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تسجل لنا كتب ومذكرات مالك بن نبي (1329-1397ھـ/1905-1973م) المفكر اإلسالمي العالمي الجزائري؛ ذلك الحلم الذي طالما

راوده طیلة حیاتھ لیعیش كمواطن صالح في ظل دولة الراحل المغفور لھ الملك عبدالعزیز، فھي بالنسبة إلیھ دولة اإلسالم والعرب معاً،

ودولة العدل والخیر والحریة، وھي بالنسبة إلیھ الدولة اإلسالمیة الوحیدة التي ُیحترم فیھا الفرد وُیكرم. وكان یرى ذلك أھم مسلك یسلكھ

النوابغ للسعي الدؤوب لخدمة الملك والمملكة، وتجمیع الطاقات العربیة والمسلمة لتحقیق النھضة، تمھیداً إلرساء مملكة عربیة إسالمیة قویة

في الجزیرة العربیة, لتحریر بقیة الشعوب العربیة متى آن أوان استقاللھا وتحررھا.

وھنا نقف مع تفاصیل من ھذا الحلم مستعرضین ماورد في مذكراتھ, وھو ما یعكس صورة عن آمالھ التي تتغلف بروح إسالمیة تعكس

توجھات مجموعات الوعي العربي واإلسالمي آنذاك,  وما واجھ مالك نفسھ من إحباطات في سبیل تحقیق ذلك الحلم.

مذكراتھ

ظل مالك بن نبي طیلة حیاتھ متحفظاً وكتوماً بشأن تدوین مذكراتھ الشخصیة، ومتردداً أیضاً –في حال تدوینھا– من جرأتھ وتبریره تقدیمھا

لعموم القراء والمھتمین، العتبارات سّوغھا –ھو نفسیاً- بتضخم مورثات التركیبة النفسیة المرضیة للفرد المتخلف بعد سقوط دولة

الموحدین، الالھث وراء السمعة والشھرة والریاء حد التمركز والتضخم المرضي حول ُعقد الذات السقیمة.

كما احتفظ أیضاً - یرحمھ هللا - بنظرتھ الفكریة الخاصة والعمیقة والمشوبة بالكثیر من الحذر والحدیة حیال عرض تفاصیل حیاتھ الذاتیة

واألسریة واالجتماعیة الخاصة، وبفلسفتھ المتمیزة في وصف والتقاط وتحلیل األحداث التي ألمت بھ خصوصاً, وبأمتھ العربیة واإلسالمیة

عموماً، وبرؤیتھ وتصوره وتقییمھ المتمیز لھا، ولوصف األشخاص والشخصیات التي تعامل معھا.

وعلى الرغم من صدور سلسلة من مذكراتھ الشخصیة منذ ستینیات القرن العشرین، عن كثیر من دور النشر العربیة في مصر ولبنان، قبل

أن یتكفل بھا المفكر اللبناني الشھیر األستاذ (عمر كامل مسقاوي) بترخیص خطي من مالك نفسھ، وتحتكر طباعتھا حصریاً دار الفكر

بدمشق، وھي:

 مذكرات شاھد القرن (الطفل): 1905-1920م.

مذكرات شاھد القرن (الطالب): 1920-1930م.

مذكرات شاھد القرن (الكاتب): 1930-1973م ج 1، ج 2.

مذكرات شاھد القرن (العفن): 1930-1939م، ج 1.

إالّ أن الحلقة األخیرة من مذكراتھ والتي سماھا (العفن)، الصادرة عن دار األمة الجزائریة للطباعة والنشر، للمفكر الوطني الغیور األستاذ

الدكتور أحمد بن نعمان، في مئتي صفحة سنة 1428ھـ 2006م, وھي مترجمة عن نسخة فرنسیة مطبوعة باآللة, ترجمھا األستاذ األدیب

الكاتب نور الدین خندودي قنصل الجزائر بالرباط، وقدم لھا تلمیذ مالك بن نبي المباشر األستاذ عبد الرحمن بن عمارة, بغرض تقدیمھا إلى

