الشيخ عبد الرمحن حبنكة رمحو اهلل

من خفايا الثورة الفرنسية

من خفايا الثورة الفرنسية
للشيخ عبد الرمحن حبنكة ادليداين رمحو اهلل

دبر اليهود مكايدىم الستغالل الثورة النفسية اليت وصلت إليها الشعوب األوروبية ،ال سيما
الشعب الفرنسي ذو ادلزاج الثوري االنفعايل احلاد ،فأع ّدوا اخلطط الالزمة إلقامة الثورة الفرنسية،
الرامية إىل تغيَت األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية.
وفعالً قامت ىذه الثورة الكربى عام (1789م) .واستطاع اليهود أن جينوا الثمرات
يزوروا كثَتاً من احلقائق من
ألنفسهم ،واستطاعوا أن يظلّوا يف اخلفاء بعيداً عن األضواء ،وأن ّ
جرت وراءىا
احلقائق التارخيية لسًت مكايدىم وغاياهتم .واستطاعوا أن يصوروا ىذه الثورة وما ّ
بالصورة اجلميلة احملببة ،وأن جيعلوىا إحدى األعمال التارخيية اجمليدة ،وذلك عن طريق الدعايات
واإلشاعات ادلزخرفة ادلقرونة بالشعارات الرباقة اليت اخندعت هبا اجلماىَت ،وأخذت ترددىا بغفلة
وجهل ومحاقة ،وىي ال تدري اذلدف الذي ترمي إليو.
ووضع اليهود شعاراً مثلثاً ذلذه الثورة ىو( :احلرية – ادلساواة  -اإلخاء).
أما أصل سلططات ىذه الثورة فقد وضعها مجاعة النورانيُت من احلاخامُت اليهود ،واستخدموا
للبدء بالدعوة إليها بُت سادة ادلال اليهود العادليُت ،الثري ادلرايب الكبَت (روتشيلد األول) مث ابنو
(ناتان روتشيلد).
فدعا (روتشيلد األول) اثٍت عشر رجالً يهودياً من أرباب ادلال العادليُت إىل (فرانكفورت)

وتدارسوا يف إعداد اخلطب الالزمة إلقامة الثورة الفرنسية ،واتفقوا على وضع إمكاناهتم ادلالية
لتنفيذىا.
مث عرض (روتشيلد) عليهم الوثائق ادلكتوبة اليت عهد إليو هبا مجاعة النورانيُت من احلاخامُت
اليهود وقرأىا عليهم ،وتتضمن ىذه الوثائق تنظيم خطة للعمل مرسومة بدقة بالغة وعناية فائقة.
وقد جاء يف ىذه الوثائق ادلكتوبة ما يلي:
 –1إن احلقائق التارخيية الواقعية تثبت أن معظم الناس دييلون إىل الشر أكثر من ميلهم إىل
اخلَت.
1

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الشيخ عبد الرمحن حبنكة رمحو اهلل

