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اليهودي بشقيها الصهيونية تريده كما يكون لن العالم أن نؤكد أن يجب

ًا العالم وإن والمسيحي، كتبه ما اذكر أن الشأرار. ويكفي ينبذ دائم

(الفوضى) كتابه في بريجنسكي زيغنو المريكي القومي المن مستشار

إرهابي بأنه يتهمه أن لحد يمكن ل كما المريكي، اليمين أركان أحد وهو

عوامل هناك أن يؤكد المريكية، المتحدة الوليات لتدمير يخطط إسلمي

على الهيمنة في حلمها تحقيق من المريكية المتحدة الوليات تمنع كثيرة

وهي العالم قرار

الحايك إبراهيم حسـني الباحث بقلم

بها تعامل التي الطريقة وقائع تصدمه المريكي للتاريخ المراقب الرهاب:إن على قام بلد أمريكا

إلى اليهود نظرة بين فرق ل أن المرء يكتشف ما سرعان إذ العالم، شعوب مع المريكيون

بعد تشكلت المريكية المتحدة الوليات أن هو إليهم. والسبب النجلوسكسون ونظرة المميين

يشمل الذي البيض البريطاني العرق عليها الغالب كان انكلوسكسونية عناصر من اكتشافها

السترقاق حملت الحمر الهنود ضد والبادة الرهاب حملت ورافقت الغربيين، واليهود النجليز

إلى تشير التاريخية الوثائق وجميع واليهود، البروتستانت من تجارها أهم كان والتي أفريقيا، من

الهلية الحرب أحداث جرت حتى تتشكل الوليات اتهام. وراحت أو تعصب أو مواربة دون ذلك

المريكية. ومع المتحدة الوليات يسمى ما تشكل عن وانجلت والشمال، الجنوب بين المريكية

ثماني من أقل المريكتين القارتين عموم في الحمر الهنود عدد كان عشر السابع القرن مطلع

الصلية الشعوب ضد المريكي الرهاب حجم لنرى مليونا، خمسين من أكثر كان أن بعد مليين،

المريكان المستعمرون به قام الذي إنساني الل الرهاب حجم الرض. لنثبت تلك سكنت التي

( البرلمان) التشريعية الجمعية  أصدرت1730 عام في أنه نذكر أن يكفينا و الرض، لتلك

من تبقى لمن البادة عملية تبيح الطهار) تشريعا (البروتستانت أنفسهم يسمون لمن المريكي

من مسلوخة فروة كل مقابل  جنيها40 مقدارها مكافأة بتقديم قرارا فأصدرت الحمر، الهنود

ارتفعت عاما عشر خمسة وبعد منهم، واحد كل أسر مقابل  جنيها40أحمر،و هندي رأس

هي (هذه طفل رأس فروة أو إمرأه رأس فروة مقابل  جنيه50و  جنيه100 إلى المكافأة

المريكي القائد  أمر1763 عام المفكرين).وفي بعض بها يتشدق التي المريكية الحضارة

إلى الجدري علجا مصحات في تستخدم كانت بطانيات برمي أهرست الصل) جفري (البريطاني

من المليين موت عنه نتج الذي الوباء انتشار إلى أدى مما بينهم المرض نشر بهدف الحمر الهنود

بكل جرثومية حرب المريكية. إنها القارة في الصليين للسكان أفناء شبه ذلك عن ونتج الهنود،

فيه ما أخطر وكان الجرثومية الحرب أسلحة من الجدري مرض ونشر معنى، من الكلمة في ما

يكن لم المرض هذا أن ذلك يعني المريكتين، القارتين في وجود أي المرض لهذا يكن لم أنه

الوباء هذا ضد مناعة أية لديهم ليس الصليين السكان أن أيضا هذا ويعني هناك، مستوطنا

حد إلى سيفتك بأنه يعلمون الجرثومية السلحة هذه استخدموا الذين الجرثومي. والمجرمون

لسلحة استخدام وأكبر أول هي الحادثة هذه فكانت استخدموه ذلك ورغم الحمر بالهنود البادة



ذلك بعد أطلقت التي النووية القنابل أن حتى الحمر، الهنود ضد الشامل بشكلها الشامل الدمار

الجدري جرثومة من فتكا اكثر تكن لم وناكازاكي هيروشيما على ونيف قرن عن يزيد بما

0المجزرة تلك في الهنود ضحايا عدد % من5 اليابانيين من قتل حيث الهنود، ضد المستخدمة

من أكثر أمريكا نذكر.أن أن إل يسعنا ل الشامل الدمار أسلحة استخدامات موضوع في حتى

الواسع بشكلها الجرثومية السلحة استخدمت العالم. فهي في الشامل الدمار أسلحة استخدم

في الكيميانية السلحة استخدم من أكثر  وأمريكا0أحمر هندي مليون سبعه من أكثر وقتل

في النووية السلحة استخدم من أول وأمريكا الفيتناميين من آلف مئات وقتل الفيتنامية الحرب

السلحة صنع من أول وأمريكا الهايدروبينية السلحة صنع من أول  وأمريكا0البشرية تاريخ

إلى الرهابيون الغزاة اضطر الحمر، الهنود من المريكية القارة فراغ شبه  وبعد0النيوترونية

فشلت أن  وبعد0سكانها أبادوا التي القارة بتعمير يكلفونها جديدة بشرية قرابين عن البحث

