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الملف

 11أيلول:
الجمـر والرماد

السبت  10أيلول  2011العدد 1508

 10سنوات غيرت العالم

أميركا :الفاشية تقطف ثمار الشحن العنصري
بعد عشرة أعوام على
أحداث  11أيلول ،من املمكن
القول إن التغير األبرز في
حياة األميركيني كان ازدياد
العنصرية تجاه اآلخرين ،وال
سيما املسلمون .األمر لم
يكن وليد لحظة ،بل بفعل
جمعيات وحركات أخذت
حي ّزًا من املشهد ،وباتت
تؤثر بنحو كبير على الرأي
العام
نزار عبود
م �ش �ه��د رك � ��اب ال �ق �ط��ار ال �ص �ب��اح��ي في
ن�ي��وي��ورك ل��م يتغير على م��دى خمسة
أع � � � � � ��وام .ع � � ��دد م � ��ن ي � �ط ��ال ��ع ال �ص �ح��ف
ض �ئ �ي��ل ق �ي��اس��ًا ب ��رح�ل�ات م �م��اث �ل��ة ف��ي
م��دن أوروب �ي��ة ،وغالبية الصحف التي
ّ
يقرأونها إما ت��وزع مجانًا وتركز على
ّ
اإلع�ل�ان ��ات ،أو أن �ه��ا م�ح��ل�ي��ة إل ��ى أبعد
ال� �ح ��دود وال ت �ت �ن��اول ق �ض��اي��ا ال �ع��ال��م.
معظم الركاب ّ
يسدون آذانهم ّ
بسماعات
ل�ي�س�ت�م�ع��وا إل ��ى م��وس�ي�ق��اه��م املفضلة
بصوت ع��ال .ليس هناك ثقافة طاغية
تجمع سكان املدينة التي ّ
تعد عاصمة
الفردية الرأسمالية .إنهم ال يتناقشون
ب �ج��دي ��ة ف� ��ي ال� �س ��اح ��ات ال� �ع ��ام ��ة ع�ل��ى
طريقة هايدبارك كورنر في لندن .وما
دام��ت األم��ور ال تعني أحدهم مباشرة،
ف��إن �ه��ا ت �ب �ق��ى ف ��ي دائ � � ��رة ال� �ج ��دل ع�ل��ى
مستوى النخب ال��ذي��ن ينقلون آراء ه��م
ّ
إلى السكان في برامج الحوار اإلذاعية
والتلفزيونية املسائية ،أو عبر مواقع
النقاش املنتشرة على اإلنترنت.
س�ك��ان ن�ي��وي��ورك بعد م��رور  10أع��وام
ع�ل��ى ه�ج�م��ات  11سبتمبر ،ن�ج��وا من
كارثة إعصار «أيرين» ،التي كان يمكن
أن تلحق بهم أض��رارًا أف��دح بكثير من
ذاك الهجوم اإلرهابي ،ال��ذي ترك ندبًا
ك�ب�ي�رًا ف��ي ع �م��ران امل��دي �ن��ة وف ��ي ذاك ��رة
الحي الجنوبي من جزيرة مانهاتان.
ن��اط �ح��ات س �ح��اب ج ��دي ��دة ب � ��رزت في
امل�ك��ان .وأخ��رى ال ت��زال في ط��ور البناء
بالرغم م��ن ش� ّ�ح امل ��وارد ،وغ�ي��اب األف��ق
االق� �ت� �ص ��ادي ب �ع��د ان � � ��زالق االق �ت �ص��اد
األم� �ي ��رك ��ي إل � ��ى أص� �ع ��ب وأع� �ق ��د أزم ��ة
ف ��ي ت ��اري ��خ ال��رأس �م��ال �ي��ة ع ��ام ��ة .أزم ��ة
ت � � ��ؤدي دورًا ف� ��ي ت �س �ع �ي��ر ال �ح �م�ل�ات
الشوفينية على األقليات في أوروب��ا،
ك�م��ا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .والخشية
ك � ��ل ال �خ �ش �ي ��ة ف � ��ي أوس � � � ��اط ال �ج��ال �ي��ة
اإلسالمية األميركية من أن تتمخض
ع �ش��ر س� �ن ��وات م ��ن ال �ح �ق��ن اإلع�ل�ام ��ي
إل ��ى ع�م�ل�ي��ات إره��اب �ي��ة ت �ط��ال �ه��م ،كما
حدث من تلطيخ لواجهة أحد مساجد
والي ��ة ميتشغان أخ �ي �رًا .أم��ا م��ا ج��رى
ف��ي ال�ن��روي��ج ق�ب��ل ش�ه��ري��ن م��ن تفجير
م�ب�ن��ى ح�ك��وم��ي وارت �ك ��اب ال�ن��روي�ج��ي،
أن��درز بريفيك ،م�ج��زرة راح ضحيتها
 76ن��روي �ج �ي��ًا وج � ��رح ال� �ع� �ش ��رات ،فله
جذوره التحريضية العقائدية في فكر
التيارات املعادية لإلسالم في الواليات
املتحدة وتمويل صناديق وجمعيات
م�ن�ظ�م��ة ت�ع�م��ل ل�ي��ل ن �ه��ار ع�ل��ى تعبئة
ال� ��رأي ال �ع��ام األم �ي��رك��ي ض��د املسلمني
واإلس �ل��ام .ف��وج��د ال�ب��اح�ث��ون أن ب�ي��ان
بريفيك التأسيسي ،امل��ؤل��ف م��ن 1500
ص�ف�ح��ة ،ت�ض� ّ�م��ن م�ئ��ات اإلش � ��ارات إل��ى
أس �م��اء وأف �ك��ار ي �ن��ادي ب�ه��ا متطرفون
يمينيون في الواليات املتحدة ينتمون
إلى مراكز أبحاث ومواقع متعصبة في
بغضها للمسلمني.
ربما لم يعلم املجتمع األميركي الكثير
عن تلك املنظمات والهيئات الخفية ،إال

