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واشنطنـ  يو.بي.آي: اظهر استطالع للرأي 
ان غالبية املسلمني واليهود االميركيني مازالوا 
راضــــني عن اداء الرئيس باراك اوباما في حني 

تراجع عدد الكاثوليك املؤيدين له الى %50.
وبينت نتائج استطالع ملركز غالوب ان %78 
من املسلمني االميركيني راضون عن اداء اوباما 
وذلك في تراجع عن 86% في يناير ويونيو 2009 

ونحو 83% في يوليو وديسمبر 2009.
اما اليهود فقال 61% منهم انهم راضون عن 
اداء اوباما في منصبه في تراجع عن 77% في 
يناير ويونيــــو 2009، ونحو 66% في يوليو 
وديسمبر 2009. وقال 64% من غير املسيحيني 
و63% من الالادريني وامللحدين انهم راضون عن 
اداء اوباما، وعبر 50% من الكاثوليك عن تأييدهم 

الوباما و43% من البروتســــتانت وغيرهم من 
املسيحيني، وقالت اقلية )24%( من املورمون 

انها تؤيد الرئيس االميركي.
وبلغت النسبة االجمالية لالميركيني الراضني 
عن اداء اوباما 43% بعدما كانت 63% في يناير 
ويونيو 2009. وشملت العينة 275 الف اميركي 

ولم يورد املركز هامش اخلطأ.

غالبية مسلمي ويهود أميركا راضون عن أوباما وتراجع تأييده مسيحيًا

الكيماوي: القيادة السابقة للبعث نكبة.. وغالبية أعضائها جبناء

العراق أمام 4 مخاطر رئيسية بعد سحب أميركا للقوات المقاتلة
بغداد ـ رويترز: يضع إنهاء 
الواليات املتحدة األعمال القتالية 
في العراق هذا الشهر عبء ضمان 
األمن على الزعمـــاء العراقيني 
مباشـــرة رغم أنهم لم يتمكنوا 
بعد من تشكيل حكومة جديدة 
بعد مرور ستة أشهر تقريبا على 

االنتخابات.
وتؤدي االنقسامات املستمرة 
بني الفصائل السياسية والهجمات 
املستمرة التي يشنها مسلحون 
إلى أجواء خطر أبقت املستثمرين 
احملتملني خارج قطاع النفط على 

الهامش.
وقد تؤثر هذه العوامل أيضا 
على الشركات النفطية الكبرى 
فــــازت بصفقــــات كبيرة  التي 

لتطوير حقول نفطية.
البالد 50  وبينما اليزال في 
ألف جندي أميركي قبل انسحاب 
كامل مقــــرر بنهاية عام 2011 إال 
أن تصــــورا بأن واشــــنطن في 
عهد الرئيس باراك أوباما فكت 
االرتباط مع العراق قد يؤدي إلى 

تفاقم اخلالفات الطائفية.
ويعاني العراق من االضطراب 
دون حكومــــة جديــــدة منــــذ 

االنتخابات البرملانية التي جرت 
في السابع من مارس ولم تسفر 

عن فائز واضح.
ويتم دفع أجور القطاع، العام 
واجليش والشرطة مستمران في 
محاربة التمرد السني والتصدي 
للميليشيات الشيعية وجتري 
مباشــــرة مشــــروعات صغيرة 
للتنميــــة جــــرى التخطيط لها 

بالفعل.
لكــــن كلما اســــتمر اجلمود 
السياسي كلما طال الوقت الالزم 
للتعامل مع الغضب العام بسبب 
سوء اخلدمات العامة مثل نقص 
الكهربــــاء في حــــرارة الصيف 

اخلانقة.
وقد يتزايــــد أيضا إدراك أن 
الدميوقراطية ال تعمل في العراق 
وأن الزعماء العراقيني غير قادرين 
على احلكم مما يزيد من مخاطر 
العامة ومحاوالت  االضطرابات 
االنقالب والتدخل املتزايد من قبل 

جيران يثيرون املتاعب غالبا.
العراق معزوال عن  واليزال 
األسواق املالية العاملية. وهناك 
بضع عشرات الشركات مدرجة 
في البورصة، والتعامل ضعيف 

