
قراءة يف كتابه

»رحلتي إلی مكة املكرمة«. 1
د. حممد خري البقاعي

ملخص البحث:
جيل ـ جرفيه كورتلمون ـ قراءة يف كتابه »رحلتي إىل مكة املكرمة«.

الدكتور محمد خري البقاعي

يتنـاول البحـث بالدراسـة الرحلـة التـي قـام بهـا الرحالـة الفرنـي جيـل جرفيـه کورتلمـون 

)1280-1350هــ/1863-1931م(، إىل مكـة املكرمة يف عام1311هــ/1894م. وتأيت هذه الرحلة يف 

.Courtellemont، Gervais، Mon Voyage à La Mecquc، Paris، Librairie Hachette etc 1896 .  1
ونـرشت الرحلـة ثانيـة يف عـام1990م دار نـرش Desclée de Brouwer ، ضمـن سلسـلة ديـوان، التـي 
يـرشف عليها سـليان زيغيدور؛ وقـد ذيلت هذه الطبعة بالكلمـة الضافية التي كتبهـا غي كورتلمون 
عـن الرحالـة، وينرش ترمجة الرحلة منجمـة يف صحيفة الريـاض الصديق الدكتور معجـب الزهراين، 
وقـد ترمجنـا امللحق الـذي اعتمد كورتلمـون فيه عىل كتـاب الطبيب أدريان بروسـت االجتـاه اجلديد 
للسياسـة الصحيـة، ضمـن بحث مقبـول للنرش يف جملـة »الـدارة« بعنـوان: أدريان بروسـت ليس له 

رحلـة إىل احلجاز.
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سـياق الرحـالت الفرنسـية التـي بدأهـا ليـون روش، ثم شـارل ديدييـه، ثـم كورتلمون.

وتكتسـب هـذه الرحلـة ألهميتها من شـخصية صاحبهـا الـذي كان فناناً، مارس فـن التصوير 

أمـداً طويـالً، وأسـهم يف تطويـر آلـة التصويـر امللونة، وكان أول مـن التقط صـوراً يف مكة املكرمة، 

وأول مـن صـور الرضيـح النبـوي يف املدينـة املنـورة. لقـد اعتنـق اإلسـالم، وكان مالـي املذهـب، 

وسـجل أحـداث رحلتـه بإخـالص و صدق، وأشـاد به الفرني املسـلم نـارص الدين دينيـه، و قال: 

إن كتابتـه تتضـح بحـب اإلسـالم واملسـلمني. ولعـل أهـم مـا يف الرحلة امللحـق الذي يـكاد يكون 

منقـوالً مـن كتـاب الطبيـب الفرنـي أدريان بروسـت عـن األوضاع الصحيـة يف الحجـاز يف نهاية 

القـرن التاسـع عـرش. قرأنـا الرحلـة، وترجمنـا الكلمـة الضافيـة التـي كتبهـا غري سـکورتلمون عن 

سـميه، و علقنـا عـى كل ذلـك يف هـذا البحث الذي يعـد األول الذي يتناول هـذه الرحلة املهمة.

*     *     *

مل حتـظ الرحـالت املكتوبـة بالفرنسـية إىل اجلزيـرة العربيـة، سـواء كان مـن قامـوا هبا 
فرنسـيني باالنتـاء أم بالوالء،1 بـا حظيت به الرحالت املكتوبة باإلنجليزية من دراسـات 
و حتليـالت، ناهيـك عـن الرتمجـات التـي قدمـت لنـا نصـوص بوركهـارت، وبرتـون، 
وبلجريـف، ولويس بـيل، وغريهم. ونجد مصـداق ذلك إذا اسـتعرضنا البحوث املقدمة 
إىل نـدوة الرحـالت إىل شـبه اجلزيرة العربيـة، والتي بلغت سـتة وعرشين بحثـًا؛2 بحثان 
منهـا تناوال اجلانـب الفرني، أحدمها عن رحلة ليـون روش إىل احلجاز 1841ـ1842م، 
واآلخـر عـن أمهيـة مدونـات الفرني إبراهيـم دبـوي باعتبارها مصـدرًا لتاريـخ اململكة 

1 . نقصـد باالنتـاء اإلشـارة إىل الفرنسـيني الذيـن قامـوا برحـالت إىل اجلزيـرة العربيـة مثـل: شـارل 
ديدييـه، ليـون روش، كورتلمـون، دينيه، وغريهـم. ونقصد بالوالء اإلشـارة إىل أولئـك الذين قاموا 
بالرحـالت حلسـاب الفرنسـيني دون أن يكونـوا فرنسـيني مثـل: دمنغـوا بأديـا، املسـمی عـيل بيـك 

وغريه. الكبـري، 
2 . حسـب مـا جـاء يف مسـتخلصات البحوث الصـادرة عـن دارة امللك عبـد العزيز التـي كان هلا فضل 
تنظيـم هـذه الندوة العلمية يف مدينـة الرياض يف الفرتة مـن 24 إىل 27 رجب 1421هـــ  املوافق 21 

إىل 24 أكتوبر 2000م.
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العربيـة السـعودية خالل الفـرتة مـن 1919ـ  1929م. ونتج عن انـراف املرتمجني عن 
الرحـالت الفرنسـية بقاؤهـا بعيدة عـن أنظار الباحثـني، وكنا قـد أشنا إىل ذلـك، ودللنا 

عليـه يف غـري موضع.1

و نحـاون اليوم تسـليط الضوء عىل إحـدى الرحالت الفرنسـية،2 التي أثـارت جدالً 
واسـعًا، كـا يشـري إىل ذلك نـارص الدين دينيـه يف حديثه عنهـا، وكا يبدو من السـرية التي 
كتبهـا أحـد أحفـاد صاحـب الرحلـة، وأحلقـت بالطبعة األخـرية منهـا. ونقـدم ترمجة هلا 
بـني يـدي التعريف هبـذه الرحلة؛ لتكون مدخـالً إىل حيـاة الرجل الذي نسـيه التاريخ كا 

يقول بحـق كاتب هـذا امللحق.

أتـى كورتلمـون إىل اجلزيـرة العربيـة يف هنايـة القرن التاسـع عرش، بعد شـارل ديدييه، 
وليـون روش؛ وجيـد قـارئ بحثنا هـذا معلومـات وافية عن ظـروف الرحلة ومالبسـاهتا 

يف املدخـل املرتجم.3

ملحق،4

منـذ عهـد النبـي حممـد9، يف القـرن السـابع  نعلـم أّن عـددًا قليـالً مـن األوربيني،

1 . انظـر بحثنـا »قـراءة يف رحلـة إىل احلجـاز يف النصـف الثـاين مـن القرن التاسـع عـرش عنواهنـا: إقامة 
يف رحـاب الرشيـف األكـرـ  شيـف مكـة املكرمـة« تأليـف شـارل ديدييـه، جملـة الدرعيـة، السـنة 
الثانيـة، ع 8، 140هــ/2000م. وتقديمنـا للرحلـة املذكـورة برتمجتنـا، ط. دار الفيصـل الثقافيـة، 
الرياض،1422هــ/ 2001م. )نـرشت بعنـوان: رحلـة إىل احلجـاز يف النصـف الثـاين مـن القـرن 

التاسـع عـرش امليـالدي1854م(.
2 . أشـكر لسـعادة األسـتاذ الدكتـور حييـى حممود بـن جنيد أنه قـدم يل صورة عـن هذه الرحلـة، وليس 

ذلـك بغريـب عليه فهـو صاحب فضل سـابق.
3 . ص 217 إىل 233 مـن الطبعـة املشـار إليهـا يف بدايـة هـذا البحث. أما سـرية كورتلمـون التي كتبها 

غـي كورتلمـون فهي منشـورة ملحقًا لطبعـة1990م، ومؤرخـة يف يونيو »حزيـران«1990م.
4 . جـاء عـىل الغـالف اخللفي لطبعـة1990م نبذة خمترة عن الرحالـة نورد هنا ترمجة هلـا: »ولد  رحالة، 
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امليـالدي، وحتـى هنايـة القـرن التاسـع عـرش، نرشوا حكايـة رحالهتـم إىل مكـة املكرمة، 
وإقامتهـم فيهـا. و مكـة املكرمـة مسـقط رأس النبـي9، و مهـد اإلسـالم، والعاصمـة 

اإلسـالمية. لألمة  الروحيـة 

إّن جيـل جرفيـه كورتلمـون، الـذي كان أول فرنـي مـن أصـول أوروبية مسـيحية، 
حيـرض موسـم احلـج،1 هو أحـد الذيـن نسـيهم التاريخ. لقـد قـام عـام 1894م بمغامرة 
حقيقيـة، تذكرنا بـ رينيه كاييه Rene Caillie، مكتشـف متبكتـو،Tombouctou 2 يف علم 
1826م. إّن غـري املسـلم الـذي يقبض عليه يف األرض املقدسـة، معـرض لعقوبة املوت، 
إالّ إذا توافـر لـه الوقـت ليثبـت أنـه اهتدى من قبـُل إىل اإلسـالم. وما زالـت الرقابة حتى 

نـرش املجلـة الذائعـة الصيـت: اجلزائـر الفنيـة واملصـورة؛ وهـي جملة شـهرية مصـورة، تأسسـت يف 
اجلزائـر عـام 1889م، وهـو مصـور ذو شـهرة عامليـة، نرش لـه بـني عامـي 1924م و 1932م 466 
صـورة ملونـة يف املجلـة اجلغرافيـة الوطنيـة، يف واشـنطن العاصمة، وله غـري ذلك كثري مـن األعال 
ـن آلـة التصويـر امللونـة التـي اخرتعهـا  التصويريـة، عـاش بـني عامـي )1863-1930م(، وحسَّ
األخـوان لوميـري، وقام عـىل وجه اخلصوص بالتقـاط صور تـأرس األلباب ملكة املكرمـة وضواحيها، 
وتعـد هـذه الصـور يف عـداد أول الصـور التي التقطـت عيانـًا للمدينة املقدسـة. وأهـم مؤلفاته: من 
اجلزائـر إىل القسـطنطينية )5 جملـدات(، اجلزائـر، جرفيه كورتلمـون، 1888م )؟( النـص من تأليف 
شـارل الملـان، الصـور جلرفيـه كورتلمـون؛ اإلمراطوريـة االسـتعارية الفرنسـية باريـس، نوفالر، 
1900م؛ رحلـة إىل يونـان، باريـس، بلـون نـوري، 1904م؛ سـاحة معركـة املـارن )240 صـورة 
باأللـوان(، باريـس، طبع الفرنسـية املزينـة، 1915م؛ معركـة األورك، باريس، ديلغـراف، 1916م؛ 
معركـة فـريدان، باريـس، طبع الفرنسـية املزينـة، 1917م؛ احلضـارة )تاريخ اجتاعي لإلنسـانية( )3 

جملـدات(، باريس، مطبوعـات لوفاسـور، 1923م.
1 . مل حيـرض كورتلمـون موسـم احلـج الرسـمي، كا يـرح بذلك هو نفسـه يف الصفحـة 99 من النص 
الفرنـي، يقـول: »مل تصـادف إقامتي يف مكة املكرمة موسـم احلج الرسـمي السـنوي...«. )املرتجم(.
2 . مدينـة يف مـايل )املرتجـم(. و رينيه كاييـه مستكشـف فرنـي )1799-1838م(، أول فرني وصل 
إىل متبكتـو يف 5 شـوال 1243هــ/20 أبريـل 1828م، ومكـث فيهـا أسـبوعني، وسـافر منهـا إىل 
املغـرب، ثـم إىل فرنسـا، حيـث قـدم تقريرًا عـن رحلتـه إىل اجلمعيـة اجلغرافيـة يف باريـس، ونرشت 

رحلتـه بعنـوان: يوميـات رحلـة إىل متبكتو.
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اليـوم صارمـة عـىل حـدود األرايض املقدسـة؛ إذ نجد عـىل أبواب مكـة املكرمـة واملدينة 
املنـورة الئحة كتـب عليها: للمسـلمني فقط.1

 Seine - .يف مقاطعـة )سـن- إي- مـارن Avon ولـد جرفيـه عـام 1836م يف أفـون
et - Marne(، فقـد أبـاه ولـه مـن العمر ثالث سـنوات، ورسعـان ما تزوجـت أمه ثانية 

مـن ضابـط فرنـي اسـمه: جيـلـ  جـورج كورتلمـون، تـوىل رعايـة جرفيه وأخيـه، كا 
لـو كانـا ولديـه، وذهـب جرفيـه للعيـش مع أرستـه اجلديـدة يف اجلزائـر. و نقـل جيل إىل 
الطفل حب البلد، وسـكانه، واحلضارة اإلسـالمية، ونمـّـي لديه ملكة حب االسـتطالع، 