وأشد وتعنیفاً، وصفعاً قوة وأكثر وَكْلماً، كلوماً وأضمخ ورضخاً، إیالماً أكثر كانت 1973م؛ 1968 سنوات الجزائر جامعة مسجد طالب
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طالب مسجد جامعة الجزائر سنوات 1968-1973م؛ كانت أكثر إیالما ورضخا، وأضمخ كلوما وكلما، وأكثر قوة وصفعا وتعنیفا، وأشد

تأثیراً وصفعاً، في العبث والنكث بجراح المریض الجریح، وأقسى ضراوة في تفتیق غائر اآلالم، وأوسع مجاالً في كشف العلل واألسقام

النفسیة التي مني بھا الفرد المتخلف المتناسل بیولوجیاً بعد سقوط دولة الموحدین سنة 687ھـ-1286م في الغرب اإلسالمي والخالفة

العباسیة في الشرق اإلسالمي 656ھـ 1256م.

كما كانت أعمق غوراً في تمحیص سائر األشیاء واألحداث والمواقف والعالقات واألشخاص، وأفصح وأصدق وأسوى رؤیة –حسب
تصوري أیضاً للوضع الجزائري آنذاك- في الحكم علیھا وعلى صانعیھا سلباً وإیجاباً. حیث بدا مالك في مذكرات (العفن) طبیباً حاذقاً

وماھراً، ونطاسیاً وتقنیاً وفنیاً متخصصاً في استعمال أجھزة الكشف الشعاعي المتطور، فلم یدع بموضوعیة ودقة وفھم بالغ –یرحمھ هللا-

صغیرة وال كبیرة وال شاردة وال واردة تمر بحیاة الجزائر والجزائریین خصوصاً، والظاھرة االستعماریة واإلمبریالیة العالمیة والفرنسیة،

والعرب والمسلمین عموماً؛ إالّ ورقبھا بثاقب وعمیق ودقیق نظره، وعطف على أخذھا بقوة متناھیة، وعكف على التقاطھا بخفة الفاھم،

وذكاء المفكر، وانضباط العالم، والحظھا بموضوعیة متناھیة، وقلب فیھا النظر والفكر، وتوسم فیھا العمق والغور، وأبدى فیھا الرأي

الفیصل، ولم یدعھا –یرحمھ هللا- تمر دون عرض منھجي وتحلیل منطقي سوي وواضح، مستنداً فیھ على أطره المرجعیة الدینیة اإلسالمیة

الصافیة، بغرض فھم ما یجري حولھ فھماً سلیماً وصحیحاً وسویاً، بعیداً عن كل أشكال المغالطة والوھم.

وقد حوت مذكرات (العفن) رؤیتھ الذاتیة الخاصة، وتفاصیل مھمة عن حیاتھ الزوجیة واألسریة والدعویة والفكریة والنفسیة، كما قدمت

الكثیر من التفاصیل عن المجموعة التي كان یتفاعل ویتعامل ویتواصل معھا، مبیناً خط التعویق المعنوي، وشبكات اإلعاقة والقھر النفسي

والثقافي الذي كان یؤسسھ ویتابعھ المستشرق الحاقد على اإلسالم (لوي ماسینیون) ضد نوابغ الشعوب المستعمرة، والسیما مجموعات

الوعي العربي واإلسالمي منھا، أمثال: (محمد إقبال، وعبد هللا دراز، وعبد العزیز الثعالبي، وعالل الفاسي، والشاذلي القلیبي، وعبد هللا بال

فریج، ومصالي الحاج، والھادي نویرة)، فضالً عن رفاق مالك بن نبي في فرنسا: (حمودة بن ساعي وأخیھ صالح، وعلي بن أحمد، وصالح

حالیمیة).

