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تــميم  أبو دقة

الجماعة اإلسالمية األحمدية
 وتجديد الخطاب الديني

ة جتديد اخلطاب الديين حاجة ملحَّ
يف  تتعاىل  الصيحات  أخذت  مؤخرا 
خمتلف البالد العربية واإلسالمية داعية 
الديين، وكان هذا  اخلطاب  إىل جتديد 
السياسيون  تلقاها  اليت  الصدمة  نتيجة 
اخلطاب  هذا  يتويه  مما  الناس  وعامُة 
ب الناس منها  من مفاصل خطرة تعجَّ
وأدركوا أنه ل بد وأن يكون هنالك خطأ 
ما، ول بد من تصحيحه. ومل يربز هذا 
ابلربيع  سي  ما  ثورات  بعد  إل  مؤخرا 
العرب مث ظهور داعش وأخواهتا، وابت 
بل  الرسي  الديين  اخلطاب  أن  واضحا 
وكان  أمامها  عاجزا  وقف  واجلماهريي 
أنه  تبنيَّ  بل  تفنيدها،  على  قادر  غري 
قامت عليها  اليت  املبادئ نفسها  يتبىن 
حركات التمرد، بل خلع عدد من دعاة 
عباءهتا  والدعاة  املشايخ  من  الوسطية 
وأخذوا يدقُّون طبول احلرب ويرِّضون 

وفقا  هؤلء  ومتايز  والفنت،  التمرد  على 
أهنم  رغم  وفئاهتم،  وأحزاهبم  ملصاحلهم 
وأصبحت  بينهم.  فكراي  خالف  ل 
التمرُّدي  الفكر  أن  ابختصار  املسألة 
هو  إمنا  اإلقصائي  التكفريي  النقالب 
ولكن  اجلميع،  بني  املشرتك  القاسم 
اليت  املالئمة  ابلظروف  يرتبط  تطبيقه 
السالم  محامات  تتحول  توفرها  مبجرد 
إىل غرابن سوداء تفتك بكل ما حوهلا.

اجلماعة  ف  الصيل  التجديد 
اإلسلمية المحدية سَبق الاجة

العامل  ليدرك  فرصة  الظرف  هذا  كان 
أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية وحدها 
ذلك  متلك  اليت  هي  منازع  ودون 
اجلميع،  إليه  يتطلَّع  الذي  اخلطاب 
فكرها  يف  متأصال  أصيال  والذي كان 
ظروف  نتيجة  يتولَّد  ومل  البداية،  منذ 

الظروَف،  الفكُر  معينة، بل سبق هذا 
هذه  صدق  ُيثبت  ذاته  حبدِّ  وهذا 
اليت أعدَّها هللا تعاىل قبل أن  اجلماعة 
تظهر آاثر األمراض على جسد األمة 
ما  الفكر  هذا  عندما كان  اإلسالمية 
للناس  يربز  مل  متحوصال  كامنا  زال 

خطرُه على أرض الواقع.

الفكر  ف  والفساد  اخلطر  مصادر 
اإلسلمي الرائج حاليا

أما ما هي مصادر اخلطر والفساد يف 
وكيف  حاليا،  الرائج  اإلسالمي  الفكر 

قدمتها اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟
الواقع إن مصادر اخلطر والفساد ميكن 
تلخيصها يف ثالث نقاط أساسية وهي: 
وما  اجلهاد  عليه،  يرتتب  وما  التكفري 
والسعي  السياسي  والنظام  به،  يرتبط 

إلقامة الدولة اإلسالمية.
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إبطال التكفري
اجلماعة  دت  أكَّ التكفري  فبخصوص 
اإلسالمية األمحدية على حقِّ كل من 
أبنه  اإلسالم  إىل  ينتمي  أنه  يدعي 
مسلم، وأنه ل يستطيع أحد أن يسلبه 
يف  خمطئا  مهما كان  وأنه  احلق،  هذا 
فكره أو سلوكه فال يقُّ لنا أن ندعي 
أبنه يتظاهر ابإلسالم أو نقول أبنه ل 
فحقيقة  إليه،  النتماء  ادعاء  له  يق 
هللا  إل  يعلمها  ل  واإلخالص  اإلميان 
فال  عليها.  ياسب  الذي  وهو  تعاىل 
امللَّة،  من  أحًدا  خيرج  أن  ألحد  يقُّ 
كما أنه ل حقيقَة حلكم التكفري املبتدَع 
ول ما يرتتب عليه تقليداي من أحكام 
قتل  حلكم  حقيقة  ول  ابمُلكفَّر،  تتعلَّق 
املرتد جملرد ردته؛ ويف هذا السياق بيَّنت 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية حقيقة ما 
حدث اترخييا، وخاصة فيما يتعلَّق بقتال 
معتدين  أبهنم كانوا  وبيَّنت  املرتدين، 
عوملوا كغريهم من املعتدين دون متييز، 
وُعفي عنهم بعد هزميتهم واستسالمهم. 
وهبذا فقد أسقطت اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية الركن األول من أركان زعزعة 
اإلسالمية  األمة  وكيان  اجملتمع  أمن 

بذريعة التكفري املبتدَع.

