2020-10-24 – Mammon är större än Allah i Mecka
Heimdall-vänner,
Vår sällskapspedagog Ingmar Karlssons apostroferande i förrgår av det
arabiska språkets inflytande på bl a vårt svenska språk har mötts med fler
uppskattande kommentarer än dessa Förströelse-utskick normalt föranleder.
Så att säga för balansens skull kommer här en några år gammal text av samma
hand, som lyfter fram en helt annan sida av en del av den arabiska kulturen.
Håll till godo!
Frank
Ordf
______________________

Mammon är större än Allah i Mecka
När västvärlden förfasas över förstörelsen av världskulturarven i Palmyra och
Nineve och på många andra platser, kan det vara på sin plats att påminna om att
den ideologiska inspirationen till illdåden kommer från det land som samma
västvärld betraktar som en allierad och en ekonomisk och politisk stöttepelare i
Mellanöstern.
När de saudiska wahhabiterna intog Mecka och Medina år 1803, raserade de en
rad historiska monument och heliga islamiska platser, däribland Muhammeds
(570-632) dotter Fatimas grav (615 - 632) - [ehuru död redan sextonårig fick
Fatima fyra barn, två söner och två döttrar, och var f ö det enda av Muhammeds
barn, som fick egna barn]. Planer fanns också på att förstöra profetens sista
vilorum i Medina för att det inte skulle bli föremål för avgudadyrkan. Kritik
över hela den muslimska världen ledde dock till att så inte blev fallet, och när
osmanska styrkor 1811 drev bort wahhabiterna, återuppbyggdes många av de
förstörda helgedomarna.
När Ibn Saud (1875-1953), som var Storbritanniens allierade under första
världskriget, på nytt fick kontroll över Mecka och Medina 1925, återupptogs
skövlingen av minnesmärken, som påminde om islams tidiga historia. Dessa
aktiviteter har intensifierats sedan millennieskiftet men nu snarare på grund av
dyrkan av Mammon än av fruktan för avgudadyrkan [!].
Den heliga staden genomgår en snabb förvandling till ”Meckahattan” med stora
inslag av Las Vegas. Staden tar emot omkring två miljoner pilgrimer i

den hadj, som varje rättrogen muslim förväntas företa en gång i livet, och under
resten av året kommer omkring 20 miljoner muslimska turister, som ser den
heliga staden som ett populärt ställe för bröllop, konferenser och avkoppling i
största allmänhet.
Över 90 procent av de islamiska minnesmärkena har redan förstörts för att ge
plats åt skyskrapor, hotell, parkeringsplatser och shoppinggallerior. Det hus där
profetens första hustru Khadijah (ca 555-619) bodde, revs för att skapa
utrymme för offentliga toaletter, och över det där Abu Bakr (ca 573-634),
Muhammeds förste följeslagare och den förste kalifen, växte upp, reser sig
Mecka Hilton. Bilal-moskén från Muhammeds tid har raserats av bulldozers och
ett nytt kungligt palats byggs på dess tidigare plats.
Bredvid den heligaste av alla platser, den stora moskén, tronar Mecca Royal
Clock Tower, en över 600 meter hög byggnad, som prytts med en jättelik kopia
av Big Ben och byggts över ruinerna av 400 platser av kulturellt och historiskt
värde. Världens största femstjärniga hotell skall bli klart 2017 med 10 000 rum
med priser upp till 7 000 dollar per natt. Med ett traditionellt ökenfort som
modell skall det få 12 torn, byggda på ett tiovåningskomplex med busstation,
konferenscentrum, shopping malls, 700 restauranger och fem våningar
reserverade för kungafamiljen.
Den stora moskén skall utökas till en kostnad av 60 miljarder kronor, så att dess
kapacitet kan fördubblas från tre till sju miljoner besökare årligen. Utbyggnaden
kommer att se ut som en jättelik tårtbit och snarare likna en flygterminal än en
helgedom och farhågor har uttryckts för att folk kommer att be i fel riktning,
eftersom de inte kommer att veta var själva moskén ligger [!].
Inte bara islams kulturella arv förstörs, utan byggnationen är en hädelse mot
Koranens egalitära budskap. Den spartanska pilgrimsfärden, där fattig och rik
skulle mötas i enkel klädnad runt helgedomen Kaba, håller på att förvandlas till
en Las Vegas-upplevelse, som allt färre får råd med, och där kungafamiljen och
de ultrarika blickar ner på de troende från sina femstjärniga lyxsviter.
Chefen för Hadj Research Center, som försöker bevara Saudiarabiens islamiska
arv, konstaterade nyligen uppgivet i en intervju: Ingen identitet, inget arv, ingen
kultur och ingen naturlig omgivning. De har till och med tagit bort bergen.
Paris Hilton (f 1981) twittrade däremot förtjust: Jag älskar min nya shop, som
just öppnats i Mecka Mall i Saudiarabien!
Ingmar Karlsson