بالمغرب، المخازن وادي معارك في ملوكهم وقتل أحلمهم ودفنت أفريقيا، شمال على حملتهم

وهي التاريخ، في وتهجير إبادة جريمة أفظع ثاني وبدأت السوداء أفريقيا إلى اتجهوا ذلك كل بعد

خلل إجرام عمليات في الفريقية السواحل من وأسرهم اصطيادهم بعد السود الرقيق تجارة

أفريقي مليون خمسين طالت مآسي إلى بدورها أدت والتي عشر والتاسع عشر الثامن القرنين

الجديد، العالم إلى يصلوا أن قبل معظمهم هلك وقد الفريقية القارة أنحاء من شحنهم تم أسود

والتسلي القتل نشوة لمجرد منهم الكثيرين قتل تم حيث ، والقهر والجوع العذاب من لقوا مما

مؤتمر في أحبطت التي هي أمريكا أن بالمر والعجيب ذلك؟ من أفظع إرهاب هناك هل بهم،

مجرد لهم يقدم أن رفضت بل لهم، حدث عما بالتعويض الفارقة  مطالب2001 عام دوربان

) :" كل245c.n.772( سيموني ايالكوت فحسب التوراتية المفاهيم ذلك وراء الدافع اعتذار. ولعل

يعتقدون إليه" لذلك قربانا يقدم كمن الله، عند مقبول عمله يهودي غير شخص دم سفك من

يدعوهم الذي إلههم إلى قرابين يقدمون إنما والذبح والتشريد والبطش والقتل الرهاب بهذا انهم

دمرت واحدة معركة في الثانية العالمية الحرب ذلك.وفي عن يعتذرون فكيف ذلك، لفعل

100 وقتلت مربعا،  ميل61 واحدة جوية طلعة في الحارق والنابالم بالقذائف المريكية الطائرات

نتائجها وكانت اخرى، يابانية  مدينة46و طوكيو شمل مستعر جحيم عمليات في شخص ألف

مدينتي فوق النووية أسلحتها تستخدم أن وقبل النووية، السلحة استخدام نتائج من أفظع

مدني بين تفريق أدنى بل ، الرواح من اللف عشرات بسببها حصدت التي وناجازاكي، هيروشيما

وافقت قد كانت اليابان أن اثبت الباحثين من الكثير أن  مع0وطفل وامرأة رجل أو وعسكري،

ذلك ورغم الياباني، الشعب ضد النووية للسلحة أمريكا استخدام قبل الستسلم، شروط على

الجماعية.. البشرية البادات هذه ممارسة على الشعوب لدماء المتعطشون الرهابيون أصر

سقط طاحنة حروب في البلد وأغرقوا فيها الشعبية الحكومة لعزل المريكان تدخل كوريا وفي

شخص، مليون من أكثر قتل إلى المريكي التدخل أدى فيتنام في قتيل.و ألف100 فوق خللها

للضحايا الحقيقي العدد  إن8/10/1997 في نشرت مقالة في تايمز نيويورك مجلة وتؤكد

قتل ،1973-1952 عامي بين إنه إثبات تم التقارير بعض وفي قتيل،  مليون3,6 بلغ الفيتناميين

قتل غواتيمال وكمبودي, وفي وروسي وفيتنامي وكوري صينيي مليين عشرة زهاء المريكيون

أمريكا .وبتواطؤ1986 و1966 بين ما الفترة في مزارع  ألف150 من أكثر المريكي الجيش

ونيكاراغوا وإندونيسيا والردن ومصر وسوريا ولبنان فلسطين في عديدة مجازر في المليين قتل

الجيش مخازن تدخل لم أسلحة منها والتي الفتاكة، المريكية بالسلحة وهندوراس والسلفادور

المتحدة الوليات مع والمتعاملة المتآمرة النظمة بعض إلى وصدرت صنعت بل المريكي،

أشكال كافة يمارس الذي الصهيوني الكيان إلى وجه الكبر والنصيب0شعوبها ضد لستعمالها

الحرية مناصرة أمريكا أن نسمع ولم الفلسطيني، الشعب ضد والتشريد والتنكيل والقتل الرهاب

أمثال من الدولية المحاكم إلى الصهاينة الدمويين بالرهابيين طالبت قد العالم في والديمقراطية



ونتياهو، بيريز، وشيمون رابين، ،واسحق دايان وموشي ، وجولدامئير وأشكول، جوريون، بن

بمحاكمة تطالب لم أنها الرهابي! كما الكيان هذا في الكثيرين وغيرهم وموفاز وشارون، وباراك

كوبا و(باتيستا) في الفليبين و(ماركوس) في تشيلي (بينوشيه) في و نيكاراغوا (سوموزا) في

اسبانيا. و(فرانكو) في أندونيسيا (سوهارتو) في و هايتي و(دوفاليه) في فيتنام و(دييم) في

بما نكتفي أن ويمكن العراق، ضد الثانية الخليج حرب في البشعة المجازر المريكان وارتكب

والرهاب المجازر مدى لتوضيح النار، إطلق وقف إعلن بعد البريطانية التايمز صحيفة ذكرته

تزويد وجرى الكلمة، معنى بكل نووية الحرب فيها:" كانت جاء حيث العراق في ارتكب الذي

دمارا المتطورة السلحة أحدثت لقد تكتيكية، نووية بأسلحة المريكي والسطول البحرية جنود

