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 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 31/8/2003:  واشنطن-كير
 * وصورتهم القضاء األمريكي محطة هامة في مسيرة مسلمي وعرب أمريكا للدفاع عن حقوقهم

  مدير الشئون العربية بكير–عالء بيومي : مقال بقلم
 -خبرة مسلمي وعرب أمريكا في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المدنية وعن صورتهم في الواليات المتحدة خالل الفترة األخيرة  

ألمريكي، هذا التطور ليس عارضا وإنما هو جزء  تميزت بخاصية هامة وهي لجوئهم المتزايد إلى القضاء ا- 2001وتحديدا منذ أحداث سبتمبر 
من توجه عام ومتزايد الستخدام القضاء كأداة للدفاع عن حقوق وحريات المسلمين والعرب وصورتهم في أمريكا، وسوف أتناول معنى وأهمية 

 .هذا التوجه في بقية مقالي هذا
الل العامين السابقين لسببين أساسيين، أولهما الدفاع عن حقوقهم  في البداية يجب أن نوضح أن مسلمي وعرب أمريكا لجئوا للقضاء خ 

) كير(وحرياتهم المدنية سواء كجماعة كحالة القضية التي رفعتها مجموعة من المنظمات المسلمة والعربية كمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
ة األمريكي ضد وزارة العدل األمريكية في شهر يوليو الماضي للتشكيك في واللجنة العربية لمكافحة التمييز بالتعاون مع اتحاد الحريات المدني

والتي تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات مهولة " بتريوت آكت" والمعروف باسم 2001دستورية بعض بنود قانون مكافحة اإلرهاب لعام 
 . في التجسس على األفراد في الواليات المتحدة

فاع عن حقوقهم كأفراد كما في حالة العديد من القضايا التي رفعها موظفون وعمال مسلمون وعرب بالتعاون مع كما لجئوا للقضاء للد 
 ضد أصحاب أعمالهم بسبب التمييز ضدهم ألسباب ترجع - المعنية بمكافحة التمييز في أماكن العمل -لجنة تكافؤ فرص العمل األمريكية 
 .2001سبتمبر لخلفيتهم العرقية والدينية بعد أحداث 

رفعتها مؤسستان أما السبب الثاني فهو الدفاع عن صورتهم وصورة اإلسالم والعرب في أمريكا كجماعة كما في حالة القضية التي  
وضد مديرة ) CBS(خيريتان مسلمتان أمريكيتان، وهما هيرتيج إيديوكيشين ترست وصفا ترست، ضد شبكة التلفزيون األمريكية سي بي إس 

يدعي الخبرة في شئون اإلرهاب في شهر يونيو الماضي بسبب برنامج مسيء أذاعته القناة ) SITE(اث أمريكي يسمى سيت مركز أبح
 وشاركت فيه مديرة مركز سيت افترت خالله على المؤسستين الخيريتين واتهمتهما 2003التلفزيونية واسعة االنتشار في الرابع من مايو 

 .بالضلوع في شبكة لدعم اإلرهاب
أو لجئوا للقضاء للدفاع عن سمعتهم كأفراد كحالة قيام الناشط المسلم األمريكي حسام أيلوش المدير التنفيذي لمكتب كير في جنوب  

والية كاليفورنيا منذ حوالي أسبوعين بمقاضاة مجلة ناشيونال ريفيو المعروفة بمساندتها لتوجهات المحافظين الجدد وضد شون ستيل الرئيس 
حزب الجمهوري في والية كاليفورنيا بسبب مقالة نشرها ستيل في المجلة اليمينية يتهم فيها أيلوش بمعاداة السامية بناء على معلومات السابق لل

 .خاطئة، وقد حاول أيلوش االتصال بالمجلة ومطالبتها بتكذيب الخبر دون جدوى، األمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء
 من قبل مسلمي وعرب أمريكا خالل العامين الماضيين لم يكن -ديد من القضايا األخرى المشابهة لها  والع-رفع القضايا السابقة  

 :محض صدفة، ولكنه جاء تعبيرا عن توجه عام في األوساط المسلمة والعربية األمريكية مدفوع باألسباب التالية
تها هو تقليد معروف في تاريخ حركة الحقوق المدنية األمريكية، استخدام القضاء األمريكي كأداة في حماية حقوق األقليات وصور: أوال 

والتي شهدت بعض القضايا الهامة التي غيرت قوانين الحقوق والحريات المدنية في الواليات المتحدة بشكل عام وعلى رأسها بعض القضايا التي 
قة العنصرية والتي أدت في النهاية لسقوطه بعد أن تزامنت من رفعها األفارقة األمريكيون في الخمسينات من القرن العشرين ضد نظام التفر

 .انتفاضة واسعة في أوساط األفارقة األمريكيين من أجل الحصول على حقوقهم المدنية
ها اللجوء للقضاء ليس األداة الوحيدة المتاحة أمام الجماعات اإلثنية والعرقية والدينية األمريكية المختلفة للدفاع عن حقوق: ثانيا 

 .وصورتها في الواليات المتحدة، وإن كان يمكن اعتبارها أحد المسارات األساسية بجوار المسار السياسي واإلعالمي والثقافي االجتماعي
فالمسار السياسي يقتضي العمل مع اإلدارة األمريكية والكونجرس والجماعات السياسية الكبرى لتمرير القوانين والسياسيات التي تحمي  
سلمي وعرب أمريكا وصورتهم، والمسار اإلعالمي يقوم على توعية وسائل اإلعالم األمريكية بقضايا المسلمين والعرب، أما المسار حقوق م

اط المسلمين والعرب كجزء من نسيج المجتمع األمريكي للتواصل الثقافي واالجتماعي مع بقية أعضاء مجتمعهم الثقافي االجتماعي فيحتاج نش
 . األمريكي بشكل يومي ومستمر

بمعنى أخر أن مسلمي وعرب أمريكا أو أية جماعة أمريكية أخرى لن يتمكنوا من حماية حقوقهم وصورتهم من خالل العمل على أي  
 .بقة بمفرده، إذ ينبغي عليهم العمل على المسارات األربعة جميعا وبشكل متزامنمن المسارات السا

أهمية المسار القضائي تكمن في طبيعته اإللزامية والمادية أيضا، ونعني بالطبيعة اإللزامية هنا أن نجاح مسلمي وعرب أمريكا : ثالثا 
مة التمييز أو تشويه السمعة هو حكما ملزما يجب تنفيذه ويصعب التخلص في إصدار حكما قضايا ببطالن قانون معين أو بإدانة شخص ما بته

 .منه إال بنقده من قبل محكمة أعلى
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أما طبيعة المسار القضائي المادية فترتبط بطبيعة قرارات المحاكم كقرارات ملزمة يمكن قياس مدى االلتزام بها خاصة في حالة فرض  
 . تلك التعويضات للطرف المسلم أو العربيتعويضات على الطرف المسيء وإلزامه بدفع

ومن هنا تنبع أهمية المسار القضائي كوسيلة لردع المسيئين للمسلمين والعرب في أمريكا، فنجاح المسلمين والعرب في استصدار أحكام 
ستقبلية في قضايا مشابهة، قضائية في بعض قضايا التمييز ضدهم أو تشويه سمعتهم سوف يبني سوابق قانونية تمكنهم من تحقيق نجاحات م

وتمكنهم أيضا من ردع مسيئين في قضايا أخرى كان يصعب ردعهم من خالل استخدام الوسائل اإلعالمية والسياسية فقط كتنظيم الحمالت 
 في حماية حقوق الجماهيرية لالعتراض عليهم ومطالبتهم باالعتذار وتغيير سلوكهم، وإن كان هذا بالطبع ال يقلل من أهمية الوسائل األخيرة

 .المسلمين والعرب وصورتهم في قضايا أخرى عديدة
 .كلما زادت أهمية القضية وكلما زادت ضخامة التعويضات الرادعة المطالب بها كلما ارتفعت أهميتها وتكلفتها أيضا: رابعا 
مطالب المدعي كلما زادت تكلفة إثبات فلكي تمتلك قضية ما قوة رادعة كافية يجب أن تكون جادة وطموحة في مطالبها، وكلما زادت  
 .دعوته

 إال إذا طالبتهم بتعويضات نوينطبق هذا بشكل خاص على قضايا تشويه السمعة التي تتميز بتكلفتها الباهظة، ألنها لن ترتدع المسيئي 
 .ويضاتكبيرة، وكلما زادت التعويضات المطالب بها زادت كلفة توثيق القضية وإثبات أحقية المدعي بهذه التع

ولذا يستغل كثير من المسيئين لإلسالم وللمسلمين وللعرب هذه الحقيقة من خالل تماديهم في اإلساءة لهم بشكل متكرر معتمدين على  
 .صعوبة وتكلفة الخوض في قضايا تشويه السمعة والتمييز

ة كملجأ اضطروا إليه للدفاع عن حقوقهم ولكن من الواضح أن مسلمي وعرب أمريكا باتوا مصرين على تحمل تكاليف القضاء الباهظ 
 .وحرياتهم المدنية وصورة دينهم وعرقهم

أخيرا، بقى لنا أن نركز على حقيقة أخيرة وهي أهمية توعية المسلمين والعرب بأدوات العمل السياسي واإلعالمي والثقافي المختلفة  
لوب منها والذي أصبح استخدامه يعد ضروريا لحماية وجود مسلمي الالزمة للدفاع عن قضاياهم وصورتهم بأمريكا، وخاصة الجديد والمط

 .وعرب أمريكا ومصالحهم كالمنهج القضائي، وذلك حتى يتكاتفوا مع بعضهم البعض في وجه التحديات الصعبة التي تفرضها الظروف الراهنة
----- 

 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
 العربية الشؤون قسم

 )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس
453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
Fax: 001-202-488-0833 

org.net-arabic@cair 
org.net-cair.www://Http 

 ويمكن نشرها مع اإلشارة إلى مصدرها) كير(هذه األخبار صادرة عن مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
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 مدرسة كاثوليكية أمريكية تمنع طالبة مسلمة من الدراسة الرتدائها الحجاب
بوالية أوهايو القيادات الكاثوليكية األمريكية ) كير(دعا مكتب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 30/8/2003:واشنطن-كير(

للتدخل لحل مشكلة طالبة مسلمة بالمرحلة الثانوية منعتها مدرستها الكاثوليكية الخاصة من العودة للدراسة بسبب ارتدائها الحجاب في أول أيام 
 .العام الدراسي الجديد
  بالسماح للطالبة - والتي تقع بمدينة كليفالند بوالية أوهايو األمريكية -ت كير مدرسة ريجينا الثانوية الكاثوليكية الخاصة كما طالب

أسماء مبين الدين نائب رئيس مجلس إدارة مكتب كير بأوهايو أن الطالبة المسلمة درست . المسلمة بالعودة لدراستها حتى تحل المشكلة، وقالت د
 ذاتها على مدى سبع سنوات، وأنها وضعت الكثير من تركيزها وجهدها في الدراسة بتلك المدرسة، وسوف يكون من المدمر لها أن بالمدرسة

 .تضطر لتغيير مدرستها في سنتها األخيرة بالدراسة الثانوية
 في دراستها بسبب ارتدائها الحجاب  عاما، وقد منعت من االنتظام17 من العمر – ذات األصول الفلسطينية -وتبلغ الطالبة المسلمة 
 األمر الذي ترك تأثيرا نفسيا - والذي رأت فيه المدرسة انتهاكها لسياساتها المتعلقة بالزي المدرسي الموحد -في بداية العام الدراسي الجديد 

 .سلبيا عميقا عليها وفقا لما نشرته الصحف األمريكية التي اهتمت بالقضية خالل األيام الماضية
قد ذكرت صحيفة بالين ديلر الصادرة في مدينة كليفالند بأوهايو في مقال نشرته في الثامن والعشر من أغسطس أن الطالبة المسلمة و

اعتادت الصالة خالل الدراسة في حجرة صالة خصصتها المدرسة لتالميذها المسلمين، كما شعرت الطالبة خالل سنوات دراستها بالمدرسة 
 دائما بمعاملة طيبة وقبول من قبل الجميع حتى الحادث األخيرة تلود والترحاب من قبل مدرسيها وزمالئها وأنها استمتعبالكثير من مشاعر ا

 ".الصدمة وعدم الفهم"التي تركت الطالبة في حالة من 
المسموح بها في المدرسة وقالت الصحيفة أن المشكلة تكمن في أن ارتداء الطالبة المسلمة يعد مخالفة لقواعد الزي المدرسي الموحد 

 . الكاثوليكية الخاصة، وأن األمر يرتبط بالثقافة الكاثوليكية للمدرسة التي تهتم بدرجة كبيرة بأزياء الطالب الموحدة
وردا على تساؤالت وسائل اإلعالم والمنظمات المسلمة األمريكية أصدرت إدارة المدرسة بيانا يوم الجمعة التاسع والعشرين من 

أسماء مبين الدين بقرار بالبيان الذي أصدرته . ، وقد رحبت د"المدرسة سوف تبدأ عملية تسمح بمراجعة سياساتها"قول فيه أنها أغسطس ت
نحن نرحب باستعداد المدرسة لمراجعة سياستها، ولكن القضية األهم في هذه المرحلة هو دراسة الطالبة، ولذا نطالب المدرسة "المدرسة قائلة 
 ".البة بحضور الفصول الدراسية حتى يتم مراجعة السياسات محل السؤالبالسماح بالط

 .وجدير بالذكر أن عالقات قوية تربط المسلمين والكاثوليك بالواليات المتحدة األمريكية
----- 

 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
 بيومي عالء
 العربية الشؤون قسم مدير
 )كير (ةاألمريكي اإلسالمية العالقات مجلس
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 Washington, DC  20003 
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 ويمكن نشرها مع اإلشارة إلى مصدرها) كير(هذه األخبار صادرة عن مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
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 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 لمواجهة التحيز اإلعالمي ضد قضايا اإلسالم والمسلمين في الواليات المتحدة
 طالب اإلعالم المسلمين األمريكيينكير تقدم منح دراسية ل

بجنوب والية كاليفورنيا عن تقديمه لعشرة منح ) كير(أعلن مكتب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 29/8/2003:واشنطن-كير( 
ت مما قد يساعد على دراسية لتشجيع الطلبة المسلمين األمريكيين من شتى أنحاء الواليات المتحدة على التخصص في مجال اإلعالم واالتصاال

 .مواجهة تحيز وسائل اإلعالم األمريكية في تغطيتها لقضايا المسلمين والعرب
وذكر المجلس في بيان له أن قلة أعداد المسلمين العاملين في وسائل اإلعالم األمريكية يقف عائقا دون توعية اإلعالم األمريكي  

 .ل هذه المنحة على مساعدة طالب اإلعالم المسلمين بالجامعات األمريكيةبقضاياهم ومواجهة التحيز ضدهم، وأنه يهدف من خال
وتقدر المنحة بخمسة آالف دوالر تقدم كدفعة واحدة ولمرة واحدة للطالب المستحقين، ويشترط في كل منهم أن يكون في العام الثالث  

 ساعة كمتبرع بإحدى المنظمات 200ى تفوقه الدراسي وبالعمل لمدة من دراسته الجامعية وأن يكون من المتفوقين دراسيا، وأن يلتزم بالحفاظ عل
 .المسلمة

وقد قدم المجلس حتى اآلن ثمانية منح فاز بها ثالثة طالب من والية فلوريدا، وطالبان من والية تكساس، وطالب من العاصمة   
 .لباتاألمريكية واشنطن واألخر من والية ألينوي، ومن بين الطالب الفائزين سبعة طا

 .وقد تبقى من المنح المتاحة منحتان خصصهما المجلس للطلبة الدارسين في جامعات جنوب كاليفورنيا 
للحصول على مزيد من المعلومات يمكنكم . ويشجع المجلس طالب اإلعالم المسلمين بجامعات جنوب كاليفورنيا على التقدم للمنحة 

 ).Maryam@cair.com(االتصال بالبريد اإللكتروني التالي 
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 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 جريدة أمريكية تعتذر للمسلمين على نشرها كاريكاتير يسيء للقرآن
ريدة آيداهو ستاتسمان األمريكية للمسلمين في الواليات المتحدة على نشرها كاريكاتيرا يسيء اعتذرت ج) 25/8/2003:واشنطن-كير(

في الحادي والعشرين ) كير(للقرآن والمسلمين والعراقيين بعد حملة نظمها مسلمو والية آيداهو ودعا إليها مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
 .من أغسطس الحالي

 اعتذارا بالصفحة األولى بجزء األخبار المحلية يوم السبت الثالث والعشرين من 1864 والتي أسست في عام وقد نشرت جريدة آيداهو
، والذي صور شخصا تبدو عليه عالمات التوحش والبربرية يمسك "تقدير العراقيين"أغسطس الحالي تعتذر فيه على نشر كاريكاتير بعنوان 

