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 السكصونية وتهديده لمستقبل الجنس البشري –في جذور شر "اإلسرائيل" اإلنكليزية 

 
 د.عادل بالكحلة

عادل بالكحلة، جذور الشر، احلمر، اليهود، الصهيونية، اإلسرائيلية، الفلسطيين، العهد الكلمات المفتاحية: 
 القدمي.

  مقدمة:
، متمثال يف خطة " بدائية" سطرهتا 11/09/2001وم كان العنف الذي أصاب الواليات املتحدة األمريكية ي

"القاعدة" وعلمت هبا وكالة املخابرات املركزية والطغمة الصهيونية احلاكمة بأمريكا فطّورهتا لتكون نتائجها كارثية 
صطفني" ا. ولذلك أعلمت الطغمة اليهود "املا وإيديولوجي  ا ومعاشي  ا وسياسي  فتستغلها ملصاحلها اإلمربيالية إعالمي  

نظر: تريي أاالستخبارية ) –الصهاينة، فكانوا هم الطائفة الوحيدة اليت بقيت مبنجاة من الضربة "القاعدية" 
 ، مثال(...الكبرى الخدعةميسان، 

ح لديهم "إرهابيون" و"متعصبون" ا، من قبل أن يصبولكن الكراهية اليانكية للعرب واملسلمني، قدمية جد  
كان املسلمون خارج احلراك العاملي وال ميثلون خطرا على الواليات املتحدة، ولكن ،  1831ظالميون". فعام "و

ليضم فيه أشنع ما كتب عن  حياة محمدجورج بوش )وهو اجلد األكرب لألبواش احلاليني( كتب يف ذلك العام 
ب بالصهيونية . وقد بشر يف هذا الكتا"أفاع"، "جرذان"، "حشرات"، "أعراق منحطة"النيب والعرب واملسلمني: 

، وإىل "ضرورة العمل من أجل جتميع يهود العامل يف فلسطني"قبل ظهورها لدى بعض اليهود إذ دعا فيه إىل 
الشعوب اخلاضعة  "أراذل"، وهي كلمة عىن هبا الرومان "السارزن"ضرورة استعمال وسائل التدمري الشامل إلفناء 

ما "عرب واملسلمني. وقد خلص بوش هذا فكرته يف هذا املقطع: إليهم، ليعين هبا الصليبيون يف العصور الوسطى ال
. ولذلك مل يكن "مل يتم تدمري إمرباطورية السارزن، فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إىل وطن آبائهم وأجدادهم

 ..."محلة صليبية"غريبا أن يتحدث حفيده ج.و.بوش عن 
الفهم اإلنكليزي التطبيقي "ة. فهي ليست إاّل ا للصهيونيويف احلقيقة، كان تأسيس أمريكا نفسه تأسيس  

لفكرة إسرائيل التارخيية، وإن كل تفصيل من تفاصيل تاريخ االستعمار اإلنكليزي لشمال أمريكا حاول أن جيد 
 .1" والسياسية... ،واالجتماعية ،جذوره يف أدبيات تلك اإلسرائيل، ويتقمص وقائعها وأبطاهلا وأبعادها الدينية

، وأطلقوا على هذه األرض اليت "ايهود  "و "عربانيني"و  "إسرائيليني" ستوطنون األوائل أنفسهممّسى امل لقد
أن "(: 1691-1624. فكتب جورج فوكس )"إسرائيل اجلديدة"و "صهيون"و "أرض كنعان"سرقوها إسم 

. فكان مؤسسو "ءيا بالروح، فهذا يعين كل شا. أما أن تكون يهودي  ا باللحم والدم ال يعين شيئ  تكون يهودي  
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ا مثل يهود اللحم والدم، التارخييني، فكتب الّسناتور ألربت بيفردج أمريكا يعتربون أنفسهم شعب اهلل املختار، متام  
، شعبه المختارإن اهلل اصطفى األمة األمريكية بني كل األمم والشعوب وفضلها عليها، وجعلها ": 1900عام 

 ."شروره وذلك من أجل قيادة العامل وختليصه من
إن فكرة أمريكا، هي فكرة استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة، بواسطة االجتياح املسلح، وهي فكرة   

وهذه الفكرة تقتضي، بطبعها، التدمري الشامل لكل الشعوب، أي ضحايا إسرائيل الكنعانيني،  ".إسرائيل"
يف نظر املستوطنني ويف نظر الطغمة الثقافية  أمريكاامللعونني، املتوحشني الربابرة، األشرار. فكان خروج اإلنكليز من 

