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مكة وعواملها يف فكر مالك بن نيب
(الصفحات )23 -9
ملخّص
مادونه مالههب ههي ننههن عههي انحناعاله

ههول الهههً يههحال م ههو

ي ههتح

الدراسة والتحليل .وههو يصهب قد هة ااهدهاهد التهن ههادفت يهلل ها ي حهن ها
على عادل أق ادا ضارية د ن أن ي تم قالجانب الفق ن فن مذكرال  .وأكد
أن الهههً فرهههة ثمينههة للم ههلمو

ن يقههو وا هههفوف م يههدعم ق ض ه م الههن

وااههتلههون لل ههالم ايسههنمن كههانوا يجدههون الهههً ن ههم يههب ن في ه

.

ههرا ل نههور

ا فكار ايهن ية ا ى النلدان ايسنمية ااههتلة.
لقد رسم مالب فن مذكرال عي الهً هورة عي الهياة الدينية وا

تماعية

وا تصادية فن مكة قصورة عميقة ومركحة.

كان لدى مالب ي ننن ميل كنيهر للحهديع عهي لجارقه و هد استده د ك يهرا

فن كتن قأمثلة م تو اة مي مداهدال اليومية .وهذه مي أكنهر نقهاا القهوة فهن

فكر ي ننن و إن هادفت هذه ا مثلة نفورا أو أ دثت غراقهة لهدى القهارئ ال ب ه
الذي لم يت ود على ذلب مي نل.ولكي انحناعال

ول أسفاره خاهة التهن لت له

قههالهً ققيههت م ولههة لهتههان إ ههى الند هر ول ههتح الدراسههة والتحليههل .و ههد هها ل

*  -كالب حائبي.
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النا ع الجحائبي الدكتور عمر ي ينة( .)1أن يقب على أدب الر لة عند مالهب هي
ننن ولكي اضحر أن يذكر ه لنفس ال نب الذي أشرنا إلي هه فقط أرق ا مي ر نل

وهن لجص اله ها الهذي ي منها فهن ههذه الور هة.فب ننهن يصهب قد هة ااهدهاهد

التههن هههادفت يهلل هها ي حههن هها علههى عادل ه أق ههادا ضههارية .وعلههى ضههو هههذا
النموذن لظ ر لنا الج ارة ال ظيمة لنقا ر لت ا خر ى غير مندورة .و د اولنا فن
قهع سا ( )3أن ننب هفحات م ولة مي ياة هذا ااهفكهر ااهتميهح؛ ول ه ى ههذه
الدراسة مي ديد اهواهلة النحع فن هذا ااهوضوع وذلب مي خن ل التركيهح علهى

لصور مالب ي ننن اهكهة ولجيله ل وااه ها ااهجتلفهة (ا شهااف وا فكهار وا شهيا )
ديما و ديثا.

مالك بن نيب يف سطور:
ولههد مالههب ههي ننههن فههن ينههاير  1991فههن

ههنحينة قالدههبا الجحائههبي .لههاق مالههب

دراست ا قتدائية فن لن ة ول لم في ها هح ا مهي القهرون واههل دراسهت الثانويهة فهن
نحينة .و رأ أيضا كتنا عديدة مي التهرا ايسهنمن القهديم .وعهال فهن شهناق

رسالة التو يد لإلمام محمهد عنهده وكتهاب ايفهن

ااه نهوي لل ياسهة اليب يهة فهن

الدبا للكالب التركن أ مد رضا وكتاب أم القهر ى ل نهد الهر مي الكهواكنن
وغيرها مي كتب الفل فة وال ياسة وا تصاد.

سافر ي ننن إ ى فرن ا اهواهلة دراسال ال ليا .والتح قمدرسهة الن سهلكن ق هد

أن فدل فن الت ه يل قم هد الدراسهات الدهر ية الده ير .وخهن ل دراسهت نهاريس

سههاهم فههن أعمههال الهههحب الههوعنن الجحائههبي «نجههم شههمال إفب يقيهها» وشههارف فههن

ندهاعات « م يهة الحلنهة ااه هلمو لدهمال إفب يقيها» التهن شهيل في ها منصهب نائهب
الرئيس وانضم إ ى م ية الو دة ال ب ية ال ب ية التن أس ا الحالب ال وري فبيد
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زيي الديي ااهقرب مهي ا ميهر شهكيب أرسهنن .ألقهى هي ننهن محاضهرل ا و هى فهن

دي ههمنر  1921وكههان عنوان هها «اهههاذا نهههي م ههلمون؟» ففتحههت له قههاب الده رة فههن

ااههيط الثقافن الناري ن.

لجبن م ندسا ك بقائيا فن عهام  .1921اسهتقر سهنوات عديهدة فهن فرن ها ق هد

فدل فن ال ثور على عمل فن الجحائر والدبا ال ب  .وألب قالفرن هية خهن ل ههذه

الفترة عدة كتب دينية وأد ية وفكبية واشتيل قالصحافة.

سافر مالب ي ننن إ هى مصهر فهن عهام  1911واسهتقر قالقهاهرة التهن كانهت ل هً

قالندههاا ال ياسههن ولحخههر قالهركههة الثقافيههة .و ههرف ههي ننههن علههى عقههد نههدوات

فكب ي ههة أسهههنوعية ف ههن يته ه يهض ههرها ااهثقف ههون والحلن ههة م ههي ماتل ههب الجن هههيات

ايسنمية مي «عن ة إ ى اكارلا».وفن مصر أشرف على لر مة كتنه إ هى الليهة

ال ب ية(.)2

و هام قههر نت عديههدة إ ههى الدههام واله هها وألقههى في هها محاضههرات واعله علههى

أ وال ااه لمو فن هذه الد ل ول رف على الداصيات ال لمية ااهؤثرة في ا.

وفن عام  1912عاد مالب ي ننن إ ى الجحائهر وعهو مهديرا عامها للت لهيم ال ها ن.

كتب مقا ت ما و  1911و 1911فن ااهجلهة ا سهنوعية الثهورة ايفب يقيهة وههحيفة
ااهجاهد التاق تو لهحب ن ة التحبير الوعنن .وفن سنة  1911استقال ي ننن مهي
منصن ولفب غ لل مل الفكبي داخل الجحائر وخارن دودها.

لوفن مالب ي ننهن فهن  21أكتهوقر  1912فهن الجحائهر مالفها را ه ك يهرا مهي

الكتههب وااهجحوعههات؛ عنه

ههح من هها فههن الجحائههر ومصههر وسههوريا ولننههان .كتههب

م ظم هها قالليههة الفرن ههية و لههين من هها قال ب يههة وأشه رها الظههاهرة القرونيهة وشههبوا
الن ضههة وو ههة ال ههالم ايسههن من وفكههرة ايفبيقيههة ايسههيوية ومدههكلة الثقافههة
وميند م تم ومدكلة ا فكار فن ال الم ايسنمن والصراع الفكبي فهن الهنند
ااه ههت مرة ومههذكرات شههاهد القههبن وفكههرة كومنولههع إسههنمن ود ر ااه ههلم
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رسالت فن الثلع ا خير مي القبن ال دبيي وااه لم فن عالم ا تصاد ولأمنت
و و الرشاد والتي ...
مصادر مالك بن نيب عن مكة:
لنوعت مصادر مالهب هي ننهن عهي مكهة ااهكرمهة هو القهرون الكهبيم وكتهب

ال يرة والتاريخ وااهرا
در

فن

الهديثة والصحافة والقصص الد نية والت بقة الداصية.

