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موسكو ـ وكاالت: ترددت في موسكو 
بقوة انباء تتحدث عن هروب عمدة موسكو 
يوري لوجكوف، املتهم مبحاولة الوقيعة 
بني الرئيس الروســـي دميتري مدڤيديڤ 
ورئيس احلكومة فالدميير بوتني من روسيا 

خشية فتح ملفات جنائية ضده.
وقد نفى الناطق بلسان بلدية موسكو، 

سيرجي تسوي امس االول صحة ما أشيع 
عن أنه ميكن لعمدة موسكو، أال يعود من 

إجازة ينوي أن يقضيها خارج روسيا.
غير ان فالدميير جيرينوفسكي، زعيم 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي الروسي الذي 
ما فتئ يوجه انتقاداته إلى لوجكوف قال 
ان العمدة »هاجر من البالد إدراكا منه أنه 

البد من فتح ملفات جنائية ضده«.
وينتظـــر جيرينوفســـكي أن يبعث 
لوجكوف »طلب االستقالة ألسباب صحية 
من النمسا« حســـبما ذكرت وكالة انباء 
»نوفوستي« الروســـية التي أشارت الى 
ان لوجكوف تعرض النتقادات شديدة في 

الفترة األخيرة.

أنباء عن هروب عمدة موسكو المتهم بمحاولة الوقيعة بين مدڤيديڤ وبوتين

البحرين تسحب جنسية ممثل السيستاني وتطالبه باتباع الطريق القانوني للحصول عليها

إلى أين يقود النزاع »الصيني ـ الياباني« البلدين؟
رويت��رز: علقت الص��ن االتصاالت رفيعة املس��توى مع 
الياب��ان وه��ددت باتخاذ مزيد م��ن اإلجراءات بع��د أن مددت 
محكمة يابانية احتجاز قبطان س��فينة صيد صينية اصطدمت 

بزورقن خلفر السواحل الياباني.
ومثل هذه النزاعات احلدودية قد تتكرر لكن من املرجح أن 

حتتوي املصالح االقتصادية القوية أضرارها.
وفيما يلي تفسير للنزاع وما ميكن أن يقود إليه:

ما سـبب النزاع؟ يتعلق النزاع بسفينة صيد صينية اصطدمت 
في وقت س��ابق هذا الش��هر بزورقن تابعن حلرس السواحل 
اليابان��ي بالقرب من مجموعة جزر صغيرة في بحر الصن الش��رقي يتنازع 

البلدان السيادة عليها.
واعترضت السلطات اليابانية سفينة الصيد واتهمت قبطانها تشان تشي 

شيونغ باالصطدام عن عمد بزورق دورية وتعطيل الضباط.
وأمرت محكمة يابانية أمس االول بتمديد حبس تش��ان ملدة عش��رة أيام 

أخرى لكن طاقم الزورق عاد بالفعل إلى الصن.
وبس��بب مطالبة كل من البلدين بالس��يادة على املياه احمليطة مبجموعة 
اجل��زر التي يطلق عليها في اليابان س��ينكاكو وف��ي الصن دياويو دخلت 

الواقع��ة في إطار الن��زاع احلدودي على املنطقة التي تض��م مياهها كميات 
وفيرة من األس��ماك ورمبا تكون قريبة م��ن احتياطيات ضخمة من النفط 

والغاز.
مـا املرجـح ان تفعلـه الصـن واليابان؟ كثف��ت الصن ضغوطها ع��ن طريق إلغاء 

اجتماعات رسمية والتهديد باتخاذ املزيد من اإلجراءات االنتقامية.
ومن املرجح ان تزيد الصن ضغوطها الديبلوماسية على األقل أثناء فترة 
اعتقال قبطان الس��فينة الصيني لكن ستس��عى احلكومتان التخاذ خطوات 

محسوبة لتجنب تصعيد النزاع.
فقد يتصاعد اخلالف إذا أرسل أحد الطرفن على سبيل املثال سفنا حربية 
بالقرب من املنطقة املتنازع عليها أو إذا س��محت الصن بتكرار االحتجاجات 
املناهضة لليابان الت��ي اندلعت عام 2005 وانزلقت في مراحل منها إلى دائرة 