والسياسية إىل اليوم، هو خروج العربانيني من مصر الربيطانية، ومل تكن حرب االستقالل سوى انفصال عن فرعون 
وحقهم يف إبادة جنس احلمر. ومازالت الرمزية اإلسرائيلية  "ومل يساورهم الشك يف أخالقية استعمارهم"لندن. 
.ألمريك  ا مستخدمة يف اخلطاب الرئاسي، كما لدى ريغن وكلنتون والبوَشنين

، فلقد أباحها إله إسرائيل الروحية املتعطش للدم الكنعاين، أورشليم الجديدةوباعتبار أن أمريكا هي 
األصولية . هذه "اهنود  "ا، هؤالء الذين مساهم التأريخ األبيض املنتصر وأباح هلا التدمري الشامل للفلسطينيني روحي  

سنفنيهم ومنحو آثارهم من هذه األرض"، " جيفرسون يقول عن احلمر: "رسول احلرية"األمريكية سادية، فحىت 
 وجورج واشنطن نفسه، أشرف على عمليات لطرد احلمر من أراضيهم وتقتيلهم يف مطاردات باثولوجية. 

شعب  400فلقد أبادت  شري،إن الواليات املتحدة هي أعظم ممارس للدمار الشامل يف التاريخ الب
مليون إنسان، بواسطة التقتيل السادي، والرتحيل بالقوة حتت الثلوج وعلى الصخور وعلى  112أمحر، أي قرابة 

ا )مئات املاليني أثناء السحب(، وبواسطة التجويع واحملاصرة، والغدر، ومطاردة القناصة، امتداد أميال سحب  
أي نشر  ،السالح اجلرثوميل...(، وخاصة سالح الدمار الشامل اخلطري: والتدمري االقتصادي )إتالف احملاصي

ببطانيات ومالبس وهدايا من مستشفيات البيض اليت تؤوي مرضى  ،نشر اجلدرياألوبئة بني احلمر )
ا لوداعتها وجنوحها للسالم باستمرار، فحىت حرهبم كانت باجلدري...(. وهكذا دفعت أمة احُلمر الثمن غالي  

ذ كانت احلرب لديهم استعراضية جملرد إثبات التفوق، وكانت ترجح اجلنوح للسلم يف أوج الغضب، كما شريفة إ
ا لتحالف بعضها مع بِيض ضد بعضها اآلخر. وبذلك خسرت اإلنسانية إحدى أعظم دفعت الثمن غالي  

إهنم أكثر "وا: ( عن شغب األوروك1875)عام تاريخ الهنود الحمرالثقافات، فهذا جيمس أدنيَار يكتب يف 
ينبض  قانون السالم األعظما من اإلنكليز، وإهنم يعيشون يف ظل أنبل القوانني وأبسطها. فهذا دستورهم أو حتضر  

ا ينعمون بفرص متكافئة وامتيازات متساوية، سعداء، ليس هناك من وصف ممكن للفرح باحلرية، وهاهم مجيع  
اجملتمعات النادرة تساوي بني الكبري والصغري، واملرأة والرجل،  . فكانوا من"والبهجة والدفء اليت تعمر صدورهم

ومل يعرفوا نظام امللكية الفردية واملرياث، وكانوا يعيشون ضمن إيالفات تكافئية )كنفيدراليات( ال تعرف املركزية 
 السياسية...

ادعة كانت توقفهم كل ن احُلمر إىل السالح اجلرثومي األبيض، عديد املرّات، ولكن ثقافتهم املو وقد تفطّ 
، "مثلما فتك باملصريني"، "إسرائيل اجلديدة"مرة يف فخاخ جرثومية جديدة، باعتبارها وسيلة شرعية أباحها إله 
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يف منتصف السبعينيات، اكتشفت الطبيبة احلمراء ُكوين أُوري يف و "أعداء إسرائيل القدمية، بعديد األوبئة. 
ا من عدد النساء اللوايت أخضعن ية أكالهوما نسبة مرتفعة جد  سجالت املستشفى الذي تعمل فيه يف وال

لعمليات التعقيم، ولدهشتها فقد تبنّي هلا أّن الضحايا كلهن من نساء احُلمر، وأهنن أخضعن لعمليات التعقيم 
، وبذلك نكتشف أن اإلسرائيلي اليانكي مازال يسعى إىل االستئصال النهائي 2"بعد يوم أو يومني من وضعهن

