אי המטמון :המספרים הסודיים של
בריטניה
מאת ד”ר גיא
בכור
מתוך  60מליון תושבים באי
הבריטי ,כמה מתוכם הם מוסלמים? הנה הנתונים הרשמיים ,לשנת :2008

The
total number of Muslims in Great Britain:
2004: 1,870,000

2005: 2,017,000
2006: 2,142,000
2007: 2,327,000

2008: 2,422,000

Source: Labour Force Survey

ההערכה הרשמית לגבי מספר המוסלמים בשנת  :2009כ 2.6 -מליון,
דהיינו
המספר מתקרב במהירות ל 3-מליון איש ,כחמישה אחוזים מכלל
האוכלוסיה .אלא שבאותו הזמן ,של השנים  ,2004-2008ירד ,לפי
הסקרים הרשמיים ,מספר
הנוצרים במדינה בשני מליון איש ,כשקצב הריבוי של המוסלמים
בבריטניה גבוה פי
עשרה מקצב הריבוי של הנוצרים .תוך ארבע שנים עלה מס’ המוסלמים
במדינה
ביותר מחצי מליון איש .עוד נתונים מדהימים :הקבוצה הגדולה ביותר
בקרב הבריטים
הנוצרים היא בני השבעים ומעלה ,בעוד שהקבוצה הגדולה ביותר בין
המוסלמים היא של בני
 ,0-4וברור למי שייך העתיד בבריטניה ,ומי כבר קבור עמוק
בהיסטוריה.

מהיכן מגיע הריבוי המוסלמי המואץ :מכמה מקורות .ראשית ,ההגירה,
הנמשכת
בצורה עצומה ,שעה אחר שעה ,כשמליונים רואים באי הבריטי את אי
המטמון ,שיש להגיע
אליו בכל מחיר .שנית ,ילודה גבוהה מאוד אצל המוסלמים .גבר
מוסלמי ,ויש הרבה מאוד
מקרים כאלה ,יכול לשאת
בבריטניה .כל אישה כזו

ארבע

נשים,

למרות

שפוליגמיה

אסורה

מביאה אל העולם כחמישה ילדים ,סך הכל משפחה של  25איש ,כולל
ההורים ,וכולם ממומנים
בנדיבות ובחיוך רחבה של נאיביות ,שלא לומר הגדרה חמורה יותר ,על
ידי משלם המיסים
הבריטי :קצבאות ,דיור ,בריאות ,ואבטלה .הסיבה השלישית לריבוי
המוסלמי המהיר:
התאסלמות של מקומיים.

הנה עוד נתון מדהים :בפעם הראשונה אי פעם ,הילדים הלבנים הנכנסים
לכיתה א’ בעיר לונדון הם כבר “מיעוט אתני” .נכון ,לא כל הלא-
לבנים הם
מוסלמים ,אך חלק גדול מהם ,והאקונומיסט הבריטי קבע שאחוז הילדים
המוסלמים בבריטניה
בגילאי  0-4מתקרב לעשרה אחוזים .מוחמד עבד אלבארי .המזכיר הכללי
של המועצה האסלאמית
באנגליה ,ציין שמספר המיסגדים בבריטניה יוכפל עכשיו “באופן
טבעי”,
בשל הביקוש ההולך וגדל ,מ 1,600 -כיום למעל  3,000מסגדים בתוך
מספר שנים .בהתאם לכך
הולך ומתרבה מספר המוסלמים במועצות המקומיות של ערים בבריטניה,
וברור לאיזה כיון הם
מפנים את התקציבים של הרשויות המקומיות.

עד
כאן המספרים הרשמיים ,שברור לאנגלים רבים שהם שקריים ,ומוטים חזק
למטה ,כדי שלא
להבהיל את הציבור .האינדפנדנט הבריטי העריך שבעוד שבמפקד הרשמי
צויין שהאוכלוסיה באי
היא בסביבות  60מליון ,המספר האמיתי קרוב יותר ל 80-מליון ,רובם
הגדול
מוסלמים לא חוקיים .אבוי ,עשרים מליון תושבים “סודיים”?
האינדפנדנט וחוקריו הגיעו
למספר הזה דרך אינדיקציות מחקריות של האוכל הנצרך ,נתוני מוסדות,
מערכות חינוך,
רווחה וסעד ,ועוד .מדובר בהגירה בלתי חוקית בהיקף עצום ,שהיא
שקופה מבחינת הסטטיסטיקה הרשמית .רבים מן הלא-חוקיים מגיעים
כתיירים או כסטודנטים,
ומייד עם הגיעם לאי ,הם נעלמים .הם צצים כמה שנים אחר כך ,כשהם
מתחתנים עם מוסלמים
מקומיים ,או שנולדים להם ילדים ,הזכאים להטבות סוציאליות .חברת
פרלמנט בשם
 Ann Cryerהעריכה שלאיזור בחירה שלה ,באיזור בדפורד ,הגיעו מליון
מוסלמים
פקיסטנים בארבע השנים האחרונות ,וכי שמונים אחוז מהנישואין

באיזור שלה הם של
מוסלמים.
הנורא הוא שבבריטניה שורר תוהו ובוהו של נתונים ,הערכות,
וסטטיסטיקה ,כשאיש לא יודע ממש איפה ,מי והיכן .וכמה בריטים
מקוריים מהגרים מהאי?
גם כאן איש לא יודע בדיוק ,אך ההערכה היא של כאלף איש ביום,
שנוטשים את האי האבוד.
ויזות מזוייפות )כן ,כן ,וכאן האנגלים דווקא שקטים מאוד(,
נתוני מיכללות ואוניברסיטאות שקריות ,הצהרות של רמאות ,שוחד,
פקידות מעלימת עין ,הכל מותר ,בתוהו ובוהו הדמוגרפי של האי
האומלל.

