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 وعرامة خنبة أمريكاعرما عصار إ

 املختار الرفيق اجملاهد صالح 
 

الرَُّجُل : ِاْشَتدَّ  َعَرم تعين اشتد وخرج عن احلد ) " عرم" يف اللغة العربية كلمة 
 و الوقحة بالعرمة ، فهلأجة العراقية نصف املرأة اجلريئة َوَخَرَج َعِن احْلَدِ  ( ويف الله

وهو " يرما ا " مريكا الثاين املدمرأعصار إهي الصدفة وحدها اليت جعلت اسم 
مريكا أعن احلد يف عنفه حبيث مل تشهد  ج كثريا  االعصار خر ، مطابق لعرما ؟ 

هبا غضب جامح فأخذت تكسر كل صاأثله منذ تأسيسها مثل امرأة عرمة م عصارا  إ
هل هو الطبيعة ، ؟  فما الذي جعل االعصار عرما متطرفا  ، مامها بال رمحة ! أشيء 

شاعات ومعلومات  إمنذ سنوات تدور ، نسان املنحرف عدو الطبيعة ؟ م اإلأالعفوية 
ىل إالف الناس آحينما هرب  2012يف هنابة عام  قلقت العامل خصوصا  أكثرية 
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 12 -21ن هناية العامل ستكون يوم أشاعات بإن انتشرت أاجلبال والكهوف بعد 
ي شيء مث أاقرتب ، ولكن مر اليوم دون حدوث ن يوم القيامة قد أو  2012-

لتكرار االعالن  بريقها شاعة تفقدخذت اإلأج ل يوم القيامة حىت أتغريت التواريخ و 
سطورة وغموض بل قدمي قدم األ وهاجس يوم القيامة ليس جديدا   ، عن يوم القيامة

الكون ففي بداية كل قرن تعود عملية التبشري بيوم القيامة ، ومع كل كارثة كربى 
برز ما يلفت النظر أغريبة ، ولعل  فكارا  أوراء الواقع لتقدم  تنهض نزعة اخرتاق ما

ص ليس من متنها بل من حواشيها ، ليها نصو إنات السماوية تنسب ن الدياأهو 
مصدرها بشر وتصلح لكل حادث  ي الكتب الشارحة هلا ، واليت تقدم قصصا  أ

عور الدجال وعودة املسيح واملهدي لتفسري رجل الدين مثل قصص األ وزمان طبقا  
هور جبل املنتظر والتبدالت الطبيعية كغروب الشمس وطلوعها بصورة معكوسة وظ

ذهب يف هنر الفرات يف هناية الزمان والكوارث الطبيعية ... اخل ، كلها حتسب على 
اق حواشي الديانات وليس متنها اليهودية ولكنها تدخل يف نط الديانات خصوصا  

 .  صلياأل
ن البعض إمة وهناية الكون وعدم حتقق ذلك فورغم تكرار قصص اقرتاب يوم القيا

ن  أشاعة إعن يوم القيامة ولكن هذه املرة بم عاد احلديث ويف هذا العا،  ال يتعلم
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 رضساطري البابلية سيصل األول مرة يف األامسه ألورد  " نيربو" امسه  غامضا   كوكبا  
"  نيربو اجلاذبية لكوكب " ويعتقد البعض أن تأثري، من هذا الشهر !  23يف يوم 

رث السنني وسبب كو  الفآ، قبل  أدى إىل إرباك مدارات عدد من الكواكب
،  ن نيربو أكرب من األرض ويقع على حافة اجملموعة الشمسيةأويفرتض ، رض لأل

 لكن وكالة الفضاء األمريكية ناسا نفت وجوده . 
مر واقرتاب ثبات صحة األن ومسلمون يسخرون معطيات دينية إليهود ومسيحيو 

، ن الكرمي ! اء( الذي ذكر يف القر  النجم الطارق )ـبتسمية نيربو ب يوم القيامة
عصار عرما إخرها آو مريكاأعاصري أن أتصاعد احلديث عن يوم القيامة هو  وسبب

