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ل�سنا �أ�صوليني ..بل نحن م�سلمون
�إينا�س ال�شيادية
وت�ستمر �سيناريوهات حكايات الظلم والت�شويه والت�ضليل الحتبا�س �أنفا�س احلقيقة ب�أيادي �أعداء الدين ،فمازالوا �إىل اليوم يحيكونها طعنا يف الإ�سالم وامل�سلمني ،يف حماوالت
�ستبوء بالف�شل حتما ولو بعد حني.
فبعد �أن �ضل كثري من النا�س طريق ال�صواب ،ومل يعودوا يفرقون بني احلق والباطل ظهرت احلركات الإ�سالمية على ال�ساحة ال�سيا�سية لدعوتهم للرجوع �إىل دينهم وعقيدتهم
ال�سليمة ،فكانت هذه احلركات ناقو�س خطر ت�صبب منه الغرب  -من �أعداء الإ�سالم  -عرقا ،ودب يف �صفوفها الرعب ،فلم تتوان عن ا�ستخدام �أية طريقة ممكنة للق�ضاء عليها،
والتخل�ص منها بنفث �سموم م�صطلحاتها عليهم والتي حتمل معاين �سيئة مبقايي�س غري معقولة؛ للت�شكيك بهم وحتري�ض حكوماتهم �ضدهم لتوقيفهم ،فو�صفوهم بالإرهاب
تارة والأ�صولية تارة �أخرى ،وهذا ما يود �أن يو�صله الكاتب �سامي عبد الرحمن يف مقالته مبجلة الت�سامح «الأ�صولية بني املفهوم الإ�سالمي واملفهوم الغربي» ،فما هي الأ�صولية
�إذن ؟
هل كنت تعلم م�سبقا عزيزي القارئ ما يحمله م�صطلح الأ�صولية من معان للرجعية املعادية لكل تقدم؟ و�أنه يف وقتنا احلايل يعد مبثابة �شتيمة �سيا�سية؟ يف حقيقة الأمر ول�سوء
الفهم  -رمبا� -صار لهذا امل�صطلح �صدى و�شيوع عجيب حتى بني امل�سلمني �أنف�سهم ،فبد�أوا ينعتون به الدعاة الذين يدعون للرجوع �إىل كتاب اهلل وال�سنة ،ناهيك عن بع�ض
الإعالميني الذي ين�سخون هذه ال�صفات من وكاالت عاملية تدعي احليادية ،وهي تنعت امل�سلمني ب�صفات غري مقبولة متاما ،وال متت لهم ب�صلة ف�صاروا ينقلونها ويتداولونها
دون حتري لعمق ما حتمله من معان بذيئة وتاريخ ن�ش�أة منحط ،والذي ال يعرفه الكثريون منكم � ّأن هذا امل�صلح مرتبط بالكني�سة �أوال و�أخريا ،وولد يف البيئة الغربية (اليهودية
وامل�سيحية) ،ولي�س له �أ�صل من قريب �أو بعيد بالبيئة الإ�سالمية و�أنه قد بد�أ الزج به يف �أواخر �سبعينيات القرن املن�صرم كما �أ�شار الكاتب يف مقالته ،فقد تت�ساءلون عن خبايا هذا
امل�صطلح ومعانيه وكيف ا�ستخدمه الغرب خلدمة م�صاحله.
�إن �أه ��م م��ا ك��ان��ت ت�ت�م�ي��ز ب��ه الأ� �ص��ول �ي��ة امل�سيحية
املتع�صبة هي رف�ضها التجديد والع�صرنة وحماربتها
للتقدم العلمي وا�ضطهادها للعلماء واملفكرين ،حيث
�سعت الكني�سة �إىل تر�سيخ هذه امل�صطلحات يف الوعي
الأوروب� ��ي �أوال ،وم��ن ث��م تعميمه على ك��ل دي��ن وملة
بهدف ت�شويهها ،وت�ق��ول مو�سوعة (روب�ي�ر اللغوية)
�إنّ كلمة الأ�صولية تعني تيارا الهوتيا حمافظا �أ�صله
بروت�ستانتي ن�ش�أ يف الواليات املتحدة الأمريكية �أثناء
احلرب العاملية الأوىل ،وهو متم�سك بالتعريف احلريف
للن�صو�ص الإجن�ي�ل�ي��ة وال �ت��ي ت��رف����ض ك��ل ال�ن�ظ��ري��ات
احلديثة يف علم الالهوت والدرا�سات التي تناق�ضه،
كما كانت ترف�ض الف�صل بني الدين وال��دول��ة ،وهذا
بال �شك �سي�ؤدي �إىل زيادة اهتمامها باجلانب ال�سيا�سي
وبالتايل �سن قوانني وت�شريعات م�ؤيدة ملذهبهمّ � .أما
الأ��ص��ول� ّي��ة اليهودية فتقوم على تقدي�س الن�صو�ص
وال���ش�خ��و���ص و�أق � ��وال احل��اخ��ام��ات بتطبيقها حرفيا
و�إع �ط��ائ �ه��ا ��س�ل�ط��ة ك �ب�يرة رغ ��م م���ص��ادم�ت�ه��ا ل�ل�ث��واب��ت
اليقينية والبديهيات العقلية والتهاون مبحرمات كل
الأجنا�س غري اليهودية وتعميق العن�صرية والدموية،
فعلى �سبيل املثال ما ج��اء يف التلمود (اقتل ال�صالح
م��ن غ�ير الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ،وحم ��رم ع�ل��ى ال �ي �ه��ودي �أن
ينقذ �أح��دا من باقي الأمم من هالك �أو يخرجه من
حفرة يقع فيها ،لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة �أحد
الوثنيني) ولكن كيف ا�ستخدمت �إ�سرائيل و�أمريكا
هذا امل�صطلح ل�صاحلهما؟
يف �أواخر القرن الع�شرين ن�ش�أ جت ّمع لعدة منظمات
م�سيحية بروت�ستانتية �أ�صولية �أطلقوا على �أنف�سهم

«ال�صهيونيون امل�سيحيون» و�أكد الدكتور الق�س ريا�ض
جرجور الأم�ين العام ملجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط
يف كلمته املعنونة ب�صهيو م�سيحية �أو �صهيو �أمريكية؟
�أن ه��ذه لي�ست �سوى جم��رد حركة قومية تعمل من
�أج ��ل ع ��ودة ال���ش�ع��ب ال �ي �ه��ودي �إىل فل�سطني و��س�ي��ادة
اليهود على الأر� ��ض ،متعللني بتم�سكهم مب��ا ج��اء يف
كتبهم املحرفة ،فها هو الق�س جريي فالويل وال��ذي
�سبق و�أن اتهم دين الإ�سالم ب�أنه دين �إرهابي يقول:
�إن �إع ��ادة دول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل يف ع��ام 1948م لهي يف نظر
كل م�سيحي م�ؤمن بالكتاب املقد�س حتقيق لنبوءات
العهدين القدمي واجلديد ،من �أجل ذلك نرى �إراقة
دم ��اء امل���س�ل�م�ين يف الأرا�� �ض ��ي الفل�سطينية وغ�يره��ا
من ال��دول الإ�سالمية يف ح��روب مراهقة ال تفكر �إال
مب�صاحلها ال�شخ�صية.
