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  :بين رد الفعل والمبادرة مسلمو الواليات المتحدة األمريكية

  )دراسة نموذج مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية(

  
يري اجاء حادث احلادي عشر من سبتمرب ليقلب مع       

 داخل بؤرة االهتمـام      وموازين العامل كله وليضع اإلسالم    
 ينطبق ذلك جلياً على الوجود اإلسـالمي يف       ،  واالام معاً 

 ألنظـار  اًصبح حمطأ والذي   ،)1(الواليات املتحدة األمريكية  
ون هلـم   ؛ فـاألمريكي  األمريكيني واملسلمني على حد سواء    

 مبا يقوم عليه اتمع     فص حيث فوجئوا حبادث ع    ؛أسبام
األمريكي من أمن واستقرار، وخوفهم من تكرار مثل هذا         

ـ  أجعل بعضهم ينظر هلذا الوجود على       ،  احلادث صدر نه م
 ألنه من وجهة نظـرهم      ؛ديد قابل لالنفجار يف أي وقت     

يات املتحـدة  ال ينتمي للوهنإ حيث  ؛وجود مزدوج االنتماء  
 كـدين وخاصـةً أن مـرتكيب        ؛ وينتمى لإلسالم  ،كوطن

ومـن مث وجـد     . احلادث ارتكبوه حتت غطاء اإلسـالم     
األمريكيون أنفسهم مضطرين للتعامل مع ذلك الوجود تبعاً        

ستجد كمصدر ديـد حمتمـل علـى األمـن          لوضعه امل 
صبح التـساؤل األساسـي يف العقـول        أاألمريكي، كما   

خـر لـدى    آلأي انتماء سوف يطغى علـى ا      : األمريكية
  املسلمني األمريكيني؟

خر يعد ذلك الوجود اإلسـالمي      اآلوعلى اجلانب   
 فبالرغم من ؛يف أمريكا شديد األمهية لألمة اإلسالمية برمتها     

ـا  أ إال   ،ثلون أقلية داخل اتمع األمريكي     مي نيأن املسلم 
؛  على الساحة الدولية   يأقلية يف دولة عظمى ذات تأثري قو      

 من عناصر مساندة األمة اإلسالمية      اً هام اً عنصر جيعلهممما  
  .ياهااوقض

ن وضع مسلمي الواليات املتحدة يـثري       إ ف ،ومن مث 
  من التساؤالت عن عواقب احلادي عشر من سبتمرب         اًكثري

جـاءت ردود الفعـل جتاهـه؟         وكيف ،على هذا الوضع  
كمـا سـنرى يف منـهج       –  وتصب مجيع هذه األسـئلة    

كيـف أثـرت أحـداث      :  عند سؤال جوهري   -الدراسة

يا اهلويـة،  ااحلادي عشر من سبتمرب وعواقبها علـى قـض       
  االنتماء، االندماج؟ 

  : مستويني للتحليلوتنقسم الدراسة إىل
ــستوى األول ــو املــسلمون األ-امل  يف نمريكي

مواجهة أحداث سـبتمرب وتـداعياا داخـل اتمـع          
  األمريكي

  أو موحـداً   ن الوجود املسلم ليس متجانساً    أل نظراً
نه سيتم تناول هذا املستوى عـن       إ مصادر التعبري عنه، ف    يف

طريق دراسة شاملة لدور جملـس العالقـات اإلسـالمية          
 تفاعلـه مـع     يف -)2(أو منظمـة كـيــر    -األمريكية  

ويعد هذا الس من أهم املنظمات اإلسـالمية        . حداثاأل
 متثـل الوجـود     الـيت داخل الواليات املتحدة األمريكية     

  . أمريكا، واملعربة عن توجهاتهيفاإلسالمي 
ـ ب  وستشتمل الدراسة على حتليل خطـا       ةمنظم

أي  (الرمسـي  مواجهة اتمع األمريكي بشقيه      يفكـيـر  
الرمسـي  ، وغري   )والقضائيةالسلطات التنفيذية، التشريعية،    

، وأيضاً جتاه املـسلمني     )النخب املثقفة، املواطن األمريكي   (
ذلك باإلضافة إىل حتليل سلوك كـيـر؛ أي       . األمريكيني

 تعاملـها مـع     يفكافة األدوات والقنـوات املـستخدمة       
ااألحداث وتداعيا.  

وسوف يتم التعرف على اخلطاب والسلوك من 
 بيانات الصادرة عن كـيـر،خالل الرصد التراكمي لل

 هذه يف نقدم هلا واليت تبثها عرب صفحتها اإللكترونية، اليت
وحييط ذا املستوى جمموعة من  . تراكمياًالدراسة حتليالً

  :يتاآلاألسئلة اهلامه تتلخص ك
ما املوقف من اام العرب واملـسلمني بارتكـاب         
اهلجوم؟ وهل هناك إدراك بوجود اضطهاد موجـه ضـد          

ـ       امل ن الوجـود   أسلمني األمريكيني؟ هل هناك إحـساس ب
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؛ مما يوجـب الـدفاع      اإلسالمي داخل أمريكا بات مهدداً    
عنه، وإن تطلب ذلك الكف عـن االنتقـادات الـسابقة           

 الشعور  ى هل تنام  ،للسياسات األمريكية؟ يف ظل األحداث    
 ضغط فعالة داخـل أمريكـا؟،       ةبضرورة التوحد كجماع  

 نفسه، وهل هناك انتماء يطغى      كيف يرى املسلم األمريكي   
على اآلخر؟ هل  املسلمون األمريكيون على وعى ودرايـة          
حبقوقهم داخل اتمع؟ وهل لديهم القناعة بأمهية الـدفاع         
عنها؟ هل انتهزت املنظمات اإلسالمية فرصة تزايد االهتمام        
باإلسالم إلظهاره كما جيب أن يكون؟ هل أثرت األزمـة          

 أمريكا كمـصدر    يفثة اإلسالمية    اإلغا تعلى دور منظما  
  هام من مصادر املساندات اإلنسانية للعامل اإلسالمي؟

ـ  يف األمريكـي  اتمع   -الثايناملستوى   ة  مواجه
   عقب أحداث سبتمرباإلسالميلوجود ا

؛ الرمسي وغري   الرمسي بشقيه   األمريكي اتمع   ونعين
 يف  متمثالً،حيث يتضمن ذلك حتليل خطاب النخب الرمسية      

ل التصرحيات الرمسية حول أوضاع املسلمني األمريكيني،       ج
 تـضمنتها  اليت أي االجتاهات  ؛وخطاب النخب غري الرمسية   

  األمريكية حول تلك األوضاع، باإلضافة إىل      الرأيمقاالت  
لتعامل مع اجلماعـة  ا يفسلوك النخب الرمسية وغري الرمسية 

  . أمريكايفاملسلمة 
 من األسئلة ويطرح على هذا املستوى العديد

  :تتلخص كآاليت
كيف يرى اتمع األمريكي املسلمني بداخله؟ هل       

 جتاه املسلمني؟ هل هناك من يتصور     بهناك إحساس بالغض  
 يدينه بارتكاب اهلجمات دون املسلمني؟ هـل        ر آخ  بديالً

هناك اتساق بني اخلطاب األمريكي وسلوكه جتاه املسلمني        
 املسلمني من قبـل      إجراءات ضد  خذتاتاألمريكيني؟ هل   

 أعضاء النخب غـري الرمسيـة        قرالسلطات الرمسية؟ وهل ي   
هذه اإلجراءات؟ هل أثرت األحداث  على أولويات القيم         

  توجـب  الداخلياألمريكية؛ أي هل باتت متطلبات األمن       
 احترام احلقوق املدنية؟ هل لدى اتمـع األمريكـي          عدم
  عد األحداث؟ للتعايش مع املسلمني األمريكيني بةقابلي

 اليتومبتابعة األحداث والتصرحيات واإلصـدارات،    
 الفتـرة  يفتبثها منظمة كـيـر عرب صفحاا اإللكترونية،      

ما بني وقوع األحداث حىت منتـصف شـهر ديـسمرب،           
  : ثالث مراحل أساسيةنستطيع تقسيم الدراسة إىل

ـ  يف التهدئة والطمأنـة     -املرحلة األوىل  ة  مواجه
  الغضب واالام

  امتدت منذ وقوع الـضربات إىل      اليت املرحلة   وهي
 هائلـة   ةأوائل شهر أكتوبر؛ وقد شهدت هذه املرحلة موج       

؛ مما  من الغضب األمريكي املوجه ضد املسلمني األمريكيني      
ـ   استراتيجية دف إىل   بيندفع منظمة كـيـر إىل ت      ة دئ

  . أمريكايف وبث الطمأنينة بني املسلمني ،هذه املوجة
 مواجهـة   يفالتوعية والتوجيـه     -:انيةاملرحلة الث 

   واامهاالهتمام باإلسالم
وقد استمرت هذه املرحلة طوال شـهر أكتـوبر         

 اهتمـام  يفوبدايات شهر نوفمرب، واتسمت بتزايد مطـرد   
؛ مما دفع منظمـة      كذلك اامه  اتمع األمريكي باإلسالم،  

 استراتيجية جديدة الستغالل هذا الشغف       تبين إىلكـيـر  
 حبقيقة اإلسالم،كذلك توجيه املـسلمني       األمريكيني ةعيلتو

  . حنو مزيد من املشاركة واالندماجاألمريكيني
ـ  يف التوحد واملبـادرة     -املرحلة الثالثة  ة  مواجه
  التصعيد والتفكك
من أوائل شهر نـوفمرب حـىت منتـصف         وامتدت

 يفديسمرب، وقد واجهت فيها منظمة كـيــر تـصاعداً     
ألمريكي جتاه املسلمني، ومن ناحية     التحديات من اجلانب ا   

 دوامة من اجلداالت    يف العام األمريكي    الرأيأخرى دخول   
 استراتيجية جديدة   لتبين دفع كـيـر    الذياألمر   ؛الفكرية

 التوحد واملبـادرة ملواجهـة هـذه        تقوم على الدعوة إىل   
  .  التغريات
جيدر بنا اإلشارة إىل نقطة منهاجية هامة، وهو        هنا  و
ل بني كل من تطور املستوى اخلاص باجلماعـة         عدم الفص 

املسلمة، واملستوى اخلاص باتمع األمريكي داخل هـذه        
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املراحل الثالث؛ حيث إن هناك عالقة تأثري وردود أفعـال          
  . متبادلة بني كال املستويني

 ؟ما هو اهلدف وراء الدراسة    : ويبقىلنا أن نتساءل  
ابة عن أربعـة  اهلدف األساسي من الدراسة هو حماولة اإلج      

 التوصـل   يف سوف تساعد    اليتأسئلة كربى، وهي األسئلة     
 أمريكا ومآلـه،  يف رؤية عن مستقبل الوجود اإلسالمي       إىل

وتـتلخص هـذه    . وأثر ذلك على األمة اإلسالمية برمتها     
  :األسئلة كاآليت

ل أصبح املسلمون األمريكيون أحد مصادر ديـد        ه .1
  األمن داخل أمريكا؟

 أمريكـا؟ هـل     يفوجود اإلسالمي   ما هو مستقبل ال    .2
يتجه حنو مزيد من التواجد واملشاركة، أم سـتحدث         