نحينة ال يرة الننوية على يد الديخ مولود ي موهوب ال الم ومفتهن

ااهدينة ااه بوف .و رأ أيضا كتب التاريخ ايسنمن الحنقات الكنر ى ي ي سه د

لاريخ الرسل وااهلوف للحنبي ومب ن الذهب للم ودي والكامل فن التهاريخ هي

ا ثيههر وكتههاب ال نههر وااهقدمههة ههي خلههد ن .قفضههل هههذه الكتههب راق الدههبا
ي ت وي يجذق نهو عوااه وهو ما ال شاقا ياف ا.
رأ مالب ي ننن فن شناق

بيدة «أم القر ى» و بيدة «القنلة» اللتو لصهدران

فن مكة .و بيدة أم القر ى لأس هت فهن  13دي همنر  1931ينمها لأس هت بيهدة

القنلة فن  11أوت  1911ولو فت عي الصهد ر فهن  31سهنتمنر  .1931لهرأ
محب الديي الجحيهب تهى عهام  1919وخلفه

لهبيرهها

هو الصهنان ق هد أن عمهل ال هالم

الجحائبي الديخ الحيب ال قنن مديرا ها خنفها اهها ذكهره النا هع الهدكتور محمهد
عندالر مي الدامخ الذي ير ى أن الصحيفة ققيت مدة عام د ن مدير م هو ل ق هد

استقالة محب الديي الجحيب(.)1

ودخلت الصحب ال ب ية إ ى الجحائر عي عب يه اله هان الهذيي يهملون ها م هم

فن قائن م ق هد أدا مناسهب الههً والر هالون كالت هار والحلنهة الهذيي يدرسهون
فن ا هر والزيتونة وكهذلب أههحاب ا شهتراكات الفرديهة؛ فقهد أشهارت ههحيفة

«القنلة» إ ى اشتراف ك ير مي القرا فن ال الم ال ب

د ن أن ل حن التفاهيل و

شهب أن مههن م مدههتركو و ههرا مههي ااهيهرب ال ب ه  .ولهتههوي هههذه الصههحب علههى
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أخنار ودراسات عي اله ا كمها لقهوم الصهحب الجحائب يهة قندهر مقها ت عهي ههذا

ااهوضوع؛ فم لة الده اب التاق هة لجمي هة ال لمها الجحائهبيري ندهرت مقالهة فهن ذي
الق ههدة 1211ه ههاماي  1939ققلههم الدههيخ عندالهميههد ههي قههاديس ق نههوان «كيههب
كه هان قن هها الك ن ههة ااهد ههرفة» .ولقهههد لقيهههت ههههدى كنيهههرا ف ههن الوس ههط الثق ههافن
الجحائبي .مما ش

ااهجلة على ندر مقال وخر فن ال دد ذي اله هة 1211هههايونيو

 1939عهي ا هوال ا تماعيههة وال ياسهية فههن ااهملكهة ال ب يهة ال ه ودية وههو نههص
منقههول عههي ب يههدة الدههور ى وكتن ه ااهفكههر النم هها ي ااه ههلم محمهههد أسههد مهه

ل ليقات الديخ ا ي قاديس.

و د أثر ال لما الجحائبيون الذيي عهادوا مهي اله ها فهن الهيهاة ال لميهة والدينيهة

فن الجحائر وكان مي أقب هم الديخ محمد الندير ايقراهيمن والديخ الحيب ال قنن

وا ديب أ مد رضا و و ومحمد عاهر ال نيزي.يقول مالهب هي ننهن عهي لهأثير ههذا

ا خيههر « كههان يتحههد قل ههة النههد ي القههادم مههي الجز يههرة ال ب يههة .لقههد كانههت
ثقافت فن وسحنا..لقدكان ثائرا على كل شن ولم أره يوما يمدق أ دا أو شيئا
مههي ا شيا  ...وض ه ك يههرا مههي القضههايا موض ه قهههع ولههد ي  ...هكههذا كههان
ن

لمار

ثورل يض دا على الجمرة ااهدت لة فن النفو  ...وفصا ت ال ب ية كانت
لأثيرها فن ال قول التن لفكر أو لتكلم الفرن ية»(.)1

لدا ل النا

ال لما ي

عنر ا منة البوايات ااهت لقة قالهً وا راضهن ااهقدسهة .فه ذا كهان

لون انحناعال م فن كتن م تى هار ااهيرب ال ب

الر نت يصفون في ا قدكل د ي أ وال الد ل وعنائ النا
ف ن عامة النا

نموذ ا فن أدب

والو ائ ااهجتلفة

لتنا ل ا خنار والقصص عنهر البوايهات الدهفوية .وسهم مالهب هي

ننههن ك يههرا من هها فههن ل ههال فههن مقههاهن

ههنحينة والتن ههة .رقحت منكههرا هههذه

القصص قالنقاع ااهقدسة ققيت راسهاة فهن مايلته وقهل لنه م لقها دائمها ق هوالم

مكههة وعمههل فيمهها ق ههد علههى زيارل هها ومدههاهدة نف ه م ااه هها وا سههتمتاع قجوههها

البو انن الفبيد .وسم ا أيضا مي والدل التن لجيد الفهي القصصهن وسه ل ههذه
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اللحظات ااه ينة فن يوميال «كانت والدلن لنتظرنن لهتقص علهن صهة

ها...

واسترسههلت وكنههت أخدههى أن ل ههكت عنههدما لههر ى دم ههن علههى الههرغم مههي أن

اليرفة كانت نصب مظلمة ( .)...ولكي كهان الههديع مهؤثرا ل حنهن منه أ يانها
هههحات أسههتحي كنت هها فألظههاهر قههال ح

تههى أذهههب إ ههى الدههرفة يههع لو ههد

قههرادات ااههها فههأعل ال نههان للههدم »( .)1ققيههت هههذه ااهدههاهد راسههاة فههن ذاكرل ه

وستؤثر ك يرا على لب يت وشاصيت و يال .

لي ههت لههدينا لهههد اين م لومههات د يقههة عههي ر ههنت مالههب ههي ننههن إ ههى النقههاع

ااهقدسة ونج ل أهم نداعال خن ل موسم الهً .و ندري قالضهنط كهم مهي مهرة
ً فن يال ؟

لقد هً مالهب هي ننهن ل مهرة سهنة  1911قرفقهة ههديق الهدكتور عنهدال زيح

الجالدي رئيس الن ثة الحنية الجحائبية .وذكر ي ننن فن كتاق الفكرة ا فبيقية
ه ايسيوية أن ً فن سهنة  .)1(1911ون هرف يهدا أنه هً للمهرة ا خيهرة فهن ياله

وألقى محاضرل الد يرة « رسالة ااه لم فهن الثلهع ا خيهر مهي القهبن ال دهبيي»(.)1
يكون هكذا د ً على ا ل ثن مرات فن يال .

ارت أسهههرة مالهههب هههي ننهههن كل ههها لقبينههها النقههاع ااهقدسههة وأدى هههل أعضههائ ا

فبيضة الهً ك دل والدل والده و تهى ا عفهال كننهت أخته الكنهر ى التهن
ت وعمرها خمس سنوات .وخن ل زيارات مالب ي ننن اهكة ن ً شهنكة مهي

ال ن ههات م ه ااهثقفههو ال ه وديري الههذيي ههاموا قههد رهم قزيارل ه فههن يت ه قههالجحائر

ال اهمة واستم وا إ ى أ اديث ولنادلوا م ايرا (.)9
مكة بني املاضي واحلاضر:

لميح فكر مالب ي ننن قالبقط الدائم و ااهاضن والوا

و الهاضر واليهاقر.

لكلم عي هنفو مي مكة .ذكر أو مكهة التاريجيهة التهن شه دت نهز ل الهو ن
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على الننن هلى اهلل علي وسلم ق وااه ا ااهجتلفة مي ر ال الصحاقة و وافل الت هارة
وغيرها مي ااهداهد .وهذه هن مكة التن رسات فن مايلت ول اعب مه أ وائ ها

وسنح م عااه ا ولفاعل ك يرا م ذكبيال ا.