من خفايا الثورة الفرنسية

والنتيجة ادلنطقية لذلك ،ىي أن ادلؤامرة تستطيع الوصول إىل النتائج اليت نرغبها ،إذا كان
نظام احلكم مبنياً على اإلرىاب والعنف وادلغامرات واغتصاب السلطة.
أما حكم الشورى والشرعية فإنو دينعها من الوصول إىل مآرهبا .وقال (روتشيلد)" :إن
القوانُت الطبيعية تقضي بأن احلق ىو القوة".
 -2إن احلرية السياسية ليست سوى فكرة ،فهي ليست أمراً واقعياً ،أي :إهنا ال ديكن أن
تصبح أمراً واقعياً.
فكل ما يقتضيو الوصول إىل السلطان السياسي ىو التبشَت بالتحرر السياسي بُت اجلماىَت،
وعندما تعم ىذه الفكرة تقبل اجلماىَت بالتنازل عن امتيازاهتا وحقوقها اليت دتنحها إياىا األنظمة
الشرعية دفاعاً عن ىذه الفكرة ،ويستطيع ادلتآمرون آنئذ ،االستيالء على مجيع ىذه االمتيازات
واحلقوق.
 -3إن سلطة الذىب دتكنت دائماً من التغلب على سلطة احلكام األحرار.
وكان الدين ىو ادلسيطر على اجملتمع ذات يوم ،مث استعيض عنو فيما بعد يف العديد من
البلدان بفكرة احلرية ،ولكن الناس مل يعرفوا كيف يتصرفون هبذه احلرية باعتدال.
وىذه حقيقة واقعة ،جتعل من ادلنطق ان نعمد إىل استخدام واستغالل فكرة احلرية ،حىت نثَت
النزاع داخل اجملتمع الواحد .وقال (روتشيلد) :ال يهم مطلقاً لنجاح سلططنا أن يتم تدمَت
احلكومة القائمة عن طريق القوى الداخلية أو اخلارجية ،ألن ادلنتصر كائناً من كان سوف حيتاج
إىل (الرأمسال) وىو بكاملو يف أيدينا حنن.
 -4إن السعي لنجاح ىذه ادلؤامرة يربر استعمال أية وسيلة مهما كان شأهنا ،ألن احلاكم
الذي حيكم مبوجب القواعد اخللقية ليس بالسياسي ادلاىر يف ادلناورات ،ألنو يلتزم باحلق
والشرائع ،وال يقبل بالكذب على اجلماىَت ،وال يعاقب خصومو إال إذا ثبت عليهم اجلرم.
وقال (روتشيلد) :إن الفضائل االجتماعية الكربى كالصدق واالستقامة ،ليست إال عيوباً
كربى يف السياسة.
 -5إن حقنا يف قوتنا ،وليست كلمة حق سوى تعبَت خيايل ال معٌت لو .لقد وجدنا معٌت
جديداً للحق ،ىو اذلجوم متذرعُت حبق القوي ودتزيق مجيع مفاىيم العدالة إرباً إرباً.
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ونستطيع بعد ذلك أن نضع مجيع ادلؤسسات واألنظمة االجتماعية كما نشاء ،ونصبح
بالتايل السادة ادلسيطرين على صفوف اجلماىَت ،اليت ستعطينا ىي بنفسها احلق يف السلطان ،يف
اليوم ذاتو الذي سننادي فيو يف فرنسا بالتحرر ادلزعوم.
 -6جيب أن تظل سلطتنا النامجة عن سيطرتنا على ادلال خفية عن اعُت اجلميع ،حىت يأيت
اليوم الذي تصل فيو ىذه السلطة إىل درجة من القوة يستحيل معها على أية قوة أخرى أن
حتطمها...
 -7جيب تبٍت (نفسية التجمعات اجلماىَتية) للتمكن من السيطرة على زمام اجلماىَت،
والسبب يف ذلك ىو ان اجلماىَت عمياء وعددية التفكَت ،وسريعة االنفعال ،وأهنا دوماً حتت رمحة
أي حتريض من أي طرف جاء ....
وال يستطيع إنسان التحكم يف اجلماىَت وتسيَتىا حسب مشيئتو سوى حاكم طاغية،
والطغيان ادلطلق ىو السبيل الوحيد لبناء احلضارة اليت نريدىا.
ويف اللحظة اليت تسيطر فيها اجلماىَت على حريتها تنقلب ىذه احلرية حاالً إىل فوضى.
 -8جيب االعتماد على الكحول وادلشروبات الروحية ،وادلخدرات ،والفساد اخللقي