  ردة مضادة؟
 كمصدر هـام    أمريكا يفهل سيتأثر وضع املسلمني      .3

   اخلارج؟يفمن مصادر مساندة قضايا األمة 
 الثقـايف  أثر االخـتالف    األزمة أي مدى تعكس     إىل .4

 ما مـدى  ، على اتمع األمريكي؟ ومن مث واحلضاري
متاسك ومصداقية النموذج األمريكي، باعتباره البوتقة      

 نظام واحد، مع إعالء احلقـوق       يفهر الكل   ص ت اليت
   ظل احترام التعددية الثقافية؟يفواحلريات املدنية، 

 وصل إليه   الذيهذه األسئلة تعكس حقيقة الوضع      
 سـبتمرب، وقـدر     11 أمريكا قبل أحـداث      يفاملسلمون  
ألحداث على هذا الوضع؛ ومن      فرضته هذه ا   الذي التحدي

   لعـدة إشـكاليات    اً اختبار امث جاءت األحداث وتداعيا ، 
 اتمع األمريكـي،    يف االندماج واملشاركة    ةإشكالي: وهي

 تتخطـى اهلويـات     اليت اهلوية األمريكية املسلمة     ةإشكالي
ل الداخلية  ك العالقة بني املشا   ةالوطنية للدولة األم، إشكالي   

 .مشاكل األوطان األم واألمة اإلسالميةملسلمي أمريكا، و

التهدئة والطمأنـة يف مواجهـة       -املرحلة األوىل 
  الغضب واالام

   األمريكيةالرأياجتاهات   -أوالً
منذ اللحظات األوىل فور وقوع اهلجمـات علـى         

، وأصابع االام األمريكية تـشري إىل       العامليمركز التجارة   
 من يتصور بديالً آخر      اإلسالمي؛ فلم يكن من بينهم     العامل
العداء    إىل تنامي اإلسالم ااميفوقد أدى التسرع . لالام

الشعيب، والغضب العارم ضد املسلمني والعرب يف أمريكا،        
ـ    الـرأي ه إحدى مقاالت    توهو ما أكد    :نأ األمريكيـة ب

اهلجمات اإلرهابية جلبت العنـف جتـاه املـسلمني والعـرب           "
   .)3("األمريكيني

هذا الغضب فيما تعرض له املسلمون      وقد انعكس   
أو ما مت تـسميته جبـرائم        األمريكيون من عمليات عنف،   

ـ   ؛Hat Crimesالكراهيـة     ة حيـث رصـدت منظم
 -9-21 إىل   2001-9-11 بني   اكـيـر يف الفترة م   

حـاالت  ) 4( م منه، بالغ)500( من بما يقر 2001
 حالـة   )45( على أمـاكن العبـادة،        اعتداءً )60(قتل،  
 حاالت فـصل مـن العمـل،        )10(ءات جسدية،   اعتدا

  .)4( اعتداء لفظيةة حال)140(
 الـرأي امتدت موجة الغضب هذه إىل مقـاالت        و

 سـواء   ، نشرت بعد األحداث مباشرة    اليتالعام األمريكي،   
 على مستوى املواطن    أوعلى مستوى املفكرين األمريكيني،     

وبتحليل مضمون بعـض مـن هـذه        . العادي األمريكي
 يتضح بروز اجتـاه داخـل األوسـاط الفكريـة        املقاالت

 يعكما يـد –فاإلرهايب األمريكية يقرن اإلرهاب باإلسالم؛    

 يؤيد أنصار هـذا      وبالتايل ،جيب أن يكون مسلماً    ―هوالء
 إجراءات أمنية مشددة ضد هذا العدو اجلديـد          االجتاه تبين 

للحيلولة دون تكـرار أعمـال       -األمريكيوهو املسلم   -
 ة الـسياسي  لةن أشهر من نادى ذه اآلراء احملل      وم .إرهابية
-26 يف هلا نشرت    ة مقال يف، وذلك   "آن كولتر " ة  األمريكي

  : بقوهلا9-2001
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...  ، ولكن كل إرهايب مـسلم     ايس كل مسلم إرهابي   ل"
نه يعيش بيننا، ومولود خـارج      أفكل ما نعلمه عن عدونا اجلديد       

م مهاجر داخـل    ، ومن مث فعلى كل مسل     ... أمريكا، وأنه مسلم  

 )5("أمريكا العودة إىل بالده فوراً

كما أكدت الكاتبة واحملللة الـسياسية األمريكيـة        
ال جيب أن خنوض حرب ضد اإلسالم،   " :على أنه " مونا شارين "

 اعتبارنا  األيديولوجية اإلسالمية القادرة      يفولكن جيب أن نأخذ     

  .)6(......"على توليد الكراهية

مريكية سـيطرت علـى   وبسبب موجة الغضب األ  
 من اخلوف ة داخل الواليات املتحدة األمريكية حال   املسلمني

، من جـراء ردود األفعـال األمريكيـة         ينوالقلق الشديد 
جتاههم، وبالذات يف ظل تصاعد جرائم الكراهية، وذلك ما         
أعرب عنه أمحد عيسى وهو مواطن أمريكي مسلم إلحدى         

ـ ...  آلنكل شئ تغـري ا " :الصحف األمريكية بقوله   افأن
  )7("أصبحت خائفاً

على  -سومينىسينجوبتا- وتؤكد الكاتبة األمريكية
ـ اآلن هناك إحساسان    "  :تنامي هذا الشعور   سيطران علـى    ي

...  واخلوف مما سوف حيدث،املسلمني يف أمريكا، الفزع مما حدث    
اخلوف ميكن تربيره يف ظل جرائم الكراهية اليت تـستهدف           هذا

  .)8("نياملسلمني األمريكي
  : خطابات كـيـر ووسائلها-ثانياً

ـ    يف، و قوبناء علي ما سب     الغـضب   ة ظـل موج
ـ  أدركـت وانعكاساا؛   الوجـود    كـيــر أن   ة منظم

 الـسعي  فعليها   وبالتايل ،اإلسالمي يف أمريكا بات مهدداً    
  :لتحقيق هدفني

ـ    : اهلدف األول   ةاحتواء الغضب األمريكي ودئ
  :األوضاع املتوترة

 كـيـر ةاهلدف قادت منظم  هذاحتقيق أجل ومن
  :يلي ما ى حيث عملت عل؛لتهدئة الشارع األمريكي محلة

توضيح موقف املـسلمني األمـريكيني مـن         -1
 ومن اإلرهـاب بوجـه      ،أحداث سبتمرب بصفة خاصة   

  كـيـر عن شعور املسلمنيةفقد أعربت منظم عام؛

 الـيت اهلجمـات    مـن  أمريكا باالستياء والغضب     يف
اليات املتحـدة، وتنديـدهم بكافـة       تعرضت هلا الو  

.  ترتكب ضد املدنيني األبريـاء     اليتاألعمال اإلرهابية،   
 أصدرته  الذيويتضح ذلك جلياً عند استعراض البيان       

 عقب وقـوع    ،2001-9-11 يفمنظمة كـيـر   
 أكدت مـن خاللـه علـى     والذي ً،اهلجمات مباشرة 
  :نقطتني أساسيتني

 يتـسم   ،هابيـاً إدانة اهلجمات باعتبارها عمـالً إر     -أ
  بالوحشية واجلنب ضد املدنيني األبرياء

 ، يرفض كافة األعمال اإلجرامية    دين إن اإلسالم    -ب
  .وعلى رأسها اإلرهاب

التأكيد على ضرورة التضامن باعتباره من أهم أسـس         -2
 ةاتمع األمريكي، وما متثله جرائم الكراهية من انتكاس      

لمني  أجـل إثبـات متـسك املـس      ومن  . هلذه القيمة 
األمريكيني بقيمة التضامن عملت منظمـة كـيــر        

 :على

 علـى ضـرورة القيـام       حث املسلمني األمريكيني   -أ
 وتقـدمي كافـة أوجـه       ،بواجبهم كمواطنني أمريكيني  
 يفوقد كان هذا واضحاً     . املساعدة ملواجهة هذه األزمة   

 ،2001-9-11 يف أصـدرته كـيــر   الذيالبيان  
 تقدمي كافة املساعدات    عندما ناشدت املسلمني بضرورة   

 ضـحايا   ة ومـساعد  ، إطار عمليات اإلنقاذ   يفاملمكنة  
 اجتماع  يفاهلجمات اإلرهابية، كما شاركت كـيـر      

-12 يف جورج واشنطن    ة أمام مستشفى جامع   صحفي
 بـالتربع   ؛ ملطالبة املـسلمني األمـريكيني     9-2001

  . بدمائهم لصاحل املصابني
-16يف  " واشنطن بوسـت  " نشر بيان يف جريدة      -ب
 واإلشادة  ، ضحايا العملية اإلرهابية   ة لتعزي 9-2001

  .جبهود رجال اإلنقاذ
 إبراز مؤشرات التـضامن بـني أعـضاء اتمـع           -ج

كـري  األمريكي واملسلمني األمريكيني؛ حيث حرصت      
يف هذه الفترة أن تنشر على صـفحاا اإللكترونيـة          
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ن،  تعرض هلا املـسلمو    اليتالعديد من املواقف الواقعية     
والدالة على وجود تعاطف من جانـب األمـريكيني         
جتاههم، ومنها على سبيل املثال قيام بعض األمريكيات        

 لتضامنهم مـع    بارتداء احلجاب ملدة يوم واحد إظهاراً     
  .)9(زميالن املسلمات

منع املسلمني األمريكيني من التقوقع      -الثايناهلدف  
  -:عنهم من خالل بث الطمأنينة والدفاع 

رئيس منظمة   -على هذا اهلدف هاريس أمحد    أكد  
-9-28له يف     يف تصريح  –كـيـر فرع والية ميشيغان     

ب أن يعلم املسلمون األمريكيون أن لديهم     جي" : بقوله -2001

  . )10("أنصاراً يدافعون عنهم

ـ         ةولتحقيق هذا اهلدف قادت كـيـر محلة لتوعي
منها  املسلمني حبقوقهم كمواطنني أمريكيني، وذلك تأكيداً     

لـه نفـس     على أن املسلم األمريكي هو مواطن أمريكي      
  .  عدم املساس اواحلقوق واحلريات اليت جيب احترامها 

وبناء على ذلك نشرت كـيــر علـى               
صفحتها اإللكترونية قوائم لبعض احلقوق املدنية اليت يتمتع        

 حق العامل   ؛ا املواطن األمريكي، ومنها على سبيل املثال      
شعائره الدينية يف مكان عملـه دون اضـطهاد،          ممارسة يف

2001-9-25وذلك يف   
هذا باإلضافة إىل توزيعها    .،)11(

ـ الذي " حقوقـك فاعر"لكتيب بعنوان    ة حيتوى على كاف
احلقوق املدنية اليت نص عليها الدسـتور األمريكي،كمـا         

 منظمة كـيـر يف هذه املرحلة دوراً هاماً يف الدفاع          لعبت
 األمريكيني أمام جـرائم الكراهيـة؛ حيـث        عن املسلمني 

أنشأت بريداً إلكترونياً خمصصاً لتلقى بالغات املـسلمني،        
 وذلك من أجـل اختـاذ       ؛الذين تعرضوا ملثل هذه اجلرائم    

  .اإلجراءات الالزمة مع السلطات األمنية األمريكية
وبالفعل شاركت فـروع منظمـة كـيــر يف         