حقيقة اجلهاد
أكدت  فقد  ابجلهاد،  يتعلَّق  فيما  أما 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية أبن اجلهاد 

اإلميان  إلقامة  اجلهد  بذل  هو  إمنا 
مث  أول  النفس  على  والصالح  والتقوى 
تقدميه ابحلكمة واملوعظة احلسنة كهدية 
أو  جرب  دون  أمجع  والعامل  للمجتمع 
ُفرض  إمنا  القتال  أن  دت  وأكَّ إكراه. 
النفس وعن املظلومني لكي  دفاعا عن 
وخاصة  واحلرية  والسالم  ابألمن  يظوا 
الذي  الدين  لكي خيتاروا  الدينية  احلرية 
يشاءون وميارسوه حبرية، وهو ليس سوى 
وضوابط.  شروط  له  اجلهاد  من  فرع 
اخلطأ  من  أنه  على  اجلماعة  دت  وأكَّ
الفادح الظن أن اجلهاد إمنا ُفرض لنشر 
اإلسالم ابلقوة واإلكراه، وبيَّنت حقيقة 
السرية والتاريخ وكيف أن هذا هو املبدأ 
الذي طبقه النب  واخللفاء الراشدون 
العام  الطابع  كان  والذي  بعده  من 

للحروب اإلسالمية يف التاريخ عموما.

ابجلهاد  املرتبطة  الحكام  حقيقة 
كالسيب والسرتقاق واجلزية

أحكام  من  ابجلهاد  يرتبط  ما  أما 

ظلما  اإلسالمية  ابلشريعة  أُلصقت 
والسرتقاق  السب  كمثل  وعدواان، 
أهل  من  املهزومني  على  اجلزية  وفرض 
بينت  فقد  متييز،  الكتاب عموما دون 
بطالهنا  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 
وخطأ الفقه يف إنزاهلا يف غري موضعها. 
ول  ابلسب  يسمح  ل  فاإلسالم 
يتحولون  ل  األسرى  وأن  ابلسرتقاق، 
الكرمي  القرآن  ساهم  بل  عبيد  إىل 
ابألسرى، وأن مصريهم احلتمي هو املنُّ 
أو الفداء حصرا. ولكن مبا أن الُعرف 
الذي كان سائدا يف صدر اإلسالم بني 
األمم والشعوب يقوم على أن املهزومني 
وكان  للمنتصر،  وإماًء  عبيدا  يتحولون 
هذا ما يقوم به أعداء املسلمني ضدهم 
وما كانوا سيقومون به، لذا فقد أجاز 
اإلسالم معاملة األسرى معاملة العبيد 
يف  ابملثل  املعاملة  ابب  من  واإلماء 
ظروف كهذه مع فارق كبري؛ وهو أهنم 
طاقتهم  فوق  يكلَّفون  ول  يهانون  ل 
اجملتمع  يف  ُيكرمون  بل  رون  يسخَّ ول 

الفكر التمرُّدي االنقاليب التكفريي اإلقصايئ إمنا هو القاســـم املشـــرتك 

بني الجميـــع، ولكن تطبيقه يرتبـــط بالظروف املالمئـــة التي مبجرد 

توفرها تتحول حاممات السالم إىل غربان سوداء تفتك بكل ما حولها.
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وينالون حقوقهم وأجورهم، وأن النساء 
فال  الظروف  تلك  ظل  يف  ُسبني  وإن 
الزواج هبن، مث  بد من  بل ل  ُيغتصنب 
هّن  إذ  الزواج.  على  ُيرغمن  ل  هن 
أهلهن.  يفديهن  أو  املكاتبة  يطلنب 
إذا كان هذا  إمنا يوز فقط  وهذا كله 
املسلمني  أعداء  عند  مطبقا  الُعرف 
مل  الُعرف  هذا  دام  فما  ابملثل،  معاملًة 
اليوم  للمسلمني  يعد سائدا، فال يوز 
السب ول معاملة األسرى معاملة الرقيق 
حراما  التصرُّف  هذا  ويصبح  مطلقا، 
هي  إمنا  األحكام  هذه  ألن  حمضا، 
أحكام عقابية ل ُتنزَل إل بوجود اجلرمية 
أصال، واليت هي يف هذه احلالة وجود 
عرف السب والسرتقاق عند األعداء.