، وقد "عمليات االنتحارية"، و"انتقام"، و"فتوى"، و"جهاد"مليء بعالمات صحف مكتوب عليها كلمات مثل " قرآن للبلهاء"بكتاب مكتوب عليه عبارة 
وقد رسمت على ظهر الجندي دوائر تستخدم لتحديد الهدف عند " هل هناك أية تقدير؟"أعطى الشخص المتوحش ظهره لجندي أمريكي يسأل 

 .  ن الجنود األمريكيين بقتلهم، وأن القرآن هو سبب ذلكالتصويب عليه، في إشارة إلى أن العراقيين يكافئو
 .وقد أثار الكاريكاتير مشاعر المسلمين في والية آيداهو وفي الواليات المتحدة الذين نظموا حملة اتصاالت بالجريدة لمطالبتها باالعتذار

معاييرنا تسمح بنشر رسوم ... كاريكاتير نعتذر على نشر ال" وردا على اعتراضات المسلمين نشرت الجريدة اعتذارا تقول فيه 
كاريكاتير تعبر عن جميع وجهات النظر حتى لو اختلف معها مجلس المحررين ألن رسوم الكاريكاتير تعبر عن أراء رسامي الكاريكاتير، ولكن 

 ". ونحن نعتذر. معاييرنا ال تسمح بنشر رسوم ال تؤدى إال إلى تقوية صور نمطية خاطئة عن دين أو عرق ما
كما ذكرت كارولين واشبرن مديرة تحرير الصحيفة في رسالة بعثت بها إلى رئيس المركز اإلسالمي بمدينة بويسي عاصمة والية 
آيداهو أن جريدتها حاولت توعية قرائها عن اإلسالم خاصة خالل العامين الماضيين، كما أبدت استعدادها لزيارة المركز اإلسالمي والمقابلة مع 

 .مسلمين بالواليةقيادات ال
 عن شكره لكل من اتصلوا - في خطاب بعث به إلى كير –ومن جانبه، عبر فرقان محمود رئيس المركز اإلسالمي بمدينة بويسي 

 . وأعلن عن دعوته لمجلس إدارة الجريدة لزيارة المركز اإلسالمي يوم الجمعة القادم التاسع والعشرين من أغسطسبالجريدة لمطالبتها باالعتذار،
إلى أن الكاريكاتير المسيء يعد نموذجا متكررا لما تتعرض له صورة اإلسالم ) كير(وأشار مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية  

الدولية كالفترة الراهنة، كما أشارت كير إلى أن انتباه المسلمين في آيداهو والواليات المتحدة للكاريكاتير والمسلمين من تمييز في فترات األزمات 
 .وسرعة رد فعلهم تجاهه ساعدا على كشف تحيزه أمام إدارة تحرير الجريدة وقرائها

------- 
 : صورة الكاريكاتير المسيء

 
 
----- 
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 لجنة تكافؤ فرص العمل تقاضي شركة أمريكية لتمييزها ضد موظفة مسلمة
صحيفة نيويورك نيوز داي األمريكية في عددها الصادر في العشرين من أغسطس ذكرت ) 26/8/2003:واشنطن-كير(

 قد رفعت قضية ضد – وهي لجنة حكومية أمريكية معنية بمكافحة التمييز في أماكن العمل –الحالي أن لجنة تكافؤ فرص العمل 
 .زة المستحيشركة أثاث أمريكية بوالية نيويورك لتمييزها ضد موظفة مسلمة من أصل مصري تدعى ع

وقال الصحيفة أن الموظفة المسلمة تعرضت لمضايقات خالل عملها بشركة بوجنبول لألثاث بعد أحداث سبتمبر إذ نوديت 
وتقول لجنة تكافؤ فرص العمل أن الشركة انتهكت حقوق الموظفة المسلمة بسبب ". السيدة طالبان"و" السيدة بن الدن"بألفاظ مثل 

 . للموظفة المسلمة" خلقها لبيئة عمل عدائية"
وقد عملت عزة مصلحي في مقر شركة بوجنبول بمدينة منهاتن بوالية نيويورك لمدة ثالثة سنوات ونصف بعد أن عملت 
بإحدى فروعها الدولية لستة عشر عاما ونصف، وبعد أحداث سبتمبر تعرضت عزة المستحي لمضايقات عديدة من إحدى البائعات 

 .هذه المضايقات تم فصلها عن العملبالشركة، وعندما اشتكت من 
تعبر عن "وقد ذكرت المحامية التي تتولي الدفاع عن قضية الموظفة المسلمة لصحيفة نيويورك نيوز داي أن قضيتها 

 ".الصعوبات التي واجهها المسلمون في أماكن العمل بالواليات المتحدة منذ هجمات سبتمبر
في مساعيها لمواجهة موجة التمييز ضد المسلمين ) لجنة تكافؤ فرص العمل(ه وأضاف قائلة أن القضية تناسب ما تبحث عن

 .والعرب في أماكن العمل
مؤخرا عما تعرض له المسلمين في الواليات المتحدة من ) كير(وقد أشار تقرير أصدره مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

 إلى أن أماكن العمل تحتل المكانة األولى بين مصادر التمييز ضد المسلمين في الواليات المتحدة بالتساوي مع 2002تمييز خالل عام 
 .من حاالت التمييز التي وقعت في حق المسلمين في أمريكا خالل العام الماضي% 23المؤسسات الحكومية، إذا تعتبر مصدرا لـ 
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 *جهود ناجحة لمسلمي وعرب أمريكا في بناء التحالفات 
 24/8/2003:واشنطن-كير

 ومنظماتهم منذ شهر أبريل الماضي حملة ناجحة لالعتراض على ترشيح الرئيس األمريكي للكاتب دانيل نظم مسلمو وعرب أمريكا
وهو مركز أبحاث فيدرالي " معهد الواليات المتحدة للسالم" في مجلس إدارة – المعروف عنه تعصبه الشديد ضد اإلسالم والمسلمين –بيبس 

لة في كشف رؤى بيبس المتعصبة وقادت إلى نتائج إضافية هامة على رأسها أنها لم تقتصر يموله دافع الضرائب األمريكي، وقد نجحت الحم
على مسلمي وعرب أمريكا بل ضمت إلى جانبهم منذ بدايتها تحالفا كبيرا من المنظمات األمريكية المعنية بالسالم والحقوق والحريات المدنية 

 .والتقارب بين أبناء األديان والتي رفضت تعصب بيبس
أحد أهم ثمرات حملتهم، والتي  -والذي نمي بشكل طبيعي وتلقائي  -والعربية األمريكية هذا التحالف وقد اعتبرت المنظمات المسلمة 

جعلت من ترشيح بيبس مثار جدل كبير في األوساط العامة األمريكية وفي مجلس الشيوخ األمريكي، األمر الذي دفع اإلدارة األمريكية في 
 مستغلة وجود مجلس الشيوخ -تفادي سير عملية تعيين مرشحيها الطبيعية والتي يجب أن تمر بمجلس الشيوخ، وتعيين بيبس مباشرة النهاية إلى 
 سنوات، وهي فترة الخدمة الطبيعية للمعينين في مناصب مثل 4 شهرا فقط بدال من 18ولكن جاء الترشيح باهتا قصيرا لمدى . في عطلة

 .بسالمنصب الذي عين فيه بي
 أن أضيف إلي وعي القارئ المسلم والعربي بأهمية هذا التحالف وغيره من التحالفات الناجحة التي – من خالل مقالتي هذه –وآمل 

 .دخلها مسلمو وعرب أمريكا خالل عهد اإلدارة األمريكية الحالية وخاصة في العامين الماضيين
 إضافة إلى المنظمات المسلمة والعربية األمريكية منظمات أمريكية هامة فقد ضمت حملة مسلمي وعرب أمريكا ضد ترشيح دنيل بيبس

 ألف عضو ينتمون 150مثل تحالف األديان، والذي يعمل على زيادة الحوار والتقارب بين أبناء األديان المختلفة ويضم في عضويته أكثر من 
 على توحيد دور الكنائس 1984األوسط والذي يعمل منذ عام  توجه ديني، وتحالف الكنائس من أجل السالم في الشرق 65إلى أكثر من 

األمريكية إلحالل العدالة والسالم بالشرق األوسط، ومنظمة يهود من أجل السالم في فلسطين وإسرائيل، وعصبة النساء الدولية من أجل السالم 
 .والحرية وتحالف سستاين، ومنظمة أكاديميين من أجل العدالة

، )من والية ماستشوتس(ن أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي الديمقراطيين، ومن بينهم السيناتور إدوارد كيندي كما ضمت أيضا عدد م
، "مختلف عليه بشدة"، و"استفزازي"، والذين وصفوا بيبس بأنه )أيوا(، والسيناتور توم هاركين )كونيكتيكت(والسيناتور كريستوفر ضوض 

 .مع أهداف معهد الواليات المتحدة للسالم"تعارضا مباشرا"ما ذكروا أن أراء بيبس تمثل ، ك"منحاز بصرامة إلى وجهة نظر واحدة"و
يعني ذلك أن مسلمي وعرب أمريكا نجحوا من خالل هذه الحملة في نشر قضيتهم في أوساط أمريكية مدنية وسياسية واسعة 

 .واستطاعوا عن طريق ذلك حشد قدر من التأييد لقضيتهم
درك أن التحالف السابق لم يكن التحالف الوحيد الذي نجح مسلمو وعرب أمريكا في بناءه منذ أحداث سبتمبر ومن المهم هنا أن ن 

 .، إذ يمكن اإلشارة إلى أربعة تحالفات أساسية إضافية شكلها مسلمو وعرب أمريكا بنجاح خالل تلك الفترة2001
 مثل اتحاد الحريات المدنية واتحاد –الحقوق والحريات المدينة التحالف األول قرب بين مسلمي وعرب أمريكا وبعض أكبر جماعات  

 والتي انتقدت ما تعرضت له حقوق وحريات مسلمي وعرب أمريكا خالل السنوات –المحامين الوطني واتحاد محامي الهجرة األمريكيين 
 .األخيرة

ناهضة الحروب األمريكية خاصة خالل فترة الحرب التحالف الثاني قرب بين مسلمي وعرب أمريكا وعدد كبير من جماعات السالم وم 
 .على العراق

 كاألفارقة واليابانيين والسيخ –التحالف الثالث قرب بين مسلمي وعرب أمريكا والجماعات المدافعة عن حقوق األقليات في أمريكا  
تمبر رافضة ما تعرضت له حقوق وحريات  التي توحدت شعوريا مع مسلمي وعرب أمريكا خالل الفترة التالية ألحداث سب–األمريكيين 

 .المسلمين والعرب من انتهاكات ذكرتهم بمعاناتهم خالل فترات تاريخية أخرى
 مثل مجلس الكنائس الوطني والعديد من الجماعات المعنية –التحالف الرابع قرب بين مسلمي وعرب أمريكا وبعض الجماعات الدينية  

 . والتي نشطت في التواصل مع مسلمي وعرب أمريكا وفتح قنوات للحوار معهم–بالتقريب بين أبناء األديان المختلفة 
 بماليين المواطنين التحالفات األربعة السابقة وصلت مسلمي وعرب أمريكا ومنظماتهم في واشنطن والواليات األمريكية المختلفة 

األمريكيين المنتمين للجماعات السابقة، وفتحت أمامهم آفاق واسعة للمشاركة في الحياة السياسية والمدنية األمريكية وبناء قواهم على تلك 
 .المستويات
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ني األمريكي ذاته وفتحت وأهم ما يميز تلك نمط التحالفات السابقة هو أنها زادت من انفتاح مسلمي وعرب أمريكا على المجتمع المد 
أمامهم مزيد من الفرص للتواصل مع قياداته الشعبية والمدنية في الوقت الذي حاولت فيه بعض الجماعات المعادية للمسلمين والعرب غلق أبواب 

 .المؤسسات السياسية واإلعالمية الكبرى أمامهم
 أن مجموعة من أكبر 2001قرير نشرته في الثالث من نوفمبر فعلى سبيل المثال ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز األمريكية في ت 

 –) الذي يرأسه دنيل بيبس( مثل عصبة مكافحة التشويه ورابطة الدفاع عن اليهود ومركز أبحاث الشرق األوسط –المنظمات اليهودية األمريكية 
لعربية األمريكية وقادتها بعد لقاءهم بالرئيس األمريكي ضد المنظمات المسلمة وا" حرب فاكسات"نظمت في األسابيع التالية ألحداث سبتمبر 

للقادة المسلمين والعرب لوسائل " حزم من الوثائق المضادة"جورج دبليو بوش وكبار مسئولي اإلدارة األمريكي، وقد تضمنت الحملة إرسال 
 .مريكي وفي مصداقية المنظمات المسلمة والعربية وقياداتهااإلعالم األمريكية بهدف التشكيك في نواي المسلمين األمريكيين تجاه بقية المجتمع األ

كما نشرت مجلة ناشيونال ريفيو المحافظة مقاال في السابع من أبريل الماضي يتحدث عن وجود انقسامات في أوساط المحافظين  
يه صورة مسلمي وعرب أمريكا األمريكيين بخصوص التعامل مع مسلمي وعرب أمريكا بسبب سعي بعض صقور المحافظين الجدد إلى تشو

 .وقياداتهم ومعارضة جهود اإلدارة األمريكية في التواصل معهم
ولم تتمكن هذه الضغوط السلبية من ثني مسلمي وعرب أمريكا عن التواصل مع المؤسسات الحكومية األمريكية كوزارات العدل  

د استمرت المنظمات المسلمة والعربية في اللقاء والتعاون مع ممثلي تلك والخارجية واألمن الداخلي على المستويات المحلية وفي واشنطن، فق
 .اإلدارات على مستويات وفي مناسبات عديدة ومختلفة

ويهمنا في خاتمة هذه المقالة أن نؤكد على حقيقتين أساسيتين، أولهما ضرورة أن يدرك مسلمو وعرب أمريكا أن محاوالت بعض  
 من المشاركة في العملية السياسية هي طرق قديمة ومعروفة إلضعاف قوى الجماعات األمريكية الناشئة، وأن المنظمات المتشددة الستبعادهم

أفضل عالج لهذه األساليب هو فضحها أما الرأي العام األمريكي ثم مواجهتها بإصرار وعزيمة أكبر على التواصل مع مختلف المؤسسات 
 .السياسية األمريكية

و أن أزمة أحداث سبتمبر على الرغم من تبعاتها السلبية العديدة فتحت أفاق واسعة للتقريب بين مسلمي وعرب أما الدرس الثاني فه 
أمريكا وقطاعات واسعة من الشعب األمريكي، وأولى بالمسلمين والعرب الدخول من األبواب الواسعة المفتوحة ومصافحة األيدي العديدة 

 .لقةالممدودة وعدم الندم على األبواب المغ
  مدير الشئون العربية بكير–عالء بيومي : مقالة بقلم* 
 

 العربية الشؤون قسم
 )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس

453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
Fax: 001-202-488-0833 

org.net-arabic@cair 
org.net-cair.www://Http 

 ويمكن نشرها مع اإلشارة إلى مصدرها) كير(مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية هذه األخبار صادرة عن 



الرحيم الرحمن اهللا بسم  

CAIR                                                                                                  ـيرـآ  
Council on American-Islamic Relations                                                                                                                    مجلـس العـالقات
 اإلسـالمية األمـريكية
Department of Arabic Affairs                                                                                                                                                    قسـم الشـئون العـربية 

  واشنطن-الواليات المتحدة 

 1

 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 على الرغم من إصرار الرئيس على تعيين دانيل بيبس خالل عطلة مجلس الشيوخ
 ترشيح بيبس حققت نصرا أخالقيا لمسلمي وعرب أمريكاحملة االعتراض على : كير

 الحملة أضعفت مساندة مجلس الشيوخ لبيبس ونجحت في تشكيل تحالف واسع من المنظمات المعنية
كبيرا " نصرا أخالقيا"أن مسلمي وعرب أمريكا حققوا ) كير(ذكر مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 23/8/2003:واشنطن-كير(
 في مجلس إدارة - والذي يعد أكثر الكتاب األمريكيين تعصبا ضد اإلسالم والمسلمين – لمنع تعيين الكاتب األمريكي دانيل بيبس في حملتهم

معهد الواليات المتحدة للسالم، وذلك بعد أن أعلنت مصادر صحفية أن الرئيس األمريكي ينوي تخطي موافقة مجلس الشيوخ على تعيين بيبس 
 .   مستغال وجود مجلس الشيوخ في عطلة- يوم الجمعة الثاني والعشرين من أغسطس الحالي –شر له وإصدار تعيين مبا

