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أما آن لألحقاد أن ترحل!
«

وهم
األحمدية تهويل أو تهوين ،حقيقة أم ْ

»

هالة شحاتة عطية

تع ـ ـ ـ َّـود املس ـ ـ ـ ــلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
األمحديون أن يُفرتى
عليهم افرتاءات هم منها
براء ،وأن يكونوا بني احلني واآلخر
حديث الناس أو كبش للفداء ،حيث
يُتهمون ابهتامات تعكس مدي اجلهل
املتفشي يف جمتمعاتنا ومدى الظلم
الذي ُيارس يف كثري من بلداننا!
فما أظلم أن يُتهموا أبهنم خطر
على األمن يف حني لو ُعرف
مدى انتمائهم إىل أوطاهنم و ُعرفت
حقيقتهم املساملة لتمنت احلكومات
كلها أن يكون كل املواطنني
أمحديني .وما أجهل أن يُفرتى عليهم
ابلقول أبهنم فرقة ضالة يف حني أن
األمحدية هى منهج اإلسالم األصيل
وسنة النيب الكرمي الذي أرسله هللا
التقوى

رمحة للعاملني ..وأان هنا لست بصدد
الدفاع عن األمحدية ببيان حقيقتها
ومنهجها ،ويكفيين يف هذا املقام قول
مؤسسها :ال كتاب لنا إال القرآن وال
نيب لنا وال شفيع إال خري األانم حممد
عليه أفضل الصالة والسالم!
ولكين هنا للحديث عن ظلم متفش
وعن حق منسي ،فظلم األمحديني يف
أوطاهنم قد أدى إىل جعلهم يدافعون
عن أنفسهم ببيان حقيقة معتقدهم
وينسون متاما الدفاع عن حقهم يف
حرية االعتقاد يف بالدهم شأهنم يف
ذلك شأن بقية املواطنني وذلك بغض
النظر عما يعتقدون!
وقبل تفصيل ما أان بصدد احلديث
عنه البد أن أقول أبنه كما اعتاد
املسلمون األمحديُّون على هذا الظلم

والغنب ،فقد اعتادوا أيضاً على أال
جيدوا شيئاً من اإلنصاف والعدل،
فعلى الصعيد اإلعالمي قلما جند
منصفاً متحرايً عن احلقيقة ليدين
ما حيدث هلم وينكر على الكاذبني
كذهبم وينفى عن األمحديني ما ليس
فيهم ،بل إن اإلعالم يف كثري من
األحيان يساهم على حنو كبري يف
ضياع احلقيقة وتضليل الرأي العام،
وجيعل من األمحديني مادة إعالمية
مثرية للتحريض واالنتقام ،وذلك عن
طريق الطرح اخلايل من اإلنصاف
واملوضوعية ،وترديد االفرتاءات
واألكاذيب عن األمحدية ،وعن طريق
التهويل بتخوين األمحديني ،حىت
غلب الظن أن اإلعالم قد خال من
املنصفني!
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حسن علي ووسيلة بن بشي مقدمة الربانمج

ولكن على غري ما تعودان عليه،
وعلى خلفية مالحقة األمن اجلزائري
لألمحديني يف اجلزائر ،شاهدت برانجماً
عرب الشبكة العاملية عن األمحدية على
قناة «دزاير نيوز» يف برانجمها مساء
الصحافة حتت عنوان األمحدية ما بني
التهوين والتهويل ،حيث ضرب هذا
الربانمج مث ً
ال على ما جيب أن يكون
عليه الطرح املوضوعي احملرتم النزيه،
وعلى ما جيب أن يتحلى به اإلنسان
من منطلق إنساين حبت ،وهو اجلرأة
يف الدفاع عن بشر يُظلمون ويؤذَون
بغري حق!
فلقد كان شيئا ملفتاً أن نرى هذه
النزاهة واملوضوعية ألول مرة يف طرح
قضية األمحدية ،وقد متثل هذا الطرح
احملرتم يف جانب مقدمة الربانمج
واثنني من ضيوفها ،وهم األستاذ
سعيد جاب اخلري اإلعالمي والباحث
يف الشئون الصوفية ،واألستاذ حسن
علي الصحفي يف يوميات الوطن..