رمب��ا و�أن ��ت ت�ق��ر�أ ال�سطور ال�سابقة حت��اول �أن جتد
رابطا بني الأ�صولية الغربية املعادية لكل فكر ،وبني
دعاة احلق من امل�سلمني ،ويف الواقع لن جتد �أي رابط
يربطهما ،رغم �أنّ الغرب تعمد �أن يعتاد �إل�صاق هذا
امل�صطلح باحلركات الإ�سالمية وربط معانيها النتنة
و�سلبياتها املرت�سبة يف العقل الغربي لنبذ الإ��س�لام
والتنفري م�ن��ه ،وال�سخرية م��ن امل�سلمني املتم�سكني
ب��الإ� �س�لام ع�ل��ى �أ��ص��ول��ه املتينة م��ن ال��ذي��ن يرف�ضون
م�سايرة الأه��واء والتقارب بني الأدي��ان ،و�صناعة جو
خميف ي�سوده الرعب والوهم والتخوف من الدين،
وه ��ذا �أم ��ر ق��د اع�ت��دن��ا عليه ولي�س بالغريب عليهم.
ف�ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب ع�ب��دال��رح�م��ن �أنّ ��ص�ف��ة الأ� �ص ��ويل يف
املوقف الإ�سالمي تطلق على امل�شتغل ب�أ�صول الدين

�أو الفقه �أو املهتم بدرا�سة �أ�صول الق�ضايا والظواهر
ع��ام��ة� ،أم ��ا تعبري الأ��ص��ول�ي��ة ف�ي�ق��ول الأ� �س �ت��اذ فهمي
هويدي �إنّه ال �أ�صل له يف اللغة العربية وال يف اخلطاب
الإ� �س�لام��ي ،و�إن احل��ال��ة الإ��س�لام�ي��ة فيها درج ��ات ال
ت�ستطيع و��ص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا �أ��ص��ول�ي��ة ف�ه�ن��اك معتدلون
وهناك متطرفون ،و�إن ك��ان االنطباع ال�سائد �أن كل
من حتدث عن الإ�سالم كم�شروع �صنف �أ�صوليا ،كما
�أنني اتفق مع الكاتب حينما قال �إنّ الإ�سالم ال يربر
ب��الإك��راه ب��ل �إن��ه يدعو �إىل احل��ق وع�ق��ائ��ده اخلال�صة
باحلكمة واملوعظة احل�سنة .وهذا ما يتنافى متاما مع
الأ�صولية الغربية التي تقهر الآخرين وجتربهم على
التم�سك احل��ريف ومنع امل�ج��ادل��ة فيما ورد يف كتبهم،
وم�ي�ل�ه��م �إىل ا��س�ت�خ��دام ال �ق��وة وال�ع�ن��ف ل�ف��ر���ض ه��ذه
املعتقداتّ � ،أم��ا الإ��س�لام فهو �صريح بدعوته للتفكر
والت�أمل والبحث و�إع�م��ال العقل والفكر يف الو�صول
�إىل احلقيقة فال �إكراه يف الدين.
ريا اخت�صار ال�شيخ الدكتور يو�سف
لقد �أعجبني كث ً
القر�ضاوي رده يف االختالف على هذا امل�صطلح قائال:
(�إن كان التم�سك بالإ�سالم ال�صحيح عقيدة و�شريعة
ومنهاج حياة والدعوة �إليه واالعتزاز به والدفاع عن
مبادئه وحرماته (�أ�صولية) فلي�شهد الثقالن ب�أننا
�أ�صوليون �أقحاح).
ف �ه��ذه ه��ي م�لام��ح �أ��ص��ول�ي�ت�ن��ا �-إن ك��ان��وا ي��ري��دون
ت�سميتها ب��ذل��ك -ف�لاب��د م��ن التكاتف لتمييزها عن
�أ� �ص��ول �ي��ة ال �غ ��رب وت � ّي ��ارات �ه ��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ع�ن���ص��ري��ة
والإق�صائية ،ولي�شهد الثقالن ب�أننا م�سلمون �أقحاح.
taj_nwees@hotmail.com

