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حبث اقتصادي يفسر بشكل علمي ودقيق حقيقة األحداث هو هذا احلوار العلمي 
اجلارية على الساحة احمللية والعاملية ألن ما جيري من أحداث جسام وثورات على الساحة 

طول النخبة من الشعوب اليت مل تستطع ي جداً  والعاملية حيوطها تشويش قوياحمللية والعربية 
ربط الثورات مع اجلهة اليت دمرت احلياة االقتصادية واألخالقية والروابط األسرية لشعبنا 

واحد = وحىت اآلن أي منذ أن كانت قيمة الدوالر  ١٩٧١وشعوب العامل كافة منذ عام 
 ١٠٠ا بعنف حنو دوالر ومتجه ٦٥غرام ذهب إىل أن أصبح سعر غرام الذهب اآلن حوايل 

لريات إىل أن  ٤ومنذ أن كان الغرام الواحد يساوي من اللريات السورية أقل من ، دوالر
 لرية سورية ومتجها بسرعة جنونية إىل ٣٠٠٠أصبح سعر غرام الذهب اآلن يطرق أبواب 

  .٢٠١٢لرية سورية عام  ٥٠٠٠
ن تدمري اقتصادي إن ربط األحداث والثورات مع ما تفعله اليد اخلفية الصهيونية م

ها لقمة عيشحقها يف يكشف احلقيقة الغائبة عن شبابنا وشباب العامل اليت تثور السرتجاع 
فقط إىل فساد  اجتهت بوصلتهم تشويشالعوه ولكنها مع وإعادة مستقبلها الضائع ممن ضي

من لقمة % ٩٩يعرفون أن الصهاينة لوحدهم من أكل  النظام وهؤالء الشباب إىل اآلن ال
ليسوقوهم باجلوع والتجويع إىل اخلضوع التام المرباطوريتهم اليت حيلمون أم أجنزوا  شهمعي

بعد أن حيطموا العثرة ، ليعلنوها امرباطورية على املألفقط %  ١من معاملها وبقي هلم %  ٩٩
، املقاومني من محاس وحزب اهللا وإيران من األخرية الواقفة أمامهم وهي سورية ومن خلفها

انتهاء حياة الدوالر ليزلزلوا  سيعلنون أوالً ) هود يعلمون أن الشام قد اختارها اهللا مقربة هلموالي(
حياة البشر على الكرة األرضية مث ليبعثوا الشيكل اليهودي الذهيب على أنقاضه بعد أن 
يشطبوا من البنوك والبورصات مجيع األرصدة الدوالراتية الرقمية للحكام واألمراء واحلكومات 
واملؤسسات والشركات واألفراد بعد أن يستولوا على مجيع البنوك العاملية وماهلا من ديون 

هلم بيوم ومزارعهم وشركام وما( الذين رهنوا  ى املقرتضني من األغنياء والفقراء وقروض عل
  .هلذه البنوك) من أصول ثابتة 
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�������������  ؟على الساحة االقتصادية يف العاملماذا جيري اليوم  ::::���١١١١

عام فوضى مدمرة أو حرب اقتصادية شنها الصهاينة ضد شعوب العامل منذ  ::::! ��! ��! ��! ��

أجرب الصهاينة احلكومة األمريكية على إلغاء معاهدة بريتون وودز اليت كانت  عندما ١٩٧١
  .ط الدوالر الذهيب بالذهب اليهوديترب

 �������������             ؟وماهي أهم األسلحة الصهيونية اليت دمرت العامل ؟من دمر العامل ::::""""���

وإفساد  وحدهم الصهاينة وراء إفقار الشعوب ونشر البطالة بني الشباب ::::! ��! ��! ��! ��

بني وهم من جعلوا احلكام واحلكومات واألغنياء والعلماء أحجار شطرنج  حكومات العامل
بوعده احلق عندما  لذلك سيقتص اهللا منهم قريباً ، ستعبدوا م شعوب األرضأيديهم لي