ولكلههم ثانيهها عههي مكههة ااه اهههرة وأشههار إ ههى عصههرنة ااهجتم ه ااهكههن قههدخول

الوسائل الهديثة مثل ال يارات والدرا ات .)19( ..ولهحا م ركهة ااههب ر خهن ل فتهرة
الهً وهب الدرعن الذي يها ل قصه وقة لنظهيم م هيرة ااههاريي .وسهنحا ل فهن

ا سحر التالية أن لقب عند هذه النظرة ااهحدو هة ااهتكاملهة التهن كون ها مالهب هي

ننن عي عوالم مكة فن عصورها القديمة والهديثة.
 – 1احلياة االجتماعية يف مكة:

شن مالب مكة قمدينة الد دا ينما هور يثهرب مدينهة ا قحهال .ولتضهح ههذه

البؤ يههة مههي خههن ل هههرا ة ا مثلههة التههن سههردها عنههد الهههديع عههي مكههة فأسههما

ااه تض فو كنن ل ي رياق وعمار ي ياسهر لتكهبر ف لهى أكتهاف ههؤ

امهت

الدعوة ايسنمية فن سنوال ا ا و ى .ومهي مكهة انحلقهت رسهالة ايسهنم إ هى ال هالم

وفي ا ل ذب ااه لمون ا وائهل ولهملهوا فهن سهنيل عقيهدل م عهذاقا شهديدا« .كانهت
الدعوة فن قدايت ا لد ي فن أر ها مكهة فتهذود هبي

الدنيو يههة وأضههحى الههذي ي تن ه ايسههنم يههذ ا مههي ههبي

الت ههذي ب .ود ههت س ههاعة الدههه دا

عهي أههنام ا ومصهاله ا
أنههواع ا ذى وأهههناف

ينئ ههذ كمههها د ههت م ههي ق ههد ا

هههرة سهههاعة

ا قحال»( .)11ف ذا عمهار هي ياسهر الهذي كهان م تضه فا فهن مكهة لم ي هتح أن
ين هن والديه مههي الت ههذيب ينقهذهما مههي ااهههوت يصههنح فهن ااهدينههة ااهنههورة النمههوذن

ا على للقوة والهيوية؛ ففهن الو هت الهذي يهمهل فيه كهل ههحا
لننا م

د الرسهول يهمهل عمهار

هرة وا هدة

هبيي علهى كاهله  .لقهد كهبر مالهب هي ننهن

هههذا ااهثههال مههرات عديههدة فههن كتنه ومحاضههرال ( )13لي نههر علههى ههدرة ايسههنم علههى
لف ير الحا ات الكامنة فن النفو

ي امة م تم فاضل قنا

ضارة را ية.
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وهب ي ننهن ا مهاكي التهن كانهت م هر ا لت هذيب الصهحاقة قصهورة قده ة

وشههن ا قمكههان وخههر فههن قههاريس اشههت ر خههن ل الثههورة الفرن ههية « .كانههت قمكههة

سا ة ااه هذ و والده دا وههن لدهن سها ة (دو بيهب) نهاريس أشهت ر ندهاعت
أثنا الثورة الفرن ية م فارا هام هو أن الوض م كهو

هنها .ففهن سها ة مكهة

كان الجند ن ضد الثورة وااه ذ ون كانوا ش دا الثورة التن سميت ايسنم».

ولوغل مالب ي ننن فهن فهب ال قهدة ا تماعيهة التهن لهبقط هو مكهة وأهل ها.

فأشار إ ى أن مكة كانت مدينة متفتحة على القنائل ال ب ية يقصدها النها

مهي

كههل مكههان فههن مناسههنات ماتلفههة للحههً والت ههارة وا سههتقرار .فأسههرة قنههن ياسههر

اسههتقر ت متههأخرة فههن مكههة وهنهها يقههدم لنهها مالههب ههي ننههن م لومههات عههي قدايههة
اسههتقرارها ف ههن ههههذه ااهدين ههة ومههي خن هها لتضههح ه ههورة الننهها ا تم ههاعن اهك ههة
ااهتكونهة مههي و ها القههوم والحنقهات ال ههفلية «إن ياسههرا لهم يكههي مهي قحههي مههي
قحون مكة ولكن ألهى إلي ها مه أخهويي له ينحثهون عهي أا هم راقه لهم يجهدوه

فقههبر ايخههوة الر ههوع .إ أن ياسههرا وثههر النقهها قااهدينههة القرشههية وكمهها ههرت عههادة

القوم فقد وا ى أ د قحون ا مي قنن مازوم فزو وه مي أمة اسم ا سمية»(.)12

وقههاهرة ال نيههد ال ههائدة فههن مكههة لههم لمههر د ن أن ل يههر اهتمههام ههي ننن فحل هل

خلفيال ا وف ر أسهناب و ودهها وشهرق كيهب ل امهل م ها ايسهنم دا ضها قهذلب

شن ات ااه تدر و فن ههذا ااهوضهوع اله ها « .إننها ن لهم أن ديمقراعيهة أثينها لهم

ل ط أي أهمية ذه القضهية؛ ضهية الر يه

إ مهي الو هة ا نتفاعيهة يهع كهان

الر ي ه مههي مقومههات النظههام ا تصههادي تههى أن أ ههدا لههم يفكههر فههن إعههار هههذا
النظام فن وض مندأ لتحبير الر ي فيكتمل قذلب لقهويم اين هان فيه  .ينما يهألن
ايسنم فيقبر هذا ااهندأ قكل وضوق فيدمل قذلب لقويم اين ان الذي و ه فهن
يههد الههبا قمقههدمات أو أهههول فق يههة نجههدها فههن القههرون وفههن ال ههنة ولكون فههن

الوا

لدبي ا ل ته الر يه قصهورة لدريجية...ف هذه النصهوف كل ها لكمهل مهي
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ن ههواق ماتلف ههة التق ههويم ا ساس ههن لإلن ههان التق ههويم ال ههذي يق ههوم عليه ه ااهد ههب ع

الديمقراعن لكمين يج ل ههذا ااهدهب ع يضهم فهن خحوعه ال امهة مصهير الر يه

إ ههى مصهههير اين ههان الهههر قهيههع يضههيب الر يهه إ ههى عههالم ايخههبيي أي عههالم

ا شااف ق د أن كان مي عالم ا شيا وذلب ل مهرة فهن التهاريخ»( .)11ومالهب

لم يقتصر على ذكر م هألة الر يه

هل اههتم أيضها قالهدفاع عهي ااهو هب ايسهنمن

انحن ا مي اييات القرونية وا اديع الننوية ومي خن ل مقارنت ا م الترا اليونانن
والوا ا تماعن اليب .

و ضية ااهرأة فن ااهجتم ااهكن مي ااه هائل التهن لو هب عنهدها مالهب هي ننهن

وذكههر مهها أههها ا مههي قلههم وا تقههار .فكههان نتي ههة لههذلب ق ههور خلههل

ههيم فههن

ال ن ات ا تماعية فالزو ية هن ااههرف ل لهة الهيهاة وعلي ها لقهوم ااهجتم هات

و د نجم عي هذه الذهنية الجاهليهة عهادة وأد الننهات التهن لمثهل قهه أقده

هرائم

اين ان« .لقد كان ااهجتم الجاهلن كل لهت سلحة الذكر و د كان في ما
في مي

وة وفي ما في مي نحعة التححيم تهى أن ااهولهودة كانهت لهوأد يئهدها

أ وها» .و د غير ايسنم ههذه ال هادات قدهكل هذري قهيهع «أكنهت فهن الهذكر

دواف الجفا والتححيم.ولم يترف له إ هدرة التيلهب علهى الهنفس و هدرة التنظهيم

والتو ي فكون قذلب م تم ا لتمت في ااههرأة قك يهر مهي الهقهوا مقا هل ق ه

والوا نات»( .)11ير ى مالب ي ننن أن مندأ عادة وأد الننات فن الجاهلية ي ود سهنن

الههرئيس إ ههى الجانههب ا تصههادي «لقههد كههان للظههبوف ا تصههادية التههن عاش ه ا
ال صر الجاهلن أكنر ا ثهر فهن ندهأة للهب ال هادة ا ليمهة إن لهم لكهي ههن ال امهل

الو يد»( .)11والهقيقة أن هناف سنب وخر يقل أهمية وهو الجوف مي ااه ا

الدرف مي را و وع الن ا فن ا سر وال نن فن اليارات أو الهبوب(.)11

فن

والهزوان فههن مكهة يجضه للمرالهب ا تماعيههة وكهان مههي الصه ب ههدا علههى

الفقرا أن يتزو وا مي ا سر الينية.فااه ر مثل ال ائ ا كنهر للهزوان .وههذا مها يف هر

فههن نظههر مالههب ههي ننههن لههأخر زوان الرسههول هههلى اهلل علي ه وسههلم ل ههي الجام ههة
_______________________________
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وال دبيي« .فلم يزل محمد عازقا ن لم ي تح الزوان إذ لكن يحلب يد إ دى
شههبيفات مكههة رقمههها و هههب عليههه أن يهههدف ههههدا ا كنيهههرا ل ههمح لهه قهه ثبولهه

التواض ه ة»( .)11وهههذه ال وائ ه ااهاديههة فتحههت الحب ي ه لننهههراف ولرلههب علههى ذلههب
الف اد ا خن ن فن مكة «كانت ااهصا يح الهمرا ااه لقهة علهى أ هواب الجهواري

