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الذي ألَّفه  A Man Of Godهذا الكتاب هو الترمجة العربية لكتاب 
باإلجنليزية الكاتب االسكتلندي املسيحي السيد "إيان آدامسون". وقد أكرمنا 

مرزا مسرور أمحد أيده اهللا  �أمري املؤمنني اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود 
بنصره العزيز مبنحنا املوافقة على ترمجة هذا الكتاب مث نشرها، وذلك تعاىل 

  فضل من اهللا علينا عظيم. 
ال شك أن اجلهد الذي بذله الكاتب يف صياغة هذا الكتاب عن حياة مرزا 

؛ يبعث على �طاهر أمحد رمحه اهللا، اخلليفة الرابع للمسيح املوعود 
رؤية جوانب من حياة اخلليفة اإلعجاب. وقد استطعنا من خالل عمله هذا 

الرابع رمحه اهللا مل يكن من املمكن االطالع عليها من كتب السرية االعتيادية، 
  وقد عرضها املؤلِّف بطريقة تترك يف النفس انطباعا ال ميحى أثره...

وألن الكاتب مل يكن مسلما ومل يعتقد بالطبع يف مهدوية حضرة غالم أمحد 
لكل األنبياء والصحابة مل يستعمل العبارات ؛ فهو مع احترامه هللا و�

" يف حق �، وعبارة "�، والصالة على النيب األكرم �اإلسالمية مثل: 
" يف حق الصحابة الكرام رضي اهللا �األنبياء واملسيح املوعود، أو عبارات "

عنهم أمجعني. وحفاظًا على أمانة النقل قدر املستطاع فقد خلَت الترمجة من 
  ت.تلك العبارا
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كما أن نص الكتاب كان حباجة إىل بعض احلواشي التوضيحية أو 
التصحيحية يف بعض األماكن إال أننا جتاوزنا كل ذلك حرصا على االلتزام 

  باألصل، ولكن اقتضى األمر التنوية إىل بعض األمور اليت منها:
 ذكر "التحريك اجلديد"، والتحريك اجلديد هو ١٨ورد يف صفحة  -١

  الذي يهتم مبراكز اجلماعة خارج باكستان واهلنداملكتب املركزي 
"كنت أُعطى "آنا" واحدة يف األسبوع"، واآلنا  :٢٠ورد يف صفحة  -٢

  هي وحدة نقدية تشكِّل جزءا من ستة عشر جزء من الروبية.
آية"،  ٦٦٦٦سورة و ١١٤: "فالقرآن مؤلف من ٣٠ورد يف صفحة  -٣

ع البسملة وليس آية م ٦٣٤٩والواقع أن عدد آيات القرآن الكرمي 
٦٦٦٦.  

"إن نسبة هذه التربعات قد حددت من قبل  :١١١ورد يف صفحة  -٤
املسيح املوعود"، وهذا خطأ، فهذه النسبة حددها اخلليفة الثاين، أما 

  فقد حتدث عن الوصية وحدد نسبتها. �املسيح املوعود 

ونتوجه بالشكر اجلزيل لكل من شارك يف إجناز العمل الذي متّ حتت إشراف 
املكتب العريب املركزي وبالتعاون مع عدد من اإلخوة العرب، فجزاهم اهللا تعاىل 
أحسن اجلزاء يف الدارين خريا، ونسأل اهللا تعاىل أن تترك هذه الترمجة تأثريا طيبا 
لدى القارئ العريب وأن تكون مفيدة يف إبراز بعض اجلوانب املذهلة من سرية 

ه اهللا الذي كان "رجل اهللا" حقًا وأسد اهللا اخلليفة الرابع مرزا طاهر أمحد رمح
  أيضاً.

  املترمجان
  د. وسام الرباقي
  د. إيهاب محود

٢٠١٩-٠٤- ٢١  
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 اليت تعلنها إمنا هي مما ال ريب فيه أن مهمة اجلماعة اإلسالمية األمحدية
  توحيد كافة األديان حتت راية اإلسالم وحتويل العامل بأكمله إىل اإلسالم.

الذي ادعى أنه يرأس اجلماعة قائدها الروحي وهو اخلليفة الرابع ألمحد 
ر به يف كافة الديانات العظمى يف العامل، النيب املبشذلك املسيح املوعود، 

يف البشرية حتت راية اإلسالم ويوحدون وسيتلوه خلفاؤه الذين سيتمون عمله 
  غضون ثالث مئة سنة.

سوف تتحد املسيحية واليهودية والبوذية والسيخية واهلندوسية وكافة 
ألنه  ؛العامل األخرى حتت راية اإلسالم، وسيحدث ذلك دون إكراهديانات 

ال إكراه يف الدين وفق اإلسالم. ولن تكون من ضرورة له ألا ستكون 
  حربا مقدسة بالكلمات، جهادا يظهر فيه صدق اإلسالم ويسود.

شخصا، ولكن يف اليوم  ٥٠نبوته آمن به ما ال يزيد عن  يوم أعلن أمحد
يف كل عام  يدخلءه املزيد ويف الذي بعده أكثر، ومنذ ذلك الوقت التايل جا

  املزيد واملزيد.
 ١٠، بعد مرور مئة سنة على إعالنه، كان ما يزيد على ١٩٨٩ويف عام 

وعالقة خلفائه  واهللاماليني شخص يقرون بصدق العالقة اخلاصة بني أمحد 
  اخلاصة باهللا.

يومن بينهم فائز جبائزة نوبل، ورئيس سابق  ف أتباعه باألمحديني،عر
املتحدة، ومدير للبنك الدويل، ووزراء دولة يف العديد ألمم لللجمعية العامة 

والعديد من أصحاب املاليني. واألهم والقادة من الدول، والعديد من األلوية 
  من ذلك كله، املاليني واملاليني من عامة الناس.
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، فأنشأت يف اإلسالم الفاعلة القوة الكربى أصبحت احلركة األمحدية
لغة،  ١١٧دولة وترمجت القرآن إىل  ١٢٠املساجد واإلرساليات اخلارجية يف 

وأقامت املدارس واملستشفيات يف أحناء العامل وأرسلت اخلرباء للمساعدة يف 
املشاريع الزراعية والصناعية. وهي ختطط يف العشرين سنة القادمة أن يكون 

  مبشر عاملني يف روسيا والصني وجنوب أمريكا. ٥٠٠٠هلا 
العديد من املسلمني اآلخرين عنهم وقال  ،هدت اجلماعة األمحديةلقد اضطُ

. يقول بأم غري مسلمني ألنه ال ميكن أن يكون نيب آخر بعد حممد
كان آخر نيب مشرع ولكن باب األمحديون بعدم صحة ذلك وأن حممدا 

يغلق أبدا ألنه صلة الوصل بني اإلنسان وربه. وأن أساس  الوحي ال ميكن أن
  النبوة غزارة الوحي اإلهلي واإلظهار على علم الغيب.

، بعضهم بطريقة مذلة وبعضهم لقد اختفى وتالشى أبرز مضطهديهم
  بطريقة غامضة.

هذه سرية حضرة اخلليفة الرابع للمسيح املوعود، وهو حفيد املسيح 
  اهر أمحد.املوعود وامسه مرزا ط
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من أهم العقائد الدينية ىف خمتلف األديان عقيدة اجلزاء اإلهلي وهي أن اهللا 
إخوام من بين البشر، ويعاقب من سوف يكافئ أولئك الذين يواسون 

  يسببون التعاسة هلم. وهذه بالتأكيد عقيدة اإلسالم أيضا.
يأيت االحتفال بعيد الفطر يف اية شهر رمضان، شهر الصوم، وهو يوم 
احتفال كبري لتالقي العائالت وتبادل اهلدايا. ويف يوم اجلمعة الذي سبق يوم 

ه، ألقى اخلليفة الرابع خطبته يف املسجد عيد الفطر من السنة األوىل من خالفت
األقصى يف ربوة (البنجاب، باكستان). قبل أربعني سنة من ذلك اليوم مل 
يكن لربوة هذه من وجود، بل كانت أرضا رملية ال تؤوي إال الثعابني 

 والسحايل يف النهار، وتعوي يف جنباا بنات آوى طول الليل.

رقات فسيحة ومساكن يعتىن ا. أما اليوم ففيها العشب والشجر وط
وتضم املدينة أربعني مسجدا ويسكنها مخسة وأربعون ألف نسمة. إا اآلن 
املركز الرئيس للجماعة اإلسالمية األمحدية العاملية. لقد نشدوا يف هذا املكان 
املالذ واملأوى، ومل يريدوا االنعزال فيه أبدا. ففي مدينتهم ربوة، يستطيع 

داد أنفسهم إعدادا أفضل لنهضة اإلسالم واجلماعة األمحدية مث األمحديون إع
  ليمضوا قدما إلدخال العامل يف دين اإلسالم.

ويتسع املسجد األقصى خلمسة عشر ألفًا، ولكنه مل يكن كافيا لكل الذين 
رغبوا يف حضور الصالة واالستماع إىل اخلليفة الرابع وهو يلقي خطبة العيد. 

الصوت مبهمة نقل كلمة اخلليفة إىل آالف احملتشدين ولقد قامت مكربات 
خارج املسجد، كما سجلتها أجهزة التسجيل للماليني من غريهم. ويف 
الساعات التالية خرجت األشرطة املسجلة إىل مجيع مراكز بعثات الدعوة يف 
اخلارج يف أرجاء املعمورة، حيث تترجم كلمة اخلليفة إىل اللغات احمللية أيا 
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ذلك كي يستمع املؤمنون حيثما كانوا إىل كلمات إمام اجلماعة. كانت، و
ترسل األشرطة إىل أحناء باكستان واهلند، وتسمع يف كل بالد إفريقيا شرقا 
وغربا. فكلمة اخلليفة ليست للقوم الذين يشهدوا فحسب، وإمنا أيضا ملن 

ين قريبا من يعانون حياة الفقر الروحاين احلقيقي، وملن يعيش الفقر الروحا
  ديارهم.

وصوت اخلليفة عادة ذو نربة موسيقية عذبة، وهو يتحكَّم به جيدا. إنه 
خطيب مجاهريي خبري ميزج امللَح باملواعظ، ويستعني أحيانا بأبيات من شعره 
اجلاد أو الفكاهي كي يضفي مزيدا من الوضوح على نقطة يشرحها. ولديه 

بأن حديثه موجه إليه وحده.  مقدرة فذة جتعل كل من يستمع إليه يشعر
ولكن مع ذلك ال يستطيع دائما أن ينأى بنفسه عن الصورة اليت يرمسها 
بكلماته؛ فريى ما يصفه ويشعر باملشاعر اليت يتكلم عنها، وعندئذ جتد صوته 
يتقطع، فريى يف هذه اللحظات من هم يف الصفوف األوىل دموعا متأل عينيه، 

  لتفيض أحيانا على خديه.
ر اخلليفة قائلًا: إنين حقا ال أمتكن يف بعض األحيان من كتمان ويق

مشاعري مهما حاولت، ولكنين القيت يف حيايت شدائد كثرية تثقل كاهلي، 
يل ولكنها متاعب اآلخرين. لقد رأيت أناسا تعساء تائهني يف  ليست وهي

وحشتهم، وذكرى وجوههم تصيبين اآلن باحلزن، ومع أنّ هناك أناسا 
ن حوهلم إال أم ال يكادون يروم؛ إم بال وجود بالنسبة إليهم! آخري

  كيف ميكن أن يكون الناس هكذا؟
كان الناس يف ربوة يتوقعون أن تكون خطبة اخلليفة مبهجة، وفيها طلبات 
يلتزمون بأدائها إذ كان عيد الفطر على األبواب. وبدال من ذلك أعلن 

يد صدقام وال أمواهلم مهما كانت، اخلليفة أن طلباته عظيمة فهو ال ير
فاملال ال يستطيع شراء كل شيء؛ إنه أراد منهم سعادم! كان يريدهم أن 
يتقامسوها مع غريهم. كيف ميكن أن تكون سعيدا، وأنت تسري إىل االحتفال 
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م مسنا مبنازل من تعرف أون مستوحشون أو فقراء ال مع أسرتك مار
الدهم حىت ليوم العيد؟ كيف تعطي اهلدايا ميلكون شراء طعام يكفي أو

ألطفالك وأنت تعرف أن أطفاال ليسوا بعيدين منك ليس لديهم أغطية تكفل 
هلم الدفء ليلة العيد؟ إذا أردت االستمتاع بالعيد فاحبث عن هؤالء الناس 
اآلن وساعدهم. إم موجودون يف كل بلد من العامل. سوف تكتشف أنك 

  ادة؛ فإنك كلما أعطيت أكثر تولَّد لديك منها أكثر.لن تكتفي من هذه السع
يسترجع اخلليفة ذكرى ذلك اليوم ويقول: كان ذلك اليوم جتربة رائعة؛ 
وكأن الشوارع امتألت بالناس. ووصلتين آالف الرسائل يقول أصحاا بأم 
مل يستمتعوا قط مبثل ذلك العيد، وجاءت رسائل كثرية من فقراء ذكروا 

عليهم، وكانت هناك رسائل أيضا من أناس أخربوين بعظم  عطف جريام
السعادة اليت شعروا ا عند مواساة اآلخرين. كانوا يف املاضي يريدون 
املساعدة، ولكنهم كانوا خيشون عرضها. واليوم، أصبح أناس كانوا ميرون 

إنه حب اهللا الذي "م مرور الكرام منذ سنوات أصدقاًء هلم. مث قال اخلليفة: 
  ."جيعل الناس يتصرفون على هذا النحو

  ١٩٨٨لندن، صيف 
غادر اخلليفة املسجد  ١٩٨٨- ٨- ١٧يف الساعة اخلامسة من صباح يوم 

بعد أن صلى الفجر عائدا إىل مسكنه يف املبىن اإلداري امللحق مبسجد فضل 
ليبدل مالبسه؛ فقد كان عند الصالة يرتدي رداًء أبيض، يتكون من سروال 

ومعطف حمكم بأزرار حىت الرقبة، وعمامة بنجابية ذات عرف قطين واسع، 
مرتفع وذيل يتدىل على الظهر. مل يكن يف مالبسه شيء غري عادي سوى 
تلك القلنسوة الذهبية اليت تلتف العمامة حوهلا وتغطي رأسه، وبالطبع مل يكن 

  يف خيوطها أي ذهب حقيقي على اإلطالق.
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كنه كان يرتدي حلة تدريب وعندما خرج من الباب املؤدي إىل مس
رياضية، وحذاء رياضة للجري، وغطاء رأس من الصوف النقي، خفيف 

  ودافئ، يأتون به من احلدود الشمالية الغربية للهند. 
وأمام املسجد يوجد حمرسان لرجال احلراسة يراقبون منهما مداخل املبىن 

البعيد  طول الليل. وملا كان ضوء النهار قد انبلج، غادر حارس احملرس
وركب يف السيارة الثالثة وركب اخلليفة السيارة الوسطى. وأما السيارة 
األمامية فركب فيها الرائد حممود أمحد، الذي كان ضابطا سابقا يف القوات 

  اخلاصة الباكستانية، وهو املسئول عن حراسة اخلليفة. 
وانتشر  وعندما وصل الركب إىل املتنـزه سار الرائد حممود جبوار اخلليفة،

رجال احلراسة على شكل قوس أمامه، وتبعه يف اخللف رجالن. فكان اخلليفة 
يف وسط حرسه متاما. حيمل الرائد حممود، الذي ال تفتر عيناه عن احلركة 
للمراقبة، عصا غليظة، ليس ليتوكأ عليها يف مشيه وإمنا سالحا دفاعيا إذا ما 

خلليفة الثاين كان قد تعرض تعرض اخلليفة هلجوم. فال بد من احلرص ألن ا
  حملاولة اغتيال كادت أن تنجح.

يقول اخلليفة: عادةً ال يتكلم أحد يف مسرية الصباح، فهو وقت للتفكر. 
يكون هذا املشي يف الصيف والشتاء مباشرة بعد صالة الفجر؛ فقد يكون 

اء الطقس منعشا ولطيفا ويف املتنـزه من يتريض ومن يرته كلبه، أما يف الشت
  فغالبا ما يكون الطقس باردا ورطبا وسيئا فال يكون يف املتنـزه غرينا.

ميشي اخلليفة مخسة أميال كل يوم خبطى سريعة دون أن يتكلم، وقد 
غدت حاليا الرياضة الوحيدة اليت ميارسها. وعندما يصلون البحرية يقوم أحد 

عات من حراسه بإعطائه كيسا من اخلبز البائت، وعلى الفور تنقض مجا
الطيور لتحصل عليه؛ فتسارع طيور النورس واخلطاطيف والغربان والبجع 

  وطيور مائية أخرى لتنال نصيبها.
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ويف طريق العودة من البحرية يبطئ اخلليفة خطواته فيقترب منه الذين 
كانوا قد حصلوا على إذن مصاحبته. كانوا يتحدثون ولكنهم الحظوا أن 

كالم. ففي ذلك الصباح أخربه اإلمام السابق اخلليفة كان مييل إىل قلة ال
مستمر  باكستانملسجد لندن عن رؤيا رآها بأن اجلنرال ضياء احلق، رئيس 

إذًا سيعاقبه اهللا، أعلم أن شيئا "يف اضطهاد اجلماعة األمحدية. فأجابه اخلليفة: 
 ٤. وقد دون تاريخ ووقت هذه احملادثة، وقد مر عليها "ما سيحدث قريبا

ابيع من إعالن اخلليفة املباهلة. وقبل مخسة أيام منها كان اخلليفة قد أعلن أس
  أن قدر ضياء احلق ومجاعته من املضطهدين قد أصبح حمتوما. 

سنة قام رسول اإلسالم حممد بإعالن مباهلة عندما مل تنجح  ١٤٠٠قبل 
ال يرى أم احلجة واملنطق بإقناع الرجال الذين جاءوا ملقابلته، فقال هلم بأنه 

تبنوا هذه اآلراء اخلاطئة إال عنادا، لنحكِّم اهللا بيننا ولعنة اهللا على الكاذبني. 
لنحتكم إىل "وكذلك أعلن اخلليفة عند مباهلة اجلنرال ضياء احلق ومعاونيه 

، فإنْ كان ما تقومون به حق فإن اهللا سيؤيدكم وإن كنتم تضطهدوننا "اهللا
   ال حمالة سيعاقبكم.بغري وجه حق وخلبثكم فإن اهللا

وعندما عاد اخلليفة إىل املسجد حضر بنفسه فطوره وأكل، بينما كان كل 
من يف السكن يف مسجد لندن ال يزال نائما. مث تال القرآن لساعة. وكان يف 

  مكتبه قبل ساعة من وصول سكرترييه.
نرال وعند الساعة الرابعة عصرا جاء اخلرب بأن الطائرة اليت كانت تقلُّ اجل

ضياء احلق وتسعة من مرافقيه من كبار الضباط قد حتطمت، ال أحد يعرف 
كيف، ومل ينج أحد. ويف اليوم التايل ذكرت عناوين الصحف ما يلي: 

  . وكل ما استطاعوا مجعه منه للدفن أسنانه."نِسف ضياء يف السماء"
  "إنه غضب اهللا!"قال اخلليفة: 
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ما يتم عمل النيب يف حياته، وإمنا يكمله خليفته الذي خيتاره النيب يف  نادرا
حياته أو ينتخب من قبل أتباعه بعد وفاته. فبعد عيسى جاء بطرس وبعد 
حممد جاء أبو بكر. والكلمة العربية ملن خيلف النيب هي اخلليفة اليت أطلقت 

ا الدينية. أما عند يف الغرب خطأ على احلاكم الشرقي وعريت من داللته
  املسلمني فلها معىن واحد وهي خليفة النيب. 

لقد أعلن حممد أنه سيأيت من بعده خلفاء يكملون مهمته، وأنه عندما 
يصبح اإلسالم مهددا سيأيت املسيح املوعود. لقد أُنبئ عن جميء املسيح 
املوعود يف كل الديانات العظمى يف العامل، ومهمته هي إحياء اإلسالم 

  توحيد العامل كله حتت راية اإلسالم بعد إدخاله فيه.و
م ويف مدينة هندية صغرية مغربة امسها لدهيانه الواقعة يف ١٨٨٩يف عام 

الشمال الغريب من البنجاب، قَبِل رجل امسه أمحد بيعةَ أول أتباعه الذي كان 
 أتوب اليوم على يد أمحد من كل"طبيبا سابقا للمهراجا، الذي أعلن قائال: 

  ."ذنويب
مل يكن أمحد قد ادعى شيئا يف حينها، وكان ينظر إليه على أنه معلم 
عظيم وعامل ومدافع عن اإلسالم ميكنه قيادة الناس إىل سبيل احلق. وبعد سنة 
أعلن أمحد أن اهللا أوحى له مهمته احلقيقية: إنه املسيح املوعود. إن مهمته 

خال العامل يف اإلسالم، وقد أخربه املوكلة إليه من اهللا كما أنبِئ عنها هي إد
سأبلغ دعوتك إىل "اهللا أن النصر سيكون حليفه يف هذه املهمة وذلك بقوله: 

  ."أقصى أطراف األرضني
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لقد كانت بشارة عجيبة؛ فما كان عدد أتباعه حينها يبلغ اخلمسني. وبعد 
عاما كان  ٧٥عندما تويف عن عمر يناهز  ١٩٠٨عشرين سنة يف أيار/مايو 

ألف. لقد كانت تلك البداية فقط كما قال ألتباعه،  ٣٠٠د أتباعه قد بلغ عد
. فما شكّوا بأن ذلك يعين اخلالفة اليت ستبلغ "التجلي العظيم"فبعده سيأيت 

عملَه منتهاه بتوحيد العامل حتت راية اإلسالم. هؤالء اخللفاء سيكونون من 
جاعل هذه اجلماعة الذين  "إينبني أتباعه. لقد قال بأن اهللا أخربه مبا يلي: 

    ."اتبعوك فوق غريهم إىل يوم القيامة
لقد قال أمحد بأنه ال ريب يف أنّ النصر آلت، فاهللا قد وعده يف أنبائه 

  املقدسة بأنه: 
. الصلحاء من ألوفا فيها ويدخل تزدهر، اجلماعة هذه جيعل "...سوف

 سوف وبركتها اكثر إن حىت االزدهار، هلا ويكتب بنفسه يرويها ولسوف
 الـمعمورة أرجاء مجيع إىل ضوءهم ينشرون وسوف. لألعني غريبة تبدو
   ".اإلسالمية للربكات منوذجا وسيكونون علٍ، يف املوضوع املصباح مثل

  لقد ذكر أمحد أهداف اهللا من إقامة هذه اجلماعة الربانية بقوله:
 قدرته، ويري لهجال ليظهر تقدما، يهبها مث اجلماعة هذه خيلق أن أراد "قد

 احلقيقي والرب والطهارة النصوح والتوبة تعاىل اهللا حب الدنيا يف ينشر لكي
 املختارة مجاعته ستكون اجلماعة فهذه. البشر ومواساة والصالحية واألمن

 وسوف القذرة، احلياة من ويطهرهم اخلاصة، بروحه القوة يهبها سوف اليت
    ".حيام يف طيبا تغيريا حيدث

أمحد أن اهللا قد وعد بأن اجلماعة سوف تتضاعف أضعافًا، وينضم أعلن 
إليها ألوف من الصادقني، وبأنه هو نفسه من سريعاها وينميها إىل حد دهشِ 

بعد مئة سنة من  ١٩٨٩العامل بأعضائها وتطورها. وبالفعل، يف آذار/ مارس 
خليفتهم  البيعة األوىل أدهش تطور مجاعة أمحد العامل، والرجل الذي أصبح

  اليوم هو مريزا طاهر أمحد، أحد حفدة املسيح املوعود.
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، زوجة أحد أقدم بيجوم آمنةوبعد انتخابه خليفة، قابلته السيدة العجوز 
مت الفضي الذي كان رمزا خلالفته خلاا عند رؤيتهاأصدقائه، واحنىن رأسها أدبا 

با يف لندن عندما ه طال. فقد عرفت"كيف جيب علي أن أناديك اآلن؟"قالت: ف
يطهو الطعام يقيم يف غرفته املفردة يف منطقة متواضعة من لندن، وكان كان 

. فقد كانت تناديه أيضا لزوجها وهلاعلى موقد غاز ويأيت به أحيانا 
  وهي صيغة التودد الدارجة السم طاهر. "طاهري"بـ

، "امىين مبا تشاءين، فنحن أصدقاء قديناد"وردا على سؤاهلا قال طاهر: 
  "ولكن الكلمة ال تتجاوز شفيت. "طاهري"وددت أن أناديك "فقالت: 

فهو اآلن عبد اهللا املختار على األرض.  "طاهري"مل يعد أحد يدعوه بـ
إنه اخلليفة الذي يلوذ إليه األمحديون عند الشدائد واحملن وعند دنو املوت ويف 

ولون إن اهللا يستجيب املرض العضال وعندما يبتغون النصح والتوجيه. إم يق
أدعية اخلليفة، ويذكرون الظروف العديدة اليت استيأس الناس فيها، وظُن أن 
كل شيء قد ضاع، فقام اخلليفة للدعاء واستجيبت أدعيته. إن اخلليفة هو 
الذي سيتم األخوة الكاملة للبشرية يف ظل اإلسالم، وهو الذي سيوحد كل 

يضا هو من يشرح ويفسر الشريعة اليت جاءت األديان باإلسالم. واخلليفة أ
القرآن الكرمي. وكخليفة فإنه البشرية وأنزهلا اهللا على حممد يف صورة  خلري

  ."طاهري"يستحق كل احلب واالخالص؛ فأنى بعد ذلك أن يدعى 
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صديقة يف عام  تزوج اخلليفة الثاين، وهو ابن املسيح املوعود، السيدة مرمي
سنة، وكانت  ٣٣عاما بينما كان يبلغ هو  ١٧. كان عمرها حينئذ ١٩٢٢

  .١٩٢٨- ١٢- ١٨ثالث زوجاته فأجنبت له يف قاديان "طاهر" يف 
كان يوم ابتهاج وعطلة مبناسبة وصول أول قطار خباري إىل بلدة قاديان 

لذي أُنشئ ميال، على اخلط احلديدي ا ٣٥قادما من أمرِتسر، اليت تبعد 
حديثا. ذهب العديد من كبار أهل البلدة إىل أمرِتسر ليستقلوا القطار 
ويشاركوا يف هذه الرحلة التارخيية األوىل. وازدمحت حمطة السكة احلديدية 
منذ وقت مبكر مبن جاءوا ليشهدوا قدوم القطار. كان من بينهم من سبقت 

ند الطويلة، وقد جاءوا هلم جتربة ركوب القطار والسفر به على خطوط اهل
ليظهروا على املأل امتيازهم الدنيوي، وليخربوا جريام الذين مل يغادروا 
قاديان من قبل أن القطار القادم يتنفس البخار والدخان، ولكن ال داعي 

  للخوف منه.
وباستثناء سائقي العربات اليت جترها اخليول اليت ستقلُّ احلاجة إليها، كان 

على أن ذلك كان أمرا حسنا وأن اليوم يبشر بعهد جديد  اجلميع متفقني
لقاديان، وللجماعة اإلسالمية األمحدية بالطبع؛ إذ سيتمكن املزيد من الناس 
من القدوم إىل قاديان وسوف تتمكن اجلماعة من تدريب املزيد من املبشرين 

  والدعاة.
ر أمحد الذي من بني األطفال الذين كانوا يلعبون يف احملطة كان مريزا مظف

سيصبح فيما بعد وزير املالية يف باكستان مث مدير املصرف الدويل والذي 
غلبت علينا حنن األطفال اإلثارة واحلماس بانتظار وصول "يذكر ذلك قائال: 
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بني  "أحاديث السرور". ولكنه يتذكر أيضا "القطار، كان يوم ليل وابتهاج
. كانوا يقولون بأنه بركة إذ كانت الكبار عن املولود اجلديد للخليفة الثاين

مرمي قد أجنبت ابنتني؛ أمة احلكيم وأمة الباسط، وتويف ابنها الوحيد وهو 
  رضيع، وكانت ترغب بشدة أن ترزق بالولد.

كان طاهر طفال مفعما بالصحة والعافية، حسن اخلَلق بين العينني سبطَ 
ته وسالمته، الشعر أسوده. كان أقىن األنف. وقد حرصت أمه على صح

وبعد أن فُطم كانت مربيته تأخذه كل يوم إىل مزرعة قريبة ليحلب يف فمه 
مباشرة من ضرع بقرة، وذه الطريقة مل يكن احلليب دافئا ولذيذا وجيدا 
لنمو األطفال ولكنه كان مصونا من التلوث بعوامل خارجية. مل يتعرض 

كر كبار أعضاء اجلماعة طاهر يف طفولته إال لعدد قليل من األمراض، ويتذ
اإلسالمية األمحدية ضحكاته ومزاحه، لقد كان طفال سعيدا مستعدا للعب 
كرة القدم مع أقرانه وحتدي أي واحد منهم يف التجرؤ على املشي على 
حائط أو القفز من فوق بركة ماء موحلة يف موسم األمطار، وكان مستعدا 

سة أم خارجها، ويعمل على ليكون أكثرهم شغبا سواء أكان ذلك يف املدر
استرضاء أحد معلميه إن ظن أنه ميكنه النجاة بفعلته. وقد اعترف الحقا أنه 
كان مستعدا للضحك على أشياء ال ينبغي الضحك منها كسقوط أحد رفاقه 
يف بركة املاء املوحل عندما حياول القفز من فوقها أو سقوط بضاعة صاحب 

عابة يراها الكبار مزعجة بعض كنت صاحب د"حمل على األرض. وقال: 
الشيء عند الصغار، كنت مستعدا بشكل مفرط ألضحك على أي شيء". 
وقد محل حس الدعابة هذا إىل املرتل. كان أبوه، اخلليفة الثاين، رجال وقورا 
واعيا لعظم املسئولية امللقاة على عاتقه، على ضيق ذات اليد، ورمبا لذلك 

يف طفولتنا كنا "ية والتمتع. ويقول عنه طاهر: كان متشددا فيما يتعلق بالرفاه
نراه بعيدا وكنا ننظر إليه برهبة، ومع أنه كان حيبنا ويالعبنا أحيانا ولكن بقي 
هناك حاجز ومسافة ألنه كان إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية. ما استغللنا 



    ١٣                                                                                         رجل اهللا

مطلقة  أبوته لنا وبقيت هناك مسافات بيننا. ونادرا ما استجبنا كأطفال حبرية
ملداعباته، كنا نفعل ذلك أحيانا ولكين كنت أفعلها أكثر من األطفال 

، "اآلخرين وكنت يف بعض األحيان أضحكه وكانت هذه ميزة خاصة يب
ولكن الويل لطاهر إن أحست أمه بأنه ميس بنكاته ولو من بعيد باحترامه 

يف تلك  احلقيقة أا كانت توخبين بشدة، ومل تكَد"لوالده؛ يقول طاهر: 
اللحظات تتمالك نفسها من الغضب. مل تكن امرأة مثقفة باملفهوم املتداول 
يف أيامنا، كانت تقرأ الصحف وتطالع الكتب بني حني وآخر ولكنها مل تقم 
بدراسة منهجية أدبية. كانت سيدة طيبة القلب. كان ديدا احلب فأحبت 

. إن شكّت "ية األمحديةنيب اإلسالم والقرآن الكرمي ومؤسس اجلماعة اإلسالم
أن طاهرا مل يعر دراسة القرآن أو تعاليم اإلسالم االنتباه املطلوب كانت 
تغضب بشدة وتؤنبه بعنف. ومل يتبني سبب غضبها ذاك إال بعد أن أصبح 

  طاهر خليفة. 
لقد كانت هلا خصوصية وإن كانت زوجة اخلليفة؛ فعندما كان ابن 

" مريضا بشدة وكان طفال وظُن أنه سيموت املسيح املوعود، "مبارك أمحد
ساد اعتقاد أنه رمبا إن زوج فإن اهللا قد ميد بعمره، فزوج زواجا شرعيا ملرمي 
طفلة الدكتور سيد عبد الستار شاه الذي يستدل من امسه أنه من ساللة النيب 

ن الكرمي. ولكن مبارك تويف. فقال املسيح املوعود فيما بعد بأنه يتمىن أ
يتزوجها يوما ما أحد من عائلته ليختلط دم رسول اهللا بدم تابعه املسيح 

  املوعود.
وعندما بلغت مرمي السابعة عشرة من العمر قرر اخلليفة الثاين أن ينفذ 
رغبة والده ويدخلها يف األسرة زوجةً له. وكانت تدرك جيدا أا من ساللة 

  أبناء املسيح املوعود. النيب األكرم وأا اختريت لتكون زوجة خلاصة
يقول مرزا مظفر أمحد: كانت عميقة التدين، وكانت رغبتها القلبية أن 

  يشب طاهر ويلمع كنجم يف مساء اإلسالم واألمحدية.
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ومع أن طاهرا كان ابنها الوحيد إال أن ذلك ال يعين أا بالغت يف تدليله 
، وال من أمي، بل مل أشعر بالتدليل أبدا، ال من أيب"ومحايته. قال طاهر: 

  ."باألحرى شعرت بعدم االكتراث
مث جاءت أمة اجلميل أختا أخرى لطاهر. وكان لكل زوجة من أزواج 
اخلليفة الثاين مسكنها اخلاص، ولكل عائلة كياا اخلاص مع اخلليفة، ولكل 
منهن يوم خاص يف األسبوع. ويف العادة كان اخلليفة يعيش يف الطابق الثاين، 

جاته يف الطابق األول. وكان اخلليفة يتحرى العدالة التامة بني ومساكن زو
أبنائه الواحد والعشرين. إذا حصلت إحدى بناته على رداء جديد، حصلت 
أخواا مجيعهن على رداء مثله، وهكذا احلال مع الصبيان. ونتيجة لذلك فقد 

زوجات  نشأ أوالد اخلليفة على حمبة أخوية قوية متبادلة بينهم، وعدوا كل
  اخلليفة أمهات هلم. 

وال يعين ذلك القول أن زوجات اخلليفة أيضا قدرن بعضهن مبحبة كاملة 
دائما أيضا. لقد تزوج اخلليفة الثاين سبع زوجات، ومل حيتفظ بأكثر من أربع 
يف عصمته طبقا للشريعة اإلسالمية. قال إنه تزوج مرات عديدة ليضمن 

وملا الحظ أبناؤه حجم مسئولية االحتفاظ استمرار أسرة املسيح املوعود. 
  بأربع زوجات اقتصروا على زوجة واحدة.

كانت مرمي الشخصية اليت يفضل األطفال زيارا. يقول مرزا مظفر أمحد، 
كانت هي الشخصية األكثر حمبة. كانت حقا اخلالة األثرية. "ابن عم طاهر: 

كه اجلافة أو الطازجة يف كنا نلتف حوهلا، فتطعمنا ما خنتار من الكعك والفوا
  مومسها. وكنا بالطبع نستمتع حبديثها املمتع."

وكان طاهر الصيب الصغري يتجول حول قاديان مع األصدقاء يف مثل سنه. 
مل يكونوا مجيعا مسلمني، فقد كانت األسرة ااورة هلم يف املسكن من 

رين، فيتيسر اهلندوس. وأقام األوالد جسرا متحركا من ألواح اخلشب بني الدا
هلم التزاور فيما بينهما دون حاجة إىل املرور من األبواب األمامية. وكما هي 
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العادة يف القرى والبالد الصغرية، كان األطفال يعرفون كل الشخصيات 
الكبرية يف قاديان. كانت هناك تلك السيدة اليت ترتدي الرداء املخطط ليل 

ميع؛ إنه ظهور حسني أول داعية ار. وكان هناك شخصية يعرفوا قبل اجل
أمحدي ابتعث إىل روسيا السوفيتية. قضى الرجل فيها سنتني، وذاق يف 
سجوا من الضرب والتعذيب ما ال يزال حيمل آثاره على ظهره. كان طاهر 
واألطفال يطلبون من الرجل الكهل أن يكشف هلم عن ظهره، وحيملقون 

ءلون: هل بوسعهم أن يتحملوا مثل وامجني إىل ندوب اجلراح القدمية، ويتسا
  هذا اإليذاء؟

كان طاهر حيتل مكانة متميزة ألنه ابن اخلليفة، لكنه كان أحيانا يتنازل 
عنها بسرور ألي واحد من رفاقه. ال شك أنه وإخوته االثنا عشر عوملوا 
باحترام. ولكن كان يتوقع منهم أن يكونوا مثلًا يف اللياقة والذوق، وأن 

  دراستهم.  يتألقوا يف
وكان سلوكه املرح، والعابث أحيانا، ال يتواءم مع األسوة يف اللياقة. كما 

  أنه مل يكن بكل تأكيد متألقا يف دراسته، وإمنا كان يف املؤخرة. يقول طاهر:
قالت أمي بأا تود أن أكون طبيبا، ومل أكن أرغب يف ذلك، ولكين "

. ولكين منذ البداية كنت أضعف حاولت الدراسة إكراما هلا وحتقيقًا لرغبتها
ما يكون الطالب، ومل تكن دراسيت الرمسية عامال يف تشكيل حيايت، وال 

  أحسبها لعبت أي دور حقيقي فيها".
"بدال من قراءة الكتب املدرسية واستذكار املنهج املقرر الذي يتيح يل 
احلصول على درجات عالية، كنت أقتصر على تصفحها وأكتفي بفهم ما 

ل، وأتلقى الفكرة ألجد قاعدة أحترك منها. ولكين مل أكن أبدا طالبا جمدا. يقا
فمثال كانت دراسيت للمواد العلمية من ناحية حتصيل الدرجات اجليدة تعد 
فشال تاما. لكنها فتحت أمامي سبال جديدة، وكنت أدرس كتبا أخرى عن 

تكن تلك  موضوعات خمتلفة، وأستمتع بتوسيع معاريف العلمية. ولكنها مل
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املعارف اليت تساعد على الفوز بالشهادات والدرجات األكادميية. كنت 
مولعا فقط بأن أعرف أكثر وأكثر. وكان نظام االمتحانات يسمح بأن مينح 
مخس درجات جربا للطالب الذي حيتاجها للوصول إىل عالمة النجاح، 

إذا ما  وكنت عادة من الذين ينجحون باجلرب، وكنت أرسب يف االمتحان
أعوزين للنجاح أكثر من مخس عالمات. وأذكر أين حصلت يف أول اختبار 

. مل أكن طالبا جميدا، وكنت أشعر ١٥٠من  ٣يف اللغة اإلجنليزية على 
باألسف ألين أخيب أمل أمي، ألن ذلك كان يقلقها كثريا، كما أن دراسيت 

  مل تترك يف والدي انطباعا كبريا.
وأفالم السينما. ومل يكن نتشرت أجهزة الراديو ويف منتصف الثالثينات ا

اخلليفة يشجع على االستماع إىل املذياع، ومينع الذهاب إىل السينما. كان 
يرى أا تقدم للناس موقفا فاسقا للحياة، فيصبحون أشد ترخصا، مث 
يشغفون بعد ذلك باملتع املصطنعة. حىت الفقراء الذين يعجزون عن الوصول 

يات يتأثرون ا كثريا، ومن مث ال يشعرون بالسعادة أبدا، وال إىل هذه املستو
ينفكون يتطلعون إىل هذه احلياة املترفة، وكنت ناضجا حينما أحببت أن 

  أذهب، ولكن ذلك كان ممنوعا فلم أذهب.
وشرح اخلليفة أسباب هذا املنع يف خطبة اجلمعة، وقال: إم أي 

ئل لتحقيقه، ولذلك ينبغي احلد األمحديون مجاعة فقرية، وعليهم واجب ها
من املتع احلسية لتوفري املال وإنفاقه يف خدمة اإلسالم. وكان هناك اقتصاد 
صارم يف أمور تدبري مرتله، وكان يصر على أن يقدم صنف واحد من الطعام 
على مائدته. وكان يف ذلك الكفاية التامة، فال لزوم لثالثة أو أربعة أصناف، 

  .بل إنه إفراط آمث
ويف ذلك الوقت ذاعت موسيقى األفالم يف املذياع، ولكن كثريا من 

كان والدي معارضا هلا "األمحديني رأوا أن اإلنصات هلا خيالف التقوى. 
بشدة، وكان يتغاضى أحيانا عن مساع األطفال هلا. وقد بلغين أنه مر بغرفيت 
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يتحقق مرات عديدة وكنت أستمع إىل املوسيقى ولكنه مل يتدخل. مل يكن 
من األمر إال إذا استغرقت أنا وغريي يف املوسيقى أو ما شاها. فعندئذ كان 

  ."يتدخل على الفور
ومع أن التأثري الديين يف البيت كان قويا وصارما، لكن مل يكن أبدا 
متسما بالتعصب. كما مل يكن هذا السلطان على أي حال قائما على أساس 

قوم على القيم اإلنسانية اليت يصنعها عقائدي جامد، إمنا كان باألحرى ي
الدين، وتأثريها على اخلالل الشخصية، كما تتمثل يف أشخاص أحياء. 
وهكذا تأثرت منذ طفوليت بوالديت من بعض النواحي، وخبااليت من نوع 
آخر، وبوالدي من نواحي غريها. وقد تركوا يف قليب تأثريات دائمة ال متحى، 

  ما أنا عليه اليوم.وسارت يب طويال لتصنع مين 
كان والدي عندما يواجه قرارات صعبة أو خطرية يطلب من أطفاله مجيعا 

 أن يدعوا له. كان يقول هلم: إنين يف حاجة إىل دعواتكم. 
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 ١٩٤٤سنوات، و ٩م، عندما كان عمر طاهر ١٩٣٧حدثت يف عامي 
  اته العائلية.سنة أحداث أثرت يف حي ١٦عندما كان عمره 

نظمت مجاعة معادية لألمحدية مظاهرة قرب قاديـان،   ١٩٣٤ففي عام 
وتنبأ منظّموها بزوال اجلماعة األمحدية، وكان هناك محلة عدائية يف الصحف 
وديدات بالعنف اجلسدي. وكانت ضجة كبرية، إال أنه وحلسن احلـظ مل  

أكاذيب عـن  حيصل شيء من جراء التهديدات، وحتول الغضب إىل إطالق 
اجلماعة مما حدا باخلليفة الثاين إىل تقدمي معتقدات اجلماعة اإلسالمية األمحدية 

  بشكل أكثر جالء وبإجياز.
متاشيا مع زيادة عدد املنضمني إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية فإن احلاجة 
تقتضي املزيد من اجلهد من قبل األمحديني على صعيد الوقت واملال، ولذلك 

. كان من املفروض أن "التحريك اجلديد"خلليفة الثاين ما سمي نظام أسس ا
 ١٩سنوات وقد طلب فيه اخلليفة من األمحديني  ٣يعمل هذا النظام ملدة 

طلبا. وقد قال ظفر اهللا خان، أحد صحابة املسيح املوعود الذي أصبح فيما 
ة ورئيس بعد وزير خارجية باكستان ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحد

كان اهلدف الرئيس منها رفع "حمكمة العدل الدولية، يف هذه الطلبات: 
مستوى التضحية يف اجلماعة والتحفيز املعنوي والروحي هلا وتوسيع قاعدة 
اجلماعة عن طريق محل رسالتها ونشرها بعيدا وعلى أوسع نطاق. وعلى 

و متقشفة سبيل املثال فقد حض اخلليفة على تبين طريقة عيش متواضعة أ
أيضا فيما يتعلق باملأكل وامللبس والسكن والفرش وغريها. وقد منع من 
الذهاب إىل السينما واملسارح والسريك وأماكن التسلية عموما. وقد حض 
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على تطوير العمل اليدوي، وقد أعلن عن طلب عدد معني من العمال 
أو املخصصني. وقد حض غري املوظفني أن ينشغلوا بأي نوع من العمل 

بالعمل الطوعي أو مقابل مردود بسيط من أجل اجلماعة. وقد دعا اجلميع 
  "ليشغلوا معظم أوقام بالتضرع إىل اهللا طلبا لعونه وهدايته وليثبتهم.

يف إحدى خطب اجلمعة:  "التحريك اجلديد"قال اخلليفة الثاين واصفا 
ه صلى اهللا سوف نقوم بكل الواجبات اليت فرضها اهللا سبحانه علينا ورسول"

عليه وسلم، وعندها سوف يتحقق اهلدف من التحريك اجلديد. إن ربان 
سفينة األمحدية سوف يقود هذه السفينة املباركة بني الصخور املخيفة 

   "ليوصلها بسالم إىل بر األمان.
ويقول ظفر اهللا خان عن ذلك اخلطاب أنه جرى من اجلماعة كالتيار 

  تالية:الكهربائي فوصفه بالكلمات ال
درب عدد كبري من املتطوعني يف خمتلف الفروع وااالت... وحضرت "

وطبعت املنشورات الالزمة لعرض أهداف اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
وتعاليمها وعقائدها.. باختصار قد بثت يف كل شيء يف اجلماعة حياة وروح 

  "جديدتان.
خطب  ١٩٣٧يف عام عند انطالق التحريك اجلديد كان طوعيا، ولكن 

اخلليفة الثاين خطبة أخرى أعلن فيها أن التحريك اجلديد سوف يصبح 
إجباريا ليصبح رأس احلربة يف نشر اإلسالم إىل أحناء العامل األخرى، وأن اهللا 
قد أراد هلم التقدم. وكاملعتاد كان توجيهه وإهلامه مبنيا على القرآن الكرمي 

وعود. ومرة أخرى كان تأثري خطابه وأقوال رسول اإلسالم واملسيح امل
صاعقا؛ فكتب إليه آالف األمحديني يعرضون لوجه اهللا خدمام يف هذه 

سنوات. كان بعمر  ٩املهمة ومن بينهم كان طاهر الذي كان عمره حينها 
يسمح له بفهم معظم ما قاله أبوه، وقد حركته موجة املشاعر اليت انتابت 

كنت طفلًا عندما حدث ذلك، "بقوله:  غريه من األمحديني. ويذكر ذلك
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لكن األثر واالنطباع الذي أحدثه اخلليفة الثاين كان من العظَم الذي جعل 
حىت األطفال من عمري ال ينسون أبدا هذه التجربة. حضرت هذه اخلطبة 
وقد سحرتنا مجيعا وذكرى ذلك الوقت ماثلة أمامي، واجلميع كان يذكر 

اس. كان اجلميع راغبني بتقدمي حيام تلك اخلطبة ويتكلم عنها حبم
وجهودهم يف سبيل اإلسالم. وأذكر أن أمي نادتين وأخوايت وطلبت منا أن 
نساهم يف التحريك اجلديد من مصروفنا الشخصي واتفقنا على دفع مخس 
روبيات أو عشرا. ولكن كان ذلك مستحيال علي ألن مصرويف الشخصي مل 

واحدة يف  "آنا". فقد كنت أُعطى يبلغ مخس روبيات يف السنة كلها
من اجلنيه االسترليين.  ١/٦٤٠األسبوع. أظن أن ذلك املبلغ يساوي حاليا 

ويف املناسبات اخلاصة كنا حنصل على روبية واحدة هديةً، ولكن كان ذلك 
يؤخذ بعني االعتبار عند حساب مصروفنا حتما. ولذلك قامت أمي بزيادة 

سة الروبيات أو العشرة اليت وعدنا ا. أعتقد مصروفنا لنتمكن من دفع اخلم
أن ذلك من أكرب أفضال أمي علينا. لقد منحتنا متعة املشاركة يف العطاء. 
وبسبب هذه التجربة املبكرة تولدت فينا روح التضحية اليت ستمكننا عندما 

  "نكرب أن نقوم بالتضحيات بكل سرور.
يرد مكتب اخلليفة على  ولعظم االستجابة بعد خطبة اخلليفة الثاين مل

شهرا، بأن اخلليفة قد اطلع على رغبته يف أن  ١٨رسالة طاهر إال بعد مضي 
يهب حياته هللا وأن اخلليفة حىت حينه سيبقى على تواصل معه وطُلب منه 

  حىت ذلك الوقت أن ميأل االستمارة املرفقة ويعيدها إليهم.
وساعدت اآلخرين،  أتذكر التبدل الذي أحدثته اخلطبة؛ فقد ساعدتين"

على ما أظن، أن نكتسب سلوكا خاصا يف احلياة وأن يكون تفكرينا منفتحا 
وأن نكون جلدين وأال خنجل من أي عمل؛ لقد زرعنا أشجارا، ولكن عملنا 
التطوعي مل يكن دائما ممتعا، فقد كنا ننظف جماري الصرف الصحي ويف أيام 

. كل ولد من أوالد أيب كان اجللسة السنوية كنا ننظف القمامة وننقلها
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، ومل يكن هناك أي حساب للمكانة يشترك يف األعمال املطلوبة من اجلميع
أو العالقات اخلاصة. وإنْ حدث وأغفل أحد ما كُلِّف به فقد كان يتعرض 
للضرب أو للطم من املسئول عنا، وقد تعرضت أيضا يف بعض األحيان هلذه 

أثناء نقل األتربة مثال أو ما شابه الضربات. إن حدث وخرجت من الرتل 
وأخذت بالضحك فقد تتعرض لصفعة على مؤخرة رأسك، وأي أحد قد 
يقوم بذلك وليس فقط املشرف. فلم يكن هناك أي متييز بني األوالد أثناء 

   "العمل؛ إذْ كانوا يعاملون بالتساوي متاما.
جتاه ويف وقت الحق من حياته قال طاهر وهو يتكلم عن سلوك أبيه 

كان يعتقد أا مدعاة لعدم العفة جبعلها الناس أكثر تفلتا "املوسيقى والسينما: 
الذين –وحتررا مث ليصبحوا مأخوذين مبلذات مصطنعة، حىت إن الفقراء كلهم 

قد يتأثرون بشدة ا فيفقدوا السعادة متاما  - لن يبلغوا أبدا تلك املستويات
  "من الترف والبذخ.بسبب تطلعهم للوصول إىل تلك السوية 

كنت أمتىن يف ذلك "وفيما يتعلق حبظر دخول السينما علّق طاهر بقوله: 
كنا "مث أضاف أيضا:  "العمر الذهاب ولكنه كان حمظورا علينا فلم نذهب.

قد ذهبنا سابقا، وأذكر أين شاهدت مع أيب فيلما لشاريل شابلني. فقرار أيب 
ته حاجة الزمن والبلد أكثر من كونه مل يكن دافعه الدين حبد ذاته وإمنا فرض

دافعا دينيا. فاإلسالم دين مرن جدا ينورك باملبادئ ويطلب منك أن تتصرف 
حبكمتك اخلاصة. لقد أقلقت أيب كثريا تلك املغريات اجلديدة وشعر أن 
اجلماعة قد تنغمس أجياهلا الشابة فيها لتصبح أقل جدية يف واجباا الدينية. 

ن أحد األسباب اليت أجربته على دعوة اجلماعة إىل االمتناع وهذا برأيي كا
  ."عن هذه األمور

السبب الثاين كان ضرورة التوفري؛ فقد شرح قراره يف العديد من اخلطب 
بقوله أم مجاعة فقرية لديها مسئوليات جسيمة ولذلك وجب احلد من 

ليفة نفسه كان الترفيه وتوفري املال ليستخدم يف خدمة اإلسالم. ويف بيت اخل
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هناك توفري صارم؛ فقد كان يصر على أال يقدم له يف الوجبة الواحدة إال 
طبق واحد فقط وكان ذلك يعد كافيا؛ فتقدمي ثالثة أطباق أو أربعة مل يكن 

  غري ضروري فحسب، بل كان إسرافًا. 
أنه  ١٨٨٦من أعظم نبوءات املسيح املوعود اليت أعلنها يف شباط/فرباير 

بعده املصلح املوعود الذي سوف يكمل بعض األعمال اليت بدأها سيأيت 
املسيح املوعود وذلك بإصالح بعض التنظيمات واملمارسات مبا يسرع عجلة 

إن املصلح  "كتب اخلليفة الثاين:  ١٩٣٧دخول العامل باإلسالم. يف عام 
املوعود جيب أن يكون أحد أبناء املسيح املوعود وليس شخصا سيظهر 

باملئة منها يوافق ما حتقق يف فترة  ٩٠. وملا تفكرت ذه النبوءات فإن الحقا
خالفيت.. ليس ضروريا أن أدعي ادعاًء كهذا.. ولكين أرى أن اهللا قد حقّق 

. ويف مناسبات عديدة "إىل حد بعيد من خاليل اهلدف من هذه النبوءات
الثاين ليعلن أنه وبالنظر إىل هذه االجنازات، كان األمحديون حيثّون اخلليفة 

حيث أعلن  ١٩٤٤املصلح املوعود. ولكن مل يفعل حىت كانون الثاين/ يناير 
عندها أن اهللا أوحى إليه أنه هو املصلح املوعود. وأحد األسباب الرئيسة 
لدعوم تلك كان جناح العمل التبشريي لنشر اإلسالم يف العامل من خالل 

لقد أوحى اهللا إيلَّ حقيقة األمر "التحريك اجلديد. وقال اخلليفة الثاين: 
وبإمكاين التأكيد دون أي تردد أن نبوءة اهللا قد حتققت وإنه قد أسس نظاما 

وقال إن اهللا أخربه بأنه االنعكاس احلقيقي  "من خالل التحريك اجلديد.
للمسيح املوعود وبالتايل هو املصلح املوعود املنوط به إصالح األخطاء وسوء 

األخرى وخاصة املسيحية. ونتيجة لذلك فإن دوال يف العامل  الفهم يف األديان
وتدخل يف ملكوت اهللا ليصبح ملكوت اهللا "سوف تفهم اإلسالم احلقيقي 

. وقال لألمحديني يف خطابه األول املوجه "على األرض كما هو يف السماء
لس الشورى يف ذلك العام إن اهللا سوف يساعده بأن جيعل له من الصحب 

ولذلك فعليكم أن حتدثوا تغريا عظيما يف أنفسكم وجتهزوا "ني وقال: املخلص
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وليعلن حتقق نبوءة املسيح املوعود أعلن  "أنفسكم بسرعة لتضحيات عظيمة.
اخلليفة الثاين أنه سيعقد اجتماعات يف املدن اخلمسة املرتبطة باملسيح املوعود، 

ستقامة، ولن يكون وقال بأن ذلك سيكون مناسبة للتعبري عن تقوى اهللا واال
احتفاال دنيويا ولذلك فليحضر املتضرعون هللا واملستغفرون بكثرة احلامدون 

إن األوالد واليافعني والذين ال  "الذاكرون لرم على الدوام. وقال:
يستطيعون التحكم بأمزجتهم والذين يتململون بسرعة عندما يضطرون 

لقد التزم األمحديون  ".للجلوس صامتني فعليهم أال حيضروا هذا االجتماع
بشدة ذا املنع من حضور االجتماع األول حىت اضطر أحد املعادين األشداء 

فبدا وكأن مجعا من صحابة رسول "للجماعة اإلسالمية األمحدية أن يكتب: 
  ."اهللا يتأهبون لفتح مكة

وكان طاهر من بينهم، وقد تشرف بوقوفه جبانب اخلليفة الثاين يف كل 
إال اجتماع لدهيانه. ويذكر طاهر أحاسيس اجلماعة بالكلمات  االجتماعات

  التالية:
كان اجلميع سعيدا ومبتهجا ويشعر باحلماسة، وقد عم شعور "

باالحتفال. كنت أشعر بذلك، وما كنت إال نقطة يف ذلك البحر، كما أين 
أذكر أن أمي كانت سعيدة جدا وكانت تدعو ليظهر اهللا بعض العالمات 

. وكانت سعيدة جدا أن اهللا قد أوحى للخليفة أن ادعاء األمحديني للخليفة
  "بكونه املصلح املوعود مل يكن يف غري حمله.

لقد مر أول اجتماعني أظهر فيهما اخلليفة وحي اهللا بسالم، مع أن آالفا 
من الناس من عقائد خمتلفة كانوا قد حضروا. وعندما حان وقت االجتماع 

كان املشايخ قد نظموا معارضةً. فقد  ١٩٤٤نيسان  الثالث يف دهلي يف
أمحدي يف خيم مفتوحة يف مكان واسع يستخدم  آالفاجتمع قرابة عشرة 

ملعب كرة قدم، ولكنهم كانوا قد  ٤٠عادة لالجتماعات وكان مبساحة 
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أحيطوا متاما جبموع أكرب مسلحة بالعصي واحلجارة وكانت تف مبوت 
  اخلليفة. ويقول طاهر:

يفقد أيب تركيزه، بل تابع كالمه دون أن يعري الكثري من االنتباه ملا  مل"
كان حيدث خارجا. ولكنه ملرة واحدة فقط قال للذين كانوا يقومون بعمل 

. "اذهبوا وتأكدوا من عدم اقترام كثريا حبيث يزعجون املستمعني"احلراسة: 
ة على مكان وجود ولكن املعارضني فيما بعد ارتكبوا محاقةً بإلقاء احلجار

النساء. وكان أيب غيورا جدا على النساء، فما كان ليحتمل أي سوء أدب 
حبقهن مهما كانت النتائج. فأمر على الفور احلضور الذين كانوا جالسني 
بتأدب شديد بالرد على املهامجني بأي شيء كان بني يديهم. فتحول 

اشرة مع غريي إىل األمحديون إىل شيء خمتلف متاما، وأذكر أين هرعت مب
اخلارج. وذا التدفق املفاجئ من الناس املشحونني عاطفيا انقلبت موازين 
املهامجني ونكصوا على أعقام مع أم كانوا يفوقوننا عددا وأخذ بعضهم 
يسقط على بعض يف موجة ذعرهم وهرم ال يلوي أحد على شيء، وفرغت 

  "الساحة متاما يف وقت وجيز.
ندفع أيضا للخارج ولكن قبل أن يصل إىل خط املهامجني كان طاهر قد ا

لو كنت وحدي "سحب بقوة من اخللف وأعيد إىل خيمة االجتماع. 
الستطعت أن أحرر نفسي؛ وكان من أوقفين شاب يكربين بثالث أو أربع 
سنوات امسه سيد إقبال رضا وكان طويلًا وقويا، وكان بإمكاين أن أتدبر 

املصارعة ولكن جاء آخرون وأمسكوا يب من اخللف  أمره ألين كنت جيدا يف
وجروين جرا إىل اخللف. مث وضعوا من يراقبين ومينعين من الذهاب. وقيل يل 
أن أساعد اروحني وقد عزاين ذلك بعض الشيء إذ كان بعضهم قد أوذوا 

  "بشدة.
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فهل كان ذلك ألنه ابن اخلليفة وما أراد األمحديون أن يتأذى؟ أجاب 
ال أعرف، ولكنهم قصدوين أنا بالذات، "على هذا التساؤل قائال: طاهر 

  "، وبقيت لسنوات عديدة أغتاظ بشدة كلما رأيته."سيد"وأكاد ال أسامح 
  مل تكن مهارته باملصارعة مبالغا ا.

كنا نشكل فريقني، كل فريق جبانب، مث حتدث املنازالت الفردية. كنت "
طريقة تعلمتها من العب ماهر، وكانت بارعا يف أحكام القبض على اخلصم ب

ضربة مقص طائرة توجه إىل ساقي اخلصم. وكنت أتدرب عليها على كل 
فئات الناس عندما كنت صغريا؛ على األطفال اآلخرين وعلى األقارب الذين 
كانوا يأتون لزيارتنا. وكان بإمكاين إسقاط أقوى رجل. كان األمر حمرجا 

ضربين على ما كنت أفعل. كنت مطلوبا جدا جدا ألمي وكثريا ما كانت ت
كالعب ويف إحدى املرات كنا نلعب يف لقاء سنوي وكسرت ساق أحد 
اخلصوم. لقد كنت مصدوما فقد رأيت العظم يتبارز للخارج ففررت. ومل 
أرغب يف اخلروج لعدة أيام خجال مما فعلت ومما قد يظنه الناس بولد يكسر 

أا ترغب يف رؤييت. فظننت أا ستكون سيقان اآلخرين. مث قالت جديت 
غاضبة مين بشدة وحاولت جتنب اللقاء، فأرسلت يل قائلة أنه ما من داعٍ 
ألشعر باخلجل فلم أرتكب جرمية. ولكنها نصحتين أال ألعب جمددا املصارعة 
كي ال أكسر ساق أحد آخر. وفيت بوعدي حىت جاء يوم وطلب مين بعض 

م وقالوا إم حباجة ملساعديت ألم كانوا ينافسون الصبية أن أنضم إىل فريقه
فريقا قويا. فالتحقت بفريقهم، وعلى أولِ رجل طبقت ضربةَ املقص الطائرة 
كسرت ساقه أيضا. كنت يف كرب شديد ملا فعلت. وكان ذلك درسا من 

  "اهللا للوفاء بالوعد.
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كان طاهر يف السادسة عشر من عمره، وكان عندما  ،١٩٤٤يف عام 
موشكا على دخول امتحان القبول للجماعة، توفيت والدته. كانت تعاجل يف 
مستشفى بالهور ألكثر من ثالثة شهور. مكث اخلليفة معها معظم الوقت، 
وكذلك رافقتها بناا. ولكن طاهرا بقي يف قاديان بسبب امتحاناته، ومل 

  خالل عطالت اية األسبوع. يكن بوسعه زيارا سوى
كان السري حممد ظفر اهللا خان صحابيا للمسيح املوعود، وشغل منصب 
أول وزير خارجية لباكستان، كما رأس اجلمعية العامة يف األمم املتحدة، 

إن "وشغل منصب رئيس حمكمة العدل الدولية، وكان صديقا لألسرة. قال: 
احلزن واألمل ينعكس  وقت أصبحموا غمر طاهرا يف األسى. ومنذ ذلك ال

   ".أيضاشعره  يف
كانت وفاة والدته، وهي يف مقتبل  "وقال ابن عمه مرزا مظفر أمحد: 

شباا، أكثر الذكريات أثرا يف ذاكريت. كان موا صدمة للعائلة وللجماعة 
  كلها أيضا، فقد كانت حتظى مبودة واحترام كبريين".