العنف وحن توقف احلديث تقريبا بن زعيمي البلدين.
وشهدت الصن احتجاجات محدودة مناهضة لليابان لكن الشرطة سارعت 
بتفريق املتظاهرين. ولدى البلدين اآلن الكثير مما قد يخشيان ضياعه. فهما 

ميثالن معا نحو 17% من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي.
والصن هي أكبر ش��ريك جتاري لليابان منذ 2009. ومن ش��أن تصاعد 
الن��زاع أن يقلق بعض املس��تثمرين خاصة الش��ركات اليابانية التي تس��عى 

لدخول األسواق الصينية واالنفاق على البنية األساسية.
وعلقت الص��ن محادثات مع اليابان بش��أن زيادة رح��الت الطيران بن 
البلدين وقالت وسائل إعالم حكومية إن عدد السياح الصينين الذين يزورون 

اليابان قد تراجع. ولم تظهر إشارات أخرى عن تضرر التجارة واالستثمار.
كيف ميكن أن تسـوء األمور؟ هناك مجال التس��اع نطاق هذا النزاع وحلس��ابات 

خاطئة تقود إلى توتر العالقات احلدودية.
ويؤث��ر ال��رأي العام بدرج��ة كبيرة عل��ى العالقات وهو م��ا يقيد قدرة 

احلكومتن على التراجع عن مواقفهما املعلنة.
وتشهد الصن عطلة ملدة ثالثة أيام هذا األسبوع وهو ما قد يفسح املجال 
الحتجاجات عامة أوس��ع نطاقا. وكانت اليابان قد غزت الصن واحتلت أغلب 

أراضيها في الفترة من 1931 إلى 1945.
والتزال مرارة األعمال الوحشية التي مارستها اليابان وقت احلرب تكمن 

وراء افتقار الرأي العام الصيني للثقة في اليابان.
ويس��تند احلزب الش��يوعي الصيني احلاكم كذلك إل��ى ذكريات احلرب 

لتعزيز مسوغات بقائه في السلطة.
وف��ي حن ميكن للصن احتواء الغضب الداخلي جتاه اليابان مثلما فعلت 

بعد أحداث عام 2005 فإنها تتحرك بحذر شديد هذه املرة.

وهناك كذلك حذر واسع جتاه الصن في اليابان حيث يرى الكثيرون قوة 
الصن العس��كرية املتنامية ونفوذها االقليمي مبثابة تهديد كامن ألمن اليابان 

ونفوذها.
مـا عــواقب هذا الـخالف؟ أثارت هذه الواقعة توترات بش��أن احلدود والنفوذ 
سيس��تمر أثرها بعد تسوية اخلالف. فمن املرجح أن تزداد املفاوضات بشأن 

احتياطيات الغاز البحرية املتنازع عليها بطئا.
كما ان تغير وجهات النظر بش��أن النفوذ قد يزي��د من التوترات ويتيح 

الفرصة للمزيد من هذا النوع من األحداث.
وتظهر االحصاءات األولية أن الصن جتاوزت اليابان قليال لتصبح ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وتزام��ن صعود الصن في التصنيف االقتصادي مع حتديث عس��كري 

خاصة فيما يتعلق بتنامي نفوذها البحري مما يثير قلق اليابان.
لكن تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل من ش��أنه احتواء هذه التوترات 
فق��د زادت صادرات اليابان للص��ن عن صادراتها للوالي��ات املتحدة العام 

املاضي لتمثل نحو 20%من إجمالي صادراتها.
ويقول تش��ي هونغ كوان من معهد نومورا ألبحاث أس��واق املال إن من 

املرجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 35% بحلول 2026.

املنامةـ  أ.ف.پ: سحبت املنامة أمس اجلنسية البحرينية من آية اهلل 
حسني جناتي ممثل املرجعية الشيعي علي السيستاني في البحرين.

