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O Islã compra a Universidade mais importante da França
A meca dos intelectuais franceses, se prostra diante de fanáticos barbudos, da mesma forma que há trinta anos se ajoelhou
ante Stalin. A intelectualidade francesa sempre se ajoelha ante o ganhador, ou o que vê como futuro ganhador

Nota do tradutor: Enquanto os católicos dialogam ?ecumenicamente? comendo comida árabe e fumando narguilé...
Ariel Barsimantov - IsraelNationalNews | Tradução Frei Zaqueu: Há alguns dias, o presidente da Sorbone, Philippe Boutry, assinou
um acordo com o fiscal geral do estado de Qatar. Nos próximos três anos, a monarquia islâmica financiará os estudos de centenas de
imigrantes sírios na joia acadêmica parisiense. A Sorbone aceitou 600.000 euros por ano durante três anos.
RELACIONADOS
A Mesquita de Notre-Dame
Autodemolição civilizacional
Em 2015, o Café de Flore, a meca dos intelectuais franceses, se prostra diante de fanáticos barbudos, da mesma forma que há trinta
anos se ajoelhou ante Stalin. A intelectualidade francesa sempre se ajoelha ante o ganhador, ou o que vê como futuro ganhador.
No Reino Unido, o Islã também está comprando a academia britânica. Oito universidades, como Oxford e Cambridge, aceitaram
mais de 233,5 milhões de libras esterlinas de fontes sauditas e muçulmanas desde 1995. A soma total ascende à maior fonte de
financiamento externo para as universidades do Reino Unido.
Nos EUA, é o mesmo. 20 milhões de dólares foram doados ao Centro de Estudos do Oriente Médio na Universidade de Arkansas; 5
milhões de dólares para o Centro de Estudos de Oriente Médio em Berkeley, na Califórnia; 11 milhões à Universidade de Cornell na
Ithaca, Nova York e meio milhão de dólares à Universidade do Texas (a sétima universidade, em ordem de tamanho, nos Estados
Unidos); 1 milhão a Princeton; 5 milhões de dólares à Universidade de Rutgers.
A União Soviética, durante a Guerra Fria, investiu muito menos em suas operações de propaganda no Ocidente.
E há outra diferença importante. A intelectualidade ocidental lutou contra os esforços comunistas de subverter a democracia
ocidental. Seus atuais herdeiros relativistas estão oferecendo o apaziguamento à agenda do Islã. A gloriosa academia francesa está se
convertendo em um campo de refugiados islâmico.
Enquanto isso, o professor francês real de filosofia utilizado por Houellebecq como modelo para seu personagem Robert Rediger
ainda se esconde por haver criticado o Islã. Robert Redeker é meu amigo.
Citando Zaratustra de Nietzsche, ?die wuste wächst?. O deserto cresce na Europa.
Fonte: Aarutz Sheva / Giulio Meotti
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