األطفال الصغار.
ُمجرمين ،وأصبحوا يقتلون
ّ
وأصبحوا غير جيّدين .وبعد ذلك بوقت قصير ،أعلن السيد ولسون  Wilsonالحرب على ألمانيا.
وأرسل صهاينة لندن البرقيات لجستيس برانديس  Justice Brandeisفي الواليات المتحدة حيث قالوا
له" :إذهب واقنع الرئيس ولسون .سوف نحصل من انجلترا على ما نُريد .إقنعه أن تدخل الواليات
المتحدة الحرب" .وبهذه الطريقة دخلت الواليات المتحدة الحرب .لم تكن لدينا أية مصلحة في الحرب؛
ولم يكن لنا أي ّ
حق أن نشارك فيها ،أكثر من حقّنا أن نكون على سطح القمر في هذه الليلة ،بدال من أن
ي سبب ألن تكون الحرب العالمية األولى حربنا على اإلطالق .لقد تم
نكون في هذه الغرفة .لم يكن هناك أ ّ
ّ
ّ
وجرنا باتجاه تلك الحرب فقط ،لكي
جرنا إليها -ولو كان بإمكاني أن أكون فظا ،لقلت إنه قد ت ّم توريطنا
ّ
ّ
ّ
ّ
يتمكن صهاينة العالم من الحصول على فلسطين .وهذا أمر لم يت ّم اإلعالن عنه لشعب الواليات المتحدة،
فلم يعلم الشعب على اإلطالق لماذا ذهبنا للحرب العالميّة األولى!

بعد أن دخلنا الحرب ،ذهب الصهاينة لبريطانيا العُظمى وقالوا" :حسنا ،لقد أنجزنا جزءنا حسب
اإلتفاقية ،فدعونا نأخذ شيئا مكتوبا يُرينا أنكم ستت ّممون صفقتكم ،وتعطوننا فلسطين بعد أن تكسبوا
الحرب" .لم يعلموا إن كانت الحرب ستطول لسنة أخرى أو لعشرة سنوات أخرى .ولذلك بدأوا في العمل
سرية (ملغّزة) جدّا لكي ال يعرف
للحصول على وصل .وأخذ الوصل شكل رسالة ،ت ّمت صياغتها بلغة ّ
العالم كلّه محتواها .وهذا ما ت ّمت تسميته بإعالن أو بوعد بلفور (.)Balfour Declaration
لقد كان وعد بلفور وعد بريطانيا العظمى فقط  ،للدفع للصهيونية ما اتفقوا عليه ثمنا إلدخال الواليات
المتحدة الحرب .وبذلك ،فوعد بلفور العظيم هذا ،الّذي تسمعون عنه الكثير ،زائف مثل زيف ورقة نقد
الثالث دوالرات .ال ّ
أظن أنّني أستطيع أن أؤكد األمر بشكل أفضل(14) .

اليهودي المنشق بنيامين فريدمان أنفق ثروته في تقديم محاضرات وخطب وإصدار كتب عديدة لتحذير
الواليات المتحدة األمريكية من خطر المافيا اليهودية.

 25أكتوبر 1917
األكتوبر األحمر  /الشيوعيون يسيطرون على سانت بطرسبورغ
رئيس الوزراء روسيا اإلشتراكي كرنسكي يعاني من اقتصاد سيء وحكومة غير مستقرة وشعب منهك من
الحرب .كان الوقت مناسبا ً لثورة حمراء جديدة بقيادة تروتسكي و لينين وعصابتهما الشيطانية ،ونجحت
الثورة الحمراء هذه المرة .بدعم من بعض الجنود الحمر "الذين تم غسل أدمغتهم من قبل المصرفي
الصهيوني جيكوب شيف في الحرب الروسية-اليابانية في عام  )15( "1905استطاع الثوريون الحمر
السيطرة على العاصمة الروسية بيتروغراد ( Petrogradسانت بطرسبورغ) في ثورة أكتوبر أو ما يسمى
باألكتوبر األحمر.
كرنسكي يهرب لينجو بحياته ،والحكومة السوفييتية الجديدة تنسحب مباشرة من الحرب (قبل أن تنهزم من قبل
األلمان) .خارج العاصمة بيتروغراد لم يتم االعتراف بالحكومة الشيوعية الحمراء اليهودية ،لهذا كانت
الحرب األهلية الدموية بين الثوريين الحمر اليهود وبين المسيحيين البيض في طريقها لإلندالع.

فالديمير لينين يلقي خطبته الشهيرة أمام حشود جائعة.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"قياديو البالشفة هنا (في روسيا) هم يهود ،و 90%منهم عائدون من المنفى ،وال
يهتمون بتاتاً بروسيا أو بأي دولة أخرى حيث أنهم عولميون ويريدون بدء ثورة
عالمية اشتراكية" ()16

السفير األمريكي في روسيا ديفيد ر فرانسيس  David R. Francisفي يناير 1918

1921 - 1918
اندالع حرب أهلية بين الحمر والبيض في روسيا
بعد سقوط العاصمة الروسية بيتروغراد بيد الشيوعيون البالشفة ،قامت ثورة مضادة في البالد لتدخل دوامة
حرب أهلية ستدمر روسيا في السنوات الثالث القادمة .الثورة المضادة قامت عن طريق من يسمون بالبيض
بقيادة أدميرال كولشاك .Admiral Kolchak
عندما أصبح جليا ً بأن جيش الشيوعيون الحمر المكون من العمال وبعض الجنود السابقون للزار ضئيل جدا ً
إلخماد الث ورة المضادة ،قام تروتسكي بإصدار قانون يجبر فيه الفالحين بالتجنيد اإللزامي واالنضمام للجيش
األحمر .معارضة التجنيد يتم قمعها بطرق إرهابية وحشية حيث يتم اختطاف الفالحين وتعذيبهم وحتى قتلهم
إلجبارهم على الرضوخ.

جيش كولشاك (يسار) األبيض ضد جيش تروتسكي األحمر

يناير 1918
ويلسون يضع  14بند سالم  /ألمانيا والنمسا-المجر توافقان على جميع البنود
لوال دخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب عام  ،1917النتهت الحرب واتفق جميع أطرافها على إقامة
السالم  ،ولتم حقن دماء الماليين من األرواح .تطلب األمر دخول عام  1918لوصول عدد كاف من المجندين
األمريكيين إلى أوروبا للمشاركة في العمليات العسكرية .قبل أن يتم هدر أنهار من دماء األمريكيين (117
ألف أمريكي سيقضي نحبه في الحرب إما عن طريق العمليات العسكرية أو بسبب األمراض المكتسبة عن
طريق المشاركة في الحرب بين شهرين أبريل و نوفمبر من العام  ،)1918أظهرت كل من ألمانيا و النمسا-
المجر مجددا ً رغبتهما بإنهاء الحرب وإقامة السالم حيث أن دعوات اإلمبراطوريتين للسالم مع بريطانيا و
فرنسا تكررت أكثر من مرة.
قام الرئيس األمريكي الدمية ويلسون بإلقاء خطاب أمام الكونغرس يعترف فيه بأن ألمانيا و النمسا-المجر
وافقتا على البنود األربعة عشر التي وضعتها الواليات المتحدة األمريكية إليقاف الحرب ونشر السالم.)17( .
لكنه بعد ذلك أكمل خطابه بعدم تصديقه لهما وبأن موافقتهما محض هراء وغير مقبول .المحركون الحقيقيون
للرئيس ويلسون من مثل المصرفيون (باروخ  -شيف  -واربورغ  -مورغنتاو  -براندايس وغيرهم) يطمعون
إلبقاء الحرب مشتعلة لتحقيق أهدافهم بنشر العولمة (إنشاء عصبة األمم) و الصهيونية (سرقة فلسطين)،
وبالتالي ال يريدون قبول أي عرض ألماني بالسالم لنيتهم إكمال طموحات النظام العالمي الجديد.
الجزء األغرب من كذب ويلسون هو كيفية تصديق الناس لوعوده الزائفة حول شروط السالم واألوضاع بعد
انتهاء الحرب حيث أن العديد من السذج وممن أنهكتهم الحرب اقتنعوا بكالمه ،وبذلك شاركوا في االستسالم
الغريب جدا ً والغير مشروط أللمانيا وتجريدها من السالح في نوفمبر من العام نفسه .1918

وعود ويلسون الزائفة حملت سموم العولميون ومخططاتهم بإنشاء عصبة األمم.

ربيع عام 1918
بعد نجاح عسكري في فصل الربيع  ،الجنود األلمان يتلقون طعنة في الظهر من قبل اليهود في
ألمانيا
الحمر في روسيا ال يستطيعون خوض حرب أهلية وحرب خارجية في نفس الوقت .لذلك ال يمتلك لينين وال
تروتسكي الخيار سوى االنسحاب من الحرب الكبرى .قبيل دخول أمريكا الحرب بعدد كبير من الجنود،
استطاعت ألمانيا تحويل جيشها من الجبهة الشرقية التي كانت تقاتل روسيا إلى جهة الغرب في هجوم غربي
واسع.
بدأت العمليات في شهر مارس بهجوم على القوات اإلنجليزية في فرنسا .األلمان استطاعوا الزحف مسافة 40
ميالً وأصبحوا على مشارف باريس بما يقارب  75ميالً فقط من حدودها! هجوم الربيع كان ناجحا ً بكل
المقاييس لدرجة أن القيصر أعلن أن يوم  24مارس أصبح عطلة وطنية.
في هذا الوقت الحساس والمهم ،الماركسيون و الصهاينة يطعنون ألمانيا في الظهر .قيادة النقابة الماركسية
يصدرون األوامر للعمال باإلضراب عن العمل مما يمنع الجنود األلمان من مؤونات رئيسية ( .)18اإلعالم
األلماني ،الذي هو في قبضة اليهود ،فجأة انقلب من مؤيد ومساند للجيش األلماني إلى منتقد وبشدة للجنود
األلمان .معنويات الجنود األلمان هبطت إلى أدنى مستوياتها وهبط معها اقتصاد وتجارة البالد بأكملها.
مجندون جدد ألمان بروح متخاذلة وإنهزامية وأفكار معادية للحرب يلتحقون بالجنود المرابطين على الجبهة
ويثيرون بينهم الروح االنهزامية وحالة االستياء والسخط التي تعم ألمانيا.
الهجوم الكبير الذي شنته القوات األلمانية في جهة الغرب تتوقف في نفس وقت وصول القوات األمريكية.
الصهاينة األلمان يقومون بخيانة وطنهم حتى يتمكنوا من سرقة فلسطين ونزعها من تركيا (حليفة ألمانيا)

وإهدائها لليهود كما تمت الخطة من قبل (إعالن بلفور) .اليهود الماركسيين األلمان و"الديمقراطيين
االشتراكيين" يرون أيضا ً في هزيمة ألمانيا فرصة لزعزعة االستقرار في البالد والبدء بثورة لإلطاحة
بالنظام الحالي.
بعد الحرب سيتم إطالق اسم "الطعنة في الظهر" على الخيانة الكبرى التي قام بها الصهاينة واليهود في
 1918من أجل هزيمة ألمانيا من الداخل" .المؤرخون" الليبراليون ينفون وجود أي مؤامرة لهزيمة المانيا
وأنها محض خرافة ،لكن الواقع يقول شيئا ً آخر .على شفا االنتصار الشامل في الحرب الكبرى ،تمت خيانة
ألمانيا من الداخل.

كاريكاتيرات تظهر الصهاينة الماركسيين يطعنون الجنود األلمان في الظهر

صيف 1918
وصول اليانكيز
تطلب األمر عاما ً كامالً للواليات المتحدة األمريكية بتجهيز جيشها وتدريبها ومن ثم إرسال جنودها للمشاركة
في العمليات الحربية في أوروبا .في صيف  1918تدفق الجنود األمريكيين إلى الجبهة بحوالي 10,000
جندي يوميا ً .حوالي  120,000منهم سيلقون حتفهم في الحرب الكبرى 90,000 ،في العمليات العسكرية،
و 000,30بسبب األمراض .باإلضافة إلى القوة العسكرية األمريكية التي دخلت الحرب بجانب الحلفاء،
ساعدت الواليات المتحدة أيضا ً حلفائها اإلنجليز والفرنسيين بمؤن عسكرية وصناعية مهمة لتقوية الجيوش
وإمدادها بالمستلزمات العسكرية الضرورية.
بعد النجاح العسكري األلماني في الربيع ،انقلبت الموازين ضد ألمانيا وحلفائها .الهجمة العسكرية المضادة
التي شنها الحلفاء ( 100يوم من الهجمات) بدأت في أغسطس  .1918في معركة أميان Battle of
 Amiensتوغل الحلفاء مسافة  7أميال في األراضي التي تسيطر عليها ألمانيا في غضون سبع ساعات فقط.
في ألمانيا تجاهلت وسائل اإلعالم األضرار الجسيمة التي تكبدتها ألمانيا بسبب اإلضرابات في البالد التي

انطلقت على يد اليهود والروح التخاذلية واالنهزامية التي عمت البالد ،وركزت على توجيه أصابع االتهام
واللوم إلى الجنرال إيريك لودندورف بسبب اإلخفاقات العسكرية.

شبان أمريكيين تم إرسالهم لقتال شبان ألمان ،في حين قامت وسائل اإلعالم اليهودية بكل وقاحة بتوجيه
اللوم إلى الجنرال لودندورف.

(يسار) ملصق التجنيد لخوض الحرب( ،يمين) جثة جندي أمريكي على السلك الشائك ،كيف ستكون ردة
فعل والدته أو والده أو زوجته أو أوالده أو أصدقائه إذا رأوه على هذه الحالة في حرب ال دخل للواليات
المتحدة األمريكية بها؟

 16يوليو 1918
اغتيال القيصر نيكوالس وعائلته بالكامل
القيصر نيكوالس الثاني كان يتمنى بأن يتم نفيه إلى إنجلترا خالل فترة وجود كرنسكي في الحكم ،لكن
"حلفائه" اإلنجليز رفضوا استقباله ومجيئه .البالشفة الشيوعيين يحتجزون اآلن نيكوالس وزوجته ألكساندرا
وبناته األربعة وابنه اليافع في إقامة جبرية في منزلهم ،بال مؤونة غذائية كافية.

كان خطأ نيكوالس الوحيد هو إظهار الرحمة للحمر األوغاد من مثل لينين و تروتسكي وعدم إعدامهم بعد
ثورتهم الفاشلة في  ،1905واآلن عاد المجرمون لكي ينتقموا من القيصر وعائلته.
في مساء السادس عشر من يوليو من العام  1918تم إيقاظ عائلة رومانوف في الساعة الثانية صباحا ً (17
يوليو) و ُ
طلب منهم ارتداء مالبسهم والذهاب إلى القبو .بعدها بلحظات دخل الحمر القبو وقاموا بإطالق النار
على العائلة بالكامل و الطبيب الخاص بهم وثالثة من الخدم بدم بارد .بعض بنات نيكوالس تم طعنهن حتى
الموت عندما عجزت الرصاصات عن قتلهن .خبر مقتل عائلة رومانوف يهز جميع أرجاء روسيا وأوروبا.

العائلة الجميلة تم قتلها وطعنها حتى الموت .حاول نيكوالس حماية ابنه بعد بدء إطالق النار.

1918
بريطانيا تغير مسار جيشها وتتجه لتدمير اإلمبراطورية العثمانية ولسرقة فلسطين
الحملة اإلنجليزية السابقة ضد األتراك انتهت بالفشل الذريع (غاليبولي  .)Gallipoliاآلن وبعد وصول جنود
أمريكيين مدججين باألسلحة والعتاد ومستعدين للحرب ضد ألمانيا ،تحررت القوات اإلنجليزية لتتفرغ
لمحاربة اإلمبراطورية العثمانية .إنجلترا تطمع لحقول النفط في الشرق األوسط ،لكنها أيضا ً تريد سداد دينها
للصهاينة بعد أن استطاعوا إشراك الواليات المتحدة في الحرب.
لمساعدة اإلنجليز لسرقة فلسطين ،تم إرسال  000,10جندي أمريكي يهودي لالنضمام إلى الفيالق اإلنجليزية
ليس للقتال بجانب أشقائهم األمريكيين في أوروبا ،بل لمساعدة اإلنجليز في سرقة وطنهم المستقبلي ،فلسطين.
( )19انظرThe Jewish Legion :
خالل هذه الفترة ،كانت الطائرات اإلنجليزية تلقي بقصاصات ورق فوق ألمانيا .مطبوعة باللغة اليديشية (لغة
يهود شرق أوروبا) احتوت القصاصات على وعود لليهود بأرض وطنية في فلسطين ،لتلقي دعم جميع اليهود
في ألمانيا بعد فوزهم بالحرب (.)20

فالديمير يابوتينسكي قاد الفيلق اليهودي في الحرب ضد تركيا ،الجنود األمريكيون (يمين) في زحفهم نحو
ألمانيا.

1918
لينين وتروتسكي يؤسسان الشيوعية العالمية  /الوباء الشيوعي ينتشر حول العالم
بعد انطالق الحرب األهلية الروسية ،تم تأسيس الشيوعية العالمية المعروفة
أيضا ً باسم "الكومينترن" في موسكو .الكومينترن يظهر علنا ً نيته القتال
"بكل الوسائل المتاحة من ضمنها الوسائل العسكرية لإلطاحة بجميع األنظمة
البرجوازية العالمية (الطبقة االرستقراطية) وإنشاء نظام سوفييتي عالمي
(حكومة عالمية))21( .
في الفترة ما بين  1918-1922تخلل عمالء الكومينترن جميع األحزاب
السياسية في كل من فرنسا و ايطاليا و الصين و ألمانيا و اسبانيا و بلجيكا و
الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى .جميع الشيوعيون يأخذون أوامرهم
من الحمر في موسكو الذين بدورهم يتم تمويلهم من قبل المصرفيون الصهاينة العولميون الذين أنشئوا البنك
المركزي األمريكي وبدأوا الحرب الكبرى.

 2سبتمبر 1918
اإلعالن عن اإلرهاب األحمر في روسيا
الشيوعيون الروس يخططون بطريقة استراتيجية الستخدام اإلرهاب والترويع إلخضاع "عدوهم" السكان
البيض المسيحيين .فبعد أوامر من لينين و تروتسكي ،تم اإلعالن عن بدء اإلرهاب األحمر في روسيا عن
طريق اليهودي األحمر ياكوف سفيردلوف  . Yakov.Sverdlovاإلرهاب الحمر هو عبارة عن اعتقاالت

واسعة في منتصف الليل ،عمليات إعدام واسعة النطاق في جميع أرجاء روسيا و عمليات تعذيب وحشية
بشعة .ما يقارب المئة ألف من الروس المسيحيين تم قتلهم عن طريق الشرطة السرية اليهودية . Cheka
من ضمن العمليات الوحشية المرتكبة وغالبا ً أمام أفراد عائلة الضحايا:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعدام  000,40من السجناء البيض في أوكرانيا.
إدخال جمر حارق في األعضاء التناسلية للنساء.
صلب السجناء.
اغتصاب النساء بجميع أعمارهن.
إغراق الضحايا في زيت حارق.
إلقاء البنزين على الضحايا ومن ثم إشعال النار فيهم.
وضع الضحايا في أضرحة ممتلئة بفئران جائعة.
وضع الضحايا المبتلين في الصقيع لكي يتجمدوا حتى الموت.
صب الرصاص المذاب في أفواه الرهبان و القساوسة و الراهبات)22( .

التعذيب الوحشي ينجح في تحطيم الشعب الروسي جسديا ً ونفسيا ً وفي تخويفهم وترويعهم .في عام 1922
خضع العديد من الروس للوحوش الحمر والشرطة السرية.

الجرائم الوحشية على يد اليهود الحمر أرعبت أوروبا ،لم يتم قتل عدد كبير كما حدث في روسيا منذ أيام
جنكيزخان! ياكوف سفيردلوف (يمين) كان سفاحا ً وحشيا ً.

 11نوفمبر1918
انتهاء الحرب الكبرى " /مجرمو نوفمبر" يخونون ألمانيا لصالح العولميون
في خريف  1918كان جليا ً بأن ألمانيا لن تربح الحرب ،أصبحت سياستها اآلن "عدم خسارتها أيضا ً".
عرض القيصر فيلهيلم الثاني مفاوضات سالم جديدة في صالح الجميع ،كما قام بها في  .1916بالرغم من أن
ألمانيا ال تستطيع الفوز بالحرب ،إال أن الحلفاء ال يستطيعون كذلك .الجبهة الشرقية أللمانيا ضد روسيا لم تعد

في خطر ،ال يوجد جندي أجنبي واحد في ألمانيا ،برلين بأمان بمسافة  900ميل من الجبهة الغربية ،والجيش
األلماني قادر على حماية األراضي األلمانية من أي غزو.
أما على النطاق الداخلي فكانت األمور في حالة سيئة وتداع .السياسيون الخونة والقياديون الماركسيون للنقابة
العمالية واإلعالم الصهيوني اتحدوا على تدمير المعنويات األلمانية وزعزعة استقرار البالد .القيصر تخلى
عن منصبه مجبرا ً ورحل إلى هولندا .في الحادي عشر من نوفمبر من العام  1918تم اإلعالن عن إقامة
"جمهورية فايمر ( " Weimer Republicتم االعالن عنها في مدينة فايمر) وخضعت للحلفاء.
في وقت كانت ألمانيا هي األقوى واألفضل بكل النواحي ،وفي وقت لم يدخل فيه جندي أجنبي واحد أراضي
ألمانيا ،أصدر خونة فايمر األوامر للجنود بإلقاء السالح واالنسحاب من الجبهة الغربية .بعد وعود كاذبة من
بسالم عادل" ،مجرمو نوفمبر" يقدمون ألمانيا على طبق من فضة للنظام العالمي
الرئيس األمريكي ويلسون
ٍ
الجديد.

فخ الهدنة الذي وقعت فيه ألمانيا تم توقيعها في مقطورة (يسار) في مدينة  Compiegneفي فرنسا،
كاريكاتير ألماني (وسط) يظهر فيه طعن السياسيين للجنود األلمان في الظهر .يهود حمر يستولون على
برلين في نفس اليوم (يمين).

 11نوفمبر 1918
شيوعيون يهود يستولون على برلين  /القيصر يفر إلى هولندا
في عام  1915اليهود الحمر روزا لكسمبورج  Rosa Luxemburgو كارل ليبكنخت Karl
 Liebknechtقاموا بتأسيس ما يسمى ب"( "Spartacus Leagueنسبة إلى االسم الحركي لمؤسس
"النظام العالمي الجديد  /المتنورون  Illuminatiآدم فايسهاوبت  .)Adam Weishauptفي عام 1919
تغير المسمى ليصبح الحزب الشيوعي في ألمانيا .لم يضيع الشيوعيون وقتا ً طويالً حيث استغلوا الفوضى
التي حلت بألمانيا بعد الحرب وقاموا بثورة في برلين ليطيحوا بنظام الحكم ويستولوا على السلطة .القيصر
فيلهيلم خشي أن يلقى نفس مصير الزار نيكوالس قيصر روسيا لذلك قرر الفرار بحياته والرحيل إلى هولندا.
ندم فيلهيلم على تحليه بالليبرالية وعدم إيقافه نفوذ اليهود الذين قاموا بتدمير ألمانيا.

استيالء الشيوعيون على السلطة لم يكن طويالً حيث قرر بعض الوطنيين األلمان المعروفين
ب ’ ‘Freikorpsاستعادة زمام األمور من اليهود الحمر وأتباعهم .تم القبض على لوكسمبورج و ليبكنخت
وتم إعدامهما في الحال .ال’ ‘Freikorpsأنقذوا ألمانيا من نفس المصير الذي واجهته روسيا .لكن ألمانيا
"الديمقراطية االشتراكية" ستواجه قريبا ً مشاكل كبيرة أخرى .كما قبض اليهود الحمر على الحكم في روسيا،
يريد الحمر فعل ذلك أيضا في ألمانيا .الحمر يريدون السلطة المطلقة من "جمهورية فايمر".

الفرايكوربس  Freikorpsأنقذوا ألمانيا من مذبحة وإرهاب على الطريقة السوفييتية والتي كان يطمح
إليها لكسمبورج (يسار) و ليبكنخت (وسط).

توفمبر 1918
عريف ألماني يتألم من إعالن ألمانيا االستسالم
في عمر الـ" ، 25الفنان الجائع" أدولف هتلر تطوع لالنضمام للجيش النمساوي في عام  1914في الوقت
الذي فارق فيه والديه الحياة .بعد أن عانى من مرض السل في طفولته ،تم رفض طلب التطوع الذي قدمه
هتلر .توجه بعدها هتلر إلى السلطات البافارية للسماح له بالقتال بجانب ألمانيا التي سمحت له بذلك وقاتل
بعدها في صفوفهم بامتياز وترقى إلى رتبة عريف بعد حصوله على وسام Iron Cross 2nd Class
للشجاعة .في أكتوبر  1916أصيب بجروح بليغة وأمضى شهرين في المشفى العسكري .كان بإمكان هتلر
العودة إلى المنزل لكنه أصر على العودة إلى الجبهة لمتابعة القتال.
في أغسطس  1918تم منح هتلر وسام  Iron Cross 1st Classللشجاعة .أصيب هتلر في عينيه بسبب
غاز سام أطلقه اإلنجليز .وبينما كان يتعافى من اإلصابة ،سمع هتلر خبر استسالم ألمانيا المخزي وأصيب
ى .المحارب الشجاع
بالذهول والغضب .التضحيات واألوقات الصعبة التي قدمها الجنود األلمان ذهبت سد ً
يريد أجوبة لما حدث ،ولن يهدأ له بال حتى يلقى "مجرمو نوفمبر" (هو من أطلق اللقب) عقابهم ،وحتى
تسترد ألمانيا شرفها.

هتلر (أقصى اليسار) كان بطالً وجنديا ً ذو أوسمة عديدة.

يناير 1919
مؤتمر باريس للسالم
مؤتمر باريس للسالم هو اجتماع عقده الحلفاء المنتصرون لتدمير ألمانيا ماديا ً ولتشكيل حدودا ً جديدة للدولة
المنهزمة .العولميون يصدرون معاهدات عدة (معاهدات باريس للسالم) لتغيير مالمح أوروبا والعالم .يترأس
المؤتمر ك ٌل من الرئيس األمريكي وودرو ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج David
 Lloyd Georgeرئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنسوه  . Georges Clemenceauلم يتم حتى
دعوة ألمانيا ولن يكون لها رأي في القرار األخير.
العولميون سيقومون بحل الدول الحالية (النمسا-المجر و تركيا) وتحويل شعوبها إلى دويالت جديدة .المؤتمر
يضع أيضا ً قواعد لحكومة عالمية واحدة ،عصبة األمم .وفد الحركة الصهيونية متواجد أيضا ً حيث أنهم أدخلوا
الواليات المتحدة في الحرب وحان وقت استالم الجائزة لهذه الخدمة الكبيرة (كما نص إعالن بلفور) .تم إنشاء
دويالت عربية متفرقة بعد سرقتها من اإلمبراطورية العثمانية ،وخضعت فلسطين اآلن تحت الوصاية
اإلنجليزية.
الصهاينة اليهود يطالبون بحقهم في فلسطين ومنحتهم منظمة عصبة األمم ذلك كما تنبأ مؤسس الصهيونية
هرتزل في عام  !1897اليهود في جميع أرجاء العالم يستطيعون اآلن الهجرة إلى فلسطين لكن بأعداد محددة.
العرب في فلسطين ( 95%من السكان) لم يتم مشاورتهم بالصفقة الشيطانية وأثار ذلك غضبهم.

كليمنسوه و ويلسون و جورج في مقدمة العولميين المجرمين في باريس.

يونيو 1919
اغتصاب جماعي أللمانيا في "معاهدة فيرساي"
إحدى المعاهدات التي تم إصدارها من "معاهدات باريس للسالم" المعاهدة البربرية الشهيرة "معاهدة
فيرساي" .الوحشية والهمجية التي تضمنتها المعاهدة يعترف بها حتى المؤرخون الليبراليون .بعد نزع أسلحة
ألمانيا على يد حكومتها الجديدة ،قام العولميون و الصهاينة بانتهاك حقوق الشعب األلماني بأكمله ،الشعب
الذي لم يرد الحرب وحاول تجنبها وعرض مفاوضات سالم مرات كثيرة بعد بدء الحرب.
المعاهدة تتضمن  440مادة  ،من بينها  414مادة موجهة أللمانيا لعقابها على حرب تم إجبارها للدخول فيه!
من ضمن النقاط التي تم فرضها عن طريق التهديد والمجاعة على ألمانيا والنمسا (بعد تفكيك النمسا-المجر
في معاهدة سان جرمان):
• ألمانيا يجب أن تتحمل لوحدها المسؤولية الكاملة عن الحرب الكبرى.
• تقليص عدد الجيش األلماني إلى  000,100جندي فقط.
• األرض الصناعية راينالند  Rhinelandسيتم احتاللها من قبل فرنسا لمدة  15سنة.
• القيصر فيلهيلم الثاني (المتواجد في هولندا) يجب أن تتم محاكمته بتهم تتعلق بجرائم ضد اإلنسانية.
• المقاطعة األلمانية بروسيا الغربية  West Prussiaسيتم إعطائها للدولة الجديدة بولندا.
ما يقارب المليونين من األلمان في بروسيا الغربية سيتم إخراجهم من منازلهم وأراضيهم بالقوة ،وسيتم
عزل بروسيا الشرقية من ألمانيا بالكامل!

• المقاطعة األلمانية زودتنالند  Sudetenlandسيتم ضمها للدولة الجديدة تشيكوسلوفاكيا.
• الدولة الجديدة النمسا سيتم حرمانها من االنضمام إلى أشقائهم األلمان.
• ألمانيا سيتم تجريدها من جميع المستعمرات في إفريقيا وسيتم إعطائها لبريطانيا و فرنسا و بلجيكا.
• المحافظة سار  Saarالغنية بالفحم سيتم وضعها تحت وصاية عصبة األمم لمدة  15سنة .خالل هذه
المدة سيتم تصدير الفحم إلى فرنسا فقط.
• مدينة دانزيغ  Danzigالساحلية وميناء بحر البلطيق سيتم فصلها من ألمانيا وإعالنها "مدينة حرة".
• فرض مبالغ خرافية على ألمانيا كعقوبة لها على "بدء الحرب" وأيضا ً إجبارها على الدفع عن طريق
تصدير مواردها الطبيعية .الديون التي ستثقل كاهل ألمانيا (تقدر بمبلغ تريليون دوالر في عصرنا
الحالي!) ستدمر اقتصاد ألمانيا وستؤدي إلى تضخم هائل وانهيار مالي في البالد)23( .
ألمانيا المجردة من السالح تم وضعها تحت حصار غذائي حتى تتقبل الشروط القاسية .حوالي الـ100,000
ألماني يقضي نحبه بسبب المجاعة هذه ( .)24معاهدة فيرساي الغير إنسانية والوحشية ستزرع الكراهية
والغضب في السنين المقبلة.

بروسيا الغربية (يسار) تم منحها للدولة الجديدة بولندا .وبروسيا الشرقية تم فصلها من ألمانيا .سودتنالند
(يمين) تم سرقتها من ألمانيا ومنحها للدولة الجديدة تشيكوسلوفاكيا.

الفصل الثالث
1933 – 1919
التنافس بين الوطنية و العولمة الشيوعية

1919
اإلرهاب األحمر يصل الواليات المتحدة األمريكية
ما يصفه المؤرخون الليبراليون في عصرنا هذا باستهزاء "التخويف األحمر األول" ليس موضوع سخرية او
استهزاء .بعد مرور  18عاما ً فقط على اغتيال الرئيس األمريكي ماكينلي  McKinleyعلى يد الحمر أيضاً،
"التخويف األحمر" بدأ في عام  1919في الواليات المتحدة األمريكية عن طريق حملة شيوعية إرهابية
وإثارة الشغب عن طريق حمالت سياسية راديكالية ،وكلها توسعة للمذابح التي قام بها لينين و لالقتصاد
السيء الذي هبط به الرئيس األمريكي ويلسون.
في أبريل من العام نفسه ،تم إرسال  30قنبلة عن طريق البريد إلى أمريكيين بارزين .بعد فشل القنبلة األولى
بإصابة هدفها ،وجرح زوجة سيناتور أمريكي بالقنبلة الثانية ،تمكن المسؤولون في مكاتب البريد من إيقاف
القنابل ال 28األخرى .في األول من مايو قام الحمر بتنظيم مظاهرات حاشدة وأعمال شغب في بوسطن و
نيويورك و كليفالند .لقي رجالن حتفهما في حين وقع أربعون جريحا ً في اشتباكات بين الوطنيين
والمهاجرون الحمر.
الحقا ً في نفس السنة تم إرسال ثمانية قنابل أخرى عن طريق البريد أسفرت عن مقتل رجلين بريئين .منزل
المدعي العام األمريكي  A. Mitchell Palmerتعرض النفجار وتدمر بشكل جزئي .لحسن حظ المدعي
وعائلته انفجرت القنبلة قبل وقتها وأدت إلى مقتل المجرم اإليطالي الفوضوي  Aldo Valdinociالذي كان
يقوم بزرعها.
في سبتمبر قام قياديون ماركسيون للنقابة العمالية للفوالذ بإضراب عن العمل ،وتبعها إضراب آخر في قطاع
الفحم .في عام  1920تم زرع قنبلة في  Wall Streetمما أسفر عن مقتل  38شخصا ً.
"التخويف األحمر" ليس باألمر المضحك! الحمر (أدوات العولميون) لهم أهداف لتحقيقها واألمريكيون
محقون في مخاوفهم.

كاريكاتير (يسار) يظهر أحد الفوضويين يزرع قنبلة تحت تمثال الحرية .المدعي العام (وسط) ومنزله
(يمين) كانا هدفين للحمر.

القنبلة في  Wall Streetقامت بقلب مركبات سير وأثارت الهلع والصدمة.

1919
أدولف هتلر "الغير معروف" يشعل شرارة حركة سياسية جديدة
عندما انضم أدولف هتلر إلى حزب العمال األلماني ) (DAPفي عام  ،1919أصبح العضو السابع في
الحزب الوطني .الرجل الذي يبلغ من العمر  30اآلن ال يمتلك الموارد المالية وال المعارف السياسية ،ولكنه
امتلك الموهبة في إلقاء الخطابات وفي التنظيم و في الدعاية مما جعله في مركز قيادة الحزب الوطني
الصغير .طريقته الالفتة في إلقاء الخطابات حظيت باهتمام جميع من كان يستمع إليه .هتلر شجب واستنكر
كالً من معاهدة فيرساي و االحتالل ومجرمي نوفمبر و الماركسيين و اإلعالم و المصرفيين اليهود العالميين.
بدأ الحزب  DAPفي االنتشار بطريقة سريعة مجندة ً العاطلين عن العمل الشباب والجنود الذين تمت خيانتهم
خالل الحرب الكبرى .هتلر كان محط اهتمام وإعجاب قدامى المحاربين ألنه بنفسه كان محاربا ً في الجبهة
األمامية خالل الحرب وتم منحه وسام الشجاعة مرتين ومنحه أيضا ً أوسمة أخرى بعد إصابته خالل المعارك.
لتجنيد المزيد من الناس ولجذبهم من األحزاب اليمينية "الوطنية" واليسارية "االشتراكية" ،أضاف هتلر
كلمتي الوطنية و االشتراكية في حزبه الوطني ليصبح االسم الجديد حزب العمال األلماني الوطني االشتراكي
 ( .NSDAPال هتلر وال أي شخص من الحزب أطلق على نفسه أو على حزبه لقب النازيين حيث أن هذا
اللقب أتى من األعداء لرغبتهم باالستهزاء من هتلر وحزبه) .صمم هتلر العلم الجديد للحزب ووضع في
وسطه الصليب المعقوف الذي يرمز إلى العرق اآلري الذي ينحدر منه األوروبيون واآلريون.

أدولف هتلر :الفنان المبدع الذي يمتلك حلم إنقاذ ألمانيا.

نوفمبر 1919
عائق كبير أمام النظام العالمي الجديد  ،مجلس الشيوخ األمريكي يرفض االنضمام إلى عصبة
األمم
بعد حملة حامية وطويلة من قبل الرئيس األمريكي ويلسون وعصابته العولميون لالنضمام إلى عصبة األمم،
فقد فشلت كل المحاوالت لذلك حيث أن مجلس الشيوخ األمريكي لم يتفق بغالبيته على االنضمام حتى بعد أن
تم إعادة التصويت ثالث مرات بعد ضغوطات من العولميون لكن بال جدوى حيث أنهم لم يستطيعوا الحصول
على ثلثي األصوات الضرورية لتمرير قرار االنضمام.
قادة معارضة االنضمام للعصبة (للحكومة العالمية) كانوا السيناتورات  Henry Cabot Lodgeو
 Warren Hardingو  . William Borahالشعب األمريكي أدرك بأن الحرب التي خاضتها البالد لم
تكن لمصلحة االمريكيين على اإلطالق ،ولم يريدوا الخوض مجددا ً في أي حرب أوروبية جديدة وإنما العودة
إلى ما كانت األمور عليه من قبل .لكن العولميون لن يهدأوا قبل أن يحققوا مرادهم بتطبيق النظام العالمي
الجديد.

السيناتور  William Borahقاد المعارضة ضد فخ النظام العالمي الجديد .كاريكاتير يوضح هدف عصبة
األمم.

 8فبراير 1920
ونستون تشرشل يحذر من كمين شيوعي يهودي عالمي
مجرم الحرب وينستون تشرشل هو من المؤيدين للصهيونية (الدولة اليهودية في فلسطين)  ،لكنه يعارض
الشيوعية اليهودية .على الرغم من أن كال الحركتين تعودان إلى نفس عائلة روتشيلد اإلجرامية  ،فإنها تظهر
أحيانًا  -حتى يومنا هذا  -كأنهما في نزاع مع بعضها البعض.
في مقال افتتاحي يظهر في "يوم األحد المصور" بعنوان "الصهيونية مقابل البلشفية"  ،يجادل تشرشل بأنه
يجب على اليهود دعم الصهيونية كبديل للشيوعية .لكنه ال ينتبه إلى حقيقة أن كلتا الحركتين تنبعان من نفس
المصدر.
رئيس الوزراء المستقبلي يقف ضد "مخططات اليهود الدوليين":

هذه الحركة بين اليهود ليست جديدة .من أيام  Weishauptإلى أيام كارل ماركس  ،وصو ًال إلى تروتسكي
(روسيا)  ،بيال كون (هنغاريا)  ،روزا لوكسمبورغ (ألمانيا)  ،و إيما غولدمان (الواليات المتحدة).
هذه المؤامرة العالمية لإلطاحة بالحضارة و إعادة بناء المجتمع على أساس التنمية المحدودة  ،الحقد الحسود ،
والمساواة المستحيلة قد تزايدت بسرعة .لقد كان النابض الرئيسي لكل حركة تخريبية خالل القرن التاسع
عشر من بينها مأساة الثورة الفرنسية .واآلن أخير ًا  ،استحوذت هذه الفرقة من الشخصيات غير العادية من
العالم السفلي في المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا على الشعب الروسي بشعر رؤوسهم وأصبحت أسياد تلك
اإلمبراطورية الهائلة بال منازع)1( .

1922 - 1921
الشيوعية تقتل  10ماليين إنسان عن طريق التجويع حتى الموت
قمع لينين للشعب الروسي يكسر قوته وإرادته في المقاومة .تعود أسباب المجاعة في عام  1921جزئيا ً إلى
حماقة التخطيط االقتصادي المركزي  ،فضالً عن الجهود المتعمدة لقتل أي روسي ال يزال رافضا ً دعم
استيالء الحمر على الحكم .استخدم الشيوعيون مصانع طباعة األموال لتمويل حربهم األهلية .وعندما يحصل
التضخم  ،يفرض الشيوعيون ضوابط على األسعار  ،مما يؤدي إلى خسارة المزارعين للمال من خالل
الزراعة .ومما ضاعف من المجاعة ونقص الغذاء هو االستيالء على البذور من قبل الجيش األحمر.
ثم استخدم الشيوعيون المجاعة المرعبة إلطعام تلك المناطق الموالية لهم  ،وتجويع تلك الموالية للبيض
المسيحيين .اضطر الروس واألوكرانيون إلى أكل العشب  ،أو حتى التغذي على الموتى بسبب جوعهم الشديد
وعدم توافر الغذاء .تصاعد الرعب عندما منع لينين عمدا جهود اإلغاثة الخارجية .وعندما وصل عدد
الوفيات إلى  10ماليين  ،سمح لينين في النهاية باإلغاثة بالوصول الى المناطق المنكوبة .لو لم يكن األمر
بالنسبة للمعونة األمريكية في الغالب  ،لكانت حصيلة الموت لوحشية لينين قد تضاعفت.

أطفال جائعون وجثث في مجاعة  1921السوفييتية.

يوليو 1921
نيويورك تايمز تنشر إدعا ًء سوفييتيا ً بتعرض  6ماليين يهودي إلى الفناء بسبب الثورة
المضادة "البيضاء".

مرة أخرى!

1922
الحمر يربحون الحرب األهلية الروسية  /تأسيس االتحاد السوفييتي رسميا ً
في ختام الحرب الحمراء  ،والمجاعة الحمراء  ،والحرب األهلية بين الحمر والبيض في عام  ، 1922أسس
كالً من لينين وتروتسكي االتحاد السوفييتي رسميا ً وعاصمتها موسكو .اإلمبراطورية الروسية السابقة
ستعرف اآلن باسم االتحاد السوفييتي (اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية).
العمالق الشيوعي يحتل معظم قارة أوراسيا .تعد الجمهورية الروسية  ،من بين "الجمهوريات" متعددة
األعراق التي تحتلها  ،األكبر واألكثر كثافة سكانية .الوحشية اإلجرامية المعروفة للسوفييت تهز العالم
بأكمله ،كما تفعل رغبة الشيوعيين بإسقاط جميع حكومات الدول األخرى .ولهذه األسباب  ،سيرفض ثالثة
رؤساء أمريكيين جمهوريين متتاليين (هاردينج  ،كوليدج  ،هوفر) االعتراف باالتحاد السوفييتي.

شعار وهمي وخادع .المطرقة والمنجل على العلم السوفياتي يرمزان إلى الحب الشيوعي لـ"العمال".
اإلمبراطورية الروسية الهائلة هي اآلن إمبراطورية الشر السوفييتية.

أكتوبر 1922
“المسيرة نحو روما"  /الفاشيون بقيادة بنيتو موسوليني يقومون بإنقاذ إيطاليا من
الشيوعيين والليبراليين.
منح الكساد االقتصادي العالمي ،الذي أتبع الحرب العالمية األولى ،الحمر واالشتراكيين فرصة للتحريض
وإثارة الفوضى في إيطاليا .ولكن بنيتو موسوليني وحزبه الفاشي قررا التصرف قبل أن يصبح
"الديمقراطيون" الحمر أكثر قوة.
في أكتوبر من عام  ، 1922أعلن موسوليني أمام  60ألف شخص في المؤتمر الفاشي في نابولي" :برنامجنا
بسيط :نريد أن نحكم إيطاليا" .تمكن بعد ذلك "القمصان السوداء" الفاشية (يطلق على رجال موسوليني
وحزبه) من االستحواذ على المراكز االستراتيجية في ايطاليا ليقود موسوليني بعد ذلك  30ألف رجل في
مارس إلى مسيرة نحو العاصمة روما .في  28أكتوبر  /تشرين األول  ،قام الملك فيكتور إيمانويل الثالث -
الذي قُتل والده على يد الحمر عام  - 1900بتسليم السلطة السياسية إلى موسوليني الذي كان يدعمه العديد من
قدامى المحاربين ورجال األعمال.
أغلق الدوتشي " Duceلقب أطلقه موسوليني على نفسه" جميع األحزاب السياسية اليسارية الفاسدة في نهاية
المطاف واستطاع الحزب الفاشي بفضل تأييده لقطاع األعمال استعادة السيطرة وإعادة النظام إلى إيطاليا.
يجمع النظام الفاشي بين النظام النقدي الصادق والسليم مع مزيج من الشركات الحرة وتنظيم الشركات من
قبل الحكومة.

موسوليني خالل مسيرته نحو روما ،قائالً :الشيوعية هي احتيال و كوميديا ووهم وابتزاز(2).

 11يناير 1923
فرنسا تغزو مقاطعة رور األلمانية بسبب تأخر األلمان في دفع الديون المفروضة عليها
أكثر من أربع سنوات مرت على انتهاء الحرب الكبرى واستسالم ألمانيا الغير مشروط .الشعب األلماني الذي
يعاني من الجوع الشديد والفقر المدقع يعاني من صعوبات في دفع الديون والتعويضات عن الحرب "التي لم
تبدأها ألمانيا" بعد معاهدة فيرساي .بعد انهيار قيمة المارك األلماني ،طالب الحلفاء ألمانيا بالدفع عن طريق
الخشب والفحم .جيش الحلفاء الغاشم يبدأ اآلن المسيرة نحو ألمانيا "للتأديب واالبتزاز".
لإلذالل وللمهانة أكثر ضد األلمان ،زحف  60ألف جندي بلجيكي و فرنسي ومن مستعمرات فرنسا األفريقية
إلى مقاطعة راينالند األلمانية المحتلة لتحتل مساحات أكبر من أراضي ألمانيا وبالتحديد رور Ruhr
الصناعية .وفي وقت يعاني فيه السكان وبالتحديد األطفال من المجاعة ونقص في الغذاء  ،أقدم الحلفاء على
سرقة كل ما يمكنهم سرقته من الموارد .رشاشات آلية تم نصبها في الشوارع لمنع أي مقاومة ألمانية في حين
يتم سرقة المحالت األلمانية من كل ما تحتوي .جل ما استطاع األلمان فعله هو الخروج في مظاهرات غاضبة
ال أكثر حيث أن األلمان تم إذاللهم و نزع سالحهم وتجويعهم واآلن سرقة كل ما لديهم وال يستطيعون منع
اإلذالل الفرنسي لهم.

استنزاف ألمانيا! خالل الزحف الفرنسي داخل ألمانيا و في المناطق الصناعية ،قتل الفرنسيون ما يقارب
ال 132من المدنيين األلمان.

1923
تضخم هائل في ألمانيا يمحو الطبقة العاملة
مع احتالل قوات الحلفاء لمنطقة رور  ،وفقدان المارك األلماني قيمته مقابل التضخم  ،تمر ألمانيا بين 1922
و 1923بحالة تضخم مروعة .تلجأ حكومة فايمر االشتراكية والمصرف المركزي الخاضع تحت إمرة
عائلتي روثتشيلد وواربورغ  Rothschild & Warburgإلى إمداد ألمانيا بالموارد المالية ليس فقط لتغطية
معظم الديون المدمرة التي فرضتها معاهدة فرساي  ،ولكن أيضا للحفاظ على جمهورية فايمار من االنهيار.
شهرا على
تم القضاء بالكامل على مدخرات الشعب األلماني مع تضاعف األسعار كل يومين لمدة 20
ً
التوالي! يتم دفع أجور العمال يوميا ً  ،حتى يتسنى لهم الذهاب للتسوق قبل أن تتضاعف األسعار مرة أخرى.
يشير العديد من األلمان إلى أموالهم التي تم تخفيض قيمتها ب(القصاصات اليهودية))3( .
هذا يؤدي إلى المزيد من الفوضى ومحاولة أخرى من قبل الشيوعيين إلحداث ثورة .كما كان الوضع خالل
الحرب  ،تدعو نقابات العمال الماركسية إلى اإلضراب عن العمل في وقت تكون فيه ألمانيا أكثر ضعفاً.
لتهدئة العمال المضربين  ،يضخ مجمع  Weimar / Reichsbankالمزيد من أموال الديون الورقية في
االقتصاد.

 -1احتاج األلمان عربات يدوية مليئة باألموال الورقية للذهاب للتسوق 20 -2 .مليار مارك من أجل طابع
بريد!

ألقى هتلر باللوم على الممولين اليهود على نهب ألمانيا  ،واستشهد بالحادث الذي مضى عليه  2000عام
والذي طارد فيه (عيسى عليه السالم) مقرضي األموال اليهود من المعبد بسوط( .كما في الكتاب المقدس).

 8نوفمبر 1923
"انتفاضة قاعة بيير"  /هتلر ينفذ محاولة انقالب في مدينة ميونيخ البافارية
تصاعد غضب طبيعي بعد التضخم المروع الذي تمر به ألمانيا وبعد االحتالل الفرنسي البلجيكي ألراضي
البالد .هتلر يقرر التصرف وينتظر اللحظة المناسبة الستالم السلطة من الحكومة المحلية في ميونيخ .بدعم
من قدامى المحاربين الراغبين باإلطاحة بالحكومة الحالية في برلين ،ينظم هتلر مسيرة بالقرب من قاعة
 Beerفي ميونيخ.
االنتفاضة الشعبية أو "االنقالب" تم تنظيمها بعد خطاب هتلر المؤثر ،لكن تم إخمادها بعد أن قام الجنود
بإطالق النار على الحشد وقتل  16منهم .تم إلقاء القبض على هتلر وآخرون وتمت محاكمتهم بتهمة الخيانة.
خالل المحاكمة ،استغل هتلر فرصة الحديث لنشر أفكاره التي تم نشرها الحقا ً في الجرائد .أُعجب القاضي بما
قاله هتلر وأصدر حكما ً مخففا ً على الثوار .برغم فشل االنقالب  ،إال أن الخطيب البارع أدولف هتلر بدأ
مسيرته القيادية لينضم إلى حزبه  NSDAPبعدها ما يقارب ال 20ألفا ً خالل نهاية العام.

جموع الناس خرجت تؤازر هتلر .تم اعتقال هتلر بعد محاولة االنقالب.

 21يناير 1924
وفاة لينين  /المجنون جوزيف ستالين يتولى رئاسة االتحاد السوفييتي
بعد وفاة لينين في عام  ،1924قام السكرتير العام للحزب الشيوعي جوزيف ستالين بمناورة ذكية تخطى بها
قائد الجيش األحمر ليف تروتسكي ليستلم قيادة االتحاد السوفييتي .قام ستالين بعد ذلك بطرد غريمه تروتسكي
من الحزب ،ومن ثم بعد ذلك من االتحاد السوفييتي .وفي األخير أرسل ستالين رجاله الغتيال تروتسكي عن
طريق تسديدة ضربة إلى رأسه بمطرقة حديدية حينما كان في المكسيك.
بطش ستالين لم يُرعب الشعوب المحتلة تحت االتحاد السوفييتي فحسب؛ بل وصل الرعب إلى قلوب أعضاء
الحزب الشيوعي نفسه حيث أن المصاب بجنون العظمة ستالين قد يغتال أي شخص لمجرد الشك في والئه.
قام ستالين أيضا ً بتسمية إحدى المدن باسمه (ستالينغراد) ،وأيضا نصب تماثيل تجسده في ساحات المدن
الكبيرة .العديد من أعضاء الحزب سيتم تصفيتهم ولن تسلم زوجاته من بطشه أيضا ً حيث انه قام "بتصفية"
زوجته األولى ودفع بزوجته الثانية وأحد أبنائه إلى االنتحار.في السنين المقبلة ستجعل جرائم ستالين ضد
اإلنسانية كالً من جرائم لينين والجيش األحمر والمجاعة الحمراء شيئا ً ال يذكر.

لينين (أقصى اليسار) كان وديعا ً مقارنة بالمجرم الوحشي ستالين ومساعده اليهودي الزار كاغانوفيتش
 .Lazar Kaganovichكاغانوفيتش هو من أمر بهدم الكنيسة التاريخية "يسوع المنقذ" (أقصى
اليمين).

التاريخ المحرم  :مقولة للتاريخ

"يجب أن تدرك  ،أن البالشفة األوائل (اليهود البلشفيون) الذين استولوا على روسيا لم يكونوا روس.
لقد كرهوا الروس وكرهوا المسيحيين .وقد دفعتهم الكراهية العرقية إلى تعذيب وذبح ماليين من
الروس دون ذرة من الندم اإلنساني .لقد ارتكبت البلشفية أعظم مذبحة بشرية في كل العصور ،
وحقيقة أن معظم العالم جاهل وغير مكترث بهذه الجريمة المروعة هو دليل على أن اإلعالم العالمي
في أيدي الجناة أنفسهم ".
ألكسندر سولجينتسين  ،مؤرخ روسي ومؤلف أدبي )(4

أغسطس 1924
خطة داويس  /المصرفيون الصهاينة يمولون ألمانيا لتسديد دينها
في عام  ، 1924تم الوصول إلى خطة إعادة تمويل الديون ومبالغ تعويضات ألمانيا  ،وكذلك ديون الحلفاء
إلى الخزانة األمريكية (والتي بدورها مدينة لالحتياطي الفيدرالي) .الشروط ال تزال قاسية  ،ولكن االقتصاد
ضا  ،وستحل
األلماني والعملة األلمانية استقرا مؤقتاً .في غضون  5سنوات ستفشل خطة داويس  Dawesأي ً
محلها خطة يونغ  .Youngإن حقيقة خطة داويس  ،التي سميت باسم نائب الرئيس األمريكي تشارلز داويس
 ،هي أن داوس نفسه ال عالقة له بها .لقد كان المصرفيون الصهاينة والعولميون هم من فرض الخطة
الجديدة .رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد لويد جورج  David Lloyd Georgeيكشف:

"المصرفيون الدوليون هم من قاموا بإمالء تسوية تعويضات داوس  ،والبروتوكول الذي تم توقيعه بين
الحلفاء وألمانيا هو بمثابة االنتصار لهم .لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بدون التدخل الوحشي من قبل
المصرفيين الدوليين .لقد قاموا بإزاحة رجال الدولة والسياسيين والصحفيين جانباً  ،وأصدروا أوامرهم
كالملوك الذين لهم الكلمة األخيرة ألنهم كانوا يعلمون بأنه ال مفر من تنفيذ قراراتهم القاسية .تقرير داوس
صاغه ملوك المال)5(".

خطة داويس كانت عبارة عن تقديم القروض أللمانيا لتسديد ديونها القديمة ،وبذلك تضاعفت ديون ألمانيا
ولم تستفد شيئا ً بل زادت الديون عليها ،حيث أن الخطة كانت فقط لمنع انهيار ألمانيا بالكامل.

1925
هتلر ينشر كتابه "كفاحي"
خالل سجنه عام  ، 1924كان هتلر قد أتم نص كتابه ’" ‘Mein Kampfكفاحي" بإمالئه على مساعده
المقرب رودولف هيس  ، Rudolf Hessالمسجون مع هتلر  ،الذي أتم االنتهاء والتعديالت على الكتاب ،
الذي نشر في عام  .1925وفيه  ،يلقي هتلر باللوم لحالة ألمانيا المؤسفة على مؤامرة عالمية من الماركسيين
والرأسماليين الماليين.
وفقا لهتلر  ،فإن هذه المؤامرة العالمية للحكومة العالمية  ،التي يديرها مصرفيون يهود  ،قد دبرت خسارة
ألمانيا للحرب العظمى  ،والثورة الروسية  ،ومعاهدة فرساي  ،والتضخم المفرط الناتج عن كل ذلك مما أدى
إلى تدمير ألمانيا .وجه هتلر أصابع االتهام إلى نخبة اليهود الماركسيين في ألمانيا بالسيطرة على الصحف
واألعمال المصرفية  ،وإثارة الحروب  ،وإفساد فن أوروبا وثقافتها وأخالقها.
يجمع كتابه بين عناصر من بيان سياسي وسيرة ذاتية إلى جانب مناقشات حول التاريخ والفلسفة واالقتصاد.
كتابه الذي كتبه في األصل ألتباعه في الحزب الوطني االشتراكي  ،زادت شعبيته بسرعة  ،مما جعل من
هتلر رجالً يمتلك األموال.

تمت كتابة  Mein Kampfفي مطلع األمر في السجن .هتلر كان يتحدث و هيس (الثاني من اليمين) كان
يقوم بالكتابة .الكتاب تم منعه في ألمانيا المحتلة حتى عام .2016

1926
الصهيوني ديفيد سارنوف يؤسس إذاعة NBC
ولد ديفيد سارنوف  David Sarnoffفي قرية يهودية صغيرة في روسيا القيصرية وهاجر إلى نيويورك
في عام  .1900في سن الخامسة عشرة  ،انضم إلى شركة ماركوني لألبراج الالسلكية األمريكية  ،ليبدأ حياته
المهنية على مدى  60عا ًما في مجال االتصاالت اإللكترونية.
بحلول عام  ، 1919كان سارنوف المدير العام إلذاعة  .RCAفي عام  ، 1926أسست شركة  RCAإذاعة
 NBCوهي أول شبكة إذاعية رئيسية في الواليات المتحدة .كان لها دور رائد في إنشاء وبدء األعمال
اإلذاعية بتردد  AMالتي أصبحت المعيار اإلذاعي العام البارز في معظم القرن العشرين .خالل الحرب
العالمية الثانية  ،سيخدم سارنوف تحت قيادة الجنرال ايزنهاور في وظيفة "مستشار االتصاالت" (باألصح:
الحرب النفسية)( .)6سارنوف  ،الذي لم يكن لديه أي خبرة عسكرية  ،سيحصل على رتبة العميد.
عندما يتم إنشاء التليفزيون في أمريكا باسم "المؤسسة الوطنية لإلرسال"  ،تم عرض أول برنامج تلفزيوني
في معرض نيويورك العالمي  ،وقدمه سارنوف بنفسه .في نهاية المطاف  ،انتقلت قيادة مؤسسة RCA-
 NBCإلى ابن سارنوف األكبر  ،روبرت سارنوف  ،أحد أزواج فيليسيا شيف-واربرغ (عائلة المصرفيين
الشهيرين) .كان فرانكلين روزفلت االبن أيضا زوجا سابقا لفيليسيا شيف-واربورغ.
ستسيطر عائلة  Sarnoffعلى مؤسسة  RCA-NBCالتلفزيونية ألكثر من  60عا ًما.

كان سارنوف عمالقا ً إعالميا ً قويا ً للغاية في القرن العشرين .ثم عمل الحقا ً كأخصائي للحرب النفسية خالل
الحرب العالمية الثانية  ،وحصل على اللقب الغير مستحق :العميد الجنرال.

أبريل 1927
حرب أهلية في الصين  /الحمر بقيادة ماو ضد الوطنيين بقيادة تشيانغ
اندلعت حرب أهلية كبيرة في الصين بين حزب الكومينتانغ الحاكم (حزب الكومينتانغ الصيني أو الحزب
القومي الصيني) وبين الحزب الشيوعي الصيني .يقود شيانغ كاي شيك  Chiang Kai Shekالمناهض
للشيوعية حزب الكومينتانغ ويقود الثوار الحمر الشيوعيون ماو تسي تونغ  Mao Tse Tungالذي بدوره
يحظى بدعم من قبل المجنون جوزيف ستالين .ستختلط هذه الحرب األهلية الدموية في نهاية المطاف مع
المسرح اآلسيوي للحرب العالمية الثانية ضد اليابان  ،وستنتهي بانتصار الشيوعية في عام .1949

كان ماو وكيل ستالين في الصين .جنبا ً إلى جنب  ،قتل االثنان ما يصل إلى  100مليون شخص .يمين:
شيانج كاي شيك

1928
الصهيوني ويليام بالي يستحوذ على إذاعة CBS
ويليام بالي  William S. Paleyهو ابن لمهاجرين يهود قدموا من منطقة أوكرانيا في اإلمبراطورية
الروسية القيصرية .في عام  ، 1928حصل رجل األعمال البالغ من العمر  27عا ًما على الملكية العظمى
لشبكة اإلذاعة ( CBSالتي كان والده صموئيل بالوف مال ًكا جزئيًا لها) .في خالل العقد القادم  ،سيوسع بالي
ً
مركزا محليًا يحتوي على  114محطة فرعية.
شبكة  CBSلتصبح
خالل الحرب العالمية الثانية  ،سيخدم بالي  ،مثل سارنوف من  ، NBCتحت قيادة الجنرال آيزنهاور كعقيد
في فرع الحرب النفسية التابع لمكتب معلومات الحرب)7( .
وباعتباره ملك إذاعة ( CBSوالتلفزيون الحقاً)  ،فإن بالي بال شك واحد من أقوى الشخصيات في القرن
العشرين .مع سيطرة ديفيد سارنوف بالفعل على  NBCوبالي اآلن على شبكة  ، CBSفإن الفترة الهامة
لإلذاعة ما قبل التلفزيون أصبحت اآلن تحت السيطرة الصهيونية تماماً.

مثل  ،NBCستقوم  CBSبإدخال أفكار خاطئة وصنع ما يؤمن ويعتقد به األميركيون لسنوات عديدة
قادمة .عاش بيلي حتى عام  .1990كما حصل على لقب "الكولونيل بالي" لعمله في مجال الدعاية
واإلعالم.

1928
ستالين يستحوذ على آخر المزارع في روسيا  /تم قتل المقاومين
كجزء من "خطة الخمس األعوام" األولى لستالين  ،يتم إجبار صغار المزارعين في االتحاد السوفييتي على
الدخول في مخطط جماعي .الحكومة  ،وليس السوق  ،تسيطر اآلن على اإلنتاج وتضع األسعار .األرض
والثروة الحيوانية والمعدات هي ملك "للشعب" (للدولة في الحقيقة) .تم تلطيخ اسم المزارعين المعارضين في
الصحافة السوفييتية على أنهم "رأسماليون جشعون" .أولئك الذين يستمرون في مقاومة توجيهات الدولة يتم
قتلهم أو سجنهم.

