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 « العدو البعيد»ضد « جهاد»صعود اهلوية الدينية لدى اجليل الثاين من املهاجرين و
 ( 3من  1)

 املسلمون األمريكيون متدينون يف بيئة حمافظة  
 أيلول عن كاهلهم 11والعرب بينهم ينتظرون من أوابما رفع عبء 

 
 بيسان الشيخ -نيويورك 

 //18/03/09 -احلياة     
 

ي أطلقععا الععرايم األمريكعع  ابراا أوابمععا  ععا كععان ع يعع ال تععوي معركتععا اع ت ابيععة   العع « التغيععري»شعععار 
يطل السياسة الداخلية فحسب وإمنا ختطاها إىل السياسعة ااارجيعة يف شعأل أساسع س ع سعيما للعت الع  لعرب  

 الوعايت املتحدة ابلشرق األوس .
 الععاملا الععرو واالسع،م س وإىل اجلاليعة املسعلمة واستهل العرايم اجلديعد عهعدك ركثعر معن رسعالة وجههعا إىل

داخععل أمريكععا  .سععها. فأععان أول الهععال أجععراك كععرايم دولععة مععع الععرايم ال.لسععطيل حممععود عبععا س وأول مقابلععة 
حمطععة حمليععة  200لتنقلهععا عنهععا ع قععا  أكثععر مععن « العربيععة»لل. يو يععة أجراهععا كا ععص مععن  هععيب  نععاة عربيععة هعع  

أوابمععا مععن خعع،ل للععت الشاشععة عععن طريقععة إدارلععا يف ااأععم ومو .ععا مععن   ععااي املنطقععة حمععاوع  مععد  وعامليععة. وعععّ  
 جسور كان هدمها سل.ا جورج بوش مع العاملا العرو واالس،م .

ويف رم ية ه ا اايارس بعث أوابما برسعالة واضعحةا القطعع الواضعل والهعريل معع سياسعات االدارة اجلمهوريعة 
عنعععواع  عري عععا  لأعععل القعععرارات املتعلقعععة ابلسياسعععة الداخليعععة « ااعععرب علعععا االرهعععاب»علعععص معععن السعععابقة الععع  ج

وااارجيعععة علعععا السعععواءس ورريععععة للحعععرب علعععا الععععراق وع تهعععاا  قعععوق اال سعععان يف معتقعععل  وا تعععاعمو وخعععرق 
 الدستور داخل األراض  األمريكية  .سها. 

أوابمععاس يف  عععال فععوقكس مععع   عععااي « يتسععاهل»فهم مععن أن وخعع،ل ااملععة اع ت ابيععة عععع  كثععريون عععن  عععاو 
من هجمات جديدة حمتملة كمعا فععل سعل.ا. فهعحيل « أعّ حيم  الب،د كما جيب»األمن القوم  واالرهاب و 

)حبسعععناوا وسعععيئاوا(  إع أيعععا عمليعععا  منععععص و عععو  اعتعععداءات « حمميعععة أمنيعععة»أن االدارة السعععابقة  ولعععص العععب،د 
وهعععو  سعععاب ع  2008لشعععرين الثعععاين ) عععوفم (  4و  2001أيلعععول )سعععبتم (  11رتة املمتعععدة بعععاأخعععرى طعععوال ال.ععع

 يستهان با ابلنسبة إىل األمريكيا.
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خعععن ألن اجلسعععم التنظيمععع  ل ععع م ف صعععابا وهعععن « القاععععدة»ويف الو عععص الععع ي يعتقعععد كثعععريون رن بريععع  
إع أن التهديعععد ال.علععع  يبعععدأ يف كعععون للعععت  ول.أععت ع سعععيما وأن  ادلعععا  تبئعععون ععععاج ون ععععن الظهعععور للعيعععانس

اهليأليعععة الواضععععحة اولعععص كيععععاعت قابقيععععة صعععغريةس لتمتععععع ألعععام  واسععععع مععععن اعسعععتق،لية واألجنععععدات ا ليععععةس 
كمععا « حمليعع  الهععنع»ويأ.يهععا أن لتبععع لطبيقيععا  لعععاليم امل،سسععة األنس مععع إمأا يععة اعتمععاد رمععوق و ععادة ميععدا يا 

 م األوروبية.جرى يف عدد من العواص
اليععون لععيم  عع اب  لععا مقععر بعنععوان معععرو  وحيمععل مناصععروك بطا ععات « القاعععدة»فععارا كععان صععحيحا  أن لنظععيم 

ا تسعابس وللعت  قطععة ضععن فيعاس إع أن  ولععا و درلعا علعا التهديععد مسعتمدة معن رلععت ال ععن  .سعا إر  ععل 
 ات حمععدودةس ويف أي بقعععة جغرافيععة ميأععن ألي وموعععة صععغرية  عع« سععوفتوير»إىل  ععد بعيععد يف أن يتحععول إىل 

واعتمععاد أسععلوبا يف لن.يعع  املهمععاتس العع  ابت ميأععن ل.هععيلها علععا  يععا   اجععات داخليععة. مععن هنععا « اميلععا»
وضعص ااأومات الغربية وخهوصا  إدراة بوش جالياوا املسلمة اص اجملهر. فطبقعص إجعراءات و عوا ا وح.عة 

 عاحة األمساء املمنوعة معن اهلجعرةس وصعوع  إىل لر يعل مئعات األشع ا  إىل« ابلريوت آكص»عليهم من  ا ون 
س اسبا  ألن يظهعر بيعنهم معن يشعبا وعايليهم «مقاللون اعداء»املنتهية أوراق إ امتهمس واعتقال آخرين بتهمة ايم 

 األوروبيا. 
لتجنيعد يف معركتهعا ضععد رريعععة ل« القاععدة»لأعن للعت السياسععات اعسعتبا ية وااماايعة  .سععهاس اسعت دمتها 

الغعععرب وعلعععا رأسعععا أمريكعععا. طبععععا  ال ريععععة لبعععدأ ب.لسعععطا معععرورا  رفغا سعععتان والععععراق وصعععوع  إىل لطبيععع  صعععار  
لسياسععععة الأيععععل فأيععععالا. ف مريكععععا مععععن جهععععة لبشععععر ابلدميو راطيععععة وختععععوي  ععععرواب  ألجلهععععاس ومععععن جهععععة لععععدعم 

وأل ا املعىن يهعبل «! إس،ميا»راطية فيها ليسوا سوى  أومات يف الشرق األوس  ألن ضحااي  ياب الدميو 
يف أي بقععععة منسعععية معععن الععععا  أو لن.يععع  عمليعععة ا تحاريعععة يف معععرتو « ماكدوعلعععد»ل.جعععري أي مطععععم ربعععع لشعععركة 

األ .اق يف عاصمة أوروبية ك  ا رد علا سياسات أمريكا ود ض عدعاءاوا. فحىت للت الدميو راطيعة الع  لتغعىن 
أليعم ببسعاطة ع يبحثعون عنهعا. « البدععة»طن  ري مر وبة يف أوساطهمس وهم ع يتوا عون ععن وصع.ها بعع ألا واشن
سعععاعون للعدالعععة ولعععيم للدميو راطيعععة. هععع  دوامعععةس النتيجعععة فيهعععا سعععبب. لأعععن إرا كا عععص « جهعععادهم»فهعععم يف 

تعععري أمريكععا  .سععها ألكثععر واع تحععاريا فلمععارا   ل« اجملاهعدين»السياسعات األمريكيععة فععع،  أ ععد مهععادر و عع  
مععن ينيععد عناصععر لععا بععا اجليلععا الثععاين والثالععث مععن « القاعععدة»أيلععول وا ععدا وملععارا   يععتمأن لنظععيم  11مععن 

اجلاليات املسلمة يف أمريكا علا  رار ما فعل يف أوروابا هل ه  فق  اخت،فعات يف البيئعة املهعاجرة أن ان اسعبااب  
 عن مرما سهان االرهابياا  ومن هم ه،عء املسلمون وكين يعيشونا إضافية أدت إىل الن ي رمريكا

« جهععاديا»سلسععلة اقيقععات لتنععاول اجليععل الثععاين مععن املهععاجرين املسععلما وإمأا يععة  هععور « اايععاة»لنشععر 
بينهمس ع  رصد منارج من للت البيئة يف واشنطن وفريجينيا و يويورا. ك لت لأشعن السلسعلة امللعن الق عاا  
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حماميعا و هعلص علعا  سع ة ععن مل.عا الع ي   جيعد طريقعا إىل الق عاء « اايعاة»التقعص « آخعر مقالعل ععدو»لعع 
 سنوات. هنا  لقة أوىل. 6من  اعتقالا  بل 

يف أ د شوار  بروكلا يف  يويورا ي ج ابلع ابان. « اليمن السعيد»> إ ا مساء ياية أسبو   ار  ومطعم 
يعععركض بعععا الطعععاوعت يلععع  الطلبعععات معععن شعععوربة سعععاخنة يقعععدمها علعععا صعععا ب املطععععم أاعععدس يسعععاعد عمالعععا و 

العسععل مععع املععوق والسععمن فععوق فتافيععص اابعع  « فتععة» سععاب ا ععلس إىل أطبععاق لقليديععة متنوعععة تتتمهععا  البععا  بععع 
ة ا معع . العع ابان  ععالبيتهم مععن أصععل ميععلس بيععنهم سععيدة أو اتنتععان اباجععاب رافقععص العع وج واألوعدس فيمععا البقيعع

شبان ورجال وبعض السياح. املطعم وعلعا ر عم صعيغتا الشععبية ا ليعة الع  امعل ال ااعر إىل أق عة صعنعاء و اراوعا 
ع ميأعععن ياهلعععا. فوجعععوك اعشععع ا  وأقاياهعععم واللغعععات ا أيعععة و عععىت اللأنعععات « كوقموبوليتيعععا  »حيمعععل طابععععا  

ويوركيععا  مهععغرا  ومأععاع  مثاليععا  للبا ععث عععن األوجععا األمريكيععة امل تل.ععة كلهععا يعععل مععن رلععت اعخععت،  منورجععا   ي
األخرى لنيويوراس للت البعيدة عن رمي سعأوير وثثعال ااريعة. ابعراهيم قبعون  عدمي يف املطععمس وم كعل يعون لقريبعا  
وابت لععا ركنععا وأطبا ععا امل. ععلة. حيييععا ااععد ايععة أبنععاء ااعع  ويسععتقبلا بر يععن خبعع  سععاخن.  ععة ود  ععدمي يععرب  

لشابا الل ين  ش ا يف ه ك الشعوار  و عد جعاء إليهعا آاباهعم وأجعدادهم حبثعا  ععن  يعاة أف علس أو رفعا ععن وعرد ا
بعععد دوان « سععوبر ماركععص» يععاة. كععان والععد إبععراهيم يهععطحبا إىل املطعععم  ععا كععان ولععدا  صععغريا  يسععاعدك يف الععع 

 فيما يلعب الهغريان بعد وجبة  داء دمسة. املدرسة وأاين العطلس فيجلم الوالدان يتحاداثن بش،ون الب،دس
اليمل م اءة ابلنيون « مطعم الو دة»علا الناصية األخرى من الشار س لبدو عفتة « اليمن السعيد» بالة 

س ومسععجد صععغري م ععاء يهعععد إليععا بععدرج  لعع وين ععع  « لععوايت طععرابلم»س و « بعع  دمشعع »امللععون. و رألععا 
ر املععرء أ ععا يف أي  عارة يف عاصععمة عربيعة وينسععا كليععا  أ عا يف  يويععورا! يشععري معدخل أ ععد املبعاين. لوهلععة  ععد يشعع

كان ه ا ا ل ألو وأع ولدت يف املن ل ال ي فو ا. سأنا يف ه ا اا  سنوات »ابراهيم إىل حمل ض م ويقول 
هأع ا «. سعأن و عديطويلة إىل أن ك ت عاالتنا واب  او ا عل واملنع ل وا تقلنعا إىل  ع  آخعر ق ا تقلعص أع لل

هعع   يويععورا.  عع  يهعععد و عع  يهععب  وعععاا،ت لر ععل ووجععوك لتبععدل. واملهععاجرون العععرب ع يشعع ون عععن هعع ك 
القاعععدة يتنقلععون ععع  األ يععاء حبسععب ثوجععات السععوق وأسعععار العقععارات مععن دون ادعععاءات أو أ أععان مسععبقة. 