اجلماعة  بينت  فقد  نفسها  وابلطريقة 
اإلسالمية األمحدية أن اجلزية أيضا هي 
حكم عقاب ل يفرض إل على معتدين 
فيها املسلمني  يف حرب دينية ياربون 
بذريعة الدين ويريدون فرض اجلزية على 
أحكام  من  يدَّعونه  ملا  وفقا  املسلمني 
دينهم وأعرافهم. وقد ُذكر أهل الكتاب 
خاصة ألن اجلزية إمنا هي حكم تورايت 
لحقا  واملسيحيني  اليهود  سلوك  َطبع 
يف حروهبم مع غريهم، فما دامت هذه 
الدينية مل تعد قائمة، وما دام  احلروب 
هؤلء قد انتهوا عن فرض اجلزية على 
تقاليدهم،  من  تعد جزءا  ومل  املسلمني 
على  اجلزية  فرض  للمسلمني  يقُّ  فال 

املهزومني من أهل الكتاب اليوم، ألن 
معاملة  إمنا كان  اجلزية  من  النوع  هذا 

ابملثل ل أكثر.
اإلسالمية  اجلماعة  هدمت  فقد  وهبذا 
األمحدية الركن الثان وهو ادعاء الفكر 
ابألساس  يعين  اجلهاد  أن  التقليدي 
اإلسالم،  نشر  ألجل  الكافرين  حرب 
وكذلك كل ما يرتتب عليه من أحكام 

ليست من أصل شريعة اإلسالم.

النظام السياسي ف اإلسلم وحقيقة 
الدولة اإلسلمية

وإقامة  السياسي  ابلنظام  يتعلق  ما  أما 
بينت  فقد  املزعومة،  اإلسالمية  الدولة 
ل  أنه  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 
أو  الفردي  الصعيد  على  السعي  يوز 
أبي  السلطة  إىل  للوصول  اجلماعي 
السلطة  املؤمن  يقبل  ل  بل  وسيلة، 
إل إذا رُمي هبا ل أن يسعى إليها ول 
إسالمي  مبدأ  وهذا  عليها،  أن يرص 
راسخ. وهلذا ل يوز أن يسعى األفراد 
ول األحزاب اليت تلبس لباس الدين إىل 
ل  الديين  النظام  وأن  مطلقا،  السلطة 
بلد  أي  يف  السياسي  النظام  من  يريد 
ه  سيعدُّ وعندها  املعارضة  عدم  سوى 
جزًءا ل يتجزء منه، وإن عارض النظام 
إعاقته  وحاول  الديين  النظام  السياسي 
ولن  األذى  هذا  على  سيصرب  فإنه 
يتمرَّد بذريعة الضطهاد الديين خاصة 

طاعة  وأن  أخرى،  ذريعة  أبي  ول 
النظام السياسي يف كل بلد واجبة إل 
مبنع  أيمر  تعاىل؛ كأن  هللا  معصية  يف 
الصالة أو أيمر مبنكر، وعندها ل يطيع 
املؤمن يف تلك املعصية فقط ولكن ل 
يشقُّ عصا الطاعة عموما هبذه الذريعة.

التمرُّد حمرَّم ف اإلسلم دون شروط
وبينت اجلماعة اإلسالمية األمحدية أبن 
التمرَّد حمرٌَّم يف اإلسالم حىت ولو تعرَّض 
الناس ملظامل ل حدود هلا، وأن الواجب 
هللا  ويسألوا  حقَّهم  احلكام  يعطوا  أن 
سيصلح  تعاىل  وهللا  حقَّهم،  تعاىل 
متادى  لو  منه  سيبدله خبري  أو  احلاكم 
يف ظلمه. أما الثورات والتمردات فإمنا 
تزيل ظاملا لتأيت مبن هو أظلم منه، وهذا 

ما شهده العامل العرب مؤخرا بوضوح.
ول  للسلطة  السعي  اإلسالم  يبِّذ  ل 
املواطنني.  بني  التمييز  بدولة  يقبل 
وابختصار، فال يوجب اإلسالم السعي 
للسلطة بذريعة إقامة الدولة أو النظام 
تقليداي، بل  اإلسالمي كما هو سائد 
الصعيد  على  للسلطة  السعي  يكره 
أو اجلماعي، ول يوجد شيء  الفردي 
نظام  هي  اليت  اإلسالمية  الدولة  اسه 
حبقوق  املسلمون  فيه  يظى  سياسي 
أمام  متساوون  املواطنون  بل  خاصة، 
العتقاد  الفادح  اخلطأ  ومن  القانون. 
على غري  اجلزية  فرض  من  بد  أبنه ل 
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﴾﴿