  .ر يا عبد اهللا يا مؤمن ورائي يهودي تعال فاقتلهسيقول احلجر والشج
وإن البورصات املالية هي أخطر وأقدم األسلحة اليت استخدمها الصهاينة يف حروم    

وأقدم مثال على ذلك ماجرى  ،االقتصادية وا ميتص الصهاينة خريات الشعوب وممتلكام
فرنسي بقيادة نابليون بونابرت اليت جرت بني اجليش ال) ووترلو(نتهاء من حرب بعد اال

عندما سرب اليهود أكاذيبهم للشعب الربيطاين بأن اجليش  ،١٨١٥واجليش الربيطاين عام 
بورصة لندن وباع االنكليز ممتلكام دقائق فاارت خالل ، الربيطاين ازم يف هذه احلرب

 انتصر  هو الذيوصلت احلقيقة بأن اجليش الربيطاين مثان لليهود، وبعد ساعاتبأخبس األ
اليهود أن يسرتد إال  فلم يستطع من باع أمالكه من الربيطانيني إىل. هزم اجليش الفرنسيو 

وكسب اليهود من بورصة لندن ومن كذبتهم املاكرة مئات . من هذه األمالك بسيطاً  جزءاً 
ورصة املاليني من اجلنيهات خالل ساعات قليلة وكان هذا أول املكاسب اهلائلة لليهود من ب

  . لندن على حساب أصحاب األمالك من الربيطانيني
لقد التهمت كربى املعاصي الشرعية وهي قمار البورصات معاصي قروض البنوك الربوية 

وقد جنا منها فقط من ، ملدخرات املصرفيةاوكذلك القروض احلسنة وأرباح جتارة البناء اآلجلة و 
  :كما يف املثال التايل  ادخر ذهباً 
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دوالر حسب كتابنا الذهب  ٥٠٠ =كانت قيمة األونصة الذهبية   ٢٠٠٦يف عام 
دوالر حسب  ٢٥٠٠=ستصبح قيمة األونصة  ٢٠١١ أما يف الربع األخري من ،والدوالر

  .الطبعة الرابعة
يف فرتة اخلمس السنوات املنصرمة فقد تضاعف مثن مدخراته مخس  أي من ادخر ذهباً 

  :حسب ماليني لرية سورية واشرتى ا ذهباً  خبمسة أي من باع عقارا أو أرضاً ، مرات
    ٢٠٠٦دوالر قيمة العقار املباع عام  ١٠٠٠٠٠= دوالر /ل ٥٠÷ ل س  ٥٠٠٠٠٠٠
أونصة قيمة  ٢٠٠=  ٢٠٠٦دوالر قيمة األونصة عام  ٥٠٠÷ دوالر   ١٠٠٠٠٠
  .العقار بالذهب

ملدخر بعد مدة مخسة سنوات ليصبح قيمة هذا امن إيداع قيمة العقار بالبنك  بدالً 
  :مخسة سنوات

دوالر قيمة  ٥٠٠٠٠٠ = ٢٠١١دوالر قيمة األونصة اية  ٢٥٠٠× أونصة  ٢٠٠
   .٢٠١١ عام العقار

  لرية سورية  ٢٥٠٠٠٠٠٠ =ل س  قيمة الدوالر  ٥٠ × دوالر ٥٠٠٠٠٠
أما إذا وضع اخلمسة مليون لرية سورية مثن العقار أو األرض يف البنك بدون فائدة ربوية 

فضت إىل سنوات ستبقى على حاهلا مخسة ماليني لرية ولكن قيمتها الذهبية اخن فبعد مخس
  .أونصة ٢٠٠أونصة بدل  ٥٠

وكذلك خسر املقرض ثالثة أرباع قرضه وخسر تاجر البناء كل أرباحه وجزء من رأمساله 
راتبه بسبب قمار وكذلك خسر العامل واملوظف ثالثة أرباع أجرته و ، من جتارته اآلجلة