وداي  وس     يهودي. طغص علا املنطقعة مث، س يف  يوجرس س كان كنيسا  يه« ابلرسون»فحىت جامع مقاطعة 
يف السنوات األخرية اهلجرة العربيعة خهوصعا  معن فلسعطينيا وأرد يعا واا. عص األسععار فأا عص مناسعبة لشعراء 
العقععار واويلععا مسععجدا . ق لوسعععص ع قععا  القاعععات مععن  ولععا لتأععون صعع.وفا  لععدر  فيهععا اللغععة العربيععة وحي.عع  

 جبناح خا  لنشاطاون.القرآنس فيما خهص النساء 
اليون يعي  ابعراهيم و عدك يف سعتوديو صعغري كع ي شعاب أمريكع  معن عمعرك. يعمعل مسعاعدا  يف شعركة  ا و يعة 

صععار يعععرفهم ويعععر   ههععهم ععع  مل.ععاوم وبع ععهم مععن أ صععل ميععل. ع «.  وا تععاعمو»للععدفا  عععن املعتقلععا يف 
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س كمعععا يسعععمياس  عععالن «معتقعععل الععععار»سععع لة برمتهعععا أن مييععع  الععع يء معععن املععع  ب بيعععنهمس لأعععن معععا يهمعععا معععن امل
للدستور األمريك  ولأل ما لعارفعص عليعا  عوا ا العب،دس والعدفا  ععن املعتقلعا هعو دفعا  ععن مععىن أمريكعا ولعيم 

 «.مهمة ا اكم املد ية»ابل رورة عنهم ك ش ا  فتلت كما يقول 
شععاب طويععل أشععقر ملععتلس « الععيمن السعععيد»ل وفيمععا بععدأ ابععراهيم يتحععدع حبماسععة عععن عملععا وعاالتععا دخعع

فيما الشاب رفع صعولا  لعي،  وهعو يقعول « وصل اليهودي» لي  الشوارب. لوح لا ابراهيم من بعيد بيدك ومهم 
بعربيعععة متعثعععرة وجلعععم يف قاويعععة بعععدت ك يعععا لعععا. اجلعععااع اجلديعععد الععع ي ا  عععم إىل موااعععد أاعععد « السععع،ن علعععيأم»

علععا  .سععا امسععا  عربيععا  كغالبيععة املن ععما اجلععدد. بعععد فععرتة مععن لععرددك علععا املطعععم يهععودي اعتنعع  االسعع،ن وأطلعع  
وبناء صدا ات فيا ومساعا  هها  ورواايت عن اليمن  ررالس.ر وقايرة راا البلعد البعيعد. لأعن فعور عودلعا أو .تعا 

سعيما وأ عا مأعث ع « القاععدة»الشرطة األمريكية ب ععة أسعابيع وخ عع للتحقيع  بتهمعة التعدرب يف معسعأرات 
ال  يديرها الشعي  ال  عداين. لأعن أفعرج عنعا « جامعة االميان»فرتة هناا ودر  العربية ولردد علا ما يبدو علا  

يقول إبراهيم ال ي ع حيمل رمتا ومة من هع ا العيعار. ق ي عين « وهللا أعلم»ع قا  لعدن ك.اية األدلة ضدك. 
دئ جعدا  منطعوع علعا  .سعا  عراك يف املطععم ويف املسعجد يهعل     ر منا أي لهعر  سعيه هنعا. هعو شع   هعا»

يغتععاج جععدا  عنععدما مناق ععا و ناديععا ابليهععوديس فهععو »وي ععين إبععراهيم بهععوت خ.ععيض «. خهوصععا  أاين اجلمعععة
 «.اآلن مسلمس ووخ  املس لة علا حممل اجلد وأ ياع  أكثر من الل ون... لأن يف النهاية ليم ش  نا أن  را با

ابععراهيم كثععريا  عععن أبنععاء اجليععل الثععاين مععن املهععاجرين املسععلما إىل الععوعايت املتحععدة العع ين  شعع وا يف ع يشعع  
عاا،ت معن الطبقعة الوسعطا لبحعث ععن مسعتقبل أف عل ألبنااهعا. فعاآلابء الع ين جعااوا  عاملا مهنعا  صعغرية أو 

الععععاديس فشعععألوا أرضعععية صعععلبة شعععهادات علميعععة عملعععوا فعععداخيل ل.عععوق أ يعععاع  متوسععع  دخعععل ال.عععرد األمريكععع  
ألبنععااهم العع ين ا عععدووا ا تهععاداي  واارطععوا يف النظعععان أكثععر جععا فععععل أهلهععمس ووجععدوا لن.سعععهم  يعع ا  معععن دون أن 
يت لععوا ابل عععرورة ععععن مأععوعت تقعععافتهم األن وشععععاار ديعععنهم. أمععا معععن فععععل معععنهم رلععت فبقعععرار ش هععع  ولعععيم  

. فععالقيم اعجتماعيعة السعاادة يف هع ك الععب،د حمافظعة إىل  عد بعيععد كشعر  معن شعرو  اعاععرا  يف البيئعة األوسعع
والتععدين فيععا مسععة مقبولععة اجتماعيععا  سععواء مورسععص شعععاارك يف الأنيسععة أو الأنععيم أو املسععجد أو أي دار عبععادة. 

اطنععة لعع ا ع يشعععر إبععراهيم أو أي ابععن مهععاجر مثلععا أن عليععا الت لعع  عععن دينععا واعتنععاق العلما يععة كمععدخل إىل املو 
الأاملععة أو ليهععبل جعع ءا  مععن النسععيج اعجتمععاع  كمععا هعع  ااععال يف أورواب. كمععا أن اع ععدماج  .سععا ع ي.ععري 
عليعععا كجععع ء معععن خطعععة  أوميعععة وبعععرامج خاصعععة ومنعععاهج ل ععععها وقارات  تهعععة ويتععععا عليعععا هعععو أن يطبقهعععا 

سععجيلا علععا األوراق الثبوليععة. ومععن حبعع افريها. هنععا مينععع  ععىت السعع،ال عععن الععدين خعع،ل لقععدمي أوراق اهلجععرة أو ل
 سععنات هعع ك املسعع لة أيععا ع ل.ععرق بععا األفععراد علععا أسععا  ديععنهمس وع ثععار  ضععدهم أي  أععم مسععب س  ظععراي  
علعععا األ عععل. إع أيعععا يف الو عععص  .سعععا يععععل معععن إمأا يعععة التحقععع  معععن ععععدد املسعععلما األمريكيعععا معععث، س مهمعععة 
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ل إن عععددهم  ععو مليععو ا و هععن املليععون ومهععادر اجلمعيععات األهليععة مسعتحيلة. فععبعض املهععادر ااأوميععة يقععو 
م،يعا و هعن املليعون. ال.عارق شاسعع ولعيم معن طريقعة التبالعا أو  7وأامة املسعاجد لع هب إىل لقعديرهم بنحعو 

  .يا.
 ن يقععال ول.عرتات طويلععة بقع  طا يععاى   علعا اع تمععاء بععد اجلنسععية األمريكيعة البلععد اعن أو البقععة اجلغرافيععة. كع

ه،عء أمريكيون علينيونس أو آسيويون أو شرق أوسطيون. اهلويعة الدينيعة االسع،مية طاراعة علعا  ريهعا و  لتعداول  
أيلععول فجعععاءت كم،شععر عععن اع تمعععاء يتجععاوق اجلغرافيعععا اىل  11كتعريععن مو ععد ععععن اجملموعععة إع بعععد هجمعععات 

األمريكيععا األفار ععة مععث،  وإن كععا وا مسععلماس راا أن  املعتقععد الععديل. وللععت اهلويععة الدينيععة املسععتجدة ع لشععمل
« الشعرق األوسع »هويتهم الراجحة ه  العرق وليم الدين. وأل ك املعادلة يهبل التعريعن مطاطعا س فالنسعبة إىل 

أيلععولس النسععبة إىل الععدين أي ععا  علععا ر ععم االدراا املسععب  رن أفععواج املهععاجرين اعوىل مععن الشععرق  11لعععل بعععد 
سعع  هعع   البععا  هجععرة مسععيحية. وكععان مععن  تععااج رلععت التعريععن أن صععار التوجععا الرمسعع  إىل هعع،عء يععتم أوع  اعو 

إن كنععتم لعاملو نعععا  »ا ط، ععا  مععن هععويتهم الدينيععةس وهععم إر راا را ععوا يتهععرفون أي عععا  بنععاء عليهععاس مععن مبععدأ ا ععا 
يف وسعاال االعع،ن مهععطلحات  فأثعرت«. كمسعلما  بعل أن  أعون معواطنا فسنتهعر   عن أي عا  كمسعلما

بععا أطبا هععا.  ععىت « وجبععات  عع،ل»س واعتمععدت بعععض املطععاعم وأبرقهععا ماكدوعلععد «اجلاليععات املسععلمة»ختع  
لر ععععب ابملسععععافرينس اسععععتجد عليهععععا شععععاابت « وجوهععععا  مععععن أمريكععععا  »لععععواال االععععع،عت يف املطععععار مععععث،  لعععععري 

رشعأال  طعاء العرأ  الشعااعة »علقعص صعور كبعرية للتعريعن حمجبات. ويف بعض الدواار الرمسية ومراكع  الشعرطة 
 «.با املسلما األمريكيا

ومعععن أسعععباب رلعععت أن  البيعععة مظععععاهر االسععع،ن الععع ي لشعععهدك أمريكعععا اليععععون جاءهعععا معععع الشعععرق أوسععععطيا 
ارييعة وااليجيا ع سيما بناء اجلوامع واملساجد السل.ية يف شعأل أساسع  ومعدار  التعلعيم العديل واجلمعيعات ا