 :وقد ذكرت كير في بيان أصدرته يوم الجمعة الثاني والعشرين من أغسطس ما يلي
ار أخالقي لعشرات اآلالف  هو انتص– على الرغم من أنه يعبر عن هزيمة للديمقراطية –تعيين الرئيس لدانيل بيبس من الباب الخلفي "

من المسلمين والعرب والمسيحين واليهود ونشطاء السالم والحقوق المدنية الذي اتصلوا بالبيت األبيض وبمجلس الشيوخ لالعتراض على ترشيح 
 .بيبس منذ إعالنه في شهر أبريل الماضي

بل مجلس الشيوخ على الرغم من سيطرة األغلبية إصدار هذا التعيين هو اعتراف من الرئيس بأن ترشيح بيبس قد تم رفضه من ق"
 شهرا فقط بدال من أربعة سنوات 18ونظرا لعدم موافقة مجلس الشيوخ على ترشيح بيبس، سوف يعين بيبس في منصبه لمدة . الجمهورية عليه
 .كما هو مفترض

 بجانب الصواب بالكونجرس على حملة هزيمة بيبس وكشف رؤاه المتعصبة أوضحت لمسلمي وعرب أمريكا أن هناك من يقفون"
، والسيناتور )من والية ماستشوتس(فقد عارض ترشيح بيبس كل من السيناتور إدوارد كيندي . الرغم من الضغوط السياسية التي حاولت إسكاتهم

منحاز بصرامة "، و"ختلف عليه بشدةم"، و"استفزازي"، والذين وصفوا بيبس بأنه )أيوا(، والسيناتور توم هاركين )كونيكتيكت(كريستوفر ضوض 
هذا إضافة إلى معارضة عدد . مع أهداف معهد الواليات المتحدة للسالم"تعارضا مباشرا"، كما ذكروا أن أراء بيبس تمثل "إلى وجهة نظر واحدة

 .من كبريات الصحف األمريكية لتعيين بيبس
واسعا من الجماعات الدينية والعرقية والحقوقية والذي سوف يستمر بعد ولعل أكثر نتائج هذه الحملة اإليجابية هو أنها بنت تحالفا "
 ".تعيين بيبس
----- 
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 ندوة بالكونجرس عن تبعات قانون مكافحة اإلرهاب على الحريات المدنية
 عضو مجلس النواب األمريكي عن والية –ة من مرشح الرئاسة الديمقراطي دينيس كوسينتش بدعو) 22/8/2003:واشنطن-كير(

 -ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا ) ACLU(وإتحاد الحريات المدنية األمريكي ) كير( شارك مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية -أوهايو 
 .قانون مكافحة اإلرهاب على الحقوق والحريات المدنيةفي ندوة لتوعية عدد من مساعدي أعضاء الكونجرس بتبعات 

 تبعات قانون – من مساعدي الكونجرس 20 التي عقدت في العشرين من أغسطس الحالي وحضرها حوالي -وقد تناولت الندوة 
لحريات المدنية  لمكافحة اإلرهاب على الحقوق وا2001بتريوت آكت الذي أقره الكونجرس في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 .بالواليات المتحدة بشكل عام وعلى مسلمي وعرب أمريكا بشكل خاص
وقد تناولت المنظمات المشاركة في الندوة بعض تفاصيل القانون التي تمثل تعديا على الحقوق والحريات المدنية، وخاصة البند رقم 

غير "بية األمريكية وزارة العدل بشأنه خالل الفترة الراهنة، إذا تراه  من قانون بتريوت آكت والذي تقاضي بعض المنظمات المسلمة والعر215
نظرا ألنه يعطي مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة في الحصول على معلومات متنوعة عن األفراد العاديين بما في ذلك " دستوريا

" دليل مناسب"ءات الدينية، ومواقع اإلنترنت التي زاروها، وذلك بدون تقديم أي التقارير الطبية، وقوائم بالكتب المستعارة من المكتبات، واالنتما
 .أو سبب إلثبات وقوع أية أخطاء

 والذي ذكرت مصادر صحفية أن وزارة العدل تنوي -كما أبدت المنظمات اعتراضها على المشروع الجديد لقانون بتريوت آكت 
 ألنه يشجع تجسس قوات الشرطة على النشاطات السياسية والدينية ويسمح للحكومة -تقديمه إلى الكونجرس للحصول على سلطات أوسع 
، كما سيتوسع في تطبيق أحكام عقوبة اإلعدام في ظل تعريف )الستصدار تصريح بذلك(بالتصنت على المشتبه فيهم بدون الذهاب للمحكمة 

 . يتهمواسع لإلرهاب، وسيسمح للسلطات بتجريد المواطنين األمريكيين من جنس
وقد استعرض نهاد عوض المدير العام لكير خالل الندوة أثار قانون بتريوت آكت الذي أقره الكونجرس األمريكي في أعقاب أحداث 

 . على الحقوق والحريات المدنية األمريكية وعلى المسلمين والعرب بالواليات المتحدة2001سبتمبر 
تها كير مثل مطالبة السلطات قيادات أحد المساجد بإعطائهم قوائم بأسماء أعضاء واستدل عوض في حديثه بعدد من القضايا التي تلق

 وكذلك تسلط المسجد وهي مخالفة قانونية أثارات انتقادات واسعة في الدوائر السياسية والدينية خاصة أنها وقعت في جو من الخوف والتخويف،
إدارة الهجرة والتوطين على رعايا الدول المسلمة والعربية وإلزامهم بالتسجيل في مكاتبها في حين أن بعض موظفي الهجرة في والية كاليفورنيا 

مواردهم  بإتالف آالف من طلبات الهجرة ووثائق السفر التي تخص آالف المقيمين بحجة كثرة أعبائهم وقلة – حسب مصادر صحفية –قاموا 
األمر الذي أضر بوضع آالف المهاجرين القانوني وأدى إلى اعتقال أعداد كبيرة منهم، كما أشار عوض إلى أن غالبية الذي اعتقلوا بعد أحداث 

 . لم تتم إدانتهم بأية تهم تتعلق باإلرهاب– والذين يقدر عددهم بالمئات –سبتمبر 
ألمريكيين على أمن وسالمة بلدهم من اإلرهاب، وأشار إلى أن قانون بتريوت وأكد عوض في حديثة على حرص المسلمين والعرب ا

آكت بدأ بفقرات تدين أعمال العنف ضد المسلمين والعرب التي أعقبت أحداث سبتمبر وتطالب بمعاقبة من اعتدوا على حقوق وحريات مسلمي 
 .  على مسلمي وعرب أمريكاوعرب أمريكا، ولكن لألسف تم تطبيق بقية نصوص القانون بأسلوب انتقائي

وقد طالبت كير أعضاء الكونجرس بمراجعة قانون بتريوت آكت الحالي ومنع محاولة تمرير مشروع إضافي بشكل يؤدي إلى انتهاكات 
 .إضافية لحقوق مسلمي وعرب أمريكا
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 عصبة مكافحة التشويه األمريكية تسعى لتشويه صورة مسلمي وعرب أمريكا: كير
 وهو منظمة مسلمة أمريكية معنية بالدفاع عن حقوق -) كير(كشف مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 21/8/2003:واشنطن-كير( 

نظمتها واحدة من أكبر المنظمات اليهودية األمريكية المعنية بمكافحة "  الستاربحملة خلف"عما أسماه  -وصورة المسلمين في الواليات المتحدة 
كية وقادتها بهدف تشويه سمعتهم والضغط على المنظمات المدنية التي ي ضد المنظمات المسلمة األمرهشوي وهي عصبة مكافحة الت"الالسامية"

 .تتعامل معهم
 الذين دعاهم مكتب كير بوالية كاليفورنيا لحضور -وذكر بيان لكير أن عصبة مكافحة التشويه حاولت الضغط على بعض الشخصيات  

 لعدم حضور المؤتمر، كما سعت العصبة إلى –ل بوالية فلوريدا يدالودرفورت ن أغسطس الحالي بمدينة عشائه السنوي الذي إقيم في الثالث م
القس بيل بيكر تشويه صورة بعض الضيوف الذي دعتهم كير للحديث خالل المؤتمر مثل عضو مجلس النواب األمريكي السابق بول فيندلي و

 .مة إياهم بذكر عبارات معادية للساميةمته" ن من أجل السالمون ومسلمومسيحي"رئيس منظمة 
 التي –من المؤسف أن تختار لجنة مكافحة التشويه "يذي لمكتب كير بوالية فلوريدا وتعليقا على األنباء ذكر ألطاف علي المدير التنف 

ترويج فج التهامات مفبركة  أن تقوم باستغالل التعصب الموجود ضد المسلمين في الفترة الحالية في –تدعي اإلهتمام بمكافحة التعصب 
 ".ومغلوطة نزعت من سياقها
 نجاح مؤتمرإوقال أن كير تشكر كل من شارك " ةكير لم تكن لتدعو أية شخصية ذكرت عبارات معادية للسامي"وأضاف علي أن 

 . مسلمين في أمريكا وعزلهم القصاء الةالتي وصفها بأنها تعبر عن محاول و ضد اتهامات لجنة مكافحة التشويهفلوريدا والوقوفب مكتبها
 مكتب عصبة مكافحة التشويه في فلوريدا إلى الدخول مع مسلمي الوالية في حوار حول قضية مشاركة المسلمين في يودعا عل
 .المجتمع األمريكي
شهر الحالي  إلى أن مساعي عصبة مكافحة التشويه لعزل مسلمي أمريكا عن الساحة العامة األمريكية لم تقتصر على اليلوأشار ع

 منع مكتب كير بمدينة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا من المشاركة في جلسة 2001مشيرا إلى أن المنظمة نفسها حاولت في شهر نوفمبر عام 
  إلى استبعاد مكتب كير بوالية فلوريدا من المشاركة في مؤتمر سنوي عنالعصبةوفي نفس العام سعت . استماع تبحث في قضايا الكراهية

 طالبت العصبة بعدم منح المنظمات المسلمة الفرصة لتقديم 2002الحقوق المدنية تعقده لجنة العالقات اإلنسانية بوالية فلوريدا، وفي عام 
 .محاضرات تعريفية عن اإلسالم لمجموعة من المسئولين الحكومين في مؤتمر عام عقد بجنوب والية كاليفورنيا

 عن وقوف مجموعة من أكبر المنظمات 2001 إنجلوس تايمز األمريكية في الثالث من نوفمبر وقد كشف تقرير  نشرته صحيفة لوس
اليهودية األمريكية خلف حملة تشويه تعرضت لها صورة مسلمي أمريكا وأكبر منظماتهم في األسابيع التالي ألحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 كان ناتجا عنت له بعض المنظمات المسلمة األمريكية وقادتها خالل تلك الفترة ، وقد أوضح التقرير أن الهجوم اإلعالمي الذي تعرض2001
ل أو منظمات يهودية مثل لجنة ، إذ قامت منظمات موالية إلسرائي)في الحادي عشر من سبتمبر(حرب فاكسات أطلقت منذ وقوع الهجمات "

بمد وكاالت األخبار بحزم من الوثائق )  الكاتب دنيل بيسديرهي(مكافحة التشوية ورابطة الدفاع عن اليهود ومركز أبحاث الشرق األوسط 
 ". المضادة للقادة المسلمين خالل األسابيع األخيرة

مات المسلمة األمريكية زادت بعد لقاء القادة المسلمون بالرئيس كما أوضح التقرير أن الحملة التي تعرضت لها بعض أكبر المنظ
جورج بوش إذ حاولت المنظمات الموالية إلسرائيل التشكيك في مصداقية القادة المسلمين الذين اجتمعوا مع الرئيس ومع كبار مسئولي اإلدارة 

 بوثائق تشكك في نوايا المسلمين األمريكيين تجاه بقية المجتمع األمريكية وحازوا على تغطية إعالمية واسعة، وذلك بإمداد وكاالت اإلعالم
 .األمريكي وفي مصداقية المنظمات المسلمة وقادتها

 عصبةأدانت محكمة بكاليفورنيا  2002، ففي شهر أبريل لتنال من غير المسلمينكما امتدت حمالت عصبة مكافحة التشويه السلبية 
ة التجسس على عدد من الشخصيات األمريكية مما استدعى تغريمها مائة وخمسين ألف دوالر أمريكي، بتهم) ADL(مكافحة التشويه اليهودية 

 حين داهمت قوات المباحث الفيدرالية مكاتب لجنة مكافحة التشويه بمدينة سان فرانسيسكو ومدينة لوس 1993وذلك في قضية تعود إلى عام 
منها بطرق غير  % 75رونية عن حوالي عشرة آالف شخصية أمريكية تم تجميع أكثر من أنجلوس بوالية كاليفورنيا وعثرت على وثائق إلكت

كما توصلت التحقيقات إلى أن العديد . شرعية من مكاتب الشرطة ومكاتب قوات التحقيقات الفيدرالية ومكاتب استصدار رخص قيادة السيارات
د رجال شرطة مدينة سان فرانسيسكو وذلك من خالل أحد موظفي لجنة من المعلومات المسروقة قد تم شرائها بطريقة غير شرعية من أح

 . مكافحة التشويه
 ألف دوالر أمريكي لبعض المؤسسات األهلية كجزء من اتفاق 25 وافقت لجنة مكافحة التشويه على دفع غرامة قدرها 1999وفي عام 

 . بالتجسس عليهمالعصبةمكافحة التشويه يتهمون فيها  عصبةلتسوية قضية رفعتها مجموعة من المنظمات العربية األمريكية ضد 



الرحيم الرحمن اهللا بسم  

CAIR                                                                                                  ـيرـآ  
Council on American-Islamic Relations                                                                                                                   قات مجلـس العـال
 اإلسـالمية األمـريكية
Department of Arabic Affairs                                                                                                                                                    قسـم الشـئون العـربية 

  واشنطن-الواليات المتحدة 

 2

 وحماية حقوق وحريات الالسامية مكافحة التشويه تعد أكبر المنظمات اليهودية األمريكية المهتمة بمكافحة عصبةوجدير بالذكر أن 
 . 1913 مليون دوالر أمريكي، وقد تم تأسيسها في عام 45 وتبلغ ميزانيتها السنوية األمريكيين،اليهود 
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 نشط مسلم أمريكي يقاضي إحدى مجالت المحافظين الجدد بتهمة تشويه السمعة
فع نشط مسلم بوالية كاليفورنيا األمريكية قضية ضد مجلة ناشيونال ريفيو المعروفة ر) 19/8/2003:واشنطن-كير(

بمساندتها لتوجهات المحافظين الجدد وشون ستيل الرئيس السابق للحزب الجمهوري بوالية كاليفورنيا لمقاضاتهما بتهمة تشويه 
 .السمعة

و نشرت مقاال في التاسع عشر من يونيو الماضي للسياسي ويقول النشط المسلم ويدعى حسام أيلوش أن مجلة ناشيونال ريفي
، وذلك دون الرجوع إليه للتأكد 1998الجمهوري شون ستيل يتهمه فيه باستضافة مؤتمرا ذكرت فيه عبارات معادية للسامية في عام 

 .من دقة االتهامات الموجودة في مقالة ستيل، ويقول أيلوش أنه لم يحضر المؤتمر أصال
 .يلوش المجلة بتكذيب الخبر ولكنها لم تنشر التكذيب حتى اآلنوقد طالب أ

بجنوب والية كاليفورنيا أن اتهامات ) كير(ويقول أيلوش والذي يعمل كمدير مكتب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
معاد للسامية هو أمر تصوير المدعى أيلوش كشخص "ستيل هي محاولة شريرة إلضرار بسمعته كما ذكرت القضية والتي تقول أن 

 ".مسيء للمدعى ومرفوض منه
ويحظى أيلوش باحترام واسع في أوساط المسلمين بكاليفورنيا، كما يعمل بشكل معتاد مع عدد كبير من الجماعات الدينية  

 .والسياسية لنشر التفاهم والتسامح بين أبناء األديان المختلفة
من المهم للمسلمين في أمريكا، ولجميع "كير بجنوب والية كاليفورنيا وتقول صبيحة خان المسئولة اإلعالمية بمكتب  

وأضافت  ،"األمريكيين، أن يحاسبوا كل شخص أو هيئة تحاول أن تزرع بذور الكراهية في بلدنا عن طريق استخدام الكذب والتلفيقات
 ".ال يشاركوهم في رؤاهم المتطرفةنحن نتمنى أن تردع هذه القضية مروجي الكراهية عن هدم شخصيات وأعمال من "قائلة 

وتقول نصوص القضية أن أيلوش طالب شون ستيل في أوائل العام الحالي بنفي عبارات معادية لإلسالم قيل أنه ذكرها في  
 .مؤتمر مساند للحرب على العراق، وذكر ستيل أن وسائل اإلعالم أخطئت في نسب العبارات المسيئة إليه

وتطالب القضية المتهمين بدفع تعويضات للمتضرر لثالثة أسباب وهي تشويه السمعة وانتهاك الخصوصية والتسبب المقصود 
 .في ضغوط نفسية