تم قتل اآلالف من المزارعين من القطاع الخاص خالل تطبيق القوانين  ،لكن حصيلة القتلى الهائلة ستحدث
خالل المجاعة التي حدثت في أوائل ثالثينيات القرن العشرين .أدت جميع المخططات االقتصادية المخططة
مركزيا ً والتي يعتقد فيها "المثقفون" أنهم يمتلكون الخبرة والمعرفة أكثر من المزارعين أنفسهم  ،وجميع
مخططات ستالين إلى انخفاض مستوى المعيشة للشعب السوفييتي بشكل كبير.

ستالين قمع المزارعين بقسوة .اقتباس نسب إلى ستالين" :موت واحد هو مأساة .مليون حالة وفاة هي
إحصائية")8( .

أكتوبر 1929
المصرف المركزي األمريكي (االحتياطي الفيدرالي) يدمر سوق األسهم ويتسبب "متعمداً"
باالكتئاب الكبير
في أواخر العشرينيات من القرن العشرين  ،أنشأ االحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي األمريكي الخاص
وليس الحكومي) سياسة "األموال السهلة" التي تسمح للمستثمرين اقتراض األموال بفائدة منخفضة ومن ثم
شراء األسهم بالمال المقترض وبمبلغ زهيد .وفي تالعب فاضح ،يضخ االحتياطي الفيدرالي الصهيوني
األموال في السوق بينما تشيد الصحف الصهيونية بازدهار البورصة .وبالطبع في اليوم التالي تكون الفقاعة
الضخمة قد تشكلت.
في عام  ، 1929ضرب بنك االحتياطي الفيدرالي فجأة الفرامل على ضخ األموال في سياسة "تضييق
السيولة" .عندما يحدث التعديل على فقاعة بنك االحتياطي الفيدرالي  ،ينهار سوق األسهم ويتدمر المستثمرون
الكبار والمتوسطون .وبدالً من تخفيف السيولة لتمكين المدينين من سداد الديون القديمة  ،فإن االحتياطي
الفيدرالي يشدد أكثر .يخلق النقص المفاجئ في العملة موجة من اإلفالس في أنحاء الواليات المتحدة  ،حيث
ال يستطيع المدينون الحصول على ما يكفي من المال لسداد القروض القديمة .بعد ذلك  ،يتم التالعب بشكل
جيد من قبل المصرفيين الصهاينة لشراء األسهم بأسعار منافسة ومنخفضة.
سيلقي كل من الصحافة  ،والحمر  ،والليبراليون األغبياء باللوم على "الرأسمالية" والسياسات الجمهورية في
الكساد العالمي الكبير  ،بينما سيتجاهلون الدور المتعمد الذي يقوم به مجلس االحتياطي الفيدرالي "وربورغ /
روتشيلد" في إنشاء الكساد ودمار االستثمارات.

 -1قصة الكساد الكبير ستكون عنوان جميع الصحف األمريكية -2 .في السنوات المقبلة سيعترف رئيس
االحتياطي الفيدرالي المستقبلي آالن غرينسبان بتسبب المصرف المركزي األمريكي للكساد "عن طريق
الخطأ")9(.

1929
الرائد آيزنهاور يلتقي بالمصرفي برنارد باروخ
خالل أواخر العشرينيات من القرن الماضي  -في الوقت الذي ال يريد فيه األمريكيون أي تدخل في حروب
خارجية اخرى  -يصر المجرم العولمي برنارد باروخ على أن الواليات المتحدة بحاجة إلى االستعداد
الحتمال نشوب حرب أخرى .ولتحقيق هذه الغاية  ،يسعى إلى إنشاء نسخة أقوى من مجلس صناعات الحرب
الذي كان قد قاده به خالل الحرب العالمية األولى.
يشرح المؤرخ العسكري الشهير في الجيش جيمس ويلبانكز  James Willbanksفي كتابه Generals
 of the Armyكيف تمكن دوايت آيزنهاور  Dwight Eisenhowerمن تلقي دعم دفع بمهنته إلى
األمام بعد اجتماعه مع باروخ في عام  - 1929وهو اللقاء الذي يبدو أنه تم إعداده بناء على توصية الجنرال
بيرشينج  Pershingلمساعده آيزنهاور إلى صديقه باروخ:
"اجتمع آيزنهاور مع بيرنارد باروخ  ....دافع باروخ عن ضرورة سيطرة حكومية كبيرة خالل أوقات
الطوارئ  ،وآمن بأنه يجب أن تكون هنالك وكالة شبيهة بمجلس صناعات الحرب وبحاجة إلى القدرة على
ممارسة سيطرة مركزية على الموارد االقتصادية الحيوية .اقتنع آيزنهاور بذلك .في عام  ، 1930أنشأ
الكونغرس لجنة سياسات الحرب ألداء المهام التي حددها باروخ .أرادت اللجنة الجديدة خطط التعبئة كأساس
لعملها  ،وتم توكيل المهام إلى أيزنهاور  ،والرائد جيلبرت ويلكس  ،و (الجنرال جورج) موسلي إلعداد
التقرير  ،حيث تم تعيين غالبية الكتابة إلى أيزنهاور .... .مهد أيزنهاور الطريق لهذا التقرير من خالل نشر
مقال بعنوان "أساسيات التعبئة الصناعية" في قضية صيف " 1930تجهيز الجيش")10( .

الترجمة :مع وضع المزيد من الحروب في االعتبار  ،أخبر الملك باروخ خادمه آيزنهاور ال َ
طموح ما أراده
وسيقوم الرائد بالوفاء بالطاعة.
بعد سنوات  ،في مذكراته الخاصة في الحرب العالمية الثانية  ،سيذ ُكر آيزنهاور باعتزاز تجربته في العام
 1929مع صانعه ومؤيده باروخ  ،مع اإلعراب عن موافقته الكاملة على رؤية باروخ الشيوعية إلدارة
االقتصاد األمريكي:

"خالل ذلك الوقت  ،التقيت وعملت مع العديد من األشخاص الذين احترم آراءهم بدرجة عالية .ومن بين
هؤالء البارزين كان بيرنارد باروخ  ،الذي كان اإلعجاب به عميقاً وال زال كذلك .ما زلت أعتقد أنه لو تم
تبني توصيات السيد باروخ لتثبيت األسعار الشاملة وخططه التنظيمية بشكل كامل وفوري في ديسمبر 1941
 ،لكان هذا البلد قد أنقذ مليارات بالمال)11( ".

في عام  ، 1929تم تقديم الكولونيل الطموح إلى نفس "الشخصية البارزة" التي اعتادت على السير مع
الرئيس وودرو ويلسون في نيويورك "مثل كلب مربوطٍ بحبل" .كانت هذه بداية عالقة وثيقة ومتبادلة
المنفعة.

سبتمبر 1930
حزب هتلر الوطني يصبح ثاني أكبر حزب سياسي في ألمانيا
سببت أزمة الكساد الكبير ،التي عمت العالم بأسره ،في تفاقم أزمة ألمانيا المنهكة تماما ً بسبب الديون الظالمة
المفروض عليها ،خاصة في ظل جفاف القروض من البنوك األمريكية المقدمة إليها .عانى األلمان من
اإلنهاك الشديد بسبب تعويضات فرساي  ،وتحملهم لذنب بدء الحرب الكبرى  ،وتضخم عام  ، 1920والبطالة
المزمنة .هناك خوف حقيقي بين الكثيرين من أن ألمانيا الجائعة قد تسقط تماما ً إلى فك الشيوعية المفترس.
ونتيجة لذلك  ،حقق حزب العمال االشتراكي الوطني( ،اختصار ) NSDAP :أول انتصار انتخابي كبير.
يفوز حزب هتلر بـ  6ماليين صوت ( ٪18من األصوات)  ،ويزيد عدد مقاعده في البرلمان األلماني من 12
إلى  NSDAP .107اآلن في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي االشتراكي األلماني الذي يمتلك 143
مقعدًا .كما حصل الحزب الشيوعي على  23مقعدًا  ،مما رفع تمثيله في الرايخستاغ (البرلمان) إلى  77من
الحمر.

في طريقه إلى المقدمة ،يقوم مؤيدو هتلر بتحيته بعد نجاح حزبه في االنتخابات.

الجنرال البلجيكي ليون ديغريل يتحدث عن أدولف هتلر
“كان هتلر يدرس نفسه بنفسه ولم يحاول إخفاء هذه الحقيقة .وقد كان بعض المفكرين ،بأفكارهم البراقة
المعبأة مثل الكثير من بطاريات المصباح  ،يثيرون غضبه في بعض األحيان .علمه الخاص اكتسبه من خالل
دراسة انتقائية ومتواصلة  ،وكان يعرف أكثر من اآلالف من األكاديميين المزينين بالدبلوم.
ً
ال أعتقد أن أي شخص يقرأ مثلما فعل هتلر .عادة ما يقرأ كتابًا واحدًا كل يوم  ،دائ ًما يقرأ أوال الخاتمة
والفهرس من أجل قياس مصلحة العمل له .كان لديه القدرة على
استخراج جوهر كل كتاب ثم تخزينه في عقله بطريقة تشبه
الكمبيوتر .لقد سمعته يتحدث عن كتب علمية معقدة بدقة ال
تشوبها شائبة  ،حتى في ذروة الحرب.
كان فضوله الفكري بال حدود .كان على دراية تامة بكتابات
المؤلفين األكثر تنوعا ً  ،ولم يكن هناك شيء معقد جدا ً بالنسبة له
لفهمه .كان لديه معرفة وفهم عميق لبوذا  ،وكونفوشيوس ويسوع
المسيح  ،وكذلك  Lutherو  Calvinو  .Savonarolaمن
Belgian SS volunteer General Leon
العمالقة األدبية مثل دانتي وشيلر وشكسبير وغوته ؛ وال ُكت َّاب
Degrelle with Hitler
التحليليين مثل رينان  Renanوغوبينو  Gobineauوشامبرلين
 Chamberlainوسوريل .Sorel
تدرب في الفلسفة من خالل دراسة أرسطو وأفالطون .كان يمكن أن يستشهد بفقرات كاملة من شوبنهاور
 Schopenhauerمن الذاكرة  ،ولفترة طويلة حمل نسخة جيب من مؤلفات شوبنهاور معه .علمه نيتشه
 Nietzscheالكثير عن قوة اإلرادة.
كان عطشه للمعرفة ال يزول .قضى مئات الساعات في دراسة أعمال  Tacitusو، Mommsen
واالستراتيجيين العسكريين مثل كالوسفيتز  ، Clausewitzوبناة اإلمبراطورية مثل بسمارك .لم يفلت منه
شيء :تاريخ العالم أو تاريخ الحضارات  ،ودراسة الكتاب المقدس والتلمود  ،والتوماوية  Thomisticوجميع
روائع هومر  ، Homerسوفوكليس  ، Sophoclesهوراس  ، Horaceأوفيد  ، Ovidتيتوس ليفيوس
 Titus Liviusو سيزيرو  .Ciceroوأيضا ً عرف االمبراطور الروماني يوليان الجاحد Julian the
 Apostateكما لو كان أحد معاصريه.
امتدت معرفته أيضا إلى الميكانيكيين حيث كان يعرف كيف تعمل المحركات وفهم طريقة عمل المقذوفات من
أسلحة مختلفة  ،وأدهش أفضل علماء الطب بمعرفته للطب والبيولوجيا.

إن شمولية معرفة هتلر قد تفاجئ أو تثير حنق أولئك الذين ليسوا على دراية بها  ،لكنها مع ذلك حقيقة
تاريخية :كان هتلر واحدا ً من أكثر الرجال المثقفين في هذا القرن ،أكثر من تشرشل بمراحل كثيرة ،و من
بيير الفال  ، Pierre Lavalالذي كان لديه معرفة سريعة عن التاريخ ؛ ومن روزفلت و أيزنهاور  ،الذي لم
يتجاوزوا حد روايات المباحث”(12) .
 -ليون ديغريل )Leon Degrelle (1993

ديسمبر 1931
ادعاء جديد كاذب بتعرض  6ماليين يهودي للمجاعة في جنوب شرق أوروبا

من جديد ،ادعاء ال أصل له بتعرض ستة ماليين
يهودي للمجاعة.

1932
ستالين و كاغانوفيتش يتسببان في مجاعة جديدة
الهولودومور ( The Holodomorالترجمة األوكرانية :القتل عن طريق الجوع) كانت مجاعة من صنع
اإلنسان حدثت بشكل رئيسي  ،ولكن ليس بشكل حصري  ،في أوكرانيا خالل  1933 -1932خالل االحتالل
السوفييتي لها .تسبب في المجاعة المجرم ستالين بسبب خطة اقتصادية حمقاء وضعها ،وأيضا بسبب لجوئه
إلى خطة متعمدة لإلرهاب واالستراتيجية التي صممها شقيق زوجته اليهودي لزار كاغانوفيتش Lazar
.Kaganovich
تقدر دائرة المعارف البريطانية بأن ما يقارب ال 8ماليين شخص  ،منهم  5ماليين أوكراني  ،تم تجويعهم
حتى الموت بسبب مجاعة ستالين-كاغانوفيتش .بعض التقديرات األخرى وصلت إلى  10مليون حالة وفاة
بسبب المجاعة .تهدف اإلبادة الجماعية إلى القضاء على المقاومة المعادية للشيوعية باإلضافة إلى تجويع
الفالحين المناهضين الحمر في بيالروس وكازاخستان وروسيا.

على الرغم من نفي االتحاد السوفييتي للمجاعة وتعتيم األخبار في معظم الصحف األمريكية  /الصهيونية
العالمية  ،إال أن حقيقة  Holodomorكانت معروفة بالفعل للغرب .على عكس المجاعة اإلرهابية التي قام
بها لينين في عام  ، 1921لن يتم السماح في الوقت الحالي بوصول مساعدات خارجية إلى الضحايا في
ا وكرانيا والدول األخرى المنكوبة .ماليين البشر يقضون نحبهم بالموت البطيء ويلجأ الكثير إلى أكل لحوم
البشر بسبب الجوع القاتل .بهذه المجاعة  ،يدمر ستالين وأتباعه أي مقاومة متبقية للثورة الحمراء.

اليهودي الزار كاغانوفيتش "جزار أوكرانيا" قام أيضا ً بتدمير كنيسة يسوع المنقذ التاريخية في روسيا.

يوليو و نوفمبر 1932
حزب هتلر الوطني يحقق انتصارات متتالية في االنتخابات ويصبح الحزب األكبر في
الرايخستاغ
تُجرى االنتخابات األلمانية في عام  1932تحت ظروف عنيفة .اشتباك بين رجال مدعوون بـ"القمصان
البنية" في الشوارع مع القوات شبه العسكرية الحمراء .حقق حزب هتلر في نفس الوقت مكاسب كبيرة ،
حيث فاز بـ  230مقعدًا في الرايخستاغ .وهو اآلن أكبر كتلة سياسية في البالد  ،لكنه ما يزال ال يشكل
األغلبية في البرلمان الذي يمتلك  608أعضاء .أدى الجمود السياسي في ألمانيا إلى انتخابات أخرى في
نوفمبر وكانت نتائجها كالتالي في عدد المقاعد في الرايخستاغ:
حزب  - 196 : NSDAPالحزب الديمقراطي االجتماعي - 121 :الشيوعيون - 100 :حزب الوسط- 70 :
و  9أحزاب صغيرة تقتسم  100مقعد.
الشارع السياسي في ألمانيا يمر في الوقت الحالي بالشلل واالنقسام .في وقت قامت فيه سياسات "التقشف"
الحادة التي قام بها المستشار هاينريش بروانج  Heinrich Brüningبتقلص االقتصاد بنسبة  ، ٪25لكنها
لم تمنع العجز في الموازنة األلمانية من النمو .البطالة تتصدر  ٪30مع قيام األلمان اليائسين باالنتحار
بأعداد هائلة هربا ً من الفقر.
باإلضافة إلى برلمان الرايخستاغ والمستشار  ،فإن ألمانيا لديها أيضا ً رئيس الذي يتمتع بدوره بسلطات
فريدة .كان الرئيس بول فون هيندنبورغ  Paul von Hindenburgفي الحرب العالمية األولى برتبة
المارشال  ،وهو بطل قومي أيضا ً ولم ينضم إلى أي حزب سياسي حيث أنه مستقل عن اآلخرين .بنا ًء على

امتالكهم أكثر المقاعد في الرايخستاغ بعدد  196مقعدا ً ،وبغية إنهاء الجمود  ،طلب رئيس حزب NSDAP
أدولف هتلر من هيندنبورغ تعيينه كمستشار للبالد لكن األخير رفض طلب هتلر.

موكب عام  :1932في وقت ساء فيه اقتصاد ألمانيا ،أصبح الحزب الوطني أكبر حزب سياسي في البالد.
وأصبح هتلر اآلن يمتلك منصة ليتحدث إلى الشعب.

1932
برنارد باروخ "يشتري" ونستون تشرشل
مقالة من  Gefenللنشر (إسرائيل)  /مايو :2012 ، 8 ،
"اليهودي الذي أنقذ مهنة ونستون تشرشل السياسية"

ً
مموال ثريًا  ،خدم
"أحد األمريكيين المفضلين لدى وينستون تشرشل كان برنارد باروخ .باإلضافة إلى كونه
باروخ لفترة طويلة كمستشار موثوق به ومث ّقف للرئيس روزفلت .ومن صفات باروخ األخرى القدرة على
إدراك أن وينستون كان رجل دولة عظيم ولكنه مستثمر غير كفؤ على اإلطالق.
في رحلة إلى أمريكا في عام  ، 1932قام تشرشل بزيارة إلى باروخ في مكتبه وقرر القيام ببعض أعمال
التجارة من تلقاء نفسه .في نهاية المطاف  ،خسر تشرشل الكثير من المال على تجارته  ،وقال إنه أخبر
باروخ أنه رجل مدمر مالياً وأن عليه أن يترك السياسة ليعمل ويسدد الديون التي حصل عليها.
أخبر باروخ تشرشل بلطف بأنه لم يخسر أي شيء منذ أن ترك تعليماته لموظفيه لمشاهدة معامالت تشرشل
أثناء عمله في التداول .في كل مرة يبيع فيها تشرشل  ،كان موظفو باروخ يشترون األوراق المالية نفسها ،
وفي كل مرة يشتريها تشرشل  ،كان موظفو باروخ يبيعون .بحلول نهاية اليوم  ،كان تشرتشل في المكان
قادرا على البقاء في السياسة ")13( .
نفسه الذي بدأ فيه .وهكذا كان ونستون تشرشل ً
من الواضح أن مقال جيفن هو عبارة عن تجميل لما حدث في الواقع .يبدو األمر كما لو أن باروخ قام فقط
بحماية أموال تشرشل وساعده في تحقيق بعض العوائد في االستثمار .ولكن ما فعله باروخ حقا ً بالسكير

الكحولي هو إنقاذه بالدفع من جيبه الخاص ( )14لغرض "إنقاذ حياته السياسية" من أجل استخدامه في وقت
الحق .والمجرم الطموح مثل تشرشل ذو قيمة بشرية كبيرة لكي يضيع من يد داهية مثل باروخ.

 -1برنارد باروخ :مغامرات أسطورة وول ستريت -2 .باروخ مع دميته تشرشل -3 .باروخ مع دميته
األخرى روزفلت.

1866 – 1933
وباء القتل و اإلرهاب األحمر
لفهم وتقدير المخاوف الطبيعية من الثوريين الشيوعيين الحمر التي أثرت على العديد من األلمان واألوروبيين
قبل الحرب العالمية الثانية  ،فإنه من المهم مراجعة السجل المروع لعمليات القتل البارزة وأعمال اإلرهاب
ضا أن نفهم أن المتطرفين المتعصبين من
التي وقعت في أوروبا وأمريكا خالل العقود السابقة .ومن المهم أي ً
الفوضويين والشيوعيين الحمر ،الذين ينفذون هذه الهجمات الجريئة  ،ليسوا سوى أدوات عمياء للعولميون
يمولون منظماتهم ويسيطرون عليها.
وللنظام العالمي الجديد الذين ّ
 :1866محاولة اغتيال فاشلة تمت على المستشار األلماني بسمارك.
 :1874محاولة اغتيال ثانية غير ناجحة على بسمارك.
( :1878مايو) محاولة االغتيال الفاشلة على القيصر األلماني فيلهلم.
( :1878يونيو) تم إجراء محاولة اغتيال ثانية غير ناجحة للقيصر فيلهيلم.
 :1881اغتيال القيصر الروسي بعد فشل أربع محاوالت سابقة.
 :1893اغتيال رئيس بلدية موسكو.
 :1884الحمر يقتلون  8من رجال الشرطة في شيكاغو.
 :1894اغتيال رئيس وزراء فرنسا.
 :1897اغتيال رئيس وزراء اسبانيا.
 :1900اغتيال ملك إيطاليا.
 :1901اغتيال الرئيس األمريكي وليام ماكينلي.
 :1905محاولة االغتيال الفاشلة التي ارتكبت على ملك وملكة اسبانيا .
 :1905اغتيل دوق روسيا الكبير.

 :1908اغتيال الملك وولي عهد البرتغال.
 :1911اغتيال رئيس وزراء روسيا.
 :1918مقتل القيصر الروسي وعائلته بأكملها.
 :1919الحمر يفجرون قنبلة في وول ستريت في نيويورك والنتيجة  38قتيالً.
 :1919قصف منزل المدعي العام األمريكي الخاص أ .ميتشل بالمر.
 :1922محاولة اغتيال فاشلة على رئيس فرنسا.
 :1932حزمة قنبلة تدمر منزل القاضي األمريكي ويبستر ثاير  ،مما أدى إلى إصابة زوجته.
 :1933اغتيال عمدة شيكاغو.
 : 1933-1918يتم قتل وتعذيب وسجن عشرات الماليين من األبرياء في االتحاد السوفييتي على يد لينين
وتروتسكي وستالين وآخرون .هذا ما يحدث عندما يستولي الثوار الحمر على الحكومة!

قتل – قتل – قتل! الحمر يريدون قتل الجميع

الفصل الرابع
1933 - 1939
وصول هتلر للحكم والمكائد لإلطاحة به

 8نوفمبر 1923
الرئيس هيندنبورغ يعين هتلر مستشارا ً أللمانيا  /الحمر ينادون باإلضراب العام
بعد انتخابين برلمانيين في عام  ، 1933تظل ألمانيا غير قابلة للحكم حيث تواصل األحزاب االشتراكية
والشيوعية معارضة حزب  .NSDAPيخشى الرئيس هيندنبورغ من أن يستغل الحمر الفوضى للقيام بثورة
أخرى في ألمانيا .يُعد حزب  NSDAPالتابع لهتلر الحزب الوحيد الذي يمكنه منع ذلك.
ولحماية ألمانيا من الشيوعية  ،فإن هيندنبورغ يلين ويسمح لهتلر بأن يصبح المستشار الجديد للبالد .ستكون
صالحيات هتلر محدودة  ،لكن  NSDAPيملك اآلن اليد العليا في الدولة التي ما زالت تملك حكومة غير
مستقرة.
يتحرك قادة النقابات الشيوعية بسرعة لزعزعة استقرار هتلر  ،داعين إلى إضرابات هائلة .في هذه األثناء
في الواليات المتحدة  ،تطلق صحيفة نيويورك تايمز الصهيونية التابعة لسولزبيرج حملة ضد هتلر على
صفحتها األولى في  31يناير من عام  .1933وسرعان ما تبعتها قنوات صهيونية أخرى مثل  NBCو
.CBS

 -1يُظهر المستشار هتلر احترامه للمارشال هيندنبورغ  - 2ملصق دعائي شيوعي يهدد العنف ضد نظام
هتلر وهيندنبورغ.

 27فبراير 1933
اإلرهابيون الحمر يحرقون الرايخستاغ  /هتلر يتسلم صالحيات الطوارئ
ب عد أربعة أسابيع من تعيين هتلر كمستشار  ،قام الحمر الغاضبون بإشعال النار في الرايخستاغ (البرلمان).
الشرطة المحلية تقبض على شيوعي هولندي يدعى مارينوس فاندر لوب Marinus Vander Lubbe
في المبنى الذي كان قد وصل لتوه إلى ألمانيا منذ بضعة أسابيع .كان من المفترض أن يكون الحريق بداية
للحرب األهلية والتي تهدف إلى إسقاط دولة فايمار المنهارة قبل أن يتمكن هتلر و  NSDAPمن إثبات
وجودهما.

هيندنبورغ وهتلر قررا التصرف بسرعة .تم إصدار المراسيم الطارئة و القبض على القادة الشيوعيين .الثورة
الحمراء تخفق في هدفها وتخلق نتائج عكسية لما كان مخطط له .فبدالً من إغراق ألمانيا في حرب أهلية  ،قام
حريق الرايخستاغ بخلق سلسلة من األحداث التي تؤدي إلى "القانون التمكيني" The Enabling Act
ونقل السلطة لهتلر NSDAP .يصبح الحزب الوحيد في ألمانيا حيث يتم اإلنهاء على جمهورية فايمار من
قبل الرايخ الثالث  ،بقيادة "الفوهرر" (الزعيم).
يروج بعض المؤرخين المعاصرين للنظرية القائلة بأن هتلر قام بإشعال النار بنفسه  ،ثم ألقى باللوم على
الحمر .ال يوجد دليل على اإلطالق لدعم هذه النظرية .إنه إدعاء ال أساس له يتجاهل التاريخ العنيف وتكتيكات
عدم االستقرار وإشاعة الفوضى التي يشتهر بها الشيوعيون الحمر.

حريق الرايخستاغ قام بنتائج عكسية .الصورة :مارينوس فاندر لوب

مارس 1933
روزفلت يصبح الرئيس األمريكي الجديد ويخدم النظام العالمي الجديد
هزم حاكم نيويورك ودمية العولميين فرانكلين ديالنو روزفلت ( )FDRالرئيس هوفر في االنتخابات الرئاسية
األمريكية عام  .1932عند توليه منصبه في عام  ، 1933يتحرك فرانكلين روزفلت (ابن عم تيدي روزفلت)
بسرعة ليعيد تشكيل أميركا لتصبح دولة رفاهية .مخططاته الغالية  ،المعروفة باسم "الصفقة الجديدة" تتبلور
في "أول  100يوم".
يستخدم فرانكلين روزفلت األزمة االقتصادية  ،التي تم إنشاؤها من قبل أسياده المصرفيين  ،كذريعة لهذا
التوسع في سلطة الحكومة  ،متجاهالً حقيقة أن التالعب المتعمد جرى عن طريق المصرف االحتياطي
الفيدرالي للعملة والمخزونات  ،وليس عن طريق السوق الحرة.
الصفقة الجديدة ستفشل فشالً ذريعاً .اإلنفاق المتهور  ،والضرائب المرتفعة  ،والعجز المتضخم لن يؤدي إال
إلى إطالة فترة الكساد ويؤدي أيضا ً إلى مخططات أكثر تكلفة  ،وهو ما يريده المصرفيون الفيدراليون .ترجع
الكارثة االقتصادية القائمة على الديون والتي تتوجه إليها الواليات المتحدة اليوم إلى التحول الجذري الذي قام
به روزفلت لحزبه وللواليات المتحدة.

 -1يتخطى الزائف المبتذل روزفلت ابن عمه تيدي في الشر -2 .روزفلت مع مؤيده و"مستشاره" غير
الرسمي الملياردير برنارد باروخ .في ذلك الوقت  ،كان باروخ أقوى ممولي نيويورك اليهود.

مارس 1933
هتلر يصبح "الفوهرر" ويتحدى النظام العالمي الجديد
مثل روزفلت  ،جاء هتلر إلى سلطة رسمية حقيقية في مارس عام  .1933مثل روزفلت  ،يرث هتلر كارثة
اقتصادية .مثل روزفلت  ،يتميز "أول  100يوم" لهتلر في منصبه بسلسلة من النشاط والحركة .لكن أوجه
الشبه بينهما تنتهي هناك.
في حين أن روزفلت ينفذ جميع خطط السياسة االقتصادية والخارجية للعولميين  ،فإن هتلر يتحدى النظام
العالمي الجديد بكل قوة وينفذ السياسات التالية:
* يسحب ألمانيا من عصبة األمم التابعة للعولميون.
* يحل الحزب الشيوعي ويعتقل قادته.
* يستبدل النقابات الوطنية الماركسية بنقابة الشركات.
* ينفذ برنامج "القوة عن طريق السعادة" وهو عبارة عن عطلة فاخرة بأسعار معقولة.
* تأسيس  NSDAPكحزب سياسي وحيد في ألمانيا.
* يتوقف عن دفع الديون الظالمة والتعويضات من معاهدة فرساي و خطة داويس.
* يعيد سيطرة الحكومة على البنك الوطني ويصدر أمواالً نقدية وعملة بال ديون (خالية من الربا).
* يمنع اليهود من تملك اإلذاعة والصحف.
* يخفض الضرائب ويوفر الحوافز لألمهات للبقاء في المنزل وتربية أطفالهن.
* يخفف القوانين الصارمة التي فرضتها جمهورية فايمر بشأن امتالك السالح.
* إعادة بناء البنية التحتية األلمانية ويبدأ نظام الطريق السريع (.)Autobahn
لقد خسر العولميون والماركسيون السيطرة على ألمانيا!

يصبح هتلر أسطورة حية بينما تبدأ سياساته في إعادة ألمانيا إلى النهوض مجدداً .في هذه األثناء  ،يتم
إطالق حملة دعاية خفية ضده في الغرب.

مارس 1933
اليهودية العالمية تعلن الحرب ضد ألمانيا!
القادة اليهود يصدرون رسميا ً "إعالن الحرب" ضد ألمانيا! في  23مارس  ، 1933قام  20,000يهودي
باالحتجاج في قاعة مدينة نيويورك .يتم توجيه التجمعات والمقاطعات ضد البضائع األلمانية .الصفحة األولى
من  24مارس  ،لندن ديلي اكسبرس تحمل عنوان" :اليهودية تعلن الحرب على ألمانيا".
نقالً عن زعماء يهود الذين يدعون إلى "الحرب المقدسة" ضد الشعب األلماني:

"سوف يتخلى تاجر الجملة اليهودي عن منزله  ،والمصرفي عن بورصته  ،والتاجر عن تجارته  ،والمتسول
عن كوخه المتواضع  ،من أجل االنضمام إلى الحرب المقدسة ضد شعب هتلر ... .تواجه ألمانيا اآلن مقاطعة
دولية لتجارتها واقتصادها وصناعتها ")1( .
في  27مارس  ،1933تجمع  40,000يهودي وغيرهم من الحمر في حديقة ماديسون سكوير لالحتجاج على
المستشار الجديد .تُظهر الصفحة األولى في صحيفة نيويورك ديلي نيوز عنوان 40,000" :صرخة تتجمع
هنا ضد هتلر".
تقوم القيادة اليهودية في جميع أنحاء العالم بإطالق حمالت دعائية واسعة لما سيتحول الحقا ً إلى الحرب
العالمية الثانية .يرد هتلر على اتهامات "الجرائم" الكاذبة التي وجهت ضد ألمانيا الجديدة  ،وقال في 28
مارس:

"يتم إطالق األكاذيب واالفتراءات البغيضة ضد ألمانيا .قصص الرعب عن جثث يهودية مقطعة  ،فقأ العينين
ونزع األيدي من الجثث يتم تداولها في العالم للمرة الثانية لغرض التشهير بالشعب األلماني  ،تماما كما نجحوا
في القيام به من قبل في عام )2(" .1914

 / 1933 -1ديلي اكسبرس (لندن)" :اليهودية تعلن الحرب على ألمانيا".
 / 1933 -2نيويورك ديلي 40,000 :صرخة تتجمع هنا ضد هتلر.

اليهودية الدولية تعلن على المأل بدء حرب فرض عقوبات على ألمانيا!

يونيو 1933
المصرف المركزي األمريكي الصهيوني العولمي "االحتياطي الفيدرالي" يستحوذ على
واشنطن بوست
واشنطن بوست هي واحدة من العديد من الشركات التي ستفلس خالل فترة الكساد الكبير .مالك الصحيفة نيد
ماكلين  Ned McLeanيعرض صحيفته في المزاد العلني بعد اإلفالس .المشتري هو رئيس مجلس
االحتياطي الفيدرالي الصهيوني يوجين ماير  .Eugene Meyerبعد تنحيه للتو من رئاسة مجلس االحتياطي
الفيدرالي ،يغير ماير على الفور سياسة تحرير الصحيفة لتصبح صحيفة دعائية مؤيدة لروزفلت ومعادية
أللمانيا  ،وتخفف أيضا ً من نبرتها في الحديث عن ستالين .في عام  1940سيطرد ماير رئيس تحرير
الصحيفة لرفضه تأييد التدخل األمريكي في الحرب العالمية الثانية)3( .

ستخسر الصحيفة األموال لمدة  20سنة قادمة لكن ماير ال يهتم بذلك حيث أنه ابتاعها للتأثير في الرأي العام
وليس لغرض الربح .سيتم بعد ذلك تسليم الصحيفة إلى ابنة ماير كاثرين ماير-جراهام.
مع وجود توتر بين اليهودية الدولية وألمانيا  ،من الضروري أن ندرك بأن المصادر اإلعالمية األربعة
األقوى في أمريكا أصبحت اآلن تحت ملكية اليهود.

صحيفة  : CBSبالي .
صحيفة  : NBCسارنوف.
نيويورك تايمز :أوكس سالزبرغر.
واشنطن بوست :ماير.
مهم جدا ً! عندما اشترى رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي يوجين ماير (يمين) صحيفة الواشنطن بوست ،
أتم بذلك سيطرة الصهاينة العولميين على أكبر منصات اإلعالم في الواليات المتحدة (باإلضافة إلى
هوليوود) .وبالتالي  ،القدرة على تشويه الحقائق حول هتلر وألمانيا.

التاريخ المحرم  :مقولة للتاريخ
الكونت بوتوكي مغادرا ً البيت األبيض

"فوق كل شيء  ،اإلعالم هنا (في الواليات المتحدة) هو بالكامل في أيدي
يهودية .عندما تضع جهل الناس في االعتبار  ،فإن دعايتهم وإعالمهم فعال جد ًا
حيث أن العامة ليست لديهم معرفة باألوضاع الحقيقية في أوروبا .لقد تم إعطاء
الرئيس روزفلت القوة لخلق موارد وتجهيزات ضخمة في مجال التسلح من أجل
حرب مستقبلية يتوجه اليهود إليها عمد ًا"(1934) (4) .
السفير البولندي في أمريكا الكونت يرزي بوتوكي.

منذ عام  ، 1933يتم إعداد الشعب األمريكي بمهارة لمواجهة عالمية ضد اليابان وألمانيا .المشهد الختامي
للفيلم األمريكي  Footlight Paradeبطولة جيمس كاغني  -أظهرت بنادق أمريكية في شانغهاي الصين
 ،تتجمع في صورة عمالقة لروزفلت على علم الواليات المتحدة.

أغسطس 1933
اتفاقية هافارا :الصهاينة و ألمانيا يتوصلون التفاق يتم بموجبه ترحيل اليهود إلى فلسطين
اتفاق هافارا ( Haavara Agreementالذي يُترجم إلى "اتفاق النقل") هو اتفاق بين حكومة هتلر وبين
اليهود األلمان الصهاينة والقادة اليهود في فلسطين .تم االنتهاء من االتفاق بعد ثالثة أشهر من المحادثات بين
االتحاد الصهيوني األلماني والسلطات األلمانية .سيسمح االتفاق في نهاية األمر إلى الهجرة الطوعية لـ
 60,000يهودي ألماني إلى فلسطين بين  1933و .1939
تسمح االتفاقية اليهود بنقل ممتلكاتهم وأصولهم عند وصولهم إلى فلسطين الخاضعة للحكم البريطاني .بالنسبة
لليهود في ألمانيا  ،تم إتاحة الفرصة لهم بمغادرة ألمانيا والتحول إلى "إسرائيليين" (رغم أن الدولة الفعلية
إلسرائيل غير موجودة بعد) .وبالنسبة للصهاينة بشكل عام  ،سيزيد المهاجرون الجدد السكان اليهود في
فلسطين بينما يجلبون معهم أيضا ً األيدي العاملة المحترفة .أما بالنسبة لأللمان  ،فإن اتفاق هافارا سينهي
المقاطعة المعادية أللمانيا والهستيريا ضد األلمان الحاصلة في أوائل عام  .1933إنها صفقة مربحة للجانبين
تتناقض تما ًما مع السرد التاريخي التقليدي لليهود في ألمانيا بأنهم يتعرضون لالضطهاد على يد هتلر .بعد
اتفاق النقل  ،فإن الكثير من الدعاية السلبية ضد ألمانيا ستختفي لبضع سنوات.

 -1اتفاقية هافارا  -2قامت صحيفة ألمانية بصنع قطعة نقدية لالحتفال بالصفقة ،صليب معقوف من جهة
ونجم داوود من جهة أخرى! " .3اتفاقية النقل" للمؤلف اليهودي إدوين بالك.

نوفمبر 1933
روزفلت يعترف باالتحاد السوفييتي رسميا ً

العتراف بالنظام
الشيوعية الدولية
الواليات المتحدة.
يتجاهل روزفلت هذه الحقائق ويسعد أسياده العولميين عن طريق عكس هذه السياسة .حيث أن تطبيع
العالقات يشكل منفعة عظيمة لالتحاد السوفيتي  ،وسيساعد السوفيت  ،والشيوعية الدولية  ،على النمو بشكل
أقوى.
مع استمرار تعرض ألمانيا للذنب بسبب جرائم وهمية ؛ يتم تجاهل الجرائم الحقيقية لستالين و كاجانوفيتش
من قبل وسائل اإلعالم.

سيرمز الكاريكاتير في عام  1930إلى التشابهات األيديولوجية بين روزفلت و ستالين .سيقيم االثنان عالقة
وثيقة خالل سنوات الحرب القادمة.

 30يونيو 1934
"ليلة السكاكين الطويلة"  /إخماد ثورة قام بها اليساريون
بعد مرور أكثر من عام على حكم هتلر  ،يهدد الماركسي الشاذ إرنست روهيم  Ernst Roehmبالثورة
الثانية "إلعادة توزيع الثروة" .ويدير روهيم المنظمة شبه العسكرية الهائلة المعروفة باسم ( SAالقمصان
البنية) ،والتي يتمتع أعضاؤها بسمعة عنف في الشوارع .ال يثق القادة العسكريون األلمان بروهيم ويخشون
من طموحه في ضم العساكر إلى فيلقه تحت قيادته الخاصة.
في مواجهة محاولة انقالب وشيكة من هؤالء الحلفاء السابقين  ،تقوم حكومة هتلر بعملية "الطائر الطنان"
 Operation Hummingbirdالتي تهدف إلى تطهير فصيل روهيم اليساري الخارج عن السيطرة .يتم
تنفيذ حكم اإلعدام في العديد من المتآمرين االنقالبيين ويتم القبض على المئات .تندرج اآلن  SAتحت قيادة
وسيطرة هتلر في الوقت الذي تتحدث فيه صحف يهودية غربية عما تشير إليه ب"ليلة السكاكين الطويلة".

كان لإلنقالبي روهيم وجنوده أجندتهم الخاصة أللمانيا

 12مايو 1935
أخبار سيئة أللمانيا بموت المارشال البولندي بيلسودسكي المفاجئ
كان الزعيم البولندي المارشال جوزيف بيلسودسكي  Jozef Pilsudskiعلى عالقة جيدة مع هتلر .كان
بيلسودسكي قد هنأ هتلر بالفعل على فوزه في انتخابات عام  ، 1933وتم توقيع معاهدة عدم االعتداء األلمانية
البولندية بعدها بعشرة أشهر فقط .ليس من المستغرب أن الحزب الشيوعي البولندي شجب بيلسودسكي
باعتباره "فاشيًا ورأسماليًا".
ووفقا ً لميثاق عدم االعتداء  ،يتعهد كال البلدين بحل مشاكلهما من خالل المفاوضات وليس النزاع المسلح .قبل
وفاته بفترة وجيزة  ،أكد بيلسودسكي مجددًا أنه يجب على بولندا الحفاظ على عالقات محايدة مع ألمانيا.
في نهاية المطاف سيخلف المارشال الشهير من قبل المغرور المثير للحرب المارشال إدوارد ريدز -سميغلي
 . Edward Rydz-Smiglyسوف يثبت موت بيلسودسكي  ،وصعود سميغلي  ،أنه سيكون بمثابة انتكاسة
عظيمة أللمانيا  ،وهي حقائق سيؤكدها هتلر خالل األسابيع األخيرة من الحرب العالمية الثانية.

 -1يحضر هتلر خدمة برلين التذكارية التي أقيمت على شرف بيلسودسكي  ،الذي كان يحترمه كثيراً-2 .
بيلسودسكي ووزير خارجيته بيك (يسار) يحققان السالم مع وزير اإلعالم األلماني جوزيف جوبلز ،
والسفير األلماني في بولندا  ،فون مولتك.

خطة كاليرجي العرقية ألوروبا  ،ولتشكيل حكومة عالمية واحدة
ريتشارد كودينهوفي كاليرجي  Richard Coudenhove Kalergiنجل دبلوماسي نمساوي يدعى
هاينريش فون كودينهوفي كاليرجي  Heinrich von Coudenhove-Kalergiوامرأة يابانية اسمها
ميتسو أوياما  . Mitsu Aoyamaكانت حركته مدعومة ماليا ً من قبل المليارديرات الصهاينة الكبار مثل
رو تشيلد  ،وباروخ  ،وواربيرج .مع مثل هؤالء الداعمين ذوي القوة العالية واالتصاالت الوثيقة مع
األرستقراطيين والسياسيين األوروبيين  ،تمكن كاليرجي من اجتذاب رؤساء دول مهمين لمشروعه من أجل
الدمج األوروبي.
قلة قليلة من الناس تدرك بأن كاليرجي  ،وهو أحد "اآلباء المؤسسين" الرئيسيين لعملية الدمج األوروبي
واالتحاد األوروبي  ،صمم أيضا اإلبادة الجماعية الخفية للشعوب البيضاء والعرق األبيض في أوروبا .منذ
عام  ، 1922أسس كاليرجي حركة "عموم أوروبا" في النمسا  ،والتي تهدف إلى إنشاء اتحاد من الدول بقيادة
الواليات المتحدة .سيكون الدمج األوروبي الخطوة األولى في إنشاء حكومة عالمية مستقبلية.

من أجل تحقيق هدفه لـ"أوروبا جديدة" مختلطة األعراق ،كان على األنظمة الوطنية و الفاشية السقوط،
وهذا هو السبب الحقيقي للحرب العالمية الثانية.
من اليسار :موسوليني  ،هتلر  ،فرانكو.
في كتابه " ، "Praktischer Idealismusيعلن كاليرجي بجرأة أن مواطني المستقبل للـ"واليات المتحدة
األوروبية" لن يكونوا من البيض بعد اآلن .في كلماته:

"سيكون أوروبي المستقبل مختل ًطا .ستختفي األجناس والطبقات التي نراها اليوم بشكل تدريجي .الخليط
اآلسيوي واألوروبي والزنجي سيكون مواطن أوروبا المستقبلي وسيكون في مظهره كالمصريين القدماء ،
سيكون التنوع الجديد بين األفراد بد ًال من تنوع الشعوب")5( .
وبالطبع  ،لن يتم استبدال سادته اليهود في هذا التحول الديموغرافي للقارة ،حيث يواصل العبد المأجور
كتابته:

"بد ًال من تدمير اليهودية األوروبية  ،سوف تقوم أوروبا ضد إرادتها بتثقيف هذا الشعب (الشعب اليهودي)
ودفعهم إلى وضعهم المستقبلي كأمة رائدة من خالل هذه التحول (الديموغرافي) االصطناعي .ليس من
المستغرب أن (اليهود) الذين فروا من السجون ،أصبحوا بمنزلة نبالء أوروبا  ،وبالتالي  ،فإن الرعاية
الرحيمة التي قدمتها أوروبا خلقت ساللة جديدة من األرستقراطيين  ،وهذا ما حدث عندما تحطمت
األرستقراطية اإلقطاعية األوروبية بسبب تحرر اليهود ")6( .
في عالم كاليرجي  ،يجب أن يختلط البيض في دولهم الخاصة بينما يصبح اليهودي هو "النبيل الراقي" .أليس
هذا بالضبط ما نشهده اليوم؟
خطة كاليرجي هي خطة النظام العالمي الجديد  ،وهي ليست فقط ألوروبا .إن اإلبادة الجماعية للبيض هي
حقيقة تجري اليوم تماما ً كما تصورها كاليرجي وأسياده .هذا هو السبب الحقيقي وراء فرض الحرب العالمية
الثانية على هتلر وموسوليني ؛ وهو أيضا ً السبب الحقيقي وراء إغراق أنجيال ميركل "الشمطاء" ألمانيا
وأوروبا "بالمهاجرين" .وإلخالصها العبودي إلى خطة روثتشيلد لالتحاد األوروبي  ،حصلت المستشارة
القبيحة على جائزة شارلمان ( )Charlemagneالمرموقة في عام  --- 2008التي أشار إليها البعض على
ق لها في عام .1950
أنها "جائزة كاليرجي" ألن كاليرجي كان أول متل ٍ
وباالضافة الى كاليرجي وميركل  ،فإن من بين المتلقين البارزين لهذا الشرف "الخالي من الشرف":
ونستون تشرشل ( ، )1956وجورج مارشال ( ، )1959وهنري كيسنجر ( ، )1987والملكة بياتريكس من
هولندا ( ، )1996وتوني بلير ( ، )1999بيل كلينتون ( ، )2000جان كلود يونكر ( ، )2006دونالد تاسك
( )2010والبابا فرانسيس ( .)2016وكأنه سجل من أسماء المطلوبين للعدالة والمجرمين.

 -1ميركل و جائزة شارلمان (جائزة كاليرجي) في عام  - 2 .2008ما يتم تداوله على أنه
"التسامح" بين األجناس هو في الواقع مؤامرة يهودية قبيحة ووحشية الستبدال الشعب األوروبي
األبيض الذي يعاني من قلة معدل المواليد بشعب همجي قادم من أفريقيا و آسيا -3 .ما يقوم به
المهاجرين الهمج في أوروبا.

نوفمبر 1935
ونستون تشرشل يمدح هتلر ،ثم يلقي بكلمة سوداء
بحلول شهر نوفمبر من عام  ، 1935أصبح من الواضح للعالم أن قصص الفظائع المعادية لأللمان ال أساس
لها من الصحة .لقد فشلت جهود المقاطعة اليهودية في تحقيق أهدافها ،وتخلى هتلر عن أي مطالب بخصوص
منطقة ألزاس لورين  Alsace-Lorraineالمتنازع عليها مع فرنسا .أما االنتعاش االقتصادي واالجتماعي
السريع أللمانيا بمثابة الدليل الحي لصدق هتلر وعمله المخلص الدؤوب لشعبه .هناك ملوك ورؤساء ووزراء
وسياسيون ورجال دين وفنانون وشعراء من جميع أنحاء أوروبا يمجدون عالنية بالفوهرر (الفوهرر  :القائد
باأللماني) .حتى أن بعض األمريكيين أصبحوا معجبين به.
لذلك  ،لكي يستطيع المجرمون العولميون فرض الحرب الثانية ضد ألمانيا  ،يجب عليهم إعادة تشغيل حملة
الكراهية تدريجيا ً .ولتحقيق هذه الغاية  ،قام الدمية الصهيونية ونستون تشرشل بتأليف مقالة لمجلة ستراند
 ، Strand Magazineبعنوان "الحقيقة حول هتلر" .ولكي ال يبدو مثل الهذيان من مجنون الحرب الذي هو
معنى لما يريد قوله كما يلي:
تشرشل  ،يجب أن يظهر
ً

"قد يكره المرء نظام هتلر ومع ذلك يعجب بإنجازه الوطني .إذا ُهزمت بالدنا  ،آمل أن نجد بط ً
ال ال يُقهر مثله
الستعادة شجاعتنا وتقودنا إلى مكاننا بين األمم ")7( .
لكن في المقال  ،فإن "تشرشل" بيقول كلمته التي أرادها منذ البدء من خالل اإلشارة إلى أن ألمانيا ربما تصبح
تهديدًا للسالم العالمي:

"ال يمكننا أن نقول ما إذا كان هتلر هو الرجل الذي سيطلق عنان حرب جديدة على العالم حيث ستتدمر فيها
الحضارة إلى غير رجعة  ،أو ما إذا كان سيدخل التاريخ كالرجل الذي أعاد الشرف وراحة البال إلى الشعب
الجرماني العظيم وأعادها هادئة ومفيدة وقوية وإلى دائرة األسرة األوروبية.

على هذا الغموض في المستقبل  ،سيطلق التاريخ على هتلر إما لقب وحش أو بطل .هذا هو الذي سيحدد ما
إذا كان سيصنف في فالهاال مع بريكليز  ،مع أوغسطس  ،ومع واشنطن (مع األخيار)  ،أو سيتألم في جحيم
االحتقار البشري مع أتيال وتامرلين (مع األشرار) .يكفي أن نقول أن كال االحتمالين مفتوحان في الوقت
الحاضر)8(" .
سارعت الصحافة األلمانية ووزارة الخارجية إلى التعبير عن استيائها من تصريحات تشرشل المهينة والتي
والمقارنة بين هتلر وقادة الهولوس والزعماء المنغوليين من العصور القديمة .لكن
ال أساس لها من الصحة
ِ
حملة الكراهية المعادية لأللمان التي بدأها تشرتشل بدأت للتو  ،مع صعوده إلى النفوذ السياسي.

مجلة ستراند في نوفمبر  1935بعنوان :تشرشل  :الحقيقة حول هتلر .صفحة  .11-10تدريجيا يعود مجرم
الحرب اإلنجليزي وسفاح سفينة لوزيتانيا الى الواجهة السياسية بعد أن تم إبعاده من السياسة ودفنه بعيدا ً
عنها.

 4فبراير 1936
اغتيال فيلهيلم غوستلوف
أسس فيلهلم غوستلوف  Wilhelm Gustloffالفرع السويسري من  NSDAPفي عام  .1932إحدى
الطلبة اليهود شاب يدعى ديفيد فرانكفورتر  David Frankfurterاستجاب للدعوة العالمية إلى "الحرب
المقدسة" اليهودية ضد الشعب األلماني  ،يقوم بزيارة منزل جوستلوف .تلقت زوجته الضيف القاتل وأدخلته
إلى المكتبة وطلبت منه االنتظار ألن زوجها كان على الهاتف .عندما أتى غوستلوف لمقابلة ضيفه الغير
المتوقع  ،يجذب فرانكفورتر مسدسه ويطلق النار عليه  5مرات في حين قامت الزوجة بالصراخ والبكاء
بشكل هستيري.
األلمان والسويسريون األلمان غاضبون من جريمة القتل الشنعاء .حضر هتلر جنازة جوستلوف  ،ثم سمى
سفينة فاخرة تُعرف باسم أرملته على شرف غوستلوف .تم الحكم على فرانكفورتر بالسجن لمدة  18عاما ً ،
لكنه سيتم العفو عنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  ،قبل أن ينتقل إلى إسرائيل .في عام  ، 1945في وقت
كان ليكون يوم ميالد غوستلوف الخمسين  ،فإن السفينة التي تحمل اسمه ستدخل التاريخ كأكبر كارثة بحرية
على اإلطالق.

قُتل فيلهلم غوستلوف (يسار) على يد ديفيد فرانكفورتر بينما كانت زوجته تراقب في رعب .بعد الحرب  ،تم
السماح للقاتل فرانكفورتر (في الوسط واليمين) ليقضي بقية حياته في إسرائيل.

1936 – 1933
معجزة التعافي االقتصادي األلماني
مرت  3سنوات منذ أن بدأ هتلر برنامجه للتعافي االقتصادي .أصبح اآلن التعافي االقتصادي األلماني المذهل
األفضل في التاريخ ( .)9في حين أن الدول األخرى ال تزال غارقةً في فترة الكساد الكبير  ،فإن االقتصاد
األلماني الذي كان في يوم من األيام قد مات ،قد ازدهر وأصبح في عنان السماء.
نسبة البطالة التي كانت أكثر من  ٪30منذ بضع سنوات  ،هي اآلن أقل من  .٪5إنتاجية الفرد ارتفعت،
وكذلك األجور .من خالل تحرير ألمانيا من الضرائب الثقيلة التي فرضتها جمهورية فايمار  ،والعبء القاسي
من معاهدة فرساي  ،وتكاليف الفوائد الدائمة (الربا) لعملة البنك المركزي المبنية على الديون في جمهورية
فايمر  ،أطلق هتلر العنان لالقتصاد الخاص للنمو بينما استخدم اإلنفاق العام بحكمة شديدة.
على عكس برامج روزفلت لألشغال العامة  ،فإن أعمال هتلر العامة هي عبارة عن استثمارات مفيدة وناجحة
 ،مثل نظام الطرق السريعة الوطنية الذي بدأ هتلر في بنائه في عام  .)The Autobahn( 1933رسم هتلر
 ،المعجب الكبير بهنري فورد  ،النموذج األصلي لمركبة فولكسفاغن ( Volkswagenترجمة :مركبة
الشعب) واقترح على فيرديناند بورش  Ferdinand Porscheأنه "يجب أن تكون المركبة على شكل حشرة
يونيو" .أراد هتلر من كل أسرة ألمانية أن تكون قادرة على شراء السيارة وأخذ إجازة.
الضرائب المنخفضة  ،والديون الخفيفة  ،والتخطيط الذكي  ،والحكومة المتساهلة  ،والعملة الخالية من الديون
(الربا)  ،والبيئة الودية لالستثمارات و األعمال هي أسرار معجزة هتلر االقتصادية  ،و تزايد شعبيته بشكل
غير مسبوق بين الشعب األلماني الممتن  ،بما في ذلك العديد من الليبراليين الذين كانوا في السابق من
الناخبين الشيوعيين.

 -1فهم هتلر المبادئ األساسية لهندسة السيارات وتشاور مع فرديناند بورش بشأن صناعة فولكس واجن.
 -2النموذج األولي الذي رسمه هتلر بنفسه-3 .هنري فورد يتسلم الصليب الكبير للنسر األلماني من
القنصل العام األلماني في كليفالند.
إلى جانب االنتعاش االقتصادي  ،تشهد ألمانيا المولودة من جديد نهضة ثقافية والعودة األخالقية .حزب
 NSDAPذو العضوية المفتوحة لجميع األلمان ذوي الشخصية السليمة  ،بدأ حملة تنظيف وإزالة المواد
اإلباحية والفجور التي ازدهرت في ظل دولة فايمار .الفن الكالسيكي يعود إلى مسارح البالد  ،في حين أن
"الفن الحديث" قد هبط إلى موضعه الصحيح كموضوع للسخرية .المستقبل يبدو مشرقا أللمانياً .قبل أن ينتشر
النموذج األلماني لالزدهار والتقدم إلى دول أخرى  ،يجب أن يتم تدميره من قبل قوى الظالم في النظام
العالمي الجديد.
بحلول عام  ، 1936أصبح الدعم والتأييد لهتلر في ألمانيا شبه عالمي .حتى الليبراليين الموالين للماركسية
كانوا قد انضموا لمؤيديه بفضل إنجازاته .يتعمد اإلعالم الصهيوني العالمي في إخفاء سعادة الشعب األلماني
عن طريق منع الصور واألفالم التي تظهر سعادة الشعب  ،وأيضا تقوم بإخفاء جميع مظاهر االبتسامة
والسعادة لهتلر حتى ال تلين قلوب الشعوب األخرى.

 -1يفتتح هتلر مشروع الطريق السريع - 2 .حشود سعيدة من الشعب األلماني استقبلت هتلر في كل مكان.
 -3كان األلمان المحبون للعطالت اآلن أسعد الناس في أوروبا.

قبل و بعد
 -1مسرحية "برودواي" في عام  1970والفيلم الهوليوودي "كاباريت"  ،يصوران حياة الليل
"للمتحولين جنسياً" واالنحراف في برلين ما قبل عهد هتلر -2 .قامت مجموعات شباب هتلر
بالترويج للفضيلة واالنضباط والحياة النظيفة.

نظرا ً لبدء الحرب العالمية الثانية  ،فإن رؤية هتلر الكبرى (النماذج المذكورة أعاله) لجعل برلين األعجوبة
المعمارية والثقافية في العالم لن تتحقق أبداً.

فبراير 1936
في مقابلة مع صحيفة ديلي ميرور اللندنية ،هتلر يمد يد الصداقة للعالم
"أناشد بالمنطق في جميع الشؤون الدولية .أريد أن أثبت
أن فكرة العداء األبدي هي فكرة خاطئة .و نحن لسنا أعدا ًء
بالوراثة".
أدولف هتلر

صور ممنوعة ومحرمة من النشر ألدولف هتلر
إن صور هتلر التي تظهرها الصحافة الغربية الصفراء في أيامه  ،وكذلك كتب التاريخ الحديث واألفالم
الوثائقية التلفزيونية  ،حريصة على عدم إظهار هتلر مبتسما ً مع األطفال أو الحيوانات أو النساء أو الحشود
األلمانية .هذا يعمل على إخفاء حقيقة أنه كان لديه قلب كبير و لين وحب كبير لألطفال والحيوانات ؛ لدرجة
أنه كان نباتيًا.

التاريخ المحرم – مقولة للتاريخ

"إنها ليست تلك ألمانيا في العقد الذي تال الحرب الكبرى ضعيفة ومهانة وراكعة ولديها شعور من الخوف
والعجز .بل هي اآلن مليئة باألمل والثقة  ،وشعور متجدد بالعزيمة على اتخاذ قرار مصيرهم بأنفسهم دون
تدخل من أي نفوذ خارج حدودها .لقد أنجز رجل واحد هذه المعجزة .هو رجل ولد من الرجال .شخصية
مغناطيسية وديناميكية ذات هدف واحد  ،إرادة صلبة وقلب خارق.
بالنسبة لشعبيته  ،ال يمكن أن يكون هناك شك في ذلك .الشيوخ يثقون به والشباب يمجدونه .إنه ليس اإلعجاب
الممنوح لزعيم شعبي فقط ؛ بل تمجيد بطل قومي أنقذ بالده من اليأس والتدهور التام  ...لم أقابل أبد ًا شعبًا
أكثر سعادة من األلمان".
رئيس الوزراء البريطاني األسبق ديفيد لويد جورج ()10
17-9-1936

مايو 1936
نيويورك تايمز تتهم ألمانيا بالهولوكوست قبل حتى أن يتم إرسال اليهود للمخيمات بخمس
سنوات!
أوروبا في حالة سالم واليهود الذين بقوا في ألمانيا يزدهرون في االقتصاد النشيط
حيث أن  ٪ 75منهم من الطبقة المتوسطة أو أعلى .حتى األسطورة المصرفية
ماكس واربورغ  ،على الرغم من تجريده من هيمنته على المصرف المركزي
األلماني  ،اختار البقاء في ألمانيا حتى عام .1938
أطلق في هذا الوقت مجموعة من "المسيحيين" ،الذين هم واجهة الصهاينة في
شيكاغو ونيويورك ،مزاعم سخيفة "بمحرقة أوروبية" .يشكل هذا االدعاء أساس
قضية إقامة دولة يهودية في فلسطين التي غزاها البريطانيون كجزء من صفقة
الحرب العالمية األولى لرد الجميل لهم بعد قيامهم بجر الواليات المتحدة إلى
الحرب بجانب اإلنجليز .ال يكتفي الصهاينة اآلن فقط بالهجرة الجماعية إلى فلسطين (التي تقع تحت االنتداب
البريطاني)  ،بل يطالبون البريطانيين اآلن بأن يتصدوا للعرب الذين تم اضطهادهم مسبقا ً وأن يمنحوا اليهود
وطن حقيقي خاص بهم.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا االدعاء الغريب:
"واشنطن  30 ،مايو  -عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني ستانلي بالدوين معبرة عن األمل في أن
مسارا لصالح إقامة دولة يهودية حرة في فلسطين من أجل توفير المالذ للماليين من
تقود بريطانيا العظمى
ً
اليهود المضطهدين في أوروبا الشرقية وألمانيا تم تقديمه للسفير البريطاني السير رونالد ليندسي  ، ،اليوم
من قبل وفد مسيحي يمثل اتحاد فلسطين المؤيد ألميركا  ...وشدد االلتماس على معاناة ال تُطاق لماليين
اليهود في "المحرقة األوروبية" ()11( .)European holocaust
تباً! يبدو كما لو أن بعض الصهاينة المتحمسين خرجوا من النص وسمحوا لقصة "الهولوكوست" المزيفة
بالخروج من الحقيبة مبكرا ً بخمس سنوات!

يوليو 1936
مجموعة يهودية سرية تدعى  The Focusتقوم بالضغط لعودة تشرشل إلى الواجهة
السياسية
الهدف الوحيد من مجموعة الضغط غير الرسمية في لندن المعروفة باسم  The Focusهو التحريض على
الحرب ضد ألمانيا و هتلر .ويأتي الجزء األكبر من تمويلها من يهود بريطانيين أثرياء مثل السير روبرت
موند ( Sir Robert Mondمدير العديد من الشركات الكيميائية) والسير روبرت ويلي كوهين Sir
 ، Robert Waley-Cohenالمدير اإلداري لشركة شل البريطانية.