وقد ظلت عیون االستعمار ومراكزه البحثیة واالستخباریة یقظة وصاحیة ومتخوفة من صحوة ویقظة ونھضة نوابغ وأحرار الشعوب

العربیة واإلسالمیة، والسیما الموجودین منھم في أوروبا، ولذا عملت على تتبعھم ومراقبتھم عن كثب، ومتابعتھم متابعة دقیقة ومتواصلة

بالبحث الدائم عن أماكنھم ونشاطاتھم وعالقاتھم وتواصالتھم وجدیدھم, كما وضعت الخطط والدراسات واألبحاث النفسیة والمعنویة

والفكریة والثقافیة لقھرھم وتعویقھم وإحباطھم، بھدف االلتفاف على طموحاتھم النھضویة والتحرریة، فحیث ما ساروا وحلوا ونشطوا،

وسكنوا، وتكلموا، وخطبوا، وتفاعلوا و.. إالّ ووجدوا أثراً من آثار ثعلبة (لوي ماسینیون) وتعلیماتھ في انتظارھم وأمامھم، ما یؤدي إلى

فشل وإحباط مشاریعھم النھضویة.

وأمام كل ھذه اإلحباطات واالنتكاسات والمضایقات التي كان یتعرض لھا أحرار العرب والمسلمین، والسیما نوابغ الشعوب العربیة

المستعمرة, وأثره الكبیر في أنفسھم ووجدانھم؛ بدا تطلعھم بشوق، وھم یتتبعون بلھفة ومحبة كل األنباء واألخبار الواردة عن حیویة ونشاط

وغیرة وشخصیة ومكانة وأثر ودور وسمعة الراحل المغفور لھ الملك (عبد العزیز آل سعود ت:1953م) في تحریر وتوحید الجزیرة

العربیة، وبناء دولة قویة ومتینة تجتمع فیھا الطاقات والمواھب والكفاءات والقوى الخیرة والطیبة، وُترسى فیھا قیم اإلسالم العظیمة، فحلموا

بالھجرة إلیھا والعیش في ظلھا، وظل حلماً یراود مالك طیلة حیاتھ. وقد وصف مالك فرحتھ وابتھاجھ وتلھفھ ذلك بقولھ وھو یصف عودتھ

من فرنسا لرؤیة والدیھ العائدین من الحج, لیسمع منھما أخبار الدولة السعودیة الناشئة؛ حیث قال: «كنت على عجلة من أمري للعطلة

ورؤیة الوالدین بعد أن أخبراني بعودتھما من مكة, والحق أن ھذه العودة أصابتني ببعض الخیبة, غیر أن التأمالت وتصورات الحجیج الذین

تشرف والداي أن یكونا ضمنھم، كانت تصرح بمخیلتي في القطار والباخرة اللذین حمالني إلى الجزائر. لقد كنت مستعجالً ألطرح علیھما

أسئلة حول المملكة السعودیة التي ابتھجت إلنشائھا في سنة 1926م عقب نھایة دراستي بمدرسة قسنطینة، ولم أتوقف من یومھا عن متابعة

أخبار تطور الوھابیة، التي شبھتھا في البدایة بسلفیتي قبل أن أفضلھا تدریجیاً».

والمتمعن في ھذا االعتراف النفسي والبرھان العقلي والدیني یتبین الحقائق التالیة:

مدى محبة مالك بن نبي وسائر الجزائریین وتلھفھم لزیارة ورؤیة البقاع المقدسة.

أثر روحانیة وأطیاف وذكریات الحجیج على األجواء النفسیة التي یضیفونھا بعد عودتھم لبالدھم.

 لھفة مالك بن نبي لسماع المزید من األخبار ومعرفة المزید من المعلومات والحقائق عن المملكة السعودیة الناشئة.

 رحلة مالك النفسیة والوجدانیة والفكریة مع الدولة السعودیة منذ نشأتھا حتى السنة التي حج فیھا أبواه سنة 1934م.

 مقارنتھ بین السلفیة الوھابیة والسلفیة البادیسیة التي كانت بالنسبة إلیھ موضع مقارنة، إلى أن صار یفضلھا على سلفیتھ في فھم وتطبیق

تعالیم الدین اإلسالمي.