املسلمني من املواطنني؛ ألهنم مل يكونوا 
يف  املسلمني  ياربوا  ومل  حماربني  أصال 
فرض  فيها  يريدون  دينية كانوا  حرب 
بل  انتصروا،  لو  املسلمني  على  اجلزية 
الوطن كمثل  يف  شركاء  مواطنون  هم 
بعقد  للدين  عالقة  ل  بل  املسلمني، 
املواطنة يف أي بلد. أما املسلم فينبغي 
جمتمعه  خدمة  يف  متفانيا  يكون  أن 
حقوقه  من  ويعطيهم  غريه  من  أكثر 
من ابب ما أيمر به اإلسالم من التزام 
القرب  ذي  وإيتاء  واإلحسان  العدل 
ل  طمعا يف رضا هللا تعاىل، ل أن يفضِّ

نفسه عليهم.
ويدر هنا القول أن ما سبق ل يعين 
أن املسلم سيكون عازفا عن النراط 
يف النظام السياسي أو العمل السياسي 
يف  يكون  ل  أنه  املقصود  بل  بتاات، 
واملناصب  للحكم  ساعيا  النظام  هذا 
اجملتمع  خدمة  هدفه  بل  واملكاسب، 
واألمة واإلنسانية مجعاء، ول يصل إىل 
راغما،  إليها  رُفع  إذا  إل  احلكم  ة  ُسدَّ
ومسئولية  سيتحملها كأمانة  وعندها 
احلقوق  أداء  على  فيها  يرص  ثقيلة 

بكل خشية.
وهبذا فقد سقط الركن الثالث من أركان 
هذا الفكر الذي ل شك يف فساده، 
وأصبحت الصورة واضحة فيما يتعلق 
وعالقتها  والسلطة  السياسي  ابلنظام 

ابلدين.

خطاب إسلمي أصيل
فهذا  م،  تقدَّ ما  إىل  وابلنظر  وأخريا، 
هو اخلطاب الديين اإلسالمي األصيل 
هو  كما  الوقت  مع  تشوَّه  الذي 
، وما التجديد الذي قدمته  ظاهر بنيِّ
اجلماعة اإلسالمية األمحدية إل إعادته 
هبا  تزخر  قاطعة  قوية  أبدلة  أصله  إىل 
اإلمام  من كتاابت  اجلماعة  أدبيات 
الصالة  عليه  املوعود  واملسيح  املهدي 
ما  وهذا  بعده.  من  واخللفاء  والسالم 
وقفت  وما  بشدة  اليوم  األمة  حتتاجه 
اإلسالمية  والقيادات  املؤسسات 
حلِّ  على  قدرهتم  لعدم  أمامه  عاجزة 
جذَّرت  اليت  اإلشكالت  بعض 
الذي يدبُّ يف جسد  العظيم  الفساد 
األمة. ول شك أن عجزهم انبع من 
سوء الفهم من انحية ومن اخلشية أو 
الظن أبن التجديد إمنا يعين أن نتنازل 
تغيريا يف  الدين أو حندث  ثوابت  عن 
أخذوا  البعض  إن  بل  نفسه،  الدين 
عقبة  أنه  يظنون  عما  التنازل  ياولون 

مثال  الشريف  طريقهم كاحلديث  يف 
الذي ل يضعونه يف مكانته الصحيحة 
ويسيئون فهمه ويسيئون التعامل معه. 
ولكن هذا الظن وهذه اخلشية ليست 
وثوابته  العظيم  فاإلسالم  حملها،  يف 
على  قادرة  زالت  ول  كانت  وتراثه 
حلِّ مشكالت املسلمني والعامل أمجع، 
هؤلء  رؤى  يف  هو  إمنا  واإلشكال 

وأفهامهم.
اليوم  اإلسالمية  األمة  تقبل  مل  إن 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية فال أبس 
اإلصالح  هذا  األقل  على  تقبل  أن 
والتجديد الديين التأصيلي، فلو فعلت 
ذلك خلطت خطوات هامة حنو األمن 
والسالم والزدهار. أما أن تقع األمة 
فريسة أعداء اجلماعة ومعارضيها ممن 
يريدون هلا أن تبقى يف هذه الظلمات 
فنسأل  بشدة.  له  يؤسف  ما  فهذا 
تعرف  لكي  األمة  يوفق  أن  تعاىل  هللا 
من  للتخلص  وتتبعه  احلق  اإلسالم 

ويالهتا ومصائبها، آمني.

الجامعة اإلســـالمية األحمدية وحدها ودون منـــازع هي التي متلك 

ذلك الخطـــاب الذي يتطلَّع إليه الجميع، والـــذي كان أصيال متأصال 

يف فكرهـــا منذ البدايـــة، ومل يتولَّد نتيجة ظروف معينة، بل ســـبق 

هـــذا الفكُر الظروَف، وهـــذا بحدِّ ذاته ُيثبت صـــدق هذه الجامعة