العع  شععهدت فععورة  ععري مسععبو ة يف أواسعع  الثما ينععات. فمععث،  لشععري دراسععة  ديثععة عععن اجلوامععع يف أمريكععا علععا 
يف املئعة  21و« سل.يون»يف املئة من أامة املساجد يف أمريكا  70أن « بيو»مستوى الوعايت كلهاس أجراها معهد 

 «.متشددون»
ت املتحعدة و  املعا إليهعا املوجعة األخعرية معن املهعاجرين الشعرق أما االس،ن كدين فليم جديدا  علا الوعاي

أوسععطياس بععل هععو موجععود مععع األفار ععة العع ين يعتععع ون أ .سععهم املسععلما األوااععل يف هعع ك القععارة وطبعععوا العععدين 
يهعا بطابعهم. فهنا  البا  ما لرى يف الشار  امرأة إفريقية لرلدي  جاب الرأ  لأنها يف املقابل لأشن عن رراع

صعي.ا  معن دون أن حيسعب رلععت  قع  يف دينهعا. أو مععث،  يف ا ت.عال لبلديعة  يويعورا فناسععبة عيعد ال.طعرس العع ي 
طالععب املشععاركون فيععا جعلععا عيععدا  رمسيععا  ويععون عطلععة أسععوة ببقيععة األعيععادس  ععدمص وموعععة مععن الشععبان والشععاابت 

 لت ال  ل،ديها فرق الرتليل يف كناام األفار ة.أعشيد دينية لرافقص بته.ي  اليدين و ركات شبا را هة لشبا ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

اعجتمعاع  وعضعلوا لنيعل  قعو هم املد يعة كمجموععة اتنيعة « جهعادهم»والوا ع أن املسلما األفار ة خاضعوا 
 ابلدرجة األوىلس وع ينظرون إىل املسلما العرب به.تهم علا صرا  أكثر استقامة من صراطهم.

املهععاجرين العععرب املسععلما   يأععن شععديد التععدين واعلتعع ان بعأععم األبنععاء وإىل رلععت فععان اجليععل األول مععن 
العع ين شععهدت  شعع وم يقظععة اهلويععة الدينيععة فا أععب بع ععهم علععا التعععر  علععا دينععا يف مر لععة ع قععة مععن عمععر 

أ منعع  املراهقععةس وااععر  يف درو  مسععااية ا.عع  القععرآن ولعلععم اللغععة العربيععةس وابععراهيم مععث،  وا ععد مععنهم. فهععو بععد
« بيعععو»سعععنوات  ليلعععة يوا عععب علعععا الهعععون والهععع،ة وقايرة العععيمن  عععا يتسعععىن لعععا رلعععت. وحبسعععب دراسعععة ملركععع  

مععرات يف اليععون يف الو ععص  5عامععا  ابلععوا يهععلون  35و 18يف املئععة مععن املسععلما بععا  45لبععا أن  2007أجريععص يف 
إىل مسعجد « ينتمون»لث املسلما ع عن جامعة هارفرد كش.ص أن ت 2000ال ي كا ص دراسة صادرة يف عان 

حمدد وع يهلون عموما  وإن فعلوا ف.  املن ل. ك لت كش.ص الدراسة  .سها أن العرب حيتلون املرلبة الثالثة با 
املسلما ال ين يرتددون إىل اجلوامع اب تظانس يسبقهم األفار ة واملتحدرون من جنوب آسيا )الباكستا يا واهلنود 

فغععان(. للععت األر ععان ليسععص مععن دون دعلععة. فهعع  م،شععر أول اىل أن املسععلما يف أمريكععا يشععبهون والبنغععال واأل
أمريكعا  .سعها. هعم متنوععون و تل.عون ومتشعاألون يف آن. هنعا فعع،  ع ف عل لععرو علعا أعجمع  معنهم. فألهععم 

 مسلمونس وكلهم أمريكيون.
وع ات عن املهعاجر فتع،من لعا دخع،  شعهراي  وخعدمات  و ظرا  إىل أن الدولعة األمريكيعة  ليسعص راعيعة ألبنااهعاس

اجتماعيععة مععن دون مقابععلس ليبقععا عععاط،  عععن العمععل طاملععا طععاب لععا رلععتس وهععو ي ععطر منعع  اظععة وصععولا إىل 
العدخول يف دورة اال تعاج. فعان   يعمعل معات جوععا . وهعوس مععا إن يعمعل  عىت ي عطر الجيعاد أرضعية مشعرتكة بينععا 

فيع م ا دماجعا ع.عواي  للقاايععا  ب.ععل التبعادل البشعري. إ ععا ا عدماج ا تهعادي ابلدرجععة األوىل  وبعا  عريك معن األ ععوان
ينعععتج عنععععا ع قععععا  معععع األجيععععال الثا يععععة والثالثععععة ا عععدماج اجتمععععاع  لأنععععا  عععىت اآلن لععععيم سياسععععيا . فاملهععععاجرون 

ة أيعم صعوت ا ت عاو حيسعب لعا املسلمون   يثبتوا  ىت اآلن وعلا ر عم مشعاركتهم القويعة يف اع ت عاابت األخعري 
 سععاب كالهععوت اليهععودي أو الهععوت ال،ليععل مععث، . لأععنهم يف املقابععلس فععاعلون ومشععاركون علععا املسععتوايت 
ا ليعععة. فهعععم  اضعععرون بقعععوة يف البلعععدايت وجلعععان املنعععاط  واأل يعععاء واملعععدار   يعععث كلمعععتهم مسعععموعة وأ يعععاع  

اجتمعاع س أليعم يسعامهون مباشعرة يف القعرارات الع  لتعلع  حبيعاوم راجحعة. وألع ا املععىن هعم ع يشععرون بتهمعي  
 اليومية.

« الغيتوهعات»وإرا كان اا  اليمل يف بروكلا معروفا  ابمسعا هع ا إع أ عا ع يشعبا للعت الهعورة النمطيعة ععن 
اجععة لععتعلم املغلقععة يف بريطا يععا أو فر سععاس  يععث يتجمععع املهععاجرون جععي،  بعععد جيععل  ععىت يأععاد بع ععهم ي.قععد اا

اللغعة ا ليععة. وإن كا ععص حمعال املهععاجرين يف رلععت ااعع  ومتعاجرهم امععل عفتععات ر عر  عربيععةس ف يععم كغععريهم 
مععن املهععاجرين جععاءت يععربتهم األمريكيععة لراكميععة أضععي.ص إىل سععابقاوا و  لنقطععع عنهععا أو لن.هععا. فهععحيل أن 
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املناسعععبات العامعععة يمعععع مسعععلما معععن كافعععة املشعععارب  املسعععاجد معععث،  مقسعععمة حبسعععب اجملموععععات اعتنيعععة إع أن
واأللعوانس فيهععبل املسعجد والقاعععات ا يطعة بععا جامععا  ابملعععىن ااعريف للألمععة. فتلتقع  اجملموعععات العر يعة بع ععها 

 ببعض من أفريقيا وآسيويا وعرب والبان فت تل  الثقافات ومعها املمارسات امل تل.ة للدين  .سا.
 

(... 3مععععن  2« )الععععدو البعيعععد»ضععععد « جهعععاد»دينيعععة لععععدى اجليعععل الثعععاين مععععن املهعععاجرين و صععععود اهلويعععة ال
   لست.د من خ وم القتالية« ا لية املنش »خرجوا إىل أري إس،مية واا،اي « اجلهاديون األمريكيون»

 //19/03/09 -ااياة      بيسان الشي      – يويورا 
 

األمريكيععاس مهععاجرين كععا وا أو معتنقععا جععددا  للداي ععةس وع « اجملاهععدين» لععيم الععيمن ل.هععي،  عععابرا  يف سععري
اع طععع،ق معععن ااععع  اليمعععل يف بعععروكلا صعععدفة حبتعععة. فعععارا كا عععص اجلاليعععات املسعععلمة املهعععاجرة مندوعععة ا تهعععاداي  

 بععععا هعععع ك واجتماعيععععا  إىل  ععععد بعيععععد يف البيئععععة اعمريكيععععةس إع ان السععععنوات السععععبع اعخععععرية شععععهدت مععععدا  وجعععع را  
اجلاليعات واألجهعع ة األمنيعة. هعع  ع، عة معقععدة بعا طععرفا يتعوجم كععل منهمعا مععن اآلخعر لأنععا يف الو عص  .سععا 

 م طر للتعامل معا وإجياد  د أدىن من الثقة با. 
 

هع  شععبأة  2001أيلعول )سعبتم (  11او .عص يف العوعايت املتحعدة  عداة أ عداع « حمليعة املنشع »أول خليعة 
شعععبان أمريكيعععا معععن أصعععل ميعععل. للعععت كا عععص الشعععرارة اعوىل الععع   6ل وعيعععة  يويعععوراس وامل،ل.عععة معععن عكعععواعس  عععا

 ركععص  ععاو  األمعععن األمريكعع  مععن ا تمعععال لشععأل خعع،اي إرهابيعععة بععا اجليلععا الثعععاين والثالععث مععن املهعععاجرين 
مععن للععت « لعع  املنشعع حم»املسععلما وإمأععاعت ينيععدهم يف الععداخل أو ععع  شععبأة اع رت ععص. فععا طل  مهععطلل 

 االية وصار يشمل الظاهرة عموما .
 

س جعون ولأعر لينعد أو كمعا أطلع  علعا  .سعا اسعم سعليمان ال.ارسع  بعدأ «طالبعاين أمريكع »ك لت فعان أول 
الطويلة معن صعنعاء اديعدا . ر لعة أوصعلتا إىل سعا ات القتعال يف أفغا سعتان وجعلتعا معن أبعرق « اجلهادية»ر لتا 
 االع،ن األمريك  والثقافة الشعبية مت.و ا  ل.رتة  ري  ليلة من ال من علعا أسعامة بعن عدن واملع، أيلول يف 11رموق 

عمععر مععن  يععث التغطيععة االع،ميععة. وأاثر لينععد جععدع  واسعععا  يف اجملتمععع اعمريكعع  بععا مععن اعتعع ك خاانععا  يسععتح  
سعع،م . وهعع ا رأي يتشععاطرك بعععض اععععدان ووععرد مراهعع  طععاا  و ععع ضععحية وتمععع  عع   بععا إىل التطععر  اال

خوسععيا »دارسعع   ععاهرة املعتنقععا اجلععدد ل،سعع،ن العع ين بععرقت بيععنهم علععا سععبيل املثععال ع ااهععرس أمسععاء مثععل 
ععععع ان »املعععععرو  بععععع « آدن بريملععععان»املععععتهم بتح ععععري القنبلععععة القععع رةس و « عبععععد هللا املهعععاجر»املعععععرو  بععععع « ابديععع،
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ابع ألي يعة يف أشععرطة « القاععدة»الع ي صعار أشععبا بنعاط  رمسع  لتنظععيم « أبعو صعهيب اعمريكعع »أو « األمريكع 
 «.السحاب»شركة 
 