حلم العیش في ظل الدولة السعودیة

ُق أ ا لطال ال لك ال ل ال ل ا ال لة ظل ف ال اط ك ش ل ا لة ط ل الك ظل
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ظل مالك بن نبي یحلم طیلة حیاتھ لیعیش كمواطن صالح في ظل دولة الراحل المغفور لھ الملك عبدالعزیز، ولطالما تمنى أن ُیقدم خبرتھ

العلمیة كمھندس في الكھرباء والسیما بعد تخرجھ من معھد الكھرباء والھندسة العالي بباریس سنة 1936م، وقد عّبر عن ذلك صراحة في

مذكراتھ (العفن) في العدید من المرات، فقال: «.. إذ كنت أعتقد أن ھذا التخصص –األشغال العمومیة- سیكمل بنجاح تكویني كمھندس

كھربائي، عزمي وحزمي أكثر من ذي قبل، على التحول واإلقامة بالحجاز، حیث كنت أفكر في أن أعمل في مجال الطرقات والمناجم..».

وكان یرى ذلك أھم مسلك یسلكھ النوابغ للسعي الدؤوب لخدمة الملك والمملكة، وتجمیع الطاقات العربیة والمسلمة لتحقیق النھضة، والحفاظ

على الرمق اآلمن لحصون الممانعة العربیة اإلسالمیة، تمھیداً إلرساء مملكة عربیة إسالمیة قویة في الجزیرة العربیة تحت ظل وقیادة

الراحل المغفور لھ الملك عبد العزیز، لتحریر بقیة الشعوب العربیة متى آن أوان استقاللھا وتحررھا، فقال: «.. فقد عززت تكویني في

الریاضیات حتى أُضیف ورقة رابحة في یدي كأستاذ بالحجاز، إذا اقتضى األمر، وفكرت أني سأكون أكثر فائدة بتأسیس مدرسة تقنیة

إعدادیة في المدینة المنورة حتى ال یغادر تالمیذي المفترضین إلى أوروبا إال الستكمال دراستھم ال الشروع في الدراسة في صف

المھندسین».

وقد كان یرى أنھ من واجب النوابغ العرب أال یخدموا االستعمار، أو أال یعطلوا طاقاتھم التي عوقھا وأحبطھا االستعمار، ومن الواجب

علیھم طلب الھجرة إلى المملكة لخدمتھا والتفاني في الدفاع عنھا وصونھا.

روایات أمھ عن الدولة السعودیة

وقد تحركت أشواقھ من القصص العجیبة التي كانت ترویھا أمھ عن الحج والحجیج، وبكى العدید من المرات لروایتھا، وقد وصف ذلك في

مذكراتھ فقال: «.. وھكذا وعلى امتداد أسبوع لم یكن الحدیث في المنزل إال عن الحج، ولوالدتي فن نادر في الروایة، وكان لھا حس ثاقب

في المالحظة وعمق في الشعور ووضوح في الفكر، فكانت حكایاتھا تسحرني أو تثیر شفقتي وزیادة على ذلك كنت أتعلم منھا. فكنت أحج

معھا في فكري. وكانت روایات والدتي من الصدق في بساطتھا إلى حد أنھا تؤثر في نفسي أحیاناً، فكنت أنسحب فجأة إلى غرفتي ألخفي

دموعي. كما روت لي انطباعاتھا حول األماكن والناس والسلطات.. السلطات السعودیة، كما قالت، تقوم بمھامھا بالتمام وعلى أحسن ما

یرام في كل ما یخص راحة الحجیج والنظام العام. ویقوم جنود شباب على حراسة ابن سعود عندما یقوم بالطواف حول الكعبة. ویبدو لي

أنھم یحبونھ كثیراً. كما قدمت لي تفاصیل عدة عن الطبخ والحیاة ومظاھر الناس الذین شاھدتھم..».

وقد أخبرتھ والدتھ عن كثیر من القصص واألحداث التي حصلت معھا، وخلصت والدتھ بعد ذلك لتقول لھ: «.. فأنت ترى یا ولدي أن

شریعة هللا المقدسة مطبقة ھناك بكل صرامة».