نها علـى سـبيل     التحقيقات حول عدد من البالغات، وم     
املثال مشاركة منظمة كـيـر فرع واليـة ميـشيغان يف          
التحقيق حول حريق نشب يف إحدى املتـاجر اململوكـة          

 وذلـك  ،، على يد أحد مضطهدي املسلمني  عريبألمريكي  
  .)12( 2001-9-26يف  

 الطمأنينة يف وجدان املـسلمني األمـريكيني      ولبثِّ
ـ  ن كـيـر على إبـراز مـضمو      ةعملت منظم  اب  اخلط
 يؤكد تعاطفه مع    والذي يف هذه املرحلة،     الرمسياألمريكي  

اجلماعة املسلمة يف أمريكا، وأمهية احترام التعددية الدينية،        
ن، وذلـك  ووتصديه جلرائم الكراهية اليت يتعرض هلا املسلم    

رئيس جملس إدارة منظمة كـيــر      - ما أكده عمر أمحد   
ؤكـد  إن الرئيس األمريكي ي   ": بقوله -2001-9-26يف  

   .)13("دوماً على دعمه للتعددية الدينية يف جمتمعنا
  : اخلطابات الرمسية ووسائلها-ثالثاً
 فقد حرص   األمريكية النخب الرمسية    إىل انتقلنا   إذا

 وتقييدخطاا على احتواء موجات الغضب ضد املسلمني،        
 كـسب دعـم املـسلمني       حماولـة  إىل   باإلضافة ،عواقبها

، وكذلك دعم حكومات    إلرهابا حلملتها ضد    األمريكيني
وهلذا بـادر الـرئيس األمريكـي       . بعض الدول اإلسالمية  

جورج بوش بعقد ثالثة لقاءات مع القيادات اإلسالمية يف          
رؤسـاء  -أمريكا، وعلى رأسهم عمر أمحد، واد عوض        

 يف  2001-9-14 يف   -األول اللقاء   : – كـيـر ةمنظم
 باملركز 2001-9-17يف  -الثاين، و بواشنطنالكاتدرائية
 2001-9-26يف   - الثالـث   و  بواشـنطن،  اإلسالمي
 على دعوة   اجتماعاتهوقد حرص بوش يف      . األبيضبالبيت  

، الـذين اشـتهروا     بأمريكاالقيادات اإلسالمية    العديد من 
 للسياسات األمريكية، وذلك إلعطـاء      السابقة بانتقادام

األمريكيةةوراء احلمل داالنطباع بالتوح .  
األمريكية الرمسية يف هـذه       اخلطابات وقد ركزت 

  :)14(أساسيهاملرحلة على عدة نقاط 
، فهو  اإلرهايب دين ال يؤيد الفكر      أن اإلسالم  -الًأو

ـ  عليه ا  أكدما   والتسامح، وذلك  يدعو إىل السالم   رئيس ل
   :الثالث مع القيادات اإلسالمية بقوله هئبوش يف لقا

  "والسالمالتعاليم اإلسالمية تدعو إىل اخلري إن "
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 ، وقد األمريكي بناء اتمع  املسلمني يف    ةأمهي -ثانياً
أمريكا حتتـسب   " : بقوله الثاينعلى ذلك يف لقائه      نص بوش 

  عنـصراً ون  ها، فاملسلمون يـشكل   ياملسلمني كمواطن  املاليني من 
 قانون، أساتذة، حمامون، أطباءيف اتمع فمنهم   للمسامهة أساسياً 

 على والء    األمريكي  الرئيس أكدكما  ،...." يف اجليش  أعضاء
: 2001-9-19 يفله    لوطنه يف تصريح    األمريكي املسلم

، وحيبـون بالدهـم     اإلسالم يعتنقون   األمريكانهناك ماليني من    "
  احلرارةأحبها به، وحييون العلم األمريكي بنفسالذي بنفس القدر 

  ..." العلما  أحياليت 
 ليت ترتكـب ضـد     ا الكراهية التنديد جبرائم    -ثالثاً

 ومعاقبـة املسلمني، واحلث على ضرورة ضـبط الـنفس،    
 : بقوله الثاينه  ئ عليه الرئيس بوش يف لقا     أكد، وهو ما    اجلناة

  ..."باحترام  نعامل بعضنا البعضأنيف ظل شعورنا بالغضب جيب "
 للبيـت   الرمسـي آرى فليشر املتحدث     كما صرح 

ريكيني جيب أن يعلم األم   " :ه بأن 2001-10-2 يف   األبيض

  األمريكيني أنه حىت وإن كان هلم آراء خمالفه، فإن حقوق العرب         

 فقد الكراهية خبصوص جرائم    أما. .." حتترم أنواملسلمني جيب   
 يف  الفيدراليةرئيس مكتب التحقيقات    – جورج مولر    أكد
بالفعل مت توجيه اامات يف حادثني من       " : أنه 27-9-2001

 يدل على   الذي األمر ؛يكينياألمر ضد املسلمني    الكراهيةجرائم  
، سوف يـتم    أبرياءني  أمريكي على مواطنني    التعدي من حياول    أن

ع العرب واملسلمني    م سوف نظل نعمل  ...  معه ومعاقبته  التحقيق

   ."ةان وحماكمه اجل الكراهية لضمان التحقيق يف جرائماألمريكيني
ـ        يف   اًوقد أصدرت وزارة املواصالت األمريكية بيان

شركات الطـريان مـن أن        حتذر كافة  25-9-2001
 ضـد العـرب أو املـسلمني        اً اضـطهادي  اًتسلك سلوك 
  .األمريكيني

 مسئول رمسي يف    -وقد صرح نورمان ستركمان       
لى شركات الطريان أن    ع" بقوله -وزارة املواصالت األمريكية  

 التمييـز ضـد     أنتتخذ خطوات لكي تضمن فهـم موظفيهـا         

، "...ينهم أمر ضـد القـانون     األشخاص بناء على عرقيتهم أو د     
فرص التوظيف بيانـاً يف      كذلك أصدرت جلنة املساواة يف    

توجيه الغضب جتاه مواطنني    " : من حتذر فيه  25-9-2001

  ."أبرياء بسبب عرقيتهم أو ديانتهم
ية حماوالت  امع هذا شهدت هذه املرحلة بد      ولكن

 ،من جانب اإلدارة األمريكية لتمرير قانون ضد اإلرهـاب        
 يضاعف من صالحيات السلطات األمنية يف تصديها     والذي

 -شـكروفت أوقد عرض جـون     . لإلرهاب داخل أمريكا  
 مشروع القانون على الكوجنرس يف      -وزير العدل األمريكي  

 مـن جانـب     اً حاد اً والذي أثار نقاش   ،24-9-2001
 حيـث أعـرب     ؛أعضاء احلزب اجلمهوري والـدميقراطي    
الحيات للسلطات  البعض عن قلقهم يف منح مزيد من الص       

 مما يترتب عليه التضحية ببعض احلقوق املدنية اليت         ؛األمنية
وقد أصدر احتاد احلقـوق      .نص عليها الدستور األمريكي   

-9-24املدنية األمريكية بياناً حول هـذا املـشروع يف          
2001:  
إن القانون اجلديد يتضمن بعض الصالحيات املعقولة اليت "

دوات اليت حتتاجها يف عملية سوف متد السلطات األمنية باأل
 مع وجود بعض الصالحيات األخرى ،التحقيق حول األحداث

  .)15(." ..اليت تتعدى جمرد التصدي لإلرهاب
شهدت هذه املرحلة موجة من التحقيقـات      كذلك

 وذلك  ،واالعتقاالت العشوائية لبعض املسلمني األمريكيني    
ون  حيث صرح ج   ؛من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالية    

شكروفت أمام اللجنة القضائية يف الكوجنرس األمريكي يف        أ
 ا، شخص 352 مت احتجاز    اآلنحىت   نهأ 24-9-2001
ن ذوى  و آخرين كلـهم مـسلم     40 البحث عن    يوجار

  .)16(أصول عربية
 حيث رفضت   ؛ومتت هذه اإلجراءات بشكل سرى    
 أماكنهم،  وأ،  اجلهات األمنية اإلفصاح عن أمساء احملتجزين     

  .احتجازهمأو مدة 
 مع مـا حـرص      ويأيت مثل هذا السلوك متعارضاً    

وهوعـدم  ،  التأكيد عليه على تأكيده لون األمريكيون ئواملس
 مـع   ، أو التمييـز ضـدهم     ،اضطهاد املسلمني األمريكيني  
  .ضرورة احترام حقوقهم املدنية
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  موقف كـيـر من اخلطابات الرمسية-رابعاً
ـيـر ح جل اهتمام منظمة ك    أصب-نتيجة ملا سبق      

 ملستوى اخلطاب األمريكي الرمسي منـصباً علـى         هاملوج
، اإلجراءات األمنية التمييزية ضد املـسلمني األمـريكيني       

  : للتصدى هلا عملت كـيـر على ما يليو
ليت ، وا وقائع ما يتم يف إطار عملية االستجواب         نشر -1

يستدل من خالهلا على عدم وجود دليل لتربيرها سوى         
:  ومن أمثلة ذلـك    ،زى ضد املسلمني  كوا إجراء متيي  

رئـيس اتـصاالت منظمـة      :  قيام رياض عبد الكرمي   
 التحقيق معه من    ة بنشر جترب  -كـيـر فرع كاليفورنيا  

-9-26جانب مكتب التحقيقـات الفيدراليـة يف        
 ال يعملون   ني األمريكي احملققني" :أن أكدت   ىت وال 2001

  .)17(."...بناء على أدلة حمددة 
ن قيادات منظمة كـيـر عن ختـوفهم     م عددعراب  إ -2

 ومن أمثلة ذلك ما نـص عليـه         ،من هذه اإلجراءات  
 رئيس منظمة كـيـر فرع جنـوب       -حسام أيلوش 

حني نتحدث عن مئات من األشـخاص    " :هنأ ب -كاليفورنيا

 فهـذا مـصدر قلـق للمجتمـع األمريكـي          ؛يتم اعتقاهلم 

  .)18(."...هبأسر
ـ      قيـادات كـيــر يف      تولكن مع هذا حرص

  : رحيام التأكيد علىتص
وذلك ،  ثقة املسلمني األمريكيني يف احلكومة األمريكية      -1

 :ه بقول 2001-9-25ما أكد عليه حسام أيلوش يف       
 استخدام السلطات   ئحنن نضع ثقتنا يف احلكومة بأا لن تس       "

  )19(.."املمنوحة هلا
منا ضد  إ و ، إجراءات أمنية   إن اعتراضهم ليس ضد تبين     -2

  عليها،  وإضفاء عليها الطابع السري    ،تطبيقهاالتمييز يف   
  :هوذلك ما تضمنه رياض عبد الكرمي يف مقالته بقول

 يقوم ا اليتدعم اجلهود أ مثل أي مسلم يف أمريكا يمثل"
مكتب التحقيقات الفيدرالية يف إطار عملية التحقيق حـول         

عترض عليـه هـو تعرضـي       أ ولكن ما    ،  العملية اإلرهابية 

و  نشاطي   أ عرقييت    أو ة متييزية بسبب ديانيت،   إلجراءات أمني 
  )20("...السياسي

  
  
  

  :املرحلة الثانية
التوعية والتوجيه يف مواجهة االهتمام باإلسـالم        

  واامه
   اجتاهات الرأي األمريكية.أوالً
 ملعرفة املزيد عن اإلسـالم       ة جديد ةإن دالئل وجود رغب   "