واجلنسي ،والرشوة ،وإفساد الضمائر .وذلك كأمثلة على الرذيلة جبميع أنواعها ،اليت يًتتب على
منظمات العمالء أن تتبناىا ،وختطط الستعماذلا بصورة نظامية مدروسة ،وموجهة لتدمَت البنيان
اخللقي للشبيبة ،يف األمة اليت تتسلل إليها ادلنظمة.
ويًتتب على اذليئات اخلاصة يف ادلنظمة أن تدرب أفرادىا رجاالً ونساءً ليصبحوا أساتذةً،
وخدماً ،ومربيات ،ومستخدمُت ،ومستخدمات وحنو ذلك ،وأن تنتقي نساءً لكي يعملن يف
أمكنة اللهو والفجور والدعارة من (اجلوييم.)1
أضيف إىل ىذه الفئة من النساء بعض سيدات اجملتمع اللوايت سوف يتطوعن من تلقاء
أنفسهن ،دلنافسة األخَتات يف ميادين الفساد وادلتعة ادلًتفة ،على انو ال ينبغي أن نقف عند أي
1اجلوييم  :مصطلح يعربون من خاللو عن ما سوى اليهود
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حد يف ميادين الرشوة والفساد والفضائح واخليانة ،وجيب ان نستغل كل شيء يف سبيل اذلدف
النهائي.
 -9إن للمؤدترين بصورة طبيعية احلق يف اغتصاب أموال أي شخص كان ،إذا كان ذلك
يؤمن ذلم ادلزيد من السيطرة ،أو إخضاع أو إذالل الشخص ادلقصود.
 -11سوف نسلك يف دولتنا اليت سنشيدىا طريق الغزو التسلسلي ،وبذلك نتجنب فظائع
احلرب ادلكشوفة ونتائجها ،مستعيضُت عنها بطرائق أقل فداحة ،وأضمن نتائجاً ،وذلك كأحكام
اإلعدام باجلملة ،الضرورية دلمارسة حكم اإلرىاب ،الكفيل بتأمُت خضوع اجلماىَت ادلطلق لنا.
 -11ال يوجد مكان يف العامل دلا يسمى بـ (احلرية) و (ادلساواة) و (اإلخاء).
ليست ىذه سوى شعارات كنا أول من تظاىر بتبنيها ،ووضعناىا يف أفواه اجلماىَت لًتددىا
كالببغاوات.
 -12مث أوضح (روتشيلد) للمؤدترين خطط إثارة احلروب ،فأبان ذلم وجوب كوهنا منهجية
مدروسة زلددة ،ووجوب توجيهها بصورة تغرق معها األمم ادلتحاربة يف الديون اليت ترتبط بصورة
خفية بأصحاب ادلؤامرة ،مث يكون توجيو مؤدترات الصلح بعدىا بالصورة ادلرسومة سلفاً.

 -13مث أوضح (روتشيلد) للمؤدترين وجوب اذليمنة على االنتخابات والتسميات للمناصب
العامة.
أما الطريقة للوصول إىل ذلك فتقوم على استخدام سلطان شبكات العمالء ،والدعايات
الواسعة ،باسم شعارات حتررية مزعومة ،للتحريض على الفوضى والعصيان ،وتأليب اجلماىَت
حبمالت منظمة تقوم بتمويلها رلموعة األموال العادلية التابعة للمؤامرة.
مث شرح الدور الذي سوف يقوم بو من يتم إيصاذلم إىل ادلناصب العامة ،وإىل الزعامات