دورا أساسيًا في بناء شبكة اتصاالت تشرشل وفي الضغط من أجل عودة
تلعب مجموعة The Focus
ً
تشرشل إلى الحكومة البريطانية.
المؤرخ ديفيد ايرفينغ :David Irving

"تم تمويل  The Focusمن خالل صندوق طرائد أنشأه بعض رجال األعمال األكثر ثراء في لندن  -وبشكل
أساسي رجال األعمال الذين نظمهم مجلس النواب اليهودي في إنجلترا  ،وكان رئيسه رج ً
ال يدعى السير
برنارد ويلي كوهين .عقد السير برنارد ويلي كوهين حفل عشاء خاص في شقته في  29يوليو  .1936هذا في
مذكرات ويلي كوهين  ...في  29يوليو  ، 1936أنشأ ويلي كوهين صندوق طرائد بقيمة  50ألف جنيه
إسترليني لمجموعة الضغط .The Focus
اآلن  50000 ،جنيه إسترليني في عام ( 1936أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني في أيامنا هذه) أعطيت
من قبل بيرنارد ويلي كوهين لمجموعة الضغط السرية هذه في يوليو عام  .1936كان الهدف من كل ذلك هو
أن يقوم تشرشل ببدء استخدام اللهجة والنغمة في تصريحاته وكالمه للتجهيز لبدء حرب ضد ألمانيا .لبدء
تحذير العالم عن ألمانيا  ،عن ألمانيا النازية .كان تشرشل بطبيعة الحال من أبرز ممن يلقون الخطاب وهو
كاتب رائع  ،وقد فعل كل ذلك بالضبط)12( ".

موند وكوهين أعدوا الطريق لعودة تشرشل وللحرب العالمية الثانية .تفاصيل ما قام به تشرشل تجدونها في
الكتاب "حرب تشرشل" للكاتب ديفيد إرفنج.

أغسطس 1936
أولمبياد برلين  /هتلر و جيس أوينز
مستشارا .وعلى الرغم من احتجاجات
كانت أولمبياد عام  1936قد ُمنحت أللمانيا قبل أن يصبح هتلر
ً
الجماعات اليهودية  ،فقد فات األوان إلبعاد األلعاب من البالد وتغيير موقعها .قامت األلعاب األولمبية بعرض
ألمانيا الجديدة للعالم .أعجب الزوار بالروح والنظرة االيجابية للشعب األلماني .ألمانيا تفوز بميداليات أكثر
من أي دولة أخرى  ،لكن األمريكي األسود جيس أوينز هو أكبر نجم في المباريات.

تهتف الجماهير األلمانية بشدة ألوينز ألنه يفوز ب  4ميداليات ذهبية كالعب عداء وفي مسابقة الوثب طويل.
لكن اإلعالم الصهيوني يستخدم أوينز لتدمير سمعة هتلر .حيث أفادت التقارير آنذاك  ،وتكررت بال نهاية منذ
ذلك الحين " ،بأن هتلر "تجاهل" أوينز بسبب سواد بشرته وخرج من الملعب في نوبة غضب عندما فاز
أوينز بسباقه األول" .يجعل هذا "التجاهل" هتلر وكأنه تافه ووقح في عيون العالم .لكن قصة "التجاهل" هذه
هي كذبة كبيرة.
يؤكد أوينز بنفسه أن قصة "التجاهل" هذه هي خدعة  ،حيث يقول:

"عندما مررت بالمستشار (يقصد هتلر)  ،نهض ولوح بيده نحوي  ،ولوحت له أيضاً .أعتقد أن الذين كتبوا
عن هتلر أظهروا ذو ًقا سيئًا في انتقاد رجل الساعة في ألمانيا)13( ".
بعد سنوات  ،في سيرته الذاتية  ،يوضح أوينز مرة أخرى:
"لم يتجاهلني هتلر  -كان فرانكلين روزفلت هو الذي تجاهلني .الرئيس لم يرسل لي حتى برقية)14( ".

كانت قصة "التجاهل" قصة دعائية كاذبة.

هتلر يضحك بعد أن شقت سيدة أمريكية تدعى كارال دي فريس طريقها بين الحراس واتجهت
نحو الفوهرر لتطبع قبلة على خده.
"لماذا اتجهتُ نحوه؟ ألنني وجدته ودودا ً ولطيفا ً للغاية .ال أعلم لماذا قمت بذلك حيث أنني

بالطبع لم أخطط لذلك ،لكن ربما ألنني امرأة مندفعة".
كارال دي فريس (15) - Carla De Vries
*

مشجعون ألمان يريدون الحصول على توقيع العداء جيس أوينز .أوينز الحقا ً سيتحدث بكل
ودية عن المعاملة الالئقة الذي تلقاه في ألمانيا وكيف أن هتلر لم يتجاهله.
أوينز يعقد صداقة مع منافسه في مسابقة الوثب الطويل األلماني لوتس لونغ ، Luz Long
حيث بقيا على تراسل وتواصل حتى مقتل لونغ في الحرب العالمية الثانية.

فازت المبارزة اليهودية هيلين ماير  Helene Mayerبالميدالية الفضية أللمانيا! تقوم
هيلين بتحية " "Sieg Heilخالل حفل توزيع الجوائز.

1939 - 1936
الحرب األهلية اإلسبانية  /الوطنيون ضد الحمر
يقود الجنرال الوطني فرانشيسكو فرانكو  Francisco Francoالتمرد ضد الحكومة االشتراكية
الديمقراطية في إسبانيا .البالد منقسمة إلى حد كبير  ،مع االشتراكيين والشيوعيين والليبراليين الذين يقاتلون
من أجل الحكومة  ،والوطنيين والمحافظين والكنيسة الكاثوليكية لصالح فرانكو .الحرب تصبح حربا ً بالوكالة
بين الوطنية والعولمة .تقدم ألمانيا والبرتغال وإيطاليا مساعدات عسكرية إلى فرانكو بينما يرسل ستالين
األسلحة إلى الحكومة اإلسبانية.
يرسل الكومنترن المتطوعين للقتال من أجل النظام اإلسباني حيث يصل الشيوعيون األمريكيون والبولنديون
اليهود من لواء أبراهام لنكولن للقتال إلى جانب قوات الحمر .كعادة الحمر ،يرتكبون الفظائع والجرائم ضد

المدنيين  ،مثل إشعال النار في زوجات وأبناء الضباط الوطنيين بعد إغراقهم بالبنزين .في تصميم عا ٍل
للقضاء على المسيحية يقوم المجرمون باغتصاب الراهبات  ،وتعذيب الكهنة  ،وإشعال النار في الكنائس مع
المصلين المحبوسين داخلها.
وأخيرا تنتهي الحرب األهلية اإلسبانية بانتصار فرانكو  ،لكن الحرب بين النظام العالمي الجديد والقومية
األوروبية بدأت للتو.

 -1ساعد هتلر فرانكو في هزيمة شيوعيي ستالين (العديد منهم من اليهود البولنديين) في إسبانيا.
 – 2الحمر اليهود يقومون "بإعدام" تمثال يسوع.

 10ديسمبر 1936
ملك إنجلترا الموالي لهتلر يتم إجباره على التنازل عن العرش
يعتبر ملك إنجلترا إدوارد الثامن معجبا ً بأدولف هتلر .وهذا يخلق معضلة بالنسبة إلى العولميون الصهاينة
الذين يرغبون في إثارة حرب ضد ألمانيا .بعد ستة أشهر من توليه للحكم ستكون هنالك محاولة اغتيال ضده.
جيروم بانيجان  Jerome Banniganيحمل مسدسا ً محشوا ً بالرصاص بالقرب من الملك .بعد أن سارعت
الشرطة إلى إيقافه والقبض عليه  ،يدعي المجرم بأنه تم "تجنيده من قبل جهة أجنبية".
بعدها بأسابيع  ،أفادت صحيفة واشنطن بوست المملوكة للصهيوني مايرز بأن إدوارد يعتزم الزواج من امرأة
أمريكية لم تطلق زوجها بعد .يستخدم السياسيون البريطانيون "األزمة" للضغط على إدوارد  ،مما يمنحه
االختيار بين واليس سيمبسون  Ms. Wallis Simpsonوبين عرشه .كما تقول القصة  ،من أجل حب
سيمبسون سوف يتخلى إدوارد عن العرش .السبب الحقيقي لالنقالب الصامت مخفي عن الجمهور.
سوف يذكر هتلر في وقت الحق.:

"أنا واثق من أنه خالله (يقصد الملك إدوارد) كنا سنمتلك عالقاتاً ودية دائمة .لو بقي  ،كل شيء كان
سيختلف .تنازله كان خسارة فادحة لنا)16(".

ب على ألمانيا .تم استبدال إدوارد
مع رحيل إدوارد  ،سيواصل العولميون المضي قدما ً بالمخطط لشن حر ٍ
بأخاه المبتذل المتلعثم األحمق جورج السادس ،الذي سيمضي سنوات الحرب القادمة في إطالق الخطابات
اإلذاعية "الوطنية".

دافع الكثيرون في إنجلترا عن ملكهم وعارضوا التنازل عن العرش .بعد تنحيه عن عرش إنجلترا  ،قام
إدوارد وزوجته األمريكية بزيارة هتلر في عام .1937

 6مايو 1937
كارثة هندنبورغ
س ِ ّمي على اسم الرجل الذي سمح لهتلر بأن يصبح المستشار  ،هو فخر
أصبح منطاد هندنبورغ  ،الذي ُ
األسطول األلماني .تتعجب الحشود األمريكية عندما تمر الطائرات فوق نيويورك وتحييهم باأللمانية " Sieg
( "Heilتحية هتلر) .تم تصميم المناطيد لتطفو باستخدام الهيليوم .لكن بعد أن قام وزير الداخلية األمريكي
اليهودي هارولد آيكس  Harold Ickesبفرض حصار الهيليوم على ألمانيا ،أعيد تصميم المناطيد الستخدام
الهيدروجين القابلة لالشتعال بدالً من الهيليوم.
في اللحظة التي يبدأ فيها منطاد هيندنبورغ في الرسو في ليكهورست ،نيو جيرسي  ،ينفجر المنطاد مخلفا ً
النيران والحطام مما أسفر عن مقتل  35من أصل  97راكبًا .يتم إلقاء اللوم على "الكهرباء الساكنة"  ،ولكن
منطاد هيندنبورغ كان قد عانى في السابق من ضربات البرق المباشرة ولم يتأثر .سبب االنفجار ال يزال
مجهوالً حتى يومنا هذا .لكن الكميات الغير عادية من كاميرات األخبار في ذلك اليوم  ،وحظر الهليوم ،
وتوقيت االشتعال الغامض عندما كان المنطاد يرسو  ،وصعوبة نظرية "الكهرباء الساكنة" الغبية ،
والهستيريا المعادية أللمانيا التي تنشرها الصحافة  ،تشير إلى أن كارثة هيندنبورغ كانت في الواقع عمالً
تخريبياً .تتراوح النظريات من مفجر انتحاري على متن الطائرة إلى رصاصة بندقية حارقة أطلقت من الغابة
المجاورة .الحادث يحطم الثقة في المناطيد األلمانية ويشير إلى نهاية عصر المنطاد.

انفجار مريب في لحظة رسو المنطاد يدمر صناعة المناطيد في ألمانيا .كان هارولد آيكس هو الذي قطع
صادرات الهيليوم إلى ألمانيا.

يوليو 1937
اشتعال الحرب بين الصين واليابان
تبدأ الحرب اليابانية الصينية عندما يزعم اليابانيون أن القوات الصينية أطلقت النار على جسر ماركو بولو
بالقرب من بكين الحديثة .تصاعدت حدة التوتر وبدأت اليابان في غزو الصين  ،باستخدام القواعد اليابانية في
منشوريا  ،كنقطة انطالق.
منشوريا غنية بالموارد ولها موانئ حيوية استراتيجيا ً على بحر اليابان .تقع في شمال شرق آسيا  ،على
الحدود مع الصين  ،وكوريا  ،وكذلك في غرب روسيا .كان الصينيون يسيطرون على منشوريا  ،ثم أصبحت
جزءا ً م ن اإلمبراطورية الروسية .فازت اليابان بمنشوريا من روسيا في حرب عام  ، 1905لكن في نظر
الصينيين الوطنيين تعد منشوريا صينية تاريخياً .تختلط الحرب اليابانية الصينية مع الحرب األهلية الصينية
المستمرة بين الشيوعيين الصينيين والحكومة الوطنية الصينية .في نفس الوقت الذي تقاتل فيه اليابان القوميين
الصينيين  -بزعامة تشيانغ كاي شيك  -يجب على اليابانيين أيضا ً أن يحاربوا رجال العصابات الحمر (بقيادة
عميل ستالين ماو تسي تونغ).
من الواضح أن الواليات المتحدة  ،رغم أنها ال تزال محايدة بشكل رسمي  ،تفضل وتؤيد الصين بهدوء على
ال يابان .لكن شيانج ليس سوى أداة يمكن التخلص منها لطموحات العولمة في آسيا .وسيعمل ذلك على إطالة
أمد الحرب اليابانية الصينية.
الحرب تصبح بين ثالثة أطراف وهي اليابان ضد الصين الشيوعية الحمراء ضد الصينيين الوطنيين في
معركة ثالثية في الشرق األقصى والتي ستشكل مسار التاريخ اآلسيوي.

 -1جزء من منطقة منشوريا (المنطقة على اليمين) فازت بها اليابان في الحرب الروسية اليابانية عام
 - 2 .1905سوف يقوم روزفلت و تشرتشل في وقت الحق بالتالعب مع صبيهم تشيانج ( يسار)
وسيقومون بخيانته في مؤتمر يالطا.

 25نوفمبر 1937
ألمانيا و اليابان يوقعان اتفاقية دفاع مشترك مضاد للشيوعية
اتفقت ألمانيا واليابان على معاهدة مناهضة للكومنترن  ،وهي معاهدة دفاع متبادل موجهة إلى االتحاد
الشيوعي الدولي السوفييتي ،ستنضم إيطاليا إلى االتفاقية في العام التالي .تنص االتفاقية:

" ...مدركين بأن هدف األممية الشيوعية  ،والمعروفة باسم الكومنترن  ،هو تفكيك الدول القائمة وإخضاعها
بكل الوسائل الموجودة ،ومدركين أيضاً بأن التساهل مع التدخل السافر الذي تقوم به األممية الشيوعية في
الشؤون الداخلية للدول ال يهدد فقط سالمهم الداخلي ورفاهيتهم االجتماعية  ،لكنه أيضاً خطر على السالم في
العالم الراغب في التعاون في الدفاع ضد األنشطة التخريبية الشيوعية ")17( .
في حالة هجوم االتحاد السوفييتي ضد ألمانيا أو اليابان  ،فإن الدولتين تتفقان على اتخاذ تدابير "لحماية
مصالحهما المشتركة" .سوف تنضم إيطاليا بقيادة موسوليني قريبا ً إلى االتفاقية وعدة دول أخرى تنضم الحقاً.
كما دعت ألمانيا كالً من بريطانيا وبولندا لالنضمام إلى التحالف المناهض للكومنترن ولكن كال البلدين
رفض الدعوة.

مسؤولون ألمانيون ويابانيون يوقعون االتفاق المضاد للكومنترن.

ديسمبر 1937
االجتياح "الخيالي" لمدينة نانكينغ
يقال إن االغتصاب المزعوم لنانكينغ قد ارتكبه الجيش الياباني في مدينة نانكينغ  ،عاصمة الصين آنذاك.
ادعت الصين منذ فترة طويلة أن اليابانيين ذبحوا  300ألف صيني خالل ستة أسابيع فقط.
لكن حسابات الصحف والصور واألفالم الوثائقية والسجالت والشهادات في تلك األيام تشير جميعها إلى أنه لم
تحدث مجزرة واسعة النطاق  ،وال حتى مجزرة صغيرة النطاق .خالل معركة نانكينغ  ،يتم حث كل مدني
ق في المدينة على اللجوء إلى منطقة األمان المراقبة دوليًا .تدار منطقة السالمة هذه من قبل اللجنة الدولية
متب ٍ
لسالمة منطقة نانكنج  ،وهي مجموعة من األساتذة واألطباء والمبشرين ورجال األعمال من أوروبا
والواليات المتحدة .هم الذين بقوا في المدينة طوال مدة المعركة.
في اليوم الذي دخلت فيه القوات اليابانية نانكينغ  ،دخل أكثر من  100صحفي ومصور معهم .وسائل
الصحافة لم تكن فقط من اليابان  ،بل أيضا من أوروبا وأمريكا  ،بما في ذلك رويترز و غيرهم .ومع ذلك  ،ال
أحد من الصحفيين يذكر حدوث مجزرة مدنية .إذا كان الجيش الياباني يريد أن يقتل مواطني نانكينغ  ،لكان
من السهل جدا ً القيام به عن طريق قصف منطقة السالمة نانكينغ الضيقة والمزدحمة.
المؤشر األكثر داللة هو حقيقة أن معظم التفاصيل المزعومة عن "المجزرة" لن تظهر إال بعد االستسالم غير
المشروط لليابان في عام  .1945خالل الحرب نفسها  ،يبث الزعيم الصيني شيانغ كاي شيك Chiang
 Kai-Shekالمئات من الخطابات الموجهة عن طريق اإلذاعة للشعب الصيني . .لكنه لم يذكر أن  300ألف
شخص قد قُتلوا! عالوة على ذلك  ،فإن العديد من صور "المجزرة" التي تظهر في وقت الحق تكون مزيفة
بشكل واضح)18( .
لكن العديد من الصينيين يتم قتلهم على يد وحدات اإلشراف الصينية  ،التي تتمثل مهمتها في قتل الجنود
الصينيين الذين يحاولون الهرب من ساحة المعركة .العديد من الصينيين المؤيدين لليابان (الذين رأوا اليابان
كقوة تحرير مؤيدة آلسيا) قتلوا أيضا من قبل هذه الوحدات  ،وليس من قبل الجيش الياباني.

 -1الجنود اليابانيون يوزعون الطعام والحلويات -2 .بعد المعركة  ،رحب العديد من مواطني نانكينغ  ،الذين
يكرهون الجيش الصيني  ،باليابانيين .المواطنون يرتدون شارات علم اليابان  ،والتي أعطيت لجميع
المدنيين في نانكينغ لتمييزهم عن الجنود الصينيين المختبئين في المالبس المدنية.

 9يناير 1938
نيويورك تايمز تنشر مقاالً جديدا ً كاذبا ً حول معاناة  6ماليين يهودي من االضطهاد
كما تغني فرقة  Four Topsالشهيرة:
"إنها نفس األغنية القديمة"...

 12مارس 1938
النمسا تنضم إلى الرايخ األلماني فيما يعرف بالـ""Anschluss
أنشلوس  Anschlussهو عبارة عن انضمام طوعي للنمسا إلى الرايخ األلماني حيث صوت ما يقارب
ال %99من النمساويين لصالح االندماج مع إخوانهم الجرمانيين ( ، )19ولكن االنضمام يقابله معارضة من
قبل الحكومة النمساوية "الدمية" التي وضعها الحلفاء بعد الحرب العالمية األولى.
قامت معاهدة فرساي بتفكيك إمبراطورية النمسا-المجر وحرمت األمة الجديدة "النمسا" من االتحاد مع
ألمانيا .ولكن بعد رؤية النجاح العظيم أللمانيا  ،ال يوجد أحد يستطيع إيقاف النمساويين من رغبتهم في التوحد
مع إخوانهم وأخواتهم السعداء في ألمانيا .بدون إطالق رصاصة واحدة  ،تتحرك القوات األلمانية بال
معارضة لتدخل النمسا ويستقبلها الشعب النمساوي المبتهج كقوات التحرير .كبادرة أخوية تجاه النمساويين ،
يدعو هتلر القوات النمساوية إلى السير داخل ألمانيا كذلك.
عندما يأتي هتلر بنفسه لزيارة مسقط رأسه وأرض شبابه  ،يتم الترحيب به من قبل الجماهير النمساوية كبطل
قومي ومح رر .ليس من المستغرب أن تصور وسائل اإلعالم الغربية العولمية الصهيونية التوحيد البهيج باسم
"ألمانيا تغزو النمسا".

يتوجه النمساويون السعداء للترحيب بهتلر ابن وطنهم .في الصورة الرابعة :يضع هتلر إكليالً من الزهور
على قبر والديه.

مارس 1938
رئيس صحيفة بريطانية :إنني مذعور! اليهود قد يدفعون ببريطانيا للحرب ضد ألمانيا
اللورد بيفربروك  Lord Beaverbrookهو أكبر قطب صحفي في بريطانيا .صحيفته ديلي اكسبرس هي
الصحيفة األكثر قراءة على نطاق واسع في العالم .خالل الحرب العالمية األولى  ،شغل منصب وزير اإلعالم
في المملكة المتحدة .في رسالة خاصة كتبها عام  ، 1938أعرب اللورد بيفربروك عن قلقه من التأثير
اليهودي الذي قد يقود المملكة المتحدة نحو الحرب مع ألمانيا .يكتب فيها:
"هناك  20ألف يهودي ألماني في إنجلترا  .كلهم يعملون ضد ألمانيا ")20( .
في رسالة الحقة يضيف:

"لقد حصل اليهود على مكانة كبيرة في الصحافة هنا ... .في الواقع أنا مذعور .قد يدفعنا اليهود إلى الحرب".
()21

كان اللورد بيفربروك يمتلك اسما ً صحفيا ً كبيرا ً .كتب في رسائل خاصة ما ال يجرؤ على قوله علنا ً .الصورة
 :3مع تشرشل.

مارس 1938
الديكتاتورية العسكرية في بولندا تضايق ليتوانيا
إنذارا نهائيا ً إلى دولة
يُصدر المارشال البولندي ريدز-سميجلي  Marshal Rydz-Smiglyمن بولندا
ً
ليتوانيا الصغيرة في بحر البلطيق .وكانت ليتوانيا قد رفضت في السابق إقامة عالقات دبلوماسية مع بولندا
بعد عام  ، 1920احتجا ًجا على ضم الدولة البولندية لوالية فيلنيوس  Vilniusالليتوانية .ويطالب اإلنذار بأن
توافق ليتوانيا دون شروط على إقامة عالقات دبلوماسية مع بولندا في غضون  48ساعة .إقامة العالقات
الدبلوماسية يعني التخلي عن المطالبات الليتوانية بالمنطقة التي تحتوي على عاصمتها التاريخية  ،فيلنيوس.
مفضّلةً السالم بدالً من الحرب  ،تقبل التحذيرات والتهديد الضمني لـسميجلي .لو
يذكر أن ليتوانيا الصغيرة ِ ،
ثبتت ليتوانيا في موقفها ؛ لكان من المحتمل جدا ً أن يستخدم ستالين تلك الذريعة الجتياح دول البلطيق ولبدء
الحرب البولندية السوفييتية الثانية (وهو ما سيفعله في نهاية المطاف في عام  .)1940هذا هو جانب من تهور
المارشال البولندي سميجلي والذي سيتسبب في كارثة قريبة قادمة .أعرب الكثيرون في الغرب "الديمقراطي"
 ،بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز  ،عن استيائهم من المضايقة العسكرية البولندية لليتوانيا .حيث أن
خطيرا إلى الحد الذي يولد التوتر بين مستثمري وول ستريت)22( .
التطور في األحداث يعتبر
ً

المارشال البولندي سميجلي المصاب بجنون العظمة يريد استعادة اإلمبراطورية البولندية القديمة .ليتوانيا
الصغيرة ستكون أول دولة تتعرض للتنمر البولندي.

1938
متبرع يهودي سري يمنح تشرشل المفلس مليون جنيه إسترليني
يواصل تشرشل إسراف دخله الكبير مع استخدامه لرشاوى برنارد باروخ أيضاً .لكن أسياده التواقين للحرب
ال يتخلون أبدا ً عن عبدهم السكير الطموح .من صحيفة الديلي ميل بتاريخ  11سبتمبر  ، 2015مقتبس من
مقالة ":"No More Champagne

وينستون المسرف قريب جد ًا من حافة اإلفالس  ،وقد تم إنقاذه من قبل عن طريق تسلمه لدفعات مالية سرية
غير قانونية.
"كانت محاوالته للتخفيف من أعبائه المالية غير ناجحة  .حيث فصل ثالثة من الخدم ،مع توفير قدره 240
جنيه استرليني [ 14,400جنيه استرليني اليوم] وتم قطع نفس المبلغ من فاتورة الغسيل .تم تخفيض درجة
حرارة حمام السباحة في تشارتويل أيضا في محاولة لخفض تكاليف التدفئة.
لكن بحلول عام  ، 1938عندما أصبح الوضع األوروبي مع هتلر وموسوليني حر ًجا ،نفدت موارد تشرشل
حينها .كان كل من تشارتويل ومنزله في لندن معروضين للبيع لكن لم يجتذبا أي مشتري .لم تعد صحافته
تغطي حتى ضرائبه  ،وكان قد اقترض إلى أقصى حد ضد سياسات التأمين على حياته .كان الدائنون
يتضررون من جميع الجهات.
وقد وصل السحب على المكشوف إلى  35,000جنيه استرليني (أكثر من مليوني جنيه استرليني في وقتنا
الحالي) وكان سماسرة يطالبون بدفع فوري قدره  12,000جنيه إسترليني ( 720,000جنيه إسترليني) وتم
تجاهل جميع محاوالته للمساومة.
واعترف قائ ً
ال" :لفترة من الوقت  ،طغتني مياه اليأس الداكنة" .شاهدت زحف النهار ببطء مخيف من خالل
النوافذ ورأيت نظرة الموت أمامي ذهنياً".
لكن جاء الخالص بشكل غير متوقع .لجأ تشرشل حينها إلى صديقه بريندان براكن  ،الشريك في شركة
اإليكونوميست  ،ليجده منق ًذا .اتصل براكن بدوره بشريكه في العمل ،السير هنري ستراكوش Sir Henry
 Strakoschالذي كان من أشد المعجبين بتشرشل .وكان أيضاً ثرياً للغاية.
قبل شهرين من هذه األحداث ،وبنا ًء على طلب براكين  ،زار تشرشل السير هنري في منزله في كان بفرنسا.
كان هذا الرجل البالغ من العمر  68عاما  ،الذي جنى ثروته بترأسه شركة االتحاد األوروبي لتعدين الذهب
في جنوب أفريقيا  ،على غير ما يرام ووصفه براكن بأنه "طير عجوز ووحيد".
لم يتردد السير هنري في سداد  12,000جنيه إسترليني (حوالي  660,000جنيه إسترليني اليوم) من ديون
تشرشل الخاصة بتداول األسهم .لم يتحدث أي من الرجال عالنية عن عملية اإلنقاذ هذه حيث أن تشرشل أبقى
هذا السر في دائرة ضيقة للغاية لم تشمل مصرفه أو محاميه.)23(" .

بريندان براكن  ،والذي أُشيع بأنه أحد أخالء تشرشل المثليين جنسيا ً الذين شاع حولهم الكثير  ،قدم
تشرشل إلى السير هنري ستراكوش .اعتمد تشرشل على الرشوة للبقاء على قيد الحياة  ،وكان عرضة
لالبتزاز (بسبب مثليته الجنسية)  ،وهو العبد المطلق لرجال مثل باروخ وستراكوش ومجموعة إجرامية
ساعية للحرب تسمى "."The Focus

سبتمبر 1938
انعقاد مؤتمر ميونيخ  /منطقة زودتنالند تعود إلى ألمانيا
عندما فككت معاهدة فرساي امبراطورية النمسا-المجر  ،جمعت بين التشيك والسلوفاك واأللمان والهنغاريين
في دولة مصطنعة تسمى "تشيكوسلوفاكيا" .تقع المنطقة األلمانية زودتنالند  Sudetenlandفي جنوب ألمانيا
ويبلغ عدد سكانها  3.5مليون نسمة .مثل النمساويين  ،يرغب سكان المقاطعة أيضا ً في االتحاد مع الرايخ ؛
لكن رئيس تشيكوسلوفاكيا المؤيد للشيوعية  ،إدوارد بينيس  ، Edvard Benesلن يسمح بذلك .عانى سكان
المقاطعة من الحرمان السياسي والمعاملة السيئة للغاية من قبل دولة تشيكوسلوفاكيا المملوكة من قبل
العولميون .الدور المعين لبينس هو بدء معركة مع هتلر؛ المعركة التي ستجذب كالً من المملكة المتحدة
وفرنسا واالتحاد السوفييتي.
لحل هذه المسألة بسالم  ،دعا هتلر إلى عقد مؤتمر طارئ في ميونيخ مع إنجلترا وفرنسا وإيطاليا .يتفق
الطرفان على أن زودتنالند األلمانية ينبغي أن تكون بحق جزءا ً من ألمانيا  ،وأن السلوفاك سيكون لهم دولتهم
الخاصة (جمهورية سلوفاكيا  .)1945-1939مع حل الدولة التشيكوسلوفاكية المصطنعة  ،تُنشئ ألمانيا
محميات مستقلة على ما تبقى (بوهيميا ومورافيا) .مرة أخرى  ،من دون إطالق رصاصة أو سقوط قطرة دم
 ،يتم الترحيب باأللمان المحرومين مجددا ً في الرايخ بينما يتم إعطاء الجماعات العرقية األخرى دولهم
الخاصة .جميع األطراف حققت ما تريد!
كما كان الحال في النمسا  ،يتم استقبال هتلر استقبال األبطال عند زيارة منطقة زودتنالند .رئيس الوزراء
البريطاني نيفيل تشامبرلين  Neville Chamberlainيصف الصفقة بأنها "سالم في زماننا" .لكن منافسه ،
المدخن السكير ونستون تشرشل والصحافة اليهودية  ،يشجبان الصفقة على أنها "احتالل جديد لهتلر" .لمجرد
الموافقة على ما هو عادل ومنصف  ،تم وصف نيفيل تشامبرلين منذ ذلك الحين بشكل غير عادل من قبل
التاريخ بأنه "ال ُمسترضي" .في الواقع  ،فإن البحث في غوغل عن مصطلح "االسترضاء" يؤدي إلى
صفحات وصفحات من المراجع والصور إلى المسكين نيفيل تشامبرلين!
من جانبه  ،ينتقل بينز إلى بريطانيا ويصبح جز ًءا من دائرة تشرشل .بعد الحرب  ،سيعمل مرة أخرى كرئيس
للحكومة التي سيهيمن عليها الشيوعيين لتشيكوسلوفاكيا التي سيُعاد تشكيلها .باستخدام منصبه سيقوم بمصادرة
ممتلكات ثالثة ماليين من األلمان.

سيدات من سكان زودتنالند يحيين هتلر .حيث كن النساء عادةً ما يبكين من السعادة لرؤية الفوهرر ،لكن
اإلعالم كان يستقطع الصور لتبدو وكأنها لنساء يعانين من "ظلم هتلر".

الغباء األبدي لكذبة "شامبرلين يسترضي هتلر" دخلت كتب التاريخ على أنها حقيقة ،حيث أنه لم يكن
هنالك استرضاء ؛ بل فقط عودة األلمان لوطنهم األم.

بينيس مع تشرشل و ستالين.

مجلة  LIFEفي  31أكتوبر 1938
العنوان :أمريكا تستعد لمحاربة ألمانيا و إيطاليا و اليابان.
"ألمانيا و إيطاليا يطمعان في ثروات أمريكا الجنوبية".
"األسطول الفاشي قد يتحرك في المحيط األطلسي")(24

أكتوبر 1938
بولندا تستولي على أراضي تشيكية
يواصل النظام البولندي سياسته الخارجية العدوانية باالستفادة من أزمة زودتنالند ويطالب بجزء من زاولزي
 Zaolzieوبعض المناطق التشيكية الصغيرة األخرى .التشيكيون عاجزون عن إيقاف الض ّم القسري للنظام
البولندي الغاشم لمناطقهم.
الجيش البولندي يضم مناطق يبلغ عدد سكانها  227,399نسمة .مرة أخرى  ،يهز الغرب "الديمقراطي"
رأسه في حالة من الفزع  ،ولكن عليه أن يمسك أنفه وأن يعض لسانه ألنه كان من المفهوم أن األحمق
سميجلي وعصابته ستكون لهم فوائد ومهام أخرى وأهم .بمعنى بدء شجار مع ألمانيا وهتلر.

الدبابات البولندية تتوغل في األراضي التشيكية المسروقة .ينضم التشيك إلى الليتوانيين كآخر ضحايا
البلطجة البولندية .سيضع سميجلي نصب عينيه قريبا ً االستيالء على األراضي من بروسيا األلمانية.

 9نوفمبر 1938
ليلة الكريستال  /مجرم يهودي يغتال دبلوماسي ألماني لتبدأ مسيرات احتجاجية ضد اليهود
إرنست فوم رات  Ernst vom Rathهو دبلوماسي ألماني يبلغ من العمر  29عاما ً ويتمركز في باريس .في
مشهد مكرر لكيفية مطالبة السويسري اليهودي دايفيد فرانكفورتر بالتحدث إلى رئيس الحزب النمساوي
 NSDAPفيلهلم جوستلوف قبل قتله في عام  ، 1936يصل اليهودي البولندي ويدعى هرشيل غرينسبان
 Hershel Grynspanإلى السفارة األلمانية  ،طالبا ً التحدث إلى أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي .عندما
يأتي فوم رات لتحية الزائر  ،يخرج هرشيل مسدسه ويقتله بدم بارد.
نفد صبر األلمان اآلن من اليهود الذين تسببوا بمشاكل عديدة منها المقاطعة العالمية أللمانيا و عبارات اإلهانة
ورغبتهم بإثارة الحرب وعمليات القتل ضد األلمان .أخبار مقتل الدبلوماسي تثير أعمال الشغب والحرق
والتخريب الموجهة إلى المتاجر والشركات اليهودية .هتلر الغاضب يأمر بوقف العنف ضد اليهود على الفور
وتتوقف األحداث بعد الليلة األولى.

ليلة العنف  ،التي أشار إليها اليهود باسم "( "Kristallnachtليلة الزجاج المكسور)  ،ذكرتها وسائل اإلعالم
الغربية باستمرار وما زالت تنوح وتشتكي منها حتى يومنا هذا .ولكن بالطبع لم ولن يتم ذكر التحريض
والمقاطعة والقتل المتكرر والجرائم على اإلطالق التي أثارت استياء وغضب الشعب األلماني.

عملية اغتيال بال معنى – إرنست (يسار) وقاتله هرشيل.

1939
ه.ج .ويلز يصدر كتابه "النظام العالمي الجديد"
اشتهر الكاتب البريطاني ه.ج .ويلز  H.G. Wellsباألعمال الكالسيكية مثل " "The Invisible Manو
" "Time Machineو " ."War of the Worldsفي عام  ، 1939أصدر ويلز  ،وهو عضو في جمعية
فابيان العولمية  ،كتابًا غير خيالي (هذه المرة) ويدعى النظام العالمي الجديد ؛ الذي يشيد فيه بعمله السابق
حول نفس الموضوع " ،المؤامرة المفتوحة" .خالفا لمعظم العولميون  ،يتحدث ويلز عالنية عن حلمه
بإقامة النظام العالمي الجديد .بعض المقتطفات من الكتاب:

" هذه الثورة الجديدة والكاملة التي نتأملها يمكن تعريفها في كلمات قليلة جدا .إنها اشتراكية عالمية صرفة
مخططة وموجهة".
سيكره عدد ال يحصى من الناس النظام العالمي الجديد وسيلقون حتفهم محتجين ضده .عندما نحاول تطبيق
لوائحه ،علينا أن نضع في االعتبار معاناة جيل أو ما يقارب ذلك من المستائين .وقد اشتهر مصطلح الدُولية
 Internationalismفي السنوات األخيرة لتغطية قوة عالمية متشابكة في المجال المالي والسياسي
واالقتصادي لغرض إنشاء حكومة عالمية)25(" .

ويلز :أعداد ال تحصى من الناس سيلقون حتفهم.

مارس 1939
بولندا تتجهز للحرب بعدوانية في وقت يحاول فيه هتلر الحفاظ على السالم
"المدينة الحرة" دانزيغ  Danzigهي ألمانية بنسبة  .٪95جنبا ً إلى جنب مع المنطقة األلمانية المحيطة بها:
شرق بروسيا  ،تم عزل دانزيغ تماما ً من ألمانيا عن طريق معاهدة فرساي .أصبحت األراضي األلمانية في
السابق ،اآلن تابعة لبولندا قاطعةً المنطقة البروسية  /البوميرانية في ألمانيا .وكما كان الحال مع األلمان الذين
تقطعت بهم السبل في تشيكوسلوفاكيا  ،فإن األلمان في بولندا (أولئك الذين لم يتم طردهم بوحشية في عام
 )1919هم اآلن أقلية مضطهدة.
المارشال البولندي سميجلي  Edward Rydz-Smiglyيتلقى تشجيعا ً من بريطانيا ،وأيضا ً من وراء
الكواليس وعبر المحيط  ،من روزفلت  ،على عدم إجراء أي صفقات مع ألمانيا )26( .طوال هذه الفترة
الزمنية  ،وعلى الرغم من التهديدات واالستفزازات البولندية  ،يحاول هتلر حل مشكلة "الممر البولندي"
(االسم الذي تم إطالقه على المنطقة المحاذية لدانزيغ التي تصل بروسيا الشرقية باألراضي األلمانية بعد
نزعها من ألمانيا) بسالم.
في  23مارس  ، 1939تقوم بولندا بتهديد ألمانيا عن طريق قيامهم بتعبئة مئات اآلالف من جنود االحتياط.
بولندا تعلن أنها ستقاتل لمنع عودة دانزيغ إلى ألمانيا .هتلر  -الذي يرغب بشدة في الصداقة مع بولندا وإقامة
تحالف دفاعي مشترك معادي للسوفييت  -ال يمتنع فقط عن الرد على التهديدات البولندية للحرب  ،ولكنه
أيضا ً ال يتخذ أي إجراءات عسكرية احترازية لمواجهة حشد بولندا غير المبرر.
بدالً من التصعيد  ،يقترح هتلر أن يُسمح لألشخاص الذين يعيشون في دانزيغ و "الممر" بالتصويت في
استفتاء لتحديد وضعهم .ع ندما يصبح من الواضح لهتلر أن بولندا لن تسمح بإجراء استفتاء  ،يقترح بعد ذلك
ً
حال آخر  -السيطرة الدولية على المناطق األلمانية السابقة .إذا عادت المنطقة إلى السيادة األلمانية  ،فستُمنح
ضا يبلغ طوله ً
ميال واحدًا  ،يمر عبر ألمانيا إلى بحر البلطيق بحيث ال يكون غير ساحلي.
بولندا
مسارا عري ً
ً
هذا العرض المعقول يتم تجاهله .من الواضح أن العولميون يريدون استخدام بولندا الحمقاء كعود ثقاب
إلشعال حرب جديدة.

الخريطة توضح األراضي المسروقة من ألمانيا حيث أن بروسيا الشرقية منفصلة تماما ً عن األراضي
األلمانية .المارشال البولندي األحمق يريد دانزيغ و بروسيا بالكامل.

مايو 1939
ألمانيا تتوجه إلى الفاتيكان من أجل السالم ،في وقت توجهت فيه بريطانيا لستالين للقيام
بتحالف عسكري
يواصل فصيل الحرب في بريطانيا العظمى الضغط من أجل الحرب مع ألمانيا .الصقور يهددون صراحة
بالتخلي عن رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين إذا رفض تحقيق ذلك )27( .بعد أن فشلت المساعي في إشعال
الحرب عن طريق تشيكوسلوفاكيا  ،فإن "الخطة ب" تكمن في جذب ستالين إلى تحالف عسكري مع بريطانيا
وفرنسا ،ثم استخدام بولندا لبدء الحرب المطلوبة مع ألمانيا .بعد أن تتسبب بولندا في الحرب وتبدأ بها ،
سيهاجم الحلفاء الغربيون ألمانيا من جهة الغرب مع زحف السوفييت من جهة الشرق .تكرار دقيق لكيفية
فرض الحرب على جبهتين على ألمانيا قبل  25عاما ً فيما يعرف بالحرب الكبرى (الحرب العالمية األولى).
بريطانيا تؤكد لستالين أنه في حالة الحرب  ،ال يُتوقع من االتحاد السوفييتي االنضمام قبل أن يكون
البريطانيون والفرنسيون في بادئ األمر في خضم المعركة .لكن ستالين يتردد في االنضمام إلى التحالف في
هذا الوقت ألنه لديه خطط أخرى خاصة به .يدرك هتلر جيدا ً أن المؤامرات يتم حبكها وتجهيزها ضد ألمانيا.
في حين أن اإل نجليز تواصلوا عالنية مع ستالين  ،اتجهت ألمانيا إلى البابا بيوس الثاني عشر من أجل تحقيق
السالم ،على النقيض تماما ً للغرب المتشدق برغبته الكاذبة للسالم العالمي .يقوم الفاتيكان بالتوسط في مؤتمر
دولي بين ألمانيا وبولندا والقوى الغربية وتتواجد وفود ألمانيا وإيطاليا  ،لكن بريطانيا ترفض عرض
الفاتيكان)28( .

مقتطفات من العدد  11مايو  1939من صحيفة نيويورك تايمز:
الضمان البريطاني ال ُمع َطى
بقلمRobert P. Post :
"الموقف كما هو اآلن  ...هو أن روسيا قد تم التأكيد لها بأنها ال يتم التالعب بها في موقف قد يجعلها تقاتل
بمفردها  ،وأن البريطانيين ينتظرون ردها (بخصوص التحالف) وأي مطالب قد تطالب بها (روسيا) سيتم
تحقيقها وسيتم الوفاء بشروطها".
استمرت هنا فكرة التفاؤل الحذر حول المفاوضات الروسية  ،حيث أن االعتقاد هو بأن البلدين ليسا متباعدين
كما يبدو ألول مرة .من المتوقع اآلن أن يقدم البريطانيون تنازالت معينة لفكرة التحالف الروسي .بسبب
المفاوضات مع روسيا  ،ترتبت تداعيات على رد الفعل البريطاني على اقتراح مؤتمر البابا .في المرحلة
الحالية  ،يحجم البريطانيون عن المشاركة في أي مؤتمر من هذا القبيل.
الطلب على التحالف السوفيتي يرتفع
بقلم Sir Arthur Willert
صحفي بريطاني رفيع المستوى
لندن ( 10مايو)  -إن رد الفعل والشعور البريطاني العام على جدوى عقد مؤتمر دولي للتخفيف من مشكالت
أوروبا هو نوع من الفتور إلى حد ما .وينطبق هذا على التقارير التي تفيد بأن الفاتيكان قد أثار المشاعر
(اإليجابية) فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراء دولي لتسوية المشاكل األلمانية البولندية.
عقد مؤتمر في هذا المنعطف  ،فإن قوى محور روما  -برلين ستحاول القيام
والرأي السائد هنا هو أنه إذا ُ
بنفس الضغط (السلمي) الذي ال يطاق من الخوف والخطر الذي نجح المستشار أدولف هتلر في تحقيقه في
اجتماع ميونيخ.
 ...هذه وجهة النظر هي المسؤولة عن االستهداف المستمر لرئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين  ،من أنصاره
في البرلمان  ،وكذلك من أحزاب المعارضة  ،على أساس أنه ال يدفع قد ًما بأي تقدم في المفاوضات الروسية
".

عندما اتجه هتلر إلى الكنيسة والبابا ،اتجه اإلنجليز إلى ستالين للتجهيز للحرب!

على النقيض من التشويه التاريخي  ،تمتع هتلر بعالقات ممتازة مع الكنيسة الكاثوليكية  ،وهي
مؤسسة اعتبرها حيوية للفضيلة العامة واالستقرار العالمي.

يوليو 1939
جورج مارشال و برنارد باروخ يتآمران لتجهيز الواليات المتحدة األمريكية لحرب جديدة
ليس من قبيل الصدفة أن يواكب الحراك الصاعد للمقدم جورج مارشال  George Marshallمثيله في
دوايت آيزنهاور  ، Dwight Eisenhowerعلى الرغم من أن مارشال  ،الذي يكبره بعشر سنوات  ،كانت
له بداية قوية .وتمت مساعدة ِكال الرجلين في الصعود في الرتب العسكرية من قبل الجنرال كونر والجنرال
بيرشينج  ،واألهم من ذلك المصرفي الثري برنارد باروخ.
بمساعدة الجنرال بيرشينج ،تعرف المقدم مارشال شخصيا ً بالمصرفي الثري باروخ في عام  .1918وفي
السنوات الالحقة ،بعد الحرب العالمية الثانية ،وصف مارشال المصرفي باروخ على النحو التالي:
" ...أحد أصدقائي األعزاء وواحد من المساعدين العظام (للجهد الحربي))29( .
عمل مارشال وآيزنهاور ألول مرة معا ً خالل العشرينات من القرن العشرين تحت قيادة بيرشينج .دعونا اآلن
نراجع محتويات الرسائل التي تبادلها باروخ ومارشال في يوليو  ، 1939في وقت كانت فيه األمور التالية
تحدث:
 .1أوروبا ليست في حالة حرب.
 -2يطلب هتلر بشكل حثيث من بريطانيا وفرنسا إجراء حوار سلمي فيما يتعلق بحالة األقليات األلمانية التي
تتعرض لإلساءة في بولندا.
 .3قلة من الناس في أمريكا يمكنهم حتى تخيل أن روزفلت وحشده يستعدون لحرب عالمية أخرى.
مقتطفات من رسالة المصرفي الثري باروخ إلى المقدم جورج مارشال:
( 19يوليو )1939

" كما تعلم  ،أو يمكن أن تعلم ذلك عند االستفسار  ،فقد قمت بما قام به أي شخص إلثارة الفعل الذي أدى إلى
منح النفقات الجزئية إلى الجيش .أعلم بأننا لم نصل حتى اآلن إلى برنامج متوازن  ،ولكن بمجرد أن أقف
على قدمي  ،سوف أالحق الهدف هذا مرة أخرى .كنت على أمل بأن يكون لدينا تشريعات الحياد التي من
شأنها أن تسمح لصناعة الطائرات وتصديرها أثناء الحرب ،ألنني أردت أن نرى تطورا في هذا البلد
وأوامرنا وحدها لن تحقق هذا.
كما أردت من الواليات المتحدة أن تحتل المركز األول من حيث النوعية والكمية  ....تذكر دائ ًما بأن الجيش ،
وأنت على وجه الخصوص  ،تستطيعان االعتماد علي في أي وقت استطيع فيه المساعدة)30(" .
(كما ذكر خطاب باروخ بأن الجنرال بيرشينج قام بزيارته في المستشفى).
مقتطفات من رسالة مارشال ردا ً على رسالة باروخ:
 20يوليو 1939
عزيزي السيد باروخ:
لقد قمت فقط في هذه اللحظة بقراءة رسالتك في  19يوليو  ،وعلمت للمرة األولى بخضوعك لعملية جراحية.
أرسل لك تعاطفي الكامل  ،ويسعدني بأن أحكم من رسالتك بأنك قد تعافيت بالكامل.
لقد شعرت بالقلق حيال صحة الجنرال بيرشينج في فرنسا  ،حيث كان قد تعرض لعدة اعتداءات  -أكثرها
بطريقة سرية  .-ولقد سعى إلى التقليل من نشر ذلك وحتى إنكار ما تعرض له و بشدة .أفترض أن هذا حتمي
في ظل هذه الظروف  ،لكن بقاءه في فرنسا يقلقني على الرغم من أنه يبدو سعيدا ً بشكل تام هناك في هذه
الفترة من العام.
إنني أدرك تماما ً دورك الهام في إثارة الضمير الوطني إلى وضعنا الخطير في العام الماضي  ،وتأثيره
الهائل على الرأي العام.
ويحدوني األمل أن تتاح الفرصة لي للتحدث معك شخصيا ً عن هذه األمور ،وإذا كنتُ في نيويورك فسأحاول
قبل ذلك تحديد موعد معك ،وإذا كنتَ في واشنطن آمل بأن تتناول الغداء معي.
لدي دعوة للذهاب في رحلة صيد البط في ميسيسيبي ،ستكون الرحلة عبارة عن رحلة صيد لكنها ستكون
رحلة ممتعة للغاية معك.
وشكرا على رسالتك.
مع تحياتي الحارة ،
ً
صديقك المخلص،
جورج مارشال ()31
تكشف مراسالت مارشال-باروخ بوضوح عن مؤامرة لبناء الجيش األمريكي من أجل حرب قادمة وإللغاء
تشريعات الحياد ما بعد الحرب العالمية األولى .يمكن بحق وصفها بأنها خيانة وتآمر .من خالل ربط النقاط

ببعضها  ،قد نستنتج منطقيًا أنه فيما يتعلق بالمؤامرة التي تهدف إلى جر أمريكا إلى حرب أخرى  ،كان
آيزنهاور  ،أحد أفراد العصابة " ،مشاركا ً فيها".

لذان هما لعبة بيد المصرفي باروخ (اليمين).
من اليسار :المقدم مارشال – مارشال و آيزنهاور ال ِ

يوليو 1939
العا ِلم اليهودي المجنون ألبرت آينشتاين يطلب من روزفلت صناعة قنبلة نووية!
العا ِلم اليهودي ألبرت أينشتاين غادر ألمانيا بعد وقت قصير من وصول هتلر إلى السلطة .على الرغم من أن
العا ِلم العظيم نيكوال تيسال  Nikola Teslaقد وصف آينشتاين بأنه "مهووس طويل الشعر" (في رسائل
خاصة)  ،إال أن آينشتاين حقق شهرة عالمية في الصحافة بسبب "نظريته النسبية"  ،التي يزعم بعض
الباحثين اآلن أنها مسروقة من فيزيائي إيطالي )32( .آينشتاين هو مدافع صريح عن الحكومة العالمية ويرتبط
بالعديد من الجماعات الشيوعية في ألمانيا.
في حين أن أوروبا ال تزال في حالة من السالم  ،يكتب آينشتاين (بتحفيز من علماء يهود أقل شهرة) رسالة
إلى روزفلت يصف فيها قوة القنبلة الذرية المحتملة التي يمكن صناعتها .وهو يلمح بشكل كاذب إلى أن ألمانيا
تعمل بالفعل على مثل هذا السالح  ،ويحث روزفلت على تمويل األبحاث الخاصة ببناء قنابل ذرية .على
الرغم من عدم ذكر ذلك مباشرة في الرسالة  ،إال أنه من الواضح أن آينشتاين يأمل في أن يقتل في يوم من
األيام الماليين من األلمان بهذا السالح الشيطاني .سيتم إنهاء مشروع "مانهاتن" في نهاية المطاف من هذا
الجهد والطلب.

الفائز بجائزة مجلة تايم "شخصية القرن" آينشتاين و ليو زيالرد كتبا رسالة تشهيرية إلى فرانكلين
روزفلت .سوف يكتب الفيزيائي النظري المجرم في وقت الحق أثناء الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في
عام " :1942بسبب تقاليدهم البائسة  ،فإن األلمان هم أشخاص سيئون جدا ً إلى الحد الذي يجعل من
الصعب للغاية معالجة الوضع بطريقة معقولة أو حتى بأي طريقة إنسانية .أظل آمل أنه في نهاية الحرب و
بمساعدة الرب سيقتلون بعضهم البعض بشكل كبير ")33( .

 23أغسطس 1939
معاهدة مولوتوف-ريبنتروب  /ألمانيا و روسيا توقعان معاهدة عدم اعتداء
مثل بسمارك من قبله  ،يدرك هتلر كيف يمكن لخطورة المؤامرة البريطانية والفرنسية أن تشعل ألمانيا مرة
أخرى في حرب خطرة على جبهتين .ولتخفيف حدة التهديد في الشرق  ،وقع وزير الخارجية األلماني
ريبنتروب  Ribbentropووزير الخارجية الروسي مولوتوف  Molotovعلى ميثاق مولوتوف-
ريبنتروب لعدم االعتداء.
يتفهم هتلر بشكل جيد وحشية ستالين  ،لكنه يأمل أنه إذا استطاع على األقل الحفاظ على السالم مع االتحاد
السوفييتي  ،فإنه يمكن منع الراغبين بالحرب في بريطانيا وفرنسا من سحب االتحاد السوفييتي إلى حرب ضد
ألمانيا.
انزعج الغربيون من ستالين بسبب اتفاق السالم مع ألمانيا .لكن ستالين لديه خططه الخاصة  ،وجدوله الزمني
الخاص.
بدالً من محاربة ألمانيا اآلن  ،يريد ستالين من ألمانيا والتحالف األنغلو-فرنسي أن يضعف كل منهما اآلخر
أوالً  ،استعدادا ً لليوم الذي يستطيع فيه جيشه األحمر أن يأخذ كل أوروبا.

صورة :مولوتوف و ريبنتروب و ستالين .المعاهدة تزعج العولميين الذين بدورهم يسخرون من المعاهدة
في رسومات كاريكاتورية.

الفصل الخامس
1940 - 1939
الحرب العالمية الثانية

 25أغسطس 1939
بريطانيا و بولندا توقعان اتفاقية تعاون عسكري
يحتوي ميثاق الدفاع البولندي البريطاني المشترك على وعود بمساعدة عسكرية بريطانية في حالة تعرض
بولندا لهجوم من قبل بلد أوروبي آخر .تم بناء االتفاق الجديد على اتفاق سابق (مارس  )1939بين البلدين ،
وكذلك مع فرنسا  ،من خالل القيام تحديدا ً بالتدخل العسكري في حالة وقوع هجوم.
وبهذا ا التفاق  ،حاصرت القوات الصهيونية العولمية في المملكة المتحدة رئيس الوزراء المعارض للحرب
نيفيل تشامبرلين  ،وكذلك فرنسا .كل ما تبقى للقيام به اآلن هو قيام المتطرفين واليهود البولنديين  ،تحت
حماية المارشال إدوارد ريدز-سميجلي  ،بتعمد استفزاز ألمانيا إلى إطالق الرصاصة األولى وبدء الحرب .في
الليالي من  25أغسطس إلى  31أغسطس  ،انطلقت أعمال عنف عديدة ضد المدنيين األلمان باإلضافة إلى
المسؤولين الحكوميين والممتلكات األلمانية.

تحت ضغط هائل  ،تم استغالل تشامبرلين في توقيع اتفاقية الدفاع بين المملكة المتحدة وبولندا .وهكذا تم
وضع نقطة االنطالق لبدء الحرب العالمية الثانية في يد الجنرال البولندي المتطرف سميجلي.

التاريخ المحرم ،مقولة للتاريخ

ذكر تشامبرلين (وهو يتحدث إلى السفير كينيدي أثناء لعب الغولف) أن أمريكا
واليهود حول العالم قد أجبروا إنجلترا على دخول الحرب(1)".

 28أغسطس 1939
هتلر يرسل رسالة سالم إلى رئيس فرنسا
بعد تشجيع بريطانيا وفرنسا  ،ومن روزفلت أيضا ً من
وراء الكواليس  ،فإن اعتداءات بولندا الدموية التي ال
هوادة فيها لسكانها األلمان األسرى تصل إلى نقطة
الالعودة .هتلر مستعد للحرب مع بولندا لكنه ال يزال
يحاول الحفاظ على السالم  ،خاصة مع فرنسا وبريطانيا.
في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي داالدييه
 Daladierيقدم هتلر مناشدة أخرى من أجل السالم.
بعض مقتطفات الرسالة:

"عزيزي رئيس الوزراء:
أنا أتفهم الشك الذي تعبر عنه  ،أنا أيضاً لم أغفل أبد ًا عن المسؤوليات الجسيمة التي تُفرض على المسؤولين
عن مصير الشعوب .كمقاتل قديم في الصفوف األمامية ُ ،أدركُ جيد ًا (مثلك) أهوال وبشاعة الحرب .لقد
حاولت  ،مسترشد ًا بهذا الموقف وهذه التجارب  ،إزالة كل األمور التي قد تسبب الصراع بين شعبينا.
كما يمكنك أن تحكم بنفسك خالل زيارتك األخيرة هنا  ،أن الشعب األلماني ال يحمل أي مشاعر سيئة  ،ناهيك
عن الكراهية  ،لخصمه (السابق) الشجاع .على النقيض من ذلك فقد أدت تهدئة حدودنا الغربية إلى تعاطف
متزايد (من شعبنا).
أنا مقتنع تما ًما أنه إذا كانت إنجلترا على وجه الخصوص في ذلك الوقت قد تحدثت بطريقة ما مع البولنديين
بشكل معقول  ،بد ًال من بدء حملة وحشية ضد ألمانيا في الصحافة  ،وبد ًال من إطالق شائعات عن تعبئة
ولخمس وعشرين عاماً تتمتع بسالم عميق.
عسكرية ألمانية  ،لكانت أوروبا اليوم
ٍ
كما كانت األمور  ،كان الرأي العام البولندي مشتع ً
ال بسبب الكذب حول العدوان األلماني ،ورفضت الحكومة
البولندية جميع المقترحات .الرأي العام البولندي  ،مقتنعًا بأن إنجلترا وفرنسا سيقاتالن اآلن من أجل بولندا ،
بدآ في تقديم مطالب قد يطلق عليها المرء الجنون المثير للضحك إذا لم يكن جدياً
وخطيرا للغاية .في تلك
ً
المرحلة  ،بدأ إرهاب ال يطاق و اضطهاد مادي واقتصادي لأللمان على الرغم من أنهم كانوا أكثر من مليون
ونصف في المناطق التي تنازل عنها الرايخ.
هل لي اآلن أن أسمح لنفسي بطرح سؤال عليكم  ،هير (سيد) داالدييه :كيف ستتصرف كرجل فرنسي  ،في
خالل بعض اللحظات الغير السعيدة بعد صراع شجاع ،إذا تم قطع إحدى مقاطعاتك عن طريق ممر تحتله قوة
أجنبية؟ وإذا كانت مدينة كبيرة  -دعنا نقول مرسيليا  -قد تم منعها من االنتماء إلى فرنسا وإذا تعرض
الفرنسيون الذين يعيشون في هذه المنطقة لالضطهاد والضرب وسوء المعاملة  ،و أيضاً للقتل بطريقة
وحشية؟

ال أرى أي طريقة إلقناع بولندا  ،التي تشعر بأنها مسالمة  ،لقبول حل سلمي اآلن بعد أن أصبحت تتمتع
بحماية ضماناتها .إذا كان من المتوقع أن يتواجه بلدينا على هذا الحساب مرة أخرى في ميدان المعركة ،
فسيكون هناك فرق في الدوافع .أنا  ،هير داالدييه  ،سوف أقود شعبي في كفاح ٍ لتصحيح الخطأ  ،في حين
أن اآلخرين سيقاتلون من أجل الحفاظ على هذا الخطأ)2(" .

أكد العنوان الرئيسي لصحيفة نيويورك تايمز أن هتلر حاول تجنب الحرب مع بريطانيا وفرنسا .حملت
الصفحة األولى النص الكامل للخطاب المدروس والمنطقي الذي كتبه هتلر إلى الرئيس الفرنسي إدوار
داالدييه (الذي ظهر ضاحكا ً مع هتلر في عام  - )1938وهي رسالة ال تستطيع صحيفة التايمز إنكارها اآلن.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ

"تم اصطياد الرجال والنساء األلمان مثل الوحوش البرية في شوارع برومبرغ .عندما تم القبض عليهم  ،تم
تشويههم وتمزيقهم إلى قطع بواسطة العصابات البولندية  ...كل يوم كانت المذابح في ازدياد ...آالف األلمان
هربوا من منازلهم في بولندا مع ال شيء أكثر من المالبس التي كانوا يرتدونها.

في ليالي  25أغسطس إلى  31أغسطس  ،كانت هنالك  ،باإلضافة إلى هجمات ال حصر لها على المدنيين
األلمانيين  44 ،من أعمال العنف المسلحة الموثقة بالكامل ضد األشخاص والممتلكات األلمانية الرسمية.
"()3
وليام جويس  ، William Joyceالمنشق األيرلندي أللمانيا

 31أغسطس 1939
عصابات بولندية تقوم بهجمات حدودية عديدة من بينها اعتداء على محطة إذاعية ألمانية
المبالغة في تقدير قوتهم  ،والتقليل من شأن القوة األلمانية  ،واإليمان بأن فرنسا والمملكة المتحدة ستدعمانه
اآلن  ،يسمح المارشال سميجلي لإلرهابيين البولنديين اليهود بعبور الحدود ومهاجمة محطة إذاعة ألمانية في
ألمانيا .إنه في الواقع االعتداء األحدث في سلسلة من االعتداءات الحدودية المتعمدة ضد ألمانيا.
بعد ذلك قام البولنديون ببث رسالة في اإلذاعة (باللغة البولندية) تحث اآلخرين على حمل السالح وبدء قتل
األلمان .الشرطة األلمانية تصل بشكل سريع وتستعيد المحطة مما أسفر عن ذلك مقتل شخص من اإلرهابيين
الحمر .بدأ اإلرهابيون اليهود الحمر و حكومتهم البولندية وأسيادهم الصهاينة العولميون القتال ضد ألمانيا.
يدعي المؤرخون المزيفون الحديثون أن حادثة غليفيتز ( Gleiwitzاسم اإلذاعة) َّ
نظمها األلمان وهم يرتدون
مالبس إرهابية بولندية .ولكن كما هو الحال مع نظرية حرق الرايخستاغ  ،فإنهم ال يقدمون أي دليل يدعم هذه
الكذبة المتكررة ( ،ما عدا "اعتراف" بعد التعذيب تم الحصول عليه بعد الحرب) لدعم هذه النظرية  ،النظرية
التي تتجاهل النمط الفاحش والمتكرر من االستفزازات الموجهة إلى ألمانيا منذ عام  ، 1933واالعتداءات
الحدودية العديدة  ،وقتل األلمان  ،وكذلك محاوالت هتلر المخلصة للتفاوض لحل جدال وخالفات منطقة
دانزيغ.