حدثا، يقف يف غرفة تؤدي إىل  "ال أزال أتذكره عندما كان غالما
املسجد املبارك وتستخدم ملرور املصلني إليه. كان غارقا يف احلزن العميق، 
منهمكا يف ابتهال خاشع إىل اهللا تعاىل. مل أستطع نسيان هذا املشهد املؤثر. 

عاما ما زال وقوفه ماثال يف ذاكريت اليوم كما لو كان وقع باألمس  ٤٦وبعد 
ه كان هناك شيء مفعم باحلساسية واإلخالص واخلشوع القريب. البد أن

  "جعل ذكرى هذا األمل ال يغادر ذاكريت أبدا.
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ومع أن دراسته سارت متثاقلة عموما، فإن طاهرا أصبح قارئا ما، قرأ 
للكاتبني التقليديني يف األردية. كما قرأ أيضا ترمجات يف األردية لوليم 

وغريهم من الكتاب اإلجنليز. ووجد  شكسبري وتشارلز ديكرت وكونان دويل
كتاب (ثالثة رجال يف قارب) للكاتب جريوم جريوم كتابا هزليا صاخبا. 
كان هناك إدراك للثقافة األوربية يف البيت. قال: مل يكن غريبا عنا، ألن 
والدي كان متساحما من بعض النواحي. لقد استخدم مربية أطفال أملانية مث 

خوايت، وأقامتا معنا يف البيت. وهكذا منذ طفوليت أخرى إجنليزية لتعليم أ
عرفت األساليب األملانية واإلجنليزية، وكيف ينظرون إىل األشياء. مث أصبحت 

  ."احلياة والفكاهة اإلجنليزية مألوفة يل بعد قراءايت الكثرية يف الكتب اإلجنليزية
تبه. وقليل بدأ طاهر كتابة الشعر. كان يف بادىء األمر حيتفظ لنفسه مبا يك

من الشعراء األحداث من حيب عرض أفكارهم للنقد على اآلباء واإلخوة 
واألخوات. ولكن ملا عرف األمر يف العائلة كان يطلب منه قراءة شعره 

  عليهم.
كان األمر حمزنا ومزعجا للغاية، ولكين كنت مندهشا لرؤية "قال طاهر: 

ا يل: تعال، واقرأ لنا بعض بعض أفراد األسرة يبكي. وبعدها ألفوا أن يقولو
شعرك. كان منه ما هو مرح سعيد، وأحيانا فكاهي، ومنه ما كان حزينا 

  ."جدا. ومل يبد أنين أكتب شيئا وسطا بينهما أبدا
تولت خالتاه دور األم بعد وفاة أمه، وكان طاهر حيمل هلما حبا عظيما. 

صارما يف كان "وأشرف والده على تنشئته بأسلوب أقرب إىل الصرامة. 
بعض النواحي، ومتساهال يف نواحي أخر. كان مشوقا ألنه مزيج من 
الصرامة والتساهل. كان والدي يفهم نقاط ضعفي البشري، ولذلك مل يشأ 
أن توضع أخطاؤنا أمامه. كان يعطينا الوقت والفرصة وحيملنا على الفهم. 

دون ذكر اسم  أما إذا طفا الضعف على السطح فإنه كان ينصحنا ويعظنا من
  املخطىء كان يقول إن كيت وكيت من األشياء خطأ، وينبغي جتنبها.
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إذا ضبط أحدا يفعل شيئا فإنه كان يعاقبه حبزم. كانت قوانينه صارمة 
جدا. ومل يكن يتساهل يف أقل هفوة فيما يتعلق باملسائل املالية، فقد كان 

حية املالية االختيارية عليه، وهو اخلليفة، أن يريب مجاعته على نظام من التض
متاما. ولذلك مل يكن من املستطاع أن يتسامح مع أولئك الذين يتصرفون 

  بتراخ أو يتخطون احلدود والقواعد.
وكان صارما على وجه اخلصوص مع أسرته. وأذكر مرة أين كتبت إىل 
شخص يف (كلكتا) ليشتري شيئا ويرسله إيل. فشك حضرته يف األمر 

منه ذلك؟ هل دفعت له؟ هل أهداه لك؟ قلت: إنه أعطاه وسألين: هل طلبت 
يل هدية، لكين رفضت، ودفعت جزًءا من الثمن وال أزال أدفع. فاشتد غضبه 

عن طوع، وال ميكن أن تطلب. إذا طلبت شيئا فال بد  تقدموقال: إن اهلدايا 
  "وأن تدفع على الفور وإال أثقلت على من تطلب منه مساعدتك.

عندما يود إبراز نقطة معينة يشري إىل املهدي واملسيح املوعود،  كان اخلليفة
ومل يشر إليه قط بأنه جدهم، وإمنا كان يذكره بوصفه مؤسس اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية. ويف إحدى املرات ملح طاهرا يغادر البيت حاسر الرأس، 
ويعد كشف الرأس أمام املسئولني وذوي السلطة يف بالد الغرب عالمة 
احترام، ولكنهم يف بالد الشرق يعدون تغطية الرأس هي داللة على االحترام، 
لذلك استدعاه اخلليفة وقال له: امسع! مل يكن مؤسس اجلماعة لريضى عن 

  خروجك إىل الطرق هكذا، فأرجو أال خترج حاسر الرأس أبدا يف املستقبل.
ضع النعل يف وكان اخلليفة يصر على العادات والتقاليد اإلسالمية، مثل و

القدم األمين أوال، ويراها من الضرورات العظمى يف تربيته أوالده. كان 
يف يوصيهم بأال حياولوا حصر التقوى واألعمال الصاحلة والقيم األخالقية 

واستبعاد أتباع الديانات األخرى، وأنه ليس من  التعامل مع املسلمني وحدهم
هندوسي أو سيخي مثال. وكان  ميزات املسلم الصاحل أن يتحاشى جاره ألنه
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اخلليفة يعرف بأمر ذلك اجلسر الذي أقامه طاهر وأخواته مع جريام من 
  أطفال اهلندوس ليصل بني البيتني. ولقد وافق عليه.

اهلندوسية  "ريامساجآ"ويف املناسبات اليت كان حيضر فيها أعضاء من طائفة 
يتبجحون بأم سيدمرون املتشددة إىل قاديان ليعقدوا مؤمترا هلم، كانوا 

علَّمنا أال نعارض املعتقدات الدينية األخرى "اجلماعة األمحدية ومن فيها، 
باجلدال، وإمنا بالتمسك املخلص مبا يكون هناك من خالفات يف الرأي. مل 
يكن مسموحا لنا حتويل اختالف الرأي إىل عداوة وبغضاء يف حياتنا 

  "اليومية.
صحة املنطق اإلسالمي، ولكنه كان مير  ومل يكن لدى طاهر أي شك يف

كنت متأكدا من أن وجود اهللا "وقتئذ يف مرحلة من الشك يف وجود اهللا. 
 "ممكن من الناحية النظرية، ولكن.. أال يزال موجودا؟
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يعد حفظ القرآن من أعمال التقوى يف اإلسالم. وكثريون يبدأون هذه 
آية،  ٦٦٦٦سورة و ١١٤لكن القليلني يكملوا، فالقرآن مؤلف من املهمة 

ولذلك تكون املهمة شاقة. ويعد معظم املسلمني اليوم أن جمرد حفظ القرآن 
  ال يكفي؛ فاملهم فهم كالم اهللا.

كان يفترض بطاهر أن حيفظ القرآن، ولكن منذ البداية بدا أن هذه املهمة 
طاهر أكثر هو معاين كلمات القرآن؛ فقد  لن تكتمل أبدا؛ فالذي كان يهم

كان يسأل أساتذته وإخوته واخلليفة. وقد اعتاد على دراسة القرآن بعمق، 
  واستمر على ذلك طول حياته.

كان يدرس كل يوم جزءا من القرآن، وكان يدرس أيضا تعاليم رسول 
اهللا من سنة وحديث. وكان بالطبع يصلي الصلوات اخلمس، وكان يصلي 

زلة يف غرفته أيضا كما أمر اإلسالم. لقد كانت الصالة جزءا أساسيا من يف ع
  حياة كل أبناء اخلليفة.

يف إحدى املرات كان اخلليفة عائدا مع عائلته إىل قاديان بالسيارة، 
فاكتشف أن مؤشر الوقود فيها يشري إىل الصفر؛ لقد نسوا أن ميألوا خزاا. 

طريق العودة وال يوجد حمطات  يف ذلك الوقت كانوا قد بلغوا منتصف
ادعوا كي نصل قاديان، فإن وصلنا فسوف "للوقود حىت بلوغ قاديان، فقال 

. رمبا قيل "مسح له باستخدام السيارةمن يفْلح غالونني من الوقود وأ أعطي
ذلك بني جد وهزل فلم يفعل إخوته وأخواته شيئا، لكن السيارة وصلت إىل 

  ."لقد دعوت، كنت أدعو منذ أن طلبت "قاديان فقفز طاهر قائال: 
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وفّى اخلليفة بوعده فحصل طاهر على السيارة وغالوين وقود للذهاب يف 
  نزهة.

ومع بلوغه الرابعة عشرة من عمره بدأت الشكوك تظهر؛ لقد كان مهتما 
بالدراسات العلمية ومع ذلك كان ترتيبه يف معظم صفوفه مع املتأخرين حىت 

كان قد بدأ بإجراء جتاربه العلمية اخلاصة به ولكن مل  يف مادة العلوم. ولكنه
  يكن هلا أية عالقة باملنهاج املدرسي.

كان أيضا قد استكشف مكتبة أبيه، وفيها كتب عن نظرية دارون يف 
مل أكن أبلغ من العمر "التطور وبعض املراجع عن علم احلياة وأعمال فرويد. 

ن هلا على تفكريي تأثري عام، ما يكفي لفهم كل ما يف هذه الكتب ولكن كا
  "تأثري غامض ضبايب؛ فبدأت أتساءل: هل اهللا موجود؟

كان يف كثري من الليايل ينام والكتاب بيده، ورمبا تكون هذه القراءة 
  املستمرة هي السبب يف الصداع الشديد الذي أصبح يعاين منه.

لقد ". مل يكن عنده أية شكوك يف حقانية اإلسالم مقابل األديان األخرى
كنت مقتنعا متاما مبنطقيته. وفيما يتعلق بتعاليم اجلماعة األمحدية مل يساورين 
الشك قط، مل أشك قط أا متثل اإلسالم احلقيقي، ومل يساورين يف ذلك 

  ."شك يف حيايت
ويذكر أن ما أحدث اضطرابا لديه إدراكه أن اإلسالم أساس بنائه اإلميان 

ساس فال يكون الدين إال مناقشة نظرية أو جهد باهللا، وإن مل يكن هناك أ
  عقلي ال غري. وقيم املقارنة ال ميكن أن تكون إال قيم مقارنة.

لقد كان هذا أول سؤال واجهته يف هذه املرحلة من حيايت، وإدراكي أين "
كنت بالواقع أطرح مسألة وجود اهللا هزت كياين، لقد متلكين على ما أظن 

أن أكون متيقنا وال ميكنين التيقن بقراءة الكتب  رعب بطريقة ما... أردت
  "فقط، لقد أردت طريقة مباشرة.
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أظن أين منطقي "فبدأ يتحرى إمكانيات وجود اهللا وفق أسس املنطق. 
فدرست مسألة إمكانية وجود اهللا. وببحثي  - إنه جزء من تكويين–بطبيعيت 

اما كالفارق بني بدأت أدرك أن هناك فارقًا بني درجات الوعي املختلفة، مت
وعي الكائنات الدنيا إذا ما قورنت بوعي اإلنسان. وللتبسيط فلنقل إن 
اإلنسان يعي وجود منلة ولكن النملة ال تعي وجود اإلنسان. فإن كان هناك 
فارق وبعد بني النملة واإلنسان فال بد أن يكون هناك بعد أعظم بني اإلنسان 

  "ة.واهللا. فحللت مسأليت األوىل بسهول
لقد كانت املرحلة " وبعد أن عرف طاهر حمدوديته عاد إىل الدعاء املباشر.

األكثر شدة يف حيايت وقد عانيت فيها. لقد كان حتديا أن تؤمن بشيء وأن 
تبين كل فلسفة حياتك على هذا الشيء، الذي هو شديد االنفالت من حيث 

دة. لقد كنت وجوده امللموس، وقد سبب يل ذلك اضطرابا وقد عانيت بش
على يقني أن اهللا ميكن أن يكون موجودا من الناحية النظرية، ولكن أال يزال 

  "موجودا؟ وإن كان موجودا، فهل سيظهر نفسه يل؟
كان يذهب أحيانا إىل املسجد ويصلى منفردا لساعات. وأحيانا أخرى 

  يصلى يف غرفته طول الليل.
حث. أعلمين بوجودك كنت أدعو اهللا: إن كنت موجودا فإين عنك با"

وإال ضللت وال أُالم. فكّرت أنين قد أؤاخذ، وسوف أدعو، ولكين أظن أنه 
  ال جيب أن أؤاخذ".

مث بعد ظهر أحد األيام، مر بتجربة حلت له ائيا مسألة وجود اهللا. يقول 
إن هذه التجربة ال ميكن أن ينظر إليها على أا دليل موضوعي قوي على 

  كان على يقني أا جواب اهللا. وجود اهللا، ولكنه
كنت بنصف وعيي بني احللم واليقظة، فرأيت األرض كلها تتقلص "

لتصبح كرة، ومل يكن هناك أي خلق مرئي؛ ال حياة وال مدن، ال شيء 
! وكل جزء ربناسوى األرض. مث رأيت كل جزء من العامل يرتعد ويهزج: 
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جيب وكل ذرة من كان يعلن عن سبب وجوده. غُمر كل العامل بنور ع
  ").ربنااألرض بدأت تكْبر وتتقلص بإيقاع فوجدت نفسي أكرر عبارة (

وبعد أن عاد إىل وعيه الكامل كان ال يزال بإمكانه رؤية ذلك حيدث، 
  وبعد ذلك مل يعد لديه أية شكوك.

أعطى عاملٌ يف الفيزياء الكونية وصفا حبسب رأيه  ١٩٩٠يف أيار/ مايو 
  عامل وكان ذلك يشبه بشكل غريب جتربة طاهر.عن كيفية بدء ال

ال يظن أن كل واحد سوف يكون له جتربة باطنية مماثلة إلثبات وجود 
إن اهللا يظهر نفسه للناس حبسب قدرام على معرفته. إن اهللا واسع وإن "اهللا؛ 

  "سوية حدود املرء هي اليت حتدد كيفية تعرفه على اهللا.
إن القرآن الكرمي ينصح املؤمنني "لق قائال: وعندما أصبح الحقا خليفة ع

باإلضافة إىل الصلوات االعتيادية أن يذكروا اهللا آناء الليل وآناء النهار وأن 
يذكروه يف جتارم اليومية من معاناة وحزن. إن هذا هو اال الذي كان 

  األكثر فعالية بالنسبة إيلّ ألين تعلمت أن أدعو يف أوقات الشدة والرخاء.
قد كان أليب الدور يف وضعي على هذا الطريق، فقد كان مع كونه رأس ل

اجلماعة والناس يلجأون إليه طلبا للدعاء يطلب يف أوقات الشدة من أوالده 
  "أن يدعوا من أجله ومن أجل اجلماعة.

لقد كان لطاهر أن جيرب أدلة أخرى على وجود اهللا كون اهللا أصبح اآلن 
  يستجيب لدعائه.

كنت طفلًا كنت أدعو وأرى أدعييت تستجاب. كنت أظن  حىت عندما"
أن ذلك ظاهرة نفسية لكن بعد أن أريت دليل وجود اهللا فإن نسبة استجابة 
أدعييت أصبح بارزا لدرجة ال ميكن إغفاله؛ وليس للصدفة أي دور يف حتققها. 
إن هذه األدلة الداعمة ظلت تزداد قوة على مر حيايت ويف النهاية عشت 

  "املباشر من اهللا. الوحي
  



 رجل اهللا                                                                                          ٣٤

        الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع
ìçe…<îÂ‚Łè<á^ÓÚ< <

دخل امللك جورج السادس إمرباطور اهلند إىل قصر  م ١٩٤٥-٨-١٥يف 
 Houses of "جملس الربملان"ويستمنستر ليفتتح اجللسة اجلديدة لـ 

Parliament وكان حزب العمال اإلشتراكي قد جاء إىل السلطة بأغلبية .
ة. وكانت الكلمة امللكية اليت ألقاها أمام ساحقة وشكل حكومة جديد

أعضاء جملس اللوردات وجملس العموم باسم احلكومة اجلديدة ألن امللك 
دستوريا فوق السياسة وال رأي له. وكانت سياسة حزب العمال أن على 

  مجيع شعوب اإلمرباطورية أن تنظم نفسها يف أمم مستقلة. 
عود السابقة للشعوب اهلندية إن حكوميت وبناء على الو"وقال امللك: 

سوف تعمل جاهدة بالتعاون مع أصحاب الرأي من اهلنود على تعجيل إقامة 
  ."حكومة مستقلة متاما يف اهلند

 ١٩٤٧- ٨-١٥لقد حتقق هذا الوعد يف "والحقا كتب ظفر اهللا خان: 
  "حتققا مأساويا.
قارة كيانا آخر والٍ على اهلند إلبقاء شبه ال "إيرل ماونتباتن"وقد ناضل 

سياسيا موحدا، ولكن التاريخ كان ضده. لقد تعايشت ثقافتا شبه القارة، 
مسلمون وهندوس، مثانية قرون، وبالطبع كان هناك تأثري متبادل ولكن مل 
يكن هناك اختالط واسع املدى، وبالتأكيد مل يكن هناك ذوبانٌ حيدث 

قاط مشتركة بني اندماجا. ويقال إن أحد أسباب ذلك أنه مل يكن هناك ن
الدينني وبني فروعهما. فقال املراقبون أن املسلمني واهلندوس مل يشكلوا 
جمتمعني بل كانوا أمتني. وظن املسلمون أم يف هند موحدة لن يظلوا أقلية 
فحسب بل سيكونون أقلية مضطهدة. بدأ تقسيم اهلند؛ فالناس الذين عاشوا 
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أة يتباغضون، ومل يكن أحد مبأمن، لسنوات جريانا دون نيات سيئة بدأوا فج
وبدأ اجلميع يف كل مكان بالتسلح. وكان طاهر عضوا يف حركة الشباب 
األمحدي املعروفة خبدام األمحدية، وكانوا قد نظِّموا مبجموعات وكتائب 
حلماية قاديان، وجاء سبعون ألف مسلم من القرى ااورة، وأصبحوا حماطني 

  وس.باملعادين من السيخ واهلند
كنا نعرف منذ الطفولة كيف نطلق النار، وكنا معتادين "يقول طاهر: 

على العمل املنظم وتلقي األوامر ولذلك كنا قادرين على تنظيم أنفسنا على 
. وبوقت قصري "فالن رئيسكم!"الفور. مل يكن هناك رتب إمنا قيل لنا: 

نهم قيادة أرسل عدد من اجلنود النظاميني إىل منطقتنا وتسلم كل واحد م
منطقة معينة وقام بتعيني عدد من الضباط وطُلب منا طاعة أوامر شخص 
معني وكان دائما ممن نعرف، بينما كنا جنهل اآلخرين. كان ذلك نظاما 
مصونا جدا؛ فإن قبض على أحد وسئل فلن يعرف من القائد يف املنطقة ولن 

كل ما كنا يعرف كيف تدار التنظيمات األخرى. مل يكن هناك رتب، و
  "نعرف هو من طُلب منا أن نطيعه.

إن مهارة طاهر يف الرياضة والرماية جعلت من الطبيعي أن يعني ضابطا 
مسئوال عن إحدى الوحدات غري النظامية. وطلب منه محاية مركز قاديان من 

  أي هجوم.
لقد كان تعيينا مهما للغاية، لكنه مل يرضين. ظننت وال زلت أظن أنه "

ائي بعيدا عن املشاكل. وال أقصد املشاكل مبعىن اخلطر الشخصي صمم البق
إمنا ألين كنت شابا وقد أحدث مواجهة بدل جتنبها. ولذلك وضعوا 

يف املناطق احمليطة حيث احتمالية حدوث  -أكرب عمرا–أشخاصا آخرين 
املشاكل أكرب وأبقوين يف املركز. مل يعجبين ذلك على اإلطالق، ولذلك مل 

  "أن أشترك يف أي عمل. يتسن يل
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ولكنه اشترك يف بعض اإلنذارات والطلعات العسكرية. وعين بأسلحة 
  املسلمني اليت مجعها يف قاديان.

كان لكل منها رخصته الفردية، فكان ذلك جيانب قليال القانون الصارم "
ولكن اهلدف كان إخراج هذه األسلحة فجأة مث أن ختبأ بسرعة أيضا إن 

وكان عدد قليل من الناس يعرف مكان احتفاظنا ا.  حدث خطر اهلجوم.
إذن كانت هذه إحدى مهامي. مرةً، عندما وصلتنا جمموعة كبرية من 
األسلحة اإلضافية، حفرت حفرة كبرية يف أرض بييت ووضعت األسلحة فيها 
مث طمرت وسويت األرض. وطلب مين أن ال أملسها وأن أنساها حىت أتلقى 

ة وذهب الرجال. عندما فكرت أوال مبخبأ سألت كل أمرا، فأقفلت الغرف
الرجال الذين كانوا معي أن يقترحوا علي مكانا لتوضع به األسلحة دون أن 

حسنا، لنبحث "تكشف، فاقترحوا الكثري من األماكن وعندما انتهوا قلت: 
. املكان الذي مل يذكر كان املدخنة. فأمرت أن "اآلن عن مكان مل يذكر

نار ليل ار، ولكن قبل ذلك فتحنا املدخنة ووضعنا فيها رفوفًا تشعل فيها ال
ليسهل وضع األسلحة فيها. وبعد فترة بدا أن السماء ستمطر فأرسلت 
متطوعا إىل السطح ليغلق منافذ املدخنة كي ال يفسد املطر البندقيات. 
وعندما كان على السطح رأيت امرأة سيخية تراقبه فأقلقين ذلك، فأنزلت 

الفور كل األسلحة وأخذا إىل بيت من ستصبح محايت. وألين كنت على 
مضطرا للعودة بأسرع وقت إىل موقعي تركت البندقيات على سرير بشكل 
شبه مكشوف. ويف اليوم التايل خرجت مبكرا ألجد جنودا من اجليش 

 - املرهاتيون والدوجراس–اهلندي يف كل مكان. كانت هناك فرقتان قاسيتان 
ظ كان فيهما العديد من اجلنود املناوئني للمسلمني؛ فأعلنوا أم ولسوء احل

سيفتشون كل البيوت حبثا عن أسلحة. وبالطبع كان بيتنا من أول البيوت 
  اليت بدأوا بتفتيشها.
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كنت عندها قلقا من أمور ثالثة؛ وجود األسلحة حتت األرض، ورفوف 
سينا شيئا منها وكنت خائفا أن نكون عن عجل ن - البنادق يف املداخن

وكان يف غرفيت عدد كبري من الذخائر املتنوعة من عيارات خفيفة إىل  - هناك
أثقل. اجته اجلنود مباشرة إىل الغرفة اليت دفنت فيها األسلحة وبدأوا باحلفر 
ولكن األسلحة كانت قد اختفت! قيل يل فيما بعد أنه مست احلاجة إىل 

عندما كنت بعيدا وحبوزيت األسلحة يف مكان آخر فجاءوا وأخرجوها 
األسلحة األخرى. عندما دفنت للمرة األوىل مسع جار هندوسي صوت احلفر 
وبلغ اجليش. بعد ذلك توجه اجلنود مباشرة إىل املدخنة وقد كانت املرأة 
السيخية أخربم أننا فعلنا شيئا باملدخنة، فأنزلوا فيها جنديا من أعالها إىل 

رصاصة. وملا  ٢٥يء سوى عبوة واحدة حتوي أسفلها ولكن مل يكن فيها ش
كان مرخص لنا فكان حيق لنا امتالكها؛ وأُقر بأنه مكان غريب جدا 
لالحتفاظ ا. مث ذهبوا إىل غرفيت حيث توجد عبوات الذخائر يف مكتيب. 

وأغلق  "رصاص، رصاص ال غري!"تناول أحد اجلنود عبوة وهزها وقال: 
ة احلقيقية الوحيدة اليت واجهتها شخصيا يف اجلارور. لقد كانت هذه احملن

   "قاديان. ومل اجم املدينة قط مع أا حوصرت من قبل لصوص السيخ.
وقد كتب طاهر رسالة إلحدى عماته يف ذلك الزمن معربا عن مشاعره 
ومشاعر صحبه قال فيها أم مل يكونوا مستعدين للموت فقط بل مل يكونوا 

فقوا على أنفسهم ألم مل يشعروا أم يقومون يهابوه، ومل يكونوا ليش
  بتضحية. ومل يشعروا بأي أمل حىت لفكرة عدم رؤية أعزائهم مرة أخرى.

وأضاف أنه كل بضعة أسابيع تقريبا كان يسحب عدد منهم ليرسلوا إىل 
  باكستان، والذين أمروا بالرحيل كانوا يبكون طول الليل رد فكرة الرحيل.

ن رأيي بشكل صريح وعلين إىل درجة أن عميت أخذت لقد عربت ع "
، لظنها "الفضل"نسخة من رساليت وأعطتها لناشر اجلريدة األمحدية اليومية، 

أن الناس سيهتمون ملا قد يفكر به فىت يف السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 
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عمره يف ذلك الوقت. ولكنه رفض نشرها ألا كانت جريئة جدا. وبعد 
ديدة عندما نسيتها أخرجتها يل من صندوق وجعلتين أقرأها جمددا. سنوات ع

  "فدهشت مما كنت قد كتبت.
لقد كان للرسالة عواقب غري متوقعة على طاهر؛ فقد قرأها اخلليفة الثاين 

لقد كان يعرفين جيدا، فظن أين سأعرض نفسي للقتل "وأصابه قلق كبري. 
قائمة املأمورين بالرحيل من  عن سبق اإلصرار، فبعد شهر تقريبا كنت على

قاديان إىل الهور. وأذكر أين تأملت كثريا على مدار يومني أو ثالثة أيام. لقد 
ظننت أن رؤسائي الحظوا يفَّ ضعفا وأين أعاقَب على ذلك أو أين أُزحت 
ألين مل أكن قادرا على القيام مبا كانوا يريدونه مين. لقد كانت جتربة مريرة 

  "يل.
ظيم الشباب األمحدي يف مقاومة محكمة أنقذوا فيها حياة لقد ساهم تن

العديد من املسلمني، وكان ذلك يعود إىل بصرية اخلليفة الثاين. لقد أبيد 
مسلمو العديد من قرى البنجاب. هومجت القوافل وسلبت وذبح دون رمحة 
كل من وقع بأيديهم، لكن الدوريات األمحدية لثالثني ميلًا مبحيط قاديان 

ت اإلرهابيني بعيدين عن القرى اليت كانت حتت محايتهم، كما أم مل أبق
ألف نسمة أكثر من  ٢٠جيوعوا. وقد أسكنت قاديان اليت تتسع عادة لـ 

فبدل أن يطلب أيب قمحا ليكفي فقط جللسة سنوية واحدة "ألف الجئ.  ٨٠
كان قد طلب ما يكفي جللستني أو ثالث جلسات. لقد علم أن الالجئني 

تدفقون وأن الطعام سيكون شحيحا. ونتيجة لذلك ما طال أن بدأت سي
شاحنات حمملة بالقمح تغادر قاديان إىل املدن الرئيسة مثل أمريتسار بدل أن 
حيدث العكس. وقد كتبت اجلرائد اإلسالمية بصدق عن هذه املساعدة اليت 

يت ساعدت قدمتها اجلماعة األمحدية؛ فقالوا بأنه مل تكن املدن الكربى هي ال
رعاياها املسلمني بل قام بذلك من دعوهم يف املاضي كفارا. فمرت علينا 
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أيام مل ننم فيها إال قليال. كنا نعمل ليل ار يف حتميل الشاحنات مث الذهاب 
  "إىل احلراسة.

واجهت اجلماعة أزمة غري  ١٩٤٧ غسطسوعلى أية حال ويف آب/ أ
راضي اليت خصصت للهند. وبعد متوقعة: وقعت املنطقة بأكملها داخل األ

تفكري عميق أمر اخلليفة باالخالء. بالطبع لقد كانت قاديان اليت ولد فيها 
املسيح املوعود وعاش فيها ووري فيها الثرى بلدة مقدسة عند األمحديني 

  كلهم، ولكن مستقبلَهم يف باكستان البلد الذي سامهوا يف إنشائه.
  اجلماعة ستعود إىل قاديان. وقد وعد اخلليفة يف أحد األيام أن

أُغلقت املساجد واملدارس واملكاتب والبيوت اخلاصة  ١٩٤٧-٨-٣١ويف 
واندفعت خارج قاديان قافلة من الشاحنات حتميها وحدات من اجليش. 
أخذوا معهم كل ما ميكن أخذه، وذهبت م القافلة اليت كانت باستمرار 

أمحديا  ٣١٣يد: باكستان. وبقي حتت ديد السيخ إىل الهور وإىل البلد اجلد
لرعاية أمالك اجلماعة حىت يتمكنوا من العودة جمددا، وهذا العدد هو ذاته 

  عدد أصحاب حممد رسول اهللا يف معركة بدر. 
ويف باكستان انتشر أفراد اجلماعة ليبدأوا حياة جديدة، وكانت مهارام 

  وثقافتهم مطلوبة بشدة يف بلدهم اجلديد.
د تنبأ أم سيضطرون ملغادرة قاديان، ونشر إهلامه يف جريدة كان اخلليفة ق

ولكنه كان على  ١٩٤١الفضل التابعة للجماعة يف كانون األول/ديسمرب عام 
يقني أيضا من العودة. وحىت العودة سيقيمون يف مدينة جديدة تقع يف منطقة 

فيها الروايب. خضراء ممتعة فيها العديد من األشجار والينابيع املتأللئة وتنتشر 
ومل تكن األرض اليت اشترا اجلماعة من احلكومة على الضفة الغربية لنهر 

هكتارا تطابق إهلام اخلليفة الثاين؛ فال  ١٠٣٤شناب اليت بلغت مساحتها 
أشجار وال ماء وتربتها ماحلة وبدا أن سكاا الوحيدين األفاعي والعقارب 
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ني األمحديني حالتها األصلية والذئاب والضباع. وقد وصف أحد الكاتب
  ."الربية العاوية"بـ

كان هذا الوادي يبعد ستة أميال عن مدينة شنيوت على الطريق املمتد من 
الهور إىل سرغودها، وكان طوله حنو ثالثة أميال وعرضه ميال. ويف الشمال 

  كان حماطا جببل أسود غربيب.
رب الوادي وسكة ولكن كان هناك بعض امليزات؛ فنهر شناب املتدفق ع

احلديد من الهور إىل سرغودها اليت شطرت األرض اليت اشتروها كانا يعدان 
بسهولة املواصالت يف املستقبل القريب. واألهم من كل شيء أم هنا 

لقد فضلنا هذه الربية على املدن لننبه الناس "سيتركون حباهلم. وقال اخلليفة: 
  "قافة والتدريب األخالقي.إىل واجبام ولننظمهم ولرتودهم بالث

قدم فوق سطح البحر  ٦٠٠سيكون هذا الوادي، الذي يقع على ارتفاع 
قدما عن السهول ااورة، مأواهم؛ متاما كما وصف  ٢٠ويرتفع قرابة 

  القرآن إيواء اِهللا مرمي وعيسى:
 �ومعنيٍ قَرارٍ اتذَ ربوة إِلَى وآويناهما آيةً وأُمه مريم ابن وجعلْنا�

  )٥١ :املؤمنون(
ويف العربية يسمى املكان املرتفع من األرض ربوةً؛ فقرر اخلليفة أن يكون 
ذلك هو اسم مدينتهم اجلديدة. عندما رأى الوادي للمرة األوىل فيما سبق 

مكان املأوى الذي رأيت يف منامايت يشبه هذا من نواح عديدة؛ فتنتشر "قال: 
ل املثال الروايب ولكنه مقفر بينما كان املكان الذي رأيت خمضرا فيه على سبي

  "معشبا؛ فرمبا سيصبح هذا املكان كذلك جبهودنا.
- ١٩أُقرت خمططات املدينة اجلديدة ووصل أول األمحديني إىل املوقع يف  

. كان عليهم نصب اخليم اليت ستؤمن سكنا مؤقتا للمتطوعني م١٩٤٨-٩
  ومن بينهم كان طاهر.الذين سيبنون املدينة، 
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بنيت أول املباين بلَبِن حملي الصنع وشريت األبواب والنوافذ من أماكن 
كانت قد هدمت. وبدأت مباين غري مميزة من لبنات طينية صغرية متأل املواقع 

املخصصة حبسب خمطط املدينة. مل تكن احلياة سهلة؛  ٣٠٠٠السكنية الـ 
و لالستخدام املرتيل. اإلمداد باملاء خصص لكل عائلة فراشني ومصباح ودل

كان حبده األدىن. قال اجليولوجيون بوجود املاء حتت األرض ولكن مل يعثر 
  .١٩٤٩عليه. وحفر أول بئر بنجاح بعد سبعة أشهر يف أبريل/نيسان 

ولرفع معنويات اجلماعة وضعت مكربات الصوت ليتمكن كل من يعمل 
ويف إحدى الليايل بينما اخلليفة يف مرتله  يف ربوة من مساع الرسائل املذاعة.

دوى مكرب الصوت فسمع صوت شاب يلقي قصيدة مثرية، ذكر فيها أن 
عملهم يجزى وأن النجاح بات بقبضتهم. وحضت القصيدة كل أمحدي 

  على بذل املزيد من اجلهد.
خرج اخلليفة من مرتله ليسمع بشكل أفضل ووقف عند السور احمليط 

ذاك نوع القصائد اليت حنتاجها يف مثل هذا الوقت، تراه من " باحلديقة وقال:
  ."أمل تتعرف على صوته؟ إنه طاهر"فحدقت زوجته به وقالت:  "يكون؟

فنشج اخلليفة غاصا بالبكاء ودخل دون أن يزيد شيئا. بالنسبة ملراقب 
عادي قد يبدو أنه انزعج لثنائه العارض على طاهر. وبطريقة ما كان هذا 

؛ لقد كان يعرف السر الذي إئتمنت عليه أم طاهر صديقتها. وطاهر صحيحا
مل يكن يشك يف احلب العظيم الذي كان أبوه يكنه لكل أوالده مبن فيهم هو 

  "ولكنه كان دائما حياول إبقاء عواطفه حتت السيطرة."وقال: 
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ضراء والينابيع اجلارية الذي م، بدأ املأوى ذو الوديان اخل١٩٥٤يف عام 
 ٤٥ربوة اآلن مدينة من    رآه اخلليفة يف رؤياه يصبح حقيقة. لقد أصبحت

ألفا يف اجللسة السنوية يف شهر  ٢٥٠ألف نسمة ويزداد هذا العدد ليفوق 
كانون األول/ديسمرب. واستبدلت املمرات احملفرة بالشوارع الواسعة 

غرية إىل أبنية قرميدية عامرة. ويف وسط املرصوفة، وحتولت أبنية اللنب الص
املدينة انتصب ببياضه الناصع املسجد املبارك الذي كان يتسع خلمسة آالف 

  مصل.
عندما  ١٩٥٤يف هذا املكان، بعد ظهرية يوم من أيام شهر آذار/مارس 

كان اخلليفة الثاين يؤم الصالة، تقدم من الصف األول شاب وطعنه بسكني 
ت مهامجه على الفور، ومتكن اخلليفة مبساعدة آخرين من حاد يف عنقه. ثُب

االنسحاب إىل مقره وقطعة قماش قطنية ترقئ نزفه. إن اجلرح الذي تسبب 
كان عميقا ومؤملا.  - وحكم عليه بسجن طويل األمد–به من حاول اغتياله 

ومع أن اجلرح حبد ذاته برئ بسرعة لكنه ترك أثرا خطريا على أعصابه. لقد 
سنة، ومن قبل مل يكن حبالة صحية قوية، فوجد نفسه اآلن  ٦٥من العمر  بلغ

غري قادر على العمل ملدد طويلة. وبعد سنتني تقريبا تقرر استشارة املختصني 
يف لندن، واختري طاهر مع من ذهب معه من العائلة. كان اخلليفة قد وهب 

شهادة بالعمل يف كل أوالده إىل اجلماعة. وبدأ طاهر الذي ترك اجلامعة دون 
، وسرعان ما أثبت أنه ليس مديرا جيدا "خدام األمحدية"أدىن مستويات 

  فحسب بل هو عامل كادح.
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كان طاهر يتردد إىل بيتنا وكان مرحبا به فقد كان "يقول أحد أصدقائه: 
كثري األسفار لشئون اجلماعة. كان لديه إخالص يف عمله وطاقة ال تنفد، 

ثريا ما أتى وهو يقود سيارته بينما سائقه يف املقعد وكان يسافر خفيفا وك
اخللفي. وكثريا ما حدث أن أتى متأخرا بالليل والعائلة نائمة مث سافر مع 

  "الفجر قبل أن حيظى أحد بلقائه.
قرر اخلليفة أن يذهب طاهر مباشرة إىل لندن وأن ينتظره هناك بينما يغتنم 

را وأملانيا والبلدان األخرى يف هو الفرصة ويزور أفراد اجلماعة يف سويس
  طريقه.

كان تقرير املختصني يف لندن غري مشجع؛ لقد انكسر رأس السكني 
واستقر يف الوريد الوداجي وحماولة استخراجه كان خطرا للغاية. فعليه أن 
يريح نفسه أكثر أمال أن تتحسن صحته مع الزمن ولكنه لن يستطيع العمل 

  ملاضي.لساعات طوال كما كان يفعل با
قرر اخلليفة أن يعود إىل مقره يف ربوة وترك طاهرا الذي بلغ من العمر 

سنة خلفه يف لندن مع أن النية كانت أن يعود مع أبيه إىل باكستان لكنه  ٢٦
  رسم له خمططات جديدة.

إن رداءة خلفييت التعليمية جعلت قبويل يف جامعة لندن "ويقول طاهر: 
ولكن حلسن احلظ أن أيب كان يعرف السري رالف بالطريقة االعتيادية حمالًا، 

تورنر الذي كان مدير مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية. فتجاوز شروط 
القبول وقبلين. إذن هكذا أصبحت طالبا يف جامعة لندن. لكن لألسف مل 
تتغري عادايت؛ فبدل أن أتعلم ما جيب أن أتعلمه بدأت ألتقي بالناس وأزور 

وانتقلت يف كل بريطانيا بإيقاف السيارات العابرة وطَلَبِ  األماكن واملدن
التوصيل واختلطت بالناس ولعبت "السكواش"... فعلت كل شيء عدا 
فصويل الدراسية املفروضة. عشت كمتغيب وتقبلت كذلك. ال أعرف إن 
يصح القول أين كنت شعبيا، ولكن بدا أن كل من يف طريقي يعرفين وكنت 
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لقد كان وقت سعادة عارمة صادقت فيه الكثريين، لقد كان  أعرف اجلميع.
  "وقتا ممتعا جدا جدا.

العاملية من  BBCكان طاهر بعد االنتهاء من االستماع إىل أخبار الـ 
املذياع قُرب سريره، حيول إىل إذاعة لوكسمبورغ ليسمع املوسيقى اهلادئة 

  وقال بأنه كان جيدها مرحية جدا.
 قدمها له أبوه كانت تكفي لدفع أجرة غرفته الوحيدة يف إن العالوة اليت

Maida Vale  وبعض  - مع أنه غالبا ما كان يطبخ لنفسه- وطعامه
النشاطات الترفيهية ولكنها مل تبلغ الرفاهية بأية حال. وقصة شرائه سيارة 
حدثت عندما مسع وهو ذاهب إىل جامعة القوات اجلوية امللكية يف كرانويل 

األصدقاء أن لدى أحد الطالب سيارة للبيع. كانت سيارة للقاء بعض 
Morris  ٤٢سنة، كلفت طاهرا  ٢٣ذات عشرة أحصنة فقط وعمرها 

جنيها استرلينيا. ولكنه قال فيما بعد بأا مل تكن صفقة ألن قيمتها احلقيقية 
  جنيها استرلينيا فقط. ١٥كانت تساوي 

يكانيكيا بأي حال من كانت سيارة مثرية لالهتمام؛ مل أكن م"قال: 
األحوال لكين تعلمت تدرجييا أن أكون بفضل تلك السيارة. لقد جلت ا 

يف أوروبا كلها مع صاحيب: حممود ناصر الذي كان يتدرب ليصبح مبشرا 
  "وأفضال باري، واضطررنا أحيانا لدفعها ملسافات طويلة جدا!

لود ظاهرا يف كان ا"، ويقول أحدهم: حبسن الصحبةعرف بني زمالئه 
عينيه، وكان بإمكانه الضحك على كثري من األشياء، وبدا يل شخصا طيبا. 

كان مسليا جدا، وال أقصد التسلية بأنه كان يطلق طرائف مملة "ويقول آخر: 
  "على الدوام إمنا مسليا مبعىن أن صحبته كانت ممتعة.

جلنة "ا يف فتاب أمحد خان، الذي كان وقتها دبلوماسيا شابآيذكر السيد 
مث أصبح فيما بعد سفريا لباكستان يف عدد من الدول، أن  "باكستان العليا

طاهرا جاءهم على الغداء يف يوم أحد وكانت ابنته حينها تبلغ من العمر سنة 
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اتركين هنا سوف أرعى ابنتكما، واذهب "ونصف، وبعد الغداء قال طاهر: 
ما قضاء بعض وقت أنت وزوجك يف مشي طويل فليس كثريا ما يتاح لك

  ففعال. "الفراغ معا.
كان هناك جانب آخر من شخصيته مل يعرفه إال قليل من زمالئه. فقد 

. يف ذلك Maida Valeتابع كتابة الشعر باألوردو يف غرفته املفردة يف 
الوقت كانت مسجالت األشرطة الشخصية تطورا تقنيا ثوريا مع أن وزا 

تابة املكتبية وكانت حتتاج لتوصل مبصدر وحجمها كان بوزن وحجم آلة الك
كهربائي. كان أنور أمحد كاهلون سيشتري واحدة منها ليأخذها معه عند 
عودته إىل باكستان، واقترح على طاهر أن يسجل له بعض أشعاره ليسمعها 
اخلليفة الثاين عند عودته إىل ربوة. وحدث أن زار ظفر اهللا خان ابن أخيه 

ىل باكستان، فأراه مسجل األشرطة وأمسعه أشعار طاهر أنور قبل أن يغادر إ
املسجلة. استمع ظفر اهللا خان باهتمام بالغ لألشعار اليت كان العديد منها 

. "إا تظهر األثر العميق الذي تركته فيه وفاة والدته"حزينا مث علق قائال: 
 تعلم،"وبعد سنوات عديدة عندما ذُكر لطاهر تعليق ظفر اهللا خان قال: 

عندما بدأت أكتب الشعر كان دائما مشحونا باألسى، كان تعبريا عن 
املعاناة. مل أستطع أن أكتب شعرا عن األشياء العادية. وجب أن أكون 
مشحونا بالعاطفة أو الفكاهة، مل يكن هناك حل وسط. وقد يكون لذلك 
عالقة بالتعليق الذي ذكره ظفر اهللا خان. ولكن مل يكن هذا فحسب بل 

تأمل ألمل اآلخرين من حويل وبدل أن أعرب عن شعوري بالقول كنت كنت أ
أطلق هذا احلزن شعرا. وعندما مسع أيب هذه األشعار قيل يل أنه قال إنه يتمىن 
أن يتحسن الشباب ويرقوا. وقد عىن بذلك أنه علي أن أرقى مبعىن أن أعمل 

رة على تصحيح هذه األخطاء، وأنه كان علي أن أعرب عن نفسي بصو
أفضل. كان أيب حريصا جدا على عدم الثناء علينا بأية طريقة أو أن جيعلنا 
نعلم أنه أحب شيئا. أحيانا كان يصرح بتقديره وثنائه، وعدا ذلك كان يبقى 
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صامتا. كان يريدنا أن نتطور مستقلني دون أي دعم منه. حاول دائما أن 
  "زات لكوننا أوالده.جيعلنا ندرك أننا أناس عاديون وأنه ليس لدينا أية مي

تعلم طاهر اإلجنليزية يف املدرسة ويف اجلامعة، ومع استطاعته قراءة 
اإلجنليزية إال أن لغته املنطوقة كانت رديئة؛ فأخذ يف جامعة لندن دروسا يف 

  الصوتيات اإلجنليزية.
أوال وجب علي أن أهدم بشكل كامل طريقة كالمي فقد كانت كلها  "

وين اإلجنليزية مل يعرفوا اإلجنليزية حقًا. لقد عرفوا كيف خاطئة، فالذين علَّم
يركبوا مجلة حنويا لكن اجلمل الصحيحة حنويا قد تكون خاطئة متاما عندما 
نتكلم عن اإلجنليزية احملكية. عندما تعتاد على لفظ خطأ فإنك لن تالحظ أبدا 

، BBCأنك تلفظ الكلمات بشكل غري صحيح وإن كنت تستمع للـ 
ت هذه معضليت. وجب علي أن أنسى أين تعلمت اإلجنليزية وأن أبدأ وكان

أرجوكم أال تستحوا مين وقوموين "من جديد، ولذلك قلت لكل أصدقائي: 
. كان ذلك أحيانا جتربة مريرة؛ فلم يكن مبقدوري "إن قلت شيئا خطأ

. "ال تقلها ذه الطريقة"إخراج مجلة دون أن يقاطعين أحدهم قائال: 
يا اعتدت على ذلك وتعلمت كيف أعرب عن نفسي بشكل أفضل. وتدرجي

وكانت تفتنين أساليب التأثري املختلفة على الناس ومنها الصوتيات، فدرست 
ذلك بكثري من االهتمام وقد أمثر ذلك، إذ جنحت يف مادة الصوتيات مبرتبة 

 لكين فشلت يف املواد األخرى ولكن جيب أن أقر أين"وتابع قائال:  "شرف.
مل أدرسها كما كان علي أن أفعل. ورمبا درست بطرق أخرى؛ فقد التقيت 
أناسا كثر بكل الظروف وأظن أين بطريقة ما هيأت نفسي للعمل الذي 
سيلقى علي. فيما سبق قطنت يف اهلند وباكستان فقط واآلن عشت يف 
أوروبا والتقيت يف مدرسة الدراسات الشرقية أناسا من كل أحناء األرض، 

إفريقيا وأملانيا وبولونيا وبالواقع من كل أحناء أوروبا، ومن أمريكا وكندا  من
وجنوب أمريكا. أظن أن ذلك كان مهما، فاهللا قدر يل ما كان علي فعله ومل 
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أكن أعرف املغزى من ذلك ىف تلك األيام. لقد قُدر أن ألتقي كل هؤالء 
من خطة اهللا. الناس وأن أخرج وأسافر يف أوروبا. أظن أن ذلك كان 

فاجلماعة األمحدية كانت ستواجه حتديات هائلة وطبعا مل نكن نعرف ذلك 
يف حينه، وأن مركزنا سينتقل مؤقتا إىل لندن؛ فكان ال بد أن أتكلم وأفهم 
اإلجنليزية ألنه من خالهلا سأستطيع بلوغ معظم الناس عند بدء اضطهادنا. 

قاله اهللا للمسيح املوعود بأنه وهجريت إىل بريطانيا ساعدتين على حتقيق ما 
  "سيبلغ دعوته إىل أقصى أطراف األرض.
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وإن كانت بدون شهادة، عدا  ١٩٥٧كانت عودة طاهر إىل ربوة يف عام 
شهادة اللغة اإلجنليزية، راحة كبرية ألبيه الذي أخذت صحته تتدهور. وكان 

ال "ه أمحدي التقاه يف كراتشي قائلًا: ذلك مثاال على استقاللية فكره. نصح
تلبس طقما غربيا، حيث سيظنونك متشبها باألوروبيني، البس السروال 

والقميص معطف مزرر حىت العنق والسروال بنطال قطين  "والقميص.
ملاذا علي أن ألبس شيئا "فضفاض، وهي ثياب إسالمية عادية. فأجابه طاهر: 

مل أفعل ذلك ألر الناس "قم غريب لديه. فلبس أفضل ط "ألر الناس فقط؟
   "أين كنت يف أوروبا إمنا ألين مل أُرِد أن أكون زائفًا.

وبعد إجازة قصرية أعطت طاهرا الفرصةَ لتجديد الصداقات وفهم 
االجراءات اجلديدة أخربه اخلليفة عن املنصب الذي سيشغله؛ كان عليه أن 

حباجات األمحديني الذين يعيشون يف  يلتحق بالوقف اجلديد الذي كان يعىن
  اجلماعات الريفية يف باكستان، مث بعد فترة قصرية انتخب رئيسا للخدام.

منصبه اجلديد يف الوقف اجلديد وضعه على متاس مباشر مع صغار 
املزارعني والقرويني وأصحاب الدكاكني الذين كانوا إحدى القوى الكبرية 

ه اجلماعات وأن أتابع حمافظتهم على مستوى كان علي العناية ذ"للجماعة. 
إميام وإخالصهم. وكان علي متابعة معرفتهم الدنيوية أيضا وأن أرى كيف 
ميكن مساعدم بأية طريقة ممكنة، كتوفري اخلرباء الزراعيني ليوضحوا هلم 
الطرق احلديثة، أو املهندسني واألطباء واملمرضات، ليساعدوهم يف تأمني 

ملعرفة الطبية وبالطبع توفري املدرسني. كان هدفنا أن يستطيع كل املياه أو ا
ولد وبنت القراءة والكتابة، كنا نريد بلوغ نسبة مئة باملئة متعلمني بني 
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األمحديني، وأردنا بقدر اإلمكان أن يصل كل أمحدي إىل الشهادة الثانوية يف 
محديات يف % من النساء األ١٠٠كل بلدان العامل. وحاليا أظن أن قرابة 

% تقريبا من ٨٠% من الرجال، فتقديراتنا أن ٧٠ربوة متعلمات وما يقارب 
أمحديي باكستان متعلمون، علما أن نسبة التعلم يف باكستان كانت 

  "%فقط.٢٧
كانت تدعى -يف منصيب اجلديد سافرت باستمرار يف باكستان وبنغالدش"

الناس. يف صباي  وتعرفت على كثري من -باكستان الشرقية يف ذلك الوقت
كنت عضوا يف حركة الشباب األمحدي اليت تدعى خدام األمحدية، وبدأت 
فيها من أدىن درجاا، وعملي يف هذا املستوى كان تدريبا جيدا يل كوين 
عملت حتت إمرة أناس عديدين. قد عملت حتت رؤساء قساة ومستبدين 

ين أدرك حالة الناس طالبوا باالنصياع التام ومل يكونوا لطيفني. وهذا جعل
الذين يعملون كمرءوسني. وبالطبع يف اجلماعة هناك انصياع تام. لقد 
انصعت لرؤسائي انصياعا تاما وهذا منحين خربة وافرة عن كيفية وجوب 

  "عمل الناس.
وسريعا ما الحظ أنه كما يتابع الناس مبقابلتهم فإنه جيدر أن يتابعهم  

فذهبت إىل أبعد من العمل مع "لآلخرين.  عندما ينصرفوا من عنده ويتوجهوا
الذين كانوا على متاس مباشر معي، وأردت أن أعرف ما هي صورة الرؤساء 

؛ "أمام مرءوسيهم، وإال ُألعطيت انطباعا مغلوطا متاما عما كان حيدث
فشجع كل أمحدي أن يكتب إليه إن كان له ما يثين عليه أو إن كان مستاء 

ستاء، ولكن بشرط واحد؛ إن كانت شكوى خاصة إن كان م"من شيء. 
  "فال بد أن تصل املشتكَى عليه نسخة من الرسالة.

عمل هذا النظام بشكل ممتاز. كما بدأ طاهر يستقبل تعليقات واقتراحات 
  عن كيفية حتسني األمور وأفكار ما كانت لتخطر على بال املنظمني.
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حكم وأحدد احملق بعد فترة تطورت لدي موهبة فيما يتعلق بالشكاوى أل"
من املخطئ. كنت دائما أسأل عن توضيحات وإن كان املسئول خمطئا فما 

  "كنت أتردد بإخباره بذلك.
مجعت قيادته بني الطيبة والصرامة. معظم الناس كانوا يستجيبون للطيبة 

إذن الصرامة كانت "ولكن تبني له أن القليلني منهم احتاجوا ألن يقرعهم. 
يهم أن يعلموا أنك إن طلبت فعل شيء فإنك تريده حالًا ضرورية، وكان عل

  "وليس عندما يريدون هم أن يفعلوه.
إا مسألة حماولة نقل "وقد خلص طريقته يف القيادة بالكلمات التالية: 

شخصيتك بكاملها إىل العاملني معك، وال أعرف طريقة أخرى وال ميكن 
لطريقة اليت تريدهم أن تعليمها بالكلمات فقط. جيب أن تعامل الناس با

  "يعاملوا ا غريهم.
وعلى سوء سجلِّه يف اجتياز االمتحانات، إال أنه مل يكن هناك أي شك 
يف أن طاهرا كان مجِدا. كل ما فعله أنه وظف ذكاءه للعمل يف جمموعة 
واسعة من املواضيع ومل يعر اجتياز االمتحانات اهتماما. أما اآلن فقد وظف 

   العمل.ذكاءه وجده يف
كان يصل مكتبه يف الساعة الثامنة صباحا قبل ساعة ونصف من وصول 
أي أحد وكان يغادره غالبا يف الساعة العاشرة ليلًا بعد مغادرة اجلميع. حىت 
أيام اجلمعة اليت كانت يوم عطلة للجميع كان يداوم يف مكتبه حىت الظهر مث 

ألف شخص  ١٥ابة يذهب للمسجد األقصى حيث كان اخلليفة خيطب يف قر
  "مل أشعر قط بالتعب وكنت أجد العمل ممتعا."مث يعود إىل مكتبه. وقال: 

وكان يقرأ كل رسالة وصلت إىل املكتب تقريبا. وعادة ما تصنف هذه 
الرسائل يف جمموعات ميكن لفريقه أن جييب عليها دون العودة إليه غالبا. 

أنواعها املختلفة كل يوم. ولكن ملا كانت موجهة إليه أحب طاهر أن يتفقد 
مل أستطع قراءا كلها ولكين كنت اطلع عليها، وبذلك أبقى مطلعا على ما "
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يقال وما يفعل يف كل منطقة حتت مسئولييت. أحيانا كنت أجد أنه مل يفعل 
ما يكفي، وكثريا ما اطلعت على ما بذله الناس من اجلهد والساعات الطوال 

  هذا النظام عندما انتخب خليفة. وقد أمتَّ "من العمل املخلص.
أشعر عندها  "إذا ما وجد طاهر نفسه فجأة بدون عمل شعر باحلرية: 

بالتعب وإا لتجربة مريرة، شعور بالبالدة. كيف أصفه لك؛ إنه أمر ممل 
بشدة. ولذلك سعيت بالطبع لترفيهات أخرى؛ فركبت الدراجة ولعبت 

لقد لعب  "سافات طويلة.الريشة وركبت اخليل وسبحت وسرت مل
السكواش، وأول دروسه كانت على يد البطل العاملي هاشم خان. ويف لندن 

  لعب لصاحل جامعته: مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية.
قام جبولة خاصة يف الواليات املتحدة، ونزل يف واشنطن عند مرزا مظفر 

السيد مظفر أمحد الذي كان حينها يعمل لصاحل املصرف الدويل. يقول 
أتذكر من صفاته فضوله وتعطشه للعلم ودراسته الناس والعالقات  "أمحد: 

الوطيدة اليت أنشأها مباشرة مع األمحديني املنتشرين يف كل أحناء البلد. كانت 
لديه طاقة ال تصدق وقدرة على التحمل وجرأة املبادرة. سافر يف سيارة 

أدىن من التوقف؛ جولة  مستأجرة وقادها من الساحل إىل الساحل حبد
  "كالزوبعة لكنها مجعت أكثر مما يفعل اآلخرون يف إقامة مطولة.

من رياضات طاهر األخرى؛ الصيد. الصيد مشروع يف اإلسالم إن كنت 
  ستأكله، أما الصيد والقنص للمتعة فال.

ال أحب أن ترىب الطيور واحليوانات مث يأيت الناس الصطيادها، فليس  "
ذحبا وال أشترك فيه أبدا. واألمر خمتلف إن كان احليوان يف هذا عندي إال 

   "الربية واستخدمت مهارتك لصيده أو لتمسك به.
الطبخ كان دائما أحد متعه الكبرية. وكثريا ما أقام بعض ما اصطاده من 
محام وحجل وغريها من طيور، وظيب صغري مرةً، شواًء لألوالد من منظمة 
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خارج ربوة، بينما ذهب الضيوف اآلخرون إىل الشباب الذين جاءوا من 
  بيته.

يف إحدى املناسبات استقبل بعض املسئولني من اهلند الذين مل يكونوا 
يعرفونه جيدا. وكان أنور أمحد أحد الضيوف أيضا وكثريا ما تذوق طهي 
طاهر عندما كان يف لندن. وبتتايل األطباق بدأ الضيوف يثنون على الطباخ، 

إن ذلك رائع جدا، ليت لدينا طباخ كهذا. لقد أتعب نفسه "فقال أحدهم: 
أال تظن  "وقال ضيف آخر مازحا:  "من أجلنا فعليك أن تشكره من أجلنا.

أظنه سعيد هنا، لكين سأنقل له "فأجابه طاهر:  "أنه يود االنتقال إىل اهلند؟
كان مظهر وجهه جديا لكن أنور أمحد استطاع التقاط  "عرضك هذا.

  كان يعلم أن الطباخ ما هو إال طاهر نفسه! غمزة، إذ
كان يقول أن أهم شيء يف الطبخ بالنسبة إليه املوازنة بني الفلفل احلار 

يكون الطعام دمسا جدا، فكلما قل دمسه كان أفضل ال جيب أن "وامللح. 
عندي. وال جيب أن يكون جافا جدا، وإال فيجب أن يكون جافا جدا 

. لكن التوازن هوة جيدا مثلًا، فال تطهى نصف طهواملط "دجاج تكْه"كأكلة 
بني الفلفل احلار وامللح هو األكثر أمهية وكذلك القدرة على اخفاء رائحة 
بعض املأكوالت بطريقة طبخك هلا؛ فعندما أطبخ اللحم أو السمك أحب أن 
أتغلب على رائحتها ألين كغريي من الناس ال أحب رائحة بعض 

   "املأكوالت.
كنت أحب الربتقال كثريا. وفيما "عض املأكوالت اليت ال حيبها: وهناك ب

بعد رمبا ألين أكلت الكثري منه أصبحت أحتسس منه وال أستطيع اآلن 
احتماله، واألمر نفسه ينطبق على القرنبيط. كنت أحب البامياء كثريا ولكنها 

  "لألسف ال تواتيين.
  وماذا عن الكحول؟
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ره الكحول إىل درجة كره رائحته، سيكون من اخلطأ القول إين أك"
سيكون ذلك ادعاء واإلسالم يعلِّم الصدق. عندما كنت أقوم بتجارب يف 
خمتربي مل تزعجين البتة تلك الرائحة الفاكهية للكحول، كما أن األلوان 

   "كانت غاية يف اجلمال... ألوان خمتلفة وظالل وتدرجات لونية.
ندن، وكانت عروسه آصفة يف سنة عودته من ل ١٩٥٧تزوج يف عام 

بيغم. كان قد كتب ألبيه من لندن ليخربه أنه كان يفكر بآصفة اليت عرفها 
منذ الطفولة وأنه سيسعد إن كان بإمكانه أن يتقرب من عائلتها ملعرفة 

  مشاعرها، فكانت مشاعرها كمشاعره.
 بعد زواجهما حلَّا يف أحد البيوت األحد عشر اليت بناها اخلليفة ألوالده.
كان يتألف من ثالث غرف نوم وغرفة جلوس ومطبخ مع حديقة مسورة 
صغرية. وكان لطاهر مزرعة أيضا، ورمبا تكون كلمة مزرعة كبرية بالنسبة 
للهكتارات اخلمس والعشرين املوجودة قرب األحراش، ولكن هناك ميكن 
لطاهر أن يريب اخليول، اليت درا بنفسه، واجلواميس لتوفري احلليب. 

