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بعــد أن صلَّــى صــاة
التهجــد يف تلك الليلة،
ـاب
ـب النــوُم الشـ َّ
غالـ َ
عمر معاذ كوليبايل ،ابن الثمانية عشر
ربيعا وهو على سجادة صالته ،فرأى
الربق
أن السماء متلبدةٌ ابلغيوم ،وأخذ ُ
ـماء
ـدر ،وبدأت السـ ُ
يلم ـ ُع والرع ـ ُد يهـ ُ
تسـ ُ
ـاقط حجارة .مث انقشــعت الغيوُم،
وص َفتـ ِ
ينبلج
ـماء ،فــإذا ابلبــدر ُ
ـت السـ ُ
مكتوب:
يف الســما ِء وإذا على البدر
ٌ
«ال إلــه إال هللا أمحُــد مــن هللا رســو ٌل
إليكم».
كانــت هــذه الكتابــة تتــأأل أكثر من
يقرتب
البدر ُ
تأللؤ البدر نفسه .مث بدأ ُ
حل ينادي
مــن األرض ،وإذا برجـ ٍـل صا ٍ
ـرب مــن القمــر.
عمـ َـر ويقــول لــه :اقـ ْ
فاقــرب فــإذا ابلقمــر يتحـ ُ
ـول إىل هيئة
مســتطيلة ،وإذا ابلكتابــة تتحــول إىل:
التقوى

«جاء اإلما ُم املهدي».
فقــال لــه الرجــل الصــاحل أن ميــد يــده
ألخــذ هــذه الكتابــة ،فــإذا ابلكتابــة
تنتقــل بــن يديــه ،لتتحـ َ
ـول إىل مسكــة
كبــرة طريــة ،مث تتقطع هذه الســمكة
املاء والد ُم خيرج منها بني يديه.
ويبدأ ُ
أفــاق عمـ ُـر بعــد هــذا املشــهد ،ووقــع
يف روعــه َّ
أن اإلمــام املهــدي ال بــد أن
يظهــر خــال ثــاث ســنني يف البــاد
العربية.
كان هــذا املشــهد قــد حــدث معه يف
ســاحل العــاج يف عــام  ،1980وهــو
يف ضيافــة عائلــة مــن بــاده األصليــة
مال ــي تقطــن هنــاك ،وكان قــد تــرك
مايل ليعمل يف ساحل العاج مبا تيسر
عمل ليجمــع النقوَد ليعود إىل
لــه مــن ٍ
بــاده إلكمــال دراســته ،إذ مل يكــن
والــداه قادريْــن علــى اإلنفــاق علــى