جعون »ولعل أكثر ما لرجم ه ا الرأي يف الثقافة الشعبية أ نية كتبها وأداها مغل البوب ستين إيرل عنوايعا 
فيمععا يععردد الأععور  « عةرهبنععا للجهععاد و لوبنععا طععاهرة وشععجا»)أو كآبععة جععون لينععد( ويقععول مطلعهععا « لينععد بلععوق

 «.أشهد ان ع إلا إع هللا»
 

علا الطريقة اعمريكيعة ملمحعا  إضعافيا س  يعث يشعأل اع تقعال معن ديعن « اجلهاد»ومينل مسار ليند ر ،ت 
إىل اآلخرس منعط.ا  أساسيا  يف مسرية التطر  بدءا  ابلتحول من املسعيحية إىل االسع،ن ق اعتنعاق مبعادئ متطرفعة 

 فرتة من ال من يف اليمن وصوع  إىل افغا ستان واللقاء رسامة بن عدن.واال امة 
 

« اري اسععع،مية»أمعععا صعععنعاء إ عععدى أ عععدن املعععدن يف الععععا س فشعععألص حمطعععة أساسعععية يف خعععروج هععع،عء إىل 
اب ثا عن مأان ميارسون فيا شعاار دينهم. راا أن م.هون االسع،ن املتععدد املشعارب يف أمريكعاس والع ي ختعتل  
فيا الشعاار الدينية ابلتقاليد اعجتماعية للبلدان اعصلية واملأوعت الثقافية اعمريكية ما عاد يشبع عط  شعبان 
 املا ومثاليا يريدون دفع األمور إىل  دودها القهوى. والعيمن أي عا  حيعاك  يف  يلعتهم الدينيعة صعورة املأعان 

للوتععا اا ععارة والثععراء وبقعع  خععارج روح هعع ا العهععر العع ي  األتععري العع ي  ععاف  علععا  قااععا وطهارلععا األوىلس فلععم
ميقتون. وبا لقه  سعري الشعبأات أو اجملموععات معن جهعةس واألفعراد الع ين ا طلقعوا لو عدهم معن جهعة أخعرىس 

إىل ااارج ولعيم إىل العداخل واعتمعاد مبعدأ  تعال الععدو « اجلهاد»لتجلا  واسم مشرتكة كثرية أوهلا لوجيا سهان 
 البعيد.
 

> كععا وا وموععععة شعععبان يف مطلعععع العشععرينات معععن مدينعععة عكعععواع الهععناعية  عععال  يويعععوراس لعععربطهم شعععوار  
معععدينتهم وحماهلعععا وا تمعععااهم إىل بلعععد آاباهعععم العععيمن. كععع ي أبنعععاء  ععع س   عععوا أو عععار  طويلعععة معععع بع عععهمس وارردوا 

وععتم « شععلة»عمععان يف البلععد األن صععي.ا . كععا وا املدرسععة الرمسيععة يف املقاطعععة ولبععوا ر بععة األهععل بعع ايرة األجععداد واأل
ابلثيععاب واملوسععيقا وال.تيععاتس وارلععدوا فععوق سععراويل اجلينعع  اهلابطععة عنععد خهععورهمس سععرتات واسعععة كتععب عليهععا 

ومارسععوا الرايضععات األمريكيععة التقليديععة مععن كععرة  ععدن وهععوك . شععألهم كععان أ ععرب إىل فريعع  « ال.رسععان العععرب»
 ددين إس،ميا. لأنهم يف رلت الو ص   يأو وا  د لدينوا بعد.منا إىل خلية متش« راب»
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. كعان كعابف فريع  كعرة القعدنس ولع وج 1996بعا رفعاق صع.ا يف الععان « األكثعر شععبية»ايسعا طعاهر ا ت عب 
ع قععا   بيبتععا مععن أاين الدراسععة العع  كا ععص مشععجعة ال.ريعع . هعع   هععة أمريكيععة لقليديععة لنسععج شاشععات التل.عع ة 

يوميععة. فيهعل جع،ب كععان شعريأا  يف حمطعة و عودس حيععب السعهر واا.ع،تس وهععو « سعيتأون»لسع،ت  وهلعا مس
يف لعبععة اهلععوك . ابلأععاد كععان يتحععدع العربيععة عنععدما د ينيععدكس و  لبععد عليععا « ابفععالو»مشععجع مععتحمم ل.ريعع  

ير الشععرطة عنععاس  أمعارات التععدين إع عنععدما بلعف منتهععن العشععرينات وكعان  ععد لعع وج. شع.ال مسعععد وحبسععب لقعار 
كمعععا وصععع.ا رفعععاق  يعععا « لعععا جا بعععا اجلعععامل»األمريكيعععة و  -كعععان يعععررد  عععوادي القمعععار عنعععد ااعععدود الأنديعععة 

السععابقون. سعععاهم علعععوان خععريج جامععععة ومتععع وج وأب لث،تععة أوعد. عمعععل مستشعععارا  يف شععركة يف وسععع   يويعععورا 
تقعع  ش هععيا  أسععامة بععن عدنس ويتحععدع يف مقابلععة وكععان عشععطا  بععا أبنععاء اجلاليععة اليمنيععة. وهععو أول أمريكعع  يل

رمسية عن يربتا للت.  تار البأري ال ي   خترج  يالا كثريا  عن خ  اآلخرين اعتقل ليلة قفافا يف  رفعة فنعدق 
س واعرتافالعا «سع  آي أي»يف العاصمة البحرينية املنامة بناء علا م كرة لقدمص ألا وكالعة اعسعت بارات املرك يعة 

جملموعة لدربص علا الس،ح يف معسأر يف أفغا ستان و  ل هب لدراسة الدين يف ابكسعتانس سعاعدت العع رن ا
 يف الوصول إىل بقية أع اء اجملموعة يف عكواع بعد م    و عان علا عودوم من أفغا ستان.« أ  و آي»

 
الشعبان وونعدهم. ولعد يف منطقعة حيىي جوبع هو الو يد ال ي   ينش  يف عكعواعس وكعان الوسعي  بعا هع،عء 

برو أم أعلا  يويورا ق الا والداك إىل اليمن  يث   ا ب ع سنوات عاد بعدها يف أواس  التسعينات من 
اعتقعدت «. يستشعهد»القرن املاض  إىل  يويورا. و دك جابر البنا أ ر مرارا  ألصد ااا يف املعسأر ر عا يريعد أن 

م،يععا دوعر ملععن يععدهلا عليععا. يف  5موجععود يف الععيمنس وخههععص جععاا ة  يمتهععا السععلطات اعمريكيععة طععوي،  أ ععا 
معععع  2006أعلنععص األجهععع ة األمنيعععة اليمنيععة أ عععا مو عععو  لعععديهاس  بععل أن لععععود ولعلعععن ع قععا  أ عععا هعععرب يف  2004

 سجينا   حوا يف ال.رار من سجن  رب صنعاء. 23وموعة من 
 

س كعا وا وعرد 2001 يسان )أبريل( وأاير )مايو(  28ص علا دفعتا يف  بل للت الر لة إىل أفغا ستان وال  ث
شععبان أمريكيععا ميععرون فععا ميععر بععا أ ععرايم مععن فععورات شععغب  ينععا  واظععات لعقععل  ينععا  آخععر. قايروععم الهععي.ية إىل 

و معا  عل بعا اليمن جاءت بداية للبيعة لر بعة اعهعل يف اا.عاج علعا رابع  معع اجلع ور والعدين والثقافعة ا ليعةس وهع
الشعبان إىل  عد بعيعد. فهععم  عاولوا داامعا  التوفيعع  بعا ععاملا. املراهقععة التقليديعة  سعبيا  العع  عاشعوها علعا مقاعععد 
املدرسة الثا ويةس اخت ت بعد خترجهم منحا لقليداي  بدورك. فعملعوا يف مهعن مو تعةس و عري مسعتقرة أ يعاع س واولعوا 

ها التقععارير األمنيععةس الع  كشعع.ص أي عا  أيععم لورطععوا يف جعنل صععغرية هنععا كمععا لهع.« هلععا جا بهعا السععيه« »شعلة»
وهناا.   يطل ألم األمر علا هع ك ااعالس ف.ع  هع ا الو عص ابلع ات د ينيعدهم علعا يعد شع   يعدعا كمعال 
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درويععع س سعععب  أن است عععافا حيعععىي جوبعععع يف شعععقتا يف  يويعععورا.  ظعععم اعتنعععان  لقعععات ودروسعععا  دينيعععة يف املنععع لس 
واعستشععهاد وحيتععل درويعع  اجلعع ء األكعع  منهععا. أ نععع درويعع  « اجلهععاد»عهععا سععهرات  قععاش لععدور  البععا   ععول لتب

الشبان رن املسلم ااقيق  هو اجملاهعد الع ي يعدافع ععن دينعا وإخوا عا. بعدا  ريبعا  معنهم ودودا س وضعليعا  يف شع،ون 
ن خ،هلعا شعطاار البيتع ا ويتسعامرونس وهععو وكلعو « شععبابية»العدين معن دون أن يأعون واعظعا  حيعدتهم يف جلسعات 

 ت هم عن للت البلدان البعيدة والبطوعت واألش ا  ال ين   حيلموا فقابلتهم يوما .
 

 ععىت اآلن لبععدو الق.عع ة العع   . وهععا بععا اايععاة املد يععة  ععري الدينيععة والتععدينس عاديععة ولقليديععةس وهعع  لشععبا إىل 
اجملموععععععات املشعععععاألة يف أورواب. فهعععععم يطعععععابقون اجليعععععل الثالعععععث معععععن   عععععد بعيعععععد الطريععععع  الععععع  سعععععلأتها ع قعععععا  

العد ياس  -ريعم أبنعاء الطبقعات الوسعطا « جهعاد بع،  يعادة»ال ين يعّرفهم معارا سعانان يف كتابعا « القاعديا»
مععا الع ين ع يأملععون لعلععيمهم الثععا وي ولععربطهم يف مععا بيععنهم شععللية  ويعة  ععىت إرا ا ععدن الوا ععد مععنهم علععا عمععل 

يف الععدين لعلمععوك ابجتهععاد ش هعع س فلععم ينشعع وا ابل ععرورة يف عععاا،ت أو « عهععاميون»اعع  بععا اآلخععرون. هععم 
بيئات متدينةس ورلت القليل ال ي اكتسبوك   ميدهم بثقافة دينية  ظرية بقدر ما أاثر ف وهلم وااسعتهم وجعلهعم 

 يتحمسون لتلق  امل يد.
 