بالدينار العراقي وسعر الصرف 
يتحدد عمليا من خالل املزادات 

التي يطرحها البنك املركزي.
وميثل إصدار سندات دولية 
في العراق بارقة أمل تلوح في 

أفق البالد.
وفيما يلي عرض لبعض من 
أهم املخاطر الرئيسية التي تواجه 
العراق بعد سبع سنوات ونصف 
مــــن إطاحة القــــوات األميركية 
برئيس النظام العراقي السابق 

صدام حسني:
ـ التشاحن السياسي وفراغ 
السلطة: نظرا لعدم حصول كتلة 
بعينها على أغلبية في البرملان 
العراقي املؤلف من 253 مقعدا كان 
من الضروري إجراء محادثات 

لتشكيل حكومة ائتالفية.
اندماج  ورغم االعالن عــــن 
بينهما إال أن التكتلني االنتخابيني 
الشــــيعيني الرئيســــيني مازاال 
مختلفني بشــــأن رغبة رئيس 
الــــوزراء نــــوري املالكي في أن 
يتولــــى منصبه لفتــــرة والية 

جديدة.
وكذلك فـــإن قائمة العراقية 
املدعومة من  الطوائف  متعددة 

السنة والتي فازت في االنتخابات 
البرملانية بفـــارق مقعدين عن 
ائتالف دولـــة القانون بزعامة 
املالكي مازالت غير قادرة على 
التوصل إلى اتفاق مع كتل أخرى 
للحصول علـــى األغلبية التي 

حتتاجها لتشكيل حكومة.
وقد يقوض التأخر الطويل 
في تشـــكيل حكومة األمن، في 
حني أن تهميش قائمة العراقية 
قد يغضب الســـنة فـــي وقت 
تســـتعد فيه القوات االميركية 

لالنسحاب.
وما جتـــدر متابعته في هذا 
الصدد: احتدام العنف الطائفي أو 
السياسي كما حدث خالل األشهر 
اخلمسة التي استغرقها تشكيل 
حكومة بعد االنتخابات البرملانية 

عام 2005.
ـ عجز البرملان الذي ال ميكن 
أن يعمل دون حكومة عن إقرار 
قانون خاص باالستثمار متعطل 
بالفعل منذ ســـنوات بســـبب 
اخلالفات السياسية مما سيبعث 
بإشارة سلبية للشركات املهتمة 
بالعراق والقلقـــة من املخاطر 

القانونية والبيروقراطية.

ـ عودة العنف: انخفضت كثيرا 
وتيرة العنف في العراق عما كانت 
عليه في أوج أعمال القتل الطائفي 
عامي 2006 و2007. لكن اليزال 
بإمكان املقاتلني الســـنة الذين 
تقول احلكومة إنهم يتعاونون 
مع حزب البعث احملظور الذي 
كان صدام حسني يتزعمه شن 

هجمات.
ومـــن املتوقـــع أن يكثـــف 
املسلحون هجماتهم على قوات 
األمن العراقية بعد إنهاء الواليات 
املتحدة رسميا العمليات القتالية 

هناك.
وقـــد يندلع العنـــف مجددا 
فـــي العراق بســـبب اخلالفات 
السياسية أو استياء السنة أو 
شـــن هجوم على مزار مقدس 
فضال عن توجيه إسرائيل ألي 
ضربة تستهدف منشآت نووية 
إيرانيـــة، وقد يدفـــع مثل هذا 
الهجوم ميليشيات شيعية للثأر 
من القوات األميركية بالعراق.

ومن شـــأن أي أعمال عنف 
كبيرة أن ترفع األسعار في أسواق 
النفط العاملية خاصة إذا بدا أن 

االضطرابات ستبقى طويال.

