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األعمال مستمرة في الـ «غراوند زيرو» في نيويورك (أوديد باليتي ــ أ ب)

«غراوند زيرو» ال يزال بانتظار إعادة اإلعمار
ال يزال موقع الهجوم،
الذي بات يعرف باسم
«غراوند زيرو» ،في انتظار
إعادة اإلعمار التي قد
تحتاج إلى خمس سنوات
إضافية ،ليبقى املوقع
خالل هذه الفترة مزارًا
وحائط مبكى

م��ا ك ��ان أح ��د ي�ن�ت�ظ��ر أن ت �ط��ول ف�ت��رة
إع � � � ��ادة ب � �ن ��اء م �ج �م��ع م� �ب ��ان ��ي م��رك��ز
التجارة العاملي في مانهاتن التحتا
ف��ي م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ع�ش��ر س �ن��وات.
وه � �ن� ��اك ت � �ق� ��دي� ��رات ب� � ��أن ال� �ف� �ت ��رة ق��د
ت�ت�ج��اوز  15ع��ام��ًا ،بعد إل�غ��اء الكثير
مبان ذات
من املشاريع والتخلي عن
ٍ
قيمة تاريخية ،مثل كنيسة للطائفة
األرثوذكسية اليونانية .طالت فترة
ال�ب�ن��اء م��ع أن ب�ن��اء ال �ب��رج�ين ،اللذين
ُ
اس��ت�ه��دف��ا بالهجومني االن�ت�ح��اري�ين،
لم يستغرق س��وى ثالثة أع��وام .لهذا
التأخير مضاعفات نفسية وم��ادي��ة،
م � ��ا ك � � ��ان أص� � �ح � ��اب ال � � �ق� � ��رار ي � � ��ودون
مواجهتها في أي وقت.
يبدو موقع االن�ف�ج��ار (غ��راون��د زي��رو
ـــــ التعبير الذي استخدم في األساس
لتفجير القنبلة ال�ن��ووي��ة األول ��ى في
مدينة هيروشيما اليابانية) ،املمتد
على  16هكتارًا من املساحة العقارية،
مبان ونصب
ورشة عمل في مجموعة
ٍ
ت��ذك��اري��ة ومحطات ق�ط��ارات األن�ف��اق.
الورشة ال تعمل بالوتيرة والحماسة
نفسيهما؛ ففي ج��وان��ب منها ،هناك
ج �ه��د ح �ث �ي��ث ،وف � ��ي ج ��وان ��ب أخ ��رى
ه�ن��اك تلكؤ ي�ص��ل إل��ى ح��د ال�ت��راج��ع.
والحرج شديد من تأخر األعمال فيها
ألس� �ب ��اب م�ع�ظ�م�ه��ا م � ��ادي وال �ب �ع��ض
م �ن �ه ��ا ي � �ع� ��ود مل� �ص ��اع ��ب ل��وج �س �ت �ي��ة
وإداري� � � � ��ة .ك� ��ان األم� �ي ��رك� �ي ��ون ،ال��ذي��ن
شعروا بأنهم طعنوا في الصميم من
«غ��زوة م��ان�ه��ات��ن» ،ينتظرون شيئني
م��ن إع ��ادة ال�ب�ن��اء ال �س��ري��ع :اس�ت�ع��ادة
الهيبة وت��أك�ي��د ق��درة األم�ي��رك��ي على
ً
إع��ادة صنع املعجزات أوال ،والثاني
م �ح��و آث� ��ار االع� �ت ��داء م��ن ال ��ذاك ��رة في
أقصر وقت ممكن وإعادة املنظر الذي
تميزت ب��ه مدينة ناطحات السحاب