والذي یعرف النفسیة الجزائریة سیدرك أنھا جبلة مقیمة على الفطرة، وأنھا ذات طبیعة مباشرة وتلقائیة ومستقیمة، ال تعرف االلتواء

والحذلقة والنفاق، فأمھ –كغیرھا من الجزائریین– استطاعت أن تصف واقع وحیاة سكان مكة والمدینة، فضالً عن وصفھا لحالة الحجیج

الوافدین، وما كانوا یتمتعون بھ من راحة وطمأنینة، وقد وصفت حالة االنضباط واألمان، حیث انعدمت السرقة واالعتداء، حتى في مجال

اللقیا واللقطة، والحفاظ على حاجات الناس، وھكذا تخلص أم مالك مع ابنھا من خالل مشاھداتھا إلى الحقائق التالیة:

حالة األمن والسكینة والطمأنینة التي أرساھا المغفور لھ الملك الراحل عبد العزیز للسكان، أو للحجیج الوافدین.

السعادة والسرور اللذین كانا یعمران قلوب الناس وحیاتھم في ظل سلطة الراحل المغفور لھ الملك عبد العزیز.

مالك وخوفھ على الدولة السعودیة

ظل مالك بن نبي یتابع باھتمام بالغ أخبار المملكة بقیادة الراحل المغفور لھ الملك عبد العزیز، وكان یراھا حلمھ وحلم سائر العرب

والمسلمین، وكثیراً ما خاف وحدب علیھا، فقد تواردت یومھا سنة 1935م أخبار عن أحداث خطیرة ستزعزع استقرار المملكة الناشئة،

وكان لھا وقع كبیر على نفسھ فكتب: «.. أعلنت الصحافة في حدود شھر ماي أن أحداثاً خطیرة یتم اإلعداد لھا على حدود الحجاز, فكان

للخبر وقٌع على نفسي، ألن السلفي، بل قل الوھابي، الذي كنت وقتھا، أفھم بصورة دقیقة جداً معناه؛ فھمت أن الیھود، وھم یتحركون

كمستشارین علنیین أو خفیین لالستعمار، قد أعدوا مؤامرة ضد ابن سعود. كنت أعلم أنھم وبعد أن استعملوا ضده كل األسلحة الداخلیة –

انتفاضات متعددة قادھا الدویش وابن رفادة وغیرھما– فسیلجؤون إلى األسلحة الخارجیة. ولم أجانب الصواب. كانت الفاشیة الموسولونیة

تسعى وقتھا لبعث اإلمبراطوریة الرومانیة. عشت أیاماً في تأثر بالغ. فكنت أدعو هللا في صلواتي، والدموع في عیني، أن یحبط الحسابات

الخفیة التي كانت ترید استعمال اإلمام یحیى لتحطیم ابن سعود. كنت أتبین إیطالیا بصورة جلیة وراء إمام الیمن، ومن بعدھا إنجلترا

وفرنسا، ثم الیھود من وراء الجمیع».

مقارنة بین السلفیة الجزائریة والسعودیة

وقد شغلت األخبار التي تناقلتھا الصحف عن األحداث والمناوشات التي وقعت على حدود الدولة السعودیة الناشئة بفعل التآمر الداخلي

والخارجي، وكیف علق علیھا الشیخ (عبد الحمید بن بادیس ت:1359ھـ/1940م) في مجلة الشھاب، حیث لم یفھم أو یدرك حجم المؤامرة

التي بیتھا وقادھا اإلمام یحي حمید الدین ضد المغفور لھا الملك الراحل عبد العزیز -یرحمھ هللا-، وقد علق مالك بن نبي على األحداث فقال:
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«.. وفي الغد أو بعده نشرت الصحف خبراً مفاده أن الجیش السعودي بقیادة األمیر فیصل قد أفشل بمناورة سریعة كل خطة الحرب التي

أعدھا اإلمام یحیى، إذ تم االستیالء على میناء الحدیدة في ظرف أربع وعشرین ساعة، كما تم حرق أو إغراق جمیع المركبات التي ُسلحت

بغرض االستیالء على جدة. وساعد على ذلك انتفاضة داخلیة، وفر حاكم مدینة الحدیدة سباحة حامالً معھ محتوى الخزینة العامة قبل أن