ـ النزاع بني العرب واألكراد: 
العرب  التوتـــرات بني  تتأجج 
واألقلية الكرديـــة التي تتمتع 
بشبه استقالل في شمال العراق 
منذ قرابـــة 20 عامـــا، وبعدما 
تعـــرض األكـــراد ملذابـــح أيام 
صدام اكتسبوا نفوذا لم يسبق 
له مثيل منذ 2003 وهم يأملون 
في استعادة مناطق يعتبرونها 

كردية تاريخيا.
ويشكو العرب والتركمان من 
أن االكراد يســـتغلون نفوذهم 
اجلديد على حسابهم، وتقع في 
قلب الصـــراع محافظة كركوك 
العراق والتي يوجد  في شمال 
بها ما يقدر بـ 4% من االحتياطي 

النفطي العاملي.
ـ نظـــام اســـتبدادي جديد: 
حتظى التجربة الدميوقراطية في 
العراق بأهمية كبيرة في منطقة 
ال يترك زعماؤها السياسيون 
احلكم عـــادة إال بالوفاة أو في 

انقالب.
ويعتقد الكثير من العراقيني 
أن بالدهم بحاجة حلاكم قوي، 
والعجز عن تشكيل حكومة يقوض 

الثقة في الدميوقراطية.

الهجمات املنسقة التي استهدفت مقار وحواجز أمنية في 
عشر مدن عراقية يوم األربعاء وأسفرت عن قتل اكثر 

من 50 شخصا واصابة نحو 300 آخرين بجروح.
ونشــــر بيان هذا التحالف الــــذي يضم عددا من 
املجموعات بقيادة تنظيم القاعدة على عدد من املواقع 

االسالمية املسماة باجلهادية.
وذكر في البيان انه »مع اكتمال بدر شهر الصيام 
واجلهاد وبتوجيه من الشــــيخ أبو بكــــر البغدادي 
وتخطيط مســــدد من وزارة احلــــرب بدولة العراق 
اإلسالمية زحفت كتائب املوحدين في موجة مزلزلة 
جديدة من موجات غزوة األسير، لنخبر أمة اإلسالم 

ان رياح النصر قد هبت من جديد«.
وأضاف ان »العمليات املنســــقة شملت هذه املرة 
معظم مناطق البالد واستنفرت فيها اغلب تشكيالت 
وزارة احلرب من مفارز عســــكرية وأمنية تتقدمهم 

طالئع االستشهاديني«.
وأشــــار الى ان »أوهام اخلطط األمنية لســــفهاء 
املشروع الصفوي وفجار املنطقة اخلضراء سقطت 

سراعا«.
وأكد انه »ضمن األهــــداف املنتخبة التي طالتها 
األيــــادي املتوضئة في هذه املوجــــة مقرات ومراكز 
وحواجز أمنية للجيش والشــــرطة املرتدة ورؤوسا 
للردة واحلرابة مت بفضل اهلل قطفها في طول البالد 

وعرضها«.
وجاء في البيان ايضا انه »ســــيتم نشر تفاصيل 
العمليــــات بعــــد حصرهــــا وتوثيقها فــــي بيانات 

الحقة«.

يومنا هذا« رأى أنه البد من أن ينتقد 
القيادة التــــي كان أحد أعضائها، 
واكتشــــف »أن الغالبية العظمى 
منهم، كانوا يكذبون على أنفسهم 
وعلى حزبهم وشعبهم وقائدهم«، 
واصفا عددا منهم »ليس قليال« بـ 
»اجلبناء سواء كانوا أثناء التحقيق 
أو أثناء احملكمة«. وأضاف، متابعا 
»أود إطالعكــــم ورفاقكم اآلخرين 
الرسالة  للتاريخ حلد كتابة هذه 
بأني محكوم سبع مرات باإلعدام 
شــــنقا حتى املوت فمدة السجن 
احملكوم فيها 119 سنة واألخريات 

على األبواب«.
إلى ذلك  طلب رئيس الــــوزراء العراقي املنتهية 
واليته نوري املالكي امس من األجهزة األمنية اتخاذ 
أقصى درجات احليطة واحلذر ملنع وقوع تفجيرات 
محتملة في العراق عقب سلسلة هجمات استهدفت 

10 من مدنه يوم االربعاء املاضي.
وقال املالكي في بيان ان تنظيم القاعدة اإلرهابي 
وبقايا فلول البعث الصدامي يخططون بدعم خارجي 
للقيام بسلسلة تفجيرات في العاصمة بغداد واحملافظات 

إلشاعة الفوضى وروح الفتنة الطائفية.
وتابــــع »ان املخططات االرهابية تســــعى ايضا 
الستغالل األزمات بهدف نشر الرعب في انحاء متفرقة 

