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Na fanpage’u filadelfijskiego oddziału Muslim American Society
opublikowano niedawno nagranie wideo przedstawiające dzieci
tańczące w rytm popularnego hymnu rewolucyjnego ugrupowań
islamistycznych oraz dwie dziewczynki czytające tekst z
kartki. Jedna z nich mówiła: „Odetniemy im głowy i wyzwolimy
meczet Al-Aksa.”
Wspomniane w nagraniu miejsce, czczone przez żydów jako
Wzgórze Świątynne, a przez muzułmanów jako Szlachetne
Sanktuarium, znajduje się w centrum konfliktu izraelskopalestyńskiego. Jest to trzecie najświętsze miejsce w islamie
i najświętsze miejsce dla żydów. W przeszłości dochodziło tam
do wielu brutalnych aktów.
Wideo umieszczone na Facebooku wywołało oburzenie i
doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Philadelphia
Commission on Human Relations. W konsekwencji nagranie zostało
usunięte ze strony.
Ayman Hammous, dyrektor Muslim American Society powiedział, że
nagranie nie zostało ocenzurowane przed publikacją i że nie
odzwierciedla ono wartości organizacji. Hammous twierdzi, że
dowiedział się o nim dopiero po tym, jak Middle East Media
Research Institute (MEMRI) opublikowało je na swojej stronie
wraz z tłumaczeniem. „Nie odzwierciedla ono naszego
zrozumienia islamu, ani tego, jak islam rozumie społeczność
muzułmańska
głównego
nurtu”,
zaznaczył
dyrektor
stowarzyszenia.
Muslim American Society oświadczyło w komunikacie, że „w ciągu
ostatniej dekady jego członkowie oddali swoją duszę i zasoby w
celu stworzenia harmonijnej, pokojowej i zaangażowanej

społeczności. (…) Jest nam przykro, że w przeciągu kilku minut
jej efekty zostały zszargane. Zdajemy sobie sprawę, że wina
leży po naszej stronie. (…) Przykro nam, że skrzywdziliśmy
naszych partnerów ze społeczności żydowskiej i spoza niej”.
W oświadczeniu organizacja stwierdziła również, że „dzieci nie
rozumiały śpiewanej piosenki, ponieważ ich znajomość
arabskiego nie jest zaawansowana.(…) Czytany tekst został
wybrany w celu podkreślenia umiejętności czytania wśród dzieci
i ich sztuki wymowy. Dzieci nie opanowały jednak gramatyki na
tyle, żeby zrozumieć słowa”. Timothy Welbeck, prawnik Muslim
American Society powiedział, że nie wie, kto wybrał to
nagranie, ani dlaczego właśnie ono zostało wybrane.
Kontrowersyjny materiał został nakręcony z okazji Dnia Ummy
(17.04), mającego stanowić pokaz różnorodności. Brali w nim
udział przedstawiciele osiemnastu krajów, w tym ubrane w
tradycyjne stroje dzieci śpiewające piosenki z różnych
islamskich kultur. Organizatorzy powiedzieli, że piosenki
wybierała wolontariuszka, która pragnęła, żeby reprezentowały
one Palestyńczyków. Wolontariuszka ponoć „czuje się fatalnie z
powodu popełnionego błędu” i ustąpiła ze stanowiska.
Ayman Hammous podkreślił, że przeprowadza teraz inspekcję
polityki organizacji w mediach społecznościowych, którą
naruszono poprzez publikację nagrania. Jego celem będzie
również rozwój szkoleń w Filadelfii. Przyszłe wydarzenia w tym
mieście mają być ściśle nadzorowane przez Muslim American
Society, nawet jeśli ich organizatorem będzie inna instytucja.
Bohun na podst. foxnews.com oraz washingtontimes.com