تعليمه .مكث يف ضيافة هذه العائلة
شــهرين كاملــن ،وكان قــد رأى هــذه
الــرؤاي يف ليلــة اجلمعــة مــن ذي احلجة
قبيــل عيــد األضحــى املبــارك ،ووقــع
يف نفســه أنــه ال بــد أن يــرك ضيافــة
هذه العائلة ويبحث عن سبيل آخر.
ـف وقــال إنه سيســعى
فاســتأذن املضيـ َ
للبحــث عــن مــكا ٍن آخــر ،لعلــه جيــد
عمــا ،إذ مل جيــد عمــا خــال هــذه
املدة كلها.
انطلــق عمـ ُـر يف ش ـوارع أبيدجــان
عاصمــة ســاحل العــاج ،فجـ َّـن عليــه
ـارة يقــول لــه
الليــل ،فــإذا أبحــد املـ َّ
أنــه مــن األفضــل لــه أن يبحــث عــن
مــأوى ،وإال فــإن اللصــوص ســيظنون
أن احلقيبــة الــي حيملهــا حتتــوي مــاال
فيقتلونه ألجله ،وأشار بيده حنو جه ٍة
وقــال إن هنالــك مســج ًدا للعــرب،
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فاذهب إليه لتبيت هناك.
عمر إىل هذا املســجد،
وابلفعل توجه ُ
وكان الناس قد فرغوا من صالة العشاء،
فدخــل ف ـرأى رجلــن يبــدوان كعربيــن
لــه ،وبــدأ يتكلــم معهمــا ابلعربيــة الــي
تعلمها يف مايل يف املدرسة منذ صغره،
ولكنــه الحــظ أهنمــا ال يبــدوان عربيــن
متاما ،ألن يف كالمهما لُكنة و ُعجمة.
كاان مبش ـريْن للجماعــة اإلســامية
األمحديــة مــن ابكســتان ،وكان
املســجد هــو أحــد مســاجد اجلماعــة.
عندمــا نظــر عمــر إىل املصلــن ،وجــد
أهنــم يربطــون أيديهــم يف الوقــوف يف
الصــاة ،فقــال يف نفســه :هــذه هــي
املصيبــة األوىل! ألنــه كان مالكيــا
وكان يــرى أنــه ال بــد مــن إســبال
األيــدي ال ربطهــا ،ولكنــه أسـ َّـر األمــر
يف نفســه رغــم عــدم ارتياحــه .مث بعــد
صــاة الفجــر جلــس أحــد املبش ـرين
ليلقــي درســا ،فــكان الــدرس عــن وفــاة
املســيح عيســى بــن مــرمي  ،فشــعر
أبن مصيب ـ ًة قــد نزلــت عليــه ،وقــرر
أنــه ال بــد أن يــرك هــذا املــكان فــورا.
حتدث معه املبشــرون وأخربوه أهنم من
اجلماعــة اإلســامية األمحدية ،وأعطوه
بعــض الكتــب ،ولكنه بقي مصرا على
أن يغــادر املــكان ،مث كتــب رســالة
و َّ
أعدهــا لريســلها إىل ملــك الســعودية
التقوى

كانت هذه الكتابة تتألأل أكثر من
البدر
تأللؤ البدر نفســه .ثم بدأ
ُ
برجل
يقترب مــن األرض ،وإذا
ٍ
ُ
عمــر ويقول له:
صالح ينادي
ٍ
َ
اقترب مــن القمر .فاقترب فإذا
ْ
بالقمر يتحولُ إلى هيئة مستطيلة،
وإذا بالكتابــة تتحــول إلــى:
اإلمام المهدى»
«جاء
ُ

يقول له فيها إن هنالك مجاعة تفســد
يف اإلســام ،وعليكــم تــدارك األمــر
بصفتكــم العــرب وأنتــم أحــق النــاس
ابلدفاع عن اإلسالم!
خــرج مــن املســجد عازمــا علــى أن
يبحــث عــن مــكان جديــد ،ولكنــه
فشــل يف العثــور علــى مــكان إقامــة أو
عملَّ ،
فحل الليل فوجد نفسه مضطرا
ـكان أيوي
إىل العــودة ألنــه ال جيــد مـ ً
إليــه ،وتكــرر هــذا األمــر إىل عدة أايم.
حينهــا قــرر أن ينظــر يف هــذه الكتــب
الــي أعطــوه إايهــا ،ففتح كتاب ســفينة
نــوح ،ف ـرأى أن املســيح املوعــود عليــه
الصــاة والســام يقــول أنــه كان يعتقد
أبن املســيح حــي يف الســماء كمــا هــي
عقيــدة كثــر مــن املســلمني ،ولكــن
عندمــا أطلعــه هللا تعــاىل علــى حقيقــة