)وهوBLU – 82( المسماة الحراري الضغط متفجرات أمريكا واستخدمت النووي، الدمار يشبه

في شيء لكل حارق نووي دمار ذات انفجارات أحداث على وقادر  رطل1500 زنته سلح

بأربعين المنضب اليورانيوم من العراق على ألقي ما مقدار الياردات. وكان مئات تبلغ مساحة

سئل عراقي. وقد  ألف28 بسببها قتل قنبلة  ألف80ـ60 بين ما الحارقة القنابل من والقي طنا،

فقال: العراقيين القتلى عدد عن المريكي الجيش لركان رئيسا كان والذي حينذاك باول كولن

هذه في قتلوا عراقي ألف مائتي أن باول كولن عند مهما يكن إطلقا" لم به مهتما "لست

استراتيجية على تقوم لنها النظيفة الحرب المريكان عليها أطلق التي الحرب الحرب. هذه

إل السلحة هذه من انظف اللكتروني! (ما التسلح أجهزة باستخدام الدقيق العسكري التصويب

شعوب من المليين بدماء ملطخة إرهابهم من وأياديهم الطهار أنفسهم على يطلقون من

بل العالم ضد الرهابية بحروبها تكتف لم المريكية المتحدة الوليات أن بالذكر العالم!والجديد

وقتلهمـ الناس بتعذيب ليتفننوا الرهابيين لتخرجا ومدارس معاهد في الرهاب تدرس التي هي

جريدة مونبيوت" في " جورجا البريطاني الكاتب ذكر العالم:فقد إلى الرهاب تصدر أمريكا

بينينج" "فورت مدينة في يوجد  " أنه30/10/2001 في الصادر عددها في البريطانية الجارديان

( المني للتعاون هميسفير " ويسترن عليه يطلق الرهابيين لتدريب خاص معهد جورجيا بولية

WHISK11 انفجارات قتلى يفوق المعهد هذا ضحايا أن مشيرا بوش، الرئيس حكومة ) وتموله

"مدرسة المعهد هذا على يطلق وكان أفريقيا، في المريكيتين السفارتين وتفجير سبتمبر

60 من أكثر بتدريب المعهد هذا  قام2000 عام  حتى1946 عام  ومنSOA(0المريكيين" (

بين ومن ، بلدهم في والرهاب التعذيب بأعمال متهمين الجنوبية أمريكا من وشرطي جندي ألف

جيرادي" في "جوان السقف بقتل استرادا" المتهم ليما " بيرون الكولونيل الخرجين هؤلء

"استرادا" برئاسة العسكرية المخابرات ارتكبتها التي المذابح حول تقريرا كتب جواتيمال" لنه

عام البرياء.وفي من اللف مئات ضحيتها راح والتي المعهد هذا خريجي من اثنين وبمساعدة

الهلية الحرب مذابح أكثر ارتكبوا الذين الجيش ضباط أسماء المتحدة المم  أعلنت1993

الكاتب )وأوضحSOA( مدرسة في تدربوا الضباط هؤلء ثلثي فكان سلفادور، في فظاعة

قتل بين ما وحشية جرائم ارتكبوا الذين الضباط أخطر بتدريب قام المعهد هذا أن البريطاني

وبيرو. ويكفي وهندوراس وكولومبيا تشيلي مثل اللتينية، أمريكا دول في جماعية ومذابح وخطف

الرهابيين تؤوي حكومة أي حذر قد كان بوش جورجا المريكي الرئيس أن إلى الشارة هنا

لهم مشاركة هو كهذا عمل أي " أن آنذاك قاله مما  سبتمبر،11 انفجارات أعقاب في وتساعدهم

ببعض نذكرهم عندما المريكيين على نتجنى هل وردت، التي الحقائق هذه كل الرهاب!" بعد في

في قتلهم وعن إرهابهم، وعن جرائمهم وعن ثقافتهم وعن حضارتهم عن المعبر ماضيهم

في سيقتلون الذين اللف مئات وعن العراق في للقتل المرشحين آلف وعشران أفغانستان،

السعيدة! إن اللفية بحرب يسمى ما في السلم على حربهاالتوراتية في القادمة أمريكا حروب

بها تتسلح التي التوراتية بالعقيدة والمدعوم المنظم المريكي الرهاب فهذا يهمل ول يمهل الله

الرهاب فإذا الداخلية، بالويلت المريكية المتحدة الوليات على ارتدت المسيحية الصهيونية



بتفكيك تنذر ،وأصبحت عليها السيطرة ليمكن منها ميئوس حالة أصبح الداخلي، المريكي

ومفكريهم كتابهم خلل من عليها نظرة فلنق ذلك الداخل،ولتأكيد من المريكية المتحدة الوليات

للباحث دراسة الداخلي: في المريكي الرهاب.الرهاب بلد أمريكا أن قلنا أن نتجنى ل لكي

أن اختارت قد المتحدة الوليات أن المر فاكنت" يقول: " وواقع " لويل المريكي الجتماعي

عام ومنذ والمدارس. هكذا الحضانة ودور المستوصفات بدل وعقاب اعتقال بيوت لفقرائها تبني

العتقال مراكز عن (المسؤولة كاليفورنيا في السجون لدائرة السنوية الموازنة  تخطت1994