ااهنحرفات يجتذ ي شناب مكة ااهول و قهمل ال نق وعد الن ا »(.)19

وهههب مالههب ههي ننههن ااهجتم ه ااهكههن قالوسههط النحههو ن يههع يهتههل ال ههيب

والفههر

مكانههة كنيههرة فههن لههوب و يههاة أهههل مكههة .ولكههي هههذه الده اعة لههم

لر ههى إ ههى م ههتوى النف ه ال ههام؛ ف ههن لت هها نحههاا الفههرد الههذي يفتاههر قد ه اعت

ي ت مل القوة فن الجور والف اد« .فظهاهرة النحولهة كانهت فهن الجاهليهة ل هدف

إ ههى اليههزو والفاههر أي لههد ر علههى محههور الههه(أنا) فنههدت فههن هههورة ديهههدة هههن

ا ستد اد فن سنيل مثل عليها ن ايسهنم رفه ااهصهلحة أو م هوغات الندهاا إ هى
أعلى م توى ف ل ا فن عالم ايخبيي.فالنحولة فن الجاهلية كانت ل هدف إ هى

إعههن شههأن الههه(أنا) لكههي ايسههنم ههول محههور النحولههة لت ههد م ههوغال ا فههن عههالم

ايخبيي أي ل نر عي اهتمام أسمى يرلنط قيبيحة اله(نهي) أك ر من قاله(أنا) تى
ِ
أن ههم  يههؤ ُثب ن علههى أنف ُ ه ُ ِم وله ِهو كههان ُ ُ ه ِهم خصاهههة ( الهدههرا )9ف ههذا ل نيههر
كامهل اه هوغات النحولهة»( .)39قنها علهى ف هم ااه نهى الهقيقهن للنحولهة فهن الهيهاة
ق ال رب انتصارات ك يرة و اموا قفتو ات واسه ة شهر ا وغبقها فهن فتهرة منيهة

صيرة.

والقنيلة فن الجاهلية لمثل ااهههور ا سها

الهذي لهد ر وله

يهاة النها

وأكنر

هذه القنائل كانت ل كي فن مكة أعظم واضر ال رب «النيئة الجاهلية لمثل

أهدا لمثيل م تم ا هو فن عمر (الدهن ) يجب أن نن ه

إضهافة إ هى ذلهب أنه

فن ههذا ااه هتوى مهي مر لهة مها نهل التحضهر؛ فه ن عهالم ا شهيا يكهون ههو نف ه

شههديد الفقههر ولكههون فيه ا شههيا قدائيههة كال ههيب والههرمح أو الولههد والكنانههة
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والقو

وال ام والجمل والهصان وال بن د ن ركاب أو مزود ق ند خدهنن

ق يط ...والجيمة وا دوات ااهنحلية ا زيلة ااهقبونة قهياة النهداوة..وم ما يكهي مهي
أمههر فه ن عههالم ا شههااف فههن ااهجته الجههاهلن ههد انهصههر فههن

ههم القنيلههة»(.)31

دائرة القنيلة لم لتوس للدولة والهضارة إ م ق ور ايسنم فن الجزيرة ال ب ية.
احلياة الدينية يف مكة:

لتميههح الهيههاة البو يههة فههن مكههة ققلههة ا كتههرا قالههديي .ولههم لههتمكي عقههول

ال رب مي قلورة هورة ذهنية لإلل خارن عالم ا شيا لذا هن وا و ة م

همة قنهوا

ا م اقد ي تكفون في ا على عنادة التماثيهل وكهان أشه رها هنهل والهنت وال هح ى.

يتصههور ق ضه م ممههي ققيههت فههي م ذكههر ى إقههراهيم و إسههماعيل علي مهها ل ههنم أن

هذه اي ة ااهج مة لقب م إ ى اهلل ولقضن م ا ال م ولفتح م أ واب الجير

ولدف عن م الفقر ولن د عن م الدر «إننها ن لهم عهي ههذا ال صهر أن ال هادات الوثنيهة
فههن ااهجتم ه الجههاهلن كانههت ائمههة علههى أسهها

ههديم مههي التو يدالتقليههدي...

ولكي هذا التو يد النش وري ي هتتن أيهة شه ائر خاههة ..فقهد كانهت (مكهة)

منذ مهي عويهل منظمهة لن ها لو هدة نليهة ملفقهة لج هل هنهل والهنت وال هح ى علهى
رأ

م موعة و ة القنائل ال ب ية كل ا ولكي ا سر الكنيرة فهن مكهة ه ه قفضهل

التههأثير ال ياسههن والت ههاري هه ه ههد استم ههكت فههوا هههذه الو ههدة الوثنيههة ااهلفقههة
و دانيههة غامضههة لههن كس فههن الههذكر ى التههن فظوههها قههاعتحا وفاههر لجههدهم

الن يد إسماعيل وعلى كل ف ن هذه الذكر ى لم لكي لتهؤثر محلقها علهى عقائهد
ال ههرب أو لقاليههدهم الهب يههة وهههذا يف ههر لنهها الصههراع القاسههن الههذي سيندههب ههو

ااهتم كو

ذا النظام الجاهلن و ايسنم الوليد»(.)33

ققيت فن مكة فئة ليلة مي الهنفها ي نهد ن اهلل و هده ولهم لكهي هم ههلة

قأهل الكتاب مي الي ود والنصار ى «الهنفها كهانوا ر ها مهي عهرا نهادر لركهوا
وثنيههة عصههرهم لكههن ي كفههوا علههى عنههادة إل ه وا ههد لكههي يههاة التصههوف التههن
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عاش ا هؤ الن اف لم يصحن ا أي نظام خاف أو شكل مي أشكال الحقو
قا

ر ى لم يكي م أي الصهال رو هن قحائفهة مهي أههل الكتهاب فه ن مصهادر

ال صر التاريجية لصب أية كني ة فن مكة أو أي كنيس أودير فن ضهوا ي ا؛

لقههد ان ههحب الهنفهها فقههط فههن أمههاكي من حلههة د ن أن يقح ههوا هههنل م لمام ها

قااهجتم »( .)32وكان هؤ «ينتظب ن الننن ااهوعود فن سنلة إسماعيل»(.)31

لم لكي مكة مركحا دينيا م يحيا أو ي وديا .يؤكد مالب هي ننهن علهى خلهو

مكة مي كل مها يهدل علهى و هود كني هة أو م نهد ي هودي «لهم يثنهت أن كهان
قمك هههة أو ض هههوا ي ا أي مرك هههح ثق هههافن دين هههن ليق هههوم قند هههر فك هههرة الكت هههاب

ااهقد  .)31(»...يدعم هذا الكنم عدم و ود لر مة عب ية لإلنجيل إ فن سهنة
1919م وكذلب قالن نة للتوارة.
احلياة الثقافية يف مكة:
لم لكي مكة أيضا مركحا ثقافيا و ضاريا نل ايسنم .وكان الد ر قجميه

أنواعهه يمثهههل الههذاكرة الفكب يههة والثقافيههة ل ههرب مكههة«.إن لكهههل شهه ب هوايههة

يصههرف إلي هها مواهن ه الجن هة عنقهها ل نقبيت ه ومحا ه فالفراعنههة مههثن كههان ههم
اهتمام قفنون ال مارة والبياضيات يدلنا علي ما ققن ي أيدينا مي وثارهم ال ظيمة..
كمهها كههان اليونههان ميههرمو قصههور الجمههال علههى مهها أقدعه فههي فيههديا

ق يههات

ااهنح والهكمة على ما ادت ق عنقب يهة سهقراا .أمها ال هرب فهن الجاهلية فقهد
كانههت هههوايت م فههن ليههت م فلههم يقتصههبوا علههى اسههتادام ا فههن ضههب رات الهيههاة

اليوميههة شههأن الد ه وب ا خههر ى و إنمهها كههان ال ب ه يف ه

فههن اسههتادام ليت ه

فينحههت هها هههورا يانيههة لقههل مهها عمهها كههان ينحت ه فيههديا

فههن ااهرمههر ومهها

كانههت لرسههم ريدههة يونههار دو دي فاند هن فههن لو ال ه ااه لقههة فههن متهها ب ال ههالم

الكنر ى»(.)31
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يؤكههد فههن مو ه وخههر علههى ع ههح ااهجتم ه ال ب ه علههى ايقههداع خههارن م ههال