وفاتــه غـ َّـر عقيدتــه .فقــال يف نفســه:
سبحان هللا! هذا رجل رابين متواضع،
فــا ميكــن أن يصــرح بذلــك ســوى من
كان مــن كبــار رجــال هللا .وحينهــا
تذكر الرؤاي اليت رآها ،وعلم أهنا كانت
تتعلــق حبضرتــه عليــه الصالة والســام،
فانغرس اإلميان يف قلبه بقوة ،وابيع من
فــوره ،ولكنــه قــرر أنــه ال بد أن يذهب
إىل بلــدة اإلمــام املهــدي عليــه الصــاة
والسالم دون إبطاء مهما كلفه األمر!
املبشـ َـر يف ذلــك األمــر
عندمــا فاتــح ِّ
أخــره أبن هــذه الفكــرة تبــدو صعب ـ ًة
للغايــة وعليــه أن يع ـ ِدل عنهــا ،مث بــدأ
يعمـ ُـل يف املســجد يف تعليــم الصغــار
مبــادئ اإلســام والصــاة ،وهنــاك
تعــرف إىل اثنــن آخريــن مــن زمالئــه
مــن ســاحل العــاج يف مركــز اجلماعــة،
وتشــجع الثالثــة مــع الوقت على فكرة
الذهاب حيث مركز اجلماعة واخلالفة،
وبعد إصرار أرســلوا إىل اخلليفة الثالث
رمحه هللا تعاىل أهنم يرغبون يف الســفر،
فأرســلوا هــذه الرســالة يف بدايــة شــهر
رمضان ،وجاء الرد من حضرته س ـريعا
يف شــهر ش ـوال أنه يدعو أن يذلل هللا
الصعاب وتتحقق بغيتهم.
هلم
َ
عندمــا وصلهــم الرد ُسـ ُّـروا ســرورا كبريا،
وجلب ـوا اخلريطــة لــروا كيــف ميكنهــم
أن يصل ـوا إىل ربــوة يف ابكســتان
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للقــاء اخلليفــة ،فوضــع عمـ ُـر يــده على
اخلريطة وقاس املســافة فوجدها ش ـرا،
فقال إن بيننا وبني الوصول إىل بغيتنا
شــرًا واح ـ ًدا! فقــال لــه املبشــر إن هــذا
الشــر هــو عبــارة عــن آالف األميــال
والعديد من الدول والصعوابت ،فقال
عمـ ُـر واثقــا مبعونــة هللا تعــاىل :إنــه شــر
واحــد ،ولــو كان بيننــا وبــن الوصــول
إىل مركــز اجلماعــة سـ ٌّـد مــن حديــد،
فإننــا ســنصطدم هبــذا الســد ومنــوت
هنــاك ولــن نرجــع دون حتقيــق بغيتنــا!
ورغم أن الفكرة قد بدت جمنونة لكل
من مسع هبا ،إال أن املبشر واألمحديني
تركوهم ليبدأوا سفرهم هذا ،وأخذ ُّ
كل
مــن يســتطيع أن يقــدم هلــم املســاعدة
جبمع مبلغ صغري هلم من املال ليعينهم
على السفر.
َّ
ودع ـوا اإلخــوة يف مركــز اجلماعــة يف
أبيدجــان وانطلق ـوا حنــو غــاان راكبــن
ســيارة أجــرة ،فوصل ـوا غــاان ،والتق ـوا
هنالــك ابألمــر املرحــوم عبــد الوهــاب
آدم ،وأخربوه بنيتهم ،فقال هلم :يبدو
أن األمــر صعــب ج ـ ًدا .ولكنهــم كانوا
عازمــن أمرهــم وقــرروا أال يرتاجع ـوا
أبــدا .مث ســاعدهم األمــر يف ركــوب
ســيارة أجــرة إىل نيجــراي ،وعندمــا
وصلوا مركز اجلماعة يف الغوس التقوا
هنالــك ابألمــر فقــال هلــم أيضــا نفــس
التقوى

عندما وصلهم الرد ُســ ُّروا سرورا كبيرا ،وجلبوا الخريطة ليروا كيف
عمر
يمكنهم أن يصلوا إلى ربوة في باكستان للقاء الخليفة ،فوضع ُ
يده على الخريطة وقاس المســافة فوجدها شــبرا ،فقال إن بيننا
واحدا!
شبرا
وبين الوصول إلى بغيتنا
ً
ً