فقال للمؤدترين:
سوف يكون ىؤالء يف خدمتنا ويطيعون تعليماتنا ،أي :إهنم سيكونون مستعدين على الدوام
ليلعبوا دور األحجار يف لعبة الشطرنج ،سيكونون باالختصار دمى حيركها من وراء الستار
خرباؤنا ادلدربون القديرون.
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أما ىؤالء اخلرباء أو ادلستشارون فسوف يتم انتقاؤىم منذ الطفولة ،ويستمر اإلشراف عليهم
وتعليمهم وتدريبهم ،حىت يصلوا إىل مرحلة العبقرية اليت تؤىلهم للسيطرة اخلفية على مقاليد
العامل...
 -15إن أزمات البطالة العامة الناجتة عن توقف األعمال ،وأزمات اجملاعة اليت سوف
نفتعلها ،ونفرضو على اجلماىَت بفضل ما دنتلكو من سلطان يكفل لنا افتعال انعدام ادلواد
الغذائية من البالد ،ستؤدي إىل والدة حق جديد ىو حق رأس ادلال يف السيطرة.
وتابع (روتشيلد) مبيناً للمؤدترين كيف ستقوم ادلنظمة بتسيَت اجلماىَت والسيطرة عليها ،وكيف
يصبح من ادلمكن بالتايل اكتساح كل من جيرؤ على الوقوف يف وجو ادلنظمة ،عن طريق توجيو
اجلماىَت لالنقضاض عليو.
 -16مث حبث موضوع التسلل إىل قلب ادلاسونية األوروبية ،فذكر أن اذلدف من ذلك
اإلفادة من تغلغل ادلاسونية وسريتها.
وأشار إىل أن األعضاء الذين سوف تضمهم ىذه احملافل ادلاسونية سيعهد إليهم بعد
التدريب والتعليم مبهمة نشر العقائد اإلحلادية وادلادية بُت صفوف (اجلوييم).
 -18سوف نثَت محاسة اجلماىَت وانفعاذلا إىل درجة قصوى ،عن طريق استعمال تعابَت
خالبة ،مثل (احلرية) و (التحرر) إىل آخره...
ٍ
وحينئذ ديكن توجيو اجلماىَت (اجلوييم) إىل حتطيم واكتساح كل شيء ،حىت القوانُت الطبيعية
واإلذلية واخللقية.
وعندما نبلغ السيطرة النهائية أخَتاً ،سيكون من السهل علينا أن دنحو اسم اهلل ،والقوانُت
اإلذلية من الطبيعة.
 -19جيب ان تصل دبلوماسيتنا اخلفية إىل درجة من النفوذ والتغلغل ،حبيث ال يصبح من
ادلمكن ألية أمة أن تعقد أي اتفاق ،أو جتري أية مفاوضات ،دون أن يكون لدبلوماسيتنا يد يف
األمر....
وذلك لكي تتمكن ادلنظمة من إحالل خربائها يف ادلراكز احلساسة ،االقتصادية والسياسية
وادلالية  ...متنكرين على شكل مستشارين مثالً ،يظهرون على ادلسرحُت الداخلي والدويل،
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حبيث يقومون بتنفيذ ادلهمات اليت تعهد ذلم هبا السلطة اخلفية ادلسيطرة من وراء الستار ،دون أن
ختشى التعرض ألنظار ادلأل.
 -21سيكون من الضروري إنشاء احتكارات عادلية ضخمة ،تدعمها ثرواتنا ادلتحدة
مبجموعها ،حىت تصل ىذه االحتكارات إىل درجة من السلطان واذليمنة ال ديكن معها ألي ثروة
وطنية ديتلكها (اجلوييم) يف البلدان اليت تسمح شرائعها بامتالكها ،إال أن تقع حتت وطأة ىذه
االحتكارات.
وعندما حيُت احلُت الذي نضرب فيو اقتصاد تلك األمة الضربة القاضية ،تتهاوى ىذه األمة
اقتصادياً وسياسياً ،وتتهاوى معها مجيع الثروات الوطنية.
وىكذا إىل بنود أخرى يف سلطط شيطاين جهنمي أقرىا ىذا ادلؤدتر من يهود.
وقام اليهود بتنفيذ سلططهم ادلرسوم بكل دقة ،وقامت الثورة الفرنسية الكربى سنة
(1789م).
وانطلق احملرضون واجملرمون واالنتهازيون يذحبون ويقتلون ويغتصبون علناً .وأخذ الذين جهزوا
للقيام بالثورة بتصفية كل الذين عرفوا بوالئهم للملك والبالد.
وزورت احلقائق التارخيية ،ومسيت ىذه الثورة
وجرت األمور وتتابعت لصاحل اليهودية العادليةُ ،
اليهودية يف حقيقتها بالثورة الفرنسية الكربى.
ادلصدر :كتاب كواشف زيوف للشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة رمحو اهلل ص 61وما بعدىا بتصرف
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