الد ر وهذا ال ح كان كنيرا إ ى در ة ع ينهة قهيهع «إذا قهثنها عهي إنتا ه نهل
(ال د القرونن) مهثن فهن الفتهرة التهن لقهدر قأرق هة و ف سهنة مهي ع هد إسهماعيل إ هى

الننن محمد هلى اهلل علي وسلم نجده ينحصر فن عدر م لقهات وههذا م نهاه أن
الحا ههات ا تماعي ههة عا ههات القل ههب وال ق ههل واليهههد ف ههن ال ههة غي ههر ال ههة الت ههولر

ا تمههاعن الههذي يههدف إ ههى اينتههان ققههوة و ههرارة و ينمهها هها ايسههنم اسههتحاع أن
ضارة خن ل نصب بن»(.)31

يجل

وخنهة القول أن عالم أفكار ااهجتم ااهكهن فهن الجاهليهة « هد لمثهل وضهوق

فن للب القصائد ااهتألقة الد يرة قااه لقات وهو قاي مال ه قدأن عالم أشااهه ههه
ع ههالم مح ههدود ي ههتقن منه ه الد ههاعر الج ههاهلن أ ياله ه النرا ههة ليدهههيد قم ههد نيلته ه

وانتصارها فن أ د الفصول ااهلحمية التن فظت ا ذاكرة التاريخ لههت اسهم (أيهام
ال ههرب) يتين هى قههذكر ى نينت ه أو ينكههن كالجن هها قحههن هههوى أو ي ه ى
لتاليههد اسههم كاسههم ههالم الحههائن لجههوده و

ههي ضههيافت وهكههذا كههان و ه

ذلههب ااهجتم ه الجههاهلن ااهن يل ه علههى نف ه والههذي كانههت لتن شههى علههى أرقاض ه

قهركات ااهد والجزر التاريجية ا مم ال ظيمة التن ا رله ايمنراعور يهة النيحنحيهة
وايمنراعورية الفارسية ومملكة الهندة فن الجنوب»(.)31

والنظام القنلن لم يتحور كذلب ليدكل إعارا ي مح امة دولة قنا

إ ق ههد ا

نف

ضارة

ههرة الننو يههة ولأسههيس دولههة ااهدينههة؛ فههااهجتم ااهكههن كههان منيلقها علههى

والت ارة ال ااهية التن يمارس ا أهل مكهة لهم لكهي لتهؤثر علهى يهال م ولييرهر

أشه ههكا ا.ف لى الههههرغم مههههي إ ههههاعت م قم موعههههة مههههي الهضههههارات والدهههه وب
كالنيحنحيري والفر
ههبي

وأهل الهندة إ أن ههذا التقهارب كهان غيهر كهاف يمهداد

قالهضههارة ق هههنب غيههاب الههوعن الهض ههاري وعههدم ا كتهههرا ق ههااهتييرات

الكونية.ون ظرة إ ى لرا مكهة الجهاهلن ااهتمثهل قدهكل خهاف فهن الده ر لوضهح
صههور م رفههة عههرب مكههة لحنههائ الد ه وب ا خههر ى ااهجهها رة هها و لههة اهتمههام م
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قههأ وا م قالتهها ن ع ههزوا عههي إدراف التحههديات «إن م ههارف ال ههرب عههي الهيههاة
ا تماعية والفكبية لدى الد وب ا خر ى لي ت قذات يمة إذا ر نا إ ى الده ر

الجاهلن الذي ي د مصدرا يما للم لومات فن هذا ااهوضوع»(.)39
مشاهد من عامل أشياء مكة:

وسوف يتركح ديثنا فن هذه ا سحر على عالم وخر مي عوالم مكة وهو عالم

ا شيا وهو يد ر ول ااهداهد التالية
غار حراء:

وض مالب ي ننهن الهدعوة ايسهنمية فهن سهيا ا التهاريجن و إعارهها ااهكهانن

و كيب ق رت إرهاهال ا فهن عحلهة محمهد فهن غهار را .ف هن ل هد فهن نظهره

«مر لة رئي ية هه مي الو ة النف ية ه قالن نة لتاريخ الدعوة»( .)29واستيبا فن ههذه

ال حلههة سههنوات م تكف ها فههن غههار ههرا ق يههدا عههي النهها

ومدههاغل الههدنيا و ههواذب

الهياة».والوا أن د لوار ى واختفهى عهي أعهو الحمهان لكن ينقهى خهن ل خم هة

عدههر عام ها م تههح مكههة أو م تههح غههار ههرا » ( .)21يقههول أيض ها فههن نفههس ااه نههى
ومؤكدا على أن ال حلة كانت قرفيهة خهبن ق هدها الرسهول ههلى اهلل عليه وسهلم
ليندأ مر لة أخر ى ينلغ رسالة ايسنم التن ق هع ها «وكهل مها فهن ا مهر أن ههذا

الر ل الذي اختفهى مهي م هرق التهاريخ خهن ل خم هة عدهر عاما سهيظ ر علهى ههذا

ااه رق خن ل ثنثة وعدبيي عاما لكهن ي هي
الن ار أك ر مي أي و ت مضى»(.)23

يفكهر يهتكلم ي مهل فهن راق هة

والهقيقة أن مالب ي ننن دم عحلة الرسول هلى اهلل علي وسلم فن غهار هرا

فههن هههورة مناليههة وأعحههى هها و تهها أكنههر ههدده قجمههس عدههرة سههنة فههن ههو أن

كتههب ال ههيرة والتههاريخ أشههارت إ ههى فتههرة صههيرة .وهههذا مهها ننه له الههدكتور محمههد
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عنداهلل درا الذي كتب مقدمة لكتاب الظاهرة القرونيهة ونصهح ههديق هي ننهن
على مرا ة م لوماله  .كان الرسهول ي تكهب فهن غهار هرا شه را فهن كهل سهنة
وكانت يال عني ية وعادية لم لحن ا أية م حة هوفية.

وهكذا أهنح غار را م هدا للهدعوة ايسهنمية فيه أنهزل القهرون الكهبيم علهى

الرسهول هههلى اهلل عليه وسههلم ومههي أعما ه انحله هههوت ايسههنم ي لههو فههن سههما

ال الم يد ي فن أهقاع ا رض مندرا نداية عصهر ديهد«.ف هأة أضها ت فكهرة
فن غار غار را

يع من زل يقوم في متأمن .و مل وميضه ا رسهالة قهدأ قكلمهة

رأى النور م تم

ديد متفاعل م ال الم وم التاريخ فدب ع ي دم ما قداخل مهي

ا ههرأ .مح ههت هههذه الكلمههة قلمههات الجاهليههة و ضههت علههى عحلههة ااهجته الجههاهلن.
ههدود نليههة ليؤسههس عااه ه الجديههد مههي ا شههااف؛ يههع كههل أضههحى امههل

رسالت وليننن عااها ثقافيا ديدا لتمحور في ا شيا

ول ا فكار»(.)22

يههدد مالههب ههي ننههن قدايههة ون ايههة ااهر لهة ا و ههى مههي التههاريخ ايسههنمن قههالفترة

ااهمتدة و قدايهة الهو ن فهن غهار هرا وم ركهة ههفو سهنة 23ه ه ( .)21وعنهر عهي

هههذه الفكههرة قمر لههة الههبوق فههن الرسههم النيههانن الههذي وض ه فههن كتاق ه شههبوا
الن ضة .وكبر مالب ي ننن هذا ااه نى فن موا ك يرة مي كتن .فنداية الو ن
فن غار را كان منن الرسالة والدعوة نحلت في اييات القرونية ا و ى والتقى في

الننن م سيدنا نبيل علي ال نم ل مرة ينمها كانهت م ركهة ههفو سها ة

هراع دموي هو ااه هلمو لركهت ههدعا عميقها فهن الج هم ايسهنمن وضه ت
دا فاهن اهر لة الجنفة الراشدة وا نت ت قذلب مر لة البوق لتنهدأ مر لهة اليبيهحة
ب ل نيره.