ا فوق أراض تكاد تقع دوم  "، األمحر، رغم أن ما بقي منه عدد هزيل يعيش معظمه يف منعزالت "لجنس اللعنيل"
 .3"يءا، ال جتتذب القادمني اجلدد من البيض. فعملّيا هم جمّردون من كل شفقرية جد  

زيد عن ثالمثائة سنة ما ي"وقد أتى األمريكان بالسود األفارقة لتعويض احُلمر يف العمل والسُّخرة، فاستغلوا 
، كما "دون أن تدفع هلم أجرة يوم من عملهم. وهلذا فقد تراكم للسود دين كبري يف ذمة حكومة الواليات املتحدة

حمّق يف أن يطالب البيض ليس باالندماج يف اجملتمع األبيض، بل بالتعويض عن "ا أنه مضيف   ،قال مالكومل إكس
متدن، شديد اإلرهاق، مل "إريك لنكولن أن الوعي األمريكي املهيمن  . ويؤكد4"اجلهد الذي ُسرِق من السود

ا ا بأشكال مشالية، فارض  فاالسرتقاق مازال مستمر   ،"يثبت أنه قادر على التكيف والتغري منذ أيام دعاة الرق
قبل مقدمهم  ا،ا السود من الرجوع، إىل اإلسالم دينهم األصلي، عموم  اإلقصاء السياسي واملعاشي والثقايف، مانع  

ا، وهي منطقة أكثر سكاهنا مسلمون. فاملرابطون انطلقوا من السنغال، ومملكة القسري من إفريقيا الغربية أساس  
وقد كانت حماصرة هذه العودة  ...دان فوديو وّحدا إفريقيا الغربيةمايل اليت اكتشفت أمريكا الوسطى وعثمان 

اولة نشر اآلنشقاقات، التلفيقات اجلنائية واألخالقية للقادة، بأساليب عديدة )التشويه اإلعالمي، التجسس وحم
وخاصة القتل: اغتيال الشريف كيمويت درو مؤسس أول حركة لإلسالم األسود بالبالد، أواخر عشرينيات القرن 

 بعد اعتقاالت كثرية، مقتل مالكومل إكس، 1934العشرين لتتدهور احلركة، مقتل حممد فارد املؤسس الثاين عام 
ويف كل مرة تنشر الدعاية البيضاء إشاعات التقاتل من أجل تربئة "إسرائيل" األمريكية وحماولة نشر التقاتل بني 

 املسلمني السود دون جدوى...(.
: 1787ا. فهذا الزعيم باشغنتاكيلياس يقول عام ا وحاضر  إن احُلمر ال يثقون باليهود الروحيني، ماضي  

ا، وحني ال يتحقق ملص  تعبدون كل من ليس من لوهنم. يريدون أن جيعلوا منا عبيدإهنم يفعلون ما حيلو هلم: يس"
، فأنا أعرف سكاكينهم الطويلة هلم ذلك يقتلوننا. إياك أن تثق بكلماهتم أو وعودهم، فهي أحابيل، صدقين

سلفه يف الرأي: )مارغو تندربريد( أي بعد قرنني، اليبتعد عن  1988. وهذا أحد قادة احلركة احلمراء عام "اجد  
يريدون أن ميحوا  أن يزيلوا أغلى ما نعتز به.يدون أن يشوهوا الروح احلمراء، و هاهم اآلن، بعد أن أفنوا شعوبنا، ير "

وهذا إريك . "( إن أكاذيبهم مل تتوقف بعد ولصوصيتهم ليس هلا حد…تارخينا، و يعبثون بتقاليدنا الروحية )

                                                           
 .50املصدر نفسه، الصفحة   2
 .36 فحةصال (2002 )بريوت: دار الساقي، أمريكا التوتاليتاريةموردان، -ميشال بوغنون  3
 .119و 118 فحتانص)بريوت: دار العلم للماليني( ال المسلمون الزنوج في أمريكا إريك لنكولن،  4
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أعىت دولة و أقواها على وجه األرض ألهنا "تحدة يعتقدون أهنا أصبحت لنكولن يؤكد أن السود بالواليات امل
شجعت العمل احلر للماليني من العمال. و لكنها ال تتحلى بالذوق أو األدب الذي يدفعها ملشاركة سودها 