هوجمت محطة إذاعة جليفيتز وتم بث نداءات لقتل السكان األلمان في بولندا .الكتب واألفالم اليهودية التي
تدعي خالف ذلك كاذبة.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"لقد عشت في ألمانيا خالل الثمانينيات من القرن الماضي عندما كان العديد من األشخاص الذين عاشوا أثناء
الحرب ال يزالون على قيد الحياة .لقد بحثت عن أي شخص عاش بالقرب من بولندا في عام  1939وكنت
ً
مسؤوال في الجمارك قال بأن الوضع كان سيئًا للغاية على
محظو ًظا بما يكفي للقاء عدة أشخاص .أحدهم كان
الحدود وأنهم كانوا مسلحين ويمتلكون أيضاً قنابل يدوية في مكاتبهم جاهزة ألي هجوم  ،وآخر قال لي إن
حيوانات المزرعة غالباً ما كان يتم سرقتها من قبل إرهابيون بولنديون (يهود) .وأخبرني آخر عن ابنة أخته
التي اغتصبها بولندي (يهودي؟) الذي دخل الحدود األلمانية حيث قال بأنهم وفي عام  1940ألقوا القبض على
الجاني ،وأراني نسخة من أمر اإلعدام الذي وقعه هيدريش  ، Heydrichوالذي أمر فيه بإعدام المجرم.
هذه واحدة من القصص الكثيرة التي أخبرني بها مدنيون ألمان شهدوا هذه التوغالت الحدودية مثلما حدث في
 .1928-1919شيء واحد فشل كثير من الناس في رؤيته هو أن بولندا هاجمت ألمانيا علناً بعد الحرب
العالمية األولى  ،مما أدى إلى العديد من المعارك الحدودية .بمجرد أن بدأت ألمانيا بالضغط على بولندا
للتوصل إلى حل للممر  ،بدأت الهجمات مرة أخرى .وشيء واضح لي هو أن ألمانيا لم تقم ببدء أو القيام بهذه
الهجمات)4(" .
جورج ه George H .من أوهايو ،الواليات المتحدة األمريكية

نفد صبر هتلر من االعتداءات البولندية والمذابح التي تقوم بها ،ومن المجتمع الدولي ومن
عدم قبول الدول األخرى لعروض السالم الذي قدمها هتلر في العديد من المرات .لذلك بدأ غزو
بولندا.

 1سبتمبر 1939

ألمانيا تغزو بولندا

مع تقدم الجيش األلماني نحو
الشرق  ،تنسحب القوات البولندية
بشكل سريع بعد تعرضها للهزيمة
السريعة.

 3سبتمبر 1939

األحد الدموي

اإلرهابيون الحمر اليهود يقومون
باغتصاب وتعذيب وذبح 3000
مدني ألماني في مدينة برومبرغ
في بولندا .المذبحة معروفة باسم
"يوم األحد الدامي".

البالشفة يذبحون أكثر من 3000
أمدني ألماني في برومبرغ

 3سبتمبر 1939

بريطانيا و فرنسا تعلنان الحرب
على ألمانيا

صرخات الصحافة العالمية ترتعد
في رعب "العدوان" األلماني بينما
تعلن بريطانيا وفرنسا الحرب! يتم
تجاهل مجزرة برومبرغ لأللمان
األبرياء وكأنها لن تحدث.

تصور الصحافة الغربية ألمانيا كمعت ٍد غاشم.
قوات ألمانية تصل إلى اإلنقاذ بينما
ّ

بريطانيا و فرنسا تعلنان الحرب .جثث لمدنيين ألمان قام بقتلهم يهود بولنديون في مدينة برومبرغ.

مقتطفات من "أنا طرت لهتلر" بقلم هاينز كنوك
Heinz Knoke
"إن الفظائع البولندية ضد األقلية األلمانية تجعل القراءة عنها
شيء رهيب .يتم ذبح اآلالف من األلمان يومياً في األراضي
التي كانت جزء ًا من ألمانيا .اآلالف يصلون كل ساعة في
الرايخ  ،كل الجئ مع قصة رعب أخرى.
-صفحة  .19يوميات دخول  31أغسطس )5( 1939

"مشاعر تأثر عميقة تحدث مع تحرير السكان األلمان الذين
تعرضوا للرعب في الممر البولندي .الفظائع المروعة ،
والجرائم ضد جميع القوانين اإلنسانية يتم تسليط الضوء عليها
من قبل جيوشنا .بالقرب من برومبرغ وثورن  ،اكتشفوا مقابر
جماعية تحتوي على جثث اآلالف من األلمان الذين تم ذبحهم
من قبل الشيوعيين البولنديين ".
صفحة  .20يوميات دخول  8سبتمبر )6( 1939اليهود يشكلون حوالي  ٪ 10من سكان بولندا  ،وكثير منهم
من البلشفية أو الموالون للبلشفية.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ

"إعالن الحرب هذا سببه المعادون للتهدئة واليهود المالعين")(7
الدوق البريطاني آرثر ويليسلي (دوق ويلنغتون الخامس) حفيد دوق ولنغتون الشهير الذي هزم نابليون.

 3سبتمبر 1939
الموال يتكرر من جديد! تشرشل يتم تعيينه مرة أخرى لوردا ً لألسطول البريطاني
عند اندالع الحرب في عام  ، 1939تم تعيين تشرشل  ،األحمق الذي تم عزله وإدانته وإزالته خالل الحرب
العالمية األولى بسبب حماقته الهائلة في نفس المنصب خالل تلك الفترة  ،يتم تعيينه مرة ً أخرى لوردا ً
لألسطول البريطاني .ويتقاضى راتبًا سنويًا سخيًا للغاية بقيمة  5000جنيه إسترليني (أي ما يعادل  250ألف
جنيه إسترليني  355000 /دوالر أمريكي في قيمة اليوم)  -وهو ما كان عليه بالضبط عندما حصل على هذا
المنصب في عام .1912
األجر  ،على الرغم من كونه ضخما ً  ،ليس قريبًا بما يكفي لتغطية حتى الفائدة على ديونه .وسيحتاج قريبا ً إلى
خطة إنقاذ أخرى من أصدقائه المصرفيين  -وهي نفس األعمال المصرفية التي حظرها هتلر في ألمانيا .من
ً
عجزا ماليًا آخر سيأتي  -وبالتأكيد فهو يعلم أن المنصب الحكومي التالي
المؤكد أن تشرشل يعرف أن هناك
الذي سيصعد إليه هو رئاسة الوزراء في زمن الحرب.

 -1يعود الكلب البريطاني المجنون إلى مبنى األدميرالية - 2 .اللورد تشرتشل مع رئيس الوزراء نيفيل
تشامبرلين  -الرجل الذي أطلقت عليه الصحافة الصفراء ظلما ً لقب "المسترضي" اضطر إلى الذهاب إلى
الحرب .تم استهداف تشامبرلين إلزالته من منصبه - 3 .كان السكير المسرف مقيّدا ً تماما ً إلى ديون أسياده
اليهود  ،ومقيدا ً بالديون الخاصة الضخمة والديون الضريبية  ،وأيضا ً مصاب بإدمان اإلنفاق واإلسراف ،
وحريص كذلك على ترك بصمة على التاريخ.

 16 – 7سبتمبر 1939
هجوم سار  /فرنسا تغزو ألمانيا
هجوم سار  Saar Offensiveهو غزو فرنسي ألراضي منطقة سارالند  Saarlandفي ألمانيا .ويتم تنفيذ
الهجوم الواسع النطاق من قبل  40فرقة و  40من كتائب الدبابات .وفقا ً لالتفاقية العسكرية الفرنسية
البولندية  ،كان الجيش الفرنسي سيسيطر على المنطقة الواقعة بين الحدود الفرنسية وخط سيجفريد
 Siegfriedللدفاع األلماني .ومما أثار استياء الحمقى في بولندا  ،فإن الهجوم الشامل الكامل المكون من
أربعين قسما ً فشل في مسعاه .كانت الوعود الفارغة لبولندا مجرد خدعة الحلفاء فقط لبدء القتال مع ألمانيا عن
طريق المارشال البولندي الغبي سميجلي.

لكن الجيش الفرنسي قام بالفعل بغزو واحتالل محدودين لمنطقة سار األلمانية .في  16و  17أكتوبر قام
الجيش األلماني  ،الذي قام بتعزيز الجبهة الغربية اآلن مع القوات العائدة من الحملة البولندية  ،بإجراء هجوم
مضاد ضد الجيش الفرنسي واستعاد المنطقة المفقودة من القوات الفرنسية الغازية .في تحرير ما غزا
الفرنسيون  ،خسر األلمان  196جنديًا  ،باإلضافة إلى  114مفقودًا و  356جري ًحا .في نفس الوقت يستمر
هتلر في الدعوة للسالم.
إذا ً كما ترى أيها القارئ العزيز  ،أن الحلفاء األنجلو ـ فرنسيين لم يحرضوا على الحرب فحسب  ،وأنهم لم
يكونوا أول من أعلن الحرب فحسب  ،بل بدأوا وقاموا أيضا ً بإراقة الدماء ألول مرة ضد ألمانيا.

 - 1جندي فرنسي غازي يقرأ ملصقا ً في قرية لوترباخ األلمانية -2 .المنطقة التي تحتلها فرنسا من ألمانيا.

صحيفة النيويورك تايمز :فرنسا تغزو ألمانيا.
صحيفة هيرالد أميريكان :فرنسا تعبر خط سار  ،والنازيون يعرضون السالم لباريس.

 17سبتمبر 1939
االتحاد السوفييتي يغزو بولندا من جهة الشرق والحلفاء ال ينطقون بحرف!
مع توجه الجيش البولندي نحو الغرب لمواجهة األلمان  ،قرر ستالين بذكاء كسر معاهدة عدم االعتداء
السوفييتي البولندي لعام  .1932يتم طعن بولندا في الظهر حيث اجتاحت القوات السوفيتية بولندا من الشرق.
ينفذ الحمر المتقدمون مذابح عديدة  ،أكثرها شهرة هي مذبحة كاتين فورست Katyn Forest Massacre
التي تم فيها إعدام  10آالف ضابط في الجيش البولندي بطلقة في الرأس.
على النقيض من الخالفات بشأن المناطق األلمانية المسروقة بسبب معاهدة فرساي والتي تستردها ألمانيا ،
سيقوم السوفييت بنهب أراضي بولندا بالكامل! .في ظل نفاق دولي واضح  ،لم ينطق ك ٌل من فرانكلين
روزفلت  ،وفرنسا والمملكة المتحدة بكلمة حول هذا العدوان السوفييتي الوحشي.
ناشدت بولندا كالً من بريطانيا وفرنسا طلبا ً للمساعدة مستشهدة ً بالميثاق البولندي البريطاني الذي تم توقيعه
قبل بضعة أسابيع .يتواصل السفير البولندي في لندن مع وزارة الخارجية البريطانية مشيرا ً إلى أن البند 1
(ب) من االتفاق  ،الذي يتعلق "بالعدوان من قبل قوة أوروبية" على بولندا  ،يجب أن ينطبق على الغزو
السوفييتي .ورد وزير الخارجية البريطاني على ذلك بالعداء مشيرا ً إلى أن قرار بريطانيا إعالن الحرب على
االتحاد السوفييتي من عدمه يرجع إليها.
والحقيقة هي أن الحلفاء ال يأبهون على اإلطالق ببولندا  ،ولم يستخدموا المارشال المتطرف سميجلي (الذى
تخلى عن جيشه بال خجل وهرب إلى رومانيا) إال للتحريض ضد هتلر حتى يتمكنوا من شن حربهم" .الرعب
الذي ستعاني منه بولندا تحت االحتالل السوفيتي هو اآلن مشكلة بولندا  ،وليست مشكلة الحلفاء".

جنون المارشال سميجلي قام بهالك بولندا .ذبح السوفيت  10آالف ضابط بولندي بعد أن تخلى سميجلي عن
جيوشه.

 17سبتمبر 1939
ألمانيا تهزم بولندا  /دانزيغ وجميع األراضي األلمانية المسروقة تعود إلى ألمانيا
في غضون بضعة أسابيع  ،انتهت الحرب األلمانية البولندية .يتلقى هتلر ترحيبًا بطوليًا لدى وصوله إلى
دانزيغ المحررة .هتلر يخاطب الحشود في المدينة المحررة:
"ال توجد أي قوة على األرض يمكنها تحمل هذا الشرط (سرقة األراضي) كما فعلت ألمانيا .ال أعرف ما
الذي يمكن أن تقوله إنجلترا عن حل سلمي مماثل (معاهدة فرساي) على حسابها أو كيف كانت أميركا أو
فرنسا ستقبل ذلك.
حاولت العثور على حل مقبول  -حتى بالنسبة لهذه المشكلة .قدمت هذه المحاولة إلى الحكام البولنديين في
شكل مقترحات شفهية .أنتم تعلمون هذه المقترحات التي كانت أكثر من حلول متوسطة .ال أعرف ما هي
الحالة العقلية التي كانت الحكومة البولندية عليها عندما رفضت هذه المقترحات …… .إجابة على العروض،
ورفض طلبي إلى وزير الخارجية البولندي
أعطت بولندا األمر للتعبئة األولى .عندئذ بدأ اإلرهاب البري ُ ،
لزيارتي في برلين مرة أخرى لمناقشة هذه األسئلة .وبدالً من الذهاب إلى برلين  ،ذهب إلى لندن ")8( .
هتلر يصف سميجلي بشكل صريح بالجبن:
"المارشال البولندي  ،الذي هجر جيوشه بشكل بائس  ،قال إنه سيحطم الجيش األلماني إلى أشالء")9( .

األلمان المحررون يرحبون بهتلر في دانزيغ.

أكتوبر  1939إلى مايو 1940
هتلر يناشد الجميع من أجل السالم مع بريطانيا و فرنسا
انتهت الحرب األلمانية البولندية بسرعة ولم تكن هنالك أية نية لدى الحلفاء لمساعدة بولندا .في الواقع  ،غزا
الفرنسيون ألمانيا في السابع من سبتمبر  ،وتقدموا  8كيلومترات قبل التوقف .الفترة الهادئة بين نهاية
الحرب البولندية حتى مايو  ، 1940أطلق عليها السيناتور األمريكي اسم "الحرب الزائفة".

خالل هذا الوقت  ،يناشد هتلر الحلفاء بسحب تصريحاتهم الحربية  ،ويوجه حديثه نحو فرنسا.:
"لطالما عبرتُ لفرنسا عن رغبتي في دفن عدائنا القديم إلى األبد والجمع بين هاتين األمتين  ،اللتان تمتلكان
ماضيا ً مجيداً)10( ".
بالنسبة للبريطانيين  ،يقول هتلر:
"لقد كرست جهدا ليس باألقل لتحقيق الصداقة األنجلو األلمانية .في أي وقت من األوقات وفي أي مكان من
العالم لم أتصرف أبدا ً بما يتعارض مع المصالح البريطانية  ...لماذا يجب خوض هذه الحرب في الغرب؟
()11
يتم تجاهل نداءات هتلر من أجل السالم بينما يبدأ الحلفاء بتعبئة أكثر من مليوني جندي في شمال فرنسا.
وتناقش الخطط عالنية للتقدم شرقا على ألمانيا  ،عبر بلجيكا وهولندا "المحايدتين"  ،فضال عن إنشاء عمليات
في النرويج والدنمارك "المحايدتين"  ،مع أو بدون موافقتهما.

خالل خطابه في  6أكتوبر  ، 1939ناشد هتلر من أجل السالم .وفي نفس الوقت أرعبت الحكومة البريطانية
شعبها بحكايات غبية عن هجمات غازية ألمانية وشيكة.

 4نوفمبر 1939
روزفلت يلغي قوانين الحياد
حظرت قوانين الحياد الواليات المتحدة من بيع األسلحة إلى الدول المتحاربة .كان الغرض من هذه القوانين
التي تم سنها بعد الحرب العالمية األولى هو منع الواليات المتحدة من التورط مرة أخرى في حروب أوروبا.
خالل الثالثينيات من القرن الماضي  ،حاول فرانكلين روزفلت ومستشاره الصهيوني المصرفي الثري برنارد
مستشارا للرئيس األمريكي األسبق ويدرو ويلسون  )Woodrow Wilsonبدء
باروخ (الذي كان أيضا
ً

حرب جديدة ضد ألمانيا عن طريق تعديل قانون الحياد السابق دون جدوى .بعد وقت قصير من بدء ألمانيا
وبولندا في القتال  ،يحث روزفلت من جديد الكونغرس على إلغاء قوانين الحياد.
في شهر نوفمبر من عام  ، 1939تم تمرير قانون الحياد الجديد .أصبح بيع األسلحة إلى المملكة المتحدة
قانونيًا اآلن .خطا فرانكلين روزفلت خطوة كبيرة نحو إشراك أمريكا في الحرب التي طالما هيج لها أسياده
العولميون الصهاينة.

بمساعدة اإلعالم اليهودي وهوليوود اليهودي ونشرات األخبار اليهودية  ،استطاع اليهودي الثري باروخ
ودميته روزفلت من إلغاء قانون الحياد السابق.

 30نوفمبر 1939
االتحاد السوفييتي يغزو فنلندا
بعد شهرين فقط من ابتالع بولندا  ،بدأ ستالين غزو فنلندا .كما فعل مع بولندا  ،يكسر ستالين ميثاق عدم
اعتداء آخر اتفق عليه عام  1932؛ ميثاق عدم االعتداء السوفييتي  -الفنلندي لعام .1932
الغزو ضخم جداً .مع  21فرقة سوفييتية تتألف من  450.000جندي من الجيش األحمر  ،يتوقع ستالين أن
يطغى على فنلندا في غضون أسابيع  ،وأن يقيم حكومة من الشيوعيين الفنلنديين تنتظر حاليا ً في موسكو ،
لكن الفنلنديين الشجعان والمتفوقين على عددهم يشكلون دفاعا ً بطوليا ً عن وطنهم" .حرب الشتاء" هي إحراج
لستالين .تم توقيع معاهدة في مارس التالي  ،لكن الفنلنديين مضطرون للتخلي عن بعض األراضي.
أراض من كال الطرفين اللذين تعرضا للخيانة (بولندا
لقد خرق ستالين اآلن معاهدتي عدم االعتداء وسرق
ٍ
وفنلندا)" .المجتمع الدولي" يدين لفظيا الغزو السوفيتي ويفرض بعض العقوبات االقتصادية الرمزية  ،ولكن
مرة أخرى  ،ال توجد دعوات للمقاطعة  ،وال أي إعالن حرب ضد االتحاد السوفييتي كما كان هناك ضد
ألمانيا .كما يضطر هتلر إلى التزام الصمت حيال تصرفات ستالين ألنه ال يريد حربا ً على جبهتين.

قدم الفنلنديون الشجعان مقاومة شرسة ضد المعتدين السوفييت.

 9أبريل 1940
ألمانيا تضطر إلى احتالل جزئي ألراضي النرويج و الدنمارك لحماية الحدود
بذريعة مساعدة فنلندا على الدفاع عن نفسها من االتحاد السوفييتي  ،فإن خطة الحلفاء للهجوم هي تعطيل
واردات خام الحديد في ألمانيا من السويد من خالل زرع األلغام في المياه النرويجية بشكل غير قانوني  ،ثم
احتالل ميناء نارفيك المهم في النرويج .كما وضعت خططا ً لفرض قاعدة عمليات في الدنمارك  ،الدولة
"المحايدة" المجاورة أللمانيا من جهة الشمال)12( .
سياسي نرويجي يدعى فيدكونغ كويسلنغ  Vidkun Quislingيؤكد وجود هذه المؤامرات من قبل الحلفاء
(عملية ويلفريد والخطة  .)R4متعاطفًا مع ألمانيا  ،وال يريد أن تصبح بالده ساحة معركة  ،يُعلم كويسلينج
هتلر بالمؤامرة األنجلو-فرنسية لشن الحرب من خالل الدولتين اإلسكندنافيين.
تتحرك ألمانيا بسرعة لتأمين ميناء نارفيك النرويجي قبل أن يتمكن البريطانيون من وضع مناجمهم  ،وأيضا ً
الحتالل الدنمارك .ويؤكد الدبلوماسيون األلمان لزعماء الدولتين اإلسكندنافيين أن ألمانيا ال تسعى إلى الغزو
أو التدخل في الشؤون الداخلية )13( .الحياة تحت االحتالل األلماني المحدود تسير بهدوء لالسكندنافيين خالل
الحرب .أصبح اسم  Quislingاآلن كلمة قاموس في اللغة اإلنجليزية مرادفًا لـ "الخائن"  -وهو وصف غير
عادل على اإلطالق.

 -1منع هتلر المملكة المتحدة من استخدام النرويج والدنمارك كقواعد للعمل ضد الشحن األلماني -2 .كان
فيدكون كيويسلينج وطنيا ً وليس خائناً -3 .قام األلمان بإلقاء منشورات في أجواء الدنمارك أوضحت
أعمالهم  ،وأدانوا إثارة الحرب البريطانية والفرنسية  ،وطمأنوا الدنماركيين بأن ألمانيا ستحمي بالدهم.

وصف نص وثيقة سرية للغاية  ،كتبها اللورد وينستون تشرشل  ،خطة إلشراك ألمانيا في المسرح
االسكندنافي  ،وبالتالي جذب السويد والنرويج إلى جانب بريطانيا .نسخة الوثيقة أدناه.

هذه الوثيقة هي ملكية لحكومة جاللة ملك
بريطانيا
طبعت لمجلس وزراء الحرب .يناير .1940
سرية .أن تكون مغلقة بإحكام.
من المطلوب اتخاذ رعاية خاصة لضمان سرية هذه الوثيقة.

الخام الحديدي السويدي
تعليقات اللورد األول من األدميرالية (تشرشل)على تقرير رؤساء األركان ،
أنا أتفق تماما ً مع الكثير من الحجج في تقرير رؤساء األركان (و .ب .)179 )39( :لكنني أخشى أن يؤدي
تأثيرها إلى نتيجة سلبية بحتة  ،وأنه لن يتم فعل أي شيء.

 . 2يجب أال يتم محاولة سلب المعدن الخام من موانئ نارفيك و أوكسيلوسوند ألنها ستعرض المخطط األكبر
للخطر.
يجب عدم محاولة تنفيذ الخطة األكبر ما لم تتعاون السويد والنرويج .ال يجب عليهم فقط أن ال يقاوموا
عسكريا ً  ،أو أن يتبنوا موقفًا سلبيًا بحتًا  ،لكن عليهم أن يتعاونوا بنشاط.
 .3في حالة تعاون السويد والنرويج بنشاط معنا بكامل إرادتهم الحرة سنقوم بتحقيق سلسلة من العمليات التي ،
كما هو مبين في الورقة  ،ستكون:
(أ) تدمير تجارة الحديد المحمول والسفن التي تحملها( .ب) قيام ذلك بإشراكهم في الحرب مع ألمانيا( .ج)
فضح الجزء الجنوبي بكامله للغزو واالحتالل من قبل األلمان.
إذا كان القرار لهم سيرفضون بالتأكيد  ،وإذا تم الضغط عليهم دبلوماسيا ً  ،فسوف يحتجون بصوت عا ٍل إلى
العالم .ولهذا سيتم التخلي عن العملية البسيطة من أجل األكبر  ،وسيتم اإلعالن عن العملية األكبر فقط عند
التسليم لمناطق العدو والذي لن يحدث.
 . 4الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها أن يتم تحديد مسار األحداث المرغوب بها  ،ربما هي الخطوة
العملية إليقاف خام نارفيك .هذا سيسبب ضررا ً بسيطا ً للنرويج والسويد وهو الحد األدنى النتهاك حيادهم .ال
يم كن مقارنته بغزو أراضيهم .ومع ذلك  ،وكما تظهر هذه الورقة  ،فقد يؤدي ذلك إلى رد فعل ألماني عنيف.
إذا أخذ هذا الرد شكل غزو جنوب النرويج وجنوب السويد  ،فعندئذ فقط ستُعطى األفضلية إلى تلك الدول ،
والتي ستجعلهم يحملون السالح دفاعًا عن النفس  ،وستكون هذه هي اللحظة التي سوف يتطلعون فيها
إلينا للحصول على المساعدات وسيكونون على استعداد لفتح لنا الطريق إلى حقول الخام الشمالية .وبالتالي
 ،فإن العملية البسيطة  ،بعيدا ً عن تعريض العنصر الرئيسي  ،هي  ،في الواقع  ،الطريقة الوحيدة التي من
المحتمل أن يصبح من الممكن تحقيقها.
باختصار  ،إن هدف العملية البسيطة هو إثارة رد فعل ألماني يضمن لنا التعاون النرويجي والسويدي الذي
يعتبر ضروريا ً.
 .5التسلسل الوحيد لألحداث التي يبدو أنها تقدم أي احتمال للنجاح هو ما يلي:
تقديم ضمانات عامة لدعم النرويج والسويد ضد كل من ألمانيا وروسيا.
في الوقت نفسه  ،سنقوم بالتجهيز سرا ً لقوة في فصل الشتاء الحتالل حقول الخام .وسنكون في انتظار رد
الفعل األلماني على سواحل النرويج الجنوبية والسويد .إذا ما اتخذ هذا األمر شكل الغزو وكان السويديون
والنرويجيون مجبرين على االنضمام إلينا  ،فعندئذ سنقدم أقصى دعم نمتلكه في قوتنا.
و .س( .ونستون تشرشل)  31ديسمبر )14( .1939

وكما ذكرت الوثيقة السرية لتشرشل بالضبط في وقت سابق  ،فإن اللوم سيقع على ألمانيا بسبب "الغزو".
من المدهش كيف تمكنوا من الفرار من تشويه الواقع بهذه الطريقة  -وما زالوا يفعلون ذلك!

 23أبريل  - 1940زميل تشرتشل  :ألفريد داف كوبر" :الحرب حتى الموت ضد الشعب األلماني بالكامل"

 10مايو 1940
بريطانيا تغزو أيسلندا المحايدة
الغزو البريطاني أليسلندا الصغيرة والمحايدة يتم تسميته بـ"عملية الشوكة"  .Operation Forkويبدأ في
 10مايو  - 1940وهو نفس اليوم الذي يتولى فيه اللورد تشرشل منصب رئيس الوزراء  -حيث نزلت القوات
البريطانية في العاصمة ريكيافيك  Reykjavikومن ثم سرعان ما توجه البريطانيون إلى داخل البالد وقاموا
بتعطيل شبكات االتصاالت وتأمين مواقع الهبوط .احتجت حكومة أيسلندا على انتهاك حيادها  ،لكن دون
جدوى.
ثم يتم بعد ذلك تعزيز هذه القوة  ،إلى قوة نهائية تبلغ  25,000جندي .إن االحتالل البريطاني الذي تم إحباطه
مؤخرا في الدنمارك والنرويج المحايدة  ،واالحتالل الناجح أليسلندا المحايدة  ،يظهران بوضوح أن بريطانيا
ً
التابعة لروثتشيلد هي المعتدي الحقيقي للحرب القادمة في أوروبا الغربية .على الرغم من أن روزفلت  ،حتى

ديسمبر من عام  ، 1941يعد بأن أمريكا ستبقى بعيدة عن الحرب  ،فإن  30ألف جندي أمريكي سيستبدلون
مع البريطانيين مواقعهم ويحتلون أيسلندا في ربيع عام )15( .1941

 -1تنوي بريطانيا والواليات المتحدة استخدام أيسلندا المحايدة (الجزيرة أعلى اليسار) كقاعدة لعمليات
بحرية في شمال المحيط األطلسي .2 .تدريب ضباط الشرطة األيسلنديين لوقف الغزو البريطاني  ،الذين
قرروا الحقا ً عدم مقاومة القوة البريطانية المتفوقة.

 10مايو 1940
ونستون تشرشل يصبح رئيس الوزراء البريطاني الجديد
مع بدء االستعدادات الكبرى للحرب  ،يتم أخيرا ً دفع المقاتل المعارض نيفيل تشامبرلين جانبا ً بينما يحتل
السكير المجنون مدمن التدخين وينستون تشرتشل مكانهِ .س ِجل تشرشل للخيانة يتضمن بالفعل غرق باخرة
لوزيتانيا في الحرب العالمية األولى عندما كان مسؤوالً عن األسطول البريطاني.
كان تشرشل  ،ومؤيدوه الصهاينة األثرياء في لندن (ونيويورك)  ،يريدون الحرب مع ألمانيا على مدى
السنوات الست الماضية .جنونه وحبه للحرب جعله منبوذا ً في السياسة البريطانية .ولكن اآلن  ،مع الصحافة
الصهيونية في بريطانيا التي تشوه الحقائق المحيطة بالحرب األلمانية البولندية  ،بدأت بتصوير تشرشل على
أنه نوع من الرجل الحكيم.
يعرف هتلر جيدا ً من هو تشرشل ولمن يعمل .حتى أنه أشار إلى تشرشل في الخطابات السابقة كجزء من
"حكومة الغد" البريطانية .مع رحيل تشامبرلين ووجود تشرشل اآلن في السلطة  ،يعرف هتلر اآلن بالتأكيد
أن "الحرب الزائفة" على وشك أن تصبح حقيقية للغاية.

يتم اإلعالن اآلن عن تشرشل وطاقمه اإلجرامي مع  Kingsley Woodو  Anthony Edenفي العلن
بأنهم جزء من الحزب البريطاني الحربي الحاكم .تعود العالقة بين برنارد باروخ وتشرتشل إلى أوائل
ثالثينيات القرن العشرين( .فوق الصورة على اليمين في عام .)1961

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"لقد أكدت أن هزيمة ألمانيا واليابان وإزالتهما من التجارة العالمية
ستمنح بريطانيا فرصة هائلة لتضخيم تجارتها الخارجية من حيث
الحجم والربح - ".برنارد م .باروخ ()16

 10مايو 1940
ألمانيا تقوم باحتالل جزئي لمناطق األراضي "المنخفضة"
تم تجاهل مساعي ومطالب هتلر من أجل السالم مرارا ً وتكرارا ً حيث احتشد  350,000بريطاني و مليوني
جندي فرنسي على األقل في شمال فرنسا .الغزو الهائل لمنطقة الرور  Ruhrالصناعية في ألمانيا سيكون
عبر الدول "المحايدة" من الدول األعضاء في األمم المتحدة  :بلجيكا وهولندا  ،التي تخضع حكوماتهما
لضغوط شديدة من الحلفاء للسماح بمرور آمن لهجوم الحلفاء المخطط له على منطقة الرور الحدودية)17( .
مرة أخرى ال يمتلك هتلر خيارا ً آخر  .في نفس اليوم الذي يصل فيه تشرشل إلى السلطة  ،وغزو المملكة
المتحدة آيسلندا  ،كدفاع مشروع عن النفس والوطن ،وقبل أن يتمكن الحلفاء من نقل المعركة إلى داخل ألمانيا
وفرض معاهدة فرساي جديدة على البالد  ،قامت ألمانيا بتقدم مذهل باتجاه الغرب فيها يسمى بـ(المعركة
الخاطفة :بمعنى سريعة وغير متوقعة)  ، Blitzkriegوسرعان ما تخطت الحرب الخاطفة األلمانية الدول
الصغيرة (المعروفة باسم البلدان المنخفضة بسبب جغرافيتها) ودفعت جيوش الحلفاء إلى انسحاب كامل نحو
شواطئ شمال فرنسا.

وصفت الصحافة العالمية الصهيونية  ،باإلضافة إلى كتب تاريخ اليوم  ،المعركة الخاطفة على أنها "الغزو
النازي لهولندا وبلجيكا وفرنسا" .لكن الوجود المهدد لقوة الحلفاء الضخمة على الحدود الصناعية األلمانية
يتم تجاهله بشكل تام  ،باإلضافة إلى التعاون الكبير الذي ال يمكن إنكاره بين البلدان المنخفضة "المحايدة"
والحلفاء.

بعد الغزو  ،نشرت الحكومة األلمانية "مؤامرة الحلفاء في البلدان المنخفضة"  ،وهي عبارة عن ورقة
باللغة اإلنجليزية مؤلفة من  50صفحة  ،تعرض بالتفصيل مدى التعاون البلجيكي والهولندي مع الحلفاء.
وقد دفنت الصحافة الغربية ومؤرخو المحاكم الحديثون هذه المزاعم.
حتى في خضم هستيريا المضادة لأللمان  ،في صحيفة نيويورك تايمز  ،في محاولة لظهور بشكل
"موضوعي"  ،نشرت الصحيفة بالفعل "الجانب األلماني من القصة"  ،في شكل تصريحات أصدرها وزير
الخارجية األلماني يواخيم فون ريبنتروب  .Joachim von Ribbentropإنه حساب لن تجده في كتب
التاريخ المعاصرة ولن تسمعه في البرامج الوثائقية الكاذبة على شاشات التلفزيون.

نيويورك تايمز 11( :مايو  )1940بيان ريبنتروب على غزو البلدان المنخفضة:

وزير الخارجية األلماني يواخيم فون ريبنتروب

مقتطفات من التصريحات:
"إن حكومة الرايخ تم إبالغها بشكل موثوق به أن إنجلترا وفرنسا  ،في سعيهما لسياسة تمديد الحرب  ،قررت
في المستقبل القريب الهجوم على بلجيكا وهولندا.
لطالما أدركت الحكومة األلمانية سياسة الحرب البريطانية الفرنسية الكبرى .وتتكون من تمديد الحرب إلى
أراضي أخرى وإساءة استخدام شعبها كقوات مرتزقة مساعدة إلنجلترا وفرنسا.
وكانت المحاولة األخيرة في هذا االتجاه هي محاولة احتالل الدول االسكندنافية بمساعدة النرويج من أجل
خلق جبهة جديدة ضد ألمانيا .تم إبطال هذه النية بعد تدخل ألمانيا في اللحظة األخيرة .ألمانيا قد أنتجت أدلة
وثائقية بهذا الشأن أمام العالم بأسره.
 ...كما أدركت حكومة الرايخ منذ فترة طويلة الهدف الحقيقي إلنجلترا وفرنسا  ،اللتان قامتا بإعداد بعناية لشن
هجوم وشيك ضد ألمانيا في الغرب على األراضي البلجيكية والهولندية إلى أراضي الرور .لقد اعترفت
ألمانيا واحترمت سالمة بلجيكا وهولندا بطبيعة الحال شريطة أن يحافظ هذان البلدان على الحياد التام في حالة
الحرب بين ألمانيا وإنجلترا.
لم تحقق بلجيكا وهولندا هذا الشرط  ،بل سعتا حتى اآلن إلى الحفاظ على المظهر الخارجي للحياد  ،لكن في
الواقع  ،كان كال البلدين يؤيدان عدو ألمانيا بشكل كامل ومن جانب واحد وقد أوضحا نواياهما.
 ...إن إجراءات الحكومتين البلجيكية والهولندية الملكية في المجال العسكري تتحدث بلغة أكثر وضوحا ً
وتعطي دليالً دامغا ً على النية الحقيقية للسياسة البلجيكية والهولندية.
......شكلت األراضي الساحلية الهولندية بوابة مفتوحة وغير مضمونة على قدم المساواة للطائرات
البريطانية .كانت حكومة الرايخ في اتصاالت متكررة قد لفتت انتباه حكومة هولندا الملكية إلى انتهاك حياد
هولندا من قبل الطائرات اإلنجليزية .منذ اندالع الحرب كانت الطائرات البريطانية قادمة من هولندا يوميا ً
وظهرت فوق األراضي األلمانية.
كان هناك  127حالة تحليق فوق هولندا من قبل بريطانيا والتي تم تأكيدها بشكل نهائي وبكل التفاصيل  ،وتم
إخطار الحكومة الملكية الهولندية بها .لكن في الواقع  ،فإن عددهم أكبر بكثير  ،ويبلغ عدة أضعاف  ،من
الحاالت التي تم فيها إخطار هولندا)18(" .

خالل أوقات أفضل  ،كان هتلر وفون ريبنتروب (يمين) يتمتعان بعالقات جيدة مع الجيران .تحدث الرجالن
عن حقيقة ما حدث بالفعل فيما يتعلق ببلجيكا وهولندا  ،لكن اإلعالم الصهيوني قام بتحريف الحقيقة.

 10مايو 1940
الحلفاء يقصفون مدينة فرايبورغ  /مقتل عشرين طفالً في ساحة اللعب
تقع مدينة فرايبورغ  Freiburgاأللمانية الغير مهمة حربيا ً واستراتيجيا ً والتي تعود إلى القرون الوسطى
على بعد  20ميالً فقط من الحدود الفرنسية .في بداية فترة الحرب في الغرب  ،ال يضيع رئيس الوزراء
الجديد تشرشل وحلفاؤه الفرنسيون وقتا ً في قتل المدنيين .يتم إسقاط حوالي  60قنبلة على فرايبورغ و بالقرب
منها ؛  50مدنيا ً يقضون حتفهم من بينهم  20طفالً كانوا يلعبون في الخارج .كان هذا أول قصف للمدنيين في
الحرب العالمية الثانية.
من أجل تحسين سمعة من قام بهذا الفعل المروع في صفحات التاريخ ؛ والمحافظة على الخرافة التاريخية
بأن ألمانيا هي التي بادرت بقتل المدنيين ؛ فقد روج المؤرخون لفترة طويلة لخرافة سخيفة بأن األلمان قصفوا
مدينتهم بتعمد ثم ألقوا بالالئمة على الحلفاء من أجل تغطية هذا الخطأ .سوف تزيل التفجيرات اإلرهابية
الالحقة للمدنيين األلمان أي شك في أن تشرشل قادر فعالً على إبادة المدنيين عمداً.

 -1الحلفاء قصفوا المدنيين في فرايبورغ  - 2حجر تذكاري في ملعب هيلدا حيث قتل  20طفالً - 3 .اتهمت
صحيفة نيويورك تايمز ألمانيا زورا ً بـ "هجمات وحشية".

مايو 1940
هتلر يحاول مجددا ً إقامة السالم وهذه المرة عن طريق وسيط سويدي
بعد هزيمته للغزاة الفرنسيين والبريطانيين  ،اقترح هتلر  ،عبر طرف ثالث سويدي  ،شروط سالم سخية
لبريطانيا .اتصل األلمان بالسفير البريطاني في السويد  ،فيكتور ماليت  ، Victor Malletمن خالل قاضي
المحكمة العليا السويدية إيكبيرغ  ، Judge Ekebergالذي يتمتع بعالقة جيدة مع المستشار القانوني لهتلر ،
لودفيج فايس أوير .Ludwig Weiss Auer
ال يطالب اقتراح سالم هتلر بأي شيء من بريطانيا العظمى  ،ويتضمن اقتراحه أن الدول التي تحتلها ألمانيا
حاليا ً سيغادرها األلمان حيث كان االحتالل األلماني فقط بسبب الوضع الحالي للحرب .لكن وينستون تشرشل
غير مهتم بالسالم .والعرض ال يلقى آذانا ً صاغية.

فشلت جهود السالم األلمانية عبر السويد .السفير فيكتور ماليت (يسار) يسير مع األميرة إليزابيث (اآلن
الملكة إليزابيث) واألمير فيليب.

 28 - 25مايو 1940
أزمة مجلس وزراء الحرب  /تشرشل و لورد هاليفاكس ينقسمان حول وساطة إيطاليا
طلب جوزيبي باستيانيني  ، Giuseppe Bastianiniالسفير اإليطالي في لندن  ،عقد اجتماع مع وزير
الخارجية البريطاني اللورد هاليفاكس  Lord Halifaxلمناقشة حياد إيطاليا .التقى هاليفاكس مع باستيانيني
بعد ظهر ذلك اليوم .سرعان ما انتقلت المناقشة إلى مسألة الوساطة اإليطالية بين الحلفاء وألمانيا.
يكشف باستيانيني أن هدف الزعيم اإليطالي بينيتو موسوليني (حليف هتلر الوثيق) هو التفاوض على تسوية
"لن تكون مجرد هدنة  ،بل ستحمي خطة السالم األوروبي في القرن" )19( .استجاب هاليفاكس بشكل
إيجابي للفكرة وأخذها إلى حكومة الحرب البريطانية.

في صباح اليوم التالي  ،قدم هاليفاكس تقريره إلى مجلس وزراء الحرب  ،ملخصا ً اجتماعه مع باستيانيني
وحث زمالءه على التفكير في الوساطة اإليطالية .مرة أخرى يرفض تشرشل أيا ً من ذلك!
لعدة أيام  ،يواصل هاليفاكس الضغط من أجل وساطة موسوليني .في محاولة واضحة السترضاء هاليفاكس ،
يقول تشرتشل إنه يشك في أن أي شيء قد يأتي من إيطاليا  ،لكن يجب على حكومة الحرب أن تنظر في
الوساطة .لكن تشرشل يكذب على هاليفاكس .لم يفكر تشرشل يو ًما في عرض موسوليني للتوسط في السالم
بين بريطانيا وألمانيا .انتهت المحاوالت في نهاية المطاف بعد أن تفوق تشرشل على هاليفاكس الذي كان
يبحث عن طرق لتحقيق السالم .يعرف الصراع باسم "أزمة مجلس الوزراء الحرب".

 -1حاول اللورد هاليفاكس (يمشي مع تشرشل) إقناع مجلس الحرب بمعرفة اقتراح موسوليني على األقل.
 -2موسوليني  ،وهو يصافح رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين في عام  ، 1938ساعد
بريطانيا وألمانيا في الحفاظ على السالم في أوروبا في مؤتمر ميونيخ عام  -3 .1938بدالً من قبول
عروض السالم  ،اختارت عصابة تشرشل إخافة الرأي العام البريطاني .حكايات وهمية عن هجمات بالغاز
السام وشيكة من هتلر.

 27مايو –  4يونيو 1940
إلظهار الصداقة وعدم الرغبة في الحرب ،هتلر يسمح لجنود الحلفاء بالهرب من دونكيرك
بعد تقدم ألمانيا المذهل  ،حوصر الحلفاء على شواطئ دونكيرك  Dunkirkبفرنسا .كان باإلمكان السيطرة
أمرا بالتوقف )20( .كإظهار لحسن النية تجاه
على جنود الحلفاء بالكامل بكل سهولة  ،لكن هتلر يصدر ً
ً
المجرمين الغربيين  ،يعتقد هتلر أن البريطانيين سيكونون أكثر رغبة لتحقيق السالم إذا استطاعوا الهروب
بكرامتهم وبغير مهانة.
عن طريق قارب ضخم يضم صيادين بريطانيين  ،استطاع الجنود العودة عن طريق القناة اإلنجليزية إلى
إنجلترا .أطلقت الصحافة الصهيونية على تصرف هتلر النبيل "هروب خارق تحت أنف هتلر".
تعهد وينستون تشرشل السكير بمواصلة القتال وهو يخيف الشعب البريطاني بروايات عن غزو ألماني
وشيك.

الحلفاء المحاصرين على الشاطئ! كان باستطاعة هتلر بسهولة أن يأخذ جنود الحلفاء بالكامل كأسرى.
تصرفه الكريم سمح للجنود بالهروب من دونكيرك بطريقة منظمة وغير مهينة.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"ثم أدهشنا (هتلر) عندما حدثنا بإعجاب عن اإلمبراطورية البريطانية  ،عن
ضرورة وجودها  ،وعن الحضارة التي جلبتها بريطانيا إلى العالم .وقارن
اإلمبراطورية البريطانية بالكنيسة الكاثوليكية قائ ً
ال :لقد كانا عنصران أساسيان
لالستقرار في العالم  ،وقال إن كل ما أراده من بريطانيا هو أنها يجب أن تعترف
بموقف ألمانيا في القارة  ،وأن عودة المستعمرات األلمانية ستكون مرغوبة ولكنها
ليست ضرورية  ،بل إنه سيقدم دع ًما عسكرياً لبريطانيا في حالة مواجهتها أية في
صعوبات في أي مكان ")21( .
الجنرال األلماني فون بلومنتريتGerman General von Blumentritt. .

مايو – يونيو 1940
تشرشل يطلق تصريحات إذاعية تاريخية عن طريق ممثل صوتي انتحل شخصيته!
خالل ربيع وصيف عام  ، 1940يتجمع الناس في بريطانيا حول أجهزة الراديو الخاصة بهم لسماع
الخطابات التحفيزية من ما يعتقدون أنه من رئيس الوزراء الجديد.
خطاب "الدم والعرق":
في  13مايو  ،بعد توليه منصبه للتو  ،تم إذاعة خطاب تشرشل الحربي أمام البرلمان في وقت الحق على
الراديو .النسخة الراديوية من "تشرشل" تعلن:

"أود أن أقول لمجلس النواب كما قلت ألولئك الذين انضموا إلى هذه الحكومة :ليس لدي ما أقدمه سوى الدم
والكد والدموع والعرق .أمامنا محنة من أخطر األنواع .أمامنا الكثير والكثير من الشهور الطويلة من النضال
والمعاناة.

كنت أسأل ،ما هو هدفنا؟ أستطيع اإلجابة في كلمة واحدة :النصر .النصر بأي ثمن  -النصر على الرغم من
كل الرعب  -النصر  ،مهما كان الطريق طوي ً
ال وصعبًا  ،ألنه بدون النصر ال يمكن النجاة)22( ".
خطاب "نحن نكافح على الشواطئ":
في  4يونيو  ،بعد إجالء الجيش البريطاني المهزوم من دونكيرك  ،تتعهد النسخة اإلذاعية من الكلب
البريطاني المجنون:

"سنقاتل في البحار والمحيطات .سنقاتل في الهواء .سندافع عن جزيرتنا مهما كانت التكلفة .سنقاتل على
الشواطئ .سنقاتل على أرض الهبوط .سنقاتل في الحقول وفي الشوارع سنقاتل في التالل ولن نستسلم أبدًا ".
"وبرغم عدم ايماني بهذا للحظة واحدة حتى ،فإنه لو تعرضت هذه الجزيرة (بريطانيا) أو جزء كبير منها
للتجويع  ،فستقوم إمبراطوريتنا خارج البحار  ،واألسطول البريطاني المسلح باالستمرار في الكفاح حتى ،
في الوقت المناسب  ،سيأتي من في العالم الجديد (الواليات المتحدة) بكل قوته وطاقته  ،إلنقاذنا وتحرير العالم
القديم ")23( .
خطاب "أفضل ساعة لدينا":
في  18يونيو  /حزيران أعلن "تشرشل" أنه حتى لو استمرت اإلمبراطورية البريطانية أللف سنة  ،فسيتم
ضا إلى أن الواليات المتحدة ستنضم في نهاية المطاف
تذكر هذه اللحظة على أنها "أفضل ساعة" .ويشير أي ً
إلى الحرب:

"لكن إذا فشلنا  ،فإن العالم بأسره  ،بمن في ذلك الواليات المتحدة  ،بمن في ذلك كل من عرفناه ونهتم به ،
سوف يغوص في هاوية عصر مظلم جديد أكثر شر ًا  ،وربما أكثر طو ًال .دعونا إذن نعد أنفسنا لواجباتنا ،
وهكذا نتحمل بأنفسنا  ،أنه إذا استمرت اإلمبراطورية البريطانية وكومنولثها أللف سنة  ،فسيظل الرجال
يقولون" :كانت هذه أفضل ساعة لهم" (.)24
ومن المعروف اآلن  ،على الرغم من ما ال يزال بعض تالميذ تشرشل الذين يخدعون أنفسهم ويرفضون قبول
الواقع بأن بث الخطابات الثالث لم يكن عن طريق تشرشل  ،بل من قبل ممثل تم تعيينه النتحال صفته.
نورمان شيلي  ، Norman Shelleyالذي قام أيضا ً بالمشاركة بصوته في مسلسل األطفال "ويني ذا بوه"
في "ساعة األطفال" في قناة بي بي سي  ،انتحل صوت تشرشل وقام بخداع عشرات الماليين من المستمعين.
ً
عاجزا عن إلقاء الخطاب بنفسه بسبب إدمانه للشراب .أو ربما تم اعتبار خطابه الذي
ربما يكون تشرشل
ً
يصعب فهمه غير مناسب لجمهور الراديو .إذا  ،كما ترى  ،لم يكن تشرشل قد خدع الجميع على أنه "العمالق
األدبي" فحسب باعتماده على ُكتّاب لكتابة خطاباته ؛ بل اتضح أيضا ً أن تشرشل "الخطيب" كانت أيضا ً
خدعة كبيرة!
من صحيفة الجارديان (المملكة المتحدة)  29 ،أكتوبر 2000
"أجمل ساعة" كانت للممثل الذي كان عبارة عن صوت تشرشل في الراديو :التسجيالت أثبتت من الذي قام
بإلقاء الخطابات خالل فترة الحرب.

"الدليل على أن بعض الخطابات اإلذاعية األكثر شهرة لـ" وينستون تشرشل " للحرب قد تم تقديمها من خالل
عرض إستعراضي ظهر بعد اكتشاف تسجيالت على قرص فونوغراف.
وينهي هذا الدليل سنوات من الجدل حول المزاعم  -التي تم نفيها مرارا ً  -بأن أحد الممثلين قد ُ
ب منه
ط ِل َ
رسميا ً انتحال شخصية رئيس الوزراء على الهواء.
يوضح السجل ألول مرة أنه تم استخدام صوت نورمان شيللي لبث بعض الكلمات األكثر أهمية في التاريخ
البريطاني الحديث)25(" .

 -1ال شيء حقيقي حول الكلب البريطاني المجنون  -ال شيء!  -2قام نورمان شيلي بإلقاء أشهر الخطابات
اإلذاعية في التاريخ البريطاني في القرن العشرين - 3 .في وقت الحق عبر شيلي عن شخصية الرسوم
المتحركة لألطفال "ويني ذا بوه"  -وهي نكتة داخلية تمت تسميتها "وينستون القذر" ربما؟

يونيو 1940
االتحاد السوفييتي يغزو أربع دول في آن واحد! التفيا و لتوانيا و استونيا و شرق رومانيا
نظرا لتركيز العالم على األحداث في أوروبا الغربية  ،يواصل ستالين توسيع إمبراطوريته الشريرة .ضم
ً
االتحاد السوفييتي دول البلطيق الصغيرة وهي التفيا وليتوانيا وإستونيا .كما يضم ستالين أجزاء من شرق
رومانيا.
لقد غزا االتحاد السوفييتي اآلن  6دول في  9أشهر فقط .ومع ذلك  ،فإن العولميون الغربيون مهووسون فقط
بالهجوم على ألمانيا التي يواصل قائدها  ،مثلما فعل القيصر قبل عقدين من الزمان  ،الدعوة للسالم.

ابتلع ستالين دول البلطيق الصغيرة في التفيا وليتوانيا وإستونيا (وأخذ قطعة من رومانيا أيضًا!)

يونيو 1940
بعد الهزيمة الساحقة للحلفاء على يد ألمانيا  ،موسوليني يقرر الدخول في الحرب
بعد رؤية انتصارات ألمانيا المذهلة في عام  ، 1940أنهى بنيتو موسوليني  ،الزعيم اإليطالي االنتهازي ،
الذي يقوده غروره  ،حياد إيطاليا وانضم إلى الحرب بجانب ألمانيا وأعلن الحرب على فرنسا (التي تعرضت
مسبقا ً للهزيمة واالحتالل) وأيضا ً على المملكة المتحدة (التي يجري طردها بالفعل من أوروبا في دونكيرك).
خالفا ً لحرب هتلر الدفاعية  ،يحلم موسوليني بالغزو  ،على أمل استعادة اإلمبراطورية الرومانية الجديدة في
شمال أفريقيا .لكن مغامراته المتهورة ستثبت أنها مكلفة جدا ً لهتلر .في أغسطس من عام  ، 1940احتلت
إيطاليا أرض الصومال البريطانية في شرق إفريقيا .في سبتمبر  ،غزت إيطاليا مصر التي احتلها
البريطانيون منذ معاهدة  1936لحماية قناة السويس.
في محاربة بريطانيا  ،يقوم موسوليني بسوء تقدير قوة وجبروت الجيش البريطاني .تهيمن القوات البرية
والبحرية البريطانية بتفوق هائل على خصومها اإليطاليين  ،مما يمنح تشرشل إمكانية فتح جبهة جديدة لغزو
إيطاليا عن طريق شمال إفريقيا.

اشتبكت إيطاليا االستعمارية مع بريطانيا االستعمارية للحصول على إفريقيا .على الرغم من كونه معاديا ً
للشيوعية  ،فإن غرور موسوليني اإلمبريالي سيكلف ألمانيا وإيطاليا غالياً.

 22يونيو 1940
حكومة فرنسا الجديدة في فيشي تعقد صلحا ً مع هتلر
مع انهيار الحكومة الفرنسية الهاربة  ،يدخل األلمان باريس الخالية من الجنود الفرنسيين في  14يونيو
 .1940يرأس الحكومة الجديدة بطل الحرب العالمية األولى مارشال فيليب بيتان Marshal Philippe
 ، Petainالذي يوافق على إقامة السالم مع ألمانيا.
على خالف وحشية معاهدة فرساي  ،فإن شروط هذه الهدنة خفيفة للغاية  ،والتي تتطلب فقط أن تستمر
ألمانيا في احتالل شمال فرنسا كإجراء دفاعي ضد الغزو البريطاني للقارة .لدى الحكومة الفرنسية الجديدة
مكاتبها اإلدارية في مدينة فيشي  Vichyالجنوبية .بخالف االحتالل االستراتيجي في الشمال  ،تظل فرنسا
دولة ذات سيادة .الحياة في فرنسا المحتلة تسير بهدوء .الجنود األلمان قاموا بإنشاء سمعة ممتازة للسلوك
الجيد  ،وسحر جذاب مع السيدات الفرنسيات.
في هذه األثناء في المملكة المتحدة  ،يستشيط تشرشل والجنرال الفرنسي شارل ديغول غضبا ً بسبب رفض
المارشال بيتان مواصلة القتال .يريد هتلر من بيتين أن يحالف بالده مع ألمانيا  ،لكن إعالن موسوليني للحرب
على فرنسا يترك طابعا ً سيئًا في قلوب الفرنسيين لدرجة أنه ال يمكنهم االنضمام إلى التحالف األلماني
اإليطالي.

هتلر والمارشال بيتين صنعا السالم .تم توقيع الهدنة في نفس عربة السكك الحديدية التي استسلمت بها
ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى.

 24يونيو 1940
الكونغرس اليهودي العالمي يزعم بهالك  6ماليين يهودي في حالة انتصار ألمانيا في الحرب
كما تغني الفرقة الغنائية" :إنها نفس االغنية القديمة باختالف"....

" ...إذا انتصر النازيون فإن  6,000,000يهودي في أوروبا محكوم عليهم بالهالك".
لم يتم حتى اعتقال أي يهودي واحد  ،وال يزال هتلر يتوسل للسالم .ولكن تم إنشاء خرافة "الهولوكوست" و
ال" 6ماليين" مسبقاً.

 3يوليو 1940
عملية المنجنيق  /تشرشل يأمر بإغراق السفن الحربية الفرنسية المحايدة
أصدر تشرشل الغاضب الحاقد إنذارا ً مهينا ً لفرنسا ردا ً على اتفاق فرنسا للسالم مع ألمانيا .وأيضا ً رغبة منه
في السيطرة على إحدى الموانئ المهمة .رسالته الموجهة إلى فرنسا عن طريق الهجوم :اترك السفن الخاصة
بك في ميناء مرسى الكبير  Mers-el-Kébirاالستراتيجي (على ساحل الجزائر الفرنسية  /شمال أفريقيا)
لمساعدة الموانئ البريطانية للفترة المتبقية من الحرب  ،وإال فإنها ستغرق.
عندما ترفض فرنسا المحايدة اآلن اإلنذار  ،يطلق تشرتشل العنان لـ "عملية المنجنيق" Operation
 Catapultويأمر بالقصف البحري للسفن الفرنسية .معركة مرسى الكبير  Mers-el-Kébirأسفرت عن
مقتل  1,297جندي فرنسي  ،وغرق سفينة حربية وإلحاق أضرار بخمس سفن أخرى.
وكما هو الحال مع جميع األعمال الوحشية التي ارتكبها تشرشل  ،فإن المؤرخين العمالء يبررون هذه
الهجمات على أن تشرشل أراد اتخاذ االحتياطات لمنع األسطول الفرنسي من الوقوع في يد هتلر .هذا تفسير
سخيف لسببين .أوالً  ،بصرف النظر عن حقيقة أن هتلر ال يزال يتوسل مع بريطانيا لصنع السالم ؛ ال تقدم
الحكومة الفرنسية الجديدة أي مؤشر على أنها تستعد لتغيير الجوانب.

ثانيا ً  ،الهجوم الغادر والمتهور  ،الذي استفز الفرنسيين وقادهم للهجوم المضاد على البريطانيين في جبل
طارق  ،يزيد في الواقع من االحتماالت بأن تتحد فرنسا مع ألمانيا! في الواقع  ،استولى هتلر على الهجمات
لتعزيز المشاعر المعادية لبريطانيا في فرنسا .ولحسن حظ تشرشل  ،اختارت الحكومة الفرنسية في فيشي
عدم تصعيد الموقف والبقاء خارج الحرب.

البلطجي تشرشل :أعطني السفن الخاصة بك أو سأغرقها! – انفجار بارجة فرنسية.
كاريكاتير فرنسي يشجب الهجوم اإلنجليزي

يوليو 1940
تشرشل يبدأ حملة القصف الجوي ضد المدنيين األلمان
مع طرد القوات البرية البريطانية من األراضي األوروبية  ،ال يستطيع تشرشل وأسياده المصرفيون في لندن
 /نيويورك االستمرار في القتال على الجو (والبحر) .بعد ذلك تلقى سالح الجو الملكي البريطاني أمرا ً
بقصف المناطق المدنية حيث يأمل تشرشل في إثارة رد مماثل من هتلر حتى يتمكن هو وروزفلت من
اإلشارة إلى "القصف األلماني للمدنيين".
في مذكرة تم إصدارها في يوليو إلى وزير شركة  ، UK Air Craft Productionكتب تشرشل:

"عندما أنظر حولي ألرى كيف يمكننا كسب الحرب أرى أنه ليس هناك سوى مسار واحد مؤكد .ليس لدينا
جيش قاري يمكنه هزيمة القوة العسكرية األلمانية  ... ...هناك شيء واحد سيطيح به (هتلر) وهو هجوم مدمر
وشامل من قبل قاذفات ثقيلة للغاية من هذا البلد على األراضي النازية .يجب أن نكون قادرين على إرباكهم
بهذه الطريقة  ،التي بدونها ال أرى طري ًقا من خاللها ")26( .
سوف يقصف السكير سيئ السمعة المناطق المدنية األلمانية سبع مرات .لكن هتلر يرفض أن يفعل الشيء
نفسه .تخضع القاذفات األلمانية ألوامر صارمة القتصار من هجماتها على األهداف العسكرية و الصناعية
فقط  ...وأخيرا  ،في سبتمبر ؛ يضطر هتلر إلى إعالن أن أي تفجيرات بريطانية لمناطق مدنية ستقابل برد
مماثل .عندما تسقط القوات الجوية األلمانية أول قنابلها على المناطق المدنية البريطانية  ،تعلن الصحافة
العالمية "ألمانيا تقصف المدنيين".

وكما فعل مع غرق سفينة لوزيتانيا المدبر في عام  ، 1915كرر ونستون تشرشل مرة أخرى عمدا ً قتل
األبرياء من الرجال والنساء واألطفال من أجل تحقيق أهداف سياسية.

قُتِل األلمان وت ُ ِركوا بال مأوى من قبل قاذفات القنابل اإلرهابية الثقيلة

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
" أريد أن يبدأ األلمان في قصف لندن في أقرب وقت ممكن ألن هذا سيجلب
األمريكيين إلى الحرب عندما يرون تخويف النازيين  ،وقبل كل شيء سوف يضع
حد ًا لحركة السالم المحرجة وغير المريحة هذه التي تحدث في حكومتي وبين
سكان بريطانيا ".
 -السفير األمريكي في المملكة المتحدة جو كينيدي  ،نقالً عن تشرشل)27( .

 20يوليو 1940
هتلر يلقي "منشورات السالم" على لندن!
مع السيطرة الكاملة أللمانيا على القارة وحالة الحرب  ،يستجيب هتلر لقنابل تشرشل عن طريق إسقاط كميات
كبيرة من المنشورات فوق لندن .تحتوي الورقة الواسعة المكونة من  4صفحات على ملخص باللغة
اإلنجليزية عن حديث هتلر األخير أمام الرايخستاغ .الخطاب بعنوان "النداء األخير للمنطق"  ،والذي يطلق
فيه ندا ًء نهائيا ً من أجل السالم:

"في هذه الساعة أشعر بأنه من واجبي أمام ضميري بأن أناشد مرة أخرى العقل والمنطق في بريطانيا
العظمى وفي أي مكان آخر .أنا أعتبر نفسي في موقف يسمح لي بتقديم هذا النداء  ،بما أنني لست المهزوم هنا
وأطلب المعروف  ،لكن المنتصر يتحدث باسم العقل .ال أستطيع أن أرى سببا ً وراء استمرار هذه الحرب ،
أنا حزين للتفكير في التضحيات التي ستتطلب بها هذه الحرب.

من المحتمل أن يلقي السيد تشرشل مرة أخرى هذا التصريح الخاص بي بزعمه أن التصريح جاء من الخوف
والشك في نصرنا النهائي .في هذه الحالة لن يعاتبني ضميرى فيما يتعلق باألمور القادمة ")28( .
يرد البريطانيون على نداء هتلر الصادق بالسخرية والتهديد والمزيد من القنابل .يقوم ستيفتون ديلمر Sefton
 ، Delmerالمروج للحرب ورئيس "الدعاية السوداء" البريطانية وعقلها في المستقبل  ،في أول بث له
أللمانيا على قناة بي بي سي عندما يسمع عن "النداء األخير للمنطق" لهتلر  ،برفض أي فكرة عن حل وسط.
بيغماوث ديلمر يصرح:
"هير هتلر"  ،لقد استشرتني في الماضي حول مزاج الجمهور البريطاني .لذا اسمح لي أن أقدم لكم هذه
الخدمة الصغيرة مرة أخرى الليلة .دعني أخبركم بما نفكر به نحن هنا في بريطانيا بهذا النداء الخاص بكم إلى
ما تسميه العقل والمنطق" .هير الفوهرر"  ،نحن نرميها إليك  ،في أسنانك الشريرة "()29
أثارت تصريحات ديلمر المثيرة للجدل غضب عدد قليل من أعضاء البرلمان الذين كانوا يميلون إلى السالم ،
ولكن التصريحات كانت بال شك محل رضا لتشرشل  ،وأسياده اليهود  ،وغيرهم من المجرمين.