 مكتبا فرعيا 16وجدير بالذكر أن كير منظمة معنية بالدفاع عن حقوق المسلمين وصورتهم بالواليات المتحدة، ولكير  
 . ينهم ثالثة مكاتب في والية كاليفورنيابالواليات المتحدة وكندا من ب
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 إيقاف شرطية أمريكية مسلمة بوالية بوالية بنسلفانيا عن العمل إلصرارها على ارتداء الحجاب
 بوالية بنسلفانيا -شرطة مدينة فيالدلفيا ) كير(طالب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 18/8/2003:اشنطنو-كير(
 بالسماح لشرطية مسلمة تعمل بها بارتداء غطاء رأسها خالل أوقات العمل، وذلك بعد أن أوقفت الشرطية المسلمة عن -األمريكية 

 .عملها بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب
 طلبات عديدة لرؤسائها تطالبهم بمنحها حقها في ارتداء 1998وذكرت كير في بيان لها أن الشرطية المسلمة قدمت منذ عام 

غطاء الرأس ألسباب دينية، ولكن طلباتها رفضت، وعندما قامت الشرطية بارتداء حجابها والذهاب إلى العمل مؤخرا تم توبيخها 
 . مطالبتها بعدم العودة إلى العمل إال بعد خلعها لغطاء الرأسوإيقافها عن العمل بدون أجر، وتم 

 .وتواجه الشرطية حاليا تهديدات بفصلها عن العمل في حالة رجوعها إلى العمل مرة أخرى وهي ترتدي غطاء الرأس
شرطة وقد أرسلت كير في السادس من أغسطس الحالي خطابا إلى مسئولي شرطة مدينة فيالدلفيا يوضح واجبات إدارة 

فيالدلفيا القانونية تجاه موظفيها، ويطالب بالتحقيق في قضية الشرطية المسلمة وتعديل اللوائح المتعلقة بزي أفراد الشرطة بشكل يسمح 
باالستجابة لحاجاتهم الدينية، كما طالب خطاب كير شرطة والية فيالدلفيا بعقد دورات تدريبية لموظفيها لتوعيتهم بالحقوق الدينية 

 .فين المسلمينللموظ
ال يجب أن تطغى لوائح الزي المتحكمة على معتقدات "وتعليقا على القضية ذكر جاشوا سالم مسئول الحقوق المدنية بكير أنه 

لو أخذنا في "، وأضاف سالم قائال "األفراد الدينية خاصة إذا كانت الشرطية المسلمة مستعدة لتعديل حجابها استجابة لدواعي السالمة
 التعددية العرقية والدينية المتزايدة في المجتمع األمريكي لظهرت حاجة قوية لحلول جديدة لموازنة حاجات أصحاب األعمال اعتبارنا

 ".مع الحقوق الدينية التي يضمنها الدستور والقانون الفيدرالي للموظفين
الق لحيته ألسباب دينية، وطالب سالم وأشاد سالم بقيام شرطة فيالدلفيا مؤخرا بتعديل قوانينها للسماح لشرطي مسلم بإط

 .شرطة فيالدلفيا بإجراء تعديل مشابه استجابة لحاجات الشرطية المسلمة الدينية
وفي حادثة مماثلة وقعت خالل العام الماضي سمحت شرطة مدينة كوك بوالية ألينوي لشرطية مسلمة وأخرى يهودية 
بارتداء أغطية للرأس ألسباب دينية، وذلك بعد أن نظم مسلمون أمريكيون حملة اتصاالت بشرطة المدينة للمطالبة بمنح الشرطيتين 

 . حقوقهما
إطفاء حرائق مسلمة تعمل بوالية ميرالند على الحصول على حقها في ارتداء غطاء  ساعدت كير شرطية 2001وفي عام 

 .الرأس خالل أوقات العمل
 على أصحاب األعمال التمييز ضد موظفيهم بسبب 1964 وتحرم المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية األمريكي لعام 

 األعمال بالتكيف مع الممارسات الدينية لموظفيهم إال في حالة تشكيل هذه معتقداتهم أو ممارساتهم الدينية، ويطالب القانون أصحاب
 .الحاجات الدينية غير معقولة

لتوعية أصحاب األعمال بحقوق " دليل أصحاب األعمال إلى الممارسات الدينية اإلسالمية"وتصدر كير دليال بعنوان 
صول على نسخة من الدليل عن طريق االتصال بكير على العناوين ويمكن الح. الموظفين المسلمين الدينية وبسبل االستجابة لها

  .المدرجة أسفل هذا البيان
----- 
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 في مؤتمر صحفي كبير لمنظمات حقوقية ودينية وجماعات سالم في واشنطن
 اإليجابي لجهود التقريب بين األديان في أمريكاترشيح بيبس يسمم الرصيد : كير

 اآلالف شاركوا في حملة االعتراض على ترشيحه
عقد تحالف كبير من المنظمات الحقوقية والدينية واألكاديمية وجماعات السالم األمريكية مؤتمرا صحفيا ) 15/8/2003:واشنطن-كير (

 -يس األمريكي جورج دبليو بوش بعدم تعيين الكاتب األمريكي المتطرف دانيل بيبس يوم الخميس الرابع عشر من أغسطس الحالي لمطالبة الرئ
 في مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم دون الحصول على موافقة -والذي يعتبر أكثر الكتاب األمريكيين تطرفا ضد اإلسالم والمسلمين 

 .مجلس الشيوخ األمريكي والتراجع عن الترشيح بشكل كلي
قد عرضت المنظمات المشاركة في المؤتمر أسبابها العديدة لمطالبة الرئيس األمريكي بالتراجع عن تعيين بيبس والتي تناولت كتاباته و

 في كثير -ومواقفه تجاه اإلسالم والمسلمين ورؤيته لسبل تحقيق السالم وفي الشرق األوسط بشكل خاص، وأوضحت المنظمات أن بيبس يعبر 
عن رؤى عنصرية ومتطرفة تجاه المسلمين والعرب وبعض األعراق األخرى وخاصة األفارقة األمريكيين الذي اعتنقوا اإلسالم،  -من كتاباته 

 .كما أنه يتبنى منهج استخدام القوة كأسلوب لحل النزاعات، ويعارض خطة الرئيس بوش نفسه لتحقيق السالم في الشرق المنظمات
ه اختيارا غير موفق لعضوية معهد الواليات المتحدة للسالم الذي أسس لترويج التوجه نحو السالم وقالت المنظمات أن رؤى بيبس تجعل

 .وحل الصراعات بالطرق السلمية داخل أروقة صنع السياسة بالواليات المتحدة
بيبس خالل عطلة مجلس تعيين ) "كير(وفي كلمته خالل المؤتمر ذكر نهاد عوض المدير العام لمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

مثل هذا التحرك يشبه إضافة .  صفعة في وجه كل من يسعون لبناء جسور التفاهم بين أبناء الديانات المختلفة- إذا حدث -الشيوخ سوف يمثل 
متحدة ومصالحها في السم في بئر مليء برصيد من العالقات اإليجابية بين أبناء الديانات المتخلفة في أمريكا، كما سيضر بصورة الواليات ال

 ".العالم وسوف يعيق من مهمة وعمل معهد الواليات المتحدة للسالم
وطالب عوض الرئيس األمريكي بالتراجع عن ترشيحه لبيبس أو على األقل ترك األمر لمجلس الشيوخ األمريكي لكي يعقد جلسات 

 في توحيد جهود العديد من الهيئات الدينية والسياسية في صعيد واحد كما أشار إلى أن القضية نجحت. استماع تسمع فيها وجهات النظر المختلفة
 .بصورة نادرة

وكانت المنظمات المعارضة لترشيح بيبس قد علمت من مصادر صحفية أن الرئيس بوش ينوي أن يصدر قريبا قرار بتعيين بيبس 
ة، ومستفيدا من بعض نصوص القانون التي تسمح للرئيس عضوا في مجلس إدارة معهد السالم مستغال وجود مجلس الشيوخ األمريكي في عطل

بتعيين مرشحيه مباشرة في حالة وجود مجلس الشيوخ في عطلة متالفيا السير الطبيعي للترشيحات والذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ 
اء مجلس الشيوخ األمريكي األمريكي على مرشحي الرئيس، وذلك بعد أن القى ترشيح بوش لبيبس معارضة واضحة من قبل عدد من أعض

 .الذين رأوا في ترشيح بيبس لعضوية معهد السالم ضررا بسمعة المعهد ورسالته
ولذا أعلنت المنظمات يوم األربعاء الثالث عشر من أغسطس الحالي يوما وطنيا لتكثيف معارضتهم لترشيح الرئيس األمريكي جورج 

لترشيح دانيال بيبس اتصلوا بالبيت األبيض خالل األيام السابقة ولكنها دعت إلى مزيد من دبليو بوش للكاتب، وتقول كير أن آالف المعارضين 
 .االتصاالت

مبنى الصحافة الوطني  الخميس الرابع عشر من أغسطس في كما عقدت المنظمات مجتمعة مؤتمرا صحفيا مشتركا صباح يوم
 .نباء األخيرةبالعاصمة األمريكية واشنطن للتعبير عن ردود أفعالهم تجاه األ

، ومجلس الشئون العامة اإلسالمية، )كير(ومن بين المنظمات التي شاركت في المؤتمر كل من مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
 العربي ومؤسسة مسلمي أمريكا من أجل القدس، ومؤسسة الحرية التابعة للجمعية اإلسالمية األمريكية، واللجنة العربية لمكافحة التمييز، والمعهد

األمريكي، وتحالف الكنائس من أجل السالم في الشرق األوسط، ومنظمة يهود من أجل السالم في فلسطين وإسرائيل، وعصبة النساء الدولية من 
لتنفيذي أجل السالم والحرية، وتحالف ساستاين، منظمة األكاديميين من أجل العدالة، وقام بتقديم المؤتمر وإدارته القس ولتون جادي المدير ا

 .لمنظمة التحالف بين األديان والتي تعتبر واحدة من أكبر منظمات الحوار بين األديان في الواليات المتحدة
------ 

 :للمشاركة في الحملة، رجاء إتباع الخطوات التالية
:  بوش على العنوان التالي إلى الرئيس األمريكي جورج دبليو- والتي سنعرضها فيما بعد –يرجى إرسال الرسالة المعدة مسبقا ) 1(

gov.president@whitehouse 
لثالثة التالية، وهي عناوين كبار أعضاء لجنة الصحة والتعليم بمجلس يرجى إرسال نسخ من الرسائل المرسلة ضمن الحملة إلى العناوين ا) 2 (

 :الشيوخ التي تنظر في ترشيح بيبس بمجلس الشيوخ إضافة إلى عنوان كير، والعناوين الثالثة هي
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greggstaff@labor.senate.gov, senator@kennedy.senate.gov, arabic@cair-net.org 
، والتي توجد في العادة أسفل خانة المرسل إليه ):Cc(خالل وضع العناوين الثالثة السابقة في خانة النسخ يرجى نسخ الرسالة من : ملحوظة

)To:(مع وضع فاصل بين كل بريد إلكتروني ،. 
 . قم بتوقيع الرسالة قبل إرسالها) 3(
 .لة بما في ذلك التوقيع، قم بالتوقيع باللغة اإلنجليزيةامتنع عن الكتابة باألحرف العربية أو بأي لغة غير اإلنجليزية في أي جزء من الرسا) 4(
 .تجنب زخرفة الرسالة بشكل مبالغ فيه مما قد يفقدها طبيعتها الرسمية) 5(
 .امتنع عن كتابة أي عبارات غاضبة أو غير محسوبة) 6(

------- 
 )يرجى إرسالها بعد إتباع الخطوات السابقة: (نص الرسالة المعدة ضمن الحملة

Dear Mr. President: 
 
I am writing to urge you to withdraw the nomination of Daniel Pipes to the Board of the United States Institute for Peace 
(USIP).  
 
Pipes lacks the credentials required for service on the institute's board. All board members are required by law to "have 
appropriate practical or academic experience in peace and conflict resolution." Daniel Pipes has no experience in the 
resolution of international conflicts. His theory of conflict resolution rests on the assumption that peace is only achieved by 
a total military victory. His only experience is in the United States, where he has been instrumental in needlessly and 
unjustifiably widening the divide between faiths and cultures in America.  
 
He maintains that 10-15% of American Muslims are potential killers, without providing evidence. He has openly called for 
the disenfranchisement of the American Muslim community, and believes ordinary Muslims and Arabs need extra 
surveillance. These sorts of beliefs are not limited to Muslims or Arabs: in a radio interview earlier this year, he refused to 
condemn the internment of Japanese Americans during World War II.  
 
The goal of the USIP is conflict management and prevention. A key aspect of conflict management and prevention is a 
willingness to understand and work with those who hold different opinions. Pipes has consistently attacked and belittled 
those who do not share his views, as shown by his website CampusWatch.org, which publishes "dossiers" on American 
professors and has effectively served to intimidate listed professors. Since their names were posted on his site, a number 
of professors have reported receiving hostile and threatening messages. This does not indicate an attitude conducive to 
peaceful conflict resolution.    
 
Pipes is unsuitable to sit on the Board of the USIP. His lack of experience with conflict resolution and his polemical 
approach ensure that he is more likely to provoke conflict than to prevent it. I urge you to withdraw his nomination to the 
Board of this vital and respected institution. 
 
Sincerely,  

----- 
 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
 بيومي عالء
 العربية الشؤون قسم مدير
 )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس

453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
Fax: 001-202-488-0833 

Mobile: 001-703-626-2385 
org.net-arabic@cair 
org.net-cair.www://Http 

 ويمكن نشرها مع اإلشارة إلى مصدرها) كير(مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية هذه األخبار صادرة عن 
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 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 بعد تعرضها العتداءات بعد أحداث سبتمبر 
 مكتبة إسالمية بوالية فيرجينيا تتعرض العتداء أخر

تعرضت مكتبة ومعرض للكتب اإلسالمية بشمال والية فيرجينيا للتخريب مساء الثالثاء الثاني عشر من ) 13/8/2003:واشنطن-كير(
 .أغسطس الحالي، وكانت المكتبة نفسها قد تعرضت العتداءات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 –لين حطموا زجاج واجهة المركز الثقافي اإلسالمي باإلسكندرية أن مجهو) كير(وقد ذكر تقرير لمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
وتعرض الواجهة في العادة كتب . والذي يضم قاعة لقراءة الكتب اإلسالمية ويقع في مدينة اإلسكندرية بشمال والية فيرجينيا األمريكية

 .عرض للسرقةوقد ذكر مدير المكتبة حازم بركات أن محتويات المكتبة لم تت. ومشغوالت إسالمية
 إذ تركت في مكان الحادث رسائل تحمل 2001 مماثلة في الثاني عشر من سبتمبر توقال بركات أن مكتبته تعرضت العتداءا

 .مضامين مليئة بالكراهية
 .وقد طالبت كير سلطات تنفيذ القانون بالتحقيق في الحادثة األخيرة على أنها جريمة كراهية

ويمكن للراغبين في التبرع إرسال تبرعاتهم إلى العنوان التالي، كما يرجى . مساعدة في إصالح المتجرودعت كير مسانديها بالتبرع لل
 . إعالم كير بهذه التبرعات

Islamic Cultural Center 
1512 King Street 

Alexandria, VA  22314 
TEL: 703-836-2000 
FAX: 703-518-8855 

------- 
 جاج على ترشيح دانيال بيبسال تنسى المشاركة في حملة االحت

 اآلالف شاركوا في الحملة خالل يوم أمس وكير تدعو المزيد إلى المشاركة
 منظمات حقوقية أمريكية عديدة تشارك في حملة االحتجاج وتعقد مؤتمر صحفي صباح الخميس في واشنطن

 يومي الثاني والثالث عشر من أغسطس الحالي أرسلت منظمات حقوقية أمريكية عديدة بيانات لمسانديها) 13/8/2003:واشنطن-كير(
 والذي يعتبر أكثر الكتاب -تحثهم على االتصال بالبيت األبيض للتعبير عن معارضتهم لترشيح الرئيس األمريكي للكاتب المتعصب دانيال بيبس 

 . لعضوية مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم-األمريكيين تطرفا ضد اإلسالم والمسلمين 
وكانت المنظمات المشاركة في الحملة قد علمت من مصادر صحفية أن الرئيس بوش ينوي أن يصدر قريبا قرار بتعيين بيبس عضوا 
في مجلس إدارة معهد السالم مستغال وجود مجلس الشيوخ األمريكي في عطلة، ومستفيدا من بعض نصوص القانون التي تسمح للرئيس بتعيين 

وجود مجلس الشيوخ في عطلة متالفيا السير الطبيعي للترشيحات والذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ األمريكي على مرشحيه مباشرة في حالة 
مرشحي الرئيس، وذلك بعد أن القى ترشيح بوش لبيبس معارضة واضحة من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي الذين رأوا في 