ود اليهإذ استغل "، 5"اا أحرار  إن السود ال يزالون عبيد  الذين عاشوا مئات السنني يعملون لقاء سد الرمق. 
ال يعتقد أن يف اإلمكان إدماج رجال مل يتلقوا اإلرث ". وجيفرسون نفسه "استسالم هؤالء و وداعتهم"الروحيون" 
فنظامهم ليس  ،نتمائها إىل البياضا با، أمة موحدة عرقي  "شعب اهلل املختار" . اهنم"السكصوين – االنكليزي

 ال ميكن أن يكون.ا و دميقراطي  
  35ا يف العامل باألرقام املطلقة بالنسبة املائوية، حيث تعيش سكان األكثر مرض  يعيش فيه ال"وهذا البلد 

أبناء السبيل ليس هلم حد  تعليم[ سليم بينما] حيث حيق لألغنياء تلقيو  دقع،مليون عائلة حتت عتبة البؤس األ
حيث من املفضل عندما نتنزه يف الشارع عدم االبتعاد عن الشرايني ا، و مرحي   اال تقاعد  لألجر وال عناية طبية و  أدىن

خطر عظيم على إمكانية احلياة على األرض، إذ إن  "إسرائيل اجلديدة" 6"ا من أن نقتل ألجل دوالرالكربى خوف  
ستغزو ابتلعت كل اجلبال. هكذا اليت صارت أفعى و  مثل عصا هارون. إهنا التوسعقدر أمريكا األبدي هو الغزو و "

س ، كما صرح السناتور بنتون أمام جمل"ا بعد أرض. ذلك هو قدرها املتجليأمريكا األرض وتضمها إليها أرض  
بروتستانيت  –، بل بتأويل صهيوين 1846" فقد كان ذلك عام الشيوخ، و مل يكن ذلك بتأثري "هيجان قاعدي

النبوية إدانة صارخة لشعب إسرائيل التارخيي،  – رخيية ألن أجزاءها الشعريةلتوراة أو باألحرى ألجزائها التال
 لتكمل األناجيل ذات النزعة العرفانية تلك اإلدانة.

قدر اهلندي الذي يواجه اإلنكلوسكموين مثل قدران الكنعاين الذي يواجه "إن أمريكا تقر أن 
ي تقر باألمر . و ه1839و 1834كما صرح جيمس بولدين نائب الكونغرس ما بني   "اإلسرائيلي: إنه املوت

 -ا )أي دولة إسرائيل املتأسسة بقرار أمريكيأمام اإلسرائيلي دم   ،الفلسطيين() انفسه يف صراع الكنعاين دم  
ناتنياهو يف الكنيست عام و  ،ورابني ،" شارونسكصوين(. وقد صرح كلينتون أمام "املالئكة-بريطاين أي إنكليزي

إرادة اهلل "قد أعلمه بـو  ،"ن الرب سيغضب عليكإعن إسرائيل فإذا ختليت " أن كاهنه الذي رباه أوصاه: 1995
 ."لشعب إسرائيل إىل األبد – كما هي يف العهد القدمي  – ن تكون إسرائيلأاليت تقضي ب

له العهد القدمي الذي إ"بأيدي يهوه " الرومانقتيل اليهود و "األمريكان املسيح لقد قتل الربوتستانت و 
، وكانت العبرييناألوائل يف أمريكا أنفسهم املستوطنون  يلقد مسو  ."رة على العاملأرادوا تنفيذ وصيته بالسيط

، وكانت 1636عة هارفارد عند تأسيسها عام ، ال اإلنكليزية، لغة التدريس الرئيسة يف جامالعربية ومعها الالتينية

                                                           
 .109املصدر نفسه، الصفحة  5
(، اهلامش 2002؟ )بريوت: دار الساقي، أمريكا التوتاليتارية: الواليات المتحدة والعالم، إلى أينموردان: -ميشال بوغنون  6

56. 
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لذلك من و  …األطلنطيالثالثة عشر على الساحل شريعة موسى" هي القانون الذي أراد كوتون للمستعمرات "
 الطبيعي أن يكون احلرص على إنشاء دولة إسرائيل دون استفتاء شعيب للفلسطينيني أصحاب األرض.