يف أفغا ستان ليتدربوا علا الس،حس وكعان شعبا واتع  معن أن « وقال.ار » ل دروي  يف الهم إىل معسأر 
وجععودهم بععا املقععاللا يف للععت اجلبععال ولقععاءهم أسععامة بععن عدن سيسععه،ن علععيهم لععرا منعع   يععاوم يف  يويععورا 

الدينية الهعارمةس  -لأن عمليا س بعد فرتة  هرية من للت ااياة العسأرية «. اجملاهدين»واع  مان إىل ص.و  
بدأ الشبان يتململون وي.تعلون ااجج وال رااع ملغادرة املعسأر والعودة إىل أمريكا. يقول البأعري يف إفادلعاس إ عا 
طلب الر يل ألن عاالتا ع لععر  مأعان وجعودك وهع  ع شعت  لقعة عليعا. فنهعحا بعن عدن يف أ عد اللقعاءات 

يف العمععع  وعلعععا ر عععم التعععدريب »بأعععري إ عععا رن يأتعععب رسعععالة يطمئعععنهم فيهعععا ععععن  العععا. ويف اعرتافالعععا  عععال ال
أما علوان ال ي كان من الدفعة األوىل الع  لوجهعص إىل «. العسأريس   يشعر يوما  أ ا ع و يف لنظيم القاعدة

س أكثععر منععا  يععة املعسععأرس فيقععول إن مععا دفعععا للقيععان بتلععت الر لععة كععان ف ععوع  و اجععة  .سععية للتعمعع  يف الععدين
واعيععة رن يتععدرب ليحععرت  العمععل االرهععاوس وأ ععا إرا أ ععدن علععا هعع ك الر لععة فأمراهعع  يسععرق سععيارة والععدك مععع 
علما املسب  أ ا يرلأب خط س لأن إدراكا ه ا ع يردعا ععن اال عدان علعا فععل السعر ة بقعدر معا يثعري  شعريتا. 

عدن العع ي بعععدا حبسعععب أ والععا مهتمعععا  جعععدا  حبعععال  وعنععدما طلعععب الر يعععلس مسععل لعععا بععع لت شععر  اعجتمعععا  بعععن
املسلما يف أمريكا. ق طلب منا أ د مسعاعدي بعن عدن اعل أشعرطة فيعديو ععن ل.جعري املعدمرة األمريكيعة كعول 
إىل بيص ضيافة يف ابكستان يف طري  العودةس وهو ما اعرت  علوان بتن.ي ك. معع العلعم أن بيعوت ال عيافة للعتس  
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يف طريقهم إىل افغا ستان. و دك البنعا بعدا مهعرا  منع  اليعون األول « لرا  يص»وحمطة « هديناجملا»كا ص مسأن 
 علا البقاء والقتال واعستشهاد.

 
حمعاولا طع  صع.حة معسعأر ال.عاروقس فنعدن «  يعاة طبيعيعة»عاد بقية أع اء اجملموعة إىل أمريكا واسعت  .وا 

السعاب .   يأشععن أ ععد مععنهم مععا  ععدع يف « األمريكعع »معنهم مععن  ععدنس ولعع وج مععن لع وج وعععاد آخععر إىل منطععا 
أيلععول )سععبتم ( خععافوا وأبقععوا سععرهم  11وع مععا عرفععوك عععن التنظععيم.  ععىت بعععد هجمععات « القاعععدة»معسععأرات 

 ط  الأتمان.
 

س يف العع كرى السععنوية ل،عتععداءاتس طلععب الععرايم جععورج بععوش وعابععا ديععت لشععيل 2002فجعع ةس ويف أيلععول 
« شععبأة عكععواع»مأتععب التحقيقععات ال.يععديرايب )أ  و آي( روبععرت مععولر اعتقععال أع ععاء ش هععيا  مععن مععدير 

السعتة العااعدين  بععل  عو ععان و هععن ععان معن أفغا سععتان ود لقعدميهم للعع،ن بهعع.تهم خليعة إرهابيعة اكتشعع.ص 
اوين رع عة  ديثا . أعلن عن العملية يف م،ثر صحايف ا ت.ايب وصدرت الهحن واسعتهلص  شعرات األخبعار بعنع

جاءت اله.عة الع  خل.هعا الأشعن ععن «. خلية عامة حملية املنش »عن إ با   ططات إرهابية ولو ين أول 
ولعععدربوا علعععا « القاععععدة»م دوجعععة. فهععع،عء معععن جهعععة مسعععلمون رهبعععوا فعععع،  إىل معسعععأرات « شعععبأة عكعععواع»

نحهم  رية  ركة واسععة عع  املطعارات الس،ح اوي اجلهادس ومن جهة أخرى حيملون جواقات س.ر أمريكية ث
 الداخلية والعاملية.

 
يف رلت الو ص   لأن هجمات لندن ومدريد  د  دتص بعدس وكان أ ها ما ميأن لهورك بععد ععان علعا 

أيلول وديد جديد ومن الداخل! أما اليعون فتأعاد التقعارير كلهعا يمعع علعا أن رلعت   يأعن أكثعر معن فر ععة  11
سياسععع  ا تاجعععص إليعععا االدارة بععععد معععرور ععععان علعععا فشعععلها يف إلقعععاء القعععبض علعععا بعععن عدن.  دعاايعععة واسعععتثمار

فالتبليف عن اجملموعة جاء معن داخعل اجلاليعة راوعا و بعل و عص طويعل معن كشع.ها للعع،ن ورلعت لعيم ابلت.هعيل 
طع  إرهعاوس وع العابر. فحا ألق  القبض علا الشعبان   يأعن أ عد معنهم متلبسعا  ابلتح عري ألي عمليعة أو  

علععوا  2003 ععىت ودجععد سعع،ح يف  ععوقوم. أودعععوا السععجن و بعععوا فيععا عامععا  مععن دون حماكمععة وع لوجيععا وععم. يف 
ولوالص بعدها اخبعار الأشعن «. لقدمي الدعم لتنظيم إرهاو خارج »سنوات بتهمة  10و 8أ أاما  لرتاوح با 

شععبأة »و « شععبأة فريجينيععا اجلهاديععة»و « يععة ديرتويععصخل»عععن خعع،اي وشععبأات داخليععةس األبععرق بينهععا كا ععص 
 «.جريس 
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واىل  عد معا ااع،اي األخعرى للتقع  يف  قعا  لشعابا معع ااع،اي « حمليعة املنشع »وإرا كا ص أول خلية أمريكية 

العع   شعع ت ع قععا  يف أورواب و .عع ت ل.جععريات مدريععد ولنععدنس يبقععا أن الت.هععيل األسععا  يف للععت الشععبأات 
ة أيا   لنتقعل معن طعور الت.أعري أو النيعة )إن وجعدت(س إىل طعور ال.ععل. ف ع عاء خليعة عكعواع   ي ععوا األمريكي

خععع وم العسعععأرية والقتاليعععة الععع  للقوهعععا يف أفغا سعععتان  يعععد التطبيععع  داخعععل األراضععع  األمريكيعععةس بعععل مأثعععوا عامعععا  
من األجهع ة األمنيعة حيمعل دععت كثعرية.  و هن عان   يقدموا علا أي عمل يهدد أمن الب،د. لأن اختيارها

بداية ه  رسالة واضحة للجاليات املسلمة عن طريقة التعامل ال  جيب أن يتو عوها من  رلت الو ص فهاعدا س 
وأيم حم  شبهات وعليهم أن يثبتوا براءوم يوميعا . ود لأعريم طريقعة التعامعل للعت ع قعا  بععدد معن االجعراءات  

اء املمنوعععة مععن السعع.ر يف املطععارات ل ععمنص يف بععدايتها  ععو مليععون و هععن مليععون اسععمس كوضععع عاحععة ابألمسعع
الع ي يسعمل للشعرطة معن « ابلريعوت آكعص»مع املهاجرين املسلما وإصدار  عا ون « مقاب،ت طوعية»وإجراء 

ب  معععن بععا مععا يسعععمل هلععاس ابلتنهعععص علععا اهلوالعععن وال يععد االلأععرتوين والسعععج،ت املهععرفية معععن دون إرن مسعع
ا أمعة إضععافة إىل دهععم املنععاقل معن دون معع كرة لو يععن واععتقععال اععتبععاط  ل.عرتة  ععري حمععددة ومععن دون لوجيععا 
وععم. وبععدأت الععة اعتقععاعت ابجلملععةس ول ععيي  وم، قععات  ععىت شعععر املهععاجرون املسععلمون أيععم يعيشععون اععص 

ا القعععوات األمريكيعععة ختعععوي  روألعععا علعععا جديعععد سعععب  وهربعععوا منعععا يف بلعععدايم اعصعععليا. وفيمععع«  عععا ون طعععوارئ»
االرهاب يف ااارج بقوة الس،حس خاضص األجه ة األمنيعة  رألعا الداخليعة أي عا  وجعلتهعا  عراب  اسعتبا ية و اايعةس 
فشعر املسلمون والعرب خهوصا  بينهم أيم وضعوا اص اجملهر. فارا كا ص األجه ة اعمنية معتادة علا كشعن 

بناء علا األدلة والعدوافع واألداة... ا.. طر عص عليهعا العمليعات اع تحاريعة اعداي  جديعدا    اجلرمية بعد  دوتهاس
كويا أشبا ابجلرمية الأاملة. فغالبا  ما لأون الدوافع واملن.  واألداة معروفة سل.ا . عنداع س ينهعب اجلهعد ال.علع  

 علا استباق جرمية مقبلة حمتملة.
 

أن  هنص أمريكا ضد هجمات أخرىس ف يعا أي عا  بعدأت  بعل  عرب  وإرا كان من ش ن للت االجراءات
رريعععة أساسععية للتجنيععد يف أورواب  يععث اجلاليععات املسععلمة أكثععر هشاشععة وأ ععل « القاعععدة»العععراق العع  اسععتغلتها 

إىل  ا دماجا  ولدينا . فتدين املسلما األمريكيا اجتماع  تقايف وليم لنظيميا س وهو ج ء معن منظومعة عامعة ثيعل
 التدين وا افظة من دون أن لت   شأ،    بيا  أو ايديولوجيا  كما ه  ااال يف أورواب.

 
لأععن املع ععلة لبقععا يف الوضععع القععا وين هلعع ك الشععبأات العع ي يثععري  قاشععات حبيععث جععاءت ا اكمععات علععا 

رطهمس إع أن األدلعة النيات وليم األفععال. فبعيعدا  معن إطع،ق أ أعان  عول بعراءة عناصعر للعت الشعبأات او لعو 
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 البعععا  معععا   لثبعععص ك.ايتهعععا الدا عععتهمس معععن دون أن يأعععون لععع لت حتعععري يف األ أعععان الععع  صعععدرت يف  قهعععم أو 
 خت.ين سنوات عقوابوم.

 
 

 اجلاليات املسلمة با "ماكارتية" األجه ة واع ت ان اعجتماع 
 

بنعاء علعا شعري  فيعديو صعوروك خع،ل قايرة  شبان ابلت طي  لت.جري ديع ين ع عدس 3خلية ديرتويص اوم فيها 
للمدينة السيا يةس وأشرطة دينية عثر عليها حبوقوم وشهادة شاهد أمان ا أمة حيمل سج،  جرميعا   عاف،  يريعد 
لنظي.ععا. وللععت كلهععا معلومععات موتقععة يف مل.ععات ا ععاكم. وعنععدما كشعع.ص للععت الواثاعع  بعععد فععرتة علععا إ عع،ق 

وقير العدل جون آشأروفص واملعدع  الععان ريتشعارد كوفريلينعو وبعدأ لبعادل العتهم بتل.يع   امللنس و ع اا،  با
وهع  لعبعة « الأعرات امللو عة»ألقع  القعبض علعا أع عااها وهعم يلعبعون بعع « شعبأة فريجينيعا»أدلة وإخ.اء أخرى. 