ونقلت صحيفة الوسط عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون اجلنسية 
واجلوازات واإلقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قوله انه »في إطار 
املراجعة الدورية ألوضاع املتجنسني فقد ثبت لإلدارة ان الشيخ حسني 
ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق )شــــهرته جناتي( حصل على جواز 
سفر بحريني هو وزوجته وألوالده باملخالفة ألحكام قانوني اجلنسية 

وجوازات السفر« من دون توضيح املخالفات.
وأضاف الشيخ راشد انه مت سحب اجلوازات البحرينية من جناتي 
وعائلته وفي »حال رغبتهم في اكتساب اجلنسية البحرينية بالطريق 
القانوني الصحيح فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا لإلجراءات 

القانونية املعمول بها في هذا الشأن«.
وجناتي مولود في البحرين وهو من أصول إيرانية ويعد من كبار 

علماء الدين الشيعة في البحرين.
وأكد مصدر في مكتب السيســــتاني في النجف لوكالة فرانس برس 
ان جناتي أهم ممثل للسيســــتاني في البحرين التي يشــــكل الشــــيعة 

غالبية سكانها.
من جهة اخرى، اصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة قرارا بإيقاف خطيب مســــجد اإلمام الهادي )شيعة( 
مبنطقة النويدرات )قرب املنامة( الشــــيخ عبداجلليل املقداد عن إلقاء 

اخلطب، حسبما أفادت امس الصحف احمللية.
ووجه الوزير إدارة األوقاف اجلعفريــــة التخاذ »االجراءات الالزمة 
لوقفه عن اخلطابة ملدة أســــبوعني اعتبارا مــــن يوم اجلمعة املقبل 24 

سبتمبر«.
وذكر بيان صدر عن وزارة العدل والشــــؤون اإلســــالمية هذا القرار 
»جاء نتيجة التجاوزات التي قــــام بها املقداد خالل خطبته األخيرة ملا 
تنطوي عليه من تهديد للســــلم األهلي والتدخل السافر في عمل جهات 
إنفــــاذ القانون وعدم احترام االجــــراءات القضائية فضال عن مخالفتها 

آلداب اخلطاب الديني« دون اإلدالء مبزيد من التفاصيل.
الى ذلك، أعلنت هيئة شؤون اإلعالم البحرينية امس انها قامت بسحب 
ووقف ترخيص النشرات املمنوحة لعدد من اجلمعيات السياسية متهمة 
إياها مبخالفة القوانني املعمول بها في هذا الشأن، في حني أكدت جمعيتان 

معارضتان بارزتان ان القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه. 
وقال املدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون اإلعالم عبداهلل يتيم 
في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين ان النشــــرات الصحافية لبعض 
اجلمعيات السياسية »قد اتخذت شكال ومضمونا يختلف عما تضمنه 

الشروط الواجب اتباعها عند إصدار نشرة صحافية«.
واضــــاف انه »تبني من خالل املتابعة لإلعداد االخيرة التي تصدرها 
هذه اجلمعيات تعارضها مع األنظمة والقوانني املنظمة لهذا النشاط وعدم 
التزامها بالشروط التي مت تضمينها في املوافقة التي صدرت لها إلصدار 
النشرة«. وبحسب املسؤول، فان »اغلب املواضيع املنشورة تعمل على 
تضليل الرأي العام والتطاول على أســــماء وشخصيات والتشهير بهم 
ونشر الكثير من املواضيع املغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية 
وإثارة اجلمهور« فضال »عما تتضمنه من عناوين حتريضية ومواضيع 
ال تخدم املصلحــــة العامة في اململكة مبا يتعــــارض مع قانون تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر«. ولم يحدد املسؤول البحريني اجلمعيات 
املعنية بالقرار، إال ان جمعية الوفاق الوطني اإلســــالمية، وهي التيار 
الشــــيعي الرئيســــي في البالد، وجمعية العمل الوطني الدميوقراطي 

)وعد - يسار قومي(، أعلنتا أنهما تسلمتا قرارا من الهيئة بوقف إصدار 
نشــــراتهما واعتبرتا ان القرار »سياســــي بامتياز« و»ميثل تراجعا في 
حرية التعبير«. وقالت »الوفاق« في بيان أصدرته ونشر على موقعها 
اإللكتروني ان »تلك اخلطوة تراجع في حرية الرأي والتعبير« و»إساءة 

