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التعددية الدينية بعد أحداث احلادي عشر
من سبتمبر( نيويورك)
داود الهطايل

من الق�ضايا احلية املثرية للجدل يف الو�سط العاملي التي حظيت  -ومل تزل حتظى -باالهتمام البالغ على مر الع�صور ،ق�ضية تعدد الأديان ،وهي الظاهرة
التي تطفو على ال�سطح بظهور تعار�ض االعتقادات الدينية املطلقة بني الأديان ،فكل دين يعتقد ب�أنه هو احلق وغريه باطل ،وقد تولد من هذا الفكر
�أن �أتباع هذا الدين لهم الفوز والفالح فقط دون غريهم� ،أما عن الغري فيكون م�صريه �إىل النار ،ويف احلقيقة جند مثل هذا االعتقاد �شائعاً لي�س فقط
بني �أتباع الأديان ،بل جنده � ً
أي�ضا ب�شكل وا�سع بني �أتباع املذاهب والفرق داخل الدين الواحد ،هذا الفكر �سبيل العنف واحلرب ،و َي ْف ًتقد ال�سالم والتعاي�ش
والتفاهم يف املجتمعات التي حتت�ضن هذا الفكر .يف هذا املقال �سن�ستلخ�ص بع�ض الفوائد التي ذكرها دوغال�س ليونارد يف مقاله عن (التعددية الدينية
والثقافية و�إمكانيات التفاهُ م واالنق�سام  -التجربة الأمريكية ).
يحكي دوغال�س عن اليوم الذي وقع فيه احلادث الإرهابي
 كما يطلق عليه -كعادة دوغال�س كان يف اجتماع مع �أع�ضاءالكني�سة الربوت�ستانتية التي يعمل فيها م�ساعدا للكاهن،
�إذ دخ��ل عليهم ال��ك��اه��ن امل�����س���ؤول ع��ن الكني�سة دRev. .
 Arthur Caliandroمت�أخرا عن اللقاء وعالمات
م�� ّي��اه وق��ال غا�ضباً :لقد م�� َّرت ف��وق ر�أ�سي
التعجب تعلو ُ َ
ط��ائ��رة على ط��ول ال�����ش��ارع رق��م  ،5فحملها اجلميع حممل
ال�صدفة ال غري .حلظات ،و�أقبل ال�سكرتري م�سر ًعا يقول �إ َّن
طائرة ا�صطدمت باملركز العاملي للتجارة .بهذا اخلرب رفع
ُكهَّان الكني�سة اللقاء و�صلوا للرب وللم�سافرين  .بعد ذلك
خرجوا لل�شارع املقابل للمركز العاملي للتجارة و�إذا بالطائرة
الثانية ت�صطدم بالربج �أمام �أعينهم ،فخيم ال�صمت عليهم
وه��م ي�شاهدون الدخان ي�صعد من ال�برج والنا�س يهرعون
م��ن امل��دي��ن��ة خ��وف��اً م��ن ه��ج��وم �آخ���ر ،ف��ق��د ع��ل��م��وا �أن املدنية
�ضحية هجوم �إره��اب��ي ،ق��رر الكهنة البقاء يف �أماكنهم وهم
ي��رون رج��ال الأع��م��ال ذي ال��ب��دالت الغالية وال��رف��ات عليهم
ك�أنهم �أموات مت �إحيا�ؤهم.