جامعة فروع لمختلف المخصصة الواحدة) الموازنة السنة عقوبتهم تتجاوز الذين للمحكومين

وظيفة ألف إلغاء فيه يلحظ موازنة  بمشروع1995 ويلسون) عام (بيت الحاكم تقدم فقد الولية

واضح . والسبب جديدة سجن حارس وظيفة آلف ثلثة الى تحويلها أجل من العالي التعليم في

الذين أو المسجونين البالغين عدد " أن المريكية العدل وزارة  أعلنت22/8/1999 في فمثل

أن الرقام هذه  وتعني0شخص  ألف900و مليين  خمسة1998 عام بلغ بكفالة القضبان خارجا

القضبان خارجا وإما السجن داخل يكونوا  إما1998 عام نهاية مع المريكيين من المائة  في3

الوليات في الرهابية التوراتية الثقافة بداعي انتقلت والسجون الجريمة ثقافة بكفالة. إن

والمدرسات المدرسين على النار إطلق ظاهرة شاعت حيث المدارس إلى المريكية، المتحدة

مارس في العلم وسائل تناقلت مثيل. فقد العالم له يشهد لم لفت بشكل التلمذة وعلى

الجامعة )من واينر الجرائم( رونالد دراسة علم في الخبير التالية: " لحظ  المعلومات1998

0النارية السلحة ثقافة بسبب كبيرة درجة إلى زادت الشباب لدى العنف وتيرة أن المريكية

والمبادئ الخلق التوراتية)على (التعاليم أو الشارع قانون من المستوحاة العقلية وغلبة

رسمية مدارس عشر كل من واحدة أن البيض، البيت عنها كشف دراسة النسانية. وأظهرت

متعجبا: " هناك نيويورك صحافيي كبار أحد .وكتب1997 عام خطرة عنف أعمال شهدت أمريكية

شخص  ألف45 يقارب ما بالرصاص قتلى المتحدة. ويسقط الوليات شوارع في حقيقية حرب

هذا ، فيتنام حرب من أعوام تسعة خلل سقط الذي نفسه العدد وهو شهرا، عشر تسعة كل

والتباينات داخله، في المتفشية العنصرية و المستعصية، المريكي المجتمع أمراض يكشف

النظام وإفلس السرية، اللحمة تفجر على فيدل شيء على هذا دل إن الواضحة، الجتماعية

المدمرة اللوبيات قوة وعن القضائي، النظام فاعلية عدم وعن المخدرات، واستشراء التربوي،

الدموي الرهاب ايضاعلى يدل هذا و0 الصهيوني اللوبي وخصوصا المريكيه، المجتمعات داخل

المريكي الداخلي الرهاب  قتل1991 سنة في والطبقات. فمثل الشرائح مختلف يطال الذي

، الواحد اليوم في  قتيل105 حصول يعني هذا شخص،  ألف175 وجرح  شخص38317

بالسلح القتلى طبيعة نقارن أن يكفي الرهاب، هذا نتائج لنفهم الواقع على الرقام هذه ولترجمة

في اليد بأسلحة القتل حالت عدد  بلغ1990 سنة  ففي0الوروبية الدول وبعض أمريكا بين

حالة،13 السويد وفي  حالة22 بريطانيا في بلغ بينما  حالة10567 الى فقط المتحدة الوليات

من الكثير دفع ما .وهذا  حالة87 اليابان وفي  حالة68 كندا وفي  حالت10استراليا وفي

" بيت" أو كل في حقيقية "حرب بأنها الرهابية الحالة لهذه وصفا إطلق من المريكيين المحللين

السود شيكاغو مدينة يونغ) عمده (كولمان عال بصوت صرح الذات". لذلك على الرهاب

صادرت إذا مجنونا أكون قال:" قد حيث أسلحتهم من مواطنيه تجريد بإصرار رفض الذي البشرة،

منتجات أمن لجنة جعل عدوانيين".مما بإناس محاصرون فيه نحن الذي الحين في السلحة،

في أن مفادها نتيجة إلى التوصل الى النار إطلق لحوادث إحصاء عملية باشرت التي الستهلك،

0سنويا بالرصاص يصابون شخص  ألف200 حوالي المختلفة التقديرات وفق المتحدة الوليات

أعين عن بعيدا إصابتهم بعد يعالجون الذين المجهولة الضحايا عدد الحصاء هذا يتضمن ل بالطبع

النارية، السلحة من قطعة  مليون211 المتحدة الوليات في ينتشر الفيدرالية. كما الحكومة

وحسب المريكي الداخلي للرهاب المهم السبب النواع.إن مختلف مسدس  مليون67 بينها



نهاية أمريكا: " ففي في ) العنفviolente Ameique( كتاب أصدر ديلفون" الذي "جيل الكاتب

شخص مليون من أكثر بوجود مرعبا قياسيا رقما المتعثر المريكي القضائي النظام حطم1994

هذا سطح على اعتقالت معدل أعلى وهو السجون، قضبان وراء يتعفنون المريكيين من

لسباب السجون داخل يضعون ول يعتقلون ل المتهمين أرباع ثلث أن إلى الشارة مع الكوكب،

محترفين) (مجرمين يصنع الذي السجون نظام هو القضائي النظام من معينة. والسوأ قانونية

بالسابق نفذوا المعتقلين % من60 من فأكثر الجرام، إلى بالعودة نهائيا محكومين حقيقيين