وعقـاًل بعيـدًا عـن األحكام املسـبقة، التـي كانت شـائعة يف عره.
نشـأت بينهـا عالقـات متينة، يـدل عـىل ذلـك أّن »جرفيه« ظل طـوال حياتـه حمتفظًا 
بلقـب أرسة والـده بالتبني، إىل جانب اسـمه األصـيل: لذلك محل عىل الدوام اسـم، جيل 
ـ جرفيـه كورتلمـون. لقـد تعلم مـن العيـش عـىل أرض قاحلة القيمـة احلقيقيـة للحياة: 
»ليـس املتعـة أن حتصـد، ولكـن أن تـزرع. إّن الـزرع هـو األمـل. والربيـع هـو احليويـة 

املتوهجـة، واألمـل بـال حـدود، إنه فـرح العمـل، وفرح احليـاة التـي تولد«.2
لقـد ظهـر لدى جيـلـ  جرفيـه كورتلمون منـذ نعومـة أظافره، ميـل إىل فـن التصوير 
الضوئـي، الـذي كان حينئـذ جديـدة كل اجلدة )وطور بعـد ذلك آلة التصويـر امللونة التي 
اخرتعهـا األخـوان لوميـري Les Fréres Lumiere(. ثـم أسـس دارًا للنـرش، ونـرش جملة 
شـهرية: اجلزائـر الفنية املصورة، بالتعاون مـع جيل لوميرت :Jules Lemaitre  وموباسـان 
 Pierre و خصوصـًا بيـري لـويت ،Victor Margueriteوفكتـور مرغريـت ،Maupassant

Loti. وكانـت تربطـه هبـذا األخـري صداقـة قديمة، بعـد أن قاما معـًا فيا يبـدو برحلة إىل 

تركيـا بحثـًا عن رضيـح أزيـادي Aziyadé، وهي شـابة كان لويت البحـارة الروائي عالقة 

1 . زيغيـدور سـليان، احليـاة اليومية يف مكـة املكرمة من عهد النبـي9 حتى يوم الناس هذا، هاشـيت، 
باريس، 1989م.

2 . رحلة إىل يونان، بلون، باريس، 1904م، ص 166.
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حـب معهـا يف عـام 1877م، حتـدث عنهـا يف روايـة عجيبـة، عنوهنـا أزيـادي )1879م 
Aziyadé(، 1وظلـت ذكراهـا متسـلطة عليـه خالل سـنوات طويلة.2

تعلقـت نفـس كورتلمـون بالسـفر إىل ديار اإلسـالم وغريهـا. و دفعه حّب األسـفار 

إىل التفكـري بدخـول مكة املكرمـة، املدينة املجهولة، التـي ال جيوز لغري املسـلمني دخوهلا.

لقـد سـبق لـه، وآلـة التصويـر يف يـده، أْن جـاب بـالد املسـلمني الواقعة عـىل حوض 

البحر األبيض املتوسـط، مسـتعرضًا، من طنجة إىل اسـتانبول، املواقع األثرية، والروح، 

والشـعوب، حمـاوالً أن يظهـر بأمانـة، عظمـة املـايض، وروعة احلـارض.3 عـرض جيل ـ 

جرفيـه كورتلمون مرشوعه الضخم عـىل جيل كامبـونJules Cambon، احلاكم العام يف 

اجلزائـر، ومل يكتـف كامبـون باإلعراب عـن رسوره به، بل أسـند إليه مهمـة رسية، تتمثل 

يف احلصـول مـن شيـف مكـة املكرمـة عـىل تأكيـد صحـة الفتـوى التـي محلها يف السـنة 

املنرمـة احلـاج أكيل.4 وتثبت هذه الوثيقة أّن »علاء اإلسـالم يقرون السـيطرة الفرنسـية 
الكاملـة عـىل اجلزائـر وتونس، ويـرون أهنـا تتوافق مع تعاليـم القـرآن الكريم«.5

و كان جيـل كامبـون قـد أرسـل أكيل، الـذي اسـتفاض كورتلمـون يف احلديـث عـن 

ماضيـه )ص 6ـ10(، يف العـام السـابق 1893م للحصـول عـىل تلـك الفتـوى. و يظهـر 

1 . أول أعال األديب الفرني بيريلويت )1850-1923م(.]املرتجم[.
2 . قـال يف كورتلمـون يف كتابـه، جريفيـه كورتلمون رائد تصويـر الرضيح النبوی، ص 128، احلاشـية: 

إّن بيريلـويت حـول غرفة يف منزله إىل مسـجد احتفاء بذكـری ازيادي »خطيبيـة«، الرتكية.
3 . رحلتي إىل مكة املكرمة، ص 5 .

4 . أكيل اسـم يشـيع لـدى برابـرة اجلزائر، وقـد كان بائع اللحوم يسـمی أكيل ثم حتولت الكلمة إىل اسـم 
علـم. ويبـدو أن أكيل هـو اسـم العائلـة ألنه يسـمى يف مـكان أخر مـن الرحلـة: جبلـة Djabila حاج 

أكيل.
5 . تقريـر جيـل جرفيـه كورتلمـون املقدم إىل السـيد جيـل كامبـون، احلاكم العـام للجزائر )أرشـيفات 

مـاوراء البحـار، إكـس- أن- بروفانس(.
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من حاشـية وجدت يف أرشـيفات مـا وراء البحـار )أكتوبر »ترشيـن األول«1900م، رقم 
2491( أن »جبلـة Djabila حـاج أكيل حصـل لقـاء ذلـك عىل مبلغ من املال قدره مخسـة 
آالف فرنـك تقريبـًا«، ممـا يمكـن أن يعلل عـدم نجاح كورتلمـون يف احلصول لـه عىل أي 
امتيـاز، عـىل الرغم من دعم جيـل كامبون، وقـد كان حينئذ بعيدًا عن اجلزائر، وال سـلطة 

لـه عـىل الضباط املسـؤولني عن شـؤون السـكان األصليني.

كان جيـل كامبـون حاكـًا عامـًا للجزائر منـذ عـام 1891م، وكان ذلـك أول منصب 

رسـمي يتبـوؤه خـالل مسـريته الوظيفيـة الطويلـة يف السـلك الدبلومـايس عـىل أعـىل 

املسـتويات. ثـم غـادر ذلـك املنصـب يف عـام 1897م ليصبح سـفريًا يف واشـنطن، ثم يف 

مدريـد، و يف برلـني )حتـى عـام 1914م( قبـل أن يصبـح مرشفـًا عـىل معاهـدة فرسـاي 

)بصفتـه سـكرتريًا عامـًا لـوزارة اخلارجيـة(. و بـدالً من االعتـاد عىل اجليـش يف احلكم، 

أراد جيـل كامبـون أن يكسـب تعاطـف اجلزائريـني و تعاوهنـم. وكان يأمـل يف إشاك 

السـكان األصليـني )كـا كان يقـال حينئـٍذ( يف أعـال التطويـر التـي كان يرى أهنـا مهمة 

فرنسـا. ولكـي حيقق ذلـك، كان عليه أن يكـون أكثر معرفة بالعامل اإلسـالمي، ناهيك عن 

أّن احلكومـة اجلزائريـة كانت معنية مباشة بمراقبة موسـم احلج، وتنظيمـه، و محايته. إذًا، 

كان ينبغـي عليهـا أن حتصـل عىل معلومـات أولية عن هـذه العاصمة الدينيـة التي يتوجه 

إليهـا آالف اجلزائريـني يف كّل عـام، كانت تلـك املعلومات رضورية؛ ليس ألسـباب دينية 

أو صحيـة فقـط، ولكن ألسـباب سياسـية عـىل وجه اخلصـوص: كان الذيـن يذهبون إىل 

احلـج يعـودون، وهم حيملون لقـب حاج؛ مما يمنحهـم مكانة روحية لـدى أبناء جلدهتم، 

ويكتسـبون يف الوقـت نفسـه سـموًا أخالقيـًا واجتاعيـًا، كان يسـهم بفاعليـة يف تنظيـم 

املدينـة، ويصبـح هلم أيضـًا مصداقية أكثـر من تلك التي متتلكها السـلطات الفرنسـية. إذا 

عرفنـا ذلـك فليس مـن الصعب فهم حـرص تلك السـلطات عىل معرفة الدور السـيايس 

املحـض للحج.
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إّن املعرفـة العمليـة التـي اكتسـبها كورتلمون، و هـو يف الثالثني من العمـر، عن العامل 
اإلسـالمي يف حـوض البحر األبيض املتوسـط، واعتناقـه اإلسـالم، و روح املغامرة لديه، 
كّل ذلـك. جعـل منـه يف عـام 1894م، أحـد الكفـاءات الفرنسـية النـادرة، التـي متتلـك 
بعـض احلـّظ للنجـاح يف احلصـول عـىل املعلومـات املطلوبـة، عـىل الرغـم مـن األخطار 

املحدقـة بذلك.

ظـّل كورتلمـون شـديد التكتـم عـىل األسـباب والظـروف، التـي دفعتـه إىل اعتنـاق 
اإلسـالم، و عـىل املشـكالت العقديـة التـي سـببها له ذلـك. و عارضـه معارضة شـديدة 
كّل أولئـك الذيـن كان يزعجهم عدم التزامـه، طوال حياته باألعراف املقـررة. وكان عليه 
بعـد ذلـك، إبَّان رحلتـه االستكشـافية إىل الصـني، أن ُيظهـر العالمة اجلسـدية التي تثبت 
، ولكـّن الوقاحـة مل تصـل أبدًا بأولئـك الذين طلبـوا منه ذلك  انتـاءه إىل األمـةـ  اخلتـانـ 

إىل حـّد التأكد منـه ماديًا!

و مهـا يكـن من أمر فـإّن كورتلمون كان يكفيه، قبـل مغادرة اجلزائـر، أن يكون عارفًا 

بـكّل »أسـس املذهب املالكـي الذي يتبعـه اجلزائريون، حتـى يأمن التعصـب الديني عند 

حصـول أّي مفاجـأة«.1 ويمكـن أن يبـدو ذلـك اخلـوف مـن التعصـب الدينـي مسـوغًا 

للعقـل األورويب؛ إذا علمنـا أنـه كان هنـاك، لـدى عامـة الناس حينئـذ، أكثر ممـا هو عليه 

اليـوم، تطابق بني »مسـلم« و »عـريب«. فكيف يمكـن ألوريب أن يكون مسـلًا؟ إّن اعتناق 

كورتلمـون اإلسـالم كان يبدو حينئـذ غريبًا.

وليس باملسـتنكر أن نتسـاءل عن الدوافع التـي دعت كورتلمون إىل اعتناق اإلسـالم: 
هـل فعـل ذلك عـن قناعـة دينية، أم أنه أصبح مسـلًا ألسـباب سياسـية، ولكي يسـتطيع 
القيـام برحلته، وهو آمن؟ وما األسـباب التـي كانت وراء اعتناقه اإلسـالم: حبه املغامرة، 
أم الظمـأ للمطلـق؟ مل نجد حتى اليوم إجابـة واضحة عن هذه التسـاؤالت، وإّن ما نركن 

1 . رحلتي إىل مكة املكرمة : 8 .
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إليـه يف هذا السـياق هو جمرد قناعة شـخصية، ولكنها جتد أساسـها يف جممـل كتاباته، التي 
نلمـح مـن خالهلا مـا يتمتع به مـن خلق يتصـف عىل الـدوام بالراحـة والطيبـة. وكان 
مذهبـه الفلسـفي يتجـىل دائًا يف إعطـاء اإلنسـان، والقيم اإلنسـانية، املـكان األول يف كّل 
مسـالكه. كان إبَّـان حّجـه حديـث عهـد باإلسـالم، وكان كلـا تقـدم بـه العمـر، ازداد 
معرفـة بـه، وأصبحـت تأمالته أكثـر عمقـًا. لقد بدا لنـا أن كورتلمـون باعتناقه اإلسـالم 

مـدَّ جـرسًا بني دينـني، يبـدو التوفيـق بينها مسـتحيالً؛ املسـيحية واإلسـالم، فهـو رجل 

الوحـدة والكلمـة السـواء، و حـواري مـن حواريـي السـالم. كانـت أفـكاره بخصوص 

معتقـده اجلديـد ُعرضـة ملعارضة واسـعة: وهـذا ما حدث! ولكـن من ذا الـذي جيرؤ عىل 

اجلهـر باملخالفـة، وإعالن وحـدة املذهب يف اإلسـالم؟

كان كورتلمـون رجـاًل عمليـًا، لديه ميل شـديد إىل معرفة العباد والبـالد، ومل جيد كثري 

فائـدة يف تفسـريات الفالسـفة املسـلمني أو املسـيحيني. ففضل متتـني عقيدتـه انطالقًا من 

مالحظاتـه عىل طريقة املسـلمني يف ممارسـة عبـادة اهلل، متعمقـًا يف رسيرهتم.