یلحق بھ جندیان سعودیان ویعودا بھ ویسلم للسلطات. ولم یحصل نھب وال عنف وال تجاوزات من قبل السلطات الوھابیة. وقد لفتت جمیع
ھذه التفاصیل انتباھي وكانت لھا مغزى عندي.. ولھذا فقد أصبت بالخیبة المریرة إثر مطالعتي بعد األحداث بوقت في مجلة (الشھاب) مقاالً

لعبد الحمید بن بادیس رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یتأسف فیھ على (إراقة دماء اإلخوة المسلمین)، ھذا ما استخلصھ الشیخ

الموقر من ھذه المأساة التي تقابل فیھا روح اإلسالم وخیانة المسلمین. تحسرت على السلفیة الجزائریة ونظرتھا الضیقة والجبانة.».

رده على ماسینیون لما ذم الوھابیة

وصادف في سنة 1935م أن قدم المستشرق الفرنسي (لوي ماسینیون) محاضرة عن اإلسالم والحضارة اإلسالمیة في مقر (اتحاد الشبان

المسیحیین) بباریس الذي كان یرتاده الطالب المسلمون والعرب والمسیحیون، اعتبر فیھا أن الوھابیة ظاھرة عربیة محصورة فقط في

منطقة الحجاز، فرد علیھ ھو وأصحابھ علي بن أحمد وحمود وصالح بن ساعي، مبینین لھ خطأه في فھم وتحلیل الظاھرة الوھابیة، فقال:

«..طلبت الكلمة، وبعد أن خاطبت ماسینیون بأدب جم ووقار، قدمت لھ بعض التوضیحات حول الحركة الوھابیة التي حصر وجودھا في

منطقة الحجاز.. لقد أكدت في حضوره أن الوھابیة لیست ظاھرة عربیة، بل ظاھرة إسالمیة، وأضفت بأنھا مسألة شبیھة بالبروتستانتیة في

المسیحیة، عالوة على أني أنا شخصیاً وھابي.. وتأثرت القاعة ربما بعد التشبیھ الذي قمت بھ بین الوھابیة والبروتستانتیة فصفقت القاعة

لتدخلي..».

والمتمعن في تسجیالت واعترافات مالك بن نبي یتعرف على الحقائق التالیة:

مدى اھتمام ومتابعة مالك وأصدقائھ الجزائریین والعرب للحركة الوھابیة، وإحاطتھم بكل الحقائق عنھا.

مقارنتھم بین فھم اإلمام محمد بن عبد الوھاب وغیره من العلماء والمصلحین.

اعتراف مالك بأنھ یفھم اإلسالم على طریقة ومنھج وفھم اإلمام محمد بن عبد الوھاب، ألنھ یراه أفضل وأقوم الفھوم لإلسالم كما نزل على

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.

قدرتھ على إقناع الحضور من المسیحیین عندما قارن بین الحركة الوھابیة كحركة تجدیدیة إصالحیة والحركة البروتستانتیة اإلصالحیة

بقیادة مارتن لوثر في القرن الخامس عشر في الكنیسة المسیحیة.

رفض السفارة المصریة منحھ التأشیرة

أراد مالك بن نبي وزوجتھ الفرنسیة خدیجة السفر إلى بالد الحجاز ألداء فریضة الحج، ثم طلب العمل في المملكة، غیر أن طلبھ وزوجتھ

قوبل بالرفض من السفارة المصریة بباریس، ألن المملكة لم یكن لھا تمثیل دبلوماسي مع فرنسا، وفي قاعة االنتظار العاّجة بطالبي التأشیرة

من الفرنسیین وغیرھم الذین حصلوا على التأشیر عداه وزوجتھ، حیث خضعا في السفارة لتحقیق واستجواب معمق، رفضت إدارة السفارة

في نھایتھ منحھ التأشیرة للسفر إلى مصر ولو على سبیل العبور إلى بالد الحجاز.

