
 رياح الحرب الكونية المحتومة

 آخر التعديالت على سيناريوهات الهرمجدون
 

 
 كاظم فنجان الحمامي

 

وبدا متوقد الذهن , من عزلته السٌاسٌة التً اختارها بنفسه( هنري كٌسنجر)خرج الثعلب العجوز 
, الٌومٌة النٌوٌوركٌة( دٌلً سكٌب)فتحدث لصحٌفة , رغم بلوغه العقد التاسع من العمر, بالشر

ع فكان حدٌثه بمثابة اإلعالن النظري الندال, بلغة معفرة برماد الكوارث والمصائب والنكبات
 . . الحرب العالمٌة المرتقبة

لقد نطق الثعلب الماكر بما لم ٌنطق به كهنة النظام العالمً الجدٌد فً غابات الطغٌان العسكري 
التً , وحدد تشكٌالتها التعبوٌة, فأشار فً حدٌثه إلى القوى المرشحة لخوض الحرب, الكاسح

وثبت إحداثٌاتها بخطوط الطول  ,ورسم محاورها القتالٌة, ستخوض المنازلة الخرافٌة الكبرى
ٌتعٌن علٌكم متابعة العد الرقمً التنازلً لساعة الصفر المخبأة فً : وكأنه ٌقول للناس, والعرض

 . .فوهات براكٌن الرعب القادم من جهة الغرب
 

 
 

ٌنبغً أن نأخذ كالمه على , عن حرب عالمٌة مرتقبة( كٌسنجر)عندما ٌتحدث رجل بمستوى 
وال من الذٌن شغفوا بالتنبؤات , فالرجل ال ٌجٌد التنجٌم وال ٌمٌل لقراءة الطالع, محمل الجد
 ممن ٌرغبون بإطالق الفقاعات وال, ولٌس ممن ٌبحثون عن الشهرة بإثارة الضجٌج, المستقبلٌة

اغلب الظن انه ٌحمل فً . وال ٌسعى للمزاح الثقٌل فً هذه الظروف المتكهربة, السٌاسٌة الكاذبة



المتباهً , جعبته سٌنارٌوهات حربٌة لحماقة جدٌدة من حماقات النظام األمرٌكً المتبجح بقوته
 . .بطغٌانه

التً سٌكون طرفاها روسٌا , للحرب العالمٌة الثالثةأن ما ٌجري حالٌا هو تمهٌد (: ))كٌسنجر)قال 
 ((. .والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وحلفاؤها من جهة الغرب, والصٌن من جهة الشرق

وقال , ال ٌخرج منها سوى منتصر واحد, وستكون حربا كونٌة شرسة طاحنة ساحقة ماحقة مدمرة
وتركت روسٌا تتعافً من , أن واشنطن تركت الصٌن تضاعف قدراتها العسكرٌة(: ))كٌسنجر)

بٌد أن تلك الهٌبة , وسمحت لهما باستعادة هٌبتهما المفقودة, تداعٌات اإلرث السوفٌتً الثقٌل
الذي سٌحمل أخبار اختفاء تلك األنظمة وانصهارها فً , الحزام االنتحاري الناسف ستكون هً

 ((. . النظام العالمً االستعالئً الموحد

ان مراكز القوة فً الوالٌات المتحدة خططت الحتالل سبع دول فً : ))وٌقول هذا الثعلب العجوز
حققت هذه , ٌالق العسكرٌة االمرٌكٌةوان الف, الشرق األوسط بهدف االستفادة من ثرواتها الطبٌعٌة

وأكد فً , ((وربما هً اآلن فً طرٌقها نحو تحقٌق ما تبقى من األهداف المؤجلة, األهداف تقرٌبا  
أما , ان السٌطرة على الموارد النفطٌة هو الوجه اآلخر للسٌطرة على الدول: ))حدٌثه للصحٌفة

 ((. . سٌطرة على الشعوب وإذاللهاالسٌطرة على الموارد الغذائٌة فهو الوجه اآلخر لل

 

 
 

والدب الروسً , بات من المؤكد أن التنٌن الصٌنً األصفر: ))وٌختتم كٌسنجر حدٌثه بالقول
ولن ٌقفا موقف المتفرج لٌراقبا إسرائٌل , األحمر لن ٌسٌرا فً مؤخرة القطٌع األمرٌكً الهائج

وسٌشتركان فً الحرب إن , ان العربٌةوهً تشن سلسلة من الغارات الحربٌة المتوقعة على البلد
 ((. .عندئذ ستقع الحرب الكونٌة الثالثة فً قلب الشرق األوسط, عاجال أم آجال

وٌبدو ان أعراض الزهاٌمر , ٌتحدث كٌسنجر هذه المرة بمنطق الخرافات الكهنوتٌة الوثنٌة القدٌمة
الهرمجدون )فعاد إلى الثرثرة عن خرافة , إصابته بلوثة دماغٌة أفقدته صوابه

Armageddon) ,التً سردتها له جدته فً القرى األلمانٌة البافارٌة الجبلٌة. . 