בעוד בישראל הלישכה המרכזית “לסטטיסטיקה” מתעקשת לספור גם את רבע
מליון
הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים ,יחד עם האזרחים הערבים בישראל,
דהיינו לנפח את מספר
הלא-יהודים בכוח ,כמעט אפשר לומר במזוכיזם ,הלשכה בבריטניה נוקטת
במדיניות ההפוכה.
היא מסתירה ומעמעמת את הנתונים הדמוגרפיים
הקשים.

עוד נתונים שמושתקים בבריטניה :מספר בתי הדין של השריעה ,דהיינו
המשפט
האסלאמי ,ברחבי הממלכה .נתונים מקובלים היו שישנם חמישה בתי משפט
כאלה בסך הכל,
שעוקפים את המערכת השיפוטית הבריטית ,ומנהלים למעשה מדינה
אסלאמית בתוך מדינה
בריטית .והנה ,נתונים חדשים ומדהימים מגלים שמספר בתי הדין של
השריעה בבריטניה
זינק ל ,85 -מחמישה לשמונים וחמישה ,וממילא  40%מן המוסלמים
בבריטניה
היו רוצים שחוקי השריעה יהיו חוק המדינה בבריטניה .בסתיו האחרון
התקיימה הפגנה של
אלפי מוסלמים שדרשו ליישם את השריעה בבריטניה“ .נמאס לנו

מהדמוקרטיה ,מהחוק מעשה ידי אדם ,ומהפריצות וחוסר הצניעות של
התרבות
הבריטית” ,קרי התרבות המערבית והליברלית .שליש מהסטודנטים
המוסלמים בבריטניה גם סבורים שזה בסדר
לרצוח בשם האסלאם.
◄צלצולי אזעקה בבריטניה

שִלטי ,בריטניה,
שִלטי בגלים ,הבריטונים לעולם ,לעולם ,לא יהיו עבדים” ,שרה האימפריה הגדולה בתולדות
האנושות ,זו שהשמש לא שקעה בה לעולם .אז זהו שכן ,הם כבר עבדים .וגם השמש כבר
שקעה.

אני מבקש שנבין עכשיו מה המסר
במאמר הזה :המשמעות היא שמספר המוסלמים באופן רשמי הוא כשלושה
מליון מוסלמים ,אך
המספר הסביר יותר הוא בין  5ל 15-מליון באופן בלתי רשמי .בדור
הבא
המספרים יהיו בין  10ל 30-מליון איש ,כשמשמעות הדבר סופה של
בריטניה כמדינה
דמוקרטית וליברלית.

ואנחנו מתפלאים שלקראת הבחירות הכלליות הקרבות בבריטניה ,מחזרת
מפלגת “הלייבור” ,מוכת המשברים אחר הקול המוסלמי? לפי הנתונים
האחרונים הקרב יהיה
צמוד עם השמרנים ,ומי יכריע את הבחירות? הקול המוסלמי .ואין כמו
ישראל לחבוט בה
קצת ,כדי לצאת גיבור .חבוט ביהודי ,ונצח בבחירות ,האין זו חזרת
האנטישמיות
הקלאסית?

מה הלקח מהמאמר הזה ליהודי בריטניה? קיראו את הנתונים ,המוכרים
לכם
בשטח היטב ,הבינו והפנימו שאין לילדים שלכם שום סיכוי ב”ממלכה
המאוחדת” ,ועלו
לישראל עכשיו .בריטניה כבר אבודה ,אין לכם חלק במשחק הזה ,בעוד
שאתם יכולים לחזק את ישראל מאוד .אסונה הדמוגרפי של בריטניה ,מה
לעשות ,יכול להיות
רווחתה הדמוגרפית של ישראל .למזלכם ,לכם יש לאן ללכת .אך לאן
ילכו הבריטים
האומללים ,שבעיוורונם עוד לא הפנימו ,עד כמה נורא הוא
מצבם?

◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר היה חבר במועדון
 ,Gplanet Primeוהמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המנוי
יש להכנס
לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄כדי
להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,יש להירשם לשירות המאמרים
בתשלוםGplanet ,
 .Primeקוראים את כל המאמרים בתשלום שכבר
פורסמו ,וממשיכים לחודש,
לחצי שנה ,או לשנה-במחיר מבצע .ניתן להירשם – כ א ן.
◄אם
ברצונכם לשלוח את המאמר הזה לחברים ,עושים זאת באמצעות הכפתור
“המלץ לחבר” ,כאן
למטה.
◄למבקשים
לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל האישי ,עושים
זאת –

כאן