  .)21("حتيطنا من كل جهة

كـارين  " الكاتبة األمريكيـة     ذه الكلمات عربت  

 عما جيرى من حتوالت داخل    2001-10-6 يف   "جيمـز 
وله مرحلة جديدة تتـسم بتنـامي       خ ود ،اتمع األمريكي 

يد ملحـوظ يف شـغفهم   ا وتز ،اهتمام األمريكيني باإلسالم  
 ،صبح حمط أنظار اجلميع   أملعرفة املزيد عن ذلك الدين الذي       

ما هـي مبـادئ   ية لطرح تساؤالت عديدة عن    اكذلك بد 
 وعالقتـه   ،من ينتمـون إليـه     اإلسالم ومعتقداته، وطبيعة  

  .باإلرهاب
وميكن االستدالل على ذلك بـالنظر إىل وسـائل         

 اًيـد ا حيث شـهدت تز    ؛اإلعالم األمريكية يف هذه الفترة    
 يف أعداد الربامج التلفزيونية اليت تتناول احلديث عن         اًواضح
ـ     ة وقد رصدت منظم   ،اإلسالم فحتها  كـيـر علـى ص

 ومنـها علـى سـبيل       ،اإللكترونية عدداً من تلك الربامج    
يـت  ان" الربنامج التلفزيوين األمريكي الـشهري     : )22(املثال

ثـر  أ"   عن ة حلق 2001-10-1يف   "Nightlineنيال
ه حمطـة    ت، أذاع " على مسلمي أمريكا   9-11    أحداث  

إمرباطوريـة  : اإلسالم"برنامج بعنوان   " BBCىب ىب سى    "

  : دف2001-10-3  والذي بث يف ،"العقيدة
صـبح  أ والذي   ،عمق لإلسالم أجياد بناء جديد لفهم     إ" 

كما عرضت حمطـة     ،"جماالً لسوء الفهم منذ وقوع اهلجمات     
-11         يف  " CNNن  إن  إسى  "األخبار األمريكية   
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 يتناول الكيفية اليت استغل ا اإلسالم       اً برناجم 10-2001
  .إلرهابيةكغطاء لتربير األعمال ا

 علـى   ،رد باإلسالم وقد انعكس هذا االهتمام املطٌَ    
 حيث ظهر اجتاه آخـر داخـل        ؛مقاالت الرأي األمريكية  

راء االجتـاه    آل ةاألوساط الفكرية األمريكية يتبىن آراء خمالف     
 الذي برز يف املرحلة السابقة، وتتلخص هذه اآلراء         ،األول

قتـهم  اإلسـالم واملـسلمني وعال     -أوالً :حول ما يلـي   
كما يؤكد أنصار هـذا     -فاإلسالم؛  باإلرهاب واإلرهابيني 

- ب فاإلرها ؛ دين ليس له عالقة بالفكر اإلرهايب      -االجتاه
ـ         لـيس   -يلامن وجهة نظر الكاتب األمريكي روبرت م

شهد القـرن العـشرين منـو         حيث ؛حكراً على اإلسالم  
  .)23( إسالميةةتنتمى ألي دول مجاعات إرهابية عديدة ال

هناك مـا   " :رمستونج أن آ الكاتبة كارين    كما ترى 

كثر األديان أ بليون مسلم يف العامل، ويعد اإلسالم   1.2 منيقرب  
فلو كان الشر املتجسد يف أحداث سبتمرب يؤيده ويربره         . انتشاراً
ن مؤشرات منو اإلسالم يف أوروبا وأمريكا أمر يـثري          إ ف ؛اإلسالم
 مشتقة مـن    ةلمفاإلسالم ك ... ولكن الوضع ليس كذلك    ،الذعر

واإلرهـابيون   ... نايف مع نصوص القـرآن    يتوالقتل  ...السالم  
ينتقون أجـزاء مـن األيـات القرآنيـة وحيرفوـا لتخـدم             

  .)24("...أهدافه
وحيذر املفكر األمريكي جراهام فولر من الفكـرة        

:  والقيم اليت تقوم عليهـا     ،ن اإلسالم ضد أمريكا   أاخلاطئة ب 
يكره القيم األمريكية، هذه      اإلسالمي حنن نسمع دائماً إن العامل    "

منا هم غاضبون  إ و ،فاملسلمون ال يعادون تلك القيم    ...نظرة خاطئة 

. )25("...ن هلذه القـيم   يمن عدم رغبه أمريكا يف مشاركة اآلخر      
-29ذلك باإلضافة إىل قيام جريدة واشنطن بوسـت يف          

 ي الـيت تنـاد    ،يات القرآنيـة   بنشر بعض اآل   9-2001
  . الغرية وحسن معامل،يين يف اإلسالمبالتسامح الد
 وضع املسلمني يف أمريكا واإلجراءات األمنية       -ثانياً

االجتاه بضرورة إدماج املـسلمني      ينادي أنصار هذا   ضدهم
ثبات تواجدهم علـى الـساحة      إ و ،األمريكيني يف اتمع  

 جـون وذلك ما أكد عليه املفكر األمريكـي        . األمريكية
لعالقات الدوليـة والدراسـات      أستاذ الدين وا   -اسبوسيتو

 أثناء العشاء السنوي ملنظمه     -اإلسالمية جبامعه جورج تاون   
 والذي حذر فيه اجلماعـة      ،2001-10-6كـيـر يف   

املسلمة من الظهور  كأقلية مغتربة داخل اتمع، وضرورة         
مـن املـسلمني األمـريكيني       بالكوادر الشبابية  االهتمام

 اًكما يؤكـد أيـض   - سالمفاإل،  )26(.وإدماجهم يف اتمع  
له جـذور تارخييـة       كان -يالكاتب األمريكي جرجور  

ويتصدى أنصار هـذا    ،  )27(عميقة داخل اتمع األمريكي   
 فالسرية  ؛االجتاه لإلجراءات األمنية األمريكية ضد املسلمني     

لـويس   نيمن وجهة نظر الكـاتب    - ىت حتيط بالتحقيقات  ال
املدنيـة  ر احلقـوق    تثري قلق أنصا   -رومانوا وديفيد فاليس  

ـ         البحـث عـن     ةالذين خيشون انتهاكها يف إطـار عملي
   .)28(اإلرهابيني

ن اإلجراءات  األمنية    أ -دافيد هاريس –كما يؤكد   
سوف تضر  ) املسلمني األمريكيني  (اليت تستهدف فئة بعينها   

 وذلك ألـا تـثري      ؛مجع املعلومات  ة وعملي ،بالتحقيقات
 أو ،ا إىل عـدم التعـاون     مما يدفعه  ؛اخلوف لدى هذه الفئة   

، )29(التقدم لإلدالء بأي معلومات قد تفيـد التحقيقـات        
ويتشكك الكاتب األمريكي دون فون ناتا بالنتـائج الـيت          

مت  : حيث ؛أسفرت عنها التحقيقات واالعتقاالت التعسفية    
 ولكن ال يوجد دليل   ,اً شخص )830(اعتقال ما يقرب إىل     
  .)30(اآلنواحد ضدهم حىت 
حتاد احلقوق املدنية األمريكية يف هـذه       وقد لعب ا  

 حيـث   ؛املرحلة دوراً هاماً يف التصدي هلذه اإلجـراءات       
 ؛2001-10-18شكروفت يف   أأرسل خطاباً إلىجون    

عـن معلومـات      وزارة العدل األمريكية باإلفصاح    ةملطالب
. لدى السلطات األمنيـة     شخص حمتجزين  )700(حول  

            س األمريكـي يف   كما أرسل خطاباً آخر ألعضاء الكوجنر     
على التصويت ضـد القـانون       ثهمحي 23-10-2001

  .ه حتاول إدارة بوش متريرذي وال،اجلديد للتصدى لإلرهاب
ن ظهور  أ وهي   ، هامة ةوجيدر هنا اإلشارة إىل نقط    

 ، الغضب األمريكية  ة انتفاء موج  هذا االجتاه الفكري مل يعنِ    
هناك اجتاه قوى يرفع    فلقد ظل    ؛اليت شهدا املرحلة السابقة   
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من وجهة نظر   - فاإلسالم ؛شعار أن اإلسالم دين اإلرهاب    
 لكل من    دين ال يقبل التسامح فهو معاد      -يكل سكوب ام

ويتشكك الكاتب األمريكي كال توماس     . )31(ال يؤمن به  
اإلسـالم هدفـه   " :يف إضفاء الطابع السلمي على اإلسـالم     

 وحني حيقق   ،و بداخلها  ينم اليتاألساسي هو السيطرة على الدولة      

  .)32("... فهو يقضى على حق االعتراض،هدفه

وحيذر روبرت درهر من  اخنداع الشعب األمريكي        
ـ طة اليت حتاول أن تبثهـا و      ولصورة املغل با عـالم  إلائل ا س

أما  ،)33(. إىل السالم  و وهي أن اإلسالم دين يدع     ،األمريكية
تبار كل  اع" :الكاتب األمريكي دانيل بيبس فينادى بضرورة     

  .)34("حمتمالً بياًمسلم إرها
ويستمر أنصار هذا االجتاه يف تأييـدهم لتطبيـق         

 وذلك ما أكدتـه   ، ضد املسلمني األمريكيني   ةإجراءات أمني 
ليس هناك نص يف الدستور  يعطى للطلبة        ": الكاتبة مونا شارين  

 وبالتـايل جيـب   ؛أو السياح العرب حق التواجد داخل أمريكـا  

  .)35("دهمإعادم إىل بال
   خطاب كـيـر ووسائلها-ثانياً

 ،يف ظل تنامي االهتمام باإلسـالم     -نتيجة ملا سبق  
أدركت منظمـة  -وكل ما حييط به من اامات أو دفاعات       

ـ            يف هـذه   اكـيـر أن أمامها هـدفني جيـب حتقيقهم
  :)36( املرحلة

 ضرورة االستفادة من هذا االهتمام      -اهلدف األول 
ألمريكي باإلسالم وبـصورته     اتمع ا  يلرفع مستوى وع  

  كري محلـة   ولتحقيق هذا اهلدف قادت منظمة     ؛الصحيحة
 يف ذلك عدة    ة مستخدم ,لتوعية اتمع األمريكي باإلسالم   

  :أدوات
ـ    ةصدرت منظم أ -1  علـى صـفحاا     اً كـيــر بيان

ـ     2001-9-28اإللكترونية يف     ة تناشد فيـه كاف
 اتمع  املساجد عرب الواليات بضرورة فتح أبواا أمام      

ـ   وذلك من خالل إقامة ما     ،األمريكي مسبـاليوم   ي 
 اد عـوض  وقد نص ،" Open House"املفتوح 

 وردود ،تداعيات أحداث سبتمرب  " :يف هذا البيان على أن    

تباع املعتقدات األخرى أ تدل على أن ني،األفعال ضد املسلم
 إىل مزيـد مـن املعلومـات عـن          ةداخل أمريكا يف حاج   

وقد تضمن البيان اخلطوات الالزم اختاذها      ،  .."اإلسالم
:  ومنها على سـبيل املثـال      ،قامة هذا اليوم املفتوح   إل

 وأعـضاء  ،دعوة القيادات احمللية والدينيـة واألمنيـة    
 ،السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحـضور     

 بإقامـة   يتوعية اتمع احملل  وواملشاركة يف هذا اليوم،     
عالن عنـه بـشكل واضـح،        واإل ،مثل هذا النشاط  