سعيد جاب اخلري

أما الضيف الثالث وهو عدة فالحي،
فكان على النقيض متاما يف طرحه
الذي اتسم ابجلهل والعدوانية ،رغم
أنه من املفرتض أن يتحلي ابلعلم
واإلنصاف كونه مستشاراً سابقاً لوزير
الشئون الدينية!
ولن أعلق هنا على جانب احلوار
السليب الذي اتسم ابلتحريض
وافتقر إىل اإلنصاف الذي مثله عدة
فالحي ،فهو مل ِ
أيت جبديد ،فحاله
كحال أكثر املشايخ الذين يتعمدون
تشويه األمحدية ويتهمون اجلماعة
بتلك التهم املعلبة اجلاهزة بناء على

عدة فالحي

فتاوى ظاملة ومغرضة ،فلم يكن أكثر
من مردد لتلك االفرتاءات اليت كما
أشرت أبننا تعودان عليها ..ولكين
هنا بصدد احلديث عما استوقفين
من موضوعية وجترد اجلانب اإلجيايب
واملنصف للحوار ،وهم مقدمة
الربانمج وضيفاها من اإلعالميني،
وجرأهتم يف قول كلمة حق ال يتجرأ
على قوهلا الكثريون ممن يدعون
اإلنصاف والعلم ابلدين ،رمبا ألن
خوف هؤالء املدعني على مكانتهم
أكرب من جرأهتم على قول كلمة احلق
وال سيما يف الوقت الذي يهرع فيه

فكيـــف للدولة أن تطـــارد مواطنيـــن وتعتبرهم جناة بســـبب
معتقدهم فـــي حين يجـــب عليهـــا حمايتهـــم والدفاع عن
حقهـــم فـــي االعتقاد! أيـــن العدل فـــي دولة يتحـــول فيها
المجني عليـــه إلى جاني ويتحـــول فيها المحامـــي إلى جالد!
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الناس إىل علمائهم!
فلقد بدا من هذا اجلانب اإلجيايب
علماً وإنصافاً جديران ابلتقدير
واالحرتام ،حيث أاثر ضيوف الربانمج
الكرام نقطة مثرية لالنتباه واالهتمام،
وهي أن الدولة من املفرتض أن تقوم
حبماية كل مواطن بغض النظر عن
أي انتماء ،بل والدفاع عنه يف ممارسة
حقه يف اعتناق أي فكر شاء ،وذلك
مبوجب احلق الذي كفله الدستور،
فكيف إذن تالحق مواطنني بسبب
انتمائهم الفكري! بل وكيف ختتص
طائفة مساملة وتالحق أتباعها هبذه
التهمة الظاملة ،يف حني ال يتم
مالحقة طوائف أخرى تتبىن العنف
يف أفكارها ورمبا يكونون ابلفعل خطر
على األمن ..فكان مما يُنسى حقاً
وهو اجلدير ابالهتمام والذكر هو
ذلك احلق الذي ِ
نسيَ ُه األمحديون
أنفسهم يف خضم الظلم الواقع
عليهم ،إذا حيرصون على الدفاع عن
إمياهنم وبيان حقيقته اليت ال تستدعي
اهتامهم ،رغم أن الدفاع عن حقهم
يف حرية االعتقاد مبا يشاؤون مبوجب
الدستور كفيل وحده إلسقاط احلاجة
إىل أي دفاع آخر!
فكيف للدولة أن تطارد مواطنني
وتعتربهم جناة بسبب معتقدهم
التقوى

يف حني جيب عليها محايتهم
والدفاع عن حقهم يف االعتقاد!
أين العدل يف دولة يتحول فيها
اجملين عليه إىل جاين ويتحول
فيها احملامي إىل جالد!
احلق إن ما يقرتف ىف حق األمحديني
من اضطهاد وافرتاء ،هلو ظلم وجرم
عظيم سيُسأل أمام هللا كل من يشارك
فيه ومن يسكت عنه ومل ينكره ..هذا
ولن حيل السالم على عاملنا إال إذا
توقف احلقد على اآلخرين بسبب
معتقداهتم ،وينعم كل املواطنني حبرية
الفكر يف أوطاهنم ..فمىت تُغلق
حماكم التفتيش ويسأم احلاقدون من
أحقادهم! مىت سينعم اجلميع ابألمن
وحرية الفكر واملعتقد يف بلداهنم!
أما آن ألوطاننا احلزينة أن تنعم
ابلعدل والسالم واحلب! أمل تسأم
األمة هذه العقود الطويلة من الظلم

مشهد عام لالستوديو

والكراهية واحلرب! أما آن لألحقاد
أن ترحل!
وختاماً فإين أقول لكل إعالمي
ومسئول ولكل إنسان حر منصف
شريف ،أكثر هللا من أمثالكم يف أمتنا
عسى هللا أن يقيمها ابلعدل وجيعل
هلا بني األمم مقاما..
أما املشايخ وأمثاهلم من الذين
ينصبون أنفسهم آهلة وسالطني على
اآلخرين فإين أقول هلم:
«مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم
أمهاهتم أحرارا»!

وختام ًا فإني أقول لكل إعالمي ومسئول ولكل إنسان حر منصف
شريف ،أكثر الله من أمثالكم في أمتنا عسى الله أن يقيمها
بالعدل ويجعل لها بين األمم مقاما ..أما االمشايخ وأمثالهم
من الذين ينصبون أنفسهم آلهة وسالطين على اآلخرين فإني
أقول لهم (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)!
* الصور من الفيديو على الرابط التايل www.youtube.com/watch?v=hpabxFKz338 :
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