 - 2 & 1جندي بريطاني جاهل يضحك بينما يقرأ نشرة السالم التي أسقطها هتلر - 3 .الداعية األسود دلمر
.يحافظ على إبقاء نار الحرب مشتعلة.

أغسطس 1940
خطة مدغشقر  /هتلر يخطط إلقامة وطن يهودي في مدغشقر
لعدة قرون  ،واجه األوروبيون واليهود مشاكل في العيش معاً .كان هتلر مقتنعًا بتركهم وحدهم والعيش
كأجانب يقيمون في ألمانيا .بالنسبة ألولئك الذين أرادوا العيش في فلسطين  ،سهلت اتفاقية النقل لعام 1933
بين الحكومة األلمانية والصهاينة ذلك .من  1933إلى  ، 1940هاجر  ٪30من يهود ألمانيا إلى فلسطين بكل
ثرواتهم .عندما تمنع الحرب العالمية الثانية المزيد من التعاون بين األلمان والصهاينة  ،يصبح من الواضح أن
هناك حاجة إلى "حل نهائي" جديد.
تتمثل خطة هتلر في إنشاء وطن لليهود في جزيرة مدغشقر الجميلة  ،قبالة سواحل جنوب أفريقيا  ،وإعادة
توطين مليون يهودي في السنة تحت الحماية األلمانية واإلشراف عليها .كانت فكرة إقامة وطن يهودي في
مدغشقر متداولة في جميع أنحاء أوروبا منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر.

يتم إلغاء خطة مدغشقر عندما غزت بريطانيا الجزيرة في عام  ، 1942واستولت على السيطرة من حكومة
فرنسا بعد معركة مدغشقر .كان يمكن أن تكون مدغشقر اليهودية حالً راب ًحا لليهود واألوروبيين ولكان
الفلسطينيون والدول العربية األخرى في أمان من كل الفظائع التي سيتحملونها بعد تأسيس إسرائيل غير
الشرعي عام .1948

 -1يكشف المؤلف اليهودي إدوين بالك في كتابه "اتفاقية النقل" عن المدى الكامل للتعاون بين األلمان
والمهاجرين الصهاينة :3 & 2 .كان الحل النهائي لهتلر هو نقل اليهود إلى وطن خاص بهم  ،وليس قتلهم.

1940
السفير األمريكي جوزيف كينيدي يخشى من أن يغتاله تشرشل!
جوزيف كينيدي  ،من ساللة كينيدي السياسية  ،هو السفير األمريكي في بريطانيا العظمى ويمتلك معارف
سياسية كثيرة .يؤيد كينيدي السالم في أوروبا ويعارض بشكل خاص فكرة إشراك الواليات المتحدة في حرب
أخرى  -حرب سيلقى فيها ابنه األكبر جوزيف حتفه وسيصيب فيها ابنه الثاني جون .لمعارضته للحرب ،
كينيدي ينال كراهية تشرشل .بعد حديث مع تشرشل  ،يالحظ كيندي:

"سيتم قضاء كل ساعة من قبل البريطانيين في محاولة لمعرفة كيف يمكن إدخال الواليات المتحدة الحرب".
()30
عند اإلبحار من لشبونة  ،البرتغال إلى نيويورك  ،يبلغ كنيدي وزارة الخارجية األمريكية ليعلن أنه إذا ما
انفجرت سفينته في وسط المحيط األطلسي  ،فيجب على الواليات المتحدة أال تعتبرها سببًا للحرب مع ألمانيا.
في مذكراته غير المنشورة  ،كتب كنيدي الحقا ً من برقية له:
"اعتقدت أن ذلك سيوفر لي بعض الحماية ضد تشرشل الذي قد يضع قنبلة على متن السفينة)31( ".
ً
رجال في مكانة كينيدي ومعرفته في الشؤون الداخلية يمتلك مثل هذا الخوف يخبرنا بالكثير عما
إن حقيقة أن
يفكر فيه الناس حول تشرشل  ،الذي كان سبب إغراق سفينة لوزيتانيا قبل  25عا ًما.

 -1كنيدي و تشرشل كرها بعضهما البعض -2 .سوف يلقى جو جونيور حتفه في الحرب في ظروف
غامضة (انفجرت طائرته) -3 .رئيس الواليات المتحدة في المستقبل جون كنيدي كان قريبا ً من
الموت أيضاً.

سبتمبر 1940
تشرشل يهرب من لندن بعد اقتراب القذائف الدفاعية األلمانية
أول غارة جوية انتقامية في لندن قام بها األلمان تقتل  300شخص .المخابرات البريطانية بارعة جدا ً في تعلم
هذه الغارات مقدما ً وتخبر الحكومة بذلك  ،والتي بدورها تنقل المعلومات للشعب .يقود تشرشل شعبه إلى
االعتقاد بأنه سوف يتحمل بشجاعة الهجمات األلمانية بجانبهم بينما يتحصن في مخبأ لندن الخاص به.
لسنوات عديدة يعتقد الجمهور هذا من بطلهم.
خالل الثمانينيات من القرن العشرين  ،حصل المؤرخ البريطاني ديفيد إرفنج  David Irvingعلى الجدول
الزمني اليومي لتشرشل  ،والذي حصل عليه من سائق تشرشل العجوز عند إجراء مقابلة معه .يظهر السجل
أن الجبان تشرشل فر من لندن في كل مرة كان فيها قصف لندن متوقعا ً  -على الرغم من أنه كان لديه مخبأ
آمن خاص به.
لدى عودته إلى لندن بعد هروبه  ،سيقوم المهرج السكير بتفقد األنقاض والتعاطف مع الضحايا الذين تعرضوا
للقصف .ايرفينغ يكشف عن أن وينستون تشرشل قال ذات مرة:

"هتفوا لي كما لو كنت قد أعطيتهم النصر  ،بد ً
ال من التسبب في قصف منازلهم")32( .

تشرشل وسط الخرائب! يتهافت الحمقى الذين تعرضوا للقصف على مصافح الوحش الجبان الذي ،
وألغراض الدعاية  ،تسبب عمدا ً في قصف لندن.

 16سبتمبر 1940
روزفلت يصدر مسودة خدمة عسكرية ألول مرة في وقت السلم في الواليات المتحدة األمريكية
بينما يصر علنا ً على أن الشبان األمريكيين "لن يذهبوا إلى حروب أجنبية"  ،يواصل روزفلت التحضير سرا ً
للدخول في الحرب العالمية .يعقد روزفلت قانون "الخدمة االنتقائية" في وقت السلم والذي يتطلب من جميع
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  35-26للتسجيل في مسودة الخدمة العسكرية "فقط في وقت الحاجة" .يبدأ
شهرا  ،سواء في
تنفيذ المسودة في أكتوبر  .1940يُقال للمجندين الغير محظوظين بأنهم سيخدمون فترة 12
ً
أوروبا  ،أو في منطقة أمريكية.
وبحلول صيف عام  ، 1941أصدر فرانكلين روزفلت قرارا ً جديدا ً (الذي يخطط لخداع أمريكا في الحرب
عن طريق استفزاز اليابان)  ،بحيث يتم إطالة مدة الخدمة العسكرية .غضب المجندون واحتجوا على ذلك
وهددوا بترك القواعد بعد انتهاء االثنا عشر شهرا ً  ،لكن معظمهم سيطيع القرار وسيستمرون في الخدمة
ألكثر من هذه المدة  ،وحتى "الهجوم المفاجئ" على بيرل هاربور في ديسمبر عام  .1941هذه هي المسودة
األولى والوحيدة في وقت السلم في تاريخ الواليات المتحدة.

" -1لم الضحك؟" بطاقة بريدية في  1940تهزأ من روزفلت بسبب ضحكه وهو يوقع مسودة التجنيد الذي
كان غير شعبيا ً على اإلطالق - 2 .تم القبض على المتهربين من التجنيد!

سبتمبر 1940
ألمانيا و إيطاليا و اليابان (المحور) يوقعون معاهدة تحالف بينهم  /عدم الرغبة في إدخال
الواليات المتحدة في الحرب
تشكك ألمانيا واليابان في نوايا روزفلت الحقيقية .لتثبيط التدخل العسكري األمريكي في حرب ألمانيا مع
بريطانيا  ،أو حرب اليابان مع الصين غير ذات الصلة في الحرب األوروبية  ،وقعت ك ٌل من اليابان وألمانيا
وإيطاليا على "الميثاق الثالثي".

تتفق اليابان وألمانيا وإيطاليا على مساعدة بعضها البعض بكافة الوسائل السياسية واالقتصادية والعسكرية إذا
تعرضت دولة من الدول المتعاقدة للهجوم من قبل دولة في الوقت الحاضر غير متورطة في الحرب
األوروبية أو في النزاع الياباني الصيني .األمل هو أن هذا االتفاق سيبعد أمريكا عن الحرب .ومن المفارقات
 ،أن االتفاقية الدفاعية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تسهيل خطة روزفلت لجذب أمريكا إليها.

كانت دول المحور تأمل في إبقاء الواليات المتحدة خارج الحرب.

1940
هوليوود اليهودية تصدر أفالما ً ضد األلمان
لم يكن األمر سرا ً على اإلطالق أن هوليوود  ،منذ نشأتها  ،يديرها اليهود .وبطبيعة الحال  ،فإن األسياد اليهود
للشاشة الكبيرة  ،تحسبًا لدخول أميركا في نهاية المطاف إلى الحرب  ،سوف يقومون بدورهم في شن حرب
الدعاية ضد ألمانيا.
فيلم "مورتال ستورم"  The Mortal Stormهو فيلم درامي عام  1940من استوديوهات MGM
المملوكة لليهود .أبطالها أسماء كبيرة مثل جيمس ستيوارت ومارغريت سولفان .يركز موضوع الفيلم على
عالقة رومانسية ممزقة بسبب عضوية شاب في الحزب "النازي" .بعد أن قامت صحيفة نيويورك تايمز
المملوكة لليهود وصحيفة واشنطن بوست المملوكة لليهود أيضا ً بالترويج بشكل كبير للفيلم ،فإن الفيلم يلفظ
نظرا ألن المشاهدين ال يميزون بين خيال الشاشة الكبيرة والحقيقة الواقعية ،
دعاية قبيحة ضد األلمان .ولكن ً
فإن الفيلم يساعد في اإلضرار بصورة ألمانيا بشكل كبير.
 The Great Dictatorهو فيلم كوميدي درامي أمريكي عام  1940كتبه وأخرجه وأنتجه وسجله وبطولة
الممثل الكوميدي البريطاني والمنحرف المجرم تشارلي شابلن ( .Charlie Chaplinوفقا لملفات ، FBI
كان شابلن شيوعيا ً من أصل يهودي) .في الوقت الذي ال تزال فيه الواليات المتحدة تعيش عالقات سلمية مع
ألمانيا  ،يسخر فيلم شابلن من هتلر وموسوليني بال رحمة .يلعب شابلن أدوارا ً قيادية :دكتاتور ال يرحم وحالق
يهودي "مضطهد".
الفيلم مفعم أيضا ً بوسائل اإلعالم اليهودية  ،وبالتالي يصبح مشهورا ً لدى الجماهير .سيكون أكثر أفالم تشابلن
نجا ًحا تجاريًا وقد تم ترشيحه لخمس جوائز أكاديمية.

ساعدت هوليوود اليهودية في تشكيل تصورات خاطئة عن هتلر وألمانيا .تستمر اللعبة حتى يومنا هذا.

أكتوبر 1940
رومانيا تقبل حماية ألمانيا لحقول نفطها
لقد ضم السوفييت بالفعل أجزاء من رومانيا المعادية للشيوعية .الجيش األحمر اآلن يجلس بشكل خطير
بالقرب من حقول النفط في بلويست  ، Ploestiوالتي تعتمد عليها ألمانيا .ستالين يخطط لشيء ما في جنوب
شرق أوروبا  ،وهتلر يعرف ذلك .بموافقة رومانيا  ،تصل القوات األلمانية لحماية حقول النفط من التهديد
السوفيتي.

 -1توضح الخريطة أعاله مدى ضعف ألمانيا من الجنوب الشرقي( .نقطة الضعف في أوروبا) .يمكن
مهاجمة حقول النفط في شرق رومانيا بسهولة من اليونان أو يوغوسالفيا أو االتحاد السوفييتي .من هذه
المنطقة في أوروبا  ،سيلعب تشرشل وستالين "مباريات الشطرنج" ضد ألمانيا -2 .الزعيم الروماني
أنطونيسكو يزور هتلر.

أكتوبر 1940
بريطانيا تعد اليهود بـ"نظام عالمي جديد" بعد الحرب
ألمانيا في السيطرة الكاملة على الوضع في الحرب األوروبية .كما فعلوا خالل األيام الخاسرة من الحرب
العالمية األولى  ،يتواصل السياسيون البريطانيون مع يهود العالم للحصول على المساعدة .خالل الحرب
العالمية األولى  ،قام "وعد بلفور" البريطاني بوعد اليهود بمنحهم فلسطين مقابل دخول الواليات المتحدة.
اآلن  ،يقدم إعالن اللورد آرثر غرينوود  Arthur Greenwoodلهم " نظاما ً عالميا ً جديدا ً " .غرينوود
يدلي بتصريح تنبؤي مذهل " ،عندما سنحقق النصر  ،ونحن بالتأكيد سوف نحققه )33( "...
لكن ال توجد هنالك فرصة للنصر البريطاني ما لم يكن من الممكن جر الواليات المتحدة إلى الصراع .لذا ،
يجب على جرينوود أن يشك بالفعل في أن الواليات المتحدة ستدخل الحرب (والتي ستقوم بذلك بعد 14
شهرا) .ومن الواضح أن الوعد بإقامة "نظام عالمي جديد" يهدف إلى تشجيع المزيد من الدعم األمريكي
ً
اليهودي لدخول الحرب.
وعد جرينوود :

"في إعادة بناء المجتمع المتحضر بعد الحرب  ،يجب أن تكون هناك فرصة حقيقية لليهود في كل مكان لتقديم
مساهمة مميزة وبناءة)34( ".
"أدخلوا أمريكا في الحرب وسنمنحكم اتخاذ القرار في شؤون أوروبا
بعبارة أخرى  ،يقول اللورد غرينوود:
ِ
بعد الحرب!" إن رقص جرينوود اإلمبريالي مع الشيطان سيثبت أنه قاتل .بعد الحرب  ،انتهى المطاف
ببريطانيا محطمة وانتهت إمبراطوريتها.

عنوان في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ  6أكتوبر  :1940الوعد بنظام عالمي جديد تم منحه لليهود

"أكد العضو آرثر غرينوود  ،بدون حقيبة في مجلس الحرب البريطاني  ،لليهود في الواليات المتحدة أنه
عندما يتحقق النصر  ،سيتم بذل جهد إليجاد نظام عالمي جديد")35( .

1955 – 1924
ليندمان :البروفيسور الغامض ومحرك الدمية تشرشل
الدمى السياسية عادة تمتلك شخصا ً معينا ً بينها وبين األسياد الكبار .على سبيل المثال  ،كان وودرو ويلسون
يمتلك إدوارد مانديل .وكان روزفلت يمتلك هنري مورجنثاو.
بالنسبة إلى الكلب البريطاني المجنون  ،فإن ذلك الشخص هو فريدريك ليندمان Frederick A.
 Lindemannوهو عالم فيزيائي وصلت عائلته األلمانية اليهودية إلى إنجلترا عندما كان يبلغ من العمر 14
عا ًما تقريبًا .وهو معروف لألصدقاء باسم "البروفيسور" في إشارة إلى منصبه في جامعة أكسفورد ،
وبوصفه "بارون برلين" من قبل العديد من منتقديه بسبب لهجته األلمانية  ،وطريقته األرستقراطية
المتغطرسة.
يعتقد ليندمان أن دائرة صغيرة من النخبة يجب أن تدير العالم  ،مما يؤدي إلى مجتمع مستقر " ،يقودها رجال
خارقون ويخدمهم هيلوتس (طبقة من العبيد) )36( ".يخلص ليندمان إلى أن العلوم يمكن أن تسفر عن جنس
من البشر ينعم بـ "التركيب الذهني للنحلة العاملة" (.)37
عندما تم تسمية تشرتشل أمينا ً للخزينة في عام  ، 1924أصبح كل من ليندمان وبرندان براكن Brendan
( Brackenاألعزبان والمثليين جنسياً) أصدقاء حميمين له وظلوا كذلك لمدة  35عاما ً  -وأن يصبح ليندمان
معلما ً لتشرشل.
في عام ( ، 1932قبل انتخاب هتلر حتى قبل أشهر) ينضم ليندمان إلى تشرشل في رحلة عبر أوروبا .عندما
يعود مجنون الحرب  ،يقول" :إن شيء مروع يحدث .ألمانيا تقوم بالتسلح!" )38( .في وقت كان فيه تشرشل
مبعدا ً عن السياسة في الثالثينيات (سنوات الحياة البرية)  ،يواصل ليندمان الذي يكره األلمان تقديم المشورة
إلى تشرشل  ،ويدعو إلى حملة إلعادة التسلح في مواجهة "التهديد األلماني" الغير موجود أصالً.
سا للوزراء عام  ، 1940عين ليندمان كالمستشار العلمي الرئيسي للحكومة
عندما أصبح تشرتشل رئي ً
البريطانية .يحضر ليندمان اجتماعات مجلس وزراء الحرب ويرافق تشرشل في المؤتمرات .يتحدث مع
تشرشل يوميا ً تقريبا ً طوال مدة الحرب ويستفيد من نفوذه أكثر من أي مستشار آخر .سيذكر الجنرال ايزماي
 ، General Ismayالذي كان يعمل مع ليندمان  ،في وقت الحق:

"اعتاد تشرشل أن يقول إن دماغ البروفيسور كان جز ًءا آلياً رائعًا  ،ولم يعارض البروفيسور هذا الحكم... .
في تعيينه كمساعد شخصي لرئيس الوزراء لم يكن هناك لم يعرف عنه .كان متعنتاً مثل البغل  ،وغير راغب
في االعتراف بأن هناك أي مشكلة في العالم لم يكن مؤه ً
ال لحلها ... .لقد كره هتلر وجميع أعماله  ،وكانت
مساهمته في سقوط هتلر في كل أنواع الطرق الغريبة كبيرة ")39( .
صف ليندمان بأنه يمتلك ما يلي:
يو َ

" ..كراهية شبه مرضية أللمانيا النازية  ،وكانت الرغبة في االنتقام في العصور الوسطى تقريباً جزء ًا من
شخصيته")40( .

باإلضافة إلى توجيه التعليمات لوزارة الدفاع والطيران  ،يقدم لينديمان ورقة عن "اإليقاع" إلى تشرشل ،
والتي تقوم بحساب آثار القصف من قبل قوة قاذفة ضخمة على المدن األلمانية لكسر روح الشعب األلماني.
حجة لينديمان بأن "القصف يجب أن يكون موجها ً إلى بيوت الطبقة العاملة  -ألن المنازل ذات الطبقة
المتوسطة لديها الكثير من المساحة حولها  ،لذا يجب أال يتم هدر القنابل" (. )41وأدى ذلك إلى موت مروع
لما يصل إلى  1.5مليون مدني ألماني .
يزعج البروفيسور المجنون العديد من الشخصيات في الحكومة البريطانية .لكن تشرشل يحميه بحماسة.
يستشيط تشرشل غضبا ً على عضو في البرلمان يشكك في اعتماده الغريب على ليندمان:

"إذا كنت تحبني إذ ًا ستحب كلبي  ،وإذا كنت ال تحب كلبي  ،أنت ال يمكن أن تحبني  ...أال تعرف أنه واحد
من أقدم وأعظم أصدقائي؟" ()42

البروفيسور فريدريك لينديمان – أقوى شخصية انجليزية لم تسمع عنها أبداً.

 28أكتوبر 1940
إيطاليا تجتاح اليونان
كانت إيطاليا قد احتلت ألبانيا الصغيرة في ربيع عام  .1939ويحول موسوليني اآلن طموحاته نحو اليونان.
تتمتع اليونان بعالقات جيدة مع ألمانيا  ،لكن موسوليني يريد المطالبة بالجزر األيونية .وغزو إيطاليا لليونان
ال عالقة له على اإلطالق بحرب ألمانيا  ،ويخلق مشاكل غير متوقعة لهتلر.
اليونانيون قاموا بصد الغزو .ثم يعرض البريطانيون بعدها إرسال قوات لمساعدة اليونان .لدى "تشرشل"
اآلن ثغرة جديدة على البر الرئيسي األوروبي  ،حيث يمكن أن يتحرك باتجاه الشمال نحو ألمانيا وإلى الشرق
نحو رومانيا وحقول النفط المهمة التي تزود ألمانيا.

مغامرة إيطاليا الفاشلة في اليونان تمنح بريطانيا انفتاحا ً في جنوب شرق أوروبا.

نوفمبر 1940
بعد إخفائه نواياه الحقيقية  ،روزفلت يفوز في إعادة االنتخابات
طوال العام االنتخابي لعام  ، 1940يحذّر الجمهوريون الوطنيون من أن روزفلت يخطط لجلب الواليات
المتحدة إلى الحرب .وألن الشعب يعارض بشدة الدخول في حرب أخرى  ،فإن روزفلت يطمئن الناخبين بأن
"االنعزاليين" (الذين يطالبون يعزل أمريكا عن أي تدخل في حرب أخرى) يسيئون تمثيل نواياه .خالل الحملة
وتكرارا":
"مرارا
 ،يقدم روزفلت خطابه الشهير
ً
ً

"أقول لكم األمهات واآلباء وسأقولها مرار ًا وتكرار ًا .لن يتم إرسال أبنائكم إلى أي من الحروب الخارجية ".
()43
يخترق الجناح الصهيوني في الحزب الجمهوري عملية الترشيح ويضع مرشحا ً غير معروف " ،ديمقراطي
سابق" يدعى ويندل ويلكي للتنافس ضد روزفلت .يصاب العديد من الجمهوريين بالصدمة عندما يعين الحزب
الجمهوري (المدعوم من الضجة اإلعالمية من ويلكاي) محاميا ً في نيويورك لم يشغل أي منصب قط.
يدير ويلكاي حملة ضعيفة ويخسر بشدة .ينتخب روزفلت لفترة ثالثة غير مسبوقة (والحقًا لفترة رابعة) .بعد
ذلك  ،يعطي فرانكلين روزفلت ويلكي وظيفة سفير .في عام  ، 1943نشر ويلكى كتابًا بعنوان :عالم واحد.

تم تعيين ويلكاي (الذي ينادي بالعولمة) لصرف األنظار عن أي مرشح ثاني والنتخاب روزفلت من جديد ،
مظاهرات باسم "حركة األمهات" قامت ضد وعود روزفلت الزائفة.

نوفمبر 1940
الفاتيكان تعرض عرض هتلر للسالم لمسؤولين بريطانيين
منذ مايو من عام  ، 1939كما كشفت الصفحة األولى لصحيفة نيويورك تايمز  ،كان الفاتيكان يحاول التوسط
بين بريطانيا وألمانيا .كان هتلر مستعدًا وراغبًا في الحديث عن السالم في جميع األوقات .كان البريطانيون
هم الذين رفضوا.
بقيت الفاتيكان التي تبحث عن السالم وألمانيا التي تبحث عن السالم على اتصال مع احتدام الحرب .المقتطف
التالي من كتاب "حرب هيملر السرية" ' Himmler's Secret Warللكاتب مارتن ألين Martin Allen
عقد في إسبانيا بين البابا نانسيو  Nuncioوالمسؤولين البريطانيين هور و هيلجارث
عا ُ
الذي يصف اجتما ً
 Hoareو  Hilgarth؛ وآخر عرض للسالم من هتلر:

"إن طبيعة التنازالت التي كان الفوهرر األلماني مستعدًا لتقديمها من أجل الحصول على السالم مع بريطانيا
كانت قد فاجأت الرجال .لم يكن هذا حتى صفقة تم التوصل إليها من خالل عملية مفاوضات صعبة .كان
العرض االفتتاحي من هتلر  ،وكان عرضا ً سخيا ً وواقعيا ً لدرجة أنه سيكون مغريا جداً ألي شخص يريد
السالم حقاً.
عرضه (هتلر) مثل هذه التنازالت الرائعة كان تطور ًا مهدد ًا للغاية .إذا أصبحت الشروط علنية  ،فقد كان
لديها القدرة على إيقاف الكذبة بأن اإلنجليز يواجهون عدواناً ألمانياً")44( .

ال صلوات البابا وال مبعوثيه تمكنت من تليين القلوب السوداء لتشرشل وعصابته من دعاة الحرب.

الفصل السادس
1941 - 1942

الحرب العالمية الثانية

فبراير 1941
األلمان يصلون أفريقيا إلنقاذ اإليطاليين
وصلت أولى وحدات "أفريكا كوربس" ' 'AfrikaKorpsاأللمانية إلنقاذ جهود الحرب اإليطالية المنهارة
في فبراير عام  .1941ويقود الجنرال إرفين رومل  ، Erwin Rommelالمعروف باسم "ثعلب الصحراء"
 ،القوات األلمانية في شمال أفريقيا .وسوف يثبت رومل في النهاية امتالكه اليد العليا في أفريقيا  ،ولكن هذا
التحويل في القوة البشرية والموارد إلى أفريقيا سيثبت أنه مكلف بشكل كبير بالنسبة أللمانيا.

ثعلب الصحراء ينظف فوضى موسوليني في شمال إفريقيا.

فبراير 1941
استفزاز أمريكا لليابان مستمر حيث يواصل روزفلت تأييده للصين في حربها ضد اليابان
عنوان الصحيفة في  21فبراير يقول كل شيء .روزفلت يريد استمرار الحرب الصينية اليابانية.

مارس 1941
الصهيوني األمريكي كاوفمان ينشر كتابه :ألمانيا يجب أن تُهلك! ويدعو بأن يتم القضاء على
العرق األلماني!
"ألمانيا يجب أن تُهلك!" ’! ’Germany Must Perishهو كتيب يضم  104صفحة نشره رجل أعمال
صهيوني أمريكي يدعى ثيودور كاوفمان  .Theodore Kaufmanكاوفمان يدعو إلى اإلبادة الكاملة
للشعب األلماني من خالل التعقيم القسري والتجزئة الشاملة وإعادة توزيع األراضي األلمانية .تبدأ خطة
الكراهية القاتلة في الخطوط االفتتاحية األولى في الكتيب وهي كما يلي:

"يحدد هذا الكتيب خطة شاملة النقراض األمة األلمانية واستئصالها بالكامل من األرض ومن جميع أفراد
شعبها .كما يرد في هذه الوثيقة خريطة توضح التسلخ اإلقليمي المحتمل أللمانيا وتوزيع أراضيها")1( .
بشكل ال يصدق  ،في وقت من المفترض فيه أن تكون أميركا "محايدة"  ،فإن الكتاب البغيض يتم مراجعته
بالفعل من قبل صحيفة نيويورك تايمز  ،ومجلة تايم  ،وواشنطن بوست .على الرغم من عدم انتشارها على
نطاق واسع في أمريكا  ،إال أن الكتاب تم قراءته في جميع أنحاء ألمانيا .يقول وزير الدعاية األلماني الدكتور
جوزيف جوبلز" :بفضل اليهودي كاوفمان  ،نحن األلمان نعرف جيداً ما يمكن توقعه في حالة الهزيمة".
()2
كتيب "ألمانيا يجب أن تُهلك!" سيُلهم األلمان الخائفين للقتال أكثر .سوف يسهم عمل كاوفمان  ،جنبا ً إلى جنب
مع حرب العصابات الحزبية اليهودية القاتلة ضد القوات األلمانية  ،في قرار هتلر بضم اليهود من دول
أوروبا المحتلة إلى معسكرات العمل في زمن الحرب في وقت الحق عام .1941

يدعو كتاب كاوفمان الشيطاني عالنية إلى انقراض الشعب األلماني واستيعاب كل األراضي األلمانية.

1941
روزفلت يصدر قانونا ً إلعارة األسلحة إلى بريطانيا
تعاني بريطانيا من نقص في السالح واإلمدادات بينما تواصل ألمانيا تقديم السالم بشروط مواتية لبريطانيا .لن
يستمع تشرشل إلى صوت العقل والمنطق ألن وراء الكواليس  ،يؤكد فرانكلين روزفلت له أن الواليات
المتحدة ستدعم المملكة المتحدة بأي ثمن .مع نجاح حملته االنتخابية عام  ، 1940أصبح روزفلت أكثر
جرأة في مواجهة "االنعزاليين" المناهضين للحرب.
يضع برنامج اإلعارة والتأجير  Lend-Leaseالقوة الصناعية الهائلة للواليات المتحدة تحت تصرف
المملكة المتحدة والصين  ،وبعد ذلك  ،االتحاد السوفييتي .يقول روزفلت بأن أمريكا ستكون "مستودع أسلحة
للديمقراطية" .ستحصل بريطانيا في النهاية على ما قيمته  31مليار دوالر من إمدادات الحرب (حوالي 500
مليار دوالر بأسعار )!2012

يبتسم فرانكلين روزفلت وزمالؤه وهم يقتربون بأميركا من الحرب.

 6أبريل 1941
ألمانيا تصد خطة بريطانية و سوفييتية في جنوب أوروبا عن طريق غزوها لليونان و
يوغوسالفيا
على الرغم من أن مغامرة موسوليني الحمقاء في اليونان لم تكن لها عالقة بحرب ألمانيا  ،إال أنها خلقت
بالفعل مشكلة كبيرة لهتلر .وبينما تقابل القوات اإليطالية مقاومة يونانية قوية  ،يستخدم تشرشل الصراع
كفرصة إلنشاء جيوش جديدة في البر األوروبي  ،في منطقة "نقطة الضعف" في أوروبا .تبدأ القوات
البريطانية في الوصول إلى اليونان لمساعدة اليونانيين في قتالهم ضد اإليطاليين .يقدم هتلر التوسط في السالم
بين إيطاليا واليونان  ،لكن اليونانيين (الذين تأثروا بالبريطانيين) لن يأتوا إلى الطاولة مع استمرار وصول
المزيد من القوات البريطانية.

في مارس  ، 1941انضمت يوغسالفيا إلى الميثاق الثالثي الدفاعي لهتلر .ردا ً على ذلك  ،تقوم االستخبارات
البريطانية على الفور بإطالق انقالب مدبر )3( .النظام اليوغوسالفي الجديد هو اآلن دمية بريطانية  ،والتي
توقع على الفور "معاهدة الصداقة" مع االتحاد السوفياتي .يخرج الشيوعيون اليوغوسالفيون الموالون لستالين
إلى الشوارع دعما ً للحكومة الجديدة.
مرة أخرى  ،يتم إجبار يد هتلر .إذا لم يتحرك اآلن  ،فسوف يتم استغالل الثغرة في جنوب أوروبا عن طريق
القوات البريطانية المتجهة إلى جنوب ألمانيا  ،فضالً عن حقول النفط الرومانية التي تعتمد عليها ألمانيا .في 6
أبريل من عام  ، 1941غزا األلمان اليونان ويوغوسالفيا .تضطر أعداد صغيرة من القوات البريطانية إلى
اإلخالء  ،مما أفسد مخطط تشرشل إلشعال نار جنوب أوروبا ودعوة السوفييت للمساعدة .بطبيعة الحال ،
تصنف وسائل اإلعالم العالمية هذه األحداث بشكل بسيط على النحو التالي" :األلمان يغزون يوغوسالفيا
واليونان".

 -1القوات البريطانية (األسترالية) ومقرها في مصر تشرع في الدخول إلى اليونان في أبريل من عام
 -2 .1941ألمانيا تؤمن جنوب شرق أوروبا  ،لكن وقتا ً ثمينا ً قد ضاع.

 10مايو 1941
رودولف هيس يدخل اسكتلندا عن طريق مظلة باراشوت مع عرض جديد للسالم
رودولف هيس  Rudolf Hessهو األلماني رقم  2في القيادة وصديق مقرب لهتلر .الجدير بالذكر أنه كان
هيس هو من خط  Mein Kampfبعد أن أماله عليه هتلر .في شهر مايو من عام  ، 1941قام هيس (الذي
ضا
يتحدث اإلنجليزية بطالقة) بمهمة فردية منفردة فوق اسكتلندا وهبط عن طريق مظلة باراشوت حامالً عر ً
للسالم .كان هيس يأمل في التواصل مع دوق هاملتون  ،الذي كان قد أقام صداقة معه في أولمبياد برلين عام
 ، 1936وأن يقنعه برغبة ألمانيا الصادقة في السالم لكي ينقل ذلك إلى الحكومة البريطانية  ،لكنه تم اعتقاله
بدالً من ذلك.
بناء على أوامر تشرشل  ،يتم احتجاز هس في الحبس االنفرادي طوال فترة الحرب .بعد الحرب  ،حو ِكم
هيس في نورمبرج ثم حكم عليه بالسجن مدى الحياة في سجن سبانداو في برلين الشرقية .مع تحرر االتحاد
السوفياتي في الثمانينيات  ،هناك حديث عن إطالق سراحه في النهاية .ولكن يقال إنه انتحر في زنزانته في
عام  .1987وتعتقد عائلته أن هيس البالغ من العمر  93عاما قد قُتل حتى تبقى تفاصيل بعثته للسالم مدفونة
إلى األبد)4( .

انتهت مهمة هيس للسالم إلى بريطانيا مع سجن تشرشل له مدى الحياة.

مايو و يونيو 1941
ص ِعّد من استفزازه أللمانيا واليابان
روزفلت يُ َ
قبل وقت طويل من الصراع األلماني البولندي  ،شن فرانكلين روزفلت حربا صامتة ضد ألمانيا .مع سيطرة
ألمانيا اآلن على الوضع األوروبي  ،فإن روزفلت أكثر يأسا ً لجر أمريكا إلى حرب بريطانيا  ،ويحاول بال
هوادة إجبار هتلر على القيام بالضربة األولى.
وتحقيقا ً لهذه الغاية  ،تقوم الواليات المتحدة بحجز السفن األلمانية  ،وإغراق الغواصات األلمانية  ،وتجميد
األصول المالية األلمانية  ،واإليطالية  ،واليابانية  ،وتساعد البحرية البريطانية في اكتشاف وغرق سفينة
بسمارك (وفاة  2200بحار ألماني)  ،ونقل كميات كبيرة من األسلحة إلى بريطانيا .يتحمل هتلر االستفزازات
المهينة بكل هدوء مدركا ً أن دخول الواليات المتحدة في الحرب سيكون كارثيا ً بالنسبة أللمانيا.
ضا .الجدير بالذكر أن دول المحور (ألمانيا
إدرا ًكا بأن هتلر لن يبلع طعمه  ،يحرض روزفلت اليابانيين أي ً
واليابان وإيطاليا) هي أطراف في معاهدة الدفاع المتبادل (الميثاق الثالثي) .هجوم على واحد يعني الحرب مع
الجميع .سيحول روزفلت االتفاق الثالثي لصالحه.

"حيادية" مميتة  -مكنت طائرة استطالع "كاتالينا" األمريكية البحرية البريطانية من إغراق بسمارك ،
فقتلت  2200بحار ألماني)5( .

 22يونيو 1941
عملية بربروسا  /هتلر يحبط خطة ستالين الحتالل كامل أوروبا
بينما تستنفد قوى كل من ألمانيا وبريطانيا بعضهما البعض في الجو وفي البحر  ،واآلن في شمال أفريقيا ،
يجمع ستالين بهدوء جيشه األحمر على طول الحدود الشرقية أللمانيا  ،وبالقرب من حقول النفط الرومانية
التي تزود ألمانيا بالوقود .يعرف هتلر أنه ال يمكن الوثوق بستالين .يتذكر كيف كسر ستالين معاهدة عدم
اعتداء وانقض على بولند ا بينما كان البولنديون مشغولين بألمانيا .تم كسر ميثاق آخر بعدم االعتداء عندما
هاجم ستالين فنلندا وجميع الغزوات السوفييتية لدول البلطيق وشرق رومانيا  ،جنبا إلى جنب مع االنقالب
المدعوم من الشيوعيين مؤخرا في يوغوسالفيا  ،كلها تتضافر لتقدم المزيد من البرهان على أن ستالين في
نيته القيام بشيءٍ ما.
اآلن  ،مع تشتيت ألمانيا وبريطانيا  ،يهدد ستالين أوروبا بأسرها .كان هتلر يأمل في إزالة التهديد السوفييتي
والهجوم في أبريل  ،لكن خطط الغزو تأخرت بسبب المغامرة في موسوليني في أفريقيا واليونان .عندما يتم
إطالق "عملية بربروسا"  ، Operation Barbarossaيتم ضبط "الجيش األحمر" بشكل متلبس
ومتكدس في مواقع هجومية .تم أسر الماليين من الجنود السوفييتيين  ،والخسارة المدمرة لألسلحة والمعدات
تجعل الجيش األحمر مدمراً.
ما يصل إلى  ٪65من جميع الدبابات السوفيتية والمدافع الميدانية والمدافع يتم إما االستحواذ عليها أو
تدميرها .يهزم األلمان الحمر على طول الطريق عائدين إلى بوابات موسكو  ،ويحررون العديد من
األوكرانيين ومن في منطقة البلطيق وحتى الروس على طول الطريق  ،الذين يرحبون بالجيش األلماني
كقوات التحرير من الطغيان الروسي .فقط بداية الشتاء الروسي الوحشي الذي يجبر األلمان على إيقاف
هجومهم المذهل .لوال التأخير لمدة شهرين بسبب حماقة موسوليني في اليونان  ،لكان نظام ستالين في انهيار
تام في عام .1941

بعد تحريرهم من فرق الموت الخاصة بستالين وكاجانوفيتش  ،يرحب األوكرانيون السعداء الجنود األلمان.
عندما يصل الهجوم األلماني إلى موسكو  ،يضطر ستالين إلى الفرار باتجاه الشرق.

 - 2 & 1ضابط المخابرات السوفيتية والمؤرخ فيكتور سوفوروف انشق إلى بريطانيا ونشر العديد من
الكتب حول خطة ستالين مهاجمة ألمانيا وأوروبا -3 .هتلر مع جنراالته ؛ فكره السريع وعمله الجريء أنقذ
ألمانيا وكل أوروبا من غزو سوفييتي.

"في عام  1940أصبح واضحاً بشكل متزايد من شهر إلى شهر أن خطط الرجال في
الكرملين كانت تستهدف الهيمنة  ،وبالتالي تدمير أوروبا كلها .لقد أخبرت الشعب
بالفعل بأن السوفييت بدأوا في بناء قوتهم العسكرية في الشرق خالل فترة لم تكن فيها
ألمانيا تملك سوى عدد قليل من الكتائب في المقاطعات المتاخمة لروسيا السوفيتية.
فقط األعمى لن يتمكن من رؤية أنه يتم تجهيز حشد عسكري ذو أهداف تاريخية
ً
عاجزا
ضخمة  ،ولم يكن ذلك من أجل حماية شيء ما كان مهددًا  ،بل مهاجمة ما بدا
عن الدفاع  .....يمكنني أن أقول هذا اليوم .:إذا لم نمنع هجوم أكثر من 20000
دبابة ومئات من الكتائب وعشرات اآلالف من اآلالت المدفعية  ،إلى جانب أكثر من
 10000طائرة  ،من الهجوم على الرايخ  ،لكانت أوروبا كلها قد فقدت)6(" .
أدولف هتلر 1941-11-12 ،

يونيو 1941
روزفلت يهرع إلنقاذ ستالين ويقدم للروس مساعدات عسكرية ضخمة
مع مواجهة إمبراطورية ستالين الشيطانية الهالك على يد القوات األلمانية  ،يتحرك روزفلت بسرعة إلنقاذ
النظام الروسي .ألغى الرئيس األمريكي التجميد من األصول السوفييتية التي تم تجميدها بعد هجوم ستالين
على فنلندا في عام  ، 1939مما مكن السوفييت من شراء  59طائرة مقاتلة على الفور" .مستودع األسلحة
الديمقراطية" أصبح اآلن "مستودع األسلحة الشيوعية".
وبحلول عام  ، 1945تضم الكمية المذهلة من شحنات االعارة المسلحة  Lend-Leaseإلى ستالين 11,000
طائرة و  4,000قاذفة و  400,000شاحنة و  12,000دبابة ومركبات قتالية و  32,000دراجة نارية و
 13,000قاطرة وقطارات و  8,000مدفع مضاد للطائرات و  135,000مدفع رشاش و  300,000طن من
المتفجرات  ،و  40,000من أجهزة الراديو الميدانية  400 ،أنظمة الرادار  ،و  400,000أدوات القطع
المعدنية  ،عدة ماليين طن من المواد الغذائية  ،والصلب  ،والمعادن األخرى  ،والنفط والبنزين والمواد

الكيميائية وغيرها ) 7( .من دون هذه الكميات الخيالية للمساعدات األمريكية  ،لربما كان األلمان قد انتهوا من
ستالين بعد ذوبان الجليد عام .1942

 -1العنوان من عام  1941يقول كل شيء (سنقدم كل العون لروسيا) -2 .على عكس مزاعم الدعاية
الحمراء والمؤرخين الغرب الخونة ،قامت الواليات المتحدة تزويد الكثير من السالح للجيش األحمر
المستنفد -3 .النصب التذكاري ألالسكا الموضح أعاله يحيي ذكرى المساعدات الضخمة التي انطلقت من
أالسكا عبر سيبيريا.

 29يونيو 1941
ستالين يأمر بحرب العصابات على الجيش األلماني  /ويتم تشكيل فرق حربية يهودية مقاتلة
يدعو ستالين المنظمات الحزبية والسوفييتية واالتحادات التجارية إلى تشكيل "كتائب مقاتلة ومجموعات
لمالحقة وتدمير الغزاة في صراع ال رحمة فيه" )8( .في انتهاك لقواعد الحرب المقبولة بشكل عام  ،ال
يرتدي العديد من المحاربين البدالت العسكرية وال يتبعون القانون الدولي في الحرب .لمنع األلمان من
الحصول على تأييد ومساعدة السكان المدنيين  ،يرتدي فرق الكوماندوز السوفيتيين الزي الرسمي األلماني
وينفذون فظائع ضد المدنيين  ،مما يحرض على الكراهية ضد األلمان.
كما يقوم الموالون الشيوعيون واليهود  ،بمساعدة من ( OSSوالتي ستتحول الحقا ً إلى  ، )CIAفي بلدان
أخرى  ،باستخدام نفس أساليب الهجمات على المدنيين باسم األلمان  ،ويهددون أيضا ً سالمة القوات األلمانية
غير القادرة على التفريق بين قوات العدو وبين المدنيين.
الدعم اليهودي الضخم والمشاركة في تشكيل قوات حربية بلباس مدني بما في ذلك النساء واألطفال ،هو
السبب الرئيسي لقرار هتلر إرسال اليهود في أوروبا إلى مخيمات العمل كإجراء احترازي أمني في زمن
الحرب.

شملت الفرق المقاتلة اليهودية النساء واألطفال .هجماتهم الفجائية قتلت العديد من الجنود األلمان.

تم إعدام هؤالء األطفال الفنلنديين من قبل السوفييت.

المصير الحزين لأللمان في منطقة فولغا
الفولجا األلمان  Volga Germansهم من أصل ألماني يعيشون على طول نهر الفولجا في جنوب شرق
روسيا .تم تصنيفهم كمهاجرين إلى روسيا في القرن الثامن عشر  ،وكان يُسمح لهم دائ ًما بالحفاظ على ثقافتهم
ولغتهم وتقاليدهم األلمانية.
بعد الغزو األلماني في عام  ، 1941كان السوفييت يعتبرون األلمان من الفولجا متعاونين محتملين .في 28
أغسطس  ، 1941قام ستالين بحل جمهورية الفولجا األلمانية وأمر باالنتقال الفوري لأللمانُ .ج ِ ّرد حوالي
 400ألف ألماني من أراضيهم ومنازلهم وتم نقلهم شرقا ً إلى آسيا الوسطى السوفيتية وسيبيريا .بحلول عام
 ، 1942سيتم تجنيد وتوزيع جميع السكان األلمان القادرين على العمل تقريبا ً على أعمدة منظمة NKVD
(  KGBالحقاً) للعمالة .ما ال يقل عن الثلث لن ينجو من المخيمات.

"جريمتهم" الوحيدة هي كونهم من أصل ألماني .أجبر األلمان من سكان فولغا على النزوح من منازلهم
ونُقلوا على مركبات الماشية إلى معسكرات العبيد.

الوصايا العشر للجندي األلماني
الجندي األلماني هو األفضل سلوكا ً وشرفا ً في أوروبا .يتلقى كل جندي نسخة من "الوصايا العشر للجنود
األلمان" ومن الواجب عليهم اتباعها حرفيا ً أو مواجهة عقوبة خطيرة.
الوصايا هي:
 .1أثناء القتال من أجل النصر  ،يجب على الجندي أن يمتلك الشهامة في الحرب .القسوة والتدمير األحمق
هي في المستوى األدنى بالنسبة له.
 . 2المقاتلون يجب أن يكونوا في الزي الرسمي أو يقومون بارتداء شارات مميزة بشكل واضح .يحظر القتال
في مالبس مدنية أو بدون مثل هذه الشارات.
 . 3ال يتم قتل أي عدو استسلم  ،بما في ذلك الثوار والجواسيس .سوف يتم عقابهم حسب األصول من قبل
المحاكم.
 .4أسرى الحرب لن يتعرضوا لسوء المعاملة أو اإلهانة .في حين سيتم أخذ األسلحة والخرائط والسجالت
منهم  ،فلن يتم لمس متعلقاتهم الشخصية.
 .5يحظر استخدام الرصاص المتفجر ؛ وال يسمح بتحويل أي رصاصة أخرى إلى الرصاص المتفجر.
 .6مؤسسات الصليب األحمر هي مقدسة وسيتم عالج األعداء المصابين بطريقة إنسانية .ولن يتم عرقلة
العاملون في المجال الطبي والقساوسة في الجيش في تنفيذ أنشطتهم الطبية أو اإلكلينيكية.
 . 7السكان المدنيون مقدسون .ال يسمح للجندي بالنهب وال التدمير الوحشي .وسيتم احترام معالم القيمة
التاريخية أو المباني لألغراض الدينية أو الفنون أو العلوم أو األعمال الخيرية.
 .8لن يتم أبدًا دخول األراضي المحايدة أو تمريرها من قبل الطائرات أو إطالق النار عليها .ولن يتم فيها
تنفيذ أنشطة حربية من أي نوع.
ُ
 .9إذا تم القبض على أي جندي ألماني  ،يسمح له بإخبار اسمه ورتبته إذا طلب منه ذلك .وال يقدم أي
معلومات حول الظروف العسكرية والسياسية واالقتصادية األلمانية.
 . 10سوف يتم معاقبة مخالفي الواجب .وسيتم اإلبالغ عن جرائم العدو ضد المبادئ الواردة في الفقرات من 1
إلى  .8ال يسمح بأخذ الثأر إال بأوامر من جهات أعلى)9( .
االستثناء الوحيد لقواعد السلوك كان في التعامل مع الفدائيين الشيوعيين القتلة الذين يرفضون االعتراف
بقواعد الحرب .ولهذا السبب  ،فإن بعض السجناء الغير نظاميين الذين كانوا يرفضون االستسالم كانوا
يُشنقون أو يُطلق عليهم النار أحيانا ً كمجرمين  ،وليس كجنود أسرى شرعيين.

 -1سجناء الحرب األمريكيين المأسورين من قبل األلمان عادوا سالمين بعد الحرب -2 .لكن الشيوعيين
المجرمين غالبا ً ما حصلوا على ما يستحقونه.

الحياة في المخيمات األلمانية لليهود
خالفا لالعتقاد السائد بأن الحياة في معسكرات االعتقال التي تديرها القوات الخاصة كانت عمال وحشيا ً من
أعمال العب ودية التي أعقبتها اإلبادة  ،ذهب األلمان إلى أبعد مدى إلبقاء السجناء اليهود في حالة جيدة من
الطعام  ،و السكن الجيد  ،و حتى الترفيه .زار مسؤولون من الصليب األحمر الدولي المخيمات بانتظام وحتى
نهاية الحرب)10( .
كانت هناك فرق أوركسترا  ،ودورات كرة القدم وأنشطة لألطفال .كانت هناك حفالت الزفاف  ،بار
ميتزفاهس (طقوس دينية يهودية) ،وحتى أجنحة األمومة للنساء الحوامل .حتى معسكر أوشفيتز
 Auschwitzكان لديه حمام سباحة ومتجر عام! ولم تبدأ األحوال إال في التفاقم خالل السنة األخيرة من
الحرب مع انتشار أوبئة التيفوئيد وتقلص اإلمدادات .بسبب طبيعة التيفوئيد المعدية  ،تم حرق الجثث  ،وليس
دفنها بالقرب من المياه الجوفية .ساهم تدمير الكثير من البنية التحتية الحيوية في ألمانيا في حدوث الوفيات.
وعلى الرغم من ذلك  ،ومع تحرير المعسكرات  ،تم مشاهدة وتصوير العديد من "الناجين من الهولوكوست"
الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة ومن تمت تغذيتهم بصورة جيدة  ،وبالطبع كان هنالك من ال يتمتع بصحة
جيدة نظرا ً لظروف الحرب.

 -1أمهات يهوديات بصحة ممتازة مع أطفالهن المولودين حديثاً .تم التقاط هذه الصورة بعد فترة وجيزة من
قيام األمريكيين بتحرير مخيم داخاو " Dachauمصنع الرعب" -2 .حمام سباحة في مخيم أوشفيتز.

مسرح وحفل يهودي ومباريات لكرة القدم لليهود مع بطاقات نتائج المباريات

1941
متطوعون من جميع أنحاء أوروبا ينضمون إلى القوة األلمانية العسكرية تحت قيادة ألمانية
يتطوع رجال شجعان من جميع أنحاء أوروبا (وبعضهم من آسيا) لمحاربة السوفييت .يتم الترحيب بهم في
" "Waffen SSاأللمانية  -وهي قوة قتالية تضم النخبة (قوات األمن الخاصة) .القوة القتالية المناهضة
للشيوعية تمتلك الحافز والرؤية لعائلة أوروبية كبيرة .بالنسبة لـ  SSاألوروبية  ،فإنهم ال يقاتلون من أجل
الغيرة أو النزاعات الحدودية أو التنافس االقتصادي .بل يقاتلون من أجل "أوروبا" نفسها.
 Waffen SSهو جيش دولي حقيقي من األوروبيين من مختلف الدول .مليون رجل يقاتلون في قوات األمن
الخاصة  ،منهم  600,000من غير األلمان .يخدم الضباط في الخطوط األمامية إلى جانب رجالهم .بحلول
نهاية الحرب  ،سيتم قتل نصف قادة قوات األمن الخاصة في العمل .أثناء وبعد الشتاء القاسي من ، 42-41
هذه القوة الجبارة هي التي ستحافظ على مواقعها وستؤخر الهجوم المضاد السوفييتي الضخم .بحلول نهاية
الحرب  ،سيُقتل أو يفقد  ٪40من أفرادها .لوال تماسك وتضحية متطوعي  Waffenالبطوليين  ،لكانت
أوروبا كلها قد ضاعت على يد جحافل االتحاد السوفييتي .ولذلك  ،فإنه ليس من المستغرب أنه حتى يومنا
هذا  ،ال يزال " "SSمذموما ً في الصحافة العالمية  ،وما زال بعض أعضائها البالغ عمرهم أكثر من  90عا ًما
مطاردين.
َ

يتضمن شعار  Waffen SSشعارات من كل دولة في أوروبا .كان على رأس القوة هاينريش هيملر
.Heinrich Himmler

الجنود اليهود في جيش هتلر  ،وطبيبه المفضل
لم يكن هتلر معاديًا لليهود بقدر ما كان مناهضا للماركسية  ،على الرغم من وجود تشابه كبير بين
المجموعتين .وبقدر ما يصعب تصديقه  ،من الصحيح تما ًما أن حوالي  60,000جندي نصف يهودي و
 90,000يهودي قاتلوا من أجل ألمانيا وهتلر )11( .ومن بينهم من تم منحهم األوسمة الرفيعة من الجنود
والضباط وحتى الجنراالت واألدميراالت.
وبصفته القائد األعلى  ،تدخل هتلر شخصيا ً لمساعدة الدكتور إدوارد بلوخ  ، Eduard Blochالطبيب
ينس هتلر أبدا ً طيبة الدكتور بلوخ  ،واستفسر عنه عندما
اليهودي النبيل الذي عالج أمه المصابة بالسرطان .لم َ
عاد إلى النمسا المحررة في عام  .1938بناء على أوامر هتلر  ،تم منح بلوخ حماية خاصة .عندما قامت
) OSS (CIAباستجوابه قبيل نهاية الحرب  ،تحدث بلوخ بشكل جيد للغاية عن هتلر الذي كان يعرفه)12( .

 -1جمع الكاتب مارك ريغ مقابالت مع العديد من "الجنود اليهود في جيش هتلر" -2 .لم ينس هتلر
أبدا ً إدوارد بلوخ  ،الطبيب اليهودي الذي عالج أمه التي كانت تُحتضر.

أغسطس 1941
اليابان تناشد الواليات المتحدة األمريكية إلجراء محادثات سالم إلنهاء الحرب مع الصين

مجدداً ،كان بإمكان روزفلت إنهاء الحرب في آسيا  ،لكنه
اختار مواصلة تسليح الصين وتشجيعها على مواصلة
الحرب.

 11سبتمبر 1941
تشارلز ليندبرغ يتهم روزفلت واليهود بالتخطيط إلدخال أمريكا في الحرب األوروبية
من الج لي أن الوطنيين األمريكيين مثل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ يراهن أن روزفلت يخطط إلشراك
أمريكا في الحرب .ليندبيرغ هو شخصية قيادية في حركة "أميركا أوال"  ،أو ما تشير إليه الدعاية العالمية
بذكاء خبيث "االنعزالية".
يصف خطاب ليندبيرغ في والية أيوا بدقة ما يحدث وراء الكواليس .ويحذر:

"إن القادة البريطانيين واليهود  ،ألسباب مفهومة من وجهة نظرهم كما هي غير مفضلة من وجهة نظرنا ،
ألسباب ليست أمريكية  ،يرغبون في إشراكنا في هذه الحرب)13( ".
كما أعرب عن هذا الرأي جوزيف كينيدي  ،سفير الواليات المتحدة في إنجلترا ورب عائلة األسرة كينيدي ،
ولكن ليس بشكل علني)14( .

 -1خطاب ليندبيرغ الشهير أمام اللجنة األمريكية األولى حمل اللوم على النفوذ اليهودي لحملة
روزفلت إلى الحرب -2 .جوزيف كينيدي يتفق مع ليندبيرغ -3 .بعد إعادة انتخابه عام  ، 1940لم
يحاول روزفلت حتى إخفاء نواياه  ،كما يؤكد عنوان صحيفة  1941أعاله.

أكتوبر – نوفمبر 1941
روزفلت يستمر في استفزاز اليابان بشكل متعمد ويستدرجها للقيام بالضربة األولى
في األشهر األخيرة من عام  ،1941صعد روزفلت من استفزازاته لليابان إلى مستوى "أعمال الحرب".
فرض روزفلت حظرا ً مدمرا ً على النفط والتجارة على اليابان ،منع سفنها من الوصول إلى قناة بنما المحايدة
 ،وأمر البارجات الحربية األمريكية بالقيام برحالت في المياه اإلقليمية اليابانية  ،وأخيرا ً في  26نوفمبر،
أرسل روزفلت مطلبا ً مستحيالً إلى اليابان مصاحبا ً بتهديد عسكري ،ويطالبها فيه بسحب قواتها من الصين
والمنطقة االندو-صينية كشرط لرفع الحظر.
قبل أن يتم إرسال المطلب التعجيزي لليابان  ،كتب سكرتير الشؤون الحربية هنري ستيمسون Henry
 Stimsonفي مذكراته الخاصة عنوان لقائه مع روزفلت:

"كان السؤال هو كيف يمكننا جعلهم (اليابان) يطلقون النار أو ً
ال)15( ".

 -1بعد مرور سنوات على وفاته  ،كشفت مراجعة لمذكرات سكرتير الحرب ستيمسون عن نية روزفلت في
استفزاز اليابان -2 .تعرض سفير اليابان في الواليات المتحدة للتهديد والمضايقة من قبل وزير الخارجية
كورديل هال  - 3بعد ديسمبر انهارت المحادثات مع الدبلوماسيين اليابانيين (كما كان مخططا ً له)  ،ورفعت
صحيفة هونولولو الفتة" :قد تضرب اليابان خالل عطلة نهاية األسبوع".

 7ديسمبر 1941
اليابان تقع في الفخ وتقوم بالضربة االولى عن طريق الهجوم على بيرل هاربور  /أمريكا
تدخل الحرب رسميا ً
أثناء إصدار االستفزازات النهائية لليابان  ،وضع روزفلت ومسؤوله العسكري  ،جورج مارشال ُ ،
طعما ً لذيذا ً
لألسماك اليابانية .ال ُ
طعم الذي تركه هذان الخائنان  ،كان عبارة عن قلب أسطول أمريكا في المحيط الهادئ ،
وقد تم تركه عمدا ً عرضة للخطر في القاعدة البحرية في بيرل هاربور  ، Pearl Harborفي إقليم هاواي
بالواليات المتحدة.
اآلن  ،تعرف اليابان أن الحرب مع أمريكا قادمة .تقرر القيادة اليابانية العليا  ،على أمل الحصول على ميزة
نظرا ألن ً
كال من الواليات المتحدة
مبكرة  ،توجيه أقوى ضربة ممكنة للبحرية األمريكية قدر اإلمكان.
ً
وبريطانيا قاما بفك رموز االتصاالت البحرية اليابانية  ،فإن كل من فرانكلين روزفلت وتشرشل لديهما
معرفة مسبقة عن "الهجوم المفاجئ" الوشيك  ،لكن لم يتم إرسال أي تحذير إلى القادة في بيرل هاربور.
()16
الهجوم يقتل  2402بحارا ً أمريكيا ً  ،ويشعل نوبة صحوة وموجة من الحماسة الوطنية .يتم إسكات
"االنعزاليين" لألبد ويتم تشويه صورة حركة "أمريكا أوالً" .أخيرا سينال روزفلت والمافيا اليهودية ما أرادوا
نيله منذ فترة ،الدخول في الحرب العالمية الثانية.

"يوم العار" لم يكن "مفاجأة" .سمح روزفلت بموت ما يقارب ال  2400بحار أمريكي إلرضاء أسياده
الصهاينة ودخول الحرب.

 -1المخادع الكبير يلعب دوري البريء بينما يخاطب األمة" -2 .تذكر بيرل هاربور"  -يتطوع الشبان
الجهلة للموت في حرب الصهاينة.

 11 – 8ديسمبر 1941
تبادل إعالنات الحرب
بعد يوم من بيرل هاربور  ،يعلن الكونغرس الحرب على اليابان .حتى "االنعزاليين" ال يستطيعون مقاومة
حمى الحرب الناجمة عن ما وصفه روزفلت بأنه "هجوم غير مبرر".
اليابان تصدر أيضا إعالن الحرب على الواليات المتحدة .ثم تفي ألمانيا وإيطاليا بالتزاماتهما الثالثية تجاه
اليابان باإلعالن عن وجود حالة حرب بين دول المحور والواليات المتحدة (على الرغم من أنها ال تملك النية
وال وسيلة لعبور المحيط األطلنطي ومهاجمة البر األمريكي) .ثم يتبع الكونغرس بإعالنات إضافية على
ألمانيا وإيطاليا.
مرة أخرى  ،من يوميات سكرتير الشؤون الحربية  ،هنري ستيمسون  ،نعلم أن شعور ستيمنز الفوري و
"المهيمن" لم يكن الحزن أو الغضب على األرواح الضائعة في بيرل هاربور  ،بل باألحرى الراحة!

"عندما جاءت األخبار بأن اليابان قد هاجمتنا  ،كان شعوري األول هو االرتياح
من أن األزمة قد أتت بطريقة توحد كل شعبنا .هذ الشعور بقي مهيمناً طوال الوقت
على الرغم من أخبار الكوارث التي تطورت بسرعة ")17( .

 -1عندما كان يرتدي شارة سوداء من "الحداد" على الرجال الذين قام هو بنفسه بقتلهم  ،يوقع الخائن
المجرم روزفلت إعالن الحرب -2 .دعايات الحرب تغمر أمريكا.

 8ديسمبر1941
مقتطفات من إعالن اليابان الحرب عن طريق اإلمبراطور هيروهيتو
" ...نحن نعلن الحرب على الواليات المتحدة األمريكية واإلمبراطورية
البريطانية.
من أجل ضمان استقرار شرق آسيا  ،والمساهمة في السالم العالمي  ،فإن
السياسة البعيدة النظر التي صاغتها األباطرة العظام في اإلمبراطورية
العظيمة  ...لزراعة الصداقة بين األمم والتمتع بالرخاء المشترك مع جميع
األمم كان دائما المبدأ التوجيهي لسياسة امبراطوريتنا الخارجية.
لقد كان حقا ً ال مفر منه وبعيداً عن رغباتنا بأن امبراطوريتنا قد أشهرت
السيوف مع أمريكا وبريطانيا .لقد مرت أكثر من أربع سنوات منذ أن فشلت الصين في فهم النوايا الحقيقية
إلمبراطوريتنا  ،وزادت من حدة المتاعب بال هوادة  ،وألغت السالم في شرق آسيا وأجبرت إمبراطوريتنا
على حمل السالح .على الرغم من إعادة تأسيس الحكومة الوطنية الصينية  ،التي أقامت اليابان معها عالقات
جماهرية وتعاونية  ،إال أن النظام الذي نجا في تشونغكينغ  ، Chungkingوالذي يعتمد على الحماية
األمريكية والبريطانية  ،ما زال يواصل معارضة السالم.
.
و ألنها حريصة على تحقيق طموحها للسيطرة على الشرق  ،فإن أمريكا وبريطانيا اللتين تقدمان الدعم
لنظام تشونغكينغ تسببا في تفاقم االضطرابات في شرق آسيا .عالوة على ذلك  ،زادت هاتان القوتان  ،اللتان
حثتا دو ًال أخرى على أن تحذو حذوهما  ،االستعدادات العسكرية على جميع جوانب إمبراطوريتنا لتحدينا .لقد
عرقلوا بكل الوسائل تجارتنا السلمية  ،وأخيرا لجأنا إلى قطع العالقات االقتصادية بشكل مباشر  ،مما يهدد
إلى حد كبير وجود إمبراطوريتنا.