مــا قــال هلــم أمــر غــاان ،ولكــن عندمــا
رآهــم مصريــن ســاعدهم يف الوصــول
إىل بلــدة «كانــو» لينطلق ـوا منهــا إىل
الكامريون.
عندمــا وصل ـوا الكامــرون تعرض ـوا
للســلب من قِبَل الشــرطة الكامريونية،
فأخذوا ما معهم من ٍ
قليل وردوهم
مال ٍ
عن احلدود ،فسلكوا طريقا آخر هتريبا
ودخلوا الكامريون ليتوجهوا إىل تشــاد
عرب حبرية تشــاد .ركبوا العبَّارة ليدخلوا
تشــاد ،ولكن الشــرطة التشــادية ردَّهتم
ألن البــاد كانــت واقعــة يف حــرب
أهليــة بــن حكومــة جوكــوين عويــدي
ووزيــر دفاعــه املتمــرد حســن حــري،
وقال ـوا هلــم إن دخولكــم تشــاد يعــي
قتلكــم .فعندهــا قــرروا أن يتفرق ـوا
ويدخل ـوا البــاد ابلقوارب الصغرية ،مث
يلتقوا هناك .وابلفعل هذا ما حدث،
والتقوا بعد ثالثة أايم.
عندمــا عرف ـوا أنــه ال ســبيل للســفر

الطبيعــي يف هــذا الوقــت مــن احلــرب
الدائــرة ،قــرروا أن يتطوع ـوا مــع ق ـوات
احلكومــة املدعومــة مــن ليبيــا ليدخل ـوا
ليبيــا بصفتهــم جنــودا ولكــي يتطوع ـوا
بعــد ذلــك مــع املنظمــات الفلســطينية
الــي كانــت متواجــدة يف ليبيــا ملقاتلــة
إس ـرائيل الــي تصــب مظاملهــا علــى
الفلســطينني يف لبنــان ،فذهب ـوا إىل
معســكر لليبيــن وأخربوهــم برغبتهــم،
فطلب ـوا منهــم أن يكتب ـوا رغبتهــم هــذه
وأن يوقع ـوا عليهــا ،مث أن يعــودوا بعــد
بضعــة أايم ليتمكــن املســؤولون مــن
دراستها.
عندمــا خرج ـوا مــن عنــد الليبيــن كانوا
مســرورين ،وقــرروا أن يضح ـوا بكبــش
مبــا لديهــم مــن مــال قليــل ،وابلفعــل
ذحب ـوا كبشــا ووزع ـوا حلمــه على الفقراء
يف املنطقــة .خــرج أحدهــم وكان علــى
ثيابــه آاثر دمــاء ،فغــاب ومل يعثــروا
عليــه ،وظن ـوا أنــه قــد قُتــل ،مث ذهــب
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عمـ ُـر وزميلــه الثــاين إىل املعســكر،
فعنــد وصوهلــم قــام الليبيــون ابعتقاهلــم
ووضعهــم يف زنزانــة ضيقــة للغايــة.
وهنــاك مسع ـوا صــوت زميلهــم الثالــث
كان يبكــي ،فعندمــا مسع ـوا بــكاءه
أخــذوا يبكــون أيضــا .كان قــد تعــرض
لتعذيــب شــديد مــن الليبيــن الذيــن
عثــروا عليــه وعلــى ثيابــه آاثر الدمــاء،
وضربــوه ض ـراب مربحــا وكســروا أســنانه!
قض ـوا ليــايل وأايمــا يف الســجن ،وأثناء
وجودهــم يف الســجن رأى أحدهــم أن
هللا تعــاىل خيربهــم أبهنــم لــن يســتطيعوا
أن يواصل ـوا طريقهــم حــى يصبح ـوا
كالاب!! فاحتــاروا يف هــذه الــرؤاي ومــا
املقصود منها.
كان هــذا الســجن ســجنا للشــرطة
العســكرية الليبية ،وكانوا دائما جيلبون
جنودهــم الذيــن ُج َّن جنوهنم يف تشــاد
عندمــا رأوا النســاء واخلمــر متاحـ ْـن
هلــم ،فيحلقــون رؤوســهم ويضربوهنــم
ويســجنوهنم عقوبة على ســوء فعاهلم.
كانــت الغايــة مــن اعتقــال الثالثــة هــو
اختبــار حاهلــم والتأكــد مــن صــدق
رغبتهــم .وقــد عاملهــم الليبيــون يف
الســجن معاملــة الــكالب ،وكان ـوا
يرمــون اخلبــز أمامهــم رميــا ،ففهموا أن
هــذا هــو املقصــود مــن الــرؤاي .وحــاول
الســجانون اختبارهــم بعــرض األفيــون
التقوى

فكان هذا التدبير سببا في نقل المعسكر مع هؤالء السجناء الثالثة
فورا إلى داخل ليبيا ،فحملوهم إلى الطائرة معهم ،وكان هذا تدبيرا
إلهيا إلدخالهم إلى ليبيــا ،علما أنهم منذ انطالقهم لم يكن لديهم
جوازات سفر ،بل كانوا يحملون بطاقات هوية فقط.