عـن اإلسـالم علـى زوار        توزيع بعض القراءات  و
  ...دجاملسا

ظهور قيادات منظمة كـيــر يف خمتلـف وسـائل          -2
 والرد على أي    ،اإلعالم األمريكية للحديث عن اإلسالم    

 مـع بيـان موقـف املـسلمني         ،أسئلة تطرح حوله  
ومثال . يا املطروحة على الساحة   ااألمريكيني من القض  

 ظهور اد عوض علـى قنـاة األخبـار          ؛كعلى ذل 
ــة ــى - األمريكي  ؛2001-10-25يف -نإن إس

للحديث عن موقف املسلمني من اإلجراءات األمنيـة        
  .ضدهم يف املطارات اجلوية اليت تتخذ

 إقامة ورش عمل دف إىل تعريف اتمع األمريكـي        -3
 نظمتها منظمة   اليت ومنها ورشة العمل     ،مببادئ اإلسالم 

 ؛2001-10-20رع لوس أجنلـوس يف     ف-كـيـر
  . األسئلة الصعبة عن اإلسالم واملسلمنينلإلجابة ع

 عقد الندوات ودعوة أعـضاء اتمـع األمريكـي           -4
 والتشاور ، سواء رمسيني أو غري رمسيني للنقاش     ،البارزين

ومن ذلـك قيـام منظمـة       . يااحول العديد من القض   
  بعقـد اجتمـاع    -فرع جنوب كاليفورنيا  –كـيـر  

هل : حتديات جديدة للمسلمني األمريكيني   "حتت عنوان   

 ،2001-10-6وذلك يف    ,"هناك صراع حضارات  
 ،سبوسـيتو أجـون   . وقد مت توجيه الدعوة لكل من د      

للتحاور  -عضو الكوجنرس األمريكي  - وشينثيا ماكيىن 
  .حول هذه القضية
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 القيام برصد ونشر مقاالت الرأي األمريكية اليت اجم         -5
ويتم الرد على هذه املقاالت مـن   . واملسلمنياإلسالم  

 ولكن ليس ـرد الـدفاع     ،جانب قيادات كـيـر  
منا يف إطار عملية تصحيح املفـاهيم حـول         إ و ،فقط

 -رسالن افتخارأمقالة تأيت لى سبيل املثال  ع ف ؛اإلسالم
فهـم  " بعنـوان  -رئيس اتصاالت منظمة كـيــر  

الكاتـب    واليت نشرت رداً على مقالة     ،)37("اإلسالم
 - سبق ذكرهـا   اليت- )38(يكل سكوب ااألمريكي م 

وقد أوضح افتخار يف مقالته الكيفية اليت أسـاء ـا           
 وبعـض النـصوص     ،الكاتب األمريكي فهم اإلسالم   

  .اآلياتمع بيان التفسريات الصحيحة هلذه ، القرآنية
 توجيه املسلمني األمـريكيني حنـو       -اهلدف الثاين 

 ولتفعيل  ،ام األمريكي باإلسالم  يد االهتم ا استغالل تز  ةكيفي
وقد عرب عن هـذا     ،  ةدورهم يف اتمع ليصبحوا أقلية فعال     

 2001-10-14لـه يف     محد يف تـصريح   أاهلدف عمر   
 التواجـد، منا وقـت  إ و ,التقوقع ليس وقت    اآلنالوقت  " :هبقول

 نيجيب على املسلم ... ولتعريفهم من حنن لرفع مستوى فهمهم لنا 
  ..."ا قيادات يف اتمعاختاذ خطوات ليصبحو

رئـيس منظمـة    - وأيده يف ذلك فؤاد خطيـب     
سـوف  " :2001-10-6  يف -كـيـر فرع كاليفورنيا  

ولتمكينهم ،  تعمل املنظمة على تدريب الشباب ليصبحوا نشطني      

ولتحقيـق هـذا     ."...من بناء عالقات مع األقليات األخرى     
 اهلدف تبنت كـيـر استراتيجية جديدة لتوجيه املسلمني      

  : وذلك من خالل,األمريكيني حنو قنوات املشاركة
 تشجيع املسلمني األمريكيني على إرسـال        -وألأ

 لتعـريفهم بوجهـة     ؛خطابات ألعضاء السلطات الرمسية   
 ومـن أمثلـة     ،يا اليت مهم  انظرهم حول العديد من القض    

ذلك حث كـيـر عرب صفحتها اإللكترونية على إرسال        
 ،ضو الكوجنرس األمريكي   ع - خطابات جليمس ترافيكانت  

 ،ري عـن امتنـام    عـب  للت ؛2001-10-11 وذلك يف 
 كما  ، بسبب دعمه املستمر للقضية الفلسطينية     ؛وتأييدهم له 

إرسال خطابات لعضو الكوجنرس    بطالبت منظمة كـيـر    

 ليوقف بث إعالنه    ؛2001-10-11جون كوكسى يف    
التلفزيوين الذي يؤيد من خالله اإلجراءات األمنيـة ضـد          

  .ملسلمني األمريكينيا
 حث املسلمني األمريكيني على ضرورة الرد       -ثانياً

 وقد أصـدرت    ،على املقاالت األمريكية اليت تسئ لإلسالم     
-18 على صفحاا اإللكترونيـة يف       اًمنظمة كـيـر بيان  

 تناشد املسلمني بضرورة ضبط الـنفس يف         10-2001
  .سالميتم استغالهلا ملزيد من اإلساءة لإلالردودهم لكي 
 دفع املسلمني للمشاركة يف تنظيم مـسريات        -ثالثاً

 ومن أمثلـة    ،سلمية، ميكنهم من خالهلا التعبري عن آرائهم      
 بتنظـيم   -ية تكساس فرع وال –ذلك قيام منظمة كـيـر     

-10-20 وذلـك يف     ,مسرية سلمية ضـد اإلرهـاب     
 كما ذكر حممد املوجى     ، ويعد اهلدف من ورائها    ,2001

التأكيد على تنديـدنا    " :ع تكساس رئيس منظمة كـيـر فر   

  .)39(..." وقتل املدنيني األبرياء،لإلرهاب
حنو مزيـد   :  يف مواجهة السياسات الرمسية    -ثالثاً

  من املبادرة واالنتقاء
 أن اخلطـاب    جندوباالنتقال إىل املستويات الرمسية     

األمريكي عرب هذه املرحلة مل تتغري عناصره األساسية عـن          
القائمة على اإلعالن عن احترام التعددية       و ،املرحلة السابقة 

وقد أعرب عن ذلـك الـرئيس       .  واحلريات املدنية  ،الدينية
-10له أثناء إعالنه قائمة اإلرهـابيني يف         تصريحبوش يف   
 إخواين األمريكيني بأنـه يف     أنبهأريد أن   " : بقوله 10-2001

الء األشرار جيب أن نتذكر عـدم املـساس         ؤإطار البحث عن ه   
 ىمنا ضد قوإ ضد دين حمدد و اًبرياء، فحربنا ليست حرب   حبقوق األ 

فهناك آالف من املسلمني األمريكيني الذين حيبون أمريكا        ...الشر
 يدمرون  ني فلن نترك اإلرهابي   ؛ وجيب احترام حقوقهم   ،حبهاأكما  

  ...."احلقوق األساسية اليت يقوم عليها جمتمعنا
لـة  ولكن بالنظر إىل السلوك الرمسي يف هذه املرح       

 حيث شهدت هذه املرحلة     اخلطاب؛جنده يزداد تناقضاً مع     
 والذي وصل عددهم إىل ما يقرب       ،تنامي أعداد احملتجزين  

 مع استمرار رفض السلطات األمنيـة       اً، حمتجز )830( من
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 يف  -وقد بدأت منظمة كـيــر    ،  اإلدالء مبعلومات عنهم  
 تغيري استراتيجيتها من جمرد االعتـراض       -)40(هذه املرحلة 

 ؛ هلذه اإلجراءات  ي للتصد ةيئ إىل اختاذ خطوات إجرا    ،قطف
فقد عقدت منظمة كـيـر اجتماعاً مع ممثلـي مكتـب          

 للمطالبة مبزيد ؛2001-10-10التحقيقات الفيدرالية يف 
 كما اجتمعت مـع     ،من املعلومات عن احملتجزين واملعتقلني    

 ملناقشة  ؛2001-20-26وزير املواصالت األمريكي يف     
ـ  وهلـا املـسلم    يت يتعرض ليقات ا ااملض ن يف  ون األمريكي

 حيث رصدت كـيـر منـذ      ؛املطارات ووسائل الطريان  
  . ذا اخلصوصاً بالغ90 نموقوع اهلجمات ما يقرب 
يـة  ا شهدت هذه املرحلـة بد     ،ومن ناحية أخرى  

توجيه منظمة كـيــر انتقـادات صـرحية للـسياسة          
وقـوع   األمر الذي كان قد مت التغاضى عنه منذ    ؛األمريكية

اهلجمات يف سبيل التضامن مع اتمع األمريكي ملواجهـة         
 ويتضح ذلك مبقارنة البيانات اليت أصدرا منظمـة         األزمة،

ففي بياا األول    ؛كـيـر خبصوص احلرب على أفغانستان    
ية هذه املرحلـة    ا وبد - ةية احلرب مباشر  االصادر عقب بد  

 صـراحة  مل تعترض كـيـر     2001-10-8   يف اًأيض
منا اكتفت بالنص   إ و ،ى السياسة األمريكية جتاه أفغانستان    عل

اجلماعة املسلمة تدعم احلملة  االسـتراتيجية الـيت         " :على أن 

 ،ية حقوق األمريكـان ا ومح،يقودها الرئيس بوش حملاربة اإلرهاب    
 نوافق على بعض مل م أوافقناوسوف يستمر هذا الدعم قائماً سواء 

  ."...ار احلملة اليت قد تتم يف إط،املمارسات
-10-22 والـذي نـشر يف     ،أما يف البيان الثاين   

2001،    نجد أن هناك تغـرياً  فية هذه املرحلة    ا وذلك يف
 اً صـرحي  اً حيث يتضمن انتقـاد    ؛واضحاً يف هلجة اخلطاب   

  : للسياسات األمريكية يف أفغانستاناًومباشر
حنن نؤمن بأن ضرب أفغانستان ليس من املصلحة القومية "
نطالب احلكومة بإعـادة تقيـيم سـلوكها يف         ... جلاألطويلة  

 والبحث ، وكافة األعمال العسكرية   ، ووقف الضربات  ،أفغانستان

  ...."عن استراتيجية جديدة طويلة املدى يف تصديها لإلرهاب

كما أعربت منظمة كـيـر عن اعتراضها علـى        
-10قائمة اإلرهابيني اليت أعلن عنها الـرئيس بـوش يف           

 أصـول   اتك الحتوائها على عناصر ذ     وذل ،10-2001
 :كما يرى إبراهيم هـوبر    - فقط، األمر الذي يعطى    ةعربي
منـا كـل إرهـايب    إ وإرهابيـاً ن ليس كل مسلم أرؤية مضللة ب  "

  "....مسلم
وقد حرصت منظمة كـيـر أن تؤكد على نقطة        

  وهي أن انتقاداا للسياسات األمريكية نابعة من حق        ،هامة
ريكيني يف توجيه انتقادات لسياسات     كمواطنني أم املسلمني  