أن تأثيرها على الرأي العام األميركي،
غ �ي��ر امل �ت �ع� ّ�م��ق ب� ��األم� ��ور ال �ع �ق��ائ��دي��ة،
يبقى بالغًا .ذل��ك أن بساطة األميركي
ت�ج�ع�ل��ه س��ري��ع ال �ت �ج��اوب م��ع األف �ك��ار
املعلبة ال �ج��اه��زة ،يتقبلها بقليل من
التمحيص وال �ش� ّ�ك ،وال يعطي أهمية
ألبعادها وتأثيراتها على مستقبله.
م ��ن ت �ل��ك ال �ش �خ �ص �ي��ات امل ��ؤث ��رة ،ال�ت��ي
ت �ش��اه��د غ��ال �ب��ًا ع �ل��ى ق �ن��وات إخ �ب��اري��ة
مثل «ف��وك��س ن�ي��وز» ال�ب��اح��ث امل�ع��ادي
للمسلمني روب� ��رت س�ب�ن�س��ر ،ص��اح��ب
موقع يدعى «جهاد ووت��ش» .سبنسر
كان من كبار امللهمني لفاشية بريفيك
ال��دم��وي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت غايتها التحذير
م��ن «خ�ط��ر أس�ل�م��ة ال �غ��رب» و«تحطيم
الثقافة الغربية» .وهناك أيضًا موقع
«أط � �ل� ��س ش � ��راغ � ��ز» ،ل �ب��ام �ي�ل�ا غ� �ي�ل�ار،
الوثيقة الصلة بسبنسر .يقول الباحث
األميركي ،فايز شاكر ،إن اسم سبنسر