  . اتالبورص
وأية علمانية فاجرة رمتنا ، وربا البنوك احملرمانفأية حضارة نعيشها يف ظل قمار البورصات 
  .يت يقودها الصهاينة بال منازعا تلك احلضارة الزائفة حضارة القرن العشرين ال

�������������   وكيف تذوب قيمتها الذهبية؟ ؟ما هو حجم عائدات النفط العريب سنوياً     ::::####���

ولكنها ، هي مخسة ترليون دوالر ئدات النفط العريب سنوياً متوسط حجم عا ::::! ��! ��! ��! ��

أي ميتصها الصهاينة بلعبة الذهب والدوالر يف قمار ، تذوب كما تذوب قطعة الثلج
  .رصات العامليةالبو 
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مليار أونصة ذهبية عائدات  ١٠ = ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ = ترليون دوالر ٥حسب 
  )٢٠٠٦ام ونصة عدوالر لأل ٥٠٠(    ٢٠٠٦ يفالنفط العريب 
يار أونصة ستصبح قيمة مل ٢ = ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ = ترليون دوالر ٥ستصبح 

              ) ٢٠١١دوالر لألونصة اية  ٢٥٠٠(   ٢٠١١يفهذه العائدات 
املدخرات الغري و تذوب األجور واألرباح  كما  متاماً (فانظر كيف تذوب عائدات النفط 

  .الذهبيةمع كل ارتفاع لألونصة  ) زمن الكسادذهبية وقيمة العقارات والتجارات األخرى يف

�������������  ؟االستقرار والفوضى يما هي الفروق يف أسعار النفط بني عصر  ::::$$$$���

اخنفضت أسعار النفط تزايدت مع زيادة إنتاج النفط حيث  فروق ضخمة جداً  ::::! ��! ��! ��! ��

الفوضى املدمرة من مخس غرامات ذهب إىل غرام واحد  من عصر االستقرار إىل عصر
وكان هذا النهب للنفط وعائداته مع الزيادات اهلائلة يف ، ر حول غرامني من الذهبواستق

إنتاجه مؤشر دمار للعامل وللدول النفطية حيث خسر العامل خالل سنوات معدودة نعمة من 
اهللا جتمعت يف باطن األرض منذ ماليني السنني هدرها املنتجون واملستهلكون كان من 

  .الطاقة البديلة املمكن توفريها باستخدام
لكن الصهاينة تكتموا على أحباث الطاقة البديلة ريثما ينضب النفط العريب من أرض 

  العرب
  . وتذوب كل املدخرات العربية يف أمريكا والدول األجنبية

�������������  ؟حىت اليومو  ١٩٧١األرباح منذ عام و  الرواتبو  كيف ذابت األجور ::::%%%%���

هل : لعل سائل يسألو  ،مالت مقابل الذهبيمة الذهبية للععندما اخنفضت الق ::::! ��! ��! ��! ��

نعم بعد أن ضغط  ؟أصبحت مجيع العمالت الورقية العاملية اليوم ليس هلا رصيد ذهيب
االقتصاديون يف كل نظام على رؤسائهم لفك ارتباط عمالت بالدهم عن الذهب وربطها 

جور والرواتب أي مع كل ارتفاع لألونصة قابله اخنفاض بالعمالت وبالتايل األ، بالدوالر
عشرة  ٢٠٠٥إىل عام  ١٩٧١عام  منذ عام  ٣٤واألرباح وتضاعف هذا االخنفاض  خالل 

ارتفع سعر األونصة من  سنوات عندما ٦خالل  ضعفاً  ٧٠إىل اليوم  ٢٠٠٥أضعاف ومن 
ىل إ ٢٠٠٥من عام و  دوالر ٣١٠ىل إدوالر  ٣٥من  ٢٠٠٤ىل اية عام إ ١٩٧١عام 
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أي أن سعر غرام الذهب ، والرد ٢٤٨٠ ىلإدوالر  ٣١٠ن سريتفع  م ٢٠١١عام  اية
وهو الدمار األول وخالل السنوات  عاماً  ٣٤دوالر خالل  ١٠ارتفع من واحد دوالر إىل 
مرات عن  بعدوالر أي سيتضاعف الدمار س ٨٠دوالر إىل  ١٠الست األخرية سريتفع من 