واخلمر عليهم ،فالحظوا أهنم متقون ال
يقربــون الســيئات ويلتزمــون بصلواهتم،
فبــدأوا يثقــون هبــم بعــد مرورهــم هبــذه
التجربــة املريــرة .كان قائــد املعســكر
ضابطا ليبيا من ذوي البشرة السوداء،
وكان يراقب حاهلم عن كثب.
حـ َّـل عيــد األضحــى يف تلــك األايم،
فأخــرج الليبيــون جنودهم من الســجن
مبناســبة العيــد ولكنهــم تركوا الثالثة يف
الســجن وحدهــم ،بــل قد نس ـوا أمرهم
متامــا ،ومل يقذف ـوا هلــم الطعــام يف ذلــك
اليــوم كاملعتــاد ،وعندمــا عــادوا مــن
العطلــة اعتــذروا هلــم علــى نســياهنم هلم
ذلك اليوم.
وكمــا كانــت عــادة القــذايف ،فبــن
عشية وضحاها غضب على جوكوين
عويــدي وقــرر أن يغــادر جنــوده تشــاد
فــورا بعــد عطلــة العيــد ،فــكان هــذا
التدبــر ســببا يف نقــل املعســكر مــع
هؤالء السجناء الثالثة فورا إىل داخل

ليبيــا ،فحملوهــم إىل الطائــرة معهــم،
وكان هــذا تدب ـرا إهليــا إلدخاهلــم إىل
ليبيــا ،علمــا أهنــم منــذ انطالقهــم مل
يكــن لديهــم جوازات ســفر ،بــل كانوا
حيملون بطاقات هوية فقط.
عندمــا دخل ـوا ليبيــا وضعوهــم يف أحــد
الفنــادق وبق ـوا هنالــك أربعــن يومــا،
فقال ـوا إهنــم يريــدون مواصلــة رحلتهــم،
فقــال املســئول إنــه مأمــور فقــط أبن
يبقيهــم يف الفنــدق يف طرابلــس ،وال
يعلــم مــاذا بعــد ذلــك ،وأهنــم أحرار يف
اخلروج إن شاءوا .فقالوا له إهنم يريدون
أن يذهب ـوا للتطــوع مــع الفلســطينيني
يف لبنــان ملقاتلــة إس ـرائيل كمــا أخــروا
ذلك يف تشاد من قبل ،وأهنم يريدون
مقابلــة القــذايف بنفســه ليســاعدهم يف
الوصــول إىل هنــاك .فقــرروا أن يذهب ـوا
حيــث القــذايف ،فذهب ـوا إىل معســكر
كان يُعتقــد أن القــذايف متواجــد فيــه،
وكان فيــه وجــود عســكري كثيــف
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للق ـوات اخلاصــة واآلليات العســكرية،
فعندمــا وصل ـوا أوقفوهــم ،مث التق ـوا
بضابط وأخربوه أهنم يريدون املساعدة
يف التطــوع مــع الفلســطينيني ،فقرر أن
يســاعدهم يف رغبتهــم هــذه ،وأمــر
جنوده مبرافقتهم إىل الفندق وأخذوهم
إىل معســكر «الــروض» يف طرابلــس
استعدادا لنقلهم إىل لبنان.
بعــد مــرور شــهرين وهــم يف املعســكر،
كانوا يلبسون ثياب اجلنود ،وأيكلون
مــع اجلنــود ،ولكنهــم مل يدربوهــم علــى
الســاح ،ويف يــوم مــن األايم أخربهــم
قائــد املعســكر أنــه سيســفرهم إىل
جنامينــا يف تشــاد مــرة أخــرى ،ألنــه
ليس واثقا هبم .ويف تلك الليلة شعروا
ابلغــم الشــديد ،وأخــذوا يصلــون هلل
تعــاىل ويبكــون ،ألن رجوعهــم إىل
هنــاك مصيبــة .ويف الصبــاح أخذهتــم
الســيارة إىل املطــار لتحملهــم الطائــرة
إىل جنامينا ،ولكن عند وصوهلم علموا
أن الرحــات يف ذلــك اليــوم ألغيــت
بسبب سوء األحوال اجلوية ،وأعلمهم
الضابــط الــذي كان معهم يف التســفري
أبنه كانت هنالك رســالة مرفقة تقرتح
قتلهم عند وصوهلم إىل جنامينا.
عمر
عندما عادوا إىل املعســكر دخل ُ
إىل قائد املعسكر وأخذ يوخبه بكلمات
شــديدة علــى نيِّتــه املبيَّتــة ،فاســتمع
التقوى