حت قيادة الدراجة يف السادسة صباحا لثالثة أميال حىت املزرعة عمال وأصب
أحببت اخلروج قبل أن يستيقظ أحد، كل شيء كان  "يوميا ومتعة يومية. 

هادئا ومنعشا وأتيحت يل الفرصة ألرى حيوانايت وأرعاها، وكانت فرصة يل 
ا  ألفكر لوحدي، فقد كانت بقية يومي منظمة ومشغولة إىل درجة باتت

  "تلك اللحظة من اهلدوء متعةً عظيمة يل.
منحه زواجه سعادة وامتيازات األبوة. ولدت ابنته األوىل شوكت يف آب/ 

م وتبعتها بناته الثالث فائزة يف أكتوبر/تشرين األول ١٩٦٠أغسطس عام 
  .١٩٧٤وطوىب يف أبريل/نيسان  ١٩٧١ومىن يف سبتمرب/أيلول  ١٩٦١عام 

كنا نلعب من ميسك اآلخر ونتبارى من "كبرية: جلبت له طفالته سعادة 
يستطيع أن يتسلق إحدى الشجرات، كنا نلعب لعبة التخفي، وعندما كنت 

  "ألعب معهن كنت أشعر أين بعمرهن متاما، كانت تلك متعيت وراحيت.
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بىن يف املزرعة مسبحا صغريا وعلمهن السباحة. واشترى هلن ترامبولني 
ته األوىل أصبحت تذهب معه على دراجتها (جهاز قفز). عندما كربت ابن

  إىل املزرعة جللب احلليب.
كان يسر جدا بسرد القصص هلن قبل النوم اليت غالبا ما كانت من 
اإلجنيل. ويف ألبوم العائلة صورة التقطها بعد الترقّب أحد األصدقاء، وفيها 
شوكت وهي تصفق حبرارة عندما بلغت القصة ذروا بينما فائزة جالسة 

  على ركبتيه ملفوفة بلحاف.
  وغالبا ما كان طاهر هو من يسهر لرعايتهن عند مرضهن. 
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 الفصل العاشر
�^ãŞ•÷]æ<í‰^éŠÖ]< <

إا ملن مفارقات التاريخ أن تضطهد اجلماعة األمحدية إىل هذا احلد يف 
باكستان، البلد الذي كانت هذه اجلماعة أداة تأسيسه. واملفارقة األخرى أن 

ء الدين الذين عارضوا بشدة تأسيس باكستان هم مضطهدوهم. يكون علما
عادة ما كانت معارضة اجلماعة األمحدية دينية ولكن غالبا ما كان دافعها 
سياسيا دف صرف انتباه الشعب عن املشاكل الرئيسية أو لتحقيق انتصار 
سياسي بوسائل وضيعة. وهذا ما حدث مع اجلماعة األمحدية. هناك 

اسية مع املسلمني اآلخرين من حيث عقائد اجلماعة، لكنها اختالفات أس
غالبا ما صعدت ألسباب سياسية، بعضها داخلي وبعضها دويل. قليل من 
ينكر حسن جرية األمحديني وصالحهم كمواطنني. ولكن أليست معتقدام 
هي اليت جتعلهم يسلكون مسلك املسلمني الصاحلني؟ ولكن السياسيني 

ء. إن استنكار اجلماعة األمحدية بدوافع سياسية حمضة يريدون كبش فدا
  أورث اجلناة إرثا قبيحا.

ومغارا وكان على  باكستانبدأ طاهر، الذي أخذه عمله يف مشارق 
متاس مع السياسيني وكل األحزاب، بالعمل تدرجييا كنوع من صلة الوصل 

  بني األحزاب السياسية املختلفة. 
ءات مع السياسيني لنفهم سياسام. مل يكن كانت لنا محالت من اللقا"

تدخال بالسياسة فما كان يعنينا هو بقاء باكستان وبقاء اجلماعة. مل يكن 
استقبله بعضهم  "مبقدورنا عزل أنفسنا والنأي ا عما كان حيدث يف البلد.

بشكل مهذب على إنكارهم نبوة أمحد، وبعضهم اآلخر كان علمانيا متاما 
يانات، وقد زادت معرفته ببعض الذين حيترمون إخالص ومعارضا لكل الد
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اآلخرين، كما وجد آخرين يظهرون احلياد بالنسبة للجماعة، لكن تبني له 
يا سيدي، لقد "أم غري جديرين بالثقة وأم بوجهني. فقال ألحدهم: 

   "التقيت بالعديد من القادة السياسيني ولكنك أضعفهم وبال حول وال قوة.
صفع وجهي لفعل؛ فاستشاط غضبا ولكنه أصبح فضوليا. لو أمكنه "

تعمدت إطالق هذه الكلمات فقد أدركت أنّ علي أن أحدث زلزاال يف 
داخله وإال فلن يهتم ألمري. فأخربته مبنظوري أن القيادي هو الشخص 
الذي يقود شعبه بعيدا عن الكوارث وليس الذي يكون يف مقدمة حشد كبري 

له بأنه يركب موجة غضب وعندما حتقق اجلموع وتدفعه األحداث. قلت 
مأرا سوف ينقلبون ضده ليصبح أداة حقد. أراد منحي نصف ساعة ولكين 
بقيت معه لثالث ساعات ونصف. إن هدفنا كما ترى ليس كسب القوة إمنا 
مساعدة السياسيني على فهم األمور بشكل أفضل مبا فيه مصلحة البلد 

مواطن وليس بنا فقط. وفيما يتعلق بذلك والناس، وهذا دور منوط بكل 
السياسي بالذات، تبني ولألسف أن توقعي كان مبحله فقد اختفى متاما مبوجة 

  "الغضب اليت حاول أن يركبها.
لقد نأى املسيح املوعود دائما جبنبه عن السياسة وأشار إىل أن على أتباعه 

ه األخالقي من واجب أن يبقوا بعيدين عن االخنراط املباشر ا. ولكن التوجي
اخلليفة كما بينه طاهر الحقا. ال ميكن للدين أن ينفصل متاما عن السياسة. 
ومن واجب األديان كلها أن تواظب على تذكري الساسة بواجبام األخالقية 

  "جيب أن ننصحهم ولكن جيب أال نتدخل."جتاه البشرية. قال طاهر: 
ت األخرية على أنه؛ وإن أكد طاهر مرارا فيما سبق وكذلك يف السنوا

كانت اجلماعة األمحدية تدعم إقامة دولة إسالمية، وأن اإلسالم دين يضم 
  اجلميع، فإن ذلك ال يعين أن الدولة اإلسالمية جيب أن حتكمها سلطة دينية.

إن جوهر التعاليم اإلسالمية هو نظام حكم ال يفرق بني دين وآخر وال "
   "حيايب أتباع دين على آخر.
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النصف الثاين من القرن التاسع عشر سادت فوضى أصابت علماء  خالل
املسلمني والدين؛ وذلك بغزو السيخ ملناطق عديدة كانت حتت سيطرة 
املسلمني، مث بسيطرة اجليش الربيطاين املدفوع بالثورة الصناعية يف بريطانيا 

  لتولد اإلمرباطورية اهلندية.
ياسي اإلسالمي يف النصف كتب أحد سفراء باكستان حملال النشاط الس

سقطوا يف هاوية "الثاين من القرن التاسع عشر بأن املسلمني يف اهلند 
  "االحنطاط الروحي والفوضى السياسية اليت بدا أن ال أمل منها يرجتى.

إن إحدى املهام الرئيسية للمسيح املوعود حبسب نبوءة حممد أن حييي 
اهلند كلها بأول كتاب نشره  العقيدة اإلسالمية، وقد أشاد املسلمون عرب

املسيح املوعود. وقد كتب املولوي حممد حسني الذي كان عاملا مسلما 
برأيي، ونظرا إىل "متميزا مث أصبح واحدا من ألد أعداء املسيح املوعود: 

الظروف الراهنة فإن هذا الكتاب (الرباهني األمحدية) يف هذا الزمن فريد، ومل 
  "ريخ اإلسالم.يكتب إىل اآلن نظريه يف تا

الذي سعى  "حزب مؤمتر (اهلند كلها)"يف البداية قام املسلمون بدعم 
يشكّون مبستقبلهم  ١٩٠٥لتستقل اهلند كأمة واحدة، ولكنهم بدأوا يف عام 

يف دولة يغلب فيها اهلندوس بنسبة أربع إىل واحد. كان الربيطانيون قد أقاموا 
، وإنْ تناثَر العديد مما يشبه دولة مركزية قوية جبيش واحد وخدمات موحدة

  الواليات املستقلة اليت هلا قوانينها اخلاصة هنا وهناك يف شبه القارة. 
تصدر خمططات بريطانيا اخلاصة باهلند من الناحية اجلغرافية السياسية  

مفهوم اهلند املتحدة. ومع ذلك فإن ذلك ال يعين إمهال الكفاءة اإلدارية، ففي 
اكم اهلند اللورد كورزون أن البنغال اليت منت بشكل أعلن ح ١٩٠٥عام 

يصعب السيطرة عليه ستقسم إىل قسمني؛ مقاطعة شرق البنغال وأسام. 
وحِسب الفالحون املسلمون يف شرق البنغال أا فكرة جيدة، بينما اعترض 
هندوس البنغال بشدة هلذا التغري. وحبسب ما قيل فقد كانت هذه أول عالمة 
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أن املصاحل السياسية واالقتصادية للهندوس واملسلمني قد تكون واضحة على 
  على طريف نقيض.

احتاد (اهلند كلها) "تشكل  ١٩٠٦وكانت النتيجة بعد سنة يف عام 
  يف مدينة داكا، لتصبح فكرة اهلند املوحدة على شفا جرف هار. "اإلسالمي

سيم وحتت الضغط اهلندوسي استسلم احلاكم وأَلغي تق ١٩١١ويف عام 
البنغال إىل وحدتني إداريتني. أزال قرار الوايل وهم العديد من املسلمني. وبدأ 

  يتبلور خمطط اهلند يف أمتني.
لقد كانت اجلماعة األمحدية يف طليعة هذه النشاطات اإلسالمية. ويف عام 

حزب مؤمتر "وبعد دراسة املخطط الدستوري الذي صممته جلنة من  ١٩٢٨
ليفة الثاين خماطر هذا املخطط على املسلمني يف كتاب أبرز اخل "اهلند كلها

. وقُبيل ذلك أشاد مسلم بارز هو "حقوق املسلمني وخمطط رو"بعنوان 
موالنا حممد علي جوهر بعمل اجلماعة األمحدية يف نضاهلا من أجل دولة 

سيكون من اجلحود إن مل نذكر اخلليفة الثاين "إسالمية مستقلة يف اهلند قائلًا: 
مجاعته املنضبطة، الذين ضحوا بكل جهودهم بغض النظر عن الفروقات و

العقائدية من أجل خري املسلمني؛ فهؤالء الرجال من ناحية يهتمون بفاعلية 
بسياسة املسلمني، ومن ناحية أخرى يشاركون بنشاط يف تعزيز الوحدة 

صبح والتنظيم والتجارة والدعوة بني املسلمني. وليس بعيدا الزمن الذي سي
سلوك هذه الطائفة اإلسالمية املنظمة هديا لألمة اإلسالمية عامة وخاصة 
ألولئك األشخاص الذين جيلسون يتفرجون حتت قباب "بسم اهللا" 

  "ويتبجحون ويدعون ادعاءات فارغة خبدمة اإلسالم.
وقد لعب اخلليفة الثاين واجلماعة األمحدية دورا مهما يف توفري احلقوق 

تماعية والسياسية ملسلمي الكشمري الذين كانوا حتت السلطة األساسية االج
املستبدة للمهراجا اهلندوسي. ولكن الدور البارز للجماعة يف إنشاء باكستان 
كان قد جعل حممد علي جناح يعود إىل اهلند ليناضل من أجل دولة إسالمية 
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ة مستقلة؛ فبعد قنوطه من عدم الوحدة بني املسلمني وبعد مؤمتر الطاول
، قرر السيد جناح أن يستقر يف لندن وميارس مهنة ١٩٣٢املستديرة عام 

القانون. ولقناعة اخلليفة الثاين بأن السيد جناح هو الرجل الوحيد الذي لديه 
اخلربة السياسية والقدرة على قيادة املسلمني، أخرب السيد أ.ر. درد، املبشر 

  بالعودة إىل اهلند.األمحدي يف لندن، أنه عليه أن يقنع السيد جناح 
يف اية املطاف جنح السيد درد، بإقناع السيد جناح وأقيم حفل عند 

من الضيوف  ٢٠٠مسجد لندن عند مغادرته وأعلن فيها السيد جناح أمام 
إن بالغة إقناع "البارزين أن السيد درد هو من أقنعه بالعودة إىل اهلند فقال: 

  "اإلمام مل تترك يل مهربا.
فهو من التاريخ؛ فقد عاد السيد جناح إىل اهلند وعاود  وما بعد ذلك

تبىن  ١٩٤٠- ٣- ٢٣نضاله من أجل حقوق املسلمني السياسية يف اهلند. ويف 
برئاسة السيد جناح قرارا بشأن اهليكلية  "احتاد اهلند كلها اإلسالمي"

  الدستورية املستقبلية للهند.
مدروسة يف اجللسة تقرر بعد نظرة "وجاءت الفقرة احلامسة كما يلي: 

أال يعمل وال يقبل بأي خمطط تشريعي  "احتاد اهلند كلها اإلسالمي"احلالية لـ
يف هذا البلد من قبل املسلمني إال إن بين على األسس الرئيسة التالية: أن 
تفصل الوحدات اجلغرافية املتجاورة إىل مناطق يتم إنشاؤها بالتعديالت 

املناطق اليت يكون املسلمون فيها أغلبية لتؤلف اإلقليمية الالزمة حبيث تجمع 
  دولة مستقلة".

  حتت قيادة حممد علي جناح.  ١٩٤٧فأُنشئت باكستان يف عام 
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كان دعم اجلماعة اإلسالمية األمحدية إلنشاء دولة إسالمية حتت املراقبة 
كان هناك أعمال شغب  ١٩٣٤عام  الدقيقة للحاكم العام الربيطاين. ويف

واسعة النطاق يف البنجاب وأجزاء أخرى من اهلند، بت فيها بيوت 
األمحديني وحرقت. حىت حينه كان هناك استفزاز فردي متقطع ألبناء 
اجلماعة ومل حيصل أن كان على مستوى اجلماعة كلها، وترأس ذلك حركة 

  األحرار وهي منظمة معادية لألمحدية.
السيد إميرسون حاكم البنجاب اللوم على اجلماعة األمحدية، فذكر ألقى 

للمكتب اهلندي أن إميام بعدم وفاة عيسى على الصليب مل جيعلهم خطرا 
حمتمال على املسيحية فحسب بل وعلى اإلمرباطورية؛ فقد يكونون سببا 

هم للمزيد من أعمال الشغب الطائفية، فال بد لذلك من عدم االكتفاء مبراقبت
اجلدية بل جيب وضع خطط لرؤية إمكانية سحب الثقة منهم. فأعطى األوامر 
بأن تسجل ملخصات خطب اخلليفة الثاين لريى إن كان يدعو بأية طريقة 
للفتنة فيحاكم ويسجن. فأصبح وصول كاتب من الشرطة على دراجته اآللية 

  ليلخص خطبة اجلمعة أمرا اعتياديا يف قاديان.
ن فيما بعد لظفر اهللا خان الذي كان أحد أعضاء جملس قال السيد إميرسو

كاألنقليس (ثعبان "احلاكمني؛ وهو أمحدي بارز، أن اخلليفة الثاين كان 
درست "وقال:  "البحر) ما تكاد متسك به حىت ينفلت من بني أصابعك.

تقارير خطبه، وكلما ظننت أين أمسكت به انفلت بعد بضعة مجل تلتها من 
  "قبضيت.
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سفة السياسية للجماعة بشكل عام هي اليت وضعها املسيح املوعود إن الفل
بأن احلكومة اليت تضمن احلريات الدينية والسياسية وتسمح للمواطنني 
بالتطور بسالم هي احلكومة اجليدة والواجب دعمها. ولكن ذلك ال مينع 

  األمحديني كأفراد من املطالبة باملزيد من احلريات السياسية.
اجلماعة منظمة غري سياسية، ولكن لكل أمحدي يف كل " ويقول طاهر:

بلد حقوقه السياسية وكلما كانوا أقوياء يف ممارسة هذه احلقوق أمكنهم 
  "حتصيل شيء على الصعيد الشخصي.

إن محاس اجلماعة األمحدية إلقامة دولة إسالمية مستقلة، وشبه املعارضة 
ات عممت على نطاق واسع الرمسية هلا من قبل حاكم البنجاب، قابله تصرحي

من قبل معارضي اجلماعة السياسيني مفادها أن اجلماعة من صنع ومكر 
  حكومة احلاكم العام لتفرقة املسلمني وسيادم. 

ورغم التقرير الصحفي يف اجلرائد الربيطانية الوطنية عن السيد جناح يف 
اهلند، ورغم حفلة الشاي اليت أقيمت لتوديعه عند مسجد لندن قبل ذهابه إىل 

التوثيق املكتوب، فإن هذه االامات ال تزال تلقى على عواهنها؛ إنه صحيح 
  لألسف أن تكرارك أمرا جيعل البعض يصدقونه.

إن العواقب املأساوية واملروعة للتطرف الديين خالل التقسيم يف عام 
قد سجلت وحفظت. أقامت اجلماعة األمحدية ميليشياا اخلاصة  ١٩٤٧

م وممتلكام، وحبدوث التقسيم انتقلت اجلماعة أفواجا إىل حلفظ حيا
  باكستان.

حدثت أعمال شغب ضد اجلماعة يف البنجاب ألسباب  ١٩٥٣يف عام 
سنة تلت إال من بعض  ٢٠سياسية ولكن مل تعان اجلماعة ملا يقارب 

املضايقات العرضية. واجهت باكستان العديد من املشاكل الداخلية وكان هلا 
   حرب مع اهلند عرب كشمري اليت ضمت غالبيتها املسلمة إىل اهلند عنوةً. جبهتا
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لعب األمحديون دورا بارزا يف السنوات األوىل يف خلق اهلوية الوطنية 
لباكستان. وبلغ بعضهم رتبة لواء يف اجليش، وكان أول وزير خارجية 

أمحد. وأصبح لباكستان ظفر اهللا خان، أما وزير االقتصاد فكان مرزا مظفر 
بعضهم سفراء، وكان آخرون من األمحديني رجال أعمال ناجحني، حىت قيل 
إن جناحهم أصبح ظاهرا. كل أمحدي يتربع بواحد من ستة عشر من دخله 
للجماعة، ويعرف الذين يتربعون بعشر دخلهم ويوصون للجماعة بعشر 

وات تركتهم بعد وفام باملوصني. وليس من املستبعد يف بعض السن
  واستجابة لنداءات خاصة أن يرفع املوصون تربعهم إىل ثلث دخلهم.

ومن بني األمور اليت تستخدم فيها هذه األموال، بناء املدارس وتوفري منح 
لألطفال املوهوبني. وقد سامهت يف انطالقة رائعة حلياة األطفال األمحديني يف 

  دولة حمدودة املوارد كباكستان.
ك يف السيطرة على أجزاء واسعة لي أختر مء األمحدلقد كان لنجاح اللوا 

احلدودية مع اهلند دورا يف تعرف ذو الفقار  ١٩٦٥من كشمري خالل حرب 
علي بوتو على طاهر. وقد ارتبطت حياما ومسريما حىت وفاة بوتو 

  مشنوقا يف عهد اللواء ضياء احلق الدكتاتوري.
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ح ذو الفقار علي بوتو، وزير خارجية باكستان، بطال وطنيا بسبب أصب
دفاعه احلماسي عن باكستان يف جملس األمم املتحدة. فقد قال أن باكستان 
لن تتخلى أبدا عن مسلمي كشمري وال يهم املدى الزمين لكنهم يوما ما 

  سيعودون إىل وطنهم األم.
بطال شعبيا بني عشية لقد كان خطابا رائعا، فأصبح  "ويقول طاهر: 

وضحاها. طلب مين أخي ناصر، الذي مل يكن حينها خليفة ولكنه كان 
ينوب عن والدي يف العديد من القضايا العتالل صحة والدي بعد حماولة 
اغتياله، أن أذهب إلسالم آباد وألتقي ببوتو. أرادين أن أنقل له مدى تأثرنا 

اعدة باستطاعتنا تقدميها خبطابه ودعمنا لوجهة نظره وأن أعرض أية مس
كمواطنني باكستانيني. وعندما علم بوتو سبب جميئي طلب مين على الفور 
أن أخرج من غرفة اإلستقبال ألن الكالم مل يكن آمنا هناك، وأخذين إىل 
غرفة أخرى كان فيها طاولة وكراسي قليلة. جتاذبنا احلديث وأصبحت بيننا 

ما مل يلتقيا لبضع سنوات حىت طلب كان ذلك لقاءمها األول ولكنه "مودة.
منه بوتو برسالة أن يتصل به. فقد كان بوتو مسجونا حتت احلكم العريف 
وأُطلق سراحه ليشترك باالنتخابات اليت ستقام. وأخرب طاهر أخاه ناصرا 

  الذي انتخب حديثا خليفة ثالثًا فسمح له بلقاء بوتو، فالتقيا يف مرتل بوتو.
ن وديا جدا، وبدأ يناقش محلته االنتخابية وحاجته وذكر طاهر أن بوتو كا

لدعم مايل، كما ذكر خطابه الذي سيلقيه على التلفاز يف اليوم التايل. 
وعندما طلب طاهر إمكانية االطالع على خطابه، استدعى بوتو الدكتور 
مبشر املسئول عن خطة احلملة وتركهما مع بعضهما وذهب إىل مؤمتر. 
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مبشر، وقد وجدته مستقيما ونزيها وخلوقا. وتعالت أعجبين الدكتور "
. ولكن طاهرا مل يوافقه على خطته للحملة االنتخابية. "طبيعته عن النفاق

وقال بأن كل العبارات اجلميلة عن االشتراكية العلمية ستكون بعيدة عن 
مدارك الشعب، إن فلسفة املساواة اليت جاء ا حممد كانت أكثر أمهية. 

يستخدموا املصطلحات اإلسالمية. كما اعترب أن اليسار املتطرف واقترح أن 
من احلزب حياول أن يتحكم ببوتو. فقد كانوا حياولون استثمار شعبيته 

  وحيولوها إىل صاحل الشيوعيني.
عندما عاد السيد بوتو أصغى إيلَّ باهتمام وحتول اهتمامه من املال الذي "

 -استحالة ذلك كوننا منظمة دينيةوأخربته ب -كان يرجو أن حيصل عليه منا
  "إىل نصحي له.

وقد أعطى طاهر بوتو نصائح أكثر مصريية أيضا. وحبسب رأيه فقد كان 
العديد من أعضاء حزب الشعب الباكستاين يف ذلك الوقت من الشاردين 
الباحثني عن الثروة. ولكن مل تكن تلك حالة اليسار املتطرف الذين كانوا 

% من املرشحني على ٧٠لقد ضمنوا أن يكون أكثر من "منظمني ومتفانني. 
القائمة النهائية النتخابات الس الوطين من الشيوعيني أو من املتعاطفني 
معهم. ولو انتخبوا لسيطرت الشيوعية على باكستان. نقلت للسيد بوتو هذه 
املعلومة وقلت له إن كان يريد سيطرة الشيوعية فليمض فيما هو عليه وإال 

ه أن يعيد النظر يف القائمة وأن يتحرك حبذر شديد. تبني فيما بعد أن فعلي
بوتو ال يريد أن يستقطب ال من اليسار وال من اليمني. كان يريد أن حيافظ 

  "على توازن حساس بني االثنني وبذلك أمر.
دعا بوتو إىل اجتماع أعضاء احلزب البارزين ونشر بيانا صحفيا مستعجال 

ة مل تكن ائية. وعقدت جلنة من أعضاء احلزب البارزين ينص على أن القائم
ملراجعة قائمة املرشحني ولتقدم توصيات. وبالنتيجة سحبت أمساء عدد كبري 
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من املرشحني سابقا، وفازت أمساء القائمة النهائية فوزا ساحقا وانتخب بوتو 
  رئيسا للوزراء.

قد أظهر الشاب ل"وعن هذه املرحلة من حياته قال أحد أمراء اجلماعة: 
ميزرا طاهر أمحد بصرية نافذة يف املشاكل اليت واجهتها البلد، وظهرت قدرته 
املتميزة وجده وإصراره لتحقيق املهمة اليت كرس نفسه من أجلها. لقد أبدى 

  "صفات قيادية متميزة وجلدا وطاقة ال تنضب.
سيدي، لقد جئت "بعد االنتخابات ذهب طاهر لرؤية بوتو وقال له: 

فأجابه طاهر أنه من  "مل الوداع؟". دهش بوتو وسأله: "قول لك وداعاأل
اآلن فصاعدا سيحاط باملتملقني الذين لن يكيلوه إال كالما معسوال ومدحيا 

فأجابه بوتو  "وال أستطيع أن أقدم لك إال احلقيقة املرة وقد ال يعجبك ذلك."
  قوله. أنه يعرف أن طاهرا رجل صدق وأنه لن يشعر باإلهانة من

استمر طاهر بلقاء بوتو عندما كان رئيسا مث رئيسا للوزراء. وغالبا ما 
األوضاع يف باكستان وأن حزب الشعب الباكستاين مل يف  نكانا يناقشا

بوعوده االنتخابية. كما التقاه ليشكو املعاملة السيئة اليت تلقتها اجلماعة 
  م ومدارسهم.اإلسالمية األمحدية من قبل احلكومة إذ صودرت أراضيه

وتدرجييا أدرك طاهر أن بوتو أحيط بنفوذ معاد لألمحدية من داخل 
وخارج حزب الشعب الباكستاين وأنه سيكون من السذاجة التوقع أن خياطر 

  بسمعته السياسية حلماية حقوق األمحديني. 
بدأت صداقتهم تفتر ولكن بوتو بقي دمثا ومهذبا ومتقبال للنقد. وكما 

  باإلهانة من كالم طاهر.وعد مل يشعر قط 
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طلب بوتو من طاهر أن يزوره مرة كل شهر وتدرجييا أصبحت اللقاءات 
نادرة. عندما استدعى بوتو السيد مرزا مظفر أمحد من واشنطن الستشارته 

بوة بأمور امليزانية شكا له عدم زيارة طاهر له وطلب منه عندما يذهب إىل ر
أن يقنع طاهر مبعاودة زياراته. وكذلك اتصل بوتو باخلليفة مباشرة الذي 
طلب من طاهر أن يعاود زياراته. وقد كان السيد مرزا مظفر أمحد مع طاهر 
عندما التقى جمددا ببوتو، وكان ذلك يف مكان اإلقامة الرمسية لرئيس الوزراء 

  على حفل شاي يف حديقته الواسعة.
قام رئيس الوزراء من كرسيه املريح "د ذلك قائال: ويذكر السيد أمح
  "هذا هو الرجل الذي مل يعد يأبه للقائي."وعانقه حبرارة قائال: 

 ١٩٧٣نظّم بوتو يف عام "ويتذكر طاهر جيدا تلك املرحلة من عالقتهم. 
مؤمترا كبريا يف باكستان للدول اإلسالمية. كان رجال طاحما ليكون قائدا 

ستان صغرية بالنسبة له. لقد حاول ملدة أن يصبح قائد عامليا وكانت باك
 - أي مستعمرات بريطانيا وفرنسا والدول األخرى سابقا–العامل الثالث 

ولكن تلك املكانة كانت مشغولة بنهرو وابنته السيدة إنديرا غاندي. فقرر أن 
يصبح القائد السياسي للعامل اإلسالمي مبساعدة اململكة العربية السعودية 

كل رئيسي وأن يصبح ملك السعودية خليفة املسلمني يف العامل. وقبل بش
ذلك كان البابا ناشد املسلمني كلهم أن يتحدوا ويتآزروا مع املسيحية ضد 
الشيوعية، وقد وجه هذا النداء إىل امللك فيصل بشكل خاص. يف حينه كان 

ة الفريدة خبدمة تأثري السعودية السياسي حمدودا. كانوا منعمني ويتمتعون بامليز
بيت اهللا يف مكة وأماكن الشعائر األخرى واألماكن التارخيية املرتبطة حبياة 
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احلبيب املصطفى. مل تكن يف حينها الطاقات اهلائلة قد استثمرت وحولت إىل 
نفوذ سياسي بعد. رمبا كان من املناسب للغرب أن يكون امللك فيصل القائد 

ن نداء من مآذن مكة فسوف يستجيبون الروحي لإلسالم؛ فإن مسع املسلمو
له على أنه نداء من اهللا، والقليلون فقط سيدركون أن املكربات فقط هي 
املوجودة يف مكة بينما امليكروفونات يف مكان آخر يف الغرب. ولكن بالطبع 
اخلالفة األمحدية كانت عثرة يف طريقهم؛ فال ميكن وجود خليفتني؛ فكان ال 

مسلمني. معظم الناس يف إندونيسيا شافعيون بينما  بد أن نعلن أم غري
السعوديون فوهابيون وال يتوافقون، ويعادي املالكيون يف إفريقيا واألحناف 
يف تركيا الوهابية. لذلك فإن العلماء لن يقبلوا املال السعودي إن جاء 

، ولكن إن جاء "هذا هو املال؛ اقبلوا نفوذنا"كرشوة صرحية مفادها 
مدارس الدينية واملساجد وأرفق حبملة ضد األمحدية فعندها كمساعدة لل

سيقبله العلماء. وذه الطريقة سيقوى النفوذ الوهايب يف العامل اإلسالمي دون 
  "أن يعرف أكثر الناس ما حيدث.

هذه اخلطة اليت خلص إليها طاهر: امللك فيصل سيكون اخلليفة اجلديد 
وقدم طاهر استنتاجاته لعزيز أمحد للعامل اإلسالمي وبوتو عقله السياسي. 

وزير خارجية باكستان وأضاف أن لديه معلومات بأن محلة ضد األمحدية 
سوف تنطلق يف املؤمتر اإلسالمي. قال له عزيز إن ذلك غري ممكن وأن ال 
وجود ملخطط كهذا وأن الدعاية الدينية بأي شكل كانت حمظورة يف املؤمتر؛ 

ليس مؤمترا دينيا، وما كان ليسمح ألي تنظيم فهو مؤمتر الدول اإلسالمية و
ديين أن يوزع أية منشورات أو وثائق من أي نوع على املمثلني. وأضاف أنه 
يكفي صعوبة أم استطاعوا مجع األعداء السياسيني كسورية واألردن 

  فدونك االختالفات الدينية.
يكون  عندما التقى طاهر ببوتو أخربه عن خماوفه، فطمأنه بوتو أنه لن

هناك أي نوع من الدعاية ضد اجلماعة. ولكن طاهر كان قد حصل على 



 رجل اهللا                                                                                          ٦٨

واملنظمات  "اجلماعة اإلسالمية"بعض املنشورات اليت جهزت من قبل 
األخرى املعادية للجماعة اإلسالمية األمحدية. وهذه املنشورات كانت قد 

  جهزت خصيصا لتوزع على املندوبني.
ما بدأ املؤمتر. طلب بوتو من اجليش لقد تأكدت شكوك طاهر متاما عند

تعيني عدد من الضباط ليعملوا كمعاونني لرؤساء الدول واملندوبني الذين 
حضروا املؤمتر وأكد على عدم تعيني أي أمحدي بينهم. وعلى السرية املتخذة 
تسربت األمور؛ فقد مرر رئيس وزراء إحدى الدول اإلفريقية جمموعة كاملة 

دي من معارفه وهذا مررها لطاهر. كانت الوثائق من الوثائق إىل أمح
جمات صارخة ضد اجلماعة األمحدية، منها ما مسعه طاهر قبال وأخرى 
جديدة عليه. معظمها حضر هلدف واحد هو تشويه مسعة اجلماعة اإلسالمية 

  األمحدية واالفتراء على خليفتها.
 امللك فيصل بن اقترح عيدي أمني دكتاتور أوغندا شبه انون أن يعني

سعود خليفة للعامل اإلسالمي، ولكن اقتراحه احملضر بعناية من قبل السعودية 
مل يلق أذنا صاغية. لقد كان هناك الكثري من الفوارق السياسية بني العديد 
من الدول ودونك أن يتفقوا على شيء يبلغ هذا احلد. وأضف إىل ذلك أم 

ء كهذا. إن استخدام الفوارق الدينية كوم سياسيني دهاة مل يتورطوا بشي
ألهداف سياسية شيء، وتعيني شخص ألسباب سياسية حمضة يف منصب 
ديين رباين شيء آخر متاما؛ إن اهللا هو من خيتار الرسولَ، وأتباعه ينتخبون 

  بتأييد رباين اخلليفة ليخلفه يف عمله.
ر مبعارضته فشلت محلة بوتو لبلوغ اد الدويل. وبعد زمن غري طويل جه

  للجماعة األمحدية لتكون النتيجة اقتراح تشريع يعلن األمحديني غري مسلمني.
ترأس اخلليفة الثالث وفدا من مخسة أشخاص إىل الس الوطين الذي 
ناقش التشريع املقترح جبلسة سرية. وكان طاهر أصغر أعضاء هذا الوفد 
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كما ذكر  "د اجلماعةتكرميا لعلمه وحكمته ومعرفته بتاريخ وتقالي"اختري 
  الحقا أحد أمراء اجلماعة.

قام اخلليفة الثالث يف البداية بتعيني طاهر ليكون املتكلم باسم اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية يف جلسات الس الوطين، وقال لبوتو أنه عني ممثال ألنه 
لن يستطيع أن يأيت بنفسه. ولكنه مل يذكر له اسم طاهر. يقول طاهر عن 

أعتقد أنه رمبا ظن أين سأكون أكثر استعدادا من علماء "الختيار: ذلك ا
مجاعتنا للجدال الذي سينشأ، مع أم أكثر مين ثقافة وهلم سبق كبري علي يف 
الدراسات الدينية ولكنهم رمبا كانوا أقل مين قدرة على جمادلة من ال يعرفون 

محيمية.  من الناس، بينما كنت أعرف معظمهم، وكانت معرفيت ببعضهم
ورمبا السبب اآلخر أنه كان حيب طريقيت يف اجلدال، إذ كان جيدين مقنعا. 
وكان قد قرأ يل مقاالت عديدة كتبتها وأحب طريقيت يف تناول املواضيع. 
وعلى كل حال ومهما كانت األسباب فقد احتفظ ا لنفسه. وطلب مين أن 

  "أستعد نفسيا للمهمة.
جيب أن حيضر إىل الس الوطين ولن يقبل ولكن بوتو أجاب أن اخلليفة 

  سواه.
ل أُرسين سع أنتوقّ إذكان ذلك خطأً من بوتو؛ "وقال طاهر فيما بعد: 
أكثر قدرة على مواجهة املدعي العام واملشايخ.  مندوبا من اجلماعة لكوين

وقد كان خمطئا جدا يف ذلك وأؤكد لك أنه كان من املستحيل علي أن 
اجلمال واهلدوء دون انفعال وبذلك االقناع الذي قام به  أعرض القضية بذلك

اخلليفة الثالث. لقد وهبه اهللا حينها صفات خاصة ليقوم بذلك ذه الروعة. 
  "وإن قرأت حماضر اجللسات ستدرك بوضوح ما أقول.

وعلى كل حال كان طاهر مسئوال عن كتابة ثالثة من أكثر الفصول  
ليفة للمجلس؛ األول كان عرضا مكتوبا تناول أمهية يف األدلة اليت قدمها اخل

 بعض األسئلة األساسية املتعلقة بكون األمحديني مسلمني أم ال، وتعاليم حممد
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عمن يستحقون أن يدعوا أنفسهم مسلمني، والفروقات بني الطوائف املختلفة 
يف اإلسالم اليت هي أكرب وأكثر جذرية يف بعض الطوائف مما هي عليه بني 

اجلماعة اإلسالمية األمحدية. مث ورد فصلٌ يتناول منطقية القانون الس و
املقترح وما يتضمنه من خماطر، وإن كان من حق أية مؤسسة أو جملس أو 
سلطة قضائية أو أي نوع آخر من التنظيمات يف العامل التدخل بالدين 

ذي بالطريقة املقترحة وأن يكون من صالحيتها أن تعلن أن أحدا يعتقد غري ال
يدعيه. كتب طاهر هذا الفصل بنفسه مستعينا بالطبع ببعض العلماء، 
وكذلك كتب الفصل األخر يف خامتية النيب. وقد ساهم أيضا بشكل كبري يف 
إعداد الفصول األخرى اليت شارك ا العديد من العلماء صابني فيها معرفتهم 

  وحكمتهم وخربم. 
واستبعدت الصحافة كانت جلسات االستماع يف الس سرية، 

واجلمهور ومل ينشر أي تقرير. كان طاهر يف كل يوم بعد االنتهاء من 
لكوين أخوه "اجللسات هو صلة الوصل بني اخلليفة واخلرباء الذين أحضرهم: 

استطعت أن أدخل وأخرج حبرية تقريبا وأحيانا كنت أبقى مستيقظا جل 
جدا واألعضاء اآلخرين من الليل ألنقل تعليماته وأُرجع إليه. كنت منهمكًا 

فريقه الداعم يف حتضري املواد له. كنا نناقش كيفيه عرضها حبيث ال حيدث 
لبس وليكون كل شيء واضحا قدر اإلمكان. وكنا نقترح حججا جديدة 
مبنية على تعليقات أعضاء الس الوطين. مل يكن ليقبل كل ما نعرضه لكنه 

  عادة ما كان ال يرفضه.
ال، افترض أن احتجاجا ما سيطرح، فاقترحت أن يؤتى على سبيل املث"

ببعض الكتب اليت كنت قد قرأا وأعرف مكاا، واقترح آخرون كتبا كثرية 
أخرى. وبذلك مجعنا املواد وقسمناها بيننا وتصفحناها بسرعة ودونا النقاط 

 فقد مهمة، خدمة ألداء مرة وفقت أنين املهمة مث قدمناها للخليفة. وأذكر
 بتكفري فتاوى أننا عندما سنطرح فكرة أن الشيعة قد أصدروا صراحةً شعرت



    ٧١                                                                                         رجل اهللا

وأنه على سبيل التحدي  مجيع فرق املسلمني من غريهم سيثار جدالٌ،
الداعمة  الشيعة كتب من النصوص األصلية نقدم أن حتما منا سيطلَب

كان لطرحنا. مل تكن هذه الكتب يف مكتبتنا املركزية وشعرت بأمهية األمر، و
أرين النص األصلي، إننا ال "لدي إحساس قوي بأن أحدهم سيقف ويقول: 

. وحلسن احلظ تذكرت أن خبريا كبريا يف الشيعة وامسه "نثق مبراجعكم
يف (مقاطعة احلدود الشمالية الشرقية) القاضي حممد يوسف يعيش يف مردان 

حافظوا  لديه جمموعة قيمة من الكتب عن الشيعة. وال أعرف إن كان أوالده
على مكتبته اخلاصة تلك، وكانوا مجيعا من األمحديني املخلصني. إذن أرسلت 

وطلبت منهم أن حيضروا املكتبة كاملة  "جيب"عددا من الشباب يف سيارة 
وأن يعودوا قبل الصباح؛ ففعلوا. وبالطبع يف اليوم التايل قام أحد املشائخ 

فتمكنا من إبرازه،  "صلي.ال أصدق هذا... أرين الدليل األ"حبماس وقال: 
  "وكان حمرجا جدا.

يوما وحدثت الكثري من الغرائب يف  ١٤وقال طاهر بأن املناقشات دامت 
هذه املدة. كان اخلليفة الثالث وطاهر يناقشان ما جرى بعد انتهاء جلسات 

  االستماع اليومية. 
ن مل أكن حتت التوتر ذاته املفروض عليه، وكنت أحيانا أقول بأنه كا"

علينا أن نذكر بعض النقاط اليت ما ذكرناها فكان يوافقين ويقول: صحيح، 
ولكن كيف نعيدها على الطاولة اآلن؟ واألمر الغريب الذي حدث دون 
استثناء أننا كنا نذهب للمجلس يف اليوم التايل فيقف املدعي العام ليقول 

ة وقد اقترح أن للخليفة: وجدت أن النقاش يف النقطة الفالنية قد أقفل البارح
يطرح عليك السؤال التايل... فكان دائما السؤال الذي أردناه بالضبط أن 
يناقش! وألين كنت ناقشت هذه النقطة مع أخي كنت أشعر مبتعة عظيمة 

  "ورضا ألن اهللا قبل رغبيت وجعلين عونا له.
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وبتذكر املناقشات استعجب طاهر من ضحالة األدلة املقدمة من قبل 
مل ينقضوا دليال واحدا من معروضنا املكتوب. واملسألة "ها: خصومه وضعف

، ولكن ال خيتلف هة نظرهم كانت آية ختم نبوة حممداألكثر أمهية من وج
مسلمان يف خامتية حممد كآخر نيب مشرع، وقول غري ذلك أمر مستبعد متاما. 

ن ولكن يف أثناء األلف وأربعمئة سنة من وفاة رسول اهللا قد أعلن العديد م
علماء املسلمني عن اعتقادهم بإمكانية جميء نيب تابع له من بني املؤمنني. 
واعتقادنا أنه ظهر يف شخص مريزا غالم أمحد الذي أصبح املسيح املوعود. 
واعترب معارضونا يف الس الوطين كل موضوع جانيب إال موضوع ختم 

خلاص خبامتية الرسول مل يقدموا دليال واحدا لصاحل اعتقادهم اوالنبوة، 
الكرمي. كل ما قالوه: ألنكم تعتقدون ذا فأنتم لستم مسلمني وألنكم 
تعتقدون بذاك فأنتم غري مسلمني. ولكين أقول ودون حتفظ أن املعتقدات اليت 

أشار إليه  فكري (وهذا سلوك "نسبوها لنا ليست معتقداتنا على اإلطالق.
املقارنة يف الواليات املتحدة  األساتذة يف األديان يف إحدى حماضراته أحد

ما ادعى به أمحد وما  األمحدية، أن نفهم عرفة صدقملإذن فمن املهم، "قائال: 
  )".معارضي األمحدية ال يراعون هذا األمر اهلاميدع به، ولكن مل 

إن األمحدية اليت نسجوها ولفقوها كانت ومها، "وأكمل طاهر قائال: 
بليها وحرفها كانت شبحا ابتكروه خببث من كتابات األمحدية اليت قاموا 

لتستنتج منها نتائج خاطئة. فقلنا: إنا نرفض هذه اآلراء، فما هذا مذهب 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية. فالقرارات اليت اختذوها مل تكن تتعلق بعقائد 
اجلماعة األمحدية، ومل تمس أو تنكر أو تهدم أي من معتقداا، بل ظلوا 

بأنفسهم مث أخذوا بإدانته. فكانوا  يكربون شبح األمحدية هذا الذي نسجوه
كما يف بعض طقوس الفودو أو السحر –كمن صور من الشمع شكال 

مث بدأوا يغرزون الدبابيس فيه ظنا منهم أن األمحدية ستصاب مبقتل.  -األسود
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ولكن الشكل الذي صوروه مل يكن األمحدية ومل يكن يشبهها ومل يكن ميثلنا 
  "صابنا من أذى.بل كان نسجا من خياهلم فما أ

اختلط على الكثريين دور املسيح املوعود يف إقامة "وأضاف طاهر قائال: 
، الوحيدة يف احلياة هو النيب حممداجلماعة اإلسالمية األمحدية. إن أسوتنا 

وعلى سبيل املثال عندما كنا خنطئ بطفولتنا كنا ندعى للتأسي بنيب اإلسالم 
يح املوعود املرجع. فما هو نِد له وال الكرمي ومل حيدث قط أن جعلَ املس

ينبغي ولكن املشايخ املعادين لألمحدية لن يستطيعوا فهم ذلك أبدا؛ فهم 
يظنون أننا نؤمن بنيب آخر وأنه أخذ يشاطر مؤسس اإلسالم الشرف واملكانة 
والسلطة، وهذا مناف للواقع. إن ما فعله املسيح املوعود أمامنا ونقدمه للناس 

ول اهللا بكل إخالص يف حياته وقَفَا أثره؛ فلم يكن مثال حيتذى به، أنه تبع رس
 ١٤٠٠ولكنه كان مثاال يدل على إمكانية اتباع النيب الكرمي اآلن حىت بعد 

سنة. ولذلك فما تظهره حياته دائما أنه شخص وفَّق بني إميانه بالقرآن الكرمي 
يستطيع فعل ذلك فلم  وإميانه مبحمد املثل األعلى. فإن كان املسيح املوعود

يعجز اآلخرون؟ فكل ما حققه كان بسبب إميانه الكامل واملطلق بالنيب 
  "الكرمي.

أعلن الس  ١٩٧٤لكن حجج اخلليفة الثالث ذهبت سدى، ويف عام 
  الوطين الباكستاين أن األمحديني ليسوا مسلمني.

ن ومنذ ذلك العام منع األمحديون من احلج إىل مكة، وسرح العديد م
الضباط األمحديني الكبار من اجليش والقوى اجلوية وحرِم الضباط األمحديون 
األقل رتبة من الترقيات. وحدث إجحاف مشابه يف كل الدوائر واملؤسسات 
احلكومية؛ فأدرك من كان سفريا من األمحديني أنه لن يعين مبنصب سفاري 

عد ذلك وأطباء أعلى، واملدرسون اجلامعيون أم لن يصبحوا أساتذة ب
  املستشفيات أم لن يصبحوا رؤساء أقسام أبدا.
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ووجد من هم يف املناصب األدىن من هذه من األمحديني؛ كمهندسي 
االتصاالت واحلاسب الذين خترجوا حديثا يف الكلية التقنية، أن زمالءهم 
األقل منهم كفاءة قد فُضلوا عليهم بالتعيينات. وقد أرضى ذلك أعداء 

  كنه مل يكن الطريقة املثلى الختيار الصفوة.اجلماعة ل
بدأ األمحديون، حلرمام من تكافؤ الفرص يف بلدهم، يتطلعون إىل بلدان 
أخرى فبدأت اهلجرة إىل بريطانيا وأملانيا وكندا والواليات املتحدة وغريها 
من البلدان. وكالعادة فإن من تكبد عناء اهلجرة كانوا خنبة البلد من الشباب 

  صحاء واملتعلمني، فأصبحت خسارة باكستان مكسبا للدول األخرى.واأل
وقد احتجت اجلماعة أن الس قد انعقد سرا ومل يعرف شعب باكستان 
األسس اليت بين عليها القرار، وطلبت أن ينشر الس األدلة املكتوبة 
واملناقشات اليت تلتها. رفضت حكومة بوتو ذلك، واستمرت برفضها على 

لطلب على نشر املناقشات. وسئل أحد كبار وزراء احلكومة بعد تزايد ا
  اجتماع مغلق للمحامني:

  "ملاذا ال ننشر املناقشات؟"
أتريد أن تصبح كل باكستان "فنظر الوزير إىل السائل بامتعاض وقال: 

  "أمحدية؟
وبعد فترة قصرية صودرت مدارس وكليات وأراضي اجلماعة اإلسالمية 

هكتارا، وما مست أراضي  ٢٠٠٠٠مساحتها ما يقارب األمحدية اليت بلغت 
التبشري املسيحي واملنظمات الدينية األخرى. وعندما رفع األمر بأن اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية ما هي إال تنظيم ديين وخريي وأن القانون جيب أن يطبق 
بالتساوي أجاب بوتو أنه سيعمل على إصالح اخلطأ، ولكن شيئا من ذلك مل 

  حيصل. 
قام بوتو بدعوة اخلليفة الثالث إىل مكان إقامته  بعدها ويف إحدى املرات

الرمسي لطلب دعم اجلماعة، وكان يريد دعم اجلماعة له مع أنه أصدر 
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التشريع العقايب ضدهم، وشرح أنه مل يرد إصدار هذا التشريع ولكنه أجرب 
إال وضعهم أمام على ذلك وقدم ضمانات على أن التشريع حمدود وال يتناول 

الدستور وكوم مسلمني وبأن التشريع ال يتدخل مطلقا يف حقهم يف ممارسة 
دينهم. وقال للخليفة الثالث بأننا أجربنا على مترير هذا التشريع وما أردنا إال 

قد نكون سيئني  ،دئة األصوليني، وقد كرر هذا التعبري بأساليب خمتلفة
فع الختاذ األخرى. كما قال بأنه د ولكنا أفضل من األحزاب السياسية

اجلماعة ولكنه لن يفعل. ويف النهاية أدخل الشاي  ضدإجراءات أكثر صرامة 
وقام بوتو بسكب فنجان للخليفة الثالث؛ فرفضه اخلليفة الثالث وقال: "إنك 
رأس حكومة دولة أنا مواطن فيها، لقد طلبت مين ايء واستجبت كمواطن 

لضيافة يف بيتك بعد كل الذي فعلت ضد مجاعتنا لطلبك، ولكن قبويل ا
مسألة أخرى، فأرجو معذريت؛ ال ميكنين تناول هذا الفنجان من الشاي." 

، بيده الفنجانوفكاد بوتو، وهو رجل شديد الكربياء، أن يتجمد وهو واقف 
 مث وضعه ببطء.

، هاد اجلماعة انطلقت مهسات عما لعبه طاهر من دورطزدياد اضاب
علم أين كنت يف تلك الفترة حمط نقد العديد من الناس؛ إذ قالوا لو يقول: "أف

مل تساعد بوتو ولو مل تقنعنا بأنه أفضل شخص يصوت له لكانت األمور 
على غري ما آلت إليه. مل أندم قط وما أنا بنادم اآلن على الدور الذي لعبته يف 

كين تأملت كثريا أعلم أن البديل كان أسوأ بكثري، ول خدمة بلدنا وقتها ألين
ودعوت اهللا أن يدافع عنا ودعوت اهللا أن يعاقب  اضطهادهم لنامن 

عديدة. ويف إحدى الليايل  مضطهدينا وجتاىف جنيب عن مضجعي ليايلَ
استيقظت فجأة من سريري وقد متلكتين قوة ال ميكن وصفها مع أا كانت 

صبيا؛ ووجدت  هلام الذي تلقيته من اهللا عندما كنتجتربة مشاة جدا لإل
 أدهى"أدهى وأمر،  نفسي أكرر بكل قوة ودومنا سيطرة على نفسي عبارة:

وكنت أعيد العبارة مرة تلو أخرى. كنت قد قرأت عن إهلامات من وأمر ."
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هذا النوع وفيها تبدأ بقول أشياء وال يكون لك سيطرة على الكلمات اليت 
اما بني يدي قوة جتربك على قد ال تدركها متاما أيضا، ولكنك تكون عاجزا مت

تكرار الكلمات. وقد وجدت نفسي أرجتف عندما كنت أكرر الكلمات، مث 
استعدت وعيي متاما وأدركت الكلمات اليت كنت أنطق ا وسببها. كنت 
أعي بشكل عام املعىن لكين مل أعرف السياق، فنهضت وأشعلت النور 

مي. مث سلمت أمري هللا وحبثت عن مكان ورود تلك الكلمات يف القرآن الكر
  شاء أن حيقق ذلك." اليت طريقةمهما كانت ال

ازدادت زعزعة استقرار حكومة بوتو ولكنه حاول يائسا أن يتمسك 
بالسلطة بإقامة حتالفات أو فكها مبا تقتضيه مصلحته السياسية. ويف متوز/ 

أطاح به ضياء احلق، الذي كان قد عينه قائدا أعلى للجيش،  ١٩٧٧يوليو 
ضياء االعتراضات الدولية، قام ومع وجود عسكري. وبعد عامني، نقالب با

أحد معارضيه السياسيني، فحكمت عليه  والداحلق مبحاكمته جبرمية قتل 
احملكمة باإلعدام. كانت هناك صرخة عاملية ضد احلكم عليه باإلعدام 

ضرورة سياسية وليس إحقاق احلق. وما ظن أحد أن  هلالعتقاد بأن دافع
  شديدة.كانت رغبته يف إقصاء بوتو  مع أنضياء سينفذ احلكم  نرالاجل

باكر والليل مل يرفع سدوله بعد، استيقظ طاهر الصباح الوبعد عامني يف 
فجأة: "كان لدي شعور قوي بأن شيئا ما قد حدث، فاستلقيت مستيقظا 
بعدها حىت وقيت املعتاد للقيام للصالة. مل يكن من عاديت على اإلطالق 

ستماع للمذياع عند الصباح ولكين فعلت يف ذلك الصباح، وأول ما اال
  مسعت أن بوتو قد شنق."
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        الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر
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بارك املسجد املكان ظفر اهللا خان آخر من وصل من هيئة االنتخاب إىل 
فسحةٌ وسط ربوة احملاذي ملكان اإلقامة الرمسي للخليفة. أحاط املسجد 

 ١٩٨٢يونيو هكتارات، ولكن يف العاشر من حزيران/  ١٠ تقارب مساحتها
قد تركوا بيوم  -نسمة ٤٥٠٠٠قرابة –بدا وكأن سكان ربوة كلهم 

اإلمكان انتخاب اخلليفة حبسب وتوجهوا إىل املسجد. لقد أتوا ليشهدوا 
وصلوا ليس فقط  آخرينأمحدي  ١٥٠٠٠الرابع. وقد انضم إليهم أكثر من 

وكندا  األمريكيةاهلند وبريطانيا والواليات املتحدة من باكستان ولكن من 
وكذلك من أملانيا وفرنسا وهولندا ونيجرييا وسرياليون وغامبيا وماليزيا، أي 
من كل البلدان اليت وجد فيها أمحديون. فامتزجت الثياب املزركشة من 

ن شرق وغرب أفريقيا مع اللباس احملافظ ألمحديي أملانيا وبريطانيا مع القمصا
  والسراويل للشعب اهلندي والباكستاين.

من احلر.  -مهما كان مكان جميئهم أو ما كانوا يلبسون- وشكا اجلميع 
وأغشي من احلر على العديد من الناس  درجة مئوية ٤٦فقد بلغت احلرارة 

الظل. وتدفق سيل مستمر  حبوا إىلس، فبني اجلموع املرتصة ككتلة واحدة
ورة جالبني ما استطاعوا من املاء ليقدم للمنتظرين. من الناس من البيوت اا

معظم الناس كانوا ينتظرون منذ منتصف الليل بعد أن وصل اخلرب اهلاتفي عن 
وفاة اخلليفة الثالث من إسالم آباد إىل ربوة. وقد وجد ظفر اهللا خان البالغ 
حينها تسعني سنة من العمر احلرارة مروعة. كان ينتظر األخبار يف مسجد 
لندن عندما جاء االتصال من ربوة ليبدأ سفره املتواصل؛ فركب طائرة 
مباشرة إىل إسالم آباد مث طائرة أخرى إىل الهور حيث كانت بانتظاره 
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سيارة لتقله إىل ربوة. ما أكل إال القليل يف رحلته وتناول على عجل يف بيت 
البسيطة مث الضيافة بعض احلساء واخلبز، مث جاء طاهر فتشاركا تلك الوجبة 

غادر طاهر إىل املسجد وتبعه ظفر اهللا خان ببطء برفقة املسئولني الذي فتحوا 
له طريقا بني احلشود. وقد أبقوا الباب الرئيس للمسجد مفتوحا من أجله 
وعندما أصبح داخله أُقفل الباب وحرسه ثالثة مسئولني كي ال يدخل أحد 

ماعة األمحدية. واحتل ظفر اهللا ليبدأ يف اإلسالم انتخاب اخلليفة الرابع للج
خان، آخر الداخلني، مكانا متأخرا يف املسجد على كرسي بني األحذية. 
وأعطي كرسيا توقريا له لكرب سنه، والكرسي الوحيد اآلخر جلس عليه مريزا 

 foreign missionمبارك أمحد رئيس مكتب التبشري اخلارجي (

department( ئول األكرب يف اجلماعة فترأس أي التحريك اجلديد وكان املس
االجتماع. وقد كان هو أيضا يف فرنكفورت يف أملانيا عندما أصيب اخلليفة 
الثالث بالنوبة القلبية الثانية وتويف. واآلن وبعد أن وصل أعضاء جلنة 
االنتخاب املئة ومثانية وأربعون إىل ربوة فسينتخبون اخلليفة اجلديد. اخلالفة 

ن اخلليفة أي واحد من اجلماعة األمحدية ولكنه غالبا ما غري متوارثة فقد يكو
احلاضرين. وقد اختريوا أعضاء يف هذه اللجنة بناء  ١٤٨يكون من بني الـ 

على ما قدموه من عمل والستقامتهم يف حيام وسلوكهم الطيب. فكان 
احلاضرون أمراء من مناطق ومدن خمتلفة يف العامل وأمراء سابقني ومسئولني 

بعض املناصب يف املنظمات املختلفة ومبشرين من الذين خدموا  شغلوا
اجلماعة لسنة على األقل يف أي بلد من العامل، وبالطبع أي من صحابة املسيح 
املوعود األحياء. وقد أُخذ من كل واحد منهم موثقا يضمن أن يكون من 

وة حيق له االنتخاب من املسلمني الذين يؤمنون بشكل كامل ودون حتفظ بنب
أقسم باهللا "أمحد كمسيح موعود واخلالفة من بعده. وكانت كلمات العهد: 

أين أؤمن باخلالفة األمحدية، وأقسم أين لن أصوت ملن حكم عليه  احلي القيوم



    ٧٩                                                                                         رجل اهللا

وأعلن أنه خارج اجلماعة األمحدية كما لن أصوت ملن حكم عليه وأعلن أنه 
  "على صلة خبصوم األمحدية واخلالفة األمحدية.

عضو يف اهليئة االنتخابية قد أُعطي شهادة عضوية جتدد دوريا  كان كل
وكانت تلك الشهادة هي اليت يطلبها احلراس على الباب من كل فرد أراد 
الدخول إىل املسجد. وضعت قواعد انتخاب اخلليفة اجلديد يف كانون األول/ 

رورة بعد حماولة اغتيال اخلليفة الثاين تأكيدا على ض ١٩٥٦ديسمرب من عام 
التمكن من انتخاب خليفة جديد يف األربع والعشرين ساعة التالية لوفاة 
اخلليفة السابق. وانتخاب اخلليفة اجلديد ميكن أن حيصل بغض النظر عن عدد 
أعضاء اهليئة احلاضرين يف هذه املدة؛ فاجلماعة قد تكون خبطر بدون قائد. 

ا فيمكن تأخري وإن مل يكن هناك ضرورة ملحة كما كانت احلالة وقته
  االنتخاب إىل ثالثة أيام ليتمكن كل من يستحق االنتخاب من بلوغ ربوة.

وعندما أعلن املسيح املوعود عن تلقيه وحيا خيربه بقرب أجله شرح 
التقدير اإلهلي بضرورة من خيلفه إلكمال عمله. وقد طمأنه اهللا أنه لن يتوىف 

قبل أن تبدأ مثار جهده قبل أن تتحقق العديد من النبوءات. ولن ميوت 
بالظهور. مل يكن الوقت قد حان بعد لكن اهللا أخربه أنه عليه االستعداد 

لقد وعد اهللا "للرحيل وأن من بني مهامه متهيد الطريق خلليفته ليتابع عمله. 
وإنه سوف يرزق هذه اجلماعة كل "، "بأنه يرزق هذه اجلماعة رقيا وازدهارا

وقال املسيح  "ي وبعضه اآلخر من بعدي.تقدم وازدهار، بعضه على يد
املوعود أن ذلك لن يظهر فورا، بل سيبدو كأن وفاته جاءت بغري وقتها. وقد 

  كتب يف وثيقة عرفت فيما بعد بالوصية أن تلك طريقة اهللا يف فعل األشياء.
تويف موسى يف طريقه إىل األرض املقدسة وحينها تأثر أتباعه بشدة لفقدان 

بكون يف الصحراء إىل أربعني يوما. وكذلك األمر بالنسبة قائدهم وبقوا ي
لعيسى إذ تشتت أتباعه بعد موته املزعوم وأنكره بطرس أكثر تالميذه 

  إخالصا له.
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حىت إن بعض أتباع حممد تركوا اإلسالم بعد وفاته، ولكن اهللا أظهر 
ه يف قدرته الثانية بعزة فقام أبو بكر بكل حزم ليعلن عن صدق ما وعد اهللا ب

القرآن بأنه سيمكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم ويبدهلم من بعد خوفهم أمنا. 
  وكذلك حصل مع املسيح املوعود.