...هذه واحدة من اإلبادات الكثرية اليت ": 1996ذلك ما أكده بعمق املناضل األمحر إيغل قائال عام 
. ومثل قدر األمحر الذي منح يهوه أرضه "ددنا املقدس واحواجهها الفلسطينيون )...( إن جاّل واجهناها وسي

لليهودي بالروح، فإن قدر الفلسطيين يريدونه أن يكون كما قال يهوه الذي خياطب اليهودي بالدم، يف سفر 
ملعون  ": 9،25؛ ويف التكوين "لنسلك أعطي هذه األرض من هنر مصر إىل هنر الفرات": 18، 15التكوين 

من و . "سأرمي جبثث الفلسطينيني لطيور السماء و وحوش الربية" :1صموئيل ؛ ويف "كنعان،و عبد العبيد يكون
 منهم الفلسطينيون هذه األسفار التأرخيية الصهيونية الدموية غري اإلنسانية،لعجيب أن يتلو املسيحيون العرب و ا

من تلك املقاطع  وقد تربأ ي معارضة اإلمربيالية اليانكية؟؟هو يدعا و بل من العجيب أن يتلوها املسيحي عموم  
 .الكثري من مسيحّيي سود أمريكا سابقا )إليجا حممد، مالكومل إكس...(

ا ا، إذ أكدوا مرار  ا والعرب خصوص  ا مع أنفسهم من املسيحيني عموم  كثر صدق  أرمبا كان سود أمريكا  
روري خروج البيض أنه إذا كان احلل األمثل هو عودة كل جنس إىل وطنه األصلي )الدعوى الصهيونية(، فمن الض

إن الواليات املتحدة تقدم ". ويتساءل مالك الشهباز: "الوطن األصلي للبيض هو أوروبا"من "أمريكا"، إذ أن 
القروض والتعويضات واملعونات إلسرائيل لكي تنشئ دولة، واملعروف أن إسرائيل مل حتارب من أجل أمريكا 

اذا ال تقدم هلم األرض لبناء دولتهم املستقلة؟ ومل ( فلماذا ال حيصل السود يف أمريكا على قطعة من…)
نية والقروض؟ ما هو الشيء اخليايل يف مطلبنا هذا، وقد حاربنا وضحينا ومات منا الكثريون يف املساعدات التق

وباول من  ،. فسود أمريكا، يعلمون جيدا أن أمثال رايس"ومع هذا مل يعرتف بنا حىت كمواطنني …سبيل أمريكا
َود رالف يانش الذي كان سكرتري هيئة األمم املتحدة حمابي  الطبقة ا ا لعليا السوداء، الضيقة اجملال، هم أشباه اأَلسن

بعض القادة من السود وأفراد الطبقة العليا هم الذين " مع العرب فنبذوه، إذ يعتقدون أن إسرائيل يف صراعها
مؤكدين  "البيض مقابل ابتسامة وربتة على الكتف( يلعقون أحذية …يلهثون وراء االندماج باجملتمع األبيض )

 ا للبيض.أهنم بقوا عبيد  
فماذا تعين العملية "القاعدية" اخلوارجية الغبية يف احلادي عشر من سبتمرب، أمام ماليني الضحايا الذين 

، 1894، ونيكارغوا عام 1890قتلتهم الواليات املتحدة من الشعوب احلمراء والسوداء، ويف األرجنتني عام 
ا: أكثر من ا وجرثومي  )عسكري   1910و 1898، والفيلبني بني عامي 1895و 1894والصني بني عامي 

قمع حكومة و  ،(…واليابان )هريوشيما وناغازاكي: آالف القتلى واملشوهني يف بضعة دقائق، ألف فيلبيين( 600
وجتويع  ،(…قنابل النابامل تعد باملالينيفيتنام )و  ،وإعادة الدكتاتورية إىل إيران 1953مصّدق الدميقراطية عام 

 !!(؟…العراقيني وقصفهم )ملجأ العامرية
أما  …ا يف املستقبل القريب والبعيدومعاش   ،وبيئة   ،ولن مير كل ذلك بدون آثار على األحياء وراثة   

 ة بعقيدة التأسيسا يف سلسلة الدمار الشامل األمريكية، ألهنا مرتبطقضية الشعب الفلسطيين، فهي األكثر تعقيد  
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راءة عظات مبشر مسيحي عسكري هو بن، حيرص يف بداية كل يوم على ق، بوش اإلالسابقوالرئيس  األمريكي.
النتزاعها من سكاهنا األصليني، فالطغمة احلاكمة  1917شيمربز" الذي شارك يف احلملة على فلسطني عام "

حىت "من أجل تقريب موعد جميء املسيح  يهود يف فلسطنيا هناك تؤمن بضرورة غرس الوسياسي   ،اوثقافي   ،امعاشي  
 ."نكون مهمني يف نظر الرب