ذلك نزعة اخلوف من اجملهول  ظيقأعاصري فاوزت قواها ما كان مألوفا يف األجت
فما ،  ! يف تعميق اخلوف من القادم اجملهول سطورة لعبت دورا  ن األأو  خصوصا  

سنوات واليت يفسرها  عية منذحقيقة ما جيري يف العامل يف ضوء تعاظم الكوارث الطبي
 . هنا من مقدمات يوم القيامة ؟أكثريون على 

ن الكوارث أالضروري تذكر حقيقة معروفة وهي  قبل كل شيء من .1
حداث أخرى بل هي أو لنمط ثابت يتكرر بني فرتة  الطبيعية ال حتدث وفقا  

للبيئة السائدة واملؤثر الطبيعي ، ولعل  ينفرد كل منها خبصوصية طبقا  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

معية للشعوب ، وحينما هم الكوارث املسجلة يف الذاكرة اجلأان نوح فيض
ثرية مل يكن أه تكرر يف العامل كما تدل لقيات نأ دلة مادية علىأحصل ومثة 

ن الكوارث كثرية وهي أية جديدة له بعد الكارثة ، ومبا هناية العامل بل بدا
 . مقدمات ليوم القيامة جزء من الطبيعة فهي ليست

الطبيعة برودة وحرارة يف دورات غري منضبطة حيصل فيها ذوبان  تتغري .2
د ، ولكن والطوفان قد يكون سببه ذوبان اجللي و جزئيا  أ اجلليد القطيب كليا  

 . ري وال تنتهي البشريةدورة احلياة تستمر وتتغ
هما وسبب ذلك تراكم هناك االنقالب القطيب وهو تبادل القطبني موقع .3

ىل االنقالب إلسنني والذي حيدث اختالالت تؤدي االف آاجلليد طوال 
ن إنقراضات للمخلوقات والزرع فالقطيب وبعد كل انقالب ورغم حصول ا

 . احلياة تستمر وال تتوقف رغم الكوارث
 هناك دورات جليدية تتخللها فرتات دفء وفيها تتغري مظاهر احلياة وطرق .4

جل التكيف مع أمن  خرىأماكن أىل إالعيش وتنتقل اجملاميع البشرية 
 . تغريات الطبيعة



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

رض وجمرتنا يف مناطق كونية ختتلف فيها نوعية ظواهر مرور األ يضا  أهناك  .5
رضية دخلت ليت تؤثر على احلياة ، والكرة األوطبيعة االشعاعات الكونية ا

رض وجمرة ن األتلفة عن مناطق مرورها السابقة ألعام منطقة خم 500منذ 
ي بسرع هائلة رع هائلة ضمن جمرتنا وجمرتنا جتر درب التبانة جتري بس

تأثريات  تعاظمت ةخري كرب ، ويف السنوات األأضمن منظومات كونية 
حتدث تأثريات  وطبعا  ، البالزما  رض خصوصا  املنطقة اجلديدة على األ

 . و شبه منظورة على احلياة ولكنها ميكن حتملها والتكيف معهاأمنظورة 
هم عوامل تغري املناخ فما جيري من حرق أحد أ خرالتلوث البيئي هو اآل .6

ة للحرق كان وقبله حرق املواد القابل طكتشاف النفحفريي منذ ا للوقود اال
 الف السنني . آوكسيد الكاربون تتجمع عرب أيولد كميات من ثاين 

رضية وتلوث املياه العامل من تغيريات يف الطبقات األحدثته احلروب يف أوما 
لعراق ويوغسالفيا عندما استخدمت كما حصل يف ا  جدا  مر خطري أواجلو 

ة تلوث البيئة وتك سر خرى حمرمأسلحة أيكا والنيتو اليورانيوم املنضب و مر أ
ليات الثقيلة عليها يف رضية نتيجة مرور الدبابات واآلالصفحات األ

ىل تغري إدى أمما  2003وعام  1991حلرب يف عام صحراء العرب يف ا
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ملاليني مستقرة ن تلك الصحارى كانت ية وتلوثها ألاجلوف هجمرى امليا
ارتفعت درجة ، !  الف الدبابات مثال  آهائلة كثقل  ثقاال  أالسنني ومل تشهد 