فأنا  ،� مظهر لقدرتهك"لقد بعثت من اهللا تعاىل وقال املسيح املوعود: 
 اهللا هر قدرةامظ نيكونوسيأيت من بعدي آخرون، وستجسدة. اهللا امل قدرة

ا منتظرين لقدرة اهللا الثانية داعني يئها جمتمعني. الثانية. لذلك كونو
حىت تنـزل القدرة ليدعوا ولتجتمع كل مجاعة من الصاحلني يف كل قطر و

 كمموتنوا أن كل القدرة. أيق قادرإله وتريكم أن إهلكم  ،الثانية من السماء
 ذويصلحاء اجلماعة ل ينبغيو !ستحل تلك الساعةال تعلمون مىت إذ  ،قريب

الناس بامسي من بعدي. فاهللا يريد أن  الطاهرة أن يأخذوا البيعة من النفوس
جيذب إىل التوحيد مجيع األرواح ذوي الفطرة الصاحلة من خمتلف أقطار 

، وأن جيمع عباده على دين أوروبا أم من آسياكانوا من أاملعمورة، سواء 
ا. لذلك اجعلوا اليت أُرسلت من أجلها إىل الدني �واحد. هذه هي غاية اهللا 

  اللطف وحسن اخللق وكثرة الدعاء."ب ولكننصب أعينكم، هذه الغاية 
  مث توسع املسيح املوعود يف كيفية اختيار خلفائه قائال: 

يتوقف انتخاب هؤالء على اتفاق رأي املؤمنني، فمن اتفق عليه أربعون "
ون أسوة مؤمنا بأنه يتأهل ألخذ البيعة بامسي فهو جماز لذلك. وعليه أن يك

حسنة لآلخرين. لقد أنبأين اهللا قائال إنين سأقيم جلماعتك من ذريتك شخصا 
وأخصه بقريب ووحيي. وبواسطته سوف يزدهر احلق، وسيقبله الكثري من 

  "الناس.
وأضاف أن عليهم التحلي بالصرب وأن ينتظروا ظهور ذلك الرجل يف وقته 

ا غري مناسب. وقال احملدد، وحىت ذلك احلني سوف يبدو كرجل عادي ورمب
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ال تعجلوا حبكمكم وتذكروا أن الذي قُدر له أن يكون أفضل البشر أتى عليه 
  حني مل يكن أكثر من بذرة يف رحم أمه.

مث أضاف جمددا رسالة السالم اليت كانت تفيض من كل كتاباته ومنه يف 
ة الصادقة. اجتنِبوا البغض والضغينة، وعاملوا بين البشر باملواساحياته قائال: 

   .اسلكوا كل سبيل من سبل اخلري، ألنكم ال تدرون بأي السبل تقبلون
أعضاء اهليئة االنتخابية املئة  ١٩٨٢يف عام بارك املسجد املاجتمع داخل 

والثمانية واألربعون الذين وصلوا ربوة على جمموعات؛ لتجد أصحاب 
 - الرئيسي للجماعة التنظيم - املسيح املوعود وإىل جانبهم أعضاء صدر أجنمن

وجياورهم أعضاء التبشري اخلارجي، ولكن كل هذه اموعات كانت تلتحم 
  عند أطرافها.

ذكرت أمساء عديدة لشغل منصب اخلليفة اجلديد ولكن اآلن كما وضح 
مريزا مبارك أمحد لن يكون هناك نقاشات وال دعاية ألي مرشح وال نقاش 

لقد كانوا هنا النتخاب خليفة حول انتخاب أحد املرشحني دون اآلخر؛ 
جديد واهللا سوف يهديهم لذلك وال جمال للنقاشات العقيمة وكل ما هو 
مطلوب أن يطرحوا اسم الشخص الذي يعتقدون بوجوب كونه اخلليفة 
املقبل. وعندما كان يشرح هذه النقاط كان هناك باستمرار مههمة انفعال، 

ي الشديد الذي عم املسجد وقد وصف ظفر اهللا خان هذا االنفعال العاطف
ولكن مبتعة أقل احلرارة القاهرة اليت  أثناء االنتخاب بدقة. كما وصف أيضا

عانوا منها داخل املسجد. كان ظفر اهللا خان حنيل البنية وأضاف تقدمه يف 
العمر إىل جسده ضعفا ووهنا، وكان يرتدي سترةً وقميصا وسرواال فضفاضا 

يذكر أن ثيابه تبللت وكأا غطّست يف ومع ذلك أصبح يقطر عرقا. و
  حوض ماء.

كان االنتخاب سيتم برفع اليد وعين بعض األعضاء لعد األيادي ليكونوا 
كفارزي أصوات، مث سأل مريزا مبارك أمحد عن أول اسم وعلى الفور 
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صرخت جمموعة من قرابة مخسني شخصا امسا. مث سأل مريزا مبارك أمحد 
ت جمموعة أخرى من املنتخبني، فسأل عن اسم عن اسم آخر وفجأة صرخ

آخر فصرِخ باسم آخر. مث سأل عن اسم آخر ويف هذه املرة خيم صمت؛ 
  سيكون اختيار اخلليفة من بني األمساء الثالثة.

مث قال مريزا مبارك أمحد أم سيصوتون على االسم األول فرفعت األيدي 
بالنتيجة، مث وقف وطلب وعدها الفارزون وعادوا إىل مريزا مبارك أمحد 

الصمت الكامل فتوقف صوت اهلمهمات بشكل كامل، وقال ال داعي ملزيد 
ناخبا من  ١٣٠من التصويت. أصبح طاهر أمحد اآلن اخلليفة الرابع، وانتخبه 

. كانت هناك رعشة انفعال عظيمة وضجيج ولكن ذلك توقف ١٤٨أصل 
ىل األبد، فلم يعد كأي مبجرد وقوف طاهر ألداء القسم الذي سيغري حياته إ

ماليني من الناس؛ أصبح رجل اهللا، رجل يستجيب اهللا دعاءه  ١٠رجل عند 
بعناية ومودة، رجل ليس بإمكانه أن يرى طريق اخلالص فحسب بل يضيؤه. 
لن يريح املرضى واملشرفني على املوت فحسب بل بإذن اهللا ميكنه أن يشفي 

اآلن فصاعدا رجال يهديه اهللا يف املرضى واملشرفني على املوت. سيكون من 
كل قرار يتخذه. قد خيطئ يف اختاذ قرار لكن اهللا سيضمن أن يصبح ذلك 

  القرار األويل اخلاطئ هو القرار الصائب يف النهاية.
كنا "والحقا عندما حاول تذكر مشاعره وقت االنتخاب قال طاهر: 

عر أحد انتباها من مجيعا مدركني جدا أمهية املناسبة حىت إين ألظن أنه مل ي
كان يطرح اسم من، ومن ناحييت مل أنتبه لذلك إطالقا. كان امسي أول اسم 
ذُكر، وال أستطيع وصف شعور االضطراب العميق الذي أصابين، لقد كنت 
مضطربا إىل درجة توقفت فيها عن التفكري. فكرت بشخص واحد فقط 

كان أكرب مين بكثري  ليصبح اخلليفة وهو أخي األكرب مريزا مبارك أمحد، فقد
وشغل مناصب أهم من املناصب اليت شغلتها كما كان حيظى باالحترام أكثر 
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مين. كان امسه ماثال أمامي على أنه الرجل الذي جيب أن يكون اخلليفة 
  "املقبل. مث فجأة أصبحت أنا اخلليفة.

  أدى اخلليفة اجلديد القسم باللغة األوردية وقرأه بصوت قوي ثابت:
اهللا احلي القيوم أين أؤمن بيقني باخلالفة األمحدية وأعد مناوئيها أقسم ب"

ممن ضلوا السبيل. سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على استمرار اخلالفة 
األمحدية إىل يوم القيامة وسوف أسعى جبد ألبلِّغ رسالة اإلسالم إىل أقصى 

ر عن أطراف األرضني. ورعاية حقوق الناس كلهم واجب علي بغض النظ
مكانتهم أو ظروف حيام، أغنياء كانوا أم فقراء متواضعني، رجاال أم نساء. 
وسوف أعمل من كل قليب وبكل قويت مبساعدة اجلماعة ألنشر بركات 

  "وعلوم القرآن الكرمي وسنة رسول اهللا إىل كل الشعوب يف العامل.
  مث أعلن اخلليفة أنه سيأخذ البيعة وقال:

ن تكون يد أحد صحابة املسيح املوعود املتميزين هلذا الغرض أرغب يف أ"
وأشار إىل حيث كان ظفر اهللا جالسا على كرسيه يف آخر  "فوق يدي

املسجد بني األحذية. مل يسمع ظفر اهللا خان كلمات اخلليفة ولكن فجأة 
فسح له الطريق ليجد نفسه مدفوعا بشيء من العجل إىل مقدمة املسجد، 

قائما. قال الحقا أنه يف وسط الزحام وقف  وساعدت األيدي على إبقائه
أحدهم على قدمه اليسرى اليت أصيبت خبدر كامل. أخذ اخلليفة يده بلطف 
مث قبض عليها بقوة. وضع اآلخرون أيديهم فوق يديهما. ومن كانت يده 
متس يد اخلليفة أمسك بيد آخر وأمسك كل واحد بيد غريه حىت شكل 

بشرية ألخذ البيعة معا. كان صوت ظفر اهللا  أعضاء اهليئة االنتخابية سلسلة
خان منخفضا ويرجتف من التأثر، فكرر العهد الذي أخذه على يد املسيح 
املوعود أوال مث على يد خليفته األول نور الدين مث خليفته الثاين بشري الدين مث 

لقد "خليفته الثالث ناصر مث اآلن على يد خليفته الرابع طاهر. وقال الحقًا: 
ن فضال كبريا من اهللا أن أعرف املسيح املوعود وأعيش يف زمنه مث أن أحيا كا
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زمنا كافيا ألعرف هؤالء الرجال األربعة العظام الذين انتخبوا خلفاء له... 
  "لقد من اهللا علي كثريا.

البيعة من البيع، فأن يبايع الناس يعين أن يضعوا حيام وإميام ومستقبلهم 
ومنذ تلك اللحظة أصبحت رغباته عند أتباعه أوامر.  حتت تصرف اخلليفة.

وكانت الكلمات اليت رددها معا ظفر اهللا خان وكل أعضاء اهليئة االنتخابية 
  هي التالية:

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده  "
محدية، ورسوله، أبايع اليوم على يد مريزا طاهر أمحد وأنضم إىل اجلماعة األ

وأستغفر اهللا من كل ذنب وسأبذل قصارى جهدي لتجنب كل أنواع 
الذنوب يف املستقبل، لن أشرك باهللا أحدا. لن أسيء الظن ولن أقترف النميمة 
ولن أسبب األذى ألحد وسأوثر ديين على دنياي وسوف أسعى دائما 
للتمسك بكل تعاليم اإلسالم. وسوف أبذل قصارى جهدي لقراءة ومساع 

وكتب املسيح املوعود  �وة وذكر القرآن الكرمي وأحاديث الرسول وتال
. سوف أطيعكم يف كل ما تأمرونين به من معروف. سأبقى مؤمنا بقوة �

هو خامت النبيني وكذلك أؤمن بكل ما ادعاه املسيح املوعود  �بأن حممدا 
. استغفر اهللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه. رب إين ظلمت نفسي �

  "ذنيب فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت. آمني.واعترفت ب
أدركت احلشود يف اخلارج أن القرار قد اتخذ، وكان بإمكان من يف 
املسجد مساع ضجيج الناس خارجا. فُتحت أبواب املسجد الثالثة على 
مصارعها ورغم جهود احلراس تدفقت إىل الداخل احلشود كبحر بشري كاد 

ل. وعرف اسم اخلليفة وصيح به بني اجلمع. وقد صيح به يغمر من بالداخ
وصيح به حىت أصبح الضجيج يصم اآلذان. أراد اجلميع أن يبايع اخلليفة 
اجلديد فحل الرجال عمامام لزيادة عدد من يرتبط بقائدهم الروحي 
وجنتهم، بالرجل الذي اختاره اهللا هلم. فأخذ اخلليفة البيعة من الناس مرة تلو 
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نسبة  "جناح"أخرى. كان يلبس قبعة عادية من جلد اخلراف معروفة باسم 
حملمد علي جناح مؤسس باكستان، وفجأة ازداد الضجيج؛ فقد اقترب أحد 
أتباعه حامال العمامة البيضاء ذات الوسط املذهب اليت أصبحت غطاء الرأس 

وتابع  التقليدي للخلفاء. فوضعها اخلليفة على رأسه وسط كثري من اإلثارة
أخذ البيعات. وبعد ساعتني أعلن اخلليفة أن على اجلميع االنتشار. صالة 
جنازة اخلليفة الثالث ستكون يف اخلامسة، فعلى اجلميع أن يغادروا املسجد 
اآلن ويتوجهوا إىل مقربة املؤمنني، مقربة اجلنة، ويصطفوا هناك. أما هو فرجع 

رين من األقارب ولكن قبل ذلك إىل بيته، فأخذ البيعة من زوجه وبناته وآخ
أخذ بيعة عمته أمة احلفيظ بيغم آخر بنت للمسيح املوعود على قيد احلياة. 
وقبل أن يفعل ذلك أخذت اخلامت الفضي الذي أصبح رمزا للخالفة وألبسته 
إياه يف إصبعه الثالث من يده اليمىن. وكان املسيح املوعود قد طلب أن ينقش 

  ."أليس اهللا بكاف عبده"هللا إليه: على زمرده وحيا أوحاه ا
يف  ١٩٨٢-٦-٨تويف اخلليفة الثالث مريزا ناصر أمحد قبيل منتصف ليل  

سنة. كان  ٧٣بيته يف إسالم آباد الذي نزل فيه بعد نوبة قلبية. كان يبلغ 
املختصون مهتمني جدا وبناء على طلبهم استدعي طبيبا قلب آخران من لندن 

األوىل أنه قد يتعاىف ولكن حالته تدهورت يف صباح  لالستشارة. وبدا للوهلة
يوم وفاته. كانت أسرته، زوجه وأبناؤه الثالثة وابنتاه قد بقيا يف إسالم آباد 
منذ نوبته القلبية األوىل. كانوا حافني من حول سريره وكان بينهم طاهر 

ا ليلً ١١:٤٥الذي كان املمثل الرمسي للجماعة يف إسالم آباد. ويف الساعة 
أصيب اخلليفة الثالث بنوبة قلبية ثالثة وتويف. نقل اخلرب مباشرة هاتفيا إىل 
ربوة ومن هناك انطلقت اتصاالت إىل كل أحناء العامل الستدعاء أعضاء اهليئة 
االنتخابية إىل ربوة النتخاب خليفة جديد يؤم بعد االنتخاب صالة اجلنازة 

  على اخلليفة الثالث.



 رجل اهللا                                                                                          ٨٦

ثالث من إسالم آباد يف الساعة الرابعة صباحا ووصل نقل جثمان اخلليفة ال
ميال قبيل العاشرة صباحا. وبدأت أمام بيت اخلليفة  ٢٢٥إىل ربوة على بعد 

طوابري من املعزين مل يبد ألرتاهلا اية وامتدت إىل قرابة مخسة أميال. وبعد 
 نصف ساعة من وصول النعش إىل ربوة بدأ املعزون ميرون أمامه. خيم حزن
كبري على اجلميع، وعلى كل من عرف اخلليفة الثالث. كان ذكيا، وجمدا، 
محسا للفقراء واحملرومني ولكن أعظم ميزاته كانت إخالصه. كان يشع طيبة. 
وحىت بني الذين كانوا يعارضونه بشدة ملعتقداته وجد العديد ممن اعتربوه 

توقفت طوابري  رجال باركه اهللا بربكة خاصة. وعندما بدأ انتخاب اخلليفة
زل. واجتمعت ألوف تلو ألوف يف شوارع ربوة اليت ـاملعزين خارج املن

ستمر ا جنازة اخلليفة الثالث، واجتمعت ألوف أخرى على التلة املطلة على 
  املقربة.

داخل املسجد كان هناك ارتباك وإثارة وسعادة، أما اآلن فقد هدأ كل 
اد توافد الناس إىل مكان شيء والناس منتصبون بصمت شبه كامل. ازد

الدفن وجاء عرب مكربات الصوت أنه ال يزال هناك مكان شاغر يف اجلهة 
  الشمالية من التلة.

زل اخلليفة الثالث جاء الناس لينالوا شرف محل نعش اخلليفة ـوخارج من
الثالث إىل املقربة. وضعت عوارض طويلة حتت النعش بزوايا قائمة ليتسىن 

س أن يكونوا من بني من محلوا النعش. وبتقدم املوكب ألكرب عدد من النا
عرب املدينة كان احلاملون يسلمون أمكنتهم لغريهم لينالوا هذا الشرف أيضا. 

  ."إنا هللا وإنا إليه راجعون"ومبرور املوكب سمعت مرارا تالوة آية: 
وعندما بلغ املوكب مكان الدفن توقف وكان اجلميع صامتني مث أُعلن عرب 

ات الصوت أنه ملا كانت املقربة ال تتسع إال لعدد قليل من الناس فإننا مكرب
لالشتراك يف مراسيم الدفن بعد صالة اجلنازة  -نرجو من اإلخوة أال يدخلوها
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إال الذين تعلن أمساؤهم، أما اآلخرون فنرجو منهم أن يبقوا حيث هم إىل  - 
  اية الدعاء اجلماعي األخري. 

يف اجلنازة بنحو مخسني ألفا. وحفر على الشاهد قدر عدد املشاركني 
الرخامي لقرب اخلليفة الثالث امسه وتاريخ ميالده ووفاته. وخيم الصمت على 
احلشد عندما رفع اخلليفة يديه للدعاء األخري الصامت. مث انتشر الناس دوء 

  إىل منازهلم.
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يفة الرابع مهامه قامت حراسته جبولة حول يف الصباح التايل لتويل اخلل 
البيت. قد كانوا معه مذ فُتحت أبواب املسجد وأُعلن انتخابه. معظمهم 
كانوا شبابا من الطالب أو العاملني يف جماالت خمتلفة تدافعوا للتشرف 
حبراسة اخلليفة ومكان إقامته يف الليلة األوىل. لقد تلقوا تعليمات عن مهامهم 

 منهم يشكلون احلراسة املعتادة للخليفة. مل تتوقع أية مشاكل من رجال أكرب
ومل حتصل فتمشوا وتبادلوا احلديث دون قلق يف برودة الصباح الباكر. كانوا 
يتكلمون دوء ألن املرتل كان صامتا وكانت الساعة السادسة صباحا. 

دة الواضح أن اجلميع ما يزال نائما بعدما حدث يف اليوم السابق من سعا
وحزن وتوتر عاطفي. مث خرج اخلليفة من الباب األمامي وذهب إىل حيث 
وضع دراجته، وقال حلراسه املندهشني أنه ذاهب إىل مكتب التبشري 
اخلارجي. مل يكن يريد سيارة، كان يريد أن يتريض واقترح عليهم أن 
يأخذوا دراجات ويتبعوه؛ ففعلوا. ولكن يف ذلك املساء رفع إليه رئيس 

احتجاجا؛ فلم تكن املسألة مسألة رياضة فإن كان حراسه مشغولني  حرسه
يف مداوس الدراجات فلن يستطيعوا االنتباه لسالمته. وذكر بكل دبلوماسية 
ممكنة أن سالمته وصحته كانت تعين كل أمحدي؛ فوافق اخلليفة على 
مضض. وبدأ عبء مهامه ومسئولية منصبه يلقي بثقله. إن أول وأهم تغري 

يف طريقة خماطبة الناس له. إن أطفاله كما هو معتاد كانوا دائما كان 
خياطبونه بصيغة اجلمع لالحترام. وقد هجِر يف اللغة اإلجنليزية استخدام صيغة 
اجلمع ملخاطبة املفرد، ويف اللغة األوردية وكذلك الفرنسية والعديد من 

رب واألصدقاء. اللغات األخرى تستخدم صيغة املفرد يف املخاطبة بني األقا
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أما اآلن فإن اجلميع حىت إخوته وأخواته أصبحوا يستخدمون صيغة اجلمع يف 
اللغة األوردية ملخاطبته. إن محيميتهم وحبهم العائلي مل يزل موجودا ولكن 
أضيف له شيء آخر. لقد كانت عالقة خمتلفة. لقد احتاج إىل بعض الوقت 

لدائم، لكأم كانوا خياطبون كنت أشعر باحلرج ا"ليتأقلم مع هذا الوضع. 
منصيب. وكنت أشعر بعدم االرتياح عندما خياطبين الناس بكلمات وتعابري 
التشريف والتكرمي وكان ينتابين شعور بأم خياطبون شخصا آخر غريي 
وكنت أكاد أنظر حويل ألرى من هو. هذا الشعور باالزدواجية الزمين فترة 

 ك الشخص الذي هو نفسي واخلليفةطويلة جدا، وتدرجييا اندجمت يف ذل
  "معا.

لو سأل أحدهم أعضاء اهليئة االنتخابية ملاذا صوتوا له هلزوا برءوسهم 
دهشة على سذاجة السائل وسؤاله. ال حاجة لتعداد صفاته. مل يصوتوا له 
ولكن اهللا اختاره وهو يعلم املهام اليت على اخلليفة الرابع تأديتها ولذلك هدى 

  ارهم، ومل يكن هناك من داع ألية اعتبارات أخرى.الناخبني يف خي
ولكن أحد الناخبني عرب عن األسباب لديه اليت كانت: علمه العميق 
بالقرآن الكرمي وتعاليم اإلسالم، مودته ورمحته وحبه وعالقته الوطيدة بأعضاء 
اجلماعة ومسامهاته الفريدة يف األوقات العصيبة اليت مرت بتاريخ اجلماعة 

  القيادية املتميزة.وقدرته 
  ترى هل أسف اخلليفة نفسه على كونه اختري؟

األسف يكون ممكنا عندما يكون لك اخليار فقط. وعندما ال يكون هناك "
خيار فال ميكنك أن تأسف على شيء. ميكنك التمين طبعا ولكن هذا ال 
ينطبق على حاليت. مل يكن مبخططايت على اإلطالق أن أبلغ تلك املكانة ومل 

  "سع لذلك املنصب.أ
  وباالحلاح عليه أكثر ذا السؤال أي إن كان يتمىن لو مل خيتر، أجاب:
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ال، وال حىت هذا، إين أستمتع حبالة املعاناة اليت ال مفر منها يف سبيل "
  "هدف نبيل، فلم أعان من ذلك مطلقا وأنا مدرك متاما أنه حتد صعب.

ه كطاهر للتأثري عليه وحدث مرة أن أمحديا حاول أن يتوجه لشخص
  كخليفة وذكر طاهر ذلك قائال:

لقد ورد ذلك يف رسالة، وذكر يل أنه صوت يل، فأغضبين ذلك حبق "
وقلت له إنه ال يهمين على اإلطالق معرفة تلك املعلومة، قرارك بالتصويت يف 
ذلك الوقت ال عالقة له مبا حيصل اآلن، وال أظنك تصدقُين مبا كتبت. وإين 

   "ك حرفت شيئا ما، وقد هز ذلك صورتك عندي بشكل كبري.ألظن
ال عالقة للمشاعر الشخصية ذا االنتخاب. وإن "وأضاف اخلليفة قائال: 

صوت لك الناس فإم مل يتفضلوا عليك شخصيا؛ إم صوتوا لك لوفائهم 
للقضية وليس أمامهم سبيل آخر، فعليهم أن يصوتوا ملن يعدونه أكثر الناس 

ى وليس أمامهم خيارات أخرى. هذا مسلكنا ولذلك ال عالقة ملن تقو
  "صوت لك ومن مل يصوت.

مل يكن انتخابه مفاجئا الثنني من أتباعه، فقد عرفوا منذ مخسني عاما أنه 
سيختار يف النهاية خليفة! أحدهم كان أنور كاهلون الذي ال يزال يتذكر 

قاديان. وعلى كونه أكرب منه يوم مولده الذي وافق وصول أول قطار إىل 
بعشر سنوات لكنهما أصبحا صديقني محيمني عندما كان اخلليفة طالبا يف 
لندن. لقد أصبح رجل أعمال ناجح وقبل تقاعده أصبح أمري اجلماعة يف 
بريطانيا. وكان دائما خياطب اخلليفة بصيغة اجلمع لالحترام حىت عندما كان 

املوعود تقبل طاهر ذلك دون أن يلتفت  األخري طفال. ولكونه حفيد املسيح
  لألمر. وقد انتبه بعض الناس لذلك ومل ينتبه البعض اآلخر.

عندما كان السيد كاهلون طفال، أخربته أمه أن حيترم كل أفراد أسرة 
املسيح املوعود وأن حيترم طاهر بشكل خاص. وعندما سأل عن السبب 

أمر به. فوعدها ووىف بوعده  قالت له بأا لن ختربه وأن عليه أن يفعل ما
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الذي قطعه قبل مخسني عاما وعلى كونه يكرب طاهر بعشر سنوات فلم 
خياطبه إال بصيغة اجلمع. وعندما أصبح هو وزوجه أمينة بيغم صديقني 
محيمني لطاهر يف لندن ما كانت زوجه تنادي طاهرا إال بصيغة املفرد 

يغة اجلمع احتراما. ولكنه استمر هو باستخدام ص "طاهري"وتدعوه بـ 
نعم، كان يفعل ذلك دائما "وعندما سئل اخلليفة إن كان انتبه لذلك قال: 

  "ولكن ال أعرف السبب.
اآلن سأخربك ملاذا طلبت "ولكن بعد أن أصبح طاهر خليفة قال له والده: 

  "أمك منك أن حتترم طاهرا بشدة.
أحد  وشرح له أن أمه كانت صديقة محيمة ألم طاهر، ويف بعد ظهر

األيام عندما كان طاهر يبلغ قرابة ثالث سنوات وكانت تزورها غادرت أم 
طاهر الغرفة فجأة لتعود ومعها عمامة زوجها اخلليفة الثاين ولفّتها على رأس 

مث لشعورها بالدهشة من هذا  "سيصبح خليفة يف يوم ما"طاهر وقالت: 
كانت تؤمن بأن ذلك االندفاع استحلفت أم أنور على الكتمان ومل تقل ملاذا 

  سيحدث وأُقفل املوضوع ائيا.
حدث هذا اللقاء من بعد الظهرية، وقد أخربت أم طاهر باإلهلام يف صباح 
ذلك اليوم؛ كان اخلليفة الثاين جالسا مستغرقا يف تفكري عميق وقال هلا يف 

  النهاية أن اهللا أوحى له أن طاهرا سيصبح يف يوم من األيام اخلليفة.
كانت مرمي تأمل الكثري البنها الوحيد. وكانت هلا مكانتها وكأي أم 

اخلاصة إذ كانت من نسل رسول اهللا وكانت خطيبةً لالبن اخلاص للمسيح 
ابنا آخرين ولكن اآلن بدا أن  ١١املوعود مبارك. بالطبع كان للخليفة الثاين 

 أمنيتها ستصبح حقيقة ولذلك كانت دائما تريد لطاهر أن يتفوق يف كل من
  دراسته وعلمه وتطبيقه لإلسالم.

يف ذلك الصباح حتكمت مرمي بعواطفها حىت غادر اخلليفة مث أصبحت 
ترتعش وتتنهد وعلى تلك احلالة وجدا شابة تدعى كلثوم بيغم. وكانت 
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تعد أم طاهر كأم هلا وكانت تزورها بانتظام. أدركت أا مل تكن تبكي من 
كبرية. يف البدء رفضت أم طاهر أن تذكر هلا حزن أصاا إمنا لتجربة عاطفية 

ما كان يشغلها مث استحلفت الفتاة على الكتمان وأال تكشف هذا السر إال 
بعد حتققه مث أخربا أم طاهر عن نبوءة اخلليفة. وحفظت كلثوم بيغم 
وعدها، ومل تفصح عن شيء مع أا تزوجت مبشرا أمحديا والتقت طاهرا 

ما اليت تلت ذلك، مل تعامله بطريقة خمتلفة عن إخوته مرارا خالل اخلمسني عا
وما شك هو بشيء. وبعد أن انتخب خليفة رابعا قابلته على انفراد وأخربته 

  بالوحي الذي كشفه اخلليفة الثاين ألمه.
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        الفصل السادس عشرالفصل السادس عشرالفصل السادس عشرالفصل السادس عشر
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اثنني عندما انتخب طاهر خليفةً كان عمر ابنته الكربى شوكت جهان 
عاما. وعندما تكلمت عن حيام العائلية وعن كيفية تأثري انتخابه  وعشرين

على األسرة تكررت فكرة قلة رؤيتهم له واشتياقهم له. لقد كثر غيابه عن 
البيت، وكان يقضي وقتا أقصر على املائدة وقلَّ خروجه معهن. وفيما عدا 

  .ذلك وعلى كونه اخلليفة اآلن فإن احلياة األسرية مل تتغري
  وعند سؤاهلا: هل كان أبا صارما؟

وقصت مبتعة أا عندما  "ال، بتاتا! لقد كان دعبا جدا وله طرائف"قالت: 
كانت يف اخلامسة عشر من عمرها، ذهبت مع أبيها بسيارة الند روفر 
مكشوفة يف طرق مغربة ووعرة وكيف تأرجحت ما لألعلى واألسفل 

كل مرتفع على الطريق، وكيف أن  وكيف كانا يصرخان مستمتعني عند
  الغبار كسامها ومل يبق منهما إال العينني والفم عندما وصال املكان املبتغى. 

وقد ذكرت ما متتعتوا به يف مسبحهم وعندما كانت ترافق أباها على 
الدراجة إىل املزرعة جلمع احلليب. كما ذكرت ما لعبته معه من أشواط يف 

لرمي بالقوس واستخدام جهاز القفز كرة املضرب، وكيف علمهم ا
)Trampoline وكيف اعتادوا جين فاكهة اجلوافة من شجرة حديقتهم ،(

ليقّطعوها مث لتجلس كل األسرة ألكلها يف هدوء الليل املظلم. وقالت بأن 
تلك كانت ذكريات سعيدة من الطفولة. كما تذكرت احليل اليت كانوا 

يام عندما كن صغارا رجع من مكتبه حيتالون ا على بعضهم؛ ففي أحد األ
 :اليوم سأريكن بعض السحر؛ فبأي نوع من احللوى ترغنب وأين "وقال هلن

فقالت شوكت جهان أا تريد نوعا من احللوى الصفراء  "تردن إجيادها؟
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اللون وأا تريد أن جتدها يف خزانة حددا. أما أختها فائزة فقالت أا تريد 
صنوع من الكرمية والسكر وأا تريدها على الرف الثالث نوعا من احللوى م

حسنا، مت األمر، "يف خزانة يف غرفة الطعام. فحرك طاهر يديه وقال: 
. فانطلقتا، ولدهشتهما وجدتا "ميكنكما الذهاب واحلصول على مطلبكما

احللوى حيث طلبتا. حسبتا ذلك سحرا بالفعل وأخربتا األصدقاء أن أبامها 
دث سحرا. وبعد بضع سنني عندما تذكرتا احلادثة سألتاه يستطيع أن حي

كيف فعل ذلك. فقال بأن األمر بسيط، فقد عرف نوع احللويات املفضل 
عند كل منهما كما عرف أيضا األماكن اليت حتتفظان ا بأغلى أشيائهما 
وفيها وضع احللويات، مث قام بتشجيعهما على طلب وضع احللوى يف املكان 

ضعها به أصال. وقد استمتع مبا فعلنه به من حيل؛ فابنته فائزة الذي كان و
وبعد أن أت كل احللوى اليت أعطاها إياها إال واحدة غلفت حصيات يف 
ورق احللوى امللون الرباق ووضعت العبوة على مكتبه ووضعت إشارة 
استفهام كبرية على ظهر العبوة. علمت كل صديقاا مبا حضرت ألبيها 

بترقب. وبعد برهة وجدت العبوة أعيدت إليها وعليها مالحظة وانتظرن 
وكانت القطعة  "لقد أخذت حلواي فخذي اآلن حلواك."كتب فيها: 

لقد سرت صديقايت "الوحيدة اليت أبقتها يف العبوة قد فقدت! وتذكر فائزة: 
  ."خلداعه إياي

قصيدة ويف رحالم الطويلة بالسيارة كان طاهر يسليهن مبتدئا بإنشاد 
ليجد اجلميع نفسه يردد معه. وعندما حفظت ابنته الصغرى طوىب غيبا 
قصيدته عن بناء ربوة وأخذت حتاول االلقاء بني القول واإلنشاد، غمره 

  السرور.
ويف العطل كان جيعل اجلميع يشترك بنشاطات ممتعة. ففي إحدى املرات 

عطلة بالنوم ذهبوا يف إجازة مع عائلة أخرى كانت فكرا أن تقضي ال
والكسل. مل يناسب ذلك طاهرا فقد كان يستمتع بالنشاطات فقام بتنظيم 
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جوالت ونزهات وشواء ولعب ككرة املضرب، فالتحق أفراد األسرة 
  األخرى م.

إن جوالم يف العطلة اليت قضوها يف كندا والواليات املتحدة ال تزال يف 
نت مليئة باألحداث. وتذكر ذاكرة بناته وإن كن صغريات يف السن. لقد كا

فائزة أن النادل يف أحد مطاعم كندا سأهلا إن كانت تريد البطاطا مع قطعة 
)، فلم تسمع جيدا ما قاله النادل واختلط على مسعها كلمة steakحلم (
steak  بكلمةsnake  حية؟ ال "وتوجهت ألبيها بيأس وقالت  "حية"أي

قد أصبح موضوع أكل احليات فانفجر طاهر ضحكا. و "أريد أن آكل حية!
  من نكت األسرة.

يف الليلة األوىل من تلك العطلة ناموا يف السيارة اليت استأجروها بعد 
لسوء احلظ، مل يشتر أيب كل "حماولة فاشلة يف نصب اخليمة اليت اشتروها. 

املستلزمات الضرورية لنصب اخليمة فما استطعنا نصبها، وكان اجلو ممطرا 
تكدسنا فيها، ومل يكن األمر مرحيا على اإلطالق، وبالطبع كنا واجلميع تعبا ف

أول من استيقظ يف اليوم التايل. قام أيب يف تلك العطلة بالطهو كثريا 
وساعدناه، وبالنتيجة كان يكتشف أننا نسينا العديد من األشياء وراءنا يف 

لكنه مل مكان ختييمنا السابق الذي غالبا ما كان يبعد مئات األميال عنا، و
يرتعج قط. كان يشجعنا مجيعا على الطهي. وأذكر أين كنت أطبخ يف البيت 

  "وما كان أحد ليأكل من طبخي إال أيب، وكان يقول إنه لذيذ!
إن حسه الدعايب امتد ليطالَ كبار األقرباء الذين كان يعاملهم أفراد العائلة 

دا، فبإمكانك اآلخرون بكل احترام. ولكن االحترام ال يعين أن تكون جام
التمتع بالدعابة وإن كنت كبريا. وتذكر ابنته شوكت جهان أنه جاء يف 
ظهرية أحد األيام إىل البيت ومعه حليتان كثتان مستعارتان إحدامها سوداء 
واألخرى بيضاء، وكان معه أصابع من طالء التمويه. فألبس زوجه واملربية 

بقطعة قماش أبيض وأعطى  اللحيتني وطلى وجهيهما بطالء التلوين ودثرمها
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كال منهما عصا طويال، مث أرسلهما لطرق أبواب بعض األقارب. وختفّى هو 
وشوكت جهان مع بقائهما قريبني مبا يكفي ليسمعا. وأول بيت ذهبوا إليه 
كان بيت األخت الكربى للخليفة الثالث. ففتحت الباب مث صكته بسرعة 

تمتمان أمامها بلغة غريبة. مث عندما رأت رجلني عجوزين غريبني أحدبني ي
مسرورين ملا أحدثاه من اضطراب إىل مرتل آخر وتبعهما  "الرجالن"غادر 

طاهر وشوكت جهان. ويف هذه املرة جاء االستقبال أكثر مفاجأة بعد أن 
تشجعا من زيارما األوىل فطورا حركاما ومتتمتهما. واستمر األمر على 

اهر وشوكت جهان مع الرجلني العجوزين على هذا املنوال، وبالنهاية عاد ط
  أعقام إىل األبواب اليت طُرد منها العجوزان ليدرك بعدها أقرباؤه الدعابة. 

وتتذكر فائزة كيف علمها أبوها السباحة بقذفها بلطف يف املاء من فوق  
يف البداية كنت مرعوبة وكنت أصرخ مث اعتدت األمر مث "كتفيه وهو فيه. 

ة بعد فترة قليلة ألين مل أعد خائفة كما سبق وألين كنت أعلم أجدت السباح
  "أنه لن يدع مكروها يصيبين.

ومع ذلك فقد شارفت يف إحدى املرات على الغرق يف حادث سباحة مع 
أبيها؛ فقد كانت تسبح مع أختيها وكان طاهر على ظهر قارب جتديف 

قامت بطريقة ما يراقبهن، وبدل البقاء عند مؤخرة السفينة كما أمرها 
بالرتول أسفل مقدمة القارب وبينما كان طاهر جيدف صدم اداف رأسها 
فأغشي عليها وحشرت حتت القارب. شعر طاهر باصطدام وظن أا بعض 
األغصان أو احلطام الطايف، مث أدرك غياب فائزة مث رآها طافية يف النهر. وال 

أبيها ويف عينيه عندما سحبها تزال فائزة تذكر القلق الذي ارتسم على وجه 
بالطبع هو يضحك على ذلك اآلن قائال أين كنت أظن نفسي "إىل القارب. 

  "مسكة بسباحيت حتت القارب.
لقد أحدث انتخابه خليفةً تبدال طفيفا يف عالقة كل بناته به، وقالت 

إين كنت أقول لصديقايت إن أيب هو أفضل صديق يل، وبالطبع هو "إحداهن: 
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كذلك لكن أصبح علي مشاركته مع ماليني الناس اآلخرين ولذلك ال يزال 
ومع ذلك فإن بناته يقلن بأنه ال يزال بإمكان مكاملته  "فاألمر أصبح خمتلفا.

وإن كن أقل حرية، وليس األمر أن ازددن احتراما له اآلن؛ فقد كن حيترمنه 
ليفة، واحترام ألنه أصال ولكنه اخلليفة اآلن، فكان هناك احترام له ألنه اخل

  أبوهن.
قبل انتخابه خليفة رمبا كنت أقرب إىل أيب من "وقالت شوكت جهان: 

أمي، أما اآلن فلم تعد لدي تلك احلرية يف مناقشته كما يف السابق ورمبا 
  "أصبحت أقرب ألمي من هذه الناحية.

ولكن متعة صحبته مل تتغري بالنسبة ألي منهن. وقد خلصت شوكت 
إنه لطيف وحنون. وبوجوده هناك ": ةهن بالكلمات التاليجهان مشاعر

  "شعور مطلق باألمن واحلماية.
ومع قصر املدة اليت أصبحوا يقضوا معا على الطعام فإن سعادة األسرة مل 

عندما "تتأثر، وبقيت هناك حوارات بناءة حول املائدة. وقالت إحدى بناته: 
مث  "يضحكنا وحيب املزاح.أذكر أيب، أتذكر ذكاءه وحسه الفكاهي، إنه 

ولكن وإن كان ميازح فإنه ال يقول كذبا أبدا، إنه ال يقول "أضافت أخرى: 
شيئا غري صحيح حىت على سبيل املزاح. فإن حدث صدق، ولذلك ميكنك 

   "الوثوق به ثقة مطلقة.
أراد دائما أن حيافظ "مل يكن طاهر يفرط باألكل، وتقول إحدى بناته: 

من ممارسة الرياضات ولذلك مل يكن يكثر من األكل  على رشاقته ليتمكن
  "حىت وإن كان من طعام يفضله.

ولكن يف بعض األحيان كان يبدو عليه ما يعانيه من ضغوط، فكان يف 
بعض الظروف ال يأكل إال قليال من الطعام الذي حيبه ويكون كالمه قليال 

، فنعرف أنه كنا نعلم الحقا عن تلك الظروف "جدا. وقالت إحدى بناته: 
كان هناك بعض املشاكل وشيكة احلدوث لكنها مل حتدث. ويف مثل هذه 



 رجل اهللا                                                                                          ٩٨

الظروف كان يفقد شهيته وما كان جيد أية شهية حىت أللذ األطباق، وكان 
يقول إنه ليس جائعا ويبعد صحنه. ويف بعض األحيان كان ينظر إىل الطعام 

ب، ال أريد أن آكل حسنا ال أظن أن ذلك مناس"مبا يشبه االمشئزاز ويقول: 
  "علما أن ذلك يكون مما حيب عادة. "شيئا كهذا

ولكن بعد زوال األزمة يعود لألكل مرة أخرى ويأكل أكثر مما يأكل 
وكذلك حيصل معي أحيانا عند اقتراب "عادة. وعندما سئل عن ذلك قال: 

مغادريت يف جولة، فال أرغب يف أكل شيء وأعتقد أن ذلك بسبب انشغال 
مور اليت جيب إجنازها. ولكن مبجرد انطالقي أعود لألكل مرة فكري باأل

أخرى. ال أظن أن الطعام على اخلطوط اجلوية ذو جودة، ولكن عندما 
أركب أبدأ باألكل وكأن طعامهم رائع وبالطبع ال يستمر ذلك إال يف 

  "الساعات األوىل.
ة. ومع كل ذلك فالشيء الوحيد الذي مل يتبدل هو حمافظته على الصال

ففي كل صباح يوقظ بناته لصالة الفجر مث يذهب لشأنه. ومل يعد قط ليتأكد 
أذكر أين كنت نعسة "من استيقاظهن؛ فقد أدى واجبه. وتذكر إحدى بناته: 

جدا، فغفوت واستغرقت يف النوم ثانية. فلم يقل أيب شيئا على اإلطالق 
نه علم أين مل ولكين شعرت بالذنب وأين خذلته وظننت أنه خاب أمله يب أل

  "أصلِّ ولكنه مل يقل شيئا قط. فحرصت على عدم تكرار ذلك ما استطعت.
عندما كتبت له جمموعة من الفتيات طلبا للدعاء من أجل امتحان، 
كتبت له أيضا أصغر بناته. ويف اليوم التايل ذكر هلن أبوهن مدى سعادته 

  زميالن.لطلبهن الدعاء منه. ال شك أنه سيدعو لنجاحهن وجناح 
واآلن بعد أن أصبح خليفة توقفت جولته على الدراجة اهلوائية مع أنه 

أحب "كان ينظم أحيانا زيارة للمزرعة مع بناته يف عطلة اية األسبوع. 
ركوب الدراجة جدا، فهو جيعلك تسترخي بعدم متكينك من التفكري بأمور 

  "نت عليه.مهمة وإال ستقع يف احلفر، وهذا االسترخاء يعيدك ملا ك
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أصبح اآلن ميشي لساعة يف احلدائق الواسعة عند مكان إقامته الرمسي مث 
وهي عجينة  "الرباا"يعود ليحضر بنفسه إفطاره املعتاد املؤلف من الشاي و

تقَلَّى بالسمن. كان لشايه خصوصية، فكان يشرب فنجانا مركزا واحدا. 
نه أمر فظيع، طعمه كطعم إ"كان يقدم له أحيانا يف أسفاره شاي الظروف: 

  "الورق املقوى. فأنا أفضل وضع أوراق الشاي يف الفنجان عند شرب ذلك.
ويف جوالته يف أوربا أصبح حيب القهوة ولكن ليست اجلاهزة، فكان 

ويطحنها مث يغليها  - من كينيا ومن جنوب أمريكا–يستخدم نوعني من النب 
  بنفسه ليحضر منها فنجانا.

ذي يقضيه على الوجبات تقلصا كبريا إال يف بعض لقد تقلص الزمن ال
 ١٠األيام اخلاصة أو مع الضيوف الرمسيني. فقد أصبح هذا الزمن ال يتجاوز 

  دقيقة على الغداء ورمبا نصف ساعة على العشاء. ١٥إىل 
إن فترة جمالسيت بنايت وأسريت مرحية جدا؛ نتحدث فيها عن أمور عادية "

عل ماذا، وعن رأيهم يف بعض األمور. وإن أكثر وعن احلياة األسرية، ومن يف
األوقات املرحية بالنسبة يل الدقائق القليلة قبل النوم وفيها أفكر دوء دون أية 
ضغوط ودون احلاجة الختاذ أي قرارات، فأنت تدور األمور دوء يف ذهنك 
ويطرح عقلك تساؤالت عن العديد من األمور. ولكن فيما بعد وجدت 

احة كبرية بلقاء األطفال؛ إنه ملن دوافع السرور أن تكلمهم وتصغي متعة ور
إليهم وتستمتع برباءم وحبهم. وبالطبع أنا أحب الورود وأفنت ا وأحب 

  "أن أكون حماطا ا.
ومع أنه كان دائما شخصا منفتحا إال أنه الحظ وجود اهتمام بالغ حبياته 

كن إن مل يسألين أحدهم إنين أدرك سبب ذلك، ول"وأفكاره الشخصية: 
سؤاال عميقا جدا يتطلب الرد عليه كشف بعض جوانب حيايت فإين أحاول 
عدم مناقشة أموري اخلاصة أو أحاسيسي الشخصية. ولكن يف بعض األحيان 
جيب أن أفعل ذلك الستنهاض مهم الناس، وقد تكون هذه املواضيع عاطفية، 
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ولكن هناك جماالت أجد فيها احلياة وعندها أكون يف موقف ال ميكنين جتنبه. 
صعبة؛ فال ميكنين أن أجامل حيث ال مكان للمجاملة. وبالطبع اإلسالم 
يطالب املرء بصراحة أال يظهر مواضع ضعفه. والرسول وبخ أولئك الذين 
يذكرون عيوم ظنا منهم أن ذلك من التواضع والتقوى وقال بأن ذلك ليس 

دما يسترك اهللا برمحته يسدل على حياتك أمرا حسنا. إنه سلوك سيئ. عن
اخلاصة ستارا وال يظهر عيوبك، فإن أظهرت أنت أعماق تفكريك فإنك ال 

  "تسلك سبل التقوى.



حيث مسجد  ،Ijebu Odeيف خليفة املسيح الرابع مع األمحديني يتكلم 

سيكون املسجد األمحدي األكرب يف ناجيرييا ليتمكن وجديد يف طور البناء. 

فيهشخص من الصالة  ١٦٠٠
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دائما ما أدهشت قدرةُ اخلليفة على العمل أولئك الذين كانوا على متاس 
ليفة. كان قبل ساعة من الفجر به، وازدادت تلك الدهشة بعد أن أصبح خ

ااور لتأدية صالة الفجر، وكان ذلك  باركاملسجد يعرب سكن اخلالفة إىل امل
يف الساعة اخلامسة والنصف صباحا يف بعض الشهور. وبعد ذلك كان ميشي 
يف احلديقة مث يتناول اإلفطار مث بعد ذلك مباشرة يصبح يف مكتبه ليكون هو 

  ن يف املبىن.واحلارس الليلي الوحيدي
عمل قرابة ألف شخص يف مركز اجلماعة عمال بوقت كامل، واملئات 
منهم كانوا سكرترييته اخلاصني. كانوا يأتون حنو الساعة التاسعة والنصف 
صباحا ويبدأون فتح وتصنيف وإحصاء الرسائل اليت كانت تصله كل يوم من 

عدد يقارب ، وكان ال٣٠٠كل أحناء العامل. وأصغر عدد وصل منها كان 
ألف رسالة عادةً. يف مقدمتها كانت تقارير األمراء واملبشرين واللجان 
والتنظيمات األخرى. كانت تقاريرهم عما حيدث يف مناطقهم مع التنويه إىل 
الظروف السياسية واالقتصادية واملشاكل اليت تواجه اجلماعة ليتسىن للخليفة 

  م إىل بعض النتائج.تقدير أسباب اختاذهم بعض القرارات أو وصوهل
ولكن يف كل يوم كان هناك املئات من الرسائل الشخصية من أناس 
يطلبون منه الدعاء أو النصح أو وصف دواء معاجلة باملثل. كان سكريتريوه 
يرفقون مع كل رسالة ملخصا، وكان إما أن يتخذ القرار بناء على امللخص 

بقراره. مث ألغى مشروعا  أو إن اقتضت احلاجة يقرأ الرسالة كاملة مث يبت
كبريا ألمتتة سجالم دف تسريع العمل اإلدراي ولتصل تسجيالت خطبه 

ساعة. أما هو فلم يكن  ٢٤ليوم اجلمعة إىل كل مراكز األمحدية خالل 
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يستخدم املسجلة ومل يكن حىت ميلي الرسائل على سكرتري. وبدال من ذلك 
رسالة، وكانت تلك عملية كان يضع رءوس أقالم عن كيفية الرد على ال

طويلة ومضنية وجمهدة ولكنها كانت طريقته بالعمل اليت ا كان يتذكر 
وظائف الناس وعائالم حىت بعد سنوات، وذلك األمر كان يدفعهم 
للدهشة؛ فقال مرةً لطبيب رآه قبل مخسة عشر سنة أما تقابال يف الشارع 

ل الناس باستغراب كيف الفالين وأنه كان مع أخيه. فخرج الطبيب يسأ
أمكن للخليفة الذي قد يقابل ستني شخصا كل يوم أن يتذكر امسه ووجهه 
ودونك املكان الذي التقيا به. وقال بأن لقاءه به قبل مخسة عشرة سنة كان 
قصريا وعاديا، فهز فريقه رأسه بعدم معرفتهم كيف يستطيع فعل ذلك. 

صة لكن تذكره املباشر لوجه بالطبع كانوا يعطونه موجزا كلما سنحت الفر
الشخص والظروف اليت التقيا ا والتفاصيل عن عائلته هي اليت كانت 
مدهشة. وعندما سئل عن ذلك فكر اخلليفة قليال مث قال بأنه ال يعرف، فهو 
مل يعمل بشكل إرادي على تطوير أية طريقة لتذكر الوجوه واألمساء فهو 

  يتذكرها فحسب.
ة يقرأ القرآن بعد صالة الفجر، ولكن اخلليفة قال يف معظم األسر املسلم

إنه وقت "أنه أصبح يقرأه بعد صالة التهجد حنو الساعة الثالثة صباحا. 
سكينة، ال إزعاج وال ضجيج، صمت كامل؛ فهذا هو الوقت الذي أقرأ به 
القرآن وأقرأه بتدبر كبري. وعادة ما أخصص نصف ساعة إىل ساعة من 

لكن عندما أتفكر يف مسألة جيب أن أدرس السور األخرى الدراسة املنتظمة و
واآليات املتعلقة ا. وإن كان لدي بعض وقت فراغ أثناء النهار أقرأ من 
القرآن ما يتعلق ببعض املواضيع اليت أحبث فيها فأوسع بذلك معرفيت على 

  "ضوء القرآن.
 بعض األحيان يف"إن قراءته حتدد عادةً مواضيع خطب اجلمعة اليت يلقيها. 

 الضبابية اليت تتشكل يف ذهين فيتداعى علي اآليات بشدة األفكار لّي بعضجت
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على الفور ما جيب أن أقوله، وفجأةً يصبح كل شيء جليا. وهلذا أعطي يف 
معظم خطيب تلك اآليات مرجعيةً، ويف بعض األحيان يسأل الناس كيف 

أظن أن العكس هو الصحيح فاآلية  اخترت هذه اآلية املناسبة جدا. وبالواقع
جعلتين أداةً ألظهر احلق الذي حتتويه. قد تدفعين بعض األحداث ألتكلم عن 
موضوع معني كحدوث أمر طارئ يف العامل أو أخبار سيئة أو أخبار جيدة، 
وعدا ذلك فإن يل خمططا مستقبليا عاما ملا أريد قوله. إين أريد أن أقول 

 أحبه وما هو الذي أتوقعه من األمحدي من سلوك لألمحديني ما أحبه وما ال
يف بعض املواقف. ويف بعض األحيان النادرة تصلين رسالة وحمتواها يثري 

   "موضوعا فأتفكر به وأدرس القرآن.
ومل يكن مولعا باألكل يف املطاعم اليت تناسب مقاما كمقامه؛ ففي إحدى 

وكان من  Aberdeenن املرات يف جولة يف بريطانيا وصل إىل مدينة أبردي
معه يتجادلون إىل أي مطعم يذهبون مث تنبهوا إىل غيابه. وبعد حملني كان 
هناك مطعم عادي يبيع الوجبات السريعة وكان اخلليفة داخله. فقال هلم: 

إن تواضعه مع أتباعه وال مباالته  "لقد طلبت مسكًا وبطاطا مقلية للجميع."
. جاء حممد حسني الذي بلغ من بأمهية شخصه أصبحت على ألسن الناس

العمر مئة سنة وهو صحايب املسيح املوعود الوحيد الباقي على قيد احلياة إىل 
جلسة بريطانيا السنوية بناء على طلب خاص من اخلليفة. استقبل الرجل 
العجوز يف مطار لندن وذُهب به إىل مسجد لندن مث جيء به بكل عناية إىل 

اخلليفة. قام السيد عطاء ايب راشد إمام غرفة االنتظار خارج مكتب 
مسجد فضل برفع مساعة اهلاتف وأخرب اخلليفة أن حممد حسني قد وصل. 

لقد فوجئت بعض "فأجاب اخلليفة بالشكر فقط. ويقول السيد عطاء ايب: 
الشيء ألين كنت أتوقع أن يطلب مين إدخال السيد حممد حسني على الفور. 

اتف حىت فُتح باب اخلليفة وأسرع اخلليفة إىل الرجل وما إن وضعت مساعة اهل
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أنا من عليه أن يأتيك يا سيدي ولست أنت من عليه أن  "العجوز قائال: 
  "يأتيين.

بعد أن أصبح خليفة ببضعة أسابيع ترك العصا اليت كانت أصبحت من 
ال ميكن أن أشغل نفسي حبمل عصا طول "مالزمات اخلليفة الرمسية وقال: 

  "الوقت.
ال أعرف سرعيت بالقراءة ألين مل أقسها "إن قراءته فائقة السرعة ويقول: 
حىت إنه بعد فترة أدرك أنه لن يستطيع  "قط ولكين سريع لكثرة ما قرأت.

االستمرار بقراءة الكتب وجين املعلومات اليت ينبغي أن حيصل عليها، وكان 
ويطلب ظرهم حله أن يعطي هذه الكتب واالت أشخاصا ملعرفة وجهة ن

منهم أن يقرأوها له ويضعوا عالمة على الصفحات اليت يعتقدون أا قد 
  تكون ذات أمهية خاصة بالنسبة له.

أظن أن "وعندما سئل إذا ما كان يعتقد أنه يعمل بشكل جمهد أجاب: 
  "لدي بفضل اهللا القدرة على القيام بالعمل الصعب ألين مدرب على ذلك.

عيم ديين حتدث تغريات يف السياسات، وجيد يف كل مرة يختار ا ز
الناصحون بآرائهم املختلفة الفرصة للتأكيد على وجهة نظر حيسبوا همشت 
يف عهد الزعيم السابق. يف بعض األحيان جيدون أن الرجل الذي انتخبوه ال 
حيمل األفكار اليت اعتقدوا أنه حيملها. ويف بعض األحيان يكتشفون أن 

رجل مستقل متاما ويقدم وجهات نظر جديدة قد تكون  الزعيم اجلديد
مزعجة لكنها مبنية على أرضية صلبة فيسرون عندها ألم اختاروا رجال 
كهذا. ترى هل هذا الرجل جاء مبحض الصدفة؟ أم أنه أخذ بناصية الظروف 

  وجعلها مطواع رغبته؟ هل جاء صدفة أم بتقدير اهللا؟
ظا بعض الشيء. وقد اقترح بعض إن عهد اخلليفة الثاين كان حماف

مستشاري اخلليفة الذين تربوا حتت ذلك النظام أنه حان الوقت للعودة إىل 
ذلك النظام األكثر صرامة واحلياة األكثر بساطة. وقالوا بأن اجلماعة أصبحت 
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أكثر حتررا فأصبح الناس يسرفون ماهلم ويضيعون وقتهم على املتع. وذكروا 
م وأن األمحديني من كل الفئات العمرية وليس فقط يف ذلك التلفاز واألفال

الشباب قد غرر م يف هذا اال. وقد عرب ظفر اهللا خان وهو حمافظ شديد 
عن عدم سروره عندما دعي على العشاء إىل بيت طاهر قبل أن يصبح خليفة 

ماذا أرى؟ هل استسلمت أنت أيضا هلذه "ووجد عنده تلفاز؛ وصاح: 
مل استسلم هلا ولكن وجهة "ية؟ ويذكر اخلليفة أنه أجابه: األمور غري اد

نظري خمتلفة، فأنا ال أعتقد أن التلفاز سوء كله حىت بوجود بعض الربامج 
بشكل مطلق وطلب من  "ال"وإن قال أحدهم  اليت ال جيب متابعتها.

األمحديني اآلخرين أن يتشددوا مثله فما الذي قد حيصل؟ أفلن نكون ممن 
مليول الطبيعية للشباب؟ إن منعت أوالدي من مشاهدة التلفاز يف يواجهون ا

البيت فرمبا يذهبون إىل بيت اجلريان، فيفتح ذلك عليهم بابا للنفاق وإخفاء 
األمور عين والتمتع باألمور خبفاء. وهذا طريق خطري جدا قد يؤدي إىل أشياء 

شدا إن لزم أخرى. فأنا أفضل أن يشاهدوا التلفاز يف بييت فأكون هلم مر
وأكون حتت تصرفهم إن رغبوا، فأجلس معهم وأشاهد بعض املسلسالت 
واألفالم، وأقر بأن بعضها مما قد ال أشاهده عادة. فأقوم بالتعليق عليها وبعد 
زمن تفهم مواقفي وفحوى األشياء ويقل االهتمام بذلك وال حيصل مترد على 

ليفة بأن ظفر اهللا خان أدرك وقال اخل "ما قد يعترب فكرا حمافظا لدي مطلقا.
  الطريقة اليت كان يريب ا أسرته.

إنين بكوين مسئوال عن  "وفيما إذا كان نبذ أفكار اخلليفة الثاين، أجاب: 
اجلماعة أقول جيب السعي لتحسني حياة األمحديني يف ااالت الروحية 
واألخالقية وغريها، وميكن يف زمن معني ويف ظروف حمددة أن تكون 

لصرامة هي اليت تبلغ هذه األهداف، وفيما بعد عندما تتغري الظروف عليك ا
أن تغري استراتيجيتك لبلوغ األهداف نفسها. فأنا ال أخالف أيب أو أرفض 
مقاربته لألمر لبلوغ هذه األهداف العظيمة، ولكين وجدت أين إن متسكت 
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حلق باتباعه شكليا فقط فسوف أفشل بتحقيق هذه األهداف السامية وأُ
مث عاد  "باجلماعة ضررا. فالفرق هو يف األسلوب وليس يف الغايات واملبادئ.

الحقا إىل مسألة اإلباحة باسم احلرية الفردية وإذا ما كان الذنب فقط من 
إن سياسة اإلمساك بالعصا من الوسط قد تكون صعبة، "وجهة نظر املتأمل. 

ادرة على خلق التوازن يف ولكن بالتحليل النهائي فهي املقاربة الوحيدة الق
اتمع واملنقذة من الزلل. أظن أن هناك إفراطا يف مفهوم احلرية، ولَئنِ اتبع 
الشر حبرية حبسب مفهومنا للشر فلن يقف بوجهه أحد، ولذلك فمن 
الضروري أن ميارِس من هم ضد هذا الشر املتنكر باحلرية الفردية حقَّهم يف 

ذه امليول. جيب تشجيع الناس على التعبري ضد التعبري حبرية عن رفضهم هل
كبت احلريات، وذلك باحلكمة والعلم واالقناع واملنطق ليتمكن الناس من 
 ،رؤية ما يفعلونه بأنفسهم. ومن الضروري أن يستمر، إضافة إىل احلرية
صوت احلرص واحلكمة بتوعية الناس بعواقب األمور اليت أصبحت ظاهرة 

 احلياة األسرية والقيم األخالقية؛ من انتشار اإليدز إىل للعيان من خالل تدمري
هجر املسنني يف بيوت خاصة م وعدم زيارم من قبل أوالدهم إال عرضا. 
إن الناس ينقلبون على احلضارة معرضني عن القيم اليت تعلمناها يف آالف 

فهم السنني من التطور، ويفعلون ذلك باسم احلرية والتحرر. إننا نسيء ال
ظانني أن السعادة اليت نريد احلصول عليها يف احلياة تكون بإزالة كل احلدود. 
ولكن عدم االلتزام باحلدود ليس السبيل؛ ألنه مبجرد القيام به جيعلك تتعدى 
على حقوق اآلخرين وحقهم بالسعادة. ولذلك جيب أن يكون هناك تدريب 

ب أن يكون بدون ضوابط. على القناعة وتعليم بأن احلصول على املتعة ال جي
يسهلُ االلتزام باحلدود والضوابط فيما يتعلق باملمتلكات ولكن يصعب ذلك 

  "عندما يتعلق األمر باحلب والكراهية.
احلب للجميع "حتمل العديد من سيارات األمحديني لصاقات كُتب فيها: 

ل وقال اخلليفة أن ك وهو شعار أطلقه اخلليفة الثالث. "وال كراهية ألحد
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أمحدي بالطبع من حيث املبدأ يؤمن ذا الشعار، فال جمال يف البدء لسلوك 
ولكن فيما بعد إن استمر الناس "آخر سوى احلب وعدم الكره. مث قال: 

بِشرهم فسوف يصبح من املستحيل أن حتبهم ألن املرء يف النهاية ال ميكنه 
مر بالدعاء ليغري اهللا التفريق بني الشر وفاعله. ومع ذلك فعلى املرء أن يست

الشرير ويبعده عن سبل شره. ولكن لو استمر الشرير على شروره فإن اهللا 
  "سوف يعاقبه.