فاليهود مبساعدة البيض اآلخرين يف أمريكا وأوروبا قد طردوا إخواننا  …"لقد كتب مالك الشهباز: 
سود ( ويف أمريكا ميتص اليهود دم احلياة من ال…( من بالدهم اليت سكنوها طوال عدة قرون )…) املسلمني

ا فيه من شذاذ كل ا فقري  ( وما إسرائيل إال بيت  …لبناء دولة إسرائيل وتقوية جيوشها وتشجيع عدواهنا املستمر)
 ."األمم، وتدعمه الدراهم اليت اعتصرت من الفقراء الكادحني يف أمريكا

 
 خاتمة

ن أول يوم للجيش الربيطاين أو ليك ،ليكن أول نزول ألول أورويب بقارة احلمر هو يوم ملقاومة اإلرهاب العاملي -1
أو ليكن يوم إعفاء اجلندي األمريكي من كل  ،أو ليكن أول يوم يف دولة إسرائيل اإلرهابية ،بفلسطني

 مالحقة قانونّية من دون جنود العامل، إذ ينتمي إىل "رب اجلنود": يهوه.
. إنه وحشية فعل وليس فعال   إنه رد ،إن عنف "القاعدة" وأمثاهلا من املنظمات عنف متماه بالعنف األمريك -2

إن هؤالء اخلوارج اجلدد  …"أمريكية" تلبس لبوس الدين اإلسالمي أو غريه من األديان، وهو منها براء
شاربون للمّلة )لإليديولوجيا( األمريكية مقلوبة. وغباؤهم تستغله الطغمة األمريكية خببث عظيم فاخرتقتهم 

 …ومازالت خترتقهم وتوجههم ألهدافها
( وكل األديان وكل …والبيضاء ،والسوداء ،والصفراء ،الضروري حلف عاملي يضم كل األمم )احلمراءمن  -3

قرون، يف أقرب اآلجال، وإال  5احلركات التقدمية إليقاف زحف يهوه الدموي الذي مل يتوقف منذ أكثر من 
 الشامل اليت باركها يهوه.فإن التاريخ البشري سينتهي بالعدمية األمريكية املدججة وحدها بأسلحة الدمار 

من الضروري أن يغربل املسيحيون، وخاصة العرب منهم، كتاهبم املقدس، حاذفني نصوصه التأرخيية   -4
( ألهنا نصوص تغرس الكراهية بني الشعوب والتعصب العنصري، وحمتفظني باألسفار …)التكوين، امللوك

تتناسب وأطروحة املسيح وأنبياء احلب والسالم الذي األناجيل، مقرتحني تأويالت إنسانية لنبوية و ا – الشعرية
(، فينبغي حترير الكتاب واملسيح مثال   ،وحيي ،وزكريا ،وأرميا ،وأشعيا ،اضطهدهم عبيد املال أو قتلوهم )داود

 املقدس من القلم "اإلسرائيلي" الصهيوين، الدموي، العنصري...
مرية بفلسطني، صديقة العرب، واحلركات اليهودية نرجو األمر نفسه من اليهود، وخاصة الطائفة السا -5

املناوئة لقيام دولة إسرائيل مثل احلاخام عمرام، وزوجته، كما نرجو من احلاخامات املقيمني بالبالد العربية إصدار 
، لقطع الطريق أمام احلركات املتطرفة اليت ال متيز بني اليهودية بيانات براءة من وحشية دولة إسرائيل عاجال  

 ا )...(ا عدمي  ا خوارجي  مسلك   والصهيونية سالكة  
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ا، على مستقبل إنساين جيعل هذا التفاؤل التفاؤل ضروري، ولكن اتفاق شعوب العامل، سريع   -6
جل إنقاذ احلياة على األرض من براثن أا، من ا... وليس هناك إاّل فرصة أخرية، ولكنها قصرية جد  واقعي  

أمريكا "األسطوري املتعطش لدماء البشر. كتب بأمريكا الشاعر األسود إماُمو بـَرَكة:  إهلها"اإلسرائيل" األمريكية و 
 . فسقوطها هو الشرط املعقول والوحيد من أجل استمرار اجلنس البشري واحلياة على األرض."!ينبغي أن تسقط

ا، ليكون السالم الدائم بانقراضها هنائي   اريخ البشري، ولن يكون اخلري إالإهنا الشر اجلوهري الوحيد يف الت
 انقراضها سنصبح كلنا مُحنر ا... وسيادة العقل. فبدون 