سوريا يف غفلة قاتلة عاجزين عن واحلكام واحلكومات والعلماء واألغنياء يف  .الدمار األول
  .ين الصهاينةجماة احلرب االقتصادية الصهيونية رغم حصوهلم على املعلومات املوثقة اليت تد

 ������ ������ ������ �على  وأعطنا مثاالً  ؟باألرقام كيف دمر الصهاينة األجور الشهرية لعمال العامل ::::&&&&�����

طلني عن العمل يف أمريكا ذلك يف سوريا وأمريكا وكذلك كيف ذابت اإلعانة الشهرية للعا
  ؟والغرب

 ١٩٧١الذي كان قبل عام (اخنفض األجر الشهري للعامل العادي السوري  ::::�' ���' ���' ���' ��

ساعات عمل أي  ٦غرام ذهب يف  ٢غرام ذهب إىل  ٤٠من ) لرية سورية  ١٤٦يتقاضى 
ساعات  ٦غرام يف  ٤غرام إىل  ٨٠واخنفض راتب املساعد الفين من %.  ٩٥اخنفض راتبه 

  . غرام ٥غرام إىل  ١٠٠واخنفض راتب خريج اجلامعة من  ،عمل
أما كيف ذابت أجور العمال يف الواليات املتحدة األمريكية فإليك البيان قبل عام 

غرام ذهب أما اآلن  ٥٠٠دوالر وكانت قيمتها  ٥٠٠كان يتقاضى العامل العادي   ١٩٧١
ذابت أجور العمال  رام ذهب أيغ ١٢,٥دوالر قيمتها فقط  ١٠٠٠فقد أصبح يتقاضى 

، ، أما العاطلون عن العمل يف كل من سوريا وأمريكا% ٢,٥إىل % ١٠٠يف أمريكا من 
  .صبح إما متسول أو حمتال أو مسساريتقاضى أية إعانة لي ففي سوريا العاطل عن العمل ال

 ٣٠٠إعانة شهرية  ١٩٧١قبل عام كان العاطل عن العمل يتقاضى أما يف أمريكا ف
أما اليوم فالزال العاطل عن العمل يتقاضى ، غرام ذهب ٣٠٠قيمتها آنذاك دوالر كانت 

عما  % ٢غرام ذهب فقط أي بأقل من  ٤,٥دوالر ولكن قيمتها الذهبية أصبحت  ٣٠٠
  %. ٩٨,٥باخنفاض  ، أي١٩٧١كانت عليه قيمة اإلعانة قبل عام 

�������������������عارات يهودية هل سبق إصدار الدوالر الذي حيمل ش: عن العملة األمريكية ::::))))�����

  ؟عملة أخرى طبعها وأصدرها أمريكيون مسيحيون
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كان الذهب هو النقد السائد لدى الشعوب يف التعامالت التجارية بني  ::::�' ���' ���' ���' ��

املتعاملني إىل جانب املقايضة يف السلع إىل أن استحدث حكام بعض الواليات األمريكية 
من محل وتداول  سكان هذه الواليات بدالً يتداوهلا  مقيمة بقيمة ثابتة من الذهب مالية أوراقاً 

فازدهرت ، وذلك قبل استقالل الواليات املتحدة األمريكية عن بريطانيا العظمى، الذهب
ولكن هذا االستقرار ، احلياة يف تلك الواليات ونشطت فيها التجارة والزراعة والصناعة احلرفية