يف ذل���ك ال���ي���وم ج���اء ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ون وال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ون
للكني�سة لل�صالة كما جاء الالدينيون للبحث عن الأجوبة،
يف ه��ذه امل���أ���س��اة فقد العديد م��ن �أف���راد الكني�سة ً
بع�ضا من
�أه��ل��ي��ه��م ،ف��ك��ان دوغ�ل�ا����س وال��ك��اه��ن امل�����س���ؤول ي��ع��ط��ون �أه��ل
درو�سا للموا�ساة على فقدهم ،وختموا تلك ال�سنة
ال�ضحايا ً
بهدايا ت��ذك��اري��ة و�ضعت بالقرب م��ن احل��ف��رة التي �أحدثها
االنفجار� ،أ�صبح الكل يتخيل �أن نيويورك �ست�صبح مدينة
االنتقام واحل��ق��د والتع�صب ج��راء م��ا القته م��ن ه��ج��وم� ،إال
�أ َّن الأمريكيني �أ�صبحوا �أكرث يقظة و�أقل �سذاجة و�أ�صبحت
املدينة مدينة رحمة ،هذا احلادث لفت انتباه الكثري لوجود
مُ �سلمني �أمريكيني ،كما دفعهم لتعلم الإ���س�لام ومعرفته،
ه��ذا ال��وع��ي امل��ت��زاي��د عظم ال��ت���آل��ف ب�ين امل�سيحيني واليهود
وامل�سلمني.
تعد مدينة نيويورك كما يذكر الكاتب مدينة التعددية
ال��دي��ن��ي��ة لأك�ث�ر م��ن ��� 350س��ن��ة؛ ف��ه��م ي��ط��ب��ق��ون ق���ول عي�سى

�إذ ق����ال« :ف��ل��ي��ح��ب بع�ضكم ب��ع�����ض��ا ك��م��ا �أح��ب��ب��ت��ك��م» ،وت�شري
الأر���ش��ي��ف��ات امل��وج��ودة يف الكني�سة على وج��ود التعاي�ش بني
الكاثوليكيني والرومان واليهود والربوت�ستانتيني وامل�سلمني
يف املدينة منذ القرن ال�سابع ع�شر ،ورغم �أن الإع�لام �أوجد
انطباعاً ب�ش�أن �شعور �سكان ن��ي��وي��ورك جت��اه امل�سلمني لكن
الهجوم والإعالم مل ي�ؤثرا على �شعور املدينة جتاه املواطن
امل�سلم..
�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب �أدت �إىل تراجع حوادث
العنف �ضد امل�سلمني يف الأ���س��اب��ي��ع ال��ت��ي تلت احل���ادث حيث
�إن ال�صحفي  Gustav Niebuhrبعد تتبعه لتلك
احل��وادث مل يقف �إال على �ستة منها فقط ،والكاتب يف هذا
ال�سياق يعاتب الإع�لام الأمريكي لكونه غ�ض الطرف عن
ال�����ش��يء الأه����م يف ه���ذه ال��ق�����ض��ي��ة ،وه���و اه��ت��م��ام الآالف من
الكنائ�س امل�سيحي ٌة وتنظيمها ل���دورات م��ن �أج���ل االهتمام
بامل�ساجد امل��ج��اورة وحمايتها م��ن �أع��م��ال العنف ،فقد وجد
امل�سلمون ب��اق��ات م��ن الأزه���ار �أم���ام م��داخ��ل امل�ساجد مرفقة
ب��ك��ت��اب��ات حت��م��ل م�����ش��اع��ر احل���ب وال�����ص��داق��ة ،ك��ذل��ك الن�ساء
امل�سيحيات والعلمانيات يف كل �أرجاء البالد ارتدين �أو�شحة
ال��ر�أ���س للتعبري عن ت�ضامنهن مع الن�ساء امل�سلمات ،وهذه
الأع��م��ال املج�سدة لل�سالم والتعاون بني الأدي���ان مل تكن يف
اهتمام الإعالم ومل يعرها �أية اهتمام.