ومن تصرفه وخطبه وردات فعله وطرق تعامله مع الناس أصبح بينا أن 
اخلليفة الرابع قد وضع باحلسبان أن العامل قد تغري؛ فلن يكون أسري املاضي 

  . كمتفرجٍ سليب ولن يكون أسري الواقع
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     عشرعشرعشرعشر الثامنالثامنالثامنالثامن الفصلالفصلالفصلالفصل
íÒ†u<íè��fi 

، تبشريية حركة شيء، كل فوق هي، اإلسالم يف األمحدية احلركة إن
 معقدم نظا ظهر فقد غايتها وإلجناز، اإلسالم إىل العامل حتويل وه وهدفها

 واألخالقية الدينية األمور رعايةعلى  وإنفاقها األموال جبمع يقوم بسيط لكنه

 .عقائدها نشر وعلى هاألتباع

 معقد ووه ،اخلليفة – واحد رجل لسلطة ضعخي أنه ناحية من بسيطو ه

 خمصصة، جمموعاتمت إحداث  لذلك نتيجةو ة،عديد مهام له أن حيث من

 لتصبح هذه تطورت قد السنني وعرب، املهام هلذه للتصدي وملحقات وجلان

  .  منعة تهأكسب قد الصعبة الظروف إنومكرسا،  امؤهلً تنظيما
 نوعا األحوال من حبال ليس وهوم، االنظ هلذا األعلى الرأس هو اخلليفة

 االعتقاد على مبين األمحدية احلركة إميان إن .إسالمي وزراء رئيس من

 مث، آخرين وأنبياء وعيسى موسى أرسل حبكمته،إن اهللا،  ؛النبوة باستمرار
ميكن ألحد أن يفوق شأنه،  ال، األخريتشريعي ال النيب هو كانا، حممد أرسل

 يكون لن أنه دعىي أن يعين ال هذا لكن، لإلسالم واألوحد الوحيد النيب هو

 لكن اهللا، من شريعة بأي يأتوا لن األنبياء هؤالء مثل، أبدا نوآخر أنبياء هناك

 .البشرية خالص أجل من اهللا قبل من معينة مهمات هلم سيكون

 قال لقدإعالنه،  حبسب نيب أيضا وهو ،حملمداخلادم و التابع كان أمحد

 هأن على أكد لكنه يكون، أن ألحد ميكن ال كما مشرعا، نبيا ليس أنه مرارا
 نبوءات حبسب املوعود املسيح هو كان، مرتلة خاصة حاز قد فإنه نبيا كونهل

 وقال، اإلهلي نوره ينشر أن اهللا كلفه والذي الكرمي، والقرآن املقدس الكتاب

 هو املقدس واجبهم سيكون له، خلفاء موته بعد سيكون أنه املوعود، املسيح



    ١٠٩                                                                                         رجل اهللا

 على كلية الواجب هذا أداء يف يعتمدوا أن هلم وينبغي، اإلسالم رسالة نشر

  .بالتوكل بالعربية يعرف ما أي وحده، اهللا
 ذوي من واملشورة النصح يطلب أن الكرمي القرآن يف حممدا اهللا أمر لقد

 على أيضا ينطبق اإلهلي األمر هذا أن وقيل ،أتباعه من ريةوالبص احلكمة

 سلطة من ينقص ال للمستشارين االستخدام هذا، األمحدية احلركة يف اخللفاء

 شأم علو عن النظر بغض األمحدية أفراد اجلماعة كلبأي حال،  اخلليفة

 .األمور مجيع ويف كاملة طاعة اخلليفة طاعة عليهم يتعني احلياة، يف ومكانتهم

 شخصية هي أمور يف اخلليفة إرشاد يطلبوا أن اجلماعة ألعضاء ميكن كما

 ماذا أو وتعمل، العائلة فيه ستعيش الذي املكان عن كالسؤال بالكامل،

  . اجلامعة يف الفتاة أو الشاب سيدرس
 مشايل يف طبيبا فإن وهكذا، للجماعة مهمة تكون أن ميكن القرارات هذه

 أنه اخلليفة أخربه باكستان، إىل العودة يف يفكر أنه يفةاخلل أخرب إجنلترا

 فنصحه حتتاجه، األمحدية اجلماعة، بريطانيا يف يبقى أن األفضل من سيكون

 .مبشرا نفسه يعد أن وجيب، للجماعة جدد أفراد ضم وحياول يبقى أن

 الثقة هذه وضع قد اخلليفة أن ابتهجت لقد"وقال هذا الطبيب الحقا: 

 القيام على عكفت مث، التذاكر وألغيت النصيحة ذه عائليت أخربت دوق ،يب

 بريطانيا يف مجاعة أول "بوليه هارتل" بلدة أصبحت وباحملصلة ،مين طلبه مبا

 ."املولد بريطانيي من عدد أكرب ضمت

 جيدة بدرجات الثانوية أى قد أمحدي فىت املتحدة الوالياتيف  كان

 بامليل شعر وقداجلامعة  يف اختصاصه خيتار أن قيقةاحل يف بإمكانه كان، جدا

 يف املتحدة الواليات يف اخلليفة كان وأن تصادف وقد، حماميا يصبح ألن
، طبيبا يصبح أن اخلليفة فنصحه نصيحته، الشاب طلب وقد الوقت ذلك

 منها مبشرين يصبحوا أن ميكنهم الذين لألطباء حاجة أكثر فاجلماعة



 رجل اهللا                                                                                          ١١٠

 اجلنوبية وأمريكا أفريقيا يف للمحامني ملح طلب هنالك يكن مل ،للمحامني

 .لألطباء حاجة دائما هنالك لكن وروسيا، والصني

 أمل النصيحة؟ هذه له أسدى اخلليفة أن مرتعجا حىت أو مندهشا يكن أمل

 جدا؟ شخصيا قرارا النهاية يف ذلك يكن

 تكرم دق اخلليفة أن سعيدا كنت لقد ،الشاب" أجاب مطلقًا، ال"

 يل األفضل هو ما علم لقد، القرار هذا مثل يفملساعديت  الوقت بإعطائي
  ."األمثل بالطريقة اجلماعة أخدم أن ميكنين وكيف
 إا إكراه، يوجد ال، طوعا تتم اخلليفة ورغبات لتعليمات الطاعة هذه

 التام اإلميان تظهر إا .احلب من تنبع إا بل اخلوف، من تنبع طاعة ليست

 اختري قد وبأنه خليفتهم بقدسية أيضا إمنا، برسالتهم فقط ليس ،لألمحديني

 فإنه صغريا، أم كان كبريا يتخذه قرار أي وبأن يقودهم كي اهللا قبل من

 .البشرية وخري خريهم فيه ملا ذتخسي وبأنه اهللا من مهديا سيكون

 إذا حيدث أن كنمي الفورية والطاعة املطلقة السلطة هلذه الوحيد االستثناء

، الكرمي الرسول أقوال أو الكرمي القرآن تعاليم مع يتعارض أمرا اخلليفة أعطى
 ملتزمون اخللفاء ألن ؛حيدث أن حيتمل وال اآلن إىل قط حيدث مل هذا أن إال

 .لإلسالم املقدسة الكتب هذه على تعاليمهم مجيع ببناء

. اجلماعة منو يف كبري دور هلا كان خليفتهم لقرارات الكلية الطاعة هذه
 قليل وهناكيف اجلماعة،  غين أي هناك يكن مل العشرين القرن ثالثينيات يف

 وبني الريفية املناطق يف تتركز ة اجلماعةقو وكانت ،الثراء متوسطي من جدا

 إىل العشر السنوات خالل بالتغري هذا بدأ، التجار وصغار احلوانيت بائعي

 الذايت طويروالت اإليثار يف احلركة سياسة أتبد عندما التالية عشرة مساخل

  .أكلها تؤيت املتبادل والتعاون
 يف املوجود اهللا كالم قراءة على قادرا يكون أن أمحدي كل على ينبغي

باملائة  مائة بنسبة التعلم فإن ولذا د.املوعو املسيح قالكما  الكرمي، القرآن
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 يف إمنا الدينية حيام يف فقط ليس األمحديني ذلك أفاد لقد. مطلوبا كان
 النظر بغض الذايت طويرالت مفتاح هو التعلم .معيشتهم حتسني على قدرم

 مكان كل يف األمحديون بدأ فقد وبالنتيجة، .به تعمل الذي املكان عن

 .املادي النجاح سلم بارتقاء

 بالعمل يتعلق فيما مهمة نتائج له كان املالية أوضاعهم يف التحسن هذا إن

 بدون، وجيب، التبشريي بالعمل ملزم هو أمحدي كل. للحركة بشرييالت

 املال زاد كلما فإنه وبالتايل. ةجماعلل دخله من معينة نسبة يعطي أن ،استثناء

 .جماعةلل به املتربع املال زاد اليومية حيام يف األمحديون يكسبه الذي
 .متجددا اعنفوان يكتسب بدأ التبشريي عملهم فإن اخلليفة قيادة وحتت

 األمحدي على جيب اليت املالية التربعات من متاما واإللزامي األدىن احلد إن

 ليس. الشهري دخلال من جزًءا عشر ستة من جزء هو للجماعة يدفعها أن

 مسامهتك فإن موظفًا كنت إن غنيا،م أ فقريا كنت. سواًء استثناءات هناك

 فإن وبالتايل، الشهري كدخل من جزًءا عشر ستة من واحد هي البدئية

 هذه نسبة إن .جدا كبرية أو جدا صغرية تكون أن ميكن األولية مسامهتك

كتيب  ذُكر يف كما الذي، املوعود املسيح قبل من حددت قد التربعات
 ."املالية التضحيات على كثريا "شددقد  األمحدية، اجلماعة

 هذامرة يف السنة، و واحد شهر راتب عشر هي الثانية اإللزامية املسامهة

 لالجتماع األخرى والتكاليف والسكن الطعام تأمني على نفقي التربع

 جماين هو شيء كل فإن هناك، الوصول كلفة عدا ما يف أنه، ذلك السنوي

 .والضيوف لألعضاء

 إىل عشر بني مبا يتربعون الذين أولئك بأن األساس وضع املوعود املسيح

 أجل من اجلماعة إىل نفسها بالنسبة أيضا اأوصو وقد الشهري، دخلهم ثلث

 حيام خالل .اجلماعة يف عالية مبكانة حيظوا أن جيب التبشريي، العمل
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 تعرف خاصة منطقة يف يدفنون موم وعند "موصي" الشرف بلقب حيظون

 .اجلنة مبقربة

 خارج التبشريي العمل أجل من .لطوعيةا للتربعات أخرى جماالت هناك

 شهر راتب مخس عن يقل ال مبا للتربع مدعوون اجلماعة أفراد فإن باكستان

 يف ولكنارية... اختي إا" يقول "الكتيب" إن .السنة يف واحدة رةمل واحد
  . "يسهم أن أمحدي لكل الضروري من فإنهنفسه   الوقت

 ٣٠٠ من أكثريتربعون ب الذين فأولئك .خمتلفة مقترحة معدالت هنالك

 جنيه ٢٠٠ من أكثر أو وكندا، األمريكية املتحدة ياتالوال يفأمريكي  دوالر

 جنيه ١٠٠ أو األوسط، والشرق وأوروبا املتحدة اململكة يف استرليين

من الدرجة  معطي" لقب عطوني األخرى، البلدان يف ذلك عدل أو استرليين
 جنيه ١٠٠ أو ،اأمريكي ادوالر ١٥٠ يدفعون الذين وأولئك ."األوىل

 لقب يعطون التوايل، على السابقة البلدان يف استرلينيها أجني ٥٠ أو استرليين
 ."من الدرجة الثانية معطي"

 مل واليت مصريف حساب على فائدة تكسب أموال لديهم الذين األفراد
 م.أنفسه عن املال زكاة يدفعوا أن جيب أكثر أو شهرا ١٢ ملدةميسوها 

 يف ميلكونه الذي املال من باملائة ونصف اثنني عن تقل أال جيب وهذه

 أخذها هلم حيق ال املال ذلك على فوائد أي فإن ذلك، إىلوإضافة  .املصرف

 املال ذلك على املعطاة الفوائد إن .حمرم املال على فوائد وضع أن ذلك طبعا،

 .والتعليمية والطبية التبشريية األنشطة يف لالستخدام للجماعة تسلم أن جيب

 هنالك توجد العامة، الصناديق هذه إىل باإلضافة النهاية، ويف، وأخريا
 صندوق التبشري، صندوق املئوي، اليوبيل كصندوق متنوعة، خاصة صناديق

 أبناء إن ك.ذل وغري أفريقيا أجل من صندوق البناء، صندوق االحتياط،

 مسامهات بدفع يستمروا ألن قد دعوا املختلفة الصناديق يف األولني املسامهني
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 هؤالء بذهلا اليت التضحيات ذكرى تبقى لكي" وذلك موم بعد آبائهم
 ."األوائل

 دخله خبمس سيتربع اجليد الوضعيف  األمحدي أن ردقُ فقد وباحملصلة،

 .للجماعة تقريبا

سرعان  اجلماعة أفراد عدد فإن الرابع، للخليفة التبشريي احلماس وحتت
 ،هائل بشكل احلركة لدخ ازداد لقد. العشرة ماليني مث جتاوزها  وصل ما

 اجلدد األعضاء هؤالء من األعظم اجلزء إن .كاف غري يزال ما كان لكنه

 حتتاج البعثات هذه فإن البداية ويف ،وآسيا أفريقيا يف البلدان أفقر من جاء

 احلاجة ازدادت األمحدية، اجلماعة أفراد عدد زاد فكلما وبالتايل مايل لدعم

 .أكثر سيولة إىل

 ممارسة من ممنوعني كانوا فإم زهيدا، راتبا يتلقون مأ عوم املبشرون،

 أجل من طاقام كرست أن ينبغي الشخصي، للكسب مهنة أو جتارة أي

 مهارات لديهم أو مهندسني أو أطباء كانوا والذين املبشرون هؤالء .عملهم

 الذين األمحديون .التبشرييةأنشطتهم  لتوسيع استخدموها أخرى خاصة

 .مايل مقابل أي بدون ذلك فعلوا جبانبهم عملوا

 اإلسالم، إىل العامل حتويل مهمة يف االستمرار أجل ومن الرابع، اخلليفة

 الدول من مواطين أيضا إمنا اجلماعة، أغنياء من فقط ليس طلب ما سرعان

 املهام هذه. خاصة مهمات أداء عاتقهم على يأخذوا أن اجلماعة، يف األغىن

 املالية التضحيات من املزيد وحىت الشخصي واجلهد لوقتا تطلبت ما عادة

  .الشخصية
 احلركة هو الذي للهرم قاعدة أدىن يف يعمل أمضاها اليت السنوات إن

 للعمل السنوي االجتماع يف القمامة ومحل التنظيف أعمال من -األمحدية

 املتنوعة األقسام أعمال بالتفصيل عرف قد اخلليفة أن تعين  -صغري ككاتب

 وتقريبا. احلركة داخل أيضا ترعرع فقد ذلك، نع وفضلًا. اجلماعة داخل



 رجل اهللا                                                                                          ١١٤

 الرابع، اخلليفة مر فقد املتنوعة واألقساملتنظيمات ا الثاين اخلليفة أنشأ أن منذ

 .احلركة يف عامل كعضو وأخريا شاب مث فىت مث كطفل

 أو ٣ وجد أينمار، فعش السابعة والرابعة بني األوالد تضماألطفال  منظمة

 وجد وحيثما ينشأ أن جيب أطفالتنظيم  فإن العمرية الفئة تلك من أوالد ٤

 .عضوا يصبح أن أمحدي ولد كل على توجب أطفال تنظيم

 أن هو وضوح، بكل صرحي كما األطفال، لتنظيم األساسي اهلدف إن
 اإلسالم األمحدية، ضوء على" الرجولة حنو األوالد منو طوريو يوجه

 التربعات مجعو األنواع، كل من للرياضات وباإلضافة لذا، "احلقيقي

 البلد الحتياجات فقًاو- والفقراء املسنني أجل من أو اخلريية، للجمعيات

 تعاليمو الكرمي، القرآن لدراسة وىلت ةمستمر عنايةًفإن  - فيه يعيشون الذي

 .الدينية واجبام تنفيذ يف طاهرو ودقيق صحي ملوقف احلاجةو اإلسالم

 .الدينية معارفهم المتحان سنوية اختبارات هناكو

 تنظيم إىل تلقائيا ينتقل األمحدي الولد فإن سنة عشرة مخس بلوغ عند

 إىل عشرة مخس بني أعمارهم تتراوح الذين الرجال يضم يذال لشبابا

 خدمة حرفيا هي ومهمتهم اخلدام، اسم األعضاء على . يطلقسنة أربعني

 .اجلماعة

 جيب العمرية الفئة هذه من رجال أربعة أو ثالثة وجد احيثم أيضا، وهنا

 هنالك يكون قد كبرية مجاعة تنظيم خيدم يف. شبابمنظمة  هناك يكون أن

مسئوال من سكرتري عام وسكرتري للمال وسكرتري للتعليم وسكرتري  ١٩
 كما والكتابة، القراءة ليتعلم أمحدي كل مساعدة جيب... العمل"كرامة "

 كرامة يتعلم أن جيب أمحدي كل فإن نفسها الطريقة. وبلتنظيما قواعد تقول
 على بل، أدىن أنك األحوال من حبال يعين ال بيديك تعمل أنف"ل العم

 ."شعبكو مجاعتك ختدم أن لك لشرف إنه العكس
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 يف ساعد عندما فيها عضوا اخلليفة كان اليت هي هذه الشباب منظومة
نظمة خدام مل رئيسا خبانت والحقًا، مالتقسي اضطرابات إبان قاديان حراسة

 يف ساعد لقد، العاملية اخلدام نظمةمل ارئيس ثانية انتخب ذلك بعد مث ربوة
 ذوي األعضاء متلك ألا فعالية، األكثر املنظومة إا ،تركيبتها تعديل

 .الكاملة والعقلية اجلسدية القدرات

 الذي (األنصار) رجالال تنظيم إىل طاهر انتقل األربعني سن جتاوز عندما

 أنه إال أقل األعضاء من املطلوب اجلسدي العمل أن له. ومع رئيسا أصبح

 .اجلماعة روأم أجل من أسبوع كل الوقت بعض يكرسوا أن منهم يتوقع

 مل الذي الوقت يف ١٩٢٢ عام أسس الذي ،(جلنة إماء اهللا) النساء تنظيم
 قليل، باهتمام إال حتظى ميةاإلسال الدول معظم يف النساء تعليم فكرة تكن

 على تركيز كبري هناك كاننفسه.  الرجال تنظيم منوال على تقريبا سار قد

 مائة بنسبة التعليم كان أيضا وهنا .بالتعليم عنيت أقسام وهناك الدينية التربية

 يف يساعدن الاليت هن األحيان، معظم يف أن األمهات، ذلك هدفًا، باملائة
 .قراءةال أبنائهن تعليم

 عمر من عادة تبدأ واليت-  للقرآن األوىل قراءته الطفل فيه ينهي الذي اليوم

 أفضل. البسني وللجماعة للوالدين واحتفال فخر يوم يكون - سبع أو ست

 ذلك ويف .اإلمام توجيه حتت األخرية الصفحة عادة األطفال ينهي ثيام

  .الفخورين الدينالو قبل من عدتأُ للجميع وحلوى كعك هناك يكون اليوم
 سالمية،إ نسائية ملنظمة متاما اعتيادي غري ومبا هو ذلك، إىل باإلضافة لكن

 تافعاليو االجتماعية، واخلدمات البدنية للثقافة أقسام أيضا هناك كان

 رياضات بأي يشتركن مل أن مع األمحديات، النساء ة.املالي واألمور التبشري

 اخلاصة، ينشرن جمالن وأن والرماية، السباحة، على يشجعن ،الرجال مع

 الذي "الربملان" ؛السنوية الشورى يفيشتركن  وأن املالية ويرعني مصاحلهن
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 قبل من املقدمة االقتراحات ملناقشة السنوي االجتماع بعد عادة ينعقد

 .العامل أحناء كليف  مؤسسات اجلماعة

 عام يف كان الشورى يف األمحدية للمرأة أعطي الذي "الصوت" إن

 الدول ومعظم بريطانيا يف املرأة إعطاء من سنوات بضع بعد أي ١٩٢٢

 . يفاإلسالمي اتمع يف مذهلًا تطورا ذلك وكان التصويت حق األوربية

 رجل لهنمثّ لكن السنوي "الربملان" هذا يف بأنفسهن النساء تتكلم مل البداية

 حول النسائية املنظمات له قدمتها اليت النظر لوجهات جممل بطرحٍ يقوم كان

 .متنوعة قضايا

 صوت وأصبح، الرابع اخلليفة تويل من قصري وقت بعد زيلأُ الفصل هذا

 هلذا إحداثه يف اخلليفة كان ."الربملان" هذا يف له ويصغى يسمع النساء

 النساء منظمة رئيسة كانت اليت والدته مبثال ما، حد إىل يقتدي، التطور،

 من الكثري عن مسئولة كانت. وفاا حىت عديدة لسنوات طريةالقُ

  .املنظمة أمور تسيري يف التحسينات
 احلركة ألفراد اجلماعة وتنظيمات االجتماعية املنظماتكانت تلك هي 

 .اخلليفة يستند إليها واليت األمحدية

 ."لألمحدية الثاين القرن نبدأ حىت ١٩٨٩ لعام مبايع ألف مائة أعطوين"
 .أتباعه حث هكذا

 ه قد أعيد تشييدوأن تسارع، قدنضمام للجماعة اال معدل أنومع 

 مناطق يف املساجد نشئتوأ ،منها اختفى قد اإلسالم كان بلدان يف املساجد

 يترجم القرآن وكان ،قبل من املسلمني من قليل عدد إال قط فيها يكن مل

 زال ما سراعاإل أن إال ؛قبل من تراجم فيها تتوفر مل لغات إىل األوىل وللمرة

 وهذا ؛ملإلسال العامل حتويل إلمتام آخران قرنان األمحدية احلركة أمامف واجبا.

 .املوعود املسيح تنبأ كما تقريبا سنة ثالمثائة خالل سيحدث
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 عشرعشرعشرعشر التاسعالتاسعالتاسعالتاسع الفصلالفصلالفصلالفصل
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 لتنظيماتكا التنظيم من نفسه القدر على هي احلركة سر أمانة إن
 وحتتها. العاملية اجلماعة هي الرئيسة املنظمة. عةاجلما ومنظمات االجتماعية

 واملقاطعات، املناطقمجاعات  منها كل وحتت، حده على بلد لكل اجلماعات

 كل ة.الريفي واملناطق والبلدات املدنمجاعات  حتتها يندرج بدورها وهذه

 .منطقتها يف اجلماعة ومنظمات االجتماعية التنظيمات ريوتد تقود مجاعة

مجاعة  وكل احمللية،مجاعتها  يف ممثلة ماعةمن منظمات اجل منظمة كل
اجلماعة  داخل متثيل هلا قطريةمجاعة  وكل، القطريةمجاعتها  يف متثيل هلا حملية

 ترشح أن مبا يتناسب مع عدد أفرادها لبلد القطريةالعاملية. وحيق للجماعة 

 أيام أربعة أو ثةثال أو ليومني ينعقد والذي السنوية الشورى أو للربملان عضوا

 .اخلليفة رئاسة حتت السنوي االجتماع بعد

 .القطر ذلك يف األمري رئاسة حتت جتتمع القطرية الشورى

 وليست كلية دميقراطية ليست فهي ،فريدة متثيلية هيئة هي الشورى إن

 من جذورها تستمد أامع  اإلسالم، يف فريدة هي. بالكامل سلطوية

 .حياته خالل خمتلفة مبناسبات لإلسالم الكرمي النيب عقدها اليت الشورى

 يف جذورا هلا تضرب أن عادة فشلت الغريب النمط على الدميقراطيات
 من الكثري فإن لذلك وكنتيجة وآسيا، أفريقيا يف االستقالل حديثة البلدان

 والفعال واملنسجم السلس األداء إىل احلسد بعني نظروا قد السياسيني القادة

 الرابع اخلليفة مع تناقش قد وبعضهم ة.األمحدي احلركة يف ورىالش الس

 .السياسي اال يف الشورى من نوع وجود إمكانية حول
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 تعمل ال" واحد صوت واحد، رجل" أن هي كانت قدمها اليت األسباب

 يعيشون زالوا وما بالكامل، نوأمي هم املنتخبني من األعظم السواد كان إن

 الفساد .أتباعه يفعله ما هو القبيلة رئيس يقرره اوم القبلي، احلكم حتت

 الدخل من أكرب نصيب أجل من باملطالبة تبدأ قبيلة كل مستوطنا، أصبح

كبار  فإن ،املطلقة سلطته يفرض أن السياسي القائد يستطع مل وإن القومي،
 بإمكام أن سيفكرون اجليش رقباء وحىت اجلو سالح وقادة اجليش، ضباط

 أفضل.  يفعلوا أن

 باحلاجة املستميتون فاعلة، غربية دميقراطيات يف الربملان أعضاءلقد الحظ 

 اململ بالترديد سواء ،ةالوسيل كانت مهما املعارضة من نقاط انتزاع إىل

، اخلاصة أحزام يف أعضاء قبل من، خمتلفة بعبارات ولكن، للحقائق نفسها
 شورى أن ؛االنتخابية الكتل من وخروجهم دخوهلم يف اخليال وهرج يفوق

 .عمل بصورة أفضلت األمحدية اجلماعة

 ،١٩٢٢ أبريل نيسان/ يف األمحدية للحركة شورى جملس أول عقد عندما
 جدا قليلة بأمهية حيظى اليوم، شورانا جملس أن يف شك ال" الثاين، اخلليفةقال 

 األكثر انالربمل هفي يعد لن الذي الوقت سيأيت لكنه اخلارجي، العامل نظر يف

 ."االجتماع هذا من أرفع مكانة العامل يف أمهية

 النصائح لتقدمي هيئة هو بل ةمناظر قاعة ليس الشورى جملس إن

 أن هي الوحيدة الصعوبة إن .املناقشة بعد عليها االتفاق مت اليت التشاورية

 قائد إشراف حتت يكون أن بفاعلية العمل أجل من حيتاج الشورى جملس

. وملا كانت سلطة دكتاتور طيب غري مقبولة بالكامل اجلميع ا يقر سلطته
 أيضا فإن احلركة األمحدية ذه احلال متفردة ومتميزة متاما.

 السنوي، االجتماع عقب عادة جيتمعون العاملي الشورى جملس أعضاء إن

 بعد .اخلليفة من بأمر وقت أي يف خاصة شورى جمالس تعقد أن ميكن ولكن

 سيشتركن النساء أن قرر اخلليفة ليصبح طاهر اختيار من قصرية فترة
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 خالل من آرائهن عن يعربن ألن مضطرات ولسن. الشورى يف بأنفسهن

 ميكنهن حيث بستارة االجتماع مكان من قسم فصل مت فقد ولذلك. رجل

 مغلقة تلفزيونية دائرة خالل ومن. حلجابا مرتديات وهن اجللوس

 .الشورى يف صوتيا ركنيشت بدأن اخلاصة وميكروفونان

 املقترحات من تأيت العاملية الشورى يف فيها البت يتعني اليت املواضيع إن
 مجيعة؛ القطري الشورى جمالس قبل من كتوصيات علها االتفاق مت اليت

 تشكيل يتم مقترح كل وملناقشة. اإلدارية املسائل وليس األمهية ذات املسائل

 الذين أو باملوضوع اهتمامهم بسبب مخدما يعرضون أعضاء قبل من جلنة

  .بلدهم أمري قبل من اختيارهم مت
 يكونون تقريبا الشورى أعضاء كل فإن اللجان تشكيل ينتهي وعندما

 اخلاصة القرارات ملناقشة املختلفة اللجان من كل جتتمع مث. ما جلنة يف أعضاء

 .جلنتني يف عضوا يكون أن ألحد ميكن ال. حمدد وقت خالل م

 أيضا هنالك مناقشتها تعني اليت املقترحات من املطبوعة القائمة جانب إىل

 إىل واءجا قد بأم تذكريهم يتم. التصرف كيفية حول لألعضاء تعليمات

 جيب ولذا للجماعة وخملصة صادقة خدمة تقدمي وهو وحيد دف الشورى

ءهم آرا يقدموا أن ينبغي .والصدق اإلخالص يف غاية سلوكهم يكون أن
 أو ةفئوي مصاحل أي من خالية تكون أن جيب واليت معينة خربة على مبنية

 .الشخصية املشاعر من أمهية أكثر احلقائق. شخصية

 نفسه الرأي عن ليعرب شخص أي يقف أال جيب بأنه تذكريهم يتم أخرياو

 .الشورى حيضرون الذين وقت إضاعة وبالتايل أخرى بعد مرة

. بشأنه قرار واختاذ هلم املقدم املقترح ملناقشة يهعل متفق وقت اللجان أمام
 الكامل الشورى جملس ينعقد اللجان الجتماع احملدد الوقت ينتهي عندما

  .جلنته قرارات بعرض جلنة كل رئيس ويقوم ثانية
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 هلا توصلت اليت النتائج على يعلقوا أن اآلخرين الشورى ألعضاء ميكن

 ال اللجنة مرحلة خالل تصويتهم جتاوز مت الذين اللجنة أعضاء لكن. اللجان
 بذلك اإلذن أخذوا قد يكونوا مامل الكاملة الشورى يف الكالم هلم ميكن

 .جلنتهم رئيس قبل من سلفا

 ست أو مخس من أكثر عادة تأخذ ال الكاملة الشورى يف التعليقات

 ذه يتم وبعدما. األيدي برفع يتم ذلك فإن للرأي استطالع طُلب . إذادقائق

 ورمبا ،التداول بعد اخلليفة، فإن الشورى جملس آراء على احلصول الطريقة
 .قراره يعلن االستفسارات، بعض طرح بعد

 بعضها وخيالف بعضها يقبل أن وميكن بالكامل، نصيحتهم يقبل أن ميكن

 تقرير وعمل أكثر قرب عن املسألة لفحص فرعية جلنة يعني أن ميكن اآلخر،

 ال القرار مشروع أن اعتقد إذا لكن،. ممكن توق أسرع يف املوضوع عن
 العقائد بعض مع يتعارض أو خيالف أو للجماعة احلقيقية املصلحة خيدم

 .بالكامل االقتراح ويرفض أسبابه سيشرح عندها فإنه اإلسالمية

 .األحوال من حال بأي مساءلةوضع م ليس قرارهو

 الدميقراطية يف. دميقراطية ليست "اخلالفة: اإلسالم علماء أحديقول 

 .والنساء الرجال من املنتخبني قبل من السنني من حمدد لعدد القائد ينتخب
 ذيال السياسي لربنامجل العريضة اخلطوط يتبع فإنه النظرية الناحية ومن

ا اخلالفة .أجله من خبانتيستطيع الدكتاتور. ديكتاتورية ليست أيض 

 القوانني يغري أن ميكنه. يده يف تكمن املطلقة لسلطةاف يشاء حسبما التصرف

 يهرم وعندما. قوته مصادر على مسيطرا كان طاملا فقط حيكم لكنه. شاء إن

 غالبا هنالك يكون موته ولدى. خلعه يتم أن املرجح من قواهضمحل وت

 الكامل االحترام اخلليفة يطلب اخلالفة يف .جمددا للدميقراطية للعودة حماولة

 مستشاريه، من النصح يطلب أن القانون مبوجب زممل هو. املطلقة والطاعة

 فإن ه،يمستشار قبل من املتوقع يكن مل لو وحىت قرارا، يتخذ عندما لكن



    ١٢١                                                                                         رجل اهللا

 .أبدا واردة غري إخالص بكل قراراته تنفيذ عدم حىت أو طاعته عدم فكرة

 من يقلل ال السنواجبة.  طاعته فإن ولذا قراراته يف اخلليفة اهللا أرشد لقد

 ليحل أصغر لرجل الطريق ليفسح يستقيل أن حىت أو خلعه ميكن ال. سلطته

 إال لسلطته املطلقة الطاعة هذهومع وجود  .موته حىت خليفة يبقىفهو  .حمله

 الشريعة تعاليم على بناء سسأُ الذي – القانون يغري أن بإمكانه ليس أنه

 ".اإلسالمي الشرع تغيري ميكن وال اإلسالمية

 على القائم نظامهم كان إن ما أفريقية دولة يف جدل هناك كان عندما

 متعدد الغريب النظام إىل العودة عليهم يتعني أم يستمر أن ينبغي الواحد احلزب

 .اإلدارة يف كبري عضو قبل من اخلليفة استشارة متت األحزاب،

 دائما هي النتيجة. األحزاب متعدد النظام من حذرته لقد"قال اخلليفة: 

 باحلسبان، دائما يؤخذ ما هو بدأامل ليس .احلكومة ضد نفسه السليب املوقف

 تفكري علىباحملصلة  الراسخ األثر سيكون ماذا سألته. املعارضة مبدأ فقط إمنا

 نظام يف ؟ إنكالسليب النقد على تدرب قد كله البلد يكون عندما الناس

 واءس اجلدال من يكسب أن جيب حزبك أن على تتدرب أيضا احلزيب التعدد

 أم األمة مبصلحة أضررت اءووس اخلاطئة، أم الصحيحة احلجج استخدمت

. للسلطة حزبك صلي أن هي املناظرات هذه مثل يف مهم هو ما وكل .ال
 جمرد ذلك يكون احلاالت من كثري يف ولكن فاعلًا، ليكون يسمع أن جيب

 ياإلسالم للمفهوم وفقًا أنه هذا احلكومة وزير أخربت فقد لذا .واجهة
 للمبادئ الوالء بل حزب ألي والء هناك ليس االستشارية للهيئات

 عرب إن للشورى جمالسنا يف فإنه السبب وهلذافقط.  نفسه وللموضوع

 نفسه الشيء ليقول التايل املتحدث يقوم ال ما مسألة يف رأيه عن ما شخص

 بعض يضيف وقد ،قيل قد قوله أراد ما أن سيقول، بل خمتلفة بعبارات لكن

 نقد أو تكرار أي يوجد ال وهكذا. يتوقف مث شديد بإجياز األخرى لنقاطا

 إىل لتصل اإلدارة مبجموعهم معاونني بناءة، بصورة يفكر الكل، اإلدارة ضد
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 نظام ضمن العمل من مماثلًا نظاما مينع سبب أي أرى ال .الصحيحة النتائج
. اجلماعي لرأيل وفقًا األنسب بالشكل ما لشخص فيه سيادةال تكون علماين
 ربزي الذي حزيب، دعم أي بدون الشخص، هو املرأة أو الرجل ذاك سيكون

 النظام هذا ومبثلة. األم ملصلحة تضحيةو إخالصا وأكثر منطقية أكثر كونه

 أي توايل ال. اخلري بتعزيز والرغبة الصحيح واملوقف ستقامةلال دائما تجهت

 ".حزب أو صداقة بسبب شخص

 . إنمكان أي من األفضل الكفاءة تنتقي أن ميكنك حزيبالال النظام يف"

 والؤكم يكن "ال: اإلسالمية بالعبارة يتلخص شورانا يف لنا املرشد املبدأ

 .ينتصر" حىت احلق وأعينوا للحق بل للناس

؛ كهذا صحيح نظام إدخال يتم حىت وقتا األمر سيستغرقوقال اخلليفة: "
 تبدأ أن عليك جيب ولذا .احصحي ليس احلاضر الوقت يف ألن اتمع كله

 الضروري املوقف سيخلق وهذا تدرجييا النظام أدخل .الطرفني كال من
  ".النظام هذالتسيري 

 أنت تتيه أن إما  ؛فقط خياران أمامك، تائها اجلميع يكون عندما وهكذا"

 يف فقط عمله ميكن وهذا. بانتظام األمور تغيري حبكمة حتاول أن أو أيضا،
 أجل من تناضل ال أنت، حزيب ال نظام هو اإلسالمي النظام ألن إلسالما

 أجل من تناضل تأن، قادمة أجيال ةبضع أجل من حىت أو جيلك أو حزبك

 ."السنني من مئات عدة يف يتحقق أن ميكن هدف

 يف. استسالم وما من صرب، نفاد ، فما منطويلة مسافات عداءو حنن"
 ذلك إجناز أن نفهم أن جدا املهم من إنه. دفاهل يتحقق أن بد ال النهاية

 مهما. اهلدف هذا لتحقيق الصادق اجلهد ببذل مقارنةً مهما ليس اهلدف

 طريق على مت إن جيل، مئة أو واحد جيل بعد بعيدا، اهلدف ذلك كان

 ".منتصرا ناجحا حينها متوت فأنت اجلهد ذاك
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 ه.ختيل حىت العامل لبقية ميكن ال مبا والنبل بالرضاشعور  لديك سيكون"

 القيم ستنتصر النهاية ويف آخر مث آخر يعقبه مث ينقضي قد جيلًا أنمع  وهكذا

 نظن حبيث احلمق من لسنا ولكننا نقترب، أننا نعلم وأصحايب أنا .األمحدية

. املثابرة عليناجيب  لكن ،األمد طويل هدف إنه ل.اجلي هذا حتويل سيتم أنه
 ".اهللا شاء إن بالتدريج ذلك سيتحقق

. مباشرة اخلليفة إىل التقارير يقدمون أساسيني أقسام رؤساء ةعشر هناك
 الشخص هناك "أولًا: كالتايل باختصار اجلماعة يف ولنيئاملس أحد عرفهم

 تعىن اليت األقسام رؤساء هناك مث. اخلليفة أوامر تنفيذ ضمان على يعمل الذي

 اليت األماكن يف واملعلمني الدينية صفوفال تأمنيو لألعضاء، الروحية بالتربية

 واالت الكتب شرون األساسي، التعليم توفريو مبشرون، فيها يوجد ال

 ميكن ورمبا ،اجلماعة أجل من يعملون الذين شخاصاأل ومهام واجلرائد

 ".املوظفني شئون بقسم ذلك تسمية

 املوارد مجع بسبل تعىن اليت األقسام رؤساء هنالك ذلك إىل باإلضافة"

 عليموبت اجلماعة، حبوزة اليت املمتلكاتب وتعىن األموال، تنفق وكيف املالية،

 ".السنوي االجتماع تنظيمو املبشرين،

 أو املال حول نزاع أي بفض قضاتنا يقوم حيث حماكمنا أيضا "هناك

 وفقًا جرمية ما يعد هناك يكون حيثما أو األمحديني بني األخرى املسائل

. فيه يقيمون الذي البلد لقوانني وفقًا كذلك ليست لكنها سالمياإل للشرع
 احملاكم هذه حتاول. والزوجة الزوج بني الرتاعات يف حتكم الشرعية حماكمنا

 لإلصالح قابلة غري خالفات هناك تكون أحيانا ولكن املشاكل هذه حل

 إن ما يقرر مث والزوجة الزوج إىل القاضي يستمع .الطالق الزوجان ويريد

 حمكمة يف حكما يستصدرا أن بعدها للزوجني . ميكنممكنا الطالق كان

 ".الزواج حلل مدنية
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 تعرض وعندها ما قرار ضد يستأنف أن بالطبع شخص ألي "ميكن

 يتم أخرى مرة باالستئناف الطعن حال ويف قضاة، ثالثة على القضية

 اخلليفة على تعرض أن النهاية يف وميكن .قضاة مخسة قبل من االستماع

 ".اخلمسة القضاة مبوافقة

 .القضايا" ذه يتعلق فيما كانت مهما تكاليف أية تدفع ال"

 :الكلمات ذه األمحدية اجلماعة سكرتاريا عمل واصفًا املسئول خلص

 أجل من فقط أنشئت قد األقسام هذه كل أن هي األمر حقيقة "إن

 أوامر تطيع قساماأل هذه ه.إرشاد حتت فقط تعمل وهي. اخلليفة مساعدة

 ذلك .والشروط والتنظيمات القواعد تغيري شاء، مىت يستطيع، الذي اخلليفة

اهللا  يطيعون األمحديني إن .اإلهلية اهلداية خالل من تعاىل اهللا يرشده اخلليفة أن
، ميكن وصفها واألنظمة القواعد هذه. اجلماعة هتطيع وهكذا اخلليفة بطاعة
  ".للخليفة اجلسدبأا 
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 العشرونالعشرونالعشرونالعشرون الفصلالفصلالفصلالفصل

ð^é•<çjŠèêÖ<î×Â<íŞ×ŠÖ] 

 الشعب حزب بوتو؛ السيد حزب توصل ،١٩٧٧ عام) متوز( يوليو يف

 مع اتفاق إىل حقًا، ذهلةم بأغلبية للسلطة إعادته متت قد الذي الباكستاين،

 سيتخلى باكستاينال شعبال حزبأن  . كان االتفاقالتسعة املعارضة أحزاب

 بأن الشكاوى ينهي وبذلكلس الوطين، ا يف املقاعد من عدد عن

 كان والذي مشترك بيان يف سيعلن االتفاق كانزورت، و قد االنتخابات

   .حينها إعداده جيري

 األعلى القائد احلق، ضياء اجلنرال قام األيام، أحد صباح من السادسة عند

 أحزاب قادة ومجيع هءووزرا بوتو السيد باعتقال الباكستاين، للجيش

 يقودون الذينوكبار الضباط ضياء  اجلنرال أعلنوقد  .التسعة رضةاملعا

 جديدة انتخابات . وأنالعرفية األحكام باكستان فرض يف اخلمس املناطق

 يوما. ٩٠ خالل ستجرى

 ينوي كان أنهأي  ؛احلقيقة يقول كان أنه يأملون البداية يف الناس كان

 الدميقراطية إىل البلد ةإعاد ممكن، وقت أسرع ويف مث، ومن الفساد حماربة

 .النيابية

 هم ؛بسيطة قواعد وفق حيام يعيشون الطبيعية، احلالة يف اجلنود، إن

 خالل من الثراء على للحصول يسعون ال البلد، حيمون األوامر، يطيعون

 واملراوغات االلتواءات رغم أم، . إا ألعجوبة صغريةأيديهم يف اليت القوة

 يسيروا أن بإمكام أن يعتقدون الضمري، عدميي يوناليت يقوم ا السياس

 .أفضل بشكل األمور



 رجل اهللا                                                                                          ١٢٦

 صحته ثبتت املأثور القول وهذامفسدة مطلقة،  املطلقة السلطةإن  يقال

 هناك كان إمنا. انتخاباتة أي تجر ومل التسعون األيام انقضت ء.ضيا مع

 واحدا بعيدا ضياء ساعدوا الذين كبار الضباط تنحى وقد. الوعود من املزيد

 .قوهلم حبسب ضياء، خدعهم لقد؛ اآلخر تلو

 ولو حىت دميقراطية، حبكومة إلطاحته العاملي الرأي تنديد وسط ويف

. الشرعية غري حلكومته شرعية إلجياد ضياء صارع وفاسدة، كفء غري كانت
 .أصولية إسالمية ةعيشر نهظن أي باكستان ما على ضرِفْأن ي يف ووجد احلل

 نفسه قدم البداية يف وهكذا، الدين علماء تأييد على حصل القوانني وذه

 العلين اجللد تطبيق ومت. األمة لغالبية الدينيني الزعماء من املؤيد مبظهر للعامل
 األصوليني أرضوا لقد .الوسطى للقرون الوحشية العقوبات من ذلك وغري

 فسد وقد. اديكتاتور ضياء أصبح لقد. الشعب بقية بالرعب وأسكتوا

 .بالكامل

 منا جيد معروفة خدعة هناك احلقيقية، مظاملهم عن الناس انتباه لصرف

 التعصب جذوة وإذكاء عرقية أو دينية أقلية انتقاء هياملستبدين و احلكام قبل

 .تشتعل حىت

 ؛األمحدية اجلماعة ضد االضطهاد تفاقم. ضياء مع األمر كان وهكذا
 شغب بأعمال قاموا الناس وغوغاء لنريان،ا فيها وأضرمت هبتن متاجرهم

 بوتو حكومة مارسته الذي التمييزوحطِّم.  بعضها ، واقتحممساجدهم أمام

 أمحدييونصعيده. ضرِب ت مت كلها احلكومية اخلدمات يف األمحديني ضد

 أو العامة األخالق ضد جرمية أي من بريئون ،الدينية معتقدام على حيافظون

 الشرطة، رجال .قُتلوا آخرون أمحديونوالبلطجية.  الغوغاء قبل من ،اخلاصة

 .فيها التحقيق أو اجلرائم هذه ملنع بالقليل ليقوموا ظهروا احلاالت، بعض يف

، وتعني على احلديث التاريخ يف الديين االضطهاد هذا ملثل موازٍ هناكليس 
  العامل دفع مثن باهظ مقابل بقائه صامتا.
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، االستفزازات هذه على تردوا ال؛ النفس ضبط ىعل أتباعه اخلليفة حث
. باللسان وال باليد ال مضطهديكم امجوا ال لكن أنفسكم، عن دافعوا

 وسوء لالضطهاد سيتعرضون بأم تنبأ قد كان املوعود املسيح أن رهمذكّ

 .النهاية يف ستنتصر األمحدية اجلماعة أن أيضا أنبأ قد لكنه. املعاملة

 االضطهاد أدان لقدمل جيد بدا من التعبري؛ ف الصرب على أتباعه هحث ومع

 ليس ضياء ميارسه الذي الظلم أخرى بعد خطبةً استنكر .ضياء ميارسه الذي

 يلحق كان. لقد باكستان شعب كل على إمنا األمحدية اجلماعة على فقط

 يدمرو األسر، قيفرو ،اتالعداو وخيلق اخلصومات، يثريكله،  البلدب ذىاأل

 اسم هي اليت السالم كلمة ويدنس صاحلني مواطنني من البلد حيرم تجارة،ال

 .اإلسالم

 اهللا غضب إنَّ. الشريرة سبله يف استمر إن يعاقبهوف سقال اخلليفة إن اهللا 

 .مروعا أمرا سيكون

 مرة بعد مرة عتطب وقد ضياء حاشية يف ضجةً نظمها قصيدةلقد أثارت 

. وقال أحد غيبا األمحديون األطفال هاحفظ قد. اجلماعة يف لتوزع
 شعبا أغنية أو قصيدة أو كلمة تلهم التاريخ يف حلظات هناك" األمحديني:

 هذه وفجأة حتشد ذلك ومع واليأس، الفوضى م حتيط مغلوبني يبدون

  ل.أم ة. فيربقأم القصيدة أو الكلمة

ائلة: هزومة، القم بريطانية بدت عندما تشرتشل، وينستون إن كلمة"
 لقد! كلمة من هلا ياف ؛النهائي بالنصر أيضا" ووعد والدموع رقالع الدم،"

 ".بريطانيا يف جديدا قلبا غرست

ا فينا. جديد غرست قلبا قد. مماثلة كانت اخلليفة ألفها اليت القصيدة "إن
. األمل أعطتنا لكنها البائسة، حبالتنا أقرت لقد ا.وعذابن ألملنا متنفسا كانت

  ".ضياء طغيان وسقوط النهائي، بالنصر وعدتنا دق
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 فإن هذا معو ،بذلك ليقوم شاعرا. هذا يتطلب الشعر ترمجة الصعب من

 .ترمجة كونه بدل جديدا شعرا يصبح، وفقدت النكهة

 االضطهاد عواصف إن. الصرب على مجاعته اخلليفة حث قصيدته يف

 ستختفي مث ؤدواي اليت مأدعيتهب تصطدم سوف مستعرة كانت اليت اهلوجاء

 سيزوالن االضطهاد من واخلوف الظالم. أبدا تكن مل أا لو كما العواصف،

 .اجلديد اليوم فجر الطمأنينة وستنري

 منرود ردم قد الدعاءة. "اخلليف حث هكذا ،"بانكسار بالدعاء استمروا"

 انك الدعاء سيف إن. العظماء الفراعنة أذلت قد موسى وأدعية الطاغية،

 الدخول على موشك اهلالك أن بدا ولو حىت. مادي سالح أي من أمضى

الطاغية  سيلعن اهللا .بالدعاء أكثر اجتهدوا. األمل تفقدوا ال الباب، من
 ويقهره." 

 نفسه من يكون ما أقرب أصبح وقد. قراءته تسهل عسكريا ضياء كان

 .بنمرودشبه  قد أنه بلغه عندما

 ضياء. حديثه يف صراحة أقل يكون أن اخلليفة نم طلبوا اجلماعةأكابر 

. يعارضه من ضد الباردة وقسوته يهدأ ال الذي غضبهبثورة  معروفًا كان
 لن، وإليه حباجة فهم، اجلماعة أجل من هلجته حدة من خيفف أن له قالوا

 .اخلليفة بدون شيئًا يكونوا

، سيعينهم فاهللا ضياء، يواجه أن واجبه من نأاخلليفة رفض طلبهم، وأعلن 
 .أبدا عنهم اهللا يتخلى لنو

 
 للجماعة الرئيس املقر إىل هاتفي اتصال وصل ،1984 آذار مارس يف

 البعثة من عضوا إن. املتحدة الواليات سفارة من كان .ربوة يف األمحدية

 مع اللقاء بفرصة وسيسعد وجيزة مدة بعد ربوة من قريبا سيمر األمريكية

 .اخلليفة



    ١٢٩                                                                                         رجل اهللا

 ،موافقته أعطى لكنه للقاء، وجيه سبب أي هناك يكن مل أنه للخليفة بدا
 إسالم يف األمريكية السفارة موظفي بعضوتبعه  وجاء الشخص األمريكي

 مل أم له بدا وجودهم، مكان عن اخلليفة علم وعندما، قصرية مدة بعد أباد
 احلديث سري وخالل. ملقابلته خصيصا أتوا قد إمنا باجلوار، مارين يكونوا

 مستقبل على تؤثر أن ميكن اليت املعلومات بعض لديهم كان أنه للخليفة ظهر

 .اجلماعة

امللح  اهتمامه كان متوجسا جعلين ما نإ". ونصف ساعة ملدة حتدثوا لقد
 الذي ما قلت، لذا. ذاك أو ذا احلكومة قامت إن فعلي ردة ستكون عما

. برأسك يطالب يعاجلم أن تعلم حسنا، فأجاب،؟ ذاك أو ذا تعنيه
 احلالة هذه مثل يف. معينة إجراءات وتتخذ للضغط ترضخ أن ميكن واحلكومة

 "األمحدية؟ اجلماعة فعل ردة ستكون ماذا

 طبقًا األخالق أفضل حبسب نتصرف سوف. مساملة مجاعة بأننا "أجبت

 وكان شيئًا علم قد أنه جدا واضحا كان حال، أية على .السابقة لتجاربنا

 أن قررت لذلك .واشنطن إىل تقريرا يرسل أن قبل ارتكاسايت خيترب أن حياول

 "ي.جير كان ما اكتشاف أحاول وأن أباد إسالم إىل أذهب

 صداقته وترجع الدبلوماسي، الوسط يف األصدقاء من الكثري للخليفة كان

 .خليفة انتخابه منذ اآلخر وبعضهم الثالث، اخلليفة زمن إىل لبعضهم

 اتصاالت "أجريت. الناس من كثري إىل حتدث. سبوعنيأ ميكث أن قرر

 من غريها وكثري والصينية والكندية والفرنسية الربيطانية رةاالسف مع

 .السفارات"

 بعضهم وقابل. مكاتبهم يف البعض قابل. برؤيته ينمسرور اجلميع كان

 ما كان. ضياء حكومة مع عالقام تتأذى أن يريدوا مل ألم اسري اآلخر

 أحدا أن يبدو ال أنه إال. بالتأكيد سيحدث ما ئًاشي هناك أن إىل يشري مجعه

 .الدقة وجه على هو ما يعلم كان منهم
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 أباد إسالم إىل والشاحنات باحلافالت ي اجلماعةمعارضكان جيري نقل 

 فيه أقام الذي املرتل خارج تتجمع حشود بدأت .الغربية الشمالية املنطقة من

 .اخلليفة

 مكتب يف ضابط خالل من ضياء اجلنرال من رسالة تلقيت مث"

 وينبغي الصخب من الكثري يثريون الدين علماء أن مفادها .االستخبارات

 ."أقلق أال علي

 تلقيتها اليت الوحيدة الرسالة هي كانت – جدا غريبة رسالة هذه كانت"

 الرسالة أن بدا. الحق وقت يف مبعوثًا يل أرسل قد أنه علما – ضياء من

 ."خطر أي مثة ليس وأنه بادآ إسالم يف أبقى أن ميكنين بأنه تقول

 أخرى رسالة وصلتين ضياء من الرسالة فيه تلقيت الذي نفسه الوقت "يف

 بأن الشخصية نصيحته يل قدم لقد. االستخبارات مكتب يف ضابط من

 ."الفور على أباد إسالم أغادر

 مت مبا عرف قد أنه حاواض كان لكن متناقضتني، الرسالتان كانت "اآلن
 .املكيدة" يف متورطًا يكون أن يريد وال شهما رجلًا كان وأنه له التخطيط

 استخبارات يف صديق من آخر شخصيا اتصالًا تلقى اخلليفة أن كما

 :هي الرسالة خالصة وكانت. الشرطة

 .حالًا بادآ إسالم غادر

 أي من قليلًا أكثر يعرف أنه بدا آخر شخص هناك كان ذلك عن وفضلًا

. بيته يف اخلليفة قابله. الفرنسية السفارة يف مسئولًا وكان آخر شخص
 شيء قول فن يف األسياد هم والفرنسيون الدبلوماسية لغة تزال ما الفرنسية

 ال اخلليفة نإذ إ، باإلجنليزية يتحدثون عندما حىت دبلوماسية بطريقة ما

  .الفرنسية يتحدث
 سأل، هنا؟" ستمكث "كم. تقريبا الصلة عدمية وكأا املناقشة بدت

 .الفرنسي القنصل
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 .اخلليفة أجاب "،نيأسبوع "

 من القدر ذلك على ليس الطقس أن "أعتقدعقب القنصل الفرنسي قائال: 

 سترغب أنك يف شك أي خيامرين ال، السنة من الوقت هذا يفلطف ال

 .أمكن" ما عاجلًا باملغادرة

 الذي املرتل إىل اخلليفة عاد مث ومن فقط دقيقة عشرة مخس الزيارة دامت

 .ربوة إىل راجعا قفل الساعة غضون ويف .فيه يقيم كان
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 والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون احلادياحلادياحلادياحلادي الفصلالفصلالفصلالفصل

Ýç‰†¹]<Ýçò�¹]< <

صدور  نبأ باكستان جريدة أوردت ،١٩٨٤- ٤-٢٦ اخلميس، يوم يف
 باكستان، رئيس قبل من العرفية لألحكام وفقًاصدر  الذي عشرين املرسوم

 الذي القانون لتعديل املرسوم، يقول كما ،وضعه مت لقد ق.احل ضياء الاجلنر

 ضد بنشاطات القيام من واألمحديني الالهورية والفرقة القاديانية الفرقة مينع

 .اإلسالم

 الذي القانون تعديل يتم أن املناسب من أنه حني "يف: باآليت املرسوم بدأ

 معادية ممارسات يف الضلوع من دينيواألمح هوريةوالال القاديانية الفرقة حيظر

 إجراء اختاذ حتتم املوجودة الظروف بأن امقتنع الرئيس ، وملا كانلإلسالم

 عن وبالنيابة ،١٩٧٧ -٧-٥ الصادر لإلعالن تنفيذًا اآلن، فإنه لذلك :فوري

 املرسوم ويصدر يعمل أن الرئيس يسر ،املوضوع هذا يف املساعدة القوى كل

 .التايل"

 القاديانية للفرقة لإلسالم املعادية النشاطات مرسوم" ملرسومااسم  كان

 املرسوم يصبح". ١٩٨٤ ،)والعقوبة احلظر( واألمحديني الالهورية والفرقة

 من قراراتأوامر أو  أية على الفوقية له وستكون حالًا املفعول ساري

 .احملاكم

 حتت كستانبا يف العقوبات قانون على التالية اجلديدة الفقرات إضافة متت
  بـ:٢٩٨البند 

 بشخصيات اخلاصة إخل، واأللقاب، واألوصاف األمساء استخدام "إساءة

 .معينة مقدسة أماكن أو
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 الذين( الالهورية اموعة أو القاديانية اموعة من شخص أي -١

 ملفوظة بكلمات سواًء يقوم،)  آخر اسم أي أو "أمحديني" أنفسهم يسمون

 املرئية، تبالتمثيال أو مكتوبة أم

 حممد، الكرمي الرسول صحابة أو خلفاء عدا فيما خياطب أو إىل يشري -أ

" صحايب" أو"، املسلمني خليفة" أو" املؤمنني خليفة" أو ،"املؤمنني أمريبـ "
 ؛"عنه اهللا رضي" أو

 الكرمي لرسولا اتزوج عدا فيما شخص أي خياطب أو إىل يشري -ب

 ؛"املؤمنني أمـ "ب حممد،

 الكرمي النيب أسرة أفراد عدا فيما شخص أي خياطب أو إىل يشري -ج

 أو ؛"البيت أهلبـ " حممد

 ؛"مسجدا" عبادته مكان يدعو أو يسمي أو إىل يشري -د

 سنوات، ثالث إىل تصل قد ملدة وصف أي من بالسجن "سيعاقب

 .للغرامة عرضة أيضا وسيكون

 أنفسهم ونيسم من( الالهورية أو القاديانيةفرقة  من شخص أي -٢

 متثيل خالل من أو كتابة، أو شفاها يشري )آخر اسم بأي أو باألمحديني

 يكتب أو أذان، بأنه ملته يف املتبع الصلوات نداء شكل أو منط إىل مرئي،
 وصف أي من بالسجن يعاقب سوف املسلمون، يستخدمه كما" األذان"

 ".للغرامة عرضة أيضا وسيكون سنوات، ثالث إىل تصل قد ملدة

 أو القاديانية اموعة من شخص "أي: يقول املرسوم من النهائي القسم

 يقوم) آخر اسم أي أو" أمحديني" أنفسهم يسمون من( الالهورية اموعة

 دينه إىل يشري أو مسلم، أنه على نفسه بتقدمي مباشر، غري أو مباشر بشكل

 الشفهي الكالم لخال من سواء ديانته، نشر أو بالتبليغ يقوم أو اإلسالم، أنه

 كان، باستفزاز أسلوب بأييقوم،  أو مرئية، متثيالت عرب أو املكتوب، أو
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 تصل قد ملدة وصف أي من باحلبس يعاقب سوف للمسلمني، الدينية املشاعر

 ".للغرامة عرضة أيضا وسيكون سنوات ثالث إىل

 تانباكس يف .التصديق وعدم بالصدمة اتسم املرسوم جتاه العاملي الفعل رد

 ورجال والدبلوماسيني واملعلمني القانون رجال أوساط يف حزن هناك كان

 الديين، التعصب من مستنقع يف كامال غرقي بلدهم لرؤية حزنٌ األعمال،

 مواطنيها تقمع اليت الشائنة باألنظمة مقترنا أصبح بلدهم اسم أن من حزنٌ

 .الدين أو اللون أساس على

 من تعد كانت فباكستان. واقتصادية ريةعسك اعتبارات أيضا هناك كان

 .الشيوعية وجه يف حصنا األخرى الغربية والبلدان املتحدة الواليات قبل
 باسم عوناتاملصيل تو على عقوبات تفرض أن تستطيع حكومام كيف

 لالضطهاد؟ تتعرض باكستان يف األقليات الوقت الذي كانت يف احلرية،

 باكستان يف والقضاة احملامني أصابت للقانون احملضة الالمنطقية إن

 .واحلرية العدالة بادئمب التمسك أساسي، بشكل حاولوا، لقد. باالكتئاب

 هو ما تعريف على القدرة لنفسها تعزو أن لدولة ميكن كيف سألوا،

 باإلسالم؟ ليس وما اإلسالم

 ضمن كانوا ولو حىت املسلمني، علماء من ما موعة ميكن كيف

 كالم تفسري على قادرين سواهم، أحد وال فقط، أنفسهم يعدوا أن األغلبية،

 القرآن؟ يف املرتل اهللا

 تعلن أنيف  احلق الناس من جمموعة أي سلبها تربر أن لدولة ميكن كيف

 معاد نشاط أو جرمي اعتداء أي ارتكاب عدم مع ومعتقداا، امسها

  للمجتمع؟
 يف عضو أو قاض ألي ميكن كيف ذلك، كل من أمهية األكثر واألمر

 كان إن دين بأي تظاهر باإلمياني ما شخص كان إن ما يقرر أن احمللفني هيئة

 الديانة؟ تلك وشعائر صالة ممارسة هو فعله ما كل
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 يرفعون كلهم واألمحديني والوهابيني واألحناف والشافعية السنة أئمة إن