ببناء أبراج أعلى من تلك التي دمرت.
ف��ي ي ��وم ن�ك�ب��ة ن �ي��وي��ورك ع ��ام ،2001
تعهد عمدة املدينة رودي جولياني،
وح � ��اك � ��م ال � ��والي � ��ة ج� � � ��ورج ب ��ات ��اك ��ي،
والرئيس ج��ورج دبليو ب��وش ،إعادة
ب �ن��اء م��وق��ع م��رك��ز ال �ت �ج��اري ال�ع��امل��ي
وم �ب��ان �ي��ه ف� ��وق ال �ع �ق��ار ال � ��ذي ت �ع��ود
غالبية ملكيته لهيئة ميناء نيويورك
ونيوجرسي .قال جولياني« :سنعيد
البناء .وسنخرج م��ن ك��ل ه��ذا أصلب
ع � � ��ودًا م � ��ن ال� �ن ��اح� �ي� �ت�ي�ن ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق �ت �ص ��ادي ��ة» .ول ��م ي �ن��س ال�ت��رك�ي��ز
على أن املنظر العام للمدينة يجب أن
عهده.
يعود إلى سابق ّ
إع � ��ادة اإلع� �م ��ار ت �م��ث��ل ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
األميركيني تحديًا أله��داف من أرادوا
ت��دم �ي��ر أك �ث��ر م ��ن امل �ب ��ان ��ي ،ك �م��ا ف�ه��م
امل� �س ��ؤول ��ون رس ��ال ��ة امل ��رت �ك ��ب .ق��ال��وا
إن ال �ف��اع �ل�ين أرادوا ت��دم �ي��ر ال�ه�ي�ب��ة
وض ��رب االق �ت �ص��اد وت�ح�ط�ي��م األن ��ف.
ل �ك��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ب �ع��د ع�ش��رة
أع � ��وام م��ن ال �ج �ه��د وال �ع �م��ل وال �ق �ت��ال،
وب �ع��د إن� �ف ��اق زه� ��اء ت��ري �ل �ي��ون دوالر
ُ ّ
�رت ف�ي��ه دول
ف��ي م�ج�ه��ود ح��رب��ي دم � � ُ
ك��أف�غ��ان�س�ت��ان وال� �ع ��راق ،وق �ت��ل مئات
األالف م��ن األب ��ري ��اء ،ال ت� ��زال ت�ع� ُ�ان��ي
ع �ق��دة اس �ت �ع ��ادة ال �ه � ُي �ب��ة .ن �ع��م ،ق�ت��ل
أس � ��ام � ��ة ب � ��ن الدن ،وأس � � �ق� � ��ط ن �ظ ��ام
ط��ال �ب��ان ون �ظ ��ام ص� ��دام ح �س�ي�ن .لكن
الواليات املتحدة لم تتمكن من إعادة
ب �ن��اء األب � ��راج وامل �ب��ان��ي امل�ح�ي�ط��ة ،ما
ي �ج �ع��ل س � �ك ��ان ن � �ي� ��وي� ��ورك ي � � ��زورون
امل�ك��ان بشعور م��ن ال��زه��و واالنتصار
وتناسي املاضي.
لكن يبقى وقع الهزيمة مسيطرًا على
ال �ن �ف��وس ،ال �ت��ي ت �ب��دو ح��زي�ن��ة ف��ي كل
ذك� ��رى .ه��ل ي�ع�ج��ز أك �ب��ر اق �ت �ص��اد في
ال �ع��ال��م ع��ن إع� ��ادة ب �ن��اء ه ��ذه املنطقة

ب��ال�س��رع��ة امل�ط�ل��وب��ة؟ س ��ؤال ي ��دور في
ب��ال املعنيني وال��زائ��ري��ن ،ال��ذي��ن غالبًا
م� ��ا ي � ��ذرف � ��ون ال � ��دم � ��وع ،أو ي �ط �ل �ق��ون
ص�ي�ح��ات م�ط��ال�ب��ة ب��ال �ث��أر واالن �ت �ق��ام.
ت �ح��ول م��وق��ع ال �ب �ن��اء إل ��ى م ��زار آلالف
ّ
يحج
السياح .ه��ؤالء يتوجهون كمن
إلى مزار أو ضريح .صورة ال تشبه ما
قبل الهجمات بتاتًا .كثيرون يضعون
أكاليل ال��زه��ور على نصب الضحايا
م��ن امل��وظ�ف�ين ورج ��ال اإلط �ف��اء .وج��وم
وح��زن يخيمان على وج��وه الزائرين.