لقد انتظرنا بصبر وطالما تحملنا ذلك  ،على أمل أن تستعيد حكومتنا الحالة في سالم .لكن خصومنا  ،الذين
أظهروا أقل قدر من التوفيق  ،قد أجلوا تسوية غير مبررة ؛ وفي الوقت نفسه  ،قاموا بتكثيف الضغط
االقتصادي والسياسي إلرغام إمبراطوريتنا على الخضوع.
إن هذا االتجاه في الشؤون  ،إذا ترك دون رادع  ،لن يفسد جهود إمبراطوريتنا لسنوات عديدة من أجل
استقرار شرق آسيا فحسب  ،بل سيعرض للخطر أيضاً وجود أمتنا ذاته .لهذا السبب سيكون الوضع كما هو
بأن إمبراطوريتنا  ،للدفاع عن وجودها ودفاعها عن النفس ليس لها أي حل آخر سوى أن تحمل السالح ،
وتسحق كل العقبات في طريقها)18( ".
ظهر نص إعالن الحرب لهيروهيتو مرة واحدة في الصفحات
الداخلية لصحيفة نيويورك تايمز قبل أن تختفي من الذاكرة
السوداء للتاريخ "الرسمي".

 11ديسمبر 1941
مقتطفات من خطاب هتلر بعد أحداث بيرل هاربور
أدولف هتلر:

"ابتدا ًء من نوفمبر  ، 1938بدأ (روزفلت) بشكل منهجي وواع ٍ بتخريب
كل إمكانية لسياسة سالم أوروبية .في العلن ادعى منافقاً بأنه مهتم بالسالم
 ،في وق ٍ
ت هدد فيه كل بلد مستعد لمتابعة سياسة التفاهم السلمي من خالل
حجب االعتمادات  ،واالنتقام االقتصادي  ،والدعوة إلى القروض  ،وما
إلى ذلك .في هذا الصدد  ،أشارت تقارير السفراء البولنديين في واشنطن
ولندن وباريس وبروكسل إلى حقائق صادمة.
زاد هذا الرجل من حملته التحريضية في يناير  .1939وفي رسالة إلى
الكونغرس األمريكي  ،هدد باتخاذ كل التدابير باستثناء الحرب ضد الدول
االستبدادية.
سوف أتغاضى عن الهجمات المهينة والتصريحات الفجة من قبل هذا الرئيس المزعوم ضدي شخصياً .إن
هذا الذي يقول بأنني بلطجي  Gangsterشيء ال معنى له على اإلطالق ألن هذا المصطلح لم ينشأ في
أوروبا  ،حيث هذه الشخصيات غير شائعة  ،بل في أمريكا .وبصرف النظر عن ذلك  ،ال أستطيع ببساطة أن
أشعر باإلهانة من السيد روزفلت ألنني أعتبره  ،مثل سلفه وودرو ويلسون  ،غير سليم عقلياً.
نحن نعرف أن هذا الرجل  ،مع أنصاره اليهود  ،قد عمل ضد اليابان بنفس الطريقة .وال أريد الخوض في هذا
ضا .هذا الرجل يحرض أو ًال على الحرب  ،ثم
الموضوع هنا حيث تم استخدام نفس األساليب في هذه الحالة أي ً
يكذب بشأن دوافعها وثم يلقي ادعاءات ال أساس لها من الصحة .إنه يلف نفسه بشدة في عباءة نفاق
وأخيرا  ،بصفته ماسونيًا قدي ًما
مسيحي  ،بينما في الوقت نفسه يقود البشرية ببطء ولكن بثبات إلى الحرب.
ً
 ،يدعو هللا ليشهد أن أفعاله شريفة .إن تحريفاته الوقحة للحقيقة وانتهاكاته للقانون ال مثيل لها في التاريخ.

أنا متأكد من أنكم جميعا قد اعتبرتكم الهجوم بمثابة طلب الحرية أن بلدًا [اليابان] قد تصرف أخير ًا لالحتجاج
على كل هذا بالطريقة نفسها التي كان يأمل بها هذا الرجل بالفعل  ،والتي ال ينبغي أن تفاجئه اآلن [ الهجوم
على بيرل هاربور] .بعد سنوات من التفاوض مع هذا المخادع  ،كانت الحكومة اليابانية قد نفد صبرها في
النهاية من معاملتها بطريقة مهينة كهذه .كلنا  ،الشعب األلماني  ،وأعتقد أن جميع األشخاص اآلخرين
المحترمين في جميع أنحاء العالم  ،ينظرون إلى ذلك بتقدير عميق.
نحن نعرف القوة وراء روزفلت .هذا هو نفس اليهودي األبدي الذي يعتقد أن ساعته قد حانت لفرض نفس
المصير الذي رأيناه وشهدناه برعب في روسيا السوفييتية .لقد تعرفنا مباشرة على الجنة اليهودية على
األرض .وقد شاهد الماليين من الجنود األلمان شخصيا األرض التي دمر فيها يهود العالم هؤالء الناس
وممتلكاتهم .ربما ال يفهم رئيس الواليات المتحدة هذا .إذا كان األمر كذلك  ،فإن ذلك ال يتحدث إال عن ضيق
عقليته الفكرية.
ونحن نعلم أن مجهوده كله يستهدف هذا الهدف :حتى إذا لم نكن متحدين مع اليابان  ،فإننا ال نزال ندرك أن
اليهود وفرانكلين روزفلت ينوون تدمير دولة واحدة تلو األخرى .الرايخ األلماني اليوم ال يوجد لديه أي شيء
مشترك مع ألمانيا في الماضي .من جانبنا  ،سنفعل اآلن ما يحاول هذا المستفز تحقيقه لسنوات .وليس فقط
ألننا متحالفون مع اليابان  ،ولكن ألن ألمانيا وإيطاليا مع قيادتيهما الحالية لديهما البصيرة والقوة إلدراك أنه
في هذه المرحلة التاريخية يتم تحديد حياة ووجود الشعوب أو عدم وجودها وانتهاءها لألبد .ما يخبئه لنا هذا
العالم اآلخر واضح .كانوا قادرين على جلب ألمانيا الديمقراطية في الماضي إلى المجاعة  ،ويسعون إلى
تدمير ألمانيا الوطنية اليوم.
عندما يعلن كل من السيد تشرشل والسيد روزفلت أنهما يريدان يو ًما ما بناء نظام اجتماعي جديد  ،فإن ذلك
يماثل حال ًقا ذي رأس أصلع يوصى بمنشط يضمن أن ينمو الشعر .وبد ًال من التحريض على الحرب  ،كان
ينبغي على هؤالء السادة الذين يعيشون في أكثر البلدان تخل ًفا اجتماعيًا أن يهتموا بالعاطلين عن العمل في
بلدانهم .لديهم ما يكفي من البؤس والفقر في بلدانهم ليظلوا مشغولين بتأمين التوزيع العادل للطعام هناك .بقدر
ما يت علق األمر باألمة األلمانية  ،فإنها ال تحتاج إلى أعمال خيرية  ،سواء من السيد تشرشل أو السيد روزفلت
 ولكنها تطالب بحقوقها .وستفعل ما يجب عليها لضمان حقها في الحياة  ،حتى لو تآمر ألف تشرشل وألفروزفلت لمنعها)19(" .

1943 – 1941
الصعود السريع آليزنهاور في المنصب
بعد خمسة أيام من هجوم اليابان الضروري والمبرر على بيرل هاربور  ،يتم استدعاء العقيد أيزنهاور إلى
واشنطن بناء على أوامر من رئيس أركان الجيش مارشال .ثم يجتمع العساكر الذين يملكهم باروخ بالكامل في
 14ديسمبر حيث يتم إدخال آيزنهاور إلى أعلى مستويات تخطيط الحرب .في فبراير من عام  ، 1942أصبح
سا للقسم برتبة لواء.
آيزنهاور مساعد رئيس األركان في قسم خطط الحرب .في شهر مارس  ،أصبح رئي ً
في يونيو  ،تم منحه قيادة "المسرح األوروبي للعمليات"  -ويبدأ بتناول الغداء في منزل ونستون تشرشل مرة
واحدة في األسبوع.
في شهر يوليو  ،تم منحه النجوم الثالثة.
في  11فبراير  ، 1943بعد عامين فقط من الوقت الذي كان فيه مجرد ضابط برتبة مقدم  ،يتم ترقية أيزنهاور
إلى رتبة جنرال.

وأخيرا  ،بعد  10أشهر  -بعد أداء ضعيف في شمال أفريقيا ( -كما سيأتي الحقاً)  ،تم تعيين القائد العام
آيزنهاور الذي ال يتمتع بالخبرة  ،ومما أصاب صدمة الكثير من الجنراالت األمريكيين والبريطانيين  ،قائدًا
لقوات الحلفاء في أوروبا الغربية.
إنها رحلة مدهشة لمبتدئ متوسط المستوى ممن واجه في وقت من األوقات محاكمة عسكرية محتملة ،
واحتمالية وضعه على قائمة سوداء  ،بل وحتى السجن بسبب التزوير.

 :1936الرائد  :1939 /المقدم  :1941 /العميد الجنرال  :1943 /القائد األعلى

ديسمبر 1945 – 1942
مشروع مانهاتن السري للغاية تخلله جواسيس شيوعيين
مشروع مانهاتن  The Manhattan Projectهو مجهود  ،بقيادة الواليات المتحدة وبمشاركة من
بريطانيا  ،والذي سيؤدي إلى صنع أول قنبلة ذرية .نشأ المشروع من خطاب آينشتاين-زيالرد إلى روزفلت
في عام  .1939وقد بدأ هذا الجهد ع لى نطاق ضيق في وقت الحق من ذلك العام  ،وبحلول نهاية الحرب
سوف يتم توظيف  130ألف شخص في  30موقعًا من أجل المشروع .ستضم ثالث "مدن سرية"  100ألف
عامل  ،جميعهم أقسموا على السرية  ،ومعظمهم يجهلون "الصورة الكبيرة".
منذ البداية  ،هناك مخاوف بشأن أمن المشروع .استقال الفيزيائي جريجوري برايت  ، Gregory Breitوهو
باحث مهم  ،في عام  1942بسبب المخاوف من إجراءات األمن المتراخية .يتولى الفيزيائي الشيوعي
اليهودي ج .روبرت أوبنهايمر  J. Robert Oppenheimerبحث برايت  ،ثم يتم تعيينه لرئاسة مختبر
األسلحة السري في لوس أالموس  ،نيو مكسيكو .تحت قيادته  ،الجواسيس السوفييت و المتعاطفين مع
الشيوعيين يتخللون المشروع (إنريكو فيرمي  ، Enrico Fermiكالوس فوكس  Klaus Fuchsوغيرهما).
وكما يتجاهل أوبنهايمر ما يحدث  ،يسلم جواسيس الحمر أسرار أمريكا إلى يد ستالين )20( .وفي عام 1945
 ،سيتم إلغاء تصريح أوبنهايمر األمني  ،ولكن بحلول ذلك الوقت  ،سرق السوفييت معظم معادلة القنبلة
النووية.

 -1روبرت أوبنهايمر :رجل مجنون  ،شيوعي  ،وعميل سوفييتي - 2 .بعد عدة سنوات  ،سيؤكد
"اعترافات فينونا" التي رفعت عنها السرية النطاق الكامل للخيانة التي وقعت في لوس أالموس.

يناير 1942
مجلة تايم التي منحت "رجل العام" لستالين تلمح بأن عصابة روزفلت تخطط مسبقا ً بمنحه
أوروبا الشرقية!
في وقت الحق  ،سوف نستكشف العديد من "الفشل" في سجل أيزنهاور في الحرب العالمية الثانية .ولكن أوالً
 ،من المهم أن نفهم أن مجموعة من الجواسيس الشيوعيين منذ ذلك الحين والذين يعملون في أعلى مستويات
إدارة روزفلت  -مثل هاري ديكستر وايت وهاري هوبكنز وهنري واالس وأوالر هيس وربما إليانور
روزفلت نفسها  -يخططون بالفعل للقيام بكل ما في وسعهم لمساعدة واستيفاء الدكتاتور السوفييتي جوزيف
ستالين  ،قبل وأثناء الحرب.
قبل أن يتفتت الدخان حتى من بيرل هاربور  ،يبدأ ستالين بمطالبة "بجبهة ثانية" للتخفيف من بعض الضغط
الذي يجلبه األلمان الذين ال يُهزمون في قلب روسيا .تنطوي االستراتيجية الكبرى للحمر على عملية توازن
دقيقة تتداخل فيها القوات األمريكية الجديدة مع البريطانيين لتحويل كميات هائلة من الرجال األلمان والمواد
بعيدا ً عن الجبهة الشرقية .وفي نفس الوقت التأكد من أن الحلفاء الغربيين ال يتقدمون بسرعة كبيرة وبالتالي
ينهون الحرب في وقت مبكر .فكلما طال أمد القتال على جبهات أخرى  ،كلما استطاع السوفييت أن يتقدموا
إلى شرق ووسط أوروبا والعاصمة األلمانية برلين.
مقتطف من مجلة تايم في موضوع "رجل العام" ستالين من عام :1942

"هناك أيضا قصة في أماكن مرتفعة  ،تماشياً مع تقاليد" الرجل القوي " ،ستحقق لستالين رغبة أخرى :اإلذن
من الحلفاء لهدم برلين  ،كدرس نفسي لأللمان وكقربان لشعبه البطل ")21( .
انظر لهذا؟ يخطط العولميون بالفعل تسليم أوروبا الشرقية المناهضة للشيوعية إلى الوحوش التي كانوا يأملون
أن يضموها إليهم الحقا ً في ظل نظام عالمي جديد .للقيام بالحرب وفقا لهذه األهداف الغادرة  ،ستكون هناك
حاجة إلى قائد عسكري موثوق (ومجرم للغاية).

 -1قبل وصول القوات األمريكية إلى أوروبا  ،كان الخطة تمت بالفعل بمنح أوروبا الشرقية لستالين.
سيكون هناك حاجة إلى جنرال أمريكي مطيع لوقف أي تقدم من الغرب .كان المستشار الشيوعي هارف
كبيرا أليزنهاور .عمل كل من هوبكنز ومارشال وآيزنهاور
هوبكنز (رجل طويل القامة على اليسار) مؤيدًا ً
على مساعدة ستالين في احتالل أوروبا الشرقية -3 .آيزنهاور وإليانور روزفلت .كانت الشمطاء الشيوعية
معجبة جدًا بستالين وأيزنهاور أيضًا.

فبراير 1942
روزفلت يأمر بإرسال األمريكيين من أصل ياباني إلى مخيمات االعتقال
يدين القرار التنفيذي رقم  9066الصادر من روزفلت  110آالف أمريكي من أصول يابانية لخدمة بقية
سنوات الحرب في معسكرات االعتقال المنعزلة .من بين هؤالء المحتجزين  ٪ 62 ،هم مواطنون أمريكيون.
بعد ذلك بوقت قصير  ،يعمل األمر التنفيذي  9095على تجميد أصولهم المالية .كما تُحتجز العائالت األلمانية
األمريكية واإليطالية األمريكية في المخيمات  ،ولكن بأعداد أقل.
على عكس االعتقاالت األلمانية في زمن الحرب لليهود (الذين كانوا معاديين تجاه ألمانيا)  ،والمحاربين الغير
نظاميين اإلرهابيين  ،والسارقين الغجر ،وغيرهم من الحمر اإلرهابيين ؛ فإن المعتقلين في مخيمات روزفلت
هم مواطنون ملتزمون بالقانون وسلميون ووطنيون موالون ألميركا .االعتقاالت غير مبررة ألنها غير
ضرورية.

 -1تم جمع األمريكيين األبرياء في قطارات مقيدة نحو المخيم -2 .يافعون يابانيون أبرياء محاصرين خلف
أسوار شائكة -3 .ميلتون إيزنهاور  ،المسؤول اإلداري في روزفلت (شقيق دوايت آيزنهاور الماركسي)
يصنع فيل ًما دعائيًا للحكومة يدافع عن سياسة االعتقال.

1945 – 1942
"روزي المبرشمة" يتم إنهاكها لدعم جهود الحرب
إن المغالطات االقتصادية الشائعة التي تقول بأن الحرب مفيدة لالقتصاد  ،وأن الحرب العالمية الثانية سحبت
أميركا من الركود العظيم  ،تستند إلى الجهل وال شيء آخر .الحرب هي بال فائدة على اإلطالق .إن زيادة
اإلنتاجية (الناتج المحلي اإلجمالي) وانخفاض البطالة المرتبطة باقتصاد ضيق في زمن الحرب ال يفيد إال
رؤساء الصناعة الذين يمتلكون المصانع والمصرفيين الذين يمولون اإلنفاق الجديد .فالسلع التي يتم إخراجها
ال تفيد الجمهور العامل ألنه يتعين شحنها إلى الجنود في الخارج  -وفي حاالت كثيرة يتم تدميرها.
كمستهلكين  ،تواجه النساء اللواتي تم جمعهن في مصانع  ،التي غالبا ً ما تكون خطيرة  ،التقسيم الشيوعي
الصارم والنقص المزمن في اإلمدادات .فالضروريات مثل المعادن  ،واألغذية ذات الجودة  ،والحليب المعلب
 ،والسكر  ،والمطاط  ،والحطب  ،واألحذية  ،والسيارات  ،واألخشاب  ،والبن  ،والدهون  ،وشحم الخنزير ،
والغاز  ،والمالبس تصبح سلعا ً نادرة .ذلك ألن الجيوش األمريكية والبريطانية والسوفياتية تمتص "السلع"
المصنعة في حين يضطر األمريكيون إلى العيش بأقل من ذلك .تصنع مصدات السيارات في الواقع من
الخشب خالل هذه السنوات  ،حيث أن الملصقات الدعائية في كل مكان تقول لألمريكان أن واجبهم الوطني
للعمل مثل الحيوانات والتخلي عن الكثير .وفي الواقع  ،يقبل الرعاع المطيعون من "الجيل األعظم" هذا الذل
والمهانة دون أي شكوى.

لدعم الحرب الشيطانية التي أطلقها روزفلت  ،والتي ستقتل زوجها  ،عملت "روزي المبرشمة" (اسم تم
إطالقه على المرأة العاملة في وقت الحرب) كحيوان مصنع  ،ثم تم أمرها بأن تعيش بأقل مما تعمل.
ضا على إنفاق جزء من دخلهم لشراء سندات حربية .ولكن
باإلضافة إلى "التضحية"  ،يتم حث األمريكيين أي ً
هناك زاوية إجرامية أخرى وراء الدعوة لشراء السندات .وزير الخزانة  ،هنري مورغنثو جونيور Henry
 ، Morgenthau Jrيعترف فيما بعد أن " 60في المائة من السبب" لحملة السندات الوطنية كان هو جعل
البالد ذات عقلية حربية .في المضمون  ،يستخدم مورغنثو نظام السندات لجعل الحرب نفسها ال تبدو غريبة
على العامة.

 .1أوضح روزفلت الحاجة إلى "التضحية" و"التقليل من الغذاء" خالل محادثاته الغير رسمية- 2 .
اعترف وزير الخزانة مورغنثاو نفسه بأن دعاية شراء السندات كانت بشكل أقل للتمويل  ،وبشكل
أكبر من أجل غسيل الدماغ العام المؤيد للحرب -3 .بعد أن عملت مثل "الحيوان" وتم إنقاص
الغذاء منها ُ ،
طلب من "روزي " أن تقضي جزءا ً من دخلها بشراء سندات حربية.
.2

1945 – 1942
الدعاية الشيطانية في امريكا نحو ألمانيا و اليابان
حماقة الملصقات الدعائية األمريكية البغيضة تتحدث عن نفسها:

 7 – 4يونيو 1942
أمريكا تهزم اليابان في معركة ميدواي
تعتبر معركة ميدواي  The Battle of Midwayأهم معركة بحرية في المحيط الهادئ .حيث أن القوات
البحرية األمريكية  ،بقيادة األدميرال تشيستر و .نيميتز  ،Admiral Chester W. Nimitzتغلبت على
اليابانيين بشكل حاسم  ،مما تسبب في أضرار ال يمكن إصالحها على األسطول الياباني .بعد هذه المعركة ،

يتقلص محيط الجزر الدفاعية اليابانية في المحيط الهادئ بشكل مطرد حيث ال تستطيع اليابان استبدال سفنها
والطائرات المفقودة بالسرعة التي تستطيع بها الواليات المتحدة.
على الرغم من أن معركة ميدواي تمثل نقطة تحول  ،إال أن الواليات المتحدة ستستمر في تكبد العديد من
اإلصابات حيث يدافع اليابانيون عن المنطقة المحيطة بهم في المحيط الهادئ لعدة أشهر قادمة.

 -1تشيستر و نيميتز  -2كانت المنطقة من مانشوريا إلى ميدواي هي المنطقة الدفاعية اليابانية.

خرافة نساء المتعة للجيش الياباني
نفس النوع من الدعاية الوحشية التي يتم تأليفها لتشويه سمعة ألمانيا يتم إطالقها ضد اليابان .واحدة من أكثر
األساطير صرامة هي أن الجيش اإلمبراطوري الياباني قام باستعباد جنسي للنساء في كوريا واتخاذهن "نساء
المتعة" !
لطالما طعن في هذه االدعاءات علماء يابانيون شجعان وأمناء .ولكن في اآلونة األخيرة ( )2015ومن بين
كل الناس  ،أتى الطعن من قبل كاتبة وباحثة كورية جنوبية تدعي أن القصة المعروفة لنساء المتعة الكورية
ليست دقيقة تماماً .وكما هو متوقع  ،فإن الكاتبة  ،السيدة بارك يو ها  ، Ms. Park Yu-haتتلقى كل أنواع
اإلذالل والمهانة من زمالئها الكوريين( .مرحبًا بك في النادي األكاديمي عزيزتي).
تحكي مقالة نيويورك تايمز بتاريخ  18ديسمبر  2015عن المضايقات التي تعرضت لها السيدة بارك من قبل
حكومة كوريا الجنوبية:
"وفي فبراير  /شباط  ،أمرت محكمة كورية جنوبية بكتاب السيدة بارك  "،نساء المتعة في اإلمبراطورية "،
بإعادة الكتابة في  34قس ًما حيث وجدته "مذنباً" بتشويه سمعة النساء اللواتي تعرضن "لالستعباد الجنسي"
بوقائع كاذبة .يتم مقاضاة السيدة بارك أيضا ً بتهمة تشويه سمعة النساء المسنات  ،في القصة المقبولة على
نطاق واسع في اليابان كرمز ال يمكن انتهاكه للمعاناة الكورية تحت الحكم االستعماري من قبل اليابان
وحاجتها إلى العدالة التاريخية  ،ويتم مقاضاتها بتهمة التشهير من قبل بعض النساء أنفسهن.

وقد طالبت النساء بطرد السيدة بارك من جامعة سيجونج في سيول  ،حيث تعمل أستاذة ً لألدب الياباني .ويقول
باحثون آخرون إنها مدافعة عن جرائم الحرب في اليابان .وعلى وسائل التواصل االجتماعي  ،تم تشهيرها
بأنها "خائنة مؤيدة لليابانيين")22( .
أه نعم! ال شيء يضرب العصب مثل قول الحقيقة! ردة الفعل الغاضبة ضد السيدة بارك هو دليل لوحده على
عثورها بعض الحقائق المزعجة.
تم اقتباس السيدة بارك:
"ال يريدون منك أن ترى جوانب أخرى من قصة نساء المتعة"  ،وأضافت السيدة بارك أثناء مقابلة أجريت
مؤخرا ً في مقهى ركني هادئ يديره أحد مؤيديها" .إذا قمت بذلك  ،فإنهم يعتقدون أنك تريد التخفيف من هول
القضية  ،مما يمنح اليابان الغفران)23( ".
أهم االكتشافات المحظورة من كتاب السيدة بارك هي:
• كان سماسرة البغاء (الكوريين واليابانيين)  ،وليس الجيش الياباني  ،هم من نظم عمليات البغاء للجنود
يابانيين.
• العديد من المومسات ذهبن بطوع إرادتهن للجنود.
• كانت هناك أيضا العديد من النساء اللواتي تواجدن حول الجنود وأحيانا وقعن في حب اليابانيين.
باختصار  ،ما حدث لليابان هو بالضبط ما حدث في ألمانيا بعد الحرب  ،غسيل األدمغة وتلقين األجيال
القادمة بخرافات وهمية لم تحدث.

 - 2 & 1وفقا ً للسيدة بارك  ،القصة التقليدية ل "نساء المتعة" هي في الغالب دعاية حربية فقط" -3 .أنا
أحبك منذ وقت طويل" :مشهد من فيلم " "Full Metal Jacketيصور نساء فيتناميات يعرضن أنفسهن
على الجنود األمريكيين  -وهو أمر شائع جدا ً خالل الحرب.

يوليو  – 1942فبراير 1943
معركة ستالينجراد الدامية
معركة ستالينجراد  The Battle of Stalingradبين األلمان والسوفييت كانت من أجل السيطرة على
المدينة الروسية ذات األهمية االستراتيجية التي سماها ستالين على نفسه (المعروفة اليوم باسم فولغوغراد
 .)Volgogradسوف يسجل التاريخ على أنها أكثر المعارك دموية على اإلطالق  ،حيث يبلغ مجموع
الوفيات فيها ما يقارب المليونين.
وألن ستالين كان لديه تحذير كبير من التقدم األلماني  ،فقد استطاع السوفييت شحن الحبوب والماشية
وسيارات السكك الحديدية خارج المدينة وبعيدا ً عن طريق األذى .لكن معظم السكان المدنيين ال يتم إجالؤهم.
ما سيطلقه مروجو الدعاية السوفييتية في وقت الحق باسم "انتصار الحصاد"  ،سيترك المدينة في نقص من
الطعام حتى قبل بدء الهجوم األلماني .ولكن إذا كان الناس سيعانون من الجوع  ،فما الذي سيُ َم ِ ّكن مئات
اآلالف من الجنود السوفييت من القتال لفترة طويلة وصعبة في ستالينجراد؟ الجواب :يتم تغذية الجيش األحمر
على حساب السكان الجائعين!
وبالتالي  ،فإن معاناة شعب ستالينجراد هي مسؤولية ستالين بالكامل .هو الذي بدأ الحرب و رفض إخالء
سكان المدينة التي كانت قد سميت باسمه  ،وأيضا ً فشل في توفير الغذاء واإلمدادات الكافية للشعب .وستقوم
أوامره "بعدم رجوع خطوة واحدة إلى الوراء" بإبقاء المعركة مستمرة لمدة ستة أشهر.
بعد أن تمكن الهجوم األلماني من االستيالء على معظم المدينة  ،سيقوم الجيش األحمر  ،الذي تلقى إمدادات
عسكرية كبيرة من الواليات المتحدة  ،بقتال األلمان في نزاع دموي من منزل إلى آخر .وقد دأب كثير من
سكان المدينة من المدنيين الغاضبين والمغسولة أدمغتهم بمحاربة األلمان أيضا ً بعد تعمد الحمر على تشويه
سمعة األلمان بارتداء مالبس الجيش األلماني والقيام بقتل المدنيين .أدى ذلك إلى خسائر جمة تكبدها األلمان
من شأنها أن تجعل النصر في روسيا أمرا ً غير محتمل.

 -1قتال وحشي من منزل إلى منزل في ستالينجراد كان له أثر فادح على األلمان - 2 .استخدمت عصابة
صورا زائفة لتحريض الشعب الروسي ضد األلمان .الحظ كيف تمت إضافة جسم معلق إلى الصورة
ستالين
ً
األصلية.

آلة الدعاية األمريكية الصهيونية تصور ستالين (عدو أمريكا!) باعتباره "بطالً!"

أغسطس 1942
تشرشل يزور ستالين في موسكو
كل واحد من الحلفاء الثالثة الكبار (تشرشل  ،روزفلت  ،وستالين) يتمتع بسمة النفاق  ،يشرب الكحول بدرجة
فظيعة  ،مدخن بشراهة  ،مختل اجتماعيا ً و قاتل جماعي .ما يو ّحد هؤالء الثالثة هو طموحهم الشخصي
وكراهيتهم الكبيرة الحمراء لنظام أدولف هتلر المناهض للشيوعية والمناهض للنظام المصرفي الدولي .في
أوقات متفاوتة طوال الحرب  ،سوف يتآمر كل عضو في هذا الثالثي المروع ضد االثنين اآلخرين  ،حتى
وهم جميعا ً يتعاونون لتدمير واستعباد ألمانيا.
يجتمع تشرشل مع ستالين وجها ً لوجه ألول مرة في صيف عام  ، 1942حيث يواصل الجيش األلماني التقدم
عبر سهوب جنوب روسيا في ما يسمى بالعملية الزرقاء .من أجل تخفيف الضغط عن الجيش األحمر  ،يريد
ستالين من الحلفاء الغربيين أن يفتحوا فورا ً جبهة ثانية في الغرب.
المحادثات األولية صعبة  ،ولكن بعد أن دعا ستالين تشرشل إلى تناول الطعام معه في شقته الخاصة  ،يتناول
تشرشل وستالين الطعام ويشربان طول الليلة .السفير البريطاني في روسيا  ،السير أرشيبالد كالرك كير Sir
 ، Archibald Clark Kerrسيكشف الحقا ً أن الزعيم السوفييتي الذي خفت نبرته (في الخمر تخرج
الحقائق) ضحك ومزح حول كيف أن الشيوعيين قتلوا مالك األراضي الروس)24( .
عندما يعود تشرشل إلى مسكنه  ،في الساعة الثالثة صباحا ً  ،وفقا ً لكير  ،كان في حالة مزاجية منتصرة ،
يجلس على أريكة ويعلن أنه "عزز صداقة" مع ستالين  ،وأنه كان "ممتعاً" العمل مع "هذا الرجل العظيم".
إن هذا "الرجل العظيم" هو أعظم قاتل جماعي في تاريخ العالم  -وهي حقيقة ال بد أن يعرفها حتى القاتل
المعتوه مثل تشرشل.

حب إجرامي نشأ بين المجرمين.

نوفمبر 1942
آيزنهاور يفشل فشالً ذريعا ً في إفريقيا  /الجنرال باتون ينقذ آيزنهاور ضد األلمان
أخيرا أثناء عملية الشعلة
بعد عام كامل من دخول الواليات المتحدة إلى الحرب  ،واجههم األلمان
ً
 Operation Torchفي غزو الحلفاء لشمال إفريقيا الفرنسية (الجزائر وتونس والمغرب) .وتم ذلك
بمساعدة الجنراالت الفرنسيين الذين حولوا الوالء من المارشال بيتان الفرنسي (الذي عقد معه هتلر السالم)
إلى الجانب العولمي  /الشيوعي للجنرال شارل ديجول ( General Charles de Gaulleالهارب إلى
إنجلترا).
أيزنهاور  ،الذي تم تعيينه ألسباب سياسية فقط والغير المؤ ّهل على اإلطالق  ،فشل بشكل كبير في مستهل
حملته  -لدرجة توقع البعض بأنه سوف يتم إزالته من القيادة .حتى المؤرخون الموالون للشيوعية يدركون هذه
الحقيقة .يكتب بريان غيلمان  ، Brian Gilmanوهو معجب بآيزنهاور:

"الفشل الكبير آليزنهاور كقائد الحلفاء لعملية الشعلة موثق جيد ًا من قبل المؤرخين .أدى تردده وحذره وفشله
في فرض إرادته على قادته إلى فشل الحلفاء في االستيالء على تونس بسرعة قبل أن يعززها األلمان .ساهم
إخفاقه في إزالة القادة غير الفعالين في هزائم كبيرة للحلفاء في سيدي بوزيد وممر القصرين.
أدى فشل آيزنهاور إلى حالة من الجمود في شمال أفريقيا على شتاء عام  ... .1942بعد معركة القصرين ،
هبطت معنويات من في الواليات المتحدة  ،حيث اهتزت ثقة األمريكيين بقواتهم القتالية)25(" .
يُجبر آيزنهاور على طلب المساعدة من الجنرال جورج باتون  .General George Pattonباتون ينقذ
ايزنهاور الغير كفء على ما يبدو .نقول "على ما يبدو" ألن الكثير من "حاالت الفشل" الالحقة سوف ترسم
صورة واضحة للغاية لمؤامرة تعمد الحلفاء لتأجيل التقدم نحو ألمانيا وأوروبا الشرقية.
نجح جيش باتون في التغلب على القوات األلمانية بقيادة الجنرال إيروين رومل General Erwin
( Rommelثعلب الصحراء) .بين القيادة العليا األلمانية أصبح باتون الجنرال الذي يخشونه! بحلول مايو
 ، 1943قام األلمان بإخالء شمال أفريقيا وهم يستعدون للدفاع عن "نقطة ضعف أوروبا" في إيطاليا.

الحلفاء يهبطون في شمال إفريقيا لكن آيزنهاور يؤخر الفوز  /باتون ضد رومل  /إيطاليا (حليفة ألمانيا)
تصبح عرضة للغزو.

الفصل السابع
1943 – 1945
الحرب العالمية الثانية

يناير 1943
مؤتمر الدار البيضاء  /الحلفاء :الحرب ستستمر حتى االستسالم الغير مشروط
يلتقي كل من فرانكلين روزفلت وتشرتشل والجنراالت الفرنسيين "المنفيين" هنري جيرارد وتشارلز ديغول
في مؤتمر الدار البيضاء (المغرب  /شمال أفريقيا) .يعلن روزفلت عن سياسة "االستسالم غير المشروط"
أللمانيا وإيطاليا واليابان  ،ويوافق تشرشل على هذه السياسة.
االستسالم غير المشروط يعني أن الحلفاء يتوقعون من دول المحور أال تتوقف عن القتال فحسب  ،بل أن
تسلم السيطرة السياسية والتعليمية والعسكرية واإلعالمية الكاملة إلى جيوش الحلفاء الغازية .هذه السياسة
المتشددة القاسية لإلخضاع الكامل تلهم اليابانيين واأللمان للقتال بشكل أقوى وأطول.

طالب جيراود و روزفلت و دي غول و تشرشل باالستسالم الغير مشروط.
َ

يناير – مايو 1943
تنقلب األحوال ضد ألمانيا
تمثل الشهور االفتتاحية من عام  1943نقطة التحول في الحرب .إن إجمالي القوة البحرية والجوية واألرضية
الهائلة في أميركا  ،والحرب ذو الثالث جبهات  ،وحرب العصابات اليهودية والحمراء  ،والقصف الجوي
الوحشي للمدنيين األلمان  ،والجيش األحمر الهائل المسلح بحذافيره بواسطة القوة الصناعية األمريكية  ،كلها
تتحد بشكل مأساوي على ألمانيا.
يطلب الجنرال فريدريك باولوس  General Friedrich Paulusأن يسمح هتلر للجيش السادس في
ستالينجراد باالستسالم .هتلر  ،يعرف ما هي المخاطر بالنسبة أللمانيا وأوروبا  ،ومعرفة أن ستالين سوف
يقتل أي سجين  ،يأمر بولس بأن يثبت في موقعه ويستمر بالقتال.
أخيرا إلى رحمة فرق الموت لستالين وكاجانوفيتش .حوالي  35,000من
في فبراير  ،استسلم الجنرال الجبان
ً
الرجال تحت قيادة بولس قد تم إجالؤهم بالفعل من الجبهة .أما الـ 91ألف المتبقون  ،فقد تم تسييرهم إلى
معسكرات العبيد السوفييتية .فقط  6,000منهم سيعودون الحقا ً إلى ديارهم.

في نهاية المطاف يغير بولس والئه إلى السوفييت بالكامل  ،وينضم إلى "اللجنة الوطنية أللمانيا الحرة"
ويحث القوات األلمانية على تحدي األوامر واالستسالم .بعد اإلدالء بشهادته في محاكمات نورنبيرغ بعد
الحرب من أجل السوفييت  ،تم إطالق سراحه وقضى بقية حياته كمتحدث أللمانيا الشرقية الشيوعية.
في مايو  ،تنتهي الحملة في شمال إفريقيا مع إخالء القوات األلمانية .في نفس الشهر  ،يقوم األدميرال دونتز
 Donitzبإزالة جميع الغواصات األلمانية من المحيط األطلسي بعد غرق  41غواصة في  3أسابيع فقط.
تقتصر ألمانيا اآلن على ممارسة لعبة الدفاع بينما يضغط الحلفاء ببطء على المشنقة العالمية حول الرايخ
وهتلر.

بعد أن تم خيانتهم من قبل جنرالهم  ،األلمان الذين يعانون من البرد والتعب والجزع يستسلمون في
ستالينجراد .سوف يموت الكثير في مسيرة الموت إلى معسكرات العمل في سيبيريا.

يوليو 1943
عملية عمورة  /القصف الناري لمدينة هامبورغ تخنق وتحرق  42ألف مدني ألماني!
القصف الناري لهامبورغ تخلق إعصارا ً ناريا ً قويا ً لدرجة أنه يرفع الناس من الشوارع ويجذبهم إلى النار.
أولئك الذين ال يحترقون حتى الموت يختنقون في المالجئ ألن النار تمتص كل األكسجين.
مئات من الطائرات األمريكية والبريطانية تغذي الجحيم عن طريق موجة بعد موجة من التفجيرات الحارقة
اإلضافية .على سبيل المزاح المهين ،وصف المخططون الشيطانيون لإلبادة الجماعية في هامبورغ فعليًا
الهجوم الشيطاني "بعملية عمورة"  ،بعد قصة الكتاب المقدس العبرية للمدن التي دمرها هللا بالنار والكبريت
(سدوم وعمورة).
تقوم عملية "عمورة" بنشر  3000طائرة و  9000طن من القنابل .يتم قتل  42,000شخص  ،مع عدد متساو
من الجرحى .والواقع أن عدد األلمان الذين قضوا نحبهم في تلك الليلة المشؤومة في هامبورغ أكبر من
العدد اإلجمالي للمدنيين البريطانيين الذين قتلوا خالل خمس سنوات من الحرب! فر مليون الجئ ألماني
مصاب بالصدمة من المدينة التي تم تدمير فيها  250ألف منزل.

اختنق النساء واألطفال وكبار السن في هامبورغ أو احترقوا أحياء من قبل تشرشل وروزفلت.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
" إن تدمير المدن األلمانية  ،وقتل العمال األلمان  ،وتعطيل حياة المجتمع
المتحضرة في جميع أنحاء ألمانيا [هو الهدف] ... .ينبغي التأكيد على أن تدمير
المنازل والمرافق العامة والنقل والحياة وخلق مشكلة الجئين على نطاق غير
مسبوق وانهيار الروح المعنوية سواء في الداخل أو في جبهات القتال بسبب
الخوف من القصف الموسع والمكثف مقبول وهو الهدف المقصود من سياسة
القصف .إنها ليست أضرار ثانوية لمحاوالت ضرب المصانع ")1( .
المارشال الجوي آرثر "القاصف" هاريس

1943
تشرشل يتسبب في مجاعة في الهند وفي موت مليوني هندي
في حين أن المجاعات كانت شائعة في الهند بسبب الجفاف أو الرياح الموسمية  ،فإن مأساة عام  1943في
البنغال عليها بصمات كافية للكلب المجنون تشرشل)2( .
في السنة السابقة  ،عندما احتلت اليابان بورما  ،وهي مصدر مهم لألرز  ،اشترت بريطانيا كميات هائلة من
األرز وحرقته .ثم طلب تشرشل تحويل الطعام بعيدا ً عن الهند وباتجاه القوات البريطانية في جميع أنحاء
العالم .اآلن كسلعة نادرة  ،سعر األرز يرتفع ألربعة أضعاف .بدالً من ذلك  ،يتم نقل القمح من أستراليا (التي
ضا .واألسوأ من ذلك أن السلطات
كان من الممكن تسليمها إلى الهنود الجائعين) إلى القوات البريطانية أي ً
االستعمارية البريطانية (مرة أخرى تحت قيادة تشرشل) ترفض بالفعل عن عروض تلقي الطعام من الواليات
المتحدة.

يكره تشرشل الهنود بقدر ما يكره األلمان .السبب الرئيسي هو ألن الهند تريد استقاللها عن بريطانيا .في وقت
الحق  ،في اجتماع مجلس وزراء الحرب  ،يلقي تشرشل باللوم على الهنود أنفسهم في المجاعة  ،قائلين إنهم
"يتكاثرون مثل األرانب".

امتد حكم تشرشل المميت عدة قارات.

صيف عام 1943
الحلفاء يغزون صقلية  /آيزنهاور يؤخر استكمال الهجوم مجددا ً
كبيرا آخر للجنرال باتون .لكن مرة أخرى  ،فإن
يعتبر غزو الحلفاء لجزيرة صقلية اإليطالية الجنوبية نجا ًحا
ً
أيزنهاور يكاد يفسد النجاح .يشرح براين جيلمان مرة أخرى:

"استمر أيزنهاور في التنازل بطرق مماثلة خالل عملية هسكي في صقلية  ،حيث سمح للقادة باتون و
مونتغومري بالتنافس دون داع مع بعضهم البعض .وكانت النتيجة مأزقاً عملياً سمح تقريباً لجميع القوات
األلمانية واإليطالية بالهروب إلى البر اإليطالي)3(" .
على الرغم من "أخطاء" آيزنهاور  ،قام روزفلت في ديسمبر  ، 1943مع الوكيل الشيوعي هاري هوبكنز
المتواجد دائما ً إلى جانبه  ،بترقية آيزنهاور إلى منصب القائد األعلى لقوات التحالف في أوروبا.

 -1من شمال أفريقيا إلى "نقطة الضعف" في صقلية وجنوب إيطاليا -2 .الجئون إيطاليون يهربون من
القصف.

1943 – 1944
إيطاليا تسقط  /مقتل  60,000مدنيا ً تحت القصف  /آيزنهاور يؤخر الهجوم مرة أخرى
في نهاية المطاف  ،تم قهر المقاومة األلمانية واإليطالية  ،وتم إزاحة الزعيم اإليطالي بينيتو موسوليني عن
السلطة من قبل مجلسه األعلى في يوليو عام  .1943واعتقلته الحكومة الجديدة ومن ثم أقامت السالم مع
الحلفاء وغيرت جانبها لتنضم إليهم .ترك ذلك ألمانيا وحيدة لوقف دفع باتون في شبه الجزيرة اإليطالية( .في
سبتمبر  ،سيتم إنقاذ موسوليني من قبل كوماندوز ألمانية وإعادة تعيينه ليسيطر على شمال إيطاليا).
ومع دخول إيطاليا سريعا ً تحت سيطرة الحلفاء  ،يقلق هتلر من أن الحلفاء سيغزون يوغوسالفيا  ،ويقطعون
إمدادات ألمانيا من النفط  ،ويتقدمون شماالً إلى ألمانيا من "نقطة ضعف أوروبا" .في أغسطس من عام
 ، 1943بدأت القوات الجوية الملكية البريطانية  ،التي تغادر من قواعد في جنوب إيطاليا  ،قصفًا كثيفًا لحقول
النفط في بلويست في رومانيا المتحالفة مع ألمانيا .كما تعرضت األجزاء التي تحتلها ألمانيا في إيطاليا للقصف
الشديد من قبل الحلفاء  ،مما أدى إلى مقتل  60,000مدني إيطالي.
مع "نقطة الضعف في أوروبا" المعرضة للخطر اآلن  ،يجادل تشرشل والجنرال مونتغومري General
 Montgomeryمن أجل تقدم الحلفاء الفوري على ألمانيا من جنوب أوروبا .هذا هو أكبر مخاوف هتلر.
حقول النفط في رومانيا تغذي الجيش األلماني .إن تقدم الحلفاء في البلقان عبر يوغوسالفيا واليونان سيكون
كارثيا ً بالنسبة أللمانيا .من إيطاليا والبلقان  ،يمكن للحلفاء إطالق هجوم أخير على ألمانيا نفسها من الجنوب
والجنوب الشرقي.
تستولي القوات األمريكية على روما في  4يونيو  ، 1944لكن يسمح للجيش األلماني العاشر بالفرار .على
مدار األشهر القليلة المقبلة  ،سيكون هذا "الفشل" األخير من جانب أيزنهاور مسؤوالً عن مضاعفة عدد
ضحايا الحلفاء.

 - 2 & 1بعد أن قام األلمان بإخالء روما بدون قتال  ،رفض أيزنهاور مرة أخرى استغالل نجاحه والهجوم.
أعادت القوات األلمانية تجميع صفوفها للقتال في يوم آخر  ،أدى ذلك إلى إضعاف جيش الحلفاء في الوقت
الذي أدى أيضا ً إلى تأخر التقدم األمريكي  -تماما ً كما أراد ستالين -3 .لهذا السبب  ،وغيره  ،غالبا ً ما
تصادم الجنرال البريطاني مونتغمري مع أيزنهاور.

لماذا ارتكب آيزنهاور العديد من "الهفوات"؟
على نحو غير قابل للتفسير  ،بدالً من دفع ميزتهما من إيطاليا  ،أصر كل من أيزنهاور ومارشال  ،على مدى
ما يقرب من عام  ،على القيام باستعدادات لغزو عبر قناة شمال فرنسا المحصنة بشدة .لماذا ال يقومان فقط
بدفع سريع في الجزء النمساوي من ألمانيا؟ هل يمكن وصف تأخر آيزنهاور وإهدار الفرص في أفريقيا ،
والتأخير والفرص الضائعة في صقلية ؛ والتأخير والفرص الضائعة في إيطاليا بأنه بسبب "عدم الكفاءة"؟
هذه "األخطاء" الغريبة تطيل أمد الحرب  ،وتمنح السوفييت الوقت الكافي للسير نحو الغرب  ،وسوف
تمكّن ستالين في نهاية المطاف من سرقة أوروبا الشرقية.
إن السبب وراء هذه "األخطاء الفادحة" السياسية هو أن فرانكلين روزفلت وأسياده الشيوعيين العولميون
يتصورون عالما ً في مرحلة ما بعد الحرب سيجمع فيه السوفييت والواليات المتحدة لوضع األساس لنظام
عالمي جديد (الحكومة العالمية) .إنهم يعتزمون تسليم أكبر قدر ممكن من أوروبا الشرقية المعادية للشيوعية
إلى ستالين.
وبالرغم من ذلك  ،بعد الحرب  ،سيُنهي ستالين صداقته مع العولميين  ،وسيؤسس حزبا ً وطنيا ً شيوعيا ً بدالً
من ذلك امتدادا ً للنزاع األيديولوجي المرير الذي كان بين ستالين وتروتسكي خالل عشرينيات القرن
العشري ن .ما زال ستالين يدعم الثورة الشيوعية على مستوى العالم  ،لكن رؤيته لنظام عالمي جديد هي تلك
التي تصدر موسكو فيها القرارات وليس لندن أو نيويورك.

 -1استمر الخائن مارشال والخائن أيزنهاور في تأخير تقدم باتون -2 .مع غزو معظم إيطاليا  ،وتقدم
السوفييت من الشرق  ،ما سبب خطة اقتحام الشواطئ المحصنة في فرنسا؟

أغسطس 1943
آيزنهاور يعرض باتون لإلذالل لقيامه بصفع جندي  /عذر مناسب لتأخير تقدم باتون نحو
ألمانيا
في مناسبتين منفصلتين في أوائل أغسطس عام  ، 1943قام الجنرال جورج باتون بإلقاء القبض على جندي
تحت قيادته خالل حملة صقلية .يصبح الجنود هدف غضب باتون بعد أن اكتشف أنهم "مرضى" في
مستشفيات اإلجالء بعيدا ً عن الخطوط األمامية دون إصابات جسدية.
 3أغسطس :الجندي تشارلز كول Charles H. Kuhl
يصل باتون إلى المستشفى برفقة ضباط طبيين كجزء من جولته في القوات .يتحدث إلى المرضى في
المستشفى  ،ويثني على الجرحى .ثم يقترب من كول  ،الذي ال يبدو أنه مصاب بجروح جسدية .عندما يطلب
باتون من كول إخباره تفاصيل إصابته  ،أجاب كول بأنه "متوتر" وليس مصابًا.
ينفجر باتون ويصفع كول عبر الذقن بقفازاته  ،ثم يمسكه بالرقبة ويجره إلى مدخل الخيمة ويدفعه للخروج من
الخيمة بينما كان يصرخ "ال تسمح البن  .......بالدخول (إلى المشفى)" ( )4وأمر بإعادة كول إلى الجبهة.
 10أغسطس :الجندي بول غ .بينيت Private Paul G. Bennett
دخل بينيت المستشفى ألنه "لم يستطع النوم وكان عصبيا" )5( .باتون يدخل خيمة االستقبال في المستشفى
ويتحدث إلى المصابين .يقترب بينيت ويسأل ما هي المشكلة" .إنه أعصابي"  ،يرد بينيت" .ال أستطيع تحمل
القصف بعد اآلن)6( ".
يستشيط باتون غاضبًا  ،ويصفعه على الوجه .ويصرخ:
تبك .لن أسمح لهؤالء الرجال الشجعان الذين أصيبوا ،
"أعصابك؟ سحقا ً  ،أنت مجرد جبان .اصمت وال ِ
برؤية هذا الوغد الجبان الذي يجلس هنا يبكي")7( .
ثم قام باتون بصفع بينيت مرة أخرى وأمر الضابط المستلم بعدم السماح له بالدخول.
حتى قبل هذه الحوادث  ،كان آيزنهاور ورئيس أركان الجيش جورج مارشال قد خططا بالفعل لوضع جيش
باتون تحت قيادة الفريق مارك كالرك .يمكن لدمى باروخ اآلن استخدام "الجدل" كذريعة لتهميش باتون
العظيم من القيادة القتالية لمدة عام تقريباً .بدواعي الضرورة ستتم إعادة باتون في النهاية إلى القيادة في
المسرح األوروبي في منتصف عام  ، 1944لكن سيتم إبطاءه بشكل متعمد من قبل القيادة العليا مرارا ً
وتكرارا ً إلى أن يتمكن سيد ومرؤوس آيزنهاور  ،ستالين  ،بأخذ أوروبا الشرقية.

 -1باتون مع صديقه القديم آيزنهاور -2 .كان آيزنهاور ومارشال يدركان أنه كان عليهما إبقاء الجنرال
المناهض للشيوعية على نطاق ضيق  ،خشية أن يفوز في الحرب بسرعة .كلفت التأخيرات المتعمدة حياة
عشرات اآلالف من الجنود األمريكيين.
أيزنهاور يرسل باتون رسالة مهينة بخصوص حوادث الصفع وفيها انتقاد حاد لباتون:

"من الواضح أنني أفهم أن اإلجراءات الصارمة والقاسية ضرورية في بعض األحيان من أجل تحقيق
األهداف المرجوة .ولكن هذا ال يبرر الوحشية وسوء معاملة المرضى  ،وال عرض فقدان األعصاب الذي ال
يمكن السيطرة عليه أمام المرؤوسين  ...إذا كان هناك أي حقيقة في االدعاءات المصاحبة لهذه الرسالة  ،يجب
علي إثارة الشكوك الجدية في ذهني بشأن فائدتك المستقبلية)8(" .
أيزنهاور "يقترح" بشدة أن يعتذر باتون لجميع المتورطين .ينقل باتون بينيت وكول إلى مكتبه ثم يعتذر إليهما
ويصافحهما .وفي وقت الحق يكتب في مذكراته أنه كان يكره تقديم االعتذارات  ،خاصة عندما أخبره
مرؤوس بينيت  ،قائد اللواء الجنرال جون إيه كرين  ، Brigadier General John A. Craneأن
بينيت قد غاب دون عذر ووصل إلى المستشفى "بتمثيل زائف" عن حالته ")9( .
لكن إهانة آيزنهاور من الصديق الذي قام بتعليم أيزنهاور فيما مضى ،وأنقذه من المحكمة العسكرية من خالل
ربطه بالجنرال كونر  ،ومساعدته من خالل مدرسة الجيش قبل  20عا ًما  ،ال ينتهي هناك .يتم إجبار باتون
على القيادة إلى كل قسم تحت إمرته ويقدم خطابًا لالعتذار .في خطابه األخير إلى فرقة المشاة الثالثة
بالواليات المتحدة  ،تغلب مشاعر باتون عليه عندما يبدأ الجنود بإنشاد "ال  ،جنرال  ،ال  ،ال"  ،لمنعه من
االعتذار.
لم ينته الشيوعيون والعالميون من باتون بعد .قصة صفع كول وصلت الواليات المتحدة عندما كشف
الصحافي في الصحيفة الموالية للشيوعية درو بيرسون  Drew Pearsonعن برنامجه اإلذاعي في نوفمبر.
وكان بيرسون قد تلقى تفاصيل عن الحادثة من زميل له وصديق شخصي باسم إرنست كونيو  -وهو مسؤول
لدى مكتب الخدمات اإلستراتيجية ( OSSسلف وكالة االستخبارات األمريكية .)CIA
إن إصدار بيرسون يبالغ في هذه الحادثة ويدعو إلى فصل الجنرال عن القيادة القتالية المستقبلية .يعرف الحمر
أنه ال يمكن "الوثوق" بالرجل الذي يتمتع بشخصية جورج باتون وشجاعته ووطنيته بجيش موالي تحت
قيادته  -ليس عندما تكون الخطة الكبرى هي تسليم أوروبا الشرقية  ،على طبق من الفضة الدامية  ،إلى
الوحش جو ستالين.

 -1مشهد الصفعة من فيلم "باتون" ،بطولة جورج سي سكوت في دور باتون - 2 .الصحفي الشيوعي درو
بيرسون انتقد الجنرال - 3 .قام الشيوعي اإليطالي األمريكي إرنست كونيو بإخبار صديقه بيرسون بالقصة.

1945 – 1943
وحدة ألمانية خاصة تحمي األعمال الفنية األوروبية
في عهد القيصر فيلهلم الثاني أثناء الحرب العالمية األولى  ،ذهب األلمان المثقفون إلى أبعد الحدود لحماية
األعمال الفنية الموجودة في مناطق القتال والحفاظ عليها .الكلمة األلمانية لوصف هذا المبدأ إلنقاذ الكنوز
الثقافية والفنية في أوروبا في زمن الحرب هي "( "Kunstschutzحماية الفن))10( .
الرسام الموهوب نفسه  ،أدولف هتلر لديه تقدير كبير للفن والثقافة .يرى تشرتشل و روزفلت على إنهم برابرة
غير مثقفين مع استخفاف كبير لحياة البشر  ،وللهندسة المعمارية  ،ولألعمال الفنية .كما فعل األلمان خالل
ضا بحماية األعمال الفنية في جميع أنحاء المسارح القتالية في أوروبا.
الحرب العالمية األولى  ،يأمر هتلر أي ً
يتم تسليم مهمة حماية الفن إلى القوات الجوية المارشال هيرمان جورينج Air Force Marshal
 .Hermann Goeringفي الوقت الذي تدمر فيه صواريخ الحلفاء أوروبا بالكامل  ،قام األلمان بتجميع
آالف اللوحات والتماثيل من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وروسيا ورومانيا وبولندا.
بعد الحرب  ،تصدر وحدة التحقيق في فن النهب األمريكي ( )ALIUالتابعة لمكتب الخدمات اإلستراتيجية
 13 OSSتقريرا ً حول "نهب" األعمال الفنية األلمانية .بالمناسبة  ،هذه هي نفس الوكالة ( OSSقبل تغيير
ضا باستخدام اليهود األموات
اسمها إلى وكالة المخابرات المركزية األمريكية  )CIAالتي تتهم األلمان أي ً
لصنع "الرؤوس المنكمشة" و "عاكس المصباح" و "سبائك الصابون"  -المزاعم التي تم االعتراف بها
عالميا ً على أنها زائفة وملفقة.

"الفن المسروق من قبل النازيين" هي دعاية حربية كاذبة  ،كما هو فيلم هوليود Monuments Men
من بطولة جورج كلوني ومات ديمون.

1945 – 1943

جيش فالسوف  :أسرى الحرب الروسيون يتطوعون للقتال من اجل ألمانيا
كان كثيرون من الروس يكرهون استبداد ستالين  ،حيث تطوع حوالي  500,000أسير روسي للقتال من أجل
ألمانيا .كان الجنود المناهضون للشيوعية في جيش التحرير الروسي Russian Liberation Army
(اسم الكتيبة) يرتدون الزي األلماني برقعة روسية .كانوا بقيادة الجنرال أندري فالسوف General
 ، Andrey Vlasovولكن تحت القيادة األلمانية العليا.
حارب  RLAبشجاعة  ،بشكل رئيسي في أدوار دعم الحرس الخلفي الرئيسية ضد الثوار الشيوعيين .بعد
الحرب  ،سيحاول  RLAاالستسالم للحلفاء الغربيين .ولكن بما أنه ال يريد أن يسلب من "العم جو" تحقيق
ثأره  ،فإن آيزنهاور سوف يتراجع عن عروضه وسيعيد قسرا ً أولئك الذين كانوا بالفعل أسرى الواليات
المتحدة.
على الرغم من مناشدتهم األمريكيين للحصول على اللجوء السياسي  ،سيتم تسليم الجنرال فالسوف ومقاتليه
إلى السوفيتيين الوحشيين .تم شنق فالسوف و  11من كبار ضباطه في موسكو في أغسطس عام .1946

كان الجنرال فالسوف ورجاله وطنيون روسيون حقيقيون.

1945 – 1943
خالل الحرب المستعرة  ،تشرشل يقوم بعقد صفقة إلصدار كتاب بعد الحرب
عندما ال ينشغل مع الموت والدمار والمجاعة على السكان المدنيين  ،وجد المفلس األبدي والباحث عن النقود
تشرشل الوقت للتفاوض على نشر كتاب بعد الحرب مع دار النشر Cassell ،MacMillan Publishing
 Publishingو  .Harrap Publishingكانت التوقعات المتزايدة باستمرار انتصار الحلفاء تدفع بثبات
سعر أي مذكرات حرب محتملة لتشرشل.
من صيف عام  1943حتى نهاية الحرب  ،وجد الكلب المجنون فرصة إلبرام صفقة من شأنها أن تثبت أنها
مربحة للغاية حتى أن تشرشل لن يتمكن من إنفاق كل األموال التي ستجلبها المذكرات إليه )11( .يتم النقاش
حول حقوق فيلم هوليوود أيضا ً خالل هذا الوقت من القتل الجماعي .في النهاية  ،يختار تشرشل شركة كاسيل
وشركاه لنشر مذكراته  ،مما نعرف عنها اآلن أنها في الغالب مذكرات مكتوبة عن طريق ناس آخرون.

نادرا من الوحوش للتفكير بهذه األمور وخالل أشهر ذروة القتل في الحرب العالمية الثانية.
يتطلب األمر نو ً
عا ً
وكما قال ستالين نفسه فيما بعد" :الرجل قادر على فعل أي شيء)12( ".

ضحك الخنزير الجشع المتعطش للدماء على طول الطريق إلى البنك بينما تسبب في معاناة الماليين  ،بما
في ذلك مواطنيه.

مايو 1944
 4000امرأة ايطالية يتم اغتصابهن في مونتي كاسينو عن طريق الجنود المرتزقة من شمال
إفريقيا
نجح الحلفاء أخيرا ً في أخذ مونتي كاسينو (في وسط إيطاليا) من السيطرة األلمانية  ،بعد قصف دير المدينة
التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس إلى أنقاض .لدى الحلفاء قوات فرنسية مغربية تقاتل من أجلهم .يسمح
للمغاربة بأن يفعلوا ما يريدون  ،لذلك قاموا بتقطيع حنجرة السجناء  ،ونهب المنازل  ،واغتصاب كل امرأة
إيطالية يمكن أن يضعوا أيديهم عليها  ،وكذلك اغتصاب بعض األوالد المحليين وكاهن كاثوليكي!
تم اغتصاب أختان في أعمار  16و  18من قبل  200مغربي!! تموت إحداهن من االعتداء  ،بينما تقضي
األخرى بقية حياتها في مستشفى لألمراض العقلية .تم اغتصاب ما يصل إلى  3000امرأة تتراوح أعمارهن
بين  ، 86-11وبعضهن بعنف بحيث أن  100امرأة قد قضين نحبهن بسبب ذلك .كما قُتل حوالي  800من
رجال القرية الذين حاولوا حمايتهن .أفلت المغاربة من العقاب على يد قادتهم "الفرنسيين األحرار" وسوف
يغتصبون ويقتلون مرة أخرى عندما يحتلون ألمانيا.

قامت الممثلة اإليطالية صوفيا لورين بدور البطولة في فيلم "امرأتين" حول أم وابنتها تعرضتا لالغتصاب
من قبل المجندين الفرنسيين المغاربة.