حلركة الصحافة بالبحرين« وهي »مخالفة للقانون«.
ومن جهتها، اعتبرت جمعية »وعد« ان سحب ترخيص نشرتها »في 
هذا الوقت بالذات وبعد اكثر من 7 ســــنوات على صدور النشرة يشكل 
تراجعا جديدا في مجال احلريات العامة وتشــــجيعا على بقاء الساحة 
االعالميــــة والصحافية حكرا على وجهة نظر واحدة ورأي واحد« وفق 
البيان. ويأتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى 
صناديق االقتراع في 23 أكتوبر املقبل الختيار اعضاء في مجلس النواب 
واملجالس البلدية في ظل اجواء توتر بعد توجيه الســــلطات منتصف 
أغسطس املاضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا باملساس باألمن الوطني 

والعمل على تغيير نظام احلكم بوسائل غير مشروعة.
وينتمي غالبية هؤالء الى حركة احلريات والدميوقراطية )حق( التي 

ال تعترف بها السلطات.

 أوقفت نشرات »جمعيات سياسية« لمخالفة القوانين
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»واشنطن بوست«: هل تصبح تركيا بعد »التعديالت« أكثر أم أقل ديموقراطية؟

تغيير درس الفتح العثماني إلى »الغزو«
ألول مرة في التعليم المصري

القاهرة تعتقل قائد جهاز األمن العام في غزة

عواصمـ  وكاالت: فيما اعتبره اخلبراء ردا سياسيا 
على الدور التركي املتصاعد في الوقت احلاضر عربيا 
وإســــالميا، غيرت وزارة التربية والتعليم املصرية 
ألول مرة في تاريخ مناهجها التعليمية درس الفتح 
العثماني ملصر إلى »الغزو العثماني«. جاء ذلك مع 
انطالق العام الدراسي اجلديد مبصر امس وسط ترقب 
وجدل، بعد اإلعالن عن حذف جزء كبير من املناهج 
في جميع املراحل، فيما قال مصدر مسؤول مبديرية 
التربية والتعليم مبحافظة اجليزة لـ »العربية.نت« 
إنه مت تغيير املناهج كلية في مرحلتي الصف السادس 
االبتدائي والصف الثالث اإلعدادي، واستبدالها مبناهج 
حديثة تتناســــب مع عقلية طالب القرن العشرين، 
وتصل كتب هذه املناهج خالل األســــبوع األول من 
العام الدراســــي اجلديد. وكانت تقارير صحافية قد 
أكدت إصدار وزارة التربية والتعليم نشرات سرية 

الى مديريات التعليم باحملافظات باحملذوفات.
وقالت صحيفة »الدستور« املصرية إنها حصلت 
على النشرة السرية باملواد احملذوفة، ورصدت مثاال على 
ذلك بنشرها أجزاء من النسخ املطورة ملادة »الدراسات 

االجتماعية« املقررة على املرحلة الثانوية. 
ورصدت قيام الوزارة بتغيير اسم درس »الفتح 

العثماني ملصر« ليتحول إلى »الغزو العثماني«. 
واعتبــــر اخلبير التربوي جمــــال عبدالهادي في 
حديثه لـــــ »العربية.نت« أن هــــذا التغيير يعد ردا 
سياسيا مصريا على الدور التركي في العالم االسالمي 

واملنطقة العربية.
الى ذلك، تساءلت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركية امس ان كانت التعديالت الدستورية التي 
متت املوافقة عليها في استفتاء شعبي بتركيا يوم 
االحد املاضي تعتبـــر نقطة حتول للدميوقراطية 
التركية كما اعلن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان؟ 
وتساءلت الصحيفة في مقال لها مبوقعها على شبكة 
االنترنـــت امس: هل هذه »خطوة اخرى مهمة من 
قبل تركيا على الطريق نحو االنضمام الى االحتاد 
األوروبي«، كما وصفتها وزارة اخلارجية األملانية؟ 
أم أنها تفتح الطريق إلى دكتاتورية مدنية من قبل 
السيد اردوغان وحزبه للتنمية والعدالة كما حذر 