حـاول كورتلمـون خالل شـهور طويلـة، احلصول عـىل دعـم؛ ترخيصـًا كان ذلك أو 

إذن سـفر مـن احلكومة الفرنسـية، ولكـن حماوالته ذهبت سـدی: إذ كانـت كّل املهات إىل 

البـالد األجنبيـة )واجلزيـرة العربيـة منهـا( منوطة بـوزارة اخلارجيـة وموظفيهـا. وقد كان 

مـن املسـتحيل الوثوق بأحد املحيطـني باحلاكم العام، الـذي كان يتبع وزارة املسـتعمرات. 

فتـوىل جيـل كامبـون، متويل هذه املهمـة »الرسيـة« إىل العاصمـة الدينية لألمة اإلسـالمية. 

مل َيـُرْق نجـاح مهمة موفـد جيل كامبون لقنصل فرنسـا يف جدة. فأرسـل بعـد وقت قصري 

مـن عـودة كورتلمـون، تقريريـن طويلـني إىل وزيـر اخلارجيـة هبـذا اخلصـوص. أورد يف 

تقريـره األول، املـؤرخ يف 8 ينايـر »كانـون الثـاين« 1895م )بعض األصـداء(، التي لقيتها 

هـذه الرحلـة، وحـاول أن يقلـل من أمهيتهـا، بل عدهـا غـري ذات أمهية ملصالح فرنسـا، و 

أثار الشـكوك حـول جدية صاحبها، يقـول: »كان يرافقه دليـل )...( يـأيت كّل عام إىل مكة 
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املكرمـة )...( لـرشاء السـجاد، و أشـياء أخـرى غريبة، يبيعهـا يف متجر يمتلكـه يف اجلزائر 
العاصمة. إن السـيد كورتلمون، الذي ادعي مؤخرًا أنه اعتنق اإلسـالم، وأبدى اسـتعداده 
إلبـراز الدليـل املـادي، إن اقتضـی األمـر. كان يرتـدي )...( ثياب بيضاء، أحسـن هيئة، و 
أكثـر راحـة مـن ثيـاب اإلحـرام املعتـادة. )...(، ومل يـأت إىل القنصلية التي كانـت، بصفة 

شـبه رسـمية، تعلم بقدومـه، و لكنـه أقام مع دليلـه عند املرتجـم املعـاون يف القنصلية«.
ويتابـع القنصـل مضمنـًا تقريـره خـرًا يـدل عـىل نيـة مبيتـة، إذ يقـول: »إّن كورتلمون 
علـم يف جـدة أّن الرشيـف األكـر يرفـض أن يبحـث معـه أّي موضـوع، ولكنـه مـع ذلك 
حيتفـظ بـكّل اهلدايـا التـي أرسـلت إليـه«. إّن مـا مل يرح بـه ممثل فرنسـا، هـو أّن القناصل 
اليسـتطيعون إقامـة أّي عالقـة مبـاشة مع الرشيـف األكر: ألهنـم معتمدون لـدى الوايل، 
ممثـل سـلطان اسـتانبول، الذي يبسـط محاية اسـمية عىل األماكن املقدسـة. ويشـري القنصل 
يف تقريـره أيضـًا إىل أنـه كان برفقة كورتلمـون »مجاعة مـن الذين يمقتـون آالت التصوير«. 
وملـا كان رحالتنـا يعـرف حـق املعرفة ما حييق بـه من أخطار، فإنـه اختـذ كّل موجبات احلذر 
ليلتقـط رسًا صـورًا للحجر األسـود، ولقر الرشيف، وملنـازل مكة املكرمـة، ومنظرًا عامًا 
هلـا... أما بخصوص احلشـود »املعاديـة«، فإّن تقريـر القنصل يعارض معارضـة تامة ماجاء 
لـدى كورتلمـون الذي ينقـل إلينا أنه »طاف الشـوارع واألسـواق آمنـًا مطمئنـًا«. وأنه أقام 
عنـد مطوفـه عـىل ُبعد مخسـني مـرتًا من احلـرم: و هـذا أمر غريـب مـن رجـل كان عليه أن 
يبتعـد عـن عامـة النـاس العدائيـني! ناهيـك عـن أنـه ذكر بعـض األشـياء التي قـد تدهش 
الفرنسـيني، فقـال: »إّن األبـواب يف مكـة املكرمـة بـال أقفـال، و البضائع مزجـاة عىل مرأى 
مـن اجلميـع، ليل هنار؛ ليس هنـاك شطة، والرسقـة واجلريمة أمران جمهـوالن«. أما التقرير 
الثـاين للقنصل نفسـه، املـؤرخ يف 19 فرايـر »شـباط« 1895م، فإنه يلقي مـرة أخرى أيضًا 
بظـالل مـن الشـك عىل حقيقـة اعتنـاق كورتلمون اإلسـالم... يقـول: »لقد ادعـى مؤخرًا 

أنـه اعتنـق اإلسـالم )...(، وليس ذلـك االّ مناورة تسـمح له بإشـباع فضولـه الدنيوي«.
كان كورتلمـون يف مواجهـة دائمـة مـع موظفـي وزارة اخلارجيـة. وكان يلجـأ إلـی 
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وزارة املسـتعمرات ملسـاعدته ماديًا يف إعداد رحالته، سـواء كان ذلـك ماديًا أو للحصول 
عـىل توصيـات، ولكـن موظفـي وزارة اخلارجيـة رفعـوا إىل وزيرهم توصيـة، لقيت لديه 
قبـوالً، بمعارضة مشـاريع كورتلمون. و تشـهد املراسـالت بني الوزارتـني )املحفوظة يف 
أرشـيفات مـا وراء البحار( عـىل ما كان من تنافس بـني موظفـي وزارة اخلارجية وأقراهنم 

يف وزارة املسـتعمرات، ألّن كالً منهـم تتملكـه الغـرية عىل »مناطـق نفوذه«.

ووجـد كورتلمـون نفسـه يف وقت الحـق، يف أتون تلـك املواجهة، عندمـا أظهر خطأ 
مـا كان ينـرشه قنصل فرنسـا يف يونـان أ. فرانسـوا Francois .A من أوهام، وسـوء تقدير 
بخصـوص الطبـع العـدواين لـدى الصينيـني.1 مع ذلـك، فـإّن كورتلمون، وبعـد عودته 
مـن مكـة املكرمـة مبـاشة، نـال وسـام جوقـة الـرشف برتبـة فارس، برتشـيح مـن جيل 
كامبـون. و جـاء يف مسـوغات ذلـك أنـه ُكلِّـف، عـىل وجه اخلصـوص، »بمهمة رسـمية 
يف اجلزيـرة العربيـة، أنجزهـا بشـجاعة، وحنكـة، يف ظروف صعبـة، و حمفوفـة باملخاطر، 

ومحـل معـه عنـد عودته مـن رحلته وثائـق و معلومـات التقـدر بثمن«.2

ما طبيعة تلك املعلومات التي ال تقدر بثمن؟
قـدم كورتلمـون بعـد عودته مـن اجلزيـرة العربية تقريـرًا للحاكـم العـام للجزائر عن 
رحلتـه و مهمتـه؛3 كان القسـم األكر منه تلخيصًا لقصة حّجه. وهو يقسـم فيه إنه سـمع 
مـن فـم املفتـي الكبري يف املدينـة املقدسـة أّن الفتوى التي حصـل عليها احلـاج أكيل يف عام 

1893م، صحيحـة. وسـلَّم الرشيـف األكر رسـالة تفويض من حاكـم اجلزائر.

ونجـده يف تقريـره حيلـل األوضـاع الصحيـة يف وادي منى، )ومنـی واد يقـع عىل ُبعد 
سـتة كيلومـرتات و نصـف غـرب مكـة املكرمـة، وهي املـكان الـذي تنحر فيـه عرشات 

1 . مصدر سابق : 19 ـ 23 .
2 . إضبارة »جرفيه، املدعو كورتلمون«، يف املتحف الوطني لوسام جوقة الرشف، باريس.

3 . مذكور سابقًا يف احلاشية رقم 4 .
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اآلالف مـن اهلـدي إحياء لسـنة إبراهيـم عليه السـالم(، وهو يسـتخدم يف حتليله تفاصيل 
تقنيـة دقيقـة، ليؤكـد أنه الوجـود لبقايا العظـام أو األقذار فيهـا، وقـال إّن كّل ذلك يزول 

1.nitrification بفعل ظاهـرة النرتجـة
وقـد كان لتلـك املعلومـات حينئـذ أمهيتهـا؛ ألّن الدكتـور صالـح صبحـي؛2 أحـد 
املسـؤولني عـن مكتـب اخلدمـات الصحيـة املـري، كان قـد اقـرتح أن يتـم إحـراق 
األضاحـي يف منـي نـزوالً عند رغبـة اإلنجليـز، الذين كانـوا يأملون أن جيـدوا من خالل 
ذلـك موطـئ قـدم هلم هنـاك. ثم يعـرض كورتلمـون بعـد ذلـك إىل انتقاد قنصل فرنسـا 
الـذي مل هيتـمَّ باحلجـاج اجلزائريـني، و كان اهتامـه أقـل باحلجـاج التونسـيني واملغاربـة. 
ويعـرض كورتلمـون أن يكون لفرنسـا سياسـة ثقافية يف احلجـاز؛ تتمثل يف إرسـال كتب 
فرنسـية؛ لكي يكون هناك توازن مع النفوذ الريطاين املتنامي يف اجلزيرة العربية. وسياسـة 
دينيـة تتمثـل يف بنـاء مسـجد يف باريـس )وكان يقـول: إّن لندن هـي العاصمـة األوروبية 
الوحيـدة التـي متتلـك مسـجدًا(. وخيتتـم التقريـر بمالحظـة رسيـة حـول مـردروس بيه 
Mardrus Bey، وكيـل قنصـيل سـابق، يشـك كورتلمـون يف أنه يفضـل أن ُيمنَـح امتياز 

للريطانيني. منـى  وادي 
هنـأت صحيفـة الراصـد اجلزائـري La Vigie algérienne التـي تصـدر يف العاصمة 
اجلزائريـة، يف عددهـا الصـادر يـوم 5 يناير »كانون الثـاين« 1895م، احلاصـل اجلديد عىل 
وسـام جوقة الـرشف، وخصصت صحيفة األخبـار عمودين ينضحان بعبـارات اإلطراء 

للمحـارضة التي ألقاهـا يف اجلزائر العاصمـة الرحالة واحلـاج كورتلمون.

التـي مل  الراصـد اجلزائـري مالمـح املعركـة  أيـام ظهـرت يف صحيفـة  وبعـد عـدة 
تتأخـر يف االنفجـار؛ إذ مل توجـه سـهام االنتقـاد إىل كورتلمـون )مـع أنـه اهتـم »بالتظاهر 

1 . وهو تفاعل جرثومي كياوي حيول األمونياك وأمالحه إىل نيرتات. )املرتجم، عن املنهل( .
2 . صالـح صبحـي بـن إبراهيـم طبيـب مـري، من أهـل القاهـرة، تعلم يف مدرسـة األلسـن والقر 
العينـي ثـم يف باريـس، تويف عـام 1355هــ/1936م. انظـر األعـالم للـزركيل3 :191. )املرتجم(.
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باإلسـالم«...(، ولكـن االنتقـادات كانـت توجـه مبـاشة إىل احلاكـم العـام، الـذي اهتم 
 )...( 1.Bugeaudل ملواطنني فرنسـيني »اعتنـاق اإلسـالم«: »فاملارشـال بوجـو بأنه سـهَّ
أوفـد إىل مكـة املكرمـة مرتمجـًا عسـكريًا هـو السـيدليون روش Léon Roche،2 الذي مل 

Thomas-Robert Bugeaud De La Piconnerie . 1- تومـاس روبـري بوجـو دو ال بيكونـري، عسـكري فرني 
ولـد يف ليمـوج عـام 1748 م، ومـات يف باريـس عـام 1849م. وطـد دعائـم االسـتعار الفرنـي يف اجلزائر 

عندمـا أرسـل إليها عـام 1836م، وعـني حاكًا عامـًا للجزائـر يف عـام1840م )املرتجم(.