الذهب والنفط والدوالر (كتابنا   قال بنيامني فرانكلني يفكما   واالزدهار مل يدم طويالً 
   ٢٠١١طبعة  ..)والصهاينة وعالقتهم بايار العمالت وجتويع الشعوب 

  .تأليف الباحث االقتصادي حممد شريف مظلوم
من تداول الذهب وجعلوا من  لقد استفاد الصهاينة من فكرة تداول األوراق املالية بدالً 

دعنا نتوىل إصدار النقد يف أمة من األمم واإلشراف عليه وال (هلم وهو  هذه الفكرة شعاراً 
  .)الذي سيسن القوانني هلذه األمةيهمنا بعد ذلك من 

 ������ ������ ������ �لة األمريكية من أيدي كيف انتزع الصهاينة حق إصدار وطباعة العم ::::((((�����

  ؟األمريكيني

يات بواسطة لقد انتزع الصهاينة حق إصدار األوراق املالية من يد حكام الوال  ::::�' ���' ���' ���' ��

وكان .. الضغط على احلكومة الربيطانية اليت كانت ترزخ حتت نري العائالت اليهودية الثرية 
من % ١٠نسبة  ونيودع اليهود كان  حيث( األمريكية هو الذهب اليهودي  رصيد العملة

ن العملة يف البنوك األمريكية املركزية واليت تعود م كرصيد مقابل هذه اإلصدارات) الذهب 
وحاول الرئيس جون كيندي أن  .ملكيتها حصرا لليهود األشكيناز وليس للحكومة األمريكية

   . تكون هذه البنوك املركزية ملكا للحكومة فاغتاله اليهود

 ������ ������ ������ �القيمة الذهبية للعملة األمريكية والربيطانية؟  وهل كان  من كان حيدد يومياً   ::::****�����

صاص يؤجج الفوضى ليمّكن الصهاينة من امت التحديد اليومي حيقق االستقرار أم هذا
  ؟السيولة من أيدي املتعاملني
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يف  كان اليهود وحدهم هم من حيددون قيمة هذه العمالت من الذهب يومياً  ::::�' ���' ���' ���' ��

لقمار  ليصبح هذا التأرجح يف قيمتها الذهبية وقوداً ) كما جيري اليوم (صعودأ وهبوط 
ليتمّكن الصهاينة من  .ثبوت القيمة الذهبية للعمالتها البورصات املالية اليت ليس من صاحل

ألن الصهاينة هم من  .امتصاص السيولة النقدية من كل بلد أقاموا فيها بورصة مالية
يع بورصات العامل وهم العلق اليت متتص بواسطة هذه يتحكمون ويديرون يف اخلفاء مج

وا ذه البورصات حياة ليحطم.. الذهب وعمالت العامل وخريات الشعوب .. البورصات 
من خالل تدمري القيمة الذهبية والشرائية ألجور  وينشروا البطالة بينهم الشباب والفقراء

  . الفقراء وأرباح الباعة والتجار الشرفاء
وهم العلق اليت تغرق املتعاملني مع البنوك بالقروض لينهبوا منهم ما ميتلكونه من عقارات 

ابتة للحكام واحلكومات عندما حيل الكساد ويعجز وأراض وشركات ومصانع وأصول ث
  . املقرتضون عن سداد القروض

�������������������   ؟عقب أي أزمة اقتصادية صدر الدوالر الذهيب بقيمة ثابتة من الذهب ::::�����١٠١٠١٠١٠

نتيجة للتأرجح املفتعل يف القيمة الذهبية للعمالت العاملية امتص الصهاينة  ::::�' ���' ���' ���' ��

فنشأت أزمة الكساد العاملي عام ، مالت من أيدي السكاننتيجتها السيولة النقدية هلذه الع
واستمرت ألعوام تتخبط فيها احلكومات الغربية يف سياساا املالية للخروج من هذه  ١٩٢٩
إىل أن استفرد الصهاينة باحلكومة األمريكية دون احلكومات الغربية األخرى إلبرام ، األزمة