 من فقط هو األمحدي اإلمام يكون أن ميكن كيف. للصالة ينادون أو األذان

 مسلم؟ أنه كذبا يدعي

 الفرق وكل األمحدية احلركة بني جوهري اختالف بالتأكيد هنالك

 قام وقد اإلسالم يف فرقة وسبعون ثالث توجد لكن. األخرى اإلسالمية

 .بتكفري فرق أخرى فتاوى بإصدار خمتلفة أزمنة يف الفرق هذه علماء

 هو ممن اإلسالم ائهادع يف كاذب هو من تقرر أن للدولة ميكن كيف

 صادق؟

 قادرة فكرية شرطة مع الفكر على السيطرة من نوعا اسلفً تفترض إا
 الصالة يؤدون الذين أولئك بشأن وتقرر الناس عقول داخل تنظر أن على

    !فقط اإلسالم يدعي ومن حقيقي مسلم هو منهم من
 كأم ياالقضا هذه مثل يف يقررون الذين القضاة جيعل هذا احلقيقة يف

 .هللاأندادا  أنفسهم جبعل الشرك، يرتكبون

 يفترض كان ما أجل من ضياء ملقابلة املوافقة على أمريكي صحفيحصل 

 األمم وميثاق باكستان دستور بانتهاك فيها أدانهإطراء، ف مقابلة يكون أن

 ."؟ماذاف" قائلًا اكتراث عدمب كتفيه ضياء هزف .اإلنسان حلقوق املتحدة

 مستذكرا اخلليفة قال. لالجتماع مستشاريه كبار اخلليفة ستدعىا ربوة يف

 لقد .ضياءاجلنرال   من طريقة ةبأي خائفًا قط أكن "مل: االجتماع ذلك

 أوقف ك.وموقف طرقك حأصل" أخربته لقد. خطيب يف تامة بصراحة انتقدته

 ".اهللا سخط ستواجه فإنك وإال االضطهاد

 على اليت هي سالميت تكن مل .خمتلفًا الوضع كان املرسوم هذا مع "لكن

 يسكتين أن لضياء ميكن كان القانون ذا .الكالم على قدريت إمنا احملك،

 أودع مث ومن وأتكلم باكستان يف أبقى أن ميكنين . إذللجماعة فعال كرئيس
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 سنوات لثالث السجن فأزج يف ثانية أتكلم أن ميكن أخرج وعندما. السجن

 ."أخرى

 حىت حيا، األول يزال ال بينما آخر رئيسا ختتار أن ميكنك ال األمحدية "يف

 بال مجاعة سيعين هذا فإن وبالتايل ة.باملر معه تواصل وال مسجونا كان ولو

 ."رأس

 باختاذ جلنة يفوض أن ميكنه ال لذلك قراراته يف اهللا يرشده "اخلليفة

 القرارات وهذه اخلليفة قبل من تؤخذ أن جيب القرارات بعض .قراراته

 يكون أن ميكن ذلك فإن قرارات أية يتخذ أن بإمكانه يكن مل فإن .حامسة

 ".جدا خطريا وضعا

 .فورا باكستان يغادر أن جيب أنه باإلمجاع مستشاريه نصيحة كانت
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 ونونونونرررروالعشوالعشوالعشوالعش الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل
íŞ×Æ<ð^é• 

 بوجوب مغادرته اآلخرين واملستشارين أمرائه نصيحة اخلليفة قبل

 وأال ه اشترط عدم وجود أي مذكرة العتقاله يف وقت مغادرتهلكن ،باكستان

 أي ارتكاب بتهمة هيئة أية أمام للمثول له رمسي استدعاء أي هناك يكون

 يغادر لن فإنه القبيل هذا من مذكرة أي صدرت ه لوإن، وقال مزعومة جرمية

 كونسي سالمته لضمان تدفعه أن اجلماعة على سيتعني الذي فالثمن. البلد

 .جدا باهظًا

 على يعيبوا أن للناس اال يفسحس الظروف تلك مثل يف مغادريت "إن
بنشر اإلشاعات؛  يقينا ذلك سيفعلون لكن مباشر، بشكل ليس رمبا اخلالفة،
 هو هذا كان بأين اضطررت للفرار ألين كنت مذنبا وجمرما. سيقال

 ".حيدث أن لذلك ألمسح أكن ومل، هاجسي

. كُلِّف ضابط جيش كبري متقاعد مضض على قراره ماعةأمراء اجل قبل
 اخلطوط منت على باكستان يغادر أن اخلليفة ه علىأن قرر، فمغادرته بترتيب

 ليحجز كراتشي إىل شخص . أرسلعادة عليها يسافر اليت  KLMاهلولندية

 هواتفهم خطوط أن يعلمون كانوا ألم اهلاتف عرب احلجز من بدلًا املقاعد

  .لسجت وأن املكاملات كانت راقبةم كانت
 إىل من كراتشي للخطوط اهلولندية نارحلت يف ذلك األسبوع كان

 أبريل،/ نيسان ٣٠ ثننياال يوم يف الصباح الباكر من اإحدامه تغادر با،وأور

 خيتار أن اخلليفة اقترح. مايو/ أيار من الثاين األربعاء يوم تغادر واألخرى

 عاد عندما لكنو للرحيل، لالستعداد أطول وقتا طيهستع ألا األربعاء رحلة
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 صباح رحلةيذهب ب أن يريده اخلطوط اهلولندية مدير بأن أخرب الرسول

 .ثننياال

 أي يوجد وال األربعاء طائرة على الشاغرة املقاعد من الكثري هناك كان

 اخلطوط اهلولندية قال إنه سيوفر مدير ولكن. ثننياال طائرة على شاغر مقعد

 نصيحته لكنيربر طلبه هذا و مل .ثننياال رحلة يف األقل على مقاعد ستة

 إحدى يف كانت ستهبط األربعاء طائرة أن شرح الحق وقت . ويفقُبلت

  .أمستردام إىل مباشرةاالثنني  كانت رحلة حني يف اخلليج دول
 مطلوب أنه جمرم اخلليفة باسم مذكرة بإصدار باكستان حكومة قامت لو

  .اخلليجية الدولة يف يعتقل ويحتجز أن ملمكنا من كانل
 حتت موضوعة ربوة يف للجماعة الرئيسة املقرات كانت األثناء تلك يف

 داخل الطرق كل راقبوا قدأجهزة  اجلنرال ضياء األمنية؛ ل من ةمخس مراقبة

 وخارجها. ربوة

 متنكرين اجليشعناصر  من جمموعة هنالك كان، فقد معرفتهم مل تصعب

 ارتدى اليت العامل يف الوحيدة املتسولني جمموعة كانوا رمباو ،املتسولني بزي

 !سميكةال عسكريةال حذيةاأل أفرادها مجيع

؛ فلن رحيلهيف  خداع أو كذب أي هناك يكون أال على اخلليفة أصر
 ضياء استخبارات أجهزة توصلت ور. وإذامز سفر جواز يستخدم لنيتنكر و

 .شأم فإن ذلك خاطئة الستنتاجات

 تغادر اخلليفة سيارة شوهدت الفجر، صالة بعيد الباكر، الصباح يفو

 "اچكنمعطف " أو خفيفًا أبيض رداءيلبس  رجل ويف مقعدها اخللفي ربوة
، ويف وسطها قبعة ذهبية البنجابية العمامة يأ ،جمنحة بيضاء عمامةمعتمرا 

ع سيارة اخلليفة سارت م .لباس اخلليفة االعتيادي ذلك كان اللون. لقد
مرافقته املعتادة املؤلفة من سيارة باألمام وسيارتني باخللف، وركب حراسه 

 ظنالشخصيني الذين كانوا معروفني جيدا عند املخابرات على مرآهم. 
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 200 حنو تبعد اليت أباد إسالم إىل متوجه اخلليفة أن الشوارع يف األمحديون

 كانت ليتاخلمسة للمخابرات ا الفروع من أربعة ذلك ما ظنه وكان، ميل

 .ربوة تراقب

ت كان وكالعادة أباد، إسالم إىل طريقه يف كان اخلليفة أن تقريرا أرسلوا
 املوكب تتبعت اليت السيارات أفادت الحق وقت ويفة. مظلل موكبه نوافذ

 وكأنه ). وبدابندي( عرب أباد إسالم إىل مباشرة ذاهبا يكن مل اخلليفة أن

 أللواح مصنعا أمحد منري مريزا عمه ابنفيها  ميلكهلم) اليت (جِ إىل ذاهب

 .اخلشب

 سيقضي أنه ظُن وقد أباد، إسالم شرقي ميلًا ٧٠ حنو تبعدجهلم  كانت

 رحلته سيتابع مث ومن املاضي، يف أحيانا يفعل كان كما عمه، ابن عند الليلة

 فإن أباد إسالم أو بندي إىل مباشرة تابع أنه لو. التايل اليوم يف أباد إسالم إىل

 .للقائه مسئولًا سترسل كانت احلكومة

 املرسيدس، لسيارة اخللفي املقعد يف جيلس من كان اخلليفة يكن مل لكن

  .أمحد منور مريزا األكرب، الثالث أخوه إمنا
 دامسا، الظالم كان عندما صباحا، الثانية يف أي ،ساعات ثالث قبل

 الصغرية)  الليان( بلدة إىل يؤدي صغريا طريقًا آخذتني ربوة سيارتان غادرت

 اليت كراتشي، إىل الرئيس السريع الطريق إىل وأخريا )جانغ( إىل مث ومن

 اخلليفة حرس من آخرون أفراد األوىل السيارة. استقل ميلًا ٧٥٠ تبعد كانت
 .الثانية السيارةبينما كان اخلليفة يف 

بقرار اخلليفة  فقطنبغي أن خيرب ي أنه على املتقاعد اجليش ضابطأصر 
 عددوجيب أن يكون للمعرفة  مطلقة حباجة هم الذين أولئك النهائي بالرحيل

 . مغادرته حمدودا أكثر تفاصيل يعرف من

 أسرته أفراد ومعظم مغادرته أمر يف استشريوا الذين أولئك فحىت لذلكو

 ثقة مسألةة مل تكن وأكد الضابط املتقاعد أن املسألبقرارا رحيله.  يعلموا مل
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فلن يزِلَّ لسام بشيء.  الناس يعرف مل إنْ. طبيعية أمنية إجراءات إمناو
 وقت ولكن اخلليفة قال الحقا بأن اهللا قد أخرب سلفًا اثنني من الناس؛ فبعد

 رسالة نقلت يومني خالل سيكون لذيا تقرير كيفية وزمن املغادرة من قصري

 يفهمه، مل مناما تشو السيد رأى لقد. تشو عثمان يدعى مسن أمحدي من

 منامه يف رأى أنه كتب. فقد ختص اخلليفة ما رسالة يتضمن أنه اعتقد لكنه

 منها فاقترب، أباد إسالم إىل املغادرة وشك على كانت اخلليفة سيارة أن

كانت السيارة أن رأى اجلانبية النافذة من نظر عندماو احترامه، عن رليعب 

 .فارغة

 ليس لكنه ترحل، وسيارته يرحل اخلليفة: وصرخت بصدمة صبتأ "لقد

 قد وأنه آخر طريق من غادر قد اخلليفة أن صوت أخربين مث، السيارة يف

 أباد إسالم إىل مباشرة الذهاب من وبدلًا السيارة رافقت ولذلك. البالد غادر

 .واحدة" ليلة السيارة مكثت حيث جهلم إىل ذهبنا

 اخلطة تضمن لقد. رسالته يف تشو عثمان ذكره اكم احللم هو ذلك كان

 !ساعات ببضع ذلك قبل أُقرت اليت السرية

 اهللا صدق لقد. ستنجح اخلطة أن حينها "علمتقال اخلليفة فيما بعد: 

 .جناحها" عدم من مطلقًا خوف أيينتابين  مل ولذلك. عليها

 فايزة، لثانيةا ابنته كانت مغادرته، بشأن رسالة تلقى الذي الثاين الشخص

 ٢٣ بأا كانت تبلغ اخلليفة قال .هي وكذلك يف حينها يفهمها مل أنهمع 
 السابق اليوم يف لكن الوشيك سفره عن العائلة يف أحد يعلم مل عاما حينها.

 سيارتني رأت لقد .السابقة الليلة رأته الذي حبلمها ريةحب فايزة أخربته ملغادرته

 أن أدركت أا إال املعتادة اخلليفة سيارات تكن مل أا ومع منعزل طريق يف

 اقتراما لدى السيارتان أبطأت. رحلة يف مغادرا كان وأنه فيها كان اخلليفة

 تكن جتري عليه مل أنه إالقيد اإلصالح،  الطريق أن فيه يبدو كان مكان من

 أجربت فقط احلصى من أكواموال وجود لعمال أصلًا ووجدت  أعمال ةأي
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 املتسولني بعض فجأةرأت  السيارتان، أبطأت وعندما .اإلبطاء على ارتنيالسي

 متتد يدا رأت فجأة مث. شديد خبوف وشعرت مظهرهم يعجبها مل ن.يقتربو

 فركض. واحدة روبية فئة من نقدية أوراقًا وتنثر املقدمة يف اليت السيارة من

 أكوام متجاوزتني اجمدد سريمها السيارتان تابعتف اللتقاطها املتسولني معظم

 .كراتشي إىل الرئيس الطريق إىل اجتهتا مث احلصى،

أن مياه الفيضان كانت قد جرفت  قال اخلليفة إن ما حصل حقيقة هو
. شديد ببطء لكنوكانت الطرق تصلح و وجهانغ الليان بني معظم الطرق

وقد استغلت املخابرات العسكرية احلاجز الطبيعي للطريق ليقيموا يف تلك 
 النقطة جمموعة مراقبة متنكرة كشحاذين.

 حنومها فاندفع أبطأتا أمنه وجمموعة اخلليفة يشغلهما كان اللتان السيارتان

 بدا لكن ،فقط ثوبا كالدراويش ارتدى بعضهم ن،وشحاذ أم يدعون من

 !عسكرية أحذية ارتدوا قد وكلهم جدا أصحاء مجيعهم

 كانوا تقريبا وبالتأكيد الثانية يارةالس جتاه يتحركون املتسولون كان

 عندما السائق، جبانب املقعد يف جيلس كان الذي اخلليفة، وجود سيكتشفون

 األوراق من حزمة وقذف النافذة بفتح األوىل السيارة يف أمنه عناصر أحد قام

 سيارة وتقدمت اللتقاطها الشحاذون كض. رواحدة روبية فئة من النقدية

 .جمددا طريقها يف ومضت تسارعت مث ىصاحل أكوام حول التفَّت. اخلليفة

 اليت السخية اهلبة على للحصول بالتنافس يكترثوا مل املتسولني بعض

 .السيارات ركاب يف بإمعان حدقوا إمنا الطريق، على ألقيت

 أن يعتقد أنه اجليش استخبارات وحدة أفادت اليوم ذلك يف الحقًا

 قد فإا وبالتايل جهانغ حنو متجهة شوهدت اليت السيارة يف كان قد اخلليفة

 فروع ألن التقرير هذا جتاهل مت ولكن. كراتشي إىل طريقها يف تكون

 كانوا أمنه وأعضاء اخلليفة أن كحقيقة أخربت األخرى األربعة االستخبارات

 .جهلم يف عمه بيت يف الليلة لقضاء توقفوا وقد أباد إسالم إىل الطريق يف
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 وقد. صباحا الثانية يف أمستردام إىلوط اهلولندية ستغادر اخلط طائرةكان 

 على قلق غري من ليس لكن صعوبة، بدون للخليفة ميلًا ٧٥٠ ـال رحلة متت

 عناصر أمنه.

 وبعض الشاي شراء أمكنهم حيث للسائقني استراحة يف توقفوا الطريق يف

 سيحضر نهإ وقال متاما االستراحة طرف على السيارة سائقه أوقف. الطعام

 .عليه التعرف جدا السهل من كان ألنه للخليفة والطعام الشاي

 الذي الرجل يعرف كان. القبيل هذا من قلق أي اخلليفة لدى يكن مل

 أن قبل هناك سيارته أوقف ما وكثريا. جدا جيد بشكل القهوة استراحة يدير

مالك مع الذكريات يتبادل وراح السيارة من ترجل فقد لذا. خليفة نتخبي 

  .جمددا طريقهم تابعوا مث ومن. الشاي يتناول بينما القهوة
 املقرر اإلقالع وقت من ساعة وقبل خاصة غرفة إىل أُرشد املطار يف

 .الطائرة إىل الصعود أجل من النداء انتظر مث .اجلوازات مراقبة عرب مر للطائرة

 .النداء يأت مل

 وقت يف تأخري هناك يكونس أنه إعالنفقط  هناك كان ذلك من وبدلًا

 .بطيئة متر الدقائق كانت. ينتظر اخلاصة غرفته يف اخلليفة جلس. املغادرة

، احملدد الوقت يف ستقلع الطائرة أن له أكد اخلطوط اهلولندية الذي مدير
 اإلذن يعطوا مل. املطار سلطات وليةئمس كان التأخري أن ليقول اآلنوصل 

 .باإلقالع للطائرة

 ابنتاه .قلقهم خيفوا أن أمنه ورجال زوجته حاولت. ينتظر اخلليفة جلس

 .النوم إىل أخلدتا جيري، ما لفهم جدا نيصغريت كانتا اللتان الصغريتان،

 .بطيئة م الدقائق ومرت

. رحلتهم عن اإلعالن مت لإلقالع مقررا كان الذي الوقت من ساعة بعد
 وضابط الهور، أمري خان، اهللا نصر محيد وتشودري وابنتاه، وزوجه اخلليفة،
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 اليت املباشرة للرحلة استعدادا أماكنهم أخذوا مجيعهم املتقاعد اجليش

  .أمستردام إىل ساعات مثان ستستغرق
 ولكن اخلليفة، وجود بسبب كان التأخري أن يف شك أدىن هناك يكن مل

 .وشيكًا اخلليفة اعتقال كان كم شهور مرور بعد إال يعلم مل

. ضياء اجلنرال قبل من مباشرة أُصدرت ط اجلوازات برقيةضبا أمام تكان
 نصت. احلدودية والنقاط واجلوية البحرية املوانئ مجيع على تعميمهاجرى 

 يسمي الذي أمحد ناصر "مريزاه جيب عدم السماح مبغادرة أن على الرسالة

 .باكستان األمحدية" للحركة اخلليفة نفسه

 قدكان  احلق ضياء . اجلنرالخريالتأ حدوث كثريا العجب من مل يكن

 باخلطأ تبكُ الذيهو و أمحد، ناصر مريزا ،الثالث اخلليفة مع كثريا تعامل

  !الرابع اخلليفة اسم وليس، احلظر أمر على
 مغادرة من سنتني، منذ تويف قد كان الذي الثالث، اخلليفةَ نعم لقد

 !البلد
 وأنه" أمحد طاهر ريزام" هو امسه أن تام بوضوح نص الرابع اخلليفة جواز

  .األمحدية اجلماعة رئيس هو
 االتصال اجلوازات مراقبة قسم حاول انتظروها اليت الساعة خالل

 الثانية الساعة يف لكن االلتباس، مشكلة حلل أباد إسالم يف ما بشخص

. اقترح أنه ال بد أن املشكلة حل مبقدوره أحد بأي االتصال ميكن مل صباحا
 تفيد رمسية معلومات هناك كانت حال أي على .الصالحية هيمنت اأمريكون 

 .أباد إسالم إىل طريقه يف كان اخلليفة بأن

 .باإلقالع للطائرة اإلذن إعطاء مت أخريا

 عطاء لندن، مسجد إمام شقة يف اهلاتف رن صباحا الثالثة الساعة يف

 .راشد ايب

  .السماعة راشد يدسال التقط
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 .اهلاتف على تالصو قال ؛"نفسك "هيئ

 ." ماذا؟ أجل من لكن. جاهز "أناقال السيد راشد: 

 البعثات مدير أمحد، مسعود صوت بأنه اهلاتف على الصوت عرف لقد

 .ربوة يف اخلارجية

 أرادوا. ساعات أربع منذ باكستان غادر قد اخلليفة أن أمحد السيد أخربه

 اهلاتفي تصالاال قبل أوربا من تقترب كانت الطائرة أن من يتأكدوا أن

 .بلندن

 ماذا زوجته سألته. العواطفغلبته  قد أنه مستذكرا يقول راشد السيد

 أخذ مث. اخلليفة جناة على اهللا ركليش ساجدا خر جييبها أن قبل ولكن دهاه،

 عقد ومت لندن يف الكبارجلماعة ا مبسئويل االتصال مت. االستقبال غرفة بترتيب

 .املسجد يف صباحا والنصف الرابعة الساعة طارئ اجتماع

 كل. اخلليفة لوصول تأهبا البيت بتنظيف زوجته بدأت األثناء تلك يف

على شكل  حزمها مت اليت السرير مالءات داخل وضعت وممتلكام مالبسهم
 .مكتبه يف حدث نفسه الشيءو .صرر

 الوصول عن وإخبارهمندا هول يف اجلماعة من بأعضاء االتصال جرى

 الثانية الطائرة سيأخذ وأنه هبط قد بأنه األخبار وصلت مث. فةللخلي الوشيك
 .لندن إىلتجهة امل

 كان حيث) ١٢:٣٠( والنصف عشرة الثانية قبل متاما لندن مسجد وصل

 ثيابه كانت. الستقباله جتمعوا قد شفاها، خبارهمإ جرى أمحدي، ٣٠٠ حنو

 ذهب لكنه. اإلرهاق أمارات وجهه على رهوتظ حممرتان وعيناه جمعدة،

 الحقًا وقد شرح مبحوحا، صوته كان. الظهر صالة ليؤم املسجد إىل مباشرة
 استخدام ألن املسجد يف جدا عال بصوت يتكلم أن عليه كان ربوة يفأنه 

 .حمظورا كان الصوت مكربات
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 مت برقية حول متحريا كاهلون السيد صهره كان ربوة يف األثناء تلك يف
 اليت الثمينة "البضاعة: نصها، أمستردام يف اخلليفة رةئطا هبوط حال إرساهلا

 .قريبا" لندن وستصل. بأمان وصلت قد أمستردام إىل رسلتأُ

 قالو بزوجته اتصل املكتب يف سأل أن بعد. الرسالة فهم صهره يستطع مل

 البضاعة إن تقول برقية يل أرسل لقد. أخوك يتحدث عما أدري "ال: هلا

 .شيئًا؟" له أرسلت هل. عنها شيئًا يعلم أحد ال نلك. وصلت قد الثمينة

 بأن إشاعات هناك كان إنه قالت مث قليلًا صمتت ،""ال: زوجتهأجابت 

 إىل الربقية يأخذ أنعليه  جيب أنه واقترحت. باكستان غادر قد اخلليفة

 .األمري

 السر على املطلعني القالئل األشخاص كان اليت األخبار هي تلك كانت

 .باكستان يف أمحدي كل إىل مث ومن ربوة يف اخلرب انتشر ما وسرعان. ينتظروا

 . أُوقفغضبا يستشيط ضياء جعلت قد لباكستان اخلليفة مغادرة أنباء إن

 كل يف حتقيقات تئدوب. كراتشي يف اهلجرة قسم يف ولنيئاملس كبار

 يدفع أن بد ال .تواطئًا هناك أن بد ال مستشيطًا ضياء قال. االجتاهات

 .باهظًا مثنا ذلك عناملسئولون 

 صديقٍ مع مكتبه يف جيلس جهانغ مقاطعة يف الكبري الشرطة ضابطكان 

يتحدث أن له وقيل أباد إسالم من مباشر اتصال جاء مادعن جناة اخلليفة صباح 

 .للضيف تام بوضوح مسموعا ضياء صوت كان. باكستان رئيس مع

 .حالًا جيادهإ جيب أمحد؟ طاهر مريزا أينسأل ضياء: 

 أجاب، عندما واضحب يرجتف الشرطة ضابط كان الحقًا الزائر قال
  .فكرة" أي لدي ليس "سيدي،
 ضمن هو. ولئاملس أنت فكرة؟ أي لديك سيلَبِ تقصد "ماذا: ضياء انفجر

 بد ال. املسئولية أمحلك أنا علمك؟ دون ما مكان إىل غادر ملاذا. مقاطعتك

 ."فورا خلقه من
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 فوريا حتريا سيبدأ أنه ميكن ما بأهدأ الكبري الشرطة ضابط أجاب

 .اخلليفة مكان الكتشاف

 .دقائق لعدة استمر واإلهانة بالتهديد مفعما خطابا ضياء جواب كان

 إن ما وسأله سابق بسفري الباكستانية السفارة أمن رئيس اتصل لندن يف

 .اجلماعة رئيس مكان يعرف كان

 . السؤال؟" هذا تسألين "ملاذا: آخر بسؤال لهسؤا على السابق السفريرد 

 قد اخلليفة بأن باكستان من تقريرا تلقى قد أنه السفارة أمن رئيسفقال 

 ال أنه أفادت سويسرا يف االتصاالت أن إال سويسرا إىل سرا باكستان غادر
 .هناك له أثر

 عادي كمسافر باكستان غادر قد اخلليفة بأن السابق السفري أجاب مث

 .لندن يف اآلن وهو عادية طائرة على

 واستمع .العامل أحناء كل يف األوىل الصفحات جناته أنباء تصدرت

 بكلماته املستقبلية وخططه هخروج تفاصيل إىل واهلند باكستان يف املسلمون

 اللغتني من بكل BBC العاملية الربيطانية اإلذاعة هيئة بثت حيث شخصيا

 . دقيقة عشرة اثنيت دامت معه لةمقاب واألردية اإلجنليزية

 أهداها قد ذلك من وبدلًا. األمحديةماعة اجل تسكي أن ضياء أراد لقد

 لدى لندن من. العامل يف الطرق تقاطع تشكل لندن كانت .مثناأل فرصتها

 .اإلسالم إىل العامل لتحويل مهمتها يف األمحديةماعة اجل لقيادة الفرصة اخلليفة

 .رائعة" اهللا طرق "إن: قال اخلليفة الحقًا

ا ساعة ١٢ بفارق االعتقال من جنا قد اخلليفة أن عتقديفحاكم تقريب .
 رسالة وترك معروفًا جناته خرب يصبح أن قبلالبنجاب قام باتصال هاتفي 

 ذلك فعل لو. الهور يف مكتبه إىل مباشرة حيضر أن اخلليفة على بأن تقول

اعتقاله لتم. 
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 شرونشرونشرونشرونوالعوالعوالعوالع لثلثلثلثالثاالثاالثاالثا الفصلالفصلالفصلالفصل

í‘†Ê<ì‚è‚q<< 

 على عادي غري عبئًا يلقي أن شأنه من كان لندن إىل اخلليفة وصول إن

 عدد ازدياد ومع بريطانيا، جلماعة الرئيس املقر هو كان سابقًا .لندن مسجد

 أصبح وفجأة. أكرب مكتبية مساحة عن مستمر حبث هناك كان األمحديني

 .اخلليفة مكتب ومرافقه املسجد

 تقاطع كوا إىل باإلضافة لندن؛ إن ربوة تفضل لندن نتكا ما حنو على

 عامليا مركزا أيضا كانت اجلوية، بالرحالت يتعلق فيما للعامل الطرق

 العامل يف مكان بأي مباشرة يتصل أن اخلليفة مبقدور كان. لالتصاالت

 سهلًا نقلًا وفر قد الفاكس بوساطة اإلرسال. مبقسم املرور غري من تقريبا

 .للوثائق تقريبا ورياوف

 أقداممساحته عشرة مجيال.  منه أكثرعملي  لندن مسجد إمام مكتب إن

 الكراسي من صفوف ثالثة ،ةكبريمكتب  لطاولة يتسع هذا. أقدام بعشرة

 نوافذ من يأيت الضوءو إطاللة أي يوجد ال. منوعة كتب وخزائن اأمامه

 الزوار، بعض رأي يف ولكن ،كافيا ضوًءا مترر النوافذ تلك. وضيقة طويلة

 .احلرب بعد ما لفترة العمارة ملهندسي ةالقاصر الرؤية تعكس فإا

 قدر هناكأن يكون  طلب ربوة، مشس وأشعة هواء من رمح الذي اخلليفة

 هناك كان املناسب الوقت ويف. مكتبه يف والنباتات األزهار بعض املستطاع

 وراء ما جوالت من وغرافيةفوت صور ؛الشخصية النفائس من عدد أيضا

 املسيح خط حتمل ورقية قصاصة ذلك، كل من أمهية واألكثر البحار،

   .األمحديني أحد له أرسلها املوعود
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 حيوي صندوق هناك الزوار، مرأى عن بعيدا مكتبه، أسفل صندوق يف

 قابلةامل أجل من يأتون الذين األمحديني أطفال أجل من كانت. حلوى قطع

 .شخصيةال

"تأخذهم  أنه لدرجة سلوك بأحسن يكونوا أن شديد بتأكيد هلم قالي
 .ملكتيب البهجات أعظم أحد هم ذلك ومع. يدخلون عندما ما إىل حد الرهبة
  ."ين كثريايرحي إليهم التحدث، براءم أحب، األطفال إىل التحدث أحب

 ما نمكا تأمني هي األوىل األولوية كانت بسالم، اخلليفة استقر وقد اآلن

 مكاتبأُحضرت . طاقمهإىل  ينضمون كانوا الذين الناس أجل من للعمل

 على للحصول حاجة هناك تكن ومل كتلك اليت ترى يف مواضع البناء مؤقتة،

 بناء مت االجتماعات قاعة داخل يف. متحركة كانت ألا ختطيط موافقة

 خيمة نتأم حني يف ما نوعا املعرض يشبه مبا اجلوانب حول صغرية مكاتب

 .ساخنا غداًء يتناول أن واحد يأل ميكن حبيث مكانا كبرية قماشية

 املدرسون. ففراغهم أوقات يف وعملوا متطوعنيكلهم  املوظفنيكان 

 املناوبات نظامب يعملون والذين. املدرسة دوام انتهاء بعد نضروكانوا حي

قد  اآلن. عملهم ساعات وفق متأخر وقت يف أو باكرا إما نضروكانوا حي
. والبنات األوالد من لكل التعليم موضوع علىماعة اجل تأكيدثبتت أمهية 

 الرجال من أكثر فوري بشكل جاهزات نساءعدد أكرب من ال هنالك كان

 .اخلليفة ملساعدة

 عاتقهن على – اهللا إماء جلنة – النساء تنظيم أعضاء أخذت لندن يف

 مؤهالت لديهن كانت هنمعظم. للخليفة االسكرتاري أعمال تأمني مهمة

 نهإ وحيث .املكتبية املؤهالت من غريها أو احلاسب على والعمل االسكرتاري

 الذي الوقت يف النهار خالل فقط ساعتني أو ساعة التفرغ بإمكان كان

 الرسائل يأخذن املسجد، إىل يأتني كن فإن املدرسة يف أوالدهن فيه يكون

 منهن كثرياتمساء.  املرتل يف عليها ملنويع البيانات من وغريها والتقارير
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 ليأخذن التايل اليوم يف ليعدن صباحا، الواحدة حىت متواصل بشكل عملن

 .املراسالت من جديدة جمموعة

 نشاؤهإ جرى العامل كل يف األمحدية اجلماعة يغطي الذي احلاسوبنظام 

 من عةاجلما نمكّ النظام وهذا. النساء قبل من كامل بشكل موظفيه وتأمني

 وحتديد والعناوين، األمساء تصنيف مت حيث. كفاءة أكثر بشكل نفسها تنظيم

 أن ميكن اليت األدبيات ونوع العلمية، وخلفيته وثقافته ،السابقة املرء ديانة

 .اهتمامهب حتظى

 ميكنها للزوار متوفرة األنواع كل من سكن أماكن هنالك كان ربوة يف

 يف السنوية اجللسة حيضروا أن ميكن شخص ألف ٢٥٠ حىت تستوعب أن
 السكن تأمني مهمة النساء تنظيم أعضاء على وقعت لندن يف. ديسمرب

 .اخلليفة زوار ملعظم منازهلن يف والطعام

 حىتأبعاده. ففي ربوة كانت تصله  اخلاص اخلليفة نظام أخذ أيضا اآلن

 تقام السابق يف وكما ،لندن إىل صارت تصل اآلن، اليوم يف رسالة ١٠٠٠
 من طلبات طبيعي بشكل كانت منها كثري. وترقيمها بتصنيفها سره أمانة

 حد إىل هناك، كان أنه معو .اخلاصة من أجل بعض األمور للدعاء اخلليفة

 أي هناك كان وإذا. شخصيا رسالة كليوقّع  اخلليفةكان  ثابت، جواب ما،

 .هلااملرسل  انتباه يلفت كان خاصة ظروف

 .  امللفات على أيضا شخصيا لعيطّ يوم كل كان يفو

. الحق وقت يف يل يكتبون الذين الناس من العديد أقابل جواليت "خالل
 يذكرون عندما الرسالة على الذي باالسم وجها أربطَ أن أستطيع وعادة

 تلك يف ما حلدث صغرية إشارات الغالب يف توجديف رسائلهم.  اللقاء

 دائما فإنين ولذلك اإلشارات هذه فهم موظفي يستطيع ال وبالطبع، الرسائل

 .النقاط" هذه ختطئ أال عيين دربت لقد. شيء كل على سريعة بنظرة أقوم
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 ميكنهم وهكذا، املختلفة األقسام رؤساء إىل ترسل كانت أخرى رسائل

 .بشأا قرار الختاذ للخليفة تسليمها قبل للرسالة ملخص أو توصية إرفاق

 يكتب أن منه تطلب أيضا العامل أحناء كل يف األمحديني منوردت رسائل 

 كشيء يده خط من بقطعة حيتفظوا أن أرادوا. واحدة مجلة ولو شخصيا هلم

 .عليها أجاب أيضا تلك. مثني

 طلبات كانت – للوقت استهالكًا واألكثر – صعوبة األكثر األمر

 .الشخصية املساعدة

 أستطيع ال أنين درجةل بالعواطف جدا مشحونا كان الرسائل هذه "بعض

 غرفة يف بنفسي أجلس أن علي ينبغي .غلبتين بأا أشعر. اهل جوابا أملي أن

 جدا شخصي طلب إنه. باليد الرد وأكتب يراين أن أحد يستطيع ال حيث

 .شخصيا" عليه أرد أن علي جيب ولذا مين طلبوه

 هأن إال عمله، لتسريع تسجيل آلة يستعمل أن مرة وألول حاول لقد
 ختلى عن الفكرة. ما سرعان

 املستحيل من بأنه شعرت أنين لدرجة ميت شيء هو امليكروفون "إن

 أستعملها اآلن أنا. حقيقي لشخص جوابا أعطي أنين أشعر مل. معه التواصل

 أستخدمها مث. الكتابة ميكنين وال السيارة يف مسافرا أكون عندما فقط أحيانا

 الرسالة قط لِمأُ ومل. معينة مسألة مع عاملالت كيفية حول إرشادات إلعطاء

  ."الفعلية
 األحوال يف جدا" جدا "سريعة اآلن هيأسرع؛  قراءتهباعتقاده أصبحت 

 كصورة الصفحة تلتقطان عيناه كانت فقرات أو مجل قراءة من بدلًا. العادية

 يبطئ كان أساسيا شيئًا تلتقطان عيناه كانت وعندما. كلمات من بدلًا

 .اءةالقر

 ."املواد من الكثري تغطي كنت إن كذلك تكون أن جيب"قال اخلليفة: 
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 "الذي. نفسه الوقت يف أشياء ثالثة فعل على القدرة أيضا طور لقد

 ليس وقيت أوظف وهناك غرفيت إىل للتوقيع الربيد كل آخذ أنين هو حيدث

 أشرطة يل يرسلون األمحديني من الكثري. جماالت ثالثة يف إمنا جمالني يف فقط

 لذا. قصيدة رمبا أو أفكارهم سجلوا قد وفيها. الرسائل إىل باإلضافة كاسيت

 .غب بسماعهاأر أن الطبيعي فمن املشقة هذه تكبد قد شخص كان إن
 ثالث حنو يستغرق الذي األمر -  الرسائل وأوقع أقرأ أنا بينما وهكذا

 على مهم برنامج هناك كان وإن .األشرطة أشغل أيضا فإنين - ساعات

 ."أيضا هأشغل فإنين مبشاهدته أرغب التلفاز

 تركيزب إليه أستمع أن وأحتاج التلفاز يف ما أمر انتباهي شدي عندما"

 ذلك أفعل. أبدا الرسائل توقيع أوقف ال لكنين. الشريط أوقف عندها

. واحدة دفعة الصفحة كامل آخذ أنين ويبدو عليها نظرة ألقي أنا. باستمرار
 .استغالل" أحسن وأستغله الوقت أوفر الطريقة وذه. أوقعها مث

 .كتبا له يرسلون كانوا العامل أحناء كل من أمحديون

 ممتعة وجدوها قد كتبهي  إمنا الدين، عن كتبا فقط ليست الكتب "هذه
 أو يةعامل قضايا حول كتبا كانت أحيانا .يل ممتعة ستكون أا ويعتقدون

 القراء من عددا اخترت فقد ربوة يف وكما. ةحملي أوضاع حول أو سياسة

 برأيهم وحكمهم. إم يقرأون أثق والذين متنوعة جماالت يف اخلربة ذوي

 من الكثري لىع أمر الطريقة وبتلك. أمهية أكثر يرونه ما مونويعلِّ الكتب

 .متنوعة بلدان حول املعلومات من هائلة كمية وأمجع أسبوع كل الكتب

 معرفة أخترب أن أحب فإنين ما بوضع شخصية معرفة لدي يكون حيثما"

 ملا الشخصية معرفيت مع يتوافق ما شخص أو لوضع تقييمه كان فإن. املؤلف

 حولوانطباعاته  مبحاكمته أثق أن ميكنين عادة هأن أشعر عندها فإنين حدث

 .أخرى" أحداث
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 إىل انتباهه اخلليفة حول بكفاءة يعمل اخلليفة مكتب أصبح وقد اآلن

 .وأفريقيا أوروبا

 ا.بريطاني إىل وصوله منذ األضواء عن بعيدا نفسه يبقي أن تعمد لقد
 إىل أولًا سيذهب أنه قال .جمددا التبشريية جوالته ليبدأ الوقت حان واآلن

 عشرة مضت قد كونت الوقت ذلك ويف. ١٩٨٥ فرباير، شباط/ يف هولندا

 .١٩٨٤- ٥- ١ يف ابريطاني إىل وصوله منذ أشهر

 يف يزال ما كان إذ احلذر بتوخي نصحوه ومستشاروه ء اجلماعةأمرا
 يعود لن فرمبا احلاضر الوقت يف ابريطاني غادر فإن .زيارة بتأشرية بريطانيا

 اليت التأشرية بشأن الداخلية مكتب من جواب أي هناك يكن مل .ثانية إليها

بطلبها متقد. 

ـ ك املتحدة اململكة يف بالبقاء له لسماحكان اخلليفة قد تقدم بطلب ل
 وصوله على أشهر ثالثة بعد أي. ١٩٨٤ سنة أغسطس آب/ يف "زعيم ديين"

 النيايب الس عضو ميللر، ديفيد قبل من مدعوما كان طلبه. باكستان من
 كان ميللر. لندن مسجد فيها يقع اليت الدائرة وهي، بتين دائرة عن (الربملان)

 يف عضوا ةقصري فترة بعد أصبح والذي احملافظني حزب يف نفوذ ذا رجلًا
 .الوزراء جملس

 الرتاهة من كبري قدر على رجلًا كان" :ميللر السيد قال كما اخلليفة،

 ."اضلف رجلإنه  ...والنبل

. إال ليس .اخلليفة طلب استالم تأكيد جمرد هنالك كان اآلن، وحىت لكن،
 .معترب نشاط هناك كان الكواليس، وراء لكن
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 شهرا ١٢ ملدةا بريطاني يف باإلقامة إذن على للحصول طلب تقدميب القرار

 كالجئ بالبقاء له السماح طلب ولو. بعناية اتخذَ قرارا كان كزعيم ديين

 من كان .حرج وضع يف الربيطانية احلكومة يضع أن شأنه من كان هذا فإن

 لكن الدينية، معتقداته بسبب لالضطهاد تعرض قد أنه إثبات بالتأكيد مكنامل

 هو نتائجها أحد يكون قد. عندئذ ضجة سيثريون وحكومته ضياء اجلنرال

 منذ قرر قد كان اخلليفة فإن ولذلك. باكستان يف األمحديني اضطهاد تفاقم

 .اللجوء أبدا يطلب أال طويل وقت

 اهلجرة قوانني من ٣١ املادة وفق بريطانيا يف اءبالبق اإلذن بطلب وبالتقدم

 أنه يزعمون املتطرفون كان باكستان يف. اجلدل كل جتنب فقد الربيطانية

 من علنا يلتمسون وكانوا قريشي أسلم يدعى رجل قتل عن ولًائمس كان

 .التهمة هذه بسبب باكستان إىل اخلليفة ترحيل يطلب أن ضياء

 اخلارجية وزارة تسأل اهلجرة، بأمور عىنت يتال ،ةالربيطاني وزارة الداخلية

 وسفارة لندن بني وعادت برقيات وذهبت، رأيهم عن والكومونويلث

 أي يرى ال أنه ابريطاني سفري أجاب. باكستان يف أباد، إسالم يف ابريطاني

 بدأ لو أنه إىل أشار ولكنها. بريطاني يف بالبقاء للخليفة السماح لعدم سبب

 هناك يكون قد فإنه باكستان يف األمحديني اضطهاد عن كالمبال اخلليفة

 .باكستان إىل إعادته أو إلسكاته ضياء من ضغط

وزارة  من جواب هناك يكن مل ،١٩٨٥ عام/ يناير الثاين كانون حبلول
 هولندا إىل سيذهب تأشرية، بال أو تأشريةب أنه، اخلليفة أعلن. بعد الداخلية

 .القادم الشهر

  !التأشرية وصلت أيام بضعة بعد ظ،احل حلسن لكن
 يف الوضع عن الصحفيني قبل من اخلليفة سئل أمستردام إىل وصل عندما
 ."حرج" بأنه وصفه، فباكستان
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 إسالم يف الربيطانية بالسفارة االتصال مت. فورية ضياء فعل ردة كانت

 بسبب تتضرر أن ميكن اوبريطاني باكستان بني العالقات. أُخرب السفري أن أباد

 من خارجا بالسفر حمدود غري إذن اخلليفة لدى كان إذا. اخلليفة سلوك

. فيه يكون بلد أي يف ضياء حكومة ينتقد أن ميكن فإنه شاء مىت بريطانيا
 أكثر من كان اخلليفة أن ذلك ،لباكستان سار غري وضعا سيكون وهذا

 .إقناعا رجالال

 .السفري به تنبأ الذي الفعل رد هو ذلك كان

 قام الذي، هاو جيفري سري اخلارجية، وزير إىل ضياء نقلت شكاوى

 تصرف وإن ذلك،. ومع عنه رفع ما ذلك يكن لمف ،مباشرا يكن مل، بفعلٍ

    .امسه على بريقًاتضف  مل تصرفاته فإن ناضجة، اعتبارات على بناء

 ليون الداخلية، وزير إىل جيفري السري كتب ،١٩٨٥ ،/ أبريلنيسان يف

 "ممثلـ ك شهرا ١٢ ملدة ابريطاني يف البقاء إذن اخلليفة منح قرار أن بريتان،

 كان التأشرية هذه ملثل الطلب تقدمي أن إىل أشار. وقلقًا له يسبب ديانة"

 مع احلال هو كما بعده، وليس بريطانيا إىل الوصول قبل يتم أن ينبغي

 .اخلليفة

على سبيل  مناسبة ٣١ املادة أن كان ...كما صرح الشخصي، اعتقاده
 مع مؤقت تبادل أجل من يأيت املتحدة الواليات من أسقفية لرئيس املثال

 لرئيس متاحة يستلنها لكدائرته االنتخابية.  ضمن األبرشيات أحد عميد

  .اهلندية القارة شبه من إسالمية فرقة
 إن أُخذ خاصة للخليفة، نحم قد خاصا إذنا أن من قلقًا كان أنه أضاف

 تملاحمل منف ا،بريطاني يف املستمرة إقامته تسببه قد الذي احلرج االعتبار نيبع

 ميكن، قوله حد على، احملتملني" املنشقني من موعة س"احملم يصبح أن جدا

 دولة هي اليت ،باكستانب ابريطاني لعالقات متزايد حلرج مصدرا يصبحوا أن

 .صديقة
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 أن من اخلليفة حيذّر أن جدا ةكثري بعبارات الداخلية وزير من طلب

 الداخلية وزير من أيضا طلب كما، فقط شهرا ١٢ ملدة كان إقامته تصريح

 .شديد حبذر اخلليفة قبل من اإلقامة لتجديد طلب أي يأخذ أن

 كانت مسألة يف اخلارجية وزير تدخل من بالضيق تشعر الداخلية وزارة

 لبدء قليلًا" "متأخرا قتالو كانكامل.  بشكل الداخلية وزارة شأن من

 ١٢ ملدة تأشرية مبنح فالقرار الداخلية، وزير مستشارو قال كما الشكاية،

 يف الربيطانية والسفارة اخلارجية وزارة مع التشاور بعد إال يتخذ مل شهرا
 ١٩٨٤ أغسطس آب/ يف الطلب تقدمي بعد . وقد حدث ذلكأباد إسالم

 تقييم أجل من أشهر ١٠ امت حنومباشرة وأعقب ذلك فترة من السكون د

 .القرار ذاخت بعدها لكن ،اخلليفة أو ضياء يفعله قد ما

 أدىل اليت للتصرحيات نتيجة هو جيفري السري تدخل أن الواضح من كان

 قال .هولندا يف اخلليفة تصرحيات مساعه بعد الربيطاين للسفري ضياء ا

 األمحدية، للحركة رئيسا كونه اخلليفة أن : بالتأكيدالداخلية وزارة مستشارو

رسلوا لي الناس يعني الذي الشخص هو كان فقد عاديا" ديانة ممثل" يكن مل
 يكن مل أنه إال .األمحدية اإلسالمية للبعثات كرؤساء العامل أحناء كافة إىل

 يعطَ مل لو. ولندن مسجد أجل من نفسه تعيني من مينعه سبب أي هناك

 يطلب أن بإمكانه. االستئناف حق ميلك اخلليفة نفإ احلايل اإلقامة تصريح

 السياسي الوضع االعتبار بعني وباألخذ ذلك، جتنب ينبغي. اللجوء حق

 منح إن .األرجح على اللجوء السياسي سيمنح فإن باكستان، يف احلايل

 :سيئان أثران له يكون ورمبا ضياء حلكومة انتقاد مبرتلة سيكون اللجوء

 بعالقات ويضر باكستان يف األمحديني على ضطهاداال من مزيدا سيجلب

 .باكستان مع ابريطاني

 ضياء معاملة اخلليفة انتقد ولو حىت أنه الداخلية وزير مستشارو وضحأ

 ليس ذلك، إىل وباإلضافة. تندهشس بالكاد باكستان حكومة فإن لألمحديني
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 حبكومة حةلإلطا تتآمر األمحدية احلركة أن اإلطالق على دليل من هناك

 .األشكال من شكل بأي العنف تدعم أو ختطط أو تنظم أو باكستان

 حبزم، لكن بأدب مستشاريه، آراء باالعتبار أخرب السيد بريتان، آخذًا

 اللجوء منح يف املشرفة سياستها عن تتخلى لن بريطانيا أن جيفري السري

 تستخدم مل ولو حىت الدينية أو السياسية معتقدام بسبب يضطهدون للذين

 .مطلقًا "جلوء" كلمة

 وجود حول قلقك ملعرفة نوعا ما متفاجئًاكنت ": جيفري سيدقال لل

 الداخلية وزارة مشاورات االعتبار بعني األخذ مع البلد" هذا يف أمحد طاهر

 رتث مل إذ ١٩٨٤ سبتمرب،/ أيلولو أغسطس/ آب يف اخلارجية وزارة مع
 .احينه اعتراضٍ أي اخلارجية وزارة

 .باكستان يف "اصرحي اديني ا"متييز هنالك أن فيه شك ال مما نه: إقائلًا تابع
 احلركة رئيس يكون أن باكستان حلكومة املفاجئ من يكون لنف وبالتايل

 .ألفعاهلا دامنتق األمحدية

 حكومة انتقاد من أمحد طاهر السيد مننع أن ميكننا "الوقال أيضا: 

 أنه إىل يشري ما اإلطالق على يوجد ال. لقوانني"ا ضمن بقي طاملا باكستان

 .باكستان حبكومة لإلطاحة يدعو سياسي ناشط

 بأن جيفري للسري البايل االقتراح تقدير بعدم صراحة بريتان السيد يقم مل

 من األسقفية دين لرجال حصرا يشرع كان ،٣١ املادة خالل من الربملان،

 االنتخابية املنطقة إىل ممتعة تبادلية يارةز يف يأتون الذين املتحدة الواليات

  .جيفري للسري املخضرة
 وأعضاء املبشرونو ن،ادياأل ممثلو"قال السيد بريتان بشيء من احلدة: 

 رجال كل تشمل أن منها القصد كان مصطلحات هي الدينية اجلماعات

 وزارة تقوم أن الشائع، غري من يكن مل. األديان كل من الدينية لياتاالفع

 كان إن بريطانيا إىل الوصول قبل الطلب تقدميشرط  عن بالتنازل الداخلية
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 خارج من الطلب تقدمي مت حال يف سيعطى الدخول إذن أنّ الواضح من

 فقط البلد خارج سفره على أصررنا إن مربرة غري بريوقراطية ستكون. البالد

   .الطلب" يقدم أن رد

 املادةأن  فقال، تقريبا الوزارية قةاللبا وتالشت قفازيه خلع ذلك بعد مث

 ا صاغ اليت والطريقة – نيالومهي األديان يممثل دخول ملنع صممت قد ٣١

 موفدين أنفسهم وامس من أحيانا مشل رمبا عددهم أن ،كانت توحي مجله

 .املتحدة الواليات من لألسقفية ينيدين

 رساليات الدينيةاإل رؤساء عدد لتحدد توضع مل٣١ "املادة :قائلًا تابعو
 والبعض ،اهلندية القارة شبه من منهم كثري يأيت أن أتوقع والذين احلقيقيني،

 .األمحدية لجماعةل سينتمون هؤالء من

 إرسالية رئيس" بوضوح إذ هو عاديا، مبشرا أو إماما السيد وملا مل يكن"

 من سيكون ..ةاألمحدي للجماعة العاملية الطبيعة االعتبار بعني وباألخذ ،"دينية

  .البلد" هذا يف ليؤديه دينية طبيعة ذا عمل له ليس هبأن قولال الصعب
 بأن جيفري السري اقتراح على إجابته يف لذعا أقل بريتان السيد يكن مل

 يف بالبقاء له يسمح لن فإنه صامتا يبق مل إن أنه يخبر أن جيب اخلليفة
 من النهاية يف يتمكن رمبا أنه ليفترض سبب أي نعطه مل "حنن: بريطانيا

 يطلب أن طبعا، حقه، من أن رغم هنا، باالستقرار له السماح على احلصول

 أربع ملدة هنا بقي فإن. القادم مارسآذار/  يف أجلها ينتهي عندما إقامته متديد

 وفقًا عندها بإمكانه سيكون ،١٩٨٩ عام حىت أي ،اديني ممثال سنوات

 .الدائمة" قامةاإل يطلب أن اهلجرةلقوانني 

 .طبيعية" بصورة تلبيته سيتم الطلب هذا "ومثلباردة،  بلباقة أضاف مث

 الضغط يف استمروا باكستانو ابريطاني من كل يف اإلسالميون األصوليون

 تدعى غريبة منظمة قامت بريطانيا يف .باكستان إىل اخلليفة ترحيل أجل من

 نشر يف "متورطًا كان أنه من شاكية ترحيله، بطلب املسلمني اآلباء مجعية
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 مذنب بأنه باإلقرار اخلليفة سريحب مة هذه كانت. العرقي" االنسجام

 .فيها

 يف قاحل لهختو فيزا على للحصول بطلب اخلليفة متقد املناسب الوقت يف
 وقد منحها رغما عن السري جفري. املتحدة، اململكة يف الدائمة اإلقامة

 بريطانيا إىل يعود مث يشاء بلد أي إىل يسافر أن آلنا اخلليفة بإمكان أصبح

 األمحدية للجماعة واضطهاده ضياء اجلنرال ينتقد أن ومبقدوره ،صعوبة بدون

 حيرض أن مبقدوره يكن مل.القانون حدود ضمن بقي طاملا يريدها اليت بالقوة

 اهللا أن إىل يشري أن استطاع لكنه ضياء، اجلنرال ضد املسلح العصيان على

 .اعتداءاته على يعاقبه سوف

 .ذلك يفعل أن ينبغي كان
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 أفراد أحد قبل من رصدها مت عبارةً خطبه إحدى خاللاستعمل اخلليفة 

 لوحات علىمثبتة  اآلن العبارة صارت. وتوزيعها بطباعتها قام الذي طاقمه

 .العامل أحناء كليف  واملساجد التبشريية لبعثاتل اإلعالنات

 تقوم أن واجبة قضية اجعلها للنوم، الذهاب قبلكل مساء، ": اخلليفة قال

 شخصيا به قمت قد الذي اجلهد متقي أن حاول. النفس حماسبة من بشيء

 .اهللا" رسالة تبليغل اليوم ذلك

 حاول قدو، صمتوب شخصيا تنفيذها يتم أن منها قصد نصيحة كانت

 .ئمادا يتبعها أن نفسه هو

 منذ جنازهإ مت قد ما حول علنية حبسابات فراد اجلماعةأ قام أحيانا، لكن

 إجنازات على األضواء سلط من كان املناسبات إحدى يف. خليفة أصبح أن

 بلده أن إىل بريطانيا يف مؤمتر يفوزير يف حكومة سرياليون. فأشار  احلركة

 ١٧ من ينحدرون أم إال. تقريبا مواطن ماليني بأربعة جدا صغرية كانت

 ،كثرية مشاكل لديهم كان فقد جدا صغريا بلدا كومومع . عرقية جمموعة
 .دينية منظمات تسريها اليت املؤسسات من يأيت كان املشاكل تلك من وكثري

 كان .األمحدية ماعةاجل تسريها اليت تلك يشمل ال اهذ أن أضاف، مث

 احلركة تديرها اليت املدارس يف الدخول أجل من كبري تنافس دائما هناك

أن تكون أمحديا،  للقبول أساسيا شرطًا يكن ملو ،مسعتها بسبب وذلك
 .األديان كل من تالميذ هناك كان لذلك وكنتيجة

 قيد أي دون من كانت احلركة من سرياليون تتلقاها كانت اليت املساعدة

 :بتعدادها وقام .شرط أو
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 اللغة لتعليم ومدرستان ثانوية، مدرسة ٢٠و ابتدائية، مدرسة ٩٠ "يوجد

 امسجد ٤٥٠ حنو أيضا هناك. واحدة وصحيفة مستشفيات ةوثالث العربية،
 تدريب ومركز بعثة ١٤و األمحدية، ماعةاجل تديرها ضاحية ١٦٩ يف

 حيملون مبشرا ١٢و البالد خارج من قدموا امبشر ١٢ هناك كان .تبشريي

 ".السرياليونية اجلنسية

 أن كان الحقًا، ذكرهب قام آخر شخصا أن علما فه،يض مل ذيال األمر

 منذ أُحدثت قد الثانوية املدارس من وواحدة االبتدائية املدارس من ١٤

 .الرابع اخلليفة انتخاب

 القدرب للدهشة مثري ينمو بشكل األمحدية احلركة تقدمه الذي العونكان 
 مدارس مثاين تأسيس مت اغان يف. أفريقيا وشرق غرب يف أخرى دول يفنفسه 

 مدارس ست افتتاح مت ليبرييا يف .١٩٨٢ عام منذ أطفال روضة ٥٤و ابتدائية

 ثانوية. ومدرسة ابتدائية مدارس أربع افتتحت زائري ويف ابتدائية

 غامبيا كلها يف تالميذ أربعة كل بني من اواحد أن احلكومة، وزير قال

 .األمحدية احلركة قبل من إنشاؤها مت مدرسة يف اآلن تعليمه يتلقى

 ٣٧و مستشفى، ٢٨ ككل إفريقيايف اآلن  متول احلركة فإن وباحملصلة

 .ابتدائية مدرسة ٢٠٤ و إعدادية مدرسة ٤٤و ثانوية، مدرسة

 مضي وبعد ،١٩٢١ عام غانا إىل الوحيد األول األمحدي املبشروصل 

 مثانية من بقليل أقل نسبة أن ١٩٨٠ عام إحصاء أظهر سنة ستني من أقل

 مسلمون بأم أنفسهم وصفوا قد غاين مليون عشر الثالثة من باملئة

 .أمحديون

 األمحدية احلركة قبل من املقدم العون وصف قد لغانا العام املدعي

 :التالية بالكلمات

 بلغ وقد. وترقيا إمثارا األكثر املهمة عاتقها على آخذة األمحدية "احلركة

 واحدة تدريب وكلية ثانوية، مدارس ومخس ابتدائية، مدرسة ١٠٢ رصيدها
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 من لتمكينهم دراسية منح على أبناؤنا حصل لقد. مستشفياتة ومخس

 برناجما بعثتكم بدأت قد ،فقط ومؤخرا العايل، التعليم مؤسسات يف الدراسة

  ."لإلعجاب مثريا زراعيا
 سهامكمإ "ولكن: قائلًا تابع مث لكلماته، أكرب تأكيدا ليعطي قليلًا توقف

 الناس هؤالء. لنا اجلماعة أنتجته قد الذي اإلنسان نوع هو يف بلدنا األعظم

 ."بالنفس والتضحية للتفاين العالية والروح وتواضعهم، برتاهتهم، إليهم يشار

 يف جدا عالية مناصب يشغلون ممن احلركة أعضاء من الكثري "هناك

 ويف األعمال ويف ليمية،التع املؤسسات ويف املدنية، اخلدمات يف احلكومة،

  ".احتراما األمة أفراد أكثر بني من إم .املختلفة احلياة مناحي من الكثري
 احلركة غاية كل فقط فقرات بثالث خلص لغانا العام املدعي خطاب

 يف الناس إلدخال كوسيلة والطبية التعليمية املؤسسات استخدام – التبشريية
 .األمحدية احلركة إىل أفريقيا

 كلية إن .التبشريي النشاط يف موازية زيادة هناك كان فقد النتيجةوب

 البلدان من الطالب أمامأُغلقت  قد باكستان يف ربوة يف التبشريية التدريب

 يف حملية تبشريية تدريب مدارس إلنشاء زمخًا أعطى قد ذلك أن إال األخرى،
 .وترتانيا وأوغندا العاج وساحل سرياليون،

 مراكز مخسة افتتاح مت أملانيا يف .األخرىالبلدان  يف سهانف كانت القصة

 مركزا ١١ افتتح املتحدة الواليات ويف .١٩٨٢ عام منذ جديدة تبشريية

يوجد  العامل أحناء كل يف .مركزا ١٨ اإلمجايل العدد ليبلغ جديدا، تبشرييا
 إغالقها مت حيث أو قط، مسجد فيها يوجديكن  مل بالد يفاآلن مساجد، 

 إسبانيا إىل منو ،بولندا إىل غواتيماال من، الغرب يف املسلمني هزمية مع

 .السويد إىلاسكوتلندا  منو أيرلندا،

 هناك يكن مل حيث توفالو يف .متجول تبشري هنالك كان بولينيزيا يف

. أستراليا يف تبشريية بعثة توجد. مسجد ٥٠٠ اآلن هناك أصبح قط، مسجد
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 نواملبشر ىسيتالق ما قريب"عاألمحدية قال:  أحد املسئولني يف اجلماعة
 ألمريكا؛ الغريب الساحل من القادمني باملبشرين أندونيسيا من نواملنطلق

 ".بالعامل حنيط سوف

 يأخذوا أن العامل يف األغىن الدول يف األمحديني مناخلليفة أيضا  طلب

 أو العامل يف افقر األكثر الدول يف التبشريي العمل متويل وليةئمس عاتقهم على

من  عضاءأأن يقوم  أيضا وطلب .بعد اإلسالم يصلها مل اليت األماكن يف
 .خاصا اهتماما فيها جيدون اليت اللغات إىل القرآن ترمجة تمويلب اجلماعة

 أنشأ والذي نوبل، جائزةاحلائز على  السالم عبد الدكتورقام  ولذلك

 ترمجة بتمويل إيطاليا، يف لثالثا العامل علماء أجل من عاملي أحباث مركز

 الناجح األعمال رجل نواز، شاه تشودري السيد. اإليطالية اللغة إىل القرآن

. الروسية اللغة إىل الترمجة مول البلدان، من كثري يف مطاعم ميلك الذي
 وأسرته الدويل، البنك يف سابقًا يعمل كان الذي ،مرزا مظفر أمحد والسيد

 ازدهارا األكثر الدول يف البعثات .الكردية اللغة ىلإ الترمجة بتمويل قاموا

 قامت الثالث، العامل بلدان من نفسها هي أا مع غانا،ا، فجريا ساعدت

 بتمويل كندا قامت حني يف ،جماورة أفريقية دول يف التبشريي النشاط بتمويل

 .الالتينية أمريكا دول من ست يف التبشريي العمل

 عطالم خالل أجر دونب البعثات هذه يف يونالكند املتطوعونعمل 

 .الطويلة

 جمال يف العمل من ثروة نكو الذي إلياس، حممد هو كندي، رجلعرض 

 أن منه طلب اخلليفة لكن بنفسه، الكندي املشروع كامل لميو أن النفط،

. غواتيماال كانت اختارها اليت الدول هذه وأحد. أخرى دول ست خيتار
 .االفتتاح حفل حلضور اخلليفة دعي مكانه راملبش وأخذ البناء اكتمل وعندما

 جدا والقليل محديةاأل قَبِل من هناك مل يكن اللحظة تلك حىت احلظ لسوء

 .األمحدية ماعةاجلد واملسج ناءبب علم قد الناس من
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 الواصلني ؤالء تم غواتيماال بدأت فجأة اخلليفة، وصل عندما لكن

 فعلت كما االحتفال حضروا احلكومة من وزراء وعدة سالرئي نائب .اجلدد

 ،الرئاسي القصر يف خاصللقاء  اخلليفة بدعوة قام الرئيس. والتلفاز الصحف
 ليتوىل به اخلاص األمن طاقم رئيس سيعني أنه اخلليفة أخرب االجتماع وبعد

 .غواتيماال يف بقائه فترة خالل سالمته على احملافظة مهمة

 بشيء اتسم أنه رغم حا،يوصح رمسيا احلرس رئيس موقف كان البداية يف

 اخلليفة رحيل موعد من يومني وقبل املوقف، تغري تدرجييا لكن .الربودة من

 .معه خاصا لقاًء اخلليفة من احلرس رئيس طلب غواتيماال من

 وافقت ،صلواتنا يف إلينا ينضم أن اإلذن يطلب أنه رين،"أخبقال اخلليفة: 
 ا يتلى كان اليت وبالطريقة بالصالة بعمق متأثرا كان كم أخربين مث طبعا.