تم مجرم  ألف108 كلها. هناك الوليات مستوى على أجريت دراسة على وبناء بالسجن، حكما

والجريمة الرهاب مسلسل تحت تقبع أمريكا أن يعني مرة. هذا  مليون109 حوالي إيقافهم

أو عربية دولة أية من أكثر متخلفة  وأمريكا0بامتياز المريكي الشعب عنها والمسؤول الداخلية

المتأمركين من وتنظيرات تحاليل بالتخلف. ويكفينا المتهم الثالث العالم دول من دولة أية

الرقام ،وهذه الرائعة المريكية بالتجربة إقناعها ويريدون بشعوبهم يستهزئون الذين المتصهينين

المجتمع جذور في مستفحل الداخلي الرهاب المريكية.إذن التجربة روعة على دليل لكبر

خلل من سواء سابقا، أسلفنا كما البلد هذا نشأة ركيزة كان بل حركته، آليات كل وفي المريكي

الهنود من الحقيقيون الرض أصحاب مع صراعهم أو بينهم فيما البيض الغزاة بين الصراعات

الحقيقيين، أصحابها وقتل أرضه وسع ما بمقدار أمريكيا مواطنا أصبح المريكي الغازي الحمر. إن

والقوانين التوراتية المعتقدات تغذيه زالت ما والتي الفارقة ضد الشرس الضطهاد خلل من أو

1989 عام صدر رسمي تقرير تشريعاتها. وحسب في القديم العهد على تعتمد التي المريكية

أن جيفري) عن (ليونارد التقرير كاتبي أحد المريكية) تحدث القوانين في العنف (ضحايا بعنوان

الوليات كل في أفرع وله منظم وبعضها اليوم، تنتشر معروفة مسلحة  عصابة5500 أمريكا في

والقتلى السنة، في قتل عملية  ألف25 بـ الميليشيات أو العصابات هذه  وتقوم0المتحدة

الوليات داخل بها الخاصة قوانينها و دولها تبني الميليشيات هذه وأخذت السود، من معظمهم

أنهم المطلعين من كثير أكد ،و المتطورة السلحة من كبيرة بكميات محمية وهي0 المتحدة

الخبيثة الجمرة استخدام الخيال. ولعل تفوق الشامل الدمار أسلحة من وافرة كميات يملكون

المؤسسات أصاب الذي والرباك المريكية المتحدة الوليات داخل  سبتمبر11 أحداث بعد

الخبيثة الجمرة هذه أن إثبات تم ذلك. و على ساطع لدليل جرائه من والجتماعية الحكومية

لهذه المريكيون. كما الرهابيون يد على صنعت بحتة داخلية أمريكية هي المستخدمة

تجهيز إلى وتطمع الهستيري، العنف تمارس هي و والجتماعي، النتخابي نفوذها الميليشيات

البلد.ألم واحتلل فيه الفيدرالية الحكومة وتدمير البيض البيت على للزحف الرهابيين من جيشا

المريكية الرهاب ومنظمات الداخلي المريكي الرهاب هذا تواجه أن بوش بحكومة أجدى يكن

التي واللبنانية الفلسطينية للمنظمات الرهاب تهمة توجه أن من الداخلي، للستقرار المدمرة

0البغيض الصهيوني الرهاب الحتلل من وشعوبها ارضها تحرير وتريد الوطنية حقوقها عن تدافع

من المريكي البيت بتنظيف المريكية الحكومة تقوم أن والقومي الوطني الواجب من أليس

أفرزت المسيحية الصهيونية إن  وخصوصا0 المريكية الرهاب منظمات ومن الداخلي الرهاب

يسمى ما في او العالم نهاية بنبوءة أعضائها يؤمن متطرفة دينية حركة ومائتي ألف من أكثر

دعم فكرة تخدم ، دينية أفلم أنها على سياسية أفلما تنتج الحركات هرمجدون. وهذه بمعركة

"إسرائيل فيلم السلم. مثل عليه المسيح نزول قبل الخيرة المواجهة ساحة بوصفها إسرائيل

يبعث أنه على شاهده من كل أجمع .د.س" الذي " القدس النجاة" وفيلم إلى أمريكا مفتاح

وارتباطها المسيح نزول فكرة الذخيرة!".ولعل أرسلوا الله مفادها: " اشكروا واضحة رسالة

جماعية بانتحارات القيام إلى الحركات هذه بعض دفعت التي هي هرمجدون معركة بنشوب

جماعة المجموعات هذه ومن يعتقدون، كما القيامة وقيام المسيح بعودة التعجيل بهدف

كورش) الشهيرة (دان وجماعة الرؤوس، وحليقوا الجدد، والنازيون كلن) العنصرية، (كوكلس



ولية (أكوا) في بمدينة سنوات عدة قبل جماعي لنتحار (كورش) اتباعه زعيمها قاد التي

لتباعه جماعيا انتحار قاد جونز) الذي (القس العالم. وكذلك بنهاية السراع أجل (تكساس) من

مدينة في الفيدرالي المبنى فجر الذي مكفاي تيموثي وكان0السبب (جواينا) لنفس في أيضا

بصدق العالم تقنع أن أمريكا تريد المنظمة. فكيف هذه اتباع أحد  هو19/4/1995 في اوكلهوما