من ذلك زعيم املعارضة البرملانية؟

عواصمـ  وكاالت: كشف رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود 
أوملـــرت النقاب عـــن أن الواليات 
املتحدة وافقت خالل واليته على 
استيعاب حوالي مائة ألف الجئ 
فلســـطيني في أراضيها في إطار 
اتفاق سالم مستقبلي بني إسرائيل 
والفلســـطينيني. ونقلت اإلذاعة 
اإلســـرائيلية امس عـــن أوملرت 
القول في كلمة ألقاها في اجتماع 
ملبـــادرة جنيڤ في تـــل أبيب إن 
اإلدارة األميركية برئاسة جورج 
بوش تعهدت مبنح هؤالء الالجئني 
اجلنسية األميركية كمساهمة منها 
في تســـوية قضية الالجئني إلى 
جانب إقامة آلية دولية لتعويض 

الالجئني الفلسطينيني.
 في سياق آخر، قالت صحيفة 
االهرام احلكومية املصرية امس انه 
مت اعتقال قائد االمن العام في غزة 
محمد خميس دبابش لدى وصوله 
الى القاهرة نهاية االسبوع املاضي 

»لالشتباه في تورطه في انشطة 
تضر باالمن القومي املصري«.

واوضحت الصحيفة، نقال عن 
مصدر امني مصري لم تذكر اسمه، 
انه مت اعتقال دبابش لدى وصوله 
الى العاصمة املصرية آتيا من دمشق 
وان حتقيقات جترى معه »بعدما 
توافرت معلومات عن وقوفه وراء 
محاولة تهريب كميات كبيرة من 
اجهزة الالسلكي املتقدمة التي تصل 

قيمتها الى ماليني اجلنيهات«.
الـــى ذلك، اتهـــم مفتي القدس 
الشـــيخ تيسير التميمي إسرائيل 
بحقن أسس املسجد األقصى مبواد 
كيميائية كي يسقط عند أول هزة 
أرضية. وقال التميمي قاضي قضاة 
فلسطني ورئيس الهيئة اإلسالمية 
املسيحية لنصرة القدس لصحيفة 
»األسبوعي« التونسية إن احلفريات 
التي تقوم بها إسرائيل في القدس 
إلى درجة خطيرة تهدد  »وصلت 
املسجد األقصى الذي بات معلقا في 

الهواء«. وأوضح أن إسرائيل أزالت 
الصخور »وحقنتها مبواد كيميائية« 
وجوفت األساسات وشقت األنفاق ما 
أحدث انهيارات في أساسات املسجد 

األقصى وتشققات في جدرانه.
من جانبه، وصف النائب العربي 
في الكنيســـت محمد بركة وزير 
افيغدور  اخلارجية اإلســـرائيلي 
بالتاريخ«  ليبرمان بأنه »حمـــار 
بعد دعوته الـــى تبادل لألراضي 
والسكان ضمن املفاوضات اجلارية 
مع الفلسطينيني من اجل تقليل عدد 

سكان إسرائيل العرب.
وقال النائب بركة، رئيس اجلبهة 
الدميوقراطية للسالم واملساواة، في 
بيان إن ليبرمان »يثبت مجددا أنه 
حمار بالتاريخ ويتنكر للحقيقة، 
فنحن لـــم نبع البيت، الوطن، بل 
هو جاء من بعيد وســـيطر عليه، 
أننا أصحاب األرض والوطن، ولم 
نهاجر اليه من أي مكان في العالم، 

ال نحن وال اآلباء واألجداد«.

أولمرت: واشنطن وافقت على استيعاب حوالي مائة ألف الجئ فلسطيني

النائب العربي في الكنيسـت بركة: ليبرمان »حمار بالتاريخ«
مفتي القدس: إسرائيل تحقن »األقصى« بمواد كيميائية لهدمه

ألمانيا ستتحول إلى دولة إسالمية خالل مائة سنة

السويد: »اليمين المتطرف« يخترق البرلمان للمرة األولى
ستوكهولم ـ أ.ف.پ: فازت حكومة اليمني ـ الوسط 
املنتهية واليتها في االنتخابات التشريعية السويدية 
التـــي جرت امس لكنها خســـرت الغالبية املطلقة في 
البرملان الذي اخترقه اليمـــني املتطرف للمرة االولى 

وتولى فيه موقعا مهما.
وبحسب النتائج النهائية فإن االئتالف احلكومي 
برئاسة رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت حصل على 
49.2% من األصوات وعلـــى 172 مقعدا من اصل 349 
فـــي مجلس النواب، اي اقل بثالثة مقاعد من الغالبية 

املطلقة.
وتقـــدم االئتالف بذلك على كتلة اليســـار بزعامة 
منى سهلني التي حصلت على 157 مقعدا و43.7% من 

األصوات.
وحقق اليمني املتطرف املتمثل بحزب »دميوقراطيي 

السويد« تقدما تاريخيا على الساحة السياسية السويدية 
بحصوله على 5.7% من األصوات و20 مقعدا.