 . المعهد ورسالتهترشيح بيبس لعضوية معهد السالم ضررا بسمعة
ولذا أعلنت المنظمات المعارضة لترشيح بيبس يوم األربعاء الثالث عشر من أغسطس الحالي يوما وطنيا لتكثيف معارضتهم لترشيح 

عو الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش للكاتب، وتقول كير أن آالف المعارضين لترشيح دانيال بيبس اتصلوا بالبيت األبيض يوم أمس ولكنها تد
 .إلى مزيد من االتصاالت

، ومجلس )كير(ومن بين المنظمات التي طالبت مسانديها بمعارضة ترشيح دانيال بيبس كل من مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
جنة العربية لمكافحة الشئون العامة اإلسالمية، ومؤسسة مسلمي أمريكا من أجل القدس، ومؤسسة الحرية التابعة للجمعية اإلسالمية األمريكية، والل

 .التمييز ومنظمة تحالف األديان، ومجلس المصلحة الوطنية
وسوف يعقد عددا من هذه المنظمات مؤتمرا صحفيا مشتركا صباح يوم الخميس القادم الرابع عشر من أغسطس في الساعة العاشرة 

 .عالهم تجاه األنباء األخيرةصباحا بمبنى الصحافة الوطني بالعاصمة األمريكية واشنطن للتعبير عن ردود أف
------ 

 :للمشاركة في الحملة، رجاء إتباع الخطوات التالية
 : إلى الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش على العنوان التالي- والتي سنعرضها فيما بعد –يرجى إرسال الرسالة المعدة مسبقا ) 1(

gov.nt@whitehousepreside 
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يرجى إرسال نسخ من الرسائل المرسلة ضمن الحملة إلى العناوين الثالثة التالية، وهي عناوين كبار أعضاء لجنة الصحة والتعليم بمجلس ) 2 (
 :الشيوخ التي تنظر في ترشيح بيبس بمجلس الشيوخ إضافة إلى عنوان كير، والعناوين الثالثة هي
greggstaff@labor.senate.gov, senator@kennedy.senate.gov, arabic@cair-net.org 

، والتي توجد في العادة أسفل خانة المرسل إليه ):Cc(يرجى نسخ الرسالة من خالل وضع العناوين الثالثة السابقة في خانة النسخ : ملحوظة
)To:(مع وضع فاصل بين كل بريد إلكتروني ،. 
 . قم بتوقيع الرسالة قبل إرسالها) 3(
 .امتنع عن الكتابة باألحرف العربية أو بأي لغة غير اإلنجليزية في أي جزء من الرسالة بما في ذلك التوقيع، قم بالتوقيع باللغة اإلنجليزية) 4(
 .تجنب زخرفة الرسالة بشكل مبالغ فيه مما قد يفقدها طبيعتها الرسمية) 5(
 .بة أي عبارات غاضبة أو غير محسوبةامتنع عن كتا) 6(

------- 
 )يرجى إرسالها بعد إتباع الخطوات السابقة: (نص الرسالة المعدة ضمن الحملة

Dear Mr. President: 
 
I am writing to urge you to withdraw the nomination of Daniel Pipes to the Board of the United States Institute for Peace 
(USIP).  
 
Pipes lacks the credentials required for service on the institute's board. All board members are required by law to "have 
appropriate practical or academic experience in peace and conflict resolution." Daniel Pipes has no experience in the 
resolution of international conflicts. His theory of conflict resolution rests on the assumption that peace is only achieved by 
a total military victory. His only experience is in the United States, where he has been instrumental in needlessly and 
unjustifiably widening the divide between faiths and cultures in America.  
 
He maintains that 10-15% of American Muslims are potential killers, without providing evidence. He has openly called for 
the disenfranchisement of the American Muslim community, and believes ordinary Muslims and Arabs need extra 
surveillance. These sorts of beliefs are not limited to Muslims or Arabs: in a radio interview earlier this year, he refused to 
condemn the internment of Japanese Americans during World War II.  
 
The goal of the USIP is conflict management and prevention. A key aspect of conflict management and prevention is a 
willingness to understand and work with those who hold different opinions. Pipes has consistently attacked and belittled 
those who do not share his views, as shown by his website CampusWatch.org, which publishes "dossiers" on American 
professors and has effectively served to intimidate listed professors. Since their names were posted on his site, a number 
of professors have reported receiving hostile and threatening messages. This does not indicate an attitude conducive to 
peaceful conflict resolution.    
 
Pipes is unsuitable to sit on the Board of the USIP. His lack of experience with conflict resolution and his polemical 
approach ensure that he is more likely to provoke conflict than to prevent it. I urge you to withdraw his nomination to the 
Board of this vital and respected institution. 
 
Sincerely,  

----- 
 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
 بيومي عالء
 العربية الشؤون قسم مدير
 )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس

453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
Fax: 001-202-488-0833 

Mobile: 001-703-626-2385 
org.net-arabic@cair 
org.net-cair.www://Http 

 ويمكن نشرها مع اإلشارة إلى مصدرها) كير(مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ذه األخبار صادرة عن ه
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 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 بعد تعثر موافقة مجلس الشيوخ األمريكي 
 اليات المتحدة للسالمعلى ترشيح كاتب متعصب ضد اإلسالم في مجلس إدارة معهد الو

 بوش ينوي تعيين الكاتب المتعصب دانيال بيبس مستغال وجود مجلس الشيوخ في عطلة
ومجموعة من المنظمات المسلمة والعربية ) كير(أعلن مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 12/8/2003:واشنطن-كير(

تحدة يوم غد األربعاء الثالث عشر من أغسطس الحالي يوميا وطنيا ومنظمات الحقوق المدنية والحوار بين األديان بالواليات الم
 والذي يعرف بكونه أكثر الكتاب األمريكيين -لتكثيف معارضتهم لترشيح الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش للكاتب دانيال بيبس 

 . لعضوية مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم-تعصبا ضد اإلسالم والمسلمين 
 اإلعالن بعد ورود أنباء صحفية تفيد بأن الرئيس بوش ينوي أن يصدر قريبا قرار بتعيين بيبس عضوا في مجلس وجاء

إدارة معهد السالم مستغال وجود مجلس الشيوخ األمريكي في عطلة، ومستفيدا من بعض نصوص القانون التي تسمح للرئيس بتعيين 
لة متالفيا السير الطبيعي للترشيحات والذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ مرشحيه مباشرة في حالة وجود مجلس الشيوخ في عط

األمريكي على مرشحي الرئيس، وذلك بعد أن القى ترشيح بوش لبيبس معارضة واضحة من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
 .األمريكي الذين رأوا في ترشيح بيبس لعضوية معهد السالم ضررا بسمعة المعهد ورسالته

علنت المنظمات نفسها عن تنظيمها مؤتمرا صحفيا صباح يوم الخميس القادم الرابع عشر من أغسطس في الساعة كما أ
 .العاشرة صباحا بمبنى الصحافة الوطني بالعاصمة األمريكية واشنطن للتعبير عن ردود أفعالهم تجاه األنباء األخيرة

المتحدة للسالم معارضة عدد كبير من منظمات السالم وقد القى ترشيح بيبس لعضوية مجلس إدارة معهد الواليات 
والحريات المدنية والحوار بين األديان بالواليات المتحدة بسبب مواقفه الفكرية المتشددة تجاه اإلسالم والمسلمين، وقد نظمت 

د كسبت هذه الحمالت المنظمات المعترضة حمالت متواصلة للتعبير عن اعتراضها على ترشيح بيبس منذ شهر أبريل الماضي، وق
تأييد عدد من الصحف األمريكية الكبرى مثل واشنطن بوست وشيكاغو تربيون، كما كسبت أيضا تأييد بعض أعضاء مجلس الشيوخ 

 .األمريكي الذين عارضوا ترشيح بيبس بقوة في جلسة استماع عقدت مؤخرا للنظر في الترشيح
عزم الرئيس ترشيح بيبس خالل فترة ) كير(عالقات اإلسالمية األمريكية وقد وصف إبراهيم هوبر المدير اإلعالمي لمجلس ال

، وأضاف هوبر "تحرك من الباب الخلفي يمثل هزيمة للديمقراطية ومواجهة عدائية مع مناصري السالم"استراحة مجلس الشيوخ بأنه 
حرب على اإلرهاب ليست حربا على اإلسالم محل يضع عبارات الرئيس األمريكي السابقة والتي ذكر فيها أن ال"قائال أن تعيين بيبس 

 ".تساؤل، كما يعبر عن عدم مباالة الرئيس بالعملية الديمقراطية
وتطالب كير المسلمين والعرب وأصحاب الضمائر في أمريكا وخارجها بالمشاركة في حملة اتصاالت مكثفة بالرئيس  

 .س خالل فترة استراحة مجلس الشيوخ األمريكي كما ذكرت وكاالت األنباءاألمريكي غدا األربعاء لمطالبته بعدم القيام بتعيين بيب
 ------ 

 :للمشاركة في الحملة، رجاء إتباع الخطوات التالية
:  إلى الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش على العنوان التالي- والتي سنعرضها فيما بعد –يرجى إرسال الرسالة المعدة مسبقا ) 1(

gov.president@whitehouse 
يرجى إرسال نسخ من الرسائل المرسلة ضمن الحملة إلى العناوين الثالثة التالية، وهي عناوين كبار أعضاء لجنة الصحة والتعليم بمجلس ) 2 (

 :اوين الثالثة هيالشيوخ التي تنظر في ترشيح بيبس بمجلس الشيوخ إضافة إلى عنوان كير، والعن
greggstaff@labor.senate.gov, senator@kennedy.senate.gov, arabic@cair-net.org 

، والتي توجد في العادة أسفل خانة المرسل إليه ):Cc(يرجى نسخ الرسالة من خالل وضع العناوين الثالثة السابقة في خانة النسخ : ملحوظة
)To:(وني، مع وضع فاصل بين كل بريد إلكتر. 
 . قم بتوقيع الرسالة قبل إرسالها) 3(
 .امتنع عن الكتابة باألحرف العربية أو بأي لغة غير اإلنجليزية في أي جزء من الرسالة بما في ذلك التوقيع، قم بالتوقيع باللغة اإلنجليزية) 4(
 .تجنب زخرفة الرسالة بشكل مبالغ فيه مما قد يفقدها طبيعتها الرسمية) 5(
 .امتنع عن كتابة أي عبارات غاضبة أو غير محسوبة) 6(

------- 
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 )يرجى إرسالها بعد إتباع الخطوات السابقة: (نص الرسالة المعدة ضمن الحملة
Dear Mr. President: 
 
I am writing to urge you to withdraw the nomination of Daniel Pipes to the Board of the United States 
Institute for Peace (USIP).  
 
Pipes lacks the credentials required for service on the institute's board. All board members are 
required by law to "have appropriate practical or academic experience in peace and conflict 
resolution." Daniel Pipes has no experience in the resolution of international conflicts. His theory of 
conflict resolution rests on the assumption that peace is only achieved by a total military victory. His 
only experience is in the United States, where he has been instrumental in needlessly and unjustifiably 
widening the divide between faiths and cultures in America.  
 
He maintains that 10-15% of American Muslims are potential killers, without providing evidence. He 
has openly called for the disenfranchisement of the American Muslim community, and believes 
ordinary Muslims and Arabs need extra surveillance. These sorts of beliefs are not limited to Muslims 
or Arabs: in a radio interview earlier this year, he refused to condemn the internment of Japanese 
Americans during World War II.  
 
The goal of the USIP is conflict management and prevention. A key aspect of conflict management and 
prevention is a willingness to understand and work with those who hold different opinions. Pipes has 
consistently attacked and belittled those who do not share his views, as shown by his website 
CampusWatch.org, which publishes "dossiers" on American professors and has effectively served to 
intimidate listed professors. Since their names were posted on his site, a number of professors have 
reported receiving hostile and threatening messages. This does not 
indicate an attitude conducive to peaceful conflict resolution.    
 
Pipes is unsuitable to sit on the Board of the USIP. His lack of experience with conflict resolution and 
his polemical approach ensure that he is more likely to provoke conflict than to prevent it. I urge you to 
withdraw his nomination to the Board of this vital and respected institution. 
 
Sincerely,  

----- 
 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
 بيومي عالء
 العربية ونالشؤ قسم مدير
 )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس

453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
Fax: 001-202-488-0833 

Mobile: 001-703-626-2385 
org.net-arabic@cair 
org.net-cair.www://Http 

 ويمكن نشرها مع اإلشارة إلى مصدرها) كير(مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية هذه األخبار صادرة عن 
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  ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------  

  توحد الجماعات األيدلوجية المختلفة بوالية آيداهو" باتريوت آكت"معارضة قانون مكافحة اإلرهاب 
نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز األمريكية في عددها الصادر في العاشر من أغسطس الحالي مقاال ) 12/8/2003:واشنطن-يرك(

يتحدث عن توحد الجماعات السياسية واأليدلوجية المختلفة بوالية آيداهو في مواجهة قانون مكافحة اإلرهاب المعروف باسم باتريوت آكت والذي 
  . عشر من سبتمبر بسبب تبعاته السلبية على الحقوق والحريات المدنية بالواليات المتحدةأقر بعد أحداث الحادي

وأشارت المقالة إلى قدرة قانون بتريوت آكت العجيبة على توحيد الجماعات السياسية واإليدلوجية المتعارضة والمختلفة تاريخيا وفي 
 ضده، وذلك في تحالف جديد يحمل اسم عاصمة والية آيداهو وهي مدينة –ثال  كالجمهوريين والديمقراطيين على سبيل الم–الوقت الحاضر 

  .يضم جماعات مختلفة تهدف إلى الحيلولة دون تطبيق قانون باتريوت آكت بالوالية" وطنيين ببويسي"بويسي يطلق عليه 
أنا ال أعتقد أنه كان لدينا "والية آيداهو وأوردت المقالة قول جاك فالكينبرج مدير مكتب مؤسسة اتحاد الحريات المدنية األمريكية ب

، وأضاف فالكينبرج قائال أن التوحد المدهش بين الجماعات السياسية المختلفة ضد قانون "قضية وحدت جماعات مختلفة مثل هذه القضية
  .باتريوت آكت قد يعود إلى ما تتعرض له الحريات المدنية األساسية من هجوم وتهديدات

فقد انتقدت قانون بتريوت آكت بسبب تهديده للحقوق التي تحمى األمريكيين من " وطنيين بويسي"و مؤسسة تحالف أما جوين سانشيرك
سلطة الحكومة التنفيذية وفقا لوثيقة الحريات األساسية األمريكية، وذلك ألنه يسمح للحكومة بتفتيش المنازل بدون إخبار أصحابها وبمراقبة 

 األفراد في المكتبات ومتاجر الكتب، كما يسمح باعتقال المهاجرين لفترات غير محددة بسبب ارتكابهم انتهاكات سجالت الكتب التي يطلع عليها
  .محدودة ال تستدعي ذلك

بدأ كجهد لحث مجلس مدينة بويسي على تمرير قرارات تؤكد على التزام المدينة " وطنيين ببويسي"وقالت سانشيركو أن تحالف 
ر على شرطة مدينة بويسي استخدام السلطات الواسعة التي يوفرها القانون، ولكن الحملة توسعت وامتدت إلى تمرير هذه بالحريات المدنية ويحظ

  .القرارات على مستوى حكومة الوالية
فالكينبرج جهودهما لبناء التحالف من خالل االتصال بأصدقائهم ومعرفهم ولكنهما فوجئا بالردود وقد بدأت سانشيركو بالتعاون مع 

  .اإليجابية العديدة التي آتت من جماعات عديدة ومختلفة
ذا الحرية هي ما أعيش من أجله، وإ"وأشارت المقالة إلى قول إحدى النشيطات في التحالف وهي سيدة في الرابعة والسبعين من عمرها 

لقد عشت معظم حياتي في احترام، ولكني ال أريد ألوالدي وأحفادي أن يعيشوا في . لم استطع الحصول على حريتي فال أبالي بأي شيء أخر
  ".عالم تهيمن فيه الحكومة عليهم

كما أشارت إلى . مكما أشارت المقالة إلى مخاوف جماعات سياسية وأيدلوجية من التبعات السلبية لتطبيق قانون باتريوت آكت عليه
 لقانون باتريوت آكت وإلى موافقة بعض أعضاء مجلس مدينة – ممثل والية آوتوا في الكونجرس -معارضة النائب الجمهوري سي إل آتر 

  .لمراجعة مشروع القرار المقدم من قبلهم" وطنيين ببويسي"بويسي على اللقاء مع تحالف 
----- 