2 . ليـون روش، ولـد يف غرونوبـل )فرنسـا( يف 27 سـبتمر »أيلـول« 1809م، ورحـل إىل احلجـاز بني 
عامـي 1841-1842م، مل ترتجـم رحلتـه إىل العربيـة بعـد، وعنواهنـا: اثنـان و ثالثون عامـًا يف بالد 
اإلسـالم Trente Deux ans à travers L ‘Islam، وهي مذكراته، و تقع يف جزأين، يقع كّل منها يف500 
صفحـة؛ حتـدث يف اجلـزء األول عن أوضـاع اجلزائر وحيـاة األمري عبد القـادر، ويف اجلـزء الثاين عن 
مهمتـه يف احلجـاز، وحيـاة املارشـال بوجـو، وتبـدأ الرحلـة منـذ خروجه مـن اجلزائـر إىل تونس، ثم 
مـر، واحلديـث عـن احلجاز يقع يف الصفحـات 61-149، وفيهـا صور متثل الكعبـة واحلرم املكي 
واحلـرم املـدين، والوقـوف بعرفـات، و طهـارة احلجاج، وقـد طبع الكتـاب يف باريـس، مكتبة فريمن 
ديـدو، مطبعـة املعهـد، 1885م. عن بحث للدكتور بلقاسـم سـعد اهلل بعنـوان: »رحلـة ليون روش 
إىل احلجـاز 1841-1842م، قـدم لندوة الرحالت إىل شـبه اجلزيرة العربية، التـي نظمتها دارة امللك 
عبـد العزيز، مـن 24-27 رجـب= 1421م/ 21-24 أكتوبر »ترشيـن األول«2000م، وذكر دينيه 
يف كتابـه احلـج إىل بيـت اهلل احلـرام أّن ليـون روش اسـتقى كّل مـا يف كتابـه مـن كتـاب بوركهـارت، 
انظـر بحثنـا«. نارصالديـن دينيه وكتابة احلـج إىل بيت اهلل احلرام، دراسـة ووثائق وترمجـة خمتارة، جملة 
مكتبـة امللـك فهد الوطنية، املجلد السـابع، العـدد األول، املحرمـ  مجادى اآلخـرة 1422 هـ/أبريلـ  
سـبتمر 2001م، وانظـر الرحالة الغربيـون يف اجلزيرة العربية، روبن بـْدول، ص110-112. ويبدو 
أّن وفـاة روش كانـت يف بدايـة القـرن العرشيـن ألنـه ذهـب إىل احلجـاز يف عـام 1841م حسـب ما 
يذكـر الدكتـور بلقاسـم سـعد اهلل يف بحثـه أعـاله، ويف عـام 1837م كا يذكـر كورتلمـون، وحرض 
روش حمـارضة عـن رحلـة كورتلمـون يف بـوردو، ألقاهـا كورتلمـون نفسـه، ويـرح أّن روش قال 
لـه: إنـه خـالل املحـارضة رحل بمخيلتـه من جديـد إىل مكـة املكرمة بعد سـبعة ومخسـني عامـًا من 
ذهابـه إليهـا. وهـذا يعني أنـه كان حيـًا يف عام 1894م حسـب روايـة كورتلمون، ويف عـام 1899م 
حسـب ماجاء يف بحث الدكتور بلقاسـم سـعداهلل املذكـور أعاله وهـذا يعني أنه بلغ التسـعني، وربا 

جتاوزهـا حسـب الوصف الذي يـورده كورتلمـون عن وضعـه الصحي.
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يـر رضورة اعتنـاق اإلسـالم ليقـوم بمهمتـه. وقد ذهـب ملقابلـة الرشيف األكـر بصفته 
فرنسـيًا، وجنديـًا، و ممثـالً للحكومـة الفرنسـية. )...( إّن السـيد كامبون )...( ال يسـلك 
سـبيل الوضـوح والراحـة فيا يقـوم به مـن أعال. إنـه من أنصار الوسـائل املشـبوهة، 
والكذب املمقوت. ولكي يشـبع ميوله البوليسـية، ارتكب كّل رضوب احلاقة، والنذالة«. 
 ،L’ Etoile africainوتابعـت احلملـة صحيفـة جزائريـة أخـرى هـي النجـم اإلفريقـي
الصـادرة يـوم 22 فرايـر »شـباط«، يف مقالـة طويلـة عنواهنـا: »املهزلـة تتقلـد وسـامًا«، 
فقالـت: »كان منـح الوسـام لذلـك »املسـكني« كورتلمـون، ذلـك »الـكاذب«، مهزلـة 
كـرى؛ إنـه امتهان مأسـاوي لكرامـة اجلنـود الذين بذلـوا دماءهـم يف سـاحات املعارك، 
أن يقـوم أحـد احلمقـى، يف هزلية سـاخرة، بتعليق وسـام جوقـة الرشف علی صـدر هذا 
املكتشـف، الـذي يضحـك منهـم اآلن يف رسه ملئ شـدقيه! )ليـس األمحق املعنـي هنا إالّ 
 Le Petit Colon كامبـون نفسـه!(. يف حـني كانت صحيفة املسـتعمر اجلزائـري الصغـري
algérien، )العـدد الصـادر يف 23 فرايـر »شـباط« 1895م، عـىل سـبيل املثـال(، تتابـع 

الثنـاء علـی كورتلمـون، وتقـول: لقد ُنِعـت كورتلمـون يف صحـف أخرى بأنه »إنسـان 
بـال قيمـة«، وبأنـه »أمحـق«، و»كاذب«، »يتفـوه باحلاقـات« )صحيفـة النجـم اإلفريقـي 
الصـادرة يف اليوم نفسـه(. ويف جّو من »االسـتعراض االحتفايل« قالـت )صحيفة الراصد 
(: إّن ذلـك احلقد والضغينـة، الذين يسـتمران عىل هذه  اجلزائـري، عـدد10 مايـوـ  أيـارـ 
احلـال منـذ عدة أشـهر، متولـدان عن جـّو التوتـر، الـذي كان سـائدًا يف تلك السـنوات، 
التـي وصـل فيها اجلدل السـيايس إىل أقـى حدوده: كانت فرنسـا يف قلـب احلدث الذي 
عـرف بقضيـة دريفـوس. وإنه ملـن املصادفـات التارخيية أنـه ُقبض عىل الكابتـن دريفوس 
يف يـوم )16 اكتوبـر »ترشيـن األول« 1894م(؛ أي يف الفـرتة التـي كان فيهـا كورتلمـون 
(. وقـد هامجته  يـؤدي مناسـك احلـج )دخـل مكـة املكرمـة يف 6 اكتوبـرـ ترشيـن األولـ 
صحيفـة الراصـد اجلزائـري، الصـادرة يف10يونيو »حزيـران« 1895م، يف مقالـة ترز لنا 
)دون وعـي؟( الدوافـع احلقيقية الكامنـة وراء أهداف هذه املعركـة الصحفية: كان اهلدف 
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احلقيقـي مـن اهلجـوم عـىل كورتلمـون هـو التوصـل عـره إىل إسـقاط احلاكم العـام؛ إذ 
خُيتتـم املقـال كـا يـيل: »إّن السـيد كامبون رجـل يؤمن بالسـالم، إيانـًا جيعـل عالقته مع 
السـلطة العسـكرية يف أقـى درجات السـوء. كان عىل خـالف حاد مع اجلنرال مريسـييه 
Mercier، و هـا هـو ذا يتفاهـم بصعوبـة مـع خلفـه. لقد أصبـح لدينا فكـرة واضحة عن 

وطنيـة السـيد كامبـون )... الذي( ليـس وطنيًا، ولكنـه دبلومايس من املدرسـة اجلديدة«.

وقـد وجدنـا مثـل ذلـك من قبـل يف صحيفـة املسـتعمر اجلزائـري الصغـري، الصادرة 

يف 27مـارسـ  آذارـ: »إننـا بصفتنـا جزائريـني، جـدٌّ فخوريـن بنجـاح املـرشوع الطموح 

للسـيد كورتلمـون، ولكننـا بصفتنـا وطنيـني، حمزونـون كل احلـزن من التشـهري اخلطري، 

وغـري املقبـول الـذي يتعرض له بسـبب محاقـة بعضهم وحقد اآلخرين، وبسـبب احلسـد 

املتأجـج لـدى العاجزين«.

إّن كورتلمـون مل يكـن يف كّل األحـوال يعـرف عجـز اخلاملـني. لقد سـافر كثـريًا بني 

عامـي1895ـ1914م إىل اهلنـد، واليابـان، وبرمانيـا، وكمبوديـا، ومدغشـقر، وأوروبـا، 

والصـني عـىل وجـه اخلصـوص )1903ـ1904م(، حيـث اتبع جمـرى هنر النهـر األزرق 

مـن يونـان إىل شـنغهاي، عـىل األقدام مـرة، و عـىل البغل تـارة، و عىل متن املركـب حينًا؛ 

وهـو يرتدي الـزي الصينـي يف أغلب األوقـات، ترافقه زوجتـه هيلني التـي كانت بذلك 

تقـوم بعمـل باهـر. لقد قدم نفسـه هناك عـىل أنه موظـف كبري مـن الدرجة الثالثـة، وزار 

عـددًا مـن اجلاعـات اإلسـالمية، واكتشـف إحـدى قمـم يونـان، وأطلـق عليهـا اسـم 

)جبل بونفالـوLe mont Bonvalot(؛ فأّهلـه ذلـك للحصـول عـىل امليداليـة الذهبيـة 

جلمعيـة املسـاحة )الطبوغرافيا(.

كان كورتلمـون، الذي بلغ اخلمسـني، واعتـزل يف كوتفرول coutevroult )سـنـ  إي 
ـ مـارن et - Marne - Seine(، يعمـل إبـان احلـرب يف كوتفرول، حارسـًا مدنيًا يف خدمة 
األهـايل، وعمـل فيهـا خبـازًا ليسـد النقـص الـذي أصـاب اليـد العاملـة، وتابـع التقاط 
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الصـور امللونة للحـرب، ونرشها.

وعندمـا عـاد السـالم، ألقـي عـددًا مـن املحـارضات يف فرنسـا والواليـات املتحـدة 
األمريكيـة، وكتـب عـددًا مـن املقـاالت يف صحـف مثـل: النصـوص املزخرفـة، العـامل 

املعـارص، صحيفـة األسـفار، الـخ.
 ،  (L’Illustration، Le monde moderne Le Journal des (Voyages ، etc

وقـدم )مـن1924إىل1931م( أكثـر مـن2500 صورة ملونـة للمجلة اجلغرافيـة الوطنية 
National Geographic Magazine، التـي نـرشت منهـا أكثـر مـن450، وقدم يف ثالثة 

جملـدات ضخمـة مزينة بالرسـوم، التاريـخ االجتامعي لإلنسـانية.

كان كورتلمـون عندمـا مـرض عـام1930م يف كوتفـرول، قد بدأ برتتيـب مالحظاته 

لينجـز كتابـًا عن اإلسـالم، وهو الكتاب الـذي كان حيلم بـه طوال حياته. امتـد به املرض 

مخسـة عرش شـهرًا بطوهلا، وملا أسـتفاق يف صباح يوم السـبت 31 اكتوبـر »ترشين األول« 

1931م، نظـر أول مـا نظـر إىل النافـذة، فقـد كان املطـر يف مسـاء اليوم السـابق ينهمر بال 

انقطاع.
»قال لزوجته حينئذ: آه! الشمس! احلمد هلل! الشمس!«.1

تـال ذلـك اختنـاق دام عدة دقائـق، ثم جتمـدت ابتسـامته املرحة واملرشقـة، وانطفأ 

نظـره النـرض واحليـوي، وسـقط رأسـه عـىل كتـف رفيقتـه. كفنـوه يف جنازتـه بثيـاب 

اإلحـرام التـي يلبسـها احلـاج؛ وكان حيمـل يف يـده، التـي يزينهـا خاتم في، رسـالة 

مفتـي املالكيـة، التـي تثبـت أّن »عبد اهلل بن البشـري كان مؤمنـًا حق اإليـامن، وال يرجو 

شـيئًا إالّ رمحة ربه«.