واحلدث الأغرب الذي �أوجدته املنظمة العاملية للتعاي�ش
بني الأديان عند �إح�صائها لعدد املنظمات يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وهذه املنظمات �شكلت من قبل املجتمع من �أجل
حتقيق امل�صلحة العامة للجميع ،حيث وقفوا على �أن 1000
م��ن ه��ذه املنظمات �أ�س�ست بعد احل���ادي ع�شر م��ن �سبتمرب،
وهذا دليل على تغري الوجهة من انتقام �إىل ت�آلف ،كما وقعت
حادثة تدني�س كني�سة يهودية وتبول املخربني على التوراة
و�إحراقهم الكرا�سي والزرابي وذلك عام  ،2006لكن تعبريا
للحب الذي ي�سود بني النا�س وقف م�س�ؤولو امل�ساجد تعبريا
ع��ن م�ساعدتهم جلريانهم اليهود وق��دم الربوت�ستانتيون
امل�����س��اع��دة امل��ال��ي��ة ل��ه��م ،كما ذك��ر �أ َّن جمموعة م��ن املُ�سلمني

الفل�سطينيني ا�شرتوا مدر�سة كاثوليكية وطلبوا ترخي�صا
لتحويلها مل�سجد .يف البداية مت رف�ض طلبهم لأ�سباب غري
منطقية ،لكن ب�سبب هذا الرف�ض اجتمع رج��ال الدين من
ال��دي��ان��ات امل��وج��ودة م��ن �أك�ث�ر م��ن مئة منطقة وط��ل��ب��وا من
�إدارة املدينة �إعطاء املجموعة امل�سلمة حقها يف بناء امل�سجد،
والآن امل�سجد ي�شهد جتمعات كثرية يف املنطقة.
الكاتب يدعو �إىل احل��وار امل��دين ال��ذي يف�ضي �إىل امل��ودة
وال��ت�����س��ام��ح ال �إىل احل��ق��د وال��ت��ع�����ص��ب ،وه���ذا ال��ف��ك��ر ال��راق��ي
الواعي البد �أن يعم �أرجاء الكون لكي تعي�ش الب�شرية ب�سالم،
كما �أن على الذين يطوعون هذا الو�ضع الإن�ساين خلدمة
مطامعهم ال�شخ�صية التوقف عن تنميق الكالم وعليهم فتح
�آذانهم وقلوبهم للجميع ويحث اجلميع على تعلم املزيد عن
الإ���س�لام ،و�إن كانت املعار�ضة تك�شف عن �شيء �ستك�شف عن
�سوء فهم للدين الإ�سالمي.
ق�سا ينتمي لطائفة دينية
�أظ��ه��رت التغطية الإع�لام��ي��ة ّ
بفلوريدا حاول �إحراق ن�سخ من القر�آن الكرمي ،هذا احلدث
جعل الكني�سة الربوت�ستانتية يف �أمريكا ت��رد على خمطط
الق�س كما قامت الطوائف امل�سيحية يف البالد ب�شجب الق�س
وع��م��ل��ه ال�ل�ارب���اين ،لأ َّن ه��ذا الأم���ر يخلخل ال��دع��ام��ة التي
ين�شدها املجتمع الأمريكي ،فالهجوم الإره��اب��ي ال��ذي حلق
املدينة ال ميكن �أن يت�صل بالإ�سالم على الإطالق ،وال ميكن
احلكم على دين من الأديان من خالل الت�صرفات املتطرفة
التي ت�أتي من املنتمني �إليه.
اخلال�صة� :إ َّن احتفال املجتمع الأمريكي ب�أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب تدين كل �أ�شكال التع�صب الديني ،ورغم
�أنهم ي�ؤكدون مبد�أ �أن لكل �شخ�ص حرية التعبري عن �أفكاره،
لكن يجب �أال نتغا�ضى عن الأف��ع��ال التي يقوم بها البع�ض
التي تدن�س الرموز الدينية للآخرين من �أجل التعبري عن
ر�أي معني .ل��ن يتم ن�شر ر�سالة دي��ن ب��الإ���س��اءة �إىل الأدي��ان
الأخ�����رى؛ وع��و���ض��ا ع��ن ذل���ك علينا ال��ت��ح��دث م��ع الآخ��ري��ن
بنزاهة ومو�ضوعية؛ �إذ �إنّه فقط باالحرتام املتبادل ميكن �أن
نبني العامل الذي نريد �أن نعي�ش فيه.
hattalisqu@gmail.com