هـم  ئن هذه االنتقادات ال تـؤثر علـى وال     أحكومتهم، و 
 وذلك ما نص عليه بيان كـيـر حول الضربات         ،ألمريكا

كـأمريكيني  " :2001-10-22األمريكية ألفغانستان يف    

 بل من واجبنا ومسئوليتنا أن نعرب عـن         ،حنن نؤمن بأن من حقنا    
ن أ وحنن نرفض بقوة القول ب   ،لحة بلدنا نا حول ما نراه يف مص     ئآرا

  ..."هذا االعتراض ميثل عدم الوالء
 التوحد واملبادرة يف مواجهـة     -املرحلة الثالثة 
  التصعيد والتفكك

واجهت منظمة كـيـر عرب هذه املرحلة عدداً من        
 والـيت  املرحلتني الـسابقتني،  يفواجهته ا التحديات فاق م 

 للتعامـل معهـا،   ةد عمل جدي  ةن تطور خط  أأجربا على   
  )41(:ومتثلت التحديات كاآليت

 تصاعد حدة اإلجراءات األمنيـة      - األول التحدي
  :ة ضد اجلماعة املسلمة؛ حيث شهدت هذه املرحلةالتمييزي
ى تـصدى لإلرهـاب، واملـسم     يقانون  جديد     مترير -1

Patriot Act ،صـدق عليـه الكـوجنرس    والذي 
ن ميـنح   هذا القانو . 2001-10-26 يفاألمريكي  

 يفللسلطات األمنية األمريكية مزيداً من الـصالحيات        
إلرهاب، وقد صرح الرئيس األمريكي بـوش       مواجهة ا 

 يفاليوم خنطو خطـوة هامـة       " :أثناء توقيعه على القانون   

 ظل محايـة احلقـوق الدسـتورية        يفالقضاء على اإلرهاب،    
للموطنني؛ فالقانون مينح  املخابرات والـسلطات األمنيـة         

ومن أهم نصوص   ..."ت جديدة للتعامل مع هذا اخلطر     أدوا
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القانون حق قيام السلطات األمنية بالتجسس، ومراقبة       
اتصاالت املشتبه فيهم، باإلضافة إىل حـق احتجـاز         

  . ملدة أقصاها سبعة أيامةاملشتبهني بدون مة حمدد
 5000مت إطالق محلة استجواب واسعة النطاق تشمل  -2

وـدف هـذه    . عربيـة  أصول   يمسلم أمريكي ذو  
 يف تصريح له    يف -كما أوضح جون أشكروفت   -احلملة
ــا بالــشبكات " : إىل13-11-2001 ــادة معرفتن زي

  ."اإلرهابية داخل الواليات املتحدة
 عـدة  ةأصدر الرئيس جورج بوش قراراً بتجميد أرصد    -3

منظمات أمريكية لإلغاثة اإلسالمية؛ وذلـك حبجـة        
وبالفعـل  . جية باخلار قيامهم بتمويل اجلماعات اإلرهاب   

 جتميـد   15/12/2001-4 بـني  شهدت الفترة ما  
 ,Global Relief Foundation:  كل منأرصدة

Holyland Foundation, Benevolence 
International Foundation”.   

، األمريكيني كبرية من املسلمني     أعداداستمرار احتجاز   -4
  . مبعلومات كافية عنهماإلدالءمع رفض 

 لتـشويه  قوية ة هذه املرحلة محل  يف أطلقت -لثاينا التحدي 
ـ و، وذلك من جانب بعض اجلماعـات اليه   اإلسالم  ةدي

ـ     أعلنوقد  . وأنصارهم -11-3 يف ة عن هـذه احلمل
، حني نشرت جريدة لوس اجنليس تاميز مقـاالً         2001

 مسئولية احلملـة    ألقى والذي ،)42(للكاتب سوملان مور  
 رأسهم اجلماعات   على كاهل اجلماعات اليهودية، وعلى    

 Anti Defamation League, Middle:اآلتية

East Forum, Jewish Defense League؛ 
 اإلعـالم  وسـائل    بإمداد حيث قامت هذه اجلماعات   

معلومات خاطئـة،    ووثائق حتمل   مبستندات، األمريكية
 والقيـادات اإلسـالمية     اإلسالميلطة عن الوجود    اومغ

  .بأمريكا
 عدة حماوالت مـن     ت هذه املرحلة  هدكما ش 

خريـب املنـشآت   ت هذه اجلماعـات ل    أعضاءجانب  
ف  سبيل املثال مت القـبض علـى أر        ياإلسالمية؛ فعل 

ـ -روىب  Jewishاليهـودي  الـدفاع  ة رئيس مجاع

Defense League – 2001-12-11 يف 
  .أمريكا يفبتهمة التخطيط لتفجري مسجد امللك فهد 

 دخـول الـرأي العـام       -التحدي الثالـث  
 يف دوامة من اجلـداالت الفكريـة حـول          األمريكي

 مما أدى إىل حـدوث انـشقاق يف   ؛قضيتني أساسيتني 
  :الرأي العام إىل اجتاهات فكرية مضادة

 األمن الداخلي أم احلقـوق      -اجلدال األول 
: دخل الرأي العام األمريكي يف جدال حـول       : املدنية

 للوفـاء   ؛هل ميكن التضحية ببعض احلقوق املدنيـة      
 أم أن احلقوق املدنيـة مـن     ،من الداخلي مبتطلبات األ 

ااملقدسات األمريكية اليت ال جيب مساسها أبد.  
  :وقد أسفر عن هذا اجلدال بروز اجتاهني

نـه ال جيـب     أ أنصاره   ي يدع -االجتاه األول 
حـىت يف    ،التغاضي عن أي حق من احلقوق املدنيـة       

 فاحلقوق املدنية من أهم أسس      ؛مقابل متطلبات األمن  
 والذي يكفلها الدستور بالنص     ،تمع األمريكي بناء ا 
 ومن مث يتصدى أنصار هـذا االجتـاه ألي          ،يةاواحلم

ويتساءل أحد  ،  إجراء متييزي تتخذه السلطات األمنية    
هل جيب التضحية باحلقوق الفردية     " :الكتاب األمريكيني 

  .)43("...!! إرهابية جديدة؟اتملنع عملي
وتنتقد إحدى املقـاالت جهـود الـرئيس         

ستراتيجية  التصدي  لإلرهـاب      ااألمريكي بوش يف    
يف حماولته للدفاع عن أمريكا ضد اإلرهاب فهو " :نهإحيث  

 وعلى رأسها   ،يتهاا مح يينتهك كافة القيم واملبادئ اليت يدع     
 فسلوك اإلدارة األمريكية منـذ أحـداث    ...سيادة القانون 

وحيـذر الكاتـب    ،  )44("...سبتمرب سوف دم الدستور   
 ضد قوى   احرب" :شيري من االفتراض بأن هناك    روبرت  

 استغالله للـدفاع عـن بعـض     مت فهذا االفتراض    ...الشر
أي اتمع  ( اليت ستدمر جمتمعنا     ،اإلجراءات غري الدميقراطية  

  .)45()"األمريكي



        بين رد الفعل والمبادرةبين رد الفعل والمبادرةبين رد الفعل والمبادرةبين رد الفعل والمبادرة    مسلمو الواليات المتحدة األمريكيةمسلمو الواليات المتحدة األمريكيةمسلمو الواليات المتحدة األمريكيةمسلمو الواليات المتحدة األمريكية                                                                                        نسمة شريف شرارة نسمة شريف شرارة نسمة شريف شرارة نسمة شريف شرارة 
  

 79        لحضارة للدراسات السياسيةلحضارة للدراسات السياسيةلحضارة للدراسات السياسيةلحضارة للدراسات السياسيةمركز امركز امركز امركز ا                                                                            أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

 وجاك لفني أن    ،خرياً يؤكد الكاتبان دبورا رامريز    أو
ختيـاراً  ا"التمييز الذي حيدث ضد العرب واملسلمني ميثـل         

لـى التعدديـة   ع  للدميقراطية األمريكية القائمة)46("حرجاً
  .العرقية والدينية

 وهـي أن    ،وجيدر بنا اإلشارة إىل مالحظة هامـة      
الدفاع عن احلقوق املدنية مل يقتصر فقط علـى مـستوى           

 بل لعب احتاد احلقـوق املدنيـة        ،مقاالت الرأي األمريكية  
 دوراً هامـاً يف     -بقتنيمتداداً للمرحلتني الـسا   ا-األمريكية  

الدفاع عن حقـوق املـسلمني األمـريكيني يف مواجهـة           
 حيث قـام االحتـاد يف هـذه      ؛اإلجراءات األمنية التعسفية  
 وذلك بالتنسيق مـع منظمـة       ،املرحلة بإنشاء خط تليفوين   
 دف تقـدمي    ؛2001-12-9كـيـر فرع فلوريدا يف     

 يف  تدعاؤهمالذين مت اس   ،استشارات قانونية جمانية للمسلمني   
ع االحتاد كتيبات باللغـة      كما وز  ،إطار محلة االستجواب  

جل توعية األمريكان حبقـوقهم يف      أ من   ؛اإلجنليزية والعربية 
يقافهم أو استجوام مـن جانـب مكتـب         إحالة إذا مت    

 باإلضافة إىل مشاركة االحتاد مع عدة       ،التحقيقات الفيدرالية 
كمـة الفيدراليـة    أمـام احمل ىبرفع دعو ،  منظمات أمريكية 

 دف التوصـل إىل     2001-12-5 وذلك يف    ،بواشنطن
 .)47(معلومات حول احملتجزين 

 أن االعتراض علـى اإلجـراءات       ،ويالحظ أيضاً 
األمنية التمييزيه ضد املسلمني، وانتهاك حقوقهم املدنية، مل        
يقتصر على املستويات غري الرمسية فقط، وإمنا امتـدت إىل          

 حيث شهدت هذه املرحلة رفض عـدد       املستويات الرمسية؛ 
من أعضاء السلطات األمنية احمللية التعاون مـع مكتـب           

 إطار محلة االسـتجواب واسـعة       يفالتحقيقات الفيدرالية   
النطاق؛ ملا تتسم به هذه احلملة من طابع متييـزي؛ األمـر            

 أمـام املـواطنني   م جيعل مشاركتهم مفقدة ملصداقيته   الذي
قد أكد علـى ذلـك الكاتـب    كحماة للحقوق املدنية، و 

 أحناء يفالشرطة األمريكية " : فوكس بترفيلد بقوله   األمريكي
الواليات منقسمة بني ضرورة مساندة محلة االستجواب من        

ناحية، وخوفهم من الطابع التمييزى هلذه احلملة من ناحية         
 .)48("أخرى

واجلدير بالذكر هنا أن وزير العدل األمريكي جون        
 أي إعالء احلقوق    –شدة هذا االجتاه    أشكروفت يستنكر ب  

-6 يف تصريح لـه     يف وذلك   -املدنية على متطلبات األمن   
اإلرهابيون تعلموا كيفية اسـتغالل      ": بقوله 12-2001

  .)49(.."احلريات األمريكية كسالح ضد األمريكان
يطالب أنصار هذا االجتاه بـضرورة      : الثايناالجتاه  

 على ذلك انتـهاك     إعالء متطلبات األمن، حىت وإن ترتب     
بعض احلقوق املدنية؛ ومن مث يؤيدون كافـة اإلجـراءات          
األمنية ملواجهة اإلرهاب؛ فينتقد الكاتب األمريكي كـال        