، ر األمريكي بقيمة ثابتة من الذهب اليهوديتربط الدوال ١٩٤٣معاهدة بريتون وودز عام 
وبقيت العمالت األخرى على حاهلا من التأرجح يف قيمتها الذهبية تعصف ا البورصات 

ليفضله املتعاملني يف ، من الذهب املالية لتضعف أمام الدوالر الذي حيميه قيمته الثابتة
   .تعامالم

ونصة الذهبية أي حبوايل غرام واحد لكل دوالر لأل ٣٥ ـب وصدر الدوالر الذهيب حمدداً 
دوالر وبشعارات يهودية فتلقفه األغنياء واحلكومات العاملية اليت اختزنته يف بنوكها املركزية إىل 

فأصبح الدوالر الذهيب والذهب مها الرصيد الذهيب ، جانب رصيد عمالا من الذهب
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 ١٩٤٤ى مجيع الدول منذ عام فخيم االستقرار واالزدهار االقتصادي عل، لعمالت الدول
  . مث انقلب امليزان ١٩٧١ولغاية 

 ������ ������ ������ �وهل أوجدوا للدوالر  ؟مىت قرر الصهاينة سحب دعمهم الذهيب للدوالر  ::::�����١١١١١١١١

  ؟اجلديد أرصدة بديلة عن الذهب

كان بداية النكبات يف العامل ألن فيه بدأ احنسار االستقرار   ١٩٧١عام  ::::�' ���' ���' ���' ��

األخالقي للدول واألفراد عندما قرر الصهاينة سحب رصيد االقتصادي واالجتماعي و 
بعد ) الدويلبعد أن أصبح الدوالر الذهيب هو عملة التداول ( الذهب من الدوالر األمريكي

النفط العريب اخلليجي : أن أوجد الصهاينة أرصدة للدوالر اجلديد بديلة عن الذهب مها
أمراء النفط العرب باألفالم اإلباحية  وعقود الغدر التجارية أي بعد أن هدد الصهاينة

واجلنسية اليت صورت األمراء مع العاهرات ليفرضوا عليهم بيع النفط العريب اخلليجي بالدوالر 
رصيده الذهيب وتوريط الدول الصناعية الغنية بعقود جتارية  األمريكي اجلديد الذي فقد كلياً 

مهما  ا وحتديد قيمتها بالدوالر حصراً ضخمة ولسنوات عديدة وتوريد هذه العقود إىل أمريك
  . تدنت القيمة الشرائية للدوالر

ليصدر الدوالر اجلديد يطبعه  ١٥/٨/١٩٧١لقد انتهى التداول بالدوالر الذهيب يف    
  !!الصهاينة يف مطابعهم ويصدرونه للعامل بال رقيب وال حسيب وال رصيد ذهيب 

 ������ ������ ������ �مليون دوالر ورقي بال  ١٠واألحبار لطباعة للورق  كم يتكلف الصهاينة مثناً  ::::"١"١"١"�����١

  ؟رصيد وكيف يهددون ا سورية

أي ، سنت فقط ١٠)دوالر  ١٠٠ورقة فئة ( يتكلف الصهاينة على طباعة  ::::�' ���' ���' ���' ��

فإذا سجلوا يف . دوالر ورقي ١٠٠٠ليستلموا منها مقابله  واحداً  يدفعون إىل مطابعهم دوالراً 
، مليار دوالر ورقي ١٠استلموا من هذه املطابع  مليون دوالر رقمي ١٠حساب مطابعهم 

مليار لرية سورية أي غالبية السيولة  ٥٠٠ليطرحوها اآلن يف سورية آملني أن ميتصوا ا 
مليون دوالر هو اليوم أقل من  ١٠ ـبأن القيمة الذهبية ل املتداولة من النقد السوري علماً 