في البالد«.
وتبنت »دولة العراق اإلسالمية« في بيان سلسلة 

من أرشــــيف احملكمة واجللســــة 
التــــي عقدت لالســــتماع إلى آخر 
األقــــوال للمتهمني حول موضوع 

حلبجة«.
ويتابع ـ نافيا مسؤوليته هو 
ومن معه من املتهمني عن ضرب 
الكيماوي من  حلبجة بالســــالح 
دون أن ينفي ذلك عن القيادة التي 
يصفها بقيادة »النكبة« ـ فيقول: 
»قلت إن جميع املوجودين في هذا 
القفص ليسوا مسؤولني عن ضرب 
حلبجة بالسالح الكيماوي أو غيره، 
مبن فيهم أنا شخصيا، ولو يعاد 
الزمن ويعود احلزب لن أعود إلى 

العمل بقيادة احلزب ألنها أي )القيادة( قيادة النكبة. 
هذا ما قلته، وأنا شخصيا أيها الرفيق حسن املجيد 
أنا مؤمن مبا قلته وأنــــي ال أصلح في قيادة النكبة 
كنت أقصدها في هذه الكلمات«. واعتبر املتحدث في 
التسجيل الصوتي أن »هذا هو مبدأ احلزب في النقد 

والنقد الذاتي«.
ويقسم املتحدث في التسجيل الصوتي أنه وبعد 
جتربة سبع سنوات مع أعضاء قيادة كانوا قبل االحتالل 
وآخرين قبلهم ومنهم من مت إعدامه ومنهم من توفي 
ومنهم من أطلق سراحه ومنهم من بقي إلى حد هذا 
اليوم، أنه »يوجد قسم منهم ليس قليال ال يصلحون 
أعضاء قاعدة وليسوا أعضاء قيادة«، لكن ولكونه لم 
تتح له »فرصــــة االتصال باحلزب بعد االحتالل إلى 

انتقد علي حســــن املجيد وامللقب بـ »الكيماوي« 
قيادة حزب البعث العراقي البائد ووصفها »بقيادة 
النكبة«، متهما عددا ليس قليال منهم بأنهم »ال يصلحون 
أعضاء قاعدة وليســــوا أعضاء قيادة«، وكشــــف أن 
»الغالبية العظمى منهم، كانوا يكذبون على أنفسهم 
وعلى حزبهم وشعبهم وقائدهم«، ووصف عددا ليس 
قليال منهم بـ »اجلبناء سواء كانوا أثناء التحقيق أو 

أثناء احملكمة«. 
وتابع ابن عم املقبور صدام حســــني في رســــالة 
صوتيــــة موجهة إلى ابنه ومؤرخة في 12 ديســــمبر 
املاضي ونشــــرت فحواها  جريدة »الشرق االوسط« 
اللندنية أمس قائال: إلى »ابني ورفيقي حسن املجيد« 
ويقول »أنا شخصيا ولو يعاد الزمن ويعود احلزب 
لن أعود إلى العمل بقيادة احلزب ألنها أي )القيادة( 
قيادة النكبة، هذا ما قلته، وأنا شخصيا أيها الرفيق 
حســــن املجيد أنا مؤمن مبا قلته، وأني ال أصلح في 
قيادة النكبة كنت أقصدها في هذه الكلمات، وهذا هو 

مبدأ احلزب في النقد والنقد الذاتي«.
واعتبر القيادي في حزب البعث محمد الدليمي هذا 
التسجيل »صحوة الضمير الثانية لعضو بارز في قيادة 
قطر العراق ومجلس قيادة الثورة العراقي السابق 
علي حسن املجيد«، أما الصحوة األولى فهي بحسب 
الدليمي »رسالة طه ياسني رمضان إلى محمد يونس 

األحمد« التي سبق أن نشرتها »الشرق األوسط«. 
وجاء في التسجيل املنسوب لـ »الكيماوي«: »لقد 
ســــألتني بالهاتف حول ما قلته أمام العريبي قاضي 
محكمة حلبجة، وما قلته مســــجل وباإلمكان سحبه 

المالكي يحذر القوى األمنية من هجمات إرهابية جديدة.. و»القاعدة« يتبنى تفجيرات األربعاء