هععل فععع،  كععان رلععت يف شعععبية لتمثععل برمعع  كععرات مليئععة بسععواال ملو ععة. اعتعع  رلععت لععدريبا  علععا القععاء القنابععل. 
 يتهما ع أ د ميأنا أن ين.  أو ي،كد. لأن اعجه ة ابلص ل. ل أن ختطه يف التهمة أو خترق اارايت املد يعة 

 علا أن ختطه يف التو يص.
 

ك  ععا ابت »املسععيحية يف جامعععة جورجتعاون يف واشععنطن  -لقعول إي.ععون  عداد أسععتارة الع، ععات االسع،مية 
اال أن يلعععب للعت اللعبععة معا   يأعن مسععلما  متعدينا ! إيععا املاكارتيعة اجلديععدة الع  ل، عع  حيع  لأعل أمريكعع  أو سع

 «.املسلما اليون كما ع قص الشيوعيا سابقا   ىت   ص عليهم
 

يف املقابععلس يوضععل بعععرعرد هيأععل اعسعععتار والبا ععث يف جامعععة بر سعععتون والعع ي أدىل بشعععهادلا ك بععري أمعععان 
معن  يعث املبعدأ »يف القعا ون اعمريكع س فيقعولا « املع،امرة» ااي املتعلقعة ابعرهعاب مععىن ا أمة يف عدد من الق

ميأعن حماكمععة األشع ا  إرا لبععا أيعم يتععآمرون لتن.يع  فعععل جرمع س ولأععن علعا النيابععة العامعة أن لثبععص ابعدلععة 
تهمعا وهع ا صععب جعدا س القاطعة أن ش ها علا اع عل ممعرا للقيعان بعمعل إجرامع  لتعتمأن ابلتعايب معن م، ق

وإرا  حععص ا ععاكم يف إ عع ال عقععوابت يف أشعع ا    لثبععص إدا ععتهم ف يععا اسععتغلص خععو  ا ل.ععا مععن و ععو  
هجمعات أخعرى معن جهعةس وجهلهعم ابلعدين االسع،م  معن جهعةس حبيعث شعّأل أي  ع  ديعل أو لعويع ة أ يعاع  

 «.دلي،  اطعا  ضد  املها
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فتلعت كا عص العة «. ماكارتيعة جديعدة»ري هلعا املسعلمون ع لر عا إىل كويعا ويرى هيأعل أن ااملعة الع  لعع
 يعث   يأعن الشع   جيعرا أن يقعول أمعان جعارك إ عا شعيوع س »اجتماعية طردت النا  معن بيعوومس وو عاا.هم 

ضععد املسععلما  « عنهععرية»أمععا اآلن فاملسععلمون ع ي ععطرون إىل  أععران ا تمععااهم الععديلس و   سععمع عععن  ععاعت 
 «.جموعةكم

 
إىل  د بعيد كان هناا  و  من اعلت.ا  اعجتماع   وهلم مقابعل الطعوق األمعل املشعدد. فبععد »وأضا  

أيلععول وجهععص أجهعع ة األمععن واملرا بععة كععل طا اوععا اىل اجلاليععات املسععلمةس وبععدأت ااأومععة األمريكيععة  11أ ععداع 
ريات وهع ا عمعل  عا وين مبعدايا س لأعن ثلعت لر ل كل من ا تهعص حشعرية إ امتعاس ورف عص يديعد ععدد معن الت شع

 «.اجلالية الرعب وصارت يف مو ع دفا  فا   يرتا م،را  آمنا  بينها ملن يريد أن يعتن  أفأار القاعدة
 

العع  لعععري هلععا أع عععاء شععبأة عكععواع امهيتععا. فاجلاليععة املسعععلمة « الوشعععاية الداخليععة»هنععا يت عع  ل.هععيل كععع 
س اولععص بيئععة طعععاردة بعععدما شعععرت أيعععا «اجملاهعععدين»أن لأععون بيئعععة  اضععنة هلعع،عء  املهععاجرة العع  كعععان ي.ععرتي

أيلعععول وهععع  الععع  جعععاءت إىل هععع ك العععب،د حبثعععا  ععععن  يعععاة أف عععل. للعععت جاليعععة  11املت عععرر اعول معععن هجمعععات 
 أمريكية ابلدرجة األوىل وع اتمل خسارة مأتسبات راكمتها خ،ل سنوات اهلجرة.

فهععععم بعععدورك للععععت املعادلععععة وأدرا أن هععع ك األري ليسععععص خهععععبة « القاعععععدة»ن لنظعععيم امل.ار عععة لأمععععن يف أ
 اجتماعيا  وع سهلة أمنيا  ليتم اخرتا ها والتجنيد فيهاس فشاح عنها إىل اورواب.

  
( ... أجهعع ة 3مععن  3« )العععدو البعيععد»صعععود اهلويععة الدينيععة لععدى اجليععل الثععاين مععن املهععاجرين وجهععاد ضععد 

 ة شنص  راب  داخلية علا االرهاب وفّ لص ا تهاا اارايت علا أن ختطه يف التو يصاألمن األمريكي
 //20/03/09 -بيسان الشي      ااياة      -ابرلسون ) يوجريس ( 

 
عبارة ابلص األشهر يف  يويورا. لطالعت يف القطارات والباصات وعلا اللعواال «. إن رأيص شيئا   ل شيئا  »

ا  النعععايلون يف حمععع،ت بيععع التععع كارات. لأعععاد العبععارة اعععل حمعععل الشعععار املععععرو  ععععن االع، يععة ال ععع مة وأكيعع
س لدرجة يشعر معها ال اار أيا ختت ل م اج مدينة متوجسة من كل جسعم  ريعب علعا «أع أ ب  يويورا»املدينة 

م ااعع  أيلععول )سععبتم (. يف أسعع.ل رلععت التحعع ير كتععب ر عع 11العع  ل.هععلها عععن هجمععات  7ر ععم السععنوات الععع
الساخن جلهاق مأافحة االرهعاب فعا يسعمل لأعل شع   أن يتهعل ابلشعرطة ويبلعف ععن اجلسعم املشعبوك بشعأل 

 واين. 
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عاملععان متنا  ععان املهمععا كععل مععن العبععارلا وي.هععل بينهمععا يععون مظلععم يف رريعع  الععب،د. فنيويععورا املسععتقبلة 
تلععن أطيععا  البشععر في رجععون منهععا و ععد أ ععب كععل لأععل  ريععبس للععت املدينععة الأوقموبوليتيععة العع  يلتقعع  فيهععا  

 منهم جا با  ولو ضئي،  فيهاس ابلص مأاع  خاا.ا  مرت با  حياول ل.ادي ص.عة ع يدري من أين  د حم.
والرت عععب راا معععا ععععاد مهعععدرك ااعععارج فحسعععبس بعععل صعععار مهعععحواب  بشعععأوا و عععاو  معععن وديعععد داخلععع  

« القاععدة»معن أسعاليب « و ع »ورواب  .ع ها مواطنعون مسعلمون بعع حمتمل. ومعا عع ق للعت املشعاعر  عوادع يف أ
 ومن دون لدخل مباشر من  ادوا إضافة إىل اكتشا  عدد  ري  ليل من اا،اي ا لية الناشطة.
س إع أن 2002وإن بعععدا أن ال.أعععرة األوىل هلعععع ك ااملعععة يف  طععععارات  يويعععورا وشععععوارعها ا طلقعععص يف أواسعععع  

علععا  2004آرار )مععار (  11ا تشععرت شعععاراوا وصععورها بقععوة بعععد اعتععداءات مدريععد يف معاملهععا اععددت أكثععر و 
اسععباين ولبععادل خعع ات ومعلومععات بععا حمققععا مععن ضعع.  األطلسعع . فعلععا  -خل.يععة لعععاون اسععت بارام أمريكعع 

مععن مععدى عععاما دأبععص األجهعع ة األمنيععة علععا مقابلععة أشعع ا  كععا وا مسععافرين علععا مععف للععت القطععارات و ععوا 
الت.جععععريات فععععاعرتفوا ايععععم رأوا  قيبععععة مععععن دون صععععا ب و  يبلغععععوا عنهععععا أليععععا   لثععععر الشععععبهاتس فتبععععا ع قععععا  

 ش ها . 191للمحققا أيا  وت املت.جرات ال  أودت حبياة 
ب، ععا  يف كععا ون الثععاين )ينععاير( مععن العععان  71لأععنس وعلععا ر ععم لسععجيل شععرطة القطععارات يف وعيععة  يويععورا 

يف  يسعععععانس إع أ عععععا ع يبعععععدو علعععععا النيويعععععوركيا أن النعععععداء يسعععععتو .هم يف شعععععأل  124يف آرار و 104و املاضععععع 
استثناا . بل هم ميرون فحارالا ويتقاف ون با مقهورات القطار بسرعة فااقعة ثليهعا علعيهم دورة  يعاوم رركعا 

 مس لة أمنهم لرجالا.
ت ان لععرد الهععاعت خاطئععة وأخععرى ع لثبععص الشععأواس إع ع ينأععر املسعع،ولون األمنيععون يف املقابععل ا تمععاع

أيعععا لبقعععا بعععرأيهم وسعععيلة الشعععراا اجملتمعععع كلعععا ويف شعععأل يعععوم  يف ااعععرب علعععا االرهعععابس أضعععن اىل رلعععت أن 
األجه ة ال  كا ص اعتمدت مبدأ اارب الو ااية صارت ل. ل ان ختطه يف الظن وختعرق ااعرايت ال.رديعة علعا 

 ص.أن ختطه يف التو ي
لأععن هعععام  ااطعع  املتعععاح رااس سععهل اعتقعععال أشعع ا  ل.عععرتات  ععري حمعععددة والتحقيعع  معععع آخععرين بطريقعععة 
اعتباطية ومعن دون مع كرات لو يعن وأ يعاع  ألسعباب لعلنهعا السعلطات لأنهعا  عري للعت الع  ل عمرهاس كع ن يعتم 

امعة وسعبب فعلع  ع ي.هعل عنعا لو ين ش   أو لر يلا ياايا  عن العب،د حبجعة  اهريعة هع  ا تهعاء حشعرية اال 
هعععو شعععبهة االرهعععاب. وهععع ا لعععيم رسعععلوب جديعععد اسعععتحدتتا وقارة األمعععن القعععوم  يف االدارة السعععابقة ملأافحعععة 
االرهعععابس وإمنعععا هعععو طريقعععة اعتمعععدوا الشعععرطة مطلعععع القعععرن ال.ااعععص يف مواجهعععة اابطعععرة املافيعععا االيطاليعععة الععع ين   