القائــد إىل هــذا التوبيــخ بصــر ،مث
أمــر أحــد اجلنــود بتصويرهــم! كان
علــى مــا يبدو قــد اقتنع بصدقهم،
فقــرر أن يســاعدهم ،واســتصدر
هلــم بطاقــات هويــة ،وأعطاهــم
رســالة إىل الشــركة األهليــة مل ـواد
البناء ليعملوا هناك.
فرح ـوا أبن خطــة تســفريهم قــد
ألغيــت ،وقــرروا أن يعمل ـوا لبعــض
الوقــت جلمــع املــال الــكايف ملتابعــة
رحلتهــم .وأثنــاء وجودهــم يف ليبيــا
اســتصدر عمـ ُـر ج ـواز ســفر مــن
ســفارة مــايل يف طرابلــس ،كمــا
اســتصدر اآلخ ـران ج ـوازي ســفر
من سفارة ساحل العاج.
بعد أن عملوا ألربعة أشهر حدث
االجتيــاح اإلس ـرائيلي للبنــان عــام
 ،1982وكانــت األخبــار عــن
القتل الوحشــي لإلسرائيلني للناس
متــأ وســائل اإلعــام ،فقــرروا أن
يعــودوا مــرة أخــرى إىل فكــرة التطــوع
مع الفلسطينيني بسبب هذا العدوان
اإلسرائيلي .كانت ليبيا قد قررت أن
ترسل من أراد من املتطوعني فورا إىل
ســوراي فلبنــان ،فعندمــا أخــر الثالثــة
برغبتهــم يف التطــوع اســتقبلوهم فــورا
وأخــذوا بتدريبهــم علــى الســاح يف
نفــس اليــوم ،مث يف تلــك الليلــة يف

األستاذ عمر معاذ كوليبايل ،وإىل ميينه
أحد رفيقيه يف صورة ملتقطة هلما يف
العاصمة السورية دمشق

الســاعة الثانيــة ليــا نقلوهــم ابلطائــرة
إىل دمشــق لينقل ـوا بعــد ذلــك إىل
معســكر تدريــب فلســطيين يف إحدى
القرى اجملاورة لدمشق .وهنالك جرى
تدريبهم تدريبا قاســيا لشــهرين ،ولكن
أبــدى الثالثــة عزمية يف التدريب حبيث
قــال قائــد املعســكر إنــه لــو كان لديــه
أربعون من أمثاهلم الســتطاع أن حيقق
الكثري.
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فعندما هدأت الحرب طلبوا أن يساعدهم الفلسطينيون في متابعة

رحلتهم .وفي ذلك الوقت التقوا مصادفة بالضابط الليبي الذى كان

قائد المعسكر الذى ُسجنوا فيه في تشاد ،فقال إن هؤالء صادقون
ورجال حقا ،وبهذه التوصية وبعد أن رأي الفلســطينيون إخالصهم
وتفانيهم في القتال ،قرروا أن يســاعدوهم فــي متابعة رحلتهم.