يونيو 1944
يوم الـ / Dالحلفاء يغزون نورماندي ويضعون أولى خطواتهم البرية في أوروبا
 :666رقم الشيطان في الكتاب المقدس.
حرف الـ : Dقد يرمز إلى كلمة الشيطان باللغة اإلنجليزيةDevil :
كلمة  Overتعني فوق  ،وكلمة  Lordتعني الرب أو المولى أو السيد.
 : Overlordالسيد األعلى .الشيطان؟
صدفة؟
في الساعة السادسة  ،من اليوم السادس  ،من الشهر السادس من عام  ، 1944أطلقت جيوش الحلفاء في
إنجلترا حملة "( "D-Dayيوم الشيطان؟)  ،وعبرت القناة اإلنجليزية بنجاح .لحظات قبل بدء الهجوم ،
بالضبط في الساعة السادسة صباحا ً  ،يبث أيزنهاور رسالة إذاعية قاسية بشكل ال يصدق للسكان المدنيين في
البلدات الشمالية الفرنسية التي كانت على وشك أن يتم تسويتها وغزوها:

"تعتمد حياة العديد منكم على السرعة التي تطيعون فيها (األوامر) .اتركوا المدن (جميعاً) في وقت واحد –
ابقوا بعيدين عن الطرق  -اذهبوا سير ًا على األقدام وال تأخذوا معكم أي شيء يصعب حمله .ال تتجمعوا في
مجموعات قد تكون فيها مشابهة لقوات العدو)13(" .
كانت تكلفة عملية أوفرلورد ( Operation Overlordالشيطان؟) كبيرة حيث قتل ما يقرب من 10,000
رجل في اقتحام الشواطئ المحصنة في نورماندي .لكن العملية تؤسس مركزا ً شاطئيا ً مبدئيا ً لما يصل إلى
 100ألف جندي .من هذه القاعدة في شمال فرنسا  ،سيتم تعزيز الحلفاء من أجل الدفع نحو ألمانيا.
في وقت الحق من ذلك اليوم  ،أصدر أيزنهاور بيانًا آخر إلى "شعب أوروبا الغربية" عبر  .BBCإن
استخدامه للمصطلحات "األمم المتحدة" و "حلفائنا الروس العظماء" يعطينا من جديد فكرة حول من كان هذا
الشخص حقاً.
مقتطف مما قاله:

"شعوب أوروبا الغربية :تم هذا الصباح إجراء هبوط على ساحل فرنسا من قبل قوات الحلفاء .هذا الهبوط هو
جزء من خطة األمم المتحدة المنسقة لتحرير أوروبا  ،التي أقيمت بالتعاون مع حلفائنا الروس العظماء" .
()14
وفي الوقت نفسه  ،يستمر الجيش األحمر لستالين  ،هؤالء "الحلفاء الروس العظماء" المسلحون بالكامل
بأسل حة أمريكية متطورة  ،في التقدم نحو ألمانيا من الشرق .مع وجود إيطاليا تحت احتالل الحلفاء  ،تمتلك
ألمانيا اآلن ثالث جبهات للدفاع عنها (الغرب والجنوب والشرق)  ،حيث تعاني مدنها وسككها الحديدية
وسدودها ومصانعها وسكانها المدنيين من قصف ال هوادة فيه وتخريب شيوعي داخلي.

 -1بدالً من استغالل "نقطة الضعف" في إيطاليا  ،أرسل آيزنهاور آالف الرجال إلى حتفهم من خالل اقتحام
شواطئ فرنسية محصنة - 2 .يقوم آيزنهاور بالنقاش قبل الغزو مع المظليين الذين كان على وشك
إرسالهم إلى الموت بال داعي - 3 .الموتى في نورماندي .يالها من مضيعة مأساوية للحيوات!

صيف 1944
التحرير "الدامي" واغتصاب فرنسا
بما كان يقصد به أن يكون مجرد احتالل ألماني مؤقت في زمن الحرب ( ، )1944-1940فإن الحياة في
شمال فرنسا تمر بطريقة سلمية للمدنيين الفرنسيين .سلوك المحتلين األلمان ال يشوبه شائبة .تقع العديد من
النساء الفرنسيات في حب الجنود األلمان .لكن مع غزو نورماندي ( 6يونيو  ، )1944تحطم السالم واألمن
في فرنسا إلى مليون قطعة .لدعم الغزو عبر القنوات  ،ثم دفع األلمان باتجاه الشرق  ،أطلق الحلفاء حملة
قصف جوي شرسة .مدن بأكملها قصفت بال رحمة بصواريخ ال حصر لها التدمير الكامل .تم تدمير الرموز
الثقافية واألعمال الفنية  ،وقتل  65,000من المدنيين الفرنسيين  ،وأصيب  ، 150,000وأصبح ما ال يقل عن
نصف مليون بال مأوى .حتى باريس تم قصفها بشدة.
ف عدد المدنيين الفرنسيين الذين قُصفوا حتى الموت خالل بضعة أسابيع فقط مقارنة
بشكل ال يصدق َ ،
ضعُ َ
بمجموع المدنيين البريطانيين الذين قتلوا خالل الحرب بأكملها )15( .وبطبيعة الحال ،هذه األرقام تتضاءل
بالمقارنة مع المدنيين األلمان (أكثر من مليون مدني ألماني) الذين قتلوا على يد الحلفاء في قصف المدن
المرعب.
إن احتالل الحلفاء واالنهيار االقتصادي الالحق يجلبان كوابيس جديدة للنساء في فرنسا .تحت احتالل الحلفاء
 ،تقوم القوات األمريكية باغتصاب  1000امرأة فرنسية  ،وتحويل العديد من النساء الجائعات البالغ عددهن
 1000إلى مومسات الجنس مقابل الغذاء .السترضاء السكان الفرنسيين  ،سيُشنق آيزنهاور في نهاية المطاف
 130من جنوده المغتصبين  ،غالبيتهم من السود)16( .
سوف يستغرق األمر سنوات لكي تتعافى هذه المناطق في فرنسا من المأساة .هذا هو "التحرير" المجيد الذي
فرضه تشرشل  ،وفرانكلين روزفلت  ،والخائن الفرنسي ديغول على فرنسا.

 -1ترك المحررون "الحلفاء" الموت والصدمة والتشرد في أعقابهم -3 & 2 .الوفيات المدنية العديدة في
قصف الحلفاء لباريس.

صيف 1944
آيزنهاور يؤخر الجنرال باتون عن طريق قطع الوقود عنه!
في كل مرة يتعمد فيها أيزنهاور التأخير( ،األمر الذي أغضب القيادة البريطانية العليا!)  ،سواء في شمال
خيارا آخر سوى الطلب من جورج
أفريقيا  ،أو صقلية  ،أو إيطاليا أو شمال غرب أوروبا اآلن  ،فإنه ال يملك
ً
باتون لتصحيح الكوارث التي يسببها هو عمدا ً .إن ما يقوم به أيزنهاور ينطوي على رغبته في "االنتصار"
عندما يحتاج إلى ذلك  ،ولكن بعد ذلك يقوم بإبطاء باتون من الدفع إلى النصر النهائي واالستيالء على كل
ألمانيا وأوروبا.
مرارا
من أجل إعطاء ستالين " -الحليف الكبير"  -وقت احتالل أوروبا الشرقية وبرلين  ،يؤخر إيزنهاور
ً
وتكرارا تقدم جيش باتون الثالث الذي ال يمكن وقفه  ،ويذهب إلى حد قطع شحنات الوقود عن جيش باتون!
ً
باتون ( 28أغسطس :)1944

"في الوقت الحالي  ،ليست الصعوبة الرئيسية لدينا هي األلمان  ،بل البنزين .إذا كانوا سيعطونني ما يكفي من
الوقود  ،يمكنني أن أذهب إلى برلين!" ()17

ال وقود لك أيها الجنرال!

يوليو 1944

الجيش األحمر يدخل بولندا مجددا ً  /األلمان يتراجعون
مع ترسانتهم الحربية التي تكملها أرقى دبابات أمريكا  ،واألسلحة والطائرات والشاحنات وسيارات الجيب ،
وحتى الطعام والبطانيات  ،يتقدم الجيش األحمر على ألمانيا من الشرق .خطة ستالين ألخذ كل أوروبا الشرقية
تمت مساعدتها بشكل كبير من قبل هوس آيزنهاور و مارشال في غزو أوروبا من إنجلترا  ،بدال من مجرد
التقدم من "نقطة الضعف" في أوروبا (من جهة إيطاليا).
ستالين يريد سحق برلين .بحلول يوليو عام  ، 44توغل الحمر في بولندا  ،قاتلين ومغتصبين في طريقهم ،
ومهددين الجناح الشرقي أللمانيا .يبدأ المدنيون األلمان الخائفون بالفرار غربًا برا وكذلك عبر بحر البلطيق.

مدججين بأسلحة أميركا األفضل  ،يتوجه الجيش األحمر نحو ألمانيا.

يوليو 1944
مؤتمر بريتون وودز يؤسس البنك العالمي وصندوق النقد الدولي
تعطي فوضى وأزمة الحرب العالمية الثانية الفرصة للعولميين إلعادة تشكيل النظام النقدي العالمي إلى
"اقتصاد عالمي" .في مؤتمر بريتون وودز  Bretton Woods Conferenceفي نيو هامبشاير  ،أنشأ
 730مندوبا ً من  44دولة قواعد جديدة للعالقات التجارية والمالية .يمثل الواليات المتحدة هاري ديكستر وايت
( .Harry Dexter Whiteاسم العائلة األصلي  )Weissهو ابن لمهاجرين يهود من اإلمبراطورية
الروسية .بعد سنوات من كتابات بريتون وودز  ،تم الكشف عن دكستر وايت بأنه جاسوس سوفيتي)18( .
المندوب البريطاني األعلى هو األسطوري فابيان االشتراكي (الشيوعي السري المحتمل) الشاذ جنسيا ً
ومستغل األطفال جنسيا ً  )19( ،جون ماينارد كينز  .John Maynard Keynesيقترح كينز إنشاء عملة
عالمية يصدرها البنك المركزي العالمي .لكن العالم ليس مستعدًا لمثل هذه الخطوة الجذرية نحو النظام
العالمي الجديد .بدالً من العملة العالمية  ،ستربط كل دولة قيمة عملتها بالدوالر األمريكي  ،والتي ستعمل
كوسيط دولي للتبادل .كل من صندوق النقد الدولي ( )IMFوالبنك الدولي  ،تم تأسيسهما في بريتون وودز.

الجاسوس السوفييتي وايت والماركسي المنحرف كينز وضعا حجر األساس للنظام النقدي العالمي القائم
على الديون  ،في مرحلة ما بعد الحرب  ،وأيضا ً لمخططات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 20يوليو 1944
عملية فالكيري  /محاولة اغتيال هتلر
باإلضافة إلى عدد قليل من الخونة الطموحين  ،ال يزال هناك بعض الحمقى الساذجين بين المؤسسة العسكرية
األلمانية الذين يعتقدون أنه يمكن استخدام المنطق مع الحلفاء الغربيين وإلقامة السالم في الجبهة الغربية .لم
يعلم هؤالء بأن روزفلت و تشرشل قد تعهدوا بالفعل لستالين بأنهم لن يسعوا إلى تحقيق سالم منفصل مع
ألمانيا.
انطالقا ً من االعتقاد بأن ألمانيا ستنجو إذا تم اغتيال هتلر .وأيضا ً من الرغبة في إنقاذ أنفسهم ؛ تحاول
مجموعة من المتآمرين بقيادة الكولونيل كالوس فون شتاوفنبرج  Claus von Stauffenbergقتل أدولف
هتلر .يُعتقد أن الجنرال الكبير إيروين رومل أعطى مباركته على المؤامرة (على الرغم من أن البعض قد
عارض ذلك).
مؤتمرا مع هتلر .ثم وضع الحقيبة في الطاولة بالقرب من هتلر.
يحمل شتاوفنبرج قنبلة في حقيبته ويحضر
ً
بعد بضع دقائق  ،يتلقى شتاوفنبرج مكالمة هاتفية مخططة ويغادر الغرفة .عندما تنفجر القنبلة  ،فإنها تهدم
قاعة المؤتمرات  ،مما أسفر عن مقتل ثالثة ضباط وخبير اختزال .ينجو هتلر بطبلة أذن مثقوبة.
تم حل المؤامرة وسيتم إعدام المتآمرين على الفور بإطالق النار .يُمنح الجنرال رومل شرف تناول السم.

 -1يحمل الجندي بنطلون هتلر الممزق -2 .قاعة المؤتمرات-3 .الكولونيل شتاوفنبرج.

غالبًا ما فضَّل هتلر مصاحبة من في رتبته وللجنود.

1945 – 1944
انتشار التيفوئيد بشكل قاتل في المخيمات األلمانية
ينتشر التيفوئيد عن طريق قمل الرأس  ،ويرتبط تاريخيا ً بالحروب
والظروف المزدحمة .ويمكن أن تؤدي الجثث المتحللة إلى انتشار
المرض إلى المياه الجوفية المحلية .خالل وبعد الحرب العالمية
األولى  ،مات ما يصل إلى  5ماليين بولندي وروسي بسبب هذا
المرض الفتاك)20( .
لوقف انتشار التيفوئيد  ،يحلق األلمان رؤوس السجناء ويزيلون
القمل من مالبسهم في "غرف الغاز" .مع تدهور الوضع في ألمانيا
بسرعة  ،تندلع أوبئة التيفوئيد القاتلة في معسكرات االعتقال في

British sign in Naples warns
troops of typhus

ألمانيا  ،وخاصة في بولندا .يساهم قصف الحلفاء لمصانع األدوية وسكك الحديد بشكل كبير في هذه األزمة
الطبية.
على الرغم من الجهود الموثقة جيدا ً من ألمانيا لوقف وباء التيفوئيد ( ، )21تستمر حاالت الوفاة في
معسكرات االعتقال في االرتفاع طوال عامي  44و  .45بعد الحرب  ،ستقوم دعاية الحلفاء بتصوير موتى
المرض الفتاك  ،كدليل على برنامج إبادة متعمد يستهدف اليهود.

 -1جندي أمريكي "يرش الغاز" على سيدة لقتل القمل الحامل التيفوئيد - 2 .استخدم األلمان زيكلون ب
لقتل القمل  ،وليس الناس.

أغسطس 1944
الحكومة الفرنسية في فيشي يتم اإلطاحة بها  /الجنرال دي غول يعود إلى فرنسا ويقتل
 40000من شعبه
بعد انهيار نظام فيشي الفرنسي الذي عقد السالم مع هتلر ،يعود الجنرال شارل ديغول Charles de
 Gaulleمن منفاه اإلنجليزي .ثم فرض الفرنسيون والشيوعيون عهدا ً جديدا ً من اإلرهاب .يتم فرض عقوبة
قاسية ضد أولئك الذين يطلق عليهم "المتعاونين النازيين"  ،الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي صنع السالم مع
ألمانيا  ،أو الذين حاربوا السوفييت في الجبهة الشرقية كأعضاء في وحدات القوات الخاصة األلمانية.
إن الليبراليين الديغوليين سيقتلون ما يصل إلى  ، 40,000ويسجنون  100,000من مواطنيهم .إن النساء
الفرنسيات اللواتي واعدن الجنود األلمان أثناء االحتالل يتعرضن لإلذالل بحلق رؤوسهن أو تجريدهن من
مالبسهن.
مارشال بيتان يهرب إلى ألمانيا .بعد الحرب  ،سوف يُحكم عليه باإلعدام بتهمة "الخيانة"  ،ولكن بسبب سنه ،
خيارا آخر سوى تخفيض
والبالغ من العمر  88عا ًما  ،وبطولته في الحرب العالمية األولى  ،ال يملك ديجول
ً
عقوبة بيتان إلى السجن المؤبد.

تم حلق شعور النساء الفرنسيات اللواتي وقعن في حب الجنود األلمان وتم التشهير بهن من قبل الفرنسيين
الحمر وغيرهم من "الوطنيين" الجهالء.

سبتمبر 1944
خطة مورغنتاو لإلبادة الجماعية يتم أخذها في الحسبان
تم اقتراح خطة مورغنتاو  Morgenthau Planألول مرة من قبل وزير
الخزانة اليهودي في حكومة روزفلت  ،هنري مورغنتاو االبن Henry
 Morgenthau, Jrفي مذكرة بعنوان "برنامج ما بعد االستسالم المقترح
أللمانيا" .يُشير المخطط القاسي بوضوح إلى رعب  1939المذكور آنفا ً بعنوان
"ألمانيا يجب أن تُهلك"  ،بقلم ثيودور كوفمان.
يقترح مورغنثاو أن احتالل الحلفاء أللمانيا بعد الحرب يجب أن يقضي على
الصناعات الرئيسية في ألمانيا .ويشمل ذلك إزالة أو إتالف جميع المصانع
والمعدات الصناعية في منطقة الرور الصناعية.
تمت كتابة المذكرة األصلية في وقت ما قبل شهر سبتمبر من عام 1944
وتوقيعها من قبل مورغنتاو نفسه .في مؤتمر كيبيك لعام Quebec 1944
 ،Conference of 1944توصل تشرشل وفرانكلين روزفلت إلى اتفاق حول اقتراح مورغنثاو .كان
المقصود من أحكام إلغاء التصنيع والتقسيم للخطة هو إيجاد خليط ألماني مقسم من مدن زراعية صغيرة بعد
الحرب.
سارعت الحكومة األلمانية إلى نشر أخبار الخطة  ،التي أصبحت علنية اآلن  ،كوسيلة لتشديد عزيمة رجالها
المقاتلين .حذر جوزيف جوبلز من أن "اليهودي مورجنثاو يريد أن يجعل ألمانيا كقطعة "بطاطس عمالقة ".
( )22وقد كتب العنوان الرئيسي لصحيفة ألمانية ":روزفلت وتشرشل يوافقان على خطة القتل اليهودية! "
()23
على الرغم من أن تشرشل و روزفلت كانا يؤيدان خطة مورغنتاو  ،إال أن كبار المسؤولين والصحفيين
البارزين في كال البلدين جادلوا بقوة ضده  -محذرين من أن الخطة ستقتل  ٪40من السكان األلمان .واشتكى

الجنرال جورج مارشال وآخرون إلى مورغنتاو من أن المقاومة األلمانية قد تعززت بشكل كبير بسبب خبر
أخيرا في عام  ، 1945اختار الرئيس ترومان
خطته .لكن مورغنتاو يرفض أن يلين .عندما انتهت الحرب
ً
عدم تنفيذ خطة مورغانثو لإلبادة الجماعية.

أراد مورغنتاو قتل  30مليون مدني ألماني ببطء في الوقت الذي يريد فيه خفض باقي السكان إلى العصر
ما قبل الصناعة .لحسن الحظ  ،حتى الرئيس المستقبلي هاري ترومان ( ُملقي القنبلة النووية) لن يكون
لديه القدرة على دعم خطة مورغنتاو.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"انفعاالت تشرشل بسبب الكحول والتي كانت في كثير من األحيان خالل
اجتماعات مجلس الوزراء  ،أثارت اشمئزاز العديد من جنراالته  ،كما حدث
عندما  ،في اجتماع في  6يوليو  ، 1944طلب رئيس الوزراء من قادته
االستعداد إلسقاط مليوني قنبلة من فيروس الجمرة الخبيثة القاتلة على المدن
األلمانية .من هذا اللقاء  ،كتب أمير البحر األول في بريطانيا  ،األميرال
كننغهام " :ليس هناك شك في أن رئيس الوزراء (يقصد تشرشل) ليس في
أي حال مناسب لمناقشة أي شيء  ،هو كثير التعب  ،وكثير الخمر أيضاً".
()24
 -المؤرخ البريطاني ديفيد ايرفينغ.

نوفمبر 1944
آيزنهاور يؤخر في ستراسبورغ  /يتم مجددا ً إهدار فرصة ثمينة لدخول ألمانيا
في البحث عن هذا الكتاب  ،كان أحد األشياء الرائعة التي الحظتُها هو كيف تم تأكيد كل تأخير من تأخيرات
أيزنهاور  ،في أعمال منفصلة في التاريخ أو في السير الذاتية أليزنهاور  ،من قبل المؤرخين "الرسميين"
المعجبين بآيزنهاور .يتم إلقاء نفس األعذار دائ ًما بأنه على الرغم من هذا الخطأ أو ذاك  ،إال أن آيزنهاور ،
عا  ،إال أنه قد تعلم من أخطائه وتطور إلى قائد عظيم .إن هذا التسويغ الذكي ،
وإن لم يكن تكتيكيا بار ً

باإلضافة إلى حقيقة أن "األخطاء" ال يتم ربطها معًا في عمل تاريخي واحد بال رؤية النمط المتكرر من
التأخير المتعمد (والمميت)  ،ال يمكن أن يفيد سوى رجل واحد  ،الوحش جو ستالين.
دعونا ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز المحببة إلى آيزنهاور في العدد  22من نوفمبر  2009لتأكيد "الخطأ
االستراتيجي" القادم من آيزنهاور.
العنوان :كيف لم يتم ربح الحرب العالمية الثانية!
بقلم :ديفيد ب كولي David P Colley

في نوفمبر  ، 1944كانت الحرب في أوروبا في طريق مسدود .... .اآلالف من جنود الحلفاء استمروا في
الموت في معارك غير مجدية للوصول إلى نهر الراين .ومع ذلك  ،كان جيش الحلفاء ال يزال يتحرك.
وصلت المجموعة السادسة للجيش إلى نهر الراين في ستراسبورج  ،فرنسا  ،في  24نوفمبر  ،ونظر قائدها ،
الجنرال جاكوب إل .ديفيرز  ، Jacob L. Deversعبر مياهه الموحلة باتجاه ألمانيا .كانت قوته المكونة من
الكتيبة األمريكية السابعة و الكتيبة الفرنسية األولى عبارة عن  350ألف رجل  ،قد هبطت في  15أغسطس
بالقرب من مرسيليا  -وهو غزو أغفله التاريخ إلى حد كبير لكنه نظر إليه في ذلك الوقت باعتباره "ثاني يوم
من  - "D-Dayوتقدم عبر الجنوب الفرنسي إلى ستراسبورغ .لم يصل أي جيش آخر من الحلفاء إلى نهر
الراين  ،وال حتى جيش جورج باتون المندفع بقوة.
أرسل ديفرز كشافة فوق النهر .وقال جندي" :ال يوجد أحد في تلك الصناديق النحاسية هناك" .كانت الدفاعات
على الجانب األلماني من نهر الراين األعلى غير مأهولة  ،وكان العدو غير مستعد للهجوم عبر النهر  ،والذي
يمكن أن يقطع الجبهة الجنوبية لأللمان وربما يؤدي إلى انهيار كامل الخط من هولندا إلى سويسرا.
وقد جمعت المجموعة السادسة من الجيش معدات التجسير والشاحنات البرمائية والقوارب الهجومية .تم تقييم
سبعة مواقع عبور على طول نهر الراين العلوي وجمع المعلومات االستخبارية عنها .كان بإمكان الجيش
السابع عبور شمال ستراسبورج في راستات بألمانيا  ،والتقدم شما ًال على طول وادي الراين إلى كارلسروه ،
والتأرجح غربًا ليخلف وراءه الجيش األلماني األول  ،الذي كان يعرقل جيش باتون الثالث في لورين .العدو
سيواجه اإلبادة  ،والجيش الثالث والسابع بإمكانهم التحرر من العراقيل والتوجه إلى ألمانيا .الحرب قد تنتهي
بسرعة.
لم يعبر ديفرز أبد ًا .وزار الجنرال دوايت د .أيزنهاور  ،القائد األعلى  ،مقر ديفرز ذلك اليوم وأمره بدال من
ذلك بالبقاء في الضفة الغربية لراين ومهاجمة مواقع العدو في شمال األلزاس .تعرض ديفرز للصدمة .وكتب
في يومياته "لقد حققنا إنجاز ًا غير شائب" ".من خالل القيادة بقوة  ،أشعر أنه كان بإمكاننا إنجاز مهمتنا".
لم يتم عبور نهر الراين حتى مارس  .1945لو كان آيزنهاور قد سمح لديفرز بالهجوم  ،ربما لكنا نحتفل اآلن
بذكرى الهجوم عبر نهر الراين الذي أنهى الحرب في أوروبا بسرعة .بد ًال من ذلك  ،سنحتفل قريبًا بالذكرى
السنوية ألعنف معركة في التاريخ األمريكي  ،معركة االنتفاخ )25(" .The Battle of the Bulge
ديفيد ب كولي هو مؤلف "القرار في ستراسبورغ :خطأ استراتيجي من آيزنهاور إليقاف مجموعة الجيش
السادس في نهر الراين في عام ."1944

اسم الكتاب باإلنجليزية“Decision at Strasbourg: Ike’s Strategic Mistake to Halt the :
”Sixth Army Group at the Rhine in 1944.
هل تستطيع رؤية الصورة الكاملة اآلن عزيزي القارئ؟ الكلمة المناسبة لوصف "أخطاء" أيزنهاور هي
الخيانة .وما زال هناك المزيد في المستقبل.

 -1يكشف المؤرخ ديفيد كولي عن "األخطاء الفادحة" أليزنهاور  -ومع ذلك فهو إما ال يستطيع أو لن
يستكشف األسباب والحوافز األوسع نطاقا ً وراء سنتين كاملتين من التباطؤ المتعمد -2 .كان باستطاعة
الجنرال ديفرز التوغل في ألمانيا وأخذ برلين  ،لكن أيزنهاور  ،الذي ال يحب ديفرز ( ، )26أوقفه.

ديسمبر 1944
تباطؤ آيزنهاور سمح لأللمان بتجميع القوى والقيام بمعركة االنتفاخ
لم يؤ ِد توقف آيزنهاور إلى القتل والنهب ومنح المغتصبين السوفييت المزيد من الوقت لمواصلة التسلل إلى
أوروبا الشرقية فحسب  ،بل إنه تسبب في مقتل اآلالف من جنوده .إن الهجوم المضاد األلماني المذهل
المعروف باسم "معركة االنتفاخ"  the Battle of the Bulgeتحقق بسبب هذا التأخير .مرة أخرى  ،من
عمل الكاتب كولي المؤيد آليزنهاور:

"بد ًال من ذلك (يقصد بد ًال من التقدم نحو ألمانيا) استمرت حرب االستنزاف  ،مما أعطى األلمان فرصة
للهجوم المضاد بعد ثالثة أسابيع فيما أصبح يعرف باسم معركة االنتفاخ  ،والتي كلفت  80ألف قتيل وجريح
أمريكي)27( ".
كما يدعم كولي موقفه من خالل االستشهاد بكتابات الفريق الجنرال غاريسون ديفيدسون Garrison
 Davidsonوبالطبع الجنرال باتون:

"غاريسون دافيدسون  ،الذي كان ضابطاً هندسياً لديفرز  ،ثم مشرفاً في ويست بوينت  ،اعتقد أن هجوم
ديفرز كان سيحقق نجاحاً وسيمنع األلمان بالقيام بهجمة مضادة".

ويضيف "لقد تساءلت غالبًا عما كان سيحدث لو أن آيزنهاور كان لديه الجرأة على تحمل المخاطر المحسوبة
 ،كما الجنرال باتون".
كتب باتون في مذكراته أنه يعتقد أيضا أن أيزنهاور أهدر فرصة كبيرة .قائد الجيش السابع  ،الفريق الجنرال
ألكسندر باتش  ،شعر بنفس الطريقة ")28( .
كما ُحرم الجنرال البريطاني الجنرال مونتجومري  General Montgomeryوالجنرال األمريكي برادلي
 General Bradleyمن الحصول على الموافقة لمواصلة التقدم .مع تعثر الحلفاء  ،استطاع المارشال
األلماني جيرد فون روندستيدت  Gerd von Rundstedtإعادة تنظيم الجيوش األلمانية في هجوم مضاد
مدمر يفتح "ثغرة" ضخمة في وسط خط الحلفاء .إن وصول باتون هو الذي يصحح في النهاية "خطأ"
آيزنهاور األخير  -وهو "الخطأ" الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى مقتل  20ألف أمريكي وإصابة 60,000
آخرين.

 - 1الهجوم األلماني المضاد المميت المعروف باسم "معركة االنتفاخ" كان باإلمكان منعه - 2 .مثل باتون
وديفيرز  ،اضطر الجنراالت مونتغمري وبرادلي أيضا ً لعدم مواصلة التقدم -3 .عندما أصبح الوضع قاتما ً
جدا ً  ،تم استدعاء باتون لتصحيح الوضع  ،مرة أخرى!

 8يناير 1944
نيويورك تايمز تنشر ادعا ًء شيوعيا ً بموت ستة ماليين يهودي
كما تغني الفرقة الشهيرة :انها نفس األغنية القديمة........

لقد أثبتنا بإصرار أنه في مناسبات عديدة يعود تاريخها إلى عام  ، 1900ظهرت مطالبة الدعاية " 6ماليين
يهودي معرضون للموت" في الطباعة .وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية  ،كان أول إدعاء بوفاة "6
ماليين يهودي" بالفعل قد نُشر في يناير  ، 1945استنادا ً إلى ادعاء مراسل شيوعي في صحيفة نيويورك
دايلي فورورد اليهودية ( New York Jewish Daily Forwardصحيفة ماركسية علنية باللغة اليديشية
 ،لغة يهود شرق أوروبا).
منذ عام  ، 1933اتهمت كل من التفيا وألمانيا جاكوب لستشنسكي ( Jacob Lestchinskyعلى اليمين)
بنشر دعاية كاذبة .عن أعمال وحشية )29( .كانت ألمانيا قد طردته بالفعل لنشره تلك األكاذيب الفظيعة.
مع عدم التحقيق وال التأكيد من المعلومة  ،تم نشر وتخليد ادعاء لستشنسكي لموت  6ماليين يهودي مع عنوان
رئيسي في صحيفة نيويورك تايمز المملوكة لليهود .وقد أعطت أكثر الصحف "المرموقة" في العالم دفعة
كبيرة لكذبة كبيرة.
بغض النظر عن لستشنسكي كونه دجاالً شيوعيا ً معروفا ً  ،هناك مشكلة أخرى مع القصة .فكما ترى  ،لم يتم
تحرير أي من معسكرات االعتقال الرئيسية حتى اآلن! فيما يلي تواريخ تحرير  1945لبعض "معسكرات
الموت النازية" األكثر شهرة:
أوشفيتز  27( Auschwitzيناير)  ،بوخنفالد  4( Buchenwaldأبريل)  ،بيرغن بيلسن Bergen
 11( Belsenأبريل)  ،داخاو  29( Dachauأبريل)  ،ماوتهاوزن  5( Mauthausenمايو)

وقد قام الصليب األحمر بزيارات منتظمة إلى جميع هذه المعسكرات  ،والتي قدرت عدد القتلى النهائي بـ
( 270,000معظمهم بسبب مرض التيفوئيد) )30( .على الرغم من أن الرقم كان يستند إلى السجالت
يشتك من التعاون األلماني فيما
األلمانية  ،إال أن الصليب األحمر في ذلك الوقت لم يشكك في هذا الرقم ولم
ِ
يتعلق بالتفتيش في المخيمات.
إذا ً  ،من أين حصل "الرفيق ليستينسكي" على هذا الرقم " 6ماليين"؟ وكما تبين  ،فإن الرقم " 6ماليين" ،
الذي من الواضح أنه له بعض األهمية الرمزية  ،كان موجودًا منذ وقت طويل.

 -1ظهرت عبارة " 6ماليين يهودي" مطبوعة عدة مرات منذ عام  -2 .1900وضعت الحملة اليهودية في
نيويورك الموحدة هدفا ً لجمع التبرعات بقيمة  6ماليين دوالر لمساعدة اليهود "المحتضرين" في أوروبا
 ...عام 1926؟

 30يناير 1945
غواصة سوفييتية تُغرق سفينة ألمانية محملة بالالجئين األلمان
بينما يندفع المغتصبون والمجرمون السوفييت من جهة الشرق  ،يفر الماليين من الالجئين األلمان المذعورين
نحو الغرب برا ً وبحراً .تمتلئ سفينة الركاب فيلهيلم غوستلوف  Wilhelm Gustloffبما يقارب  10إلى
 12ألف مدني ألماني  -أي ما يعادل  10أضعاف عدد ركاب سفينة تايتانيك!
بعد مغادرة الميناء بفترة وجيزة  ،تمت مشاهدة السفينة المنكوبة عن طريق قائد إحدى الغواصات السوفييتية
ألكسندر مارينسكو  .Alexander Marineskoبعد أن قام باتباع فريسته البشرية لعدة ساعات  ،قام القاتل
السوفييتي بإطالق ثالثة طوربيدات باتجاه ممر الدخول في السفينة .في حالة الذعر التي تلي ذلك  ،يتم دوس
العديد من الركاب حتى الموت أثناء فرارهم إلى الطوابق األخرى.
تغرق  Wilhelm Gustloffفي  45دقيقة فقط .السفن األلمانية تصل بسرعة وتنقذ حوالي  1000ناج من
بحر البلطيق البارد.

 - 2 & 1عمل فني لغرق فيلهيلم غوستلوف –  10,000من األرواح المفقودة في البحر!  -2تقديرا ً لعمله
"البطولي" لإلبادة الجماعية  ،بنى السوفيت نصبًا تذكاريًا للقائد مارينسكو.

فبراير 1945
مؤتمر يالطة  /روزفلت يمنح ستالين كل شيء
تم عقد أكثر المؤتمرات التاريخية "الثالثة الكبار" في منتجع يالطا على البحر األسود (شبه جزيرة القرم
الروسية) .في مؤتمر يالطا  ،قدم روزفلت و تشرشل (باألخص فرانكلين روزفلت) تنازالت سهلة للشيوعي
القاتل "العم جو".
مع الجواسيس الحمر  ،ألغر هيس  Alger Hissوهاري هوبكنز  Harry Hopkinsالمؤثرين على
قرارات المحتضر روزفلت (الذي يموت في أبريل)  ،تم تقرير ما يلي بعد هزيمة ألمانيا:
• سوف يحتل السوفييت أوروبا الشرقية حتى يمكن إجراء انتخابات "حرة".
• سوف ينضم السوفييت في نهاية المطاف إلى الحرب ضد اليابان ويتم تزويدهم باألسلحة األمريكية لهذا
المبتغى.
• بعد هزيمة اليابان  ،سيحتل السوفييت كوريا الشمالية (بدون موافقة كوريا)  ،ومنشوريا في الصين (بدون
موافقة الصين!)
• ستتم إعادة الماليين من أسرى الحرب الروس الذين أسرهم األلمان  ،باإلضافة إلى الالجئين الروس الفارين
من ستالين  ،إلى ستالين.
• سوف يتم تقسيم ألمانيا إلى النصف كما سيتم تقسيم العاصمة برلين أيضاً)31( .

الثالثة الكبار في يالطا – يقرر المجرمون القتلة إعادة تشكيل عالم ما بعد الحرب .الفائز األكبر هو ستالين.

 15 – 13فبراير
أربعاء الرماد  /محرقة دريسدن
بحلول شهر فبراير من عام  ، 45أصبحت نتيجة الحرب في أوروبا واضحة بالفعل .تم االنتهاء من ألمانيا
وسوف تستسلم رسميا ً في  3أشهر .بنا ًء على ذلك فإن القصف الناري القاتل واإلرهابي والذي ال يوصف
لمدينة دريسدن الجميلة هي غير ضرورية على اإلطالق .في محاولة واضحة إلهانة األلمان الكاثوليك ،
اختار الصهاينة األوغاد يوم "أربعاء الرماد" (يوم مقدس لدى المسيحيين) لتحويل دريسدن حرفيا ً إلى رماد.
لمدة يومين متتاليين  ،تقوم الطائرات الحربية للحلفاء بموجات غير منتهية من الطلعات الجوية وتقوم فيها
بإلقاء الفسفور والقنابل الحارقة على السكان العزل .اآلالف من الحرائق تندمج في عاصفة نارية ضخمة
واحدة  ،تجذب األكسجين إلطعام نفسها مع عدد ال يحصى من المسنين األلمان والنساء واألطفال الذين
يختنقون أو يحرقون أحياء .وأفاد شهود عيان أنهم رأوا صراخا ً لمدنيين يصرخون وهم ينصهرون مع
األسفلت الساخن.

وعلى عكس األلمان الذين حاولوا تقييد اعتداءاتهم الجوية على األهداف والمصانع العسكرية  ،قام
كل من روزفلت و تشرشل وصديقه آرثر هاريس (الملقب بـ "القاصف هاريس") بحملة من اإلبادة
المتعمدة ضد الشعب األلماني .كانت مجزرة دريسدن التي اندلعت نيرانها بمثابة اإلنجاز الذي حققه
المجرمون.

الحريق كان ضخما ً جدا ً لدرجة أن الطيارين يذكرون أن قمرة القيادة الخاصة بهم كانت مضاءة بفعل اللهب
نظرا ألن العديد من الالجئين  ،الذين فروا غربًا من أماكن مثل بريسالو  ، Breslauوالذين زادوا
العظيمً .
من عدد سكان دريسدن  ،يصعب تحديد عدد القتلى في "الهولوكوست" الذي قام به تشرشل وروزفلت.
تتراوح التقديرات الموثوقة بين  200,000إلى  300,000قتيل ووصلت بعض التقديرات إلى نصف مليون

مدني! ( ) 33تم مالحقة الناجين من المحرقة في وقت الحق بنيران المدافع الرشاشة من الطائرات األمريكية
والبريطانية)33( .
تخيل حشودا ً في ما يقارب  4إلى  8مالعب كرة القدم من النساء واألطفال والمسنين .ثم وضع البنزين على
الجميع وإشعال النار على كل شيء وعلى الجميع .ما حدث في قصف دريسدن كان ذلك بالضبط.

حرق ما وراء الوصف! تم تكديس الموتى من دريسدن في أكوام ضخمة وأحرقوا قبل أن تنتشر األمراض.

قبل وبعد .لم يستحق أي منهم ما حدث.

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
"أريد مقترحات بشأن ضرب األلمان المنسحبين من بيرسالو بعنف"
 -ونستون تشرشل( .ثالثة أسابيع قبل قصف دريسدن)(34).

 10مارس 1945
روزفلت يقصف طوكيو والحصيلة مقتل  100ألف مدني
على الرغم من أن القصف النووي على هيروشيما وناغازاكي سيطغى على ذلك  ،إال أن القصف الناري على
طوكيو  Firebombing of Tokyoخلّف العديد من الضحايا أيضاً .يهدف القصف اإلرهابي إلى اإلبادة
الجماعية باستخدام نفس النوع من المتفجرات الحارقة التي ألقيت على دريسدن قبل شهر واحد  ،ويؤدي إلى
نتائج مرعبة مماثلة .وتنتشر في الشوارع جثث  100ألف قتيل مدني و  250ألف منزل مدمر .ماليين آخرون
ُجرحوا أو أصبحوا بال مأوى.

على الرغم من أن القنبلة الذرية طغت على هذه المجزرة  ،إال أن قنابل طوكيو كانت قاتلة بنفس القدر.

 12أبريل 1945
روزفلت يموت بسكتة دماغية  /هاري ترومان يصبح الرئيس األمريكي الجديد
لن يعيش فرانكلين روزفلت لرؤية نهاية الحرب الدامية التي ساعد في بدءها .يعتزم روزفلت االستراحة
لبضعة أسابيع قبل ظهوره المتوقع في المؤتمر التأسيسي لألمم المتحدة في سان فرانسيسكو.
بعد ظهر يوم  12أبريل  ،يقول روزفلت بصوت عال" :لدي ألم هائل في مؤخرة رأسي ".ثم ينزلق إلى األمام
في كرسيه  ،فاقد الوعي  ،وينقل إلى غرفة نومه .مثل ويلسون في عام  ، 1919يعاني روزفلت من سكتة
دماغية كبيرة ويموت بعد ذلك بقليل .إن إرث روزفلت الدائم ألمريكا هو الحرب الطبقية وحالة الحرب
الخارجية الوحشية .كل منهما يفلس الواليات المتحدة ويقتل األبرياء في الخارج.
بطبيعة الحال  ،بعد وفاته تعلن صحيفة نيويورك تايمز:
"سيشكر الرجال هللا بعد مائة عام من اآلن أن فرانكلين روزفلت كان في البيت األبيض)35( ".

سا .وهو رجل فاسد وسياسي أبله ورجل أعمال
نائب الرئيس هاري ترومان  Harry Trumanيصبح رئي ً
فاشل .ستستمر الدائرة الداخلية اليهودية والحمراء التي كانت حول روزفلت في اتخاذ القرارات بينما يقوم
الرجل الصغير من ميسوري بإلقاء الخطب .لن يتغير أي شيء.

تحول صحيفة نيويورك تايمز الخنزير الكاذب إلى إله  ،حيث يبكي األمريكيون لموت المخادع الوحشي الذي
قام بخيانتهم.
* يرجى مالحظة العنوان الفرعي :الفرقة التاسعة تعبر نهر إلبه  Elbeوتقترب من برلين.

 15أبريل 1945
آيزنهاور يأمر باتون بالتوقف عند نهر إلبه  / Elbeبرلين و أوروبا الشرقية يتم حفظهما من
أجل ستالين.
يجادل الجنرال البريطاني بيرنارد مونتغمري  General Bernard Montgomeryبحماس بأنه ال
يوجد اآلن ما يمنع الحلفاء من اجتياح برلين  ،وبالتالي أخذ العاصمة األلمانية قبل وصول الجيش السوفييتي
إلى هناك .لكن آيزنهاور لديه أفكار أخرى --- .التأخير المعتاد  ،التأخير  ،التأخير.
في  28مارس  ، 1945أرسل آيزنهاور رسالة إلى ستالين  ،مؤكدا ً له أن تقدم الحلفاء سيركز على ألمانيا
أمرا يمنع فيه قادة الحلفاء من عبور نهر إلبه ( )36وبالتالي منح
الغربية .في  15أبريل  ،أصدر ايزنهاور ً
برلين  ،وكل أوروبا الشرقية  ،إلى البربرية السوفييتية.
شعر مونتغمري بالفزع من قرار التوقف .هذا "الخطأ" الذي سيكتب عنه الكاتب المروج لألكاذيب ستيفن
أمبروز في كتاب كامل  -دافع فيه عن القرار على أساس مضحك أن آيزنهاور كان لديه سبب وجيه لالعتقاد
بأن هتلر كان يخطط لموقف أخير في جبال األلب.

 -1عاشق الحمر "آيزنهاور" كان هو جنرال ستالين المفضل -2 .لم يكن باستطاعة مونتغومري وباتون
أن يفهموا سبب إعطاء برلين لستالين  ،على الرغم من أن باتون سيكتشف ذلك قريباً -3 .القوات األمريكية
والسوفييتية تتصافح فوق الجسر المدمر عبر نهر إلبه.

قام المؤرخ أمبروس بربح ثروة بدفاعه عن "أسطورة" أيزنهاور.

 16أبريل 1945
غواصة سوفييتية تُغرق سفينة غويا  /مقتل  7000الجئ ألماني
غويا  Goyaهي سفينة نقل ألمانية تحمل  7000جندي جريح والجئين مرعوبين باتجاه الغرب .سوف يتبع
اإلرهابيون الحمر هؤالء الضعفاء إلى عرض البحر .الكابتن السوفييتي فالديمير كونوفالوف Vladimir
 Konovalovشاهد غويا وأمر بأن يتم تفجيرها من قبل طوربيدات .تغرق سفينة غويا بسرعة كبيرة آخذة ً
معها ركابها في بحر البلطيق الجليدي .أقل من  200سيتبقون على قيد الحياة .عدد القتلى النهائي هو ما يعادل
سبعة أضعاف تايتانيك.
بالنسبة لجريمة الحرب المميتة هذه  ،يُمنح الكابتن كونوفالوف أعلى وسام عسكري لالتحاد السوفييتي  ،بطل
االتحاد السوفييتي.

حولت الغواصات السوفيتية بحر البلطيق إلى مقبرة لعشرات آالف من الالجئين.

 28أبريل 1945
الشيوعيون اإليطاليون يقتلون موسوليني ويعلقون جثته رأسا ً على عقب على المأل
مع الهزيمة الكاملة الالئحة في أفق أوروبا  ،يحاول موسوليني الهرب إلى سويسرا المحايدة .يتم القبض عليه
ومحاكمته بشكل سريع وغير رسمي ومن ثم إعدامه بالقرب من بحيرة كومو من قبل الثوار اإليطاليين
(الشيوعيين) .ثم يتم نقل جثة موسوليني إلى ميالنو  ،حيث يتم تعليقها رأسا ً على عقب من أجل المشاهدة
العامة وأيضا ً لتقديم الدليل على موته.
استيالء موسوليني عام  1922على إيطاليا (المسيرة نحو روما) أنقذ إيطاليا من الشيوعية .كانت هناك العديد
من التطورات االقتصادية واالجتماعية اإليجابية خالل فترة حكمه .ولكن في النهاية  ،وضعت غطرسته
وغروره اإلمبريالي إيطاليا وألمانيا في أوضاع صعبة للغاية .مغامراته الطائشة في أفريقيا واليونان جعلت
من إيطاليا عبئا ً ثقيالً على ألمانيا لحملها والدفاع عنها .وعالوة على ذلك  ،فإن ازدراء الفرنسيين والعرب
لتحركات موسوليني أفسد فرص هتلر في جلب فرنسا والعرب إلى تحالف مناهض لبريطانيا.

موسوليني (الثاني من اليسار) وعشيقته معلقان في ميالن .مغامرته الطائشة كلفت صديقه هتلر غالياً.

 30ابريل 1945
هتلر يكتب وصيته األخيرة ثم ينتحر
خالل الوضع الميؤوس منه في برلين  ،يتزوج هتلر صديقته المخلصة إيفا براون  Eva Braunثم ينتحران.
تتناول إيفا السم بينما يطلق هتلر على نفسه النار .وتم تسميم كلبهما بلوندي أيضاً .يخضع الموظفون ألوامر
لحرق الجثث والهروب من برلين قبل أن يتمكن السوفييت من القبض عليهم.
قبل يوم واحد من االنتحار  ،كان هتلر قد أملى عهده السياسي النهائي (وصيته) ،وهي رسالة انتحار  ،في
جوهرها  ،نفى فيها أي مسؤولية عن بدء الحرب.
بعض المقتطفات الهامة التي لن تجدها في كتب التاريخ أو في كتب المدارس:

"مضى أكثر من ثالثين عاماً منذ أن قدمت في عام  1914مساهمتي المتواضعة كمتطوع في الحرب العالمية
األولى التي تم إجبارها على الرايخ .في هذه العقود الثالثة  ،كنت مشغو ًال فقط بالحب والوالء لشعبي في كل
أفكاري  ،وأفعالي  ،وحياتي .أعطاني (الشعب) القوة التخاذ أصعب القرارات التي واجهت الرجل البشري.
لقد قضيت وقتي  ،وطاقتي في العمل  ،وصحتي في هذه العقود الثالثة.
من غير الصحيح أنني أو أي شخص آخر في ألمانيا أراد الحرب في عام  .1939تم إثارة الحرب من قبل
السياسيين الدوليين الذين ينحدرون إما من أصل يهودي أو يعملون لصالح مصالح يهودية.
لقد تقدمت بالعديد من االقتراحات لمراقبة األسلحة والحد منها  ،والتي بموجبها لن تتمكن األجيال القادمة من
ي .ولم أكن أتمنى أنه بعد الحرب العالمية األولى المرعبة  ،أن تندلع
إلقاء مسؤولية اندالع هذه الحرب عل ّ
أخرى ضد إنجلترا  ،أو حتى ضد أمريكا .سوف تمر القرون  ،لكن من بين أنقاض مدننا وآثارنا  ،فإن كراهية
أولئك الذين يعود الفضل إليهم على كل هذا (الدمار) سوف تنمو من جديد :اليهود الدوليون وأعوانهم.
قبل ثالثة أيام من اندالع الحرب األلمانية البولندية  ،اقترحت مرة أخرى على السفير البريطاني في برلين ح ً
ال
للمشكلة األلمانية البولندية  -على غرار ما حدث في حالة منطقة سار  ،تحت السيطرة الدولية.
هذا العرض أيضا ال يمكن إنكاره .تم رفضه فقط ألن الجهات الحاكمة في السياسة اإلنجليزية أرادت الحرب ،
جزئياً بسبب التجارة التي رغبوا بها وجزئياً تحت تأثير الدعاية التي نظمها اليهود الدوليون.
بعد ست سنوات من الحرب  ،والتي على الرغم من كل االنتكاسات  ،فستدخل (الحرب) يوماً ما في التاريخ
كأبرز وأقوى دليل على رغبة أمة بالحياة  ،وال أستطيع أن أتخلى عن المدينة التي هي عاصمة هذا الرايخ.
وحيث أن القوات صغيرة للغاية بحيث ال تستطيع الوقوف ضد هجوم العدو في هذا المكان  ،ومقاومتنا يتم
إضعافها تدريجيا من قبل الرجال الذين يشعرون بالوهن ألنهم يفتقرون إلى المبادرة  ،أود أن أبقى في هذه
البلدة  ،وأن أشارك مصيري مع ماليين اآلخرين الذين أخذوا على عاتقهم القيام بذلك.

عالوة على ذلك  ،ال أرغب في الوقوع في يد عدو يحتاج إلى مشهد جديد ينظمه اليهود للتسلية لشعوبهم.
اختار الموت في اللحظة التي أعتقد فيها أنه لم يعد من
ولذلك قررت أن أبقى في برلين وبإرادتي الحرة
ُ
الممكن إنقاذ منصب الفوهرر والمستشار.
ب سعيد  ،وواع ٍ بأفعال وإنجازات جنودنا في المقدمة  ،ونسائنا في المنزل  ،وإنجازات
سوف أموت بقل ٍ
المزارعين والعمال لدينا  ،والعمل الفريد في التاريخ  ،ولشبابنا الذين حملوا اسمي »)37( .

أحب أدولف وإيفا بعضهما البعض  ،وتوفيا معًا .كتبت سكرتيرة هتلر  ،تراودل يونغه  ،ما أماله هتلر عليها
أب محب.
من وصيته .عاشت يونغه حتى عام  ، 2002واصفةً هتلر حتى النهاية بأنه امتلك شخصية ٌ

أدولف و إيفا

 3مايو 1945
أمريكا تسعى خلف إزرا باوند
بعد أيام قليلة من قتل موسوليني  ،يقوم الثوار اإليطاليين – تحت تحكم األمريكيين  -بمطاردة الشاعر
األمريكي الشهير إزرا باوند والقبض عليه  ،وتسليمه إلى ) OSS (CIAالستجوابه .باوند هو من المعجبين
باالشتراكية الوطنية أو "الفاشية" كما يطلق عليه في إيطاليا .أثناء إقامته في إيطاليا أثناء الحرب  ،أدان باوند
الحرب الظالمة والممولين اليهود وراءها .بعد القبض عليه  ،يمتدح أدولف هتلر ويصفه "بالقديس" .ثم يتم
الحكم على العبقرية األدبية العظيمة ومحب السالم بالحبس في مشفى األمراض العقلية لمدة  12عا ًما.

 – 1إدانة باوند بالخيانة  ،الذي كان يُعتبر في يوم من األيام بمثابة عبقرية أدبية أمريكية -2 .باوند كرجل
حر في مدينة البندقية اإليطالية ()1964

 8مايو 1945
ألمانيا تستسلم بال شروط  /يوم االنتصار يتم االعالن عنه في أوروبا

عند سماع األخبار أن ألمانيا قد استسلمت بدون قيد أو شرط  ،فإن الحشود المبتهجة في جميع أنحاء بريطانيا
والواليات المتحدة تحتفل بيوم االنتصار في أوروبا .يصل الجنرال ألفرد يودل  Alfred Jodlإلى فرنسا
لمالقاة الجنرال آيزنهاور في مقره المؤقت في ريمس  ،ومن ثم يوقع على مذكرة استسالم كامل وغير
مشروط .األدميرال كارل دونتز  ، Karl Donitzالذي تم تسميته في شهادة هتلر النهائية كمستشار ألمانيا
الجديد  ،يصف بألم اتفاق االستسالم" :مع هذا التوقيع  ،فإن الشعب األلماني والقوات المسلحة  ،يتم تسليمهما
إلى يدي المنتصر")38( .
لكن ال ينبغي أن تكون هناك رحمة للشعب األلماني الذي تجرأ على تحدي النظام العالمي الجديد  ،ولفترة من
الزمن  ،هزم العولميون فعليًا ! إن كوابيس ألمانيا الحقيقية على وشك البدء عندما يفرض التحالف الصهيوني
الشيوعي العولمي عقابا ً جماعيًا على ألمانيا من شأنه جعل أضرار معاهدة فرساي وكأنها بسيطة .مات ما بين
 10ماليين و  15مليون ألماني أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية.

 -1الجيش األحمر يرفع العلم الشيوعي على برلين المدمرة - 2 .يحتفل سكان نيويورك بيوم االنتصار .إذا
كانوا بالفعل يعرفون فقط ما كانوا يحتفلون به!  -3طفل ألماني يبكي أمام أنقاض منزله السابق.

 8مايو 1945
ساعات بعد االستسالم  ،يصدر السوفييت تقريرا ً عن غرف الغاز تم استعمالها لقتل اليهود /
نيويورك تايمز تروج للخبر
اإلصدار بتاريخ  8مايو للصحيفة الصهيونية العالمية نيويورك تايمز  ،يحمل قصة في الصفحة الثانية عشر
من نسخة :يوم االنتصار  ،في مقال من قبل الصهيوني سولزبيرغر بعنوان" :عدد القتلى في أوشفيتز
 Auschwitzيصل إلى  4مليون في تقارير اللجنة السوفياتية ".
تحكي القصة عن القتل الجماعي و "القتل بالغاز" في مخيم أوشفيتز في بولندا .إن توقيت إصدار التقرير -
بعد ساعات من استسالم ألمانيا  -يجعل من المستحيل على األلمان المتهمين زورا ً أن يدحضوا مزاعم
ستالين .من حقائق التاريخ الغير معروفة للمأل أن قصة "غرفة الغاز" في أوشفيتز نشأت مع تقرير سوفييتي
(سمح به الدجالون والقتلة جو ستالين والزار كاجانوفيتش) ومن ثم نشرته صحيفة نيويورك تايمز
"المرموقة".
وفي عام  ، 1988ومرة أخرى في عام  ، 1991ستعود االختبارات الشرعية على بقايا "غرفة الغاز" في
أوشفيتز سلبية ألي آثار "للغاز" أو "السم" )39( .تعرض علماء أمريكيون وأوروبيون مشهود لهم  ،ممن
تجرأوا منذ ذلك الحين على استكشاف العديد من التناقضات والتضارب في قصة "الهولوكوست"  ،إلى
المضايقة والتدمير المهني والسجن (في أوروبا وكندا) .الهولوكوست هي قصة لن يسمح العولميون
والصهاينة أبدا ً بمناقشتها أو التشكيك فيها.
كاد أدولف هتلر أن يح ّ
طم النظام العالمي الجديد .لهذا السبب  ،يجب أن يتم تصويره لألبد في الرأي العام
بأنه المجرم المتوحش األشد طغيانا ً في التاريخ.

 -1الصفحة  8 ، 12مايو عام ' 45نيويورك تايمز (أعاله) تحمل مزاعم السوفييت بـ "غرف الغاز" و
أربعة ماليين قتيل في أوشفيتز -2 .بعد خمسين سنة  ،بسبب الصحوة الذي أوجده باحثون أمناء  ،تم
تخفيض عدد الوفيات الرسمي ألوشفيتز إلى مليون شخص (وهو ما زال كذباً!)  -3وثيقة عام ، 1979
صادرة عن الخدمة الدولية للبحث عن المفقودين التي توثق "االضطهاد النازي" تظهر أن الصليب األحمر
الدولي  ،الذي كان لديه حرية الوصول إلى المعسكرات  ،يصرح أن إجمالي القتلى في جميع المعسكرات
يبلغ  271,000فقط.

تقع "غرفة الغاز" األصلية في أطالل مدمرة .ثبت أن اختبارات الطب الشرعي على األحجار المسامية
سلبية ألي أثر للمواد الكيميائية" .غرفة الغاز" (يمين) تم إعادة بنائها باعتراف المختصين في المتحف
حيث تم بناؤه تحت أوامر ستالين بعد الحرب.

 -1فيلم وثائقي يهودي عن كرة القدم  -2ملعب أوشفيتز لكرة القدم  -3يصف نزيل أوشفيتزاليهودي ياكوف
تسور لعبة كرة القدم عام  1944في أوشفيتز!

مصير المقربين من هتلر في الحزب

الصورة األولى (من اليسار) :غوبلز – هيملر – هيس – هتلر.
الصورة الثانية (من اليسار) :ريبنتروب – غورينغ .
الصورة الثالثة :بورمان
هيرمان غورينغ  ، Hermann Goeringرئيس "( "Luftwaffeالقوات الجوية األلمانية):
انتحر في زنزانته (السيانيد) قبل أن يتمكن الحلفاء من شنقه (.)1946
جوزيف جوبلز  ، Josef Goebbelsوزير الدعاية والتنوير:
انتحر عن طريق اطالق النار في برلين .تم إحراق جثته في وقت الحق.
هاينريش هيملر  ، Heinrich Himmlerرئيس  Waffen SSقوات األمن الخاصة:
يزعم أنه انتحر عن طريق عض قرص سيانيد مخبأ أثناء وجوده في األسر الحلفاء ؛ لكن وفقا للمؤرخ
البريطاني ديفيد إرفنج  ،فإن هيملر تعرض للضرب حتى الموت من قبل المحققين البريطانيين.
مارتن بورمان  ، Martin Bormannرئيس الطاقم:
يعتقد أنه قُتل بنيران الصواريخ الروسية أثناء فراره من برلين.

رودولف هيس  ، Rudolf Hessنائب الفوهرر  ،طار في بعثة سالم إلى اسكتلندا:
السجن مدة الحياة .تم قتله عن طريق عمالء بريطانيون في عام  1987قبل إطالق سراحه.
فون ريبنتروب  ، Von Ribbentropوزير الخارجية:
تم شنقه في نورمبرغ في عام .1946

من اليسار :هيملر – غورينغ  -هيس

من اليسار :غوبلز  -ريبنتروب

 26يونيو 1945
تأسيس األمم المتحدة
في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أنشأ األمم المتحدة  ،كان المسؤول األمريكي الذي يعمل كأمين عام هو
العميل الشيوعي ألغر هيس  .Alger Hissسوف يتم الكشف عن هيس فيما بعد كجاسوس سوفييتي في عام
 .1948تحل األمم المتحدة محل عصبة األمم كأساس للنظام العالمي الجديد .جميع الدول الـ  51التي وقعت
على الميثاق األصلي توافق على االلتزام بموادها.

حملة الدعاية الشاملة بمؤسسة األمم المتحدة منتشرة ومكثفة .يقال إن رفض "االنعزاليون" (األمريكيون الذين
كانوا ضد دخول بالدهم الحرب) لالنضمام إلى عصبة األمم بعد الحرب العالمية األولى كان الخطأ المأساوي
الذي أدى إلى الحرب العالمية الثانية .هذا الخطأ "يجب أال يتكرر".
في غضون  30يو ًما  ،سيوافق مجلس الشيوخ األمريكي على معاهدة األمم المتحدة بتصويت  !2-89سيكون
مقر الحكومة العالمية المولودة حديثا ً في نيويورك على مساحة  18فدانا ً من األرض الذي تبرعت بها عائلة
روكفلر  .Rockefellerلقد انتصرت العولمة بالحرب العالمية الثانية.

الجاسوس الشيوعي  /السوفييتي ألغر هيس يصافح الرئيس ترومان في مؤتمر تأسيس األمم المتحدة .كان
هيس رئيسا ً للمؤتمر.

 6و  10من أغسطس 1945
كارثة إرهابية في اليابان  /تم إلقاء قنبلة نووية على هيروشيما و ناغازاكي
مثل روزفلت قبله  ،هاري ترومان أيضا ً ال يمتلك أي احترام للحياة البشرية .بحلول أغسطس من عام ، 45
تحاول اليابان بكل جهد  ،عبر القنوات السوفيتية "المحايدة"  ،التفاوض على االستسالم  ،لكن ليس االستسالم
الغير مشروط فقط كما يطالب ترومان .ال يعلم اليابانيون أن السوفييت يخططون بالفعل لالنضمام إلى الحرب
في شرق آسيا! بعد ذلك يتم إسقاط القنابل الذرية على النساء وكبار السن واألطفال في هيروشيما (6
أغسطس) وناغازاكي ( 10أغسطس).
في غضون األشهر القليلة األولى من التفجيرات  ،تقتل القنبلة النووية ما بين  100,000الى 150,000
شخصا ً في هيروشيما وما بين  60,000إلى  80,000شخصا ً في ناغازاكي .نصف الوفيات تحدث في اليوم
األول  ،معظمها بسبب الحروق .العديد من يموتون من السرطان في وقت الحق.

 -1انتهت الحرب الغير ضرورية بالقنابل الذرية الغير ضرورية على المدنيين اليابانيين -2 .المجرم ترومان
يحذر من "مطر من الخراب" إذا لم تستسلم اليابان دون قيد أو شرط.

المزيد من الصور لما يعرف اليوم باسم "الحرب الجيدة" .التهجير  ،والتشرد  ،والتشويه! ما الذي كان
"جيدًا" في هذه الحرب؟

 9أغسطس 1945
االتحاد السوفييتي يعلن الحرب على اليابان المهزومة!
بعد ثالثة أيام فقط من قصف هيروشيما  ،وقبل ساعات فقط من القصف الثاني في ناغازاكي  ،فإن الرجل
الذي أشار إليه ترومان والصحافة األمريكية باسم "العم جو" يكسر حلف عدم االعتداء السوفييتي  -الياباني
لعام  1941ويعلن الحرب على اليابان المهزومة أصالً .شكرا جو .لم يمكن من الفوز بها بدونك!
إن دخول ستالين إلى المسرح اآلسيو ي  ،المتفق عليه في مؤتمر يالطا  ،سيمكنه من تسليح ماو تسي تونج
ضا
الشيوعي ومساعدته على استيالء الصين في عام  .1949سيؤدي االحتالل السوفييتي لكوريا الشمالية أي ً
إلى االنقسام الكوري الذي ينتج عنه حرب الكوريتين وموت  50,000من األمريكيين.