 ولئن0المريكية الرهاب بمنظمات مملوءة وبطونها بالرهاب، يسمى ما محاربة في نواياها

الصهيونية ،ولئن المريكية السياسة عنوان هو والتدليس الكذب ولئن يعطيه، ل الشيء فاقد

منطقتنا إلى وأساطيلها جيوشها المتحدة الوليات وجهت لذلك الدمار، إلى العالم تقود المسيحية

منظمات إلى بالنسبة المريكي:أما الرهاب السلم.منظمات على المجرمة الحرب هذه كانت و

المريكية الحكومة أن تعتبر فهي بها، الخاصة السياسة أيديولوجيتها المريكي. فلها الرهاب

. مجموعة للصهيونية نفسها باعت خائنة مجموعة اللصوص، من مجموعة من وتتألف فاسدة

على ينبغي العالمية،لذلك للبنوك المتحدة الوليات ،ورهنت المريكية الثورة أهداف خانت

الدمار أسلحة مختبراتهم في يطوروا وأن بأسلحتهم ومحتفظين متأهبين، يبقوا أن أفرادها

ومن واشنطن في مدبرة كبيرة مؤامرة بوجود مقتنعون الميليشيات هذه  فأعضاء0الشامل

لدى أجراء ليعملوا المريكية الرض إلى المم من جحافل جلب إلى تهدف ، خاصة اليهود

، الصلية المريكية العاملة اليد اضطهاد إلى بدوره يؤدي ما  وهذا0 اليهودية أموال الرؤوس

المسيح بعودة يؤمن من ومنهم البيض، العنصر عن الواخر المدافعون أنهم يدعي من ومنهم

30/1/1995 ) فيUSA ToDay( في تقرير فعل. صدر نزل قد بأنه آمن من منهم بل المنتظر،

عضو،  ألف50 اجتذبـت  ولية24 من أكثر في ميليشيات  ظهرت1994 عام في أن يدعي

هذه من التقرير هذا ويحذر الباتف)، (مكتب هو صفحات عشر من المكون التقرير هذا ومصدر

الدستور وتفسر العداء، الفيدرالية الحكومة تناهض المحترفة) والتي (العسكرية الميليشيات

الجد. محمل على التحذير هذا المختلفة الحكومية الوكالت الحرفي. وتأخذ بالمعنى المريكي

مراقبة في لوسانتر) المتخصص بوفرتي (ساوترن مركز  عن1998 عام صدر تقرير ويؤكد

(المنظمات هي الحقد على تحرض التي المجموعات أن الفيدرالية، للحكومة المعادية التحركات

الهوية ومنظمة البيض، العرقي تفوق عن والمدافعون الرأس، فروة ومنظمة الصهيونية،

هذه خطر يكن لم0% 20  إلى1997 و1996 بين ما الميليشيات نسبة المسيحية) وارتفعت

ملفا التايمز مجلة فأصدرت المريكية العلم ووسائل والمختصين الخبراء على خافيا الميليشيات

في تنتشر منظمة عشرين أخطر أسماء وأوردت أمريكا، في المسلحة الميليشيات هذه عن كامل

واشنطن: " أن في المريكية الجامعة خبراء أحد هاميرز ميتشيل ويقول0المتحدة الوليات أنحاء

ل أنهم… الميليشيات أوساط في تنظيما أكثر وهو متزايد تهديدا يشكل الداخلي الرهاب

تتضمن مخازنهم ولكن سيتي، اوكلهوما في استخدمت التي كتلك بسيطة قنابل فقط يستعملون

خاصة جلسة  وفي0المعروفة البيولوجية أو الكيماوية السلحة من تطورا أكثر دمار أسلحة

من المريكيين المسؤولين كبار من ثلثة  حذر1995 عام من مايو في المريكي للكونجرس

الرهاب خطر يواجهون أصبحوا المريكان الرعايا أن إلى مشيرين المحلي الرهاب خطر تعاظم

بضراوة بأمريكا تفتك خارجيا.فالميليشيات المدعوم الخارجي الرهاب من أكثر المحلي

ولهما كاليفورنيا، في سنة ثلثين من أكثر منذ أنشئتا اللتان وكريبس بلوووس مثل السرطان

كان وحدة انجلس لوس قطاع  في1985 عام ففي0 مدينة113و  ولية32 في وكلء اليوم

90 تضم إرهابية  منظمة800 يقرب  ما1990 عام في العدد وأصبح إرهابية،  منظمة400 يوجد

وامتدت مينابوليس باتجاه شيكاغو من انطلقا الرهابية المنظمات هذه وتوسعت0 عضو ألف

 في1993 ـ1990 بين فمثل الغرب، أواسط في الصغيرة المدن إلى حتى الميليشيات هذه

، إرهابية  منظمة90 أحصّي نسمة  ألف300 يقطنها (كانساس) التي ولية (ويشيتا) من مدينة

قلب إلى الميليشيات هذه وامتدت0شائعا)  أمرا السيارة، من عشوائيا النار (أطلق شعار وأصبح



مدن إلى فوصلت الكبرى، المدن في طويلة ولمدة محصورة كانت أن بعد أمريكا

معدوم الندم أن الميليشيات هؤلء عند العجب يثير سيتي).وما (كانساس و(اوكلهوماسيتي) و

وارد أند نيوز أس (يو لمؤسسة تقرير وحسب والطلب الشباب من القتلة وخصوصا ارهابيها لدى