الكعبة:
كانهههت الك نهههة فهههن الجاهليهههة «م نههههدا لألههههنام أو م ههههر ا سياسههههيا لن سهههر

ال ائدة»( )21فن مكة.وكانت الك نة لت

ا ا نظار كم ند لألههنام فقهط
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و إنما أيضا كمكان ل ل على درانه صهائد الده را ااهرمهو و فهن الجاهليهة.
وكان شناب مكة يأملون أن ل

ل أسماؤهم إ ى انب أسما أهحاب ااه لقات

الد يرة.يقول مالب فن هذا الصدد «يهملون قد اعة عنترة وغرام امبئ القهيس
وكههل مههن م يمنهن نف ه قتاليههد اسههم

الك نة»(.)21

يههود لههو ي له ذات يههوم م لقته علههى أسههتار

وفن يهوم فهتح مكهة هام الرسهول ههلى اهلل عليه وسهلم قتححهيم ههذه ا ههنام

التن كانت ل ند داخل الك نة وع رها مي الدرف والدنس وأرسى دعائم اييمان
والتو يد .ي ل مالب ي ننن على هذه الوا ة يصب هذا ااهد د ال ظيم قلحظة

«انتصار الفكرة وان يار ا هنام»(.)21

ولقههد ذكههرت ل ه والدل ه م ههألة لنحههوي علههى ههدر قههالغ مههي ا هميههة لتمثههل فههن

إشارل ا إ ى الهمامات التن شاهدل ا لحوف قالنيت ال تي و لحير فو ا(.)21

وعههواف الهمامههات ههول الك نههة أثههارت انتنههاه ال لمهها والده را ههديما و ههديثا

و د اختلب ااهورخون فن أههول ههذه الهمامهات( .)29وم مها اختلفهت البوايهات فهن
هذه القضية ف ن م ا رة هذه الحيور للك نة كانت منذ عصور ديمة وهن لزيد

مد ه د الهههرم ااهكههن هها و مهها  .ودخلههت هههذه الصههورة فههن ا ذهههان والتقحت هها
ال يون رسهات فهن ذاكهرة الهً.وههو مها ي كهس ال قليهة ال ب يهة الهبيصهة علهى

الرمهو أك ههر مههي ااهضههامو

قيه

النظههر عههي محتواههها ااهنحقهن وال قلهن.وهههذا مهها

ل مالب ي ننن يت ا ل عي هحة ما لقول والدل  .ف هو يدهب فهن و هود ههذه

الهمامات ولكن يت ها ل ههل قيقهة لحهوف قالنيهت و لحيهر فهوا الك نهة كمها

لدعن والدل الها ة؟

ي ننهن خهن ل

ه التهحا م عنهد الحهواف هول الك نهة« .ي هح أمهبؤ

قكل م نى الكلمة قحخم ال ديد الذي يهصى مي اله يً الذيي يحوفون ول

الك نههة أو لتقح ه أنفاس ه قضههيط للههب اي لههة الضههامة مههي الكتههل الندههبية التههن
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لتحرف فهن عوائف ها» .يقهارن ذلهب قهالهً فهن ال صهور القديمهة فيقهول «ا مهر فهن

ذلهههب الهههحمي كهههان ماتلفههها .والهههان فههن وسههه أن يهههتم أشههواا الحههواف قرا ههة

يتفحص خن ا الو وه إذا أراد كما يمكي ل أن يتاذ من ا م ارف»( .)19يهدعم

ذلههب قههذكر أ ههد أهههد ائ الجحائههبيري الههذي يلتقههن مههرارا قهههان إفبيقههن وأقنائ ه

الصيار ا رق ة خن ل الحواف ول الك نة.ولمت ين م م امنت لدل علهى عظمهة

هذا الديي الذي يفبا و الندر فن ألوان م وأمهوا م و

على أرض الوا ااه نى الهقيقن لألخوة الصاد ة.

هن م ون هن م ولج هد

جبل عرفات:
مالب ي ننن ي تنر و وف الرسول هلى اهلل علي وسلم قجنل عرفات وههو يلقهن

خحنة

ة الوداع مفصن هاما فن لاريخ الهدعوة ايسهنمية و ها ل مهرارا أن يقهب

عند نص الجحنة يتم ي فن م اني ا ال ميقة يهلهل أق ادهها ااه هتقنلية الن يهدة(.)11
وهذا الجم اليفير يمثل ثمرة عينة لير

عيهب ومر لهة اسهمة فهن م هار ايسهنم

الذي لجا مر لة لكويي اين ان و إندها ااهجتمه لينهدأ مر لهة التوسه وا نتدهار

ولدههكيل أمههة قنهها

ضههارة لقههوم علههى و ههدة الههديي ولنههوع ااه ههلمو  .ومضههمون

الجحنة و داسة ااهكان والجو البو هانن الهذي ألقيهت فيه لن هع فهن لهوب اي ف

مي اله ان ااهتضرعو إ ى اهلل الحمأنينة وال كينة ولزيد ااهو ب عظمهة وخدهوعا

وهينة .وهذا ااهده د الرائه مها ال يتكهبر إ هى اليهوم يده ر قه اله هان ااه هلمون فهن
كل عام عند و هوف م قجنهل عرفهات وههم يتهأملون يتهذكب ن ا ننيها والصهحاقة

والصالهو الذيي عندوا و دعوا اهلل مي نل فن هذا ااهكان .يقول ااهفكر ااه لم
مراد هوفمهان ه ه الهذي و هب فهن نهل عرفهات فهن عهام  1993ه ه ق هد أن لههد عهي

خحنة

ة الوداع «وههذا نف ه ههو مها أشه ده اليهوم مه مليهونو ومهائتن ألهب مهي

الن ا والر ال مي أنها ال الم كافة»(.)13

وفن ههذه الجحنهة ههدع الرسهول قا سهس التهن هام علي ها ااهجتمه ااهكهن فهن
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الجاهلية قم تقدال الناعلة فأ ال الدهرف ق اداله الناليهة فأ هام عن هة ديهدة هو

النهها

وام هها الصههنق والتقههوى وااه ههاواة ولههيس اللههون والجههاه وأوهههاهم قمكههارم

ا خههنا والتم ههب قت ههاليم الكتههاب وال ههنة ههو

الد وب وا مم.

ههم رسههالت م نهههو غيههرهم مههي

سوق عكاظ:
كانت مكة مدينة لجارية منذ القهديم و افظهت دائمها علهى ندهاع ا الت هاري

ولضههاعفت أسههوا ا ولنوعههت قضههائ ا .وكههان مههي ههو أش ه ر لجارههها فههن ااهاضههن

أ ههو عالههب عههم الرسههول هههلى اهلل علي ه وسههلم الههذي كههان « ائههدا رائههدا للقوافههل
ااهكيههة فكههان يههذهب فههن مواسههم م ينههة إ ههى مراكههح الت ههارة الدههامية اهقايضههة

منت ات ا ند واليمي قمنت ات قند النحر ا ي

ااهتوسهط»( .)12وههذه ا سهفار عنهر

عن ا القرون الكبيم قر لة الدتا والصيب فن سورة بي

.

ولحداد مكة نداعا و يوية فن موسهم الههً .وكانهت مهي عهادات اله هان أن

يهملوا عند عودل م إ ى قلدان م وديارهم هدايا ك يهرة .ونهال مالهب هي ننهن نصهينا

مي هذه ال حايا «لقاليد اله ان ااهوروثة أقا عي د أن ي ود كل وا د قهأك ر مها

يمكي مي ا دايا فر ت والدلن دايا متنوعهة خصوهها لزو هن ااهقنلهة و و دي
ااهقنلههو

تههى ال قههال النههد ي وال نهها ة ال ب يههة ليههوم ختههان أ ل أقنههائن ز يههادة علههى

ااه ههههاقح الثمينههههة وأدوات منحليههههة غاليههههة مههههي خههههحف هههههينن ياقههههانن وهههههينيات
دمدقية»( .)11ولدل هذه ا مثلة علهى روان الت هارة فهن مكهة وعلهى ل هدد قضهائ ا

التن لصل إلي ا مي ماتلب ققاع ال الم فتمثهل قهذلب سهو ا عااهيهة قكهل مها لهمله
هذه الكلمة مي م ان .و د كانت دكاكو مكة مضرب ااهثل فن الجحائر.