طعن ستالين اليابان في الظهر وجلب القوة الشيوعية إلى آسيا.

 15أغسطس 1945
استسالم اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية
في مواجهة ما يسميه ترومان "مطر من الخراب"  ،يتعين على اليابان  ،مثلها مثل ألمانيا  ،أن تختار بين
اإلبادة الجماعية المدنية على يد األمريكيين واليهود السوفييتين  ،أو االستسالم غير المشروط واالحتالل.
اختارت اليابان االستسالم في  15أغسطس  1945فيما يسمى بيوم (النصر في اليابان) .الجدير بالذكر أن
الجنرال ماكارثر شعر بأن القصف الذري غير ضروري  ،يقول ماكارثر فيما بعد:
"كان طاقمي متفق باإلجماع في االعتقاد بأن اليابان كانت على وشك االنهيار واالستسالم)40( ".
ضا استراتيجيًا مهماً .تهديد "الحرب النووية" ،
بالنسبة للعولميون ،ستخدم القنابل الذرية في وقت الحق غر ً
في السنوات القادمة  ،سيفعل الكثير ليخيف دول العالم ثم ليدمجهن في تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية.
كأداة للتالعب الشامل  ،سيكون الخوف العالمي من "القنبلة" مفيدًا جدًا للنظام العالمي الجديد.

المزيد من الحمقى يحتفلون! قبلة يوم االنتصار األيقونية في تايمز سكوير  ،نيويورك.

الفصل الثامن
1945 - 1950
التداعيات الرهيبة بعد الحرب العالمية
الثانية

أغسطس 1945
آيزنهاور يحتفل في موسكو مع ستالين أثناء ذبح واغتصاب الماليين في ألمانيا
"كان الجانب الالفت للنظر من الزيارة هو االستقبال الفخم الذي أعطاه الروس لقائد جيش دولة أجنبية .التقى
جورجي جوكوف  ،نظير السيناتور السوفيتي آيزنهاور في برلين  ،وأخذ بنا في مطار تمبلهوف في رحلة إلى
موسكو في الطائرة  C-54ذو األربعة محركات .كان جوكوف  ،بصفته المضيف الرسمي  ،كثير الضيافة
واإلتقان  ،وبحلول هذا الوقت  ،أصبح القائدان  ،كالصديقين المقربين كما تسمح به الحياة العامة.
في موسكو  ،قبل الحفل كان هنالك استعراض عسكري .ومما له داللة أن والدي قد دُعي لخضوعه لمناسبة
استمرت أربع ساعات فوق قبر فالديمير لينين مع جوكوف وستالين .لقد علمت الحقاً أنه كان األجنبي األول
الذي تم منحه هذا الشرف .في إحدى األمسيات  ،كان الجميع يحتفل خالل مأدبة العشاء  ،مع وجود ستالين
نفسه)1( " .
 -جون إس .أيزنهاور ( John S. D. Eisenhowerإبن ومساعد الجنرال آيزنهاور).

 - 2 & 1بينما يتم اغتصاب النساء األلمانيات بنا ًء على أوامر ستالين  ،يحتفل آيزنهاور مبتسما ً مع "العم
جو"  -فوق قبر لينين!  -3الجنرال األمريكي المفضل لدى ستالين يحصل على ميدالية وابتسامة دافئة من
رئيس الجيش األحمر جوكوف -4 .لم يكن آيزنهاور هو الوحيد الذي أحب جوكوف .مجلة تايم نشرت أيضا ً
مقاالً عن قائد الجيش األحمر الدموي.

المحصلة النهائية لعدد الوفيات في الحرب العالمية الثانية وما بعدها
مجموع القتلى+ 40,000,000 :
القتلى األمريكيون+ 420,000 :
القتلى البريطانيون+ 400,000 :
القتلى األلمان :بين  12,000,000و 15,000,000
القتلى اإليطاليون+ 450,000 :
القتلى الفرنسيون + 500,000 :
القتلى اليابانيون+ 3,000,000 :
ُ
قتلى الروس + 5,000,000 :خالل الحرب  + 7,000,000 ،اختفوا أو قتلوا بعد ذلك (ال يمكن إثبات صحة
الرقم السوفييتي الرسمي الذي يبلغ  20,000,000قتيل والذي ال يفرق فيه بين قتلى الحرب وضحايا ستالين).

أسرى الحرب األمريكيين الذين اختطفهم ستالين 25000 :جندي* وتم إعدام المئات منهم)2( .
* تم تحريرهم من معسكرات الحرب األلمانية في الشرق  ،وتم إرسالهم إلى معسكرات العمل في سيبيريا ،
ثم تخلت عنهم الحكومة األمريكية.

 -1خمسة أشقاء من عائلة سوليفان في الجيش األمريكي ماتوا جميعا ً سدى بعد غرق سفينتهم عام 1942
 ،الناجون من الغرق تم التهامهم عن طريق اسماك القرش -2 .ما يقارب ال %20من الشعب األلماني تم
محوهم.

أغسطس 1945
آيزنهاور و هوليوود يقومون بتصوير فيلم كاذب عن "الهولوكوست"
الجمهور األمريكي مرعوب من لقطات إخبارية لمحتشدات االعتقال "النازية" .يُظهر فيلم طويل كامل  ،سمح
به الجنرال أيزنهاور  ،ادعاءات لوجود "غرف الغاز" المميتة في داخاو  ،Dachauورؤوس السجناء
المتقلصة  ،وظالل المصباح المصنوعة من اللحم البشري بنا ًء على طلب زوجة قائد المعسكر! .تم إحضار
المدنيين األلمان وأُجبروا على رؤية هذه االدعاءات المزيفة .إلضافة مزيد من المصداقية لمثل هذه االدعاءات
 ،يتضمن الفيلم صور لمسؤولين عسكريين أمريكيين قاموا بالحلف باليمين الدستوري.
وكما اتضح  ،وحتى مع "علماء" اليهود من "الهولوكوست" الذين يعترفون اآلن صراحة أن الرؤوس
المنكمشة كانت مزيفة  ،وكانت ظالل المصباح مصنوعة من جلد الماعز  ،ولم يكن هناك أبدا ً "قتل
بالغازات" في مخيم داخاو  )3( .Dachauولكن في الوقت الذي تم فيه نشر الحقيقة بعد  40سنة  ،كان
الضرر الذي لحق بسمعة األلمان قد تم بالفعل.

 - 2 & 1قام آيزنهاور المجرم بجمع القرويين األلمان وأجبرهم على "رؤية ما قام النازيون به"-3 .
خدعة الرؤوس المنكمشة هي صناعة ألبرت ج .روزنبرغ  ،وهو ضابط يهودي يعمل في وحدة الحرب
النفسية في آيزنهاور -4 .تم الحكم على إلسي كوتش بالسجن مدى الحياة  ،وذلك أساسا المتالك "ظالل
مصباح من جلد اإلنسان" التي كانت في الواقع مصنوعة من جلد الماعز! انتحرت في عام  ، 1967قبل
زيارة مقررة من ابنها.

1950 - 1945
أوروبا تصبح قارة بربرية
ربما انتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا رسميا ً في عام  ، 1945لكن فترة الفوضى والحرب األهلية التي
تلت ذلك ستستمر لمدة  5سنوات أخرى .في جميع أنحاء أوروبا  ،تتدمر المناظر الطبيعية  ،وتدمر مدن
بأكملها  ،وماليين األشخاص بال مأوى .فالمؤسسات مثل الشرطة ووسائل اإلعالم ووسائل النقل والحكومة
المحلية والوطنية إما أنها قد ضاعت أو أضعفت بشدة .معدالت الجريمة ترتفع ؛ انهيار االقتصادات تحول
النساء والفتيات الجائعات إلى اللجوء لبيوت الدعارة بينما يحوم السكان األوروبيون على حافة المجاعة.
الشيوعيون والليبراليون واليهود يفرضون انتقا ًما قاسيًا على فريستهم العاجزة .يتم اعتقال المدنيين األلمان
وحلفائهم المناهضين للشيوعية في كل مكان ويتم بهم االغتصاب  ،واللواط  ،وغرقهم في البالوعات ،
وتعذيبهم  ،وتشويه أعضائهم التناسلية وحرقهم أحياء .معسكرات االعتقال يعاد فتحها وملئها بالمناهضين
للشيوعية واأللمان .بعد أن تم تجويعهم حتى الموت  ،يتم تمرير صور السجناء على أنهم ضحايا
"الهولوكوست" لهتلر .المذابح والحروب األهلية تتبع في اليونان ويوغوسالفيا وبولندا وأجزاء من إيطاليا
وفرنسا .في أكبر أعمال التطهير العرقي التي شهدها العالم على اإلطالق  ،يتم طرد عشرات الماليين من
أوطان أجدادهم بينما يتجاهل قوات التحالف المحتلة كل ذلك.

يصف كتاب "القارة المتوحشة" لعام  ، 2012من تأليف كيث لوي  ،رعب األشهر والسنوات بعد الحرب
بتفاصيل شنيعة.

1945 – 1944
الجيش األحمر يغتصب مليوني سيدة ألمانية!
مع دخول الجيش األحمر إلى ألمانيا  ،يشجع إيليا إهرنبرغ  ، Ilya Ehrenbergرئيس قسم الدعاية
اليهودي في حكومة ستالين  ،الجنود على اغتصاب النساء األلمانيات .تعلن منشوراته:

"اقتل! اقتل! في العرق األلماني هنالك الشر .ال أحد بين األحياء  ،وليس من بين
الذين لم يولدوا بعد غير الشر! اتبع مبادئ ستالين .اقض على الوحش الفاشي مرة
واحدة وإلى األبد في مخبئه! استخدم القوة واكسر الكبرياء العرقي للمرأة األلمانية.
خذهن كغنيمة شرعية .اقتل! اقتل وأنت في طريقك نحو المقدمة ،أنتم جنود الجيش
األحمر البواسل ")4( .
عربدة العنف واالغتصاب هي واحدة من أسوأ األحداث في تاريخ البشرية .هناك
مليوني امرأة ألمانية تتراوح أعمارهن بين  8و  80سنة تعرضن لالغتصاب
الجماعي وللضرب المبرح  ،وغالبا ً أمام أطفالهن أو أفراد أسرتهن )5( .يتم إدخال الزجاجات المكسورة
والحرب في األعضاء التناسلية خالل االغتصابات الجماعية.
ِ
حتى النساء المذعورات اللواتي يهربن إلى الكنائس والمستشفيات يتعرضن للقبض واالغتصاب الجماعي.
تصاب الراهبات والفتيات الصغيرات والنساء المسنات باألمراض التناسلية .هناك حاالت انقطاع للثدي
وحرق الضحايا بعد التعرض لالغتصاب .الجناة األكثر بروزا ً هم قوات الحرس الخلفي  NKVDاليهودية
بشكل رئيسي والقوات المنغولية من جمهوريات آسيا من المناطق الشرقية البعيدة لالتحاد السوفييتي .بدالً من
الخضوع للرعب  ،تنتحر آالف النساء األلمانيات.
يدرك كل من آيزنهاور وترومان والصحافة الصهيونية تماما ً الرعب الوحشي الذي أطلقه الرجل  ،الذي يطلق
عليه "العم جو"  ،على هؤالء النسوة البائسات.

أعمال "العم جو"
تجاهلها المنافقون في "المجتمع الدولي"

تم خطف النساء األلمانيات من الشوارع واغتصابهن جماعياً.

اختار العديد من هؤالء النساء والفتيات  ،اللواتي كُنَّ بأمان يوما ً من األيام  ،االنتحار بدالً من العيش في
رعب.

"برلين جعلتني أشعر بالكآبة .لقد دمرنا ما كان يمكن أن يكون عرقاً جيدًا  ،ونحن
على وشك استبدالهم بالمتوحشين المنغوليين .يقال أنه خالل األسبوع األول بعد أن
استولوا على برلين  ،تم إطالق النار على جميع النساء اللواتي هربن  ،واللواتي لم
يهربن تعرضن لالغتصاب .كان بإمكاني أخذها (يقصد برلين  ،بد ًال من
السوفييت) لو سُمح لي بذلك)6(" .
الجنرال جورج باتون.

1946 – 1945
آيزنهاور يقتل  1.5مليون سجين حرب ألماني
بعد أكثر من عام من االستسالم األلماني  ،ما زال الجنرال آيزنهاور يحتجز ماليين األلمان كسجناء حرب.
ولكن من أجل التهرب من القواعد التي تحكم الحرب اإلنسانية (اتفاقية جنيف)  ،يصنف آيزنهاور المحتجزين

على أنهم "مقاتلين منزوعي السالح" وبالتالي لم يعودوا ضمن ما يسمى بـ"سجناء حرب" .مكنت هذه التقنية
آيزنهاور من منع الصليب األحمر من زيارة وتفقد المعسكرات التي يحتجز فيها األلمان.
األلمان مزدحمون بشكل ال إنساني في معسكرات مفتوحة تحيط بها األسالك الشائكة وبدون مراحيض.
ويعيشون بالكامل في الوحل والقذارة الخاصة بهم معرضين لكل أنواع األمراض والعوامل البيئية األخرى
ويعانون من سوء التغذية .يحفر األلمان حفرا ً في األرض للمأوى وحتى يأكلون العشب.
ضا المدنيون وكبار السن والمرضى
ال يشمل السجناء في كثير من األحيان الجنود األسرى فحسب  ،بل أي ً
والنساء واألطفال .األمراض المخيفة من كل نوع تكتسح معسكرات آيزنهاور للموت .يتم جمع الماليين من
المواطنين األلمان األبرياء وغير المقاتلين في معسكرات االعتقال المتحالفة  ،في مناطق مثل زوفنهاوزن
 Zuffenhausenو وورمز  Wormsو النغفاسر  Langwasserو بريتزنهايم  Bretzenheimو باد
نيندورف  .Bad Nenndorfهنالك يتعرضون للضرب والتعذيب والتجويع والتجميد  ،وأيضا ً للقتل .هذه
التكتيكات الوحشية سوف تستمر لسنوات بعد نهاية األعمال الحربية الرسمية.
أي سجين جريء بما يكفي للشكوى يتم أخذه وإعدامه .يوميا ً  ،يتم جمع اآلالف من الجثث وحرقهم في حفر
في األرض .من المرجح أن هذا هو المكان الذي أتت منه بعض "صور الهولوكوست" المزعومة.
بموجب أوامر من آيزنهاور البغيض (دمية برنارد باروخ والمصرفيين)  ،يتم معاقبة الحراس األمريكيين ،
الذين يحاولون مساعدة الجياع والسجناء المجمدين  ،بإجراءات تأديبية .يتم إطالق النار على المدنيين األلمان
الذين يحاولون جلب الطعام والبطانيات للسجناء البائسين .على عكس معسكرات االعتقال في زمن الحرب في
ألمانيا والتي كانت مفتوحة للتفتيش الدولي  ،أصدر أيزنهاور أمرا ً ينص على عدم السماح لمسؤولي الصليب
األحمر بالوصول إلى المخيمات )7( .تتسبب كالً من األمراض و عدم وجود مأوى والجوع في خسائر كبيرة
وزيادة أعداد القتلى في صفوف األلمان .وبحلول نهاية سجنهم القاسي  ،فإن ما يصل إلى  1.5مليون سجين
ألماني قد ماتوا موتًا بطيئًا وبطريقة مؤلمة)8( .

كتاب "الخسائر األخرى  "Other Lossesلجيمس باكيه تم كتابته بعد قيامه ببحث ممتاز ودعمه بصور
مروعة .كان الماليين من األلمان المكشوفون مرصوصون بشكل غير انساني و بإحكام في معسكرات
الموت التابعة آليزنهاور .المرض والتعرض لعوامل الجو والجوع قتلهم ببطء.

فيديو باسم HELLSTORM
)إعصار النار)

إذا كان القارئ قوي كفاية لتحمل المشاهد الفظيعة  ،فإن الكتاب المثير للصدمة والفيديو بعنوان
"هيلستورم" للمخرج توماس غودريتش  ، Thomas Goodrichيفضح عرض الرعب الشيطاني الذي
تم تنفيذه تحت أوامر أيزنهاور .تحذير :لم يتمكن مؤلفكم (والمترجم أيضاً) من إكمال أي من اإلصدارين
بسبب بشاعة محتوياتها.

1950 – 1945
ستالين يقتل ما يقارب المليون ألماني من سجناء الحرب
ليس بطريقة أفضل من أيزنهاور  ،فإن إساءة معاملة ستالين ألسرى الحرب األلمان (وكذلك للروس
المحتجزين) تدمي القلب .وغالبا ً ما كان األلمان يُعدمون على الفور  ،ويتم التشهير بهم مثل الحيوانات ،
وحتى عام  ، 1950وربما بعد ذلك  ،عملوا حتى الموت في سيبيريا.

تم نقل سجناء الحرب األلمان إلى االتحاد السوفييتي وعرضهم في الشوارع .بعد ذلك كانوا يسيرون شرقا
نحو معسكرات العمل السيئة السمعة .مات كثير في المسيرة الطويلة ومات كثير في معسكرات العبيد.
وعادت نسبة قليلة منهم إلى ألمانيا بعد ذلك بسنوات .وتتراوح تقديرات أسرى الحرب الذين قُتلوا أو عملوا
حتى الموت في األسر بين  400,000و )9( .1,000,000

1949 – 1945
 10ماليين ألماني يتم طردهم من منازلهم و موت مليونين منهم
بعد الحرب  ،المنطقة األلمانية المعروفة تاريخيا ً باسم بروسيا  Prussiaسيتم محوها من الخريطة .يتم نقل
معظم المدينة إلى بولندا المحتلة من السوفييت وإلى االتحاد السوفييتي نفسه .تم طرد سبعة ماليين ألماني من
منازلهم وأجبروا على الهجرة غربًا .وتم إعطاء المزيد من األراضي األلمانية إلى تشيكوسلوفاكيا المحتلة من
السوفييت  ،مع طرد  3ماليين آخرين من األلمان.
غالبا ً ما يتعرض الالجئون للهجوم واالغتصاب من قبل الجيش األحمر وكذلك العصابات اليهودية والشيوعية.
سيموت اثنان مليون أثناء الهجرات اإلجبارية  ،وحوالي  500,000آخرين سيتم اعتقالهم في معسكرات العمل
السوفييتية .يتم منح اليهود حق االستيالء على منازل األلمان المسروقة واحتاللها.
كجزء من جهود إعادة البرمجة النفسية المعروفة باسم "إزالة النازية"  ، Nazificationيتعرض الشعب
األلماني بشكل متعمد للجوع والصدمات النفسية والتشرد .تقوم النساء األلمانيات المتجوالت ببيع أجسادهن
للجنود األمريكيين مقابل بضع علب من الطعام.
وإلضافة اإلهانة النهائية للجرح  ،فإن مدفوعات الديون القديمة الناشئة عن معاهدة فرساي بعد الحرب
العالمية األولى سوف يتم إعادة فرضها عام  ، 1948ولن يتم تسديدها بالكامل حتى عام .2010

ُ -1
طرد عشرة ماليين من األلمان من منازلهم .مات كثير منهم على المسيرة الطويلة غرباً-2 .
"هيلستورم" من تأليف توماس جودريتش يروي قصة ما حدث لأللمان "النازيين" من .1947-1944
تحذير :من الصعب جدا ً مشاهدة ذلك!

طرد من بروسيا  7( Prussiaماليين) ُ /
ُ
طرد من سودزتنالند  3( Sudetenlandماليين)

 21ديسمبر 1945
المناهض للشيوعية وللحمر الجنرال جورج باتون يتم اغتياله في "حادث سيارة"
كان الجنرال آيزنهاور في حاجة إلى الجنرال باتون من أجل كسب الحرب .لكن باتون الصريح غالبا ً ما
عارض آيزنهاور  ،حيث اشتكى عالنية من أوامر التوقف (التي أوقفت باتون عن تحرير أوروبا الشرقية قبل
أن يتمكن السوفييت من الوصول إلى هناك) وتجاهل أيضا ً أوامر ايزنهاور بمواصلة احتجاز السجناء األلمان
بعد الحرب.
يحث باتون رؤسائه على السماح لجيشه بطرد السوفييت الضعفاء من أوروبا .في رسائل إلى زوجته  ،يعبر
عن اشمئزازه من اإلبادة القاسية للشعب األلماني  ،واغتصاب الجيش األحمر  ،وما يصفه بالجهود الشيوعية
اليهودية للنهوض بالنفوذ السوفييتي" )10( .تمرد" باتون يتسبب في إزالته من القيادة على يد آيزنهاور .في
إحدى تلك الرسائل  ،يكشف باتون أنه عند مغادرة الجيش وعودته الى أمريكا  ،سيحارب علنا ً ضد الخيانة.
لكنه لم يحصل على الفرصة أبدا ً  ...باتون يدخل المستشفى بعد حادث سيارة بسيط وغريب بالقرب من
مانهايم بألمانيا .يموت األيقونة األمريكية في المستشفى بعد أسبوعين  ،على ما يبدو ضحية ألمر اغتيال ،
أصدره آيزنهاور أو من هو برتبة أعلى منه.

 1و " - 2أكبر من الحياة" تم استقبال باتون استقبال األبطال في موكب لوس أنجلوس بعد الحرب ،وشكلت
شخصيته خطرا على النظام العالمي الجديد -3 .حادث سيارة بسيط يؤدي إلى موته.

1947 – 1945
عملية  / Keelhaulآيزنهاور يسلم  5ماليين من الروس وقوات األمن الخاصة SS
والالجئين الى ستالين
صنف ستالين األسرى الروس الذي احتجزتهم ألمانيا  ،والالجئين الروس الذين فروا نحو الغرب مع األلمان
المنسحبين  ،على أنهم خونة .في يالطا  ،اتفق روزفلت و تشرشل على أن "الخونة" الروس ورجال قوات
األمن الخاصة  SSيجب إرسالهم إلى ستالين في مقابل األسرى األمريكيين والبريطانيين المحررين من قبل
السوفييت .الجنرال آيزنهاور نفذ هذه الفظاعة بشغف فيما أطلق عليه بسخريةOperation " :
" :"Keelhaulالتسمية جاءت من عقوبة بحرية قديمة شملت ربط حبل حول بحار ثم سحبه تحت هيكل
السفينة".
يتم إجبار ما يصل إلى  3ماليين أسير روسي مذعور على ركوب القطارات والشاحنات التي تنقلهم إلى
جالديهم السوفييت ) 11( .الكثير منهم يقدم على االنتحار .القوات األمريكية  ،عند عودتها من نقاط االنسحاب
 ،في وقت الحق تنشر تقريرا ً عن رؤية صفوف من الجثث تتدلى من األشجار.
وفي عمليات منفصلة يتم أيضا ً إعادة أسر الالجئين المعادية للشيوعية  ،الذين لحقوا ب ُحماتهم األلمان بعد
انسحابهم من روسيا  ،إلى "العم جو"  ،وتعرضوا للتعذيب بشدة  ،بما في ذلك اغتصاب النساء .كإهانة أخيرة
من "الحليف الروسي"  ،يحتجز ستالين  25,000من أسرى الحرب األمريكيين و  30,000بريطاني ،
يرسلهم إلى معتقالت العمل في سيبيريا  ،ويقوم حتى بإعدام بعضهم )12( .علم ك ٌل من آيزنهاور وتشرشل
وترومان بشأن األسرى المفقودين لكن لم يعترضوا على شيء.

 -1رئيس الجيش األحمر جوكوف إلى آيزنهاور" :عمل جيد أيها الرفيق" .إليصال أمم أوروبا الشرقية ،
والماليين من الالجئين الروس المذعورين إلى موتهم  ،حصل آيزنهاور على ميدالية سوفياتية" -2 .خيانة
القوزاق".

كتاب ” “Operation Keelhaulالذي كتبه يوليوس ابشتاين هو واحد من أكثر الكتب المأساوية التي
تمت كتابتها على اإلطالق .تم نقل أسرى الحرب الروس (الذين تم اإلعالن عن أنهم خونة) ورجال
 Waffen SSمن العديد من الدول إلى االتحاد السوفييتي ليتم قتلهم .انتحر الكثير  ،كما فعل ابن ستالين
األسير  ،ياكوف  ،في عام .1943

 5مارس 1946
تشرشل يعلن أن "ستارا ً حديدياً" وقع فوق أوروبا
بحلول عام  ، 1946من الواضح أن ستالين ليس لديه نية للسماح لدول أوروبا الشرقية المحتلة باالنضمام إلى
"األسرة األوروبية" .كما أنه ال يرغب في ضم االتحاد السوفييتي إلى نظام عالمي جديد خاضع للسيطرة
الغربية .تنتهي عالقة الحب مع االتحاد السوفييتي بخيبة األمل .وهكذا ولدت "الحرب الباردة"  -وهو مصطلح
صاغه بيرنارد باروخ.
رئيس وزراء بريطانيا السابق  ،وينستون تشرشل  ،الذي ساعد في هندسة هذه الكارثة  ،يلقى خطابه الشهير
"الستار الحديدي" في فولتون بوالية ميسوري:

"ستار حديدي انحدر عبر القارة .خلف هذا الخط تقع جميع عواصم الواليات القديمة في وسط وشرق أوروبا.
وارسو  ،برلين  ،براغ  ،فيينا  ،بودابست  ،بلغراد  ،بوخارست  ،صوفيا .كل هذه المدن الشهيرة والسكان من
حولهم موجودون في ما يجب أن أسميه المجال السوفييتي)13( " .
على مدى األشهر والسنوات المقبلة  ،ستسقط هذه الدول  ،التي منحت لستالين في يالطا  ،واحدة تلو األخرى
لألحزاب الشيوعية المدعومة من السوفييت في كل دولة .يتبع اإلرهاب األحمر المعتاد في كل منهما .الجنرال
باتون كان على حق في نهاية المطاف.

خطبة "الستار الحديدي" للسكير المجنون تمثل بداية "الحرب الباردة" مع االتحاد السوفييتي وتقسيم
أوروبا الشرقية والغربية.

 19سبتمبر 1946
تشرشل يدعو لتأسيس "الواليات المتحدة األوروبية"!
قبل ستة عشر عا ًما  ،وخالل "أعوام النفي" في عام  ، 1930كتب تشرشل مقالة يندب فيها حالة أوروبا
الشرقية ما بعد الحرب العالمية األولى ودعا إلى "الواليات المتحدة األوروبية"  ،على الرغم من أنه كتب أن
بريطانيا كانت "مع أوروبا ولكن ليس جزءا ً منها " .هذا  ،بالطبع  ،كان الهدف الحقيقي على المدى الطويل
الذي ألهم الحربين العالميتين .كان من الضروري إزاحة هتلر ألنه لم يكن يرد أي جزء من مخطط النظام
العالمي الجديد.
استمرت األفكار حول االتحاد األوروبي في اكتساب الزخم خالل عام  .1942في وقت مبكر من مارس عام
 ، 1943اقترح خطاب تشرشل حول إعادة اإلعمار ما بعد الحرب وتشكيل "مجلس أوروبا" بحت .أثار فم
تشرشل الكبير غضب العولميين األمريكيين الذين أرادوا االستمرار في الحديث عن الحكومة العالمية.
واآلن  ،بعد تنحيه من منصبه وعدم تقيده بأي صفة رسمية  ،يلقي تشرشل خطابًا في زيوريخ يدعو فيه إلى
"نوع من الواليات المتحدة األوروبية" يتمحور حول شراكة فرنسية ألمانية  ،مع بريطانيا والواليات المتحدة
 ،على أنهم "أصدقاء ورعاة جدد ألوروبا ".انتقدت صحيفة التايمز (في المملكة المتحدة) تشرشل "المفاجئ"
مع "افتراضاته الشنيعة".
بالطبع  ،ال تعارض صحيفة التايمز فكرة االتحاد األوروبي على اإلطالق .كما ترى  ،مثل العولميين
يعرضوا الجمهور لمفهوم راديكالي كهذا .إنهم يفضلون
األمريكيين  ،فإن العولميين البريطانيين ال يريدون أن ّ
النهج التدريجي  ،الذي سيتم القيام به بالفعل في العقود المقبلة قبل أن يبلغ ذروته في االتحاد األوروبي المستبد
اليوم.
لكن جرأة تشرشل الطائشة في الكالم تُرضي بعض أصحاب العولمة األكثر راديكالية .وقد أشاد الكونت
كودنهوف – كاليرجي  Count Coudenhove-Kalergiبالكلمة  ،المجرم الذي كتب بالفعل عن

التخلص التدريجي من العرق األبيض وتحويل أوروبا يوما ً ما إلى "مزيج أسيوي-أوروبي أفريقي") 14( .
كانت هذه آنذاك حركة "العالم الواحد" التي خدمها تشرشل المنحل والطموح بإخالص  -مقابل ثمن.

 -1مثل تشرتشل  ،تم تمويل كونت كودنهوف-كاليرجي (األب المؤسس لالتحاد األوروبي) من قِبل
المليارديرات اليهود في لندن ونيويورك .فقد دعا عالنية إلى العرق "اآلسيوي األوروبي الزنجي" المختلط
ليحل محل شعوب االتحاد األوروبي المستقبلي .هذا ما كانت عليه الحرب العالمية الثانية!  - 2الغزو الحالي
"للمهاجرين" ألوروبا يناسب الخطة.

أكتوبر 1946
محاكمات نورنبرغ تحكم باإلعدام على مسؤولين ألمان
خالل مؤتمر طهران عام  ، 1943اقترح جوزيف ستالين إعدام  50,000ضابط ألماني بعد الحرب .قال
فرانكلين روزفلت ساخرا ً أن  49,000سيفون بالغرض! اتفق الحلفاء القتلة جميعا ً على أن "محاكمات"
زعماء ألمانيا الكبار ستحدث بعد الحرب.
عندما تبدأ المحاكمات االستعراضية في عام ( 1945محاكمات نورمبرغ) ،تتكون المحكمة من  8مقاعد
(قاضيان من كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد السوفييتي وفرنسا) .القاضي األمريكي
األساسي هو فرانسيس بيدل  ،Francis Biddleمن عائلة بيدل التي كان منها رئيس البنك المركزي
األمريكي في القرن التاسع عشر  ،نيكوالس بيدل.
يتم إدانة القادة األلمان الشرفاء على أنهم "مجرمو حرب" من قبل الحكومات التي نفذت تفجيرات هامبورغ
ودريسدن وطوكيو  ،وأغرقت سفن فيلهلم غوستلوف وغويا  ،وأجبرت الالجئين واألسرى الروس العودة إلى
روسيا باإلكراه  ،وقتلت  1.5مليون أسير حرب ألماني  ،وقامت بجرائم القتل في غابة كاتين ، Katyn
واإلغتصاب الجماعي للنساء األلمانيات  ،وإسقاط القنابل الذرية .عدة مئات من الشخصيات السياسية
واألوروبية البارزة  ،والكتاب والفنانين والرجال العسكريين  ،بما في ذلك الشاب جون ف .كينيدي  ،رئيس
الواليات المتحدة األمريكية في المستقبل ،أدانوا المحاكمات)15( .
من بين المتهمين  11 ،سيتم إعدامهم  ،و ( 7بما في ذلك المظلي الراغب بالسالم رودولف هيس) سوف
يتلقون عقوبة السجن لمدة طويلة  ،أو السجن مدى الحياة .هيرمان جورينج  ،رئيس القوات الجوية األلمانية

( ) Luftwaffeينتحر قبل أن يتم إعدامه بيوم واحد عن طريق أخذ السم في زنزانته .من الممكن أن يكون
أحد الحراس األمريكيين المتعاطفين قد ساعد جورينج بتهريب السم إليه.
لكن عمليات القتل لم تكن كافية .يستخدم الجالدون طريقة "السقوط القصير" بدالً من "السقوط الطويل" في
عمليات اإلعدام حيث يموت الضحايا عن طريق الخنق بدالً من كسر الرقبة بعد السقوط .باإلضافة إلى ذلك ،
صغيرا جدًا  ،بحيث يعاني العديد من الرجال من إصابات دامية في الرأس على جوانب الباب
يكون الباب
ً
أثناء سقوطهم )16( .إضافة إلى اإلهانة النهائية  ،يتم حرق الجثث ونشر الرماد في النهر  ،مما يحرم
العائالت من حق الدفن.

 -1غورينغ  ،هيس وريبينتروب :تعرض القادة السياسيون والعسكريون األلمان لمحاكمة استعراضية
سخيفة -3 & 2 .وزير الخارجية ريبنتروب قبل وأثناء الشنق.

1948 – 1946
اإلرهاب الصهيوني ينتشر في فلسطين وقيام دولة إسرائيل
مع تعب بريطانيا وضعفها ووقوعها تحت طائلة الديون بسبب الحرب العالمية الثانية  ،فإن الصهاينة
االنتهازيين يصعدون هجماتهم ضد الحماة البريطانيين لفلسطين .لقد كان البريطانيون هم الذين سرقوا
فلسطين من أجل الصهاينة بعد الحرب العالمية األولى  ،ولكن اآلن بريطانيا سيتم خيانتها وطردها من
فلسطين .انفجار القنبلة في فندق الملك داوود  Bombing of the King David Hotelفي عام 1946
صا.
في القدس يستهدف مكاتب الجيش البريطاني  ،مما أسفر عن مقتل  91شخ ً
في عام  ، 1948بعد أن اعترفت قوى الحلفاء الثالثة بالحرب بدولة إسرائيل الجديدة  ،استهدفت المذبحة في
دير ياسين القرويين الفلسطينيين األبرياء  ،وقامت بإرهابهم للفرار من قراهم .عصابة اإلرغون اإلرهابية ،
التي يرأسها رئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقبلي والحائز على جائزة نوبل للسالم مناحيم بيغن  ،هي
المسؤولة عن كليهما.
ونتيجة للتعاطف الذي اكتسبه اليهود من خرافة "الهولوكوست" في الحرب العالمية الثانية  ،فإن القتل
الوحشي ضد الفلسطينيين وتشريدهم يتم التساهل معه.

 -1تفجير فندق الملك داوود :عصابة أرغون أرهبت الحماة البريطانيين لفلسطين والعرب المحليين-2 .
مذبحة دير ياسين التي نفذها اليهود الذين وصلوا حديثا ً من أوروبا.

أبريل 1947
المصرفي برنارد باروخ يخترع مصطلح "الحرب الباردة"
برنارد باروخ  ،في خطاب يلقيه أثناء إزاحة الستار عن صورته في مجلس والية كارولينا الجنوبية  ،يحمل
مصطلح "الحرب الباردة" لوصف العالقات ما بعد الحرب بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي (.)17
مصطلح "الحرب الباردة" هدفه إبقاء الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي في حالة توتر مستمر إلى أن يتم
دمج الدولتين وحلفائهما (العالم الشيوعي ضد "العالم الحر")  ،عن طريق التغيير التدريجي والتالعب من
الداخل  ،إلى حالة واحدة من النظام العالمي  -النظام العالمي الجديد.
خالل "الحرب الباردة" التي ستدوم أربعين عا ًما  ،سيكون التهديد المستمر للحرب النووية وسيلة مثالية لدمج
وتوحيد "العالم الحر" .عن طريق الغزو العنيف أو بالموافقة السلمية  ،فإن دول العالم  ،بما في ذلك الواليات
المتحدة في طريقها  ،كما تم التخطيط لذلك  ،إلى نظام عالمي موحد .وهذا هو  ،في السياق األوروبي ،
بالضبط ما سيحدث في النهاية  ،بعد سنوات من انتهاء الحرب الباردة في عام  ، 1989سيتم دمج أوروبا
الشرقية الشيوعية في االتحاد األوروبي الشيوعي الرأسمالي .وهذا هو الهدف الحقيقي لهذا المصطلح
"الحرب الباردة"  -وهي ثمرة مباشرة للحرب العالمية الثانية.

يونيو 1947
"خطة مارشال" العولمية يتم طرحها
خطة مارشال  The Marshall Planهي عبارة عن مخطط أمريكي ضخم للمساعدات الخارجية ألوروبا
الغربية بعد الحرب .يستخدم العولميون كل خدعة دعائية ليقوموا بذكاء ببيع البرنامج الباهظ إلى مجلس
الشيوخ األمريكي المناهض للشيوعية  ،وإلى جمهور أمريكي ساذج.
يتم إقناع العامة بأن الخطة هي عبارة عن "برنامج إنعاش اقتصادي" ضروري لمنع الدول من "السقوط تحت
رحمة الشيوعية" .المخطط تم تسميته باسم الجنرال جورج مارشال " -بطل الحرب" ودمية برنارد باروخ ،
عين مؤخرا ً وزيرا ً للخارجية.
الذي ُ
يقوم المخطط بإنشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي  .OEECيتكون  OEECمن  18دولة وهو
عبارة عن "جنين" السوق األوروبية المشتركة القادمة  ،وكذلك لعملة االتحاد األوروبي الموحدة اليوم.

 -1السبيل الوحيد لبيع خداع مارشال العولمي على العامة هو استخدام علم النفس العكسي وعرضه كخطة
"مناهضة للشيوعية" يعارضها ستالين - 2 .قبل وضع االتحاد األوروبي عدة سنوات  ،كانت ملصقات
الدعاية لمارشال تنشر بالفعل فكرة أوروبا الموحدة.

1948
آيزنهاور يحقق ثروة من كتابة مذكراته عن الحرب العالمية الثانية  /الكاتب الحقيقي هو
شيوعي!
الحملة الصليبية في أوروبا  Crusade in Europeهي كتاب من مذكرات الجنرال آيزنهاور في زمن
الحرب  ،التي نشرتها دار النشر دوبليداي .تم تمكين ربح آيزنهاور الهائل من الكتاب بحكم غير مسبوق
وغريب من قبل وزارة الخزانة بأن آيزنهاور ليس كاتبا ً محترفا ً  ،بل باألحرى يقوم بتسويق خبراته خالل
الحرب .وبالتالي  ،فإنه يدفع فقط ضريبة األرباح الرأسمالية على األرباح وقدرها  635,000دوالر (حوالي
 6.5مليون دوالر في عام  )2017بدالً من ضريبة الدخل الشخصية ألصحاب الدخول المرتفعة في ذلك
اليوم .يوفر هذا القرار آليزنهاور حوالي  400,000دوالر (حوالي  4ماليين دوالر في عملة .)2017

الرجل الذي اختاره آيزنهاور للكتابة عنه هو جوزيف فيلز بارنز  ، Joseph Fels Barnesالصحفي
السابق في صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون  New York Herald Tribuneمع تاريخ من النشاط
اليساري .بعد ثالث سنوات  ،خالل جلسات عام  1951لالستماع إلى التخريب الشيوعي  ،سيتم كشف بارنز
كجاسوس للحزب الشيوعي من قبل العديد من الرفاق السابقين)18( .
في عام  ، 1948حصلت شركة  Twentieth Century Foxعلى الحقوق الحصرية إلنشاء مسلسل
تلفزيوني بنفس اسم الكتاب .ومثل نظيره البريطاني  ،تشرشل  ،فقد تمكن آيزنهاور من جمع ثروة شخصية
عن طريق بيع كتاب  ،يتم كتابته عن طريق كاتب آخر.

جاءت مكافأة الخائن آيزنهاور مع بداية الحرب .لكن ثروته المالية الشخصية جاءت بعد ذلك في شكل
مبيعات كتب وبيع حقوق الفيلم.

"يجب أن نسعى بصبر وخدمة مخلصة للتحضير لليوم الذي ستكون فيه حكومة عالمية فعالة ترتكز على
التجمعات الرئيسية للبشرية .إن إنشاء نظام عالمي قوي موثوق به هو الهدف النهائي الذي يجب أن نسعى
إلى تحقيقه)19(" .
 -ونستون تشرشل 1950 ،

 – 1945الوقت الحالي
احتالل دام سبعين عاما ً وغسيل دماغ ألمانيا!
من أيام ما بعد الحرب و"إزالة النازية" أللمانيا  ،طوال الحكم الشيوعي الذي دام  45عا ًما على ألمانيا
الشرقية  ،وكذلك سيطرة الواليات المتحدة على ألمانيا التي استمرت حتى  70عا ًما والتي تستمر حتى يومنا
هذا  ،ربما تكون أعظم جريمة على اإلطالق هو االغتصاب العقلي النفسي لثالثة أجيال الحقة من األلمان.
من سن مبكرة  ،يتم تعليم أطفال المدارس األلمانية أن يكرهوا اإلنجازات العظيمة لألجيال السابقة وأن يبدأوا
في الكراهية الذاتية .األكثر حزنًا  ،يصدق األلمان اليوم بشدة كل األكاذيب التي تحدثت عن ألمانيا "النازية"
بينما يواصلون مطاردة وسجن "منكري الهولوكوست" ومن تبقى من زمن الحرب البالغة أعمارهم ما يزيد
عن  90عا ًما بسبب "جرائم الحرب".
األلمان الذين يعرفون الحقيقة خائفون جدا ً من الكالم  ،خشية أن ترميهم حكومات ألمانيا أو النمسا في السجن.
لألسف يتمتع العديد من األلمان اليوم الواقع بكرههم ألنفسهم .األمر أشبه بامرأة تعرضت لالغتصاب
والضرب حتى الموت  ،ثم بدأت تلوم نفسها وتتذلل أمام مرتكب الجريمة.

مثير للشفقة والقرف!  :1المستشارة االلمانية انجيال ميركل تتذلل أمام الوزير االسرائيلي شيمون بيريز.
 :2يضطر فريق كرة القدم الوطني األلماني إلى زيارة أرض الخيال المبنية من قبل السوفييت في أوشفيتز ،
ويقدمون احترامهم لضحايا "غرف الغاز" الوهمية .لكنهم ال يستطيعون تخليد الموتى األلمان ومن تعرض
للتشويه واالغتصاب والتشريد في ألمانيا.

.

 :1في نقش هذا النصب التذكاري القوي والمؤثر الذي تم تنصيبه ألرواح  40,000من ضحايا قصف مدينة
هامبورغ  ،يلوم األلمان المغسولة أدمغتهم أنفسهم على ذلك! يقرأ النقش" :في ليلة التاسع والعشرين من

صا نحبه في ملجأ الغارات الجوية في غارة قصف .يجب تذكر هؤالء
يوليو عام  ، 1943قضى  370شخ ً
القتلى .ال للفاشية مرة أخرى وال للحرب :2 .مساحات كبيرة وواسعة وقبيحة ( 5أفدنة  2711 ،ألواح
خرسانية) لتذكر ضحايا "الهولوكوست" في قلب برلين.

لماذا تم تجريم "إنكار الهولوكوست" قانونياً؟
الحقيقة هي دفاعها الخاص وال تتطلب قوانينا ً لحمايتها .فقط األكاذيب تفعل .إن حقيقة حظر العديد من الدول
اآلن لممارسة "إنكار الهولوكوست"  ،هي دليل وحيد على أن شيئًا ما ليس صحي ًحا بشأن "القصة الرسمية".

مؤرخون ذو شهرة وتقدير يتم تجريمهم( :من اليسار)  -1البروفيسور روبرت فوريسون (فرنسا) :تم
االعتداء عليه بالضرب من قبل ارهابيين يهود ومن ثم اعتقاله - 2 .الكاتب ديفيد ايرفينغ (المملكة
المتحدة) :تم اعتقاله في النمسا-3 .المؤلف ارنست زوندل (كندا) :تم ترحيله إلى ألمانيا ومن ثم اعتقاله.

وقد تم إلقاء كالً من السيدة أورسوال هافربيك  Ursula Haverbeckمن ألمانيا و مونيكا شايفر
 Monika Schaeferمن كندا في السجن األلماني بتهمة "إنكار الهولوكوست".

كما يجري البحث عن رجال أبرياء من قوات األمن الخاصة  Waffen SSفي التسعينات من أعمارهم ،
واعتقالهم وترحيلهم إلى ألمانيا أو إسرائيل لمحاكمتهم على جرائم خيالية .أعاله :جون ديميانيوك John
، Demjanjukو يوهان برير  Johann Breyerكالهما تم ترحيلهما من أمريكا وتوفيا في األسر!

التاريخ المحرم  -مقولة للتاريخ
" بعد عام  1945اتُهم هتلر بكل أنواع االجرام والوحشية  ،ولكن لم يكن في طبيعته أن
يكون قاسياً .كان يحب األطفال .كان أمر ًا طبيعياً تماماً بالنسبة له أن يوقف سيارته
ويشارك طعامه مع راكبي الدراجات الشباب على طول الطريق .في إحدى المرات
أعطى معطفه الواقي من المطر إلى أحد العمال تحت المطر .في منتصف الليل كان
يقطع عمله ويعد الطعام لكلبه بلوندي .لم يتحمل أكل اللحم  ،ألنه كان يعني موت كائن
حي ألجله .ورفض أن يتم التضحية بكائن حي مثل األرنب أو سمك السلمون لكي
تصبح طعامه .كان يسمح فقط بالبيض على مائدته  ،ألن وضع البيض يعني أن
الدجاجة قد نجت بد ً
ال من أن يتم قتلها ")20(.
– الجنرال ليون ديغريل  Leon Degrelleمن قوات األمن الخاصة ( Waffen SSبلجيكا).

1960
التاريخ الذي كتبه المنتصر!
تم إصدار كتاب "بزوغ وسقوط الرايخ الثالث"
بعد أن حصل على ما يسميه "منحة سخية" من مجلس العالقات الخارجية ( )CFRومقره نيويورك  ،تنشر
الصحيفة األمريكية العميلة و موظف سي بي أس  CBSالسابق ويليام شيرر  William Shirerالتاريخ
"الحاسم" و "الشامل" للحرب العالمية الثانية .بزوغ وسقوط الرايخ الثالث The Rise and Fall of the
 .Third Reichفي مقدمة الكتاب االفتتاحي  ،شكر شيرر "المجلس"  -الذي كان أعضاؤه العولميون هم
من قاموا بهندسة الحرب في المقام األول.
يحتوي الكتاب بشكل كبير على اإلسهاب الفارغ وعدد صفحاته  1245صفحة ،ولكن يفتقر بشدة إلى الحقائق
األساسية .ينسج الحقائق مع نصف الحقائق واألكاذيب الصريحة  ،بينما ينشر بشكل قليل بعض الحقائق عن

األلمان حتى يظهر بمظهر المحايد واألمين .استطاع الكاتب أن يرسم بكل مهارة واجهة خادعة ؛ التي ينبغي
اآلن ألي قارئ لكتابنا "الحرب السيئة" أن يتمكن من فضحها بسهولة.
وتنشر دار النشر اليهودية  Simon & Schusterالكتاب  ،بينما يروج له الصحافة اليهودية بشكل هستيري.
يصبح الكاتب شيرر ثريًا بشكل لم يحلم به حتى .أصبح كتابه  ،حتى يومنا هذا  ،المرجع الرئيسي ألولئك
الذين يعتقدون أنهم يعرفون أي شيء عن الحرب العالمية الثانية .يا للسخافة!

بدأ شيرر كتبته بشكره "للمؤسسة الفكرية" التي تقع في مدينة نيويورك والتي ال تزال تختار رؤساء
الواليات المتحدة  ،وهي تحرض حاليًا على المواجهة مع روسيا والصين.

كلمة ختامية
الحرب العالمية الثانية  ،أو "الحرب الجيدة" كما يشير إليها مؤرخو العصر الحديث  ،هي الهدية التي تستمر
في العطاء  -تعطينا المشكالت فقط ال غير! (مزحة) .تطارد هذه المأساة وما بعدها البشرية حتى يومنا هذا ،
وسوف تستمر في المستقبل أيضاً.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية تأتي الحرب الباردة  ،والحرب الكورية  ،وحرب فيتنام  ،والحروب
والمشاكل المستمرة في الشرق األوسط  ،واألزمات المالية والضيق الناجم عن صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي  ،االتحاد األوروبي الطاغي والفاسد  ،والعديد من المشاكل األخرى في العصر الحديث.
كانت الحرب السيئة كارثة كبرى لقوى الحضارة  ،واالستقرار  ،والفضيلة  ،والثقافة  ،والوطنية المستقلة
لشعوب متصلة بالدم  ...لكن كان انتصارا ً تاما ً لقوى الظالم المتداخلة من العولمة " ،الرأسمالية المحسوبية"
والشيوعية العالمية  ،الليبرالية المضللة والصهيونية اإلمبريالية.
هذا هو ما فعله "األخيار" المنتصرون في األيام التي تلت تلك الحرب المأساوية .أوروبا  ،وبالتالي أمريكا ،
كندا وأستراليا  ،لم تعد موجودة كشعوب ذات تاريخ وتراث وقيم مشتركة .لقد خفّض العولميون "أوروبا"
المحبوبة لهتلر إلى عبيد ديون عديمي الجذور  ،عديمي الثقافة  ،بال دين  ،بال أخالق  ،ممتلئة بالالجئين ،
عقيمين  ،إباحيين  ،متعددي الثقافات  ،شاذين جنسيا ً ودافعي الضرائب وعبيد يعملون كطبقة "نحلة العمال".

الجوهر األوروبي الحقيقي الذي كان ذا جذور في أماكن مثل أثينا القديمة وروما وفلورنسا وباريس ولندن
ومدريد ودرسدن .والشخصيات التاريخية الكبرى مثل أفالطون وأرسطو وبريكليس ويسوع وماركوس
أوريليوس وشارليمان وموتسارت ودانتي وشكسبير وجيفرسون وفرانكلين .والمؤسسات الحيوية مثل األسرة
والمزارع والفالحين والجماعة والكنائس والجماعات المدنية  ،إن لم تكن قد "ذهبت مع الريح"  ،فهي بالتأكيد
في طريقها لالختفاء.
جماعيا ً  ،لم يعد شعب الغرب حتى "شعوباً" محددة بالثقافات والتقاليد المتصلة بالدم ومجموعات تمتلك القيم
صا محددين بفضائلنا وعقولنا .نحن
األبدية .أصبحنا نُعرف بالناتج المحلي اإلجمالي .كأفراد  ،لم نعد أشخا ً
اآلن آالت بال روح  -سهل التخلص منها  ،في عصر حبوب منع الحمل  ،واإلدمان على التلفاز ودفع
الضرائب التي تقوم بتحديدنا على ما نقوم بإدخاله ألرباح المصرفيين  ،وأيضا ً على قيامنا باالستهالك  -وهو
تعبير لطيف عن الدخول في الديون لشراء حماقات ال حاجة لنا بها.
بالمعنى الفلسفي األوسع  ،هذا هو ما كانت عليه الحرب العالمية الثانية .لقد كان صراعا ً عظيما ً بين قوى
أوروبا الكالسيكية (باإلضافة إلى اليابان التاريخية)  ،ونضال النظام العالمي الجديد المنحل والمفترس ثقافيا ً
الذي نتواجد فيه اآلن .لقد تمت هزيمة "األخيار"...
ال يوجد شيء يمكن القيام به إلبطال األعمال الشيطانية التي حدثت في الماضي  ،ولكن بتصحيح المعلومات
المضللة المرتبطة بالتاريخ  ،يمكننا  ،على األقل  ،تجنب المزيد من حمامات الدم في المستقبل .ال تظن
عزيزي القارئ بأن اللعبة انتهت ؛ ال  ،حيث أن اللعبة القذرة ال تزال مستمرة وقد تنتهي ذات يوم في حرب
عالمية ثالثة!
ً
مستقبال كئيبًا
فقط الالعبون يتغيرون  ،أما اللعبة فتظل كما هي .وإلى أن يتم كشف اللعبة الغبية بالكامل  ،فإن
من العبودية والمراقبة عالية التقنية ينتظر أطفالنا – الذين ينتظرون أمامهم عالما ً مليئا ً بالقاذورات.
وهذا  ،أيها القارئ العزيز  ،هو السبب الحقيقي وراء قمع هذا الكتاب.

تم بحمد هللا

المصادر
إن االستخدام المبتكر لمصطلحات البحث على اإلنترنت كحواشي سوف يسمح للقارئ المهتم
.بتتبع عالمات االقتباس والحقائق الثابتة لهذا الكتاب لمصادر متعددة موثوق بها
:مصطلحات البحث في االنترنت
الفصل األول
1- karl marx hannah Rothschild
2- bismarck jews citizenship
3- cyprus convention
4- congress of berlin
5- disraeli destroy three emperors league / Disraeli hatred of Russia
6- disraeli and the Art of Victorian Politics / Page 182
7- franco russian alliance Tolstoy people sudden love
8- Tolstoy franco russian alliance cannot now present itself
9- bismarck’s final warning to Kaiser
10- ibid
11- von longerke jews furnished the brains
12- baruch wilson in tow leading him like one would poodle on string
13- james Warburg united world federalists

:الفصل الثاني
1- archduke dont die darling live for children
2- churchill Everything tends towards catastrophe and collapse. I am interested, geared up
3- winston very bellicose and demanding immediate mobilization
4- willy-nicky telegrams
5- manifesto of the 93
6- hunger blockade world war 1 germany
7- edward mandell house flame of indignation sweep the United States
8- secrets of Lusitania arms find challenges allied claims
9- german Embassy publishes warning in newspapers
10- winston churchill juno Lusitania
11- trotsky financed by Schiff wall street
12- bernays conscious and intelligent manipulation of the habits and opinions
13- balfour declaration
14- benjamin freedman speaks, balfour declaration
15- Schiff distribution of revolutionary propaganda among Russians prisoners-of-war
16- david r francis the Bolshevik leaders here are returned exiles
17- wilson speech analyzing german peace utterances
18- german factory strikes 1918

19- jewish legion world war 1
20- balfour british drop yiddish leaflets germany
21- comintern overthrow of the international "bourgeoisie"
22- red terror atrocities
23- treaty Versailles
24- german hunger blockade after world war 1
:الفصل الثالث
1- Churchill Zionism vs bolshevism
2- mussolini fraud comedy blackmail
3- weimar jew confetti
4- solzhenitsyn bolshevism committed greatest human slaughter
5- lloyd george imperiousness of absolute Monarchs
6- Sarnoff communications psychological warfare
7- william paley psychological warfare
8- stalin one death tragedy million statistic
9- greenspan fed caused great depression
10- james willbanks’ generals of the army eisenhower met with baruch
11- eisenhower among these an outstanding figure was bernard baruch
12- degrelle enigma hitler was self-taught and he made no attempt to hide the fact
13- geffen the jew who saved winston churchill’s political career
14- Newsweek, How Churchill made and Lost a fortune, by David Lough, October 24, 2015
:الفصل الرابع
1- Judea declares war on germany
2- hitler lies slander hair raising perversity
3- Eugene myer fires quaker editor
4- potocki propaganda here entirely in Jewish hands
5- kalergi races and classes of today will gradually disappear
6- kalegri the spiritual nobility of europe
7- churchill strand magazine truth about hitler 1935
8- ibid
9- hitler tackled unemployment revived germany economy
10- Lloyd George I talked to hitler
11- new york times Americans appeal for jewish refuge
12- david irving the focus was financed by a slush fund
13- jesse owens hitler waved at me
14- jesse owens hitler didn’t snub me
15- carla devries kisses hitler woman of impulses
16- hitler edward abdication was a severe loss for us
17- anti comintern pact
18- rape nanking fake photos
19- 99% support anschluss
20- beaverbrook 20,000 german jews in england
21- beaverbrook I am shaken jews drive us into war
22- 1938 polish ultimatum to Lithuania

23- churchill teetered on brink of bankruptcy and was saved by secret backhanders
24- life magazine October 31, 1938 america gets ready to fight germany and italy
25- hg wells countless people hate new world order
26- roosevelt's campaign to incite war in Europe polish documents
27- new york times may 11 1939 arthur willet demand for soviet pact rises
28- ibid
29-. marshallfoundation.org/library/collection/pogue-collection/baruch-bernardm/#!/collection=354
30- marshallfoundation.org/library/digital-archive/tobernard-m-baruch/
31- ibid
32- einstein plagiarist italian de pretto
33- einstein at the end of the war they will largely kill each other off
:الفصل الخامس
1- forrestal diaries america world jews forced england
2- 1939 hitler note paris communiqué
3- german men and women were hunted like wild beasts
4- as conveyed to the author in private e-mail correspondence
5- i flew for the fuhrer -page 19. diary entry 31st August 1939
6- i flew for the fuhrer - page 20. diary entry September 8, 1939
7- wellington fault of anti-appeasers and the fucking Jews
8- hitler speech danzig 1939
9- ibid
10- hitler reichstag speech October 6, 1939
11- ibid
12- operation wilfred and plan R 4
13- oprop leaflets Denmark
14- winston churchill involve sweden norway war with germany swedish iron ore
15- operation fork Iceland invasion
16- baruch I emphasized the defeat of germany and japan
17- allied intrigue in low countries
18- new york times on Ribbentrop's Statement on the Invasion of the Low Countries
19- Halifax war cabinet crisis bastianini
20- hitler halt order Dunkirk
21- blumentritt he astonished us by speaking with admiration
22- churchill blood and sweat speech
23- churchill fight on the beaches speech
24- churchill our finest hour speech
25- The Guardian October 29, 2000 Finest Hour for Actor who was Churchill's Radio Voice
26- churchill absolutely devastating exterminating attack
27- churchill i want the germans to start bombing london as early as possible
28- hitler leaflets last appeal to reason
29- Sefton Delmer we hurl it right back at you, right in your evil smelling teeth
30- kennedy every hour will be spent by the British trying to figure out how we can be gotten in
31- i thought that would give me some protection against churchill placing a bomb on the ship
32- churchill they cheered me as I'd given them victory, instead of getting houses bombed to bits
33- greenwood new world order promised to jews

34- ibid
35- ibid
36- lindemann led by supermen and served by helots
37- lindemann the mental makeup of the worker bee
38- churchill terrible process is astir germany is arming
39- ismay churchill used to say that prof's brain was a beautiful piece of mechanism
40- lindemann pathological hatred for germany medieval desire for revenge part of his character
41- lindemann middle class houses too much space round them, so are bound to waste bombs
42 churchill love me, love my dog
43- say again and again and again your boys will not be sent into any foreign wars
44- allen nature of the concessions that German Fuhrer was prepared to make
:الفصل السادس
1- kaufmann germany must perish
2- Goebbels thanks to the jew Kaufmann
3- Yugoslavia coup 1941 british
4- rudolf hess murdered
5- catalina bismarck sinking
6- hitler plans of men in the kremlin were aimed at the domination
7- lend lease to soviets
8- stalin orders partisan warfare
9- german soldiers 10 commandments
10- red cross Auschwitz
11- hitler jewish soldiers
12- dr. eduard bloch on hitler
13- Lindbergh iowa speech America first
14- joe kennedy anti Semitism
15- stimson into the position of firing the first shot
16- day of deceit robert stinnet / infamy john toland
17- relief that crisis had come stimson
18- text of war declaration by Hirohito
19- hitler December 11 1941 reichstag speech
20- venona intercepts oppenheimer
21- 1942 time magazine man of year permission from the allies to raze Berlin
22- new york times disputing koren narrative on ‘comfort women professor draws fierce
Backlash
23- ibid
24- kerr churchill meets stalin in moscow ww2history.com
25- brian gilman eisenhower’s significant failures as the allied commander of operation TORCH
:الفصل السابع
1- Commander, British Royal Air Force, October 25, 1943 Rhetoric and Reality in Air Warfare:
Evolution of British and American Ideas about Strategic Bombing, 1914-1945, p. 220.
2- churchill bengal famine
3- brian gilman eisenhower continued to waiver operation husky /

4- patton slap kuhl incident
5- private paul bennett slapped by patton
6- ibid
7- ibid
8- Eisenhower's letter to Patton, dated 17 August 1944
9- private paul bennett slapped by patton
10- kunstschutz art protection world war 2
11- no more champagne, by david lough, p. 308 – 312
12- stalin churchill that man is capable of anything
13- eisenhower the lives of many of you will depend on speed which you obey
14- eisenhower people of western europe a landing was made
15- french civilians killed by allies bonbs
16- rape during liberation of france
17- patton chief difficulty is not germans, but gasoline
18- harry dexter white soviet communist spy
19- Keynes homosexual pedofile
20- typhus world war 1
21- germans deloused inmates typhus
22- jew morgenthau wants to make germany into giant potato patch
23- roosevelt and churchill agree to jewish murder plan
24- churchills war david irving churchill's drunken rantings, often during cabinet meetings
25- New York Times, Nov. 22, 2009, How World War II Wasn’t Won, By David P Colley
26- USA Today, Jacob L. Devers in WW II: Why didn't Ike like him?
27- David P. Colley, Decision at Strasbourg
28. Ibid
29- lestchinsky expelled Latvia
30- red cross german camps estimated 270,000 dead
31- terms of yalta agreement
32- dresden firebombing david irving
33- ibid\
34- churchill I want proposals for basting the germans on their retreat from breslau
35- men thank god on their knees a hundred years from now that franklin toosevelt
36- april 1945 eisenhower elbe halt order
37- hitler suicide final political testament
38- donitz with this signature, the german people
39- forensic tests at Auschwitz / leuchter report: critical edition / Germar Rudolf Report
40- macarthur my staff was unanimous japan collapse surrender
:الفصل الثامن
1- john s d eisenhower lavish reception Russians gave commander of foreign army
2- soviet held us pows executed by stalin
3- no gassings at dachau / you tube realist report ‘I swear’
4- ehrenberg kill german race
5- world war 2 rape of german women
6- patton berlin gave me the blues
7- other losses Eisenhower death camps

8- ibid
9- german prisoners of war in soviet union
10- patton letter to wife
11- operation keelhaul
12- american pows in soviet union
13- churchill iron curtain speech
14- kalergi asiatic-euro-african mixed race
15- doentitz at Nuremberg a re-appraisal
16- nuremberg strangulation short drop
17- bernard baruch coined cold war
18- joseph fels barnes communist
19- churchill world government speech denmark 1950
20- degrelle enigma of hitler
21- guardian: us tennis says sorry for using nazi-era anthem
22- ibid
23- german national anthem feutschland uber alles original translation