ولي العهد السعودي في المغرب
للراحة بناء على نصيحة أطبائه

يصلها األمير سلمان قادماً من نيويورك

أغاديرـ  يو.بي.آي: وصل ولي العهد ووزير الدفاع 
والطيران الســـعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز 
مساء امس إلى مدينة أغادير املغربية لقضاء فترة 
استجمام في قصره اخلاص تدوم نحو شهرين بناء 

على نصيحة أطبائه.
وقالت مصادر ديبلوماســـية إن قرار سفر ولي 
العهد الســـعودي »وبخاصة في شهر رمضان الذي 
حترص العائلة املالكة على قضائه داخل البالد جاء 
بناء على نصيحة من األطباء لتخفيف أعباء العمل 
الرســـمي عن األمير سلطان وحاجته إلى مزيد من 

الراحة«.
وأحملـــت املصادر إلى أن األمير ســـلطان خضع 
لفحوص طبية الشهر اجلاري في املستشفى العسكري 

في جدة ولكن لم يعلن عن ذلك رسميا.
وينتظر أن يصل إلى أغادير قادما من نيويورك 
هذا األسبوع أيضا أمير منطقة الرياض األمير سلمان 
بن عبدالعزيز لقضاء فترة نقاهة بعد جناح العملية 
التي أجريت له في العمود الفقري في السادس عشر 

من الشهر اجلاري.

ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز

املجرم علي الكيماوي

باكستانيون يتخطفون املساعدات الغذائية عقب فرارهم من الفيضانات  )رويترز(

الحكم على رئيس مدغشقر السابق 
غيابيًا باألشغال الشاقة المؤبدة

انتاناناريفو ـ أ.ف.پ: حكم امس على رئيس مدغشقر السابق 
مارك رافالومانانا غيابيا باالشغال الشاقة املؤبدة في اطار محاكمة 
منفذي مذبحة اطلق خاللها احلرس الرئاســـي النار على احلشود 

في العام 2009 كما اعلنت محامية من الدفاع.
وقالت هانيترا رازافيمانانتسوا وهي من هيئة الدفاع عن الرئيس 
املخلوع املقيم في منفاه في جنوب افريقيا منذ مارس 2009، عبر 
الهاتف لوكالة »فرانس برس«: »لقد حكم على رافالومانانا غيابيا 

باالشغال الشاقة املؤبدة بتهمة القتل والتآمر للقتل«.
وفي 7 فبراير 2009 اطلق احلرس الرئاسي النار من دون طلقات 
حتذيرية على احلشود الذين كانوا يتجهون نحو القصر الذي يضم 
مكاتب الرئيس في وســـط العاصمة ما ادى الى سقوط 30 قتيال 

على االقل واصابة اكثر من 100 آخرين بجراح.

نهر السند يضاعف حجمه 40 مرة  ومليون باكستاني نزحوا في يومين 
عواصمـ  أ.ف.پ: بعد أكثر من شهر على 
كارثة الفيضانات االكبـــر في تاريخ البالد 
استمر نزوح مئات اآلالف من االشخاص من 
قرى ومدن جنوب باكستان هربا من فيضان 
نهر السند الذي يكسر جميع السدود الواقفة 
في طريقه فـــي طريقه، وقال مدير عمليات 
االنقاذ في والية الســـند غالم علي باشا ان 
»سبعة ماليني شخص نزحوا في والية السند 
وحدها« منذ بداية اغسطس، بينهم »مليون 
شخص غادروا بيوتهم في اليومني املاضيني«.  
هذا ما أكده مكتب االمم املتحدة للتنســـيق 
للشؤون االنسانية مشيرا الى انه بعد شهر 
على بـــدء الفيضانات »تغطي املياه مناطق 
جديدة ونقدر عدد الذين نزحوا في اليومني 
املاضيني مبليون شخص«.  وذكر صحافيون 
من وكالة فرانس برس ان مدينة ثاتا الواقعة 
على مصب نهر السند اخليت بشكل شبه كامل 
من سكانها بعدما ادى فيضان النهر الى فتح 