ورد  162م��رة ف��ي ال�ب�ي��ان التأسيسي
ل�ح��رك��ة ال�ف��اش�س�ت��ي ال �ن��روي �ج��ي ،فيما
ظهر اسم باميال غيالر  12مرة .وهناك
إشارات إلى دافيد هوروفيتس صاحب
موقع «مركز الحرية» الذي ّ
يروج أفكار
الكراهية ضد املسلمني.
أما مارك سايجمان ،الضابط السابق
ف ��ي االس �ت �خ �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة «س ��ي.
آي.إي ��ه» والخبير ف��ي ش��ؤون مكافحة
اإلره� � ��اب ،ف �ق��ال ،ف��ي م �ق��ال��ة ل��ه أخ �ي � ّرًا،
«إن كتابات املعادين للمسلمني توفر
األرض � �ي ��ة ال �ف �ك��ري��ة ال �ت ��ي خ� ��رج م�ن�ه��ا
ب��راي�ف�ي��ك .وال�خ�ط��اب وح��ده ال يمر من
دون تكلفة».
م �ن��ذ أي� �ل ��ول  ،2001ع ��رف ��ت ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ف �ي �ض��ان��ات م��ن امل�س�ت�ش��رق�ين
امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ف � ��ي «ع� � �ل � ��م اإلره � � � ��اب
اإلس �ل��ام � ��ي» ال� �ت ��ي ت� �غ ��ذي أح � �ق� ��ادًا ل��ن
تنمحي آثارها في املدى القريب .ولقد

عناصر من فوج إطفاء نيويورك يؤدون التحية لذكرى  11أيلول (بريان سنايدر ــ رويترز)

تاريخ الواليات المتحدة مليء
بحاالت شيطنة طوائف وجاليات
بأكملها
منذ  2001عرفت الواليات
المتحدة فيضانات من
المستشرقين الذين غذوا األحقاد