الكتب محفظات في يندس دراسة يوم كل في التي: " أن ورد8/11/1993 في ريبورت) الصادر

سلحا. يحمل تلميذ هناك تلمذة، خمسة كل بين من العالية الصفوف وفي مسدس،  ألف270

عنف وتجاه الداخلي، والرهاب العنف تجاه للسلم الخير الملجأ طويلة لفترة المدرسة كانت لقد

إجرامي عمل مليين ثلثة من يقرب ما يقترف سنة، كل وفي عنه، بمنأى تعد لم ولكنها السرة،

أمريكا صحافة في إعلنات ينشر " كما0القتل إلى الغتصاب إلى السرقة من النواع كل من

شئوننا بإدارة للحكومة نسمح أل عبارات:" يجب فيها يرد سواء حد على والمحلية الكبرى

يردف المريكيون" ثم الثوريون نحن… الولى المريكية الثورة أيام إلى نعود أن يجب… وحياتنا

شتى في تنتشر الميليشيات أسلحتكم". وهذه مع :" تعالوا النمطية المريكية بالطريقة العلن

ولكل والمختلف، الغريب فكرهم يشكلون الذين أنصارها ولها الميركية المتحدة الوليات بقاع

توجد ل انه  ورغم0نفوذها مناطق بينها فيما الميليشيات  وتحترم0نفوذ منطقة ميليشيا

المؤكد من فأنه الميليشيات، هذه بين الرؤية أو الهدف في الوحدة من نوع على تدل مؤشرات

النمط على بالعداء المسلحة الفكرية البؤر هذه مثل تكون الى أدت مشتركة خلفيات ثمة أن

ًا التنظيمات هذه قيم شؤونه. وتعكس إدارة في المريكي الدين من غريبا مزيج

حرية وخاصة العسكرية، للمواطن, والقيم الفردية الحرية وتقديس المذاهب)، المسيحي( لبعض

الغالب العقائدي الطابع فإن لذلك المركزية، السلطة من والخوف النارية، السلحة وحيازة اقتناء

والعنصرية، الشوفينية، الى كثيرة أحيان في يصل الذي اليميني، الطابع هو التنظيمات هذه على

من مجموعة الميليشيات هذه أعضاء بين مسيحي. ويوجد أو أبيض غير هو ما كل على والحقد

من متقاعدين ضباط إلى بالضافة وأطباء، ومحاميين بارزين ومثقفين الجامعات وأساتذة العلماء

الميليشيات هذه أعضاء بعض المريكية. ويعتبر المسلحة القوات في الرفيعة الوسمة ذوي

منهم المتطرفون الضرائب. أما دفع يرفضون وهم التحادية، السلطة مع حرب حالة في أنفسهم

والمم العالمية اليهودية والمصارف التحادية، الحكومة فيها تشارك مؤامرة بوجود فيؤمنون

يسمى ما أو عالمية حكومة لقامة تهدف0للمسيحية المعادية القوى من وغيرها المتحدة،

يدعون.ومن ما صحة تثبت ووثائق معلومات يملكون انهم هؤلء ويدعي الجديد، العالمي بالنظام

ومن الحرية)، أبناء (منظمة الرسمي واسمها اريزونا ولية المريكية:ميليشيا الميليشيات أهم

اسمها كولورادو ولية المتحدة.. ميليشيا الوليات عن اريزونا ولية فصل الميليشيا هذه أهداف

النظام مطبوعاتها نشرمن ودار جريدة الميليشيا المريكية) ولهذه الحريات (حراس الرسمي

الوليات في الميليشيات لمساعدة عسكريين مستشارين الميليشيا هذه وترسل الجديد، العالمي

ولية العالمي. ميليشيا البنكي النظام فساد مسؤولية اليهود الميليشيا هذه وتحمل الخرى،

ولية في ومدينة مقاطعة كل في جنود ولها فرعية  ميليشيات6 من الميليشيا هذه تتكون فلوريدا

أرسلت التي الدستورية المحكمة رأسه على قضائي وجهاز حكومي وجهاز جيش ولها فلوريدا،

قادتها من الذي ايداهو ولية قوانينها. ميليشيا لطاعة المقاطعة في المسؤولين الى أوامر أخيرا

في هنا اخرى. ونحن مرة الهلية الحرب أمريكا يقول:"ستشهد شيرود) الذي الكابتن(صمويل

بالرصاص. ميليشيا رميا النواب كل ونقتل الولية برلمان مبنى على بالهجوم سنبدأ ايداهو ولية

طومسون)، (ليندا تدعى الميركي بالجيش سابقة جنراله الميليشيا هذه ترأس انديانا، ولية

الكونغرس على للهجوم تدعو وهي الولية، عاصمة انديانابوليس في محاماة مكتب وعندها

بسبب الميليشيا هذه اشتهرت ميتشيجان، ولية وتدميرهم. ميليشيا الكونغرس أعضاء واعتقال

من وهي اعضائها، من هم اوكلهوما  في1995 عام الفيدرالي المبنى على الهجوم منفذي أن

ًا أكثرها الميليشيات أقوى جنودنا من اللف نورمان) :"سيذهب (القس زعيمها أقوال من عدد



بداية ستكون وهذه المريكي الرئيس الى إنذار لتقديم أسلحتهم وكامل العسكرية، بملبسهم

وهي مقاطعات خمس في فروع الميليشيا ميسوري: لهذه ولية الثانية:ميليشيا المريكية الثورة