ولأخذ كلمهة سهوا عكهاع م نهى الهركهة والفوضهى( )11عنهد مالهب هي ننهن

ي ت مل هذا ااه نى و يتحد عي التداف ال ياسن الذي ق ر فهن الجحائهر فهن
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عههام .1921وهههن سههنة عرفههت ركههة سياسههية و يههة مههي خحاقههات ولجم ههات فههن
ااهقاهن وا سواا .ولهول ال مل التب وي إ ى نر

ة سياسهية .وههن قهاهرة انتقهدها

قدهدة مالههب ههي ننهن فههن عديههد مهي كتنه واعتنرههها انهرافها وخحههأ سياسههيا سههيؤثر
م تقنن قدكل سلنن على مصير الهركة الوعنية الجحائبية.
رسالة احلج ومسالك احلجاج:
ما هن رسالة الهً وم اني ا ال امية فن نظر مالب ي ننن؟ كهان اهتمهام مالهب

ي ننن مو ا للم انن البو ية والهضهارية للحهً ولهم يجه

فهن ااه هائل الفق يهة.

وأكههد علههى أن الهههً فرهههة ثمينههة للم ههلمو أن يقههووا هههفوف م يههدعم ق ض ه م
الههن

 .وهههذه الفبيضههة الدينيههة شههرعت مههي أ ههل لرسههيخ هههلة ا خههوة قههع روق

الت ا ن ولد ي الت ارف و ااه لمو الذيي يقصهد ن يهت اهلل الههرام فهن كهل
ع ههام م ههي ميه ه أه ههقاع ال ههالم عاق ههديي متض ههرعو وخاشههه و ير ههون ر مته ه
يجههافون عذاقه  .و ههد لأسههب ك يههرا ههو رأى خههن ل

ه فههن سههنة  1911غيههاب

الجانههب ا تمههاعن والت هها ن ههو الن ثههات ايسههنمية( .)11ف ه ن ا عنهها ااه ههلمو

ي تمههون إ قمرضههى قلههدان م و يكترثههون قييرهم.ف هالهوا ح ال ياسههية والجيرافيههة
التن هن ا ا ست مار ما الهت راسهاة فهن ال قهول ققيهت عميقهة فهن النفهو

علهى

الرغم مهي غيهاب ا سهت مار نف ه فهن ههذه ا راضهن ااهقدسهة .و ه أيضها ده
ق

ا عنا الذيي يدا ن إ أهحاب ااهال والنفهوذ .فهالجو البو هانن لهم يكهي

كافيا ليؤثر على عنائ م ال يئة يقضن على أعماع م ااهادية.

ههط الجوان ههب ااهضههيئة للح ههً .ف هها مي
إن ههههذه الصهههورة القالمهههة الو يهههدة لهههم ليه ُ

وا ستقرار والجير يمثلون أ وا مكة.و د اولت والدة مالب ي ننن أن لههبر أمهة
قمكة ولكن ا رفضهت ذلهب إ قدهرا أن ل هافر م ها إ هى الجحائر.ف هن لفضهل أن
لي

مقيدة فن بيت ا ولكهي لهرف

أن ل هي

أيض ا لوالدل أن و دت محفظة نقود فن الحب يه

فهن الفقهر والها هة( .)11و هد

فلمها ملت ها و هدمت ا لصها ب

_______________________________
11 ______________________________

ثقافتنا

●

مكة وعوااه ا فن فكر مالب ي ننن

الفنهدا الههذي لقههيم فيه نن هها إ ههى أن لتههرف ااههفظههة فههن مكان هها تههى ي ههت يدها
هها ن ا .فههن أ ههد ي ههر ا فهن هههذا ااهكههان ااهقههد  .وههذه الو ههائ لركههت لههأثيرا

عميقا فن نف ية مالب ي ننن

ادل

نا وشو ا لل فر إ ى هذه النقاع الحاهرة.

إن لحههور وسههائل النقههل سههاعدت ك يههرا علههى لههوفير الرا ههة للح ههان .فهها ي ننههن

لهد عي ال فر عي عبي النحر كمها ف هل والهده أو ال هفر عهي عب يه النهر علهى

ا ر ل أو فن الهاف نت التن لمر عنر التراب ااهصبي .و لنا مالب هي ننهن كيهب

ييير الهان الجحائبي نظرل لألشيا عندما يمر قا يا الد نية وا يا الرا يهة فهن
القهاهرة فيصههحدم ههذه ااهفار ههة ااههر ههة ولهؤثر فيه هههذه ااهدههاهد ااهتنا ضههة فتييههر

قهذلب مقاير ه لألشهيا  .يقهول مالهب فههن ههذا الصهدد «هنهاف انقهنب واضهح فههن

سلم ا شيا ؛ إذ أن الهان د ولد فن عالم لقا
كم

في ا عوال على م توى ااه ا د

د ا ي عولون أو الجام ا هر وهو يهيها اين فهن عهالم لقها

فيه ا عهوال

علههى م ههتوى قنايههة إدارية..وهههذا ا نقههنب يمثههل عرضهها مههي أعههراض لحههور ال ههالم

ايسنمن»(.)11

مارست كومة ا

هتن ل الفرن هية مرا نهة علهى ر هنت الجحائهب يري للحهً إذ

لر ى في ا مصدرا أساسيا لنقل الثقافة ال ب ية و

را ل نور ا فكهار ايههن ية إ هى

الجحائهههر .وههههذه قيقهههة لاريجيهههة فك يهههر مهههي أخنهههار ال هههالم ايسهههنمن والكتهههب

والصحب ال ب يهة لت هرب إ هى الجحائهر عهي عب يه اله هان .وذكهر مالهب هي ننهن

كيههب ذاعههت أخنههار انتصههارات كمههال ألههالورف علههى القههوى ا سههت مارية وانتدههرت

هه ههوره ف هههن

هههنحينة ولن هههافس الد هههناب الجحائ هههبي عل هههى ا تنائ ههها وعلق ههها ف هههن

يول م .وعلهى الهرغم مهي ههذه ااهرا نهة دخلهت إ هى الجحائهر كتهب عمها ايههنق

ااهمنوعة ككتهاب أم القهر ى للكهواكنن و اههاذا لهأخر ااه هلمون ولقهدم غيهرهم؟
لألمير شكيب أرسنن ولفاعل م ا النا .

من ت كومة ا تن ل الجحائبيري مي الههً فهن سهنة  1111ولهم لترا ه عهي
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ههذا القههرار ااهجحهب إ فههن عههام  1191و يدله ق ههدة شههبوا .وكهان عههدد اله ههان

 1199ف ههن 1191و 1111ف ههن  1193و 1999ف ههن  1192ومنههه اله ههاكم ال ههام الفرن ههن
قالجحائر الهً فن عام  1191ل نب الهرب الوا ة و الدولة ال ثمانية واليونان(.)19
وأمام التدخل ال افر لهكومة ا تن ل فن التحكم ومرا نة الهر نت إ هى الههً

أهههدر الجحائب يههون فههن عههام  1991ب يههدة ق نههوان «فبيضههة الهههً» للههدفاع عههي هههذا

الركي الجامس مي ايسنم.

وفن عام  1911لم ل مح الهكومة الفرن ية إ ل ه  1199حائبي للحً فا ت هت

الصهههحب الجحائب يهههة علهههى ههههذا القهههرار إذ لهههيس مهههي ااه قهههول أن يمنههه ا سهههت مار
الجحائبيري مي الهً إ ى يت اهلل الهرام و يمن الص اينة مي ا

ال ب يههة .ودعههت إ ههى أدا هههذه الده يرة الدينيههة قيه

الفرن ية ااهت فة(.)19
ولمههار

رة إ ى فل حو

النظههر عههي ههرارات الهكومههة

كومههة ا ههتن ل مضههايقات شههديدة علههى الههر نت الجاهههة قههالهً

ول ه ى فهن الو هت نف ه إ هى له هو ههورل ا لهدى الهرأي ال هام ايسهنمن.

ه

والههد ههي ننههن لقلههب م املههة ااهههوقفو الفرن ههيري لجههاه اله ههان الجحائههبيري فقههد

كانت لحيفة عند ذها م إ ى النقاع ااهقدسة ولكن ا لييرت لماما عند عودل م إ ى
الجحائههر .و شههب أن كومههة ا ههتن ل كانههت ل ههرب واسي ه ا فههن هههفوف

اله ان الجحائبيري نل أن لل أ فيما ق د إ ى ل يري م وولو رسميري على الن ثات

اهرا نت م مي بيب.