  :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
  بيومي عالء
  العربية الشؤون قسم مدير
  )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس
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 القبض على شابين في حادثة حرق الصليب أمام أحد مساجد والية ميرالند
 م بموقف المسلمين من الجناةمسئولي الوالية يبدون إعجابه

أعلن مسئولو الشرطة بوالية ميرالند األمريكية عن إلقائهم القبض على شابين أمريكيين بتهمة المشاركة  )2/8/2003:واشنطن-كير( 
عة األول في حادثة حرق صليب أمام مركز إسالمي بوالية ميرالند يضم مسجدا ومدرسة إسالمية، وذلك خالل مؤتمر صحفي عقدوه ظهر الجم

 .من أغسطس الحالي بالمشاركة مع بعض ممثلي مسلمي والية ميرالند
وقد امتنعت الشرطة عن إعالن إسمي الشابين المقبوض عليهما لكونهما حدثين في السابعة عشر من عمريهما، وقد وجهت إليهما تهمة  

ولو تم إدانة . وانين والية ميرالند المتعلقة بجرائم الكراهيةإرتكاب جرائم دينية وعرقية وإتالف ممتلكات وحرق صليب مما يمثل انتهاك لق
 .الشابين في القضية فسوف يحكم عليهما بأحكام تصل إلى الحبس لمدة ثالثة سنوات مع دفع غرامة

ي الوالية وقد أبدى مسئولي الوالية إعجابهم بموقف المسلمين المتسامح تجاه الجناة بعد علمهم بصغر عمريهما، إذ عبر ممثلو مسلم 
بالمؤتمر الصحفي عن رغبتهم في التركيز على إعادة تأهيل الشابين أكثر من عقابهما على ما فعاله نظرا لصغر عمريهما، وطالب القادة 
المسلمون بالحكم على الشابين بالخدمة اإلجتماعية بإحدى المؤسسات اإلسالمية مما قد يتيح لهما فرصة التعرف على المسلمين من قرب  

 .ربين عن املهم في يكون الشابان قد ارتكبا الجريمة في أغلب الظن بدافع الجهل الذي يقود أحيانا إلى كراهية عمياءمع
وقد ذكر سيد رضوان موالنا مدير مكتب كير بوالية ميرالند أن كير سوف تعمل مع سلطات رعاية األحداث ليس فقط لمحاكمة 

د تأهيلهما بشكل يساعدهما على ممارسة حياتهما بشكل خالي من الكراهية والعنصرية، واقترح المتهمين في القضية ولكن للمساعدة في إعا
 .موالنا أن يتم إيداع الشابين للخدمة بإحدى المراكز أو المؤسسات اإلسالمية إذ حكم عليهما بالمشاركة في أية برامج خدمة إجتماعية

لقانون بها على تحركهم السريع في القضية، كما توجه بالشكر إلى عدد من كما شكر موالنا شرطة والية ميرالند وسلطات تنفيذ ا 
 .مؤسسات الحقوق المدنية بوالية ميرالند التي عبرت على مساندتها لمسلمي الوالية بعد وقوع الحادثة

خميس الرابع والعشرين وقد وقعت حادثة حرق الصليب أمام إحد المراكز اإلسالمية بوالية ميرالند في ساعة مبكرة من صباح يوم ال
 من قبل الجماعات اليمينية وحوادث حرق الصليب هي نوع من أنواع جرائم التخويف العرقي، وقد مورست تاريخيا. من يوليو الماضي

المتطرفة ضد األفارقة األمريكيين خاصة في الجنوب األمريكي، إذا اعتادت العصابات اليمينية الملثمة على حرق الصلبان خارج بيوت وكنائس 
 .عتداءات ضدهماألفارقة األمريكيين تحت جنح الظالم، وذلك كنوع من التهديد والتخويف العرقي لهم الذي قد يتبعه حوادث عنف وا

وقد عقدت القيادات المسلمة بوالية ميرالند مؤتمرا صحفيا ظهر يوم وقوع الحادث للتنديد به، وقد شارك في المؤتمر مسئولون بمجلس  
من القيادات وبمكتبه بوالية ميرالند وبعض القيادات المسلمة المحلية وبعض المسئولين السياسيين والعديد ) كير(العالقات اإلسالمية األمريكية 

وأعلنت كير بالمؤتمر عن تقديمها مكافأة قدرها خمسة آالف دوالر أمريكي لكل من يدلي . الدينية والقيادات المعنية بالحقوق المدنية في الوالية
 .بمعلومات تقود إلى القبض على مرتكبي الجريمة

ثامن عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا وكانت كير قد أصدرت في الخامس عشر من يوليو الحالي تقريرها السنوي ال 
، وقد توصل التقرير إلى أن حوادث التمييز ضد 2002والذي يوثق االعتداءات التي تعرضت لها حقوق المسلمين المدنية في أمريكا خالل عام 

 .2001عن عام  % 15 بنسبة 2002المسلمين في أمريكا زادت خالل عام 
----- 
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 في أول تحدي قضائي لقانون مكافحة اإلرهاب بتريوت آكت 
  بعض بنود القانون" دم دستوريةع"منظمات أمريكية تقاضي وزارة العدل بسبب 

 من بينها مجلس العالقات اإلسالمية –أعلنت مجموعة المنظمات الحقوقية والسياسية األمريكية ) 31/7/2003:واشنطن-كير( 
 والمعروف باسم 2001 عن رفعها ألول تحدي قضائي لدستورية بعض بنود قانون مكافحة اإلرهاب لعام –) كير(األمريكية 

 . والتي تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات كبيرة في التجسس على األفراد العاديين في الواليات المتحدة" كتباتريوت آ"
، وقد رفعت القضية ضد كال من وزير العدل )ACLU(وسوف يرعى القضية قانونيا اتحاد الحريات المدنية األمريكي 

 .روبرت مولر) FBI(لية األمريكي جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفيدرا
 أغسطس الحالي بمدينة ديترويت بوالية 30وقد شارك ممثلون للمنظمات رافعة القضية في مؤتمر صحفي يوم األربعاء  

" غير دستوري" من قانون بارتريوت آكت والذي يرونه على أنه 215مشيجان األمريكية للتعبير عن شكواهم من محتوى البند رقم 
 :ها ما يليلعدة أسباب من بين

، يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة في الحصول على معلومات متنوعة عن األفراد 215وفقا للبند رقم  -
 .العاديين بما في ذلك التقارير الطبية، وقوائم بالكتب المستعارة من المكتبات، واالنتماءات الدينية، ومواقع اإلنترنت التي زاروها

أو " دليل مناسب" لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالحصول على سجالت وممتلكات شخصية بدون تقديم أي 215قم يسمح البند ر -
 .سبب إلثبات وقوع أية أخطاء

، ومن ثم منعهم من الحديث عن المعلومات التي طلبها 215يتضمن القانون أمرا بإلزام الصمت بحق كل من يخضع للبند رقم  -
 .يدرالية، حتى لو كانت هذه المعلومات ال تمثل أية تهديد لألمن القوميمنهم مكتب التحقيقات الف

 .215ال يوجد حدود للمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالية وفقا للبند رقم  -
 . المراقبة القضائية لهذه السلطات الجديدة محدودة جدا -

 215ولكن البند رقم ... أننا نقف جادين للدفاع عن أمن بلدنا "وتعليقا على القضية ذكر عمر أحمد رئيس مجلس إدارة كير 
من قانون باتريوت آكت ال يزيد من األمن ولكنه على العكس ينتهك خصوصية األفراد غير المشكوك في ضلوعهم في تنفيذ أو 

 ".التخطيط لتنفيذ أية أعمال إجرامية
 بإتالف سجالتها أو بإشعار زوارها بأن 215أشار أحمد إلى أن العديد من المكتبات األمريكية قد ردت على البند رقم و

 .سجالتهم مهددة بالتجسس عليها
، واللجنة العربية )كير(وتتضمن قائمة المنظمات المشاركة في رفع القضية كل من مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

، ومركز المجتمع العربي للخدمات االقتصادية واالجتماعية )MCA(ييز، واتحاد المجتمع المسلم بمدينة آن أربور لمكافحة التم
)ِACCESS(وخدمات الجسر لالجئين والرعاية، والمركز اإلسالمي ببورتالند، ومسجد الصبر ،. 

----- 
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 دانيال بيبس يشبه المسلمين بالنازيين
 مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالمعضوية ل س لدانيال بيبهرئيس األمريكي بالتراجع عن ترشيحكير تطالب ال

 المعني بالدفاع عن صورة اإلسالم والمسلمين في –) كير(دعا مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 29/7/2003:واشنطن-كير( 
يبس المعروف بعدائه لإلسالم والمسلمين  الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش بالتراجع عن ترشيحه للكاتب األمريكي دانيال ب–الواليات المتحدة 

لعضوية مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم بعد أن أوردت مجلة أمريكية إلكترونية اقتباسات عن حديث أدلى به بيبس مؤخرا يشبه فيها 
 .، ويرفض فيه تقديم مساعدات للمدنيين األفغان"بالنازيين" "المسلمين"

قد نشر مقاال في الخامس والعشرين من يوليو الحالي يتحدث عن خطاب ) CNSNews.com( األمريكي وكان موقع سي إن إس نيوز 
 .ألقاه دانيال بيبس في مؤتمر للشباب األمريكي من أصحاب التوجهات المحافظة نظمته جماعة سياسية يمينية معروفة في واشنطن مؤخرا

هو . اإلرهابيون الراديكاليون ومن ليسوا مثلهم: ى أنهم منقسمون إلى مجموعتينذكر أنه ال يرى المسلمين عل"وتقول المقالة أن بيبس  
مثل القول بأن ) القول بهذه الرؤية"(وأضاف بيبس قائال " ... ال يوجد تاريخ يدعم هذه النظرة وال يوجد شيء يدعم هذا التفاؤل: "قال) بيبس(

 "".هناك نازيون أخيار وآخرين أشرار
 وبدون األخذ في عين االعتبار تاريخ –االقتباس السابق وحده "ه بيبس يقول عمر أحمد رئيس مجلس إدارة كير أن وتعليقا على ما ذكر 

 هو كاف لجعله مرشحا غير صالح إلدارة معهد الواليات المتحدة للسالم الذي يموله دافع الضرائب –بيبس الطويل في التعصب ضد المسلمين 
 ".الدولية بالطرق السلميةاألمريكي والمخصص لحل الصراعات 

ألنهم ) في اإلصالح(وفي المقالة نفسها ذكر بيبس أنه سوف يكون من الصعب أن تجعل الشرق أوسطيين يقبلون بالطرق الغربية  
 ". السير في الطريق المسيحي"مترددين في ) الشرق أوسطيون(

في حالة وقوع ) ألمريكا(نيين األفغان ألنهم سيكونون أعداء وأضاف بيبس قائال أنه من غير الضروري أن تقدم أمريكا مساعدات للمد
ولو ساعدناهم يجب أن نفعل ذلك من منطلق مصلحتنا ... أية مسئولية أخالقية لمساعدة األفغان "وقال بيبس أنه ليس على األمريكيين . حرب

 ".الخاصة
 قد انتقدوا ترشيح دانيال بيبس لعضوية مجلس إدارة معهد وكان عدد من أعضاء لجنة الصحة والتعليم والعمل بمجلس الشيوخ األمريكي

الواليات المتحدة للسالم خالل جلسة استماع عقدوها يوم الثالثاء الثالث والعشرين من يوليو الحالي للنظر المبدئي في ترشيح اإلدارة األمريكية 
 . بيبس بعد مغادرة عدد كبير من أعضاءها لجلسة االستماعلبيبس في عضوية المعهد الفيدرالي، كما عجزت اللجنة عن التصويت على ترشيح

، )كونيكتيكت-ديمقراطي(، والسيناتور كريستوفر ضوض )ماستشوتس-ديمقراطي(وقد انتقد كل من السيناتور إدوارد كيندي  
، "منحاز بصرامة لوجهة نظر واحدة"، و"مختلف عليه بشدة"، و"استفزازي"دانيال بيبس ووصفوه بأنه ) أيوا-ديمقراطي(والسيناتور توم هاريكن 

 .مع أهداف معهد الواليات المتحدة للسالم" تعارضا مباشرا"وأن أرائه تمثل 
وقد ذكر السيناتور هاركين أنه أنفق بعض الوقت في دراسة خلفية بيبس، وتحدث هاركين باستفاضة عن بعض أقوال بيس مثل قوله أن  

. ، وقيام بيبس بتصميم موقع إلكتروني لجمع معلومات عن األكاديميين الذين ينتقدون إسرائيل"خطرا"توسع المسلمين األمريكيين سياسيا يمثل 
على عمل المعهد، " يطغى"وقال هاركين أن الخالف الجاري بسبب احتمال تولي بيبس عضوية مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم سوف 

 ".ة معهد الواليات المتحدة للسالمليس شخص ينبغي أن يكون بمجلس إدار"وأن بيبس 
وقد جاءت هذه التطورات بعض أن نظمت المنظمات المسلمة والعربية األمريكية مجتمعة حملة مكثفة بدأتها في شهر أبريل الماضي، 

األمريكية المعنية وكثقتها مؤخرا للمطالبة برفض ترشيح بيبس، وقد شارك في الحملة آالف المسلمين والعرب كما انضمت لها بعض المنظمات 
بالحوار بين األديان والسياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط، وكذلك مجموعة من كبريات الصحف األمريكية وعلى رأسها جريدة واشنطن 

، والمنظمة في الوقت الذي أيدت فيه بعض أكبر المنظمات اليهودية األمريكية مثل لجنة مكافحة التشويه، واللجنة اليهودية األمريكية. بوست
 .الصهيونية األمريكية ترشيح بيبس

وتعليقا على التطورات األخيرة في الحملة والتصريحات التي أدلى بها دانيال بيبس مؤخرا في حق اإلسالم والمسلمين دعت كير 
 . دانيال بيبسلمطالبته بالعدول عن ترشيح مسانديها في أمريكا وخارجها للمشاركة في حملة اتصال فورية بالرئيس األمريكي 

------ 
 :للمشاركة في الحملة، رجاء إتباع الخطوات التالية

:  إلى الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش على العنوان التالي- والتي سنعرضها فيما بعد –يرجى إرسال الرسالة المعدة مسبقا ) 1(
gov.president@whitehouse 
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يرجى إرسال نسخ من الرسائل المرسلة ضمن الحملة إلى العناوين الثالثة التالية، وهي عناوين كبار أعضاء لجنة الصحة والتعليم بمجلس ) 2 (
 :الشيوخ التي تنظر في ترشيح بيبس بمجلس الشيوخ إضافة إلى عنوان كير، والعناوين الثالثة هي

greggstaff@labor.senate.gov, senator@kennedy.senate.gov, arabic@cair-net.org 
، والتي توجد في العادة أسفل خانة المرسل إليه ):Cc( يرجى نسخ الرسالة من خالل وضع العناوين الثالثة السابقة في خانة النسخ :ملحوظة

)To:(مع وضع فاصل بين كل بريد إلكتروني ،. 
 . قم بتوقيع الرسالة قبل إرسالها) 3(
 . الكتابة باألحرف العربية أو بأي لغة غير اإلنجليزية في أي جزء من الرسالة بما في ذلك التوقيع، قم بالتوقيع باللغة اإلنجليزيةامتنع عن) 4(
 .تجنب زخرفة الرسالة بشكل مبالغ فيه مما قد يفقدها طبيعتها الرسمية) 5(
 .امتنع عن كتابة أي عبارات غاضبة أو غير محسوبة) 6(

------- 
 )يرجى إرسالها بعد إتباع الخطوات السابقة(: سالة المعدة ضمن الحملةنص الر

Dear Mr. President: 
 
I am writing to urge you to withdraw the nomination of Daniel Pipes to the Board of the United States 
Institute for Peace (USIP).  
 
Pipes lacks the credentials required for service on the institute's board. All board members are required by 
law to "have appropriate practical or academic experience in peace and conflict resolution." Daniel Pipes 
has no experience in the resolution of international conflicts. His theory of conflict resolution rests on the 
assumption that peace is only achieved by a total military victory. His only experience is in the United 
States, where he has been instrumental in needlessly and unjustifiably widening the divide between faiths 
and cultures in America.  
 
He maintains that 10-15% of American Muslims are potential killers, without providing evidence. He has 
openly called for the disenfranchisement of the American Muslim community, and believes ordinary Muslims 
and Arabs need extra surveillance. These sorts of beliefs are not limited to Muslims or Arabs: in a radio 
interview earlier this year, he refused to condemn the internment of Japanese Americans during World War 
II.  
 
The goal of the USIP is conflict management and prevention. A key aspect of conflict management and 
prevention is a willingness to understand and work with those who hold different opinions. Pipes has 
consistently attacked and belittled those who do not share his views, as shown by his website 
CampusWatch.org, which publishes "dossiers" on American professors and has effectively served to 
intimidate listed professors. Since their names were posted on his site, a number of professors have 
reported receiving hostile and threatening messages. This does not 
indicate an attitude conducive to peaceful conflict resolution.    
 