الرفيقان يف صورة أخرى
ملتقطة هلما يف لبنان

ورجــال حقــا ،وهبــذه التوصية وبعد أن
رأى الفلسطينيون إخالصهم وتفانيهم
يف القتــال ،قــرروا أن يســاعدوهم يف
متابعــة رحلتهــم .ذهبوا هبم إىل الســفري
الباكســتاين يف دمشــق ،ولكن الســفري
رفــض إعطاءهــم التأش ـرات .فأصـ َّـر
الثالثــة علــى أهنــم يريــدون أن يســتقلوا
الطائــرة إىل ابكســتان مهمــا كلَّــف
األمــر ،فبالفعــل قــام الفلســطينيون
حبجــز تذاكــر هلــم ،وأعط ـوا كل واحــد
منهــم  400دوالر أمريكــي إلعانتهــم

على السفر.
يف يــوم الســفر أتخــر الفلســطينيون
الذيــن يرافقوهنــم يف الوصــول إىل
املطار ،وعند الوصول كانت الطائرة
علــى وشــك اإلقــاع ،ولكــن بعــد
أن تدخل ـوا لــدى املســئولني قــرروا أن
يصعدوهــم إىل الطائــرة فــورا ،وفعــا
جــرى إصعادهــم دون أن يتحقــق
موظفــو اخلطــوط الباكســتانية مــن
أتشرياهتم.
عنــد وصوهلــم إىل كراتشــي يف

نُقــل الثالثــة بعــد ذلــك إىل البقــاع يف
لبنــان ،وشــاركوا يف الــدورايت والقتــال
ـرب كانــت
ضــد إس ـرائيل ،ولكـ َّـن احلـ َ
قــد أوشــكت علــى هنايتهــا ،وأســفرت
عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية
مــن لبنــان .فعندمــا هــدأت احلــرب
طلب ـوا أن يســاعدهم الفلســطينيون يف
عند وصولهم إلى كراتشــي في باكستان فوجئ مسئول الهجرة بهم،
متابعــة رحلتهــم .ويف ذلــك الوقــت
وكيف أنهم قد جاءوا بال تأشيرة ،فقالوا له إنهم جاءوا من أجل الدين
التق ـوا مصادفــة ابلضابــط الليــي الذي
َّ
قلبه لهم ،وقرر أن يدخلهم البالد.
ق
فر
اإلسالمية،
واألخوة
ُ
َ
كان قائد املعســكر الذي ُســجنوا فيه
يف تشــاد ،فقــال إن هــؤالء صادقــون
التقوى
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ابكســتان فوجــئ مســئول اهلجــرة هبــم،
وكيــف أهنــم قــد جــاءوا بــا أتشــرة،
فقال ـوا لــه إهنــم جــاءوا مــن أجــل الديــن
واألخــوة اإلســامية ،فـ َـر َّق قلبُــه هلــم،
وقرر أن يدخلهم البالد.
عندمــا خرج ـوا مــن املطــار توجه ـوا إىل
حمطــة القطــار ،كان ـوا يســألون النــاس
عــن كيفيــة التوجــه إىل «ربــوة» فعندمــا
مسعهــم أحــد املشــايخ الذي كان هناك
أخــذ يذهــب إىل شــبابيك التذاكــر
وخيــر املوظفــن بشــيء ما لكــي يعيقوا
وصوهلــم ،فكلمــا كان ـوا يصلــون شـ ً
ـباكا
كان املوظفــون إمــا يطلبــون منهــم
مبالــغ طائلــة أو يقولــون هلــم إنــه ال
يوجــد أمكنــة ،فكان ـوا يالحظــون هــذا
الشــيخ وأفعاله ويســتغربون .عند ذلك
الحــظ أحــد الشــباب هذا الشــيخ وما
كان يفعلــه ،وذهــب إليــه ووخبه بشــدة
وقــرر أن يســاعد الثالثــة ،فقــام حبجــز
تذاكر هلم وإصعادهم إىل القطار ،رغم
أنــه كان مــن الصعــب علــى املســافرين