 .القرآن

 هي ما تعريف أن تريدين كنت إن هلا وقلت زوجيت إىل ذهبت: "قال

 .يصلون" وهم املسلمني هؤالء وتراقيب تأيت أن فعليك الروحية التجربة

 أن لوقب .حوار جمموعة بتشكيل وفرقته األمن جهاز رئيسقام  وبالنتيجة

 ويف. مسلم" فإين يب يتعلق "فيماقائلًا:  األمن جهاز رئيس أخربه اخلليفة يغادر

 بدافع املطار إىل قدم كان ،جيدا معروف غواتيمايل صحفي قرر نفسه الوقت

 مسلما يصبح أن يريد أيضا هو أنه قبل، من قط مسلما لتقِي مل ألنه الفضول

 .األمحدية جماعةلل وينضم

. به يلتقي أن احلكومة يف كبري وزير طلب مغادرته سبقت ليتا الليلة ويف
. به يلتقي أن أيضا هو وأراد باخلليفة لقائهم عن يتحدثون كانوا زمالئه كل

 قبل ساعة فقط كان اخلليفة جدول يف بقي الذي الوحيد الفراغ وقت

 .حينئذ به سيلتقي إنه احلكومة وزير فقال. الليل منتصف

 ليس قليب، يف سأبقيه أنين أخربته. جدا ممتعا لقاؤنا كان" قال اخلليفة:

 .لألبد" أصدقاء وافترقنا. كرجل لكن حكومة، كوزير
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 على اخلليفة حصل غواتيماال يف التبشريية احلركة نواة تأسيس عن فضلًا

 املمولة املستشفيات حظر مت قد كان السابق يف. مستشفى بإنشاء خاص إذن

 لقائه بعد .السياسة يفدخل تت كانت دائما األ دينية تنظيمات قبل من

 النوع هذا حبظر شخصيا أنا قراري كان لقد": الصحة وزير له قال باخلليفة

 يب يتصلوا أن جلماعتك وميكن. خاصا إذنا أعطيك أنين إال املستشفيات، من
 .مباشرة"

 .الكثريين إعجاب أثار قد الناس شخصياتب وفراسته تواضع اخلليفة إن
 كان وعندما "."حضرتكم تقريبا تعين واليت" حضوربـ " خياطبونه اعهأتب

 أي تدعو كما متاما: "جييب كان به يدعوه أن ينبغي عما اآلخرون يسأله

  ".آخر شخص
 جبعل يتكفلون عادة فراد اجلماعةأ كان ما بلد زيارة ينوي كان عندما

 العاج ساحل يارةز قرر عندما لكن. بزيارته تعلم والراديو والتلفاز الصحف

 مسيحيا كان العاج ساحل فرئيس. دعاية ةأيأال يكون هناك  اخلليفة طلب

 .احلرج زيارته له تسبب أن اخلليفة وخشي بارزا

. بلده يف اخلليفة أن الرئيس علم أن واإلذاعة الصحف خالل من فكان
 سيارات من عددا أيضا ووضع .يزوره أن اخلليفة من طلب الفور وعلى

 .تصرفه حتت أمن وقسم موزيناللي

 أن ميكنه حيث غرفة يف له وجبة ترتيب اجلماعة هناك أمري يتذكر أملانيا يف

 واإلجابةتبشري ال من ساعة ١٢ من يقرب ما بعد مقاطعة وبدون وحده يأكل

، احتشد معه ليأكل يأيت أن احلال يف منه طلب اخلليفة لكن .األسئلة على
 .اخلليفة يتناوهلا لقمة كل يراقبون أيضا خلالدا يف الصغار األمري أطفال

 أخربين اخلليفة لكن ،مبرفقه يضربوا أال لألطفال وأقول له أعتذر "ظللت

 االسترخاء على يساعده حوله وجودهم وأن األطفال حيب إنه قال. أقلق أال

 .كامل" بشكل
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 بأخذ مهتمني كانا أملانيني لشخصني اخلليفة مع لقاء بترتيب األمري قام

 بضع بعد لكن اآلخر، من إخالصا أكثر كان األول أن "ظننت، البيعة عهد

 وكان، انتباهه اخلليفة أعطاه من هو الثاين الشخص النقاش كان من دقائق

 .قصرية" فترة بعد اإلسالم اعتنق من هو الثاين الشخص

 لكن شكرا فقط ليس ترحبهم جعلها األفريقية للبلدان ماعةاجل مساعدة إن

 وزير. باكستان حكومة تشنه كانت الذي االضطهاد ضد عونا أيضا

 األفريقي االحتاد منظمة أنشأت عاصمتها يف واليت غامبيا، يف كبري حكومي

  :قائلًا صرح اإلنسان، حلقوق للجنتها الرئيسي املقر
 نقف حنن. بالدين األمر يتعلق عندما خاصة الفرد، حبرية نؤمن "حنن

 إىل ينتمون كأفراد املشروعة، حلقوقها ممارستها يف ماعةاجل خلف بصالبة

 ."العامل يف مكان أي يف الدينية بالواجبات بالقيام اإلسالمي، الدين

 املسيحيني، إىل للتحدث مستعدون املسلمني زعماء أن السخرية ملن "إنه

إىل  نيتحدثوال  لكنهم اليهود، مع حىت يتحدثوا أن وميكن البوذيني، وإىل
 ميكنين. جدا مضطهدة فرقة اإلسالم ضمن توجد أن احملزن نمل هإن. األمحديني

 من الناس على ينبغي أمر هو األمحديني بني الذايت االنضباط أن القول فقط

 احلركة شباب ولكن احلركة، يف السن كبار فقط ليس. حماكاته األديان كل

 والتفاين املسئولية من روحا يبدون املستقبل، قادة هم الذين ،خصوصا

 متفانية خدمة م يقدمونإ .ا يعجب أن إال املرء يسع ال اليت عزميةوال

 .اهللا" سبيل يف بالكامل

 هو دين ألي احلقيقي االنعكاس "إن: قائلًا علق نفسه اخلليفة وعن

 القتل من الرغم وعلى االضطهاد، من الرغم علىف .القيادة على االنعكاس

 أعمدة هي وهذه – الصرب ويعلّم الغفران، يعلّم كان املنازل، وإحراق

 ميثل هو شيء، كل وفوق والذكاء، والروح، العقل، ميثل إنه .إلسالما

  ."العامل يف شخص كل تطلعات
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 األساس حجر كان وتكرارا، مرارا اخلليفة أكد كما الكرمي، القرآن

 وهو ،شيئًا تساوي ال القرآن بدون واحلياة. اهللا كالم حيتوي. فهو لإلسالم

 وهو، وفقها حييا أن البشري اجلنس على ينبغي اليت القوانني على يشتمل

 .املستقبل عن أنباًء يتضمن

 قراءة على اإلشراف هو يقول، كما اخلليفة، مباهج أعظم أحد إن

 كاملًا القرآن قراءة بنت أو ولد نهيي عندما القرآن من األخرية الصفحات

وهو  الطفل يد على يده يضع ةاخلليف فإن الطفل ينتهي عندما .األوىل للمرة
 إمتام بعد يقال الذي الدعاء جدا مبسط بشكل ويترجم القرآن على يضعها

 :القراءة

 ذكرين اللهم. ورمحة وهدى ونورا إماما يل واجعله بالقرآن ارمحين "اللهم

 النهار وأطراف الليل آناء تالوته وارزقين جهلت ما منه وعلمين نسيت ما منه

 أمري عصمة هو الذي ديين يل أصلح اللهم. العاملني رب يا جةح يل واجعله

 واجعل معادي فيها اليت آخريت يل وأصلح معاشي فيها اليت دنياي يل وأصلح

 رب يا... شر كل من يل راحة املوت واجعل خري كل يف يل زيادة احلياة

  دعائي" أجب العاملني،
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 والعشرون السادس الفصل

�m`i<ð^Â‚Ö] 

 جيبتستا قد أدعيته إن .الدعاء جدوى يفشك  أدىن اخلليفة لدى ليس

 جيبتستاو، رجلًا أصبح عندما جيبتستاو ،صبيا كان عندما باستمرار
 مل، ولذلك خاصة أسباب هناك . وحبسب قولهخليفة صار عندما بكمال أمت

 :اآلخرين من تقوى أكثر كان ألنه أو كشخص عليه اهللا من فضلًا ذلك يكن

 ذلك يفعل اهللا أن وأعتقد ومطوال شديد دوء ذلك بتحليل تقم "لقد

 وال قويا الناس إميان يبقى حىت ذلك يفعل هو، اخلالفة مؤسسة أجل من

 لألمام خططهتسري  الطريقة وذه، البشري للجنس مثالًا وليكون ،يتزعزع

 ."قدره الذي النحو على

 وقلقكمبدى اهتمامك  اقوثي اربتاطا مرتبط الدعاء قبول أن أعتقد"مث إين 

 تفقد عندها فإنك وعائلتك بنفسك فقط مهتما كنت إنعلى اآلخرين. 

 عندما لكن. جدا أنانيا فعلًا يكون أن ميكن ذلك ألن الدعاء قوة من ما شيئًا

 قضية فهذه اخلاصة، رمحته أجل من شديدة حبرقة إليه وتتوسل اهللا إىل تتوجه

 .أخرى"

. كذلك تكون دعائك قوة فإن دوداحم آلخريناب اهتمامك كان فإن "لذا
 فعلًا كنت إن اإلنسانية، أجل من بكثري أوسع اهتمام لديك كان إن لكن

 يف جدا خاصة مميزة، مسة ذلك يولّد فعندها معانام، اآلخرين تشارك

 ."اآلخرين من بكثري أكثر األدعية هلذه يستمع واهللا. أدعيتك

 الناس الضطهاد رمبا أو أفريقيا يف الناس ملعاناة باالضطراب شعرت "إن

 يف فعندها، اآلخرين، معاناة بسبب حرقة نفسي يف وجدت إن مجاعتنا، من
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 إىل والتوجه باآلخرين اإلحساس إن .ذلك . أعلميل اهللا سيستمع ما، وقت

 .والنساء" الرجال كل يف تعزيزها، ينبغي خاصية هي ليساعدهم اهللا

 دائما الدعاء وكان صبيا كان عندما يدعو أن علِّم قد أنه اخلليفة قال

: تقول الكرمي القرآن يف وأقواها اآليات أمجلإحدى  إن. حياته من جزًءا
 ".لكم أستجب ادعوين"

، ناجحة دعوام وكانت له يدعوا أن اجلماعة وأفراد عائلته من طلب لقد
 .منها عظيمة قوة استمد لقد

 خاص بشكل حمظوظني كانوا وجيله هأن قال ،قاديان يف طفولته مستذكرا

 تدربوا الذين األصحاب من كبريا عددا وراءه ترك قد املوعود املسيح بأن

 .اهللا عبادة على

 جدا، ومتفانني جدا، شرفاء وجدناهم ألننا، هائلًا تأثريهم كان "لقد

 إىل يصغون كانوا جدا، متواضعني لكن جدا علماء جدا، وخملصني بسطاء

"العمل  نظام يف معهم ويعملون هلم، كأنداد آرائهم إىل ويستمعون األطفال
  ."قدرهم من حيط كان ذلك بأن شعور أي دونالتطوعي" 

 من أفراد يذهب كان وإليهم. جدا قوي روحاين جانب لتأثريهم كان"

 للتواصل حية أمثلة كانوا الناس هؤالء ألن ،هلم الدعاء منهم ليطلبوا اجلماعة

 قاديان شوارع يف ميشون كانوا ولكنهم اهللا من كثريا وحيا قواتل قد. اهللا مع

 " .متواضعة بأعمال عيشهم ويكسبون عاديني كأناس

 أحدهم من طلبت وإن إليهم واجلميع كان يصل اجلميع متناول يف كانوا"

 اهللا وكان كبري، بتضرع لك دعوت لقد: "التايل اليوم يف خيربك فلرمبا الدعاء

 أنه أنبأوا قد ما دائما حصل وقد "،سيحدث الذي ما أخربين بأن جدا لطيفًا

 ."سيحدث

 صدق حقيقة رأينا لقد. احلية التجارب من جو يف عشنا فقد اولذ"

 احلقيقة تلك إا. اهللا مع تواصلهم على يف كل يوم شهودا وكنا األمحدية
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 ىتح كبري بإخالص وحيرسوها يرعوها أن اجلماعة أفراد من طلبت اليت احلية
 الكتاب وكذلك يقول، القرآن ألن. القادم اجليل إىل نقلها من نتمكن

 جمرد كنت مل وسواه، وصوره اإلنسان، اهللا خلق عندما أنه أيضا، املقدس

 .وحيه" من فيه نفخ ذلك بعد إمناية. كاف احلياة

 أساسي وبشكل لكن ها،عد يصعب يكاد الدعاء فوائدإن قال اخلليفة 

 يستأصلو اخلري يعزز الدعاء. اهللا مع التواصل تأسيس على عديسا الدعاء فإن

وأورد كالم املسيح املوعود الذي انتقد فيه أولئك الذين حيسبون أنه ال . الشر
حاجة للقيام بأي خطوة جتاه ما يظنونه قدرا حمتوما مقررا سلفا ال سبيل إىل 

د تساءل املسيح ، وقاملرض حالة يف العالج اثلما، مي لشيء تدعو أن.  تغيريه
 ، مث يتجاهلهائلة قوة معينة أدوية يف يودع اهللا أحد أن يؤمن هلاملوعود: 

، إذ إن هذا تناقضال على مؤشرا سيكون هذا ؟نفسه الوقت يف عباده أدعية
 على قادرة غري لكنها الدواء خالل من تعمل أن ميكن اهللا مشيئة يعين أنّ

 !الدعاء خالل من العمل

 يسمع اهللا أن مع. الدعاء قبول حول املوعود املسيح كالم نقل ثانية ومرة

؛ كافيا ليس االنكسار .قبوهلا أجل من جياهد أن املرء على فإن األدعية كل
 كلها التام حلضوراو التام احلبكامل وال اليقنيو الصدقو الطهارةو التقوى

. قال هكذا دعائه، يف املزايا هذه لتحقيق جيتهد أن اإلنسان على. مطلوبة
 الشخص رياليت سنها خل اهللا تدابري يعارض مبا الدعاء يكون أال ينبغيع وبالطب

 .اآلخرة احلياة أو الدنيا احلياة هذه يف سواء املعين،

، هلم يدعو أن منه طالبني اآلن إليه يكتبون الناس من الكثري إن اخلليفة قال
 خلفيات إىل مونوينت األمحدية اجلماعة يف أعضاًء يكونوا مل منهم الكثري

 .السيخ من اآلخر والبعض هندوس، وبعضهم مسيحيا، كان بعضهم، متنوعة

 أن يقولون ألم أجل أنفسهم من الدعاء ويطلبون "يكتبونقال اخلليفة: 

 قد أدعييت أنب يل قائلني منهم الكثري يكتب والحقًا. بأدعييت ثقة لديهم
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 فورا أعلم – إيل يكتبوا نأل أحتاج ال األحيان من كثري يف لكن، استجيبت

 .قُبلت" قد أدعييت أن احلاالت بعض يف

  ذلك؟ حيدث كيف
 ومن، يسمع دعاءك أن تشعر عندما، رىخأل حالة من خيتلف حيدث "ما

 ،واحلظ الصدفة عامل استبعاد معه ميكن بتفصيل حتقق قدأنه  وجدت إذا مث
 إا -  مينالت لقبي من ليست أحاسيسك أن إجيايب بشكلتطمئن  فعندها

 ."حقيقي شيء

 أن بوحي أُخرب أنين مل مع أدعييت، خالل أحيانا الحظأ اثلمم "وبشكل

 تتناول وهي الكرمي القرآن من آية ذهين إىل تتبادر إذ سمع، قد الدعاء هذا

 الدعاء أن وأعلم رسالة هي هذه أن أقتنع وبالتايل. بشأا دعوت اليت املسألة

 استجيب." قد

 قد أم يظنون اليت الرسائل هذه مثل عن يل يكتبون اسالن من "كثري

 بشكل األشياء حتدث حاليت يف لكن. بعد فيما حيدث مل شيئًا لكن تلقوها

 شخص قبل من حىت صدفة، اعتبارها جمرد معها يستحيل بطريقة متسلسل،

 مع هناك كنت عندما ،أمريكا يف؛ واحدا صغريا مثالًا سأعطيك. مؤمن غري

 معينة مدن يف طريقي إجياد حول الشيء بعض قلقًا كنت فايل،وأط زوجيت

 واليت القرآن من آية ذهين إىل فتبادر جدا خاص بشكل أدعو بدأت ولذلك

 .فيها أجوع لن وأنين رحليت بشأن أخاف ألن داعي ال أنه طمأنتين

 أن أعتقد. الليل منتصفمن  ونصف ساعة بعد شيكاغو وصلنا حسنا،

 خطر الطرف، إىل الطرف من شاسعة مسافة على متتد وضواحيها شيكاغو

 إا حال، أي على. صحيحا يكون ال قد لكن ،"ميلًا ٩٦" الرقم ذهين يف

، خريطة لدي يكن مل ما، ولسبب األخرى، إىل النهاية من هائلة مسافة
 بعض أخذت مث ومن. للنوم وخيلدوا يسترخوا أن واألطفال زوجيت أخربت

 عند توقفنا. كبرية ملسافة السيارة وقدت لليسار بعضهاو لليمني االنعطافات
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 عنه تفصلنا كانت أنه فاكتشفنا، مسجدنا برقم اتصلت وهناك وقود حمطة

 ."فقط شوارع بضع

 وسألناه املارة أحد ناأوقفْ – جدا لذلك مماثل شيء حدث النرويج يف"

 املرتل يف يقطن إنه نعم، :فقال. مضيفنا يقطن أين يعرف كان إن باإلجنليزية

  ."ملرتيل متاما ااور

، املسجد مكان يعرفون كانوا إن عما األوالد بعض سألنا هولندا يف"
 .اتبعونا، بالتأكيد ؟ملاذا األمحدية؟ مسجد: فأجابوا

جتعل من املستحيل  خاصة وبطريقة مرارا حتدث كانت األمور هذه مثل
 ".الصدفة رد أعزوها أن

 كل من العامل أحناء كل من هاتفية اتصاالت يتلقى نهأقائلًا  اخلليفة تابع

 ما لشخص عادة أسرهم، أفراد ألحد أو هلم الدعاء منه يطلبون الناس أنواع

 قد أنه يعلمهم قصرية رسالة هلم يرسل دائما كان هلم يدعو أن وبعد. مريض

 .ذلك فعل

، إذ يتمالحظا من الرسالة كتابة أثناء غلطة حتدثأحيانا " :اخلليفة قال
على  تأيت باخلطأ لكن. ذلك اهللا حيقق أن وأرجو دعوت لقد: أقول أن أنوي

 .ذلك سيحقق واهللا دعوت لقدالنحو التايل: 

 خطأً كانت فقد ولذا. لًاعف بتحقيقها اهللا قام قد احلاالت هذه كل يف

 فنحن الصةوباخل. حالًا وأجابه دعائي اهللا مسع قد، اهللا تدخل لقدموجها، 

، جمددا عافيتهن الزوجات تعادتسوا األطفال، فيها شفي حاالت عن نعرف
على  الناس هؤالء كانو فيها، األمل فقدوا قد األطباء كان حاالت وتلك

   وشك املوت.
 أفراد وكذلك للدعاء فيها أجلأ اليت هي اليأس حلظات فقط ليست لكن

 نستجدي حنن، اليوم يف عديدة مرات اهللا إىل نلجأبل  ،األمحدية اجلماعة

 اليومية، اخلمس صلواتنا يف فقط ليس اليوم، يف كثرية مرات وإرشاده عونه
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 حياتنا يف لنا مساعدته نلتمس نحن، وخملصة جادة خاصة أدعية يف أيضا إمنا

 من ،موراأل كل يف عونه نستجدي حنن الصحيح، الطريق يف ليهدينا اليومية

طر امل من أجل إنزال عاءالد إىل البشري اجلنس مستقبل أجل من األمنيات
   .جفاف هنالك يكون عندما
 ال. ألجسادنا كاألوكسجني متاما حياتنا من جزء هي يوميا هللا األدعية إن
 ."هاوير أن للجميعميكن  والنتائج – منهما أي بدون العيش ميكننا

 كان، يدي على األمحدية بصدق قبل قد رئيسا أن أتذكر غانا يف"

 قد زوجته كانت احلظ لسوء لكن ،بابن شدةب يرغب كان، مسيحيا

 بل لتعيش زوجته بابن يرزقا أن فقط ليس الدعاء مين طلب مرتني، أسقطت

 .املرة هذه ستموت زوجته أن يتوقعون يبدو، ما على اجلميع، كان، أيضا

 متأكدا كنت أنين إليه وكتبت وزوجته الرئيس هلذا شديد بتضرع دعوت

 استلمت الوقت بعض مضي بعد الحقًا. ودعائي دعوام سيستجيب اهللا أن

 .جيدة" بصحة ابنا اهللا رزقهم لقداستجيبت،  قد األدعية أن تقول رسالة

 ال إنه، طبيعية ظواهر خالل من أعاجيبه يصنع دائما اهللاقال اخلليفة إن 
 فهو ولذا الطبيعة عصنمن  هو، مشيئته لتحقيق اخلوارق يستخدم أن حيتاج

 .الطبيعة خالل من يعمل

 املسيح أن اخلليفة أشار األدعية قبول ا يتم اليت الطرق ناقش عندما

 تقبل وبه ،اختبار هو أحدمها – رئيسان طريقان هناك أن قال قد املوعود

 ممن واحداالداعي  يكون عندما تكرمي ويكون والثاين، ،العصاة دعوات حىت

 .اإلهلية األفضال ويتلقون اهللا خيتارهم

 اهللا مبساعدة حيظى املتلقي أن لتظهر األدعية تستجاب أحيانا: "ليفةاخل قال

 عةمبايِ أن حدث اهلند ففي ذاوهكوإغاظتهم.  الكافرين إفحام أجل ومن

 ستعيش أا هناك قُدر حيث املستشفى إىل خذتوأُ أفعى لدغتها جديدة

 أن إال. ديةباألمح إلمياا هلا عقابا كانت أا أقارا قال. فقط ساعتني
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 إنه األطباء قال، ساعتني يف متت ومل هلا بالدعاء شرعوا مجاعتها يف األمحديني

 كانوا، اليوم ذلك يف تقريبا بالتأكيد ستموت، أمل هناك ليس ذلك مع

 ٢٤ بعد متت مل لكنها .ميوت حالتها يف شخص أي أن اخلربة من يعلمون

 أيام تسعة مضي وبعد، السبات حالة من خرجت أيام ثالثة وبعد، ساعة

اليت صادفوها  األوىل الشفاء حالة كانت إا األطباء قالو .املرتل إىل عادت
  تلك." األفعى عضة مثل منعلى اإلطالق 

 اجلماعة أدعية بسبب املعجزة تلك صنع قد اهللا أنأعتقد ": اخلليفة قال

 عقابا كانت األفعى لدغة أن قالوالدرجة أن  انيكرهون الذين أولئك وإلفحام

 .مشيئته" ضد يعملون كانوا أم أظهر الطريقة وذه ،اهللا من

من سخر من اجلماعة األمحدية يف كاريان  هناك كان اهلند يف أخرى ومرة
 .قدم ٢٠٠ عمق إىل احلفر بعد حىت املاء على العثور يف فشلت عندما

 أير وأخذ الدعاء من طويلة فترة بعد للحفر البقعة تلك اجلماعة اختارت

 فشلها ثبت قد املياه مهندسي مشورة كانت نياحل ذلك حىت. املياه مهندسي

 جافة إما كلها وكانت للحفر أماكن أربعة اختاروا لقد – للحكومة الذريع

 مصريه سيكون األمحدية اجلماعة حفر كأن بدا. وماحلة مياها مجعت أو

 عمق على نلك .خصومهم حبسب قول إهليا، عقابا ذلك كانأيضا،  الفشل

، العذب املاء من وافر مصدر على األمحديون عثر إذ إفحامهم مت قدم ٢٢٠
 .أدعيتهم بسبب لنجدمقد أتى  اهللا قال أفراد اجلماعة أن

 قالئل فإن ،تجابيس حىت الدعاء متطلبات من واحدا التواضع كان إذا

 إنه .متواضعا رجلًا كان اخلليفة أن سينكرون خصومه، بني من حىت فقط،

 إنو .األمحدية احلركة ورسالة هللا مكرسة حياته، القليل يأكل، ببساطة يعيش

 فإن األدعية لقبول شرط أيضا هي باآلخرين الشعور على القدرة كانت

 واجلياع املرضى، مبحنة شخصيا يشعر ال اخلليفة أن سينكرون أيضا قالئل
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يف  الذين ولئكو أل. كان اخلليفة يصلي باألخص ويدعالعامل يف واملضطهدين
 .الشخصية أدعيته يطلبونوالذين  حالة اليأس

 الناس بعض مشاكل إن أفضل، األمور تصبح أن رد إا يقول

 .مستعصية

 أفريقيا من أجزاء يف الناس حياة يف والبؤس الفاقة يصف عندماأحيانا، 

 ديستعحىت ي هنيهة فيصمت حلقه يف تتحشرج الكلمات، العواطف تغلبه فإن
 فكلماته بالبكاء،أجهشوا  قد مستمعوه يكون الذي الوقت يف ،جأشه رباطة

 على السيطرة معها يستطيعون ال لدرجة للغاية مأساوية صورة رمست قد

 .مشاعرهم

 يف رمبا فيه، هو الذي املكان من بعيدين يصفهم الذين الناسرمبا يكون 
 أن بإمكانه لكن قط، يزوروها ومل إليه يستمعون الذين ا مسع بالكاد بلدان

 من واملادي الروحي االني كال يف أدعيتهم أدعيتهم، إىل احلاجة إليهم جيلب

 يف البؤس هذا على للتغلب وأموال ومهندسني ومعلمني أطباء، إرسال خالل
 .مهده

 وطنهم يف األمحدية اجلماعة له تتعرض الذي ضطهاداال يصف عندما

 املسجد يف واقفًا محديونأ وصفه لقد .العاطفة هتغلب ما غالبا باكستان،

 .إخفائها حماوالته رغم عينيه، يف والدموع

كما  باله، يف دائما هم العامل من مكان أي يف يضطهدون الذين أولئك
 أفراد اجلماعة. أحد قال

 واملساكني الفقراء ملساعدة الدعاء فاعلية يف شك أدىن اخلليفة لدى ليس

  .العامل اءأحن كل يف والتعساء واملرضى
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        والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون السابعالسابعالسابعالسابع الفصلالفصلالفصلالفصل
ð]‚Þ<±c<�] 

 من األمحديني حرم ضياء اجلنرال أعلنه الذي عشرين رقم الشائن املرسوم

 الدينية للكراهية منطقيةغري  شرعية سلطة وأعطى دينهم، ممارسة حق

 .الغوغاءقام ا  عنف أعمال حىت اندلعت الدينية اخلالفات وأججتعصب، وال

 وأزالوا كسروا، حرمتها انتهكتو األمحديني مساجد شوداحل اقتحمت

 عنه" اهللا "رضي مثل؛ إهانة اعتربوها اليت القبور حجارة على من الكتابات
 .السالم" و"عليه

 .لألمحديني بناء على رؤيتها أمكنهم حيث "مسجد" كلمة بالدهان غطوا
 أن اسأس على املقابر بعض من وإخراجها اجلثث بعض على بالنبش قاموا

 !هناك املدفونني املسلمني سكينة يزعج أمحدي وجود

 أن ذلك، متفرقة حباالت لكن االنتشار واسع كان الرمسي االضطهاد

 االضطهاد هذا من باخلجل يشعرون كانوا واحملامني الشرطة رجال من الكثري

 جبرائم أمحدي ٣٠٠٠ من أكثر أُدين التالية األربع السنوات يف. ملواطنيهم

 سنة ٢٥ ملدة بالسجن أشخاص ستةحكم على  القانون، هلذا وفقًا خمتلفة
 .باإلعدامعلى أربعة  حكمو

 عشرين املرسوم أن أعلنت هيئة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
 أو التعسفي االعتقالجتنب  وحق لألشخاص، واألمن احلرية حق ينتهك"

 الدينية األقليات وحق ن،والدي والضمري والتعبري الفكر حرية وحق التوقيف،

 .اخلاصة"ا ديانا وممارسة اعتناق يف
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 الصريح "اإلنكار بأن اإلنسان حلقوق العاملي املؤمتر كلمات ذكرتو

 الضمري غضب يثري الدين أساس على التمييز من املنبثق اإلنسان حلقوق

 .العامل" يف والسالم والعدل احلرية أساسيات للخطر ويعرض اإلنساين

 املرسوم بإلغاء باكستان حكومةهيئة األمم املتحدة  ناشدت دفق لذلك

 حتت الناس لكل األساسية واحلريات اإلنسان حقوق و"إعادة عشرين

 .سيادا"

 الدولية احلقوقيني وجلنة الدولية العفو مثل أخرى دولية منظماتوعربت 

 ساسيةاأل احلريات انتهك الذي التشريع عدالة عدم بشأن البالغ" "قلقهاعن 

 .الفوري إللغائه ودعت، والدين عتقادلال

 "السالم اإلسالمية التحية إلقاء بسبب السجن يفببعض الناس  زجلقد 

كلمة الشهادة  عليها مكتوب شارةارتدائهم  بسبب آخرون وسجن، عليكم"
 سنة ١٢ بعمر املدارس من أوالد حيلأُ بينما)، اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال(

 .اإلسالم هي ديانتهم أن طلبات أوراق على كتابتهم بسبب اكماحمل إىل

و وقطاع اخلدمة اجل وسالح اجليش يف التمييز من هائل قدر هناك كان
 مل قبل من اموظفً كان منو، األمحديني من فقط قليل عددالعامة، وظِّف 

 .يسريال بالقدر إال لترقيةل ةفرص أمامه يكن

 الحقًا حصل الذي السالم عبد الدكتور الةح يف كانةً فظاعاألكثر  املثال

 أحد يف الكتبة رئيس ابنوكان  ١٩٧٩ عام الفيزياء يف نوبل جائزة على

. املدرسة يف األوىل أيامه منذ ميزه قد اخلارق ذكاءه إن .التعليم أقسام
 يف مث ومن الثانوي تعليمه نفقات على اجلماعة من املالية ساعدته املعونة
 .دراسته اجلامعية

 مل درجات أعلى على الرابعة عشرة من عمره يف كان عندماحصل  
 حقق اجلامعة ويف، البنجاب جلامعة القبول امتحان يف حصلت أن يسبق
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 عن فقط درجات ٧ ونقصه مادة، كل يف األول فكان قياسية سجالت جمددا

  العالمة الكاملة. 
 يذ الرياضيات منهج أىإجنلترا، ف يف كامربيدج، جامعة يف ليتابع ذهب

 وحقق، الفيزياء لدراسة الزائدة السنة واستغل سنتني يف سنوات الثالث

 كل يف األوىل الدرجة من الشرف مرتبة على باحلصول املستحيل شبه جنازاإل

 .والفيزياء الرياضيات من

، متخصصا يف الرياضيات نفسه يعد السالم عبد كان احلني ذلك حىت
 أكمل شهور مخسة وخالل، الفيزياء يفكتوراه الد يأخذ أن اآلن قرر لكن

 أجل من ذهبية ميدالية أيضا وإمنا فقطالدكتوراه  له حيقق مل الذي العمل
 له حيق يكن مل اجلامعة، لقوانني وفقًا أنه، مع – الفيزياء يف " املميز "اإلسهام

 .أخرى سنوات ثالث مضي بعد إال أطروحته يقدم أن

 احلكومية الكلية يف حماضرا نيع حيث تانباكس إىل عاد ١٩٥١ عام يف
 كانت مسؤولياتهوإحدى ، اجلامعة طالب يعلم أن وظيفته كانت. بالهور

 !الرياضة على يشرف أن

 جامعة يف حماضرا ليصبح بعدها غادر سنوات ثالث هنالك بقي

 جامعة يف النظرية للفيزياء عني أستاذا جامعيا قصرية فترة وبعد. كامربيدج

 مراتب. للفيزياء نوبل جبائزة يفوز جعله الذي بالبحث قام وهناك ،لندن

 خدماته بسبب منها أي يكن مل، والعامل أحناء كل من عليه االت الشرف

 !الرياضة ملعالَ
 من السالم عبد الدكتور استقبل خاصة زيارة يف باكستان إىل عاد عندما

 عرض. العامل أحناء كل يف باكستان راية رفع مميز كمواطن ضياء اجلنرال قبل

 من ومرافقة الرمسية الليموزين سيارات يستخدم أن السالم عبد الدكتور على

 جواز له وقدم، املتطرفني املسلمني قبل من هجوم أي من حلمايته الشرطة
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 وضعها اليت اجلوازات قواننيضياء  خرق وبذلك مسلم بأنه فيه صفو سفر

 .نفسهب

 باستخدام العرض رفض لكنه السفر زجوا السالم عبد الدكتورقبل 

 .على حد قوله خطر يف يكن ، ملالشرطة ومحاية الليموزين سيارات

 ديانة عن معلومات أية تتضمن ال الدول ملعظم السفر جوازات إن

 مضايقة يف أكثر لإلمعان جديدة تشريعات أحدث ضياء لكن حاملها،

 غري االضطهاد جيدون نالذي أولئك ارتداد هليس وبالتايل األمحدية اجلماعة

 .البارزين باألمحديني أكيدة قائمة لوضع الفرصة هي تعطيو، حمتمل

 يقدم من كل على ملؤه يتعني إضافيا تصرحيا اجلديدة تضمنت التشريعات

 .مسلم بأنه ويدعي سفر جواز على للحصول طلبا

 :وينص

 حأصر.......يف أسكن بالغ، مسلم سنة،.....مري..... عبن....."أنا
 :ا يليمبعلى مسئولييت 

(صلى اهللا  حممد لنبوة والكاملة املطلقة باآلخرية وأؤمن مسلم أنين -١
 .األنبياء آخرعليه وسلم) 

 بأي أو للكلمة معىن بأي نيب أنه يدعي شخص بأي أعترف ال أنا -٢

 هذا مثلَ أعترب وال ،(صلى اهللا عليه وسلم) حممد بعد كان مهما وصف

 .امسلم ديين مصلح بأنه ملدعيا أو لنبوةل املدعي

 سواء أتباعه وأعترب كاذبامتنبئًا  القادياين أمحد غالم مريزا أعترب أنا -٣

 .مسلمني غري القاديانية، أو الالهورية اموعة إىل ينتمون الذين

  .....التاريخ
 ....اإلام بصمة أو التوقيع 

 أن إما خياران هأمام البلد خارج يسافر أن يريد أمحدي أي أن يعين هذا

 .سفر جواز على للحصول طلبه عن يتخلى أو عقيدته ينكر
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 املساجد يف الصوت مكربات استخدام منع مت، مستمر اضطهاد هناك كان

من  املصلني صفوف بنيضعوا ي أن األئمة على تعيني كان ولذلك األمحدية
 املسجد ةمؤخر يف الناس ومن ناقل إىل آخر حىت يصل مجلة مجلةً اخلطبة ينقل

. 

 أعمال اندلعت عندما، فاجلماعة إليذاء فرصةاستغل اجلنرال ضياء كل 

 مع ولنيئمس كانوا األمحديني أن إىل املفضوح التلميحب قام كراتشي يف شغب

 .القاديانيني" تورط مدى عن "تتحرى كانت احلكومة أن إىل اإلشارة

 – األمحديني مجريا واضطهدوا ضياء قدوة اتبعوا أن اجلهلة الطبيعي من

 يثري أن أبدا يستطع مل ضياء أن إال – اشيتهممب أُحلق األذى القرى بعض يف

 اهلكن األمحديني، ملتاجر مقاطعة هناك كانت، اجلماعة ضد الشعب كل
 مييل املهن يف .الرتيه التعامل يف بسمعتهم رفواع األمحديني ألن عادة فشلت

 .الدينية معتقداته إىل وليس الشخص كفاءة إىل للنظر الناس

 عينه يف مشكلة لديه حدثت عندمانفسه، ف ضياء اجلنرال على انطبق وهذا

 الطبية اخلدمات يف عميد وهو أمحد، ناظم الدكتور يعاينه أن على أصر

 !بارز وأمحدي العسكرية

 هو اجلراح يكون أن على أصر للربوستات عملية إلجراء احتاج وعندما

 .مشهور أمحدي أيضا وهو احلسن، حمموداللواء 

 مثل يف به أثق أن ميكنين الذي الوحيد اجلراح "أنتيزعم أن ضياء قال: 

 .الوضع" هذا

 اللواء حسن ملشرط صغرية زلة أن مازحني قالوا األمحديني صغار بعض

 .مشاكلهم من الكثري حلت كانت لرمبا

 .األمحدية احلركة شجب يف ضياء استمر العلن، يف أما

 القليلة السنوات "يف: التالية الرسالة لندن يف دويل رمؤمت إىل أرسل

 وتشريعية إدارية إجراءات باكستان حكومة اختذت خاص، بشكل األخرية،
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 الشعائر( خمتلف ممارسة ومن املسلمني، هيئة يف التنكر من) األمحديني( ملنع

 سرطان اقتالع لضمان جهودنا على نواظب وسوف، )اإلسالمية
 .")األمحدية(

 منعوا، االنتقام رفضوا األمحديون. الطرق شىتب التعصب كى ضياء نريانأذ

 وعندما"، بيت" كلمةبدلًا عنها  فاستخدموا" مسجد" كلمة استخدام من

 .للصالة منازهلم يف التقوا مساجدهم أحرقت

 نارا يضرم ضياء إنحث اخلليفة أفراد اجلماعة على الصرب، وقال هلم 

 .النهاية يف هو ستلتهمه

 فقد قد كان باكستان يف .ضده تقريبابكامله  أصبح العامليالعام  الرأي

 كيف يعرفوا مل لكنهم يرحل، أن أرادوه. طويل وقت منذ مصداقيته

 كان وروسيا املتحدة الواليات بني العالقات تدهور أن ذلك ،منه يتخلصون

 يلتوص يتم وكان أفغانستان غزت روسياحىت ذلك الوقت.  السلطة يف يبقيه

 .الروس حياربون الذين ااهدين مقاتلي إىل عرب باكستان الغربية املساعدات

 ؛مجاعته ملساعدة األمثل الطريقة إىل لريشده اهللا من اهلداية اخلليفة التمس
 .يتكلم أن أو صامتا يبقى بأن

 استمر إن سيحل الذي اهللا غضب من ضياء رحذِّأُ أن جيب أنين "علمت

 بالناس يوقعها كان اليت املظامل كل ضد تكلمت ،مجاعتنا اضطهاد يف

 هذا أوقف إن وبأنه ورحيم وفءر ودود، اهللا أن خطيب يف أخربته ،األبرياء

 .فعله" قد ما كل له يغفر قد اهللا االضطهاد فإن

 شيئًا قوة ازدادت اخلليفة وحتذيرات، استمرت ضياء اضطهادات لكن

 يساعد أن منه طالبا اهللا اخلليفة عاد شهر، بعد شهرا ليلة، بعد ليلة. فشيئًا

  .اهلداية عن باحثًا يومإثر  يوماة. كان يقرأ القرآن احملاصر مجاعته

 ظهوره تنتظر كانت اليت احلشود؛ فعله عليهجيب  ما إليه أوحي وأخريا

 خطوة اخلمسني سريه مث لندن مسجد وقاعة مكاتب فوق اإلمام شقة من
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 كان األمهية بالغ ما أمرا أن يعلمون تقريبا وكأم بدا، املسجد مدخل ليصل

 .سيحدث

  .١٩٨٨ عام ،)يونيو( حزيران من الثالث اجلمعة، يوم كان التاريخ
 استيعاب ميكنه، قدم ٢٦ × ٤٣ فقط نسبيا صغري بناء هو لندن مسجد

 يف هول غريسن شارع يف واحد فدان مساحتها أرض على يقع ،مصلٍّ ٢٠٠
 أم غنية كانت إن موقفها بعد حتدد مل منطقة وهي، فيلدز ساوث ضاحية

  .ذلك كل هيف ،العاملة أم الوسطى الطبقة من فقرية،
 الطبقة من أناسميلكها  خاصة منازل املسجد مقابل الشارع عرب هناك

 أبنية توجد نفسها املسجد جهة على. وبعناية مصممة حبدائق مزودة الوسطى

 ملنطقة باألشجار احملفوفة الطرق تقعفقط   شوارع ةبضع بعد . وعلىطابقية

 االجتاه يف بعيدة، ليست مسافة وعلى، جدا أغنياء أناس ومنازل "بتين"

 .جدا متواضعة منازل هناك املعاكس،

 الذين لألمحدينيمتسع  هناك كان ١٩٢٤ عام املسجد إنشاء مت عندما

 ما كان يوجد ١٩٤٥ - ١٩٣٩ حرب بعد متاما. ولندن يف ذلك بعد عاشوا

 .اجلمعة صالة يف مصلني عشرة أو مخسة إاليانا أح

 املمر باستثناء كتف إىل كتفًا متراصون الناس .مكتظًا كان املسجد اليوم

 وقاعة املؤقت املكاتب بناء، واخلليفة حرس به حييط كان الذي اخلايل

 الباحة يف منحشرين أيضا كانوا الناس بعض، ممتلئة أيضا كانت االجتماعات

 .للمسجد األمامية

 بسرعة طويلةال سريعةال طواتهمشى اخلليفة خب ظهرا والنصف الواحدة يف

، القرآن ا يفتتح اليت السورة وهي الفاحتة، سورة أولًا تال، املسجد داخل إىل
 بعد من فيه حاجك فَمن�: وهيسورة آل عمران،  من ٦٢ رقم اآلية تال مث

 ونِساَءكُم ونِساَءنا وأَبناَءكُم أَبناَءنا ندع تعالَوا قُلْفَ الْعلْمِ من جاَءك ما

 .�الْكَاذبِني علَى اللَّه لَعنةَ فَنجعلْ نبتهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنا
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 من وفدا التقى قدا حممد الكرمي رسوللا أن ؛اآلية هذه لفيةاخل شرح

 ألوهية حول مناظرة يف معهم ودخل اليوم، السعودية يف بلدة وهي جنران،

 مرارا حججه املسيحي الوفد وكرر طويلًاالنقاش  استمر ،اهللاحول و املسيح

 .وتكرارا

 فشلت قد املنطقية اادالت بأن وأعلن حممد وقف املطاف اية ويف

 خالل نم ظهري سوف اآلن اهللا؛ فإنّ تستمر أن ادي غري من فإنه وبالتايل

 تكون أن ميكن اهللا من املقررة العقوبة، والكذب يقول الذي من املباهلة

 .املوت

 من تكن مل - الدعاء مبارزة أو الدعاء حتدي -  املباهلة أن على شدد لقد

 مت املسيحيني حقوق إن .خاطئة حىت أو خمالفة عقائد يتبنون الذين أجل
 املباهلة، األخرى الديانات عوأتبا اليهود مع أيضا احلال هو كما احترامها

 ذلك ومع األكاذيب يقولون أم يعلمون كانوا الذين أولئك ألجل كانت

 .تأكيدها يف استمروا

 هو واآلخر اهللا من أتى أنه يدعي أحدمها فريقني، من دائما تتألف املباهلة

 بكل للتضحية مستعدا يكون أن جيب فريق كل، االدعاء هذا يرفض الذي

 .شيء

 املوعود املسيح نبوة على التهجم يف استمر قد ضياءخلليفة أن بني ا

 .أتباعه واضطهاد

 رهمذكّ. سلوكهم خطأ من مضطهدينا أحذر أن حاولتوتابع قائلًا، لقد 

 سيعاقب اهللا أن على تنص واليت القرآن يف موسى عن تتحدث اليت باآلية

 علمكم مع تموأن صادقًا كان فقد كاذبا يكن مل إن لكن ،الكاذب املدعي
 .سيعاقبكم اهللا فإن باضطهاده قمتم بذلك
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، باكستان يف حيدث الذي املتعمد االضطهاد عنهو املسئول  ضياءاجلنرال 
 عن فظيعة وأكاذيب املوعود للمسيح الصحف يف مشينة رسوم توجد

 جلماعة.ا

 اجليش يف يقاتلون كانوا األمحديني أن – االدعاءات هذه بعض ذكر

 كانوا وأم باكستان، لتقويض يتآمرون كانوا األمحديني نأو اإلسرائيلي،

 الربيطانيني قبل من سستأُ قد األمحدية احلركة وأن للهند، جواسيس مجيعهم

 وأن العاملية، املسيحية املنظمات من التمويل تتلقى اآلن وبأا سلمنيامل لتفرق

 ابن أنه ادعى دق املوعود املسيح وأن أفيون، ومدمن لصا كان املوعود املسيح

 القائمة. سكريا كان املسيح يسوع وبأن نفسه، اهللا هو احلقيقة يف وأنه بل اهللا

 اهللا لعنة: "كان االدعاءات هذه كل على اخلليفة جواببال اية. و كانت

 ".الكاذبني على

 اليت اخلطوات من فحذار التحدي هذا لقبول اجلرأة لديكم كانت "إن

 هذه يفعلون الذين الناس ؤالءهل أريد لكين، كممصري لتقرير اهللا سيتخذها

 هذا قدمنا قد أننا إال، التحدي هذا يقبلوا وأال أعماهلم يصلحوا أن األمور

 كونوا، يقبلوه وأال اهللا خيشوا أن أنصحهم أنا، العامل لكل وأعلناه التحدي

 قبلتموه إن لكن ،الكرمي الرسول حتدي يقبلوا مل الذين جنران نصارى حبكمة

 .ستتجلى" اهللا مشيئة أن – شك دون من لديكم معلوما فليكن

 أسبوعا يؤجلها أن قرر فإنه فورا املباهلة يعلن سوف أنه قال قد أنه ومع

 .آخر

 أكرب املسجد يف احلشد كان ،/ يونيوحزيران من العاشر التالية، اجلمعة يف

 هناك انك يوم كل، يتوقف مل االضطهاد نإ قال .السابقة اجلمعة من حىت

 األمحديون تالتف بؤسهم غمرة ويف. جديدة وهجمات اعتداءات عن أخبار

 فبكى لالضطهاد، يتعرض أيضا هو كان عندما املوعود املسيح كلمات إىل

  . تعاىل" اهللا هو الوحيد والطريق األسباب كلها؛ تقطعت"، قائلًا
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 من ينياألمحد على تفترى كانت اليت األكاذيب من املزيد اخلليفة أورد

 وباعوها لباكستان الذرية األسرار سرقوا أم – ومؤيديه ضياء قبل

 وأن ،ربوة يف كمخربني أمحديني يدربون كانوا روس عمالء وأن إلسرائيل،

 خططوا قد وأم هناك، خزنت قد كانت اخلفيفة األسلحة من حقيبة ٧٠

 اجليش دعمستو انفجار عن ولنيئمس كانوا وبأم ،ديين زعيم ٥٠٠ الغتيال

 .راوالبندي يف

لذلك فقد قررت أنا بصفيت إماما هلذه اجلماعة، بعد ": قال النهاية ويف
فشل طرق التذكري والتنبيه وبعد صرب طويل وتفكري عميق ودعاء كثري، أن 
أحتدى مكذبينا ومكفرينا املتعمدين يف اإلساءة إلينا، أيا كانت صفتهم 

باهلة حبسب تعليم القرآن الكرمي، وطبقتهم، وأوجه إليهم دعوة جادة للم
رافعا هذه القضية إىل حمكمة السماء، داعيا املوىل عز وجل أن مييز بني 

  الظاملني واملظلومني بإنزال قهره وسخطه على املعتدين."
 ).عمران آل( سورة من ٦٢ اآلية تالوة أعاد مث

�نفَم كاجح يهف نم دعا بم اَءكج نلْمِ ما فَقُلْ الْعالَوعت عدا ناَءننأَب 

اَءكُمنأَبا واَءننِسو اَءكُمنِسا ونفُسأَنو كُمفُسأَنو هِلْ ثُمتبلْ نعجةَ فَننلَع لَى اللَّهع 

بِنيالْكَاذ�. 

 والسالم الربكات من الكثري يرتل أن اهللا سائلًا املباهلة دعاء اخلليفة أعاد مث

 .احلق يقول كان يف من شك أي يف العامل يترك ال مبا احلق على من هم ىعل

كما نتضرع إليك ربنا ونبتهل أن ترتل على الفريق "قائال:  الدعاء وتابع
الكاذب املفتري منا غضبك وقهرك يف حدود سنة واحدة، وتكتب هلم 
 اخلزي والذلة واهلوان وتأخذهم بعذاب أليم وتسحقهم بعقاب شديد وترتل
عليهم املصائب تلو املصائب، وتسلط عليهم اآلفات تلو اآلفات، إىل أن 
يظهر للعامل جليا بأنه ال دخل لعداوة اإلنسان وبغضه يف نزول هذه الكوارث 
وإمنا يد قدرة اهللا وغريته وصغته هي اليت وراء كل هذه العجائب. نعم عاقب 
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أو مكر من أي من فريق الكاذبني عقابا ال يدع جماال إلمكانية أي خداع 
الفريقني املشتركني يف املباهلة، حىت يظهر جبالء ووضوح أن هذا العذاب هو 
من غضبك وسخطك أنت، الذي جاء ليميز بني الصادق والكاذب، ويفرق 
بني احلق والباطل، ذلك لكيال يبقى األمر مشتبها به على كل قلب أودعه اهللا 

خبلوص النية، وليظهر ألهل نعمة التقوى، وعلى كل عني تبحث على احلق 
البصرية عيانا من الصادق الذي هو مع احلق واحلق معه، ولتستبني سبيل 

 ارمني."

 .املباهلة عالنإ مت



 رجل اهللا                                                                                          ١٨٦

 والعشرونوالعشرونوالعشرونوالعشرون الثامنالثامنالثامنالثامن الفصلالفصلالفصلالفصل

…]†Î<�] 

 التالية اعةس وعشرين األربع خاللو شريط على اخلليفة خطبةسجلت 

 اللغات إىل رمجتتو ،العامل يف أمحدية مجاعة كل إىل منها نسخ أُرسلت

 .ثانية وتوزيعها تسجيلهاأُعيد  مث احمللية

 ضياء من اخلليفة طلب املباهلة إعالن فيهجيري  كان الذي الوقت يف حىت

 :األمحدية للحركة اضطهاداته ويوقف يتوب أن جمددا

 بأخطائك تعترف أن تستطيع ال أنك تشعر لكنك اهللا، ختشى كنت "إن

 واضطهاد قمع عن يديك كفت فما عليك إال أن دنيوية،ال مكانتك بسبب

 قبول عن امتنعت قد أنك نفترضس فعندها، صامتاوأن تبقى  محدينياأل

 .غضبه" من حيفظك أن اهللا وسندعو التحدي

 "ال: الوقت من مزيدا جمدداطلب اخلليفة و، استمرت االضطهادات لكن

 حدث إن .اهللا غضب لتجلي اهدفً بهمرتبطني  حنن بلد رئيس يصبح أن أريد

  .اإلهلي" للغضب أخرىمظاهر عقبته  ذلك،

 علنا التحدي يقبل مل ضياء ألن، فاعلة تصبح أن ميكن ال املباهلة أن اقترِح

 كأشرطة احلديثة الوسائل تلك خالل منإجراؤها  ميكن ال املباهلة وبأن

 .آلراءا هذه جتاهل اخلليفة أن إال املطبوعة، والنشرات التسجيل

 استمراره، علنا التحدي يقبل أن الشخص هذا ملثل الضروري من "ليس

 فإن مث ومن، التحدي قبل قد أنه على ليدل كاف واالضطهاد القمع يف

 .هللا" حتديه يف متغطرسا كان كم سيخرب فقط الوقت

 .الفريقني أحد صمت يعنيه الذي ما يعلم اهللاقال اخلليفة إن 
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 الذين أولئكضد  أيضا إمنا وحده ضياء ضد فقط ةموجهاملباهلة  تكنمل 

 نشرات وزعت عندما. للجماعة اضطهاده يف فاعل بشكل يساعدونه كانوا

 يف "شيخوبورا" مقاطعة يف الصغرية "شاهكوتة" بلدة يف املباهلة على حتتوي
 تظاهرات تنظيم دائما اعتاد الذي حسني، عاشق امسه صائغ قام باكستان
 .ضخمة مظاهرة بتنظيم باحلجارة، األمحديني نرمجوكانوا ي نالذي الغوغاء

 ملباهلة قرارا ستكون قوله، حد على حجارة، فقط تكون لن املرة هذه

 يف أمحدي وكل ةميت ومواشيهم وحمترقة، منهوبة حمالم مع؛ ألمحدينيا

 يقف طرف أي مع رؤية السهل من سيكون ؛راحل أو ميت إما املقاطعة

  .اهللا
 بعض ليأخذ حمله إىل ذهب املظاهرة الصائغ حسني عاشق نظم أن بعد

 لقد: ميتا سقطف يوم كل يستعملها اليت اآللية مروحته لشغ .السكاكني

 الكهرباء! صعقته

 لتكِّش اليت رعاعال مظاهرة ،حمتملة شغب ألعمال اية ذلك وضع

 .الرئيس للمضطهد جنازة مراسم إىل انقلبت األمحديني، الضطهاد

 فكان .األمحدية للحركة جيدا معروف معارض قبل التحدي بريطانيا يف

 اجتمع عندما، وطويلة ليست بفترة ذلك بعد سيارة حادث يف مات أن

  .منهم الكثريتأذى و، القبواملرتل إىل داخل  أرضية حتطمت مرتله يف املعزون

 خطاب خالل لكنه املباهلة حتدي سيقبل إنه قال املسلمني علماء أحد

 مناظرة إىل أشار ذلك من وبدلًا، أبداكلمة املباهلة  يستخدم مل له ولمط

 يفتري الذي الشخص ليلعن اهللا إىل ونداء حتديا وليست جمادلة، تعين وهي

 .الكذب

 إىل أو األار، إىل كالقفز غريبة مسابقات آخرون مسلمون علماءاقترح 

 أن جيب الرابع اخلليفة أن اشترطوا ومجيعهم ،مرتفعة أبنية من أو النريان،

 آخرون .النصر سيعلنون فإم وإال حددوه الذي الوقت يف شخصيا حيضر
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 يلعن أن فقط إمنا الكاذب، يلعن أن اهللا يسألوا مل أم إال حتديات أعلنوا

 .األمحديني

 .صامتا ضياء ظل ذلك مع لكن

 رظهي مل ضياء أن اخلليفة صرح ،/ أغسطسآب ١٢ اجلمعة يوم خطبته يف
 قالو اآلن، سيتصرف اهللا. بالفعل أو بالكالم سواء التوبة على عالمة ةأي

 :حمذرا

 .عقابه" من اإلفالت على قادرا تكون لن "

 .اآلن للرجعة طريق هناك يعد مل

 السيد ترك أغسطس،/ آب من عشر السابع صبيحة يف أيام، مخسة بعد

 وفيها، للخليفة ةمكتوب رسالة لندن، ملسجد سابق إمام وهو رفيق، .أ .ب

 ال اخلليفة أن وأخربه ضياء اجلنرال رأى إنه قالالليلة املاضية،  رآه مناما ذكر
 بعيدا وجهه أدارو ،رفيق متحسسا يده، ضياء فمد، أذى أي له يتمىن

 "سألقنهإصبعه قائلًا:  ز، وهعبس مث رفيق أمامه إصبعضياء  رفع. بقسوة

 .درسا"

 عداءه وأن، أعماله يصلح لن ضياء أن يعين هذاكتب اخلليفة لرفيق أن 

  .األمحدية" أعداء مكائد حيبط أن اهللا "أدعو: وأضاف، سيزداد

 )١٣٠ سي هرقل( النقل السماء طائرة يف انفجرت ساعات، بضع وبعد
جلماعة ا ومضطهد باكستان دكتاتور احلق، ضياء اجلنرال تقل كانت اليت

 .األمحدية

 الرئاسية الطائرة غادرت عندما دقيقة نيأربعو اوست الثالثة الساعة كانت

، لباكستان الشرقي اجلنوب يف" بور باهاوال" خارج العسكرية اجلوية القاعدة
 حممود اللواء طلب على بناء الصباحذلك  سرا هناك من طار قد كان

. املدرعات فيلق قائد اآلن صار والذي السابق العسكري سكرتريه دوراين،
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 لدبابة اختبار يف هناك ستكون تقريبا بالكامل اجليش دةقياقال دوراين إن 

 .استخفافًا ذلك يعد أن فيمكن ضياء حيضر مل وإن جديدة، كيةريأم

 كان ضياء لكن هدفها، أخطأت الدبابة أن ذلك ذريعا فشلًا االختبار كان

 وبعد، الضباط مطعم يف الغداء طعام يتناول وهو مرح مزاج يف يزال ما

 باك( الرئاسية، الطائرة كانت حيث الطائرات مهبط إىل خارجا مشى الغداء

كبار الضباط  عانق مث مكة باجتاه ضياء عرك ،مشددة حراسة وعليها ،)واحد
 .الطائرة منت واعتلى هناك سيبقون كانوا الذين

 جسم إىل أدخلت قد اهلواء مكيفة خاصة سفرحجرة  هناك كانت

يف  جلس الشخصيات كبار قسم ويف )،١٣٠ -سي( طراز من الطائرة
الثاين  والرجل ،العامة األركان هيئة رئيس الرمحن، عبد أختر مع ضياء املقدمة

األكثر نفوذًا يف باكستان. وجلس خلفهم سفري الواليات املتحدة، أرنولد ل. 
رفائيل، ورئيس البعثة العسكرية األمريكية إىل باكستان، اللواء هربرت م. 

  انية من كبار الضباط الباكستانيني اآلخرين.واسوم، وخلفهم جلس مث
وهو إجراء احترازي  –قامت طائرة أمن من طراز سيسنا بتفحص املنطقة 

اعتيادي منذ حماولة إسقاط طائرته بصاروخ ذي اجنذاب حراري منذ بضع 
  وأعطى برج التحكم اإلذن لطائرة الباك واحد باإلقالع. –سنني خلت 

جلو سأل برج التحكم الطيار عن وضعه فرد بعد أن أصبحت الطائرة يف ا
  ."باك واحد، مستعد"الطيار: 

لكن مل يكن هناك أي اتصال بعدها من الطائرة الرئاسية، وبعد مضي 
  دقائق على اإلقالع فُقدت الطائرة.

على بعد بضعة أميال شاهد قرويون كانوا يعملون يف حقوهلم طائرة 
  سكة قطار مالهي غري مرئية.تترنح يف السماء وكأا كانت تسري على 
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بعد دورا الثالثة هوت باجتاه األسفل مباشرة، لتدفن نفسها يف التربة 
الرملية، انفجرت الطائرة مشتعلة بالنريان، مجيع الركاب الواحد والثالثني 

  أو من قبل.  –الذين كانوا على متنها ماتوا فورا 
لك فقط بعد مخس كانت الساعة الثالثة وإحدى ومخسون دقيقة. كان ذ

  دقائق من اإلقالع. 
  قال اخلليفة يف اليوم التايل يف خطبته للجمعة: لقد أصدر اهللا قراره.