وقد عبر مالك عن ألمھ وخیبتھ تلك فقال: «.. أدخلت قاعة واسعة وجدت فیھا رجلین سلمت علیھما, طلب مني الحاجب أن أتقدم نحو

أحدھما, ظھر لي أنھ األھم بسبب مكان مكتبھ المقابل لباب الدخول. دعاني للجلوس لیبدأ االستجواب, وتداوال علي باألسئلة. أدركت بسرعة

أنھ ما كان لمثقف مسلم جزائري أن یطلب تأشیرة من سفارة جاللة الملك فؤاد األول ولكن من الـ(الكي دورسیھ) وزارة الخارجیة الفرنسیة.

وأدركت أنني شخص غیر مرغوب فیھ بمصر حفاظاً على المصالح الفرنسیة. ورغم ذلك حاولت أن أُقنع مخاطبي أني ال أطلب تأشیرة

لإلقامة في بالد الفراعنة, ولكن مجرد تأشیرة عبور.. كل خطة حیاتي انقلبت، وأدركت للمرة األولى وبصورة واضحة عفن العالم

اإلسالمي..».

والمتمعن في تسجیالت مالك حول مشاھداتھ في قاعة االستقبال بالسفارة المصریة بباریس، ثم ما دار بینھ وبین موظفي السفارة یتبین غور

الحواجز المفروضة على الشعوب العربیة.

تجدید المحاولة

ظلت محاولة الھجرة واالستقرار بالشرق حلماً بل ھاجساً یطارد مالك أثناء وجوده في فرنسا، ولم ییأس یوماً من تحقیق حلمھ إلى واقع، كلما

لمح أمام ناظریھ بصیص أمل، وناسب في سنة 1936م أن حلت بباریس بعثة علمیة تضم مجموعة من الشیوخ والعلماء أمثال الشیخ: (تاج،

وعفیفي، ومدكور، وعبد هللا دراز) وتعرفھ علیھم وتقدیمھ دروساً باللغة الفرنسیة لھم، وتعرفھ على مھندس روسي یھودي تحصل على

الجنسیتین الفرنسیة والمصریة وھو یعمل مھندساً في أجھزة التبرید باإلسكندریة، وتشجیعھ لھ على طلب الجنسیة المصریة، ومن ثم العمل

في مصر أو في المملكة السعودیة، ولكن محاوالتھ تلك باءت بالفشل، وقد عبر عن فشلھ في تدویناتھ الحضاریة الحزینة فقال: «..أما أنا

وبعد أن أدركت أني لن أستطیع أن أفعل شیئاً في بلد خاضع لفرنسا، فقد بدأت أخطط للسفر للمشرق.. أجل، ولكن (ماسینیون) یحرص
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ویراقب. فكللت جمیع مساعي الشیوخ لدى سفارتھم بالفشل المطلق. فأدركت أنھ إذا كان من الیسیر على مھندس یھودي أن یذھب لیقیم في

مصر، فإن األمر یستحیل على مھندس مسلم.. لقد أدركت بعدھا أن ھذا بالذات ھو ھدف (ماسینیون) إلھامي بغضاً شدیداً إلخواني في

الدین..».

فشل محاوالت ھجرتھ إلى السعودیة

حاول مالك العدید من المرات السفر إلى المشرق، فعرض علیھ أحد أعضاء البعثة المصریة المتوجھة إلى لندن أن یقوم مالك بتحریر رسالة

یطلب فیھا العمل في السعودیة، وھو یضطلع بأمر االتصال بالمفوضیة السعودیة في لندن، فحرر مالك رسالة باللغة الفرنسیة لیستطیع أن

یقول فیھا ما یشاء، وشرح مؤھالتھ وكفاءاتھ وتوجھھ الوھابي وما سبب لھ ذلك من مشكالت، ولكن رد موظف المفوضیة كان مخیبا آلمالھ،

حیث رد على حامل الرسالة، بأنھ: «كان من الواجب علیھ أن یحرر الرسالة باللغة العربیة، وأن یرسلھا عن طریق البرید)، ویرسلھا إلى

حكومة المملكة ال إلیھ، إذ كانت المفوضیة السعودیة في لندن في بدایاتھا األولى. األمر الذي خّیب آمال مالك فدون آالمھ تلك فقال:

