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العالم وصراع األصوليات الدينية
سيف الوهيبي
الأ�صولية يف اللغة ُم�شتقة من كلمة �أ�صول ،و�أ�صل ال�شيء �أ�سا�سه الذي يقوم عليه� ،أو �صورته الأولية وجوهره النقي عندما ُبرئ و�أُبدع ،ويف الفقه الإ�سالمي ت�أ�س�س
علم �أ�صول الفقه ُمبكراً؛ لكي ُيحافظ على �أ�صل الفقه وجذوره ،ومثله حدث يف �أغلب الديانات و�إن اختلفت الظروف والأزمان؛ �إذن ملاذا للأ�صوليني تلك ال�صورة
ال�سلبية؟ كما هو م�صور يف الفكر االجتماعي املعا�صر ويف الأدبيات الدينية وال�سيا�سية ،رغم �أنهم الأ�صل والأ�صل هو املرجع! وملاذا تت�سم الأ�صوليات الدينية اليوم
ب�شتى توجهاتها بالعنف ،واملواجهات العقائدية احلادة؟ وهل الأ�صولية اليوم ال تقبل بالتعددية؛ لأنها احلق املطلق؟ نناق�ش ذلك يف مقال الكاتب �إميل �أمني املن�شور
مبجلة التفاهم بعنوان «الأديان والأ�صوليات ،يف جذور املفاهيم وحتديات الواقع الأليم».

العامل يف جمابهة الأ�صوليات الدينية
ي�شهد العامل اليوم منواً م�ضطرداً يف الأفكار الأ�صولية
املتطرفة واجلماعات الدينية املنغلقة ،التي ترف�ض الآخر
املختلف عنها ،مدعية امتالك «احلقيقة املطلقة» ،وينت�شر
الأ���ص��ول��ي��ون يف معظم ال��دي��ان��ات� ،إن مل ي��ك��ن ك��ل��ه��ا ،وق��د
جت��اوز العامل اليوم م�س�ألة الأدي��ان الإبراهيمية الثالثة
�أو امل��ذاه��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ن��ه��ا �إىل �أف��ك��ار وج��م��اع��ات �أخ���رى،
حيث ميثل نحو ن�صف �سكان ال��ع��امل ج��م��اع��ات خمتلفة،
مثل :البوذيني واملاويني وال�سيخ والهندو�س ،ناهيك عن
اجلماعات الأقلية التي تتو�شح ب��رداء الدين بغية تنفيذ
خمطط �سيا�سي �أو �أفكار ناجتة عن هو�س ديني متطرف.
وت��ك��م��ن م�شكلة الأ���ص��ول��ي��ة املنغلقة يف ن��ف��ي الآخ���ر وع��دم
االع��ت�راف ب��ه ك���إن�����س��ان ي��ح��ق ل��ه اخ��ت��ي��ار ه��وي��ت��ه و�أف���ك���اره،
مما يحتِم عليه التكفري واحلكم عليه بالدنيوية الأبدية
م��ا مل ي��رت��د ع��ن ك��ف��ره ،ه��ذه العقلية الأ���ص��ول��ي��ة املنعزلة
ت�شجع على الإت��ي��ان ب�سلوكيات م��دم��رة ،ينت�شر خاللها
التع�صب وال��ن��ع��رات؛ ال��ت��ي ت����ؤدي �إىل ا���س��ت��م��رار احل��روب
والإبادة العن�صرية دون �أي احرتام مل�شاعر الآخر ،وي�ستند
الأ�صوليون على الن�صو�ص املقد�سة بعد حتريفها تنفيذاً
ملخططات معينة بعيدة كل البعد عن روح الدين ،غالباً ما
متثل معتقدات حمورية مثيلة وحكايات تتكرر يف الكثري
من الديانات ،تدفع قوي الإمي��ان الوهمي �إىل التطرف،
معتقداً بذلك �أن��ه يتفانى من �أج��ل ر�سالته ،وقد ي�ضحي
بحياته من �أجلها.