Pipes is unsuitable to sit on the Board of the USIP. His lack of experience with conflict resolution and his 
polemical approach ensure that he is more likely to provoke conflict than to prevent it. I urge you to 
withdraw his nomination to the Board of this vital and respected institution. 
 
Sincerely,  

----- 
 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
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 السلطات الكندية تفرج عن النصاب الذي اعتاد انتحال صفات قيادات مسلمة وعربية 
 لسجن لمدة تسعة أشهربعد الحكم عليه با

 وهو منظمة معنية بالدفاع عن –) كير(أخبرت السلطات الكندية مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 26/7/2003:واشنطن-كير(
والنصب على  صفة شخصيات مسلمة وعربية معروفةأنه تم اإلفراج عن النصاب الذي اعتاد انتحال  -حقوق المسلمين في الواليات المتحدة 

 .عقد األخير وأنه سوف يتم ترحيله إلى إسرائيلالمسلمين والعرب وسرقة أموالهم على مدى الشرات الضحايا من ع
 قد اعتاد في عمليات النصب التي قام بها على االتصال - مصطفى اغبارية محمد وهو إسرائيلي الجنسية ويدعى –وكان النصاب 

أو أنه صديق إلحدى هذه الشخصيات والذي قد يكون أحد قادة  ات المسلمة والعربية المعروفة،بضحاياه المسلمين والعرب مدعيا أنه أحد الشخصي
قيادات المنظمات المسلمة   الحكوميين، أو أحدالمسئولينالمعروفين، أو أحد رؤساء البنوك العربية، أو أحد  لمسلمين األمريكيينأو األئمة 

 . والعربية الدولية المعروفة
اإلسالمية، أو  بإخبار ضحاياه بأنه قادم لزيارتهم ضمن وفد هام من القيادات - الذي يمتلك عدة وثائق سفر مزورة –ثم يقوم النصاب 

 . أو أنه يسافر هو وعائلته وسرقت منه أمواله أنه صديق لشخصية معروفة وقد سرقت منه أمواله وتذاكر سفره وجواز سفره،
وفور استالم النصاب .  عن طريق تحويل بنكي سريع-قد تصل آلالف الدوالرات  -  له أمواالاياه بأن يرسلواثم يطلب من ضح

 . يختفي لألموال
والقيادية، ويجيد التحايل عليها بسبب إتقانه اللغتين  وفي الغالب يختار النصاب ضحيته من بين الشخصيات المسلمة والعربية النشيطة

ويستخدم عددا من األسماء  العديد من لهجات الدول العربية، كما يستعمل النصاب أسلوبا خطابيا مقنعا وجذابا، العربية واإلنجليزية وإتقانه
 .واأللقاب المختلف

 .وقد حكم على النصاب في شهر مارس الماضي بالسجن لمدة تسعة أشهر خففت بسبب قضاءه فترة من العقوبة في انتظار الحكم عليه
رب في أمريكا وخارجها من الوقوع في عمليات نصب مشابهة، وتطالب من قد تصلهم اتصاالت يظنون أن قادمة من وتحذر كير المسلمين والع

 . هذا النصاب باالتصال بالسلطة المحلية وبكير
----- 
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 لثقافيقيادات العالم اإلسالمي الشابة ضمن برامج وزارة الخارجية األمريكية للتبادل اوفد من كير تستضيف 
 يوم الجمعة الخامس والعشرين من يوليو –) كير(استضاف مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 25/7/2003:واشنطن-كير(

 مجموعة من قيادات العالمين العربي واإلسالمي الشابة خالل زيارتها للواليات المتحدة -الحالي بمقره الرئيسي بالعاصمة األمريكية واشنطن 
 ".التأثير على التغيير السياسي واالجتماعي: القادة الشباب"ج التبادل الثقافي التي تنظمها وزارة الخارجية األمريكية تحت عنوان ضمن أحد برام

وقد تضمن الوفد الذي استقبلته كير قيادات شابة من دول مسلمة وعربية عديدة مثل اليمن، وتونس، ومصر، وباكستان، ولبنان، 
 .ياوفلسطين، وتوجو وتنزان

وقد استمع الوفد خالل زيارته لكير لمقدمة عامة عن المسلمين في أمريكا وأوضاعهم في الفترة الحالية والتحديات التي تواجههم 
 .والفرص المتاحة أمامهم، ودور المنظمات المسلمة األمريكية في رعاية مصالح المسلمين والعرب في الواليات المتحدة

 .عديدة مشابهة األمر الذي يعد فرصة كبيرة للتبادل الثقافي بين المسلمين األمريكيين ومسلمي العالموتستضيف كير بصفة دورية وفود 
----- 
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 كير تعرض خمسة آالف دوالر أمريكي مكافأة 
 اإلسالمية بوالية ميرالندلمن يدلي بمعلومات عن حارقي الصليب أمام إحدى المدارس 

أن سوف يقدم مكافأة قدرها خمسة آالف دوالر أمريكي لمن ) كير(أعلن مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 25/7/2003:واشنطن-كير(
ية في ساعة يدلي بمعلومات تساعد في القبض على من شاركوا في حادثة حرق صليب خارج إحدى المدارس اإلسالمية بوالية ميرالند األمريك

 .مبكرة من صباح يوم الخميس الرابع والعشرين من يوليو الحالي
وحوادث حرق الصليب هي نوع من أنواع جرائم التخويف العرقي، وقد مورست تاريخيا من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة ضد  

لملثمة على حرق الصلبان خارج بيوت وكنائس األفارقة األفارقة األمريكيين خاصة في الجنوب األمريكي، إذا اعتادت العصابات اليمينية ا
 .األمريكيين تحت جنح الظالم، وذلك كنوع من التهديد والتخويف العرقي لهم الذي قد يتبعه حوادث عنف واعتداءات ضدهم

 المؤتمر مسئولون بمجلس وقد عقدت القيادات المسلمة بوالية ميرالند مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الخميس للتنديد بالحادثة، وقد شارك في 
وبمكتبه بوالية ميرالند وبعض القيادات المسلمة المحلية وبعض المسئولين السياسيين والعديد من القيادات ) كير(العالقات اإلسالمية األمريكية 

 .الدينية والقيادات المعنية بالحقوق المدنية في الوالية
مكافحة التعصب والتمييز يحتاجان لمراقبة مستمرة من قبل سلطات تنفيذ "مر أن وقد ذكر نهاد عوض المدير العام لكير خالل المؤت 

األغلبية األمريكية المتسامحة إلى الحديث بصوت عالي وبشكل متكرر لكي تسكت "، ودعا عوض "القانون والقيادات الدينية والقادة المنتخبين
 ".صوت الكراهية الصاخب

حقيقات الفيدرالية خالل األسبوع الماضي بالتدخل في التحقيق في حادثة مقتل طالبين باكستانيين وكانت كير قد طالبت مسئولي مكتب الت 
يعيشان في نفس المقاطعة بوالية ميرالند التي شهدت حادثة حرق الصليب يوم أمس، وقد ذكر مسئولو مكتب التحقيقات الفيدرالية أن سوف 

وقد أعلنت كير أنها سوف تقدم مكافأة مماثلة لمن يدلي بمعلومات . لتحيز العرقي يمثل دافعا لهايتدخلون للتحقيق في القضية لتحديد ما إذا كان ا
 .تساعد في القبض على مرتكبي هذه الجريمة

وقد تلقت كير منذ بداية العام العالي تقارير عن اعتداءات تعرض لها مسلمون وبعض من يشبهونهم في واليات مثل كاليفورنيا  
ففي كاليفورنيا اعتدت عصبة من العنصرين بالضرب المبرح على شاب مسلم، وفي والية ألينوي فجرت . وجورجيا ونيوجرسي وسوث كالورينا

ة جهاز تفجير، وفي الشهر الماضي تعرض طالب شاب يعمل كموصل طلبات في أحد محالت البيتزا بوالية سيارة أسرة مسلمة بواسط
 .ماستشوتس للخطف والضرب والطعن بسبب اعتقاد المعتدين عليه بأنه مسلم

في أمريكا والذي كما أصدرت كير في الخامس عشر من يوليو الحالي تقريرها السنوي الثامن عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين  
، وقد توصل التقرير إلى أن حوادث التمييز ضد 2002يوثق االعتداءات التي تعرضت لها حقوق المسلمين المدنية في أمريكا خالل عام 

 .2001عام عن  % 15 بنسبة 2002المسلمين في أمريكا زادت خالل عام 
----- 

 :ب االتصال يمكنكم المعلومات من لمزيد
 بيومي عالء
 العربية الشؤون قسم مدير
 )كير (األمريكية اإلسالمية العالقات مجلس

453 New Jersey Ave., SE 
 Washington, DC  20003 

Tel: 001-202-488-8787 Ex: 3201 
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 رصدها تقرير لمنظمة حقوقية أمريكية

  %15بنسبة  2002ازدياد عدد حاالت التمييز ضد المسلمين في الواليات المتحدة خالل عام 

 الوطن : واشنطن

والذي أعده مجلس العالقات  2003أحصى التقرير السنوي لعام 

عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في ") كير("اإلسالمية األمريكية 

شكوى من حوادث تمييز تعرض لها  602أمريكا خالل العام الماضي 

 % 15بما يمثل زيادة قدرها  2002المسلمون في أمريكا خالل عام 

، وقد 2000مقارنة بعام  % 64، وزيادة قدرها 2001مقارنة بعام 

أرجع التقرير االرتفاع الملحوظ في حوادث التمييز ضد المسلمين في 

السلبية  2001أمريكا خالل العامين السابقين إلى تبعات أحداث سبتمبر 

على حقوق وحريات المسلمين في أمريكا، والتي شهدت موجة اعتداءات 

واسعة ضد المسلمين في الواليات المتحدة وانتشارا غير مسبوق لخطاب 

 .العداء لإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم ودوائر السياسية األمريكية خاصة اليمينية المتطرفة منها

كما أشار التقرير الذي يعد الوحيد من نوعه إلى أن حوادث التمييز ضد المسلمين في الواليات المتحدة 

رصد حاالت التمييز ضد المسلمين في "" كير""الذي بدأت فيه  1995منذ عام  % 752زادت بنسبة قدرها 

والتقرير من إعداد الدكتور محمد نمر مدير األبحاث والدراسات بالتعاون مع قسم الحقوق المدنية . أمريكا

 ").كير("بمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

بمقرها الرئيسي بالعاصمة األمريكية " كير"وقد أعلنت نتائج تقرير العام الحالي في مؤتمر صحفي عقدته 

 .واشنطن يوم الثالثاء الخامس عشر من يوليو الحالي

بالرغم من أن الحكومة األمريكية "في المؤتمر الصحفي أنه " كير"وقد ذكر نهاد عوض المدير العام لـ 

أصبحت المصدر األول للتمييز ضد المسلمين في أمريكا إال أن العمل مع الحكومة األمريكية هو السبيل 

 ".لمواجهة هذا التمييز

 السنوي الثامن عن الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا" كير"وفيما يلي عرض ملخص بأهم نتائج تقرير 

 :عدد شكاوى التمييز) 1(

مقارنة باألعوام السابقة،  2002خالل عام " كير"يوضح الشكل التالي عدد شكاوى التمييز التي رصدتها 

ويرصد الرسم التوضيحي االرتفاع المضطرد في عدد شكاوى المسلمين من التمييز ضدهم في الواليات 

الذي بدأت فيه 1995المتحدة أيضا، كما يوضح أن شكاوى مسلمي أمريكا تضاعفت سبعة مرات منذ عام 

رصد حوادث التمييز ضد المسلمين في " كير"

 .أمريكا

 نهاد عوض

قائ

أض

الص
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بدأ تقرير العام الحالي في رصد : ملحوظة* 

شكاوى التمييز ضد المسلمين في أمريكا خالل كل الفترة من األول من يناير حتى نهاية ديسمبر من كل 

 14مارس من كل عام إلى  15على رصد الفترة من " كير"عام، وفي األعوام السابقة اعتادت تقارير 

 .قاعدة الرصد الجديدة في األعوام القادمة" كير"مارس من العام الذي يليه، وسوف تتبع 

 :التوزيع الجغرافي لحاالت التمييز) 2(

يوضح الشكل البياني التالي توزيع حاالت التمييز ضد المسلمين في أمريكا وفقا للواليات األمريكية التي 

والية أمريكية تنشط فيها مكاتب مجلس العالقات  14من هذه الحاالت من  % 80وقعت بها، وتأتي 

 .الفرعية" كير"اإلسالمية األمريكية 

ويوضح الشكل البياني السابق أن واليتي كاليفورنيا وفلوريدا كانتا من أكثر الواليات التي شهدت حوادث 

 .2002التمييز ضد المسلمين في أمريكا خالل عام 

 :أماكن وقوعها) 3(

يتضح من التقرير أن أماكن العمل هي أكبر مصدر من مصادر التمييز ضد المسلمين في أمريكا خالل 

من إجمالي حوادث التمييز التي تعرض لها المسلمون في  % 23، إذا شهدت أماكن العمل 2002عام 

 . أمريكا خالل الفترة المدروسة

ارتفاعا ملحوظا ومضطردا في عدد حوادث التمييز الواقعة في حق المسلمين في  2002كما شهد عام 

من حوادث التمييز التي وقعت ضد  % 10أمريكا من قبل المؤسسات الحكومية والتي كانت مصدر 

، وبلغت في  %19لتصل إلى نسبة  2001، ثم ارتفعت في عام 2000المسلمين في أمريكا خالل عام 

من إجمالي حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا لتحتل المرتبة األولى  % 23نسبة  2002عام 

 . بالتساوي مع أماكن العمل

فقد كانت  2002كما تضاعفت نسبة حوادث التمييز ضد المسلمين في المطارات األمريكية خالل عام 

 26لتصل إلى  2001فقط من إجمالي حوادث التمييز، ثم قفزت في عام  % 2نسبة  2000تمثل في عام 

من إجمالي حوادث التمييز التي تعرض لها المسلمون في  % 14فقد مثلت نسبة  2002، أما في عام %

 .أمريكا خالل ذلك العام، وهي نسبة بال شك مرتفعة

كما تضاعفت نسبة حوادث التمييز التي تعرض لها مسلمو أمريكا في السجون وفي الجيش األمريكي ومن

فئات لم يشملها من قبل وهي التمييز من قبل  2002كما شمل تقرير عام . قبل مستخدمي اإلنترنت

ضد المسلمين أصحاب المساكن والتمييز في مراكز التسوق والشراء، األمر الذي يشير إلى انتشار التمييز 

 .في أمريكا بشكل عرضي في قطاعات جديدة من المجتمع األمريكي

وفقا  2002ويوضح الشكل التوضيحي التالي عدد حاالت التمييز ضد المسلمين في أمريكا خالل عام 

 .ألماكن وقوعها

 :أنواع حوادث التمييز) 4(

وفقا ألنواعها، ويوضح الشكل  2002صنف التقرير حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا خالل عام 

البياني التالي االرتفاع الملحوظ في خمسة أنواع من حوادث التمييز التي تعرض لها المسلمون في أمريكا 

عدم االستجابة لحاجات ) 3(التحرش اللفظي، ) 2(التمييز بأماكن العمل، ) 1(خالل فترة الدراسة وهي 

 .التمييز من قبل المؤسسات الحكومية) 5(التمييز في المطارات، ) 4(المسلمين الدينية، 

Page 2 of 4رصدها تقرير لمنظمة حقوقية أمريكية

7/17/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-07-18/first page/first page06.htm



 السياسات الحكومية) 5(

أعطى تقرير العام الحالي اهتمام خاصا للسياسات الحكومية التي باتت تمثل مصدرا هاما من مصادر 

التمييز ضد المسلمين في أمريكا، وأشار التقرير إلى أن بعض نصوص قانون مكافحة اإلرهاب الذي أقر 

سمحت للسلطات األمريكية بالتوسع في ) باتريوت آكت(والمعروف باسم  2001بعد أحداث سبتمبر 

عمليات التفتيش والمراقبة بشكل غير مسبوق وبدون توافر أدلة على ضلوع األشخاص المراقبين في 

كما أشار التقرير بصفة خاصة إلى بعض السياسات الحكومية التي ألحقت أضرارا بالغة . أنشطة خاطئة

 :، ومنها2002بحقوق وحريات المسلمين في أمريكا خالل عام 

مسلما وعربيا في  738ذكر تقرير أعده المفتش العام بوزارة العدل األمريكية أن السلطات اعتقلت ) 1(