»ترشيـن  نوفمـر   8  Le Temp صحيفـة  يف   ،Myriam Harry هـاري  مريـم  القـول  هـذا  أوردت   .  1
الثـاين«1931م. ]ومريـم هـاري صديقـة كورتلمـون، كتبـت عـن حياتـه مقالـة نرشهتـا يف املجلـة 

ص 20، 222 [. س.،  م.  كورتلمـون،  يف  كتـاب  انظـر  أعـاله،  املذكـورة 



ة«
رم

ملک
ة ا

مک
ی 

 إل
ي

حلت
»ر

ه 
تاب

 ك
يف

ة 
راء

ق

247

تلـك كانت الكلمـة الضافية التـي وضعها يف كورتلمـون للتعريف بصاحـب الرحلة 
التـي حتـدث عنها أيضـًا نارصالديـن دينيه، وروبـن بدول، فـاذا قاال؟

عـرض نارصالديـن دينيـه )1861ـ1929م( يف كتابـه: احلـج إىل بيـت اهلل احلـرام، يف 
الفصـل الـذي خصصـه لنقـد الكتـب التـي وضعهـا غـري املسـلمني، وتضمنـت وصفـًا 
لرحـالت قامـوا هبا يف موسـم احلـج إىل مكـة املكرمة واملدينـة املنـورة، وزعمـوا أّن أحدًا 
مـن املسـلمني مل يتنبـه إىل حقيقـة أمرهـم، فقال جرفيـه كورتلمـون يف كتابـه: )رحلتي إىل 
مكـة املكرمـة(: كانـت رحلـة املصـور جرفيه كورتلمـون إىل مكـة املكرمة سـنة 1896م؛ 

وقـد كنا ناقشـنا صحتهـا ونحـن يف اجلزائـر العاصمة.1

وليـس يف كتابـه من األدلة احلاسـمة ما يشـهد بصـدق ما جاء بـه يف رحلتـه أو بكذبه. 
ناهيـك عـن أّن رحلته مل تكن يف موسـم احلـج؛ مما يفقدهـا أية أمهية.

لقـد وصـف لنـا املؤلـف عـىل سـبيل املثـال وادي منـى، وهـو خـال مـن املئتـي ألف 
حـاج، الذين يغـص هبم الوادي أيـام احلج، أّن ذلك الـوادي دون احلجـاج املنترشين فيه، 
ليـس إالّ أرضـًا صحراويـة عادية. ولكن كتـاب كورتلمـون خيلو من األغالط الفاحشـة 
التـي يعـج هبا كتـاب الرحالـة السـابق )لوبوليكـو(،2 وكورتلمـون يكتب بـروح مفعمة 
بمحبـة اإلسـالم وتوقريه، وقـد أصبح هذا نـادرًا يف هذه األيـام؛ مما يدفعنـا إىل اإلعجاب 

1 . وذلك قبل أن يسلم دينيه، انظر النص الفرني من كتاب دينيه: احلج إىل بيت اهلل احلرام؛
Le Pèlerinage à La maison sacrée D’ ALLAH. Par El-HADJ NACR ED-DIN E. DINET، ET EL-

 HADJ SLIMAN BEN IBRAHIM BA’AMER، Ilustrations de E. DINET، Librairie HACHETTE،

h.، P. 196 1347. وانظـر مـا كتبـه األديـب أمحـد رضـا حوحـو، يف جملـة »املنهـل« بعنـوان: مالحظات 

مسـترشق مسـلم عـىل بعـض آراء املسـترشقني وكتبهـم املتعلقـة بالعـرب واإلسـالم، ج8، رجـب 
1356هــ/ 1937م، احللقـة رقـم 4، ص33. وانظـر رحلة كورتلمـون، النص الفرنـي، ص 211 .
Albert le Boulicaut . 2، ألبـري لوبوليكـو، وعنـوان رحلتـه: يف بالد العجائب، مسـيحي حيـج إىل مكة واملدينة: 
 .Au pays des Mystères، Pélerinage d’un Chrétien à La Mecque et Médin Librairie plon، 1913

وانظـر بحثتـا نارص الديـن دينيه وكتابه احلـج إىل بيـت اهلل احلـرام، م. س، ص 251.
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باملؤلـف، وهننئـه مـن صميم الفـؤاد إلنصافـه وجترده عـن األهواء.1

وقـال روبـن بـِـْدو ل يف كتابـه: الرحالـة الغربيـون يف اجلزيـرة العربيـة:2 ... يف عـام 

1894م تـال روش يف زيـارة مكـة املكرمـة، فرنـي آخـر مـن اجلزائـر، اسـمه جرفيـه 

كورتلمـون Gervais Courellmont؛ وهـو مصور حمرتف، شـجعه أصدقاؤه املسـلمون 

عـىل الذهـاب إىل مكـة املكرمـة، لكـي يتعـرف أكثـر عـىل سـلوكهم وعاداهتـم، وذلـك 

حسـب تصورهـم، وقد كتـب يقول: »إننـي أحّب اإلسـالم لبسـاطة عقيدتـه، وتعجبني 

أهدافـه التـي التتزعـزع، دون أن أملـك اجلـرأة عـىل االعتقاد بـه.3 ومل يواجـه صعوبات 

تذكـر حتـى يف التقاط صـور فوتوغرافيـة، مدعيـًا أّن آله التصوير التي يسـتعملها ليسـت 

إالّ منظـارًا، إالّ أّن دليلـه قـال لـه: أعـرف أهنـا كامـرياة، فقد رأيت السـياح يسـتخدموهنا 

مـرارًا يف طنجـة.4 وقـد وردت يف كتابه قصة بعـران،5 »الفانتوم«، أو أشـباح اجلال، التي 

تصـل إىل مكـة املكرمـة يف كّل ليلة ومفاد القصـة أّن كّل من دفن يف مكة املكرمة سـيذهب 

إىل اجلنـة يف يـوم القيامـه، أما الظاملـون الذين اليسـتحقون ذلك، فاهنم ينقلـون بعيدًا عىل 

هـذه اجلـال ليحل حملهم من يسـتحق من كّل أطـراف األرض، من املغرب أو تركسـتان، 
ويقـول أيضـًا: إنـه وجـد صعوبـة يف شاء املجوهـرات، فكل قطعـة تباع يف السـوق البّد 
مـن عرضهـا عىل شـيخ الصاغة ليقرَّ سـعرها، وذلـك بعد وزهنـا، والوزن يتقرر نسـبة إىل 

1 . احلج إىل بيت اهلل احلرام، النص الفرني، م. س، ص 196.
2 . ص 118 مـن الرتمجـة العربيـة، وجـاء فيهـا أيضـًا: جولـس جـريف گورتسـون )1863-1931م(، 
كان رائـدًا يف التصويـر الصحفـي، وبـرف النظر عـن زيارته إىل مكـة املكرمة يف عـام 1894م، فقد 
ترحـل كثـريًا يف الصني، و كان مسـافرًا عىل أول قطار إىل املدينة املنورة، والتقط صورة لتدشـني سـكة 

حديد احلجـاز 1908م.
3 . انظر ص 4 من نص الرحلة الفرني.

4 . ص 82 من النص الفرني.
5 . ص104ـ105 من النص الفرني.
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وزن عنـد مـن نـوى التمر وحـّب الفول، كـا وصف نوعـًا خاصـًا من املحابـس الفضية 
التـي ال يمكـن شاؤهـا إالّ مـن مكـة املكرمـة، ولـو لبسـه شـخص مل يسـبق لـه أن أّدى 

فريضـة احلـج، لبـدا كمن يرتـدي اللون اخلـاص بمدرسـة ال ينتمـي إليها«.

وقـد أشـارت إىل هـذه الرحلـة نـوال رساج ششـة ضمن جـدول زمنـي ملخص عن 

الرحالـة الذيـن زوار جـدة مـن القـرن احلـادي عرش حتـى القرن التاسـع عـرش ميالدي، 

وسـمته: جوكـي كلوديـن جريفيـس كورتيلمونـت 1894م. وأشـار إليـه الدكتـور فهد 

عبـداهلل السـاري يف كتابـه، بيبليـو غرافيـا اململكـة العربيـة السـعودية يف عهـد امللـك 

عبدالعزيـز.1 وأشـار إليـه وإىل رحلته شيف يوسـف بني الرحالـة الغربيني الذيـن زاروا 
مكـة املكرمـة واملدينة املنورة... ومنهـم كورتلمـون Courtellemont املصور اإلفرني.2

تقـع الرحلـة يف الطبعـة التـي بـني أيدينـا يف 236 صفحـة، وحتتـوي كـا هـو مثبـت 

علـی غالفهـا 34 صورة تزينيـة التقطها املؤلف، ونجـد يف الصفحتـني 235، 236 قائمة 

بمحتويـات هـذه الصـور كالتايل:

1.منظر يف مكة املكرمة )صورة مواجهة لعنوان الكتاب(.

2. صورة أحد قباطنة البحر األمحر.

3. انطالق املحمل املبارك من القاهرة.

4. احلجاج عىل متن السفينة.

5. الوصول إىل جدة.

1 . دار أراكان، الريـاض 1414هــ/1993م، ص90. ومل يـرد لـه، وال لرحلتـه ذكـر يف املقالـة التـي 
خصصتهـا جملـة مكتبـة امللك فهـد الوطنيـة ألدب الرحـالت إىل اململكة العربية السـعودية )القسـم 

اإلنجليـزي(، مـج4، ع2، رجـب ـ ذو احلجـة 1419هـ/نوفمـر ـ أبريـل1990م.
2 . شيـف يوسـف، اكتشـافات الـرواد والرحالني الغربيني يف شـبه اجلزيرة العربية وأثـر العرب يف علم 

اجلغرافيـة، جملة املـورد العراقية، مج 12، ع2، صيـف 1982م، ص 8.
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6. ميناء جدة.

7. صورة للسنبوك.

8. منظر عام جلدة.

9. قلعة جدة املحصنة

10. بيت عريب من جدة.

11. مغادرة جدة. الطريق إىل مكة املكرمة.

12. صورة بدوي.

13. احلجر األسود.

14. مكة املكرمة، منظر مأخوذ من أعىل جبل أيب قبيس.

15. مالبس احلجاز.

16. بيوت مكة املكرمة.

17. قر الريف األكرب عىل طريق منی.

18. بقايا املحم،1 الذي كان مبنياً عندمدخل مكة املكرمة، عىل الطريق إىل منى.

19. امرأة من مكة املكرمة.

20. بدوي من احلجاز.

21. الطريق من منى إىل مكة املكرمة.

22. وادي منی.

1 . املـكان الـذي كان احلجـاج يطهـرون فيه ثياهبـم، وأمتعتهم بعد عودهتـم من منى. واملحم املشـار إليه 
بنـاء املكتـب الصحـي الرتكي، كا يشـري إىل ذلـك كورتلمون نفسـه. انظـر النص الفرنـي للرحلة، 
ص 120؛ وانظـر مقـاالً للطبيـب أدريان بروسـت بعنـوان: احلج إىل مكـة املكرمة وانتشـار األوبنة، 

ترمجنـاه وقدمنـا لـه وعلقنا عليـه، وهو مقبـول للنرش يف جملـة امللك فهـد الوطنية.
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23. شارع يف جدة.

24. قرب شارل هوبر.

25. جدة.

26. نساء بدويات.

27. البيوت العربية يف جدة.

28. رفاق رحلتي.

29. جتار هنود يف جدة.

30. ميناء ينبع البحر.

31. جذعية،1 عربية يف ينبع.

32. تقـع الرحلـة يف اثنـي عر قسـاًم ومدخـل، وقائمة بالصـور املوجـودة يف الرحلة، 

موزعـة عىل صفحاهتـا كالتايل:

1 ـ  28 االنطالق.

29 ـ 34 العودة إىل اجلزائر العاصمة.

34 ـ 46 من اجلزائر العاصمة إىل جدة.

47 ـ 58 يف جدة.

59  ـ  66 من جدة إىل مكة املكرمة.

67 ـ 153 اإلقامة يف مكة املكرمة.

154 ـ 157 مغادرة مكة املكرمة.

158 ـ 183 العودة إىل جدة.

1 . مركب صغري يصنع من جذع شجرة.
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184 ـ 190 من جدة إىل ينبع.

191  ـ 200 ينبع البحر.

201  ـ 212 السويس.

213  ـ  215 العودة إىل فرنسا.

217  ـ 233 ملحق.

235 ـ  236 قائمة بالصور املوجودة يف الرحلة.