العي�ش امل�شرتك ونبذ الأ�صولية
ل��ع��ل �أف�����ض��ل م���ن ُي��ع��ط��ي��ن��ا ر�ؤي�����ة وا���ض��ح��ة ح����ول ق�ضية
التعاي�ش ال�سلمي بني �أتباع الديانات الإبراهيمية ،ويطوي
غ�شاوة ال�صورة ال�سلبية املرت�سخة يف الأذهان من �صراعات
وح���روب ه��و امل����ؤرخ الأم��ري��ك��ي ال�شهري زاك���اري ك��اراب��ل يف
كتابه «ال��ت��اري��خ املن�سي ...لعالقة الإ���س�لام بالغرب» وهو
نداء من عمق التاريخ يو�ضح طبيعة اخلالف امل�ستمر بني
امل�سلمني وامل�سيحيني وال��ي��ه��ود ،ال��ذي��ن و�إن تقاتلوا يو ًما

�ضد بع�ضهم البع�ض� ،إال �أن العالقة مل تكن دوماً عالقة
ع��داء� ،إذ �شهدت فرتات من التعاون واالزده��ار على مدى
القرون الأربعة ع�شر املا�ضية ،ويعد هذا الكتاب دعوة �إىل
ا�سرتجاع التاريخ املن�سي ،حيث يعد �أمرا �ضروريا للو�صول
�إىل عامل ينعم بالأمن واال�ستقرار ،و�إذا كان للق�ص�ص �أن
تقول �شي ًئا فهو �أن هناك وجهة نظر خمتلفة ،حيث كان
هناك تعاون ف َّعال عرب التاريخ وك��ان هناك ت�سامح ،كما
كانت هناك فرتة عدم اكرتاث ،والطريقة الوحيدة لو�صف
م�سرية �أربعمائة �سنة من ال�صراع هي �أن نن�سى ونتجاهل
تلك الق�ص�ص ال�سلبية؛ �إال �أن �أحداً مل ُيفكر ب�أنها ت�ستحق
التدوين ،وامل�شكلة ال تكمن يف ر�ؤيتنا للما�ضي فلو نظرنا
لأجيال القرن الع�شرين والعقود الأوىل من القرن احلادي
والع�شرين� ،سنتفاج�أ بالكم غ�ير املت�سق م��ن املعلومات،
وم���ا مل ن��ح��اول �إي��ج��اد ق�ص�ص �أخ����رى ف�����س��وف تنطبع يف
�أذاه��ن��ه��م �أن ه��ذه ال�����س��ن��وات �أ���ش��د مم��ا ف��ات و���س��ت��زداد حدة
الرغبة لالنتقام ،وكل هذا ب�سبب رغبة كل فريق بت�صوير
املا�ضي ب�أنه �سل�سلة من املهانات التي عانى منها على �أيدي
ال��ف��ري��ق�ين الآخ���ري���ن� .إن امل�سلمني وامل�سيحيني وال��ي��ه��ود
متالحمون لكن تاريخهم م��ت��ن��وع ،كما ه��ي ق�صة العرق
الإن�ساين� ،إنه ال يتجه باجتاه واحد �أو يف كل االجتاهات،
لكن هل من لقاء يجمعهم دون حوار؟!