ن كذوبان اجلليد ها تغريات مناخية واضحة نراها اآلاحلرارة وكانت نتيجت
نسان وهذا عمل اإل، ناطق اجلفاف واحلرارة والربودة القطيب وظهور م

اع الصناعات احلديثة خرية ومع اخرت ن القرون الثالثة األأالذي متيز ب
 . كرب عمليات التلويث للبيئة نتيجة اجلشع الرأمسايلأحصلت فيها 

رضية وضعت عادة تشكيل احلياة يف الكرة األإل ن هناك خططا  أوال ننسى  .7
هنا أيكية حيث مر لقرن املاضي من قبل املخابرات األيف السبعينيات من ا

ىل إوف يؤدي يف هناية القرن العشرين يد السكان الطبيعي سن تزاأرأت 
رض ) احلضارة الغربية ( قلية وستنقأىل إنكلوسكسوين حتول اجلنس األ

وضعت خطة  ونة السمر والصفر والسود ، هلذالجناس املوتسود األ
نقل التكنولوجيا للعامل  مراض ومنع التعليم وحتديدلبيئة ونشر األلتلويث ا
مم ثارة الفنت داخل األإيقافها و إشعال احلروب ومنع إلتعمد  ضافةإالثالث 

و أىل مليار واحد إليص عدد السكان من سبعة مليارات جل تقوبينها أل
 نكلوسكسونية وتعيد تنظيم العامل كله وفقا  ن تسودهم النخبة األأقل على أ
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ن النخبة مل تكن اهتم مبنع تلويث البيئة ألوهذه اخلطة  ، ملصاحلها
عدت أهنا أا بدائل يف الزراعة واحلياة كما قامت لنفسهألوسكسونية نكاأل

بادة حوايل ستة مليارات من إملعاجلة التلوث البيئي بعد  تطبق الحقا   خططا  
 البشر امللونني . 

مريكية ( واليت وضعتها املخابرات األ 2000خطة عام  ن )إوللتاريخ ف
امل من حداث العأب غلأهلا حتكمت يف  ب رئيسابوش األ حينما كان جورج

 بادةن ويف كل القارات وكل عمليات اإلهناية السبعينيات وحىت اآل
ن لننظر واآل  ، اجلماعية واحلروب اليت وقعت كانت نتيجة لتطبيق اخلطة

 : ىل ما جيريإ
عادية ككوارث الفيضانات  طبيعية غري حداثا  أن هناك أ واضح جدا  : أوال  

ضافة إرت املزيد من الشعوب ، والزالزل واجلفاف وتبدل املناخ بصورة افق
رضية يبة كتكاثر النيازك والتشققات األى تبدو غر خر أحلدوث ظواهر 

رض ن مرور األإكني اخلامدة ... اخل ، وبالطبع فمكانية ثوران الربا إوتعاظم 
سباب هذه أهم أحد أرجح هو ق كونية جديدة غري مألوفة على األمبناط

 . البيئي الكبريحداث الكارثية ناهيك عن التلوث األ
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مريكية ن احلكومة األأحداث مصطنعة و ن هذه األأهناك من يقول ب: ثانيا  
تقف وراءها ومنها على سبيل املثال منظمة امسها مراقبة اهلندسة 

تتابع  واليت  GeoengineeringWatch.orgاجلغرافية
عاصري أن ما حيصل من كوارث و أسباهبا وترى أالتغريات املناخية وحتدد 

مريكية اليت بدأت يف ال نتاج عمل احلكومة األإالعامل ما هو وجفاف يف 
لو من الثلج كي  80سقاط إول حماوالاها لتغيري الطبيعة بأ 1947عام 

ة لتحويل مريكيعصار كان يتقدم حنو السواحل األإاملسحوق واجلاف على 
 . سقاط من طائرةمريكي ، ومت اإلىل الرب األإوجهته ومنعه من الوصول 

ية مريكية منها الطريان واجليش والبحر أمة عدة جهات ظه املنوتتهم هذ
تطورة اليت هنا وراء اخلطط املأالسكا بأواملخابرات والكونغرس وجامعة 