كان قد حذّر ضياء من غضب اهللا، إال أنه مل يكترث بذلك مطلقًا، ولذا 
دمره اهللا بالكامل، كما أن اهللا قد دمر أيضا أولئك الضباط الكبار الذين 

  امه للسلطة.أعانوه يف إساءة استخد
تابع اخلليفة؛ إنه من غري الالئق أن تغتبط مبوت عدوك، لذلك فقد أرسل 

  رسالة تعزية إىل عائلة ضياء.
ال ميكننا أن ننكر أن األمحديني يف كل أحناء العامل سعداء "وأردف قائلًا: 

  وفرحون، ليس ألن أحدا ما قد مات، هم سعداء ألم قد شهدوا نصر اهللا."
اوية عظيمة على العون الذي أمدنا اهللا به، ويف املستقبل فإن إا آية مس"

  ."األجيال الالحقة سوف تتذكر باعتزاز كيف أتى اهللا لنصرة أسالفهم
كان هناك الكثريون من غري األمحديني الذين وافقوا على تصريح اخلليفة، 

اح وكان منهم بنازير بوتو، ابنة ذي الفقار علي بوتو رئيس الوزراء الذي أط
  به ضياء مث شنقه.

  ."موت ضياء ال بد أنه كان فعال إهليا"قالت: 
الصحفي، كريستيان المب، كتب ناقلًا خرب جنازة ضياء جلريدة 

إن احلشود اليت ازدمحت يف إسالم أباد بعد ظهر "الفاينانشال تاميز اللندنية، 
فلون يوم مشمس ميكن بسهولة أن يلتبس أمرها على املرء فيظن أم أناس حيت

بيوم عطلة... وبينما بدا الرجال يتمتعون بيوم نزهة يف بلد حمرومة من 
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الترفيه... كان النعش احلاوي على أسنان ضياء فقط (مل يعثَر على أي شيء 
  ."طلقة مدفعية ٢١آخر منه) يرتل إىل القرب، وأُطلقت 

أحد األمحديني قال إن أسنانه اليت ضحكت يوما على املباهلة قد دفنت 
  آلن على عمق ستة أقدام.ا

الفريق احملقق يف حادثة التحطم، استبعد األسباب املتنوعة احملتملة للتحطم 
  سببا بعد آخر من خالل التحليل التقين.

مل يكن هناك قنبلة على منت الطائرة فحطام الطائرة مل يكن متناثرا فوق 
  مساحة واسعة.

أن احلرارة كانت كما أا مل تصب بصاروخ ذي اجنذاب حراري ذلك 
  ستترك أثرا على ألواح األلومنيوم جلسم الطائرة.

كما مل يكن هناك حريق على منت الطائرة حيث أن الفحص الذي أجري 
على جثة اللواء واسوم، رئيس البعثة العسكرية للواليات املتحدة، أظهر أنه 

  قد مات قبل اشتعال النار بفعل التحطم وليس بعده.
تعطل يف احملرك حيث أظهر الفحص أن احملركات كما مل يكن هناك 

  كانت تعمل بسرعتها الكاملة عندما ارتطمت الطائرة باألرض.
  كما مل يكن الوقود ملوثًا.

كما مل حيدث عطل يف أجهزة التحكم. طائرة الباك واحد هرقل هلا ثالثة 
  أجهزة حتكم وقد أثبت الفاحصون أا كانت مجيعها تعمل.

املتبقي هو أن الطيار، ورمبا مجيع الركاب، قد فقدوا االحتمال الوحيد 
  وعيهم فجأة.

  كيف حدث ذلك، مل يستطع فريق الفحص اإلجابة.
  ملاذا حدث ذلك؟ العامل كله كان يعرف.
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هناك من يقول أن حماكمة ذو الفقار علي بوتو بتهمة قتل قريب أحد 
يني كانت مؤامرة. إنه من املؤكد متاما أنه يف معظم البالد خصومه السياس

الدميقراطية كان من غري احملتمل أن يساق للمحكمة؛ فالدليل كان واهيا، 
يف ذلك الوقت مل تكن دميقراطية بل كانت حتت حكم  باكستانلكن 

  ديكتاتور.
كانت وهكذا خضع بوتو للمحاكمة، ورمبا احلجة األكثر إقناعا ضد إدانته 

مل يكن حقًا حباجة ألن يلجأ ملثل هذه  –حجة ال ميكن اإلدالء ا للعلن 
الطرق البدائية من أجل االحتفاظ بالسلطة. لكن، إن كانت مؤامرة فإا 
كانت بغاية الذكاء، فإدانته بالقتل قد جعلت الرأي العام العاملي ال حول له 

والقمع السياسي والقتل وال قوة. كان بإمكام أن حيتجوا على االضطهاد 
السياسي، لكن كان من الصعب جدا االحتجاج على ما قيل أنه حماكمة 
اعتيادية جبرمية قتل، ولو كانت ذات صبغة سياسية. ويف الوقت املناسب اختفى 
أولئك األشخاص الذين كان من املمكن أن يكونوا قادرين على أن يسلطوا 

نق بوتو، ومن املمكن متاما أن ضياء الضوء على إساءات بوتو املزعومة، مت ش
  اعتقد أنه قد ختلص من املعارضة السياسية من دون أن يصنع شهيدا سياسيا.

فهل من املمكن أن مؤامرة مشاة كانت قد حيكت ضد اخلليفة وأا مل 
تفشل إال بسبب غلطة ضياء نفسه، وذلك عندما طار اخلليفة خارج 

  باكستان علناً متاما؟
يد مل يكن هناك أي شك البتة حول تصميم ضياء على سحق بكل تأك

اجلماعة األمحدية، لقد عد اخلليفة الرابع معارضا شديد اخلطر ينبغي إسكاته 
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بأسرع ما ميكن، ولذلك فقد عكف على محلة للتخطيط الغتيال شخصيات 
كانت تتراوح بني اخلبيثة إىل الساذجة، كانت مصممة لتقدمي اخلليفة كرجل 

للغاية، خطري على سالمة باكستان، خطري على حياة وممتلكات  خطري
مواطنيه، خطري على اإلسالم. مل تكن هناك كذبة أصغر أو أكرب من أن 
تستخدم. الفكرة كانت، كما قال مسئولون أمحديون، أنه عندما سيتحرك 

يف باكستان  - بفعل غسيل أدمغتهم –لإلجهاز على اخلليفة، فإن معظم الناس 
  من مكائد اخلليفة. باكستانون أن ما يفعله ضياء هو فقط ليحمي سيعتقد

 ضياء مل يعوزه الدعم يف أوساط رجال الدين املتطرفني، وميكن عد
الصحف اليت كانت تنشر الفنت الدينية بشدة وبعض الصحف الغربية اليت 

  تروج الصور اإلباحية لتزيد من مبيعاا؛ مصنوعة من طينة واحدة.
يوما فقط من تنصيب اخلليفة عندما تساءلت  ١٤دأت بعد احلملة ب

: هل يتم جتهيز مصنع ذري حتت مقر "ي وقتئوان"الصحيفة األردية اليومية 
  اإلقامة الرمسي للخليفة يف ربوة؟

كان طرحا سخيفًا للغاية لدرجة إثارة الضحك، لكن هناك مقولة معروفة 
الحتمال أكرب بأن يصدقها جدا تفيد أنه كلما كانت الكذبة أكرب كان ا

  بعض الناس.
إىل املعمعة، فصرحت بأنه منذ  "لوالك"وانضمت صحيفة أسبوعية تدعى 

انتخاب مريزا طاهر أمحد مل تصبح األنشطة التبشريية للحركة أقوى وإمنا 
  صارت عنيفة وأكثر عدوانية.

ولعلمهم بدعم ضياء هلم رفع رجال الدين املتطرفني أصوام موحدين 
م يف جوقة. وطبعت الصحف استنكاراا وانتقاداا دون خشية اإلدانة كأ

بالتشهري. مل يكن أمام أي أمحدي فرصة احلصول على العدالة يف حمكمة 
  ضمن بلد حيكمه ضياء.
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، اختفى عامل مصعد يدعى أسلم قريشي. كان قد ١٧/٢/١٩٨٣يف 
ضد األمحديني؛ مل أخرب عائلته أنه ذاهب إىل قرية جماورة ليلقي خطبة وعظ 

يرجع! وبعد مضي يومني أخربت عائلته الشرطة وقالوا أم خيشون أنه قد 
اختطف وقُتل من قبل أمحديني، والسبب الوحيد الذي أمكنهم تقدميه لدعم 

  هذا االام هو كراهيته الشديدة للجماعة األمحدية.
ا بشكل ومع أنه كان جمرد عامل مصعد إال أن أسلم قريشي كان معروفً

واسع يف باكستان، فمنذ بضع سنني خلت كان قد رافق إىل املصعد السيد 
مرزا مظفر أمحد، الذي كان وزير دولة، وحاول اغتياله. حكم عليه بالسجن 

عاما، إال أنه مت إخالء سبيله بعد أن قضى ثالث  ١٤مع األشغال الشاقة ملدة 
  سنوات فقط.

وى عامل مصعد فقد شرف اآلن يف ومع أنه مل يكن من قبل يعترب شيئًا س
أي أنه عامل إسالمي. صنعت أخبار  "موالنا قريشي"بعض أصحابه بلقب 

اختفائه أخبارا، فخالل وقت قصري كان رجال الدين املتشددون والصحف، 
لقد  –ومن غري أوهى دليل لدعم ادعاءام، يعلنون طريقة قتله واسم قاتله 

  ت مرتل اخلليفة يف ربوة واخلليفة هو املسئول!مزقت أشالؤه يف األقبية حت
صحيفة "لوالك" صرحت: منذ انتخاب مريزا طاهر أمحد بدأت احلركة 

أُوسع مدرس غري أمحدي ضربا من قبل أوالد  –األمحدية محلة إرهابية 
أمحديني، ودمر مسجد، كما أن أسلم قريشي مل يختطَف فقط لكن من 

  ن قبل أمحديني.احملتمل أنه قد قُتل م
اندلعت أعمال شغب، فنهبت بيوت األمحديني وحمالم ومساجدهم، 
وهوجم األمحديون وأُوذوا، وبعضهم قُتل. أصبحت مطالب واستنكارات 

جيب على الشرطة أن تغري  –املشايخ (املاليل) أكثر عنفًا من أي وقت مضى 
ب أن يعتقَل على ربوة لتكتشف ما إن كان أسلم قريشي ما زال حيا، وجي

  اخلليفة فورا ويجبر حتت الضغط البدين على االعتراف جبرميته.
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أحد خصوم اجلماعة األمحدية املعروفني جيدا صرح بأنه كان متأكدا متاما 
من أن اخلليفة مذنب لدرجة أنه كان على استعداد تام أن يلقي بنفسه من 

فال جروا إىل محلة الكراهية، على ظهر بناية إن ثبتت براءة اخلليفة. حىت األط
فعمل كتاب رسومات يظهر أسلم قريشي كسجني مصفد بالسالسل ويظهر 

  رجال قوات خاصة (كوماندوز) يقتحمون لتحريره.
فعل اجلنرال ضياء كل ما يف وسعه إلذكاء التعصب الديين وضمان بقاء 

ة أسلم خرب اختفاء أسلم قريشي يف العناوين الرئيسة. مرة أرسل إىل أسر
آالف روبية مع رسالة تقول هلم أن حزم دائما يف  ١٠قريشي شيك بقيمة 

  البال. ويف مناسبة أخرى أنشأ فريق شرطة خاص للتحري عن اختفائه.
كان تصرفًا غريبا. يف باكستان، كما يف أي بلد آخر يف العامل، عشرات 

ملكان الذي الناس خيتفون من منازهلم شهريا دون أن خيربوا أحدا عن ا
سيذهبون إليه. ال يهرع الرؤساء عادة ملساعدة ذويهم كما ال يشكلون فرق 

  شرطة خاصة للبحث.
لكن، أفعاله كانت تشري إىل أن املسرح قد أصبح جاهزا اآلن لسحق 
اجلماعة األمحدية. حىت مركز االعتقال حيث سيتم احتجاز األمحديني 

  معسكر جيش.البارزين صار جاهزا، وصف رمسيا بأنه 
  وصف أحد األمحديني البارزين املؤامرة كما كان يراها قائلًا:

سيحرم املسلمني األمحديني من حق بناء مساجد وأن  ٢٠املرسوم رقم "
يسموا أنفسهم مسلمني. ظن الفريق ضياء أن اخلليفة سوف يطلب من 

أعمال األمحديني املقاومة، وحينها سيجعل املشايخ يستثريون الغوغاء فتحدث 
شغب، ومن مث يتحرك هو باجلنود الستعادة النظام، وتطوق ربوة و يرسل 
القادة احملتملني إىل مركز االعتقال. سوف يعتقَل اخلليفة، ويف الوقت املناسب 

تورطه بالقتل. سيحاكم ويكتشف أنه مذنب جبرمية القتل  "دليل"يعثَر على 
، عندما يكون انتباه العامل منصرفا إىل متاما كما جرم بوتو. وبعد بضع سنني
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مكان آخر، فجأة يف صباح أحد األيام سيصدر ضياء األمر بإعدامه متاما كما 
أعطى اإلذن بإعدام بوتو. وبعد ذلك فإن ضياء سيمنع عقد أي انتخابات 

  الختيار خليفة جديد.
  من وجهة نظره سيكون ذلك اية احلركة األمحدية.

كل خاطئ يف املؤامرة؛ األمر األول هو أن اخلليفة مل ثالثة أمور سارت بش
يفقد صوابه ليخرب األمحديني أن يقاوموا هذا االضطهاد. األمر الثاين كان أن 
ضياء مل يوجه مة حماولة القتل سريعا ضد اخلليفة، مع أنه يعتقد أن التهمة 

إن كانت ستوجه يف صباح اليوم الذي غادر فيه باكستان. لو أنه فعل ف
لقد أخربنا أنه لن يغادر إن كان هناك أية مة  –اخلليفة ما كان ليغادر 

  جرمية موجهة ضده.
 –وهذا، بالطبع، األكثر أمهية  –األمر الثالث الذي سار على حنو خاطئ 

أن اهللا قد مد يده وآوى اخلليفة، لقد جعل ضياء يرتكب خطأ يف األمر الذي 
كذا صعد اخلليفة إىل الطائرة. كان اجلميع حيظر على اخلليفة مغادرة البلد وه

  ."يعرفون من هو اخلليفة، لكن مل حياول أحد إيقافه. لقد كان اهللا معه
فيما يتعلق بأسلم قريشي فقد عاد للظهور فجأة يف ظروف شديدة الغرابة 

، أي بعد مخس سنوات من اختفائه. قُدم يف مؤمتر ١٩٨٨يف متوز/ يوليو 
العام لشرطة البنجاب. أخرب قريشي الصحفيني صحفي من قبل املفتش 

املتجمهرين أنه قد قرر االختفاء بسبب مشاكل شخصية، كان لديه صعوبات 
مالية وعائلية وقد انزعج بسبب األدبيات اليت قرأها حول اجلماعة األمحدية 
فقرر أن يغادر. قال أنه سافر إىل إيران والتحق باجليش وقاتل يف احلرب 

  راقية.اإليرانية الع
أضاف أنه كتب إىل أسرته خيربهم عن مكانه. ابنه، الذي كان أيضا يف 
املؤمتر الصحفي، اعترف بأم قد تلقوا رسالة، لكنهم مل يكونوا مقتنعني متاما 

  أا منه.
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إال أنه كان هناك من يقول سرا أن السيد قريشي قد عاد للظهور ألنه مل 
فاخلليفة قد أفلت من سلطة  –فترة أطول يعد هناك أي مربر لبقائه خمتبئًا ل

  ضياء منذ زمن بعيد.
إن ظهوره ثانية كان إحراجا معتربا للناس والصحف الذين واظبوا على 

لقد كان خمطئًا "مههمت بشكل جبان:  "األمة"القول بأنه قد قُتل. صحيفة 
وهذه طبعا  – "مبخالفته قانون البالد بعبوره حدود البلد بدون جواز سفر

أخف صفعة على قفا اليد ميكن أن توجه لرجل اعترف بأنه علم أن اختفاءه 
  كان يسبب أعمال شغب.

املشايخ الذين أعلنوا بصوت عال أم كانوا متأكدين من أن قريشي قد 
قُتل من قبل اخلليفة وكانوا على استعداد للقفز من فوق أبنية عالية إن ثبت 

  ملتصقة بثبات على األرض.خطؤهم، لزموا الصمت وأبقوا أقدامهم 
قررت الشرطة أن أفضل شيء يتعني فعله هو إبقاء السيد قريشي بعيدا عن 
األنظار لفترة قصرية حىت يهدأ اهلرج واملرج، لذا فقد اموه بإحداث 
اضطرابات مدنية وأرسلوه إىل السجن رهن التحقيق ملدة سبعة أيام. عندما 

قال إنه قد اختطف من  –غير القصة ظهر السيد قريشي جمددا يف احملكمة 
قبل أمحديني، وسجن يف ربوة. واألكثر من ذلك أنه كان لديهم الكثري من 

  األسلحة يف األقبية هناك حبسب زعمه.
مع أن بعض املشايخ املتشددين ادعوا أن قريشي قد تعرض للتعذيب وأن 

نوا يريدون أن الشرطة كانت متحالفة مع األمحديني، إال أن كل اآلخرين كا
ينسوا القصة بكاملها. لكن، مل يكن ذلك هو الظهور العلين املشني األخري 
للسيد قريشي. فبعد مضي وقت قصري قد حاول ثانية أن يقتل شخصا ما. 

  فعاد إىل السجن.
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جد خزانة يف الغرفة خلف مكتب سكرتري اخلليفة يف مسجد لندن تو
طويلة، بعمق قدمني تقريبا. كانت حتتوي عادة على قرطاسية ولوازم مكتبية 
أخرى. أما اليوم فتحتوي على املئات من قوارير صغرية فيها سوائل تشكل 
طيفًا حقيقيا من األلوان. من هنا كانت أدوية املعاجلة باملثل املوصوفة من قبل 

  اء العامل.اخلليفة اليت تحضر ألناس يف كل أحن
يتلقى اخلليفة مئة أو أكثر من الرسائل يوميا من ناس يصفون أعراضهم 
ويطلبون منه أن يصف هلم دواء معاجلة باملثل. معظم الطلبات هي طبعا من 
أمحديني، لكن هناك الكثري منها من أشخاص قد مسعوا عن جناح عالجاته 

  ويطلبون منه أن يصف هلم عالجا.
بدون مثن ألنه مقتنع بفاعلية املعاجلة املثلية وهو حريص يفعل اخلليفة ذلك 

على أن جيلب إليها انتباه أكرب عدد ممكن من الناس. سجالت املكتب ممتلئة 
  برسائل من أشخاص يقولون أن وصفاته قد شفتهم وخففت أمراضهم.

مل يكن من قبل مؤمنا باملعاجلة باملثل مع أن عائلة مريزا قد مارست الطب 
جيال. والد جد اخلليفة، مريزا غالم مرتضى، كان يعاجل القرويني عادة لعدة أ

يف قاديان عندما كانوا ميرضون. مل يكن هناك أطباء يف املناطق ااورة، 
  وكرئيس للقرية، كان يلجأ إليه أيا كانت األزمة.

لقد نقل معارفه الطبية البنه أمحد، الذي أصبح املسيح املوعود وقد اشتهر 
عالجاته. ابنه، اخلليفة الثاين، أصبح مهتما جدا بالطب ودرس  بنجاح

العالجات الغريية (األللوباثي)، والطب احمللي وطب األعشاب، وعندما 
  وصلت املعاجلة باملثل إىل اهلند، أصبح أحد أول ممارسيها.
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لكن اخلليفة الرابع وإىل أن بلغ الرابعة عشرة من عمره كان يظن أن طب 
  ."جمرد خزعبيالت، وعدمي اجلدوى متاما"ثلية هو املعاجلة امل

علمت من خالل الدراسات العلمية اليت درستها يف املدرسة أن تراكيز "
السوائل املستخدمة يف املعاجلة املثلية كانت ضئيلة. كان يبدو يل أنه من 
املستحيل أن تستطيع إحداث أي تأثري. فعلى سبيل املثال، قوة ثالثني تعين 

  صفرا.  ٦٠بنسبة واحد أمامه  متديدا
مثل هذا التمديد هو فلكي. بدا يل أنه من املستحيل ألي دواء ممدد إىل 

  مثل هذه الدرجة أن يكون له أي قيمة. لذلك جتاهلت هذه املعاجلة.
والدي كان يصف كال النوعني من األدوية الغريية واملثلية عندما كنا 

  نعرف أبدا أي األدوية قد أفاد حقًا. منرض. ولذلك فعندما كنا نتعاىف كنا ال
كنت أعاين عادة من صداع شقيقة شديد جدا، والذي مل يكن يشفى 
باألسربين العادي. وأحيانا كنت آخذ مخس أو ست حبات أسربين ومع 
ذلك كانت ال جتدي. الشيء الوحيد الذي كان جيدي كان مسكنا معينا 

  كالكوتا.قويا جدا. كان والدي يطلبه عادة من 
ذات مرة كنت أعاين من نوبة شقيقة شديدة جدا وكنت مستلقيا يف 
السرير وأشعر بأين مريض جدا. كانت أمي معي وأرسلت خادمة إىل والدي 
لتطلب قرصني من ذلك املسكن. عادت اخلادمة وقالت مل يبق أي قرص، إال 

مل أعتقد أنه  أن والدي أعطاها مسحوقًا من أدوية املعاجلة املثلية من أجلي.
كان يساوي شيئًا يذكر، لكنين كنت أشعر باملرض بشدة لذلك مل أعترض. 

  وضعته أمي يف ملعقة مث ابتلعته.
بقيت أمي جبانيب كما تفعل األمهات وكانت تسألين كيف كنت أشعر 
عندما أدركت فجأة أنين مل أعد أشعر بالصداع: كان موجودا واآلن مل يعد 

  موجودا.
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ت بدأت أفكر به. النظرية جيب أن تتبع املالحظة. ال ميكنك عندما تعافي
أن تثين مالحظاتك حىت تناسب النظريات. نظرييت كانت تقول: إن ذلك 

  مستحيل. ومالحظيت كانت تقول: لقد حدث.
إن ذلك مثل السؤال عن اهللا هل هو موجود أم غري موجود. أولئك الذين 

، كيف ميكن ألي حماججة أن يعرفون أن اهللا موجود وهم على تواصل معه
  تقنعهم أو تثنيهم عن اإلميان باهللا؟

إذًا ينبغي أن تتبع احلقائق اليت تعرفها. ال تثين حقائقك طبقًا للنظرية. كان 
  هذا مبدئي وأنا مازلت أتبع هذا املبدأ. لذلك قلت: ال بد أن فيه أمرا ما.

لذا طلبت من الحقًا عانيت من نزلة برد شديدة. مل تستجب ألي عالج. 
والدي أن يعطيين شيئًا ما لرتلة الربد. سألين أسئلة متنوعة مث أرسل يل 

  مساحيق متنوعة. لقد تعافيت يف غضون يوم واحد.
كان والدي مريضا جدا يف ذلك الوقت ومل يستطع أن يعلمين، لكن طبعا 
كان هنالك مناقشات كثرية يف املاضي. بدأت أدرس، سمح يل بالوصول إىل 
مكتبته وبدأت أقرأ كل الكتب اليت كانت لديه عن املعاجلة املثلية، وأظن أين 

  بدأت أبين مكتبيت على حساب مكتبته،مل أُرجِع أبدا أي كتاب استعرته.
  مل يكن هناك أي شخص آخر مهتما ذه الكتب.

وبالتدريج بنيت معرفيت وأخريا قررت: "ال معاجلة غريية بعد اآلن". يف 
ات اعتدت أيضا أن أعاين بشكل متكرر جدا من هجمات املالريا، تلك األوق

وكانت شديدة جدا واألدوية الغريية اليت كانت تستخدم لعالجها كانت 
تسبب يل تأثريات جانبية مؤملة جدا جدا. كنت أمضي ثالثة أيام أو أربعة من 

تكون يداي متورمتني وأشعر وكأنه يوجد حكاك  –املعاناة الشديدة 
داخلي، كانت جتعلين أريد أن أبكي على نفسي، مل أعرف ما الذي كان ب

أن تعاين من املالريا أم التأثريات اجلانبية لألدوية اليت كنت أتناوهلا  –أسوأ 
  لعالجها.
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لذا قررت أن أجرب أدوية املعاجلة املثلية. لقد فشلت مرارا وعندما كنت 
أ إىل األدوية الغريية، مع أا أتيقن أن ما أفعله كان عدمي اجلدوى كنت أجل

كانت فظيعة. استمر ذلك حنو سنتني حىت متكنت أخريا أن أصف لنفسي 
األدوية املثلية اليت جنحت. ومنذ ذلك احلني، كلما أصبت جمة املالريا، 

  كنت أصف هذا الدواء لنفسي، وكنت دائما أُشفى.
ئولية كبرية، بعد ذلك بدأت أعاجل أطفايل والناس اآلخرين. كانت مس

درست بشكل مكثف جدا جدا، أحيانا كنت أبقى مستيقظًا الليل كله أحبث 
  عما ينبغي أن أصف ملريض كنت رأيته وسيعود يف اليوم التايل.

هذه الدراسة املستمرة واملمارسة قد أعطتين يف النهاية املعارف اليت 
دواء حيتاجه كل أحتاجها، وبالنتيجة أستطيع اآلن سريعا جدا أن أقرر أي 

مريض، أحيانا ميكنين رؤية املريض وعندما أنظر إىل وجهه أعرف فورا أي 
  دواء جيب أن أصف.

سنة من العمل والدراسة، لقد تكونت  ٤٠لكن هذه هي نتيجة أكثر من 
  لدي خربة واسعة حقًا.

 –بالطبع ليس األمر سواء عندما يكتب يل املرضى ويصفون أعراضهم 
وقد كتب يل الكثري من األطباء سرا  –ئل من كل أحناء العامل وأنا أتلقى رسا

عن مرضى قد فقدوا األمل بشفائهم، قصدوين ألم مسعوا أنين قد جنحت يف 
  املاضي.

حاالت أولئك املرضى كانت قد اعتربت ائية ومع ذلك فما زالوا أحياء 
قائق، وهناك إىل اليوم. أعتقد أن على املرء أن يضع حتيزه جانبا ويتبع احل

الكثري من احلقائق حول طب املعاجلة املثلية، لدينا الكثري جدا من احلقائق يف 
هذا املكتب، حنن حنتفظ بكل السجالت ملا قد مت وصفه، وحنتفظ أيضا 

  . "بسجالت ما يقوله املرضى وما يقوله أطباؤهم
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 أحد املتشككني حول جدوى املعاجلة املثلية كان السيد ب. أ. رفيق،
كان يعاين من السكري وبالتايل كان عليه دائما أن حيمل معه زادا من 

وعندما كان  باكستاناإلنسولني، مل يكن من السهل دائما احلصول عليه يف 
أو حىت  –يوجد يف مناطق معزولة حيث يكون اإلمداد بالكهرباء غري منتظم 

الة جيدة صعبا، كان جيد احملافظة على اإلنسولني حب –غري موجود أحيانا 
  ولذلك قبل أن يغادر إىل باكستان ذات مرة حصل من اخلليفة على وصفة.

  ."جرا، إن مل تنفع فال تستخدمها"قال اخلليفة: 
صهر السيد رفيق، وهو طبيب يف الواليات املتحدة، كان مشككًا 

  ."إنه من املستحيل أن جيدي نفعا"بالكامل باملعاجلة املثلية، قال: 
الل تلك الزيارة املذكورة إىل باكستان كان من الصعب احلصول لكن وخ

  على اإلنسولني وقرر السيد رفيق أن جيرب وصفة اخلليفة.
أنا ال أعلم شيئًا عن الطب، وصهري متشكك كما "قال السيد رفيق: 

  ."كان دائما، أستطيع فقط القول إنه قد نفع يف حاليت
كان أيضا مصابا بالسكري،  وبالنتيجة ذكر ذلك لظفر اهللا خان الذي

أنا مصاب بالسكري منذ أربعني سنة لذا ال "كان هو اآلخر متشككًا أكثر: 
  ."أعتقد أن أي دواء (هوميوباثي) سيساعدين

لكن بعد شهرين كتب إىل السيد رفيق قائلًا إنه يعمل. استمر ظفر اهللا 
ت عن خان يف استخدامه طول السنوات العشر األخرية من حياته حىت ما

  عاما. ٩٣عمر بلغ 
ال يفرض اخلليفة معتقداته حول املعاجلة املثلية، األمر مفتوح لكل أمحدي 

  أن يصدق أو ال يصدق.
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إن هجرة اخلليفة إىل لندن قد كثفت من اجلوالت التبشريية عرب العامل، 
خالل ست سنوات جلبت  فصار اآلن يسافر ملدة ثالثة أشهر كل عام.

ألف شخص إىل اجلماعة األمحدية، الكثري  ٣٠٠جهوده التبشريية الشخصية 
من أتباعه قالوا إا كانت إرادة اهللا أن يقيم يف لندن مع بداية القرن الثاين 

  لألمحدية.
أعلم أن املسيح املوعود قد تلقى وحيا من اهللا، "اخلليفة نفسه علق قائلًا: 

  ."بلغ دعوتك إىل أقصى أطراف األرضسأ"أخربه فيه: 
  ."أنا خليفة املسيح املوعود وأعرف أن ما يعد اهللا به يتحقق دائما"

دعا اخلليفة األمحديني يف كل أحناء العامل إىل أن يكثفوا من عملهم 
التبشريي من أجل القرن الثاين لألمحدية، قال حنن حنتاج املزيد من كل شيء 

شريية واملزيد من املبشرين، املزيد من املستشفيات املزيد من البعثات التب –
واملزيد من األطباء، املزيد من املدارس واملزيد من املدرسني، املزيد من خرباء 

  الزراعة، وفوق سخائكم يف املاضي، حنتاج املزيد من املال.
استجابت اجلماعة، فتعهد األمحديون الشباب بالعمل االختصاصي يف 

رة يف أفريقيا والشرق. يف بعض البلدان األفريقية التعليم البلدان غري املتطو
االبتدائي جماين، لكن ال يوجد ما يكفي من املدارس، لذلك بنت اجلماعة 

  مدارس وقامت احلكومة بدفع مرتبات املدرسني.
بنت اجلماعة يف بلدان أخرى مستشفيات وزودا باملعدات واحلكومة 

ماعة بتأمني خرباء يف كل ااالت دون قامت بدفع رواتب األطباء. قامت اجل
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مقابل، كان اخلرباء يتقاضون معاشا ضئيلًا من اجلماعة بينما كانوا يعملون 
  بعيدا عن أعماهلم املعتادة.

قدمت اجلماعة منحا للصغار املوهوبني حىت يتمكنوا من متابعة تعليمهم 
  عات.الثانوي أو حىت أن يتابعوا يف الكليات التقنية أو اجلام

شجع اخلليفة كل شخص أن يبذل جمهودا أكرب. استقبله رؤساء دول، 
وقوبل بترحيبات رمسية، وكُلّل بالزهور وقدمت له العباءات الرمسية، حتدث 
يف اجتماعات ألساتذة اجلامعات ولألطباء والطالب يف نيجرييا وغانا وليبرييا 

  يف أفريقيا الشرقية. وسرياليون وبلدان أخرى يف أفريقيا الغربية. كما جال 
ذهب إىل موريشوس وفيجي، وذهب إىل أملانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، 
وجتول يف اسكندنافيا، كما ذهب إىل أمريكا اجلنوبية، وأُجريت معه مقابالت 
إذاعية، وظهر يف الربامج األخبارية التلفزيونية وقام مبقابالت مطولة مع 

  .الصحفيني؛ لقد كان متاحا للجميع
كتب رجل كاثوليكي خملص، وهو عضو يف جملس بلدية، إدمونتون، يف 

لكوين مسئولًا منتخبا أُجلست جبانبه فكانت يل "كندا، عن لقائه مع اخلليفة: 
فرصة التحدث إليه... أنت تواجه وجها مجيلًا حقًا وعينان تشعان برسائل 

ة حضوره احلب، واحلكمة، والفهم والتعاطف. خالل وقت قصري تشعر بقو
وتدرك أنك يف حضرة رجل مقدس، تشعر أنك منجذب بقوة وواثق أن هذا 
رجل من اهللا حقًا وأنه لن يفعل شيئًا إال أن يزيد حبك هللا ومعرفتك يف الدين 

  ."بغض النظر عن معتقداتك الشخصية
أن تعرفه يعين أن حتبه وأن تود أن تعرفه أكثر. أن تتحدث "أضاف قائلًا: 

عرف أكثر عن احلياة والعيش. مل يسبق يل أن قابلت شخصا إليه يعين أن ت
  ."قط كان له مثل هذا األثر العظيم على نفسي ككائن بشري
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الناس الذين كانوا يعملون يف احلقول،  –كان يذهب دائما لريى الناس 
والناس الذين كانوا يعملون يف الشوارع ويف املصانع، وعندما كان يغادر 

  محديني أكرب مما كان عليه عندما وصل.كان دائما عدد األ
تلقت عدة دول يف أفريقيا الغربية، عندما كان ضياء ما يزال حيا، عروضا 

لبناء مدارس ومستشفيات جديدة، لكنها جاءت مقرونة  باكستانمالية من 
بطلب طرد كل املبشرين األمحديني خارج البالد. مجيع العروض قوبلت 

  بالرفض.
أخربم أنين سأقبل ماهلم بكل سرور، "ل أخرب اخلليفة: رئيس إحدى الدو

لكننا لن نبدأ باضهاد الناس بسبب دينهم، لدينا سلفًا ما يكفي من املشاكل 
 –من دون ذلك، وأخربم أن األمحديني مل يضعوا أي شروط عندما جاءوا 

هم فقط عرضوا أن يقوموا ببناء املدارس واملستشفيات ويساعدوا بتأمني 
  ."رسني واألطباءاملد

يف نيجرييا قام مبناقشة مشاكلها بعمق، وعندما غادر أمسك الرئيس أحد 
كيف يعرف الكثري جدا "مرافقي اخلليفة الذي كان نيجريي املولد وسأله: 
  ."عن مشاكلنا؟مل ميض له هنا سوى مخسة أيام فقط

األمحدي النيجريي أجابه أن مبشريه يبقوه على اطالع مبا حيدث وهو 
  رص دائما أن يطلع مبوجز كامل قبل بدء جولته بوقت طويل.حي

يف البداية كان  –كان هناك القليل جدا من الترفيه يف جوالت اخلليفة 
  يسافر بالدرجة السياحية على كل اخلطوط اجلوية!

موظفو املال اقترحوا عليه أن يسافر بالدرجة األوىل، ليس فقط ألا 
املهم أيضا أن حيظى بأكرب قسط ممكن من  تناسب مكانته، ولكن كان من

  الراحة قبل بدء هذه اجلوالت.
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رفض اخلليفة، لقد رفض حىت أن يسافر بالدرجة الثانية؛ فاألموال اليت 
تدفع ألجورها قد أتت من األمحديني، الذين كان الكثري منهم فقراء، لذا 

  فاألموال كانت أمانة، فينبغي أال تنفق على غري الضروريات.
لكن حيث فشل موظفو املال، جنح موظفو األمن لديه، مل يكن بإمكام و

  محايته كما جيب يف قسم الدرجة السياحية املكتظ من الطائرة.
أعطى الرد ذاته عندما اقترح عليه أن الشقة يف مسجد لندن كانت صغرية 
جدا عليه وأسرته وأن على مسئويل املسجد أن يبحثوا عن مسكن أكرب 

  بكثري.
لت متعه بسيطة، حاول أن يبدأ أو ينهي كل جوالته من هولندا، من ظ

املسجد قرب نونسبيت كان بإمكانه هو وابنتيه الصغريتني أن يركبوا 
 –أنا أحب املنطقة كثريا "الدراجات اهلوائية بأمان عرب الطرق الريفية اهلادئة. 

لة، ال يوجد أي إا مليئة بالزهور، هناك أزهار بكل مكان، وكل املنازل مجي
  ."بيت قبيح

لكن ليست كل متعه هادئة. فمرة، عندما كان جيري التخطيط لزيارة إىل 
مشايل إجنلترا اقترح الرائد حممود أمحد، رئيس حرسه، أن يتوقفوا عند حبرية 
ويندرمري لركوب القوارب اهلوائية ملدة ساعة أو حنو ذلك، وافق اخلليفة حبماس 

  أمحد حبزم القوارب اهلوائية يف صندوق سيارم. وهكذا قام الرائد حممود
يف اليوم الذي وصلوا فيه إىل حبرية ويندرمري كانت متطر كما ميكن أن 
متطر يف بريطانيا فقط. مع أن الوقت كان صيفًا فقد كانت السماء رمادية 
مكفهرة، كان املطر يهطل بقوة والريح تصفر، كان اجلو باردا وكئيبا وحىت 

  ن الربيطانيون قد هجروا البحرية.املصطافو
عندما نفخت القوارب طلب اخلليفة من الرائد حممود أن يعود إىل السيارة 
وخيرب زوجته أن القوارب جاهزة، وأن بإمكاا أن تأيت اآلن. الرائد، وثيابه 

  تقطر ماًء، نقل هلا رسالة اخلليفة.
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حد أن خيرج يف هل أنت جمنون؟، ال ميكن أل"نظرت إليه مرتعبة وقالت: 
  ."هذا اجلو

  لكن اخلليفة والرائد حممود فعال.
  تبتسم زوجة اخلليفة اآلن عندما تروي القصة.

وبعد ذلك "استمر اخلليفة بلعب السكواش حىت بلغ الثامنة واخلمسني. 
أقنعين بعض أفراد اجلماعة بالتوقف، شعروا بقلق شديد حول املخاطر اليت 

صم، أو أن يصطدم رأسي باجلدار، البعض أن أُصاب مبضرب اخل –أواجهها 
كانوا أيضا قلقني على قليب، األخصائي الذي استشرته قال أن ذلك ال بأس 
به أبدا، لكن ينبغي علي التوقف عندما أشعر بضيق نفس. أمتىن لو أنين مل 

  ."أتوقف بشكل ائي
قرر أن يسلي نفسه برياضة رماية األطباق الطائرة والرماية بالقوس 

  النشاب.و
كان اخلليفة يسأل كل أنواع األسئلة يف شىت املواضيع خالل جوالته، 
يسأل عن القيم األخالقية، حول معتقداته يف املعاجلة املثلية (هوميوباثي) وعن 
انتشار اإليدز. يف جامعة أوكسفورد سئل من قبل الطالب حول نقاط دقيقة 

  ملعاين يف القرآن الكرمي.
تواردا هو السؤال عن احلجاب واستخدام النقاب أحد أكثر األسئلة 

لتغطية وجه املرأة، وإن كان يتوقع من النساء األوربيات واألفريقيات أن 
  يغطني رؤوسهن ووجوههن بالطريقة نفسها.

إا مسألة صغرية، املبدأ األساسي الوحيد الذي ذكر يف القرآن الكرمي "
. ما يعنيه ذلك هو أن النساء هو أن النساء جيب أن يرتدين وفق تقوى اهللا

جيب أال يلبسن بطريقة تثري عقول الرجال  –جيب أن يرتدين ثيابا حمتشمة 
وتصرفهم عن األفكار اجليدة إىل األفكار الشريرة. هذا النوع من اللباس لن 
يكون لباسا متوافقًا مع خشية اهللا. أيا كانت طبيعة أو شكل اللباس إن كان 
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فال بأس بذلك اللباس. وفيما عدا ذلك فالسؤال عن  ضمن حدود تقوى اهللا
  ."كيفية ارتداء املرأة للباس فهو غري جوهري

سئل أيضا، ملاذا مل يأت أي اكتشاف طيب خالل املئة سنة املاضية ليفيد 
اجلنس البشري من بلد مسلم يف حني كان اإلسالم يف وقت من األوقات يف 

  وربا يف العصور املظلمة.الطليعة باالكتشافات الطبية وكانت أ
أجاب اخلليفة: لسوء احلظ هذا صحيح. العلماء قد أداروا ظهورهم 

  للمعاين احلقيقية للقرآن فولدت مفاهيم مشوهة. 
أكد اخلليفة أن القرآن ال ميكن أن يتعارض مع أي خلق هللا، ال يوجد أي 

  تناقض بني كالم اهللا وفعل اهللا.
ن، اإلسالم ليس ضد العلم وهذا كان أي شيء جيد هو مقبول وفقًا للقرآ

يف املاضي، لكن بسبب اآلراء املشوهة، بدا وكأن القول بأن اإلسالم ضد 
  العلم صحيحا.

ألف اخلليفة كتابا حول التشدد املتزايد لبعض املسلمني بعنوان القتل باسم 
  الدين والذي أصبح أحد أكثر الكتب مبيعا.

  جدا؟هل تنمو اجلماعة األمحدية سريعا 
يف رأيي، ال ميكننا أبدا أن نسري بالسرعة الكافية، لدي "أجاب اخلليفة: 

دائما اإلحساس بأن علينا أن نعوض خسارة سنوات كثرية جدا يف املاضي 
إذ، يف بعض املناطق، أصبح الناس يقبلون األمر لكنهم مل يرقوا أبدا إىل حجم 

  مسئوليام.
ريع هو اخلطر املصاحب بعدم القدرة إن خويف الوحيد بشأن التقدم الس

على تربية هؤالء الناس الذين انضموا إلينا بعمق وصالبة، لذا ينبغي علي 
التفكري مبسألة التوازن. أنا أدعو اهللا: "سريعا، سريعا لكن ليس سريعا جدا، 

  ."ليس سريعا جدا إىل الدرجة اليت نفشل معها يف التزاماتنا بتربية الناس"
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يقة أنه هو وحده، كخليفة، عليه مسئولية اختاذ قرارات تؤثر يف وحول حق
إا مسئولية جسيمة، لكن لدينا ميزة عن بقية "ماليني الناس، علق قائلًا: 

القادة يف العامل، حنن دائما نبقى متنبهني إىل الكيفية اليت يريد اهللا منا أن نتخذ 
  ا القرار.

إمنا إىل اهللا. لذلك  –يطني أو اجلماعة املرجع ال يكون أبدا إىل الناس احمل
  فحىت لو ظننت أن اجلماعة لن حتب القرار فأنا سأختذه بالرجوع هللا."

أنا أحاول وضع نفسي حتت إرادة اهللا ورغبته؛ كيف حيب اهللا أن أختذ "
  القرار؟"

يف ااالت اليت يكون فيها الكثري جدا من اهول، واحلقائق قليلة جدا "
بشكل مناسب، أجد األمر بغاية الصعوبة، علي أن أدعو بشكل  لتوجهين

مستمر قبل اختاذ قرار، أنا أدعو وأطلب اهلداية من اهللا. اهلداية تأيت أحيانا 
تترك رسالة واضحة جدا، وأحيانا أكتسب ثقة أكرب أثناء  –على شكل رؤيا 

ذي الدعاء وأبدأ أرى األمور بشكل أوضح ومن مث أعرف أن القرار ال
  سأختذه صحيح.

كلما زادت جسامة القرار الذي يتعني علي اختاذه زاد خويف أن أرتكب 
خطًأ، يف سري احلياة االعتيادي هذا ال حيدث ألن القرارات اليت أختذها مبنية 
على مبادئ صلبة وخربة طويلة، هنا أستطيع أن أقرر سريعا جدا وبدون أي 

  خوف من ارتكاب خطأ.
خطأ ما قد ارتكب ال أتردد أبدا يف إلغاء القرار  لكن إن اكتشفت أن

وعكس العملية، لكن هذا، على ما أعتقد، نادرا ما حيدث ألن القرار قد اختذ 
  ."بالرجوع إىل اهللا

إن اختذت قرارا خاطئًا كخليفة ففي النهاية جيعله اهللا هو القرار "
  ."الصائب
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  الفصل الثاني والثالثونالفصل الثاني والثالثونالفصل الثاني والثالثونالفصل الثاني والثالثون
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، ٢٣/٣/١٩٨٩ساعة الثامنة وأربع وثالثني دقيقة مساء يوم اخلميس يف ال
يف صالة احتفاالت يف فندق فخم يف بارك لني، يف لندن، وقف اخلليفة ليلقي 

  رسالة القرن، وأمامه رجال ونساء من كل أحناء العامل.
كان هناك وزراء حكوميون وأعضاء برملان من دول عديدة، كان هناك 

امعيون، أطباء وحمامون، رجال الهوت ورجال أعمال. كُتاب وأساتذة ج
ارتدى البعض سترات السهرة، وارتدى آخرون اللباس التقليدي لبالدهم، 
أثواب بيضاء من السودان، وجالبيب كثرية األلوان من بلدان يف شرق 

  وغرب أفريقيا، ورجل أسكتلندي يف زيه التقليدي.
  كان جتمعا مميزا.

م أمحد املسيح املوعود، بأخذ عهد البيعة من أول منذ مئة سنة خلت، قا
أتباعه يف غرفة كانت تستخدم إلعداد اخلبز يف بيت متواضع جدا يف بلدة 

  لدهيانة يف اهلند، لقد تنبأ بتحول العامل إىل اإلسالم يف غضون ثالثة قرون.
 لَتا يف خطابه إال أن التذكارات املعروضة فصمل يذكر اخلليفة أرقام

حام؛ يوجد اليوم أكثر من عشرة ماليني مسلم أمحدي، منهم حنو مخسة جنا
ماليني يف باكستان، لكن البقية كانوا يف كل بلد يف العامل تقريبا، من كندا 

  إىل الصني، من بوروندي إىل بورما، ومن روسيا إىل رواندا.
بلدا، بنت اجلماعة يف  ١٢٠بامل علم أنه كان هناك أمحديون يف 

عظمها مساجد أو مراكز تبشريية، ويف أخرى، وبسبب القيود، كان م
  األمحديون جيتمعون يف بيوت خاصة.
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أُجنز ذلك بالكامل من خالل التضحيات والعمل اجلاد. هذه اإلجنازات 
رائعة، لكنها ما تزال غري كافية كما قال اخلليفة، األمر األكثر أمهية من كل 

كل أمحدي اآلن أن يصبح مبشرا قائما شيء من اآلن فصاعدا هو أن على 
  بذاته.

املستوى األدىن املتوقع هو أنه على كل أمحدي أن يدخل "قال اخلليفة: 
 عدشخصني على األقل يف اإلسالم، إن من واجب كل مبشر أن يدرب وي

  ."اآلخرين ليصبحوا مبشرين
لة وكنتيجة لذلك نظّمت مؤمترات لتقرير الطريقة األمثل لتوصيل رسا

اإلسالم إىل العامل، حتدث مبشرون ناجحون عن كيفية جناحهم، وقام 
  املبايعون اجلدد ليشرحوا ملاذا صاروا أمحديني.

أُنشئت برامج تبشريية رائدة مبجموعات من مخسة أشخاص وبالتايل 
ميكنهم تقدمي الدعم لبعضهم واستحداث أفكار يف احلملة لكسب مبايعني، 

من املبايعني كهدف للسعي لتحقيقه خالل الستة  كل جمموعة أُعطيت رقما
  األشهر التالية.

أوصى اخلليفة بأن عليكم أولًا أن تكسبوا قلوم مث ميكنكم أن تكسبوا 
  عقوهلم.

وضع األمحديون عرب العامل رسالته موضع التنفيذ؛ يف أفريقيا قامت 
تشفيات تنظيمات النساء بصنع ثياب وفرش للفقراء، زاروا املرضى يف املس

واحملكومني يف السجون، تقدم األمحديون يف كل أحناء العامل باآلالف للتربع 
  بالدم والكلى، ومعظمهم كانوا يرتدون شارة تبني أم مسلمون أمحديون.

يف أوربا وأمريكا الشمالية قاموا بتنظيم مسريات دراجات ومسريات 
اليت تساعد املسنني ضاحية (ماراثون) جلمع املال من أجل اجلمعيات اخلريية 

  واألطفال املعاقني عقليا.
  جيب أن يكسبوا مبايعني من خالل قدوم، لذلك قال اخلليفة:
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"كونوا جريان جيدين، ال تلقوا بالقمامة هنا وهناك، وال تشغلوا املذياع  
  بصوت عال جدا، تعرفوا على جريانكم." 

إليها جريان وهكذا أقيمت حفالت يف احلدائق يف عطالت العيد دعي 
  املساجد ونظِّمت زيارات من قبل املدارس القريبة وكليات إعداد املعلمني.

إن جناح القرن الثاين لألمحدية يعتمد على الصغار كما قال اخلليفة. لذا قامت 
البعثات التبشريية بتنظيم حلقات دراسية خالل عطالت املدارس، تعطي دروسا 

  وإسعاف أويل وحمادثة بعد الظهر.يف القرآن يف الصباح، وحصص رياضة 
شدد اخلليفة على أنه يريد نساًء طبيبات ومهندسات ومهندسات عمارة 
وحماميات ومعلمات باإلضافة إىل الرجال، ليس للنساء حقوق مساوية فقط 

  يف اإلسالم، إمنا هلن حقوق خاصة أيضا.
شجع جمموعات النساء أن ينظمن رياضات كرة املضرب (التنس) 

  حة ورياضات أخرى.والسبا
قال اخلليفة ال ملوا مبايعينا اجلدد، اإلسالم ال ينتمي إىل الشرق، إنه 

  ينتمي إىل العامل.
أسعى ألغرس مبدأ العاملية والشعور ا بني "وسع اخلليفة يف تصرحيه قائلًا: 

أننا ننتمي إىل  –كل األمحديني، جيب أن يكون هناك شعور بالوحدة 
  ي السماح بأية حواجز جغرافية أو عرقية.اإلنسانية وال ينبغ

هذا األمر سهل كشعار مجيل، لكن يف احلقيقة من الصعب جدا غرسه يف 
الناس، الصعوبة اليت وجدا ليست اإلحساس بالفوقية إمنا مركَّب النقص 

  ."الذي يوجد أحيانا يف األمم
لني، لذلك شدد على أن كل املبايعني جيب أن يصبحوا فورا أعضاء فعا

ضموهم يف كل تنظيماتنا حبيث يعرفون كيف تعمل اجلماعة وبالتايل ميكنهم 
مساعدتنا بيسر، ال جتعلوهم يشعروا بأم غرباء بسبب االختالفات 
االجتماعية أو اللغوية. ليس من الواجب على املبايعني أن يتعلموا اللغة 
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أو اهلولندية أو الدمناركية أو األوردية، إمنا علينا أن نتعلم اإلجنليزية أو األملانية 
  أيا كانت اللغة احمللية وهكذا نستطيع التحدث معهم بسهولة.
باكستانية، لكن - يف الوقت احلاضر معظم األمحديني هم من أصول هندو

لن يبقى األمر كذلك دائما، سيأيت وقت يفوق فيه عدد املتحولني إىل 
  قت احلاضر.األمحدية بكثري كل أهل باكستان واهلند يف الو

األمر هو كذلك حقًا على نطاق مصغر؛ ففي بعض البلدات مشايل إجنلترا 
يوجد عدد أكرب من األمحديني الذين حتولوا لألمحدية من أولئك الذين ولدوا 

  كأمحديني.
طلب اخلليفة أيضا مبشرين جدد، وقال إننا سنحتاج خالل العقدين 

  ة آالف مبشر جديد.األوليني من القرن الثاين لألمحدية إىل مخس
كما طلب اخلليفة من أبناء اجلماعة أن يوقفوا أبناءهم الذين مل يولدوا بعد 

بعضهم قد ولد،  –كان مخسة آالف طفل  ١٩٩١يف سبيل اهللا. وحبلول عام 
قد أُوقفوا للجماعة األمحدية كمبشرين حمتملني  - وبعضهم ما زال يف الطريق

  يف املستقبل.
ين يتلقون أي مساعدة خاصة من اجلماعة، إمنا فقط هذا ال يعين أن الوالد

ينشأ األطفال وهم مدركون، أن آباءهم وأمهام، قد متنوا قبل والدم أن 
يصبحوا مبشرين. إن مل يرغبوا أن يعيشوا حيام كمبشرين، فليس هناك أي 

  إكراه هلم ليفعلوا ذلك.
اخلليفة قائلًا: لكن يترتب على كل اآلباء واألمهات مهام خاصة، خاطبهم 

ملا كان انتصار اإلسالم مؤكدا جيب عليكم اآلن أن تتأكدوا من غرس القيم "
الروحية واألخالقية لإلسالم يف حياتكم، االنتصار باألعداد سيكون عدمي 
املعىن إن خسرنا املعركة الروحية اليت جيب أن ننتصر فيها يف بيوتنا. جيب أن 

تقوى يف حياتنا وحياة أطفالنا، يف نفحص بيوتنا وسلوكنا وأن ننشئ ال
البيوت اليت تؤدى فيها الصلوات بانتظام يتعلم األبناء سريعا كيف يتصرفون 
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كمسلمني وبالتايل يبقون خملصني هللا طول حيام. حياة أبنائنا جيب أن تظهر 
حب اهللا وتعكس قيم اإلسالم واألمحدية، أنشئوا جوا من الطهارة والصدق 

  ."يصبح أبناؤكم خداما صادقني هللايف بيوتكم حىت 
وطلب اخلليفة طلبا خاصا من اخلمسة آالف أسرة الذين أوقفوا طفلهم 

  األصغر هللا، أن يعلموهم بقدر املستطاع الصينية أو الروسية أو اإلسبانية.
يف القرن الثاين لألمحدية فإن الصني وروسيا وأمريكا اجلنوبية "قال اخلليفة: 

ستكون فيها احلاجة األعظم. يف أفريقيا لدينا الكثري من هي األماكن اليت 
متحدثي اإلجنليزية ويف أفريقيا الناطقة بالفرنسية أصبحنا راسخني جيدا اآلن 

  ."وحنقق تقدما جيدا، لكن يف أمريكا اجلنوبية، والصني وروسيا قد بدأنا للتو
شاء االحتفال مل يتكلم اخلليفة عن هذه املواضيع احملددة عندما حتدث يف ع

  املئوي، إمنا حتدث عن مستقبل اجلماعة األمحدية.
  قال إن الطريق قد يكون أحيانا مظلما وخطريا، لكن املستقبل مشرق.

وذكر شعرا قاله أحد أفراد حاشية ملك كتب إىل ملكه أنه ليست اجلبال 
  ما كان خيشاه وإمنا اخلوف من السقوط.

  ."لبك خيذلك، ال تتسلق أبداإن كان ق"الرد الذي تلقاه كان: 
قال اخلليفة: إن أفراد اجلماعة األمحدية ليس لديهم أي خوف من 

  السقوط.
  وذكر كلمات املسيح املوعود:

 موتنا إا الفدية؟ تلك ما أدراكم وما! فدية منا يتطلب اإلسالم إحياء إن"
 وعليه مني،املسل وحياة اإلسالم حياة أُنيطت قد املوت وذا. السبيل هذا يف

 تعاىل اُهللا يريد. اإلسالم آخر بتعبري يسمى ما وهذا. احلي اإلله تجلّي يتوقف
   اإلسالم..." هذا إحياء اآلن

إنين أشهد اهللا أن رسالة األمحدية هي احلق، هي اإلسالم "تابع اخلليفة: 
  بنقائه البكر.
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م إن خالص اجلنس البشري يتوقف على قبول دين السالم هذا، اإلسال"
هو الدين الذي خيلّص من كل أنواع التمييز بني البشر ويهدم كل حواجز 

  العرق واللون والعقيدة اليت تقسم اإلنسانية."
اإلسالم حيرر اإلنسان من عبودية اخلطيئة ويقوي روابطه خبالقه، إنه دين "

بسيط جدا ومع ذلك على درجة عالية جدا من التنظيم حبيث يليب متطلبات 
  العامل املتغري." وحتديات

سواء كان اجتماعيا، أو سياسيا، أو  –اإلسالم ال يسمح بأي استغالل "
اقتصاديا أو دينيا. إن الفلسفة السياسية لإلسالم ليس فيها مكان للدبلوماسية 
املزيفة أو املخادعة. اإلسالم يؤمن باألخالقية املطلقة ويأمر بالعدل واإلنصاف 

  د سواء يف كل النواحي اليت م اإلنسانية."لألصدقاء واخلصوم على ح
اإلسالم ال يسمح باستخدام اإلكراه لنشر رسالته كما ال يعطي احلق "

بذلك للديانات األخرى. ممارسة اإلرهاب، حىت ولو حتت اسم أنبل 
  األهداف، ال تتوافق مطلقًا مع تعاليم اإلسالم."

نيها البشرية اليوم، اإلسالم هو الشفاء لكل العلل واألمراض اليت تعا"
اإلسالم يعلمنا أنه ما مل يتعلم اإلنسان أن يعيش بسالم مع نفسه ومع أقرانه 

  من البشر فإنه لن يستطيع العيش بسالم مع ربه."
  ."إىل هذا اإلسالم أنا أدعو كل الناس"

كان هناك أناس من أديان كثرية على العشاء وبعد أربعة أيام تلقى اخلليفة 
م وهو رئيس منظمة سيخية، حتدثت الرسالة عن اجلو الرمسي رسالة من أحده

، كما "السكينة والسالم"والوادع يف الوقت نفسه حلفل العشاء، لقد اكتنفته 
  قال.

  ."ال شك أن قوة إهلية كانت وراءه"مث أضاف: 
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لقد  كان يل الشرف بلقاء العديد من املسلمني األمحديني من خمتلف 
لدول خالل األربع عشرة سنة املاضية. وقد تكثفت هذه اللقاءات يف ا

  السنوات الثالث األخرية حينما كنت أؤلف هذا الكتاب.
وكان الشخص الذي عرفين على معظم هؤالء الناس هو السيد ب. أ. 
رفيق، اإلمام السابق ملسجد لندن واملدير احلايل للنشر يف اجلماعة األمحدية. 

أنه رمبا يكون لديهم شيء مهم ليخربوين به، مث كان يتركين  مهه الوحيد كان
  معهم وحيدا مع مسجلي الصويت.

وهو أيضا من وفر يل الكتب من مكتبته اخلاصة عندما كان يتعذر علي 
إجيادها يف قسم اإلسالميات يف املكتبة اجلامعية اليت كنت أرتادها.   فشكري 

  اخلالص له على مساعدته.
أشكر أولئك الذين حتملوا طرحي األسئلة عليهم دون  كما  أرغب يف أن

مباالم بالوقت الذي كنت أستغرقه يف ذلك. ومن هؤالء السيد م.م. أمحد 
وزير املالية الباكستاين السابق والسيد أ.أ. خان سفري باكستان السابق 
والسيد أ.أ. كاهلون أمري مجاعة بريطانيا السابق والسيد م. أ. ساقي مدير 

  اليات اإلسالمية األمحدية والسيد ع. م. راشد إمام مسجد لندن.اإلرس
وهناك كثريون غريهم وقد يكون من غري املناسب تسمية القليل منهم 

  فقط وبعض الناس وألسباب جلية ال يرغبون أن تذكر أمساؤهم. 
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قبل وفاته أمكنين أيضا يف عدة مناسبات لقاء ظفر اهللا خان، وزير خارجية 
ل ورئيس اهليئة العامة لألمم املتحدة ورئيس حمكمة العدل باكستان األو

  الدولية يف الهاي.
بدل أن أضع حواشي فضلت أن أجعل قائمة مصطلحات بالكلمات 

  العربية واألردية.
  وأخص بالشكر السيدة أ. جميد لقيامها بالفهرسة.
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لد آيان آدامسون مؤلف للعديد من سري احلياة والقصص وكتب أخرى. و
يف اسكوتلندا ودرس يف أكادميية  Srathclydeيف  Westertonيف 

غالسجو. مثّل غالسجو يف لعبة "الرجيب" عندما كان تلميذا. خدم نظام 
 Seaforth“مااليا واجلوركاس يف شبه جزيرة مااليا يف كتيبة 

Highlanders” وبعد أن أصيب يف تدريبات املغاوير ذهب إىل جامعة .
دبلوم يف العلوم السياسية. ممثال فرنسا، فاز مبنحة سفر باريس وحصل على 

 مفتوح من جامعة أمريكية وتابع دراسته يف أملانيا والنمسا. أصبح بعدئذ
مراسال من اخلارج لعدد من اجلرائد الربيطانية وسافر كثريا يف أوروبا ومشال 

خدمة أمريكا والواليات املتحدة األمريكية واملكسيك. عمل مستشارا لس 
املستهلك املدعوم حكوميا وأصبح الناطق التلفزيوين هلم. أنشأ بعدها هيئة 
ناجحة للشئون العامة وأصبح املدير اإلدراي ملعهد تعليمي خاص. إنه االبن 

  األصغر لكاتب وصحفي اسكوتلندي  مشهور.
عمد وتزوج يف كنيسة اسكوتلندا الربوتستانتية القوية، وكان دائما مهتما 

  بالقيم املسيحية الربوتستانتية والكاثوليكية.  بعمق 
 
 
 
  