ثغرة قطرها عشرين مترا في السد الرئيسي 
الذي يحمي املدينة، واكد غالم علي باشا »نبذل 
ما بوسعنا النقاذ ثاتا واملدن احمليطة بها«.  
واضـــاف ان »حجم الكارثة كبير الى درجة 
ان احلكومة ال تستطيع مواجهتها مبفردها«، 
مؤكدا »نحن بحاجة الى املساعدة الدولية«.  
ورغم أن املياه بدأت تتراجع في شمال البالد 
ووسطها االكثر تضررا منذ بداية الكارثة، 
فان االمطار املوسمية ادت الى فيضان نهر 
السند عند مصبه.  فقد قال بيان مكتب االمم 
املتحدة ان »نهر السند زاد مبقدار اربعني مرة 
عن حجمه الطبيعي وبلغ ذروة فيضانه في 
ثاتا حاليا«، موضحا ان »السند هي الوالية 
االكثر تضررا باالستناد الى املساحة املتأثرة«. 
بينما ذكر - راديو »سوا« األميركى أمس أن 
الرقم اجلديد يضاف الى ثمانية ماليني آخرين 
تقول املنظمة الدولية انهم في حاجة ماسة 
الـــى االغاثة العاجلة فـــي كل ارجاء البالد.  

وقال موريتيو جليانو املتحدث باسم االمم 
املتحدة بشأن الرقم احلقيقى للمتضررين من 
كارثة الفيضانات »انه في الوقت الذي قدرنا 
أن عدد من يحتـــاج الى اغاثة عاجلة يصل 
الى ســـتة ماليني شخص بدأنا نتحدث بدل 
ذلك عن ثمانية ماليني واآلن وبوجود مليون 
متضرر جديد في اقليم السند في يومني فقط 

ال نعلم كم ستبلغ هذه االرقام«.
 هذا وقال صحافيون من وكالة فرانس 
برس قرب ثاتا ان نهر السند الذي يبلغ عرضه 
في بعـــض املناطق مئات االمتار، قد اصبح 

عرضه عشرة كيلومترات بني ضفتيه.
 وقـــرب ثاتا طريق يكتظ بالســـيارات 
والشـــاحنات وحتى العربات لنقل املاشية 
الى التالل الواقعة غربا. حيث ذكر مسؤولون 
محليون ان الفيضانات االولى طالت احياء 

محيطة بثاتا صباح أمس.
 بدوره قال هادي بخش كالهورو املوظف 

في البلديـــة ان »ثغرتني اخريني فتحتا في 
السدود الواقعة حول املدينة ونحاول انقاذها 
من املياه«.  واكد باشا ان »اكثر من 2.3 مليون 
شخص اصبحوا من دون مأوى« في محيط 

ثاتا »ونحتاج الى خيام واغذية«.
 وبهذه الفيضانات تواجه باكستان في 
االشهر املقبلة ان لم يكن لسنوات اخطر ازمة 
انسانية في تاريخها اذ اغرقت الفيضانات 
خمس اراضيها وبلغ عدد املنكوبني حوالي 

17 مليون نسمة، حسب االمم املتحدة.
 وقال مدير مكتب تنسيق االمم املتحدة 
لباكستان ماينت مونغواجا »نعمل ليال ونهارا 
النقاذ ماليني الرجال والنساء واالطفال لكن 
املياه تقوض جهودنا«.  وذكرت االمم املتحدة 
اجلمعة ان حوالي ثمانية ماليني شـــخص 
بينهم خمســـة ماليني بال مأوى، يحتاجون 
الى مساعدة عاجلة، لكن النزوح من السند 

سيرفع بالتأكيد هذه االرقام.

الدفاع عن اإلسالم: إندونيسيون يهددون بالجهاد إذا أحرقت المصاحف
 عواصمـ  وكاالت: مع اقتراب موعد اعتداءات احلادي عشر من 
سبتمبر ترتفع وتيرة التصعيد ضد االسالم واملسلمني في الغرب، 

لتقابلها ردود فعل غاضبة في اكثر من بلد إسالمي.
فقـــد أعلن فليمنغ روزه، رئيس القســـم الثقافي في صحيفة 
»يالندس بوسطن« كبرى الصحف الدامناركية، والذي بادر بنشر 
الرسوم املسيئة للنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم قبل خمسة 