ْد المحلية النتخابات في أعضائها ترشح ُعُم مونتانا: وهي ولية التعليمية. ميليشيا واللجان المدن ل

ومدافع مصفحة، وعربات دبابات الميليشيا هذه وتملك المريكية، الميليشيات أكبر من واحدة

باقي عن الولية بفصل الميليشيا هذه وتطالب العصابات، حرب على وتتدرب للدبابات، مضادة

ولية الري. ميليشيا الجنس عظمة عن تتحدث وجرائد مجلت الميليشيا هذه وتصدر الوليات،

على تقوم العسكرية واستراتيجيتها الفردية، السلحة على الميليشيا هذه نيوهاميشير: تعتمد

ميليشيات كذلك ويوجد الحكومية، القوات مع المباشرة المواجهة إلى وتدعو العصابات، حرب

وتهدد المريكي، الفيدرالي النظام على ضاغطة حالة تشكل لكنها لذكرها المجال يتسع ل صغيرة

الوليات نهاية بداية المريكي المتحدة. الرهاب الوليات وتفكيك الداخلية الوحدة بتفجير

وإن والمسيحي، اليهودي بشقيها الصهيونية تريده كما يكون لن العالم أن نؤكد أن المتحدة:يجب

ًا العالم زيغنو المريكي القومي المن مستشار كتبه ما اذكر أن الشرار. ويكفي ينبذ دائم

بأنه يتهمه أن لحد يمكن ل كما المريكي، اليمين أركان أحد (الفوضى) وهو كتابه في بريجنسكي

تمنع كثيرة عوامل هناك أن يؤكد حيث المريكية، المتحدة الوليات لتدمير يخطط إسلمي إرهابي

التي وهي:المديونية العالم قرار على الهيمنة في حلمها تحقيق من المريكية المتحدة الوليات

ًا جلبت ًا دين ًا قومي المريكية فيجي مؤسسة إحصاءات (وحسب دولر  تريليون4 يتجاوز تراكمي

القومي الدخل تفوق الديون هذه على الفوائد وقيمة دولر،  تريليون13 المديونية هذه تجاوزت

يرغم الذي التجاري لحظة. العجز أي في بالنهيار أمريكا ليهدد يكفي لوحده المريكي). وهذا

والعمل النتاجا قطاعات يهدد مما المال استقراض على العالم في الولى الدائنة وهي أمريكا،

ًا سيئ الصحية العناية البطالة. وضع في ويساهم بالنهيار الرئيسية في متكافئة غير وهي جد

الصحية. التعليم بالعناية يحظون ل المريكيين من المليين فهناك المختلفة، والمناطق الوليات

ًا متدني الثانوي الشباب معظم مع بالمقارنة التعليم سوء من المريكي الشباب يعاني حيث جد

الجتماعية، التحتية البنية أمريكي. تدهور  مليون23 جهل إلى يؤدي وهذا الياباني، أو الوروبي

الطراز من الفقيرة الحياء ذات الرئيسية، المريكية المدن غالبية على ينطبق الذي الريف وتعفن

ومركزية المريكية الحياة تهدد التي الجنسية الباحة الثالث. كثرة العالم بلدان أفقر في الموجود

اللحمة إضعاف الى يؤدي بطبيعته  وهذا0الواحد الب بعائلة يعرف ما استفحال خلل من العائلة

سنة. كل تصاعدية بحالة هي التي الفتاكة الجنسية المراض السرة. انتشار وتفكك الجتماعية

العلم خلل من أخلقيا الشاذين لحماية القوانين وتشريع الخلقي، للفساد الهائلة الدعاية

بالنفصال تطالب والتي الفدرالية، الحكومة تحارب التي الميليشيات والمكتوب. كثرة المرئي

الموازنة تستطيع ل حيث خارجية حروب في المتحدة الوليات المتحدة. توريط الوليات عن

ًا ذكرناه ما إلى أضفنا نفقاتها. وإذا تحمل المريكي الشعب ول المريكية له يخطط ما سالف

السلم ضد حروب من بشقيها، الصهاينة من والمدعومين المريكية الدارة في المهووسين

يدفع هذا لحظة، أية في ينفجر أن ممكن بركان فوهة على تجلس دولة أمام أنفسنا نجد والعالم،

أو هرمجدون، اسم تحت البشرية لتدمير حربا أعلنوها الذي المجرمين هؤلء ضد للتوحد العالم

وثقافة الجريمة ثقافة انتشار ذلك على الشر. زيادة قوى ضد الخير بقوى يسمى ما حرب

هذه مثل على تحتوي التي الشواذ. والمجتمعات وثقافة الشيطان عبدة وكثرة المخدرات

ًا الى ومصيرها العالم تسود أن يمكن ل كما تستمر أن يمكن ل الثقافات ذلك على الهاوية. وبناء

ًا تكون أن لمريكا يمكن ل وثقافيا وأدبيا أخلقيا لها يمكن ل كما العالم، لشؤون مصرفة أو شرطي

الرهاب ومصدر العظم، الرهاب بلد لنها بالرهاب دولة أو منظمة أو أحدا تتهم أن ودينيا

إسرائيل.  العالم في إرهابية دولة أكبر وداعمة العالمي،