غ��رف بريفيك النرويجي منها ونشر
دع��اي��ة ل �ه��ا ف��ي ب�ي��ان��ه ال �ط��وي��ل ،منها
«م��رك��ز السياسة األم�ن�ي��ة» ،و«منتدى
ال �ش��رق األوس� � ��ط» ،و«م� �ش ��روع ت�ح��ري
اإلرهاب» ،وجميعها تحذر من مخاطر
«تسلل الشريعة اإلسالمية وهيمنتها
على ال�غ��رب» وتهديدها «لكل م��ن هو
غير مسلم».
ه ��ذه امل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال�ي�م�ي�ن�ي��ة
امل�ت�ط��رف��ة ،ال�ت��ي تنشر أف �ك��ارًا إرهابية
وت �ح��ض ع �ل��ى ال �ع �ن��ف ض��د األق �ل �ي��ات،
تتضارب مباشرة م��ع خطط مكافحة
اإلرهاب التي تتبعها اإلدارة األميركية.
خ � �ط� ��ط ت � ��رم � ��ي ف� � ��ي ن � �ه� ��اي� ��ة امل � �ط� ��اف
إل � ��ى إش � � ��راك ال� �ح� �ك ��وم ��ات وال �ش �ع��وب
اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال�ح��رب على ّاملتطرفني
اإلسالميني ،وتعقبهم ملا يمثلونه من
ت�ه��دي��د ل�ل�م�ص��ال��ح ال �غ��رب �ي��ة .ال ل�ش��يء
إال ألن الواليات املتحدة وأوروب��ا معًا
ع��اج��زت��ان ع ��ن م �ح��ارب��ة اإلس �ل��ام بما
يمثله من نحو  1.4مليار نسمة .وهذه
ال �ح��رك��ات ب��ره �ن��ت ع �ل��ى أن �ه��ا تشجع
ال �ش �ب��ان امل �س �ل �م�ين ع �ل��ى ت �ب �ن��ي أف �ك��ار
تنظيم «القاعدة».
تاريخ الواليات املتحدة مليء بحاالت
ش�ي�ط�ن��ة ط��وائ��ف وج��ال �ي��ات بأكملها.
وم ��ن ال�س�ه��ل ع�ل��ى امل�ف�ك��ري��ن ال�ش��اذي��ن
رس ��م ص ��ور ن�م�ط�ي��ة وت�ع�م�ي�م�ه��ا على
م� ��واط � �ن�ي��ن ال ي� �ت� �م� �ت� �ع ��ون ب �ح �ص��ان��ة
ع� �ق ��ائ ��دي ��ة .ه � ��ذه األف � �ك � ��ار وال �ح �م�ل�ات
م ��ورس ��ت ف ��ي ال �س ��اب ��ق ض ��د ال �ط��ائ �ف��ة
امل �س �ي �ح �ي��ة ال� �ك ��اث ��ول� �ي� �ك� �ي ��ة .وس� � ��ادت
العقيدة امل� ّك��ارث�ي��ة ف��ي الخمسينيات،
ال� � �ت � ��ي ص� ��ن � �ف� ��ت ك� � ��ل م � �ع � �ت� ��رض ع �ل��ى
ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ب��أن��ه «ش�ي��وع��ي
ه ��دام» ،ومنعت حتى ق��ادة عسكريني
غ ��رب � �ي �ي�ن ،م� �ث ��ل ال � �ق ��ائ ��د ال �ب��ري �ط��ان��ي
م��ون �ت��ي غ� ��وم� ��ري ،ال � ��ذي ق� ��اد ال� �ق ��وات
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي أوروب� � ��ا خ�ل�ال ال �ح��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،م��ن زي ��ارة ال��والي��ات
املتحدة .وخالل الحرب العاملية الثانية
ن �ف �س �ه��ا ُج� ِّ�م �ع��ت ال �ج��ال �ي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة
ف��ي م�ع�س�ك��رات اع �ت �ق��ال ف��ي ال�ص�ح��راء
ب �ع ��د ت �ج ��ري ��د أف � ��راده � ��ا م� ��ن أم�ل�اك �ه��م
وإف�ق��اره��م ت�م��ام��ًا ،بحجة الخشية من
«الطابور الخامس» .وتحت الحذر من
تغلغل ال�ش�ي��وع�ي��ة وال �غ��زو «األص �ف��ر»
إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،م�ن��ع الجنس
الصيني ل�ع��دة ع�ق��ود م��ن ال�ه�ج��رة إلى
بالد العم سام.
ع � �م ��دة ن � �ي� ��وي� ��ورك م ��اي� �ك ��ل ب �ل��وم �ب��رغ
ش� ّ�ب��ه ح�م�ل��ة ال�ت�خ��وي��ف م��ن امل�س�ل�م�ين،
م� ��ن خ �ل��ال ال� �ت� �ص ��دي إلن � �ش� ��اء امل ��رك ��ز
اإلس�لام��ي ال�ق��ري��ب م��ن م��وق��ع البرجني
ف� ��ي م ��ان� �ه ��ات ��ان ،ب ��امل �ش ��اع ��ر امل �ع ��ادي ��ة
ل �ل �ك��اث��ول �ي��ك ال� �ت ��ي س� � ��ادت ف ��ي ال �ق��رن
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر .حينها م�ن��ع الكاثوليك
م ��ن م �م��ارس��ة ع �ب��ادات �ه��م ،ب ��ل ت�ع��رض
رجال الدين منهم للتوقيف والتنكيل.
ُ َ
ولم تنب أبرشية كاثوليكية ،في شارع
باركلي القريب من مكان برجي مركز
ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل��ي ف��ي ن �ي��وي��ورك حتى
أواخ ��ر الثمانينيات م��ن ال�ق��رن نفسه.
وكانت هجمات  11أيلول  2001حافزًا
ك�ب�ي�رًا ل�ت�ك��وي��ن ه�ي�ئ��ات وم�ن�ظ�م��ات قد
ت �ك��ون ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر ف��ي نتائج
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف ��ي ال�س�ن��ة
امل�ق�ب�ل��ة .وأص ��وات املسلمني املعتدلني
ال ت � � ��زال ت �س �م��ع ع� �ل ��ى ن� �ط ��اق ض � ّ�ي ��ق؛
ألن ك�س��ب أص� ��وات ال�ن��اخ�ب�ين يحتاج
إل ��ى خ �ط��اب أق ��رب إل ��ى م�ش��اع��ر ع��ام��ة،
صنعتها أج�ه��زة إع�ل�ام متحيزة .بعد
عشرة أعوام من الهجمات ينظر  37في
املئة من األميركيني إلى اإلس�لام بعني
الرضى ،حسب استطالع نظمته شبكة
«أي ��ه .ب��ي .س��ي» ـــــ وواش�ن�ط��ن ب��وس��ت،
فيما ُيظهر استطالع آخر ،أجرته مجلة
ت��اي��م ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ،أن  28ف ��ي امل�ئ��ة
م��ن الناخبني ال يؤمنون ب��أن م��ن حق
املسلمني التمثيل في املحكمة العليا.
وهناك نسبة الثلث ترفض ترشيح أي
مسلم لرئاسة الواليات املتحدة.