 عص لععو .هم جلعنل صععغرية ق لهعدر حبقهعم أ أامععا  مشعددة. وأول مععن لعتمأن معن إتبععات وعم جناايععة علعيهم فأا
الع ي فتأععص عهعاابلا بشععوار  « أل كعابوين»كععان قععيم املافيعا الشععهري « اايلعة اعلت.افيعة»لأرسعص بسعببا هعع ك 
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 يويععورا وعاتععص فيهععا  ععت،  ودعععارة و ععدراتس فيمععا كععان هععو ويف كععل مععرة يقععدن للمحأمععة  جععة  يععاب مناسععبة 
  عبان السعجن. وعلعا ر عم اجلعراام الع  ا رتفهعا وخطع  هلعاس   لعتمأن الشعرطة معن إلقعاء القعبض عليعا  لبعد عنا

 إع بتهمة  ياقة مسد  ب، لرخي !
وعلا هع ا املنعوال عوملعص اجلاليعات املسعلمة واأل يعاء الع  خرجعص منهعا خع،اي إرهابيعة  عداة اهلجمعات معن 

 .دون الت كد املسب  من صحة اعدعاء أو عدما
ألن مسلم ولعد اثين أك  يمع للمسلما يف أمريكعا واألول  35مقاطعة ابساييت يف  يوجريس س ال  ل م 

مععن  يععث الأثافععة يف عععدد املسععلماس هعع  وا ععدة مععن املنععاط  العع  وضععع سععأايا اععص وهععر األجهعع ة األمنيععة 
املقعععاب،ت »نطقعععة ملعععا يععععر  بعععع وخ ععععوا للتقهععع  العععد ي  يف سعععج،وم و واععععد بيعععاعوم. فشعععهد أبنعععاء للعععت امل

وه  عبارة عن لقاءات دورية مع الشعرطة للجابعة ععن أسعئلة لتعلع  بعمعل رب األسعرة وععدد أفرادهعاس « الطوعية
والوضععع العععاال  واع تهعععادي هلععم والتحععوي،ت املاليعععة العع  يريهععا األسعععرة لبلععدها األصععل  أو للعععت العع  لتلقاهعععا 

اهتمامععاوم و ريهععا مععن املعطيععات العع  وععم األجهعع ة. لأععن امل.ار ععة لأمععن يف أ ععا وعععدد األبنععاء العع كور وعملهععم و 
إع أن مععن ع يشعارا فيهعا كعان يواجعا فلعن   عاا  يتعلع  إمععا « الطوعيعة»وعلعا ر عم لسعمية للعت املقعاب،ت بعع 

 ببطا تا االاتما ية أو روراق اهلجرة أو  ىت ف ال.ة سري.
 8،م  ملقاطععععة ابسعععاييت الأعععاان يف مدينعععة ابلرسعععون الععع  ل عععم و عععدها حممعععد القطنعععاين راعععيم املركععع  االسععع

ألن مسلم  البيتهم من ال.لسطينيا واألرد يا )البقية من األلراا والباكستا يا والبنغال(  ال يف  15مساجد و
رهعععاب البحعععث   يأعععن ععععن إرهعععابيا وإمنعععا ععععن  ال.عععات هجعععرةس وااليعععة الععع  اومعععص ابال«ا »اايعععاة»لقععاء معععع 

«. وسععلطص وسععاال االععع،ن ال ععوء عليهععا   يسععأن أفرادهععا هنععا. رفععا مععروا ألعع ك املدينععة لأععنهم ع ينتمععون إليهععا
ألعععن مهعععاجر مسعععلم  13ود لر يعععل « مقابلعععة طوعيعععة»ألعععن  20أجريعععص  2004و 2001والوا عععع أ عععا بعععا الععععاما 

لأننا يف عظات اجلمععة » ال ي أضا ا حبسب الشي  القطناين« فتمّلت اجلالية الرعب واخت ت مو ع الدفا »
شددع علا أ عا جيعب اعتبعار رلعت فرصعة لععار  بعا الدولعة وأبنااهعا املهعاجرين لع ا شعددع علعا أمهيعة التجعاوب 

 «.مع ه ك املقاب،ت
رجعل »وليم الشي   .سا بعيدا  عن للت االجراءات الو ااية. فهو ال ي له.ا وسعاال االعع،ن األمريكيعة بعع 

لعور  رعمعال إرهابيعة مععع »تعوي اليعون معركعة بقعاء معع السععلطات الع  اومتعا بدايعة ر عا « معد اجلسعورالسع،ن و 
مطلعع التسعععيناتس وأ عا  عّول األمعوال هلععا وجيعب لر يلعا ورلعت بنععاء علعا ادععاء معن وقارة األمععن « منظمعة اعا 

مععن  3ضععدك وضععد قوجتععا و 2006يف  أيلععول. والق ععية العع  رفعتهععا ااأومععة األمريكيععة 11القععوم  املسععتحدتة بعععد 
وخع،ل لقعدمي أوراق البطا عة اا عراء أو اجلنسعية    1999أبنااا )املولودين خارج أمريكا( لرلأ  علا أ عا يف الععان 

 .1993أشهر لدى االسراايليا يف  3ي كر القطناين مس لة اعتقالا 
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ا ا لو كان متورطا  ري عمل مشبوك ملا افعرج لأن الدفا  ارلأ  اىل أ ا   لوجا ومة للشي  خ،ل اعتقالاس و 
عنا. فردت دعوى الرت يل وصدر ااأم ببقاء الشي  وعاالتا داخل األراض  األمريكيعة. لأعن ااأومعة   لعري 

 ليتجدد النقاش. 2008اباأم واست  .تا مطلع لشرين الثاين ) وفم ( 
حشرية ثعنل لرجعال العدين الع ين لطلعبهم جعاليتهم فوجب  1996وكان القطناين جاء إىل الوعايت املتحدة يف 

لي،موا اله،ة ويديروا ش،ويا الرو ية. ويدد للعت الت شعريات دوراي  وثعنل ااع  ع قعا  اباهعول علعا اال امعة ق 
 اجلنسية.

«.   أسععع ش هععيا  للهجععرةس لأععن عنععدما جئععص اارطععص وصععرت أشعععر أ ععل جعع ء مععن هعع ا البلععد»ويقععولا 
ال ي جلم يف مأتبا حياول لنظيم  دوة مع الشباب  ول األقمعة املاليعة العامليعة والنظعان املهعريف  وي ين الشي 
البعض يهورع علعا أ نعا دخع،ء علعا هع ا اجملتمععس لأننعا معنيعون بأعل معا حيعدع هنعاس وهع ا البلعد »االس،م ا 

اءت معن األردن أواسع  التسععيناتس والوا عع أن العاالعة الع  جع«. هو بلد املهاجرين وال من قمعن هجعرة املسعلما
أط.عال آخعرين وابلعص جع ءا  معن  سعيج  3وكا ص م،ل.ة من األب واألن وت،تة أبناءس كع ت يف أمريكعا  يعث ولعد 

املدينة. فالشي  وهو اليون يف منتهن األربعينات يشر  علا أك  مرك  إس،م س ويرعا ش،ون اجلاليعة الع  ع 
ركع  خعدمات لعرتاوح معن الشعوان الدينيعة إىل اعستشعارات العااليعة والتحأعيم لقتهعر علعا الععربس  يعث يقعدن امل

اعجتماعيععة. واملركعع  العع ي كععان كنيسععا  يهععوداي  يقععع علععا للععة صععغرية  -املععايب والت هيععل الن.سعع  وااععدمات املد يععة
آع  يف  5ش   ويرل.ع هع ا الععدد إىل  1500خارج ص ب املدينة ي م مسجدا  جيمع يف ص،ة اجلمعة  و 

 األعيادس و اعات للقراءة وص.و  لتدريم اللغة والقرآن وإجراء الندوات.
والوا ععع ان للععت املراكعع  العع  ضععيقص السععلطات األمريكيععة اانععاق عليهععا وعلععا ثويلهععا يف السععنوات املاضععية 

وبقيعة مأعوعت  خوفا  من أن لتحول  قطة استقطاب وينيدس لشأل عمليا  جسعرا   قيقيعا  بعا اجلاليعات املسعلمة
اجملتمععع السياسععية واعجتماعيععة والدينيععة. فالنشععا  اع ت ععاو العع ي شععهدلا هعع ك املقاطعععة اديععدا  واعرل.ععا  وإن 
ال ئيل يف أعداد الناخبا املسلما يف اع ت اابت األخريةس جعاء يف شعأل كبعري  تيجعة سعع  األامعة إىل ااعرا  

ماج واملشععاركة يف القععرار مععن داخععل املنظومععة الرمسيععة. وإر مييععل العععرب الشععبان يف عمليععة اع ععرتا  كجعع ء مععن اع ععد
املسعععيحيون لقليعععداي  إىل اجلمهعععورياس بسعععبب  رصعععهم علعععا التقاليعععد اعجتماعيعععة ا افظعععة معععن جهعععة واعتمعععادهم 

ملقابعل السياسات الليبريالية يف اع تهاد من جهعة أخعرى وهع،عء أساسعا  يعار ورجعال أعمعالس مييعل املسعلمون يف ا
 إىل الدميو راطيا ال ين جيدون فيهم م،را  آمنا  يف السياسات اعجتماعية واع تهادية.

ومن ال.تاوى ال  كان للقطناين دور رايم يف صو هاس للت املتعلقة بوجعوب مشعاركة املسعلم يف اع ت عاابت 
ين لعارضعععا  معععع مقاطععععة هععع،عء وع يعععرى القطنعععا«. اجملتمعععع لعععا  ععع  علعععا املسعععلم الهعععاح»ا ط، عععا  معععن مبعععدأ أن 

املسلما املتدينا أ .سهم اع ت اابت التشريعية يف بلدايم األصلية حبجة فساد أ ظمة ااأم فيهاس بعل ي.سعرها 
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ال ي حيتسب كل صوت ميأن أن حيدع فر ا  ولغيريا  يف االدارة. ولعل االشأالية الع  « الثقة ابلنظان»يف عامل 
طنععاين مععن املتععدينا املعتععدلا أيععم ابلععوا يعععاملون كمجموعععة دينيععة وا ععدة ع حخعع  يف يواجههععا أمثععال الشععي  الق

اععتبار اعخت،فات بعا اجملموععات ال.رعيعة داخلهعاس معا حيمعل  عاطر اويعل املعتعدلا معن الشعباب إىل البحعث 
 اجليععل الثععاين مععن عععن بععداال أكثععر لطرفععا . وبوا عيععة  عع رة ع ين.عع  الشععي  ا تمععاعت  شععوء  ععاعت لطععر  بععا

 املهاجرين املسلما إرا   يع  أصحاب األصوات املعتدلة دورا  كافيا  يف اجملتمع والعمل السياس .
وإرا كان من م،شر علا ما مر ومير با الشي  القطنعاين معن دععاوى   عااية لرت يلعا يف شعأل م.عاجهس بععد 

ةس فهععو ي،شععر عععن  بععول متبععادل لتلععت الديناميععة   ععااا وعاالتععا أكثععر مععن عشععر سععنوات داخععل األراضعع  األمريكيعع
 القا و ية ولعب اللعبة بشروطها.

