
صرح الملحق العسكري السوفياتي في باريس لمراسل  م)1964) يونيو (22ففي (
جريدة معاريف اإلسرائيلية ما يلي: (نحن نشارك العرب في كفاحهم اإلستعمار 

والرجعية العربية ، وما نقدمه للجمهورية العربية المتحدة من سالح إنما هو 
لسياسة ألغراض دفاعية، وال يمكن أن نسمح باستعماله ضد إسرائيل، فال تقلقوا من ا

السوفياتية في المنطقة العربية، فهذه السياسة متممة، بل ضرورية لسالمة إسرائيل، 
وثقوا أن االتحاد السوفياتي مع إسرائيل، وسيؤيدها اليوم وغدا، كما أيدها ورعاها 
باألمس، وكونوا على ثقة من أننا نرعى اإلشتراكية العربية، ألن في ذلك تعزيزا 

  ) . 36هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفيات ( لمصلحة إسرائيل، مثلما

ويقول ريمون أرون أستاذ العلوم في المدنية المعاصرة في كوليج دو فرانس: ( وعلى 
هذا فإن الحركة الشيوعية تعمل على بعث الخرافات واألساطير اليهودية القديمة التي 

تقتصر على تراكم عليها غبار السنين، مما يدل داللة واضحة على أن الحركة ال 
الضياع في متاهات الخرافات، وإنما تسعى إلنزال الخرافة في مداميك الواقع لتكون 

الستار الذي تخفي وراءه كل ركام األحقاد واألمراض النفسية والشهوات الدنيئة 
للسيطرة على الحكم، إنها تريد من البروليتاريا أن تقوم بدور المسيح المخلص 

  ) . 37المنتظر).(

   ث الرابع : الثورات الشيوعية في العالم كلها يهودية :المبح -د

ذكرنا عن سيطرة اليهود على الثورة البلشفية منذ البداية وعلى اإلتحاد السوفياتي 
  حتى يومنا هذا، أما بالنسبة للثورات في المناطق األخرى فقد قام بها اليهود كذلك : 

ودي اسمه (بيالكون) وهو م) يه1919ففي المجر (هنغاريا): قام بها سنة ( -1
محرف عن هارون كوهين، ثم كافحت المجر حتى تحررت من بيالكون الذي أهلك 

الحرث والنسل، فقد كان يجمع الفتيات الجميالت في الشوارع العامة عاريات 
ويبيحهن لجنوده، وبعد أن يفجروا بهن يقتلهن ويرميهن في نهر الدانوب، وفي سنة 

ثانية في يد الشيوعيين حيث استولى عليها (راكوزي) م) وقعت المجر مرة 1945(
وبقيت المجر تحكم في  - وراكوزي يهودي - ) الذي أرسله صديقه ستالين 38(

  الخمسينات من قبل يهود ثالثة هم: راكوزي، فاس، جيرو. 

  في يوغسالفيا : قام بها (تيتو) تلميذ اليهودي المعروف (موسى بيجادا).  -2

ت بها اليهودية الرعناء (آنابوكر) وأبوها الجزار وأخوها اآلن في رومانيا : قام -3
  يعيشان في إسرائيل . 

  في بولونيا : أقطاب الرحى فيها اليهود الثالثة: مينك، مافيسكي، بورمان.  -4

  في تشيكوسلوفاكيا : قام بها اليهودي (رودلف سلنسكي). -5

   