الصهاينة السيولة املتداولة من  كيلو غرام ذهب ينهب  ٢٠٠كغ ذهب أي بأقل من   ٢٠٠
  .بنوك احلكومية واخلاصة يف سوريالواالنقد السوري من أيدي السوريني 
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 فأي خرافة وغفلة وجهل تعيشه شعوب وحكومات العامل اليت طرحت الذهب جانباً  
  !!  من قيمته الذهبية عملتها املفضلة % ٩٨,٥ من ألكثر واستخدمت الدوالر الفاقد

 ������ ������ ������ �ذا كان طلبك األول يف كتبك ورسائلك وبيانك االنتخايب بشأن التعامل ما ::::#١#١#١#�����١

  ؟بالدوالر

ببياين االنتخايب لس  مروراً  ١٩٨٩كان طليب ونضايل املستميت منذ عام  ::::�' ���' ���' ���' ��

بالدوالر الستصدار فتوى شرعية بتحرمي التعامل  ٢٠٠٣/٢٠٠٧الشعب السوري بدورتيه 
إن شاء اهللا تعاىل ألنه كان الدواء  النضال لن يذهب سدىً  وإن هذا، ألمريكي بني املواطننيا

 التداول بالدوالر لتتخلص من لعنة الناجع والشايف والعاجل لشعوبنا العربية واإلسالمية
وتنقذ عمالا ، لتستبدله بالذهب قبل أن يعلن الصهاينة انتهاء التداول بالدوالر األمريكي

  .الوطنية من االيار

 ������ ������ ������ �   ؟تتوقع أن تقوم ثورات لشباب العامل ضد الصهاينة هل ::::$١$١$١$�����١

وستكون بدايته ثورة . إن القصاص اإلهلي العادل بالقضاء على اليهود قادم ::::�' ���' ���' ���' ��

شباب العامل ضدهم عندما سيعلم شباب العامل من شبابنا يف سورية أن اليهود هم الذين 
وستكون هذه الثورة مقدمة ، ظلمللبطالة والفقر واملستقبل املأكلوا لقمة عيشهم وتركوهم 

  .لهيا عبد اهللا يا مؤمن ورائي يهودي تعال فاقت: عندما سيقول احلجر والشجر: للوعد اإلهلي

 ������ ������ ������ �ماذا يفعل الصهاينة اليوم إلعالن االنتهاء من تداول الدوالر وخروج الشيكل  ::::%١%١%١%�����١

  ؟الذهيب

تعلة مع أنظمتهم احلاكمة اليت يلهي الصهاينة وأعوام شباب العامل بثورات مف ::::�' ���' ���' ���' ��

ويتحركون على ضوء ذلك يف سورية . ١٩٧١أفسدها الصهاينة باحلرب االقتصادية منذ عام 
دف القضاء على التحالف املقدس بني سورية وإيران وحزب اهللا ومحاس بعد أن جنحوا يف 

ثارة الفنت عن هذا التحالف وذلك بالضغط على سورية مبحاولة إ حماوالم بإقصاء تركيا
وإن التصادم بني الشعب واجليش يف سورية أصبح من أولويات املخطط . الطائفية فيها

الصهيوين من أجل إعالن االنتهاء عن التداول بالدوالر األمريكي ليخرجوا الشيكل اليهودي 
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بالصواريخ والطائرات األمريكية وحلف للوجود إذا هم انتصروا ودمروا دمشق كما حيلمون 
كما ذكر الصهاينة يف الربوتوكول السابع حلكماء صهيون الذي ورد يف كتابنا املنوه عنه   الناتو

  .١٨٩يف صفحة 
القيمة  وإن التوقف عن تداول الدوالر األمريكي وخروج الشيكل اليهودي الذهيب ذو   

أما ، الثابتة من الذهب سيزلزل الكرة األرضية ومن عليها من حكومات ومؤسسات وأغنياء
  . راء فسيزحفون إىل مناطق الكأل واملاء ليأكلوا األخضر واليابسالفق

 ������ ������ ������ �ما مصري أرصدة احلكام واألفراد من الدوالرات الرقمية والورقية عند االنتهاء  ::::&١&١&١&�����١