واستبعد اليمني التقليدي واليسار املتعاون مع هذا 
احلزب الذي وصفه رئيس احلكومة الســـويدية بأنه 

»معاد لألجانب وشعبوي«.
وبات راينفيلت الذي كان ميلك أغلبية بـ 178 مقعدا 
في املجلس الســـابق يصطدم باليمني املتطرف الذي 
أصبح مبقاعده العشرين ميلك قدرة التعطيل او الفصل 

في البرملان.
وقال »ليست هذه النتيجة التي كنت ارغب بها في 
هذه االنتخابات« مشيرا الى النتيجة التي حققها اليمني 

املتطرف وخسارة الغالبية في البرملان.
واضاف »لقد كنت واضحـــا، لن نتعاون او نكون 

رهنا حلزب دميوقراطيي السويد«.

أثار كتاب السياسي واالقتصادي 
األملاني املعروف، تيلو ساراتزين، 
جدال واسعا في املجتمع األملاني، 
وانقســــاما كبيرا بني مؤيد آلرائه 
»التي تعبر عن رأي غالبية األملان«، 
كما يذهــــب بعضهم، ومعارضني 
يرون أن الساسة األملان يبحثون 
عن كبش فداء لسياساتهم الفاشلة 
التي أوصلت البالد إلى هذه املرحلة، 
حيث أزمة اقتصادية كبيرة تعصف 
باالقتصاد األملاني وتشكل منعطفا 
خطيرا في تاريخ االقتصاد األملاني 
وتاريخ أملانيا نفسها، ويرى بعض 
احملللني السياسيني أن املصاعب التي 
تواجه أملانيا اليوم ال تقل خطورة 
عما واجهته عقب خروجها مهزومة 

في احلرب العاملية الثانية.
»أملانيا تلغي نفسها«، هذا هو 
عنوان الكتاب الذي يشغل األملان، 
وكما أكدت جريدة »الشرق االوسط« 
قد نفدت الطبعة األولى، 20 ألف 
نسخة، خالل أيام وصدرت الطبعة 
الثانية بعدد أكبر، ويتوقع املسؤول 
عن دار النشــــر أن يتوالى صدور 
طبعة أخرى قبل نهاية هذه السنة.  
بداية، البد من اإلشارة إلى أن تيلو 
ساراتزين هو عضو بارز في احلزب 
الدميوقراطي األملاني،  االشتراكي 
أحد أبرز وأكبر األحزاب األملانية، 
اقتصــــادي مرموق وعضو  وهو 
مجلس إدارة البنك االحتادي األملاني 
)دوتشه بنك( لذلك فال عالقة له 
باألحزاب اليمينية األملانية املتطرفة 
التي تنادي بطرد املهاجرين وإغالق 

أبواب أملانيا أمامهم. 
ولكن ما يطرحه ساراتزين في 
كتابه يفوق كل ما قاله العنصريون 
األملان، األمر الذي دفع أحد األحزاب 

العمل والعمل الشاق إليقاف  من 
ذلك، بســــبب انخفــــاض معدالت 
املواليــــد اجلــــدد لــــدى الطبقات 
املتوسطة وازدياد عدد املهاجرين 
خاصة اجلدد، وازدياد عدد املواليد 
لديهــــم وخصوصا لــــدى األتراك 

اليمينية إلى أن طلب منه االنضمام 
إليه ألن مواقفــــه تتفق متاما مع 

مواقف هذا احلزب. 
يقول ساراتزين: »البد من إنقاذ 
أملانيا قبل فوات األوان«. ولكن ملاذا؟ 
ألن »أملانيا تسير نحو الهاوية البد 

والعرب، األمر الذي ينذر بكارثة 
دميوغرافية«، حسب املؤلف. 