هناك  وطبعا    HAARP جهاز هاارب برزهاأوضعت لتغيري املناخ و 
سباب التغريات املناخية يف العامل كله هو هذا أحد أن أجهات تؤكد ب عدة

نه سالح جبار ألكن هناك شبه اتفاق على  نغامض حىت اآلالربنامج ال
تسونامي عاصري و أوحيدث زالزل ويثور براكني ويصنع يستخدم الطبيعة 

لذلك تفسر هذه  وطبقا  ، مريكي رمسي ! أويدمر مدن كاملة وبقرار 
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هنما من صنع هذا السالح اجلبار أمريكا بأخريين يف اجلهات االعصارين األ
مريكيني ن األن العمل متعمد ألأفالبعض يقول ب وخيتلف التفسري هنا
ن الربنامج خرج عن أخر يقول ببادة بينما البعض اآلالعاديني مشمولني باإل

 . مريكا ذااهاأالسيطرة وضرب 
بصدقية عالية مثل العامل تعون لماء كبار يتمودعم هذا التفسري ع: ثالثا  
يف عدة  كدأوالذي  سيويآصل أمريكي من ي ميشيو كيكو األئالفيزيا

 عاصري نتجتن األأاملعروفة ب CBS حداها مع قناةأمقابالت تلفزيونية 
 . مريكية لتغيري املناخأعن هاارب يف حماوالت 

 فرادا  أمريكية تنشر على نطاق واسع ن املخابرات األأمن املعروف : رابعا  
فكار ومواضيع تشغل الناس عن االهتمام بقضايا تابعني هلا يروجون أل

طلق االنرتنيت متيز باحتالل أرجة للحكومة وعندما مهمة وخطرية وحم
داة أهم أىل إجهزة املخابرات وحتول أفاتيحه االساسية بالكامل من قبل م

ملا تريده تلك املخابرات عرب  دمغة مليارات الناس وتسيريهم وفقا  ألغسل 
ومن بينها تشجيع االهتمام ، ترويج معلومات وتثبيتها ودحض غريها 

ويقوم هذا اخلط املخابرايت على الدمج ، فضائي ئرة والغزو الطباق الطاباأل
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ىل تشجيع كافة إضافة ، باإل و زائفا  أ بني احلقيقة واخليال سواء كان علميا  
خالقية والتوجهات الجتماعية والفكرية والنفسية واألشكال االحنرافات اأ

خب  ساسية للنان بقضايا فرعية وترك القضايا األنسشغال اإلإاليت تضمن 
كي تنفرد باختاذ القرارات دون عوائق الرأي العام مع ضمان السيطرة 

  . التامة على الناس وكشف خصوصيااهم
طباق الطائرة ن األطار ألطباق الطائرة يدخل يف هذا اإليروج عن األ وما

تعرتضها الطائرات  رضية جديدة وسرية وجترب وهلذا الأسلحة أال إما هي 
 احلر يف السماء وعلنا .  وال املدفعية رغم جتواهلا

رض بكوكب نيربو ليست سوى خزعبالت و اصطدام األأغزو الفضائي وال
رب وغريه او عمل خمابرايت نتج عن برنامج هاصرفة وما جيري من كوارث ه

 . من الربامج السرية ليس اال
الرتويج لفكرة وجود تأثريات لكوكب نيبور تؤدي للكوارث : خامسا  

ملناخ واليت تقوم هبا احلكومة ائم تغيري ااحلالية هي عملية تغطية جر 
نكلوسكسونية على العامل بصورة جل سيطرة النخب األأمريكية من األ

منفردة وتامة ، وضربت الكثري من البلدان باجلفاف والفيضانات 
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عت مليارات الدوالرات عاصري وقتلت الناس ودمرت مدنا وقرى وضيواأل
والتلويث اليني واهجر املاليني ضافة للحروب اليت تبيد املإ، وكل ذلك 

رضية وفقا ملخطط قليص عدد سكان الكرة األطار تإاملتعمد للبيئة يتم يف 
 مريكي قدمي معروف . أ

كاذيب الفجة غريها من األ من هذا الشهر وال 23فال قيامة قادمة يوم 
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