تضم المباني الجديدة التي
يجري تشييدها برج مركز التجارة
العالمي بعلو  1776قدمًا
بعد عشرة أعوام لم يكتمل
سوى مبنى واحد ،هو الرقم  7من
مركز التجارة العالمي
إن��ه ل�ي��س م�ظ�ه�رًا ي��وح��ي ب��أن امل��دي�ن��ة
ان�ت�ص��رت على نكبتها .ب��ل ّ
يعبر عن
مدى عمق الجرح ال��ذي تركه الحادث
ف��ي ال�ن�ف��وس .ج��رح ل��م تستطع األي��ام
وحروب الثأر أن تدمله.
كان يفترض أن تنبع عملية البناء من
ح��اج��ة اس�ت�ث�م��اري��ة ع�ق��اري��ة ل�ك��ي تنال
املشاريع الدعم االستثماري الالزم .لكن
املستثمرين الذين اكتووا باالنهيارات،
وي �ع��ان��ون م��ن ع� ��زوف امل� �ص ��ارف على
اإلق��راض بعد تدهور س��وق العقارات،
�دواع وط �ن �ي��ة
ال ي� �ت� �ح ��رك ��ون ع � � ��ادة ل� � � � � ٍ
وش � � �ع � � ��ارات س� �ي ��اس� �ي ��ة ب� �ح� �ت ��ة .ال �ك��ل
ي �ع��رف م ��أزق ال �ع �ق��ارات ال�ت�ج��اري��ة في
الحي املالي األميركي األول .قال الري

سيلفرستني ،ص��اح��ب ض�م��ان مكاتب
مركز التجارة العاملي بعيد الهجمات:
«ستكون مأساة املآسي أال نعيد بناء
هذا القسم من نيويورك .ألنه سيمنح
اإلرهابيني النصر الذي يسعون إليه».
م��ع ذل ��ك ،ب�ع��د ع�ش��رة أع ��وام ل��م يكتمل
س ��وى م�ب�ن��ى واح � ��د ،ه ��و ال ��رق ��م  7من
مركز التجارة العاملي .وهناك مبنيان
آخ � � ��ران ف ��ي ط � ��ور ال� �ب� �ن ��اء ،ه �م��ا م��رك��ز
ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل��ي ورق��م  150م��ن ش��ارع
غرينتش .واملبنى األخير يعرف برقم
 4م��ن م��رك��ز ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل��ي .وه�ن��اك
حديث عن إيقاف العمل بأربعة أبراج
في القسم الشرقي ألسباب مالية.
وتتكون املباني الجديدة التي يجري
ت �ش �ي �ي��ده��ا م� ��ن ب � ��رج م ��رك ��ز ال �ت �ج ��ارة
العاملي بعلو  1776قدمًا (من ضمنها
ه��وائ��ي اس�ت�ق�ب��ال وإرس � ��ال) وس�ي�ك��ون
أط � ��ول م �ب �ن��ى ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة.
�دواع وط�ن�ي��ة،
واخ �ت �ي��ر ال �ع��دد  1776ل � � ٍ
ف �ه��و ذك� � ��رى ت��وق �ي��ع إع� �ل��ان اس �ت �ق�لال
الواليات املتحدة عن بريطانيا .وهناك
أي �ض��ًا ال �ن �ص��ب ال �ت��ذك��اري ل�ل�ض�ح��اي��ا،
ال� ��ذي ص�م�م��ه األم �ي��رك��ي ب�ي�ت��ر ووك ��ر،
واإلس��رائ �ي �ل��ي األم �ي��رك��ي م��اي�ك��ل أراد.
والنصب على شكل بستان فيه أشكال
للبرجني ونوافير م�ي��اه .وم��ن املنتظر
افتتاحه يوم غد.
متحف ال�ف�ن��ون ال��ذي ك��ان م�ق��ررًا منذ
 2004يتعرض أيضًا للتعطيل وجرى
تحجيمه إل��ى م�ج��رد م�س��رح جويس،
ألن ش ��رك ��ة امل � �س� ��ارح ان �س �ح �ب��ت م�ن��ه
الع� �ت� �ب ��ارات أه �م �ه��ا ض �ي��ق ذات ال�ي��د
وض � �ي ��ق امل � �س� ��اح� ��ة .ك ��ذل ��ك ت��راج �ع��ت
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ت �م��وز  2008ع��ن إع��ادة
بناء الكنيسة الوحيدة التي دمرتها
الهجمات.
نزار...