«..أدركت في الحال أن الدبلوماسي النزیھ كان إنساناً شرقیاً ال یمكن أن یفھم مأساة مثقف مسلم أراد أن ُینقذ من االستعمار أفكاره األخالقیة

وقدراتھ التقنیة أكثر من مستقبلھ الشخصي. لم یفھم حتى السبب البسیط الذي حداني بأن أوجھ لھ رسالتي عن طریق خاص عوض أن

استعمل البرید الذي یخضع بطبیعة الحال للرقابة اإلداریة. كان باختصار یطلب مني أن أضع مسعاي تحت ھذه المراقبة، إذ ال یمكنني بداھة

أن أجد كل یوم شخصاً یحمل مراسلتي. لم یبق لي سوى المطلوب، حررت رسالتي كیفما كان باللغة العربیة وأرسلتھا بالبرید ثم انتظرت

الرد الذي لم یأت ولن یأتي أبداً..».

تبخر أحالم الھجرة

لم یترك مالك أي مسلك ممكن للخروج من فرنسا باتجاه مصر أوالً، ومنھا إلى المملكة العربیة السعودیة، وقد دّون ذلك األلم عبر حیلة

االنتقال إلى ألبانیا ألخذ تأشیرة إلى مصر، فقال: «..بعد أن فقدت األمل من جانب السفارة المصریة والمفوضیة السعودیة صممت رغم ذلك

على مغادرة فرنسا عبر ألبانیا، وتحصلت على التأشیرة بسھولة متناھیة بمفوضیة ھذا البلد بباریس.. فقد أخبرت بأن القنصل المصري في

تیرانا ال یمكن أن یمنح لي تأشیرة لبالده دون أن یستمزج رأي زمیلھ بباریس، باعتباره المعتمد إقلیمیاً بالنسبة لمكان صدور الجواز. سقطت

مرة أخرى تحت رحمة باریس أي ماسینیون. بكل تأكید أدركت أن ھذا الرجل یقف حاجزاً أمام كل المخارج التي أحاول عبرھا أن أنجو من

مقرعة االستعمار. اضطرني الحال إلى العودة إلى باریس دون أن أفعل شیئاً في ظل افتقاري لمبلغ یمكنني الوصول إلى تیرانا..». ومضت

سنة 1936م وتبخر حلم الھجرة، انشغل مالك وقتھا بإتمام دراستھ وأحداث الجزائر, وأتم دراستھ سنة 1939م والحرب العالمیة دقت

طبولھا، وتوقفت سائر النشاطات، فیما انشغل مالك بالكتابة والتألیف فألف من كتبھ الشھیرة: (الظاھرة القرآنیة)، و(شروط النھضة)..

وغیرھما، وصعق من جرائم االستعمار وبخاصة مجازر الثامن من ماي 1945م، التي رأى من خاللھا الصورة الصحیحة للظاھرة

االستعماریة.

وحج البیت الحرام سنة 1947م وكتب روایتھ الشھیرة عن الحج سماھا (لبیك)، وظل مشتغالً بقضایا شعبھ المستعمر سنین طویلة رفقة
زوجتھ الفرنسیة (خدیجة) التي قال عنھا: «إنھا كانت النافذة الجمیلة التي رأیت من خاللھا محاسن الحضارة المسیحیة، وكنت لھا أیضاً

النافذة الجمیلة لترى من خاللھا محاسن الحضارة العربیة اإلسالمیة»، حتى اندلعت الثورة الجزائریة سنة 1954م، فعرضت علیھ قیادة

الثورة أن ینتقل إلى مصر سنة 1956م، وھناك كان لھ دور نھضوي آخر، تسجلھ مذكراتھ وكتبھ األخرى كـ:(بین التیھ والرشاد)،

و(الصراع الفكري في البالد المستعمرة)، و(فكرة اآلفروآسیویة)، و(نحو كومنویلث إسالمي).

 ذو صلة

(ArticleDetails.aspx?id=1657) مواقع: أدب فن

http://www.arabicmagazine.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?id=1657