, (الطاروط)ورّوج لها سفهاء , ولدت من ترهات األساطٌر الغابرة, فالهرمجدون معركة منتظرة
وخطط لها , (الوٌكا)و, (الكاباال)الذٌن شحنت عقولهم بحكاٌات عرافات مذهب ( الزوهار)و

فهً عندهم من المعارك , واستعدوا لخوض غمارها فً فلسطٌن, لمعبد منذ زمن بعٌدفرسان ا
  . .الحتمٌة الفاصلة

 , بمعنى جبل( هار)أو ( هر. )كلمة عبرانٌة مكّونة من مقطعٌن( الهرمجدون)و
جبل : تعنً( هرمجدون)وكلمة , ٌقع فً مرج ابن عامر. اسم لواد فً فلسطٌن( مجدون)و

فأنها ترمز إلى الحرب العدائٌة التً تخطط لها أمرٌكا , عن مدلول الكلمة وبغض النظر, مجدون
فنحن نقف الٌوم على أعتاب اندالع حرب وثنٌة جدٌدة تستهدف تدمٌر الشرق األوسط . وزبانٌتها

 . .برمته
 

وخٌر مثال , ٌنبغً أن ال نستغرب من تلك األفكار االمرٌكٌة المنبعثة من كهوف األزمنة الغابرة
, كان مسكونا بالخزعبالت الوثنٌة( بوش الصغٌر)إّن الرئٌس األمرٌكً : حة كالمنا هذاعلى ص

, فً كتابه( جان كلود مورٌس)ومن ال ٌصدق ذلك ٌتعٌن علٌه قراءة آخر ما كتبه الكاتب الفرنسً 
كشف فٌه عن تفاصٌل المكالمات , (لو كررت ذلك على مسامعً فلن أصدقه)الذي حمل عنوان 

( شٌراك)إقناع ( بوش)والتً حاول فٌها , (جاك شٌراك)والرئٌس الفرنسً ( بوش)ن الهاتفٌة بٌ
, (ٌاجوج وماجوج)بالمشاركة فً الحرب التً شنها على العراق بذرٌعة القضاء على العفرٌتٌن 

, (المقدشة)الذٌن ٌزعم إنهما ظهرا فً الشرق األوسط تحقٌقا لنبوءة وثنٌة قدٌمة وردت فً الكتب 
( قدٌشتو)تعود إلى المصطلح األكدي الوثنً , بالشٌن( مقدٌش)تباه هنا إلى إن مفردة ونلفت االن

 . .(مردوخ)للتعبٌر عن كاهنات الدعارة فً معبد 

 

 
 

ما تحدثت وجد نفسه بحاجة إلى التزود بالمعارف المتوفرة بكل ( جاك شٌراك)أن : ٌذكر المؤلف
وطالب المستشارٌن بمعلومات أكثر دقة من متخصصٌن فً , (ٌأجوج ومأجوج)به التوراة عن 



, لتفادي حدوث أي خرق أو تسرٌب فً المعلومات, على أن ال ٌكونوا من الفرنسٌٌن, التوراة
( لوزان)وهو من علماء الفقه الٌهودي فً جامعة , (توماس رومر)فوجد ضالته فً البروفسور 

فً , (التكوٌن)ورد ذكرهما فً سفر ( ٌأجوج ومأجوج)إن : وأوضح البروفسور, ٌسرٌةالسو
أن ٌأجوج ومأجوج سٌقودان جٌوش : ))تذكر, وفٌهما إشارات غٌبٌة, الفصلٌن األكثر غموضا

فً حرب , وعندئذ ستهب قوة عظمى لحماٌة الٌهود, جرارة لتدمٌر إسرائٌل ومحوها من الوجود
ثم ٌتابع , ((لى ٌأجوج ومأجوج وجٌشٌهما لٌبدأ العالم بعدها حٌاة جدٌدةوتقضً ع, ٌرٌدها الرب

هً الطائفة األكثر , إن الطائفة االنجلٌكانٌة التً ٌنتمً إلٌها بوش: قائال, كالمه( مورٌس)المؤلف 
وتتمحور معتقداتها حول ما ٌسمى بالمنازلة الخرافٌة , (التوراة)تطرفا فً تفسٌر العهد القدٌم 

, التً اشرنا إلٌها آنفا, وهً المعركة الفاصلة, (الهرمجدون)وٌطلقون علٌها اصطالح , الكبرى
وأكدت . الجدٌدة المتطرفةمن تنامً هذه العقٌدة , الفرنسٌة, (لونوفٌل اوبسرفاتور)وحذرت مجلة 

, ذات مرة( شٌراك)اتصل بالرئٌس الفرنسً , المؤمن جدا بهذه العقٌدة الشاذة, (بوش)أن الرئٌس 
لقد أخذت على عاتقً . اسمع ٌا صدٌقً شٌراك: )) قائال له . لحثه على مؤازرته فً غزو العراق

من قوة لخوض معركة  وسأسعى بكل ما أوتٌت, تخلٌص العالم من الدول المارقة والشرٌرة
 ((. .الهرمجدون هناك

 

 
 

 

وأمرٌكا  لقد بات من الضروري أن ٌعرف الناس حقٌقة تلك العالقة الدٌنٌة والتارٌخٌة بٌن الٌهود
أو التً ستخوضها، , التوراتٌة، وٌدركوا إن كل هذه الحروب االستباحٌة التً تخوضها أمرٌكا

التً تحٌكها هً من اجل تدمٌرنا ونهب ثرواتنا وتمزٌق وحدتنا الوطنٌة من  وكل هذه المؤامرات
خالل زرع الفتن وإثارة النعرات الطائفٌة المسٌسة، والسعً إلعادة رسم خارطة الشرق األوسط، 

 . . قلب الوطن العربً وترسٌخ أقدام عبٌد الشٌطان فً



حكم به الكاهنات والساحرات وتتالعب من المؤسف له أن نرى كوكب األرض فً األلفٌة الثالثة تت
 . .بمصٌره التعالٌم الوثنٌة المنبعثة من أوكار المجانٌن والمتخلفٌن والمشعوذٌن

 

 وهللا ٌستر من الجاٌات
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