 : إقامة صـداقات مـع املـسلمني       يفتوماس سياسة بوش    
فمهمة الرئيس بوش ليست إقامة صداقات، وإمنا محايـة          "

مريكي وينادى عضو الكوجنرس األ    )50(..."أمريكا وشعبها 
تبىن إجـراءات متييزيـة ضـد       " :روبرت مكينك بضرورة  
؛ فكل ما نعرفه عن اإلرهابيني      القومياملسلمني حلماية أمننا    

أم ينتمون إىل فئة عمريه معينة، وأم ذكور من العرب أو           
 ذلك الكاتب األمريكي دانيل     يفويؤيده  . )51(..."املسلمني

مراقبة كافة االتصاالت، على املسئولني األمريكيني  " :بيبس بقوله 

وأنشطة املهاجرين والزائرين العرب واملسلمني ملالحظة أي إشارة        
تدل على وجود انتماءات إسالمية، ومنع املشتبه فيهم من الدخول 

  .)52(..."ألمريكا
حول مستقبل الوجود اإلسـالمي      -الثايناجلدال  

   إدماج أم ميش: أمريكايف
 حول مستقبل   شهدت هذه املرحلة تصاعد اجلدال    

 اجتـاهني   يف تركزت   والذي أمريكا،   يفالوجود اإلسالمي   
 , حول أمهية دمج الوجود اإلسالمي داخل اتمع       :أساسيني

  .أم اإلصرار على ميش دوره بدعوى خطورته
 ينادى أنصار هذا االجتاه بإمكانيـة       -االجتاه األول 

 حيث  ؛استيعاب الوجود اإلسالمي داخل اتمع األمريكي     
 اإلسالم يقوم على مبادئ السالم والتسامح، وهو مـا           إن

فاإلسالم وفقـاً    تقوم عليها أمريكا؛     اليتيتسق مع املبادئ    
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فأحداث سبتمرب  ... جزء هام من الغرب   " : انثوىن سوليفان  ـل

 ذلك  يفوتؤيده   .)53(..." احلقيقة هجمات على اإلسالم    يف هي
  :الكاتبة األمريكية كارين أرمسترونج

جمات سبتمرب دعمت رؤية أن اإلسـالم    لألسف فه "
دين غري عادل، ولكن احلقيقة غري ذلك؛ فاإلسالم ال يـدعم          

مثل كافة  –العنف، احلروب الدينية أو اإلرهاب وإمنا ينادى        

وتستطرد الكاتبة يف قوهلـا     . )54(" باحملبة والعدالة  -األديان
جزء صغري من   " :بالتحذير من اعتبار كافة املسلمني متطرفني     

امل اإلسالمي يضم مسلمني متطرفني، وجزء صغري من هؤالء هم      الع
فاألغلبية العظمى من املـسلمني   ... الذين يرتكبون أعماالً إرهابية   

 .)55(..."ينددون بأحداث سبتمرب باعتبارها تسئ لعقيدم

 يطالب أنصاره بـضرورة مـيش       -الثايناالجتاه  
ل اتمع  الوجود اإلسالمي ملا ميثله من خطورة كامنة داخ       

ويستدل الكاتب األمريكـي بـول روبـرت        األمريكي،  
اإلسالم كحضارة ال ميكن استيعاا  " :بالتاريخ ليدعم رؤيته بأن   

 بوهلذا فإن أي حماولـة السـتيعا      .... داخل احلضارات األخرى  

فاملسلمون كما  . )56(.."املسلمني داخل اتمع األمريكي خطر    
إسالمية داخل أمريكـا؛    هدفهم خلق دولة    " يدعى دانيل بيبس  

ومن مث جيب استخدام كافة وسائل الضغط السياسية، واالجتماعية 

 .)57("عللحيلولة دون اكتساب اإلسالم وضعاً خاصاً داخل اتم

 وقد حاولت بالفعل بعض اجلماعـات اليهوديـة،    
 يفاتباع سلوك يهدف إىل مـيش الوجـود اإلسـالمي           

اركة القيـادات   اتمع، ومن ذلك اعتراضها علـى مـش       
: )58( ساحات احلوار العامة، ومن أمثلة ذلـك       يفاإلسالمية  

 منـع   2001-11-18 يفحماولة مجاعة اللجنة اليهودية     
 أحد قيادات منظمـة كـيــر فـرع         -غازي حاخان 

,  حول اإلسالم  ثقايف من إلقاء كلمته أمام منتدى       -نيويورك
ـ   Anti Defamation ةكما اعترضت اجلماعة اليهودي

League   علـى حـق هـالل    2001-12-11 يف 
 مدير منظمة كـيـر فرع مشـال كاليفورنيـا يف    -عمارة

 إحدى جـرائم    يفاإلدالء بشهادته أمام جلنة قضائية تنظر       
  .الكراهية

وملواجهة التحديات الـسابقة أدركـت منظمـة        
كـيـر أمهية استغالل هذا االنقـسام داخـل اتمـع          

تقوم علـى التوحـد      استراتيجية جديدة     وتبين ,األمريكي
؛ فأمام محلة االسـتجواب واسـعة النطـاق         )59(واملبادرة

 2001-11-13 يفأصدرت منظمة كـيــر بيانـاً       
قلقها من خطة وزارة العدل األمريكية إلجراء       " :تعرب فيه عن  

يعكسه هـذا     مسلم؛ وذلك ملا   عريب مهاجر   5000حتقيقات مع   
 ". ري وعنصدييناإلجراء من انطباع يوحي بوجود متييز 

-13 يف تصريح لـه  يفأكد على ذلك اد عوض   
محلة التحقيقات تعكس انطباعاً بأا تتم      " :ه بقول 11-2001

 إطار القـانون،  يفحنن نطالب تنفيذ هذه احلملة   ... بشكل متييزي 

  ...."واحترام احلقوق املدنية
أما خبصوص قرار جتميد أرصدة منظمات اإلغاثـة        

ـ    ر فور إعالن القـرار،     اإلسالمية؛ أصدرت منظمة كـي
وبالتعاون مع بعض املنظمات اإلسالمية األخـرى داخـل         

 2001-12-4 يفأمريكــا بيانــاً مــشتركاً، وذلــك 
يستنكرون فيه هذا القرار، ويطالبون بضرورة التراجع عنه،        

  :يليوقد نص البيان على ما 
 يبـذهلا   الـيت  يدعمون اجلهود    أن املسلمني األمريكيني  -1

جورج بوش لقطـع تـدفق مـوارد        الرئيس األمريكي   
 ملشكلة الشرق األوسط،    ي واملطالبة حبل سلم   ,اإلرهاب

إال أن تلك األهداف لن تتحقق من خالل منع وصـول           
  .الطعام إىل أفواه األطفال الفلسطينيني

هذا القرار مبثابة دعم حلملة تشويه اإلسالم، وهي محلـة       -2
 ذات دوافع سياسية، تقودها مجاعات تؤيد الـسياسات       

 .اإلسرائيلية الوحشية

 اإلسالم ركن أساسي وواجب على كـل        يف الزكاة   إن-3
 مساعدة املسلمني   يفمسلم، وملنظمات اإلغاثة دور هام      

 .الديينبأمريكا على أداء واجبهم 

فإن موارد تلك املنظمات ليست ، بناء على ما سبق-4
 .ملكهم، وإمنا ملك األمة اإلسالمية برمتها
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 له  والذيتعسفي،  لعن هذا القرار ا   ضرورة تراجع بوش    -5
على مصداقية احلكومة األمريكيـة لـدى        سليب مردود

 .سواء بالداخل أو اخلارج, املسلمني

ن احلرب ليست ضد    أإن مثل هذا القرار يعطى انطباعاً ب      -6
وقـد رصـدت الكاتبـة    ،  وإمنا ضد اإلسالم  ،اإلرهاب

 اجتاح اجلماعة   الذياألمريكية لورى جودستني الغضب     
كما صـعدت  ، )60( أمريكا نتيجة هذا القرار يفملسلمة    ا

منظمة كـيـر من ضغوطها على الـسلطات األمنيـة         
؛ فقـد   )61(لإلدالء مبزيد من املعلومات عن احملتجـزين      

 ،حتالفت كـيـر مع عدد من منظمات احلقوق املدنية        
 رفـع   يف احتاد احلقوق املدنية األمريكيـة       اوعلى رأسه 

 واشنطن، وذلك كمـا     يفيدرالية  دعوى أمام احملكمة الف   
سبق اإلشارة إليه، ذلك باإلضافة إىل إرسـاهلا خطابـاً          
للكوجنرس األمريكي تطالب فيه بالوقوف ضـد متريـر         
قانون جديد يسمح بترحيل احملتجزين، بناء على أدلـة         

ونتيجـة هلـذه     .2001-12-3 يف وذلـك    ،سرية
-12-16 يفالضغوط أفـصح جـون أشـكروفت        

 563ن بلغـوا    والـذي احملتجزين،  ، عن أعداد    2001
  .صاشخأ 110حمتجزاً، كما وجه االام إىل 

 فقد أصـدرت  ؛ مواجهة محلة تشويه اإلسالميفأما  
 حتذر اتمـع    2001-11-8 يفمنظمة كـيـر بياناً    

األمريكي من أن املسلمني بالداخل يتعرضون حلملة شرسة        
غرضها تشويه اإلسالم، وذلك من جانب بعض اجلماعات        

 االهتمـام   يف تشعر بالرهبة من التزايد املطرد       اليتليهودية  ا
باإلسالم، وتضامن الشعب األمريكي مع املسلمني، ودف       

 داخل أمريكا، وذلك    اإلسالمياحلملة إىل ميش الوجود     
 عن املسلمني والقيـادات     ة مضلل تمن خالل نشر معلوما   

 يف تصريح له    يفاإلسالمية، وقد أكد على ذلك عمر أمحد        
منذ اهلجمات اإلرهابية، وقد أطلقت محلة " :12-12-2001

 تـدعم إسـرائيل؛     اليتضد اإلسالم من جانب بعض اجلماعات       
 أمريكا، وذلـك    يف اإلسالميبسبب ختوفهم من  تنامي الوجود       

دف ميشنا، فمن أجل محاية أمن جمتمعنا جيـب وقـف هـذه             

  ...."احلملة
أعضاء وناشدت منظمة كـيـر وسائل اإلعالم، و     

النخب الرمسية عدم االجنراف وراء تيار احلملة، وذلك مـا          
 :2001-12-12 يفله    تصريح يفدعا إليه اد عوض     

ونطالـب  ... تنديد ـذا املخطـط  الحنن نطالب الرئيس بوش ب "

  ...."السلطات األمنية مبزيد من احلماية
ومل تقف منظمة كـيـر عند مستوى التـصريح        

   هلـذه   التـصدي  يفا دوراً هامـاً     فقط، وإمنا لعبت قيادا 
ومثاالً على ذلـك  . احلملة، والرد عليها عرب وسائل اإلعالم  

رسالن افتخار على مقالة الكاتبة األمريكيـة دايانـا         أرد  
 تضامن املسلمني األمـريكيني مـع       أن تري   واليتوست،  

  اتمع األمريكي بعد أحـداث سـبتمرب كـان ضـعيفا          
 يف تـاميز  ن واشنطيفله نشر  مقال   يفجاء رده   . )62( للغاية
 أعرب من خالله عن اعتراضه على هذا  29-10-2001