يقـول كورتلمـون يف القسـم األول الذي يعد مقدمـة يتحدث فيها عـن دوافع رحلته، 
وظروفهـا، ومالبسـاهتا: »أنـا أحـب الرشق، وسـاءه الزرقـاء، أحّب اإلسـالم يف عقيدته 
البسـيطة، وأنـا معجب فيه بفسـحة األمل التـي ال تعرف القنـوط، ولكننـي ال أجرؤ عىل 
االعتقـاد هبـا. وقد حددت هلـذا الكتاب هدفـًا هو التعريـف بتلك البالد، بالد اإلسـالم، 
لكـي حيبهـا النـاس، تلك البـالد املشمسـة، الغافية، بـالد اجلـال، واحللم، واحلـزن، بالد 
السـالم، والسـعادة املطمئنـة. ولكـي يكـون وصفـي أكثـر براعـة أردت أن أزيـن كتبـي 
بمناظـر من الطبيعة نفسـها، ملتقطة يف املكان نفسـه بوسـاطة عدسـة التصويـر، ومضمنة 
دون أي حتويـر بـني صفحـات الكتاب، بـكّل الصحة والدقـة التي تقدمها تقنيـة التصوير 

الضوئي«.1

ويتحـدث كورتلمـون يف مكان آخر من هذا القسـم عن ظـروف والدة فكرة الذهاب 
إىل مكـة املكرمـة، فيقول: »يف عـام 1890م تعرفت عـىل رجل عجيب، رأيتـه يدخل عيلَّ 
مشـغيل ذات صباح يف شـارع األلوان الثالثـة، يف اجلزائر العاصمة؛ وكأنـه أحد القراصنة، 
يرتـدي مالبـس تشـبه مالبس أهل اجلزيـرة العربيـة، كأن وجهه مملوء بالنـدوب، وينتطق 
يف حزامـه خنجـرًا، وبعـد أن أدى التحيـة املعتـادة، طلـب منـي أن أسـاعده للتخلص من 
خطـر جسـيم. كان جزائريـًا، اسـمه احلاج أكيل، وكان حسـبا قال يل يسـافر منـذ أكثر من 

1 . رحلتي إىل مكة املكرمة، النص الفرني، ص 4 ـ 5 .
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عرشيـن سـنة إىل البـالد البعيـدة، من البـرة إىل بغـداد، ومـن القسـطنطينية إىل بريوت، 
وإىل مكـة املكرمـة، والقاهـرة، وطرابلـس الغـرب، الـخ. وكان احلـج إىل مكة املكرمة يف 
تلـك السـنة حمظورًا عـىل املسـلمني اجلزائريني، بسـبب أخبـار عن انتشـار وبـاء الكولريا 
يف احلجـاز. وقـد كان احلـاج أكيل يسـافر هبـدف احلج والتجـارة، مل يأبـه للحظر، وحصل 
عـىل جـواز للسـفر إىل دمشـق، ولكنه مـع ذلـك ذهب مـع قافلة احلـج السـورية إىل مكة 
املكرمـة، وعـاد إلـی اجلزائـر عـر تونـس. وملـا وصـل إىل اجلزائـر العاصمـة، وشـی بـه 
بعضهـم؛ ألنـه خرق احلظـر القاطع، الـذي فرضته احلكومة الفرنسـية، وكان عىل وشـك 
اإليقـاف، ولكنـه اسـتطاع أن حيصـل مـن الرشطـي املكلـف بالقبـض عليه عـىل إذن كي 
، ويعـرض عـىل قصتـه. وقـد هالني تعرضـه للظلـم، وقـررت الذهـاب إىل قائد  يـايت إيلَّ

الرشطـة للدفـاع عنه، و صـادف كونه صديقـًا يل«.
واسـتطاع كورتلمـون أن يطلـق رساح احلـاج أكيل، الـذي أصبـح يرتدد عليـه اعرتافًا 
باجلميـل، وقـصَّ عليـه قصته، وأنـه يذهب يف كّل عـام إىل احلـج للتجـارة، وشاء احليل، 
واألقمشـة الفاخـرة، والسـالح وغـري ذلك، ثـم يبيعهـا يف فرنسـا واجلزائـر، أو يف مر. 
ويذكـر كورتلمـون أّن أكيل هـو أول من نصحه بالسـفر إىل مكة املكرمـة، وأنه كان يتخيل 
إمكانيـة تأليـف كتاب رائـع، مزين بالصور عـن مكة املكرمـة؛ وأّن هذا الكتاب سـيكون 
أكثـر أمهيـة يف نظـره مـن كّل املجلدات التـي كان كورتلمـون ينرشها حينئذ عـن اجلزائر، 

والقاهـرة، والقـدس، ودمشـق، وتونس، وطنجـة، الخ.
ويتحـدث كورتلمـون بعـد ذلك عـن أصدقائـه املسـلمني يف اجلزائر، الذين شـجعوه 
عـىل القيـام برحلتـه؛ وخيـص بالذكـر منهـم احلـاج عبـد الرمحـن الطبيبـي؛ وهـو طبيب 
موريسـكي،1 عجـوز يقيـم يف اجلزائـر العاصمـة، شـجع كورتلمـون عـىل إمتـام رحلته، 

 Moro وهـي باإلسـبانية Maurus كلمـة مـن أصـل التينـي Maure أو املـور Mauresques 1 . املوريسـكي
أطلقـت عـىل سـكان موريتانيـا احلاليـة واملغـرب، انظـر، كتـاب د. صـالح فضـل، ملحمـة املغازي 

املوريسـكية، القاهـرة، 1988م .
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وكان لتشـجيعه دور حاسـم يف حصـول ذلك. ونجـد يف الصفحات التاليـة حديثًا عا قام 
بـه كورتلمـون اسـتعدادًا للرحلـة؛ إذ عـرض مرشوعه عىل السـيد كامبـون، الذي رحب 
بـه ترحيبـًا كبـريًا؛ ألّن احلـج مـن أهـم القضايـا التي تشـغل بـال احلكـم العـام للجزائر، 
والفـرص للحصـول عـىل معلومـات صحيحـة، وغـري منحـازة، ودقيقـة عـن احلجـاز، 
نـادرة، وسـبب ذلـك أنـه مل يتـح ألي فرنـي أن يدخـل املدينـة املقدسـة منـذ أن دخلهـا 
ليـون روش منـذ مخسـني عامًا. ونجـد فيا يقولـه كورتلمون بعـد ذلك مصـداق ما ذكره 
غـي كورتلمـون يف كلمته التـي أثبتناهـا يف مطلع هذا البحـث، عن التنافـس بني موظفي 
وزاريت اخلارجيـة واملسـتعمرات، ذلـك التنافـس الـذي حـرم الرحالـة مـن احلصول عىل 
أي مسـاعدة مـن وزارة اخلارجيـة الفرنسـية، واكتفـى با قدمـه إليه احلاكم العـام للجزائر 
السـيد كامبـون. وخيتم هذا القسـم باحلديث عا حّل باحلـاج أكيل الذي سـبق كورتلمون 
إىل مـر لإلعـداد للرحلـة، واتفـق الرجـالن عـىل االلتقـاء يف السـويس يف شـهر يونيـو 
)حزيـران( لاللتحـاق بقافلـة احلـج املري، التـي تذهب كّل عـام باملحمـل إىل األماكن 
املقدسـة باحتفـال كبري، ولكن بعض الصعوبـات غري املتوقعة أخـرت وصول كورتلمون 
يف املوعـد املحـدد ممـا جعـل احلـاج أكيل يذهـب وحـده إىل احلج الرسـمي، ولكنـه تلقى 
رسـالة مـن كورتلمـون يطلـب منـه فيهـا أن ينتظـره يف جـدة التـي يتوقـع أن يصـل إليها 
يف20يوليـو )متـوز(، وجـاء يف الرسـالة حسـبا يذكـر كورتلمون فقـرة مضموهنـا: »ومع 
ذلـك، إذا كنـت جتـد أّن اإلقامة يف جدة صعبـة عليك، فعد إىل السـويس، وانتظرين هناك، 

وسـنلتقي عنـد القنصـل الفرني، الـذي ينبغـي أن تذهـب لرؤيته بمجـرد وصولك«.
وصـل كورتلمـون حقًا إىل السـويس يف20يوليو، وبدأ رحلة البحث عـن احلاج أكيل، 
الـذي مـّر بالقنصلية الفرنسـية، ولكنـه مل يـرتك أّي معلومات عن مـكان إقامتـه، وكّل ما 
علمـه عنـه كورتلمـون أنـه كان مريضـًا، وتعبـًا من احلـج، ولن يكـون باسـتطاعته البقاء 
يف السـويس، ولكـن األمـل كان حيـدو كورتلمـون يف أنه ما زال يف السـويس بدليـل أنه مل 
يعـد إىل القنصليـة لتأشـري جـوازه، إن أراد العودة إىل اجلزائـر. وقادت رحلـة البحث عن 
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أكلـی كورتلمـون إىل القاهـرة، وإىل طنطـا، و إىل اإلسـكندرية، وبينـا كان يف حالة ذهول 
عـىل رصيـف القطـار يف حمطة اإلسـكندرية، إذ مل يبـق أمامه إالّ العـودة إىل اجلزائـر، بدا له 
احلـاج أكيل، الـذي كان بانتظـار القطـار نفسـه، الذي سيسـتقله كورتلمـون، وكان احلاج 
أكيل مريضـًا جـدًا فحملـه كورتلمـون إىل الطبيـب، الـذي نصـح هلـا تأجيل سـفرمها إىل 
اجلزيـرة العربيـة، وقـال إّن احلـاج بحاجة إىل هـواء منعش، وراحـة، وتغذية جيـدة. فقرر 
كورمتـون الذهاب برفقة احلـاج إىل تركيا، وإىل مدينتي بورصة و اسـتنبول بالتحديد، لكي 
يستشـفي احلـاج، وليحصل كورتلمون عىل بعـض الوثائق التـي كان حيتاجها، ألنه يؤلف 
كتابـًا عـن هاتـني املدينتـني. ويف اليونان علـم كورتلمـون بوفاة أحـد أفراد أرستـه، فكان 
عليـه العـودة إىل اجلزائـر، فعادا معـًا، وهناك متاثـل احلاج أكيل للشـفاء، وقررا السـفر معًا 
هـذه املـرة، وكان من حسـن حظها أّن السـفينة غلوكـوز Glaucus التابعـة لرشكة هولتز 
Holtz سـتتوقف يف مينـاء جـدة؛ مما يعني أهنا لـن يتوقفا يف السـويس. ويصف احلياة عىل 