و د ضاا الجحائبيون مي هذه ااهمارسات واختار ال ديد من م ا

رة نهو الدام

واله هها الدههن الههذي أثههار لجههوف الهكومههة الفرن ههية .وييقههاف ههههذا النز يههب
الندههبي أرسههلت ق ثههات فههن م مههات سههبية إ ههى مكههة للحصههول علههى فتههاوى علمهها

الهرم لمن الجحائبيري مي ا

رغم ا تن ل وا ست مار(.)11

رة مي قندهم التن لنقى دار إسنم وليس دار رب

عمههل مالههب ههي ننههن زو ت ه الفرن ههية ااه ههلمة علههى ا سههتقرار فههن اله هها ق ههد

_______________________________
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لجر

مي مدرسة النسلكن ناريس هب قا مي هذه ااهضايقات ف هو يهدري أنه

مكانة له فهن الجحائهر ااه هت مرة و فهن فرن ها التهن ل ت هيغ في ها الهيهاة اهثقهب

م ههلم يهمههل هم هوم أمت ه ايسههنمية ي ه ى لن ضههت ا الهضارية فمراهههد الصههراع
الفكههبي لههي لر مهه  .وكدههب عههي هههذه البؤ يههة الن يههدة فههن مذكرالهه قصههورة

واضههحة ولأكههدت لديههة فكههرة ال ههفر إ ههى اله هها فههرارا مههي ال ههي
است مار أو فن أرض م ت مرة ننن سئمت في ا الو وه وايفاا(.)13

فههن أرض

وكههان لكههل وا ههد من مهها مدههب ع خههاف لجدمههة هههذا النلههد فزو ته خديجههة

لق ههوم قالزراع ههة ولب ي ههة الهيوان ههات عل ههى الحبيق ههة اليب ي ههة ول لهههيم الجياع ههة للنن ههات

ال ه وديات .أمهها مالههب ههي ننههن فيدههتيل قت ههارة ال حههور الفرن ههية أو لهو يههل ققايهها

أضحية ال يد إ ى أسمدة ولهويل الهرارة الدم ية إ ى عا ة..

ومنت ى القول أن مالب ي ننن د رسم لنا هورة عي الهياة الدينية وا تماعية

وا تصههادية فههن مكههة وهههن إشههارات سههبي ة ولههم لكههي دراسههات محولههة ولكن هها

عميقههة ومركههحة لنههب وضههوق كيههب شههكلت مكههة وعوااه هها ااهت ههددة ههح ا مههي
ضا عفولت ومصدرا لثقافت ومايال ومل أ لو دت ومنن ا فياضا لفكره.

ونتمنى أن لكهون ههذه القهرا ة إضهافة ديهدة ل هاهم فهن م رفهة مها لولهد عهي

هذه ال والم مي لصورات فكبية عند ي ننن ول اعد على ف هم إسه امال ااه رفيهة

التن لركت وثارا عميقة فن الفكر ايسنمن ااه اهر.
اهلوامش:

 1ه د .عمر ي ينة إلجاهات الر الو الجحائهبيري فهن الر لهة ال ب يهة الهديثهة .الجحائهر ديهوان ااهحنوعهات
الجام ية  1991ف .231 - 231 19 – 11
 3ه د.مولود عويمر .اله ا فن مذكرات مالب ي ننن.مرايا قاريس ال دد  3ر ي .3993
 2ه د.عندال ههنم ا ههرا  .ذكب يههالن مه مالههب ههي ننههن فههن مصههر .الفيصههل البياض ال ههدد  191ني ههان
 1992ف .11 - 11
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 1ه د .محمههد عنههدالر مي الدههامخ ندههأة الصههحافة فههن ااهملكههة ال ب يههة ال ه ودية .البيههاض دار ال لههوم
 1913ف .191
 1ه مالب ي ننن .مذكرات شاهد القبن.دمد دار الفكر  1911ف .191
 1ه مذكرات شاهد القبن ف .391
 1ه مالههب ههي ننههن.فكههرة ايفبيقيههة ايسههيوية.دمد ه دار الفكههر  1911ف  321 – 322وانظههر أيض ها
كتاق فكرة كمنويلع إسنمن.دمد دار الفكر  3999ف .39
 1ه عن ت ااههاضرة فن سنة  1911م محاضرة أخر ى فهن كتهاب ق نهوان د ر ااه هلم رسهالت فهن الثلهع
ا خير مي القبن ال دبيي.
 9ه د.عنداللحيب عنادة.هفحات مدر ة مي فكر مالب ي ننن .الجحائر دار الفر ان  3993ف .113
 19ه فكرة كمنويلع إسنمن ف .39
 11ه مالب ي ننن .و الرشاد والتي .دمد دار الفكر  3991ف .13
 13ه مالب ي ننن.شبوا الن ضة دار الفكر يبوت ه دمد  3999ف  11الظهاهرة القرونيهة .دار الفكهر
يه ههبوت ه ه ه دمد ه ه  3999ف  129القضه ههايا الكنه ههر ى دار الفك هههر ي هههبوت ه هههه دمد ههه  1991ف 191
لأمنت دار الفكر يبوت ه دمد  3993ف  11و .119
 12ه و الرشاد والتي ف .12
 11ه القضايا الكنر ى ف  ‘119لأمنت ف .11
 11ه مالب ي ننن .فن م ب ااه ركة دار الفكر يبوت ه دمد  3999ف .99 - 91
 11ه مالب ي ننن.ميند م تم  .دمد ه يبوت دار الفكر  3993ف .19
 11ه د.س د غلول عندالهميد.فن لاريخ ال رب نل ايسنم يبوت دار الن ضة ال ب ية  1911ف .299
 11ه الظاهرة القرونية ف .111
 19ه ااهر نف ف .112
 39ه لأمنت ف .13
 31ه مالب ي ننن.مدكلة ا فكار فن ال الم ايسنمن.دمد ه يبوت دار الفكر  3993ف .19 - 29
 33ه الظاهرة القرونية ف .111
 32ه نف ف .111 - 111
 31ه نف ف .111
 31ه نف ف .319 - 311
 31ه نف ف .11
 31ه لأمنت ف .19
 31ه مدكلة ا فكار فن ال الم ايسنمن ف .19 - 29
 39ه الظاهرة القرونية ف .111 - 111
 29ه نف ف .119
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 21ه نفس ااهر ف .119
 23ه نف ف .139
 22ه مدكلة ا فكار فن ال الم ايسنمن ف .19 - 29
 21ه شبوا الن ضة ف .11
 21ه الظاهرة القرونية ف .111
 21ه نف ف .112
 21ه شبوا الن ضة ف .39
 21ه مذكرات شاهد القبن ف .393
 29ه الهً وال مرة .ال دد  1ش نان  1131أكتوقر  3992ف .11 - 13
 19ه مالب ي ننن.مي أ ل التييرر دمد دار الفكر  3993ف .91 - 92
 11ه فكرة كمنويلع إسنمن ف  ‘11الظاهرة القرونية ف  ‘113 – 119القضايا الكنر ى ف .113
 13ه مراد هوفمان .الحبي إ ى مكة.القاهرة دار الدب ا  1991ف .31
 12ه الظاهرة القرونية ف .113
 11ه مذكرات شاهد القبن ف .392 - 393
 11ه و ههد ذكههر ال لمهها أن كلمههة عكههاع ل نههن الت مه وا د ههام والتفههاخر والت ههادل والت ههارف ف ههوا
عكاع لم يكي مقتصرا على الت ارة ففي لنظم الهلقات الد بية ول رف خنل مكة ا د اما كنيهرا
ونداعا غير م ود .انظر فن هذا ااهوضوع د .واد علن.ااهفصل فن لاريخ ال رب نل ايسنم .يبوت دار
ال لم للمنيري  .1911ن  .1ف .211 - 211
 11ه فكرة ا فبيقية ايسيوية ف .321
 11ه مذكرات شاهد القبن ف .393
 11ه فكرة كمنويلع إسنمن ف .31
 19ه د .أ و القاسم س د اهلل.فرن يان فن اله ا  1111ه ه .1191ااهن هل دة ال هدد  121يوليهو ههه أغ هحس
 1991ف .11
 19ه ايهنق ال دد  11 12أكتوقر .1911
 11ه د.أ ههو القاسههم سه داهلل.قهههو فههن التههاريخ ال ب ه ايسههنمن .يههبوت دار اليههرب ايسههنمن  3992ف
.211
 13ه مذكرات شاهد القبن ف .211
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