أعوام، اعتزامه جتميع هذه الرسوم في كتاب قريبا.
ومن املنتظر، وفقا لروزه، إعادة نشر هذه الرسوم التي أثارت 
سخطا واســـعا في العالم االسالمي، ضمن كتاب يعتزم إصداره 

بعنوان »طغيان الصمت« نهاية سبتمبر املقبل.
وكتب روزه مبررا نشر هذه الرسوم رغم حترمي تصوير النبي 
في اإلسالم قائال: »يجب على املسلمني أن يعتادوا على سخرية الرأي 

العام منهم والضحك عليهم مثل بقية اجلماعات األخرى«.
وحـــول الغرض من الكتاب قـــال روزه إنه يريد أن يصل إلى 

»جدل أوروبي واســـع يدور حول الكيفية التي يبنغي أن نعيش 
بها في القرن احلادي والعشرين، فاألزمة حول الرسوم ستدخل 
بنا إلى القرن احلادي والعشـــرين إذ أنها ســـتصحب بكثير من 

التطورات املشابهة«.
مبوازاة ذلك تظاهر املئات من املسلمني املتشددين أمس االول 
امام مقر السفارة االميركية في جاكرتا مهددين باعالن »اجلهاد« 
في حال نفذت كنيسة اميركية مشروعها القاضي باحراق نسخة 

من القرآن على املأل في 11 سبتمبر.
وكانت كنيســـة »دوف وولد اوتريتش سنتر« املعمدانية في 
فلوريـــدا اعلنت انها تعتزم حرق نســـخة من القرآن في الذكرى 

التاسعة العتداءات احلادي عشر من سبتمبر 2001.
وحذر املتظاهرون من انه في حال نفذت هذه الكنيسة االميركية 
مشروعها فان ردة فعل املسلمني ستكون خارجة عن السيطرة في 

العالم اجمع وقد يصل االمر الى حد اعالن اجلهاد.

من جهتها، افادت شـــبكة التلفزيون السويدية الرابعة امس 
االول انها رفضت بث شـــريط دعائـــي لليمني املتطرف يحرض 
على املهاجرين املسلمني، استعدادا لالنتخابات التشريعية املقررة 
في التاسع عشر من سبتمبر، معتبرة انه يحمل »رسالة حتض 

على الكراهية«.
وقال مدير االتصاالت في التلفزيون غونار جيديفلت »قررنا 

عدم بث الشريط« اخلاص بحزب دميوقراطيي السويد.
وحتظر القوانني في السويد املتعلقة بحرية تعبير وسائل االعالم 
استخدام »الرسائل التي حتض على الكراهية املبنية على اساس 

عرق او دين، واملقصود هنا الدين« حسب قول غيديفلت.
وتظهر في الشريط امراة مسنة تستند الى عصا والى جانبها 
عدد من النساء املنقبات اللواتي يدفعن امامهن بعربات اطفال في 
حني جاء في الشـــعار االنتخابي »في التاسع عشر من سبتمبر 
عليكـــم ان تختاروا انهاء متويل الهجرة قبل ان يتم انهاء متويل 

املتقاعدين«.
وفي نفس السياق، طالبت اجلالية التركية في أملانيا املستشارة 
أجنيال ميركل بإقالة العضو مبجلس إدارة البنك االحتادي األملاني، 

تيلو زاراتسني، بسبب تصريحاته املعادية للمسلمني.
وقـــال رئيس اجلالية التركية في أملانيـــا، كنعان كوالت، في 
تصريحات لصحيفة »فرانكفورتر روندشاو« األملانية امس: »أطالب 
احلكومة األملانية بالبدء في اتخاذ إجراءات إقالة تيلو زاراتسني 

من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك االحتادي«.
وذكر كوالت أن زاراتسني تخطى جميع احلدود بنشره كتابه 
»أملانيا متحو نفسها«، وقال: »هذا تتويج لعنصرية ثقافية جديدة، 

ويضر بسمعة أملانيا في اخلارج«.
ويحذر زاراتسني، الشهير بتصريحاته املعادية للجالية اإلسالمية 
في أملانيا، في كتابه اجلديد من أن األملان من املمكن أن يصبحوا 

»غرباء في بلدهم«. 