ظهر السـفينة خـالل األيـام العرشة التـي اسـتغرقتها الرحلة، واألشـخاص الذيـن كانوا 
عـىل متنهـا. واألحاديـث التـي كانـت تـدور بينهـم. ويذكـر يف )ص43( أّن الرحلـة من 
السـويس إىل جـدة اسـتغرقت ثالثـة أيـام، ثم يتحـدث عن مينـاء جدة وخطورته بسـبب 
األرصفـة املرجانيـة املنتـرشة عـىل الشـاطئ، التـى تسـببت يف غـرق كثـري مـن البواخـر، 
التـي مازالـت بقاياهـا باديـة للعيـان، كي يعتـر هبا البحـارة اآلخـرون، فـال يقرتبون من 
الشـاطئ كثـريًا يف مناوراهتم للرسـو يف املينـاء. ويتحدث كورتلمون يف القسـم املخصص 
جلـدة عـن جولـة قام هبـا يف املدينة برفقـة احلـاج أكيل، ثم يصـف املدينة وصعوبـة اإلقامة 
فيهـا بسـبب الرطوبـة، وانعدام اخلـرضة، وكثرة البعـوض، الذي ينقض عليـك ليل هنار، 
أمـا أسـواقها، فيذكر أهنا ناشـطة، وتعج شـوارعها بالنـاس ألهنا مركز جتـاري كبري. وجيد 
القـارئ حديثـًا عـن رضيـح حواء، وعـن أسـوار املديـة املتينة، التـي حتميها مـن هجات 
القبائـل البدويـة املنتـرشة عنـد أبواهبا، ولكـن إمهـال اإلدارة الرتكيـة جعل السـور يتهدم 
يف بعـض جوانبـه، ونجـد أيضـًا حديثًا عن مقـرة املسـيحيني، التي تضم قر شـارل هوبر 
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الفرنـي، الـذي قتله البدو لسـنوات خلـت. ويبدأ القسـم الثالث باحلديث عن وسـيلتي 
النقـل املتوافرتني بـني جدة ومكة املكرمـة؛ ومها اجلـال واحلمري، ويذكـر كورتلمون أهنا 
اختـارا احلمـري ألهنـا أرسع مـن اجلـال يف قطـع الــ87 كيلومـرتًا التـي تفصل جـدة عن 
املدينـة املقدسـة، ويذكـر أيضًا أّن الرسعـة يف قطع الطريق واجبة بسـب كثـرة البدو الذين 
يسـلبون قوافـل احلجـاج. ويتحـدث كورتلمـون عن وصولـه إىل مكـة املكرمـة، ويقول 
إنـه كان وصـوالً مفاجئـًا ألهنـا تقع بـني جبلـني متقاربـني، ومل يعلـم بالوصـول إليها كا 
يقـول إالّ عندمـا وطئـت قدمـه أول شـوارعها. ويذكر أيضا اسـم مطوفهـم؛ عبدالرمحن 
بوشـناق، مطـوف املغاربـة، ويتحدث عـن احلرم املكي، وعـن الكعبة املرشفـة، ويصحح 
اخلطـأ الـذي كان يبـدو أنه شـائع يف فرنسـا حينذاك مـن أّن الكعبة هي رضيـح النبي9، 
ويذكـر أّن رضحيـه يف املدينـة املنـورة، ويـورد قول املطـوف: »ال تظنـن يا أخـي أّن عليك 
أن تعبـد هـذا احلجـر، أو ذلـك احلريـر، أو الذهـب الـذي يغطيهـا، أنـت هنـا يف مركـز 
األرض، كّل املسـلمني يف أنحـاء األرض يتجهـون بصلواهتـم إىل هذا املـكان؛ لتصعد من 
هنـا إىل السـاء مبـاشة، أنـت أقرب مـا يكـون إىل اهلل، تلـك هي القضيـة كلهـا«. ونعلم 
أيضـًا أّن املدعـو أمحـد بوشـناق؛ و هـو قريـب املطـوف أخـذ بيـد كورتلمون ليطـوف به 
سـبع مـرات حـول الكعبـة، وليمكنـه من تقبيـل احلجر األسـود، ثـم ذهب به بعـد ذلك 
للسـعي بـني الصفـا واملروة، ثـم يصف بعـد ذلك املشـاعر املختلفـة التي كانـت تنتابه يف 
هـذه التجربـة الفريـدة، و يصـف أيضـًا الصـالة يف احلـرم، واألضـواء التي تنـار فيه عند 
حلـول الظـالم؛ ويصـف بيوت مكـة املكرمـة، و عـادة النوم عىل السـطوح يف ليـايل مكة 
الرائعـة. ويذكـر لنـا األشـخاص الذين قابلهـم عدا املطوف؛ مثـل عبد الواحـد، وهو من 
أصـل مغـريب، متـزوج من هنديـة، وله ثالثـة أطفـال، وكان يرافق كورتلمـون يف جوالته 
الطويلـة يف أحيـاء املدينـة املقدسـة، وهـو الـذي ذهب به إلـی منـى، وبرفقته اسـتطاع أن 
يلتقـط بعـض الصـور بآلـة التصوير التـي كان خيفيهـا بمهـارة يف طيات سـجادة الصالة، 
التـي كان كورتلمـون حيملهـا عىل كتفه، شـأنه كا يقول شـأن كّل الناس يف مكـة املكرمة. 
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ويـروي لنـا قصـة املنظر العـام الذي التقطـه من أعىل جبـل أيب قبيس، فيقـول: )ص 85( 
»أّن البانورامـا املؤلفـة مـن اللوحـات اخلمـس التي عـدت هبا مـن تلك الرحلـة اخلطرة، 
وهـي أوىل الصـور التي التقطـت للمدينة كلها، هلـي أكثر بالغة من أي وصف، وتسـمح 
بـكّل دقـة بتقدير أمهيـة العاصمة الدينية لإلسـالم. ويقدر كورتلمون سـكان مكة املكرمة 
يف ذلـك الوقـت بـ100ألف نسـمة؛ 75% منهـم من اهلنـود، ويتحدث كورتلمـون أيضًا 
عـن الدرويـش اجلزائـري؛ وهـذا لقب حيملـه أحد احلالـني اجلزائريـني، الذين سـاقتهم 
األقـدار إىل مكـة املكرمـة، وهـو يقـي جّل وقتـه يف احلـرم املكـي، يف التأمـل والصالة، 
ويـأكل عـىل موائد الذين يدعونـه من األصدقاء الذيـن يفعلون ذلك بطيبـة خاطر للطفه، 
وحـس مظهـره وخمره. ويتحدث أيضًا عن سـوق الصاغـة، و عا يلقاء املـرء من تعب يف 
شاء الذهـب بسـبب الطقـوس املتبعـة يف وزن الذهب وتقدير سـعره لدي شـيخ الصاغة 
الـذي ال يمكـن بيـع أي قطعة حـيل دون العودة إليـه، وكّل ذلـك، كا يقـول كورتلمون، 
يتطلـب الصـر والتجلـد. ويتحدث أيضًا عن اجلـال اخلرض التي تـأيت يف كّل ليلة إىل مكة 
املكرمـة حتمـل أهـل التقـى من موتـی املسـلمني يف كّل أنحـاء العـامل، وحتمل منهـا رفات 

غـري املسـتحقني إىل بلد بعيـد، حتى حيني يـوم العقـاب أو الغفـران )ص104ـ105(.

ويتحـدث كورتلمـون عن الشـيخ عبود،1 مفتـي املالكية، ويصفـه )ص100( بأنه 
حيـب روايـة احلكايـات، والقصـص، أو األشـعار حبـًا مجـًا، ويـروي عنه قصـة امللك 

1 . هـو الشـيخ حممـد عابـد بـن املرحـوم الشـيخ حسـني، مفتـي املالكيـة بمكـة املكرمـة، ولـد يف عر 
يـوم األحـد من شـهر رجب عـام 1275هــ يف مكـة املكرمة، فأحاطـه والده الشـيخ برعايتـه، ورباه 
تربيـة إسـالمية، نبـغ يف علـوم الديـن واللغـة؛ مما أهلـه لتويل منصـب اإلفتاء بعـد والده عـىل مذهب 
اإلمـام مالـك يف احلـرم املكي الرشيـف. وكان الرشيف عـون ناقًا عليـه مرتبصًا به، ونفـاه مع مجاعة 
إىل اليمـن، ترحـل يف إمـارات اخلليـج الفـاريس زمنـًا، وأقـام بـديب فـرتة طويلـة، ثـم عـاد إىل مكـة 
املكرمـة متنكـرًا، وظّل متخفيـًا حتى وفـاة الرشيف عون 1323هــ/ 1905م. تويف حممـد عابد عام 
1341هــ/1923م. انظـر ترمجتـه يف كتـاب عمر عبـد اجلبار: سـري و تراجم بعض علائنـا يف القرن 

الرابـع اهلجـري، ط2، جـدة، 1403هــ/1982م، ص132ـ  153 .
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اهلنـدي الـذي جـاء إىل احلـج أيـام عبـد املطلـب7، برفقـة أرستـه وخدمـه، ومحـل 
معـه ثـروة ضخمـة؛ كي يقيـم إقامـة دائمة يف مكـة املكرمة، ويمـوت فيهـا، ويدفن يف 
املعـال، لعـل اهلل يغفـر لـه مـا اقرتفـه من ذنـوب بحـق رعيتـه، ولكن عبـد املطلب7 
أنبـأه وأخـره أّن موتـه يف مكـة املكرمـة ودفنـه فيها ال يغـري من أمره شـيئًا، وقـال له: 
»اذهـب هـذا املسـاء لتنام وحـدك يف املعال عىل حصري بسـيط، ثـم عد إيلَّ غـدًا، وُقصَّ 
عـيلَّ مـا تـراه يف احللـم«. ونفـذ امللـك اهلنـدي ما طلـب منـه عبـد املطلـب، ورأى يف 
منامـه أشـباحًا برشيـة تتحـرك غـري واضحة املعـامل حـول اجلـال العجيبة التـي حتمل 

ثقيلة. أمحـاالً 

إهنـا اجلـال اخلـرض التـي حتدثنـا عنهـا قبـل قليـل. ويـروي له الشـيخ عبـود قصة 

أخـرى عـن الفتـى املوريسـكي الذي أحب أمرية إسـبانية أسـلمت عىل يديـه، ثم فرق 

والدهـا بينهـا وبـني حبيبها، فاتت مـن اجلوى، ودفنت يف بـالد الروم، وملـا أراد الفتى 

أن ينبـش قرهـا ليسـرتد أسـوارة كان قدمها هلا لتظل لـه ذكری، كانت تنتظـره مفاجأة 

هائلـة؛ لقـد اكتشـف أّن جثتهـا ليسـت يف القـر، وإنـا فيه جثة شـيخ بـدوي تلتمع يف 

يـده سـبحة ثمينـة، فأخذ السـبحة، وبعد معانـاة كبرية، وسـفر طويل، يصـل الفتی إىل 

مكـة املكرمـة؛ ليمـوت فيهـا بعـد أن فقد كّل مـن حيّب، وملـا وصل وصـىل يف الكعبة، 

وخـرج جيوب الشـوارع والسـبحة يف يده، وإذا بفتـى يرح يف وجهـه: »أنی لك هذه 

السـبحة، أهيـا التعيـس؟ ليـس هلا مثيـل يف العـامل، وكانت رغبـة والـدي أن تدفن معه 

يف املعـال، لقـد رسقتهـا من قره يـا نباش القبـور«! ويذكر الفتـى أنه عثر عىل السـبحة 

يف بـالد الـروم، ويـروي هلـم قصتـه احلزينـة بالتفصيـل، فحملـوه إىل القـايض، الذي 

قـرر أن يفتـح قـر الشـيخ يف املعـال السـتجالء حقيقـة األمـر، وملـا فعلوا وجـدوا يف 

القـر جثـة العذراء، واألسـوارة تلتمع يف ذراعهـا؛ لقد قامت اجلال اخلـرض بمهمتها.

ويتحـدث كورتلمـون عـن حـوار دار بينـه وبـني الشـيخ عبـود عـن أصـل اللغـة 
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العربيـة، وهـو يذكـر يف هذا املجـال أّن العربيـة من أقـدم لغـات األرض، وربا تكون 
أصـل اللغـات كلهـا. ثـم ينتقـل للحديـث عـن املنـازل يف مكـة املكرمـة، وعـن ندرة 
األشـجار، واخلـرضة فيهـا، ويذكـر أّن للرشيـف األكـر ثالثـة قصـور فيهـا؛ أحدهـا 
هتـدم منـذ وقـت قريـب بفعل حريـق شـب فيـه، وثانيها، وهـو أقدمهـا وأمجلهـا يقع 
يف الشـارع الرئيـي عـىل بعد حـوايل500 مرت عن احلـرم، وعارته حسـب كورتلمون 
رائعـة اجلـال، وفيه مرشبيـات قديمة، مصنوعـة بمهـارة، تذكر باألسـلوب الفينيقي، 
أمـا القـر الثالـث فهـو عبـارة عـن منـزل ريفـي، يقـع يف أقـى شـال املدينـة، عىل 

الطريـق إىل مني. ويقدر كورتلمون سـكان املدينة املقدمة بـ100ألف نسـمة، أغلبيتهم 

)75%( مـن اهلنـود كـا يقول )ص 85(. ويتحـدث عن قر الوايل الرتكـي، وايل مكة 

املكرمـة واحلجـاز، وهـو يمثل السـلطة السياسـية، ويقـول: إنـه متاخم للحـرم املكي 

بالقـرب مـن الصفـا، وبالقـرب منه تقـع املطبعـة الوطنية يف مكـة املكرمة، التـي تطبع 

فيهـا الكتـب الدينيـة، والفقهيـة، والتارخيية التـي يقرها رجـال الدين.

وقـد كان كورتلمـون خالل وجـوده يف مكة املكرمـة خائفًا من أن يكتشـف الناس 

حقيقـة أمـره فيعدونـه جاسوسـًا، وربـا لقـي حتفـه ألنـه لـن جيد مـن ينقذه كـا أنقذ 

الرشيـف األكـر ليـون روش قبلـه، يقـول: »إّن خطـر القبـض عـيلَّ بتهمة التجسـس 

كان خطـرًا حقيقيـًا، ولكننـي كنـت أواجه من يسـألونني عـن هذا األمـر بحجة كانت 

هـي سـالحي الـذي أشـهره مـرارًا وتكـرارًا، كنـت أقول: لـو كانت لـدي نيـة خبيثة 

أخفيهـا لعمـدت إىل االسـتفادة مـن موسـم احلـج لالختباء بني حشـود احلجـاج، ومل 

يكـن األحـد أن يالحظني يف وسـط األجانـب مـن كّل األجنـاس والبالد«.

ثـم يقـول: »ولكنـه، وعـىل الرغم من ذلـك، لفـت صديقي مفتـي املالكية الشـيخ 

عبـود نظـري إىل أنـه ينبغـي عـيلَّ أن أغتبـط للموقـف املتسـاهل كّل التسـاهل الـذي 

تنهجـه السـلطات هـذه األيام مع األجانـب الذين يرغبـون يف اإلقامة يف مكـة املكرمة 
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يف غـري موسـم احلج«. وخاطبه الشـيخ عبود قائـاًل: كان األمر يف املـايض خمتلفًا. فمنذ 
سـبع أو ثاين سـنوات كانت السـلطات ختيل املدينة مـن األجانب بانتهاء موسـم احلج 

الرسمي.