احلوار واكت�شاف امل�شرتك بني الأديان الثالثة
احلوار فر�صة لتعزيز القيم الإن�سانية التي من املفرو�ض
�أن حترتمها ك��ل الأدي����ان ،وت��ب��د�أ م�سرية احل���وار الديني
بتعزيز احل��وار بني الفرقاء املعتدلني يف كل دي��ن ،ه���ؤالء
ال��ذي��ن ال ي���أخ��ذون بالفكر الأ���ص��ويل و�سلبياته وي�ؤمنون
بالتعددية واحلريات العامة وحقوق الإن�سان ،ويجب �أال
يتوقف احلوار على املتحاورين من الطبقة املثقفة فقط،
بل يجب �أن ميتد �إىل العامة �ضمن خطوات مدرو�سة ،من
ثم ينتقل للأ�صوليني الذين �سيجدون �أن الدائرة بد�أت
ت�ضيق عليهم ،و�أن التابعني قد ا�ستعدوا لرحلة التغيري،
و�أن عملية ال��ت��داف��ع الفكري ب���د�أت ب��ال��دوران باجتاههم،

و�إذا ما ب��د�أت العقد النف�سية تنفك لدى الأ�صوليني عاد
الإن�سان منهم �إىل فطرته ال�صافية ال�سليمة التي تقبل
احل��ق وت�ستجيب ل��ه ،وتتو�سع دائ��رة احل��وار �أك�ثر لت�شمل
احل����وار ب�ين الأدي������ان ،ب��غ��ر���ض ت��ث��ق��ي��ف ال��ن��ا���س ،وال��ت��ع��رف
على بع�ضهم البع�ض �أك�ثر ،وللتعبري عن حاجة بع�ضهم
ل��ب��ع�����ض؛ م���ن �أج����ل �إر����س���اء ح��ي��اة م�����س��ت��ق��رة يف اجل��م��اع��ة،
فممار�سة احلوار دليل �سعي لل�سالم ،ويبلغ بنا احلوار �إىل
معرفة وت��ع��ارف ،وهما وحدهما يو�صالن �إىل اتفاق على
�صيغة الأ�سا�س الذي ترتكز عليه عالقات املحبة ،والتعارف
واالعتدال ،ونقطة انطالق لبناء عي�ش م�شرتك.
خامتة
تبد�أ الأ�صولية برغبة خمل�صة يف العودة لنقاوة الدين
و�أ�صله ،و�إرادة �إميانية بتوجيه النا�س للدين احلق الذي
ب���د�أ ال��ن��ا���س ب��االب��ت��ع��اد واحل��ي��اد ع��ن��ه� ،إال �أن ه���ذه الرغبة
�سرعان ما تتحول �إىل رغبة يف احتكار احلقيقة وا�ستبعاد
ل�ل��آخ���ر امل��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��ا وت���ك���ف�ي�ره ،مم���ا ي���ه���دد مب��واج��ه��ة
عقائدية فتاكة ،حيث الآخ��ر املختلف  -الإن�سان �صاحب
ال��ت��وج��ه��ات والأف���ك���ار وال��ه��وي��ة » ف��الأ���ص��ويل ه��و احلقيقة
املطلقة بحد تفكريه والآخ��ر كافر ،منها تبد�أ املجابهات
التي تتخذ من العنف اللفظي واجل�سدي �سبيال النت�صار
الر�أي ،وتكمن امل�شكلة يف الر�أي الأ�صويل �أنه يعترب نف�سه
�صاحب احلقيقة املطلقة� ،أما الآخر فهو م�ساحة تب�شريية
تنتظر الإ���ص�لاح .الآن الأم���ة وبح�سب بع�ض اجلماعات
الأ�صولية� ،إمن��ا هي جماعة يجب �أن تلتف حول العقيدة
والإمي��ان ،و�أن الآخرين املختلفني هم عنا�صر ال �ضرورة
لها� ،أي �أن التعددية مرفو�ضة وغ�ير مقبولةُ ،تبعد عن
دائ���رة �أه��ل التدين احل��قُ ،
وت��ن��ع حتى ال�شراكة معها يف
امل�أكل وامل�شرب؛ لذا فقد بات من ال�ضروري الوقوف �أمام
هذه التحديات التي من �ش�أنها �أن ُترجع العامل �ألف خطوة
للوراء ،لتجد �أن الأ�صوليات والقوميات والعرقيات باتت
ُ
ت�شغل ال��ع��امل احل��دي��ث ،ول��ك��ن ب�أ�سلحة �أك�ث�ر فتكاً و�أ���ش��د
تنكيال.
saif.alwahaibi15@gmail.com