وهل سيبيع هؤالء ما لديهم من األصول الثابتة لليهود بالشيكل بعد أن  ؟من تداول الدوالر
  ؟خسروا أرصدم الدوالراتية

ستشطب األرصدة الدوالراتية الرقمية يف البنوك العاملية والبورصات املالية العائدة  ::::' ��' ��' ��' ������

وستذوب القيمة الذهبية للمدخرات . للحكام واحلكومات والشركات واملؤسسات واألفراد
ر من وخاصة يف الصني اليت متتلك أكث(الدوالراتية الورقية الراكدة يف البنوك املركزية العاملية 

وستبدل بالشيكل اليهودي الذهيب مقابل اخلضوع التام ) ترليون من هذه الدوالرات ١٠
وسيفرض هذا الشيكل على شعوب العامل عن طريق . حلكومة االمرباطورية الصهيونية العاملية

هذا وسيكون ، فرض بيع النفط العريب اخلليجي بالشيكل اليهودي بدل الدوالر األمريكي
)  ١٩٧١املنهارة اليت فقدت رصيدها الذهيب بعد عام ( الت الوطنية عن العم بديالً الشيكل 

فالدوالر األمريكي الذي فقد حىت ! ؟ومل ال، يدة القوية يف العاملليصبح الشيكل العملة الوح
، من قيمته الذهبية كان العملة املفضلة لدى حكومات وأغنياء العامل%  ٩٨اآلن أكثر من 

  . جيعلوا الشيكل الذهيب اليهودي هو عملتهم املفضلة البديلةفاألجدر هلؤالء املغفلني أن 
أسأل اهللا تعاىل أن يتحقق الوعد اإلهلي بالقضاء على اليهود قبل أن يتحقق هذا 

  ..السيناريو
يف أيدينا ترتكز أعظم قوة يف األيام : لقد قال الصهاينة يف الربوتوكول الثاين والعشرين

نعجز بعد ذلك عن إثبات أن كل الذهب الذي كنا  فهل ميكن أن، احلاضرة وهي الذهب
نكدسه خالل قرون أنه لن يساعدنا يف غرضنا يف أن يصبح العامل حتت حكمنا ويعتصم 

  ... صهيون ) شياطني ( كما ورد يف بروتوكوالت حكماء  صارماً  بقوانيننا اعتصاماً 
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,-. ����,-. ����,-. ����,-. �عيشوا يف ظل هل يرضى شباب وفقراء العامل من مسلمني ومسيحيني أن ي ::::���

االمرباطورية الصهيونية العاملية تدوس قرآم وإجنيلهم وتستعبدهم وتكتم أنفاسهم أشد مما 
  ؟استعبدم أنظمتهم الفاسدة خالل عشرات السنني

فكيف ، إن حياة العبودية والرق انتهت مع ثورات الشباب ضد ظلم األشقاء ::::! ��! ��! ��! ��

عبيدا هلؤالء الصهاينة الذين قال اهللا تعاىل فيهم  هلؤالء الشباب والفقراء أن يرضوا بأن يكونوا

لََتِجَدن َأَشد الناِس َعَداَوًة للِذيَن آَمُنوْا اْليَـُهوَد َوالِذيَن َأْشرَُكوْا َولََتِجَدن {يف كتابه الكرمي 

ُهْم ِقسيِسَني َوُرْهَبانًا َوأَنـُهْم الَ أَقـَْربـَُهْم مَودًة للِذيَن آَمُنوْا الِذيَن قَاُلَوْا ِإنا َنَصاَرى  َذِلَك بَِأن ِمنـْ

  صدق اهللا العظيم }َيْسَتْكِربُونَ 

كال لن يرضى شباب وفقراء العامل بأن يكونوا عبيدا للصهاينة ولو فرشوا هلم األرض 
  .ذهباً 

                                                     
  
  
  
  
  