العاديــن احلصــول علــى
التذاكــر بســبب كثافــة
املسافرين.
عندمــا ركب ـوا القطــار
أخــذوا يســألون املســافرين
مــى ســنصل إىل حمطــة
ربــوة ،فــكان جبانبهــم أحد
املسافرين وقال هلم إنه هو
مديــر حمطــة ربــوة ولكنــه
ليــس أمحــداي ،ولكــن
سيســاعدهم يف الوصــول
إىل اجلماعــة .وعنــد
الوصــول إىل ربــوة قــام
هــذا الشــخص إبرســاهلم
عــن طريــق عربــة حصــان
إىل اجلامعــة األمحديــة.
عنــد وصوهلــم مســع الثالثــة
طالب ـ ِ
ن يتحــداثن بينهمــا
ويقــوالن أثنــاء حديثهمــا
«خليفــة املســيح الرابــع»،
ففهموا أن اخلليفة الثالث

صورة تذكارية لعمر معاذ ورفيقه يف حمطة
الوصول (ربوة) بعد السفر الطويل.

أخذ عمر أثناء دراسته يرسل أشرط ًة صوتية يشرح فيها عن الجماعة ألهله ولمعارفه في مالي ،وبهذا
نشأت الجماعة في مالي وبدأ الناس في الدخول إلى أن وصلت الجماعة إلى ما وصلت إليه اليوم بفضل
الله ،إذ يتواجد ما يقارب المليون من األحمديين الذين ينتشــرون في عرض البالد وطولها ،والذين
يترشــح اإلخالص من وجوههم بفضل الله تعالى ،وما تزال المســيرة تسير بخطى سريعة واثقة.

التقوى
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الرفيقان لدى ضريح اخلليفة الثالث (رمحه هللا) يف ربوة.
كان قد تويف ،وأن هللا تعاىل قد أخفى
عنهــم هــذا األمــر كــي ال َيـ ُفـ َّ
ـت ذلــك
يف عضدهــم وكــي ال ختــور عزائمهــم،
ولكــن عمــر كان قــد تذكــر أن هللا
تعــاىل كان قــد أخــره بصورة ما ابألمر
أيضا ،إذ رأى يف الليلة اليت تويف فيها
حضرتــه أنــه مســتلق على س ـرير وعمر
عنــد قدميــه يدلكــه ،فقال له عمر إننا
نواجــه صعــوابت كثــرة يف الطريــق،
فقــال لــه :ال أبس ،عليكــم أن تكثــروا
مــن ق ـراءة ســورة اإلخــاص واملعوذتني
وإن شــاء هللا تتمكنــون مــن الوصــول.
كانت رسالة اخلليفة اليت أرسلها إليهم
زادهــم احلقيقــي يف طريقهــم ،فكان ـوا
حيملوهنــا معهــم ويقرأوهنــا ويتربكــون هبا
التقوى

كلما واجهتهم الصعوابت والعقبات.
ويف ربــوة هنــاك التق ـوا ابخلليفــة
الرابــع رمحــه هللا ،ورأوه مملتئــا ابلعزميــة

والشــباب ،فأحبــوه وأحبهــم ،وبــدأوا
الدراســة يف اجلامعــة األمحديــة .أخــذ
عمر أثناء دراسته يرسل أشرط ًة صوتية
يشرح فيها عن اجلماعة ألهله وملعارفه
يف مــايل ،وهبــذا نشــأت اجلماعــة يف
مــايل وبــدأ النــاس يف الدخــول إىل أن
وصلــت اجلماعــة إىل مــا وصلــت إليــه
اليوم بفضل هللا ،إذ يتواجد ما يقارب
املليــون مــن األمحديني الذين ينتشــرون
يف عرض البالد وطوهلا ،والذين يرتشح
اإلخــاص مــن وجوههــم بفضــل هللا
تعــاىل ،ومــا ت ـزال املســرة تســر خبطــى
سريعة واثقة.
كانــت هــذه قصــة عمــر ،بــل قصــة
مــايل ،فســبحان هللا املق ـ ِّدر اهلــادي
النصري.

األستاذ متيم أبو دقة والداعية عمر معاذ كوليبايل
خالل اجللسة السنوية جلماعة مايل 2017
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