واسرتسـل كورتلمـون بعـد ذلـك يف احلديـث عـن مفتي املالكيـة هـذا، وعن حبه 

روايـة القصـص واحلكايات، والشـعر. و يقول كورتلمـون، )ص100(: لقد وجدته، 

)الشـيخ عبود( حمبًا لألشـياء الغريبـة، فتجرأت يومًا وسـألته عن أصل اللغـة العربية، 

و قلـت لـه: يزعـم علاؤنـا أّن الكتابـة العربية تنحـدر يف بعـض جوانبها مـن العرية. 

فـردَّ عيلَّ سـاخطًا، أيُّ دجل هـذا؟ إّن لدينـا يف املكتبة خمطوطات قديمـة تعود إىل فجر 

التاريـخ، قبـل بعثة سـيدنا حممد9 بزمـن طويل. وملـا أعربت له عن رغبتي الشـديدة 

يف رؤيـة إحـدى تلـك املخطوطـات ألنظر فيهـا. ويقول كورتلمـون: إّن الشـيخ عبود 

قـال لـه حينئـذ: إّن رؤية تلـك املخطوطات ليـس باليء اليسـري، وإنه ال يسـتطيع أن 

يتحمـل مسـؤولية إحضار إحداهـا، أو مرافقة كورتلمـون إىل املكتبة التـي حُتفظ فيها، 

عـىل الرغـم من الثقـة التي تبـدو فيا قالـه له. يقول الشـيخ عبـود خماطبـًا كورتلمون: 

»لقـد نفـذت بصرييت إىل خمـرك، وأنا أثـق يف صدقك، ولكنني لسـت إالّ عبدًا بسـيطًا 

مـن عبـاد اهلل، وال أسـتطيع أن أفعـل لك كّل مـا أمتناه لك من خـري ...«.

ويقـول كورتلمـون: ثـم سـألني بعد ذلك، »هـل رأيـت النقش احلجـري املوجود 

عـىل طريـق منـی؟ فأجبتـه بنعـم، عـىل يسـار الطريق، عىل مسـافة يسـرية مـن مدخل 

القريـة، ولكنـه نقـش كـويف متأخـر، و ليـس لـه يف نظـري أّي أمهيـة علميـة، فأجابني 

لقـد كان هنـاك فيـا مى عـىل الطريـق إىل عرفات نقـوش كتابية مزينة برسـوم حتتوي 
وجوهـًا برشيـة تعـود إىل مـا قبـل اإلسـالم...«. ويثبـت كورتلمـون يف )ص152( 
رسـالة بالعربيـة مـع ترمجتهـا الفرنسـية من الشـيخ عبود إىل مفتـي املالكيـة يف اجلزائر، 

ويدعـی بن زاكـور، والرسـالة مؤرخـة يف7 ربيـع الثاين1312هـ ...
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وقـد غـادر كورتلمون مكة املكرمة بعـد أن زار كّل ما يوّد زيارتـه من أماكن احلج، 
والتقـط صـورة متثـل منظـرًا عامًا ملكـة املكرمة، كـا مّر معنا مـن قبل. و قد غـادر مكة 
املكرمـة ممتطيـًا محـارًا شـأنه يف ذلك شـأن احلـاج أكيل وبعض املسـافرين الذيـن كانوا 
أصدقـاء للحـاج أكيل؛ وهـم مطوفـون مـن طرابلـس الغـرب ومـن تونـس يذهبـون 
إىل جـدة لريكبـوا السـفن مـن هنـاك باجتـاه بالدهم، وقـد كانـا ينويـان مرافقتهم حتی 
ينبـع، املحطـة الوحيـدة بني جـدة والسـويس، والذهاب من هنـاك إىل املدينـة املنورة، 
بينـا يتابع اآلخـرون طريقهـم نحو الشـال. ويـورد كورتلمـون يف )ص159ـ161( 
ترمجـة أغنيـة تركـت أثـرًا يف نفسـه، كان يغنيهـا أحـد أولئـك املسـافرين واسـمه عبد 
الواحـد، وأورد السـلم املوسـيقي هلـا، و قـال: إّن الشـعر العـريب يكاد يسـتعي علی 
الرتمجـة، ولكـن بعـض الكلـات التـي تـرتدد يف األغنيـة جعلتـه يقـي الليلة سـاهرًا 
حيـاول ترمجـة األغنية التـي كانت مليئة بالشـكوى والرقـة أحيانًا، وكانـت تتميز غيظًا 
تـارة، وتنضـح باحلـزن يف أحيان أخـرى. وملا وصـل كورتلمون جـدة، وزار القنصلية 
الفرنسـية زيـارة قصـرية لتأشـري جـواز السـفر، وكان يريـد التقـاط بعـض الصـور يف 
جـدة، و خصوصـًا قر شـارل هوبر، واسـتطاع أن يقـوم بذلـك دون أن يلحظه أحد. 
وبعـد إقامـة اسـتمرت عـدة أيـام يف جـدة غادرهـا عـىل متـن سـفينة نمسـاوية، و ملـا 
وصلـت السـفينة إىل ينبـع أخـر احلـاج أكيل كورتلمـون بأنـه لـن يسـتطيع اصطحابه 
إىل املدينـة املنـورة بسـبب مرضـه، واكتفيـا بجولـة يف ينبـع وَعَلـًا هنـاك بمـوت أحد 
أعيـان املدينـة املنـورة السـيد خالـد Lil Djama el-، وهـو صديـق محيم البن رشـيد 
ابـن رشـيد  الصفحـات )195ـ197( عـن  ويتحـدث كورتلمـون يف  نجـد.  ملـك 
وحكمـه وعالقتـه بخالـد املذكور، ويأسـف ألنـه مل يسـتطع مقابلة بن  رشـيد، ويأمل 
يف أن يسـتطيع يف رحلـة أخـرى زيـارة قلب اجلزيـرة العربيـة، ويتحدث عـن النقوش 
املوجـودة يف منطقـة املدينـة املنورة، ويقـول إّن ما يف أيـدي العلاء الغربيـني هي بعض 
النقـوش التـي جلبها الرجل الشـجاع شـارل هوبر من مدائـن صالح ومن تيـاء، بينا 
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يقـول املدنيـون إّن يف املدينـة املنـورة مئـات النقـوش مـن زمـن احلروب مـع العريني 

والرومـان. ثـم غـادرت السـفينة ينبـع ووصلـت بعـد يومـني إىل السـويس، وهنـاك 

التقـى بابـن الرشيف األكر الـذي كان قادمًا من اسـتانبول. و يقول كورتلمون بشـأن 

رحلته: »يسـود بني املسـلمني سـوء فهـم كبري بخصـوص رحلتي، علـًا أّن موقفي من 

اإلسـالم مل يتغـري قبـل الرحلـة و بعدها، وأنـا أتابع التفكـر فيه بصدر رحـب، وجدية 

مطلقـة، و كيل أمـل أّن هـذه الصفحـات سـتؤدي إىل انقشـاع سـوء الفهم، وأنـا انتظر 

بثقـة ما سـيأيت به املسـتقبل، املسـتقبل الـذي آمل أن يسـمح يل بتحقيـق حلمي اجلميل 

يف السـفر إىل قلـب اجلزيـرة العربيـة، إىل نجـد«. وقـد عـاد كورتلمـون إىل فرنسـا عىل 

متـن السـفينة ملبـورن، التي رسـت يف ميناء مرسـيليا.

وخيتـم كورتلمـون رحلتـه بملحـق حتـدث فيه عـن رحـالت األوروبيـني إىل احلجاز 

وقومهـا، وقـد اعتمـد يف هذا امللحـق اعتادًا كليـًا عىل كتـاب الطبيب أدريان بروسـت،1   

Proust Adrien، املعنـون:

االجتـاه اجلديـد للسياسـة الصحية،2 وهو كتـاب كان يظنـه الباحثون ضائعـًا، ومل يبق 

 Eure - أخيـل- أدريـان بروسـت: طبيب فرني، ولد يف منطقـة األور- لوار Achille - Adrien Proust . 1
Loir يف عـام 1834م، وتـويف يف باريس عـام 1903م، و عمل طبيبًا يف مستشـفيات باريس حتى عام 

1877م، ثـم مـدرس العنايـة بالصحة العامة حتـى عـام 1885م، وكان منذ عـام 1879م عضوًا يف 
املجمـع الطبـي الفرنـي، ونرش عدة كتـب يف جمـال األوبئة والصحـة العامة واخلاصـة. انظر: معجم 

الروس القـرن العرشين، ج5، ص820.

2 . الكتـاب نـرش عـام 1896م، وهـو يف 456 صفحـة مـع صـور وخرائـط، انظـر: كتالـوج الكتـب 
املطبوعـة املوجـودة يف املكتبة الوطنية الفرنسـية، مـج 143، باريس املطبعة الوطنيـة، 1937، العمود 

451. وقـد ورد العنـوان كالتايل:
L’Orientation nouvelle de la politique sanitaire، par le professeur Proust،... Conférences sanitaires 

internationales (Venise، Dresde، Paris). Réglement de police sanitaire   maritime de 1896...-Paris، 
Masson، 1896. In-8، XII-456 p.، fig. Et carte.
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منـه إالّ ترمجـة تركيـة وصفهـا وحتـدث عـن إشـكاليتها الدكتـور سـهيل صابـان.1 وقـد 

اسـتطعنا مـن خـالل رحلـة كورتلمون معرفـة عنـوان الكتـاب وطبيعته.

 ،GUY  COURTELLEMONT وقـد عثرنا بآخرة عىل كتاب ألفه غي كورتلمـون
الـذي عرفنا أّن كّل ما جيمعه باملؤلف هو االشـرتاك باالسـم فقط؛ ذلـك الكتاب بعنوان: 

جرفيه كورتلمون: رائد تصويـر الرضيح النبوي:2

Le Pionnier photographe de Mahomet وفيـه حديـث عـن حياة كورتلمون 

وآثـاره، وعلمنـا منـه أنه كان يف عـام 1985م يف باريـس يعّد لرحلتـه إىل اليمن وقلب 

اجلزيـرة العربيـة، وحـّدد هلـا أن تبـدأ يف اكتوبـر »ترشيـن األول« مـن عـام 1896م، 

ولكنهـا مل تتم.

وقـد رزق يف الثامـن مـن ديسـمر »كانـون األول« عـام 1895م ولـدًا كان لـه ثالثـة 

أسـاء: فيكتـور، شـارل، وعبـد اهلل، وقـد اختـار هـذا االسـم ليسـجل حقيقـة اهتدائـه 

لإلسـالم حتـى يف أبنائـه. وكانـت حياتـه بعـد ذلـك سلسـلة طويلـة مـن الرحـالت يف 

أنحـاء العامل، بـدون مذكراتـه، ويلتقط الصـور اجلميلة التـي تنرشها املجـالت املختصة. 

ويف بدايـة سـبتمر »أيلـول«، عـام1910م، دعـي إىل تدشـني اخلـط احلديـدي احلجازي 

الـذي يربط دمشـق باملدينـة املنورة، ثـم توجه بعد ذلـك إىل املدينـة املنورة والتقـط صورًا 

للرضيـح النبـوي، هـي أول الصـور امللونة التي تلتقط هلـذا الرضيح، وهـي اليوم حمفوظة 

يف املكتبـة السـينائية روبـري لينـن يف مدينـة باريس

Cinemathéque Robert Lynen de la ville de Paris

1 . جملـة »الفيصـل«، العـدد 270، ذواحلجـة 1419هـ/أبريـل »نيسـان« 1999م، ص 128-122. 
وانظـر جملـة مكتبـة امللك فهـد الوطنية، مـج 6، ع 2، رجـب - ذواحلجة 1421هــ/ اكتوبر »ترشين 

األول« 2000- مـارس »آذار« 2001م، ص 225.
2 . نرشته دار يس. الكورC. LACOUR ، NIME يف نيم فرنسا، 1994م.
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تلـك كانـت قـراءة يف واحـدة مـن أهم الرحـالت التـي أثارت جـدالً كبـريًا حني 
صدورهـا، ألّن صاحبهـا اعتنـق اإلسـالم، وشـهد عـىل ذلـك الشـيخ عبـود مفتـي 
املالكيـة يف مكـة املكرمـة، ونـارص الديـن دينيه، و غـي كورتلمـون يف كتابـه، وقد أثار 
ذلـك عليـه أضغان كثـري مـن املتعصبني الذيـن كانـوا حياولـون عرقلـة كّل أعاله بعد 

أن أسـلم وأصبـح اسـمه عبـداهلل بن البشـري.1

*     *     *

1 . هـذا هـو اإلسـم الذی كان مدونًا علی جواز سـفره يف أثنـاء رحلته إلی مكة املكرمـة، وأصبح يعرف 
بـه لدی املسـلمني سـواء يف اجلزائـر، أو يف غريهـا من البلدان اإلسـالمية التـي زارها بعـد عودته من 

. مكة املكرمة 