، وأن المعتقلين أخضعوا لمعاملة مسيئة وتمييزية مثل 2002الفترة من أحداث سبتمبر وحتى أغسطس 

إعاقة عملية اتصالهم بمحامين يدافعون عنهم أو االتصال بأسرهم، واعتقالهم بناء على أدلة سرية، 

 .واالعتداء عليهم لفظيا وجسديا

 .مسلم وعربي 8000قيام وزارة العدل بعقد مقابالت استجوابية مع حوالي ) 2(

إغالق ثالث من أكبر مؤسسات اإلغاثة اإلسالمية األمريكية، وهي اآلن تخوض معارك قضائية ضد ) 3(

 .الحكومة األمريكية

 .حمالت تفتيش ومداهمة أعمال ومنازل بعض المسلمين والعرب النشطين سياسيا) 4(

ألف مهاجر مسلم وعربي إلى عمليات تسجيل إجبارية لدى إدارة  70ألف إلى  50إخضاع حوالي ) 5(

 .الهجرة األمريكية

 . مطالبة مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض المساجد باإلطالع على قوائم عضويتها) 6(

 .ألف مهاجر عراقي إلى عمليات استجواب منذ بداية الحرب على العراق 11إخضاع ) 7(

 خطاب العداء لإلسالم والمسلمين) 6(

إضافة إلى رصد السياسات الحكومية التي ميزت ضد المسلمين في أمريكا رصد التقرير عدداً من حوادث 

والقادمة من بعض قيادات الحكومة األمريكية وبعض  2002اإلساءة البالغة لإلسالم والمسلمين خالل عام 

 :القيادات اليمينية األمريكية المتطرفة، ومنها

طالبت بعض المنظمات المسلمة والعربية األمريكية وزير العدل األمريكي  2002في فبراير عام ) 1(

جون أشكروفت بتوضيح موقفه من عبارات مسيئة لإلسالم نسبت إليه على صفحات أحد المواقع 

اإللكترونية، إذ نشر الصحفي كال توماس مقابلة مع وزير العدل األمريكي جون أشكروفت على صفحات 

اإلسالم هو دين يطالبك فيه "نسب فيها إلى جون أشكروفت القول إن ) crosswalk.com(موقع يسمى 

والمسيحية هي عقيدة يرسل فيها الرب ولده ليموت من ). الرب(الرب أن ترسل ولدك ليموت من أجله 

 ".أجلك

ذكر رجل الدين المسيحي األمريكي المعروف جيري فالويل في حوار أجراه معه برنامج سيكستي ) 2(

يتهم فيه جيرى فالويل  - 2002أكتوبر  6والذي أذيع في  -منتس أو ستون دقيقة األمريكي المعروف 

 ". إرهابي"الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم بأنه 

صلى اهللا عليه (تعرض مذيعو قناة فوكس اإلخبارية األمريكية وضيوفها باإلساءة لإلسالم وللرسول ) 3(

 18وهو أحد برامج القناة المعروفة والذي أذيع مساء األربعاء ) هانيتي آند كولمز(في برنامج ) وسلم

، إذ استضاف المذيع شون هانيتي القائد الديني اليميني المتشدد بات روبرتسون والذي 2002سبتمبر 

بإساءات بالغة، في الوقت الذي لم يواجهه المذيع ) صلى اهللا عليه وسلم(تعرض لشخصية الرسول محمد 
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شون هانيتي بأي تحد يذكر آلرائه المتطرفة التي تمثل إهانات واضحة ومليئة بالكراهية لإلسالم 

 . والمسلمين

وبدال من أن يتحدى المذيع شون هانيتي هذه اإلساءات الصريحة توجه إلى بات روبرتسون بسؤال يقول 

؟ هل تعتقد أنها الخط )بين المسلمين(منتشرة ) لإلسالم(إلى أية مدى تعتقد أن هذه التفسيرات المتشددة "

 ". العام؟ هل تعتقد أنها غالبية المسلمين؟

إذن : "، ثم رد عليه شون هانتي قائال"خدعة هائلة"إن اإلسالم هو : فأجاب عليه بات روبرتسون قائالً

هل تعتقد أنه من الحتمي أن يدخل .... اإلسالم هو تهديد أكبر مما يريد أن يقول به غالبية األفراد علنا؟ 

 ".مع اإلسالم لعقود قادمة؟ -ربما حرب  -العالم في صراع 

.... هو سرقة دقيقة من الشريعة اليهودية "وفي نصف البرنامج الثاني ذكر بات روبرتسون أن القرآن 

". هو دين سالم هو احتيال كبير) اإلسالم(في أن هذا " التفكير
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الرحيم الرحمن اهللا بسم  

CAIR                                                                                                  ـيرـآ  
Council on American-Islamic Relations                                                                                                                    مجلـس العـالقات
 اإلسـالمية األمـريكية
Department of Arabic Affairs                                                                                                                                                    قسـم الشـئون العـربية 

  واشنطن-الواليات المتحدة 

 1

 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 مرشحة ديمقراطية للرئاسة األمريكية تعد بحماية الحريات المدنية  
  األمريكية نحو المشاركة وبناء التحالفاتوتغيير مجرى السياسية الخارجية

وعدت كارول موسلي بران وهي إحدى المتنافسين على مقعد الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة ) 23/7/2003:واشنطن-كير(
تحد من الحقوق والحريات  بأنها سوف تقوم بإلغاء قانون باترويت آكت وسوف تعمل على مكافحة القوانين التي 2004األمريكية القادمة في عام 

 .المدنية في أمريكا وكذلك تبني سياسة خارجية أكثر اعتمادا على الشراكة وبناء التحالفات إذ فازت بالرئاسة األمريكية في االنتخابات القادمة
بوع على قناة آيه آر كل أس) كير(وقد جاءت هذه الوعود خالل برنامج واشنطن اليف الذي يقدمه مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

تي الفضائية باللغة اإلنجليزية، وذلك في حلقته المذاعة يوم الثالثاء الماضي الثاني والعشرين من يوليو، ويأتي البرنامج ضمن جهود كير لتوعية 
 .مسلمي وعرب أمريكا بقضاياهم وبسبل المشاركة في الحياة السياسية األمريكية

 -1999 كعضو بمجلس الشيوخ األمريكي، كما عملت خالل الفترة من 1998-1992 الفترة من وقد عملت كارول موسلي بران خالل
 . كسفيرة للواليات المتحدة بنيوزالندا2001

التي يحاول اليمين األمريكي المتطرف فرضها على المجتمع األمريكي " ما أسمته بثقافة الخوف - خالل اللقاء –وقد انتقدت بران 
 بإلغاء قانون – إذا أصبحت رئيسة للواليات المتحدة األمريكية –، وقالت بران أنها سوف تقوم " يخافون من جيرانهمبشكل جعل األمريكيين

باتريوت آكت،  كما انتقدت أيضا سياسة االعتقاالت بدون أدلة، وقالت أن األمريكيين األوائل هربوا من ممارسات مماثلة كانت تمارسها في 
ية وأنهم جاءوا إلى الواليات المتحدة بحثا عن الحرية، ووعدت بأنها سوف تسعى إلى إعادة الحريات المدنية التي حقهم بعض الحكومات األورب

 .فقدت في الفترة األخيرة وإلى إيجاد طريق إلعالء حكم القانون
انتخابات الرئاسة األمريكية ودعت بران جميع المواطنين األمريكيين للتصويت والمشاركة في العملية السياسية األمريكية وقالت أن 

 .السابقة كانت نموذجا مثاليا للدور الذي يمكن أن يلعبه كل صوت، وقالت بران أن الديمقراطية ال تتحقق بمفردها بل تحتاج إلى مشاركة الشعب
 الخارجية قالت بران أن الواليات المتحدة تحتاج إلى السير في طريق مختلف عن طريقها اآلن، وانتقدت سياسة وعلى ساحة السياسة

الضغوطات التي تمارسها أمريكا على اآلخرين في الفترة الحالية، وقالت أنها تأمل في بناء سياسية تعتمد على الشراكة وبناء التحالفات مع الدول 
 .األخرى

إلى ) ويعاد بثه في اليوم التالي(اشنطن اليف الذي يذاع في الثامنة بتوقيت واشنطن من مساء الثالثاء من كل أسبوع ويهدف برنامج و
معالجة القضايا القانونية واإلعالمية والسياسية التي تتعلق بالمسلمين والعرب في أمريكا، كما يقوم بشرح النظام السياسي األمريكي للمشاهد، 

 .سلمين والعرب األمريكيين في العملية السياسية األمريكيةوتشجيع مشاركة الم
ويتكون البرنامج في العادة من ثالثة أجزاء رئيسية تبدأ بنشرة بأهم أخبار المسلمين والعرب في أمريكا خالل أسبوع، ثم بجلسة نقاش 

رنامج بفقرة تتناول أحدث الحمالت أو المشاريع تستضيف بعض الخبراء لمحاورتهم عن أهم قضايا مسلمي أمريكا خالل األسبوع، وينتهي الب
 . العملية التي تنظمها كير لخدمة قضايا اإلسالم والمسلمين في الواليات المتحدة وسبل المشاركة في هذه الجهود

 .ويقدم البرنامج نهاد عوض المدير العام لكير وإبراهيم هوبر المدير اإلعالمي بالمجلس
----- 
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 ).org.net-cair@cair (وباإلنجليزية قم بمراسلة، )org.net-arabic@cair (للحصول على أخبار كير باللغة العربية قم بمراسلة
------ 

 أعضاء مجلس الشيوخ يعارضون ترشيح دانيال بيبس
 ألعمىالجلسة مثلت انتصارا لكل من يعارضون التعصب ا: كير

بمواقف عدد من أعضاء لجنة الصحة والتعليم والعمل ) كير(رحب مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية ) 23/7/2003:واشنطن-كير( 
بمجلس الشيوخ األمريكي الذين انتقدوا ترشيح الكاتب األمريكي دانيال بيبس المعروف بعدائه لإلسالم والمسلمين لعضوية مجلس إدارة معهد 

المتحدة للسالم خالل جلسة استماع عقدوها صباح الثالثاء الثالث والعشرين من يوليو الحالي للنظر المبدئي في ترشيح اإلدارة األمريكية الواليات 
لبيبس في عضوية المعهد الفيدرالي، كما عجزت اللجنة عن التصويت على ترشيح بيبس بعد مغادرة عدد كبير من أعضاءها لجلسة االستماع، 

 .م تأجيل التصويت إلى لقاء أخر لم يحدد بعدومن ثم ت
وقد جاءت هذه التطورات بعض أن نظمت المنظمات المسلمة والعربية األمريكية مجتمعة حملة مكثفة بدأتها في شهر أبريل الماضي،  

 انضمت لها بعض المنظمات وكثقتها خالل األيام األخيرة للمطالبة برفض ترشيح بيبس، وقد شارك في الحملة آالف المسلمين والعرب كما
األمريكية المعنية بالحوار بين األديان والسياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط، وكذلك مجموعة من كبريات الصحف األمريكية وعلى رأسها 

للجنة اليهودية في الوقت الذي أيدت فيه بعض أكبر المنظمات اليهودية األمريكية مثل لجنة مكافحة التشويه، وا. جريدة واشنطن بوست
 .األمريكية، والمنظمة الصهيونية األمريكية ترشيح بيبس

 23وخالل جلسة االستماع التي عقدتها لجنة الصحة والتعليم والعمل بمجلس الشيوخ األمريكي للنظر المبدئي في ترشيح بيبس في  
، )كونيكتيكت-ديمقراطي(سيناتور كريستوفر ضوض ، وال)ماستشوتس-ديمقراطي(يوليو الحالي، انتقد كل من السيناتور إدوارد كيندي 

، "منحاز بصرامة لوجهة نظر واحدة"، و"مختلف عليه بشدة"، و"استفزازي"دانيال بيبس ووصفوه بأنه ) أيوا-ديمقراطي(والسيناتور توم هاريكن 
 .مع أهداف معهد الواليات المتحدة للسالم" تعارضا مباشرا"وأن أرائه تمثل 

ور هاركين أنه أنفق بعض الوقت في دراسة خلفية المرشح، وتحدث هاركين باستفاضة عن بعض أقوال بيس مثل قوله وقد ذكر السينات 
. ، وقيام بيبس بتصميم موقع إلكتروني لجمع معلومات عن األكاديميين الذين ينتقدون إسرائيل"خطرا"أن توسع المسلمين األمريكيين سياسيا يمثل 

 .على عمل المعهد" يطغى"اري بسبب احتمال تولي بيبس عضوية مجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم سوف وقال هاركين أن الخالف الج
وأضاف . وقال هاركين أن والية أيوا هي موطن أقدم مسجد بالواليات المتحدة، وأن المسلمين هم قطاع حيوي من سكان واليته 

 ". يكون بمجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالمليس شخص ينبغي أن"هاركين قائال أن دانيال بيبس 
 .أن الجدل والخالل الدائرين حول ترشيح بيبس هما سبب كافي لعدم مساندة ترشيحه) فرمونت-مستقل(وذكر السيناتور جايمس جيفردذ  
بيبس دفاعا حذرا قائال أن يساند الذي دافع عن ) نيفادا-جمهوري(في الوقت الذي لم يدافع فيه عن بيبس سوى السيناتور جون إنسين  

 .موقف بيبس في أن صنع السالم يحتاج أن تسانده القوة
إننا نرى نتائج جلسة اليوم على ) "كير(وتعليقا على تطورات الحملة ذكر نهاد عوض المدير العام لمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية  

وأضاف ". يسعون إلى حلول تفاوضية للصراعات الدولية على خالف دانيال بيبسأنها انتصارا لكل من يعارضون التعصب األعمى ولكل من 
ويحتاج أعضاء مجلس الشيوخ . كان من الواضح أن هناك حماس ضئيل لمساندة ترشيح بيبس حتى ضمن مسانديه السياسيين"عوض قائال 

 ".لى زمالئهم الديمقراطيين في رفض هذا الترشيح الخالفيالجمهوريون إلى أن ينضموا إ
وقد عقدت كير بالمشاركة مع مجلس الشئون العامة اإلسالمية، والمعهد العربي األمريكي، واللجنة العربية لمكافحة التمييز، ومعهد  

جتماع بمجلس الشيوخ األمريكي، وقد هدد أحد مساندي الحرية التابع للجمعية اإلسالمية األمريكية مؤتمرا صحفيا خارج القاعة التي عقد بها اال
 ".نحن نعرفك، احترس"بيبس نهاد عوض المدير العام لكير خالل مشاركته بالمؤتمر قائال له 

وكانت كير قد دعت المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها خالل الشهور الثالثة األخيرة لالعتراض على ترشيح اإلدارة األمريكية 
ويرى مسلمو أمريكا أن بيبس هو أحد أكثر الصقور الموالين إلسرائيل تشددا ضد اإلسالم والمسلمين في دوائر اإلعالم والفكر . بيبسلدانيال 

وقد كسبت حملة مسلمي أمريكا ضد ترشيح بيبس تعاطف بعض أكبر وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة إذا نشرت صحيفة . بالواليات المتحدة
غضب المسلمين " تتفهم" نيورز تعليقا في التاسع عشر من أبريل الماضي يصف بيبس بأنه صقر من النوع سوبر وقالت في أنها داالس مورنيج

 ). معهد الواليات المتحدة للسالم(من ترشيح الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش لعضوية مجلس إدارة مركز أبحاث فيدرالي 
 نشرته في التاسع عشر من شهر أبريل الماضي أن وقع ترشيح بوش لدانيال بيبس على كما ذكرت جريدة واشنطن بوست في تعليق

عند انتقاده للمسلمين لكي " اإلسالم المسلح"وقالت الجريدة أن بيبس يتعمد التمييز بين اإلسالم وبين ". نكته قاسية"مسلمي أمريكا كان بمثابة 
يختلط فيها اإلسالم باإلسالم المسلح، فهو يقول " مساحة رمادية"ولكنه دائما يتحدث عن . ةيتفادى االنتقادات التي توجهها له المنظمات المسلم

لقد ثبت أن المساجد هي " ... اإلسالم المسلح"والمسلمون وحدهم هم من يدعمون " اإلسالم المسلح"مصدر هذا العنف هو "على سبيل المثال أن 
 ". فيهاقواعد التدريب لإلسالم المسلح ولذا يجب أن نفتش
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ت كير آالف المسلمين والعرب الذين استجابوا للحملة من خالل اتصاالتهم اإللكترونية والهاتفية والبريدية، وقال عمر أحمد وقد هنئ
جهود آالف النشطاء الذين شاركوا في الحملة بدأت تؤتي ثمارها، ولكن المشكلة لم تنتهي بعد، ولذا ينبغي على "رئيس مجلس إدارة كير أن 

    ".حاب هذه الجهود االستمرار فيها ومضاعفتها في الفترة الهامة المقبلةأص
----- 
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