 
يف « وودرو ويلسعععون للبعععا ثا العععدوليا»التحقيععع  جععع ء معععن ور عععة حبعععث أدعمعععدت فنحعععة قمالعععة معععن معهعععد * 
 واشنطن
 

مقالعععل »سعععنوات سععجنا  بعع، حماكمعععة أو لوجيععا اوامعععات ... مقتط.ععات مععن ملعععن آخععر  6 ععبم ا .ععرادي و
 داخل الوعايت املتحدة« عدو

 //20/03/09 -ااياة          
 

كش.ص نعيعة العدفا  ععن ااقعوق املد يعة اعمريكيعة  بعل اسعبوعا إلع،  وكالعة اعسعت بارات املرك يعة )سع  
شري  مسجل جللسات استجواب متهما يف   ااي لتعل  ابعرهعاب يف الو عص الع ي طلعب  100اي آي(  و 

واويععل ملععن آخععر مععن اعتعع  «  وا تععاعمو»ابراا أوابمععا إلغععاء صعع.ة مقالععل عععدو عععن معقتلعع   الععرايم األمريكعع 
وهو عل  صاح املعري من ا أمة العسأرية إىل ا أمة املد ية من دون رب  مسع لة إبقااعا  يعد « مقال،  عدوا  »

 اع تجاق رهن  رار رائس  كما كا ص عليا ااال خ،ل  أم االدراة السابقة. 
فعلععا ر ععم اختععار «. مقالععل عععدو»لأععن القهععة ع لنتهعع  مععع إ عع،ق معتقععل  وا تععاعمو وع مععع إلغععاء صعع.ة 

أوابما  رارا  إب .ال املعتقل يف   ون عان علا أبعد لقديرس إع أ ا سيرتلب علا االدارة اااليعة التعامعل معع وا عع 
ن بطريقعة شعرعية يف العب،د اعتقلعوا بهع.تهم داخل  مشابا إىل  د معا. فهنعاا مواطنعون أمريكيعون وآخعرون مقيمعو 

و بعوا يف السجون اع .راديةس وخ عوا للتع يب خ،ل التحقيقعات معن دون لوجيعا وعم إلعيهم « مقاللا أعداء»
  يهعععل إىل خاثععة واضععحة بععععد علععا ر عععم « املقالععل العععدو»وع إ ععالتهم علععا ا اكمعععة. النقععاش  ععول لعريعععن 
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ملقالععل العععدوا هععل هععو كععل شعع   اععل السعع،ح ضععد الععوعايت املتحععدة أن أ ععا كععل القععرار الرائسعع . فمععن هععو ا
 امريك  اار  يف عمل عسأري ضد مهلحة أمريكاا

 هعععلص علعععا ملععن   عععية املععععري ا تجعع  منععع  اعععم سععنوات يف القاععععدة العسعععأرية البحريعععة يف « اايععاة»
 شارلستونس يف وعية ساوع كاروعينا.

 «اق يةلعرين ال»يبدأ امللن بع 
هعع ك الق ععية لطععرح سعع،اع  جععوهراي  إن كععان حيعع  للسععلطات إلقععاء القععبض علععا شعع   مقععيم يف الععوعايت »

املتحععدة بطريقععة  ا و يععةس وا تجععاقك يف سععجن عسععأري مععن دون لوجيععا وععم إليععا وع حماكمتععا وإمنععا جملععرد اعشععتباك 
 «.ب لوعا يف عمل إرهاو

  ظان وسياسة كاملة لرى أن  .  األمن ي ر التجاوقات. املس لة أبعد من الش    .سا. ه  حماكمة
معععع  2001ايلعععول )سعععبتم (  10هأعع ا لبعععدأ   عععية الطالعععب القطععري علععع  املععععري الععع ي وصععل إىل امريكعععا يف 

قوجتععا وابنااعععا اامسععة ملتابععععة دراسععالا العليعععا يف جامعععة بعععراديب يف بيععورايس وعيعععة إلينععوي الععع  كععان ختعععرج فيهعععا يف 
 2001لععا مععع مأتععب التحقيقععات ال.يععديرايب )إ  و آي( كععان يف كععا ون اعول )ديسععم ( « لقععاء» . أول1991

 .سها ولسبب  اهري هو خر ا لشرو  بطا تعا اعاتما يعة. و بعل ان لبعص ا أمعة يف « آل كابوين»علا طريقة 
دعء إبفععادة خاطئععة يف شعع ن هعع ك الق ععية بععدأت الععتهم لتوالععد. أضععي.ص اععرق شععرو  البطا ععة االاتما يععة ومععة اال

شع ن  عري مهعريفس ق ا تحعال هويعة. عنعدما  عل املععري يف إتبعات ععدن صعحة للعت االدععاءات الع  لعو كا ععص 
 سنة حبسب  وا ا مأافحة اعرهابس اعيد إىل بيوراي. 30صحيحة اأم عليا ابلسجن 

 23شعهرا  يف السعجن. ويف  18ولأن إىل  ا صعدور ااأعم النهعاا  املرلقعبس كعان املععري  عد أم عا عمليعا  
بناء « مقال،  عدوا  »و بل ا ل من شهر علا اجللسة النهااية علقص ا اكمة ولقرر اعتبارك  2003  يران )يو يو( 

علععا صعلة وتيقعة بتنظععيم القاععدة وشعارا يف الت طععي  »علعا رسعالة مو عععة معن العرايم اعمريكعع  ل.يعد ان املععري 
خرجص   ية املععري ععن صع، يات ا عاكم املد يعة ودخلعص ضعمن صع، يات . «ألعمال إرهابية حملية ودولية

وقارة العدفا . فعع ود  السععجن العسععأري املشععدد  يععث كععان ع يعع ال هنععاا  ععىت كتابععة هعع ك السععطور. و ععد يأععون 
 حمقا س لأعن الع ي يعدعو« القاعدة»إدعاء الرايم رن املعري ارسل إىل الوعايت املتحدة كج ء من  ط  لن. ك 

أيلععول بعععد فععرتة  11للشعت فيععا ا ععا يعتمععد علععا شععهادة خالععد شععي  حممعد العع ي اعععرت  فسعع،وليتا عععن هجمععات 
حبسب ا عد ا ققعا خع،ل ال.عرتة اعوىل معن « رهيب»وجي ة جدا  من لو ي.اس ليتبا بعدها أ ا لعري لتع يب 
 اعستجواب ورلت  بل إ التا مع آخرين إىل  وا تاعمو. 

شهرا . منعص عنعا قايرات ا عاماس وقوجتعا  16دا  عن العا  ااارج  ع ع  كليا  ه ك املرة مدة ع ل املعري ود
وابنااعععا و عععىت اللجنعععة الدوليعععة للهعععليب األاعععر وياهلعععص ااأومعععة الطلبعععات املتأعععررة الععع  رفعهعععا حمعععاموك للقااعععا. 
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لنععون واجللعو  يف وضعععيات م،ملععة وخع،ل للععت ال.عرتة لعععري املعععري لسعاعات اسععتجواب مطولععةس وللحرمعان مععن ا
والتهديد ابل رب والقتل. كما بق  شهورا  كاملة يف ق  ا تعاس   تعرج منهعا وع معرة وا عدةس و عرن معن اعسعتحمان 

معع « متجعاواب  »وا تهرت ع، تا ابلعا  علعا اللحظعات الع  يعطيعا ااعرا  فيهعا الطععان. وأ يعاع  عنعدما   يأعن 
املععاءس والثيععابس ولنقطععع امليععاك عععن اامععاس ويععتم خ.ععض درجععات ااععرارة يف ق  ا تععا لتهععبل ا ققععا كععان مينععع عنععا 

يومععا  متتاليععة. ولسععنتا   ميععنل فرشععة لينععان عليهععا وإمنععا وععرد  20ابردة جععدا . وكا ععص هعع ك الظععرو  لسععتمر أ يععاع  
 سرير  ديديس ق صار يعطا فرشة با العاشرة مساء وااامسة صبا ا .

مسععل أل ععد حماميععا بلقااععا للمععرة اعوىل وكععان معع مور السععجن رفععع رسععالة  2004رين اعول )اكتععوبر( لشعع 14يف 
 «.تشا من أن الرجل بدأ ي.قد صوابا»إىل املس،ولا ر ا ما عاد حيتمل راية السجا علا ه ك ااال وأ ا 

د يععة اعمريكيععة والعع ي ميثعععل  ععال جعععوعاثن هععاي.تم ا ععام  التععابع جلمعيععة ااقعععوق امل« اايععاة»ويف لقععاء مععع 
التحدي األكع  يف هع ك الق عية ايعا ثنعع اعلعا سعلطة يف البلعدس أي العرايم  .سعاس اعتقعال األشع ا  »املعري 

 «.جملرد اعشتباك ألم ومن دون ادلة واوان أو حماكمة. واألسوأ أن رلت د يف  رو   ري ا سا ية
ات متباعدة جدا  إع ان ال ايرات األخرى منعص عنا ثامعا  منع  وإرا كان مسل للمعري فقابلة حماميا علا فرت 

 .2008يون اعتقالا و  يتمأن من اعلهال بعاالتا إع مطلع 
مقععععاللا »وعلععععا عأععععم ايسععععر اععععدي وخوسععععيا ابديعععع، اعمريكيععععا اآلخععععرين اللعععع ين اعععععتق، بتهمععععة أيمععععا 

يف افغا سعععتان و  يشععارا يف أي عمعععل عسععأري ضعععد و  يقالععل « طالبعععان»  ينعععتم املعععري يومعععا  اركععة « عععدويا
الوعايت املتحدة. وعلعا عأعم معا فععل كثعريون   يععرت  املععري يومعا  ر عا مع  ب. وهع ك طريقعة الت.افيعة أخعرى 

معع الق عاء  يعث يرافععون ريعم مع  با ق حيهعلون علعا « صع.قة»جل  إليها حمامو بععض املعتقلعا للتوصعل إىل 
مععا  ععدع يف أكثععر مععن   ععية أن ا ععوال هعع،عء أخعع ت ضععدهم فععاعرتفوا ابلعع  ب و  ينععالوا عقععوابت  ..ععة. لأععن 

الهعع.قة. أمععا املعععري وعلععا ر ععم ا ععا كععاد فععع،  ي.قععد عقلععا حبسععب التقععومي الن.سعع  العع ي خ ععع لععاس اصععر علععا 
 «.القاعدة»براءلاس وعلا أ ا   يلت  يوما  بشي  حممد وع ر د علا ع، ة بتنظيم 

ا املطلقة أو إضمارك  ية للت طي  لعمل إرهاوس يبقا أن القرار األخري عوابما يسمل للعدالعة رن وبا براءل
ع  طلعععب أكثعععر معععن أن »حبسعععب معععا  عععال هعععاي.تم. « بتوجيعععا العععتهم إليعععا»حخععع  وراهعععا. فاملسععع لة ال.عليعععة هععع  

 «.ي.رج عنا إن كان بريئا  يوجهوا إليا التهم يف حمأمة مد ية ليحاكم وينال عقوبة إن كان يستحقها أو ل
هعععل املععععري بعععريءا ع ا عععد ميأنعععا أن جيععع ن اآلنس لأعععن األكيعععد أن   عععيتا سعععت كر كشعععاهد علعععا يعععاوقات 

 «.وولر يص»كما كان التاري  سجل  بلها ف يحة « اارب علا االرهاب»
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