إىل  الكاتبة دف من وراء ذلـك        أناالدعاء ؛ حيث يرى     
، وقد حرص افتخار على االستدالل    .)")63ميش املسلمني "

  تؤكد تضامن املسلمني األمـريكيني اليتبالعديد من األمثلة   
 األحداث، ويتساءل افتخار   مواجهة يفمع اتمع األمريكي    

 ؟ملاذا عندما يرتكب إنسان جرمية فال يتم إدانة دينه        " : مقالته يف

  ."؟؟؟ا فاإلسالم يصبح عدو،ولكن عندما يرتكب مسلم جرمية
 أدركــت اســتراتيجيتها اجلديــدة، نويف ضــم

حان الوقت للتأكيد على حقوقنا القانونيـة       " : أنه )64(كـيـر

حنن نرفض أن يتم معاملتنا ... تمع األمريكي  ا يفواملدنية الكاملة   

  ...."كمواطنني من الدرجة الثانية
ورأت كـيـر أن هذا يتطلب  دوراً جديداً وهاماً         
للمسلمني داخل اتمع األمريكي، ودفعهـم لالعتـراف        

للمـسلم  ": )65( ودوره اجلديـد   اإلسـالمي بأمهية الوجود   

وهو  ..."اإلسالمياألمريكي دور هام كهمزة الوصل لفهم العامل        
-29 يف تصريح لـه     يفد  مح أكد عليه عمر أ    الذيالدور  
 يفيلعب املسلمون األمريكيـون دوراً هامـاً        " :11-2001
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 وذلك من خالل دورهم كهمـزة وصـل         ,احلرب ضد اإلرهاب  

  ."اإلسالميللعامل 
 علـى   - هذه املرحلة  يف -وأصرت منظمة كـيـر  

ـ  بالوجود   األمريكيأن يعترف اتمع     ، ودوره  المياإلس
ومن أهم ما قامت به على هذا الـصعيد؛         .  اتمع يفاهلام  

الضغط على وسائل اإلعالم األمريكي لالعتراف باألعيـاد        
خـالل بـث التـهاين للمـسلمني      اإلسالمية؛ وذلك من  

 مبناسبة رمضان، وقد تقدمت منظمة كـيــر        األمريكيني
-11-6 يفمبطلب رمسي للمحطات التلفزيونية األمريكية      

؛ من أجل بث انيهم للمسلمني األمريكيني ـذه     2001
 كافـة أحنـاء     يفاملناسبة، كما ناشدت كـيـر املسلمني      

الواليات مبتابعة هذا املطلب، والـضغط علـى احملطـات          
التلفزيونية احمللية لتنفيذه، وبالفعل استجابت العديـد مـن         
 احملطات التلفزيونية هلذه الضغوط، وقامت ببث انيها على       

  .رمضانشهر قنواا مبناسبة 
ومل تقف إجنازات كـيـر عند املـستويات غـري      
الرمسية فقط، وإمنا امتدت للمـستويات الرمسيـة؛ حيـث        
-حرص كل من الرئيس األمريكي بوش، وكولني بـاول          

 إليها يع على إقامة حفل إفطار رمضاين د      -وزير اخلارجية 
  .)66 (العديد من القيادات اإلسالمية بأمريكا

 2001-11-19 يفصرح بوش أثناء حفلتـه      و 
فضل بسبب الوجود   أأصبحت   الواليات املتحدة األمريكية  ": بأن

،كما أكد على ذلك كـولني بـاول أثنـاء     .." ا اإلسالمي
ما زال هناك جهـل،     " : بقوله 2001-11-29 يفحفلته  

وسوء فهم حول اإلسالم، ومن مث على املسلمني لعب دور هـام            

وإضافة إىل ذلك أصدر بـوب       ..."مبعتقداملتوعية اآلخرين   
-7 يف برقية نئة للمسلمني     -وهايوأ حمافظ والية    –تافت  
 مبناسبة حلول شهر رمضان، كمـا لعبـت         11-2001

 الضغط على مكاتب الربيد     يفمنظمة كـيـر دوراً بارزاً     
األمريكية؛ من أجل إعادة إصدار الطابع الربيدي اخلـاص         

ـ     مبناسبة عيد الفطر امل     املـسلمني   تبـارك، كـذلك حث
 على ضرورة املشاركة بشراء الطابع؛ لتروجيـه،        األمريكيني

، وقد أشـادت    هوالضغط على مكاتب الربيد احمللية لتوفري     
 الـذي  أنستازيا هندريكس بالدور البارز      ةالكاتبة األمريكي 

 أمريكا، من أجل رفع معدل بيـع        يفلعبته اجلماعة املسلمة    
 : ومنها ,لك كافة الوسائل املتاحة    ذ يفالطابع، مستخدمني   

 املساجد على حث  املسلمني على شراء        يفحرص األئمة   "
الطابع، كما ناشدت املنظمـات اإلسـالمية املـسلمني         

 .)67(" عرب اإلنترنت على شراء الطابعاألمريكيني

وتأكيداً على ضرورة اعتراف السلطات الرمسية بأن       
ـ   املسلم األمريكي هو مواطن أمريكي   س احلقـوق  لـه نف

-12-15 يفواحلريات، أصدرت منظمة كـيـر بيانـاً       
2001
 تناشد من خالله املـسلمني عـرب الواليـات       )68(

املتحدة بضرورة االتصال جبون أشكروفت؛ ملطالبته بــ        
 مت جتميـد أرصـدا      اليتالسماح للمنظمات اإلسالمية    "

للمثول أمام احملكمة، وإعطاء مزيد من املعلومـات عـن           
ن هذا البيان   أوجيدر بنا القول ب    .." وإاء التمييز  احملتجزين،

 يفجاء خمتلفاً عن املرحلتني السابقتني؛ حيث إنه مل حيمـل           
  . وإمنا أصبح خطاباً حمدد املطالب,طياته هلجة دفاعية

وقد استطاعت كـيـر عرب هذه املرحلة أن حتقق        
 ولكن إجنازها   -كما سبق توضيحه  –عدداً من االنتصارات    

 بذلته من أجل    الذي حصادها لنتاج اجلهد     يفجاء   احلقيقي
ـ            يتفعيل دور املسلمني داخل اتمع؛ حيث تنـامى وع

 بأمهية توحـدهم وتواجـدهم علـى        املسلمني األمريكيني 
الساحة األمريكية، واختاذهم زمام املبادرة؛ لنقلهم من جمرد        
أقلية مهمشة، إىل أقلية فعالة قادرة علـى تنظـيم نفـسها       

 الـذي  وهو األمر    ، متسها اليتأثري على القضايا    للضغط والت 
 املـرحلتني الـسابقتني علـى       يفعملت كـيـر جاهدة    

فقد اختذ العديد من املسلمني األمـريكيني زمـام         حتقيقه؛  
 أو أماكن العمل    ،املبادرة للتوحد داخل املؤسسات التعليمية    

ل تكوين جبهة ضغط للدفاع عن      أج من   ؛ها ينتمون إلي  اليت
  . وتنمية الوعي باإلسالم،ليت متسهميا ااالقض

وعلقت الكاتبة األمريكية جني المبمان على هـذه        
 :نإ بقوهلـا    2001-11-8 هلـا يف     مقـال الظاهرة يف   
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جل خلق جمتمع أ من اآلن يف اجلامعات األمريكية يعملون نياملسلم"
 فأحـداث   ؛…إسالمي صغري داخل تلك املؤسسات التعليميـة      

 سواء داخل مؤسسام أو     , واملشاركة سبتمرب دفعتهم إىل التوحد   

كما أكدت هذه املقالة علـى      . ")69(...يف اتمع بصفة عامة   
 ؛ املسلمني دوراً هاماً وجديداً داخل اتمع األمريكـي        تبين

التحديات ": كهمزة الوصل بني اإلسالم واتمع األمريكي     

 ،اجلديدة اليت أفرزا ضرورة الرد على التساؤالت حول اإلسالم        
وتصحيح املفاهيم اخلاطئة باإلضـافة إىل االنفجـار املفـاجئ يف           
االهتمام باإلسالم أعطي املسلمني اإلحساس بوجود هدف جديد        

  .)70("...جيب السعي لتحقيقة
وهلذا أقامت منظمة كـيـر برامج تدريبية عـرب        

 وذلـك يف    ،ية ميشيغان ال بفرع و  بداية   ,فروعها املختلفة 
تدريب الكوادر اجلديدة    ":فك د لوذ. 1-12-2001

  .)71(.."على كيفية إمداد اتمع مبعلومات عن اإلسالم
وبالفعل أمثرت جهود اجلماعة املـسلمة يف هـذه         
املرحلة حتقيق بعض اإلجنازات اهلامة يف إطـار االعتـراف          

احلـصول  :  ومن أمثلة ذلك   ،بالوجود اإلسالمي يف أمريكا   
ديد من املدارس   تخصيص مكان للصالة يف الع    لعلى موافقة   

 ليؤدى الطالب املسلمني شعائر دينهم، ممارسـة       ؛األمريكية
الضغوط ملساعدة عدد من املوظفني املسلمني على استعادة        

 االضطهاد اليت تعرضوا    ةوظائفهم اليت فقدوها يف إطار موج     
  .11/9هلا بعد 

 إال حيزاً حمدوداً     يالدراسة ال تغط  هذه  ن  إ ف ،وأخرياً
 وهـو احليـز     أال ،ت املسلمة يف أمريكا   من أنشطة املنظما  
ن قراءـا تقـدم بعـض    إ ومع ذلك ف  ،.اخلاص بكـيـر 

يف حدود مصداقية النمـوذج املعتمـد عليـه        –اإلجابات  
  أضـحى  هـل :  عن اجلدل حـول    -كمصدر للمعلومات 

مسلمو أمريكا بدورهم ضحية للحرب اليت تقودها اإلدارة        
كمـن يف   األمريكية ضد اإلرهاب؟ أم أن الفرص الـيت ت        

 ،عواقب وتداعيات احلادي عشر من سبتمرب ما زالت كبرية        
 أمام مستقبل الوجـود املـسلم يف   اآلفاقوتقدم الكثري من    

  الواليات املتحدة األمريكية وفعاليته؟ 

  
  اهلوامش

 ، مسلم يني مال ة سبع منيبلغ تعداد املسلمني يف أمريكا ما يقرب         .1
 من أسرع الديانات  حيث يعد اإلسالم؛يد مستمر اواألعداد يف تز  

وتتعدد مصادر هـذا    . انتشاراً داخل الواليات املتحدة األمريكية    
صـل أفريقـي،    أ من   ني املسلم نيالوجود املسلم ما بني األمريكي    

 وغـري  ،من أرجاء العامل اإلسالمي العـريب      ني املسلم ينواملهاجر
  .العريب

  أحد أكرب  "كـيـر"  األمريكية ةيعترب جملس العالقات اإلسالمي    .2
، 1994 يف تكون   والذي أمريكا،   يفوأهم املنظمات اإلسالمية    

 الدفاع عن احلقـوق املدنيـة للمـسلمني         يفويتخصص الس   
حـول اإلسـالم     األمريكـي  العام   الرأي ة، وتوعي األمريكيني

 ة احليـاة الـسياسي    يف مشاركة املـسلمني     عواملسلمني، وتشجي 
سات العلمية عن    بإعداد البحوث والدرا   س، ويقوم ال  ةاألمريكي
 ملعلومات الدوليـة  اانظر موقعه على شبكة     .  أمريكا يفاملسلمني  
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