ويشير املؤلف بأصبع االتهام 
إلى اجلالية املســــلمة خصوصا 
الســــبب  األتراك والعرب لكونها 
الرئيسي لكل املشكالت التي تعاني 
منها أملانيا، بسبب عدم رغبتها في 
االندماج واعتمادها على املدفوعات 
احلكومية من خالل برنامج الرعاية 
االجتماعيــــة، وحتولها إلى بؤرة 
للتطرف اإلســــالمي مما يعرض 
الســــالم االجتماعي الذي تتفاخر 

به أملانيا للخطر. 
وال يكتفي الكاتب بذلك بل يذهب 
إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث إن 
هناك خطرا على الهوية األوروبية 
واملسيحية ألملانيا بسبب سياسات 
احلكومة الفاشــــلة التي تشــــجع 
املسلمني على القدوم ونشر أفكارهم 

ودينهم في املجتمع األملاني. 
ويحذر ساراتزين من أنه إذا لم 
يتم تدارك األمر فإن أملانيا ستتحول 
إلى دولة إسالمية خالل املائة سنة 

القادمة. 
النقطة األساســــية في الكتاب 
هي اعتماد تيلو ســــاراتزين على 
علــــم الوراثة ومحاولــــة تأكيده 
أن اجلينات الوراثية للمســــلمني 
تختلــــف عن اجلينــــات الوراثية 
لألملان واألوروبيني، عودة بشكل 
غير مباشــــر إلى النظرية النازية 
والدم اآلري الصافي، لذلك هناك 
اســــتحالة كما يرى الكاتب طبعا 
في اندماجها في املجتمع األملاني، 
فاجلالية املسلمة تعيش في عزلة 
تامة وال تتعلم اللغة األملانية وال 
تقبــــل الثقافــــة األملانية وتعيش 
منعزلة متاما حيث اجلهل والعنف 

واألصولية واحلجاب أيضا. 
ويؤكد ساراتزين: »ال نحتاج 
إلــــى املهاجرين املســــلمني في 
أوروبا وأملانيا، فقرهم املعرفي 
ال يؤهلهم للمشــــاركة في بناء 
مجتمعاتنا، بل يشــــكلون عالة 
علينا يعيشون على املساعدات 
االجتماعية التي تستنزف موارد 
الدولة، وهذا سيؤدي إلى انهيار 
االقتصاد األملاني إذا لم نتدارك 
األمر، إنهم ال يجيدون غير جتارة 

اخلضراوات«. 
»أملانيــــا تلغي نفســــها« أو 
تنتحر كما يقول ســــاراتزين، 
ألن الغباء ينتشــــر في املجتمع 
األملاني بشكل ال مثيل له، فاألتراك 
والعرب واألملــــان من الطبقات 
الدنيا ينجبون أكثر بكثير من 
األملان املتعلمني، ويعيشون على 
الدولة،  التي تقدمها  املساعدات 
األمر الذي سيؤدي إلى نقص في 
عدد األملان من الطبقات املتوسطة 
املثقفة واملتعلمة التي تشارك في 
بناء أملانيا، والنتيجة ان األملان 
سيتحولون إلى أقلية في بلدهم 
وســــتتحول أملانيا، هذه القوة 
احلضارية واالقتصادية الهائلة، 
إلى دولة فقيرة وستكون بؤرة 
للتطرف اإلسالمي في أوروبا في 

أقل من مائة سنة قادمة. 
بقي أن نشــــير إلى أن عدد 
املسلمني في أملانيا، حسب آخر 
اإلحصــــاءات، هــــو نحو 4 - 9 
ماليــــني، 62 % منهم من األتراك 
والبقية من الدول العربية وشمال 
أفريقيا، ونسبة قليلة من شرق 
أوروبا مثل يوغوسالفيا السابقة 

وبلغاريا وألبانيا.

عشرون ألف نسخة نفدت خالل أيام من كتاب »ساراتزين«

غالف كتاب »أملانيا تلغي نفسها« كما نشرته »الشرق األوسط«

زعيم الدميوقراطين املتطرف ايكسون يحتفل بدخول البرملان السويدي  )أ.ف.پ(


